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ـ ما الذى يحدث عندما نقرر الكتابة أو القراءة?!
نفرد صفحات من أرواحنا نخط عليها نبض أحاسيسنا ذكريات
تـأتيـنـا فى دفق مـشـوشة حـيث األقـاصى تـرسل إشعـاعـاتـها لـتـتـبدد

عتمة السطح وعلّها!
تــزدحـم أمــامــنـا الــنــصــوص/ الــصــور/ الــلــغــة بال رابط وكــأنه
احـتشاد سريـالى وكأنـها مخيـلة بغـوّ تريد إطالق كـل ما فيهـا بعثه
حتـريـره حـتى يـتـسـنى لـهـا الـنــوم بـعـد صـيـحـة الـديك فى فـجـر يـبـدد

العتمة.
 إنـنا مـحكـومون بـالتـأمل اإلرجاعى لـلذاكـرة محاصـرون حتى فى
لـة فى حـاضرنـا دون االلتـفات إلى كـننـا التـقـدم قيـد أ عـقولـنـا ال 
الـوراء فللـكلـمات/ النـصوص سلـطة تـقتضى االعـتراف واالستـيعاب
إنها كلمات/ نصوص موجودة مسبقاً إنها كلمات علينا أن نختارها
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تح من بئر عميقة. ا
/ الـنـاقد من رحم ـتـأتـية لـلـكـاتب/ الـشـاعر/ الـقـار ـتعـة ا هـذه ا
ـة ومن أزمـان كـانت جـاثـمـة فى مـكـانـاتـهـا تـتـقـدم إلى الـصـفـوف قـد
عنـىّ بها األولى فى الذاكـرة لتـكشف عن سـر جمـالهـا فيـعيش هـذا ا
تـيـهـاً يـغـتـرب ويـقـتـرب يـعـشق ويـغـازل وكـأن الـنـصـوص أنـثى بـدت
تـكــشف له عن مـوطن الـغـوايـة يـدخل الــلـعـبـة يـسـتـمـر فـيـهـا .. حـتى
يـتـكـشّف له الــسّـر عن عـجـوز تـمـحّل وجــهـهـا وإذا بـهـا حتـمل ذاكـرة
جـسدهـا الغـض الطـرى تروى حتـكى وال تـنتـهى حـتى يـتبـ اخليط
األبيض من اخليط األسود تسكنها شهرزاد ويسكنها سرد سرمدى.
 إنّ الـتـناصـيـة شـرط وجودنـا وهى دون مـنـازع شرط اسـتـمـرارنا

فليس من أمر/ شىء/ نص فى العالم ال يستدعى التناصيّة .
لك من  ال نستطيع أن ننطلق فى الكون هائم على وجوهنا ال 
أمر دنيانـا شيئاً وال نستطيع أن نعـيش فى محاكاة دائمة فاحملاكاة
ال تـفـرز إالّ نـصـوصًـا منـسـوخـة يـزاحـمـهـا األصل دائـمًـا ويـجـثم عـلى
صـدرها فـتغـيب وتنتـفى مالمحـها ومع مـرور الزمن تـهتـرأ واحملاكاة
عـادة طـفولـيـة ال تـتـنـاسب وسن الـرشـد الـذى نـحيـا مـا يـنـاسـبـنـا هو
نح النصوص جتاوز احملاكاة هو التنـاصية حيث االختالف هو ما 
ــمــارسـة/ شــرعــيــة الـوجــود يــحــرّضـهــا/ يــحــرّضـنــا عــلى احلب/ ا
االستمرار... ومـا نبحث عـنه هو االستمـرار بعد الوجـود وال استمرار
. بـدون اخـتـالف فـاالخـتـالف فـعل عــشق وفـعل خــصـومــة فى آن مـعـاً
وعـبـر اجنـذابات عـديـدة وعـبـر دورانـات فى فـلك الـنـصـوص - تـعـترى
الـنص الـذى يسـعى إلى ليـاله هزات يـتوق من خاللـهـا إلى التـوحّد فى

مـعـطـاة تـتـردد فى دائـرة عـلـيـا كـلـمـات أشـبه بـالـتـابـو لـكـنـهـا قـابـلـة
للتدنيس.

ارسه اآلخر علـينا. هذا اآلخر هـو ماضينا  عـنف التخيل هـو ما 
تجذر فينا يسكننا كطفولتنا يجعلنا نرتد إليه يهبنا أحالم أسالفنا ا
ـلونـة كتـابـاتهم صـورهم نـحاول عـبـثًا اجـتثـاث أنـفسـنـا حتريـرها ا
منه تخـليص أصواتنا من أصواتهم نـشدّ ويشدّ إال أن ما نشده هى
حـبال أصـواتنا (تـنتـفى األنا أمام خـريطـة النصـوص التى حتـاصرنا
كن أن تاز ضمـير غير الــنحن) وأمام هذا الـضمير الـقاهر ال  وال 
ندعى الفـردانية أو ندعى األوليـة فاألول أسطورة كبرى وزمن األوائل

ولّى وامّحى.
األولـية هى انـقـياد الـدهشـة إلى نـصنـا هى تطـويـر الكـلمـات أمام
ـستـمـر وبالـتـفاعل غـزو النـصـوص الـتى يحـكـمنـا إجنـازها بـاخلـرق ا
ــسـتــمـر حـيث الــكـتـابــة حـدث ال يــنـتـهى من ـســتـمـر وبــالـتـداخل ا ا

. التناصية وحيث النصوص تعيش عقد النقض دائماً
تسـتحضر نـصوصنا نـصوصًا أخـرى فتحضـر األخيرة بتـوهجها
أو بعدمه تـشكل إضافـة أو إساءة إليـنا/ إليـها. حتضـر بعد أن مرت
بأمـداء متفاوتة من الزمكـان جرى لها وعليهـا حتول أفقدها براءتها.
فال يــوجــد نص يــبــقى عــلى حــاله وإالّ صــار إلى مــوات وال مــنـاص

حينها من التحول إذ ال شىء يبقى على حاله.
فـالعـالم ال يـتـوانى يـنتج نـصـوصاً إنـه يسـتـبيح أشـيـاءه الـعتـيـقة/
اجلـديـدة لـيس علـى سبـيل الـتـذكـر دائـماً ولـكن عـلى سـبـيل الـتـجاوز
والـتخـطّى. تصـحب هذا الـفعل مـتعـة تفـرزها حـاسة أغـرقتـها عـملـيات
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مـنـها لـلـوضوح مـتـحـجبـة مـتكـتـمة ال تـعـلن عن كـنوزهـا وال تـدل على
. خباياها إطالقاً

ـســؤولـيـة قـراءة  إنّ الـقــار فى هـذه احلـالـة لــيس مـنـوطًــا فـقط 
الـنص بل بـإنـتــاج الـنص وبـكـتـابـته عـبـر عــمـلـيـات تـفـاعل ومـنـافـسـة
ـتـشـكّل بـكل مـا يـحـتاجه الـنص من اخـتالف وتـضاد يـهـيئ له أفـقه ا
أدوات ومـا يـتـطـلـبه مـن مفـهـومـات يـهـتك مـن خاللـهـا حـجـاب احلـياء
تـدفعه شـهوة يـبـتغى إلـيهـا الوسـيلـة قراءة تـبعث اجلـسد وتـولّد الـلذة
ـمــتـنع كــذلك ال حــيـاد فى فــكـمــا أنه ال حــيـاد مع اجلــسـد اجلــمـيـل ا
الـقـراءة فال تـوجـد قـراءة بـريـئة تـمـلـى عـلى الـقـار أن يـبقـى ضـحـية
مـسـتـســلـمـة كـعــاشق خـائن أو كـعــابـد مـرائى غـيــر قـادر عـلى الـذبح

. والفداء عازفًا عن إلقاء نفسه فى اليمّ
وهــذا الـنص/ اجلــسـد لـيـس طـرسًـا فــقط أى لـيس كــلـمـات حتت
الـكلمات كمـا يعنون دى سوسيـر أحد كتبه وليس حـفرًا مستمرًا فى
جيـولـوجيـا الـنـصوص بـحـثًا عن نـوايـا خـطابـاتـها كـمـا يـفعل مـيـشيل
فـوكو فـى أبحـاثه ولـيس رؤيـا الـعـالم الـتى يـرى فـيـهـا غـولـدمـان بـنـية
لـلـنص ولـيـس هو طـبـقـة الالوعـى وفق فـرويـد وال الالشـعـور اجلمـعى
كما يرى يونغ وال هى بنية لغويـة تشابه بنية الالشعور وتعكسها كما
يـرى جـاك الكان ولـكن الـنص هـو اجـتـمـاع نـصوص "جـيش خالص
نـصوصى" ال يـحـوز فيـه ا وحـده علـى الداللـة بل تـقبض الـتّـنّاصـيّة
ـسـتـمـرة مـع الـنـصـوص فـتـقـبض بـالـتـالى عـلى داللـته عـلى عالقـاته ا

وتقف شاخصة على ذرا الشعرية.
إن النـص يتـحـول إلى دال يـعـوم على سـطـوح مـخـتلـفـة يـنـزلق عنه

الـكلّ وإلى احلـلول فـيه حـ يصـبح الـكل ليـلى وتـصبـح ليـلى مـعشـوقة
اجلـمـيع يـسـعى جـمـيع الـعـاشـقـ إلى عـقـد عالقـات عـلـنـيـة أو سـريـة
أل الكون وصورتها معـها وأنفاس ليلى مبـثوثة فى الهواء وصوتـها 

فى كلّ مشيّد جديد.
فـالنصـوص كالـطاقة ال تـفنى وال تـتبدّد وال تـخلق من عـدم بل إنّها
تـتـحـول إلى أشـكــال أخـرى مـثـلـهـا مـثل احلــجـارة الـتى حتـمل تـاريخ
انـبـنـائـهـا فى كل مـشــيّـد جـديـد وحتـتـفظ بـذكـرى تـشـكـلّـهـا فى أبـنـيـة
ومسـاجد وقبب وتتـذكر صورتهـا مستـقلة وتتـذكر حياتـها ح كانت

فى غفلة من الزمان رماالً فى صحراء الوجود.
 إنّ الـكـلـمــة الـتى تـأتــيـنـا تـأتى إلـى نـصـنـا تــشـتـبك مع كــلـمـاتـنـا
نـستـخدمـهـا فى ظروف جـديـدة فتـتبـادل اإلنارة مـع سيـاقات جـديدة
وتـتـفاعل تـفـاعالً متـوتّـراً. نظـفـر منـهـا بأجـوبـة جديـدة قـد تكـون قـيلت
رات قـبل أن تـصل إلى نصـنا فـتـسكـنه ولكـنـها حـتى فى هذا آالف ا
الـنص األخيـر حتـتفظ بـومضـات نورهـا يكـبّـلهـا ماضى اسـتعـماالتـها
السـابـقة. إنـهـا حضـور فى اجلـسـد اجلديـد حتـتفظ بـنـدوبات لـهـا على
سطـحه أو فى العميق من طـبقاته جـيولوجيـا كتابات تـستنفـر العديد
من الـقراء لـتـتبع حـفريـاتهـا "وفى كل طـبقـة منـهـا ضوء يـتألأل ويضىء
كتـابـات أخرى وهـكذا إلى النـهـاية........ حـيث يصـبح الـنص قطـعة
كريـستال كل األضـواء معكـوسة فيـها وعنهـا ال ينفى بـعضهـا بعضاً
ولكن ينوس بـعضها على بعض والناظـر إليها ال يدرى أى ضوء فيها

يشكل أصالً أو مركزاً فكلها أضواء وكلها يتألأل ويضىء".
 تتـراءى الـنصـوص فـيهـا كـالهـجس تـمامـاً وتـبقى أقـرب لـلضـياع
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الـسـيـمـيـائى عـلـى وجه الـتـحـديـد وتـنـبـهت إلى كـون الـتـفـاعل الـنـصى
مـفـهـومًـا تـفـكـيـكـيًـا أيـضـاً ولم تـكـتف الـدراسـة بـالـداللـة األولـيـة لـهـذا
فهوم بل اجتـهت فى الفصل الـثانى إلى بناء نـظرية التـفاعل النصى ا
عـبـر التـفكّـر بـكل النـتـاج الذى وصـلـنا حـتى اآلن وحـاولت االستـفادة
مـنه فى طـرح مـفـاتــيح لـدراسـة الـتـراث الــعـربى وبثّ اقـتـراحـات بـ
زوايـا هذه الـنظريـة وسعت إلى أن تـكون متـرابطـة متكـاملـة. لم تأخذ
الـدراسة األمـور من مـنـهج تاريـخى بل طـوال الـفـصلـ األول والـثانى
غازالت سيميائية وتـفكيكية استفادت من األولى وهى تقوى البـحث 

. إحالة ومن الثانية تقليبًا وكشفاً
ولـــكن الـــتـــفــاعـل الــنـــصى القى اشـــتـــبــاكًـــا فى مـــنـــاطق تـــقــاطع
صـطلـحات الـعربـية والـغربـية األمـر الذى جـعل الدراسـة تأخـذ على ا
عاتـقها فض هـذا االشتبـاك فى فصـلها الـثالث فاجتـهت الدراسة إلى
الـنـقــد الـعـربى الـقـد الـذى وسم عـمـلـيـة اإلبـداع بـالـسـرقـة وسـمّـاهـا
جتاوزًا بـنظريـة السرقـات فسـاءل واستنـطق وفك دالالت محتـجبة فى
ـة الـتى وقف وراء اسـتمـرارهـا عـلى ما هى الـنـصـوص النـقـديـة القـد
قارن أيضًـا فحصرت عـليه نظـام ما ثم اجتهت الدراسـة إلى األدب ا
ـصطـلـحات الـتى أشـاعت تشـابـهًا بـ مفـهـوماتـهـا ومفـهـوم التـفاعل ا

. قارنت النصى وتوصلت إلى نتائج جد مهمة فى ا
أمّا الفـصل الرابع فقـد اختص بتأسـيس جهاز مـفهوماتى لـلتفاعل
الـنصى يـشتـغل من خالله فى قـراءة النـصوص والـبحث عن شـعريـتها
إذ إنّ الـشــعـريــة خـصـيــصـة عالئــقـيــة فـشــعـريــة كل نص كـامــنـة فى
تـفـاعالته والســتـنـطـاقــهـا كـان البـد مـن بـنـاء هـذا اجلــهـاز وتـوصـيف

مدلـوله دائمًا مع كل تـشكـيل نصوصى جـديد ومع كل قـراءة. فالنص
ال شك فى ترحـال دائم ال يفـرز نصًا كـامالً بل ينـتج (ب نص)  وال
تـكون الـقراءة له نـهائـية بل هى (بـ قراءة)  وقـدرها أن تبـقى كذلك
مع اخـتـالف الـزمـن فـيــهــا يـتــحــول الــنص جــراء ذلك إلى مــجـرّة من
ّ تشغيلـها سابقًا الـدالالت قماش متصـل من الس وأجزاء السـ 

فى عدد ال يحصى من النصوص.
ـارسـة تـتـجـاهل الـنـصـوص الـسـابـقـة هى مـحـاولـة جادة إن أيـة 
لـتـشـيـىء الـنص وخلـمـد حــواريـته الـفـطــريـة فى حـ يـقــوم الـتـفـاعل
ـمارسـة ورصد الـنصـى بتـثبـيت خاصـيـة احلواريـة ونقـلهـا إلى حـيز ا
عالقاتـها وفتح الباب أمام تسـميات لهذه العالقـات غير التى رصدتها

التناصية حتى اآلن.
ـتلـقيه داللـة تـنشـطر إلى والـتفـاعل الـنصى مـركب وصـفى جتتـمع 
ـارسـة وهـو فى قـسـمه الثـانى نص داللـتـ فـهو فـى قسـمه األول 
لذلك تـوجهت الـدراسة إلـى مسـاءلة الـنقـد العـربى والغـربى حول هـوية
ؤلـفة من أربـعة هـذا النص فـكان سـؤال الفـصل األول من الدراسـة ا

فصول ما هو النص?
وللجواب على هذا السؤال توجهت الدراسة إلى (الثقافت العربية
والـغربية تسـتنطق معانى كـلمة نص) وتسبـر دالالتها وتوجهت من ثمَّ
ــعـرفــيـة الــتى اشــتـغــلت عــلى الــنص كـحــقل جتــريـبى: إلى احلـقــول ا
الـلسانيات والشكالنـية والبنيوية ومـرحلة ما بعد البـنيوية والقصد من
وراء ذلك هـو الـتـعـرّف عـلى مـوقع الـتـفـاعل الـنّـصى بـ هـذه احلـقول.
فـهوم فى مرحـلة ما بعـد البنـيوية وفى احلقل وتنبّـهت إلى والدة هذا ا
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ويـقف عـلى هنّـات اخلـطابـات فى رسم أيـديـولوجـيـات صارمـة الـسطح
مفككة الداخل.

فالتـفاعل النصى مـفهوم ينـتمى إلى النقـد الثقافى أيـضاً إذ ينمّى
اإليـجـابى فى اخلـطـابـات ويـعـرّى الــسـلـبى ويـكـشف عن هـنّـات الـفـكـر
ـستنسخـة ويتساءل عن سبب اسـتمرارها رغم ثبـات خطئها وبطالن ا

منفعتها.
ثم تخلص الدراسة إلى نتائج فى نهاية الكتاب.

عالقاته وتـسـميـة آليـاته فـابتـدأ الـفصل بـكـتابـة مواد دسـتـور التـفاعل
ـواد هى الـتــوصـيف الــذى خـلـصت إلــيه الـدراسـة من الـنـصى هــذه ا
القـسم الـنظـرى ثم وزعت الدراسـة عـمل التـفاعل الـنـصى على أقـسام
ـفـهـوم فى الــقـراءة أوالً واخلـروج من الـبـحث بـغـيـة تـفـعــيل دور هـذا ا
بنتائج عـلمية صحـيحة ثانـياً ورأت الدراسة أن الـتفاعل النصى ذاتى
وعــام أمّـا الــذاتى فــيـحــدث بـ نــصـوص الــكـاتـب نـفــسه وأمّـا الــعـام
فــيـنـقـسم بـدوره إلى تــفـاعل نـصى جـنــسى أى أن الـنص يـتـحـاور مع
بـنات جنـسه من النصـوص وإلى تفاعل نـصى مع األنواع األخرى من

غير جنسه) .
وقـد تـكون هـذه الـنصـوص أسطـوريـة دينـيـة أدبيـة فنـيـة: أغنـية
ـكن ألى نص أن يـدخل فى عـملـيـة الـتـفـاعل ما فـلم لـوحـة.. إلخ إذ 

دام حاز على داللة قارة على اختالف جنسه أو نوعه... أو ...) إلخ.
وقــد اقـتــرحت الــدراســة عالقــات تــسع تــوصّف عــمـلــيــة الــتــفـاعل
ـكن أن ترصد عـملـية الـتفاعل واستـجمـعت لهـا آليات عـربيـة وغربـية 

النصى.
يتناص والتعلّق النصى أمّا العالقات فهى: البارانص والتناص وا

بدّد واألرشينص والترجمة والهايبرنص. سكوت عنه والنص ا وا
وأمـا اآللــيـات فــهى: الـتــحـريــر والـتـقــطـيع والــدوبالج والـتــشـويش

عنى..إلخ. واخلطيّة واإلدماج والقلب والعكس وتغيير مستوى ا
والـتفـاعل النـصى باجتـاهه نـحو الـنصـوص يتـجه نحـو خطـاباتـها
يسـتـنطـقـهـا ما لم تـنـطقـه ويصـدر إلى الـسطح مـا أخـفت فى الـعمق
ظـللة أحـياناً فيـفكّكـها ويقـلب أنسـاقها ويـنظر فى اسـتواء أنـظمتـها ا

±∑ ±∂



±∞

‰Ë_« qBH «
vÒBM « qŽUH² «  ≠±

(١-١) من النص(١-١) من النصّ إلى التفاعل النصى إلى التفاعل النصى
صـطلح داللة تـلقى هـذا ا الـتفـاعل النـصى مركب وصـفى جتتـمع 
. فـهـو فى جـزئـه الـثـانى نص وفى جـزئه األول مـنـشـطـرة إلـى داللـتـ
ـارسـة (تـفـاعل)  فـيـكـون اجلـزء الـثـانى هـو حـقل أو مـوضـوع هـذه
ـا أن النص هو حـقل التـفاعل فقـد صار لـزامًا علـينا أن ـمارسة. و ا

فهوم منطلق من أسئلة: صطلح وا نعرّف بهذا احلقل ا
- ما هو النص?

- هل الــنص مــفــهــوم عـربـى اسـتــوت داللــته فـى الــدرس الـعــربى
صطلح? النقدى القد أى هل عرف العرب هذا ا

- هل النص مفهوم غربى?
- هل تتعارض داللته الغربية مع داللته العربية?

ـصطـلح "النـص" فى الدراسـات احلديـثة - فى إطار اسـتخـدامـنا 
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واجملرد وهى:
(١) الرفع: فالنص رَفْعُك الشىء نص احلديث ينصه نصاً: رفعه(١)

نصة. ويقال: (٢) الظهور والبروز: وكل ما أظهر فقد نُصَّ ومن ذلك ا
ـنـصــة لـتــرى وبـهــذا قـد يـصل نص الــعـروس(٢) أقـعــدهـا. عـلـى ا

الظهور إلى غاية الشهرة والوضوح والفضيحة.
(٣) أقـصى الـشىء وغـايـته: ومـنـه نص الـنـاقـة: أى اسـتـخـرج أقـصى

سيرها(٣)
والـنص الـنـصــيص: الـسـيـر الـشـديـد واحلثّ وتــأخـذ مـعـنى الـتـحـريك

. أيضاً
عنى السابق فى(٣) ومنه نصّ الرجل (٤) االستقـصاء: وهو متصل بـا
نصًّا إذا سـأله عن شىء حتى يستـقصى ما عنده(٤) والنص أقوى

اجلهد.
تاع نصًا جعل بعضه على (٥)التراكم: الكثافة أو التراص)  ونص ا

بعض(٥)
(٦) االســتــواء ضــرب من الــتــنــاسق أو الــتــنــاظم) . وانــتصّ الــشىء

وانتصب إذا استوى واستقام.
(٧) ونص الشواء ينص نصيًا صوت على النار ونصت القدر غلت(٦)

(٨) ونص ينص على الشىء عيَّنه وحدّده.
نتهى واالكتمال فقد ورد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: (٩) ا

"إذا بلغ النساء نص احلقاق أو احلقائق فالعصبة أولى"(٧)
ويـعـلق صـاحب القـامـوس احملـيط عـلى ذلك: إذا بلـغن الـغـايـة التى
عـقـلن فـيهـا عـلى احلـقاق وهـو اخلـصـام أو حوق فـيـهن ويـجاريه ابن

فهومه فـهومه العربى أم وفقًا  وبشكل كبـير هل تمّت الدراسات وفقًا 
الغربى?

عرفة النص من وبعد تعرفنا مصطـلح النص سنجرّ اخلطا تباعًا 
خالل احلـقــول الــتى تــنـاولــته بــالـدراســة ومــنـحــته مــفــاهـيم تــتــنـاسب
ـوضعـته فى موقـعه احلـقيـقى قـبل الولـوج إلى حقل ونـظريـاتهـا; وذلك 

التفاعل النصى التناصيّة).
: (١ - ١ -١) النص لغة واصطالحا(١ - ١ -١) النص لغة واصطالحاً

إن الـبـحث عن األصـول الـلـغـويـة واالصطـالحـية لـكـلـمـة (نص) فى
رجـعية الثـقافـت العـربيـة والغـربية أمـر ال يسـتوجبه اخـتالف النـظم ا
عرفة احلاضنة فاهيم وجودها اختالف حقول ا التى استمدت منها ا

. ذكورت وجهة لداللته فى الثقافت ا له وا
ولـذلك يــتــعـ عــلى كل بــحث أن يـضــبط مــجـالـه الـذى يــدور فـيه
فـاهـيم التى يـعتـمـد علـيـها فـيحـدد بـذلك موقـعه من االخـتصـاصات وا
ـتـلـقى من ولـوجه الـقـائم عـلى تلك ـتداخـلـة. لـكى يـتـمكن ا ـتـنـوعـة وا ا

فاهيم وهذه ضرورة إبستمولوجية. ا
وتـعـريف الــنص أمـر صـعب وذلك لــتـعـدد مـعـايـيــر هـذا الـتـعـريف
واقع والـغايـات الـتى تتـوافر ومـداخـله ومنـطلـقـاته ولتـعدد األشـكـال وا

فى ما نطلق عليه اسم نص .
ومدخلنا األول: الثقافة العربية

(١ - ١ - ١- ١) النص فى الثقافة العربية(١ - ١ - ١- ١) النص فى الثقافة العربية
(١ - ١- ١- ١- ١) النص لغة(١ - ١- ١- ١- ١) النص لغة

ـعان عـدة يتـداخل فـيهـا احلسى ـعاجـم العـربيـة  يـرد النص فى ا
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ـفـسرين ـنـظـرين العـرب وا فاألصـل فى (التـفـكـير بــالـنص) عـند ا
ــؤولـ يــعــود إلى ضـرورة فــهم الــنص الــقــرآنى فـهــمًــا صـحــيــحًـا وا
واإلحاطة بـأسرار معانـيه لتفادى تـفسيره تـفسيرًا خاطـئًا. ولذلك كان
الكالم عن حتديـد مفهـوم النص فى كتب الـتفسـير فصـار النص يحيل
إلى "مــا ال يــحــتــمل إال مــعـنى واحــدًا أو مــا ال يــحــتــمل الــتـأويل(١١)

وتأسيسًا على ذلك قيل ال اجتهاد مع النص) (١٢)
عنى االصطالحى الشافعى ت٢٠٥هـ/ ؤسس لهذا ا ومن أهم ا
ستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل"(١٣) ٨١٩م) الذى عرف النص بأنه "ا
تـتعمـق الصلـة أكثر بـ الداللة الـلغـوية والداللـة االصطالحيـة هنا
فـالـذى ال يـحـتـمل إال مـعنـى واحدًا والـذى ال يـحـتـمل الـتأويـل يجب أن
يـكون واضـحًـا بـيّـنًـا وهـذا مـا يتـبـ فى تـعـلـيق أبـو احلـسن الـبـصرى
عتـزلى ٤٣٦هـ١٠٤٤/م) على قول الشافعى: "الـنص خطاب يعلم ما ا
ــراد به أريــد به من احلــكـم سـواء أكــان مــســتــقالً بــنــفــسه أم عــلم ا
بغيـره". إنه تقيد بثالثة شـروط وهى: أن يكون كالماً وأن ال يتناول إال
ـا يفـيـد ظـاهـرًا غـيـر مـجـمل ; أما مـا هـو نص فـيه وأن تـكـون إفـادته 
اشـتــراط كـون الـنـص عـبـارة فألن أدلــة الـعــقـول واألفـعــال ال تـسـمى
نصـوصاً وأما اشتـراط ظهور داللته فألن النص فى الـلغة مأخوذ من
الـظـهـور. وأمـا اشـتـراط إفادة الـنـص فألن اإلنـسـان إذا قـال لـغـيره:
ا (أضـرب عـبيـدى( لم يقل أحـد إنه نص عـلى ضرب زيـد من عـبيـده 

أفاده وأفاد غيره"(١٤)
صطلح أكـثر إذا أخذنا بع االعتبار أنه مثار جدل وتتب داللة ا
طويـل ب طـرفـ أحـدهـما يـأخـذ ويـشدّد عـلى عـدم قـبـول الـتأويل مع

مـنــظـور فـى ذلك: "إذا بـلــغن غــايـة الــصـغــر إلى أن تــدخل فى الـكــبـر
فالعصبة أولى بها من األم يريد بذلك اإلدراك والغاية"

ـبرد: "نـص احلقـاق مـنـتهـى بلـوغ الـعـقل. أى إذا بـلغت من وقـال ا
بـلـغ الـذى يصـلـح لـها أن حتـاقـق وتـخاصـم عن نـفـسـهـا وهو سـنـهـا ا

احلقاق فعصبتها أولى بها".
نتهى: االكتـمال والقدرة والنضج بلوغ فالنص نص احلـقاق (هو ا

العقل)  ويقال "بلغ الشىء نصه أى منتهاه"(٨)
ـغـلق)  وذلك لـشدة ـنـتـهى (ا ـكنـنـا إدراك مـعـنى الـنص ا وهـنـا 
وضوحه. وهو ما سيتم انتقاله إلى حقل علم األصول الحتوائه معنى.
(١٠) اإلظهار وهو عند الفقهاء نص القرآن ونص السُّنة(٩) فثعلب
يقـول: "النص كـشف وإظهـار وكل مظـهر فـهو مـنصـوص وكل تبـي

وإظهار فهو نص"(١٠) 
ونــسـتـنــتج من ذلك أن الــنص فى الـلــغـة هـو "الــظـهــور واإليـضـاح

واالنتظام وغاية الشىء ومنتهاه".
: (٢-١-١ - ١ - ١) النص اصطالحا(٢-١-١ - ١ - ١) النص اصطالحاً

عاجم ال تطرح إن داللة (نص) ال تـرتهن بالظواهـر القاموسيـة فا
دلوالت تهاجر ب فاهيم األشياء وتظل ا إال قوالب لفظية ال حتيط 
الـدوال ال تـخــضع إال ألحـكـام الــسـيـاق أو احلــقل الـذى تـشــتـغل فـيه
ـكن الـقول إن الـداللـة اللـغويـة الـتى اكتـسـبتـهـا كلـمة ويـشتـغل بـها. و
نص وهى أن تـشـيـر إلى الـقـرآن وإلـى الـسـنّـة قـد غـذتـهـا داللـة لـغـويـة
أخـرى لـتـصبـح مصـطـلـحًـا له ميـدان اشـتـغـال جديـد هـو مـيـدان علم

األصول يتجول فيه بحرية ب العلوم النقلية والعلوم العقلية.
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احلق وإلى الـقـول الــفـصل ألنه ال حــدود لـلـمــعـانى فى الـقــطع بـداللـة
نــهــائـيــة. بل ال بــد من الــتـأويـل وال تـأويـل نـهــائــيًـا فـى احلـقــيــقـة ألن
ساءلـة والبحث وحتض الفكر دومًا النـصوص تدفعنا بـاستمرار إلى ا

على التنقيب والكشف.
ـصطـلح تمـامًا إال من خالل انـدراجه فى عالقات ال تـتوافـر داللة ا
تــفـاعل مع مــصـطـلــحـات مــجـاورة فى حــقـله أو فى حــقـول أخـرى فى

ثقافته احلاضنة أو فى ثقافة اآلخر وهنا ال بد أن نسأل:
هل بقى مصطلح النص خاصًا بعلم األصول?

وهل هناك مـصطلحـات حازت على الـداللة نفسـها التى حاز عـليها
(مصطلح نص) فى ثقافته?

صـطـلح قـد انـتـقل إلـى حـيز لـإلجـابـة عن الـسـؤال األول جنـد أن ا
الـدراسـات األدبـية والـتى لم حتـز عـلى مـفـهوم الـقـداسـة الـذى حتصّل
فهوم قد انخرط عن داللته التى قيدته لكل من الكتاب والسنـة. وهذا ا
فى مـجال الـدراسات الـدينـية أيضـاً. فمـرة تعـطيه حق الـتأويل ومرارًا
وبـشـدة حتـجب عـنه هـذا احلق. ولـكن ال بـد مـن القـول إن انـتـقـاله إلى
حيز الدراسـات األدبية وشيوعه فى أكـثر النظـريات الفلسـفية واألدبية
تـلـقى العـربى الـيوم فى حـالة اضـطراب والـنقـدية احلـديـثة قـد وضع ا
ـصطلح وهو يـتردد فى جميع يعيشـها جراء قراءاته أو سـماعه لهذا ا
ـفهوم الـدراسات النـقدية احلـديثـة وذلك لعدم مـقدرته عـلى الربط ب ا
ـعــرفـيـة فى ـعــجـمى الــعـربى (الـذى يــعـرفه وبـ مــا تـبـثه احلــقـول ا ا
ـصطلح من مـفاهـيم جديدة. فـهو ال يـدرك وفق ثقافـته معـنى عبارات ا
مـثل نص أدبى ديـنـامـيـة الــنص فـضـاء الـنص عـلم الـنص تـأصـيل

الـنص واآلخـر يـتــرخّص فى ذلك. والـذين يـشـدّدون يـصـرون عـلى أن
قيّد الذى ال يتطرق إليه احتمال صطلح تنحصر فى "اللفظ" ا داللة ا
ستصفى وال يتطرق إليه التأويل"(١٥) ويعزّز الغزالـى ذلك فى كتاب "ا
من عـلم األصـول" فـيـقــول الـنص: هـو "الـذى ال يـحـتـمل الـتـأويل"(١٦)
سلمون فى أمور دينهم (الفرائض ومبعث هذه الصرامة لئال يختلف ا
والـعــبـادات) وأمــور دنـيــاهم ا(حلــقـوق والــواجـبــات)  فـالــنص وحـده
رجع الـوحـيد والـواضح الـذى نـستـنـبط منه أدلـة األحـكام. ـرجع وا ا
وهـذا مــا جنـده فى تــعـريـف ابن حـزم لــلـنص: "هــو الـلــفظ الـوارد فى
القرآن والسنّة مبينًـا ألحكام األشياء ومراتبها وهو الظاهر وهو ما

نطوق بها"(١٧) يقتضيه اللفظ الوارد ا
أمــا الـذين يــؤولــون فـيــقـولــون "بــنـدرة الــنص". ومــنـهـم ابن عـربى
والـســيـوطـى فـابن عــربى يــقـول: "فــمــا فى الـكــون كالم ال يــتـأول"(١٨)
ـقاليـة يقول: والـسيوطى الـذى يقر بـالتـأويل معتالً بـالقرائن احلـالية وا
تكلم أنهم قالوا بندور النص جدًا فى الكتاب وقد نقل عن قوم من ا
والسنّة وقد بالغ إمـام احلرم وغيره فى الرد فقال: ألن الغرض من
عـنى على قـطع مع انحـسام جهـات التأويل النص االسـتقالل بـإفادة ا
واالحـتـمال. وهـذا إن عـزّ حـصوله بـوضع الـصـيغ ردًا إلى الـلغـة فـما

قالية"(١٩) أكثره من القرائن احلالية وا
نستطيع القول اآلن إنه لـتعثر االجتاهات على اختالفها فى حتديد
الـدالالت القـرآنيـة حتديـدًا مـطلـقًا نـقبض من خـالله على احلـقيـقة نـشأ
مـثل هـذا الــتـيـار وعـادت فى الـسـنـوات األخـيـرة دراسـاته تـعـوم عـلى
سـطح الــسـاحـة الـنــقـديـة ومـا ذاك إال ألن قــراءة الـنص ال تـؤدى إلى
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أولــهــا الـلــفظ ثم اإلشــارة ثم الــعـقــد ثم اخلط ثـم احلـال الــتى تــسـمى
نصبة.

احلــقـيـقـة إن نـظـريـة الــبـيـان هـذه عـنـد اجلــاحظ فى الـقـرن الـثـالث
عـنى النص ليس يالدى تـكاد تكـون نظـرية شامـلة  الـهجرى الـتاسع ا
عنى الـلغوى واالصطالحى فى فقط كبيـان ووضوح ولكنـها تتـجاوز ا
الثقافة الـعربية لتـتشابه مع ما أنـتجه الفكر الـغربى حول معنى "نص"

فى كثير من نظرياته وتعريفاته وخاصة احلقل السيميائى.
النص نظم:النص نظم:

جاء فى تعريفات الشريف اجلرجانى: "النظم فى اللغة جمع اللؤلؤ
ـعـانى فى الـسـلك وفى االصـطالح تـألـيف الـكـلـمـات واجلـمل مـرتـبـة ا
مـتناسـبة الدالالت عـلى حسب ما يـقتضـيه العقل والـنظم هو الـعبارات
ـصاحف صيغـة ولغة وهـو باعتبـار وصفه أربعة التى تـشتمل علـيها ا
ـؤول ووجه احلـصر أن الـلفظ إن ـشـترك وا أقـسـام اخلاص والـعام وا
ــعــنى فــخــاص أو ألكــثــر فــإن شــمل الــكل فــهــو الــعـام; وإال وضع 
فــمـشـتـرك; إن لم يـتـرجح أحـد مـعــانـيه; وإن تـرجح فـمـؤول والـلـفظ إذ
راد يـسمى ظـاهرًا بـالنـسبـة إليه ثم إن زاد الـوضوح بأن أظـهر مـنه ا
سـيـق الـكالم له يـســمى نـصــاً ثم إن زاد الـوضـوح حــتى سـقط بـاب
احتـمال الـنسخ أيضًـا يسـمى محـكماً"(٢١) وكـذلك فالـنص يشـترط فيه
أن يكون معـنى أوالً ومعنى ظـاهرًا أيضًا ثم يـكون اللفظ مـسوقًا لذلك

ا يوجب التنبيه. عنى. وهنا يتداخل مفهوم اللفظ معهما أيضًا  ا
النص اللفظ:النص اللفظ:

الـلفظ يـشـابه النـص فى الوزن والـداللـة اللـغـوية واالصـطالح غـير

كـنه فى حـدود مـعنى الـنص فى الـقـاموس أو مـعـناه فى النـص) وال 
حـقل األصـول أن يدرك أن احلـديث يـتم عن نص أدبى إبـداعى تـنـتفى
عـنه القداسـة ويقبل الـتأويل والتـفسيـر والشرح والـنقد وأحـكام القـيمة

ناهج عديدة ماضية ومستقبلية. كن أن يكون حقالً  و
ــصـطـلح الـنص فى ـكن لـنــا أن نـبـ ذلك أكـثــر بـعـد عـرضـنـا  و

الثقافة الغربية.
أمـا الـسؤال الـثـانى فـإن اإلجابـة عـنه تسـتـوجب الـعودة إلى الـنـقد

صطلحات التى قاربته. العربى القد لتب ا
فإذا كـان معـانى (نص) الظـهور واإليـضاح والـبروز وغـاية الشىء
ـعانى وبـامتـياز ومـنـتهـاه فإن هـنـاك كلـمات فى الـعـربيـة حتمل هـذه ا
مـثل: بيـان فـصاحـة كلـمـة لفظ وحـى خطـاب بالغـة كتـاب ندخل

قارنة. قاربة أو ا بعضها فى حيز ا
النص بيان:النص بيان:

والـبيـان والنـص يلـتقـيان فـى الوجـهة الـدالليـة إذ يـدل كالهمـا على
معنى الظهور.

ـــعــنى وهــتك والـــبــيــان اسم جـــامع لــكل شىء كـــشف لك قــنــاع ا
احلـجاب دون الـضمـير حتى يـفضى الـسامع إلى حـقيـقته ويـهجم على
مـحـصـوله كــائـنًـا مـا كـان ذلك الـبـيـان ومن أى جـنس كـان الـدلـيل ألن
ا هـو الفهم مدار األمر والـغايـة التى يـجرى إلـيهـا القـائل والسـامع إ
ـعـنى فـذلك هـو واإلفـهـام. فـبــأى شىء بـلـغت اإلفـهـام وأوضــحت عن ا
وضع"(٢٠) ويحـصر اجلاحظ جمـيع أصناف الدالالت البيان فى ذلك ا
عـانى من لفظ وغـير لفظ فـى خمسـة أشيـاء ال تنـقص وال تزيد. عـلى ا
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. (٢٤)Textus   وحتمل الداللة نفسها فى أصلها الالتينى
ادى وما    وكلمة النسيج تعود فى منشئها إلى احلقل الصناعى ا

عـبـارات مـثل الـنسـيج االقـتـصـادى ونسـيج اخلاليـا إال اسـتـعارات من
هذا احلقل.

والـنسيج مفـهوم ضام يحيل عـلى أدواته احلرفية (اللـحمة والسدى
ـنـوال) الـتى تـنـسـجه حـيــاكـة وغـزالً عـبـر اخلـيـوط بـحـركـات لـولـبـيـة وا

دائرية فتتكون منها ألياف وأنسجة قوامها التداخل وااللتواء.
وكـذلك الـنـص يـتـألف من كـلـمـات وحـروف يــتم نـسـجـهـا بـالـكـتـابـة
نـسـجًـا يدل عـلى االنـتظـام واالنـسجـام والـتعـقـد والتـشـابك. والنص ال
ـعنى يكـون نـسيـجًـا إال بـالكـتـابة; فـاألصـوات والـكلـمـات تبـقى تـفـتقـر 
الـنسج حـتى تكـتب. والنص من وجـهة نـظر بـول ريكـور ال يتأسس أى
ال يصـبح نصًـا قائـمًا بـذاته حتى يـكتب يـقول: لـنطلـق كلمـة نص على
كل خطاب  تثـبيته بواسطة الكتابة وهـذا التثبيت أمر مؤسس للنص

ذاته ومقوم له"(٢٥)
إن الـكـتـابـة تـمـنـحه شـكـله الـظـاهـرى فـالـنـسـيج يـدل عـلى الـسـطح
الظاهرى لـلنتاج األدبى والـنص يدل بدوره علـيه فهو "نسـيج الكلمات
نـسقة بـحيث تـفرض شكالً ثـابتًا ووحـيدًا ما ـنظومـة فى التـأليف وا ا
"(٢٦) ومـا قــولـنــا الـكــتـابــة فـوق الــكـتــابـة اســتـطــاعت إلى ذلك ســبـيالً
(الــطــرس) والــكــلــمــات حتت الــكــلــمـات إال ألنــهــا حتــيل إلـى الـشــكل
الـكـتـابى/ الـطـبـاعى. ويـصبـح النـص آنذاك "جـسـمًـا مـدركًـا بـاحلـاسة

البصرية"(٢٧)
إن تثبيت الـنص بالكتابة مرده تسهيـل التعامل ب البشر فالنص

ـعـانى الـتى تـتـسع لـهـا فـكـرة الـنص. أن فـكـرة الـلــفظ ال تـضـيق عن ا
عـنى الذى يحمله بـينما النص ـتكلم وعلى ا حيث يقتصـر اللفظ على ا
ـتـكلم يتـضـمن مـعنى الـسـامع ومـعنى الـتـعيـ اخلـارجى زيـادة على ا

عنى الذى يحمله. وا
النص   متكلم   معنى   مخاطب

تعي خارجى
اللفظ   متكلم   معنى     .

.ويع صاحب الكليات معانى اللفظ ما يوضح اختالفه عن النص
همل ستعمل وا واقترابه منه فى آن مـعًا فهو منطوق. وهو يسـتعمل ا
ـنـطـوق وغـيـر اخلـارج من الـفم من الـكالم يـتـنـاول اخلـارج من الـفم ا

(الكنايات - الضمائر) ..الخ(٢٢)
فالنص منطوق فى الداللة العربية وواضح وحائز على معنى وعلى

وزن مفعول وهذه وجوه مشابهة مع اللفظ.
النص كتاب:

ـوروث هـو الـقرآن وكـمـا تـبـ لنـا الـنـصـوص نادرة الكـتـاب فى ا
وعزيزة فى الكتاب الشامل القرآن) . فالكتاب أعم من النص.

النص البالغة:النص البالغة:
عـنى ذاته صـار لـلنص من فـالبـالغة غـايـة الشىء ومـنـتهـاه وهـذا ا

داللته اللغوية.
(٢-١ - ١ - ١) النص فى الثقافة الغربية(٢-١ - ١ - ١) النص فى الثقافة الغربية

(١ - ٢ - ١ - ١ - ١) النص لغة(١ - ٢ - ١ - ١ - ١) النص لغة
إن داللة نص  Texte فى الثقافة الغربية حتيل على "النسيج"(٢٣)
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ثانياً. فليس الشرط لكى يـكون نصًا نسيجًا أن يكون مكتوباً. ونالحظ
تـعـريفه فى مـعـجم اللـغة والـلـسانـيـات قد أغض الـطـرف عن الشـرط
الكتـابى واللفـظى فالنص: "سـلسلـة من الكلـمات تؤلف تـعبيـرًا حقيـقيًا

فى اللغة"(٣١)
ومن الوظائف يع هاليداى وظيفتى الوحدة واالنسجام ويضيف
وهـذه interpersonal  وظــائف أخــرى مــثل: الــوظــيــفــة الــتــواصــلــيـة
Idea- نسـتشفـها من قـوله "فى حالـة استعـمال" والـوظيـفة التـجريـبية
: إن كل مقطع لغوى tional والوظيفة النصية  Texatualويعلق قائالً

كونات وله وحدته الداللية وانسجامه مشغول وفق هذه الوظائف أو ا
فى سـيـاق مـقــام مـعـ يـشـكل نــصًـا سـواء أكـان شـفــويًـا أم كـتـابـيًـا

وكيفما كان أسلوبه أو نوعه"(٣٢).
لـيـست هـذه وظـائف الـنص فـحـسب فـالـنص "مـدونة حـدث كالمى
ذى وظـائف مـتـعددة"(٣٣) عـلى حـد تـعـبـير جـيـلـيـان بـراون يـسـتـدركـها
Cohesion البـاحثـون منـهم مثالً دوبو جـراند فـإلى جانب االنـسجام
ـوقفانـية والـترابـط الفـكرى والتـواصلـية ويـجعل يشـترط فى الـنص ا
الـوظـيـفـة الـتــواصـلـيـة شـرطًـا أسـاسـيًــا فى الـكالم الـذى يـحـوز صـفـة
النص وليس النحو هو الـذى يفرق ب ما هو نص وما هو غير نص
فـمــا هـو غـيــر نص: "هـو الــوحـدة الـقــولـيـة الــتى تـفــشل فى أن حتـقق

غرضًا اتصالياً"(٣٤).
ويحدد لوتـمان أيضًا مـفهوم الـنص بثالثة أسس: "األولى "التـعبير

والثانية التحديد والثالثة اخلاصة البنيوية"(٣٥)
ـوسـوعى لـعـلـوم الـلـغـة بعض ـعـجم ا ويـضيـف تودوروف ودكـرو فى ا

عـلومـات وجتذير يحـمل معـنى آخر يـقتـرب فيه من األثـر وهو تـثبـيت ا
ــعـامالت الــسـ وتــرسـيـخ الـســلــوك. لـذا صــار الـنـص أسـاسًــا فى ا
مارسـات الدينـية واألدبيـة والتـعليـمية وتـنوّع بتـنوْع هذه القانـونيـة وا
اط وأصـنـاف عديـدة. ولـذا قـيل النص سالح احلقـول ونـتـجت عنـه أ
فـى وجه الـنسـيـان وفى وجه بـراعـات الـقـول الـذى يـسـتـدرك ويـخلط

ويتنكر بسهولة تامة"(٢٨)
: (٢-٢-١-١-١) النص اصطالحا(٢-٢-١-١-١) النص اصطالحاً

ـعنـى الذى حـصل لـها من تـتـطـور داللة الـنص شـيئًـا فـشـيئًـا عن ا
القاموس وذلك بانـدماجها فى حقول بحثيـة جديدة نورد بعضها هنا
فهومه الغربى فهومه العربى مع النص  ليتسنى لنا مقارنة النص 
ثم بعـد ذلك نـنظـر فى داللـته فى حقـول الـبحث الـتى طـورته تبـاعًا إلى
أن صار النص تنـاصيّة ثم نـشرع فى حتديد مـفهوم التـفاعل النصى

نهجى (النص) . الضابط لهذا احلقل ا
قـلـنـا إن داللـته الـقـامـوسـيـة هى الـنـسـيج وشـرط الـنص كـى يـكون
Tel - نسيجًا الـكتابة وذلك للمشابهـة. وهنا نورد قوالً جلماعة تل كيل
رمى: "النص ليس خيطًا فى قطعة القماش بل هو قطعة Quelيعزز ا

كونة من خيوط كثيرة"(٢٩) القماش ا
لـكن الــداللـة ال تــبــقى ثـابــتـة بـل تـلــحـقــهـا دالالت جــديـدة وأولــهـا:
لفوظية فتشير كلمة نص إلى أية فقرة ملفوظة أو مكتوبة مهما كان ا
طـولـها شـرط تـشـكّلـهـا ضـمن وحدة كـلـيـة متـجـانسـة "فـالـنص وحدة
لـغـويـة فـى حـالـة اسـتـعـمـال"(٣٠) وهــذه الـوحـدة "داللـيـة" وهـنـا نالحظ
تـرخص الـبـاحـث فى شـرط الـكـتـابـة فى الـنص أوالً وتـعـيـ وظـائفه
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فهوم احلقل الـبحثى علم األصول. ومـا حدث من استخدامـات جديدة 
الـنص فى الــدرس الـعــربى هـو انـزيــاح داللى إن لم يــكن قـطــيـعـة مع
ة وهو نـقل واستـعارة واضحـة بعـد أن بيّنـا أصول هذا الـداللة القـد
ارساته وإجراءاته وتطوراته صطلح ومصادره ومفـاهيمه وحقول  ا
ـصطـلحـ قد أكـدا على فيـما يـخص الـشكل والـداللة. وإن كـان كال ا
الداللـة القـارة للـنص فإن هـذه الداللـة اصطـدمت بالـتأويل عـند الـعرب

فالذين ال يؤولون ينفون وجود "النص" من أصله.
قارنـة التفاعل النصى مع مصـطلحات النقد وهذا الـتوضيح يقدم 
القد فـتوضيح عـدم وجود مفهـوم النص عنـد العرب بـالشكل الوارد
ـنبـثق عن الداللـة الغـربيـة التى تـطورت من فى الدراسـات احلديـثة; وا
ـفـهوم ـمـارسـة واالشـتـقـاق الـتى تـؤهل ا الـداخل فـكان لـهـا شـرعـيـة ا
عـرفية وخاصة احلقول الـنقدية; أمر كفيل للـدخول فى جميع احلقول ا

قارنة. للوقوف على أرضية ثابتة فى أثناء ا
صطلح النص فى الثـقافة الغربـية حتيلنا إلى رجعيـة  إنّ الـداللة ا
ـا يثير مصـطلحـات أخرى فى الثـقافة العـربية حـازت الداللة نفـسها 
الــسـؤال واالسـتـغــراب ويـبـعـث الـقـلق واالضــطـراب فى عــدم تـرجـمـة
ــصـطــلـحـات فــإلى مـاذا اســتـنـد ــصـطـلح  Texte إلـى أحـد هـذه ا ا

ترجم لكلمة (نص) ح نقلها إلى العربية? وماذا راعى? ا
تـنـحـصر الـداللـة الـغـربـية فـى: النص وثـيـقـة الـنص جـسـد النص

نسيج النص كالم النص كتابة.
وفى الـعربيـة جند مـصطـلح الكالم له الـداللة ذاتهـا فالـكالم نسيج

وجسد وكتابة ووثيقة:

خصائص الـنص فهو "سـلسلـة ملفـوظات لسـانية تـتركب لتـكون مجـموعاً
ا هـو النص الـذى يـتـصف بـخصـائص صـوتـية ونـحـويـة وتركـيـبـية"(٣٦) 
يـجـعـله داالً على وحـدات نـصـية تـتـمـيز بـوجـود عالقـات يربط فـيـمـا بيـنـها
شرط انطوائها علـى مستوى داللى واضح ثم يب أن كل مظهر من هذه
ـظـاهر الـنصـية يـحتـاج أو يـستـند إلى ضـروب كثـيـرة من التـحلـيل مثل ا

التحليل البالغى والتحليل السردى والتحليل الغرضى.
ويتـجه البـحث فى الـنص قدمًـا إلى األمـام ويتـوازعه الـباحـثون كل
من مـنـظـوره ووفق الـدافع الذى يـحـركه والـنـتيـجـة الـتى يـبتـغـيـهـا فمن
الـلـسـانـيـات إلى الـسـوسـيـولـوجـيــا إلى الـبـنـيـويـة إلى الـسـيـمـيـولـوجـيـا
فـالتفكيك فـالتناصية. ويـبقى النص هو احملور الـذى سنتب داللته فى
هـذه احلقـول حـتى نـصل إلى ضـالـتـنـا وهى الـتـنـاصيـة ولـعل فى ذلك

. إغناء للبحث أوالً وحتديدًا جملاالت اشتغال النص ثانياً
ـفهوم الـنص فى الثـقافـة الغـربية ونعـتمـد قول ج لـوزونو كنـتيـجة 
ـكتمل فى داللته"(٣٧). ولنفتح باب ـكتفى بذاته ا فـ"الـنص هو القول ا
ـضى فى درسنـا نـتوقف قـليالً ـناهج واحلـقـول حوله. وقـبل ا صراع ا

مع "النص العربى و"النص الغربى من حيث التشابه واالختالف».
(٣-١ - ١ - ١) النص فى الـثـقافـت الـعربـية والـغـربيـة: التـشابه(٣-١ - ١ - ١) النص فى الـثـقافـت الـعربـية والـغـربيـة: التـشابه

واالختالفواالختالف
لـنـا أن نـقـول اآلن إن النص فى الـثـقـافة الـغـربـية قـد وضع لـلـداللة
نـسـوجة بـطـريـقة تـمـاثل عمل على مـنـظـومة مـتـجانـسـة من الـكلـمـات ا
الـنسّاج ودخل احلقول الـبحثية بهـذه الداللة بينمـا "النص" فى الثقافة
ـعـنى احلــسى واجملـرد وهـو الــظـهـور ورهـ الـعــربـيـة ظل سـجــ ا
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ولـكنه يـحـيل األمـر إلى اآللـة الـوظـيـفـة بـاعتـبـار األثـر الـنـاجت عـنـها
كإطالق اللسان ـ وهو عضو الكالم وآلته ـ على الكالم ذاته.

ـعـقــدة الـتى تـكـشف عن ويـكـشف عن عـمــلـيـة الـكالم بـخــيـوطـهـا ا
شــبـكــات مـتــراصـة (من الــتـراكــيب الــنـحــويـة والـبـالغـيــة واألسـلــوبـيـة

والعروضية) يقول:
"ولـنـذكر هـنـا مـدلول لـفـظـة األسـلوب عـنـد أهل هـذه الصـنـاعـة وما
نـوال الذى يـريدون بـها فـى إطالقهم فـاعـلم أنهـا عـبارة عـندهـم عن ا
تـنـسج فـيه الـتـراكيب أو الـقـالب الـذى يـفـرغ فـيه وال يرجـع إلى الكالم
ـعـنى الـذى هـو وظـيـفـة اإلعـراب وال بـاعـتـبـار بـاعـتـبـار إفـادته كـمـال ا
ـعـنى من خـواص التـراكـيب; الـذى هـو وظيـفـة الـبالغة إفـادته أصل ا
والبـيان وال باعتـبار الوزن كـما استـعمله العـرب فيه الذى هـو وظيفة
الـعـروض فهـذه الـعـلوم الـثالثـة خـارجـة عن هذه الـصـنـاعة الـشـعـرية.
ـنــتـظـمــة كـلـيـة بــاعـتـبـار ـا تــرجع إلى صـورة ذهـنــيـة لـلــتـراكـيب ا وإ
انـطباقها عـلى تركيب خاص. وتلك الـصورة ينتزعـها الذهن من أعيان
التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار اإلعراب والبيان فيرصها فيه
ـنوال حـتى يتسع رصًـا كمـا يفعـله البـنّاء فى الـقالب أو النـسّاج فى ا

قصود الكالم(٤٢). القالب بحصوله التراكيب الوافية 
والكالم نسيجوالكالم نسيج: يأخذ صفات الثوب فـهو مرقش ومهلهل ومحبّر فيه
ـقـاييس بـ الـكالم والنـسج أخـذت طريـقـها إلى وشى ونقـش وهذه ا
البحث النقدى فسن النقاد منها مصطلحات مثل التسهيم والتوشيع

والتطريز والتفويف.
صياغة: وهو ما انتـشر عنـد النقاد الـعرب بتـشبيه الكالم والكالم: صياغةوالكالم: 

النص الكالم:النص الكالم:
مفـهوم الـكالم أعم وأشـمل من مفـهوم الـنص فى الـثقـافة الـعربـية
ـتلك خـاصت أسـاسيـت همـا: االستـقالل والفائـدة وهمـا تشمالن و
اجلمـلة وتتعـديانهـا إلى ما هو أكثـر. والكالم امتـلك صفات وتشـبيهات
تلكها النص فى الثقافة العربية. بل كانت قارة فى الداللة الغربية لم 

فقط مثل الكالم نسيج والكالم جسد والكالم ماء.
الكالم نسيج: يدلل اجلـاحظ على ذلك فيقول: "ووصفوا كالمهم فى
ـعــاطف والــديـبـاج أشــعـارهـم فـجــعـلــوهـا كــبـرود الــعـصب واحلــلل وا

والوشى وأشباه ذلك"(٣٨)
وفى قـول عـبد الـقـاهـر اجلرجـانى فى نـظـرية الـنـظم ما يـعـزز داللة

الكالم نسيج أيضاً. يقول:
"وأما نظم الكالم فليس األمـر فيه كذلك ألنك تقتضى فى نظمها -
عانى عـانى وترتبهـا وعلى حسب تـرتيب ا يشير إلى احلـروف- آثار ا

نظوم بعضه مع بعض.. فى النفس فهو نظم يعتبر فيه حال ا
وكـذلك كـان عـنـدهم نـظـيـرًا للـنـسـيج والـتـألـيف والـصـيـاغـة والـبـناء
والـوشى والتـحبـير.."(٣٩) فإذا كـان اجلاحـظ قد فـتق نظـرية الـنظم(٤٠)
ثم تاله الشـريف اجلرجانى(٤١) واستوت عـلى يدى عبـدالقاهـر يجعـلنا
نـتـريث فى رد نـظـريـة الـنظـم إلى التـأثـر بـالـداللـة الغـربـيـة وهـو شـيوع

صناعة النسيج فى بلد اجلرجانى وازدهارها آنذاك.
وصـنـاعـة الـكـالم أو الـنص عـلى شـاكـلـة الـنـسـيج جنـده أيـضًـا فى
نـوال فعبـد الرحـمن بن خلدون (٧٣٢ ـ ٨٠٨هـ) نظـرية ابن خلـدون ا

يأخذ عن اجلرجانى تشبيهه النظم بعملية النسيج.
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قلنا: الـكالم = النص لقـبلنا بـعبارات من مـثل كالم الله كالم الطفل
كالم النـاس على أنهـا نصوص مع االحـتفاظ بـعدم انطـوائها جـميعًا
عـلى مـعـنى الـكـتابـة أو الـتـحـديـد فكـالم الله = الـكـتـاب = الـقـرآن وهو
نص أما كالم الـطفل فهو = منطـوق غير محدد غيـر مفهوم ال ينطوى
ــادة مـوضـوع عـلى داللــة قـارة إذًا الـــنص الـذى يـســتـخــدمـونه هـو ا

. الدرس ليس إالّ
ــادة هى نص أو هـــكــذا تــرجــمت فـــهى مــثل كل ـــا أن هــذه ا و
نـاهج الـدراسـية كـلـها مع احـتـفاظـنـا بحق النـصـوص األخرى تـقـبل ا
القـداسة لـلـمؤمـن فـمنـاهج الدراسـة هى منـاهج نصـية ألن من عـنون

بـتأصيل النص مفهوم النص الخ. حدد حقل البحث بـالنص .
احلقيقة كلمة كالم تأخـذ داللتها بحسب ميدان اشتغالها وبحسب
مـا تسـند إلـيه ولذلـك أخذت مـعنى الـنسـيج عـند اشـتغـالهـا فى احلقل
الـنـقـدى الـعـربى وهـذا مـا يـبـدّد داللة قـولـنـا (الـنص = الـكالم) وذلك
التـسـاع مـجـاالت اشـتـغال األخـيـر ومـع هـذا الـتـبديـد يـنـتـفـى اإلقرار

بوجود مقابل داللى لكلمة نص "Text"e األجنبية.
يـدفـعــنـا هـذا االسـتـنـتـاج لـلـبت وبـقـطـعـيـة أن مـفـهـوم (نص) الـذى
صـطلح عُرب تشـتغل علـيه الدراسـات العـربية احلـاليـة مفهـوم أجنـبى 

خطأ ولم يجد ما يطابقه فى اللغة العربية.
ا أوقعوا صطـلح فى حقل علم األصول إ والذين يشـتغلون على ا
أنـفسـهم فى مـأزق كبـيـر فلـو قـلنـا أو قـبلـنـا عنـوانـات من مثـل (مفـهوم
الـنص الـنص والـتأويل الـنص احلـقـيـقـة نـقد الـنص) فـإنـهـا عـبارات

حتيل على اضطراب داللى من وجهة نظر علمية.

بـالصياغة والكـاتب بالصائغ. وهذا مـا جنده بكثرة فى نقـد عبدالقاهر
اجلرجانى وأبى عثمان اجلاحظ.

والكالم جسد:والكالم جسد:
ـا جلـسـد اإلنسـان من حـسن صـورة واتـسـاق هيـئـة وبـراعة وذلك 
ـعـانى كـاجلوارى)  ـرأة; لذلك قـيل ا فى الـتـصـويـر وخاصـة جـسـد ا
وليس ببعيـد عنا تشبيـه احلاتمى القصيـدة باجلسد فمـثلها مثل "خلق
اإلنــســان فى اتــصـال بــعض أعــضــائه بــبـعض"(٤٣) ومـنه نــســتــخـرج
وظائف االتصال التنـاسب االنتظام اجلمال. والكالم وظائف أخرى
اء مثل االطـراد واالنسجام يـقول ابن أبى اإلصبع: يأتى جنـدها فى ا

نسجم(٤٤) اء ا الكالم متحدّرًا كتحدر ا
: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ النص الوثيقةالنص الوثيقة: جند ذلك فى آية من القرآن الكر
آمَنُـواْ إِذَا تَدَايَنـتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَـمًّى فَاكْتُـبُوهُ وَلْيَـكْتُب بَّيْـنَكُمْ كَاتِب
بِالْعَدْلِ وَالَ يَأْبَ كَاتِب أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ

الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَالَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً} .(٤٥)
   وفى تفسير اجلالل "اكتبوه: ستيثاقًا ودفعًا للنزاع"(٤٦).

وهـو ما وجدنـا معـناه فى داللة (نص) فى الـثقـافة الغـربيـة يضيف
إلى مـعـنى الـوثـيـقــة مـعـنى آخـر هـو الـكـتـابـة كـضـرورة حلـفظ الـنص/

الوثيقة.
ولـكن الـسـؤال الـذى يــطـرح نـفـسه: هل هـنـاك تــطـابق بـ كـلـمـتى

(الكالم والنص) فى الداللة عند العرب?
هـنـا يـجب أن نـنبـه إلى أن العـرب يـطـلـقون كـلـمـة كالم عـلى كل ما
. فلو يتلفظ به اإلنـسان وإن أخذت مكانة خاصة عنـد النقاد اخملتص

≥∑ ≥∂



≤∞

ـنهـجى الـذى درسه ودخل كمـادة فـاعلـة فى حـقول مـا قبل الـبـنيـوية ا
وفى نـقد البـنيـوية وفى نـقد ما بـعد الـبنيـوية األمـر الذى يـجعلـنا نـتب

: داللته وفاعليته فيها جميعاً
(١ - ٢ - ١ -١) النص فى اللسانيات(١ - ٢ - ١ -١) النص فى اللسانيات

ا يـشكل مدعاة النص فى متـنه األكبر لغـة أو ما يحيـل إلى لغة 
ـوضـعتـه فى إطار إبـسـتـمولـوجى نـتـفهم من خاللـه رحلـة هـذا النص
عبـر احلقول النقدية التـى ارتكزت فى نظرياتها وفـى سن منهجياتها
إلى الـتــطـورات الـتى أحـرزتــهـا الـدراسـات الـلــغـويـة عـامــة واأللـسـنـيـة

خاصة.
إذ "نستطيع أن نسجل للدرس األدبى احتفاءً خاصًا بالنص كبنية
ـمـيـز وتـركـيـزًا عـليه ـهـا اخلـاص وتـكـوينـهـا ا لـغـويـة مـسـتـقلـة لـهـا عـا

بوصفه لغة منتظمة فى نسق من التراكيب"(٤٧) فكيف صار له ذلك?
الشك أن اللـغة قـد تـبوأت أسـمى األمكـنة فـى القـرن العـشرين إذ
ـوذجًـا لـلـقـيـاس والتـطـبـيق أصـبـحت جـزءًا من مـرتـكـزات الـفـكـر وأ
ومثـاالً للبـحث فى مستويـات الظاهـرة الفكـرية حتى أنه صـار متعذرًا
ـنـهـجـيـات الـفكـريـة دون وصـف األصـول الـلـغـوية الـبـحـث فى أصـول ا
تـواشجة ب طروحاتها واألسس الـتى تستند إليها. وكشف اجلذور ا
وااللـتفـات إلى هذا اجلـانب والبـحث فيه يـعنى االلـتفـات إلى فرديـناند

دى سوسير "آدم األلسنية"(٤٨) فى جانبه األكبر.
فمـنذ البـداية تـقوم نظـرية سـوسير عـلى مقـولة عريـضة مـفادها "ال
شىء يـتـمـيـز قـبل الـبـنـيـة الـلـغـويـة"(٤٩) فـالـلـغـة من جـهـة أولى وسـيـلـة
عـرفة.. ومن جـهة ثـانـية نـظام داللـة بامـتيـاز. فهى لـيست لـلتـواصل وا

فـالـذيـن يـقـولـون بـالـنص يـحـصـرون مـعـنـاه بـالـظـهـور وهـو عـنـدهم
الـكـتاب والـسـنّـة حتـديـداً والـنص يـعـنى الظـهـور الـتـام لـلـمـعنـى ونفى
التأويل وهم بذلك ينفون وجود نص غـير الكتاب والسنّة فلماذا نقول
صطلح الذى النـص األدبى والنص العلـمى والنص القانـونى?! إذًا ا

نستخدمه يحيل إلى مفهوم غربى.
والــذين يــؤولــون ال يــقــولــون بــوجـود الــنص وفـى أحـسـن احلـاالت
يـقولون "بـندرته" فكـيف يعـنونون كـتبهم بـعنوانـات مثل مفـهوم النص
نــقـد الـنص الــنص واحلـقــيـقــة الـنص والــتـأويل ويـقــصـدون الــكـتـاب

والسنّة? أم أنهم يقيمونها على الندرة النادرة?!
فهل هـو اعتراف وعدم اعـتراف بوجـود النص? وإال فـما يشـتغلون
ـفـهـوم الـغـربـى أى نـسـيج) وهـو مـا يـفـهـمه عـلـيه نص (ولــكـنه نص بـا
الناس الـيوم ويـحيـلون إلـيه. إذا ال وجود (للـنص) فى الثـقافـة العـربية
فهومه الغربى عناه الغربى فالذى نستخدمه هو "Text"e النص 
ونــطـلـقـه عـلى كل مــا امـتـلك داللــة قـارة ونـســمى الـنــصـوص وفق مـا
نـطـلق نسـمى الـقرآن أخـذنا فـهم يـسمّـون اإلجنـيل نصّـاً ومن هـذا ا
نـصّـاً الحـتــوائه عـلى مـعـنى قـار يـتـجــلى فى الـكـلـمـة واآليـة والـسـورة
والكتـاب دون أن ندخل فى مسـائل التأويل أو عـدم التأويل. أو مـسألة
مـا قبل الـكتـاب. فنـحن نكـتفى بـوجوده كنـص حى معاصـر فاعل دخل
سألة إال فى تشكيل نصوص كثيرة بعد نزوله وما وقوفنا على هذه ا

وجودة لكلمة "النص". لفض االضطراب احلاصل فى الداللة ا
(٢-١) النص فى احلقول النقدية:(٢-١) النص فى احلقول النقدية:

اخـتلـفت النـظرة إلى الـنص فى حقـله األصلى الـغربى وفـقًا لـلحقل
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Diachronic عـرفى من البـعد اللـغوى التـاريخى التـعاقبى النـموذج ا
إلى الـبعـد األفقى الـتزامنى اآلنى  Synchronic الـذى يرى اللـغة فى

عالقاتها بالثقافة ونشاطاتها فى حلظة زمنية واحدة.
وبـدالً من دراسـة العالمـة على أنـها دال مـرتـبط عضـويًا أو مـوطأة
ـدلول قار خارجـها ال تتـبدل وال تتحـول عن اإلشارة إليه أصبح من
ـمـكن دراسـة الـكـلـمـة أفـقـيًـا حـسب مـوقـعـهـا فى الـتـركـيب أو الـبـنـية ا
الـلـغويـة وبـاإلمـكـان دراسة الـنـظـام الـتـركيـبى كـكل سـواء أكـان هذا
التركيب أصغر الوحدات اللغوية كالصوت أم كان مجموعة األصوات
التى تشكل الكـلمة الواحـدة أم مجموعة الـكلمات التى تـشكل اجلملة
أم مجمـوعة اجلمل الـتى تشكل اخلـطاب/ النص. وهـكذا امتـدت اللغة
إلى مـؤسـسات ثـقـافيـة أخـرى ألنه صـار باإلمـكـان دراسة اخلـطـابات

على اختالف حقولها.
إن اكـتـشـاف الـبــنـيـة أو الـنـظـام جـاء نـتـيــجـة حـتـمـيـة خلـصـائص
الـصـوت أو احلـرف وبالـتـالى اإلشـارة أو الـعالمـة عمـومًـا وعالقـاتـها
ـطـلق. ) االخـتالف ا فـمن أخصّ خـصـائص احلـرف( صـوتًـا أو رسـمـاً
باشرة فأى "دال من الدوال ال يؤدى وظيفـته بوصفه صوتًا له داللته ا
عـلى شـىء أو مـعـنى بل بــوصـفه فى جــوهـره مـخــتـلـفًــا عن غـيـره من
الــدوال. ومـعـنى هـذا أن مــعـانى الـكـلـمــات تـتـوقف عـلـى مـواقـعـهـا فى

اجلمل واختالفها عن غيرها"(٥٢).
وهـذا الـدال أو هذه الـعالمة  Signيضـعـها سـوسـير وسط الـنسق
الـلــغـوى فــالـعالمــة فى رأيه ال تــوجـد خــارج الـنــسق الـلــغـوى. ثم إن
ـدلول النـسق اللـغـوى عنـده نسق اخـتالفـات "فسـواء أخذنـا الدال أم ا

ا هى األساس ـفاهيم القـبليـة فقط وإ وسيـلة سلبـية لنـقل األفكار وا
فاهـيم التى تنتقل بواسطتها و"الشىء الطبيعى نتج لهذه ا الفاعل وا
عـنـد اإلنسـان لـيس الـلسـان الـلغـة الـشفـويـة بل مـلكـة إنـشاء الـلـغة أى
عنى أن بنية تميزة يرتبط بـأفكار متميزة"(٥٠)  نظام من اإلشـارات ا

اللغة لها معادلها الذهنى أو النفسانى.
وبـهذا يكـون سوسـير قد مـيز ب الـلغة وأطـلق علـيها اسم الـلسان
ارسه متكلم  Langue والكالم   Speech/parole أى احلدث الذى 

لغة ما.
واللغة  Langue تمـثل النظـام الضام جملـموعة الـقواعد والـقوان
ـمـارسـة الـفـعـلـيــة لـعـمـلـيـة الـقـول وتـتـيح احملـددة الـتى تــهـيئ حـدوث ا
اإلدراك. وهى نظام قائم مـثل اللغة الفرنسية والـلغة العربية. ولدراسة
هـذه الـلـغـة ال بـد من مـراعـاة كـونـهـا "نـظـامًـا خـاصًـا من الـعـالمات أو
عـبرة عن األفـكار"(٥١) وهـذا يجـعـلنـا نعـيـر االهتـمام إلى اإلشـارات ا
الـطـبـيـعـة اإلشـاريـة وإلى الـتـنـظـيم وإلى الـضـبط الـذاتى داخل اجلـمل
والنصوص وهى خواص قائمة عـلى العالقات الداخلية ب العناصر
فسوسيـر نبذ الدراسة التاريخية اخلـارجية وشدد على دراسة وصفية
داخلية. واللغة عنده نظام أو بنية من العالمات لها عالقاتها التى تتبع
نحوًا وقواعد معينة محددة وتخضع إلى سياق يبدّد غوامض األمور.
ا وهـذا النـظام لم يـفض إلى مـسلـمات الـطرح الـلـغوى الـتقـليـدى وإ
ـسـلـمات ـا جـعل ا أفـضى إلى الـتـركـيـز عـلى الـنـظـام وخـصـائـصه 
الـسابـقة عرضـة للـشك بل للـرفض. فالعـالقة ب مـا يقع داخل الـنظام
ؤسـسـاتى فانـحرف وما يـقرّ خـارجه بـدلتـهـا مقـولة الـنظـام الـلغـوى ا
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الـتقـابـلـيـة الـضـديـة أى (الثـنـائـيـات الـضـديـة) التـى تفـضى إلى إدراك
األمور وحتـيزهـا ولذلك كـان لـهذه الـثنـائيـات جلـيل األثر فى األبـحاث

. األلسنية أوالً وفى األبحاث البنيوية ثانياً
وبهذا تبقى الداللة شيئًا خارجًا عن العالمة فهى تتولد من عالقات
الـعالمـات مع بـعـضـهـا البـعض فـى تركـيب اجلـمـلـة فـتـسـتقل بـذلك عن
مـرجـعـها اخلـارجى بـيـنـما يـنـصب كل اجلـهـد فى أثـناء الـتـحـلـيل على
الـعالقات داخل النظام فـالعالمات تتبع نـحو لغتها وقـواعدها والنظام
ـنحـهـا سـمة االخـتالف عن غـيـرهـا ففى "الـنـظـام األلسـنى لـيس ثـمة

سوى االختالفات"(٥٧) كما يقول سوسير.
(٢ - ٢-١) النص فى الشكالنية:(٢ - ٢-١) النص فى الشكالنية:

قد يبدو طريفًا ما سـنقدم عليه إذ إننا ننهى دراستنا "النص (فى
اللـسـانيـات" لنـبدأ بـالتـعرف عـلى النـص فى الشـكالنيـة من خالل عالم
أنـثـروبـولـوجى لـســانى وضع وأسس عـلم الـلـغـة الـشـكـلى وهـو إدوارد
ـانى ومع سـابـيـر (١٨٨٤ Sapir. Eـ ١٩٣٩) األمــريـكى من أصل أ
أنه ليس من جماعة الشكالني فهو ينظر إلى النص من خالل الشكل
مكن أن اللـغوى يقول: "إننا مـضطرون لالستنـتاج بأنه من الواجب وا
يدرس الـشكل اللغوى باعـتباره نظامًا بغـض النظر عن الوظائف التى
ـكن أن حتيل إلى طـبيـعة ترتبط به"(٥٨) وذلك العـتقـاده بأن الـوظيـفة 

غير لغوية.
"فاللـغة ليسـت مقالة حـول الفكر.. وأن واقع الـنطق هو الـتصنيف

فاهيم"(٥٩). الهيئة الصورية العالقة ب ا
مــا ذكــرنــاه لــيس إقــحــامًــا عـلـى نــظـريــة الــشــكالنــيــ فــقــد كـان

فإن اللـغة لـيس لهـا أفكـار أو أصوات سـابقـة على الـنسق الـلغوى بل
اخـتـالفـاته فـكـريـة وصـوتيـة تـنـشـأ فى الـنـسق"(٥٣) وهـذه االخـتالفـات
ــعــرفـة فــاإلشــارة /الـعـالمـة/ أو الــدال غــيـر تــفــضى إلى اإلدراك وا
مـتـحـيّز فـهـو ال يـحمل داللـة إيـجـابيـة أو سـلبـيـة. وداللـته يحـصـلـها من
ــؤسـسـات الـتى تـتـبـنى هـذا الـتـركـيب أو من الـبــنـيـة وتـمـنـحه إيـاهـا ا
ا يعزز مـقولة اعـتباطيـة أو عشوائـية العالقة التـركيب أو هذه الـبنيـة 
ميزة طلقة هى الصـفة األساسية ا دلول. "فاالعتباطـية ا ب الـدال وا
ــدلـول عـرفـيـة قـواعـديـة لإلشـارة الــلـغـويـة"(٥٤) والـعالقـة بـ الـدال وا

مؤسساتية وليست تاريخية جوهرية قارة.
ـكـانى وتـزعم األلـسـنـيــة أن مـعـنى الـعالمــة يـتـحـدد من مـوقــعـهـا ا
األفـقـى والـعالقــات الـتى تــبـنــيـهــا مع غــيـرهــا من الـعالمــات اجملـاورة
وترتـبط بهـا وكذلك مـن البـعد الـعمـودى االستـبدالى) الـذى يقـوم على
مـبـدأ االنتـقـاء واالختـيـار. وحتـليل الـنـظام الـلـغوى يـعـتـمد عـلى حتـليل
ـكن حتــديـد الـداللـة هـذيـن الـبـعــدين ومالحـقـة خــصـائـصــهـمـا حــتى 
ـطــاف كـمـا يـرى سـوســيـر: "نـظـام من والــقـيـمـة. فــالـلـغـة فى نــهـايـة ا
ـتداخلـة. وقيمـة كل منـها تأتى نـتيـجة تزامن حـضورها مع الـعالمات ا
حـضـور غـيـرهـا من الـعالمات"(٥٥). ويـصـبح الـهـدف مـن جـراء مـعـرفة
البنيـة اللغوية هو مـعرفة البنـية الفكرية فـالعالمة قطعـة ورقية "وجهها
ـرء أن يـقـطع الـوجه دون أن الـفـكـرة وظـهـرهـا الـصـوت ال يـسـتـطـيع ا

يقطع الظهر فى الوقت ذاته"(٥٦)
فالـلغة نـظام فى اإلشارات تـعبر عن األفـكار كمـا ذكرنا قـبل قليل
وهى حــلـقـة وصـل بـ الـفــكـر والــصـوت هــذا الـوصل أمــر تـقـتــضـيه
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انشـغلـوا كـثيـرًا فى هذه احلـيل بعـيدًا عن الـتطـور التـاريخى فـدراسة
Personality األدب عنـدهم تـعـانى من أمـر التـطـور بـدون شخـصـية

Formed Social - بل دراسـته كـظــاهـرة اجـتـمـاعـيـة ذاتـيـة الـتـشـكل
 Silfe Phenomenonكما يعبر إيخنباوم(٦٦)

والشـكالنيون قـطعـوا صلتـهم باحلقـول األخرى فى أثنـاء الدراسة
فلـم ينتبـهوا إلى السـيرة الذاتـية أو التأمالت الـنفسـية أو التـاريخية أو
االجـتـمـاعـيـة فى نـصـوص األدب وذلـك حـتى يـجـعـلـوا الـدراسـة أكـثـر
عـملـية غـيـر أنهم لم يـتوصـلوا إلى رؤيـة الـصنـعات الـتى تمـيّز الـشكل

ثابة عناصر أو وظائف مترابطة ضمن نظام نصى كلّى.
تضم هـذه "الصـنعـات" كالً من الـصوت واخملـيلـة واإليقـاع والنـحو
والـعـروض والـقـافـيـة والـتـقـنـيــات الـسـرديـة أى كل مـخـزون الـعـنـاصـر

األدبية الشكلية.
والـنـص شـكل فــقط أى: الـنص = مــجـمــوعـة احلــيل/ الـصــنـعـات.
ُــغَـرب  Estranging أو والــذى يــجـمع هــذه الــصـنــعـات هــو أثــرهـا ا
الـنازع لأللـفة  de Familiarizing أى مـا يجـعل من الـلغـة لـغة أدبـية
Discours ومـا يــجـعــلـهــا تـخـتــلف عن غــيـرهــا من أشـكــال اخلـطـاب

األخرى فاحليل تشوه اللغة االعتيادية بطرائق شتى.
إن التغريب يكسر رتابة الـكالم اليومى ويجدد حيوية اللغة وينعش
اسـتـجـابـاتـنـا جتـاه األشـيـاء والـتـغـريب يـكـسـبـنـا خـبـرة بـفـنـيـة األدب
ـا يـبـيح قـدرًا من االقـتـصـاد فى جـهد ـاطه  وبـأنـواعه وأشـكـاله وأ

التلقى.
لقـد كرس الـشكالنـيون أعمـالهم الكـتشـاف القـوان الـشامـلة التى

ا يحدث فى احلقل اللغوى اللسانى من الشكالنيون على صلة قريبة 
تطورات. وخاصـة أفكار دى سوسـير. فجاءت أكـثر نظريـاتهم مرتكزة
ا جـعل تيـرى إيـغلـتون يـقول: الـشكالنـية علـى دراسات هـذا العـالم. 
 Formalism أساسًا هى تطبيق لأللسنية  Linguisticفى دراسة

األدب"(٦٠) والشـكالنيـة تضـم جمـاعة مـوسكـو األلسـنيـة التى تـأسست
عـام (١٩١٦) وتـلتـهـا باالهـتمـامـات اللـغويـة حـلقـة بـراغ التى تـأسست

عام (١٩٢٦)  .
ـعـادون ــنـظـرون ا و"الـشـكـلـيـة  Formalist اسم فـرضـه عـلـيـهم ا
ألعمالهم ولتطبيقاتها. وقبلت اجلماعة هذا التحدى"(٦١) ويعتبر فيكتور
شـكـلـوفـسـكى " Victor Shklovskyمـؤسس احلـركـة الـشـكـلـيـة"(٦٢)
ـعروف (بوريس إيخـنباوم وباخت لـفترة قصيرة وتضم من األعالم ا
ـير ولـيف يـاكـوبنـسـكى وتـومـاشـفـسكـى ورومان جـاكـبـسـون وفالد
بـروب ومـن بـراغ فـيـلم مـاتـسـيـوس ومـوكـاروفـيـسـكى وآخـرين) يـجـمع
مـوسـكو واألوبـوياز أو بـطـرسبـورغ اهتـمـام مشـترك هـو دراسـة اللـغة

ضمون. وإن نظروا إلى النص كوحدة ب الشكل وا
تـغاضى الـشكالنـيـون عن حتلـيل "احملتـوى" األدبى وانصـرفوا إلى
ــثـابــة تـعــبـيـر عن دراسـة الــشـكل األدبـى وبـعـيــدًا عن رؤيـة الــشـكل 
ضـمـون أوقفـوا العالقـة بذلك عـلى رأسـها "فـاحملتـوى مجـرد حتفـيز ا
 Motivationلـلـشـكل وفـرصـة أو مـنـاسـبـة لـنـوع مـحـدد من الـتـمـرين

الـشـكـلى"(٦٣) و(الـعـمل األدبى/ الـنص) عـنـدهم: "حـشـد تـعـسـفى إلى
هذا احلدّ أو ذاك من الصنعات"(٦٤) أو كما يـقول شكلـوفسكى "العمل
األدبى ليس إال مجـموع حيله"(٦٥) أى طرائقه أو صنـعاته. ويبدو أنهم
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والصفـة األدبية هى مـا اجتمع حولـها شكالنـيو موسكـو وشكالنيو
أوبـويــاز وبـنـيــويـو بـراغ فــطـبـيــعـة الــنـظـام األدبى الــذى تـتــعـالق فـيه
العنـاصر اللغـوية وما يـتوجب على ذلك من تـرتيب لهذه الـعناصر هى
الـتـى حتـدّد خــصـوصـيــة الـظــاهـرة األدبــيـة فى أى عــمل أدبى. ويـرى
ا األدبية أى جاكبـسون أن "موضوع العـلم األدبى ليس هو األدب وإ

(٧٠)" ما يجعل من عمل ما عمالً أدبياً
واألدبــيــة تــعـنى الــشــعـريــة عــنــدهم والـشــعــريـة تــدرس من خالل
ـكن وظـيـفـتـهـا والـوظـيـفـة حتـددهـا الـلـسـانـيـات يـقـول جـاكـبـسـون: "
للـشعريـة أن تعـرّف بوصفـها الـدراسة اللـسانـية للـوظيـفة الشـعرية فى

الرسائل اللفظية عمومًا وفى الشعر على اخلصوص"(٧١).
وهكذا نرى جاكبسون وبنيويى براغ قد اعتمدوا على مبدأ لسانى
إلقـامة دراسـتـهم فـتـبـنـوا مـحـور الـتـزامن الـذى اكـتـشـفه سـوسيـر ولم
يـــتــجــاهــلـــوا الــدراســة الــتـــعــاقــبــيـــة. وهــذا مــا نـــرى له صــدى عــنــد
مـوكاروفسـكى فى حتديده لـلنص من خالل بنـيت (بـنية داخـلية وبـنية
خـارجـيـة)  وقبـله عـنـد تـينـيـانـوف فى إصراره عـلى عـدم قـبول وصف
الـعالقـات أو الوظـائف داخل الـنظـام بأنـها اسـتـاتيـكيـة بل ديـنامـيكـية.
وهـنا نـشـاهد انـقسـام الشـكالنـي حـول تطـور األدب وتـاريخـيته فـقد
رفض بــعــضـهم عــزلــة األدب وقـبل بــارتــبـاطه بــبــنى حتـتــيــة أو بـوعى
الـكــاتب وخـاصـة بـاخـتــ الـذى انـفـصل عـنــهم ورومـان جـاكـبـسـون
هاجر إلى براغ ثم إلى أمريـكا. األمر الذى قادهم الجتراح نظريات ا
ـفـردات فــضالً عن عـنــايـتـهم الــقـصـوى فى األصـوات واألشـكــال وا

بالبنية النحوية.

تتحـكم فى االستخـدام األدبى للغـة من البنـاء الوظيفـى وحتى الصيغ
الـشعـريـة "فـالنص نـظـام تـتـفاعل أجـزاؤه اخملـتـلفـة أحـدهـا مع اآلخر
وتؤدى وظـيفتـها من خالل النص ككل"(٦٧) كـما يعبـر تينـيانوف. وهذه
الـعالقـات تنـبع مـن النـظـام نـفـسه فـاألدب شـأنه شـأن أى نـظـام آخر
مـعـ لألشـياء "ال يـتـولّـد من حقـائق تـنـتمى ألنـظـمـة أخرى ومن ثم ال
ـكن اخـتــزاله إلى هـذه احلــقـائق. إن الـعالقــات بـ حـقــائق الـنـظـام
ـكن بـبـســاطـة أن تـكـون عالقـات األدبى واحلـقـائـق الـغـريـبـة عــلـيه ال 
ـكن أن تـكـون عالقـة تـقـابل أو تـفـاعل أو ارتـبـاط أو سـبـبـيـة لـكـنّـهـا 

شرطية"(٦٨).
ـاذا يـسـعى الـشـكالنـيـون إلى ضـبط قـوانـ الـنص األدبى? ولـكن 
عنى هـو ومن تبعه من زمالئه اذا قـام شكلـوفسكى بـتحلـيل بنيـات ا و

مثل رومان جاكبسون?
احلقـيقة كان واضحًا منـذ البداية أن الشكالنيـ قد تصدوا جلملة

أمور أبرزها:
(١) دراسة الصفة التى جتعل من األثر عمالً أدبيًا (األدبية) .

(٢) مـفـهـوم الـشـكل فـالـنص يـخــتـلف عن غـيـره بـبـروز شـكـله ثم
االنتقال إلى الوسيلة فالوظيفة.

(٣) الرغبة فى خلق علم أدبى.
ومـا صرّح به شـكلـوفسـكى دليل عـلى ذلك يقـول إن "غايـة الفن أن
ـنحـنا إحـسـاسًا بـالشـىء كمـا يرى ال كـمـا يعـرف إن فعل اإلدراك
فى الفن غـاية بحـدّ ذاته.. فى الفن جتـربتنـا فى عملـية البـناء هى التى

حتسب وليس النتاج الذى اكتمل"(٦٩).
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الـبذرة األولـى للـوعى الـبـنـيوى. ذلك الـدور الـذى عـمّق الـعالقـة بيـنـهـما
عرفة أجمع. فقد رغم ما شهدته الـبنيوية من تطور وتفـرع فى حقول ا
بـقى البـعد الـلغـوى البـعد الـتكـوينى احلـاضر فى كل مـنجـزاتهـا. وهذا
يقودنـا للقول بـأنه من غير الصـواب الظن بأن علم الـلسانيـات احلديثة
حض حتـوّل منهـجى وإنّمـا الصـواب أن نقول إن قـد أجنب البنـيويـة 
ا كان مـستتـرًا فى خبايـا اللغة اللـسانيـات قد أتاحت ظروف الـوعى 
عانى الطبيعية. وحتى "دى سوسير لم يستعمل أبدًا وبأى معنى من ا

فهوم اجلوهرى فى نظره هو مفهوم النسق"(٧٣). كلمة (بنية) إذ ا
فــالـلــغــة نـسق أو نــظــام كـلّى يــجب حتــلـيل بــنــائـهــا والــبـحث عن
خـصائص النـسق األصغـر أو األنساق الـصغـرى فى عالقتـها بعـضها
ـفـهـوم الذى بـبـعض وفى عالقـتهـا بـالـنسق أو بـالـنـظام الـكـلى. فـهذا ا
أسسه دى سوسـير تـبنّاه أقـطاب البـنيـوية جمـيعـاً و"فكرة االسـتفادة
من عـلم الـلـغـة بـدراسـة ظـواهـر ثـقـافـيـة أخـرى تـسـتـنـد إلى اعـتـقـادين
أسـاسيـ األول: أنَّ الـظـواهـر االجـتـمـاعـية والـثـقـافـيـة لـيـست مـجرد
مــوضــوعــات أو أحــداث مــاديــة بل هـى مــوضــوعــات أو أحـداث ذات
مــعـنى وبــالـتـالى فــهى إشـارات. والــثـانى: أن هــذه الـظـواهــر لـيـست
جــواهـر أو مـاهــيـات قــائـمـة فى ذاتــهـا بل إنّــهـا مـحــددة بـشــبـكـة من
العالئق الداخلية واخلارجية.. وإذا كانت األفعال اإلنسانية ذات معنى
فال بـدّ أن يحـكمـهـا نظـام حتتى مـن التـميـيـزات واألعراف الـتى جتعل

(٧٤)" كناً عنى أمرًا  من ا
ا أن هذا الـنص يتشكل داخل لغة واللغـة حاضرة فى كل نص طا
مـعـينـة ويأخـذ نـفسه بـاتـباع مـعـاييـرهـا ولكـنهـا فى الـوقت نـفسه غـير

ولعل الـشعرية تعنى تركيـز هذه الرسالة على نفـسها واستبعادها
ـرسل لـبـقــيـة الــعـنـاصــر الـتى تــشـتـرك مــعـهــا لـتـكــوين أيـة رســالـة (ا
ـرجـع) . والـرســالـة فى ـســتـقــبل ووســيط االتــصـال والــشـفــرة وا وا
تــركـيـزهــا عـلى نـفــسـهـا تـتــمـحـور حـول احملــورين (األفـقى الــتـركـيـبى
والـعـمودى االسـتـبـدالى)  وتـتـجـلى الـوظيـفـة الـشـعـرية(٧٢) كـمـا يـقول
جاكبسون عـندما تسقط مبدأ التكـافؤ فى محور االنتقاء أو االستبدال
(مـحـور اجملـاز) عـلى مـحـور الـتـركـيب (مـحـور الـكـنـايـة) فـعـلى احملـور
شاكلة العـمودى االستبدالى يرى جاكـبسون أن الرسالة تبـرز مبدأ ا
أمّـا حينـما تهتم بـبعدهـا األفقى كمـا لو أنها تـنظر إلى نـفسهـا فإنها
حتـدد خصـائص بنـيـتهـا مقـاطـعهـا الصـوتـية واألسـلوبـيـة وإيقـاعاتـها
وأشـكــالـهـا وفـواصــلـهـا ومـا إلـى ذلك  وبـفـرد احملـور الــعـمـودى عـلى

شاكلة. احملور األفقى يتحقق مبدأ ا
شـكـلة بـدورها ـشـكلـة الـعمـوديـة وا فـاحملـور األفقـى هو أرضـية ا
ا حاجة تنعكس على هذه األرضية فتتجسد الصورة فى صورتها دو
إلى عــوامل خـارجـيـة أو إشـارة غـيـر ذاتـيـة. والــوظـيـفـة الـشـعـريـة لـهـا
ـشابهـة للبنـية اللـغوية وهذا وظـيفة هـامة: وهى إثارة الـبنية الـداللية ا
مـا قـال به سـوسـيـر ومـا سـيـأخذ بـه جاك الكـان الـبـنـيـوى الـنـفـسانى

وشتراوس البنيوى األنثربولوجى.
(٣- ٢- ١- ١) النص فى البنيوية:(٣- ٢- ١- ١) النص فى البنيوية:

صـطلح معنية بالبـنى وبتحديد أدق بتفحص البـنيوية كما يوحى ا
القوان العامة التى تعمل البنى من خاللها. وقد كان للظاهرة اللغوية
فى مـرحــلـة أولى; ولـلـسـانــيـات فى مـرحـلـة ثــانـيـة دور كـبـيـر فى زرع
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ويـتابع فكـما أن هنـاك نظامًـا للطبـيعة وراء الـعلوم الـطبيـعية فإن
األدب ليس مجموعة مكوَّمة من األعمال لكنه نسق للكلمات"(٧٧)

وكـذلـك يـسـبق الــنـقـاد اجلــدد الـبـنــيـويـة بــعـزل الـنص عن مــحـيـطه
اخلارجى وعن الـظروف التاريـخية احملـيطة به وبـعزله عن قصـد مؤلفه
وهدفه ويتـجاوزون الـشكالنيـة والبـنيويـة بسـعيهم احلـقيـقى وراء معنى
عـنى والنـقاد اجلـدد يصرون النص بـينـما لم يـهتم الـبنـيويـون لهـذا ا
عـلى اســتـنـتــاج مـعـنى الــنص من شـكــله وذلك بـفــحص دقـيق لــلـمـادة
(الكـلمات) الـتى يتكّون مـنها فـتكون البـنية (النـحو والتـركيب والبالغة

اط الشكلية أيضاً) غير قابلة لالنفصال عن الشكل(٧٨) ومختلف األ
اركـسـية ـثالـيـة ا وأيـضًا كـان ثـمة شـكـوك تتـجه نـحو مـصـداقيـة ا
ونـحو وجـودية سـارتـر فبـارت يخـلص إلى القـول بـأن البـنيـوي حـلوا
"مـحل الوجـودي الـذين سيـطـروا على احلـياة الـفـكريـة فى فرنـسا فى
اخلـمسـيـنـيـات والسـتـيـنـيات. وقـد كـان تـمـرّد البـنـيـويـ علـى أسالفهم
نـزلة إعالن استقاللـهم وإن كانت االختالفات فى الـواقع أكثر جدية

من مجرد رغبة جيل فى التمرد على اجليل السابق"(٧٩)
اركـسـيـة على وتـشـكّل البـنـيـوية ردة فـعل عـلى عـجـز الفـرويـديـة وا
إعـطـاء تــفـسـيـر شــمـولى لـلـظــواهـر عـامـة إذ ظــهـرت أصـوات تـنـادى
تـناسق الـذى يوحّـد العـالم وكذلك كـانت ردّة فعل ـتكـامل ا بالـنظام ا
قويـة على الـوضع الـذرى الذى سـاد القـرن العـشـرين وعكس تـشظى
ـعـرفـة وتـفرعـهـا الخـتـصـاصـات دقـيـقـة. فـصـارت احلـاجـة إلى نـظام ا
مـتـكـامل يـوحـد بـ العـلـوم. و"قـبل ظـهـور الـبـنـيـويـة فى فـرنـسا عـرفت
أمـيـركـا تـيـارًا عـرف بـاسم عـلم الـلـغـة الـبـنـيـوى"(٨٠) ازدهـر عـلى يـدى

ـا أنـنـا فى أى بـحث ال نـعـثـر إالّ عـلى الـنص مـوجــودة فـيه عـيـانـاً طـا
الـعيـنى. فالبـنيويـة تذهب لالعـتقاد بـأن الوحـدات الفرديـة فى أى نظام
لـيس لـهــا مـعـنى إال بـفــضل عالقـاتـهــا بـبـعـضــهـا بـعـضًــا وحـ يـقـول
ـفـهوم الـبنـيـويـون بأن مـحـتوى الـلـغـة هو الـلـغـة فإنـهم يـبـتعـدون عن ا
الـسـاذج الذى يـرى الـلـغـة أداة مـحاكـاة وتـمـثـيل تصـور فـيـهـا الداالت
دالالت موجـودة خارجها وهذا يقـربه من العلمية أكـثر. حيث إن اللغة
عاييـر التجريـبية. وبهـذا تقترب من كن مالحـظتهـا علنًا وقـياسها بـا
تـعيـ دى سوسـير لـثنائـية الـدليل/ الـعالمـة ومن مقـصديـة الشكـالنية
الروسـيـة وحـمـاسـهـا لـلـمـنـهج الـعـلـمى الـتـجـريـبى. وبـهـذا فـقـد جاءت
قـوالت البنـيويـة نتـيجـة لعمـليـة الدراسـة وحتـمية الـتركـيز عـلى البـنية ا
ـلموسة واجتمـعت للبنيويـة جملة أسباب أخـرى أبرزتها فى الساحة. ا
من ضـمنـها الـشكالنـية الـروسيـة التى تـعد الـبنـيويـة امتدادًا لـها وذلك
متد ب الـشكالني والبنيـوي رومان جاكبسون الذى عبـر اجلسر ا
أطلق كـلمـة (بنـية) ألول مـرة فى مؤتـمر بـراغ (١٩٢٩) وكان مـسبـوقًا

إليها فى بداية العشرينات من قبل الناقد الشكالنى تينيانوف(٧٥).
ا وقـد تـعرفـنـا إلى رؤيـة الشـكالنـي لـلـنص فى الـبحث الـسـابق 
يـسوغ لـنا الـقول: إن الـبنـيـوي يـجتـمعـون مع الشـكالنيـ على مـائدة
دى سـوسيـر ويـشاركـونـهم فى إغفـالـهم للـمـرجع اخلارجـى ويقـاربون
بذلك الـنقاد اجلـدد الذين هيـأوا اجلو النطالق األفـكار البـنيويـة أيضًا
جـرد االنتـهاء من كـتابته وكـانوا يـنظرون إلـى النص كبـناء عـضوى "
يـصـبح كُالً مـتـكـامالً يـنـظـر إلـيه من داخـله وأن الـقـوانـ الـتى حتـكم

العالقات ب مكوناته هى قوان العمل نفسه"(٧٦)
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وذج يقدمه الباحث أشبه ما عن وحدة العمل الكلية وذلك من خالل 
يـكون بـالـنمـوذج الـهنـدسى أو الـريـاضى وفى وسع هذا الـنـموذج أن
يستوعب الوحدات أو العناصـر التى يتكون منها العمل على نحو يبرز

عالقة بعضها ببعض سواء أكانت تلك العالقة ظاهرة أم خفية"(٨٤)
والـبنـيويـة لم حتصـر مجـال دراستـها فى اجلـانب اللغـوى فقط بل
سـعت لـتـطـبيـق النـظـريـة األلـسـنـيـة علـى موضـوعـات وفـعـالـيـات أخرى
وعـلوم أخرى يقودهـا هدف الكشف عن بنيـة تلك العلوم فـكان التحليل
الــلـغـوى عـمـودًا نــهض عـلـيه الــتـحـلـيل االنــثـربـولـوجـى عـنـد شـتـراوس
١٩٤١ إن كـان فى حتليل األسطـورة أو فى بنيـة اجملتمعـات البدائية
وتوصل إلى أن "األسطورة" كائن لغوى مكوّنة من وحدات مؤلفة وأن
هـذه الوحدات تتدخل فى بـنية اللغـة أى الوحدات الصوتـية والصرفية
والداللية"(٨٥) ويخلص شـتراوس من بـحثه إلى أن "اللـغة سابـقة على
الـذات"(٨٦) وأن "الـنـمــوذج الـلـغـوى مــقـوم لـلـكـلــيـات ويـرى أن الـكـون
ـعـنى الذى يـحكـمه نـظـام مـسـبق; ألنه لـيس فى حـالـة فوضى"(٨٧) وا
تنـشده الدراسـة كامن بـطريـقة تنـسيق الـعناصـر الداخـليـة فقط وليس

آتيًا من اخلارج.
ــيــر بــروب الــشـــكالنى الــروسى الــذى طــبق وطــبــعًــا كــان لــفالد
األلسـنية أو الدراسات اللغـوية على احلكاية فى عشـرينيات هذا القرن
ـسـاهـمات جـليل األثـر عـلى الـدراسـات البـنـيـوية األدبـيـة. وكـذلك كان 
عـرفية وبـارت فى سحب مـفهـوم العالمة فـوكو فى بـحثه عن الـبنيـات ا
ـاءات واألصـوات عــلى أنـســاق أخـرى غــيـر الــلـغــة مـثـل الـصــور واإل
وسـيقـية والروايـة جهـد ملـحوظ فى سحب الـنمـوذج اللـغوى للـبنـيوية ا

سـابـيـر وبلـومـفـلـيد Bloomfield ولكن مـاذا فـعل الـبـنـيويـون عـنـدما
تبنّوا األلسنية وكيف نظروا إلى النص?

نـكـاد نـقول إن أهم نـقـلـة حـقـقهـا الـفـكـر الـبـنيـوى فى مـجـال الـنـقد
فهوم األدب من حيز اإلطالق والتجريد إلى حيز األدبى هى خروجه 
ـوجودات العينـية إذ قصرت الـبنيوية دراسـتها على النص وال شىء ا

سوى النص.
ـعنى ال والـنص: "بـنيـة لـغـوية مـقـفلـة مـكتـفـية بـذاتـهـا فى إنتـاج ا
ـا حاجـة إلى اعتبـار سياق الـنشأة تُـحيل إالّ عـليهـا طاقة تـشتغل دو
والتـقبّل"(٨١). والنص "عـالم ذرّى مـغلق عـلى نفـسه موجـود بذاته"(٨٢)
وهذا ما جعل بيرمان يؤكد أن القضية األساسية عند البنيوى هى أن
ـفرداته عـنى مـأخوذ من مـعـجم ليس  كل الـلغـة كل النـصـوص "بنـاء 

معان خارج البناء الذى يضمها"(٨٣)
فهوم تكون البنيوية قد ركّزت على النظر فى األنساق وتبعًا لهذا ا
الـداخلية للـنص األدبى وتصبح مهـمة الناقد الـكشف عن العالقات ب
وحـدات أو بــنى الـعـمل الــفـردى من نـاحـيــة وعالقـتـهــا مع الـنـظـام أو
الـنـسـق الـلـغـوى الــعـام من نــاحـيـة أخـرى. وفـى مـحـاولــة حتـديـد هـذه
الـعالقات بـنـوعيـها الـلـغوى والـبنـيـوى يركـز علـى كيـفيـة حتـقيق الـداللة
وكيف يحـدد النـظام الـكلى قـدرة البنى الـصغـيرة عـلى الداللـة. لكنه ال
يـكتـرث كثـيرًا لـلداللة نـفسـها فـليـست من مهـمات الـناقـد التـوقف عند

أكثر من "كيف" يتم حتقيق الداللة?
"فـالـبـنـاء ال يـبـحث مـحـتـوى الـشىء وخـصـائص هـذا احملـتـوى بل
يبحث فى عالقـة األجزاء أو العـناصر بـعضها بـبعض بقـصد الكشف
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ـؤلف يتـبنى عـنى نتـاج التـركيب الـلـغوى فى نـظام مـحدد ومـق وا فـا
عنى ـؤلف والقار فى إدراكـه. فا هذا النـظام تكـون قد ساوت ب ا
ط مع وعرف متبع يتحقق بعوامل عديدة أبسطها بناء اجلملة على 
ؤسسـة الرسمية التعليمية الثقافية ؤلف فى ا وأشدها تعقيدًا دخول ا
شـروعيـة والقـيمة. وال شك وزع ومـانح ا ـؤلف وا االجـتمـاعية وهى ا
أن الفـصل ب اللـغة/ النظـام واللغـة/ األداء هو الهـوة السحـيقة التى
أخـضعت فيـها "الـذات" إذ إن اللغـة/ النظـام أمر غـير ذاتى وآليـة غير
مـتـجـسـدة وهى وحـدهـا الـتى حتـكم الـلـغة األدائـيـة أى الـلـغـة الـذاتـية.
ا هو آلى ميكانيكى غائب. ا هو غير ذاتى و فالذات تستمد لغتها 
ـكن أن نـسـجـل مع نـظـرة الـبـنـيـويـة هـذه انـتـفـاء الـعـبـقـرية وهـنـا 
ـبـدع وهى الـتى تـتـحـدث ولم وانـتــفـاء اإلبـداع. فـالـلـغـة وحـدهـا هى ا
يـتولـد الرمـز فى الفـنان مـثل الـشجـرة فى التـربة بل إن الـفنـان يتـكلم
ألن الرمز جـعل منه فنـانًا والنص "يـعنى" ألن الشـكل أو النوع األدبى
جعل مـنه نصًـا وهو مـحكـوم بقيـود النـوع األدبى وأسالـيبه الـذى كتب

ضمنها عند اختياره لألحداث. يقول بارت:
ــواد والــقــوانـ مـن األسـالــيب إن األدب هــو ذلك الــتــجــمع من ا
واألعمال الـتى وظيـفتـها فى االقـتصـاد العـام جملتـمعنـا هى على وجه
ـؤلف نفـسه هـو نتـيجة الدقـة جعـل الذاتـية (ذاتـية) مـؤسسـاتية"(٩٠) وا

ؤسساتية. ونتيجة اللغة التى يرثها وتستعبده وتستخدمه. هذه ا
وهـكذا يـتم إقصـاء القـار ومحـو دوره نهـائيـاً ومحـو دور الكاتب
عـانى معـانى النص الـذى أنـشأه وعـلى نفـيه باسم أيضًـا فى لعـبـة ا
نزعـات كثيرة سـابقة على الـبنيويـة كالشكالنـية والنقـد اجلديد وقبـلهما

عـلى الـنمـوذج األدبى فـاألدب/ الـنص عـند بـارت مـثالً "لـيس إالّ لـغة
أى أنّه نـظـام من اإلشـارات ليـس كائـنـة فى مـحـتـواه ولـكـنـهـا فى هذا
النظام"(٨٨) والطريقة التى يتم فيها تركيب بنية النص هى التى تمنح
النص قـيمـته التـعبـيرية واإليـحائـية ومـهمة الـناقـد أن يركـز على إعادة
بـنـاء نـظام الـنص أو أنـظـمته ولـيس عـلى مـحـتواهـا والـنـاقد الـبـنـيوى
يبـحث كـالنـاقد الـشكالنى عن مـهمـة جلـيلـة يسـعى جهـده وراءها وهى
أدبــيــة األدب أى اخلــصــائص الــتى جتــعل األدب (قــصــة - روايـة -
قـصيـدة) أدباً فيـنطلق من "عـالقة الوحـدات والبنى الـصغـيرة بعـضها
ببـعض داخل النص فى مـحاولة لـلوصول إلـى حتديد الـنظام أو الـبناء
الكـلى الذى يجـعل النص (موضـوع الدرس) أدبًا وهـو نظام يـفترض
الناقـد البنيـوى مقدمًا أنه مـوجود وبعـد ذلك يحاول تطـبيق خصائص
النـظام الكلى العام على النـصوص الفردية معطـيًا لنفسه حق التعامل

بحرية مع بُنى النص الصغرى ووحداته"(٨٩)
وسـيقى ومـا اخـتالف األدب عن األنثـربـولوجـيا (األسـطـورة) عن ا

كونة ألنساقها. إالّ بفضل الترتيبات الداخلية للوحدات ا
ـوذج نظـام األدب نفـسه كمرجع لـقد حـاولت البنـيويـة أن ترسى أ
لألعـمال الفـردية الـتى تعاجلـها وما تـركيـزها على الـنظر فى الـقوان
واألنـسـاق الـداخـلـيـة لـلـنص األدبى إالّ جـبـريـة تـنفـى قـدرة الذات عـلى
كّون السـببى للذات وهى فى الوقت نفسه تأكـيد نفسها فالـلغة هى ا
تمثل البنى االقتصادية والظواهر االجتماعية. ولعل نفيها للذات يكمن

نهج العلمى التجريبى. وراءه سبب تبنته البنيوية منذ النشأة وهو ا
عنى ؤلف عن احـتكـار ا والبـنيـوية بـسعـيهـا الدائم لـعزل سـلطـة ا
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ـقاطع أو األصوات ال ـعنى "فوصف" عـدد الكلـمات أو عدد ا حتقيق ا
عنى"(٩١) كما يقول تودوروف. كما أن التعليق كننا من استخراج ا
ا هـو مـوجـود فى الـبـناء عـلى الـنص أى نص يـجب أن يـهـتم بـأكـثـر 
عنى ليس جتربة خصوصية بل نتاج أنظمة مشتركة اللفظى) (٩٢) فا
ألن الـلـغة سـابقـة علـى الفـرد وهى ليـست نـتاجًـا له بـقدر مـا هو نـتاج
لهـا وهذا يـكشف عـن أمر خطـير مـفاده: أن لـغتـنا تـكشف لـنا الـعالم
عـلى نـحـو ال مـجال لـلـشك فـيه. فـالـلـغة تـنـتج الـواقع وال تـعـكـسه فهى
طريـقـة مـحـددة لـنقـد الـعـالم تـرتـكـز على أنـظـمـة األدلـة الـتى نـحن ب
أيـديهـا وهكذا تـصبح جتربـتنـا األشد حمـيمـية هى أيضًـا أثر من آثار

بنية.
(٣) قــد انـكـفــأ الـبـنــيـويـون عــلى تـتــبع الـبـنـى الـلـغــويـة فى الـنص
فأوقـعوا أنـفسهـم فى موقف حـرج أصبحـوا جرّاء تـبنـيهم له مـعتـقل
ن فيهم أنا فى سجن اللغة فكما يقول فوكو: "أعتقد أن عددًا منّا 
ـوجـودة"(٩٣). يــرون أن احلـقـيـقـة ال وجــود لـهـا وأن الـلـغــة فـقط هى ا
ـارسـون أفــظع أنـواع الـتـعــذيب عـلـيــهـا بـغـيـة وهــذا األمـر يـجـعــلـهم 
اسـتـنطـاق الـنص بل إنـطاقه يـعـلق شـولز عـلى ذلك فـيقـول: "إن فـكرة
وضع الـلغـة لـلـشـعر فـوق جـهـاز الـشد  Rack وإرغـامه عـلى اإلفـضاء
بأسـراره أو ما هو أسوأ عـلى االعتراف الكـاذب كانت مثار رعب جزء
كبير من العالم األدبى وكانت النتائج الفعلية للنقد األدبى الذى قام به

ا فيه الكفاية"(٩٤). البنيويون فظيعة 
وضوعية وبالتالى من (٤) ألغت البنـيوية حكم القيمة لتقـترب من ا
عـلمية الـنقد. إال أنّهـا أقرت فى مقابل ذلك (قـيام األدب على اجملاز أو

األلـسنـيـة وباسم الـبنـيويـة أشـدها حـقدًا عـليـه فقـد أوصلـته إلى حلده
أل ودفـنت مـعه مـقـاصـده وأوكلت بـعـد أن قـررت مـوته وأعـلنـته عـلى ا
ـرهفة اسـتنطاق الـنص بل وتعـذيبه. بعد إلى النـاقد ذى احلسـاسية ا
ؤثرات اخلارجية أن حددته بنـظام مغلق ونهائى وأعـرضت عن فعل ا

عليه.
وبـهـذا الـفعـل القـسـرى الـذى مارسـته الـبـنيـويـة عـلى النص األدبى
ـشـاعر ضـدهـا فـقد ـعـرفة األخـرى تـكـون قد أجـجت ا وعلـى حقـول ا
ـنـهـجـية لـلـبـنـيـوية بـشـتى حـقـولـها شـاعت جمـلـة شـكـوك فى الـكـفايـة ا
عـرفية. وسـرعان مـا حتولت هذه األنثربـولوجـية والنـفسـية واألدبيـة وا
الشـكوك إلى تـيارات نقـدية نـقدت ونـقضت الـوصفيـة البـنيـوية اجملردة
عـارف وعلى العلـوم اإلنسانية. وذجها الـلغوى الذى عمـمته على ا وأ
ومن هذه الـتيارات نـذكر التـناصيـة والسيـميـولوجيـا والتفـكيكـية. وقبل
أن نـنـتقل إلـيـها لـنـا أن نقف عـنـد النـقـد الذى وجه إلى الـبـنيـوية ألنه

هد لقدوم هذه التيارات ويصف اجلوّ الذى ولدت فيه التناصيّة.
(١ - ٣- ٢- ١- ١) نقد البنيوية: تمهيد الوالدة التفاعل النص١ - ٣- ٢- ١- ١) نقد البنيوية: تمهيد الوالدة التفاعل النصى:ى:
راوغـة واإلبـهـام األمـر الذى (١) امتـازت الـبـنـيـوية بـالـغـمـوض وا
ـثــقف ال يـســتـطـيع قــراءة حتـلـيل جـعل الـقــار الـعـادى بل الــقـار ا
الـبـنـيويـ فـاألدب صـنم بـناء يـحـتـاج حتلـيل آلـيـاته وتـصنـيـفـها إلى
نــخـبـة نــقـديـة حــسـاسـة بــالـفـطــرة. فـاسـتــخـدام الـصــور والـرسـومـات
الهندسـية واإلحصاء وحتويل العمل إلى آلـية بحتة جعل األمور تزداد

. تعقيداً
(٢) إخـفاق البـنيـوية احلقـيقى كـامن فى عدم قدرتـها/ عـجزها عن
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قدور الـتحليل فى النص فيـمارس جمـيع احليل النـحوية ولكن "لـيس 
النحوى لقصيدة أن يعطينا أكثر من نحو القصيدة"(٩٦)

قاربة بالعمليات التحليلية أو بالكشف عن التكرار ومهما حاولوا ا
ـتـقـابالت فـلـيـس له قـيـمـة فى حـد ذاته ـتـضــادات وا ـتـوازيـات وا وا

وليس له قيمة فى الشرح.
(٧) ارتـبـكت الـبـنـيـويـة أمـام إشـكـالــيـة الـتـغـيـر االجـتـمـاعى. ولـكن
سوسيـر يبررها كـما مرَّ معـنا بأن اللـغة تعيـد تنظيم ذاتهـا لكى تُكيف
هذه االضطرابات وتستوعبها. ولكن خلف هذا النموذج األلسنى تقف
نظرة محددة إلى اجملتمع البشرى. فالتغير إخالل واضطراب بالنظام
الذى يخلـو منهما بـل يستوعبـهما والشكالنـيون يفسرون هـذا التغير
فى تـاريـخ األدب بـأنه خـاضع لـشـىء داخل الـنـظـام وهــو مـا يـسـمـونه
سـيطـر) وهو مـا يظـهـر ويسـود من األجنـاس فى فتـرة ما السـائـد (ا
يـقـابله فى الـفتـرة نـفسـها انـطـفاء أو خـمود جلـنس آخـر وهذا يـحدّده
نـزع اإللـفة والـعـناصـر تـتنـاوب ضـمن ترصـيف تـدريجى فـى النـظام
كن دراسـة التـعاقب عـندهم تـزامنـياً واجملـتمع يـتحـول بذلك وهكـذا 
إلى طـقم كامل ضـمن األنظـمة أو الـسالسل ويتـطور بـاستقـالل نسبى
عن جــمــيع األنــظــمــة األخـرى بــيــد أن ثــمـة تــعــالــقــات بـ الــسالسل
اخملـتـلفـة فـفى حلـظـة مـعيـنـة تـصادف الـسالسل األدبـيـة سـبالً عـديدة
كن لـها التطـور عبرهـا أما السبـيل الذى تخـتاره فهو نـتيجة متـاحة 
للتـعالقـات ب النظـام األدبى وسالسل تاريخـية بيـد أن هذا العمل ال
ـا يـجـعل مـقـاربـاتـهم الـتـزامـنـيـة الـصـارمة يـتـبـنـاه جـمـيع الـبـنـيويـ 

وضوع البحث (النص) ملزمة.

راوغ إنتاج نـص النص أو ما يـسمى بالـلغة الـشارحة هـذا اخلطاب ا
ـكن ضبطه ا كـان اجملاز خاضـعًا للـخيـال احلرّ الذى ال  بـدع)  و ا
ـزقـة ب صـرامـة الـعلم بـضـوابط مـادية مـلـمـوسة أضـحت الـبـنـيويـة 

وحرية األدب تبحث عن معادلة تُطلب فال تُدرك.
ـوذجـهـا الـلــغـوى عـلى جـمـيع (٥) أخـفـقت الـبــنـيـويـة فى تـطـبــيق 
األنـواع األدبـية فـكـانت تـعمـد إلى انـتقـائـية حـرمـتهـا دقـتهـا وسـلبـتـها
مـصـداقيـة مـقـوالتـهـا. وكـان أكـثـر الـبـنيـويـ قـد نـحّـوا الـشـعـر جـانـبًا
وأقاموا نـظرياتهم عـلى السرد. واحلـقيقة لم يـكن السرد مجـال عملهم
فقط بل كانت األسطـورة واحلكاية الـشعبيـة ولم يوحدوا منـهج عملهم
ـا جعـلها بـنيويـات داخل البـنيويـة وأحاطـها بالـغموض على النص 
وجـعل بـعض أقطـابهـا يتـحولـون عنـهـا إلى حقـول ما بـعد بـنيـوية أكـثر
رحابـة وأكثر انـفتاحًا فـتحول بـارت إلى السيـميائـية وحتوّل دريدا إلى
. وكللر التفكـيكية وحتولت كريـستيفا إلى الـتناصية السـيميائيـة أيضاً
حتوّل أيضًـا إلى السيـميائـية وغيـرهم كثيـرون... إلخ األمر الذى جعل
بارت يقول: "إن صرح اللسانـيات أصبح يتفكك اليوم من شدة الشبع
أو من شـدة اجلـوع مــدًا أو جـزرًا وهـذا الـتـقـويض لـلـسـانـيـات هـو مـا

أدعوه من جهتى سيميولوجيا"(٩٥)
علن وهـو إنارة النص من (٦) عجزت الـبنيـوية عن إتمـام هدفهـا ا
الداخل. فـإنـارتهـا سبـبت مـسخًـا لـلنص وذلك بـتـأكيـد البـنـيويـ على
الـوحدات الصغيـرة الكتشاف الـنظام فهذا الـنص فردى ونسقه تابع
لـلـنــسق الـعـام فـهـو غــيـر مـكـتـمل إذن ثم إن الــنـاقـد يـأتى إلى الـنص
ليـكشف النظام والنظام مـحدد مسبقاً. ويفتـرض وجود الداللة الكاملة
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لوتمان وريفاتير) ومن التفكيكي (دريدا وبارت) .
وهكذا جند أن البنيـوية وصلت إلى مأزق األمر الذى جعل معشر
البـنيـوي وغـيرهم يـجتـهدون فى الـبحث عن مُـتنـفس يحـدُّ من غلـوائها
ويفتح أمامها سبل التواصل والتجاوز. وذلك من خالل اقتراحات عدة
تـطورت حـتى أصـبحت نـظـريات وصـار لـها مـنـاهج تعـمل من خاللـها

استظلت جميعها حتت مظلة ما بعد البنيوية.
(٤- ٢ - ١ - ١) النص فى مرحلة ما بعد البنيوية:

Post-Structuralism افــتـــقــرت اجتــاهــات مـــا بــعــد الــبـــنــيــويــة
لـسيمـيولـوجيا والـتفـكيك والـقراءة والتـناصـيّة التـفاعل الـنصى ونـظرية
األنـوثة Feminist theory إلى نـظـرية ضـامـة حتـتـويـهـا رغم تـشابه
مقـوالتها فى الظـاهر واجتـماعها حـول هدف ارتأت حتـقيقه جمـيعها
وهـو حتريـر اخلـطـاب من دوغـمـا الـبـنيـويـة وسـلـطـة النـظـام والـتـمـركز
ــيـتـافـيـزيـقى أوالً ومن الــنـقـد الـتـقـلــيـدى الـذى أهـمل دراسـة الـنص ا
واحتفى بـحيـاة مؤلفه وحـقبـته التاريـخيـة وظروفه االجتـماعـية وما إلى
ـوضوعـاتـى واالجتـمـاعى ـا طـلع عـلـيـنـا به الـنـقـد الـتاريـخـى وا ذلك 

. والواقعى والنفسى ثانياً
عـلى الرغم من أن مـصطـلح "مـا بعـد البـنيـويـة" يحـيل مبـاشرة إلى
البنـيوية إال أن "ما بـعد البنـيوية" ليـست تطويرًا عـضويًا للـبنيوية وذلك
ـكـنـنا الـقـول إنـها ـا حتـمـله داخلـهـا من عـناصـر انـسالخ عـنـها بل 
قـوالت الـبنـيـوية وطـرائـقهـا وافـتراضـاتـها عـمـلت على حـركة تـسـاؤل 

قوالت وتغيير الطرائق ونقد االفتراضات. نقض ا
ا تميزت به قد يـصح القول "بلغ السـيل الزبى" مع البنيـوية وذلك 

فالبـنيويـة أوصدت الباب فـى وجه العالم اخلـارجى منذ أن بدأ دى
رجع سـوسـيـر يـبـحث فى طـبـيـعة الـلـغـة مـكـتـفـيًـا بـالدلـيل بـديالً عـن ا
وقوان العقل التى ادعت عزل الـبنيوية عن اخلارج وأصبحت جرّاءها
مغلـقة ال تاريخـية (هذه القـوان التـوازيات والتقـابالت وضروب القلب
وغـيــرهـا) تــتــحـرك عــلى مــسـتــوى من الــعــمـومــيـة بــعــيـدًا تــمــامًـا عن
ـلـمـوسة فـى التـاريخ الـبـشـرى فـتـبـدو إزاءه كل الـعـقول االخـتالفـات ا

متشابهة.
(٨) ومع أنّ البـنيـوية اشـتمـلت على بـذور اجتـماعـية وتـاريخـية فى
عـنى ولكـن هذه الـبذور لم تـنتش فـفى حـ تنـظر إلى أنـظمـة األدلة ا
بوصـفهـا أنـظمـة ثقـافـية تـبقى عـلى الـقوانـ التى حتـكم هـذه األنظـمة

ضمن عقل جمعى متعال. ومتجذر فى الدماغ البشرى.
ـتـكلـم أو الكـاتب ولـكن ضيق األفق (٩) صـادرت البـنـيويـة قـصد ا
قاصد غير موجودة وهـذا مطبّ وقعت فيه البنيوية لديها ال يـعنى أن ا

وانتهى األمر إلى القرائية.
(١٠) كـان هــنــاك حـركــة مـوازيــة تــربط الــنـسق الــلــغـوى/ األدبى
بـاألنـساق األخـرى على مـستـوى البـنيـة الفـوقيـة مثل الـثقـافة أو الـبنـية
التـحـتـيـة مثـل القـوى االقـتـصـادية وصـراع الـطـبـقات وكـان الـتـركـيز
عـنـدهـا على الـعالقـة بـ النص واألنـسـاق مغـفـلـة أن األنسـاق لـيست
ـاركسـي شـاريع بعض الـشكـالنيـ وبعض ا ـا كـان  نصـوصاً ور

وبعض من النقاد اجلدد ولوسيان غولدمان صدى لذلك.
(١١) القت الـبنـيـوية هـجومًـا شديـدًا من الوجـودي (سـارتر) ومن
الواقعي غارودى)(٩٧) ومن التاريخي (غـولدمان) ومن (السيميائي
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رجـع ولكن ما لقد غـدا ثابـتًا أن الـبنـيويـة قد فـصلت الدلـيل عن ا
ـدلول بـعد الـبنـيـوية تـمضى خـطـوة أبعـد من ذلك فتـفـصل الدال عن ا
ـا يـنـتج عن هـذا الـفـصـل حـدوث فـجـوة أو صـدع يـتـسـلل من خالله
الـشك إلى اآلراء التـقلـيديـة الـراسخـة عن الكـينـونة والـوجود واحلـقيـقة

واللغة واألدب.
ـعـنى فى الـلـغـة هـو مـجـرد مـسـألـة فـدى سـوسـيـر يـؤكـد عـلى أن ا
اخـتالف وأنه حـاضـر فى الدلـيل يـجلـبه غـيـاب التـضـاد فمـثالً: الـدليل
قام (هو قام) ألنه ليس (قعد) أوالً. وألنه ليس قاس (أو قال) أو نام)
ــكن أن نـدفع ســيـرورة وهـذا األمــر يــجـعــلـنــا نـتــسـاءل إلى أى حــدّ 

االختالف هذه?
ذلك ألن ( قام) هـو مـا هـو عـلـيه ألنه لـيس (هـام)  وليـس قسم أو
قــصم أو (قــوم)  وهــو (هــام) بــدوره لــيس( هــاب) أو (هــاج) ولــيس

(هزم) ..الخ.
ـمكن متابـعة هذه الـسيرورة من االخـتالف فى اللغة يبدو أنه من ا
والـدوران فـيهـا إلى مـا ال نـهايـة. وإذا مـا كـان األمر كـذلك فـمـا الذى
سيحّل بفكرة دى سوسير الـتى مفادها أن اللغة تشكّل نظامًا راسخًا

مغلقاً?
فــحـ يــكــون كل دلــيل هــو مــا هــو فـقـط ألنه لــيس أيًّــا من األدلـة
األخـرى; فـإن كل دلـيل يبـدو مـشكال من نـسخ من االخـتالفـات التى ال
ـكن أن تنـتـهى. وفى ح أن دى سـوسـير يـقتـرح بـنيـة لـلمـعنى ذات
ـعـنى لـيس حـاضـرًا حـدود فـإنـنـا نـعـجـز عن رسم احلـدّ فى الـلـغـة. فـا
مباشرة فى دليل فهو نتيجة انفصال أو تمفصل األدلة فالدال يعطينا

من جــبـريــة وهـيــمـنــة وسـلـطــة فى أفـكــارهـا وفى طــروحـاتــهـا بل فى
ادعاءاتها: بدءًا من القول بوجود بنية تفترض على الدوام وجود مركز
ومبدأ ثابت وتراتبيـة معان وأساس صلب إلى القول بـ أن النظام هو
ـدّ األعـنـاق خارج ـا أية حـاجـة  ـعـنى الـواهب له دو الـقـابض عـلى ا
أسـوار النص. وهذه أقـوال استـفزازيـة طبعًـا جعـلت األصوات تـتعالى
مـناديـة بالـثـورة على الـنظـام نـفسه وقـد ال يخـلـو األمر من طـرافة إذا
قلنا إن هذه الـثورة جاءت على أيـدى أقطابها الـذين تمثلوا كـشوفاتها
ـنهجـية وأطـرها الضـيقـة لم تتح لـهم االنضواء جيـداً ولكن كفـايتـها ا
حتت لوائـها بل أتاحـت لهم اخلروج عـليـها عـبر تـوجيه ضـربات إلـيها
من الداخل ساعـية إلى حترير النص أوالً وإلى حتريـر منهجياته من

. القيود الصارمة ثانياً
إن لـلـتغـيـيـر اجلوهـرى الـذى أحـدثته تـيـارات مـا بعـد الـبـنيـويـة ب
ـدلول. األثـر الهـام فى تعـديل النـظرية طـرفى العالمـة الدلـيل (الدال وا
ؤلـف ـ القار - الـنص - الكـتابة - فـهومـات مثل ا إلى الـكثيـر من ا
فهومات األثـر - الثنائيـات البنيويـة .. الخ)  وفى ابتداع الكثـير من ا
ـترسّـبة ة وا ـقوالت الـقـد اجلـديدة الـتى وضـعتـها من أجل مـسـاءلة ا
تكـلّسة يـقودهـا الطمـوح إلى حتقـيق استقاللـية لـلمعـنى وحرية فى وا

مارسات النقدية. ا
ـكـنـنـا الـبتّ طـبـعًـا بـشـأن الـنص (فـى هـذه الـتـيـارات وخـاصة ال 
ـكـنـنـا مـعـرفـة مـوقف هـذه الـتيـارات من الـسـيـمـيـاء والتـفـكـيك)  وال 
ؤلف أو القـار أو النص إال بعـد تعرف الـتغيـير الذى حـصل للدليل ا

. دلول ثانياً أوالً وتعرف العالقة اجلديدة ب الدال وا
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ـكن تثـبيته بـسهولـة وليس حاضـرًا أبدًا وإنّمـا هو مبـعثر عنى ال  فـا
تواصل ومنـتشر عـلى طول سـلسلـة الداالت وهو نـوع من الترجـرج ا

. ب احلضور والغياب معاً
فعـندما أقرأ جـملة فـإن معناهـا يظلّ مرتـقبًا نوعًـا ما على الدوام
عـانى الـسابـقة تـعدّ شـيئًـا مؤجالً: دال يـسلـمـنى آلخر وذلك آلخـر وا
ـعانى الالحقـة وبالرغم من أن اجلمـلة تنـتهى فإن سيـرورة اللغة لها ا
عنى ومع هذا الـفائض تنتفى ذاتـها ال تنتـهى وثمة دومًا فـائض من ا

ركزية. ا
يكانـيكى للكلمة جرد الـتكديس ا كن أن أقـبض على معنى  فال 
فـوق األخـرى فـكّل كلـمـة حتـتوى أثـر الـكـلمـات الـتى سـبـقتـهـا وتـبقى
عـنى حكـمًا عـرضة ألثـر الكـلمـات التى تـليـها وكل دلـيل فى سلـسلـة ا
متـخـادش بصـورة ما أو مـتـبادل الـتأثـيـر مع كل األدلة األخـرى حيث

. يشكّل نسيجًا معقدًا ال يستنفذ أبداً
ـعـنى تـمـامـاً فكـل مـفـهوم ـتـلئ بـا لـذا فال يـوجـد دلـيـل "نقـى" أو 
ـا هـنـاك فـجوة أو مـلـوث بـآخـره وال مـفـهـوم كـامل مـتـكـامل بـذاتـه إ
صدع أثـر يفضى دائـمًا إلى اآلخـر وينفـتح علـيه. وفحوى كل ذلك: أن
ا اعـتبره الـبنـيويون والـكالسيـكيون اللـغة شأن أقل رسـوخًا بـكثيـر 
وبدالً من كـونـهـا بنـيـة محـددة وواضـحـة التـخـوم تشـتـمل عـلى وحدات
ـرحـلة) دلـوالت فـإنـها تـبـدو اآلن (فى هذه ا مـتـناظـرة من الـداالت وا
تـدّ إلى ما ال نـهايـة حيـث تتـبادل الـعنـاصر وتـدور على مثـل قمـاش 
نحـو متواصل وحيث ما من عنـصر يكون محددًا بـصورة مطلقة وما
من شىء االّ وهو واقع فى شرك كل األشياء األخرى وحامل ألثرها.

ـدلـول هـو نـتـاج ـدلـول ألنه يـفـصل نــفـسه عن الـدال اآلخـر أى أن ا ا
االخـتالف بـ دال ولـكـنه أيـضًا نـتـاج االخـتالف ب عـدد كـبـير من

الداالت األخرى وهلم جرا.
إن هــذا األمـر يــعـرّض رؤيــة دى سـوســيـر لــلـدلــيل بـوصــفه وحـدة
مـتـنـاسـقـة مــحـكـمـة بـ دال واحـد ومــدلـول واحـد إلى الـشك ذلك أن
دلـول (قام) ; هـو نتـاج تفـاعل داالت معـقّد لـيس له أية نـقطـة نهـاية ا
ـعـنـى يـغـزله لـعب الـداالت الـذى يــكـون بال نـهـايـة ولـيس واضـحـة فـا

مفهومًا مشدودًا بإحكام إلى ذيل دال محدّد.
ـنـحـنــا مـدلـوالً مـبـاشــراً ولـيس ثـمـة تـمــيـيـز ثـابت بـ والـدال ال 
ـدلـوالت وإذا مــا أردنـا مـعــرفـة مـعـنـى أو مـدلـول دال مـا الــداالت وا
عجم ولكن كل ما سـنجده لن يكون سوى كـننا أن نستخـرجه من ا
ـكن أن نـسـتـخـرج مـدلـوالتـهـا بـدورهـا هى مـزيـد من الــداالت والـتى 
األخـرى. وهـذا ما جـعل جاك الكـان يقـول وبـجرأة: "ال تـوجد مـدلوالت
فى الواقـع ال توجد إالّ داالت فـقط" محـطمًـا بذلك وحـدة العالمـة فما

يحدث هو عملية تزحلق مستمرة للمدلول حتت الدال"(٩٨).
ويـحلّ الـلـعب احلـر لـلـدوال كـمـصـدر لـلـمـعـنى عـوضًـا عن الـتـضـاد
ــنح الــدلـيل الـثــنـائى   Binary Oppositions الـســوســيـرى الــذى 
مـعـناه (إذ يـحـدد مـعـنى كـلـمـة غـائبـة مـعـنى كـلـمـة حـاضرة فـى النص

تكون مضادة لها) .
ـتـخـفى عن ـراوغ والـغـامض وا ولـكن الـكـلـمـة تـكـتــسب مـعـنـاهـا ا
ـدلـوالت وحركـتـها احلـرة وحـ يتم حتـديـد معـنى ما أو طـريق لعب ا
تثـبيته فهذا يتمّ بصـفة مؤقتة فقط إلى أن يفـككه قار أو مفسّر آخر.
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مــنـزلق عن دالـة وألن االخــتالف بـ الــداالت هـو الـذى يـنــتج الـداللـة
ـعـنى فال مـعـنى ثـابـتًـا أو نـهـائـيًا. بـل الدال والـلعـب احلرّ لـهـا يـنـتج ا

فهومات كثيرة متكرّر فى سياقات عديدة وكذلك النص. ملوّث 
وثـالـثــاً: مـفـهــومًـا قـرائــيـاً: ألن الـقــراءة تـخـتــلف بـاخـتـالف زمـنـهـا
وبـاختالف قارئـها وبـاختالف ثقـافته فال تـوجد قـراءة ثابتـة وال توجد

. ركز مع قراءة نهائية ألن النص مفتوح وغير مرتبط 
ت الـذى بنت اجتاهات احلقيـقة تعتـبر كتـابات باختـ األساس ا
ما بـعـد البـنـيويـة علـيه نـظريـاتـها إلى جـانب كـتابـات فالسـفة عـديدين
تــأثـر بـهم بـاخــتـ وغـيـره من الــنـقـاد. وربّـمــا كـانت كـتــابـات بـاخـتـ
والـفالسـفـة قـد القت صـداهـا عـنـد كـل من كـريـسـتـيـفـا الـتى تـمـثل فى
مقـالتها: (الكلمـة احلوار الرواية ١٩٦٦) مرحلة االنـتقال من البنيوية
إلى ما بعـد البنيـوية يغلب عـليها النـقد السيـمولوجى والتـفكيكى وقبل
هـذا وذاك التناصّى وهى فاحتـة الشهوة لغـيرها من النقـد للميل نحو
هـذه االجتـاهـات اجلـديـدة. يـلـيـها دريـدا فى مـقـالـته: (الـبـنـيـة والـعالمة
والـتـفـاعل فى خـطـاب الـعـلـوم اإلنـسـانـيـة (٩٩ - ١٩٦٦م) فى جـامـعـة
هـوبــكـنـز والـتى تــعـتـبـر بــدايـة مـرحـلـة جــديـدة ونـقـد جـديــد هـو الـنـقـد
ـؤلف ١٩٦٨م) الـتــفـكــيـكى. ثم بــارت فى مـقــالـتـه الـشـهــيـرة: (مــوت ا
ومــيــشــيل فـوكــو فى "نــظــام األشـيــاء". وجــاك الكــان وغـيــرهم ونــقـاد
جــمــاعــات تــيل كــيل بــول دى مــان مــيــلـلــر.. إلـخ ثم إدوارد ســعــيـد
وجــونـاثـان كــلـلـر وفــنـسـنت لـيــتش. وكـريـســتـوفـر نــورس. وسـنـعـرض
ـفـهـوم الـقـار ـؤلف و ـفـهـوم ا ــرحـلـة ثم  لـتـعـريف الـنص فى هـذه ا

فيها.

ـتـنع وجود الـدال بـذاته مـعزوالً عن ـكـنـنا اآلن الـتـعـميـم وكمـا 
ـتنع وجود غيره ومن غـير صلـة تربطه بـأى شىء سوى ذاته كذلك 
الــنص بـذاته فـالـنص وفق هـذا الـطــرح: مـجـمـوعـة عالقـات اخـتالفـيـة
كن حـصرهـا فى ماديـة قارة ودوامـة من األصوات اخملـتلـفة الـتى ال 

أو عزلها عن بعضها حتى يتسنى لنا التمييز ب الصوت والصدى.
فكـل نص هو بالضـرورة مركز تقاطع أو تـداخل عالقات ونصوص
ـكن حـصـرهـا ويـتـعـذر احلـصــر ألن كل "أثـر" هـو نـفـسه يـحـتـمل ال 

ضاعفة (حتى فى حلظة احلصر) ال بداية له وال نهاية. التكرار وا
فال وجـــود لــلـــنص بـــذاته ولـــذاته إذ لـــو حتـــقق الـــنص فى عـــريه
الوجـودى البـدّ أن يـتحـوّل بـالـتـالى إلى إشارة مـهـمـتهـا أن تـشـير أى
البـدّ أن يـتـحـوّل إلى لـغـة خـصــيـصـتـهـا "االخـتالف" وهـكـذا فـكلّ دال
يـشير إلى دال آخر وكل نص هـو مركز تداخل وتـقاطع مع غيره فال
محـالة عـندهـا من القـول إن كل كـتابـة هى إعادة كـتابـة وكل نص هو
نـسـيج تنـاصّت فـيه وعلـيه نـصوص مـتـغايـرة. وهـنا نـحـدد أن التـفاعل
ثل الرد احلاسم ثل انفـتاح النص و النـصى مفهوم ما بعـد بنيوى 
عـلى مقـولـة انـغالق الـنص أو انـغالق الـكتـابـة ولـعلّ اجلـامع احلـقـيقى
قولة الـتناصيّـة (إذ ال تخلو قـوالت أو نظريات مـا بعد البـنيوية هـو ا
نـظريـة من االعتـماد عـليـها سـيمـيائـية كـانت أم تفـكيـكيـة أم تأويـلية أم

قرائية)  ويصبح التفاعل النصى:
: ألن الدال يشير إلى الدال والعالمة ملوّثة  أوالً مفهومًا سيميائياً

بعالمات أخرى والنص يشير إلى نص آخر.
ـدلـول دائـمًا ـعنى وا ـلك ا : ألن الـدلـيل  وثـانـيًـا مفـهـومًـا تـفكـيـكـياً
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وصُنّـفت وفق البلـد الذى نشـأت فيه فنـقول االجتاه (.الـفرنسى -
الروسى - األمريكى - اإليطالى) (١٠٣) فى السيميولوجيا.

ـعرفة والـسيـميولـوجيـا أو السـيمـيوطـيقـا هى محـاولة جـادة لربط ا
ـا أدى إلى عزل اإلنـسانـية بـعد أن شـتتـها اإلفـراط فى التـخصص 
حـقولهـا الواحد عن اآلخـر. "وهى عبـارة عن لعبـة التـفكيك والـتركيب
تـمظـهرة وحتـديد الـبـنيـات العـميـقـة الثـاوية وراء الـبـنيـات السـطحـيـة ا
فونولوجيا ودالليا"(١٠٤) فالسـيميولوجيا تـبحث عن موّلدات النصوص
ومكـوناتها الـبنيويـة الداخليـة وتبحث عن أسبـاب التعدد وال نـهائيات
اخلـطـابـات والـنـصـوص يـدفـعـهـا طـمـوح مـشـروع هو تـفـاعـل احلـقول
نطقية عرفية واكتشاف البنيات العميقة الثابتة واألسس اجلوهرية ا ا
التى تكـون وراء أسباب اختالف الـنصوص واجلـمل ومعرفـة القوان

التى تتحكّم بهذه النصوص.
ويــصــبح الــنص األدبـى هــو مــادة الــبــحث يــجب مــعــرفــة آلــيــات
ـعرفـة العالقات صيـاغته واخلـروج إلى احمليط العـام الذى يـوجد فيه 
الـتى تـربـطه بــوصـفه نـسـقًـا أو نــظـامًـا بـغـيـره مـن األنـظـمـة "فـالـنص
عزل عن غيره من األدبى نظام له خصوصيته ومـقوماته ولكنه ليس 
األنظمة األخرى"(١٠٥) وهذه األنظمة التى تكمن خارج النص يتعالق
مـعـها الـنص التسـاع مـعنـاه وعدم قـدرة الـنظـام الواحـد عـلى تأطـيره
فــيــشــرأب الــنص بـــعــنــقه إلى اخلــارج حـــيث الــظــروف اخلــارجــيــة
عنى كن أن يعـنى ا عـنى وال  "فالظـروف اخلارجية إنّـما هى داخل ا
إالّ بـفــضل اخلــارج اآلخــر الـذى يــحــتـويه بــوصــفه إمــكـانــيــة لـلــقــيـام

بوظيفته"(١٠٦)

(١-٤-٢-١-١) النص فى السيميائية:(١-٤-٢-١-١) النص فى السيميائية:
إن لـفظة سـيميـولوجيـا جاءت عـلى لسان سـوسير أوالً وهـو يسمى
عـلم العالمـات: "فالـلـغة نـظام مـن العالمـات التى تـعـبّر عن األفـكار ...
ـكن ـا كــان هــذا الــعـلم لـم يـظــهــر إلى الــوجـود إلـى حـد اآلن لـم  و
التـكـهن بطـبيـعته - ومـاهيـته ولكـن له حق الظـهور إلى الـوجود. فـعلم
اللـغة هـو جزء من عـلم العالمـات العام. والـقواعـد التى يـكتـشفـها هذا

كن تطبيقها على علم اللغة"(١٠٠). العلم 
ولم يـرق األمـر لــبـارت الـذى ســئم من الـبــنـيـويـة وســئم من الـنص
ـنـغـلق وصـار يـتـوق إلى الـتـعـامل مع الـنص الـعـالم عـلى نـحـو أكـثر ا
حرية فقـام إلى هذا العلم الـذى اعتبره دى سـوسير كل العـالم واللغة
جـزء منه فـقلب اآلية فـقال: "اللـسانيـات ليـست فرعًاولـو كان متـميزًا -
من عــلـم الــدالئل بل الــســيـــمــيــولــوجــيــا هى الــتـى تــشــكل فــرعًــا من

اللسانيات"(١٠١)
إن بـارت يرى أنـنا نـدرك األشيـاء عبـر اللـغة وأنـنا نـعرفـها بـاللـغة
ونربطها بـاللغة (أى كلها عالمات ولكنهـا عالمات لغوية تُفسر لغوياً)
لــذلك كــانت أبــحــاثه مــتـجــهــة نــحـو األزيــاء واألســاطــيـر(١٠٢) وأدوات

. وسيقى فكلها تملك عالمات يجب دراستها لغوياً التنظيف وا
فى الـوقت نفـسه كان بيـرس قد أطـلق فى أمريـكا عـلى هذا الـعلم علم
السيميوطيقا. وكـان أبعد ما يهدف إليه التواصل فإن كان هناك تواصل
فـإنّ هناك سيميوطـيقيا. ولهذا سُـميت بسيميولـوجيا التواصل األمر الذى
يـقـودنا إلى ذكـر أنواع الـسيـمـيولـوجيـا فقـد صنـفت وفق أهـدافهـا فنـقول

ادية الرمزية) . :(سيميولوجيا التواصل الداللة الثقافة ا
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ا جعل السـيمـيائـية عـبر لسـانيـة; ألنهـا ال تخـتزل إلى خـطاب واحـد 
نظور فالنص "جهاز عبر تعريف كريستيفا للنص يدخل ضمن هذا ا
لـسانى يعيـد توزيع نظام اللـسان بالربط بـ كالم تواصلى يهدف إلى
ـلفـوظـات الـسابـقـة عـليه أو ـاط عـديـدة من ا ـبـاشـر وب أ اإلخـبار ا

تزامنة معه"(١٠٨). وهذا يعنى أن النص تناص تفاعل نصى) . ا
ال شـك أن مدخـلـنـا إلى الـتفـاعل الـنـصى سـيكـون عـبـر هـذا احلقل
فــالــتــفــاعل الــنــصى  *Intertextuality كــمــا هــو واضح مــصــطــلح
سيميولـوجى ولد على يدى كريستيفا من خالل أبـحاثها السميولوجية.
ــمــارســات الــدالــة? ومــا هى قــوانـ فــمـا مــكــان الــنص فى خــضم ا

اشتغاله فيها? وما هو دوره االجتماعى والتاريخى?
كـثـيـرة هى األسـئـلـة الـتى جتـد طـريـقـهـا إلى الـسـيـمـيـائـيـات. وهى
أسـئـلـة لم تـكف عن اســتـثـارة الـتـفـكـيـر فــيـمـا يـرفض نـوع مـعـ من
عـرفة الوصفـية محفـوف بظالمية جـمالية مـعينة مـنحها مـكانها فمع ا
السيـمياء صار النص يـتأطر بكـلية مفـاهيمية قـادرة على التوصل إلى
تـفــرده وتـسـجــيل مـواقع قــوته وحتـوّله; والــقـدرة عـلى بــذر الـشك فى
قـوان اخلطـابات القـائمة سـابقـاً; وإعداد األرضيـة الصاحلـة إلسماع

صوت خطابات جديدة.
ـقـدسـات الــلـسـان عـبـر إعـادة تـوزيـع مـقـوالته الـنـحـويـة سّ  إن ا
ـقدسات االجتماعـية والتاريخية; س با وتـمييز قوانيـنه الداللية يعنى ا
لفوظ عـنى ا لكن هذه القـاعدة حتتوى عـلى ضرورة تتـمثل فى كون ا
ـبـنـ يتـكـلم. فـعـبر حتـويل مـادة الـلـسان فى ـبـلّغ لـلـنص الـظاهـر ا وا
ـنـطـقـى والـنـحـوى وعــبـر نـقل عـالقـات الـقـوى مـن الـسـاحـة تــنـظـيـمـه ا

وهــذه احلــركــة الــبــنـــدولــيــة بــ الــداخـل واخلــارج أثــرت الــبــحث
ــعـنـى والـداللــة. يــتـســبب الــقـراء الــسـيــمــيـولــوجى وأثــرت بــالـتــالى ا
بـاخـتالفـهم واختـالف أزمنـتـهم بـهـذه الـدينـامـيـكـيـة. فالـسـكـون جتـمـيد
ـعنى إلى لـلـمعـنى أمّـا الـبـحث السـيـمـيـولوجى فـى النص فـهـو دفع بـا
حدوده القصوى. أى هو فعل جتاوز طاقة طافحة حيث يصبح النص
ثير فى بحث الـسيميولـوجيا أنها عالمات ينبغى فـك شفراتها. ولـكن ا
ا تـولى احلقـيقـة اهتـمامـها تـركـز طاقـتهـا على عـملـيات الـدّال أكثـر 
فـهى بـحث ال يـكلّ فى األنـظـمـة الـداللـيـة لـلـشـفـرات والـعالمـات كـيـفـيـة
إنـتـاجـهـمـا لـلـمـعـنى أى هى اإلجـابـة عن تـسـاؤالت مـثل: أى نـوع من
ـعنى الـذى تؤديه مـكن? وكيـف تمـتلك األعـمـال األدبيـة ا ـعرفـة هـو ا ا
ـفـاهيم لـدى جـمهـور الـقراء? فـالـبرنـامج الـسيـمـيائى ربّـمـا يعـبـر عنه 
ـعـنى Meaning ويـصـبح عـلم ـفـهـوم "ا الـفـهم والــتـفـهّم أكـثـر مــنه 
الـعالمــات نـظــريـة قــراءة مـوضــوعه األسـاسـى الـطــرائق الـتى تــكـون
األعمـال األدبيـة مفـهومـة بهـا والطـرائق التى يـكون الـقراء قـد أدركوا
ـراد منها"(١٠٧). مـبررًا بذلك اخلالفـات التفسـيرية والتـنافر الذى بها ا
هـو جـزء من الـنشـاط األدبى لـثـقـافتـنـا ومـحـددًا األعراف والـعـمـلـيات
ـلـحـوظـة فى ـارسـة دالـة كـالـنص تـأثـيـراتـهـا ا الـتى تُـحـدث بـهــا كل 
ـنــظـومـة من الـعالمــات األيـقـونـيـة ـعــنى ويـكـشف عن جتـلّ خـطـابى  ا
ـتـحركـة اإلشاريـة والـرمزيـة الـلسـانـية وغـيـر اللـسـانيـة اإليـحائـية وا
والـدالـة. هذه الـعالمات مـنـظومـة ال تخـتـلط وحداتـها بـوحـدات اللـسان
ـكن وصـفـها الـطـبيـعى بل يـكـون لـهـمـا طبـيـعـة الـلـسان نـفـسه الـتى 
ارسات بطـرائق تمـكن مقـارنتـها بـطرائق األلـسنـية فـتصـبح جمـيع 
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ادة األصـليـة التى واأليـديولـوجيـات اخلاصـة وتتـفرق نـتيـجة طـبيعـة ا
تصنع منها إنها تصبح أماكن للتدمير اإليديولوجى.

فــمــفــهـوم احلــواريــة الــبــاخـتــيــنى يــســعى إلى تــوحــيــد الـطــبــيــعـة
السيـميوطـيقيـة للغـة وقدرتـها الكـامنة عـلى احملاكاة ولـكن النص الذى
تفضله كريـستيفا هـو "ذلك النص الذى يصبح تـسجيالً لكتـابته حينما
ـكـن الـتـعـبـيــر عـنه عـبـر يـتــنـازل عن احملـاكـاة"(١١٠) وهـذا الـنص ال 
غـلـقة وغـير قـادر على الـتـحلـيل التـحـويلى الـذى ال يدرس إال الـبـنيـة ا
اسـتيـعاب تـداخل هذه الـبـنيـة فى نص اجتـمـاعى أو تاريـخى. وتقـترح
لذلك مـنهـجًا حتـويـليًـا مخـتلـفًا اسـتنـادًا إلى مـكونـات بنـية الـنص ليس
ـتداخـلة بـنية الـبنـية السـطحـية فى الـنص بل البـنية الـعمـيقـة أيضًا وا
هى حتـوالت طـرأت عــلى مـقـطـوعـات أخــذت عن نـصـوص أخـرى هـذا
الـتـحلـيل اسـمه الـتحـلـيل الداللى  Semanalyseحـيث تـتشـكل عالمـية
جديدة من خالل فعل الدال الدائم والدؤوب فى إنتاج نفسه على شكل
ـبنـ هو نص "مـفكك" يـتوالد إلى ـتكون اجلـديد ا نص. هـذا النص ا
كن أن نـعد أبحـاث كريـستيـفا مـقدمات قـوية لـنشأة الالنهـاية. وهنـا 

التفكيكية أو إلمالة السيميولوجيا بقوة باجتاه التفكيك. 
لن نـطـيل فـسـنـذكـر فى أثـنـاء عرضـنـا لـتـاريـخـيـة الـتـفـاعل الـنصى
ـصطـلحات نظـرية بـاختـ ونظريـة كريـستـيفـا. لكـننـا آثرنـا موضـعة ا

عرفية. وفق أسبقية ظهورها فى احلقول ا
مـا يـهـمنـا حـقًـا فـى حـقل الـسـيـمـيـائـيـة هو حتـديـد مـفـهـوم الـنص
ـارسة دالـة يحيل إلى ارسـة دالة وقولـنا  فالنص عـند كـريسـتيفـا 
ضمـون الداللى للنص نصوص سـابقة يـفترض وجودهـا مهما كـان ا

تـنقل حلركته ويفسح اجملال النقرائه سرح ا التاريخـية يبنى النص ا
مارسـة الدالـة للنـصوص الـتى تضبـطهـا السيـميـائية ال لقـراءته) . وا
تكـتفى بـوصف الطابع الـنحـوى والتركـيبى والـداللى أو الالنحوى بل
قـوالت النحـوية نفـسها موضع تبحث عن حتـليل الفـعل الدّال ووضع ا
تـسـاؤل غـيـر مـكــتـفـيـة بـتـوفـر نـسق الــقـواعـد الـصـوريـة بل إن لـعـمل
السيميائية فائضًـا يتجاوز قواعد اخلطاب التواصلى لذلك يبقى داخل
الـصيـغـة النـصـيّة حـاضرًا كـعـمل ملـحـاح. ومن هنـا تـبدو الـسيـمـيائـية
ارسـة مزدوجة مـركبة يـستلزم اإلمـساك بحـروفها عبـر نظريـة للفعل
ـارس لـعبـه داخـلـها حـيـث العـالمـة (الدال الـدال اخلـصـوصى الـذى 
ـدلول عن داله بـإيقـاع خفى ال يـسمعه دلول) تـدمر ذاتـها فـيبـتعد ا وا
تلقى احلـاذق وهو يرصد العالقـة ويتقصـاها بينمـا يتحوّل النص إال ا

إلى "نسيج العالمات"(١٠٩)
وبـالـطــبع كـان الـطـرح الـبـاخـتـيـنى سـابــقًـا لـلـطـرح الـكـريـسـتـيـفى
ـرحلـة الفـاصلـة ب والثـانى يدين لألول بـهـذا الطـرح على أال نـغفل ا
; فـقـد ربط مـيـخـائـيل بـاخــتـ فى وقت مـبـكـر بـ مـفـهـومى الـطــرحـ
احملـاكـاة والـكرنـفـال بـفكـرة احلـوارية  Dialogism الـتى تـفـترض أن
واضع الـكلـمـات مواضع لـلـصراع ألنـهـا ال تسـتـخدم الـعالمـات فى ا
ـواضع والـسـيـاقـات اخملـتـلـفـة فـقط ولـكـنـهـا تـسـتـخـدمـها أيـضًـا فى ا
ـتــنـاقـضــة ومن ثم تـفـقــد هـذه الـعالمـات ـتــعـارضـة وا والـســيـاقـات ا
الـتـعـريف والـتحـديـد وتـصـبح مـوضـعًـا إذا جـاز التـعـبـيـر لـديـالـوج ب
اخلـطـابــات الـثـقـافـيـة والـقـوى االجـتـمـاعـيـة ومن ثم تـكـون الـنـصـوص
ـعتقدات ساهـمات العلـنية فى ا الـلفظـية أماكن تتـوزع عليـها (فيهـا) ا
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بـالـضـرورة علـى رسالـة تـثـبت بـالـلـغـة الطـبـيـعـيـة ولـكن يـجب أن يـكون
رسالة حتمل معنى متكامالً  Integral Meaning تكون هذه الرسالة
ـبـنى نص فى رسـمًـا أو عـمـالً فـنـيًـا أو مـؤلـفًـا مـوسـيـقـيًـا أو بـنـايـة فـا
الـدراسات الـسـيمـيـوطيـقـية الـتى تـتـناول الـعـمارة سـواء أكـانت تدرس
ــبـثـوثـة مــبـانى ديـنــيـة أم مـدنــيـة. وال تـعـد الــثـقـافــة جـمـيع الــرسـائل ا
نـصوصاً فلكى تـصبح الرسالة نصًـا فى إطار الثقافـة يجب أن تتميز

ببعض الصفات منها: 
عنى متكامل. (١) أن تكون حاملة 

(٢) أن تؤدى وظيفة تشاركها فيها نصوص أخرى مشابهة لها.
(٣) أن تكون ذات قيمة وتستحق البقاء واالحتفاظ بها.

(٤) أن تـنـتظـم طبـقًـا جملـمـوعة من الـقـواعـد بـشرط أن تـسـتـطـيع هذه
القواعد أن تولد نصوصًا مشابهة لها.

(٥) تـصنف النصـوص من حيث تكويـنها األساسى: فـقد يكون النص
عالمة واحدة وقد ينطوى على مجموعة من العالمات.

وال يـتجـزأ فى احلـالة األولى عـالمات مـنـفصـلـة بل يتـجـزأ إلى خواص
ومالمح متميزة.

ـشــاركـ فى عـمـلـيـة االتـصـال ال يـبـدعـون الـنـصـوص فـقط (٦) إن ا
ـشـاركـ وتـتـضـمـنـها فـالـنـصـوص أيـضًـا حتـتـوى ذاكـرة هؤالء ا
ولذلك يؤدى اسـتيعـاب ثقافة مـعينة لـنصوص من ثـقافة أخرى إلى
اط الـسلوك وبعض أبـنية الشـخصية خالل إشـاعة أو بث بعض أ

فترات طويلة"(١١٤)
كـن من وجهـة النـظـر السـيمـيـائيـة اعتـبـار الثـقافـة مـجمـوعة من  (٧)

ًا فكل نص - ومنذ الـبداية - خاضع لسلطة نـصوص تفرض عليه عا
ـارسـات داللــيـة مـتـمـاسـكـة مـا هـذه الــنـصـوص تـتـفـاعل بــوصـفـهـا 
Coherent تـتـجـاور وتـصـطرع بـوصـفـهـا أنـظمـة عالمـات مـتـمـاسـكة"
  Signystems لكل منها داللته اخلاصة به وهذه األنظمة إذ تلتقى

Code فى الـنـص اجلـديـد تـسـهم مـتـضـافـرة فى خـلق نـظـام تـرمـيـزى
ــعــنـى أو الــداللــة فى هــذا جــديــد يـــحــمل عــلـى عــاتــقه عبء إنـــتــاج ا
النص"(١١١) وذلك ليـركز عـلى قابـليـة الفهـم وبدوره الـفهم يـحيلـنا إلى
النـصوص السـابقة مفـصحًا عن الفـسحة اإلنشـائية لـلثقافـة التى تتبع
تـشعبة "فالنص إليها النـصوص التى تعرف بـإمكانيات هذه الـثقافة ا
ناجت عن ألف مـصدر ثقافى"(١١٢) والـعدد هنا دلـيل الكثـرة و التعجب

وليس دليل احلصر.
أما أشياع سيـميوطيقا الثقافة فـيعرفون النص الثقافى فى حقلهم

على النحو التالى:
(١) "النص هو الوحدة الصغرى التى تتكون من مجموعها الثقافة
نفـسهـا كبـنيـة كبرى والـنص الثـقافى هـو الوحـدة الدالـة التى تـتشكل

منها الثقافة"(١١٣)
وهذا يـقود إلى تعريف الثقـافة فهى ليست مجـموع نصوص ثابتة
ولكنها أيضًا مجموع الوظائف التى تؤديها هذه النصوص فى احلياة
االجتمـاعية هذا من نـاحية ومن ناحـية أخرى ليـست الثقافـة مجموع
وجـودة بالـفعل ولـكنـهـا اآلليـة التى تـمكن من تـوليـد هذه الـنصـوص ا

ستقبلية. النصوص وغيرها من النصوص ا
عنى سيميائى محدد يجعله ينطبق (٢) يستخدم مصطلح النص 
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ورمـوزه ومـؤشــراته. وبـذلك يـعــمل الـتـفــاعل الـنـصـى فـيـحل إشــكـالـيـة
نـهجيـة الوصـفية بـتحـمله مـهام الوصف والـتفـسيـر واستدراجه إلى ا
احلـقل الوظـيـفى ليـساهم بـشـكل جدى فى تـوفيـر شـروط قابـليـة قراءة
(مقروئية) النص فنسـلم مع ميشيل آريفى أن مفهوم التفاعل النصى
"يـعــ عـلى حلّ قـضـايـا الـسـيـمـيــائـيـة الـكـبـرى فى ظل تـصـور خـاص
بــالـــنص كــنــظــام مـن الــعالئق الــقـــائــمــة بــ مــســتـــويــات الــتــأشــيــر

واإليحاء"(١١٧)
وفى ظل ثقافـة تعد النص سلسلة مـن العالمات وثقافة أخرى ترى
كـن أن يقـرأ أو يـفـهم إال من خالل الـنص عالمـة واحـدة فـالنـص ال 
إدخـاله فى شـبكـة أعمّ من الـنـصـوص فاسـتـقالل الـوحدات الـصـغرى
خدعة نادت بهـا التيارات السابقة للتنـاصية السيميائية حيث إن هذه
ـا ال تسـتـدعى الـوحدات الـوحـدات تـستـدعى غـيـرها من الـوحـدات ر
ـباشـر بل هناك التى تتـبعـها مـباشرة وهـذا هو االسـتدعاء الـسهل ا
شـبـكة مـعـقدة من الـعالقـات تكـوّن جـوهر الـنص الـشعـرى. والـعالقات
باشرة محدودة بحكم بُنيتها; أما العالقات االستبدالية فال السياقية ا
متناهـية فاجلزء يـجاوز حدوده الضـيقة ويرتـبط بأجزاء أخرى خارج
ـباشـر يجب أن تـكون الـقراءة عـندئـذ حركـة ذهاب وإياب فى نـطاقه ا
الـنص حيـث كل جزء مـكـمّل لألجـزاء األخـرى ال يـفـهم من دونـها وال
تـفـهم من دونه غـيـر أن هـذه احلـركـة بـ اجلـزء والـكل غـيـر مـحـدودة
بهـذا النص على التعـي بل جتاوزه وتنفتح عـلى النص الشعرى كله

ومن النص الشعرى على النص الثقافى.
وهـو يـرتــبط بـغـيــره من الـنـصــوص الـشـعــريـة من خالل الـتــقـالـيـد

شـتقة األنـظمـة تكـون اللـغة هى الـنظـام األولى بالـنسـبة لألنـظمـة ا
مـنها مـثل: (األساطير واألديـان والفنـون ... الخ إن حتديد النص
علـى هذه الـشـاكـلـة أمر مـهم لـلـدراسـة بحـيث يـحـدد اجملـال الذى
يعـمل به مصطلح (التـفاعل النصى) وأهم ما جـاء فى تعريفهم هو
اتـسـاع مـجـال الـنص لـيــتـجـاوز الـلـغـة. وهـذا بــرأيـنـا يـتـشـابك مع
تـعـريف جولـيا كـريسـتيـفا لـلـنص الذى بـدأ متـسعًـا كمـا يبـدو فهى
ــؤلـفــة كــذلك الـرسم ــرئـيــة وا تـقــول: "ان احلــركـات واإلشــارات ا
والصورة الفوتـوغرافية والسـينما والفن الـتشكيلى تـعتبر لغات من
حـيث إنـهـا تـنـقل رسالـة من مـرسل إلى مـتـلق من خالل اسـتـعـمال
شفرة نوعـية وذلك دون ان يخضع لقواعد بنـاء اللغة الكالمية كما

يقننها النحو"(١١٥)
كن أن نضيـف إلى هذا التحـديد حتديـدًا للنص اللـغوى أظهره و
عنى متفق بارت يؤكد عـلى ما نذهب إليه وهو أن يكـون النص حامالً 
عـلـيه. يـقـول: "الـنص يــسـتـطـيع الـتـطـابق مع جـمـلـة مـثـلـمـا يـسـتـطـيع
الـتطـابق مع كـتاب كـامل... ويـقيـم نظـامًـا ال ينـتـمى للـنـظام الـلـسانى

ولكنه على عالقة معه عالقة تماس وتشابه فى الوقت نفسه"(١١٦)
(١-١-٤-٢-١-١) جدول النص فى السميائية (١-١-٤-٢-١-١) جدول النص فى السميائية 

(٢-١-٤-٢-١-١) التفاعل النصى مفهوم سيميائى(٢-١-٤-٢-١-١) التفاعل النصى مفهوم سيميائى
احلقـيـقـة تبـرز أهـمـية "الـتـفـاعل النـصى" من خالل تـوسـيع مـجال
اشـتغـال النص أى عـبـر ولوجه فى فـضـاءات النص وبـناه الـسـطحـية
والـعـمـيـقـة; لـتـفكـيك سـ الـنـصـوص وإبـراز مـكـونـاتـهـا والقـبض عـلى
تعـالقاتها مع األنظـمة األخرى والكشف عن مـدونات الكالم وأيقوناته
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 trism (الـتى تـميـزت بـهـا الفـلـسـفـة الغـربـيـة ودعا إلى دور حـرّ لـلـغة

ـعـنى. وتـعـتـبـر مـقـوالت بـوصـفـهـا مـتـوالـيـة ال نـهــائـيـة من اخـتالفـات ا
بــاخـتــ الـتى طــرحـهـا فـى كـتـابــيه قـضــايـا شــعـريـة دســتـويــفـسـكى
قولة هيدغر الذى اركسية وفلـسفة اللغة) مقوالت تفكيكـية وسابقة  وا
ـيـتـافـيزيـقـيـا. بـيـد أن هـيـدغـر لم يـعـتـبـره دريدا أول مـن قـرع نـهـايـة ا
يتـجـاوزها وبـقى حبـيسـها(١٢٠) فمـقولـته عن "الـتدمـير" فيـها حـن إلى
األصل أصـل األشياء أصل الـلغة. وإلى الـتسميـات االولى حن إلى
الـبراءة. و"الـتـدميـر" الذى يـقتـرحه يـعنى به هـدم التـقـاليـد التى كـلّست
وجمّدت اللغة. ومع باخت ودريدا ال يوجد أصل لألشياء بل ال توجد
كـلـمـة أولى. ثم إن استـعـماالت الـكـلمـة هى مـصدر حـيـوتهـا ال مـصدر
كـننـا القول إن دريـدا جتاوز هـيدغـر إلى التفـكيـكية تكـلّسـها; وبهـذا 
كـن أن تقـوّض أسس الـفكـر الـتقـلـيدى واشـتغـل بهـا كـاستـراتـيجـيـة 
الذى حكم ولفتـرات طويلة - العـقل الغربى بقيـود ميتافيـزيقية أفرزت
من خاللها الفلسفة الغربية مفهومات ثابتة راسخة مستسلمة لالعتقاد
بوجود "كلـمة مطلقة" أو "حضـور" أو "جوهر" أو "واقع" يعمل كأساس
لكل تفـكيرنـا ولغـتنا وجتـربتنـا يدفعـها تـوق إلى "الدليل" الـذى يضفى
ـعـنى الـراسخ ـتـعـالى) وإلى ا مـعـنى عـلى كل األدلـة األخـرى (الـدال ا
ــتـعـالى) ومـن حـ آلخـر كـان ـدلـول ا الـذى تـشــيـر الـيه كـل األدلـة (ا
ثال ـرشحـ لهـذا الدور (الـله ا ـقدمة عـدد ضخم من ا يـندفع إلى ا

ادة) . روح العالم الذات اجلوهر ا
ـفاهيم يـأمل أن يؤسّس نظـام فكرنا وإذا كـان كل واحد من هذه ا
ولـغـتنـا الـكـامـلة فـالبد له أن يـكـون هـو ذاته خـارج هذا الـنـظـام غـير

ـواصـفـات ثم إنه مـرتـبط بـالـثـقـافـة وحتـطـيم اجلـنس والـهجـرة إلى وا
األجــنـاس األخــرى. فـالــنـصــوص تـتــحـدى الــتـصــنـيف وتــرفض احلـد
الـفـاصل بـ األنـواع األدبـيـة: إن هذا الـنص الـكـلى يـجـاوز حـدود ما
ــكن أن يــدرك عـلـى أنه جـزء من " وال  ــقـ ــكن وصـفـه بـاألدب "ا
نــظـام هـرمى أو جـزء من تـصــنـيف نـوعى فـالــذى يـشـكّل الـنص عـلى
العـكس من ذلك أو (لهذا الـسبب بالـذات) هو قوته التـخريبـية بالـنسبة
مارسة ة ألنه يحاول أن يضع نفسه خارج حدود ا للتصنيفات الـقد
ـقـاييس ـؤلف فـإنه يـرفض هـيـمـنـة ا الـعـمـليـة. وكـمـا يـرفض هـيـمـنة ا

صادرات األدبية ويتحرر منها بكسر قيودها. وا
(٢-٤-٢-١-١) النص فى التفكيكية(٢-٤-٢-١-١) النص فى التفكيكية

إن التـفكيـكية  Deconstructruction مقارنـة فلـسفيـة للـنصوص
كن ا هى أدبـية ارتـبطت بـأعمـال الفـيلسـوف جاك دريـدا و أكثـر 
القول إنه ابتدعها كمنهج لقراءة النصوص رغم إنه ال يعرّفها كـ منهج
يقول: "إن الـتفكـيك ليس نظـرية أو منـهجًا ولـيس مذهبًـا هرميـنوطيـقيًا
كن تسميته مؤقـتًا استراتيجية للنص وحتى نكون أكثر بالقطع بل 

ارسة وليس نظرية"(١١٨) دقة إنه 
تعـتـبـر مقـالـته الـبنـيـة الـعالمـة واللـعب فى اخلـطـاب(١٩٦٦) التى
ألقـاها فى "جامعـة هوبكنز"(١١٩) فاحتـة التفكـيك ثم تلتهـا كتب عديدة
عن الـنـحـويــة الـكـتـابــة واالخـتالف الـكالم والــظـاهـرة عـام (١٩٦٧)م
و"االنـــتـــشـــار" عـــام (١٩٧٢م) دعـــمت األســـاس الـــذى قـــامت عـــلـــيه

التفكيكية.
Logocen- سـعى دريـدا إلى نـقض مــقـولـة الـتـمـركـز حـول الـعـقل
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متـورط بحركـة اختالفـاته األلسـنيـة أو لعـبه أى خارج اللـغات الـفعـلية
التى يحاول أن يحكمها ويرسيها وموجودًا قبل وجودها.

ـتـعـالى فـإن األمـر يـصـبح ـعــنى ا ولـكن السـتـحـالـة وجـود هـذا ا
شيـئًـا من التـخـييل  Fiction فـلـيس ثمـة مـفهـوم غـير مـتـورط فى لعب
الـتدليل كـما أوضحـنا فى النص فـى مرحلـة ما بعـد البنـيوية من خالل
ـتلك نـهايـة مغـلقة فالشك أن نظريـة ـ التـدليل اجلـديدة ـ والـتدليل ال 
كل فكـرة متلـوثة بـطريقـة أو بأخرى بـآثار األفكـار األخرى (وإن وجد
دلـيل نقـى فهو دلـيل غيـر صحى)(١٢١) كمـا يقـول بارت. وحـقيـقة األمر
عانى إن أيديولوجيات معينة تقف وراء ذلك إذ يروق لها دفع بعض ا
ــعــانى األخــرى ألن تــدور حــولــهـا فــمــثالً: فى إلى مــراكــز تـضــطــر ا
قـراطـية مـجـتـمعـنـا الشـرقى تـنـدفع معـان مـثل احلريـة الـعـائلـة الـد
ـركـز لـتـكـون هى ـقـدمــة ا االسـتــقالل الـسـلـطـة الـنــظـام الخ.. إلى ا
كنًا البد من وجود أدلة أخرى األصل ولكن لكى يكون هـذا األصل 
ـثـابـة الـهـدف الـذى ـعـانى  من قـبـل. وفى أحـيـان أخـرى تـبـدو هـذه ا
ـعانى نحوه بثبات وهذه الطـريقة فى التفكير (أى االجتاه تسير كل ا
ـعانى وتصفيفهـا فى تراتبية من الداللة أى نحـو غاية) طريقة لوضع ا
) مثالً (رجل/ أن هـنـاك معـنى مـركـزيًـا أصالً (يـقـابله مـعـنى هـامـشـيـاً

امرأة) فى مجتمع ذكورى.
عـضلـة احلقيـقيـة للـتفـكير ـركزية وهـذا التـراتب همـا ا ولـعل هذه ا
ـنطـقية احلـاكمة الغربى فـالنـصوص فى هذه احلـالة تضـع أنظمـتها ا
ــكن مـهــاجـمـته أو فى مـأزق كــبـيــر إذ ال يـوجـد مــبـدأ أو أسـاس ال 
الـتشكيك به أو تفحـصه وتفكيكه وتـبيان أنه نظام محـدد للمعنى ليس

شيئًا يسنده ويـدعمه من اخلارج بل إن تناقضه ساكن داخله ويهدده
دائمًا بتدمير ذاته.

ووفق نـظريـة التدلـيل فإن الـكتابـة ذاتها حتـتوى شـيئًا يـحرّرها من
الثبات ويـتملّص من كل نظام أو منطق فـثمة ترجرج متواصل وإراقة
ــكن احــتــواؤه بــســهــولـة فى ونــشـر لــلــمــعـنى  Dissemination ال 

قاربة النقدية العرفية. مقوالت بنية النص أو ضمن مقوالت ا
ـعنى فـكل لـغة -وفـق تفـكـيكـيـة دريدا- تـبـدى هـذا "الفـائض" عن ا
عـنى الذى يـحاول أن يـحـتويـها. وبـهذا األصـلى وتتـخطى وتـفرّ مـن ا
رافـضًـا يــكـون دريـدا قـد وجّـه إلى الـبـنــيـة ضـربــات قـويـة من الــداخل
ـعنـى الثـابت فـاحتًـا البـاب أمـام الـلعب انـغالقهـا أو تـمـركزهـا حـول ا
احلـرّ لدوالـهـا فالـداللـة لم تعـد تـملى خـصـائص الدال وقـيـمه بل على
ـعـنى والـداللة ال وجـود لـهـا الـبـتة الـعـكس إن الـدال هو الـذى يـفـرز ا
Log- نطقى قـولة التمركز ا قبله; بهـذا الفعل يكون دريدا قد أطاح 

ocentrism 

الذى يقول بوجود سلطة أو مركز خارجى يعطى الكلمات والكتاب
واألفكـار واألنسـاق معـناهـا. ويؤسس مـصداقـيتـها وفق قـول أفالطون
"اللـغة تابـعة لـفكرة أو مـقصد أو مـدلول قائم خـارجها"(١٢٢) فحضور
ـعـنى والـسـعى وراء ـؤلف - الـذات .. إلـخ) يعـنـى تثـبـيت ا ـركـز - ا ا
ـؤلف. بـيـد أن الــكـتـابـة هـى الـتى تـولّـد الــكـتـابـة عــبـر لـعـبـة قـصـديــة ا
االختالفـات" و"ال نـستـطـيع شـرعيًـا اخلـروج عن الـنص فى اجتاه أى
شىء آخـر فى اجتاه مـرجع أو مـدلـول خارج الـنص فال وجـود لشىء
دلـوالت غـير مـرئـية"(١٢٤). وحـضـورها حـضور خـارج النص"(١٢٣) و"ا
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االختالف عنصر تثبيت الداللة ألى دال; فإن التأجيل عنصر تفكيكها;
إذ ال يوجد معنى ثابت أو مكتمل كما يقول فنسنت ليتش حيث يؤدى
عـنى وانفجاره; فالنص يتفجّر ستـمر للمدلوالت إلى انتشار ا اللعب ا
عنى الثابت واحلقيقة الثابتة نحو اللعب احلرّ الالنهائى إلى ما وراء ا
نتـشرة عبر الـسطوح الـنصية"(١٢٩) بل واجلذرى لـلمعانى الـالنهائيـة ا
إن الـنص كما يقول دريـدا "لم يعد محصول كـتابة منتهـياً محتوى قد
نـسـيج من ـا هـو شـبـكـة اخـتالفـية غـلّـفه كـتـاب أو حـدَّته هـوامـشه وإ
اآلثـار الــتى حتــيل أبـدًا إلى شـىء غـيــر نـفــسـهــا إلى آثــار اخـتالفــيـة
أخرى"(١٣٠). واالختالف هو البؤرة التى يـشعُّ منها "التفاعل النصى".
فالنص يـحيل إلى نصوص عـديدة يخـتلف عنهـا ويتداخل بهـا ويتفاعل
مـعـها. وفى إطـار هـذه الرؤيـة لـلنص يـصـبح التـفـاعل النـصى مـفهـومًا

. تفكيكياً
(١ - ٢ - ٤ - ٢ - ١- ١) التفاعل النصى مفهوم تفكيكى:(١ - ٢ - ٤ - ٢ - ١- ١) التفاعل النصى مفهوم تفكيكى:

ـصــطــلـحــات الـتى الــتــفـاعل الــنــصى مـفــهـوم ضــام لــكل دالالت ا
اجــتـرحـتـهـا الـتـفــكـيـكـيـة فـهـو يــصـدق عـلى جـمـيع مــقـوالتـهـا تـسـكـنه

مفهومات االختالف والكتابة وثنائية احلضور والغياب.
فالـقول إن النص يتكون من مـجموعة دوال فقط مهـمتها أن تشير
دائــمًــا إلى مــدلـوالت هـى فى الــوقت نـفــسه دوال. وأن الــدال مــتــلـوث
بآخـره غيـر مكـتف بذاته. وأن الـداللة يـغزلـها الـلعب احلـر للـمدلوالت.
فهى داللة ناقـصة أبداً مـرجأة إلى ماال نهـاية. قول يـجعل هذا النص
مفـتوح البداية والنهايـة. مشرعًا على ماضيه مثـلما هو مشرع على ما
سـيـأتى من الـنـصـوص وهـو عبـارة عن "شـبـكـة إحـاالت إلى نـصوص

ـلـيه الـغـيـاب يقـول دريـدا: ال يـسـتـطـيع أى عـنـصـر سواء فى مـراوغ 
خـطـاب مـكـتـوب أم مـنطـوق أن يـقـوم بـوظـيـفـته كـعالقـة دون أن يـرتبط

.(١٢٥)" بعنصر آخر هو أيضًا ببساطة ليس حاضراً
Phonocen- ويؤكـد دريدا مـقولـته هذه بـنقـضه للـتمـركز الـصوتى
 trismالذى ارتكزت عليه الفلسفة الغربية فقد كانت شديدة االرتياب

من الـتـدوين/ الـكـتـابـة عـبـر مـسـيـرتـها الـطـويـلـة فـأفالطـون يـعـبـر عن
احلــقــيــقــة قــائالً: "هـى حــوار الــروح الــصــامت مع الــنــفس"(١٢٦). أى

تكلم حتى أمام نفسه. حضور ا
ويـجــتـرح دريــدا مـصــطـلح الـ Difference(١٢٧) االخــتالفـات(١٢٨)
احلائـز على داللـت فى الـلغـة الفـرنسـية: االخـتالف والتـأجيل. بـيد أن
دريدا يرسمه بصيغته اإلجنليزية  Difference ناسفًا بذلك مقولة إن
عنى الكامل. إذ إن الـصيغت الفرنسية واإلجنليزية احلضور يعطى ا
ـصــطـلح وال يـتـبـدى اخـتالفـهـمـا إالّ فى تـتــشـابـهـان فى طـريـقـة لـفظ ا
الـكتابـة. والغرب كـما نوّهنـا كان يرتـاب من الكتـابة ألنهـا قابلـة للنسخ
ا يسبب إحداث فـجوة بينها وب تـكرر  واالستـعارة واالستخدام ا
ـركـز)  ويـجــعـلـهـا مـشـدودة إلى أكـثـر من مـركـز ـتـكـلم/ ا قـائـلـهـا (ا
ا يحقق اختالفها الالنهائى. وبأوقات مختلفة وفى سياقات متعددة 
فـمـقـولـة االخـتالف لـيـست جـديـدة فقـد قـامت عـلـيـهـا نـظـريـة سـوسـير
ولكـنها مع دريـدا تكتـسب دالالت أخرى وتكـتسب اتسـاعًا فى اجملال
فـاخـتالف سـوسـيـر ال يُـنـتج إال الـتـضـاد الـثـنائـى أمّـا اختـالف دريدا
عـنى متحققًا فى الشطر األول من فينتج الـداللة الالنهائية. وإن كان ا
الثـنائـية (اختالف/ تـأجيل) فـإنه مؤجل فى شـطرها الـثانى وإذا كان
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عادلة طـريفة فيقول: "إن يـعبر فنسـنت ليتش عن هذه االستحـالة 
الـتاريخ الـكـلى ألى اقتـباس (أى تـاريخ كل كلـمة) فى الـنص مضـروبًا
فـى عـدد الــكـلــمــات فى الـنص يــســاوى اجملـمــوع الـكــمى لــلـنــصـوص

تداخلة مع هذا النص الذى ب يدينا"(١٣٢). ا
ــعــادلــة تـكــشف عن والســتــحـالــة حتــديـد تــاريخ كـل كـلــمــة فـإن ا

خاصت يتمتع بهما التفاعل النصى:
١) الثراء الالمحدود الذى تنطوى عليه عملية التفاعل النصى.

٢) التـفاعل الـنصى نوع من الـلعب احلر أيـضًا فـالنصـوص تبقى
ـكن فى تـفــاعل دائم وغـيــر نـهـائـى مع نـصـوص أخــرى وداللـتــهـا ال 
الـوقوف عـليـها لـسـعتـها وتـعددهـا ويكـشف عن هذا الـتعـدد استـمرار

قراءة النص واختالف مستوى قرائه.
األمر الذى يجعلنا نستنتج:

(١) أن الـنص محـكوم دائمًـا بالـتوالد وأن الـكتـابة تكـتب الكـتابة
ا يجعلها تقضى على أى صوت خارجها يدعى أبوة النص.

ؤلـف تفـسح اجملال أمـام القـار ليـغازل وبقـضـائهـا على سـلطـة ا
النص بالطريقة التى يشاء.

(٢) القول بهذا التكرار الدائم للكلمات واالقتباسات هو قول يدمر
مـقـولـة الـسيـاق نـفـسـهـا فال يـوجـد سـيـاق نـقى ألنه نـاجت أسـاسًـا عن
تفاعالت نصية طائلة فهو فى حالة صيرورة دائمة غير محصن ضد
سار عبر التاريخ. االنتهاك معرض للتبدل واالنتقال والتشوه وتغيير ا
األمـر الـذى يـفـسـر بـرأيـنـا بـروز أجـنـاس أو أنـواع أدبـيـة وغـيـر أدبـية
بـعيـنـها وأفـول أنـواع أخرى ويـبـرر تقـدم بـعض األنواع ودفـعـها إلى

أخـــرى"(١٣١) فـــقط بـل إنه "حتـــول نـــصى دائم"(١٣٢). فـــالـــنص لـــكى
يـحـصـر داللـته البــد أن يـحـصـر اشـتـغــاالت دواله وهـذا احلـصـر يـتم
بواسـطة التفاعل الـنصى ولكن حصر اشـتغاالت الدوال فى نص أمر
ليس بالسـهل فكل كلمة (دال) دخلت فى تـشكيل هذا النص تكون قد
دخـلت فى تـشــكـيل آالف الـنـصـوص قــبـله وانـتـهــكت وهى فى حـرمـة
سياقاتها فى أكثر من مـرة. وخرجت عنها تعبرها إلى سياقات أخرى
مخـتلفـة. فح تفـد إلى النص لتـتشابك وتـتفاعل مع دوال أخـرى بغية
نـسـجه ال تـأتـيه بـريئـة نـقـيـة  بل تـأتى حـامـلـة تاريـخـهـا مـعـهـا ذكرى

استعماالتها السابقة ورائحة سياقاتها.
ـتـشكل وحـتى بـعد أن تـسـاهم فى تشـكـيل النـص فإنـهـا ونصـها ا
Ci- هذا يبقيان عرضة لالستنساخ واالستعارة واالقتباس واالقتطاع
 tation دائماً وعرضـة للتنقل واالرحتال من جديد فـالكلمات رشيقة

وتتـمتع بـطاقات عـالية جتـعلـها تعـبر الـسياقـات بسهـولة وتـتملص من
أى سياج; ولـهذا فإن أمـر ضبط تداخالتـها أمر مـستحـيل حيث تبدو
عنى العرفى كل النصوص األدبية محاكة من نصوص أخرى; ليس با
ــعـنى األشـد جـذريـة; ـا بـا الـذى مــفـاده أنـهـا حتـمل آثــارًا مـنـهـا وإ
والذى يعنى أن كل كلمة أو عبـارة أو مقطع هو إعادة تشغيل لكتابات
أخــرى ســـبــقت الــعـــمل الــفــردى وأحـــاطت به فــكـل أدب هــو تــفــاعل
نصىIntertextuality وال يـكـون لـقـطعـة مـحـددة من الـكـتـابـة حدود
مـرسـومـة بـوضـوح بل إنـهـا تـتـنـاثـر عـلى نـحـو مـتـواصل فى األعـمـال
ـنـظورات اخملـتـلفـة ومـئات الـنـصوص ـنعـقـدة حولـهـا مولـدة مـئات ا ا

التى يستحيل معها ضبط تداخالتها. 
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ـصـطـلح  Intertextuality فـقط أمـا لـكن والدته هـذه هى والدة ا
والدته احلــقـيـقــيـة فـقــد كـان عـلى يــد مـيـخـائــيل بـاخـتــ وإن اشـتـغل
صطلح آخـر هو "التفاعل" الذى أطره فى نـظريتى احلوارية والتعدد

الصوتى (١٩٢١م).
سيرة من النص إلى التناصية القول: بأن كننا بعد هـذه ا كذلك 
"التفاعل النـصى" جاء نتيجـة حتمية لـكل النظريات الـتى قالت بانفتاح
الدال عـلى آخـره: بدءًا من نـظريـة سـوسيـر اللـغـوية وإن حـددت اآلخر
ـضاد فقط وانتـهاءً بنـظريات كـريستيـفا ودريدا وبـارت التى فتحت با
الــدال عــلى عـدد ال نــهــائى من الــتـعــالــقـات األمــر الـذى يــقــودنـا إلى

االستنتاج بأن النص هو التفاعل النصى.
ـعانى ال حتـده بداية حيث يـصبح الـنص اجلديـد مفـتوحًـا متـعدد ا
ارسة وال نهايـة وال ينشـد إلى مركز ال يـعرف نفسه إال فـى عمل و
وإنتاج تمـددى مجاله مجال الدال يكرس الـتراجع الالنهائى للمدلول
ويـولـد الـنـسـيج وفق حـركة تـسـلـسـلـية لـلـتـداخل والـتـغيـر فـهـو انـتـقال
ـنـحدرة ومـجـاز وهـو نسـيج من االقـتـبـاسات واإلحـاالت واألصـداء ا
ـة ومـعـاصـرة تـشـربـهـا الـنص من مــصـادر ثـقـافـيـة مـتـعـددة غـفل قـد
بـطـريـقة مـا وبـقى فاغـر الـفاه لـتـعـالقـات مـستـقـبلـيـة حتـقق له ارحتاله
الدائم الذى يحده من التأويل الواحد وينطلق به نحو قراءات النهائية.

ولعل عـرض بعض الـصياغـات التى تعـبر عن الـتفاعل الـنصى أمر
يجلوه أكثر فالنظرية تقول بـ :

كل نص هو نتاج تفاعل عدد من النصوص.

الــصــدارة وتـراجع أخــرى فى فــتـرات مــخــتـلــفــة من الـتــاريخ ويــقـدم
تـفسيـرًا مقنـعًا لظـهور أجنـاس وأنواع جديـدة. فتصـبح مقولـة السياق
مـحض افتراء يـقف وراءها نظـام ما أو تسـندها أيـديولوجـيات معـينة
األمر الذى جعل استمرارها آت أحيانًا من توارثها كتقليد ومن النظر
إليـها كمسلمـات دون إعمال التفكيـر فى األساس الذى قامت عليه أو
الـتعرض إلى تـفكـيكـها. لذلـك فالتـفاعل الـنصى مـفهوم تـفكـيكى يـفسر
الكثير من اإلشكالـيات التى اعترت األدب أو (غير األدب) عبر تاريخه
الطـويل. وأهم إجنـاز تفـكيـكى هـو إظهـار ما  الـسـكوت عـنه (النص
الـغائب) عبـر عملـية التـفكيك هـذه وتبيـان أثر األنظـمة واأليديـولوجيات
فى قـمع أمـور بـعـيـنـهـا أو تـزويق أمـور أخـرى وإظـهـارهـا عـبـر دفـعـها

. لتكون مركزاً
األمـر الــذى جـعــلـنـا نــقـول إن الــتـفــاعل الـنــصى مـفــهـوم إيــجـابى
يـســتـهـدف كــمـفـهــوم تـفـكــيـكى األعــراف الـسـائــدة سـواء تـعــلـقت تـلك
عـنى أم غيرهـا غايته الـقصوى ـفاهيم الـنص أم اللـغة أم ا األعراف 
ـعنى وال مـنطقـيتهـا وإماطة كـشف تناقـض األرضية الـتى قام علـيها ا
ــتــنــاقــضــات الــلــثـــام عن حــيل وآلــيــات صــنــاعــة الــقــيــمــة وتــعــريــة ا
ــراوغـة  Indeterminacy ومـا أحــوج تــراثــنـا واالســتــراتـيــجــيــات ا

راجعة وقراءة جديدة عبر التفاعل النصى.
(٣-١- ١) التفاعل النصى التناصية: (٣-١- ١) التفاعل النصى التناصية: 

بات من نافل القول إن التفـاعل النصى مفهوم ما بعد بنيوى وإنه
ولـد عـام ١٩٦٦ على يـدى جـوليـا كريـسـتيـفـا من خالل اشتـغـالهـا على

أبحاث باخت وفى حقل السيميائية بالذات. 

∏∑ ∏∂



¥µ

تيـارات مـا بـعد الـبـنـيويـة فـقط بل إن الـتـملـمل من تـقـالـيد الـكـتـابة أو
ؤلف والتى ركزت القراءة التى ال تستطيع ولوج النص إال من خالل ا
ؤلف إلى رتـسم من ا سـار الوحـيـد ا اهتـمـام البـحث/ القـراءة عـلى ا
النص فقط أى عـلى حياته (سيرته الذاتـية) وظروفه وتاريخه وأهوائه
ـعـنى الـوحـيـد الـذى أسـكـنه الـنص قـصـده األمـر الـذى وتـبـحث عـن ا
جـعل مـاالرمـيه يـقـول فى وقت مـبكـر: إن الـلـغـة هى الـتى تـتـكـلم. تـبعه
فهـوم ملحًا عـلى الطبـيعة اللـغوية والـعفوية فـاليرى مـشككًا فى هـذا ا

ؤلف نافيًا بذلك أن تكون له قصدية فى النص. لعمل ا
ـتلقى فهـوم عبر خـرقها ألفق ا ثم جـاءت السريـالية لـتزعزع هـذا ا
تـوقعة فتـركت لليد أن تـخط بأسرع ما عانى ا بـاغت عن ا باخلروج ا
ـكن أن يـخطـر حتى بـالرأس ذاته(١٣٤) وهو مـا كان يـدعى بالـكتـابة
ؤلفـ وبذلك سـاهمت فى نزع ـتعـددة ا اآلليـة ثم دعت إلى الكـتابة ا
ؤلـف. أما اللسـانيات والـشكالنية والـبنيـوية فقد القـداسة عن صورة ا
ـعنى أو فـصلت بـينه وب ـؤلف عن احتـكار ا عزلت جـميـعهـا سلـطة ا
قـصـده وخــاصـة الـبــنـيـويـة ولــيس مـرد ذلك إلى نــزوة حـاقـدة أو غل
ـؤلف مـشـروعـيـتـهـا ـا اتـخـذت عـمـلـيـة إمـاتـة أو اغـتـيـال ا حـاسـد وإ
نـطـقيـة انطالقًـا من االعتـقاد بـأن الـنظـام قائم بـذاته وال يحـتاج إلى ا
ـؤلف فى الـنـظـام الـبـنـيـوى مـفـعـول أيـة عـنـاصـر خـارجـيـة تـفـسـره وا
العنـاصر التى تكوّن الـنظام وليس فـاعلها وهـو فى فعل الكتـابة يتبنى
ؤلف ؤسـسة. ثم إن ا الـنظام الـلغـوى من تركيـبة اجلـملة إلى مـوقف ا
ا يستخدم لغة ليست ملكه اخلاص ليس دائمًا على وعى بقصده طا
ـفردات والـتراكيب وال يـستطـيع الهـيمـنة على كـل اإليحاءات ودالالت ا

Intertextualityكل نص هو تفاعل نصى
   كل نص هو تشرب وحتويل وإعارة لعدد من النصوص األخرى.

عمل تشـرب وحتويل لنصوص يقوم به نص مـركزى يحتفظ بريادة
عنى لنفسه. ا

ولــكن الــدراسـة ارتــأت طـريــقـة أخــرى تـعــرف بـالــتــفـاعل الــنـصى
يـادين التـى اشتـغل فيـها وتـرصد نـشأتـه وتاريـخه وتتـعرف جـمـيع ا
مـسـتفـيـدين من كل مـا وصـلـنا حـتى اآلن بـعـد تـقلـيـبه وفـحـصه وفرزه
ـكن للبـحث أن يستـفيد منه وحتلـيله وحتويـره وإمالته بـاالجتاه الذى 
والـتنبـيه إلى إمكانـية استـفادة النـقاد العـرب منه وذكر بـعض الوجوه

عاصر. كن أن يسلكها للولوج إلى التراث العربى واإلنتاج ا التى 
لـذلك نقـلنـا احلديـث عنه إلى نـظريـة التـنـاصيـة التى يـحاول الـبحث
الفـوز بتأطيرها وإخراجـها حيث تصبح مرجـعًا كافيًا فى هذا اجملال
ـاحـات غيـر كـافـيـة إلعطـاء تـصـوّر كـامل عن هذا وألننـا وجـدنـا أن اإل
احلـقل وأن الدراسـات الـسـابـقـة قـد أغفـلت الـقـسم األكـبـر من مـدلول
الــتـفــاعل الــنـصى حــتى إن الـبــعض ال يــعـرف عــنه أكـثــر من مـقــولـة

كريستيفا التى عرفته بها.
ـضى فى البـحث ال بدَّ لـنا من الوقـوف على مـفهومـ اثن وقبل ا
كانت تـيارات ما بعـد البنيـوية السبب الـرئيس فى تغيـر النظرة إلـيهما
وكــان ال بــد مـن اإلشــارة إلى دورهــمــا فى حــقـل الــتــفــاعل الــنــصى.

. ؤلف والقار فهومان هما: ا ا
ؤلف فى مرحلة ما بعد البنيوية: ؤلف فى مرحلة ما بعد البنيوية:(٤-١ - ١) مفهوم ا (٤-١ - ١) مفهوم ا

ـؤلف ولـيد احلـقـيـقـة لم يـكن الـتغـيـر الـذى حـدث فى الـنـظـرة إلى ا
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ا بالـضرورة متـناص مع غيـره وال تتقـبل متنـاصاته االستـرجاع وإ
تـقــبل الـقــراءة فـ"كل نص هــو آلـة ذات رؤوس قــرائـيــة مـتــعـددة تــقـرأ
نصوصًا أخرى"(١٣٧) كما يقول دريـدا األمر الذى يقودنا إلى القار
فهوم التفاعل النصى. فى مرحلة ما بعد البنيوية وعالقته بالنص و

(٥-١ - ١) مفهوم القار فى مرحلة ما بعد البنيوية:(٥-١ - ١) مفهوم القار فى مرحلة ما بعد البنيوية:
الــرؤوس الـتى أشـار إلــيـهـا دريــدا حتـيـلـنــا إلى حـامـلــيـهـا أى إلى
ــوكل إلــيه أمـر قــراءة الــنص قــراءة واعـيــة ال اسـتــهالكــيـة الــقـار ا
ـبـذول أى قـراءة تـبـصـر بـعـيـونـهـا عـيون الـنـص وتتـحـسس ـعـنى ا بـا
بحـواسـها حـواس الـنص وتـدرك بوعـيـها وعـى النص واألهم من كل
ذلك أن هـذه الـقـراءة تـقـرأ الـنص بـعـيـونه وتـتـعـمق مـا تـخـفـيه هـاتـيك
الـعــيـون من أســرار وسـرائـر ال يــعـرف قـيــمـتــهـا إالّ من يـكــابـد شـوق

الوصول إليه.
إن الـنص اســتـفـزازى بــطـبــعه ال يـكــشف عن سـرائــره بـســهـولـة
والكـلمـة فى النص أبـعد من قـامتـها. وتـستـذكر أكـثر من طـاقتـها على
سـتقـبل فيـتحـول النص مع هـذه القراءات اضى والـهجس بـا قـراءة ا
ـا إلى دالالت ال مـتـنــاهـيـة ورؤى حتـمل غـمـوض الـعـالم وإشـكـالـيـته 
يـسـتنـفد الـقـراءات التـقلـيديـة له ويـتطـلب قراءة تـفك شـفراته وألـغازه
وتـنـتـقل بـ ســطـحه وأعـمـاقه فـتـقــرأ شـروخه وفـجـواته األمـر الـذى
يعـرّض الـنص لقـراءات مخـتلـفة تـخـتلف بـاختالف الـقار وبـاختالف
مستـوياته وأزمان وفوده الـنص "فأنا ال أسـتطيع أن أسـبح فى النهر
" كمـا يقـول هـيرقـلـيطس وال أسـتـطيع أن أكـون أنـا نفـسى ح مـرتـ

ا يوسع مجال التفاعل النصى. أقرأ مرة ثانية 

الـتى يـسـتخـدمـها. لـم يبـدع أحـد ولم يتـحـدث فـرد أو شخص بل بـنـية
ؤلف والقار وتنتـفى العبقرية الـلغة هى التى تتـحدث وهنا يتسـاوى ا

وينتفى اإلبداع.
وت احلقيـقى قد جتلى فى مرحلـة ما بعد البـنيوية أكثر يـبدو أن ا
كـون الـكـتـابـة هى من يـكـتب الـكـتـابـة وكـون الـدال يـغـزل الـداللـة عـبـر
ـدلـوالتـه وكون الـنـص عـبارة عـن مـقـتبـسـات غـفل مـالحقـتـه الـدائـمة 
ؤلف ولـكـنهـا كـانت أقل قـسوة من الـبـنيـويـة وذلك باعـتـبارهـا وجـود ا
وجودًا تاريخـياً فى حلظة معـينة هذه الـلحظة ال تعـوق ظهور حلظات

. أخرى لها فاعلها اخلاص بها وهو القار
ا ثل حقيـقة تاريخـية فقط وإ ـؤلف" ال  فبارت يعـتقد أن إزالة "ا
ـؤلف ليس سوى ثل أحد مـتطلـبات تطويـر النص احلديث. ذلك أن ا
ؤلف وكتابه مثل ماضى كتابه الذى له مالمحه اخلاصة فالعالقة ب ا
وًا ـو الـطـفل  العالقـة بـ االبن وأبـيه; إذ هى عالقـة ال حتـول دون 

ذاتيًا خاصًا به(١٣٥).
ــكـان حلّ ـؤلف ال يــعـنـى أبـدًا أن الــنص من الــسـهــولـة  ومــوت ا
شـفـرته أو تــفـسـيـره أو قـراءتـه قـراءة نـهـائـيــة ذلك "أن إعـطـاء الـنص
دلـول نهائى مـؤلفًا مـجددًا يـعنى فرض مـحدوديـة على النص وربـطه 

عنى آخر يعنى إغالق النص"(١٣٦). ال يتغير و
ـؤلف فى الـتـناصـيـة إال ألن االقـتـبـاسات ومـا الـسـير نـحـو إلـغـاء ا
الـتى تنـحدر إلى الـنص واإلحاالت الـتى يحيـل إليهـا غفل غـير مـعروفة
ـا يجعل البحث عن األصل وإشـاراتها تتـالى فى سلسلة ال نـهائية 
أب أو أصل للنص رضوخًا ألسطورة الساللة واالنحدار فكل نص هو
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ا يجعل لهذا احلضور حضور إالّ لعامل فقط هما: النص والقار 
فـاعـلـيـة تــتـجه من الـثــانى إلى األول "فـهـدف الـعــمل األدبى هـو جـعل
القـار منتجًـا للنص ال مسـتهلكًا له"(١٣٨) كمـا يقول بارت ومن األول
إلى الــثـانى حــيث يـتــجه الــنص نـحــو قـارئه يــرتـسم عــلى ذاكـرته وال
ـا أن أفقه ـا أن الـقـار مـخـتـلف و يـتالشـى أو يتـلف بـل يتـقـادم. و
مـتـشكّل من نـصـوص عديـدة سـابقـة ومهـيـأ دائمًـا الستـقـبال نـصوص
أخـرى وأن الـنص بـدوره يبـقى واحـدًا من حـيث الـسـطح مـتـعددا من
حـيث القـراءة أو كمـا يقـال: "ثابت لـلعـيان مـتفـاعل فى األذهان" وأنه
يـخــلق داللـته مـع كل قـار وهـذه الــداللـة لـيــست نـهـائــيـة بـدورهـا ألن
النص يبقى ينقر إلى ال نهـاية قراءة هذا القار ليست قراءة كاملة
بل هى: "بـ قـراءة" ألن الـنص لـيس نـصًـا مـنـجـزًا بل يـبـقى فى حـالة
ـصـطلح صـيرورة تـفـاعل أو تـشـكل دائـمـة هـو "بـ نص" لـذلك جنـد 
بول دى مان فى "العـمى والبصيرة"(١٣٩) شرعيـة اإلطالق هنا على أال
يـؤخــذ كــحـكم مــعــيـارى: "إن كـل قـراءة هى إســاءة قــراءة" وذلك لـكى
تستـمر عمـليـة النقـد وعملـيتا الـكتابـة والقراءة وبـاألحرى لكى نـنساق
وراء حـقــيـقـة ال مـهـرب مـنـهـا وهى حـتــمـيـة اسـتـمـرار الـنص. فـاحلـكم
بـاإلسـاءة يـعـنى إفــسـاح اجملـال لـقـراءة أو لــقـراءات أخـرى أى تـبـريـر
القراءة وعدم االنصيـاع وراء أسطورة إغالق النص على معنى واحد
وحـيد وال يـعـنى أبـدًا الـقـراءة الصـحـيـحـة أو القـراءة اخلـاطـئـة األمر

الذى يجعلنا نقول:
إن تـيـارات مـا بـعـد الـبـنـيويـة لم تـأت لـتـقـدم عـلـمًـا لـلـنص بـقـدر ما

جاءت لتبرهن على مشروعية وجود القار وتأكيد دوره.

ـطلوب إذًا فى مرحلة مـا بعد البنيـوية اخلروج من مأزق القراءة فا
الـتـقـلـيـديـة الـتى وزعت جـهـد الـقـار فى مـسـارات أخـرى ال تـمت إلى
ـعـنـى واحد يـفـرضـه الـنـظام. الـنـص بصـلـة أو الـتـى قـيدت الـقـراءة 
والـنـظـر إلى الـقـراءة بوصـفـهـا اخـتالفًـا عن الـنص ال تـمـاهـيًا مـعه مع
األخـذ بــعـ االعـتـبـار الـدور الـذى يـؤديه نـظـام الـعالمـات فى تـشـكـيل
تراكـمة كتـقليد غـرقة فى قدمهـا وا عـنى وااللتفـات إلى الترسـبات ا ا
أو كـمسـلـمة وتـقـليـبهـا فـالقـراءة تـفكـيك أيـضًا وحتـرير مـن كل سلـطة

سابقة عقيدية أو فنية.
والنظر إلى الـقار كمنتج للنص (كما أسـلفنا مع بارت بالتحديد)
يدعـونا للـقول إن النـص ال يتحـقق إال بالقـراءة ولكن فى ضوء مـرحلة
قوالت السيمـيائية والتـفكيكيـة والتناصية ما بعد الـبنيوية وفى ضـوء ا
ـؤلف. فالقار هو خاصـة يجب أن نحدّد الـقار الذى ولد من موت ا
مـجمـوعة نـصوص أيـضاً فـضـاء ترتـسم علـيه اقتـباسـات تتـألف منـها
الكتـابة. ويصـبح القار هنـا هو أحد الـعيون فى قـراءة النص. وعبره
ــتـبــادل بــ الـنص يـقــرأ الــنص نـصــوصًــا أخـرى فــيــتـسع احلــقل ا
والـنـصوص األخـرى وبـ القـار وخـبرتـه وب خـبـرة القـار وخـبرة
الـنص األمر الـذى يجـعل التـفاعل الـنصى يـحدث بـ ذاكرت األولى
. أى نـقــطـة الــتـقــاء الـنص مع ذاكــرة الـنص والــثـانــيـة ذاكــرة الـقــار
ؤلف ثم نقـطة التقاء النص مع القار النصوص األخـرى عبر خبرة ا
وبـالعـكس. الـتـفـاعل الـنـصى هـو حـقل تـفـاعل الـنـصـوص مع بـعـضـها
بـعـضًـا ومع ذاكرة الـقـار األمـر الذى يـجـعل القـار مـنـتجًـا لـلنص
ففى العمل األدبى تتحكم عـوامل الغياب وتطغى على كل العناصر وال
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احات مبكرة: احات مبكرة:(١-٢) إ (١-٢) إ
احات سـبقت ميـخائيل بـاخت إلى فـكرة "التفـاعل النصى" ثمـة إ
بـيد أنها لم تتـأصل عند أحد من النـقاد كما تأصـلت عنده فقد أسس

احات: عليها نظريات انطلق منها جلَّ نقده. من هذه اإل
(١) أجنـز ســوسـيـر (١٨٥٧ ـ ١٩١٣م) دراسـة فى عـام (١٩٠٩م)
ـا بـدأها فـى عام (١٩٠٦م)  وتـعـتبـر اكـتشـافًـا فـريدًا ال يـخـلو من ر
كن تـسميـته بحـفريات الـنص بعـد أن تبيّن مغامـرة التـوجه نحو مـا 
لـسـوسـيـر "أن سـطح الـنص مُـكـوكب تـبـنـيه وحتـركـه نـصـوص أخرى
حتى ولو كانت مـجرد كلمة مفردة"(١٤٠). ناهيك عن مـفهومات الصوت

واالختالف والثنائيات الضدية واجلناسات السوسيرية.
(٢) ألــقى تــومـاس ســتـيــرنــز إلـيــوت فى عــام ١٩١٧م) مـقــالـة عن
Tradition and The-Individual- Tal- التقاليد والعبقرية الفردية
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يُبدع على هذا النحو"(١٤٥).
ـاحـات - إنه لـيس عـنـدنـا ما احلـقيـقـة - حـتى فى ذكـرنـا لـهذه اإل
ثـال تـيـنـيـانوف يـؤكـد أن بـاخـت مـسـبـوق حـقًـا إليـهـا فـعـلى سـبـيل ا

وشكلوفسكى كانا زميليه فى حلقة موسكو الشكالنية.
وإنتاج تـينيانـوف كان تقـريبًا فى سنـة (١٩٢٤) فى كتابه (مـشكلة
لغة الـشعر)  وفيه يـهتم بربط الـقوان الشـعرية مع النـسق التاريخى
أو الـتسـلسل   Series كـما دعـاه وقد الحظ مـتـرجم كتـاب تيـنيـانوف
كن أن يعنى "تـسلسل" من ناحية  Rjad  صطلح الروسى هذا أن ا
ــكن أن يـعــنى "تــرتـيب" أو "عــالم" من نــاحـيــة أخـرى(١٤٦) بــيـنــمـا و
بــاخـتــ بـدأ يــكـتب دراســته عن دســتـويــفـســكى فى (عـام ١٩٢١م) 
ونـشرت صـحيـفة تـصدر فى بطـرسبـورج (١٩٢٢م) خبـرًا بأن بـاخت

ينوى نشر كتابه هذا(١٤٧).
(٢ ـ ٢) ميخائيل باخت ونظرية التفاعل النصى:(٢ ـ ٢) ميخائيل باخت ونظرية التفاعل النصى:

إنّ مـيـخائـيل بـاخـتـ (١٨٩٥ - ١٩٧٥م) واحد من الـشـخـصـيات
األكـثـر فـتـنـة واألكثـر لـغـزًا فى ثـقـافـة الـقرن الـعـشـرين. وتـفـهم الـفـتـنة
بـيـسـر: مـؤلـفـات غـنـيـة وطـريـفـة كـمـا يـقـول تـودوروف(١٤٨) وبرغم أن
بـاختـ قد قضـى عمرًا مـديدًا جتـاوز اخلمسـ عامـاً يكـتب فى أكثر
مـسـائل الــنـقـد إشـكــالـيـة ويـنــقـد أعـمـاالً أدبـيــة عـظـيـمــة فـإنه لم يـتم
االلـتـفـات إلـيه إالّ مـؤخـراً وبـعـد أن قـطع الـنـقـد األلـسـنى والـشـكالنى
والبنـيوى ومـا بعد الـبنـيوى أشـواطًا بعـيدة وصل بـعضـها إلى مراحل
الـتخـوم. غـير أن الـغـرب - واألمر ال يـخـلـو من طرافـة - راح يـكيل له
ذكـورة. وقد األلـقاب ويـسبغ عـلـيه الريـادات فى كل احلـقول الـنقـديـة ا

 entتلتقى وفكرة التفاعل النصى فى بعض النقاط.

فقد كتب إليوت فى وقت مبكر: "ليس للشاعر شخصية يعبر عنها
بل لــديه وســيــلـة خــاصــة (الـلــغــة) هى الــتى تــتـكــلم ولــيس الــفـرد أو

الشخص(١٤١)
ــوروث عـلى الــفـردانــيـة كـان إلــيـوت يــسـعـى إلى إثـبــات هـيــمـنــة ا
ا ـوروث وطـا الـشـخـصـيـة وبـالتـالـى ذوبـان هـذه الـفـردانيـة ضـمـن ا
وروث الذى رء قـصيدته فإنه يـدخل ال محالة ضـمن التقلـيد ا يكتب ا
ـوروث "فليس يتـحكم بـالفـنان ويـوجه مثـلمـا يؤثـر الفـنان نفـسه فى ا

فرده معناه الكامل"(١٤٢) لفنان فى أى فنّ أن يحقق 
ـوروث فى حلـظـة الــكـتـابـة وفى حلـظـة الـقـراءة ويـعـرض لــهـيـمـنـة ا

فيقول: "إن كل األدب له وجود متزامن ويكوّن نظامًا متزامناً"(١٤٣).
Juriy Ty- (٣) أشار الـناقـد الشكالنى الـروسى يورى تـينـيانوف

Immanante ـ ١٩٤٣م) إلى وهم النقد احملايثnianov (1894

ودعـا إلى دراسة تـناصـيّة الكـلمـة (لم تكن قـائمة آنـذاك) تأخـذ بالنص
ا هو نص فى عالقته مع وفرة من النصوص كتب يقول:

ـزعـومـة بـ"احملايـثـة للـعـمل بـاعتـبـاره نـسقًـا يـجهل "هل الـدراسة ا
ــجـمــوع غـيـر عالقــته االخـتالفــيـة أى الــعالقـة بــاجملـمـوع األدبى أو 

أدبى"(١٤٤)
(٤) قريبًا من رؤية تيـنيانوف رأى شكلوفسكى (١٨٩٣ ـ ١٩٨٤م)
أن "العمل الفنى يُدرك فى عالقته باألعمال الفنية األخرى وباالستناد
عارض وحده إلى التـرابطات التـى نقيمـها فيـما بينـها وليس الـنص ا
ـوذج مــعـ بل إن كل عــمل فـنى الــذى يـبــدع فى تـواز وتــقـابل مـع 
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خارجه وبـاآلن نفـسه وجّه نـقدًا شـديدًا إلى الـشـكالنيـة وإلى البـنيـوية
الـلـت تـختـزالن الـلغـة إلى مصـطـلحـات رمزيـة وتـنسـيان أن اخلـطاب
دود بـ شخصـ محددين اجـتماعـياً وخارج قبل كل شىء جـسر 
البـناء يوجد ذوات فاعلة والـدليل ليس وحدة ثابتة كـما يقول سوسير
عنى بواسطة بل مكونًا فاعالً من مكونات الكالم يتعدل ويتحول فى ا
الـنـبـرات والـتـقــيـيـمـات االجـتـمـاعــيـة الـتى يـكـثــفـهـا ضـمـنه فى شـروط
ـكن مقارنـته بخيط اجـتماعـية نـوعية "كل عـنصر من عـناصر الـعمل 
يصل بـ الـكائـنـات البـشـريـة والعـمل كـله مجـمـوعة من هـذه اخلـيوط
"(١٦٠). ما من لغة إال وهى التى تخلق تفاعالً اجتماعيًا معّقدًا ومتمايزاً
واقـعــة فى شــراك عالقـات اجــتــمـاعــيـة مــحــدودة وأن هـذه الــعالقـات
االجــتـمــاعـيــة هى بــدورهـا جـزء مـن أنـظــمـة ســيـاســيـة وأيــديـولــوجـيـة
Multiacntual واقــتـصــاديـة أوسع فــالـكــلـمــات مـتــعـددة الــلـهــجـات

وليست مجمدة فى معنى.
ـتـعـة نـحو إن أبـحـاثـه الـتى بـدأهـا فى عـام (١٩١٩م) هى فـاحتـة ا
لفوظ" أو "التلفظ"  Utteranceولعلّ النص غيـر أن باخت يسمـيه "ا
أهم مـظـهــر فى هـذا "الــتـلـفظ" هــو حـواريـته  Dialogism أى الــبـعـد
التناصى  Intertextual فيه(١٦١). ويسـتمد له مصـطلحًا من الـفلسفة
اركـسية "الـتفاعل" يـستخـدمه فى أنساق مـثل: "تفاعل الـسياقات - ا
تـفـاعل سـيمـيـائى - تـفـاعل سـوسـيو لـفـظى. واألخـيـر هـو الـذى حتوّله

كريستيفا إلى التناصية.
مصـطلـح "التـفاعل" يـتعـلّق بأدبـية الـعمل الـفنى (شـعريـته)  وليس
وصفًا لـلنشاط االجـتماعى بإسـهاب. "فالشـعرية" كمـا يسميـها باخت

يـبـدو فى األمـر شىء من رد االعـتبـار فـبيـنـمـا تنـتـشر نـظـريات األدب
هنـا وهنـاك فى هـذه اللـغة أو تـلك يكـتب تـودوروف: "إن باخـت أهم
مـفكـر سـوفيـيتى فى مـجـال العـلوم اإلنـسانـيـة وأكبـر منـظر لألدب فى
الـقـرن العـشـرين"(١٤٩). ويـكـتب غـالب هـلـسـا نـقالً عن مـتـرجـمـة كـتاب
باخـت "قضـايا شعريـة دستويـفسكى" إلى اإلنـكليـزية كارلى إمرسن.
"إن بــاخــتــ أكــبــر نــقــاد وعــلــمـــاء اجلــمــال وفالســفــة ولــغــويى هــذا
الـقـرن"(١٥٠). وفى وقت مـبــكـر يـعـتـبـره تــودوروف "أكـثـر شـكالنـيـة من
ـــتــأخــر والــبــنــيــوى الــشــكالنــيــ أنـفــســهم"(١٥١) فـــهــو "الــشــكــلى ا
تـقدم(١٥٢) أما كريـستـيفـا فإنـها تمـنحه ريـادة حقل الـتنـاصيّة(١٥٣) ا
بـيـنـما يـرى عـبدالـعـزيز حـمـودة أنه تفـكـيكى مـتـقدم(١٥٤) بل ال يـتورع
بــعض الــنـقــاد عن مــقــارنـة عــمــله عن دســتـويــفــسـكى بـ"فـن الـشــعـر"
ألرسطو(١٥٥) غـير أن أرسطو يـتحدث عن عـمل "مغلق" وباخـت يقدم

مفهومات جمالية لنص "مفتوح".
سـتقـبلـية سـتدين ـة أو ا وال نـعلم إذا كـانت احلقـول النـقـدية الـقد
لباخت ببعض الريـادات لكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا. هل حقًا

كان باخت متعدد االنتماءات(١٥٦) ومتعدد الوالءات النقدية?(١٥٧)
إنّ بـاخـتـ يجـهـد لوضع أسـس جديـدة لـعلم يـسـمـيه "علم مـا بـعد
علم الـلغة"(١٥٨) أو علـم عبر الـلسان  Metalinguistics التـى ينقـلها
تودوروف(١٥٩) إلى Trans linguistics يطـمح من خالله إلى دراسة
اجلـانب اآلخـر من الـظـاهـرة الـلــغـويـة أى جـانب حـيـاة الـكـلـمـة والـتى
يـتـصورهـا فى الـعالقـات احلواريـة هـذه العالقـات الـتى ال يـوليـهـا علم
الـلــغـة اهـتـمـامــاً. وبـذلك يـكـون بـاخــتـ قـد مـهـد النــفـتـاح الـنص عـلى
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:Dialogismلفوظية - احلوارية لفوظية - احلوارية١-٢-٢) نظرية ا ١-٢-٢) نظرية ا
(١٦٣)"    إن التفاعل النصى (احلوارى) هو "العالقة ب ملفوظ

والتـفاعل اللفـظى خاصية واقـعية من خـصائص اللغـة فالكلـمة مؤشر
حاسـم لكل الـتـحـوالت االجـتمـاعـيـة وذلك بـفضل وجـودهـا االجـتـماعى
الدائم. والتفـاعل اللفظى حقل يحقق التـواصل ب الناس. فكلّ ملفوظ
يفترض وجود مـتكلّم ومخاطب يـعكسان هذه الـلغة وهنا يـركّز باخت

عـلى البـعد الشـفوى فى الـعالقة: "فكلّ تـعبـير لغـوى موجه نـحو اآلخر"
حـتى صرخـة الـطفل مـوجـهة نـحو أمه"(١٦٤) بل إن كل لفـظـة مسـكـونة
بصوت اآلخر فالـذى يتلقى الـتلفظ والذى يرسـله ليسا بأعـزل فهما
مشبعان بأقوال وملفوظات داخلية يتأسس منها تراكب األقوال فيتجه

الكالم نحو الكالم.
الـكلـمـة ال تـأتى بـريئـة فال يـوجـد "عـضـو فى اجملتـمع يـسـتـطيع أن
يجد كلمات فى اللغة محايدة محصنّة ضد نطق اآلخر وطموح اآلخر
وتـبـقى الـكـلـمـة مكـتـظّـة بـذلك الـصـوت "إنه يـدخل بـسـياقـه اخلاص فى

سياق آخر مخترق"(١٦٥).
قـول سابـقًا تـتحدّد أيـضًا بـالكـلمة فالـكلـمة وهى تـتشكـل فى جو ا

توقعة"(١٦٦). اجلوابية التى لم تقل لكنها اإلجبارية وا
 إن دراسة الـكلمة فى ذاتهـا مع إغفال توجهـها خارج ذاتها عبث
فالـكـلـمـة ال تأخـذ من الـقـامـوس بل من شـفاه اآلخـرين فى سـيـاقـاتهم
ومـقـاصدهـم فكل كـلـمـة تـفـوح بـرائـحة الـسـيـاقـات الـتى عـاشت فـيـها
حـيـاتـها االجـتـمـاعـية"(١٦٧) إن كل مـا فى الـلـغـة يـنـتـهى إلى أن يـصبح

. مبعثرًا متفرقاً مخترقًا ومتخلالً بالنيات مكتسبًا نبرة وتوكيداً

ـتـعـالـقة  Translinguistics تـقـوم بـدراسـة اخلـطـابات الـلـسـانـيـات ا
لـفوظـات الـفرديـة التى تـتضـمنـها الـنـصوص فى بـيئـتهـا التـاريخـية وا
ـسـافـة الـتى واالجــتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة مع بـقـائـهـا مـحـتـفـظـة بـنـفس ا
تفـصلهـا عن النـزوع األيديـولوجى "الـضيق" أو عـن الشكـالنية: فـحيث
يـتحدث جاكبـسون عن اتصال (تمـاس)  يتحدث باخـت عن تناصيّة.
بـ مـرسل الـرسـالـة ومـسـتـقـبـلـهـا فـبـاخـتـ يـعـيب عـلى الـشـكالنـيـ
افـتــراضـهم اتـصـاالً مـحــددًا سـلـفـاً وإرسـاالً ثـابــتـاً فال تـوجـد بـرأيه
ـرسل ـمـتـد بـ ا رسـالـة جــاهـزة فـالـرسـالـة تـشـكّل ضــمن اجلـسـر ا
سـتقبل فى عـملية تـفاعل بينـهما ولنـنظر فى اخلطـاطة التوضـيحية وا

التالية(١٦٢):
باخت

جاكبسون
دروس وضوع ا ا

السياق
ستمع تكلم - التلفظ - ا ا
ستقبل رسل ـ الرسالة ـ ا ا

عالقة تفاعل نصى (تناصيّة) 
االتصال
اللغة

النظام الرمزى
فـالكـلـمة لـيـست شـيئًـا كـمـا يقـول بـاختـ بل هى الـوسط احلـيوى

تبدل دائمًا والذى يحدث فيه التبادل احلوارى. دائمًا ا
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وضوع يدخل الـتلفظ فـى عالقة مع الـتلفـظات الـسابـقة الـتى لهـا ا
ستـقبل التى يتنـبأ بها كأجـوبة. إن التلفظ نفسه وكذلك مع تلـفظات ا

موجه دائمًا إلى شخص ما.
لفوظات ـ تنوُُّّع األصوات ـ البوليفونيةع األصوات ـ البوليفونية لفوظات ـ تنوع ا (٢ - ٢ - ٢) تنو٢ - ٢ - ٢) تنوُُّّع ا

ـاط من التلـفظات أو اخلـطابات  polyphony يقـدم لها تـوجد أ
ـلـفـوظات"Heterology يـقع هـذا بـاخـتـ كـلـمـة جـديـدة هى "تـنـوع ا
صطلح ضمن التعددية اللسانية أو تعدّد اللغات والتعددية الصوتية ا
فـكـل تـلـفظ مــوجه بـاجتـاه أفق اجــتـمـاعى ومــؤلف من عـنــاصـر داللـيـة
اط وتـقيـمـيـة. وكل تـلـفّظ يـقع بالـضـرورة ضـمن واحـد أو أكـثـر من أ

اخلطابات التى يحددها أفق بعينه١٧٣ .
إن الـتوجـه احلوارى لـلـكـلـمـة وسط كـلـمـات الـغـير (فـى كل درجات
هذا الـغير وصفـاته) يخلق فى الـكلمة إمـكانات فـنية جديـدة وجوهرية
ـوضـوع) ذلك أن كل كـلـمـة مــشـخـصـة كل قـول جتـد دائـمًـا الـشىء (ا
تـوجهـة إليه مـفترى عـليه - إن صح الـتعـبيـر - مختـلفًـا فيه مـقوّمًا ا
ملفـوفًا بـسد كـلمـات اآلخرين الـتى قيـلت فيه أو عـلى العـكس مضاءً
بـنورها إنه مـكبّل ومـخترق بـاألفكار الـعامة ووجـهات النـظر اخملتـلفة

ات اآلخرين. وبتقو
تـوتر وجـهة إلى مـوضوعـها تـدخل فى هذا الـوسط ا إن الكـلمـة ا
ـاتـهم ونـبـراتـهم وفى ـضـطـرب حـواريًـا مع كـلـمـات اآلخـرين وتـقـو وا
كن ان يسهم جوهريًا فى تشكل تبـادلة. وهذا كله  شبكة عالقاتهم ا
الـكلمـة ويتـرسّب فى كل طبـقات مـعانيـها ويـعقـد تعبـيريـتهـا ويؤثر فى

قوامها األسلوبى كله.

ـ يصبح اخلطـاب كما هى الـعالمات جمـيعها ("بـ فردى" فكل ما
تـكـلم وال يـنـتـسب إلـيه فقط ال يـقـال ال يعـبـر عـنه يـقع خـارج نفـس ا
تكلم حقوق تكلم وحده قد يكون لهذا ا كن أن تعزو اخلطاب إلى ا
فى اخلطاب غير قابلة لتحويلها إلى شخص آخر. ولكن للسامع أيضًا
احلــقـوق نـفــسـهــا. وكـذلك ألولـئـك الـذين يــتـرجّع صـدى أصــواتـهم فى
ـؤلف إذ لـيس هـنـاك كلـمـات ال تـنـتسب إلى الكـلـمـات الـتى أوجدهـا ا

شخص ما) (١٦٨).
اخلطـاب دراما مكوّنة من ثالثـة أدوار إنها ليست ثـنائية بل ثالثية
ــقـــبــول أن نــخــفــيــهــا داخل ـــؤلف ومن غــيــر ا إنّــهــا تــؤدى خــارج ا
(١٧٠)" ؤلف وفق ذلك "نتاجًا وليس منتجاً ؤلف"(١٦٩) وهكذا يصبح ا ا
وهـو مـا يقـارب به بـارت وفوكـو ودريـدا فى النـقـد التـفـكيـكى وخـاصة

ؤلف". ؤلف" وفوكو فى "ما هو ا بارت فى "موت ا
- إن كل تفـاعل لـفظى يـحـدث فى شكل تـبـادل ب الـتـلفـظات أى

فى شكل حوار(١٧١).
ـوقّع بـاسم بـاخـتـ وهـو: "شـعـريـة دسـتـويـفـسـكى" وفـى كـتـابه ا
سـوف يظـهر بعـد نهـائى للـتلفـظ وهو بعـد قدر له أن يـؤدى دورًا أكبر

من أى بعد آخر.
إن كل تـلـفظ يـرتـبط بعـالقة أيـضًـا مع الـتـلفـظـات الـسـابقـة خـالـقًا

بذلك عالقة تناص أو عالقات حوارية.
يحدّد باخت خمس خصائص مشكّلة للتلفظ نذكر منها(١٧٢):

يتـحدد تـخوم كل تـلفظ مـلـموس وحـدوده بوصـفه وحدة من الـتواصل
. ( تكلم اللفظى بوساطة حتوالت األشخاص الفاعل للخطاب ا

±∞≥ ±∞≤



µ≥

تعـاقب والذى سيأتى فيما مجـددة نفسها عبر تـاريخ تطور احلوار ا
بعد ولكن فى حلظات تعقب تلك اللحظات وكلما حترّك احلوار قدماً
عـانى إلى الذاكـرة وتـعيش بـشكل جـديد فى سـياق سوف تـعود تـلك ا
جديـد ليس هنـاك شىء ميت بـصورة مطـلقة. سـوف يحتـفل كل معنى
ـــشــكـــلــة الـــعـــظــيـــمــة اخلـــاصــة ـــشـــكــلـــة هى ا بـــوالدته اجلـــديــدة وا

بالزمنية"(١٧٥).
لك سياقه وسـياق اآلخرين بـديالً عن االمتالء العذرى ـؤلف  إنّ ا
سـالك والطرق والـسبل التى وضـوع ال يستـنفـذ تعدديـة فى ا الـبرىء 
يحاول رسمها. باإلضافة إلى التعدد اللسانى (اللهجات) التى تشوش
"بـرج" الـلغـة وتـلـوّثه. إن الـكاتـب يحسّ كـثـافـة صـوتيـة تـأتـيه من تـنوع
ـلــفـوظـات أصـالً هى اخلـلـفــيـة األصـلــيـة لـصـوتـه اخلـاص والـتى لن ا

يسمع بدونها.
كن ـاط احلوارات الـتى  ـكن القـبض عـلى جمـيع أ احلقـيقـة ال 
ؤلف مع خطاب اآلخر فهى متشعبة لدرجة كبيرة. أن يقيمها خطاب ا
وضوع أم احلقبة أم.. فهل نصنّف اجلنس أم الـنوع أم األسلوب أم ا

ؤلف اجتاهها. هل نصفها فى خطابه أم نصف عمل ا
نـؤطر تنـاصيّة بـاخت من جـديد ونـرى أنها قـامت على مفـهومات
لفوظية إلى لفوظ" إلى ا ذات صفة تراتبـية فى التطور فمن الكلمـة "ا
ــونــولـــوجــيـــة/ احلــديث الـــذاتى إلى الـــديــالـــوجــيــة/ احلـــواريــة إلى ا
البـوليفونية/ التعـدد الصوتى انتبه باختـ من خاللها إلى عدة قضايا
ا بعد بنـيوى. مثل مفهوم القار مفهوم تشكل مرتكـزات هامة للنقد ا

يتالغوى (اللغة الشارحة) . ا

ولـكن كـلـمـات اآلخـرين ال تـنـصـاع كلّـهـا بـقـدر واحـد من الـسـهـولة
تـلكها ويـستأثر بـها بعض الكـلمات تقـاوم بعناد واليـسر ألى كان 
وبـعـضـها اآلخـر يـبـقى غريـبًـا كـأن هذه الـكـلـمـات تضع نـفـسـها- رغم

. تكلّم - ب معترضت إرادة ا
إن الـلـغة لـيـست وسـطًا مـحـايدًا يـنـتقل بـيـسـر وسهـولـة إلى ملـكـية
ـقاصـد اآلخـرين. وتـملّك ـتـكلّم الـقـصديـة ألنـهـا مأهـولـة وغـامضـة  ا
قاصده ونبراته عملية صعبة ومعقدة. شخص مآلها وإخضاعه إياها 

ونلخّص مستويات احلوار السابقة بثالثة:
(١) داللى أو فـكــرى يـقــيـمه مع عــبـارات اآلخــرين مـؤلف أو ذات

العبارة تعبيرًا عن موقفها.
(٢) "أسالـيب اللغات اخملتـلفة أو "مختـلف اخلطابات" سواء أكانت

تداولة. عائدة إلى مختلف الفئات االجتماعية أم مختلف اللهجات ا
سافة (٣) ذاتى يقوم بيننا نحن أنفسنا ب عباراتنا ذاتها فى ا
الـتى نتـخذهـا بإزائـها عـندمـا نفتـح ما يـشبه "أقـواسًا داخـلية" ويـجعل

باخت اخلطاب نوع يتوزع عنهما أنواع أخرى:
١ـ اخلطاب الوحيد الصوت.

.(١٧٤) ٢ـ اخلطاب الذى يتضمن صوت
ويـعـمق بـاخـتـ فـكـرة الـتـنــاصـيـة أكـثـر وأكـثـر بـقـوله "لـيس هـنـاك
خطـاب أول أو أخيـر والـسيـاق احلـوارى ال يعـرف حدودًا إنـه يخـتفى
ـعانى (فى مـاضٍ غيـر محـدود وفى مسـتـقبـلنـا غـير احملـدود) . حتى ا
ـكن أن ـاضـيـة أى الــتى ظـهـرت فى حــوار الـعـصـور الـســابـقـة ال  ا
ـعانى ـرة واحـدة ومنـتهـية فـسـوف تتـغيّـر هذه ا تكـون ثـابتـة مكـتمـلة 
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حـيث ال يـوجــد مـلـفـوظ ذو طـبــيـعـة أحـاديـة "فــكل شىء فى احلـيـاة ذو
طبـيعة طـباقية  Counterpoint أى يقـوم على "التـعارض". لذلك جند
بـاخـتـ يـقـول: "كل شىء فـى احلـيـاة حوارى"(١٧٩) فـالـكـلـمـة مـدنّـسـة
مـلوّثة مـقالة سـابقًا خـاليـة من البراءة ال تـوجد كلـمة أولى: "آدم الذى
تـوجه بالكـلمة األولى إلـى عالم بكـر لم يفتـر علـيه آدم هذا هو الـوحيد
تبادل مع كلمة اآلخر فى الذى كان بإمـكانه فعالً تفادى هذا التـوجه ا
ــوضـوع الـواحـد حـتى الـنـهــايـة. أمـا الـكـلـمـة اإلنـســانـيـة الـتـاريـخـيـة ا
ُشخّصة فلم تعطّ هذا فهى ال تستطيع أن تنأى بنفسها عنه"(١٨٠). ا
ـكن اجلـزم أن كلـمـة "وحدانـيـة الصـوت" هى كـلـمة سـاذجة وهـنا 
غير مـؤهلة لعملية خـلق أصيلة "ففى الكلمـة يعتبر الصوت اخلالّق أبدًا

هو الصوت الثانى"(١٨١).
والــصـوت الــثـانى مــسـكــون دائـمًــا بـصـوت غــيـر مــتـعــ قـابع فى
سيـاقات مـختـلفـة فى كل مرة هـو ثان أو ثـالث أو رابع وهكـذا تتـعدّد

األصوات لتدل على تناغم وتداخل وتفاعل.
لفوظ واخلطاب ضمن اخلطاب فتتراكب لفوظ ضمن ا ويصبح ا
الـكـلـمـات واخلـطـابات فى الـنص الـواحـد حـتى لـيـخـيّل لـلـمـرء أنه أمام
أوركسـتـرا موسـيقـيـة يأتى انـسـجامـها عن اخـتالف آالتـها ونـغـماتـها
وعن اخــتالف عــازفــيـهــا األمـر الــذى يــجـعـل بـاخــتـ يــصف أعــمـال
دسـتـويـفسـكى بـأنـهـا "خـطـاب علـى خطـاب مـوجـهـة إلى خـطاب"(١٨٢).

"وليس غريبًا عنه مفهوم "الكرنفال"(١٨٣).
ـكـنـنا الـقـول: إن تـمـثل الـتـنـاصـيّـة عـنـد بـاخـت ظـهـر من خالل:

الرواية واألجناس األدبية والنقد والقراءة.

اعـتبر باخت مـفهوم التناصـيّة مفتاحًا لـقراءة النصوص يقود إلى
الـقـبض عـلى شـعـريـتـهـا ومـفـسـرًا قـويًـا لإلجـنـاسـية فـاشـتـغل به عـلى

. السرد عامةً وعلى السرد الروائى خاصةً
وعمل على دراسة األجناس األدبية من منظور تناصى.

ـينـيبى(١٧٦) وبـحقل ة كـاجلنس ا استـشهـد باخـت بـأجـناس قـد
آخـر هـو الــكـرنــفـال كــخـطـاب يــقـوم عــلى مـبـدأ االزدواجــيـة وتــعـدديـة
ـكن أن نــحـصــر تـنـاصــيّـة بــاخـتــ فى بـعــديـهـا األصــوات. وهـكــذا 

النظرى والتطبيقى فيما يلى:
. .(٣-٢-٢) تناصية باخت (٣-٢-٢) تناصية باخت

: البعد النظرى. : البعد النظرى.(١-٣-٢-٢) تناصية باخت (١-٣-٢-٢) تناصية باخت
ــونــولــوج إلى ــونــولــوج إلىــعــد احلــوارى: من ا (١-١-٣-٢-٢) الــكــلــمــة/ الــب(١-١-٣-٢-٢) الــكــلــمــة/ الــبُــعــد احلــوارى: من ا

الديالوج.الديالوج.
من الــطــبـيــعى أن تــكــون كـلــمــة "احلـديـث الـذاتى"  Monlog هى
الـكـلـمـة األولى الــتى سـتـرد إلى الـذهن بـوصــفـهـا اصـطالحًـا مـضـادًا
صطلح الديالوج Dialog ولكن الطريف فى األمر أن باخت يوسّع
ـونـولـوج (احلديـث الذاتى) مـفـهوم احلـواريـة إلى درجـة يـصـيـر فيـهـا ا

عنى أن لألخير بعدًا تناصيّاً(١٧٧). نفسه حوارياً أى 
ونـولوجى يقـول باخـت "حـتى ب أشـكال من اإلنـتاج الـشفـوى ا

فإننا نالحظ دائمًا وجود عالقة حوارية"(١٧٨).
(٢-١-٣-٢-٢) من احلوارية إلى التعددية الصوتية (٢-١-٣-٢-٢) من احلوارية إلى التعددية الصوتية 

من الديالوغ إلى البوليفونية:من الديالوغ إلى البوليفونية:
يخرج باخـت من األحادية الصـوتية مرتـكسًا إلى ثنـائية الصوت
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الـذاكـرة الـفنـيـة من خالل سيـرورة الـتطـور األدبى ولـهذا يـبـدو مهـيـئًا
لضمان وحدة واستمرارية هذا التطور"(١٨٤).

يتالغوى: يتالغوى:(٣-٢-٣-٢-٢) التناصية النقدية ا (٣-٢-٣-٢-٢) التناصية النقدية ا
إن الـكـتـابــة الـنـقـديــة عـنـد بـاخــتـ أفـكـار عـن أفـكـار جتـارب عن

. جتارب وخطابات عن خطابات ونصوص تعالج نصوصاً
فباخـت ينظـر إلى العالقات الـتى يقيـمها النص الـشارح مع غيره
من الــنـصـوص نـظــرة مـخـتـلـفــة عن نص ونص آخـر نـقــدى كـمـا عـهـد
دائـمـاً. بل النـص الشـارح مـتـناص  Intertext أيضـاً. والـتـلـفظ الذى
يصف تلفـظًا آخر يدخل فى عالقة حوارية معه والـلغة الشارحة ليست
مــجـرد نــظـام رمــزى بل هى دومًـا فـى عالقـة حــواريـة مع الــلـغــة الـتى

تصفها وحتللها(١٨٥).
(٤-٢-٣-٢-٢) التناصية القرائية:(٤-٢-٣-٢-٢) التناصية القرائية:

ـتـلفـظ/ النص) ـلـفـوظ ا احلـقـيـقـة ال تـوجـد صورة يـتـوحـد فـيـها (ا
والـتـلـقى كـالـتى وضـعهـا بـاخـتـ يـقـول: "إن كل فـهم هـو فـهم حوارى
الطابع"(١٨٦) والفـهم عنده يقابل الـتلفظ كما يـقابل اجلواب جوابًا آخر
ضــمن احلـــوار. والــفــهم أيــضًــا "بــحـث عن خــطــاب مــضــاد خلــطــاب

تلفظ"(١٨٧). ا
Su- متاز تـلقى ا ولكى نفهم اسـتراتيجيـة الكتابة يـجب أن نع ا

: ؤلف. يقول باخت  perrecipientالذى تخيله ا

لـكل تلـفظٍ مـتـلقٍ من طبـيـعـة مخـتـلفـة ودرجـات مخـتـلفـة من الـقرب
واخلـصـوصـيـة والـوعى الـخ) يـعـمل مـولف الـعـمـل عـلى نـشـدان فـهـمه
ـعنى الريـاضى" بالـطبع لكن واسـتجـابته وتوقـعهـما. إنه الثـانى "ال با

: البُعد التطبيقى:عد التطبيقى: : الب(٢-٣-٢-٢) تناصية باخت (٢-٣-٢-٢) تناصية باخت
(١-٢-٣-٢-٢) التناصية الروائية:(١-٢-٣-٢-٢) التناصية الروائية:

ـزج ويـتـمـثل عددًا الـرواية جـنس راق مـركب يـسـتـقـطب ويـقـحم 
ـلفوظات احملتفظة بذكرى تراكبة بدورها وا غير قليل مـن اخلطابات ا
سـيـاقـاتـها فـلـلـشخـصـيـات أيـضًا حـواريـات مـتراكـبـة ولـغـات مخـتـلـفة
ؤلف صافية وهـجينة فصحى ولهجـات تدخل على لسان الكاتب أو ا
ظاهر أو النـاظم كخطاب منتم للغـير. خطاب آخر وبأسالـيب متنوعة ا
والصيغ واألشـكال. فإلى جـانب االستحـضار والقـلب والتحـويل للغات
الـقائـمـة فى أجـنـاس أدبـية مـتـاخـمـة للـروايـة تـنـهض محـاكـاة الـلـغات
كتوبة وغيرها من اللغات التى تدور فى فلكها االجتماعية الشفوية وا
. تـسـكنه لـغـات األعـمال وحـيـنـها يـبـدو الـكـاتب وكأنه ال يـتـكـلم مـنفـرداً

عتّقة. األخرى ولغة الغير بنبراتها ا
(٢- ٢- ٣- ٢- ٢) التناصية اإلجناسية(٢- ٢- ٣- ٢- ٢) التناصية اإلجناسية

إنّ أهم نتيجـة يصل إليها باختـ - الذى شكلت األجناس األدبية
اهتمـامًا ثـابتًـا فى فكـره - هى التـسلـيم بعـدم اكتمـال اجلنس األدبى
ـتـاخمـة له أو التى وانـفتـاحه على أربـاض مـختـلف األجـناس األدبـية ا
تتشكل وتـنمو مستقلة عنه أحيـاناً لكنه يدخل فى حوار معلن أو خفى

ضمون: معها سواء على مستوى الشكل أم على مستوى ا
: "إن اجلـنس األدبى هـو دائـمًـا نـفس اجلـنس وآخر: يـقـول باخـتـ
جـديـد وقـد فى الـوقـت نـفسـه فـهـو يـولد مـرة ثـانـيـة ويـتـجـدّد فى كل
مــرحـلـة من مـراحـل الـتـطـور األدبى وفى كـل عـمل فـردى. إن اجلـنس
ـثل األدبى يـحـيـا فى احلـاضـر ولـكـنه يــتـذكـر مـاضـيه وأصـله فـهـو 
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خـطـابـهـما مـوجّه نـحـو عـهـد من الـثـقـافة الـسـائـدة األحـاديـة الـذكـورية
السلطـوية التى وعبـر قرون طويلـة فى الشرق والغـرب معًا غيبت دور
ـرأة فـكــان كل مـا تـنـتـجه احلـضــارة أو الالحـضـارة مـسـجالً بـاسم ا
الرجل فـالرجل لم يـعتـرف عبـر تاريـخه بإجنـاز للـمرأة بل كـان هناك
تـغيـيب متـعمـد فى (الشـرق مـثالً) ألكثـر من خمـسة عـشر قـرنًا قـبعت
ـنـطوقـهـا أن يـسجل ولم رأة خـلف أسـوار احلـرملـك فلم يـتح  فـيـهـا ا
يـسـمح لـلـغـتـهــا أن تـصل كـان الـرجل/ الـذكـر حــاجـزًا يـفـصـلـهـا عن
التـاريخ وال أعرف كيف توارث الـرجل حلظة النسـيان هذه عن سلفه
الـنسـيـان بـأن احلـكـاية أنـثى وأن الـقـصـيـدة أنـثى وأن الـوردة أنثى
وأن احلــضـارة أنــثى أيـضــاً ورضى بـالــسـيـف والـقـلـم يـجــرح يـدمـر

ويسجّل انتصارات.
بادرات ولكـنها هى من بلورت ـالئكة مسبـوقة  ال شك أن نازك ا
قصيدة التفعيلة وكسرت عمود الشعر وغيرت مجرى احلياة الشعرية.
وال شك أن كـريسـتيـفا مـسبـوقة إلى نـقـدها لـكنـها هى من بـلورت
نقـد الـتنـاصيّـة ولـكن عنـدمـا يصـبح القـول أنـثويًـا والكـتـابة أنـثى على
الـرجال أن يـرفعوا الـقبـعات فهـناك فـسحة فـارغة من الـزمان البد أن

تستعيد أصواتها.
غلق إن سنـة (١٩٦٦م) سنة حاسمـة فيها  االنتـقال من النص ا

فتوح. إلى النص ا
ـتـخـمة إذ وقـفت الـشـعـريـة راهـنـة فى نـقـطـة الـتـقـاطع الـعـظـمى وا
: أحـدهـمـا مـرتكس إلـى اللـسـان وشـعـريـته داخـلـيـة واآلخر بـخـطـابـ
يـتـوق إلى احلـريـة كـاألنثـى ويحـيل إلى نـصـوص ال نـهـائـيـة وشـعـريته

ـؤلـف بوعـى أقل أو أكـثر ـتـلـقى "الـثـانى" يـتخـيل ا إضـافـة إلى هـذا ا
ــتـازًا من نــوع أكـثــر تـمــيـزًا شـخــصًـا ثــالـثـاً حــيث تـوجه مــتـلــقـيًـا 
الئمان ضـمن مسافة مـيتافيزيـقية أو زمن تاريخى استجابتـه وفهمه ا

بعيد. إنه متلق احتياطى»(١٨٨).
(٣-٢) جوليا كريستيفا ونظرية التفاعل النصى:(٣-٢) جوليا كريستيفا ونظرية التفاعل النصى:

جوليا كريستيفا (١٩٤١ - ...) األنثى الشرقية البلغارية (تذكرنى
صادفة أن الئكة األنـثى الشرقـية العـربية) فـليس من قبـيل ا بنـازك ا
ثـله قول الـفرزدق الذى تعـلنا خـروجهـما وثـورتهـما على نـسق سائـد 
رأة األنثى حـيث يقـول: فى امرأة قالت وضعه حدًا كـمم فيه صـوت ا
شعراً: "إذا صاحت الدجاجة صـياح الديك فاذبحوها" وليس من قبيل
ـصادفة أن تكون احلـداثة الشعريـة العربية قـد جاءت على يدى نازك ا
ــابـعــد بـنــيـوى قــد أشــعـلت بــيـد الئـكــة وأن تـكــون فــتـيــلـة الــنـقــد ا ا

كريستيفا.
إن األمـر أعــقـد من ذلك بــكـثــيــر إذ يـجب الــنـظــر إلى احلـادثــتـ
بـوصـفـهمـا حـدث ثـقـافـي وذلك لـكى نـتـيح اجملال الكـتـشاف دالالت
احلـادثتـ بوصـفـهمـا حتوالً فى الـنـسق الذهـنى لـرؤية الـذات لذاتـها
ـا يـفسح اجملـال لـصراعـات األنـساق الـثـقافـيـة وتداخالتـهـا ولتـقلّب
الفـعل الـثقـافى ضـد أنـساقه أو من أجـلـها عـبـر تأنـيث أنـظمـة الـقول
فالنسق احلرّ فى الشعـر يأخذ بعدًا تكوينياً(١٨٩) عبر تأنيث القصيدة
ـغـلق إلى نسـق مفـتـوح والنـقد وذلـك بتـحـويل عمـود الـشعـر الـصلب ا
التـناصى يـأخـذ بعـدًا تكـوينـيًـا أيضًـا عبـر تأنـيث الـنقـد وذلك بتـحويل
ــغــلق إلى نــسق مـفــتــوح ونص مـفــتـوح. إن ــغــلق والـنص ا الــنـسق ا
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الـالنـحـويـة إنه كل مـا يـنـصـاع إلى الـقـراءة عـبـر خـاصـيّـة اجلـمع بـ
مختـلف طبـقات الـداللة احلـاضرة (هنـا) داخل اللـسان والـعامـلة على
حتـريك ذاكـرته الـتاريـخـيـة. وهنـا يـتـحـدد التـفـاعل الـنصى "كـمـمـارسة
دالـة" فـعــبـر لـعب الـدال الـدائم والـدؤوب فى إنــتـاج نـفـسه عـلى شـكل
ـتكون) فـيها كنص ـبن (ا نص تتـشكل عالميـة جديدة يـبرز النص ا
مفكّك يـتوالد إلى الالنهاية. وهذه بالـطبع أفكار ما بعد بنـيوية تفكيكية

إلى جانب كونها سيميائية.
وهذا ما تصل إلى اسـتنتاجه كـريستيـفا لوصف التـبادل الذى يتم
داخل النص فالتناص  Intertextuality هو "التـفاعل النصى داخل
الـنص الـواحد وهـو الدلـيل عـلى الكـيفـيـة التى يـقوم بـهـا النص بـقراءة

التاريخ واالندماج فيه"(١٩٣).
فهوم قـد تأسس على أيدى كريسـتيفا فى حقل علم وهكـذا يكون ا
الـســيـمـيـاء لـيــكـون رمـزًا جـديــدًا يـحـرّك ديـنــامـيـة الـقــراءة والـكـتـابـة
ولـيكـشف عن عـمل تـقوم به الـنـصـوص تسـمـيه كريـسـتيـفـا "إنتـاجـية"

ومصطلح كريستيفا هذا ال يخلو من مرجعية ماركسية.
واإلنـتـاجيـة تـعـنى إعادة تـوزيع الـلـغـة عبـر الـتـقاء الـقـار بـالنص
ـوضـوع وينـتج الـنص نفـسه ويـصبح ؤلـف ويخـتفى ا حـيث يخـتـفى ا
ـــؤلف نـــتـــاجًـــا مـــولــــدًا عن الـــلـــغـــة (الـــنـص) . فـــالـــنص "مـــعـــرفـــة ا
ـارسة"(١٩٤) إنـتـاج وسـيـرورة عـمل ال يـكفّ عـن التـفـاعـل وتـظـهر و
اإلنـتـاجــيـة عـنـدمـا يـبـدأ الـكـاتـب أو الـقـار فى مـداعـبـة الـدال وعـمل
الكاتب هنـا نوع من اجلنـاسات أما عمل الـقار فهو نـوع من ابتكار
ـؤلف "فــالــدال مـلك ـعــانى اجلــديـد والــبــعـيــدة حـتـى عن قـصــديــة ا ا

ـرحلة احلاسمـة هى نقطة ازدحـام ب البنيـوية وما بعد عالئقية; إذًا ا
البنيوية.

وكـريستيفـا التى تلقى محاضـرة بعنوان "الكـلمة واحلوار والرواية"
فـى ســـيـــمـــنـــار بـــارت (١٩٦٦م) (١٩٠) وتــــقـــدم مـــفـــهــــوم الـــتـــفـــاعل
النصى Intertextuality بديالً مقترحًا عن مـصطلح ميخائيل باخت
"احلوارية" Dialogism تـنهى نصف قـرن عاشه النـقاد داخل النص

وفى سجن اللغة.
ـفهـومات فمـنذ الـبـداية تـتوجه كـريسـتـيفـا إلى تبـديل الكـثـير من ا
وعـبـر نـظـرتــهـا إلى الـنص تـسـعى إلى فك قــيـده من سـجن الـبـنـيـويـة
وإدمـاجه فى التاريخ وفى اجملـتمع فالنص خـاضع منذ البـداية لتوجه
مـزدوج نـحـو الـنـسق الـدال الــذى يـنـتج ضـمـنه الــلـسـان ولـغـة مـرحـلـة
ومـجـتـمع مـحـدديـن ونحـو الـسـيـرورة االجـتـمـاعـيـة الـتى يـسـاهـم فـيـها
كخطاب(١٩١) والنص يتم تـشكيله فى فضاء الـلغة رغم أنه يتجاوزها
مارسـات اللغـوية التى تـتميز مـن خالل نظام من فيدخل فى إطـار ا
الـعمـليـات الـتركـيبـية والـعمـلـيات الـدالليـة وال يكـفى الـتحـليل الـتحـويلى
بـنـظـر كـريـسـتـيـفـا لـدراسـة الـنص فـالـنص لـيس بـنـيـة سـطـحـيـة فـقط
ولّد أو التكوينى) (النص الظاهـرة) بل هو بنية عميقة أيـضًا (النص ا
هذه الـبـنيـة متـداخـلة تـصنـعهـا أو تـنتـجهـا نصـوص اجملـتمع والـتاريخ
وهى نـاجتـة عن "حتـوالت طـرأت عـلى مـقـطـوعـات أخـذت عن نـصوص
Semanalyes أخرى"(١٩٢) لـذلك تقـترح كـريسـتيـفا التـحلـيل الداللى
تــتــجــاوز فــيه قــواعــد اخلـطــاب الــتــواصــلى إلى الــكــشف عن شــبــكـة
ــلــفـوظــات الــنـحــويـة أو اخــتالفــات الــدال فـالــنص لــيس مـجــمــوعـة ا
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فمخزونـها الثقـافى والنقدى كـبير جداً فمن مـاركس إلى باخت ومن
سـوســيـر إلى جـاكـبــسـون ومن فـرويــد إلى الكـان نـاهـيـك عن ثـقـافـة
ـة ومعاصـرة اتضحت فى فلسـفية ومـنطقـية ورياضـية وسيـميائـية قد
جــمــيع كـتــبــهـا ومــقـاالتــهـا وخــاصــة: أبـحــاث (من أجل حتــلـيل داللى
١٩٦٩م) و(نص الــروايــة ١٩٧٦م) و(ثــورة الــلــغــة الــشــعــريـة ١٩٧٤)
ـنتشرة فى ورحلـة العالمات وحـكم الرعب ولغـات مجنـونة وأبحـاثها ا

مجلتى تيل كيل وشعرية منذ األعوام ٣(١٩٦٦ ـ ١٩٦٩م) .
ـصطـلح الكـريسـتـيفى يـعطى صـورة واضحـة عنه. - لعـل تأطـير ا

فالتفاعل النصى Intertextuality هو:
(١) تقاطـع عبارات مـأخوذة من نـصوص أخـرى (أبحاث من أجل

حتليل داللى) .
ـتـبـادل بـ وحـدات عـائـدة إلى نـصوص (٢) الـتقـاطع والـتـعـديل ا

مختلفة نص الرواية.
(٣) كل نص يـتـشـكّل (يُـبـنى) من فـسـيـفـسـاء من االسـتـشـهـادات
وكل نـص هو امـتـصاص (تـشـرب) وحتـويل لنـصـوص أخرى(١٩٨) بل
هــو فــســيــفــســاء مـن نــصــوص أخــرى أدخــلت فى الــنص بــتــقــنــيــات

مختلفة(١٩٩).
ومن تعـريـفهـا هـذا أخذ بـارت مـقولـته: "إن كل نص هـو نـسيج من

رجعيات (اإلحاالت) واألصداء"(٢٠٠). االقتباسات وا
قالة كريستيفا فإننا نخالف قالة الحقة فى الزمن  ا أن هذه ا و
هنا الدكـتور أحمد الزعبى فى قوله الـتالى: "ال نعتقد أن النص األدبى
هـو مـجـرد امـتـصـاص (وحتـويل) لـنـصـوص أخـرى سـابـقـة كـمـا تـرى

مشاع". كما يقول بارت(١٩٥).
وكون النص إنتاجية: هذا يعنى أمرين:

إن عالقته بـالـلسـان الذى يـتـموقع داخـله هى عالقـة توزيع صـادقة
قوالت ـنطقيـة ال عبر ا قوالت ا وبنّاءة: ولـذلك فهو قابل لـلتناول عـبر ا
الـلسـانية اخلـالصـة. إنه ترحـال للنـصوص وتـداخل نصى فـفى فضاء
نـص معـ تـتـقـاطع وتتـنـافى مـلـفوظـات عـديـدة مـقتـطـعـة من نُـصوص

أخرى".
وجندها تـسمى هذا الـتقـاطع باأليديـولوجيم  Ideologemeتقول:
ارسة سـيميائيـة معينة (مع  " "سنطلق على تـقاطع نظام نـصى مع
قـاطع) التى يـستـوعبـها فى فـضائه أو الـتى يحـيل إلـيها لـفوظـات ا ا
مارسات السيميائـية) اخلارجية سنطلق على فى فضاء النـصوص ا(

ذلك اسم (األيديولوجيم. .) (١٩٦).
ويــعـنى عــنــدهــا أيـضــاً واألمــر ال يـخــلــو من اضــطـراب "وظــيــفـة
كننـا قراءتهـا مادياً) على مـختلف مـستويات التـداخل النصى (الـتى 
بـناء كل نص تـمتـد على طـول مسـاره مانـحة إيـاه معـطيـاته التـاريخـية
واالجتماعية"(١٩٧) وهو يحدّد منهجية السيميائيات واالضطراب يتأتى
ـصطـلح "أيديـولـوجيم" فـهل هو ـتشـابهـة  من كثـرة الـتعـريفـات غيـر ا
اإلنـتاجـية أم التـناص أم التـناصـية أم وظيـفة الـتفاعل الـنصى? أم هو
لـفوظات ? أم هو من يـحّدد وظيـفة ا ـعرفـة احلاصلـة للقـار مـجموع ا

وجتوالها الدائم فى النص?
عـرفى الضاغط على وقـد يكون هذا االضـطراب متـولدًا عن الكمّ ا
عـمل كريـسـتـيـفا. حـتى إن قـارئـهـا لـيشـعـر أنـهـا هى حقـل التـنـاصـيّة
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فـكيف ال يـكون الـشـعر مـتـناصـاً? والـشعـر ملـفـوظات?! فـمـهمـا مارس
عليهـا الشاعر من تكـثيف وحصر فـإنها ال شك تتمـتع بخلفيـة تاريخية
متـأتـيـة من سـياقـات سـحـيـقـة مغـرقـة فى الـعـتاقـة ومـخـتـلفـة. احلـقـيـقة
سنـرى من خالل عرضـنا لـنظريـة التـناصـيّة أن الـنقـاد لم يبـتعدوا عن
مفهـوم كريستـيفا وال عن تعـريفاتهـا وإن أدخلوا? فيه حـقوالً نقدية أو
ـفـهـوم وإن مـعــرفـيـة أخـرى. وســيـبـقى الــتـشـرب والــتـحـويل أســاس ا
ـفهـوم بعد كـريسـتيفـا واجه تخـصصًا اختلـفت اآلليـات واإلجراءات فا

وحصرية أكثر.
بـقى أن نعرض إجراءات كريسـتيفا فى تطبـيقها. تقول كـريستيفا:
قاطع الشعرية: اط من الترابطات ب ا "لقد استطعنا تمييز ثالثة أ
قـطع الـدخيل مـنـفيًـا كـليـة ومـعنى (أ) النـفى الـكلـى: وفيه يـكـون ا

. رجعى مقلوباً النص ا
نطقى للمقطع هو نفسه. عنى ا وازى: حيث يظل ا (ب) النفى ا
(ج) الــنـــفى اجلـــزئى: حـــيث يـــكــون جـــزء واحـــد فــقط مـن الــنص

رجعى منفياً"(٢٠٣). ا
وفى وقت مبكـر تخلت كريـستيفـا عن مصطلـحها الذى فـهم برأيها
بشـكل خاطئ أو مبـتذل كدراسـة للمـصادر وفضـلت مصطـلحًا آخر
Intertextuali- يـعيـد لـلـتفـاعل الـنصى Transposition هـو التـحوّل
tyمعناه الصحيح يضبط ميدان اشتغاله. والتحوّل أو التنقل يحدد

بــرأيـــهــا االنــتـــقــال من نـــظــــام داللى آخــر يـــتــطــلـب اإلفــصـــاح عن
األطـروحى  Themetic عن الـوضـعـيـة النـطـقـيـة واإلشـاريـة. وإذا ما
ـارســة دالـة هى مــيـدان حتــوالت ألنـظــمـة داللــيـة ـرء أن كـل  ســلّم ا

كريـسـتـيفـا وإنّـما هـو أبـعـد من ذلك وأكثـر من ذلك كـمـا سنـرى عـند
باحث آخرين وكما سنشير فى ثنايا هذه الدراسة"(٢٠١).

نقـول مـاذا يعـتقـد الدكـتـور الزعـبى للـنص غـير ذلك? ثم رغم أنه ال
يشـير إلى أى نظرة أخرى للـنص فإن ما يورده من تعريـفات للتفاعل
النصى يدعم مقولة كريستيفا هذه وال يخرج عنها. وهو ما سنوضحه

اآلن وندعمه فى نظرية التناصيّة.
إن الــتـفــاعل الــنـصـى بـدأ مــتــسـعًــا عـنــد بــاخـتــ أوالً فى مــجـال

لفوظات. اخلطابات وانطالقًا من ا
ــفـهـوم عـنــد كـريـســتـيـفــا الـتى تـبــنـته كـامالً فى واسـتـمــر اتـسـاع ا
تنظيراتها وفى تطبيقاتها كما تبنّت إلى جانبه مفهومات باخت التالية
أيـديولـوجيم - تـفاعل - كرنـفال - خـطابات - تـفاعل سـوسيـو لفظى -
ـتـداخل... إلخ) تـفـاعل اخلـطـابـات - الـتــعـدديـة الـصـوتـيـة - الـفـضـاء ا
وأضــافت إلـيـه انـطالقــهــا من حـقـل سـيــمـيــائى داللى مــغـايــر لــلـســائـد
الـتـحـويــلى أو الـتـواصـلى. كـمـا أنـهـا وسّــعت عالقـات الـتـفـاعل الـنـصى
لـــتـــشــمـل دائــرة األنـــواع األخـــرى وكــمـــا أوضـــحــنـــا فى "الـــنص فى
ـوسـيـقـا ـارسـة دالـة وشـمل عـنـدهـا ا الـسـيـمـيـائـيـة" اعـتـبـرت الـنص 
دينة.. إلخ وخاصةً فى اءة والرقص وأصوات الباعـة وضجيج ا واإل
دراسـتها لـرواية الـقرن اخلامس عـشر. كـما أضافت عـلى باخـت الذى
حــصـــر الـــتــفـــاعل الــنـــصى بـــالــســـرد وبــ األجـــنــاس وجتـــاوزته إلى

الشعر(٢٠٢) الذى يرى درجة التفاعل النصى فيه أقل..
لـفوظ الـواحد يـعيش وهنـا نرى بـاختـ ينـاقض نفـسه فإذا كـان ا
عالقـات حـوارية ويـحـمل تـاريخ سـيـاقه ورائـحـته وذكـرى اسـتـعـماالته
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وتكثيف لها وانتقال منها وتعميق لها» (٢٠٧).
ـاركس فنًا لـ"كشف ما ال يكشف فى وكذلك تعتـبر قراءة ألتوسير 
النص نفـسه الذى تقـرأ عالقته بنص آخـر حاضر فى غـياب ضرورى
لألول"(٢٠٨). ويـذكر جـان جـوزيف غـو بأن اإلنـتـاج الـتنـاصى يـثـير من
ـرجع" Referent إذ جـديـد مـصـطــلـحًـا آخـر سـاذجًـا هــو مـصـطـلح ا
رجع ولكن بكتـابة أخرى كتابة العالمات الكتابـة (الكالم) ال ترتبط 
االجتمـاعية الـكلـية. والتى لـيست إال اسـتشهـادًا لهـا.. إن مصطـلحات
"أثـر الـعمل" "الـقيـمـة" جندهـا متـنـاصة عـند (غـو) بـ ماركس وفـرويد
ـؤلف أن الـنص جيـولوجـيا وسوسـير. وبـارت الذى يـسـجل فى نفس ا
كــتــابـات (٢٠٩) كــان قـد قــرأ قــصــة سـارا/ زين S/Z لــبــلــزاك قـراءة
تناصية خاصة ح يحيل إلى الـشفرة الثقافية فهو على معرفة تامة
ا حتـمله الـكـلمـات من إشارات ثـاوية صـطلـح  وسـابقـة علـى ظهـور ا
فى مــضـمـونـهــا كـمـا يـصــرح فى كـتـابه: الــكـتـابـة فى الــدرجـة صـفـر
١٩٥٣ فـالكـلمـات وفق هذا الـكتـاب طافـحة مـشحـونة بـالغـيابـات التى
تقـيّدهـا بالـقدر الـذى جتعـلهـا فيه حـرّة طلـيقـة بل إن حتريـرها يصل
ـمكـنة بهـا إلى درجة الـصفـر درجة الالمـعنى درجـة كل االحتـماالت ا
كن أن من مـاضى الكلمة وتـاريخ سياقاتهـا ومن مستقبـلها بكل ما 
تلقيها. فالكـلمة حرّة مطلقة من كل ما يقيدها وبهذا فهى ال توحى به 
تــعـنى شـيــئـاً وهى إشـارة حـرّة. ولــذا فـهى قـادرة عــلى أن تـعـنى كل

شىء.
وال يخلـو الكـتاب من طـموح بـارت الكبـير فى حتـرير الـلغـة األدبية
فى سبيل خـلق كتابة بـيضاء يصل فـيها إلى يوتـوبيا اللـغة فى سعيه

مختـلفة أى (التـفاعل النصى) فـإنه يستطـيع عندها أن يـفهم أن مكان
ـشـار إليـهـمـا ال يكـونـان أبدًا مـفـردين وتـام نـطـقهـا و"مـوضـوعهـا" ا
ومـتـوحـدين مع ذاتـيـهـمـا لـكـنهـمـا دائـمًـا مـتـعـددان مـبـعـثران وقـابالن

للجدولة.
كن أن ينظر إليه  Polysecmy عانى وبهذه الطريقة فإن تعدد ا
أيضًا على أنه نتيجة تكافؤ عالماتى Semiotic Polyvlence ألنظمة

عالمات مختلفة(٢٠٤).
(٤-٢) التناصية بعد كريستيفا: (١٩٦٦ ـ ٢٠٠٠م) (٤-٢) التناصية بعد كريستيفا: (١٩٦٦ ـ ٢٠٠٠م) 

ساهمات الغربية: ساهمات الغربية:(١-٤-٢ ) ا (١-٤-٢ ) ا
قـد تـكون سـنـة (١٩٦٦م) سـنة حـاسـمـة فيـمـا يـتـعلّق بـالـنـظرة إلى
الــنص فــرغم اخــتالف اخــتــصــاصــات كل من فــوكــو وبــارت ودريـدا
وسـولـيـرس وغــيـرهم إال أن نـظـرتــهم إلى الـنص تــكـاد تـكـون واحـدة.
ويـجـمـعـهم الـهـدف الـذى انـتـدبـوا أنـفـسـهم وكـتـابـاتـهم من أجـله وهـو
حترير النص من قيد اإلغالق وجميعهم وخاصة من حتلّق فى جماعة
"تـيل كـيل" يـسـتـخـدمـون فـكـرة الـتـنـاصـيـة بـاعـتـبـارهـا مـنـتـجـة لـلـنص
وت أو بتالشى الفـاعل مصدر الكتابة وقبلهم قام جان ويصرحون 
ستاربـنسكى (١٩٦٤م) إلى جناسـات سوسير وأعلن أن "كل نص هو
"إنتاج منتج"(٢٠٥). يقول ستاربنسكى: "إن سوسير وهو ينصت لبيت
زُحلي التينييّن سمع الـصوتيات األساسية السم علم تنهض تدريجيًا

منفصلة عن بعضها بعناصر صوتية مستقلة"(٢٠٦).
فـالـنص عـنـدهم وفـقًـا لـذلك هـو مـنـتج الـنص. وهـو "يـقع فـى نـقـطة
تـقـاطع عـدد من الـنـصـوص يـكـون فى آن واحـد" إعـادة قـراءة وتـثـبيت
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ومـجازى وأنه "يُسـقط فى احلقيـقة على خـلفيـات مختـلفة ومتـغيّرة وفق
ـراحل الثـقـافـيـة. ويثـيـر دالالت مـتعـددة فـيُـضاف دائـمًـا إلى الـوجود ا
Hors- ـا هـو خـارج النص الـفـعـلى لـشـكل نـصى حضـور افـتـراضى 
عنى ليس text(٢١٤)وهنا يخرج لوتمان عن التعاليم البنيوية أيضاً فا

مـجـرد شــأن داخـلى: بل يـتــأصل أيـضًـا فـى عالقـة الـنص مـع أنـظـمـة
أوسع لـلـمـعــنى مع نـصـوص أخـرى وســ ومـعـايـيـر فى األدب وفى
اجملتـمع ككـل. ولعل تـرجمـة كتـابات يـورى لوتـمان وسيـميـائيـى تارتو
رجعيـة النظريـة األساسية الـتى أغنت كلـمة تناصـيّة فبرغم أن همـا ا
لـوتـمـان ال يــذكـر بـاخـتـ فـإن تـأثـره بـه واضح جـلّى وخـاصـة بـكـتـاب
ـاركسـية وفلـسفـة اللـغة) فالـعمل الـفنى - ولـوتمـان ال يفرّق باخـت (ا
ب الـعمل والـنص كمـا يفعل بـارت - ال يحـصّل معـناه بل ليس له أى
ــعــزل كــامل عن ـن يـحــاول أن يــتــعــامل مــعه  مــعــنى عــلى االطالق 
عالقاته غيـر النصية  Extra-textualذلك ألن اجملمـوع الكلى لـلشفرة
ــنـطـقـة ـقــرّرة تـاريـخـيًــا والـتى تـهـب الـنص مـعـنــاه يـتـصل  الـفــنـيـة ا
الـعالقات غيـر النـصيّة هـذه وهى عالقات حـقيقـية بـالفعل"(٢١٥) ولكن
عـلـيــنـا أن نـتـعـامل بـحــذر مع مـصـطـلـحـات يــورى لـوتـمـان فـهـو يـضع
ـصـطـلحInter textualوهـو عـنـده مــصـطـلح  Extra textualمـقـابـالً 
الـــداخل نص أو (ضـــمن الـــنص) كـــمـــا يــحـــلـــو لــصـــبـــرى حــافظ أن
يترجمه(٢١٦) فـيشيـر األول إلى كل العالقـات اخلارجيـة على النص أو
الـواقــعــة فـيــمـا وراء عــالم الـنـص الـداخــلى اخلـاص الــذى هـو مــجـال
ـصطـلح الثـانى كمـا يصـف العالقـات غيـر النـصيّـة بأنـها "الـعالقات ا
ب مجمـوعة العنـاصر التى ينطـوى عليهـا النص ومجموعـة العناصر

إلى لـغة بريئة محـايدة نقية حُلمـية وهذا ما يجعـله يتحدث عن انفجار
ا يلفت الـنظر حقًـا فى هذا الكتاب اللفظ ضـمن لغة رمزيـة مكثفـة و
حـديث بــارت عن الـضــغـوط اخلـارجــيـة عـلـى الـكـتــابـة وهـو مــا يـدعـوه
رء يـحس اقترابًـا حقيـقيًا هارولد بـلوم فيـما بعـد بـقلق الـتأثـر ولكن ا
بـكرة يقـول بارت: "تظل الـكتابة بـ كتاباته هـذه وب كتـابة باخـت ا
ـتـلـئة بـذكـرى استـعـمـاالتهـا الـسابـقـة ألن اللـغـة ال تـعود قط بـريـئة.
ومة مـا بدون أن أصيـر شيئًا فـالكلمـات لها ذاكـرة ثانيـة تمتـد فى د

فشيئاً سج كلمات الغير بل وسج كلماتى اخلاصة"(٢١٠).
ؤلف) ـشهـورة: (مـوت ا وفى عام (١٩٦٨م) يـكـتب بـارت مقـالـته ا
وبـجـرأة أكبـر من سـابـقاتـهـا يـعلن أن الـكـتـابـة وحدهـا هى الـتى تـنتج
الـكـتـابـة وأنهـا نـقض لـكل صـوت كـمـا أنـهـا نـقض لـكل بـداية (أصل)
ويصـرح: "اللغة هى الـتى تتكلم"(٢١١) معـتمدًا وبقـوة كما يبـدو لنا على
مــقـــولــة هـــيــدغــر "إن الـــكالم يــتـــكــلم مـــا يــتــكـــلم هــو الـــكالم ولــيس
ـقولـة واضحـة يعـرف بها اإلنسان"(٢١٢) وفيـها يـعبـر عن التـناصـية 
الـنص فيقـول النص: "نسـيج من االقتـباسات تـنحدر من مـنابع ثقـافية
صطلح متعددة"(٢١٣) وهو طبعًا كما ذكرنا سابقًا على معرفة تامة با

وبكريستيفا وبجماعة تيل كيل.
وقـد يـكون يـورى لوتـمان   Lotman (من مـدرسـة تارتـو: لوتـمان)
ـنـطلق من شـعـرية بـنيـويـة قد لـفت االنـتبـاه باكـرًا إلى سـياق الـعمل وا
األدبى (١٩٦٤م) . فـالـرمـز األدبى يـتـمـركـز ضمـن مـستـويـى التـفـاعل
ضمـون وهنـا يخرج لـوتمـان بالطـبع عن مفـهومات عقـد: الشـكل وا ا
الـشــكالنـيــة فـيــعـرّف الــرمـز بــأنه غــيـر اصــطالحى وأيـقــونى ومــعـبّـر
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ولطرح مـفهوم جـدلى وحركى للـنص يجعل من الـعسيـر تصور وجوده
ـفهوم الـشامل للـتناصيـة ذلك ألن تعريف وفاعـليته خـارج إطار هذا ا
لـوتـمـان لـلـنص وإن تـضـمَّن فـى بـعض أبـعـاده الـكـثـيـر من حتـديـدات
بـارت ورؤاه يطـرح مفـهومًـا يـعلّق وجـوده فيه عـلى مـفهـوم التـناصـية
ألنه يـجـعل الـعالقـة بـينـهـا كـالـعالقـة بـ الكالم والـلـغـة فى مـفـهوم دى
ـفـهومـ قاعـدة لتـأسيس إشـاريات سوسـيـر وبالـتالى يـجعل كالً من ا
العـمل األدبى. فالنص عـند لوتمـان: تعبير  expression يتخلق خالل
اسـتــعـمــال اإلشـارات ومن هــذه الـنــاحـيـة فــهـو مــعـارض لــلـبـنـى غـيـر

النصية"(٢٢٠).
فإعـادة خلق شفـرة النص من جديـد فى مصـطلح مدركـات القار

ـكن أن يضفـى على العـناصر غـير الـنسقـية غاللـة نسقـية ما. الفـنية 
وهـذه التحـوالت من النسـقى إلى الالنسقى أو الـعكس هى التى جتعل
لـعـمـلـية الـتـلـقى بـعـدًا فـاعالً عـلى الـنص وهى الـتى تـطـبـعه بـاحلـركـية

. واحليوية معاً
Demar- ويعـارض النص عبـر سمـته األساسيـة التمـييز والـتحدّد
ـبدأ ـاديـة الـتى ال تـدخل فى صـيـاغـته وفـقًـا   cation كلَّ الـعـناصـر ا

الـتـضـم - االسـتـبـعاد كـمـا يـقاوم كل الـبُـنى الـتى ال تـتمـيـز بـحدود
واضحـة. ويفسر صـبرى حافظ ذلك فيقـول: "ذلك ألن النص ال ينطوى
كـن اعتـباره عـلى مـعـنى نصى ال يـقـبل التـجـزئة ومن هـذه الـناحـيـة 
وحـدة إشـاريـة مـتـكــامـلـة فـكـون الـنص "قـصـة" أو "روايـة" أو "صالة"
يعنى أنه يضـطلع بوظيفـة ثقافيـة ما وأنه يوصل معـنى متكامالً لذلك
فـإن نقل أحـد سـماته إلى نص آخـر كنـقل الـسمـة الوثـائـقيـة من وثيـقة

التى اختير منها أى عنصر محدد فيه"(٢١٧) فالعنصر الذى وقع عليه
االختـيار مُـنتـقى من مجـموعـة عنـاصر خـارجيـة وله مكـانة مـحددة من
خــريـطـة الــعالقـات الــداخـلـيــة وله فى الـوقت نــفـسه دور ومــكـان عـلى
خريـطة العالقـات بينه وبـ غيره من الـعناصـر على محـورى العالقات
الـسـيـاقـيـة والـتـرادفـيـة. وال يخـفى عـلـيـنـا انـطالق لـوتـمـان من ألـسـنـية
سـوسـير غـيـر أن لـوتـمـان يعـرض األمـر بـديـنـامـية أكـبـر تُـدرك فـيـها
تصـارعة ويؤكـد أن فى العمل األدبى البـنية كـمجمـوع من األنسـاق ا
مـنـظومـات مـخـتلـفـة ال تـتوقف عـن إبراز مـزايـاهـا فيـبـدو الـنص بذلك
تنـازعة تدخل فـيها األعراف نظومـات ا "نقـطة التـقاطع ب عدد مـن ا
ـعايير والتقـاليد بطريقـة انحرافية أو غيـر انحرافية وقد وصف هذا وا
ـاوراء الــنـمـوذج الــديـنـامى كــمـحـور لـ"طــاقـة الـنص"(٢١٨). فـالــبـنى (ا
نصـيّة) تغيـر درجة احتمـالية بعـض عناصرهـا ويعتمـد هذا على مدى
ؤلف أو الـقار سـتـمع أو ا تـكـلم أو ا ارتـباط هـذه الـعنـاصر بـبـنى ا
سألة تعلقة  وجتلب إلى ساحة النص عددا"ً من القضايا التناصية ا
الـسيـاق وبـجدلـية عـمـليـتى الـتـلقى واإلبـداع. فـالقـار هـو الذى يـحدد
عـنصرًا فى العمل عـلى أنه صنعة وذلك بفـضل س استقبالـية معينة
فى مـتـنـاوله ولـيس هـذا غريـبًـا عـلى لـوتـمـان فقـد "تـعـلم دروس نـظـرية
ــا يُـــســـمى "أفق "(٢١٩) وكــان عـــلى وعـى تـــام  االســـتـــقـــبـــال جـــيــداً

التوقعات".
واهـتمام لـوتمان بـقضايـا القار (الـنسبـية السـياق) وثيق الـصلة
ـحـاولـته السـتـكنـاه طـبـيـعـة الـعالقـة بـ النصّ والـبـنى غـيـر الـنـصـيّة
ـدخل الـصـحـيح لـتـنـاول مـوضوع الـتـنـاصـيـة من نـاحـية بـاعـتـبارهـا ا
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هـو وعالقـاته غـيـر الـنـصـيّة يـؤدى بـالـتـالى إلى طـرحه خـارج مسـاحـته
كناً فال معاً. وهذه الوظيفة هى الـتى جتعل مفهوم التفاعل النصى 
كن تـصور بنـاء متمـاسك تقـوم فيه العـناصـر النصـية اخملـتلفـة بهذه

كن أن يكون ألحد شقيها مهمة تناصيّة. زدوجة والتى  الوظيفة ا
وإذا كـان عـام (١٩٧١م) قـد جـعل من "الـتفـاعل الـنـصى" مـفـهـومًا
ـكن أن يستخدم كمفهوم أو كـجهاز مفهوماتى فى الدراسة مفتاحًا 
َّ للـمـفهـوم تمـاسكـه على أيـدى لوتـمان وهـذا ما حـصل فـعالً بعـد أن 
فـقـد اسـتـخـدمه جـان ريـكـاردو فى سـيـاق دراسـاته اخلـاصـة بـالـرواية
ـوسـوعة رة األولـى ليُـذيّل به ا اجلـديدة(٢٢٢) فـإنه دخل وبـسـريّـة فى ا
يـة فى عام (١٩٧٢م) عبـر معجم عـلوم الـلغة (ديـكرو وتودوروف) العـا
تقلبة تعددة وا فيتكلم فـرانسوا فهل عن هذه الشبكة من التـرابطات ا
الـتراتب التى جتعل الـنص يضع نظـامه مكان قواعـد اللسان احملددة

سلفاً(٢٢٣).
صطلح اجلديـد فيظهـر وألول مرة صريحًا ولـكن بارت يؤكد هـذا ا
فى كتابـاته. ففى كتـاب لذة النص (١٩٧٣م) يـكتب: "إن التـناصية فى
حـقـيقـتهـا هى اسـتحـالـة العـيش خـارج النص الالمـتـناهى سـواء أكان
ذلك النص بروست أم اجلـريدة اليـومية أم شاشـة التلـفزيون. فالـكتابة

عنى يبدع احلياة"(٢٢٤). عنى وا تبدع ا
رة ـصطلح مرة ثانية (١٩٧٤م) ولكن هذه ا ثم يعود ليرسم هذا ا
ية من خالل دراسته لـ"نظرية وسوعـة العا أل. أى فى ا يرسمه على ا
الـنص" مــعـتـرفًـا بـفــضل كـريـسـتـيــفـا فى تـعـريــفـهـا لـلـنص أوالً وفى
مارسة الداللية حتديدها له ثانياً. ومستخدمًا مصطلحاتها التالية: "ا

إلى رواية مثالً هو أحد الطرق األساسية لصياغة معان جديدة"(٢٢١).
ولكن كيف يُسفر مفهوم التحدد أو احلدود عن نفسه?

(١) قد يـكـون هو بـداية الـنص وقد يـكون الـنـهايـة. باعـتبـار النص
. مفتوحاً

(٢) وقد يكون اإلطار بالنسبة للوحة.
سرحى. (٣) قد يكون حدود اخلشبة فى العرض ا

(٤) يسفـر عن نفسه من خالل ظـاهرة التـسلسل الهـرمى فيه التى
كن تفكيكـها إلى عناصر وأنساق تعـنى األنساق الصانعة له والـتى 
ثـانـوية. وهـذا يـعـنى أن بـعض الـعنـاصـر الـتى تـقوم بـدور الـتـحـديدات
لـنـسق مـا قد تـلـعب دور البـؤرة بـالنـسـبة آلخـر. كـما أن احلـدود ذاتـها
تدخل فى عالقـات هرمـيـة مع بعـضهـا بعـضاً. فـنهـاية الـرواية أهم من
نـهـايـة الـفـصل الــتى هى بـدورهـا أهم من نــهـايـة الـفـقـرة.. إلخ. وهـذه

العالقات تترك مالمحها على الطبيعة البنائية للنص ككل.
فـالبـنائـية هـى السـمة الـثالـثة الـتى حتدد الـنص عنـد لوتـمان ولـها
دور كـبـيـر أيـضًـا فى الـعالقـات الـتـنـاصـيـة فالـنـص ليـس سـلسـلـة من
لـقـاة ب مـحـددين كيـفـما اتـفق ولـكن له نظـامه الـداخلى اإلشـارات ا
الذى يحوّله إلى بناء متكامل إلى وحدة كلية والذى يجعل لكل جزئية
ـكـان ال مـن جـزئـيــاته مـكــانـهــا فى هـذا الــبـنـاء الــكـلّى فــبـدون هــذا ا
نستـطيع أن نعتـبر أى عنصـر من العناصـر فيه عنصـرًا فنيًا أو فاعالً
فى النص بل نضعه بشـكل آلى ضمن خريطة عالقاته وهذا ال يؤدى
إلى تكامل بناء النص فحـسب بل ويجلب إلى ساحته جدلية العالقات
. وعجزه عن االضطالع بهذا الدور بينه وب البنى غير الـنصيّة أيضاً
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عام (١٩٧٢) عام اشتغال آريفى على لغات( ألفريد جارى) (٢٢٩).
وميشيل آريفى هذا ال يتوافق مع جماعة تيل كيل حول خصوصية
الـنص األدبى يـعـتـبـر رفـضـهم لـهـذه اخلـصـوصـيـة مـتولّـدًا عن مـوقف
أيـديـولــوجى. فـهـو يـســلّم بـاألصـالـة الــتـامـة لـلـخــطـاب األدبى ويـسـلّم
ادة قـدرة علم اللـسانيـات على األخذ بـع االعتـبار هذه ا بأدبـيته و
ـعـرّفـة بـهـذا الشـكل أيـضـاً. فـيـسـعى إلى اسـتخـراج كـيـفـيـات النص ا
وخـصوصـيتـه التى تـظهـر لنـا من خاللـها أدبـيتـه استـنادًا إلى تـصوّر
كـريــسـتـيـفــا لـلـنص وعالقــته بـالـلــسـانـيـات بــشـكل مـركــزى ويـحـصـر

الكيفيات فى أربع:
ـرجع: فـيـنـتـهى إلى وجـود وعـدم وجـود مـرجع لـلنص (١) غـيـاب ا
األدبى يقـول: "ال يقـتـضى أبدًا أن يـكون الـنص األدبى مـحرومًـا كلـيًا
من عالقات مع الواقع اخلارجى لكن هـذه العالقات هى غير ما يكون

رجع ولذلك يجب أن توصف بطريقة مختلفة. ب الرمز وا
(٢) االنـغالق: يـنطـلق من تـمـييـز كـريسـتـيـفا من االنـتـهـاء البـنـيوى
ـغـاالة فى احلــكى واالنـتـهـاء الــتـولـيـفى نــهـايـة اخلـطـاب ويــحـذر من ا

اعتبار هذه الكيفية من عناصر أدبية النص.
ـفـهـوم هـو ما عـرف بـه وبشـكل (٣) تـمـظـهـر لـغـة اإليـحـاء: وهـذا ا
واضح مـيشـيل آريـفى فعـبـر مفـهوم اإليـحاء  Connotationيتـعرض
ـفهوم آريـفى للـعديـد من القـضايـا منـتهـيًا إلى إمـكانـية تـعويـض هذا ا
فهوم التفاعل النصى. حـيث تتمظهر فى النص عالقات نصيّة كثيرة
محيالً بذلك إلى كريستيفا يقول: "إن تعريف النص األدبى كلغة إيحاء
أمر متـفق عليه"(٢٣٠) ويومئ إلى أن دراسـة التفـاعل النصى يجب أن

التمعنى - خلقة النص - تخلّق النص - والتناصيّة". فإذا كان النص
الـكـريـسـتـيـفـى هـو حـقل إعـادة تـوزيع الـلـغـة... فـإن تـبـادل الـنـصـوص
أشالء نـصوص دارت وتـدور فى فـلك نص يُـعـتبـر مـركـزاً وتتـحـد معه
فى النهـاية هو واحدة من سبل ذلك التفـكك واالنبناء يقول بارت: "كلُّ
سـتويـات متـفاوتة نص هو تـناص والـنصـوص األخرى تـتراءى فـيه 

وبأشكال ليست عصيّة على الفهم بطريقة أو بأخرى"(٢٢٥).
ويـبـدو الـنص يـحن إلى أصـله الـلغـوى أى (الـنـسـيج)  ولـكـنه هذه
ـرة "نـســيج من االسـتــشـهـادات الــسـابـقـة"(٢٢٦) تـظـهــر عـلى سـطح ا
الــنص/ الـنــسـيج وتـعــرض مـوزعــة فى الـنص قــطع مـدونـات صــيـغـاً
اذج إيقاعـية نبـذًا من الكالم االجتـماعى.. إلخ. فالـكالم كلّه: سالفه
وحاضره يصبُّ فى النص. ولكن لـيس وفق طريق متدرجة معلومة وال
ا وفق طـريق متشعبـة صورة تمنح النص وضع حـاكاة إرادية وإ
ـا يـجعل بـارت يـكتب وبـلـغة بالغـية اإلنـتـاجيـة وليـس إعادة اإلنـتاج 

راقية أن: "التناصيّة قدر كلّ نص مهما كان جنسه"(٢٢٧).
ـصطـلح عبـر القـارات ويشـهد وتشـهد سـنة الـ(١٩٧٥م) انـتـقال ا
إقـبــاالً من أعالم هــنــاك مــثل بــاربـارا جــونــسـون(٢٢٨) ولــوران جـيــنى
ونـانسى مـيلـر وناعـومى شاور وج. ج. تـوماس. ويـبدو أن هـجرته إلى
أمريـكا كانت مبكّرة نوعًـا ما ففريدريك جيمـسون يدعو فى هذا العام
إلى مقاربـة تنـاصية لألجـناس األدبـية تنـاصيّـة تبدو له ضـرورية لـنقد
ـسـاهـمـات فى هـذا ـاس وتـزداد ا مـاركـسـيل ونـورثـروب فـراى وغـر
عنـونة بـ"السـيميـوطيقا العـام فتبـرز إلى النور دراسـة ميشـيل آريفى ا
صـادر تشـير إلى ظـهورها فى األدبـية: الـلسانـيات واألدب" وبـعض ا
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وتمـييزه ب احملورين التزامـنى والتعاقبى; وتفـريقه ب اللغة والكالم.
وقـد عـرضـنـا لـذلك فى بـحث (الـنص فى الـلسـانـيـات) وبـذلك أصـبحت
هنـاك هوة واسـعة بـ التـركيب والـداللة. عنـدما تـمت تنـحيـة القـضايا
عـنى وكانت األبـحاث تـدور فى هذا الـفلك بـتركـيزهـا على تـصلـة بـا ا
البـعد التـركيـبى فى دراسة الـنص األدبى أو جتاوزه بـإدخال اجلوانب
اخلـارج لسانـية فيـستعرضـان تصورات سـبتزر وريـفاتيـر وكريسـتيفا
وبـارت ثم يـقـدمـان خـطـاطـة لـلـتـواصل والـنص مـنـطـلقـ من وظـائف
رجع الـذى يريان أنه جـاكبسون الـست وبعـد مناقشـتهمـا إلشكالـية ا
: األول نصى وذو طبيعة لـسانية والثانى يسـتدعى محددين أساسيـ
مـقامـى وله طبـيعـة خارج لـسـانيـة وبرأيـهمـا أن هـذا التـصور ال يـقدم
رؤية متكـاملة للنص األدبى من خالل بُعـديه اللسانى واخلارج لسانى.
ـرجع الـنـصى يـرتـبط بـاعـتـبـاره الـسـيـاق - بـالـتـنـاص/ الـتـفـاعل إن ا

النصى كنسيج لعالقات عملية الكتابة والقراءة.
ـقــامى فـيــبـدو فى الــعالقـات الــقـائــمـة بــ اإلنـسـان ــرجع ا أمـا ا
والـــواقع مـن خالل الــلـــغـــة. ومن خاللـه يــتـــجــلـى الــطـــابع الـــديـــنــامى

للنص(٢٣٤).
ـساهـمات فـى مجـال التـناصـية إذ ولعل سـنة (١٩٧٦م) حـبـلى با
يـكتب جونـاثان كلـلر مقالـة بعنـوان "التضـم والتـناصيـة" يالحظ فيها
اإللــتــقـاء لــيس فــقط مع مـنــطق أوكــسـفــورد ولــكن مع هــارولـد بــلـوم
أيــضـاً(٢٣٥). فــاألخـيــر يـكــتب فى (١٩٧٦م) كــتـابه الــشـهــيـر: الــشـعـر
والكبت�Poetry and Reperessionوهو متابعـة لكتابه األكثر شهرة:
قـلق الــتـأثـر The Anxiety of Influence  (1973 وإذا كـان كــلـلـر

حتلّ محلّ دراسة النص ألن األول ال يهـدف إالّ معرفة الثانى ويتابع:
ـادة ـعـطــاة هى الـنص وأن ا ــادة ا "إذن ســنـقـول فى احملــصـلـة أن ا

البنائية هى التناص"(٢٣١).
لؤها بكل (٤) اإلنتاجية: يركز آريفـى على هذه اخلاصية لكنه ال 
الـدالالت الـتى حتـمّــلـهـا بـهـا كـريـسـتـيـفـا ويــكـتـفى بـاحلـديث عن بـنـيـة
الـتنـاص فالـنص األدبى عنـده ملتـقى نصـوص ومكـان تبـادل يخضع
لنموذج خـاص هو لغة اإليحاء والتنـاص مجموعة من النصوص التى
تـنـاص فيـحـرف بذلك تـتداخل فى نص مـعـطى. ويـتحـدث آريـفى عن ا
فـردة فى اجتاه مـعنـاها احلـرفى أو داللتـها االشـتقـاقيـة األصلـية ما ا
ــتــنـاص Intertext هـو مــجــمــوعـة بــ الـنـص - أو (الـتــنــاص)  فـا
الـنـصـوص الـتى جتـد نـفـسـها فـى عالقـة تـناص (تـفـاعل نـصى) (٢٣٢)
وجنـــد حــسن مـــحــمـــد حــمــاد يـــنــسب هـــذا الــتــعـــريف إلى مـــيــشــيل

ريفاتير(٢٣٣).
وهــذه اخلـاصــيــات األربع الــتى يــتــمــيـز بــهــا الــنص األدبى ومن
خاللها تتحـقق أدبيته طبعًا ال يخفى عليـنا ارتكازها وبشكل كبير على

مقوالت كريستيفا.
ومع بـداية عـام (١٩٧٦م) يـسعى روبـيـر الفون وفـرانسـواز مادرى
إلى تقد نظرية للنص من خالل كـتابهما: مدخل إلى التحليل النصى
(١٩٧٦م) فــيــعـرضــان مــفـهــوم الـنـص ابـتــداء من جــذوره الالتــيـنــيـة.
واسـتـعـمـاله ضـمن القـرن الـتـاسع عـشـر ويـنتـهـيـان إلى دى سـوسـير
الـذى يـريانه مـحدثًـا قطـيـعة مع الـتصـورات التـقلـيـدية لـلنص; بـإدخاله
دلول مـفهـوم (الدليل) ; وتـركيـزه على اعتـباطـية العالقـة ب الـدال وا
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الكلمة كما ال يحتمل أن يحجز السابقون عنه آلهة الشعر"(٢٣٩).
صـطلح التفاعل الـنصى فقد حمل وإلى جـانب احلموالت النـفسية 
صطلح معنى سيسيولوجيًا مع دراسات بول زمتور التى ربطت هذا ا
ـصطـلح بـاإلشارات الـداخلـيـة حلضـور التـاريخ. فاجلـدلـية الـتذكـارية ا
الـتى تـنـتج الـنص وهـو يـحـمل أثر نـصـوص مـتـتـابعـة هـو مـا نـسـميه
ـثالـية الـكبـرى اجلنـاس واخلطـابات تـناصـيّة ولـكنّ مشـكلـة النـماذج ا
واحلـجج واألفكار الـعامـة أنهـا تأتى لتـخصص وتـؤرخ وتكـيّف ما كان
غائـمًا فى الـفرضـية البـسيـطة لـلنص كـتالق لنـصوص أخـرى. وزمتور
تـصورات ـنـصب على الـقـرون الوسـطى ربط الـتنـاصيّـة بـا فى عـمله ا
التى أنـتجـها فى عـمله (الـتبـعيـة التـشخـيص اإلشارة - الـتصريح -
الـتـغـيّــر - الـتـضـعـيـف) وقـعّـد أيـضًـا لــلـمـمـارسـة احملــاكـاة الـسـاخـرة
والتـوريات والتـهكم التى يـهتم بها لـقراءة النـصوص القـروسطية(٢٤٠).

وكم هو واضح أثر باخت هنا.
يبدو أن عدد مجلة الشعرية(٢٤١) اخلاص بالتفاعل النصى والذى
صـدر بـإشـراف لـوران جـينـى حمل مـسـاهـمـات غـزيـرة فـقـد اقـترحت
الدكـتورة مـينـينـو فى كتـابهـا: تلـق مـناهج حتـليـل اخلطاب (١٩٧٦م)
ـفـهـوم الـذى سـيـجـد نـفـسه حتت تـأثـيـر الـتبـسـيط نـوعًـا من اخـتـزال ا
كون ـكون العالئقى على حساب ا التربوى مـوجهًا فى اجتاه هيمنة ا
صادر" ـفهوم قريبًا من احلـقل التقليـدى "لنقد ا الـتحويلى إذ صار ا
ــمـكن أن تـلـحـق به بـالـتـدريـج قـطـاعـات أخــرى كـتـلك الـتى وغـدا من ا
ـا جعـله يشيع اضـطرابًا فى ـعارضـة واحملاكاة الـساخرة  تدرس ا
ـقــارن. ولـكى ال يـكـتـنــفه الـغـمـوض تــوجب االنـتـبـاه إلى حـقل األدب ا

يـكـتب من منـطـلق سيـميـائى نـفسى وبـنـيوى نـفسى فـإن هـارولد بـلوم
يــكـتب من مــنـطــلق نـفــسى يـفــسـر فـيه الــتـنــاصـيّــة فـيـحــيل دراسـاته
: األول: يــخص الــغـــرب (ومــوروثه مــعــرفى ومــقــاربــاته إلـى مــيــدانــ
ـواجهـة األوديبـية وسكـانى حضـارى)  والثـانى: فرويـدى يبـنى على ا
عارك. بـ االبن احلى واألب الغائـب أو القتيـل والنفوس هـى سوح ا
فـالـشـعـراء األقــويـاء يـؤثـرون فى غـيـرهـم والـفـعل بـ هـؤالء واألقـويـاء
ــعـنى أن الالحـقـ يـتــبـارون مع ظل الـكـبـار الـتـالــيـ لـهم ديـنـامى; 
األوائل; ساع للبرهنة عـلى غياب الدين لهؤالء اآلباء; فيعيدون إنتاج
كن أن عانى وتكوينها بأشكال مختلفة مليئ بالوسواس جرّاء ما  ا
يُقال عـنهم من تبعـية; ال سيمـا عندما يـنبعث هذا االتـهام من داخلهم

فيتعاظم قلقًا وتوتراً(٢٣٦).
ـا بـدا بـلـوم أكــثـر تـصـريـحًــا فى "الـشـعـر والـكــبت" فـثـمـة وعى ر
بـالعالقـة بـ األحـفاد واآلبـاء وثـمـة انحـراف وحتـريف يـقول: "إن أى
هـو فى موقف اآلت بـعد.. فُنُّه شـاعر وحتى هـومر لو عـرفنـا بسابـقيه
بالـضـرورة الحق. ولهـذا فـهو فـى أحسن األحـوال يـسعى لالنـتـقاء من
ب آثار لـغة الشعـر عبر الكـبح. أى يكتب بعض هـذه بينمـا يُبقى على
وروث. ولـعلّه هنـا يكرر مقـولة إليوت أخرى"(٢٣٧). فال عبقـرية خارج ا
وروث والعبـقرية ويـتابع قائالً: وحتـى الشاعر األقـوى ينبغى أن فى ا
يتخذ مكانه وموقفه داخل اللغة األدبية أما إذا وقف خارجها فإنه لن
يـقــدر عـنــدئـذ عـلـى كـتـابــة الـشــعـر ألن الـشــعـر يــحـيـا دائــمًـا فى ظل

الشعر"(٢٣٨).
فالـشاعر القوى "هو الـذى ال يحتمل أن تتوسط الـكلمات بينه وب
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ـتأتية الستـيضاح أى مفـهوم مازجًا بـذلك أنساقًا مـختلفـة للعالمات ا
من اجملال الـنفسـانى واالجتمـاعى. وهذا كله يـتجاوز فى نـظر جينى
أيـضًـا مـهـمـة نـاقـد الـشـعـريـة الـذى يـرث عـلى هـذه الـشـاكـلـة مـفـهـومًـا

كن. عنى بأكبر قدر  " ينبغى العمل على إحالته مليئًا با "مبذوالً
ـصـادر" الذى ـفـهـوم عن "نـقـد ا وكـذلك يـعمـل جيـنى عـلى حـرف ا
يُـشــاع ارتـبـاط "الـتـفـاعل الـنـصى" به فــالـدراسـة الـتـنـاصـيـة ال تُـعـنى
بـتحديـد "مراكمـة مبهـمة وغامـضة للتـأثيرات بل تُـسمى عمـل التحويل
ـركـز والــهـضم (الـتـشــرب) لـنـصـوص عــديـدة الـذى يـقـوم بــهـا نص 
ـفـهوم ـعنى Leadership أو ريـادته لذلـك يحـصّل ا يـحـتفظ بـقـيـادة ا
شـيـئًـا من الـتطـور والـتـحـديـد عـلى يـديه فـيـقـول: إن الـتـفاعـل النـصى:
(عـمل حتـويل وتشـرّب اسـتيـعـاب وتمـثل) لـعـدة نصـوص يـقوم به نص
ـعـنى"(٢٤٣) مـعـنى خـاص به ـركـز الـصـدارة فى ا مـركـزى يـحـتـفظ 
ارسه على النصوص األخرى من يضمن لـلكاتب أبوة نص بفعل مـا 
تـعـديالت وحتوالت بـدونـهـا ما من تـفـاعل نـصى ويتـرجم كـاظم جـهاد

 Intertext إلى ما ب نص أو متناص وهو ما يطلقه جينى على

التعريف السابق.
إن دراسة التـفاعل النـصى تتعـدى وفق رأى جينى جـوهر الصدى
أو التصادى وجود بنيات مـعينة وموضوعات تتردد فى الكتابات  فال
كن القبض على بنـية عمل أدبى إال من خالل عالقته بالبُنى األصلية
الـسلـفـيـة; يبـقى أن نـحدد مـعـنى هـذه العالقـة ودرجـاتهـا ونـوعيـتـها أو
طبيعتها. وهنا يلجأ جينى إلى ربط التفاعل النصى بـ "وظيفة الثقافة"
وذاكرة كل عصر واهتـمامات الكُتَّـاب الشكليـة فيعتبر الـتفاعل النصى

ـفهـوم خـصوصـيته. قـد تكـون مقـالة اجلـانب التـحـويلى حـتى ال يفـقد ا
لــوران جـيـنى فـى مـجـلــة الـشـعــريـة (بــويـطـيــقـا) من أهم مــا كـتب عن
التفاعل الـنصى فتحت عنوان "استراجتـية الشكل" عالج لوران جينى
قضـايـا التـفاعل الـنـصى من منـظـور البـويطـيـقا. يـنطـلق جـينى من أن
الـعــمل األدبى خــارج الـتــفــاعل الـنــصى يــصـبح بــبـســاطــة غـيــر قـابل
ـعـنى أو الــبـنـيــة فى عـمل مــا إالّ فى عالقـته لـإلدراك ألنـنـا ال نــدرك ا
اط عليا هى بـدورها مجرد متـوالية طويلـة من النصوص. وجينى بـأ
يـأتى "الـتـفـاعـل الـنـصى" مـحـمّالً بـأفـكـار من سـبـقه ومن عـاصـره أى
ـفهوم فـيقف عـلى جتارب يأتـيه وهو عـلى اطالع تام بـتاريـخيـة هذا ا
كـريسـتـيفـا وآريـفى وبـلوم ومـكـلـوهان عـالم االجـتـماع األمـريـكى الذى
ربط الـتفاعل النـصى بتطور وسـائل اإلعالم اجلماهيـرية فى كل حقبة
ستثارة عرفيـة ا ـكلوهانـية (أثر الذكريـات ا قولة ا وينتـقد أعمالـهم فا
من قبل وسائل اإلعالم اجلديدة على والدة أنواع جديدة) تظل بدورها
ـزيد من الـتشـخيص هـو وال شك مهـمة مـنظـر الشـعرية بحـاجة إلى ا

والناقد األدبى. كما يقول جينى(٢٤٢):
وسنعرض لذلك بالتفصيل عند مناقشتنا آلليات التفاعل النصى.
ويـتجه جينى فى دراسته: اسـتراتيجيـة الشكل إلى نقد كـريستيفا
فهـو يـرى أن مـفـهـوم الـنص لـديـها يـكـتـسب مـعـنى بـالغ الـسـعـة; حتى
ـعـناه لـيصـبح فـضـفاضـاً فال يـسـعفـنـا فى دراسـة التـفـاعل الـنصى 
احلـصــرى كــحـوار صــريح وشـرعـى أو إغـارة مــخـفــيـة وبــاطـلــة بـ
النصوص فهى تدرس مثالً عمل الصور واالستعارات فى عمل فرويد
ـارسه مـن لـعب عـلى الـكـلـمـات وتـدعـوه بـالـتـصـويـريــة فـتـكـشف مـا 
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فى نص ما نابـعة من استخـدام التفاعـل النصى أم أنهـا تشكل مادة
الـعـمل نـفسه"(٢٤٤) أى - وبـتـعـبيـر آخـر - إذا كان الـكـاتب الـعامل بـ
(الـتفاعل النصى) يـتكىء على ما يتنـاصه هو أو كان يقدم بـنية لغوية

إضافية يضيف لغة للغة األخرى فعلية.
واألمر على درجة عالية من احلساسية. إذ قد يفسر موقف احلقبة
ـعاد قـوله وقدرتـهـا على الـقبـض علـيه وهضـمه أو تـشربه وهـنا من ا
ــثـال يـذكـر جـيـنى يـؤدى الـتــفـاعل الـنـصى دورًا جـلـالً فـعـلى سـبـيل ا
ارسـة فى عصر ويـقتـرب من باخـت هنـا "أن احملاكـاة مثلـما كـانت 
الـنـهـضة األوربـى; كانـت تمـكّن من إقـامـة قـراءة مـزدوجـة لـلـنـصوص
وذج القد نفسه. وديل أو األ ومن فك رموز عالقتها التناصية مع ا
بدع ونظرته الساخرة فيغتنـى القد بقراءة جديدة على ضوء كـتابة ا
سـلطـة علـيه ويثرى اجلـديد نـفسه بـأبعـاد القد الـتى يكـسبـها هذا ا
بدع حركية جديدة ما كانت فيه قبل(٢٤٥). "وقد تتعقد الظاهرة حتى ا
ـتـعرض له عـبـر عمل شـتـغل بالـتـفـاعل النـصى وا يؤسس الـنـصـان ا
مـنـجــز مـصـرَّح به بــدءًا بـالـعــنـوان نـفـسـه أو مـخـفى أشــبه مـا يـكـون
بكـاتـدرائيـة أدبـية مـعـقدة وحـده القـار من يـحل عـقدهـا فيـعـطى ما
ركـز بؤرى تتـشظى فيه وتـلتمع لـقيصـر لقيـصر وما لـله لله. فـالنص 
تعددية من الـنصوص السابقة ضـمن اإلمكان الدائم فى إرجاعها إلى
أصـولهـا واإلمـكان الـدائم أيـضًا فـى االلتـفـات إلى التـحـويل احلاصل

من دون أية سهولة فى الكتابة.
فــالــنـص اجلــديــد أو الالحق لــيس وحــده مـن يــحــقق ثــراء; بل إنه
ليـجـبـر الـنص القـد عـلى الـتـنـازل بعض الـشىء واألمـر يـحـتاج إلى

متجليًا فى ثالثة مظاهر هى:
١ـ التحقيق (اإلجناز) .

٢ـ التحويل.
٣ـ اخلرق.

ظـاهـر من شـأنهـا أن تـفيـد فى الـتوصـل إلى معـنى الـعمل وهـذه ا
ــقـام األول بـإدراك األدبى وبــنـيـتـه. عـلى أن األمــر عـنــده يـتـعــلق فى ا
ـومة مـتجـددة (مجـددة) ومتـحولة دينـاميـة هذا الـعمل وانـتمـائه إلى د
تلك ما هو "مـشترك" مع غيـره من األعمال األدبية (مـحولة)  جتعـله 
األخرى التى سبقته إلى الظهـور فيسعى إلى مطلب "نفى" لها ليحقق
ـتروك فيه صورته ومقـروئيته دون أن يـتخلص من الـصدى "الرجع" ا
أو يـتـملص مـع ذلك من حـساسـيـة مع الـسـيـاق الثـقـافى الـذى يـتـحكم
بـدوره فى إنـتـاج الـنـصـوص وفـهرسـة األجـنـاس األدبـيـة أو األشـكال
بصفة عامة. "فمن الوهم االعتقاد ببكورية لألثر أو ببنية عذراء للنص

األدبى".
مع بلوغ التـفاعل النصى شـأوًا بعيدًا فى الـتطبيق نـشأت احلاجة
إلى صـيـاغـة مـعـاييـره فى نـظـريـة صـارمة تـسـاعـد فى تـثـبـيت حدوده
وموقعته على مسـرح الشكل حيث ال يُساء استخدامه ومن أجل ذلك
رصـد جـيـنى عـالقـات الـنص الـشـرعـيـة مـنـهـا وغـيـر الـشـرعـيـة وضـبط
ـونـتـاج آلـيـاته. من الـتـقـلـيـد إلى احملــاكـاة الـسـاخـرة فـاالقـتـبـاس فـا
فـاالنـتـحـال. ولـكن يـظل اإلشـكـالى فى نـظـر الـنـاقـد هـو "حتـديـد درجة
اإلفــصــاح عن الــتــفــاعـل الــنــصى فى هــذا الــنص أو ذاك. فــاألمــر ال
ينـطوى عـلى سهـولة إذا كنـا نريـد حتديـد ما إذا كـانت واقعـة تنـاصية
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ثل هذه الـقطيـعة أو أنه يبـتكر وه نفـسه وحاجة حـقبـته  يستـدعيهـا 
نصه كعمل مـواز للقد بـحيث يبدو الـنص السابق ال كنـقطة انطالق

للعمل التالى بل كما لو كان هو نتيجة هذا العمل وثمرته.
فـالتـفاعل الـنصى هـنا ظـاهرة نـقديـة وليس مـجرد إضـافة مـلتـبسة
وغـامـضـة من التـأثـيـرات ولعل جـيـنى كـان األسبق إلـى بلـورة ظـاهرة
التفاعل النصى فعمل على وصـفها وتنميطها وجتزئتها وذكر درجات
ظـاهـر التى ـشـتغل بـالـتفـاعل فـمن ا ـر بـها الـنص ا التـحـويل التى 
ذكــرنــاهـا حتــدث عن تــفــاعل نــصى كــلى وعـن تـفــاعل نــصى جــزئى
وحتدث عن درجات التحويل الذى يتقلب من حالة تذكر إلى تلميح إلى
افــتـراض فــاســتـلــهـام.. وعن تــفـاعـل نـصى واسع وعـن تـفــاعل نـصى

ضيق.
ولـعــله سـابق جــيـرار جـيــنـيت فى عــمـله هـذا بــسـنـوات تــزيـد عـلى
اخلـمس. والنـص عنـد جيـنى مـهمـا كـان نصًـا مـركزيًـا يـحيل إلى نص

: تخومى والعالقة تتحدد على النحو اآلتى ب
(١) نص أدبى ونص أدبى آخر.

(٢) نص أدبى واحد وعدة نصوص دفعة واحدة.
(٣) أعمال أدبية وأعمال غير أدبية.

(٤) عـدة أعـمـال أدبـية بـعـيـنـهـا وفى حـد ذاتـهـا ونص أدبى سـابق
فرده إما تعاقبيًا عبر تاريخى أو عبر أدبى) أو تزامنياً(٢٤٧) .

ويـضـعـنـا هـذا الـرسم لـلـعالقـة فى صـلب قـضـيـة الـتـفـاعل الـنـصى
كفـعالية ثقافية وإبـداعية ذات أبعاد ومستويـات تمس سيرورة الكتابة
األدبية مع أخـذنا بـع االعتـبار الـتفاعل الـنصى كـدينامـية واشـتغال

أل تـبدّل أحـوال النص الـقد من داللة كامل اجلـهر لـكى نعـلن على ا
مألى أو رئـيـسـيـة إلى داللــة نـاقـصـة; إذ لم يـعــد الـنص الـقـد يـعـمل
حلسابه اخلاص بل إنه ينتقل إلى مقام مادة خادم ففى عملية إعادة
ة مدعوة واد نفسـها تكون غايات قد البناء الدائـمة وباالعتماد على ا
دالـيل فيـها إلى دوال وهـكذا دائـمًا لالضـطالع بـدور وسائل تـتحـول ا

دواليك.
وال نعرف أمام هذه الظاهـرة - يقول جينى - إن كان األمر كناية
عنى اخلالق لـلمفردة تتلخص فيه ثقافة حقبة عن رد فعل تشنجى "با
من ثقل اآلثـار السابقة التى صـار ضاغطًا عليـها فتعمل على جتاوزه
بتـناصه وحتـويله.. أو إذا كـان األمر يـلخّص بـبسـاطة "ظـاهرة دائـمة
وتـقدمًـا جـدليًـا لألشكـال يـتأسس فـيه كل عـمل بالـقـياس إلى األعـمال
الـسـابـقـة"(٢٤٦) لـكـن األمـر يـتـعـدى فـى نـظـره الـنـزوة الــعـابـرة ومـيل
شـخص أو آخــر أو حـاجـته إلى الـتـفـاعل الــنـصى. فـسـواء من نـاحـيـة
ـتلـقى هنـاك ثمـة معـاييـر تاريـخيـة وشكالنـية بل إن حـالة الـكاتب أو ا
ردة الـفـعل الـتى يـقوم بـهـا الـكـاتب عـلى سـابقـيه تـقـتـرب من أن تـكون
نـفسية وهنـا يلخص جينى آراء هـارولد بلوم فى كتـابه «قلق التأثر» 
بـيـد أنه يتـجـاوزه ليـقدم جـوابًـا شافـيًـا ومقـنـعًا نـسـبيًـا عـندمـا يرى أن
ـا هـو قـلق الـتـأثـيـر الـذى يـخـلق األمـر ال يـتـعـلق بـ "أزمــة ثـقـافـيـة" وإ
يل إلى تغيير النماذج" بدع فى ا الوازع والذوق ويخلق معها رغـبة ا
وفق صـور شـتى يسـعى من خاللـهـا إلى إقصـاء "شـبح األب" عبـر ما
ثل "عقـدة أوديبيـة" تدفعه إما إلى ارسه على الـنص السابق الـذى 
الـسيـر عـلى منـوال الـنص األول أو إلى الـتمـرد عـليه وإحـداث قـطعـية
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لـقـد بـ جـيـنى أن األمـر يـتـعلق بـتـوسع مـفـهـوم الـنص فـالـتـفاعل
النصى متـنوع وفق ذلك تنوعًـا مدهشًا من بـاحث إلى آخر فكـما بيّنا
فى بداية البحث قد يعـنى مفهوم النص النص القانونى وقد يدل على
ـتد إلى اجلـسد الـهسـتيرى وإلى ـطبوع عـند بـعضـهم وقد  الشىء ا
ــاضـيـة ـا أفـرزت الــسـنـون ا الـوســائل االقـتــصـاديـة عــنـد الـثــالث ر
محـاوالت "جمـالية وسـيمـيائـية جـادة ضمت األدبى إلـى العلـمى الذى
يشكل بالـنتيجة اخلطاب االجتـماعى ومن هذه احملاوالت محاولة فريق
بـوردو   Bordeaux مـع روبــيـر اســكــاربى Escarpit . Rفــالــفــضل
قاربـة التناصية فى كسـر حاجز اإلنتاج األدبى القانونى. يرجع إلى ا
حيث ظـهر النص كـشبـكة واسـعة من الـتبـادل ب الـصيغ واخلـطابات
تنوعة"(٢٤٨). كذلك يبرز جينى إشكالية حتديد درجة التفاعل النصى ا
فـيبـحث وبعمق فى "تـراتبـية التـفاعل الـنصى" إذ يصـعب تعـي درجة
الـكـمـون والـظـهـور ولـلـنـصـوص فى الـنص الالحق. فـالـتـفـاعل الـنـصى
مترتب عن اسـتعمال هذا النص أو ذاك كما هـو مترتب عن استعمال
ـادة) ذاتـها . فهـو إجنـاز فـعـلى الشـتـغـال السـ (أى لـوجـود ا الـسـ

فيه.
ومن القضايا التى طرحها جينى كإشكالية; عالقة التفاعل النصى
بـ "تاريخ الثقافة" هذه العالقة التى تقود بدورها إلى قضايا أساسية
تترتب عنها وتغنيهـا من قبيل عالقة التفاعل النصى باالنحياز الثقافى
اضـى الثـقافى" عـلى شاكـلة "وزاع لـلذكرى" أو التـشدد "فى تـمجـيد ا
ـعنون ـثل لذلك بـأعمال كل من: سـعيد يـقطـ فى كتابه ا كن أن  و
بـ "الــروايــة والـتــراث الـســردى" ومـحــمـد مــفـتــاح فى كـتــابـيه "حتــلـيل

مـحايـث لفـعل الكـتابـة واإلبداع على الـسواء فـإلى جانب أن الـتفاعل
ومة أيـضاً ويتحكم فى إنتاج ارسة (جتربة) كتـابية هو د النـصى 
قـوالب جــاهـزة (كـلـيـشــات) تـصـبح بـدورهــا قـابـلـة لـلــخـرق واالنـتـهـاك
غـايرة واالنـزياح. وإنتـاج نصـوص أدبيـة مضاعـفة تـتوّلد واخملالفـة وا
كـنة لصورة عنـها قوالب أخـرى بحثًـا عن شروط اكتـمال واستـعادة 
ـثـال - اجلـامع) يـشـخـصـهـا سـالـبـة كـان (الـنص/الـنـواة األصل - ا
ويصـير بذلك إمكـانًا للـتوسيع والتـعديل واإلضافـة دون حرفية مـطلقة.
قـالـة جـينى هـذه الـفـضل فى إثارة الـعـديـد من القـضـايا احلـقيـقـة إن 
فـهوم الـتفـاعل النـصى فمـنذ الـبداية الـتى تعـتبـر إشكـاليـة ومشوشـة 
ـزية تـسمح بـإيضاح اعتـبر جـينى الـتفـاعل النـصى مزيـة للـنص هذه ا
مـارسة األدبـية والـتى تُسـمى: السـرقة - تلك األشـكال الـتى أهلـتهـا ا
الهجاء - الفصل - اإللـصاق.. إلخ وأبقى على السؤال مشروعًا "هل
ـلك اتساعًـا فى حقله إلى التـفاعل النـصى معـاجلة أدبيـة فقط أم أنه 
ـكن أن تـأخـذ اخلـطـابـات االجـتـمـاعـية مـا هـو خـارج أدبى? "أى هل 
ـكن أن نـتــصـور نـظــريـة لألدب فى تــفـاعـلـيــته مع خـارجه مـثالً وهـل 
الألدبى?. لقـد اعتبـر جينى هـذا األمر إحدى مـراهنات قـضية الـتفاعل
ــنـحه لــلـحـقل الــنـصى; فــتـسـاءل عن مــدى االتـســاع الـذى يـجب أن 
الـتـناصى نـفـسه. هل سـنحـجـز أنفـسـنـا وراء سيـاج الـبحث األدبى أم
أننـا سنتجاوز األدبى ونأخذ بـع االعتبار كل اخلطـابات االجتماعية?
(وهـذا مـا طـمـحت إلـيه كـريـسـتـفـيـا ومـا عـمل به بـاخـتـ فـعالً)  هل
سـنــطـرح فـرضـيــة الـتـنــقل الـعـام لاليــديـولـوجــيـات واالسـتـراتــيـجـيـات

اخلطابية غير األدبية?
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تـطـويـرًا آخـر وعـالج جـانـبًـا لم يُـلـتـفت إلـيه بـعـمق وهـو الـنص الـذاتى
ـا جـعـله يتـحـدث عن مـتنـاص ويـنطـلق من الـتـميـيـز ب  Autotext

التـفاعل الـنـصى اخلارجى والـتفـاعل النـصى الـداخلى أو بـ التـفاعل
قيد. النصى العام والتفاعل النصى ا

فى الـتفاعل النـصى العام جند أنـفسنا أمـام عالقة نص الكاتب أو
الشاعر بنصوص غيره من الكُتَّاب أو الشعراء.

ــقـيـد جنـد أنـفـســنـا أمـام عالقـة نـصـوص وفى الـتــفـاعل الـنـصى ا
الكاتب بعضها ببعض.

وفى النوع الثـانى يقصـر دراسته على ما يـسميه بالـتناص الذاتى
ـضمـونى أو الـتلـخيص كـ "إرصاد" ولـيس اإلرصاد إال االسـتـشهـاد ا
داخل الـنص  مـادام يــشـتـغل كـنص ذاتى من خـالل تـدخـله كـعـنـصـر
"ميتاداللى" أو "ميتاحكى" داخل احلكى ويرى أن اإلرصاد بنية مهمة
فى (الـبـويـطـيـقـا الـشـعـريـة) بـسـبـب عالقـته الـوثـقى بـالـتـفـاعل الـنـصى

وبنظرية األنواع األدبية.
تعـاليات النصية كما يـراها جينيت مؤخرًا فى كتابه إنه جزء من ا

(مدخل جلامع النص) أو بعد ذلك فى كتابه (طروس) .
فهـوم وحترف مجـال اشتغاله إن هذه اجمللـة حتمل قفـزة نوعيـة با
من اإلبـداع إلى الـنـقـد فـتـقـول بـوجـود تـفـاعل نـصى نـقـدى (تـنـاصـية
Layla Per- نقـدية) وهذا مـا تتـقدم به النـاقدة لـيلى بيـرونى مويزيس
 rone-Moises(٢٥٠) فتعرض فى مقالتها الهامة إمكانية قيام تفاعل

نصى فى النقد.
تـذكـر هـذه الــنـاقـدة مـا كـتـبه الــنـاقـد الـكـبـيــر بـاخـتـ فى دراسـته

اخلطاب الشعرى استراتيجية التناص" و"دينامية النص".
ـتـخـيل الـسـردى. وعلـى عـشرى زايـد فى وعـبـدالـله إبـراهـيم فى: ا
كـتـابه: اسـتـدعاء الـشـخـصـيـات الـتـراثـية وجـابـر قـمـيـحـة فى: الـتراث
اإلنسانى فى شعر أمل دنقل وحديثًا قدم حسن محمد حماد: تداخل
الـنـصــوص فى الـروايـة الـعــربـيـة وأحـمــد مـجـاهـد: أشــكـال الـتـنـاص
الـشعـرى - دراسة فى تـوظيف الـشـخصـيات الـتـراثيـة. وحسن الـعلى

أطروحة: توظيف التراث فى مسرح ونوس.
ـية ـية وغـيـر أكـاد كـمـا شـكل الـتـراث فصـوالً من دراسـات أكـاد
عنى غزيـرة سنأتى على بعضهـا خالل البحث. وعلى شاكلة الـسلفية 
التـمـسك بـالـقـوالب اجلـاهـزة فى الـلـغـة والـتـعبـيـر الـفـنى لـلـشـعـر وغـير
تخيل ثل لـذلك بكتابى سعيـد علوش عنف ا كن أن  . و الشـعر ثانياً

الروائى فى أعمال إميل حبيبى وهرمونتيك النثر الفنى.
ـعـنى مفـتـاحًا لـدراسـات طائـلة كن أن تـكـون التـنـاصيـة بـهذا ا و
نوالية فى نسج الشعر العربى. وبقاء العمود الشعرى تفسر احلركة ا

. صلبًا ألكثر من خمسة عشر قرناً
وتقديس مستنسخات معينة كآى الذكر احلكيم وتقديس مضام

الشعر العربى.
ووجـود بنـيات بـعيـنـها فى شـعر شـعراء يـنـتمـون إلى اجتاه أو إلى

مدرسة معينة أو حقبة واحدة.
وكذلك يقـدم التفـاعل النصى اجلـواب الشافى لبـقاء الشـعر ظاهرة

سائل الفنية. ثابتة فى الثقافة العربية. ناهيك عن اخلوض فى ا
ـذكـور نـفـسه من مـجـلـة الـشـعـريـة طـرح ديـلـنـباخ(٢٤٩) فـى العـدد ا
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قام الـثانى) محـفوظة لـلناقد ال نزلـة (ا ـنتحل بـينمـا تبقى هـذه ا أو ا
وجـهـة إلى النـاقـد. فالـناقـد مـطالب ـوروثـة ا يتـجـاوزها وفق الـنـظرة ا
ــارســاته وبــتــحــديــد اســتــشــهــاداته ــبــدع بــإشــهـــار  عــلى عــكس ا
بدع موشومة بالتـبعية واخلضوع للثانى ومقتـبساته. فعالقة الناقد بـا
وحـتى لـو كانت االسـتـشـهـادات مبـتـسـرة فإن خـطـاب الـناقـد يـتـضمن
ـلـكـية ـبـدع لـلـنص ومـا عـلـيه إال أنْ يـوسع حـدود ا ـلـكـيـة ا اعـتـرافًـا 
وجه بتوسيعه حلدود النص أى بفرده على مساحة اخلطاب النقدى ا
إلـيه. وبقيت احلدود قـائمة إلى أيامـنا ب اخلطـاب اإلبداعى واخلطاب
(٢٥١) األمر ـط من الكتـابة مخـتلف النقـدى فكالهمـا يحيالن إلى 
الـذى جــعل عـددًا من الـنـقـاد يـســعى لـزحـزحـة هـذه احلـدود بل إزالـة
احلـواجز بـ األنـواع ال ب الـشـعر والـسـرد وحـدهمـا بل كـذلك ب
الـتـعــلـيق الـنــقـدى واإلنــشـاء األدبى ويـقف جــاك دريـدا وروالن بـارت
ومـوريس بالنــشـو ومـيـشـيـل بـوتـور فى مـقــدمـة من سـعى إلى ذلك من
ـرايـا الـغـربـيـ وهـنـاك مـحــاولـة إيـهـاب حـسن (ذكـرهـا حـمـودة فى ا
احملــدبـة) وبــرأيـنــا أن كـتــابـات مــحـمــد لـطــفى الــيـوســفى ومـصــطـفى
الكيالنى(٢٥٢) ترتقى إلى مـصاف الكتابات النـقدية اإلبداعية أى التى
تـنضـوى حتت مـا يُسـمى الـتنـاصـية الـنقـديـة وتشـتغـل علـيهـا. فـالنـقاد
يـسعـون جاهـدين إلى تفـجيـر الكـتابـة النـقديـة أى إزالة احلـدود بيـنها
وبـ الــكـتـابـة اإلبـداعــيـة نـهـائـيــاً فـتـصـبح كل الــنـصـوص "كـتـابـة" ال
تـتجـنس وليس لـها هـوية بـل إن العـنونـة اإلجنـاسيـة (معـماريـة النص)
أمـر يضـايق ما وراء الـغالف والنـاقـدة تنـقل لنـا عن نـية هـؤالء النـقاد
ـوذج للكتابـة احلرة فبالنشو يـعبّر عن ضجره من الـذين تدرسهم كأ

ـشـهـورة عن ديـسـتـويـفـسـكى (ولـنـنـبه هـنـا أن الـنـقـاد جـميـعـهم عـلى ا
صطلح وعلى أيـديهم أخذ اتساعيـة مجال اشتغاله مـعرفة بتاريخـية ا
أو تـخـصصـه)  فإذا كـان بـاخـتـ يجـد فى احلـواريـة أو الـبولـيـفـونـية
ـوذج فنى جـديـد للـعالـم خضـعت فيه حلـظـات أساسـية "ضـربًا من أ

عديدة من الشكل الفنى القد إلى حتول جذرى".
ـعـانى ومجـموعـية الـنص ألقى هذا الـتوجه إلى احلـوارية وتـعدد ا
. فـمـا إن تــشـظت وحــدة الـنص بــظالله وبـنــتـائــجه عـلى الــنـقــد أيـضــاً
وجتانـسـيـة اخلـطـاب حتـى وجد الـنـقـد نـفـسه ملـزمًـا بـالـتـفكـيـر عـمـيـقًا
بـنـفـسه وبـاخلـطـابات األخـرى وبـالـنص األدبـى. ولـعل سـؤال الـدراسة
كن أن يـقـوم تفـاعل نصى الـذى تنـطلق مـنه الـناقـدة ليـلى هـو:. "هل 
نـقـدى بـ الــنـاقـد والـكـتـاب أو بـ الـنــاقـد والـنـقـاد اآلخـرين? أى هل
ينخرط الـقول بوجود تـفاعل نصى إبـداعى يشدُّ كل مبـدع إلى كتابات

اآلخرين اإلبداعية وغير اإلبداعية على وجود تناصية نقدية?.
ـعـهـودة لالسـتـشـهاد ـمـارسـة ا إن الـتـنـاصـيـة الـنـقـديـة تـتـجـاوز ا
وتتخطـاها إلى إجراءات ال يطالها النقـد التقليدى. إجراءات تعمل هى
األخرى "بالتشرب والتحويل" اللـذين ترى فيهما كريستيفا ومن بعدها

جينى جوهر التفاعل النصى.
يـواجه الـنـاقـد فى سـعـيه إلـى التـفـاعـل الـنـصى مـشـكـلـة "احلدود"
حـدود نــصه ونــصــوص اآلخـرين مـن جـهــة وحــدود الـنـص اإلبـداعى
بـدع يـتـمـتع بـإزاء نص والـنص الـنـقـدى من جـهـة ثـانـيـة. فلـئـن كـان ا
اآلخر بحـرية كبـيرة يعـيد خـلقه كمـا يشاء بل إنـه بقدر مـا يعيـد خلقه
كرر قـلد وا نزلـة الثانيـة االختزالـية واخلضـوعية; منـزلة ا يـبتعـد عن ا
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والتناصية بدورها تع الكتابة وحتدد نوعها وفق هذه الدرجة.
وتأخذ الـناقـدة ليـلى بيـرونى مويزيس عـن كريسـتيـفا فى حتـديدها
فهوم احلوارية الـباختينى فتضيف إلى محورى كريستيفا وتطويرها 

محورين آخرين فى حالة النقد وتصبح العالقة كالتالى:
-  حــواريـة حتـدد عـالقـة الـكــاتب ومـتــلـقـيه مـع بـعـضــهـمـا بــعـضًـا

وعالقتهما مع النصوص األخرى وتتوزع على احملاور التالية:
(١) محور أفقى: تنعقد فيه العالقة ب الكاتب ومتلقيه.

(٢) مــحــور عـــمــودى: يـــخــوض فــيـه الــنص حـــوارًا مع نــصــوص
اآلخرين أو نصوص أخرى للكاتب نفسه.

(٣) مـحـور أفقـى يخـوض فـيه الـنـاقد حـوارًا مع قـارئه هـو الـقار
احملتمل.

(٤) مـحـور عـمـودى فـيه يـنـشـأ حـوار الـنص الـنـقـدى مع نـصـوص
نقدية أخرى يلتقى هو معها أو يفترق عنها.

وهذه احملاور تسمح بقيام تقاطعات عرضانية عديدة نذكر منها:
- حوار الناقد مع الكاتب الذى يدرسه هو.

- حوار الناقد مع القار الفعلى (هذا الذى أقام من قبل قراءته)
ــمـكـن أو الـقــادم لـلــكـاتب الــقـار -  حـوار الــنــاقـد مع الــقـار ا

(بوصفه عنصرًا بنيانيًا فى العبارة اإلبداعية) .
- حوار النص النقدى مع النصوص النقدية األخرى.

-  حـوار الـنص الـنـقدى مع نـصـوص إبـداعـية أخـرى يـرى الـنـاقد
أنها تتقاطع مع خطاب الكاتب بطريقة أو بأخرى.

سنمثل لـذلك فنقول: أدرس نص الشاعر نـزار قبانى الشعرى فأنا

احلدود واألنـواع يقـول: "ال يعـود كتـاب أى كتـاب إلى نوع بـل يعود
كل كتـاب إلى األدب وحده"(٢٥٣) وبارت يـقول "إن الـكتـابة فى جـميع
األزمــنـة هى الـبـحث عن تـكـشف الـلــغـة الـكـبـرى هـذه الـتى هى شـكل
جمـيع اللـغات األخرى"(٢٥٤). يـستـدرك بوتور: "يـكشف النـقد واإلبداع
قابلـة بينهمـا كنوع تتالشى عن كونهما وجـه لنشـاط واحد وإن ا

لصالح تنظيم أشكال جديدة"(٢٥٥).
يـشــدد بـارت عـبـر اسـتـراتـيـجـيـة تــقـود إلى إعـادة مـعـاجلـة مـعـانى
قـالهم األصـلى بصـلة. إن بـارت يشدد اآلخـرين بحـيث ال تعود تـمت 
على ضـرورة العمل بـإجراءات من التـقطيع والـبعثـرة وإعادة الصـياغة
ـستـعارة "مـتعذرة والتـضعـيف واالستـنطـاق بحـيث تصبـح العنـاصر ا

على التمييز" أو جديدة.
إن نـظرتـنا إلى مـسألـة احلدود هى الـتى حتدد إمـكان قـيام تـفاعل
نصى نـقدى فـإن كانت الـنظـرة التـقيـلديـة مهـيمـنة أى تـرى األدب لغة
مسـتقـلة بذاتـها والنـقد لـغة فى/على الـلغة  Metalanguage فإنه لم
يـدرك بـعــد تـمـامًـا أن مـا يــقـوم به الـنـاقــد لـيس تـعـلــيـقًـا فـقط بل إنه
ـبـدع لـغتـه وخطـابه فى الـعـالم. وتـصـبح (الـكـتـابة يـؤسس مـثـله مـثل ا
اإلبداعية) حـوار ذات مع العالم وتصبح (الكتـابة النقدية) بذلك حوار
تاريخـ وكتابـت حوارًا يسـمح به التفـاعل النصى عـلى جتاوز حالة
ـمارسة الفاعلـة احلقة التى تذوّب نص اآلخر التـجاور واحملايثة إلى ا
وحتـوله كـحـجـر الـفالسـفـة إلى ذهـب مـبـتعـدًا عـن احملـاكـاة الـسـاذجة
واالنتحال الهدام. واحلقيقة إن درجة حتويل خطاب أو نص الغير هى
من يـحــدد خـصب الـعــمـلـيـة أو جــدبـهـا أى هى مـن يـحـدد الـتــنـاصـيـة
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- حـتى اآلن "تـابـعـاً" والـنـاقـد اجلديـد مُـتـابـعًـا يـدفـعه طـمـوح قوى إلى
إكـمـال الـعـمل األدبى والـوجـود إلى جـانــبه بـكـامل الـشـرعـيـة والـعـمل
األدبى ناقص ومفتوح دائماً. هذه احلقيقة قائمة منذ أن كان ثمة أدب
وكان نقد. وحـدهما وعيـها واالضطالع بهـا يعودان إلى فتـرات قريبة
ـكتـفى بـذاته يـوتوبـيـا كمـا ذكـرنا أو ـنتـهى وا ـنجـز ا ـغـلق ا فـالنص ا
عـمل مـتـحــجـر مـنـته فـى عـرف الـتـاريخ وفـى عـرف الـقـراء٢٥٦ . أمـا
الـعـمل احلىّ فـهـو حى لـكـونه ثـريًـا بـالـوعود وحـافالً بـثـغـرات مـضـيـئة
ــكن دائـمًـا الـتـسـلل إلــيه أو مـنه وإضـافـة بـعـد جــديـد ال يـنـتـبه إلـيه
كن دفـوع لـلـكتـابـة عـادة بـوعيه وبـال وعيه بُـعـد أو مـعـنى  الـكاتـب ا
يقدر النـاقد أو القار (وهو على شاكلـته اخلاصة ناقد) أن يضيفه
أو معـنى قـائم يـسـتـكـنـهه ويُـظـهره إلـى النـور ويـتـمـمه. هـذا االنـفـتاح
قـروء" القابل للقراءة للـنص هو ما يصنع ما يـدعوه بارت بـ"العمالء ا
ـقـروء يظلّ فى رأيه قـابالً للـكـتابـة وإعادة الـكتـابة وال ووحده الـعمل ا
ا "انطالقـاً" منه دوماً. وهذا يعتـقد بارت بـأننا نـكتب "حول" عـمل وإ
خالفًـا لبـوتور الـذى ينـطلق من هـذا االعتـقاد لـكنه يـعتـبر الـنقـد إكماالً
وتمـديدًا لـلعـمل األدبى. ويطـالب بـ"نـقد دقـيق يحـترم الـنص" فى ح

يطالـب بارت بـ"نقـد يعـيد كـتابـته" مع كلّ ما يـفتـرض هذا من "خـيانة"
و"رغـبـة باالسـتـحـواذ" وإعـادة اخللـق أو الصـنع وبـوتـور يـتُمّم ذلك أن
بارت - كـما تكشف عنه نـصوصه - ينطلق من تصـوّر عالقة لولبية ال
مـتـنـاهـيـة بـ الـنـصـوص يـشـكّل كل من الـنص ونـقـده فـيـهـا نـقـطـت
صــغـيــرتـ فى لــولب أو حـلــقـة. عــلى حـ يــنـطـلـق بـوتـور مـن تـصـور
معمارى أو أثرى يرى فى األدب نوعًـا من كاتدرائية عالية عمالً كلياً

: مع نـصه نـفـسه وثـانـيًـا: مع الـنـصوص عـلـنًـا أو ضمـنًـا أحتـاور أوالً
األخــرى الـتى تـتالمس ونـصه إيـجــابـيًـا تـطـويـر هـذا الـشـاعـر أو ذاك
(نضرب له مـثالً نصوص مـحمود درويش الـشعرية فـى طور مع من
مسيـرته الشعـرية ولتـكن السـتينـيات)  أو سلـبيًا قـصور هذا الـشاعر
أو ذاك عـنه مـثالً فى طور مـعـيّن من مـسـيرته الـشـعريـة داخل حـقـبته
مـثـالً أدونـيس وثــالـثًــا مع الـنــقـد الــعـربـى الـقــد فـهم اجلــرجـانى أو
: تـوفرة للـنص القـبّانى مثالً احلـاتمى لـلشعـر مثالً واجلـديد القـراءات ا
قـراءة مــحـيى الــدين صـبــحى وجـلــيل كـمــال الـديـن وخـريـســتـو جنم
ورابعًـا: مع النقـد الغربى مثـالً فهم هيدغـر للشـعر أو تيـنيانوف.. إلخ
: مع القار القبانى الفعلى أو احملتمل وما يتعرض له األمر وخامساً
أحـيانًـا من إساءة قراءة أو إسـاءة فهم لـلحـقبـة أو للـشاعر.. إلخ ومع
ـكنة. مـكن سادسـاً: وتظل حـوارات أخرى عـديدة  قـارئى( النـاقد) ا
غيـر أن الـناقـدة غيـر مـتفـائلـة فهـذه الـتقـاطعـات برأيـهـا ال تشـجّع على
رء ألول وهـلـة بل هى تدعم الـتفـاعل الـنصى فى الـنـقد كـما يـتـوهم ا
احلـدود بـ اخلـطـابـات وتـقلـل من إمكـان الـذوبـان بـاآلخـر أو حتـويله
" مـشـتـركـاً هـكـذا تـكـون حـواريّـة الـتـفــاعل الـنـصى اإلبـداعى "ابـتالعـاً
تذويبًا وإعادة خلق وحواريـة التناصيّة النقدية جتاورًا وازدواجًا وفى
عناه اإلبداعى إال نـقدًا يتقدّم أفـضل األحوال تراكباً. فـالنقد ال يبـلغ 
هــو نـفـسه بـاعـتــبـاره: كـتـابـة "نـقــداً" ال يـعـود فى هـذه احلـالــة تـعـلـيـقًـا
ا قد يكونه خطاب الكاتب بل هـو مرافقة له تزيده غموضًا إيضاحيًـا 
عنى وعتـمة الـعتمـة اجلوهـرية الـتى تصـنع قوة الـنص نفـسه: بهـذا ا
وبحسب لعب على الكلمات تـقوم به الناقدة يكون الناقد - كما عرفناه
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واالحترام" بكلمات صريحة.
أمــا بالنـشـو فــيـنــطـلق من اعــتـبـار الــنص األدبى نــصًـا مـفــتـوحـاً
فـالشاعـر هو هذا الـذى يضحّى بـنفسه لـيدع السـؤال مفتـوحًا "فالـنقد
عمل إنعـاش للنص األدبـى. وتسمى الـناقدة أنواعًـا للعالقـات التى تتم
بـ النقـد والنص (العالقـات التنـاصيّة) : فـهى "تواصلـية" عنـد بوتور
و"جتـاوزيـة" لـدى بـارت وسـعيًـا إلـى االلـتحـاق بـاألصـل لدى بـالنـشو.
ـعنـى البـاخـتـيـنى فهى وتتم هـذه الـعالقـات الـتـناصـيـة عـبـر حواريـة بـا
"بنائيـة" لدى بوتور و"انتثارية" لـدى بارت و"تكرارية" أو حشوية" لدى
بـالنـشـو أى حـشـويـة كـالم ال يـقـدر إال أن "يـكـرر" نــفـسه مـدفـوعًـا إلى
الـصمت الـذى يـنـزع إلـيه بـكل قـواه وال يقـدر عـلـيه . وبالنـشـو يـحافظ
جرد اختـياره لها وإدراجه على عالقة الـعبارات بأصـحابهـا يقرّبهـا 
إيـاهـا فى نــسـيج هـو نـسـيــجه يـقـربـهـا مـن "مـركـز الهب لـكالم قـوى"
فاحتًا بـذلك إمكانيـة "تفاعل نـصى" فى خطاب يـكون نقدًا من دون أن
ـانًا مـنه ـارس االخـتـطـاف إ يـكـون مـحـاكـاة وبـوتـور عـلى شـاكـلـته 
شترك يـتمم فيه النصّ نصوصًا أخرى بالعمل اجلـماعى والوجود ا
يـقول: "إن الـفرد هـو باألصل حلظـة فى هذا الـنسـيج الثـقافى فـالعمل

. جماعى أبداً
لنـا اآلن أن نـذكر مـثاالً تـطبـيقـيًـا للـميـتانص أو الـتـناصـية الـنقـدية
عــمل بـارت عــلى قـصــة سـارا/ زيـن لـبــلـزاك وهى قــصـة فى عــشـرين
صـفـحــة كـتب بـارت عـنـهـا سـبـعـة أضـعـافـهـا يـأخـذ بـارت عـبـارات أو
ـيّز ثم مـقـاطع من قـصـة بـلزاك "سـارازين" يـكـتب كل قـطـعة بـحـرف 
يـروح يُنـميهـا فى خطـابه النـقدى يـنشئ عـليـها ويـنوْع. وبـعدمـا يقطّع

يأتى النقد ال ليضيف إليه قطعة جديدة شيئًا جديداً فحسب بل كذلك
انـسجـامًـا إضـافـيـاً هـو كـما تـرى الـنـاقـدة حـلم بـتـمـام الـتاريخ أى
ـعـروف. أمّــا تـصـوّر بــارت فـيـنــدرج فى تـصـور ـشـروع الــهـيـغــلى ا ا
Dissemina- ً(٢٥٧) انتثارًا دريـديًا أو انتشارا الكتـابة باعتبـارها تيهاً
tion تتحاور فيه األعمال وينطلق كل منها من يتمه اخلاص وهذا

مـا يـدعـوه لــقـلب الـعالقـة الـنــقـديـة. يـقـول هـارتـمــان فى بـحث بـعـنـوان
كن لـلتعـليق النقـدى أن يعبر العـبور: التعـليق النـقدى أدباً ١٩٧٦) "
ـكن التنبـؤ به وغير ثابت لـحة. إنه لون ال  اخلط ويصبح له طـلباته ا
كـن إخضاعه مسـبقًا لوظـيفة اإلحالة Referential أو التعليق... ال 
قال نـظور النقدى يجب أن تصل إلى درجـة ال يكون فيها ا لكن قوة ا

النقدى مكمالً لشىء آخر...
كناً تتحول معه هذه الكتابة "الثانوية" يجب أن يكون انقالب ما 
ــشــهـور (S/Z 1970م) يـؤكــد بـارت إلى "أولــيـة"(٢٥٨) . وفى كـتــابه ا
ضـرورة عبـور لـغـة النـقـد وانتـقـالهـا من مـوقع الـلغـة الـثانـيـة إلى موقع
الــلـغـة األولى (لــغـة األدب) ويـعـوّل بــارت عـلى الـقــراءة فى حتـمل هـذه
سـؤوليـة فالـقراءة: هى: "الـتحـقير إلـغاء سـلطـة تخـويف لغـة ما على ا
ـجــرد تـأسـيـسـهـا"(٢٥٩). ويـذكـر لـغـة أخـرى إذابـة أى لــغـة شـارحـة 
حمودة أن الطموح عند بارت فى رفع منزلة اللغة النقدية إلى مصافى
Elements of) اللغـة األولى كان مـبكـرًا منـذ عناصـر السـيمـيولـوجيا

. (Semiology gy 1967

تـذكر النـاقدة أن الـعمل الـنقدى رغم اسـتقالله يـظل مع بوتـور غير
تـام الـسـيّـادة أمـام الـعـمل األدبى الـذى يـطـالب من هـو أمـامه بـ"الـدقة
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. والكتابة فوق الكتابة أو حتت الكتابة أو ب أو على جانبى ا
احلقـيقـة ليس بـجديـد مـا يسـمى على الـنص اإلبداعى من عـملـيات
ـمارسة ووضعـها فى إطار نـظرى مفـتاحى قرائى ولكن الوعـى بهذه ا
ـمارسات وذلك هو اجلديـد ولعل النـقد بحـاجة شديـدة إلى مثل هذه ا
 Hypertexte -عـلوماتى. فيـمكن أن يقرأ النص ك فى طور الـتقدم ا
نص الحـق يـــشـــتــــغل عـــلى  Hypotexte كـــنص ســــابق أى كـــنص
مــتـشـعّـب وهـذا مـا فــطن إلـيه جــيـرار جـيــنـيت فى "طــروس" وهـو مـا
سنأتى على التوسع فيه الحقاً. إننا - كما يقول ليتش - نعيش عصر
ـبـكـران من الـقـرن نـقـد الـنــقـد: "إذا كـان الـنـصف األول أو الـثـلــثـان ا
الـعشـرين هو / همـا عصر الـنقـد فإن اجلزء الـتالى مـنه يبدو كـعصر
نــقـد الــنــقـد فــبــدالً من الــدراسـة الــنـقــديــة لألعــمـال األدبــيــة نـشــهـد
اسـتكشـاف وإنتاج "الـنصوص" النـقدية بـاعتبـارها إبداعـات أدبية ولم
يعـد هناك وجود للتفرقـة ب هذين النظام للـنص النقدى أو التحليل

حتت مظلة التفاعل النصى"(٢٦٠).
قـالة فى نـفس العـدد من مـجلـة: الشـعريـة أيضًـا ألندريه نتـعـرض 
تـــوبـــيــا(٢٦١) Andre Topia وهى دراســـة طـــغى عـــلـــيـــهـــا اجلـــانب
فـهوم الـتفاعل الـنصى عـلى نص جيمس التطـبيـقى فالنـاقد اشـتغل 
جـويس. وكـسـابقـيه يـؤكـد الـنـاقـد عـلى أن الـطريـقـة الـتى بـهـا تـتـقاطع
النصوص فى نـص بذاته والطريقة التى يعـمل بها النص األخير على
إنعاش سابـقاته ضمن مجهود فعّال لـلمؤلف "اجلديد" هى التى منحت
ـتـعاظـمـة فى أدب القـرن لـنصـوص مـشاهـيـر مثل مثل هـذه األهـميـة ا
"األرض اخلراب" ألليوت و"كانتوس" لعزراباوند و"يوليسيس" جليمس

القصـة على هذا الـنحو و"يـلتهـمهـا" فى خطابه يـقدمهـا لنا فى نـصها
الـكامل فى نهايـة الكتابة. فـيكون النص األدبى قـد حتوّل إلى ما يُشبه
ـمـكـنـة مآل ـلـحق" بـالـنص النـقـدى الـذى شـكّل واحـدًا من مـآالته ا "ا
كان نص بـلزاك يسعى إليه ويـتحرك فى اجتاهه منـذ البداية ويعيش
ـابـ نص ـ الـتـفـاعل الـنـصى "ال يـتـمـتع فى غـيـابه نـوعًـا من الـيُـتم فـا
بـقـانون آخـر سـوى ال نـهائـيـة استـعـاداته ...)  حـيث يصـبح اخلـطاب
النـقدى توشـجًا يوجه إلى الالنـهائية ولـيس تكديس خـطابات. احلـقيقة
يـتانقد أو الـتناصيّـة النقدية ارسون مـا يُسمى ا إن النقـاد جميعـهم 
وروث وقـراءته قراءة كن االسـتفـادة منه هـنا هـو: العـودة إلى ا ومـا 

كن أن ندرس فيه: وروث النقدى مثالً  تناصية ا
مارس مارسة النقدية وآلـياتها أى ندرس جتلى النص ا ـ كيفيـة ا
عـلـيه عــمالً نـقـديًـا وحـضــوره أى كـيف ورد فى الـنص الــنـقـدى آلـيـة
التضمـ أو االستشهـاد أو التذكر أو الـشرح أو التفـسير أو التأويل.

وهكذا نكون قد توجهنا بعمل عكسى يتجه من النقد إلى اإلبداع.
ـيـتـانـقـد ـ الـنـصـوص الـعــربـيـة الـتـراثـيـة الـتى اسـتـعـمـلت بـرأيـنـا ا
واشتغلت على جانب عظيم مـنه كأن ندرس النصوص التفسيرية التى
اشـتغلت عـلى النص الـقرآنى فكـتبت الـصفحـات الطـوال فى شرح آية
أو سـورة (كـالتى اشـتـغـلت عـلى الـفـاحتة) والـنـصـوص الـتى اشـتـغلت
عـلى الـتـقـعـيـد الـنـحوى (كـألـفـيه ابـن مالـك)  فـاالنتـبـاه إلى الـهـوامش
واحلـواشى والتـذييل أمـر فى غايـة األهميـة فى توجـيه القـراءة النـصية
وجهـة تناصـية تعـ فى فك شفـرات النص على الـداللة الكـلية له. إذا
ـ فـى إطـار مــسـتــطــيـلى لـيس مـن قـبــيل احلــلـيــة أو الـزيــنــة وضع ا
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ـوروث يــتـحــمل قــراءات من هـذا تــنـاصــيـات(٢٦٣) اجلــاحظ ومــا زال ا
النوع.

إن الـكـاتب الـشـاعـر يـظل غـيــورًا عـلى شـكـله أبـدًا ال يـتـنـازل عـنه
لـصـالح اآلخـرين وال يـقع مـسـلـوبًـا أمـام أشـكـالـهم وإيـقـاعـاتـهم. لـذلك
جنـده دائمًـا يُـذوب عـبـاراتـهم فى شـكل عبـاراته; ويـأخـذ بـهـا لـصاحله
عـبـر تـعديالته اخلـاصـة وإضـافاته. ويـقـرب توبـيـا التـفـاعل الـنصى من
مــفـهـوم الـكـتـابـة الـدريــدى بـاعـتـبـارهـا نـوعًـا من الــنـسخ الـتـضـعـيـفى
ـارس التفـاعل النـصى يبـقى عاجـزًا عن إبعـادنا عن ـنتحـل ما لم  فا
ا يتـسبّب فى إفسـاده. بيد أن التـفاعل النصى يـفتح ثغرة النص. ور
زعوم لـلعـمل األصلى وفى وحـدته وتمـاسكه ويـفتح فيه فى الـتكـامل ا

تطابقة. سلسلة غير متناهية من النسخ غير ا
إن األهمية مـعقودة للزيادة التى يحـدثها النص األخير على سابقه
ولـعل "التبـعثر" أو االنتـشار (وفق مصطـلح دريدا) أو "االنزياح" (وفق
) الـذى يــقـحـمه عـلـى "األصل" وهـذا يـدل عـلى أن األصل جـان كـوهـ
موسوم بالنقص دائمًـا وأنه أبدًا يستدعى عمل "الزيادة" وبرأى الناقد
هم مـعرفة مدى الـتدخل الفـعلى والفـعّال للكـاتب العامل بـالتفاعل أن ا
الـنّصى. حـيث "تنـتج منـظومة نـصيّـة جديـدة مخـتلـفة نـوعيًـا عن مجرد
سـألة مـسألـة حساب إضـافة وحـدت إحـداهما إلـى األخرى. ليـست ا
بل كـيميـاء. وهنا تـبرز إشكـالية "التـلقيم" كـما طورهـا الفيـلسوف جاك
ـقـتطـعـة من مـكان دريـدا. إذ يـنـبغى أن يـنـبت من اجـتـماع الـفـسـيلـة ا
ووضـعـهـا فى مـكـان آخـر أو تـربـة أخـرى نـبـات جـديـد يـدين بـوجـوده
ؤلف لالثنـ ويتجـاوزهمـا معاً وهـذا يذكرنـا بطفل بـارت فى: موت ا

جـويس. ويــذكـر الـنـاقــد قـوالً عن عـمل فــلـوبـيـر: إنه عــمل يـتـأسس فى
عـرفة بـدءًا: يقـوم فى عالقة جـوهريـة مع الكـتب... ينـتمى إلى فضـاء ا
أدب ال يـوجد إالّ بـفـضل مـا هـو (مـكـتـوب من قـبل...) إن فـلـوبـيـر هو
تحف..) ينبنى عملهما ـكتبة كمثل مانيه بالنسـبة إلى ا بالنسبة إلى ا

حيثما يقوم األرشيف"(٢٦٢).
ـوذجـ أوليـ وسـاذج يـنـتـقد أ. تـوبـيـا التـقـلـيد والـتـضـم كـأ
للـتفاعل النـصى رغم إثرائهـما للنص وذلك ألنـهما يـعانيان من سـلبية
ـوذجًا ـوذجه الـذى يصـبح أ ـقـلد تـابع بـالـقيـاس إلى أ وتراتـبـيـة. فا

لىء للكلمة. عنى ا با
إن الـتـضـمـ واالقـتـبـاس ال يـسـمـحـان بـالـتـفـاعل بـ الـنـصـ أو
باالنصهار والـتفاعل النصى يـقتضى إلغاء الـتراتبيبـة ب النصوص
أو جتـاورها احملض غـيـر االنـصـهـارى فمـع التـفـاعل الـنـصى يـتـطلب
عـقـفات الـتى تشـير إلى األمـر ما فـعله فـلوبـيـر; إذ هو أوّل من ألـغى ا
الـتـضــمـ احلـرفى وصـار يـنـسب لـســواه أقـواالً يـصـوغـهـا بـأسـلـوبه
ا باشر. وهذا  اخلاص ضمن ما يُدعى بالنـقل أو االستشهاد غير ا

يسمح له بتحقيق القدر األكبر من االستقاللية.
ا كان يفـعله أبو عثمـان اجلاحظ فأكثر ولـعلّ هذا العمل يذكـرنا 
كتـبه منسـوبة إلى غيـره; وأكثر األقـوال التى ال يسـتطيع قـولها يـقولها
عـلى ألـسنـة أخـرى األمـر الذى يـسـتـدعى العـودة إلى الـتـراث وقراءته
قـراءة تـناصـيـة تـعـيد احلق لـلـجـاحظ فى تـبـعيـة بـعض الـكـتب واألمر
ليس عسيراً. وقد يكون عبدالفتاح كليطو قد بدأ الطريق إلى مثل هذه
ـسـألـة فى كـتابه (الـكـتـابة والـتـناسـخ) ; الذى بـيّن من خاللـهـا بعض ا
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ا فـى األمر تـكافـؤ أو بالـعكس يشـكل لهـا احملل الـهنـدسى الوعـاء ر
تعارض. ولكن هـذا يقودنا إلى حتديد مستويـ يعمل النص ضمنهما

هنا:
ــعـارف اخملـتـلـفـة (١) مـســتـوى أفـقى: تـتـجــاور فـيه اخلـطـابـات وا
ـصادر وقد وحد بيـنها سطح فسيـفسائى أو نسيج مـحكم الصناعة ا

باذخ.
(٢) مـسـتـوى عـمـودى: يـجـد فــيه الـنص دعـامـته وشـكـله األول فى

تفارق فى اللغة. عامل سابق له يشكل حتقيقه احلالى ا
ـسـتـوى الـعـمـودى. فـإرجاع إن الـعمـل التـنـاصى ال يـبـرز إال فى ا
الوحدات إلى أصولها اليسيـرة التحديد أو الصعبة هو فى نظر الناقد
ـستـوى الـعـمودى يـوجه الـقراءة تـهـميش لـلـعـمل التـنـاصى الـفعـلى فـا
باتبـاع كل من العمـودية التـذكيـرات التلـميحـات القبـسات الكـاملة أو
اجلـزئيـة الـدقـيـقـة أو احملورة احلـرفـيـة أو اخملـتطـفـة. وإعـادة إنـعاش
ونتاج واللصق واجملاورة عنى فاألفقية مكملة للعمودية وعبر عمل ا ا
نـتـمـكن من اجـتـيـاز كـامل الـفعـل التـنـاصى يـقـول تـوبـيـا: "إن الـكـلـمة
تدخل هنـا فى عالقة توتـرية مع اجملمـوع الذى تسـتمد مـنه أصلها من
النـصوص الـقائـمة أو الـبوتـقـة البالغـية وفى األوان ذاته مع اجملـموع
الذى جتد نفـسها مستدخلة فيـه من دون أن تكون مندمجة به حقًا فى

زدوجة يقوم التفاعل النصى(٢٦٥). هذه العالقة ا
فهـوم التفاعل النصى من حتمل مـساهمة (ب. ماليـندالن) إضافة 
صـطلحات فالتفاعل النصى هو الفضاء خالل بحثه الساعى لضبط ا
الذى حتدث فيه التبادالت التى تتكون منها (التناصية) . وهكذا تكون

فال غرابة فى تشابه مقوالت ما بعد البنيوية.
ـكان حيث يتحدث الناقد عن "نقلة وهذه التحوالت من اخلطورة 
عـارف الـتـقـلـيـديـة الـذى يراكم مـن ا االنـسـكـلـوبـيـدى مـ دوائـر ا
األمـثـلــة إلى مـ عـضـوى نُـسـجت فـيـه عالقـات مع مـجـمـوع االنـطالق
ـضــمّن يـظـلّ يـحــتـفظ ــقـطـع ا ومــجـمــوع الـوصــول فى آن مــعـاً. إن ا
بعالقـاته مع فضائه األصـلى لكـنه ال يكون مـستـدخالً فى وسط جديد
بـال تـعــديالت يــتــعـرض لــهــا هــو والـفــضــاء اجلــديـد تــعــديالت لــيـست

بالهينة(٢٦٤). 
: وقد يتناسى العامل باالنتحال أمرين أساسي

(١) احـتـفاظ الـعنـصر الـتـناصى بـعالقـته الشـرعيـة بـكال الوسـط
األصلى والنقلى) .

(٢) عــرض كال الــفــضـاءيـن إلى آثــار ونـتــائج هـى نـتــائج عــمــلــيـة
التفاعل النصى بالذات.

وتبرز فى األوان نفسه مشكلتان:
: إذ ينـبـغى مـعرفـة من هـو األبُ لـهذا (١) مـشـكـلة أبـوة وبـنـوة أوالً

النص أو ذاك? وما هو حجم ابتكار األول وما إضافة الثانى?
(٢) وجــوب الــتــحــقق من جتــانس الــســيــاق. أى ال يــكــون الــنص

ستعير. ستعار شبيهًا بلصقة ناشزة فى اجلسم ا ا
فبعـض النصوص مـتشظيـة بطريقة عـجيبة تـشكل مجـموع بوتقات
خـطـابــات الـعالقـة بـيــنـهـا مـتــوتـرة يـوجـد تــنـاقض بـين بــ الـبـوتـقـات
ـصـاهر الـتى ال تبـدو أبـدًا إال على هـيئـة مـتشـظيـة أو مـضعـفة من وا
ـتـواصل طـباعـيًـا الذى ـتـعدد األشـكـال لـلنص ا جـهة وبـ الـنسـيج ا
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وجودة ب عمل الـتفاعل النـصى بقوله: "هو إدراك الـقار للعالقـات ا
وأعـمـال أخرى سـبـقته أو جـاءت تـاليـة عـليه"(٢٦٩) وهنـا يـوجه ريفـاتـير
اجلــهـد األكــبـر فـى إدراك الـفــعل الــتـنــاصى إلى كــفــاءة الـقــار هـذه

الكفاءة شاملة أى:
(١) لغويـة جتعـله يشـعر "بال نـحويـة" الكـلمـة أو العـبارة أو النص.
الـتحـريف الـنحـوى والـلفـظى الذى يـخـرق أفق التـوقع وبـعبـارة أخرى
فروض أن الال نحوية تنشأ من كون العبارة تتولد عن كلمة كان من ا
يـسـتـبعـدهـا أى أن الـتـسلـسل الـلـفظى الـشـعـرى فى الـقصـيـدة يـتسم

بالتناقض ب ما تفترضه الكلمة وب ما تفرضه.
(٢) أدبـيــة تــؤدى دورًا كـبــيــرًا فى مـعــرفــة الـقــار لـلــمــنـظــومـات
الـوصــفـيـة ولــلـثـيــمـات األدبـيــة وألسـاطـيــر اجملـتــمع وخـاصـة مــعـرفـته
لـلـنـصـوص األخرى. وكـلـمـا كـان هـنـاك ثغـرات وتـكـثـيـفات فـى (النص
كـوصف نـاقص أو تـلـميـحـات أو اسـتشـهـادات) فـالكـفـاءة األدبـية وفق
ريـفـاتيـر" هى وحـدها الـتى تـمكن الـقـار من االستـجـابة كـمـا ينـبغى

model Hypo Gram-فترض بإتـمام النص وإكمـاله وفقًا للنـموذج ا
. (٢٧٠)(matic

رحلة األولى هذه يتم جتاوز احملاكاة بعد استيعابها وفى    فى ا
رحـلة الـثانيـة تصـبح القـراءة هى القـراءة االستـرجاعـية حـيث يح ا
الوقت لتـفسير ثان أى لـقراءة تأويلية  Hermenuticحقيقـية فللقراءة

التأويلية بعض احلظ فى إعادة تركيب ما لم يذكر "القول الضمنى".
ـبـدأ عـلى األقل إلى أدى االجتـاه الـذى اتـبـعه ريـفـاتـيـر من حـيث ا
ـطابقة بجرأة بـ التناصيـة واألدبية فوفق ما ذكرنـاه: التناصية هى ا

الـسـنـوات الـعـشـر مـا بـ عـامـى (١٩٦٦- ١٩٧٦) قـد شـهـدت طواف
ـصـطـلح فى حـقـول مـعرفـيـة كـثـيـرة: مـنـهـا مـا اسـتـجـاب لـلـمـصطـلح ا
وضة) استجـابة حقيـقية ومنهـا ما استجـاب له على سبيـل الدرجة (ا
 ومـنـهـا مـا وقف مـنـهـا مـوقـفًـا عـدائـيًـا واضـحًـا فـاسـتـبـعـد الـتـسـمـيـة
عنى مـنها مـثل (التقـصى - الهجرة - واستـخدم مصـطلحـات قريبـة ا
Jean Pierreـتمـثلـة فى أبحـاث جان بـييـر فاى التـحـول - القـبولـية) ا

S/Z * :فى: نقد االقتصاد السردى(٢٦٦) وكذلك بارت فى Faye 

صطلح عند احمللل النفسي كما يظهر    فى عام (١٩٧٧م) يظهر ا
عـند هـانس روبـرت ياوس صـاحب نـظريـة التـلـقى فى مقـالـة مهـمة عن

.(٢٦٧) القروسطي
قـبل هذا التـاريخ (١٩٧٨-١٩٧٩م) وبعده حدد لـلمفهـوم بعد آخر
ومـيـدان اشــتـغـال جــديـد كـمــفـهـوم ســوسـيـولــوجى فى أبـحــاث بـيـيـر
ــا(٢٦٨) وكـــتـــبه إذ يـــشـــكل عـــام (١٩٧٩م) عـــامًــا آخـــر فى طـــريق ز
االعتـراف واالستقرار لـلمفـهوم فقـد شهد هذا الـعام إجمـاع واجتماع
يـة فى جـامعـة كـولومـبـيا وحتت إشـراف ورئـاسة مـيـشيل فى نـدوة عـا
ريـــفـــاتــيـــر وضــمـــنت أعـــمــالـــهـــا مــجـــلــة األدب  Litteraire الــعــدد

(٤١/١٩٨١م) .
لعل ريفـاتير كان األغـزر فى هذه السـنة من حيث اإلنـتاج والتوجه
فـهوم مرحلة نضـجه على يديه ففى كتابه نـحو التناصيـة فقد عرف ا
ـسبوق بـكتاب: سيـموطيقـا الشعر (١٩٧٨م) إنتاج النص (١٩٧٩م) ا
وعبـر مقاله االرتباط التنـاصى أو التضافر التنـاصى فى مجلة شعرية
(١٩٧٩م) ومقاله أثـر التفـاعل النصى فى مـجلة فـكر (١٩٧٩م) يعرف
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ـطًـا جـديـدًا من الـقراءة وحتـديـدهـا بـشدة يـقـدم من خاللـه ريفـاتـيـر 
يـقـصــد من ورائه كـشف لــغـز األدبـيـة ذاته عــنـدمـا يـحــوز الـنص عـلى
ــفــهــوم يــســـتــعــمل عــنـــده كــأداة أســلــوبــيــة تــدلــيــلـه الــكــلى. ولــكـن ا
وسـيمـيوطـيقيـة تابـعة للـفرضـية التى صـاغتـها كريـستـيفا مع حتـميـلها

بتجربة نصية غنية ومفعمة(٢٧٤).
فى العدد نفسه فى مجلة: األدب يتحدث بول زمتور "مرة ثانية عن
رة يـتوسع فى الطرح فينظر إليه من خالل النماذج التناصية وهذه ا
تغيرات أو من خالل ما يسـميه "باحلركية" وذلك على اعتبار أن كل وا
تـلك جيـنالـوجيـا خاصـة (عالقة نـسب)  ويقع فى مـكان مـحدد نص 
نسـبيًا فى شبكة العالقات الـنسبية وفى صيرورة عمـلية التوليد. حدد

صطلح بثالثة: زمتور فضاءات اشتغال ا
لفوظات اآلتية من مكان آخر. ١ـ الفضاء األول كمكان لتحويل ا
٢ـ الـفـضـاء الـثـانـى: فـضـاء الـفـهم (قـراءة مـتـعـيـنـة) الـذى يـتـحـرك
بحسب شفرة جديدة وهو نتاج اللقاء ب خطاب أو أكثر فى ملفوظ

واحد.
٣ـ الـفـضـاء الثـالث: الـفـضـاء الـداخـلى لـلـنص حـيث يـجلـى النص

كونة له(٢٧٥). مباشرة العالقات التى تدخل أجزاؤه ا
يـعـيـد بـيـتر ديـسـبـوفـسـكى عالقـة الـتـفـاعل الـنـصى بـالـنـقد األدبى
ويـؤكـد كـون الـتـفـاعل الــنـصى جـاء بـطـرح جـديــد لـقـضـيـة أبـديـة هى:
استـقالل النص وتبـعيته. فـالنقـد القد ركّـز على تبـعية الـنص لسياقه
نـبع والـتأثـيـر والتـطور.. األدبى ويظـهـر هذا فى حـديـثه عن األصل وا
لـكن (التفـاعل النصى) يـأتى رد فعل ضد زعم اسـتقاللية األدب إذ ال

اآللية اخلاصة للقراءة األدبـية وهى وحدها التى حتدث التدليل بينما
ا كـانت هذه الـقراءة تتم عنى"(٢٧١) و الـقراءة اخلـطية ال تـنتج سـوى ا
ـفترض للنص عنى ا على ضوء تصـور مرجعيات كـثيرة للـنص فإن ا
ال يستوى إال عـلى ضوء اعتـباره معنى فى الـنص ومعنى مـرجعيًا فى
ـقولـة: "إن الـقصـيـدة تقـول لـنا شـيـئًا وتـعنى آن واحـد حـتى تصـدق ا

شيئًا آخر"(٢٧٢).
ـقـروء يخـفى نـصًـا آخر. يـبـحث ريـفاتـيـر فى الـعالمة عن والـنص ا
عنى وإنـتاج الداللة الـكليـة للنص فالـشعريـة ترتبط بالـنظرية إنتـاج ا
الـعامـة لـلعالمـات وتصـبح الـكلـمة (الـعالمة) شـعـرية عـندمـا حتيل إلى
ملـفوظ مـوجـود مسـبقـاً وذلك حيـنمـا تنـوب الـكلـمة عن الـكلـمة "فـتغـير
عـنى) ـاط داللـيـة ال مـبـاشـرة كـالـنقـل (نقـل ا الـعالمـة مـعـناهـا عـبـر أ
creation أو اإلبــداع distortion أو الــتــحــريف displacement و
األمــر الــذى يـســمح بــالـقــول إن الــقـار يــقــرأ بـشــكل دائــرى قـراءة
تناص" متجـددة دائماً سبـبها غمـوض العالقات ويسـمى ريفاتيـر "ا
ـكـن تـقــريــبــهـا مـن الـنص  Intertexte مــجــمــوع الـنــصــوص الــتى 

وجـود حتت أعيـننـا أو مـجمـوع النـصوص الـتى جندهـا فى ذاكرتـنا ا
.(٢٧٣)" عند قراءة مقطع مع

تناص والـتناص وال يقصر الضرورة على يفرق ريفـاتير هنا ب ا
تـناص فـقط بل إن التنـاص له ضرورته وأهـميـته فى توجيه الوعى بـا

القراءة والتحكم فى التأويل.
ـفـهوم الـتـناصـيـة كجـهاز إن أبحـاث ريـفاتـير تـتـميـز بـاستـعـمالـها 
سـيــمـيــوطـيــقى يـركــز اهـتــمـامه عــلى تـوضــيح الـظــواهـر الــتـنــاصـيـة
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صـدور كــتـاب "أنـطــون كـمــبـنـيــون" الـذى شـرع فـى تـألـيــفه فى حـدود
) . ولعـلـها (١٩٧٥م) "اليـد الـثـانيـة" أو "عـمل االسـتشـهـاد" (التـضـمـ
تتمـيز باقتـصارها على مـظهر أو عالقة واحـدة من العالقات التـناصية
وتـتوسع بها فى مجـال التطبيق فـاالستشهاد وهـو إعادة إنتاج القول
ـقـتـبس من النـص األصل (نص ١) بإدراجه ـسـتـشهـد به) ا (النص ا
ـسـتشـهـد به يـبـقى فى نص االسـتـقـبـال (نص ٢)  . إذا كـان الـقـول ا
عـناه احلـصرى كـمـا كان من دون أن يـلحـقه أى تـغيـير فى ذاته من
وجهـة نظر الـدال فإن الـنقل الـذى يتـعرض له يغـيّر دلـيله ويـنتج قـيمة
جـديـدة فـيـتـرتب عـلى ذلك تـأثيـر فى اجملـمـوع فى الـوقت نـفـسه: دليل
سـتشـهد به ونص االسـتقبـال حيث يـندرج. يـقترح كـومبـنيون النص ا
ه لـهذا الوصف لـلسيـاق االستشـهادى التـفكيـر فى السياق بعـد تقد
كـنـمـوذج الكـتـابـة هى فى ذاتـهـا إعادة الـكـتـابـة األدبيـة الـذى سـيـكون
بنـيويًا فى حـالة صراع مـع نفس احلاجـة التحـويلـية التـركيـبية: "مـهمة
الكـتابـة منـذ اللـحـظة الـتى يتـعلق فـيهـا األمر بـتحـويل عنـاصر مـتفـرقة

وغير مترابطة إلى كل مترابط ومتماسك..
كل كـتــابـة هى "كــوالج" وتـعـلــيق اسـتــشـهــاد وشـرح: مـلــتـقط فى
هجنة إذ هو فى نفس الوقت قـراءة وكتابة" فإن االستشهاد طبيعـته ا
يطـرح هكذا كحالة تناصـية ينكشف عبرهـا سياق عميق جداً ال يعدو
هـو اآلخر أن يـكون أثرًا بـارزًا لهـا: عمل الـكتـابة الـتى جترى فى هذه

تحركة(٢٧٧). البنية ا
ـضمنة ال مـعنى لهـا بحد ذاتـها ... ال معـنى لها خارج "فالـعبارة ا

القوة التى حتركها تقبض عليها تستثمرها وتستدخلها"(٢٧٨).

عنى التقليدى. ارسها با
فالنص له صلـة بالنصوص السابقة عـليه لكننا ال نسعى من خالله

إلى كشف النصوص األصول.
ـقارن وبالنقد وهنا التفـاتة مبكرة أيـضًا لعالقة التـناصية باألدب ا
الــقــد بل إن الـهــدف من الــتــفـاعـل الـنــصى مــعـرفــة كــيـفــيــة حتـرك

النصوص فى النص احمللل.
يـؤكـد ديـسـبـوفـسـكى بـعـد إبـرازه ألهـمـيـة الـنـقـد والـنـقـد الـتنـاصى
ـتبـادلة بـينـهمـا أن للـنقـد أهمـيته اخلـاصة بـاعتـباره يـتصل وللـعالقة ا
قـدمـة أمـامـنـا وأن عـلى الـنـقد بـالـنص الـذى هـو الـوقـائع اخلـالـصـة ا
الـتـنـاصـى أن ال يـنـسى هـذه احلـقـيـقـة إذا مــا كـانت قـراءته الـتـأويـلـيـة
لـلنـص نفـسه أو لـلنص فى سـيـاقه الـتنـاصى ال تـريد أن تـتـعارض مع

ادى. النص ا
وفى دراسـة كـارل ويـتى فـى الـعدد نـفـسـه من مـجـلـة "األدب" يـقدم
مـنـظـورًا آخر وهـو عالقـة الـفـيلـولـوجـيا بـالـتـفـاعل النـصى ويـحـدد هذه

العالقات بـ :
١ـ خارجية: وتتصل بالتاريخ والعصر والوسط.

٢ـ داخلية: تتعلق باجلوانب الشكلية فيه.
وفيـمـا يـعـتـبـر كـارل ويتـى التـفـاعل الـنـصى عالقـة داخـلـيـة تـخلص
مـارى روز لوغـان إلى أن التـفاعل الـنصى يـقع بـ مفـترق الـطرق ب
البـويطـيقـا والفيـلولـوجيـا مع ما حتتـويه كل منـهمـا من مجـاالت تتصل

بالتاريخ األدبى ونظرية األنواع والنقد األدبى(٢٧٦).
يـة بل يشـهد ال يقـتـصر عـام (١٩٧٩م) على مـساهـمة الـنـدوة العـا
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االجتماعيـة واالقتصاديـة. وهذا السياق بـرغم تزامنه فإنه يتـميز بعدم
ـكن أن نـطـلق عـليه الـتـجانـس وبرغـم معـاصـرته فـإنه لـيس أدبـيـاً و
لـهذه األسـبـاب "السـيـاق التـاريـخى" أمـا السـيـاق الثـانى فـهو الـسـياق
أثور األدبى الـذى يتوازى مع ذاكـرة الكتاب األدبى حـيث يقصـد به ا
ا اط الـسـرديـة"  والـقـراء حـيث يتـبـلـور فى "األعراف الـواعـيـة" و"األ
فـيـها مـن خواص أسـلـوبيـة شـائـعة وصـور ثـابـتة فـهـو سيـاق تـعـاقبى

ومتجانس فى الوقت نفسه(٢٧٩).
يـبدو تـودوروف مرتـكزًا عـلى أبـحاثه األولى عن الـرمزى (١٩٦٨م)
و(١٩٧٨م) فــيــوزع احلــقـل الــرمــزى عــلى مــجــمــوعــات: قــول وعــبـارة
Inter- تناصية داخلية Extratexteualite  تناصية خارج التناصية

 textualite سياقات: عامودية وأفقية.

وفى التنـاصية اخلارجية والتـناصية الداخلية(٢٨٠) يحدد تودوروف
التـنـاصـيـة اخلـارجيـة عـنـدمـا يـستـفـيـد الـعـمل األدبى من صـيغ رمـزية
مكونة مسـبقًا خارج نطاقه وفى الـتناصية الـداخلية تكون الـتضمينات

واضحة بينة منطلقة من داخل النص.
فـهوم بـلورة جـديدة واشـتغال تـأتى سنـة (١٩٨٢م) لتـضيف إلـى ا
آخـر. بـيـد أنه - وبــقـدر اتـسـاعه - يـتـضـمن فى طـرح عالقـات نـصـيـة
جديدة مـدقعة فى التخصص فى عـام (١٩٨٢م) عام الهوية أو الوالدة
الـثـانيـة لـلـمـصـطـلح وتـشـعـبه إلـى مـصـطلـحـات أخـرى تـضـبط جـمـيع
تـاحـة لـلنص وتـشـمل آفـاقًا مـسـتـقبـلـية وتـفـتح الـباب فى الـعالقـات ا

الوقت نفسه أمام تسميات أخرى لعالقات جديدة.
يضـع جيـرار جـينت كـتـابه: طروس Palimpsestes مـتـحمالً عبء

جند كومبـنيون - كما هى احلـال عند ريفـاتير - يستـخدم التفاعل
الـنصى كمعطـى أساسى لتأويل الظـاهرة األدبية بيـد أنه يحصر هذا
التقـو التوسـيعى فى دراسة األشكـال األكثر وضـوحًا للتـناصية أى
احلضور الفعلى واحلرفى لنص فى آخر. فى ح أن مفهوم التناصية
ـزدوج العالئقـى والتحـويلى وإذا كانت يظل فى ذاته ثـابتًا فـى بعده ا
األدبــيـة قـد طـرحت كـأفق فـإنّ ذلك يـرمى بـشـكل خـاص إلى إيـضـاح

نوع من التطابق فى السياق ب االستشهاد والكتابة. 
فى عـام (١٩٨١م) كان ظـهور كـتاب تـزفيـتان تـودوروف (ميخـائيل
ــبـدأ احلــوارى) خـطــوة حــقـيــقـيــة عـلى طــريق ردّ االعـتــبـار بـاخــتـ ا
. ولـعل لـلـتــنـاصى األول مـؤسـس نـظـريـة احلــواريـة مـيــخـائـيل بــاخـتـ
الـظـهـور تـسـبب فى مـراجــعـة جـادة لـلـمـعـطـيـات الـتى كـانت حـتى ذلك

الوقت متمكنة.
ـعنى ـصـطـلح إلى اثـن "احلـواريـة" بـا اقتـرح تـودوروف تـفـجيـر ا
الـذى حـدده بـاخـت كـحـوار بـ لـغـات أو مسـتـويـات لـلكالم مـخـتـلـفة
ـعـنى احلـصرى لـلـمفـردة كـتـبادل بـ نـصوص و"الـتفـاعل الـنـصى" با

مؤلف عديدين.
ويــقـتـرح تــودوروف تـســمـيـة إنــتـاج الــنص انـطالقًــا من نص آخـر
"تعليقـاً" كنوع من تسـهيل الفهم وعلى هـذا يقوم "التعـليق" على إقامة
عالقة بـ النص اخلاضع للتحلـيل وبقية العنـاصر التى تشمل سياقه
: األول أيـديـولـوجـى يـتـشـكل مـن مـجـمـوعـة ويـذكــر تـودوروف سـيـاقــ
خطابات تـنتمى إلى عصـر بعينه سـواء فى ذلك أكان اخلطاب فـلسفيًا
أم سـيـاسـيًـا أم عـلـمـيًـا أم ديـنـيًـا أم جـمـالـيًـا أم كـان مـنـتـميًـا لـلـوقـائع
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ـعمـارية" مـعتـبرًا من جـديد "الـعبـر نصـية أو الـتعالى األرشـينـصية "ا
الــنـصى"  Transtextuality مــوضـوع الــشـعــريـة. ويـعــرفه كــتـجـاوز
نصى لـلنص. ويـشمل عـنده "كل مـا يجـعل النص فى عالقـة ظاهرة أو

خفية مع نصوص أخرى"(٢٨٢).
والـعبـر نصـية تـظهـر بدورهـا انفالقـات عمـيقـة ب مخـتلـف أشكال
ـكن لـنص أن يــقـيـمـهـا مع نــصـوص أخـرى. يـقـتـرح الـعالقـات الــتى 
جيـنت الـتمـيـيز بـ خـمـسة أنـواع من الـعالقات الـ "عـبـر نصـيـة" التى
يـرتـبـها فى نـظـام صـاعد إلى حـد مـا قـائم عـلى التـجـديـد والشـمـولـية

فاحتًا- برأينا- الباب أمام مسميات جديدة لعالقات أخرى.
(١) الـتنـاص: ويحـصره جـينت فى حـاالت حضـور فعـلى لنص فى

آخر.
ـوازيـة) وهى الـعالقـة الـتى ـنـاص أو الـبـارانص (الـنـصـيـة ا (٢) ا
ـبـاشـر. ويــتـكـون من إشـارات يـقـيـمــهـا الـنص مع مــحـيـطه الـنــصى ا

دخل التعليقات... الخ. تكميلية مثل العنوان ا
يـتانصيـة (العالقة الـنقدية) الـعالقة الواصـفة عالقة التـفسير (٣) ا

والتعليق التى تربط نصًا بآخر يتحدث عنه دون االستشهاد به.
ـتـفـرعــة) عالقـة جتـمع نص الحق (٤) الــهـيـبـر نـصــيـة (الـنـصــيـة ا

(متفرع أو متسع) مع نص سابق (أصل أو منحسر) .
(٥) الـنـصيـة اجلـامعـة (مـعمـاريـة النص) وهـى عالقة تـسم الـعالقة
ـوازى وهى إشـارة االنـتـمـاء الـبـكـمـاء بـ إشـارة واحــدة من الـنص ا

التصنيفى لصنف عام مثل رواية شعر... الخ) (٢٨٣).
شـكل مـصـطلح الـتـفـاعل الـنصى عـام (١٩٨٨م) قـفـزة أخـرى على

الـتـأســيس لـ "شـعـريــة" الـنص. لم يــكن جـيـنت األول فـى هـذا الـطـرح
العالئقى بـ التفاعل الـنصى والشعـرية كما تـبيّنا ذلك فى الـصفحات

اضية. ا
ـعــايـنـة وطـريـقـة فى رؤيـا الـعـالم فـالــشـعـريـة جـوهـريًـا نـهج فى ا

واختراق قشرته إلى لباب يكشف عن سر تعاليها.
شغـلت الشعرية الدارسـ فى العالم لقرون طويـلة وعلى مساحات
ثـقافـيـة شاسـعة وهى مـا تـزال تشـغلـهم اليـوم. وفى سـياق كـهذا يـقوم
فيه الباحـثون فى لغات وثقـافات مختلـفة بالعـمل فى حلظة واحدة على
جوانب مـحـددة من الشـعر خـاصـة بعـد أن وصل التـركـيز عـلى النص

اضية. الشعرى واللغة الشعرية درجة باهرة خالل العقود القليلة ا
"كل حتــديـد لــلـشــعـر يــطـمح إلـى امـتالك درجــة عـالــيـة من الــدقـة
والـشمـوليـة ينـبغى أن يـتم ضمن مـعطـيات الـعالئـقيـة أو مفـهوم أنـظمة
العالقات. فالنص "خصيصة عالئقية" أى أنها جتسد فى النص شبكة
من الـعالقات الـتى تنـمو بـ مكـونـات أوليـة سمـتهـا األساسـية أن كالً
ـكن أن يـقع فى سـيـاق آخـر دون أن يـكـون شـعـريًـا لـكـنه فى مـنـهـا 
ـتـواشجـة مع الـسـيـاق الـذى تـنـشـأ فـيه هـذه الـعالقـات وفى حـركـته ا
مـكونـات أخرى لـها الـسمـة األساسـية ذاتـها يـتحـول إلى فاعـليـة خلق

للشعرية ومؤشر على وجودها"(٢٨١).
يـنـطلق جـيـنت من هـذا الـبعـد الـعالئـقى للـنص مـعـتبـرًا فى الـبـداية
ـقـوالت الـعـامة أو مـعـمـاريـة الـنص موضـوع الـشـعـريـة. أى مـجمـوع ا
اط اخلـطابـات وأنواع الـتـلفـظات واألجـناس األدبـية.. تـعـاليـة وأ ا
التى جنـدها فى كل نص عـلى حدة. بـيد أنه ال يـتوانى فى الـعدول عن
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آخـر آت من حقـل اإلعالميـات ومن احلـاسـوبيـة بـالـذات ويدخل نـظـرية
الـنص عبـر توسع مـجال اشـتغـال النص وانـتقالـه من شفاهـى وكتابى

إلى إلكترونى.
األمر الـذى يجعله يـدخل على أساس وظيفـته ووضعه اجلديد حقل
الـتناصية ويـنضم حتت نظرية التـفاعل النصى ليـمثل نوعًا جديدًا من
ـصطلحات التى تلحق العالقات يتـضح لنا من خالل تعريفه وتعريف ا

به.
صطلح الذى نتحدث عنه. هيبر تكست تعريبه  Hypertext هو ا

وهيبر نص نقله إلى حقل التـفاعل النصى على شاكلة ميتا نص وبارا
ـصطلح الـتفاعل الـنصى أو النص ـا يؤكد الـداللة الكـيميـائية  نص 
الـفـائق (٢٨٥) كـمـا يـنـقـلـه ألول مـرة إلى الـعـربـيـة نـبـيل عـلى فى كـتـابه
عـلومات" وهى ترجمـة حرفية وينـقله حسام اخلطيب "الـعرب وعصر ا

شعّب"(٢٨٦) وسعيد يقط إلى "الترابط النصى"(٢٨٧). إلى "النص ا
ظـــهـــر  Hypertext ألول مـــرة عـــلى يـــدى تـــد ولـــســـون فى عـــام
ـطـبــقـة عـلى (١٩٦٥م) فـى أمـريـكـا(٢٨٨) واقــتـرحه اسـمًــا لـلـعــمـلـيــة ا
علومات بحـرية وسهولة العتبار احلاسـوب والتى تسمح بالتنـقل ب ا
ـشارب. وهناك الـ Hypertext مكونًـا من مصـادر مختـلفة ومـتعددة ا
ــصــطــلح بــعــد ذلك فـى صــنــاعـة إمــكــانــات لــلــربط بــيــنــهــا. ووظّف ا
فهومات وسوعات والـنصوص اإللكترونية وصار من ا البرمجيات وا

فاتيح التى تستعمل بكثرة فى األدبيات اإلعالمية اخملتلفة. ا
الـ Hypertext الـترابط النـصى هو "مجـموعة من الـنصوص ومن
روابط  Liens جتمع بـينهما متيحـة بذلك للمستعـمل إمكانية االنتقال

ـــرة بــاجتـــاه الــبــحث يـــدى آنــيك كــوزيـك بــويــاغى(٢٨٤). ولـــكن هــذه ا
ى واألطـروحات اجلامعـية خاصـة فقد تـقدمت آنيـك بأطروحة األكاد
مارسـة التناصـية عنـد مارسيل بروست" فى جامعـية حتمل عـنوان "ا
ـفـقـود": مـجـاالت االقتـبـاس" وضـحت فـيـها روايـته "بـحثـا عن الـزمن ا
إمـكـانيـة تـنـظيم مـجـال تـعريف االقـتـبـاس التـنـاصى عن طـريق تـقاطع

مفهومى: "احلرفى" و"الواضح" وفق ما يلى:
(١) االستشهاد هو اقتباس حرفى وواضح.
(٢) االنتحال هو اقتباس حرفى غير واضح.

(٣) اإليحاء هو اقتباس غير حرفى وغير واضح.
تمـكـنت بويـاغى من تفـسيـر عدد مـن الظـواهر الـنصـية; الـتى ظلت
إلى هـذا الـوقت خـفـيـة ومـلـغــزة. يـذكـر دوبـيـازى أنه وهـو يـكـتب بـحـثه
نـظـرية الـتنـاصـية لـلمـوسـوعة اجلـامعـية (١٩٩٠م) كـانت تـعد أطـروحة
جامـعية تدرس الـكاتب الروائى الـكبير "فـلوبيـر" دراسة تناصـية; تقوم
على حتـليـل اخملطـوطات; وعـلى مرحـلة "مـا قـبل النص" أى مـرحلـة ما
قـبل تكـون األعمال تـبحث فيـها عن كيـفيـة تكون االقـتباس عـند إجناب
الـنص عن الكيفيـة التى يتم بها تـملك االستشهـاد واالنتحال واالحالة
واإليحاء وإدمـاجها فى فضاء النص الذى يـخرج إلى النور هذا الفهم
اجلـديــد لـلـنص قــبل إنـتــاجه وبـعــده يـفـتح آفــاقًـا جـديــدة أمـام اجملـال
التـوليـدى للـنصـوص. ويبـقى البـاب مشـرعًا أمـام اتسـاع أو انحـسار

تعدّد أو تفرّد مجاالت اشتغال مصطلح التفاعل النصى.
ـا يؤكـد وجاهـة األساس الذى تتـابع نظـرية الـتناصـية تـبلـورها 
ـيـة مصـطلح ـوسـوعات الـعا قـامت علـيه. ففـى سنـة (١٩٩٤م) يدخل ا
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ــتـفــاعل مــعه وكـأنه جــزء من الــنص ال يـنــفك عـنـه أمـا فى الــتـرابط ا
النـصى فإنه يتيح التفـاعل مع النصوص وكأنهـا شبه مستقلة; ألن كل
كن التوجه نص يصبح قـابال ألن يتضـمن غيره من الـنصوص التـى 
كن التـنبيه إلى إننا نتحدث إليـها مباشرة والتعامل مـعها فى ذاتها. 
عـتمد عـلى تعدد الوسـائط أما البـسيط فهو ال عن النص اإللكـترونى ا

طبوع(٢٩٢). يختلف كثيرًا عن النص ا
ـشــعب والــرافل) حتت : (ا ـصــطــلــحــ يــضم حــســام اخلــطـيـب ا
مصـطـلح واحد يـطـلق عـليه الـنص الـتـكويـنى بـينـمـا يـضمـهـما سـعـيد
يقـطـ (التـرابط الـنصـى وتعـدد الـوسائط) حتت اسم واحـد: الـترابط

النصى.
Hypermediaو Hyper text   ــكن ان يــشــتــغل الــنــصــان الـ
ضــمن عالقـة واحـدة هى Hypertextuality أسـوة بـعالقـات جـيـرار
ـــــصـــــطـــــلح جـــــنـــــيت وتـــــنـــــضم هـــــذه الـــــعـالقـــــة بـــــدورهـــــا حتت ا
الكبيرIntertextuality وتشكل بدورها وعيًا نقديًا يتطلب من الناس
أن يــراجـعــوا عـاداتــهم فى الــتـقــرب الــكالمى أو الــكـتــابى من الــعـالم
وحقائقه ويقودهم إلى أن يكشفوا النقاب عن ذلك اجلانب اخملبوء فى
الـكالم والـكتـابـة والذى ظل يـسـيطـر عـلى التـفـكيـر اإلنسـانى ويـوجهه
ارسة الـكتابة ـاضية فتـصبح  بطـريقة خفـية على امتـداد العصور ا
أكثر من مـجرد نقـلة تقـنية من نص مـطبوع إلى نص غـير سطرى; إذ
ـنتـظر أن يـنـتج عنـها قـراءة جـديدة لـنا ولـلـعالم تـغيـر الـكثـير من من ا
ـفـهـومـات فتـأتى خـطـوة تـالـية لـعـمل دريـدا الـتفـكـيـكى ومـرةً أخرى ا
ؤلف لكثير من التشكيك والتحول. تخضع مسلمات النص القار ا

ــصــطــلح مـن نص إلى آخــر حــسـب حــاجــيــاته"(٢٨٩) يــلــحـق بــهــذا ا
مـصـطـلح آخـر يشـكل تـطـويـرًا له هو  Hypermedia تـعـدد الـوسائط
وفق ترجمة يـقط والنص الرافل وفق ترجـمة حسام اخلطيب ويعنى
دمج الـرسـوم واألصوات والـفـيـديـو أو أى تـشـكـيل آخـر فى مـنـظـومة

علومات واستدعائها"(٢٩٠). ترابطية بشكل رئيسى خلزن ا
وهنا تكون اختيارات التـفاعل ب يدى مستعمل احلاسوب وتتركز
هـيـكـلــيًـا حـول الـســعى لـتـقــد وسط لـلـعــمل والـتـعــلم مـواز لـلـتــفـكـيـر
اإلنـسـانى يـسمح بـتـداعـيات لـلـموضـوعـات بـشكل هـرمى أو شـجرى.
وتــدمج مــوسـوعــة إنــكــارتــا الــتـرابـط الـنــصى ضــمن مــفــهــوم "تــعـدد
الـوسـائط". وترى أنه يـسـتوعب تـقنـيـت هـمـا: التـعدد الـنـصى وترابط
الـــوســائط ويــغــدو الـــتــرابط الــنـــصى وفق ذلك: "طــريـــقــة فى تــقــد
ـعلـومات; يـترابط فـيهـا النص والـصور واألصـوات واألفعـال معًا فى ا
ستعمل النص ـا يسمح  شبـكة من الترابطات مركبـة وغير تعاقبية 
وضـوعات ذات العـالقة دون التقـيد بالـترتيب ) أن يـجول فى ا (القار
ـوضـوعـات. وهـذه الـوصالت تـكـون غـالبـا من الـذى بـنـيت عـلـيه هـذه ا
ليه سـتعمل) حسبما  تأسيس مؤلف وثـيقة أو من تأسيس القار ا(
مــقـصـد الـوثـيـقـة"(٢٩١). وهـكـذا يــتـشـكل نـوع آخـر من الـنـصـوص هـو
الـنص اإللـكـتـرونى يـخـتـلف عن الـنص الـشفـاهى/ الـكـتـابى بـخـاصـية
الـتـلـفـيظ "الـنـقل مـن أنـظـمـة عالمـات غـيـر لــغـويـة إلى نـظـام الـعالمـات
الـلـغـويـة لـوحـة - (لــغـة) ويـتـجـاوزه إلى تـعـدد الـوسـائط ويـخـتـلف عـنه
ــكـتـوب) بـخــاصـيـة اخلــطـيـة الــتـسـلــسل والـتــنـامى كـمــا فى (الـنص ا
ويـخــتـلف مـعه فى آلـيـة الــتـضـمـ فـفى الـنص الــكـتـابى يـبـدو الـنص
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األسد وهو ينـشد شعره ونراه يسير بـجانب بحيرة فى لندن ونسمع
قـصيدته بـصوت جناة ونـرى فيلـمًا سينـمائيًـا يتمـحور حول الـقصيدة
أو مـتــضـمــنًـا لــهــا وقـد تــتالعب فى نـصـه وقـد نــقـرأه ضــمن الـنص
الـشعـرى العـربى ونـستـخرج مـعانى بـعض الـكلـمات من لـسان الـعرب

وهكذا..
هذا مجرد مثال طبعًا فلم تتمّ جميع اخلطوات التى ذكرناها لنص
ـكن إعدادهـا وإعداد التـراث كله نزار قـبانى أو لـنص سـواه ولكن 
ا يدل لـيتسـنى للـقارىء اجلديـد أن ينتج نـصه بالـطريقـة التى يريـد 

أن النص غير منته وأن قراءته غير منجزة.
ومـا التطور الـعلمـى أو التقنـى إال إضافة جـديدة لرؤيتـنا ولتـثبيت
نـظـريـة الـتـفـاعل الــنـصى الـتى يـبـدو لى أنــهـا بـدأت بـأسس سـلـيـمـة
ا يـتمـتع به مصطـلح التـفاعل النـصى من مرونة. وسـتنهـض وتستـمر 
ولـعـله عـبـر الـتـرابط الـنـصى والـنص اإللـكـتـرونى يـكـون قـد دخل عـالم
ا يتيح له التـطور واالستمرار ولعل التـكنولوجيا من أوسـع األبواب 

البرمجيات احلديثة تمثل تطبيقًا فعليًا للمصطلح.
بقى أن نقول: إن الـتفاعل النصى  Intertextuality استخدم فى

جميع الدراسات العربية منقوالً عن داللته الغربية.
ساهمات العربية: ساهمات العربية:ا (٢ ـ ٤ ـ ٢) ا

إن أول ذكـر لـلمـصـطـلح عـربيًـا كـان فى عـام (١٩٧٩م) فى كـتاب:
ـغـرب الصـادر عن دار الـعـودة ببـيروت ـعـاصر فى ا ظـاهرة الـشـعر ا
فى عـام (١٩٧٩م) ص ٢٧٦ حملـمـد بـنــيس الـذى تـرجـمه إلى: الـنص

الغائب.

كن أن نستفيـد من العالقة األخيرة "الترابط النّصى" فى قراءة و
ـعاصـرة ولعلّ الـعـرب قد كـتبـوا ما يـشبه التـراث وقـراءة النـصوص ا
كن أن نقرأ ضمنه عدة النص اإللكترونى اليوم بيد أنه نص كتابى 
طـوّل للـقامـوس احمليط: "تـاج العروس نـصوص مـثل شرح الـزبيـدى ا
فى شرح القـاموس" وهناك الـشروح والتفـاسير والتـلخيصـات العربية

للكتب اليونانية مثل شروح كتب أرسطو... إلخ.
ـا يـشـبه فـالـعـرب كـانـوا يـكـتـبـون كـتـابًـا ثم يـعـلّـقـون عـلـيه داخـله 
ـيـتــانـقـد" احلـديث ثم يـضـعـون الـهـوامش ثم احلـواشى ثم يـكـتـبـون "ا
حـواشـى عـلى احلـواشى. وأحـيــانًـا يـذيـلــون كـتـابًـا كــامالً فى حـاشـيـة
": فيه النص (هوامش) كتاب آخر. لنضـرب مثالً كتاب تفسير اجلالل
ستـطيل يـوجد شروح الـقرآنى موضـوع فى مسـتطيل وعـلى جانـبى ا
أو تـفـاسـير اجلـالل ثـم أحلق كتـاب (أسـبـاب الـنـزول) فى ذيل كـتاب
قدمة واخلاتمة. )  ناهيك عن الفهارس واحلواشى وا (فسير اجلالل
ـا كـانـوا يغـيـرون لـون احلبـر أو نـوع اخلط أو شـكـله فى أثـناء ور

ا يشبه أحدث التقنيات وهى "الترصيع". الكتابة 
هـنـاك بــرامج أعـدت خـصــيـصًـا لألدب ولـإلنـسـانــيـات وهى بـرامج
يـة والعرب فى طـور إعداد بـرامج حاسـوبيـة من هذا الـقبيل(٢٩٣). عـا
وتـعدّ جتـربـة الـقرآن الـكـر احلـديث الـشريف وتـفـاسـيرهـمـا جتـربة
نـاضجـة فنـحن نـقرأ الـنص وبـإمكـانـنا أن نـستـخـرج تفـسـير آيـة آية
وبـإمكـانـنـا أن نـسمـع صوت الـقـار وقـد نـرى له صورة جـانـبـيـة وهو

يقرأ وهكذا.
كن الـيوم أن نـسمع نـصًا لـنزار قـبّانى ونـرى صورته فى مـكتـبة
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كتاب مـحمد مـفتـاح: حتليل اخلـطاب الشـعرى ـ اسـتراتيـجية الـتناص
ـركــز الـثـقــافى الـعـربى بــيـروت الـدار الــبـيـضـاء. ط١ الــصـادر عن ا

. فهوم انتشارًا واسعاً ١٩٨٥ ص١٢٢ وعنه انتشر ا
واشتـغل عـلـيه الـدكـتـور عـبـدالـله مـحمـد الـغـذامى كـأحـد مـرتـكزات
ـشهـور: اخلطـيئة والـتكـفير الـذى صدر فى الـعام نـفسه الذى كتابه ا

صدر فيه كتاب مفتاح(١٩٨٥م) وترجمه إلى (تداخل النصوص) .
ثم صــدرت فى عــام (١٩٨٦م ) مــقــالــة صـبــرى حــافظ: الــتــنـاص
قاالت) عدد ـ ١٩٨٦م وإشاريات العمل األدبى فى مجلة ألف (عيون ا
ـ ص٧٧. وعنـها نـقل أكثـر النـقاد الـعرب. وتـعتـبر مـقالـة مارك أجنـينو
ـديـنى من خالل تـرجـمته (الـتـنـاص) الـتى نقـلـهـا إلى الـعـربـية أحـمـد ا
لـكـتـاب تـودوروف فـى أصـول اخلـطـاب الـنـقـدى اجلـديـد دار الـشـؤون
الـثقافيـة العامة - بغـداد ١٩٨٩م)  مدخالً واسعًا عـرّف بالتناص من
صطـلح عبـر تاريـخيـة أغفلت الـكثـير من الـتجارب خالل نقل أجنـينـو ا
التى قمـنا بتداركـها وبالتـوسّع فيما يـجب التوسع به وما يـعزّز البحث
صـطلح. مسـتفيـدين من كل ما وصلـنا حتى هذا ويسـتوفى تاريـخية ا

صطلح. التاريخ حول هذا ا
ـنـقـولــة عن الـلـغـات األخـرى أو عن الـكـتب ـقـاالت ا ثـم انـتـشـرت ا
فـهوم انتشارًا ال يخلو من وعى أو ا تسبب فى انتشار ا ترجمـة.  ا

ام بداللته. إ
صطلح بيد أن بعض احملـاوالت الدرسية العربيـة حاولت تأصيل ا
صطـلح األكثر لضمّـه إلى النقـد العربى الـقد وإلضوائه حتت رايـة ا
لك مـرتاض وأخـرى حملمد شهـرة "السـرقات" ومـنهـا محـاولة لـعبـد ا

وظـهـر عـنـده لـلمـرة الـثـانـيـة حتت مـسـمـى (هجـرة الـنـصـوص) فى
ـركـز الـثـقـافى الـعـربى بـيروت كـتـابه: حـداثـة الـسؤال الـصـادر عن ا
الدار الـبـيضـاء فى عـام (١٩٨٥م) ثم تـرجمه إلـى (التـداخل الـنصى)
غرب عاصر دار توبقال ـ ا فى كتابه: الشعر العربى احلديث الشعر ا

ـ ١٩٩٠م اجلزء الثالث ـ ص١٧٩ .
أمــا ظـهــوره الــثــانى فــقــد كـان فى عــام (١٩٨١م) فــقــد ورد فى كــتـاب:

سوسيولوجيا الغزل العربى لطاهر لبيب وترجمة الدكتور حافظ اجلمالى.
ـا يـنشـأ الـنص الـعربـى على مـا تـقـول جولـيـا كـريسـتـيـفا داخل ر
عـقدة من إثبـات ونفى مواقتـ لنص آخر. فكـأن النصوص احلركة ا
وها. عن كريستيفا ١٩٦٨م. تتجاور وتتداخل وتتكامل أثناء عملية 
وهــذا الـكـتــاب  نـشـره بــالـفـرنــسـيـة فى عــام (١٩٧٢م) وتـرجـمه
الدكتور اجلمالى وصدر فى عام (١٩٨١م) عن وزارة الثقافة بدمشق.
صـطلح دون ترجـمة محـدّدة له. فقد ثمّ شهد عـام (١٩٨٣م) نقل ا
ـصطلح الفرنسى عن كـتاب جيرار جينت طروس نقـلت أمينة رشيد ا
ـعاصـرة لنـظرية ـقارن والـدراسات ا (١٩٨٢م) عبـر مقـالتـها: األدب ا
األدب مــجــلـــة: فــصــول فى الـــنــقــد األدبى م٣ ع٣ ١٩٨٣ ص٥٧)

كالتالى:
نـاهج اجلديدة قارن بـثمار مـهمة بـاستعـمال ا ا يـأتى األدب ا "ر
لـدراسـة الـنـصوص فـى عالقتـهـا بـبـعـضـها Intertextualite ذلك أن
األدب تـراث إنـسانى يـتـراكم وينـتـقل حـسب الظـروف اخلـاصة لـنـشأة

األعمال فى كل مجتمع".
صـطـلح فى عام ١٩٨٥م كـعالمـة بارزة وعـتـبة ظـاهرة فى وظهـر ا
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قارن: قارن:(١-٣) التفاعل النصى ومصطلحات األدب ا (١-٣) التفاعل النصى ومصطلحات األدب ا
فاهيم مطالبة أيضًا بتفسير وجودها فى مناطق بسطت يبدو أن ا
النفـوذ والسيطرة عليهـا مفاهيم أخرى سابقة عـليها أو معاصرة لها
فى الـزمـان. فـإحــالـة من "نص مـركـزى" (نص نــزار قـبـانى مـثالً) إلى
مــتــفـاعل نــصى يــنـتــمى إلى مــنـطــقـة أو مــنـاطـق تـقع خــارج احلـدود
اجلغرافيـة القوميـة أو خارج احلدود اللـغوية لنزار قـبانى (نص لوركا
مـثالً) جتــعل الـتـفـاعل الــنـصى كـمـفـهــوم مـعـرضًـا لـلــمـسـاءلـة من قـبل
ـتـصـرفة ـنطـقـة فـغـدت ا مـفـاهـيم اسـتـقـرت لهـا الـسـيـادة عـلى هـذه ا
ناطق الشرعية والوحيدة فيها والـناظمة الفعلية لعالقاتها األدبية مع ا
ــفــاهــيم انــبــثــقت من حــقل مــعــرفى هــو حــقل األدب األخــرى. هــذه ا
ـقارن واكتـسبت أسمـاءها واستـقرت كـمصطـلحات جـرى االعتراف ا
قارن مـثل (األدب الـشفوى صـطلـح األدب ا بهـا مسـتقـلة أو مرادفـة 

وسوى: طلب وثالثة حملسن جاسم ا عبدا
ـوقف األدبى ـ احتـاد الــكـتـاب الـعـرب ـ األولى: (نـظـريـة الــنص) ا

دمشق ـ ع٢٠١ كانون الثانى ١٩٨٨م ـ ص٥٦ .
الـثـانـيـة: الـتـنـاص ضـمن كـتـاب قـضـايـا احلـداثـة عـنـد اجلـرجـانى
ية للنشر. لوجنمان ط١ ١٩٩٥م ص١٣٦. صرية ـ العا الشركة ا
الثـالـثـة: الـتـرجيـعـات ـ عالمـات ـ الـنادى الـثـقـافى بـجدة ج٢٤ م٦

صفر ١٤١٨هـ ـ يونيه ١٩٩٧م ـ ص٤٥ .
وال نـنسى مـحاولـة مـفتـاح وهى فاحتـة الشـهـوة عنـد النـقاد الـعرب

. صطلحات النقد القد فهوم اجلديد  فى مقاربتهم ا
وكان آخر مـساهـمة عـربية كـتابـنا هذا الـذى نأمل أن يـكون كـافيًا

وافيًا حتى عام كتابته (٢٠٠٠ ـ ٢٠٠١م) .

±∑µ ±∑¥



∏π

عرفية كلها. عمّ احلقول ا
وبــ االفـتــراضـ جنــد أنـفــسـنــا أمـام تــسـاؤالت عـديــدة تـنــبـثق

: جميعها من منطقة التنازع فمثالً
صـطلح الـوافـد اجلديـد "التـفاعـل النـصى" عن مهـمته هل يـتخـلى ا
ا ـقارن"? وذلك  صـطلح آخـر "كاألدب ا ـتفـاعل النـصى  فى دراسة ا

نطقة? لألخير من وجود سابق عليه فى هذه ا
صـطلـحـات أخرى أقل تـزمتًـا من مصـطلح أم أنه سـيتـخلى عـنهـا 
ـقـارن? مصـطـلحـات انـبثـقت عن حـقـله وجاءت مـرادفـة له مثل األدب ا

ى? األدب العام األدب العا
صطلحان عن حقول متقاربة? هل انبثق ا

ـقـارن "علـى مـفـاهيـم مـسـتقـرة كـ األدب الـقـومى هـل قـام األدب ا
التأثير والتأثر?

ـنهج ـقارن? هل انـحسـر النحـسـار العـمل با اذا انـحسـر األدب ا
ـقارن" ـاذا كـان "األدب ا الـتـاريـخـى? أم ألفـول الـفـلـسـفـة الـوضـعـيـة? 
ـدارس التى انبثق عانى والـدالالت بتعدد ا مفهـومًا متذبـذبًا ومتعـدد ا

عنها?
هل كان التفاعل النصى مفهومًا مؤدجلاً?

ـا أفرز ـقـارن الـتـخـلى عـن شوفـيـنـيـتـه  ـاذا لم يـسـتـطع األدب ا
دراســـات غــيــر مـــوضــوعــيــة افـــرزت مــفــاهــيـم غــيــر بــريـــئــة من مــثل

االستشراق?
قارن أمام التغيـر االجتماعى وأمام التقدم اذا لم يصمـد األدب ا

التقنى?

ـى األدب الـعـام.. إلخ)  وكـلــهـا طـبـعًـا الــتـأثـيـر والــتـأثـر األدب الـعـا
ـقـارنـة مع أدب أو آداب قـومـيـة تـقع خـارج احلدود مـتـضـمنـة مـعـنى ا

اجلغرافية أو اللغوية لها.
تـفاعل "يوقـعنا فى مـنطقـة أشبه ما احلـقيقـة إن السيـر وراء هذا ا
تـكـون منـطـقة "تـنـازع مـصطـلـحات" أو "تـنـازع مـناهج" فـكل مـصـطلح
ـصـطـلـحـات األخـرى لـيـفـرض هـيـمـنـته عـلى فـيـهـا يـحـاول أن يـنـحى ا

نطقة ويتعامل مع هذه العالقة وفق منهجه ووفق منطقه. ا
ـنـبــثـقـة عـنـهـا تـلك ـنـاهج ا ـفـهـومـات هـذا هــو صـراع ا صـراع ا
نـاهج. هذا فـهومـات وهو صـراع النـظريـات الـتى تقف وراء هـذه ا ا
الصـراع الذى تفرضه جملة أسـباب أهمها الوجود فى مـنطقة متنازع
كن للمتصور لذلك أن عليها. فهو صراع تفرضه اجلغرافية واللغة. و
نطقة أو وجـودة فى هذه ا صـطلحات ا يـفترض تداخالً وتعـالقًا ب ا

يفترض جتافيًا وتنافرًا وتضادًا بينها.
فـإذا افـتــرض الـفــرضـيــة األولى كـان هــنـاك تــداخل بـ احلــقـلـ
ـفـهـومـات كـلهـا إلى ـفـهـومـات وصـارت ا ـنـبـثـقـة عـنـهـما ا عـروفـ ا ا
"تــشـاكـل" فى الـعــمل وفى الــداللــة أو إلى تــرادف. األمـر الــذى يــنـفى
ا احلـاجة النـبثاق مـصطلح جـديد مـثل مصطـلح "التـفاعل النـصى" طا
شـكـلـة. أما إذا افـتـرض الفـرضـية قـارن يـحل ا أن مـصـطلـح األدب ا
الثانية فهذا االفتراض يقود إلى "اختالف" واالختالف يقود إلى وجود
ـقــارن مــتــذرعًـا انــبــثــاق مـصــطــلح جــديــد يـحـل مـحـل حـقـل األدب ا
بانحسار احلقل األخير وضيق رؤيته أى انحسار مهمته وانغالقه على
هدفه الذى نـشأ من أجـله أو نظـرًا لعدم مـرونته وتـقبـله للتـغيـير الذى
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عنى كلمة "أدب" ودالالتها فى الثقافت الفرنسية واإلجنليزية االنتباه 
ـصــطـلح. فــهى تـعـنـى فـيـهــمـا "دراسـة األدب" فــيـصـبح أبـان نــشـوء ا
ـقـارنـة أو ـصــطـلح وفق تـبــ الـداللـة اجلـديــدة "الـدراسـة األدبـيــة ا ا

قارنة لألدب"(٢٩٤). الدراسة ا
درسة الفرنسية: درسة الفرنسية:(١-١-١-٣) ا (١-١-١-٣) ا

ـقارن مـصـطـلح خالفى ضـعـيف الـداللـة على إن مـصـطـلح األدب ا
Paul Van Tigem ـــقـــصــود مـــنه لـــذلك اقـــتـــرح بــول فـــان تـــيــغم ا
مـصــطــلــحـات أخــرى أقــرب داللــة إلى مــوضـوعـه مـثـل: "تـاريخ األدب
ـقـارنة"(٢٩٥) ويـصـر أصـحـاب ـقـارن" و"تـاريخ ا ـقـارن" و"الـتـاريخ ا ا
صطـلح نشأ درسـة الفرنـسية عـلى إحلاق كـلمة "تـاريخ" وذلك ألن ا ا
متـأثرًا بـالنـزعة التـاريخـية الـتى سادت الـقرن التـاسع عشـر. فهـو عند
غويـار: "تـاريخ العالئق األدبـيـة الدولـية"(٢٩٦) فـيه يـتمّ "دراسة الـعالقة
بــــ أدب قـــــومـى مــــعـــــ وأدب قـــــومى أو مـــــجـــــمــــوعـــــة من اآلداب
ـقارنـة بأن تـكون القـومية"(٢٩٧) ومـا إصرارهم عـلى حتديـد عنـاصر ا
" أوالً و"قـومـياً" ثـانيًـا إال تـأثّر بـشـيوع الـنزعـة الـقومـيـة وتورمـها "أدباً
ـصـطـلح نـشأ عـنـد األوروبـيـ آنذاك. وخـاصـة الـفـرنـسـيـ مـنـهم. فـا
ـقـارنـة فـرنـسـيـاً وحـقل الـدراســات أيـضًـا انـبـثق عـلـى أيـدى عـلـمـاء ا
درسة األمـريكية الفرنـسية وشاع عـلى هذا األساس إلى أن جـاءت ا
وغيـرت من بـعض األسس الـتى قـام علـيـها هـذا احلـقل الـدراسى أما
درسـة الفرنسية فـهو "استقصاء ظـواهر التأثير الـهدف الذى نشدته ا
والـتأثـر بـ اآلداب القـومـية"(٢٩٨). وذلك "إلكمـال كـتـابـة تاريخ اآلداب
ــقـارنـة فـقـد قـامت عـلى أسس الـقـومـيـة"(٢٩٩) وأمـا مـنـهـجـيـة األدب ا

ـقـارن" حـضـارات وثـقـافـات األ كـلـها ـاذا لم يـخـتـرق "األدب ا
فـبـقـيت مـناطـق سواد أعـظم ال تـخـضع لـسـيـطرته; كـالـصـ والـيـابان
والـهـنـد ودول أفـريـقـيـة كـثـيـرة هل الـسـبب حـصـانـتـهـا وانـغالقـهـا أم

شوفينيته?
مـا سـبب انـبـثـاق حـقول مـعـرفـيـة جـديـدة للـبـحث الـنـقـدى كـالـتـلقى

والسييمائية ونظرية التناصية?
تـشـكل هـذه األسـئــلـة حـافـزًا آخـر لإلجـابــة عن احـتـمـال تـعـالق أو
تـداخل أو تـشـابـه أو اخـتالف مـفـهـوم الــتـفـاعل الـنــصى مع غـيـره من
فـاهـيم كـمـفـتاح ـقـارن واخـتـرنا سـبـيل الـتـعـريف بـا مفـاهـيم األدب ا
للولوج إلى احلل ولنبدأ بتعـريف العنوان/ اليافطة الذى تنضوى حتته

فاهيم األخرى. ا
قارن: قارن:(١-١-٣) التفاعل النصى واألدب ا (١-١-٣) التفاعل النصى واألدب ا

ـقـارن مــصـطـلح مــضـطـرب فـى بـنـيـتـه الـتـركــيـبـيــة يـعـجـز األدب ا
ـا يـسبب اضـطـرابًا فى ـقـصود مـنه  الـتركـيب احلـالى عن إيـضاح ا
ـصـطلح داللـته. إذ تـتـجمـع للـمـتـلـقى داللـة أخرى جـراء سـمـاعه هـذا ا
ـقارنة مع مفادهـا: أن هناك آدابًـا خاصـة ينتـجهـا أصحابـها بـقصد ا
آداب أخرى فى بالد أخـرى وبلغـات أخرى أنـتجهـا أصحابـها لذات
الـغرض. ولـكى نتـبـ الداللـة احلقـيـقيـة منه فـالبد من حتـسس مواقع
االضـطــراب هـذه وقـد تــبـدى لـنــا أنـهــا مـتـمــركـزة تـمــامًـا فى تــرجـمـة
ـصطـلح أى نقـله عن اللـغات األصلـية كـالفـرنسـية واإلنـكلـيزيـة. فهو ا
Com- :وفى اإلنـكـلـيـزيـة Litterature Comparee  :فى الـفـرنـسـيـة
 paretive Literature وهـذا الـنـقل جــاء نـقالً حـرفـيًـا دون الـوعى أو
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ــؤثـرة فى مــضــامـ األدب وفى ومــصـادر االســتــلـهــام ا والــشـعــراء
أساليبه الـتعبيرية وأشكـاله الفنية على حدّ سواء"(٣٠٤). وال بدّ للباحث
ـقارن مـن ثقـافـة عـامة تـسـاعـده فى عـملـه العـمالق هـذا وتـمـكنه من ا
دروسة وتتيح التعامل مع حركة التاريخ وتناقضاته احمليطة باآلثار ا
لـه ضبط انـعـكـاساتـهـا الـسلـبـيـة واإليجـابـيـة فـضالً عن ثقـافـة خـاصة
طروحة وضوعه من حـيث تمكنه من لغات الـنصوص واألغراض ا

وتوفر له ما تقتضيه الدراسة من عدّة البدّ منها لكلّ باحث.
درسة األمريكية: درسة األمريكية:(٢-١-١-٣) ا (٢-١-١-٣) ا

ـقــارن فــقـد كــانت أكــثـر ـدرســة األمــريـكــيــة لألدب ا أمّـا نــظــرة ا
فهوم الفرنسى فى كثير من القضايا: تسامحًا من ا

ـفـهوم األمـريـكى ثـبـوت الـتـأثيـر والـتـأثـر أسـاسًا (١) لم يـشـتـرط ا
قارنـة فقد حتولت تلك الدراسـات على حدّ قول رينيه لقـيام الدراسة ا
ويـليك إلى "عمـلية مـسك الدفاتـر لنشـاطات االستـيراد والتصـدير التى
قارن حقل جتارة تتم ب اآلداب القومية"(٣٠٥). وبهذا يصـبح األدب ا
ــنـبع ــصـدّر هــو األفــضل واألقــوى وهــو األصل وا خــارجــيــة فـيــهــا ا

ستورد فهو تابع مقلد يفتقر إلى األصالة. صدر بينما الطرف ا وا
(٢) نــظــر إلى األدب (كـــبــنـيــة) أســاس يــجب االهــتــمــام بـهــا من
النـاحية اجلمالية والـفنية وبذلك يكون قـد هدم اجلدار الذى اصطنعته

قارن. درسة الفرنسية ب النقد األدبى واألدب ا ا
ـركـزيــة الـتى وسـمت الـدراسـات األوربـيـة. وكـان (٣) ابـتـعـد عن ا
فهوم على توسيع احلدود متسامحًا بشأن القومية. فعمل وهو يحدّد ا
ـقـارنـة مع األدب إلى حقـول مـعرفـيـة أخرى. اجلـغـرافيـة. وكـذلك نقل ا

جتريـبية بحـتة وغيـر متسامـحة أبدًا فى طـريقة اجلمع أو االسـتقصاء
نهجية فى جمع الوثائق وذلك لشيوع الفـلسفة الوضعية وتتمـثل هذه ا
واألدلة والوسـائط وكل ما يبـرهن بصورة مـلموسة ويـقينـية على وجود

عالقات تأثير وتأثر ب أدب قومي أو أكثر"(٣٠٠).
فـالـبـاحث يـقف عـلـى احلـدود الـلـغـويـة والـقـومـيـة ويـراقب تـبـادالت
ـشـاعـر"(٣٠١). ومن مـجـاالت اهـتـمـام ـوضــوعـات والـفـكـر والـكـتب وا ا
قـارن أيـضًا األخـذ بـع االعـتـبار عـنـاصر مـهـمة الـبـاحث فى األدب ا
ــكـــان وثــقـــافـــة الــكـــاتب وســيـــرته والـــلــغـــات الــتى مـــثل "الــزمـــان وا
ـقـارنـة من أجل يـتـقـنـهـا"(٣٠٢) ويـهـتم بـوجـود صـلــة بـ الـنـصـوص ا
ـصــادر ويــحــتـفل ــنــابع وتــقـصـى ا الــوصـول إلـى أصل األفــكـار وا
واقف جتـاه بلـد ما بـقضـايا مـثل "االستـقـبال والـرحالت اخلارجـيـة وا
كن أن تقام فى أدب بلد آخر فى فترة معينة. ألن مثل هذه القضايا 
عـلى حـلولـهـا أدلة واقـعيـة قـطعـية"(٣٠٣). وهـكذا فـالـفرنـسـيون يـركزون
عـلى العـناصـر اخلارجـية فى دراساتـهم ويسـتبـعدون الـنص (موضوع
ـكـان الـثانى الـدرس األصلى) من سـاحـة الـبـحث لذلك احـتل األدب ا
وظل الفـرنسيـون ينظـرون شزرًا إلى الـدراسات التى تـكتفى بـالكشف
عن أوجه التـقابل والتشابه فـقط فاستبعدوا بـذلك النقد األدبى وأبقوا

على التاريخ.
ـقـارن فـأهــمـهـا األجـنـاس األدبـيـة الـشـعـريـة أمـا مـيـادين األدب ا
والنثرية على اختالفـها ومراحل التاريخ األدبى واالجتاهات السائدة
ـواقف األدبـيـة ومـضــامـيـنـهـا الـفـكــريـة والـفـلـسـفـيـة فى مــسـارهـا وا
تـجـسدة فى آثـار الكـتاب والـنمـاذج اإلنسـانـية والـصور احلـضاريـة ا
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الفرنسـية. إال أن هذه النزعة القت انتـقادًا حادًا وخاصة من أصحاب
ــدرســة األمــريـكــيــة. ثم إن مــفـهــوم األدب الــقــومى: مــفـهــوم خالفى ا
ـكتوب بلغة قـصود باألدب القومى? هل هو ا . إذ ما ا وإشكـالى أيضاً
واحـــدة? فــــيـــنــــضـــوى األدب اجلـــزائــــرى واألدب الـــلـــبــــنـــانى واألدب
ـكتـوب بـالـفرنـسـية حتت السـويـسـرى وأدب بعض الـبالد االفـريـقيـة ا

يافطة األدب القومى الفرنسى?
كتوب داخل احلدود اجلغـرافية? وعندئذ كيف ننظر أم أنه األدب ا
تعددة التى تضمها حدود بلد واحد فمثالً كيف إلى آداب القوميات ا
ننـظر إلى أدب كنـدا أو أدب الهنـد أو أدب سويـسرا ثم كيف نـتعامل

مع أديب يحمل جنسيات متعددة?
احلـقيـقـة إن الدراسـات الـتى تقـوم عـلى مـفهـوم األدب الـقومى هى
دراسـات عائـمة ألنـهـا قامت عـلى مـفهـوم غيـر مـحدد أصالً ويـبدو أن
شــوفـــيــنـــيــتـــهــا هـى الــهـــدف األول واألخــيـــر وراءهــا فـــهى دراســات
أيديولوجيـة أى تكمن خلفها خطة لـلتوسع االستعمارى حتى ولو كان
هـذا الــتـوسع يــأتى عـلى حـســاب الـثـقــافـة فـهـى دراسـات غـيــر بـريـئـة
ثـال (دراسات االستشراق) ونتائجـها غير صائـبة. نذكر عـلى سبيل ا
(٣٠٧). وقـد وضح "إدوارد ســعـيـد" ذلك جـيــدًا فى كـتـابـه الـذى يـحـمـل
ــركـزيــة الـغــربـيـة االســم ذاته.L'orientalisme وفــيه يـكــشف عن ا
وقيـام هذه الدراسات على ثـنائية األنا واآلخـر فاألنا هى الغرب وهى
الداخل أيضًا أمـا اخلارج فهو الشرق. فالغرب هـنا مركز بينما اآلخر

. محيطه أو هامشه وهو مولد وبؤرة ومشعّ
غـيـر أنّ التـنـاصـيـة تـنظـر بـعـ االحـتـرام إلى كلّ اآلداب وتـتـعامل

ـقــارن أنه "دراسـة ـاك لـألدب ا فـقــد جـاء فى تــعــريف هـنــرى. هـ. ر
األدب خـلف حـدود بـلـد مـعـ ودراسـة الـعالقـات بـ اآلداب مـن جـهة
ـعرفـة واالعـتـقاد من جـهـة أخـرى. وذلك من مثل ومنـاطق أخـرى من ا
ـوسـيـقى والـفــلـسـفـة والـتـاريخ الـفـنـون: الـرسـم والـنـحت والـعـمــارة وا
والعـلوم االجتماعية السـياسة واالقتصاد واالجتـماع والعلوم والديانة
وغـيـر ذلـك. وبـاخـتـصـار هو مـقـارنـة أدب مـعـ مـع أدب آخر أو آداب

ناطق أخرى من التعبير اإلنسانى"(٣٠٦). أخرى ومقارنة األدب 
ـقارن إلى تـبـ مـفـهومـ من مـفـهـوماته قـادنا الـتـعـريف بـاألدب ا
درسـتـان الـفـرنسـيـة واألمـريكـيـة وطـبـعًا يـبـقى هـناك عـبـرت عنـهـمـا ا
ى) مفـهـومات أخـرى مـثل (األدب الشـفـوى واألدب العـام واألدب الـعا
تنـتظر التعريف بها وعـرضها على مفهوم الـتفاعل النصى للكشف عن

أوجه التشابه أو االختالف.
ـفـهـوم ـضى إلـى ذلك. ال بـد لنـا من الـوقـوف عـنـد ا ولـكن قـبل ا
الـلذين عرفـنا بهـما تـستوجب وقـفتنـا هذه بروز مـصطلـحات عن حقل
نهج من مثل: األدب القومى قارن سواء عن النـظرية أم عن ا األدب ا
ـنابـع - األصول) وبـروز مـصـطـلـحات ـصـادر ا (الـتـأثـير والـتـأثـر - ا
ــصـطـلــحـات مـثل ــقـارن وتـضــارعه فى تـلك ا تـقـارع مــفـهـوم األدب ا
ــاديـة اجلـدلـيـة نـظـرة الـتـشـابه ـثـاقـفـة نـظـريـة ا الـتـوازى الـتــلـقى ا

التيبولوجى.
(٢-١-٣) التفاعل النص(٢-١-٣) التفاعل النصى واألدب القومى:ى واألدب القومى:

قارن من نزعة قومية تسعى إلثبات الفضل انطالقًا انطلق األدب ا
ركزية األوروبـية وخاصة من مركزية الـعقل والثقـافة وهى ما عرف بـا
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ـصادر. والـعالقـات الـقـائـمـة عـلى حـقائـق ثابـتـة تـقـتـضى تـقـصى ا
صـادر يـحيل بـدوره إلى تـاريخ األدب; وبذلك يـكـون مفـهوم وتقـصى ا
رتبـة الثانـية وإقصاء التـأثير والتـأثر قد تـسبب فى إبعـاد النص إلى ا
الـنــقـد األدبـى عن حـقل الــدراســة وإهـمــال اجلــانب الـفــنى واجلــمـالى
ـراجع. صـادر وا لـلـنص وإفـسـاح اجملـال أمـام تـصـدر قـائـمة ثـبـت ا
ـفهـوم الفرنـسى قاسـيًا جـدًا فى معـاملة الـنص ولم يصل لـذلك كان ا

إلى دراسات متكاملة جراء هذا التشدّد أو هذه العملية.
فـهـوم التـأثـيـر والتـأثـر ألنه مفـهـوم هيـمـنة وتـراجع أيـضًا الـعـمل 
ومـفـهـوم توسّع أى مـفـهـوم مؤدلج أو مـسـيّس خـدم نزعـات إقـليـمـية

كالنزعة "الفرانكفونية" لذلك جند سعيد علوش يعرفه فيقول هو:
(١) تقبل سلطة رمزية لنص سابق أو معاصر.

ى. (٢) اخلضوع لنزعة أدبية أو تيار عا
(٣) الـوقـوع حتت تـأثـير مـثـاقـفة أدبـيـة بـحكم عالقـات الـقـوى التى

تخضِع آلداب الدول الكبرى آدابَ الدويالت الصغرى(٣٠٩).
ومن تـعـريفه نـسـتنـتج الـثنـائـيـات التـالـية (مـؤثـر/ متـأثـر)  (قوى/
ضـعـيف)  (هـيـمـنـة/ خـضـوع) وهى ثـنـائـيـات أغـلـبـها قـادم من آداب
درسة إسكس" استعمـرت بالدها. لذلك نـشأ فى إنكلـترا ما يسـمى "
وهى تـتـناول الـقـول االسـتـعـمـارى عن اآلخـر من نـاحـيـة وآداب الـعالم
الثـالث من ناحيـة أخرى بوصـفها مـوضوعات لـلدراسة وأطـلقت على

. (٣١٠)Cross Culture    هذه الدراسات ثقافة التقاطع
( ٣-١-٣-٢) التفاعل النصى التناصي( ٣-١-٣-٢) التفاعل النصى التناصيَّة:ة:

إن الفـروقات ب مـصطلح الـتفاعل الـنصى ومصـطلح التـأثير (لب

مـعـهـا عـلى أسـاس نـصـوص وال تـفــاضل بـيـنـهـا عـلى أسـاس مـوطن
ـتـفـاعل الـنـصى. وهى ال تـأخـذ بـحـدود أبـعـد من حـدود الـنص الـتى ا
يرسمـها أو فضاء الـنص الذى يحـدده. ثم إن التناصـية مفهـوم منفتح
لم يـتـحـرك بـفـعل نـزعـة مـا بـل ظـهـر كـرد فـعل عـلى االنـغالق الـنـصى

الذى تسببت فيه البنيوية.
(٣ - ١ - ٣) التفاعل النصى والتأثير والتأثر:(٣ - ١ - ٣) التفاعل النصى والتأثير والتأثر:

(١ - ٣ - ١-٣) التأثير والتأثر:(١ - ٣ - ١-٣) التأثير والتأثر:
ـقارن حـيّـر الـدارس والـنـقاد مـا من مـفـهوم من مـفـاهـيم األدب ا
مــثل مــفـهــوم الــتـأثــيـر Influence حـتى إن اخلالف دب ب دارسى
ــقـارن حــول مـعـنـى هـذا االصـطـالح واسـتـخــدامه بل جـدوى األدب ا
واقف النقدية ـا نتج عنه تطرف كبـير فى ا دراسات الـتأثير ذاتها. 
ـا يــســـمى يـتــراوح بـ الــرفض الـتــام لـفــكـــرة "الـتــأثـيــر والـقــبـول 
بدراسات التوازى   Studies Paralellism وإلى خلط ب دراســات

Recepionalism* التأثير واالستـــقبال
   من اجلانب اآلخر يشعر الدارسون أن مفهوم التأثير مفهوم

ـكن استخـدامه أو إساءة اسـتخدامه فضـفاض إلى حـدّ كبيـر حيث 
فى دراسة دوائر واسعة من العالقة األدبية.

ـثال: يشـكو من أنه "يـطلب من مـفهوم فـإيهاب حـسن على سـبيل ا
الـتـأثـيـر أن يـبرر وجـود أى نـوع من أنـواع الـعالقـات األدبـيـة بدءًا من
العالقات القائمة على الصدفة احملضة وانتهاء بالعالقات القائمة على
حـــقـــائق ثـــابــتـــة وبـــ هـــذين الـــطـــرفـــ عــددًا آخـــر مـن الــعـالقــات

الوسيطة"(٣٠٨).
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ـا يـعـنى أن الـنص مـا هـو إال مـوزائـيـكيـة من وتـقـاطع بـ كل هـذه 
الـتـنصـيصـات. ذابت وحتـولت آخذة مـن بعـضهـا اآلخـر بيـنـما يـجرى
اإلقرار بأن خلف ظاهر هذه التقـاطعات ب النصوص (الكلمات) ثمة
فعل جدلى يقصى ويأخذ ما ب اخملالفة وتأكيد الذات فالعزم الكلى
تـعززة بهذه خلف هذا الـفعل اجلارى فى حـياة اللـغات هو احلـوارية ا
ـرجعـيـات والسـجالت وهوامش الـلـغات فى كل نص الهـجنـة تالقى ا
جامع أو فى جـنس أدبى مكـتنـز بكل هـذه فى حالـة دفاع وحرب مع
ـتسـلّطة الـتى تريـد الغلـبة. أى أن "الـتناصـية هـنا فعل له اجملتـمعات ا
عالقته الـوطيدة بـالهـيمنـة ومفاهـيمـها وكذلك بـعالقات الـسلطـة والقوة
والـنـفـوذ. فـكل احـتـواء يـقـود إلى والدة وكل حـواريـة اكـتـنـاز جلـمـعـية
ـا هو تـسلـطى أو سيـادى أو رسمى األصـوات التى تـضطـر العـديد 
إلى الــذوبـان فــالـهــجـنــة تـشــتـغل عــلى خالف أحـاديــة اخلـطــاب الـتى
حتاصر وحتبط عنصرًا ما لتخرج منه بصوت رسمى فاللغات معركة

ليست بريئة"(٣١١).
والـتنـاصـية ال تـفرضـهـا الدول بل تـفرضـها احلـواريـة النـاشئـة ب
. والقـار ال يأتى النص فـاقدًا الـذاكرة بل ذاكرته هى النص والقـار
ذاكـرة النص الذى يقرأ والـقراءة لم تعد معـنية بالبـحث عن التأثيرات
فـهـذه حـكايـة عـتـيـقة سـخـر مـنهـا الـعـديدون مـنـذ زمن. حـتى إن ريـنيه
ـقـارن إذا جـرت ويـلـيك وصـفـهـا بـقـوله: "سـتـتـقـهـقـر دراسـات األدب ا
قارنة الفرنسيون"(٣١٢). منهجية التأثير وسادت كما وصفها أساتذة ا

صادر: صادر:٤-١-٣) التفاعل النصى وا (٤-١-٣) التفاعل النصى وا
صادر - ـصادر بـعدة مرادفـات: (ا قـارنة أفرزت مـصطلح ا إنّ ا

نطلقات قـارن) شاسعة وكبـيرة بل هناك اختالف من حـيث ا األدب ا
واألهــداف بــيــنـــهــمــا. وال يــتـــبــ لــنــا ذلك إال إذا تـــأكــدنــا من وضع
ـصـطلـحـات فى سـيـاقات أخـرى عـلى األقل عالمـاتـيـة فبـيـنـمـا كانت ا
فـكرة العالقات والـتأثيرات داخل السـياقات وعبـر األنساق جترى على
أساس مصـطلـحات تمـثيلـية; تعـرض للفـاعلـية فى مفـاهيم سائـدة غير
عـالماتـيـة; جتىء تـنـاصـيـات كـريسـتـيـفـا وكـلـلـر علـى أساس عـالماتى.
ولهذا لم نعـد نقرأ إحاالت عـلى الوعى أو التجـربة أو الثقـافة أو البلد
ـــدلــوالت حتـــيـل إلى مـــدلـــوالت أخــرى والـــنـــصـــوص حتـــيل إلى بـل ا
نـصــوص و"الـتـفــاعل الــنـصى" يــنـطــلق من داخل الــنص لـلــبـحث عن
. عـلى عـكس مـا ينـطلق مـتنـاصـاته وذلك بعـد عـبورهـا إلى أفق الـقار
ـقـارن يـفتـرض أوالً الـتـأثيـر ويـعـمل على ـقـارن فاألدب ا مـنه األدب ا
إثـبـات ذلك فـإن خـانـته صـحـة الـفرضـيـة فـإنه سـيـخـلص بـعـد عـمل قد
يـستغـرق منه سنـوات أحيـانًا إلى حكم بـسيط. وهـو عدم وجود تـأثير.
ا يقـود إلى عدم جدوى دراسات الـتأثير بـينما الـتناصيـة تنطلق من

حقيقة لتصل إلى كامل احلقيقة.
والتـنـاصيـة إذ تـنظـر إلى الـفعـل التـنـاصى فإنـهـا تنـظـر إليه داخل
عـمعة. فالنصوص تـتصارع من أجل السيادة ولكـنها سيادة تختلف ا
ـقـارن". فـالنـصـوص تـفرض صـراعـاتـها من أجل عن هـيـمـنة "األدب ا
تـوالـد البـنى وتـغـيـر األعـراف والـتـقـاليـد الـتى اسـتـقـرت لـلـنـصوص أو
اخلطابات أو األنـواع أو األجناس الـسابقة. والـصراع يبدأ كـما يقول

باخت من الكلمة.
على أن الـكلـمـة وكذلك الـنص ما هـمـا إال حلـقة بـ سابق والحق
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هذه الفسحة التى تعبر أساسًا عن إمكانيات الثقافة التى تنتمى إليها
ستخدمة فى كتابة ذاك النص. اللغة ا

ـغـفـلة مـارسـات اإلنـشـائيـة ا فالـدراسـات الـتـناصـيـة تـسـتـوعب "ا
مـارسات الدالة فقـودة التى جتعل ا والنظم التـرميزيـة ذات األصول ا
ـفـهــوم من الـعـقـدة ــكـنـة"٣١٥ . وكــلـمـا حتــرر ا لــلـنـصــوص الالحـقـة 
ـبـاشرة لـالشتـبـاك والعالقـة لـيقـتـرن بالـفـضاءات الـعـامة لـلـثقـافـة بدا ا
متـسعًـا بـارتيـاح متـرادفًا مع الـلـغة والـثقـافة وهـنـا يضـيف كلـلر: إن
التناص هكذا لم يعد اسمًا لعالقة العمل بنصوص محددة مخصوصة
سترد للعالقة"(٣١٦). ا هو تسمية للمشاركة فى الفضاء ا سابقة وإ
ـقـارن يـغـفل الـوعى بـتـنـاصـيـة العـالقـات أى بتـلك وحـقل األدب ا
ـتـخفـية داخل الـلـغات وبـيـنهـا وفى طـياتـها وفى الفـعـاليـة احلـاضرة ا
خطـاباتها الـعديدة. وكريـستيـفا إذ تلحّ على مـعنى التـناص وحتيد عن
ـصـادر; فـذلك ألنـهـا تـؤمن أن الـتـفـاعل الـنصى مـعـنى الـتـأثـيرات أو ا
سك ركزية  "قوته تكمن فى الفعل الذى يتحقق من خالل نص نافذ ا
ـعـنى هـاضمًـا ومـحـوالً ومـغـيرًا فى آن ـعـنى وبـهـذا يكـون الـفـعل ا بـا

واحد"(٣١٧).
قارن: فهوم األمريكى لألدب ا قارن:٣ - ١ - ٥) التفاعل النصى وا فهوم األمريكى لألدب ا (٣ - ١ - ٥) التفاعل النصى وا
ــفــهــوم األمــريــكى لـألدب قــد وقع فى ازدواجــيــة مــنــذ يـــبــدو أن ا
صـطلح ـقـارنة بـاضطـراب ا الـبدايـة; فقـد تسـبب اتـساعه فى حـقول ا
فهوم األمريكى قـارنة كانت ب أدب وأدب آخر فى بلـد آخر ومع ا فا

أصبحت ب أدب وأدب وب أدب وفنون أخرى.
ـصـطـلح إلى حـقول أخـرى? أى هل نـسـتطـيع الـقول: فـهل يـتسع ا

ـنـاهل - األصـول) : ويــعـنى الـوثــائق واألمـاكن واألصـول ـنـابـع - ا ا
جـرد أن يحدد الـباحث هذه ـادة و التى اسـتقى مـنها الـكاتب هذه ا

صادر" تنتهى مهمته. "األصول" أو "ا
صـادر تتـناول مـادة غيـر أدبيـة فى حد ذاتـها. كـذلك فإن دراسـة ا
وإن كـانـت تــشـكـل مــوضـوعًــا أو جــزءًا من مــوضــوع الــعــمل األدبى
ــصــادر هــو جــانب من جــوانب الــتــاريخ األدبى و"تــنـدرج فــمــفــهـوم ا
ــصـــادر مــبـــاشــرة فى دراســـة تــاريخ األدب"(٣١٣). وهــذا دراســـات ا
صطلح القى خـلطًا شديدًا بـينه وب مصـطلح التأثـير والتأثر وذلك ا
المـتالك كل مـنـهـمـا عـلى عالقـة بـ مرسـل ومسـتـقـبل ومـوثّـر ومـتـأثّر
ادة ويظهر الفرق بينهم جليًا بعد تعريفهما فالفرق كامن فى طبيعة ا

ادة من قبل الكاتب. ؤثرة وفى أسلوب استخدام هذه ا ا
غيـر أن التناصيـة نظرت على نحـو واسع جتاوزت فيه نظرة األدب
ـصـادر فـ"بارت" يـصف لـنا هـذه الـنظـرة قائالً: "إن قـارن لـدراسة ا ا
ـناهل والتأثيـرات لعمل ما هو انـسياق وراء أسطورة الـسعى اليجاد ا
قتبسات التى تـشارك فى تكوين النص غير ما األبوة واالنتمـاء وما ا
هى عـليه غـفل وأثـرهـا ال يـقتـفى لـكـنـها مـقـروءة من قـبل أيـضاً إنه

تنصيصات من دون فوارز مقلوبة"(٣١٤).
ويؤكد جـوناثـان كلـلر أنـنا ال نـستـطيع حتـديد األصـول ولكن هذه
Signify- عـنى تدخل كـممـارسات دالة الـنصـوص التى اسـتقـر لهـا ا
ing Practices وهذه النصوص تشترك بوصفها أنظمة عالمات

ـعانى والـدالالت اخلـاصـة بـها فى خـلق الـفـسـحة قـادرة عـلى إنـتـاج ا
اإلنـشـائـيـة   Discursive Space (فـضـاء الـتـألـيف) لـلـنص اجلـديـد
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سـتويـات ويحـولها كلى أو بـشكل جـزئى ويتـفاعل مـعها عـلى جمـيع ا
. وفق مـنـطق الـنـص وقـد تـكـون هـذه الـشـوارد أدبًـا وقـد تـكـون فـنـوناً
"فـاحلس الـسـلـيم يـدرك مـقـدار الـقـرابـة بـ مـخـتـلف مـنـاطق الـشـعـور
والذوق والـفكـر والعـقل ويدرك أن االنـتـشاء بـاجلمـال واحد فى الـلون
واإليـقـاع وتنـاسق الـكتـل واللـحن والـنغم"(٣١٩). وهذا االجتـاه يـجعـلـنا

نتوجه بالتناصية للكشف عن شعرية النص.
فالـبحث عن الـعالقة ب األدب والـفنـون ب النـص ومفردات فـنية
ليس حـكـرًا عـلى عـلـماء اجلـمـال الـذين يـحيـطـونه بـتـجـريديـة غـامـضة
فالتنـاصية تبـحث فى عالقة النص والسـينما والنـص والفيلم والنص
عمارى سلسالت الـتلفزيونية. كما تلـتقط تفاعالت النص مع الفن ا وا
ـئذنـة نص وفـسـيفـسـاء اجلامع ومع الفـن التـشـكيـلى فـالـلوحـة نص وا
األمـوى نص كـلــهـا نـصــوص تـفـاعــلت مع نص مـا ولــيـكن نص نـزار
ـقوالت الفـلسـفية والـنصوص قـبانى وبـنسب متـفاوتـة. وكذلك دخول ا
العـلمـية واحلـوادث التـاريخـية فى إنـتاج الـنص القـبانى يـؤكد دورها

كمساهمات نصية مثلها مثل األجناس والنماذج والتيارات.
ـقـارنـة تـدرس هـذه احلـقـول عــلى أسـاس تـعـاقـبى وتـزامـنى لــكن ا

وذلك لكونها "تشكل إسهامات فى التاريخ األدبى العام"(٣٢٠).
درسة األمريكية فردات التى توسعت فيها ا لنأخذ مثاالً إحدى هذه ا
وطـرحتـها لـلـمقـارنة ولـتكن "األجـناس" ونـنـظر فى أمـرها من وجـهة نـظر
قـارن ومن وجـهـة نظــر الـتنـاصـيـة: وبعـد ذلك نـسـتطـيع أن نـعمم األدب ا
درسـة األمـريكـية هـذا الـتحـلـيل على غـيرهـا من احلـقول الـتى نـادت بهـا ا

قارنة الفرنسية. كحقول مقارنة متجاوزة بذلك موضوعات ا

أدب وفن مقارن أو أدب وفـلسفة مقارن? إذن هـناك ازدواجية لم ينتبه
قارنـة كما نـوهنا إلى ذلك فى إليـها النـقاد وهم يتـوسعون فى حـقل ا
الــصـفــحــات الـســابــقـة وبــقى أن نــعـرض عــلى مــفــهـوم الــتــنـاصــيـة.

فالتناصيَّة:
ـركزى ـتعـالق مع الـنص ا (١) ال تـنـظـر إذا كان األدب (الـنص) ا

أدبًا نصاً) يقع داخل البلد أو خارجه.
(٢) الـتـنـاصـية مـتـسـعـة مـنـذ الـبـدايـة وتـعـالـقـاتـهـا تـتـعـدى احلدود

عرفية التى حازت سمة النص. القومية تتعدد مع تعدد احلقول ا
ـقـارنة ـادة ا قـارن هـذا فـى تـنويـع ا (٣) لـقـد جـاء تـوسـع األدب ا
فـهوم نـفسه يـعلق هـنرى بـاجو عـلى ذلك فـيقول: فقط وبـقى جوهـر ا
سائل التى تكون "يبدو أن األمر يتعلق بالـعثور مع مادة جديدة على ا
قارنة مثل الوسطاء والرحالت والصور والنماذج برنامج الدراسات ا
شكلة اخلاصة التى ا يتعلق بتناول ا وضوعات واألساطير أكثر  وا
طـرحتـها الـعالقات اجلـديدة"(٣١٨) فمـثالً تأثـر الشاعـر ريلـكه بالـنحات
رودان وهو تأثـير صـريح مثـبت إذ كان الـشاعـر يعـمل سكـرتيـرًا عند
الـنــحـات لـزمن مـعــ أو تـأثـيــر غـيـر صــريح مـثل تـأثــر تـومـاس مـان
وسيقـار "فاغنر" ولكن التناصية ال تـعقد األمور على هذه الشاكلة; با
ــتـعـلـقـات فــهى ال تـتـحـدث عـن مـصـادر لـلـتــوثـيق عـنـدمــا تـنـظـر فى ا
ـتـفاعالت) الـنـصيـة سـواء أكانت لـوحـة مقـطـوعة مـوسـيقـيـة فيـلـمًا (ا

. سينمائياً أم كان نصًا أدبياً
ال شك أن مـفــردات الـكـون شـوارد. وكل نـص يـنـظـر إلى شـوارده
ولـكن بعـد أن تمنـح معنى. والـنص يعـمل على اسـتدعائـها إمـا بشكل
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الــذى يـعــلى صــوته أكـثــر وأكـثــر ويـعــلن وبـجــرأة ال مـثــيل لــهـا مـوت
ـقارن "فـهنرى مـيشو" الـذى يحلم اجلنس. ويـروق األمر عنـد بعض ا
كما يبدو بـجنس عام جنس كلى يـحتوى األجناس جـميعها ويـختزلها

لكى يتجاوزها ويتعالى عليها"(٣٢١).
يتـحـقق حلـمه على يـدى (جيـرار جيـنـيت) البـاحث فى الشـعريـة الذى
ا اكـتسبت تسمـياتها عبـر قراءة خاطئة ـعروفة إ اكتشف أن األجناس ا
ألرسـطو فى كـتابه "فن الـشعـر" وانتـهى إلى أن األجنـاس تتـنوع وتـتنوع
وتنـضوى حتت صيغ عـديدة وتفـريعات كـثيرة. وأن الـباب ما زال مـفتوحًا
للوافـدات من األجناس األخـرى. لذلك اقتـرح مصطـلح "النص اجلامع" أو
"الـنـصـية اجلـامـعـة" أو "جـامع النص"(٣٢٢) كـمعـادل مـوضـوعى لألجـناس
والـتـعـالى الـنـصى أو اجلـامع الـنـصى يـدرس هـذا اجملـال وهـو مـوضوع
الـشــعـريـة وذلك ألن األجـنــاس نـتـجت عن عـالقـات وتـعـالــقـات وتـفـاعالت
كـثيرة فـاجلنس عـنده عالقـة ب سـابق والحق يقـيمهـا النص الالحق مع
سـابـقـاته من الـنـصـوص هـذه الـعالقـة ضـمـنـيـة أو مـشـار إلـيـهـا بـواسـطة
إشارات نـصيـة مـصاحـبة"(٣٢٣) مـثل رواية - شـعـر - حكـايـة مغـامرة...
ـعايـيـر اجلنس ـارسـات عديـدة تـنتـهك مـا يسـمى  الخ)  يرتـكب فـيـها 
عارضة.. وتمارس عليه عـنفًا كالتـشويه والتحريف والـتفكيك والتـرجمة وا
الخ فـتذوب حـدود اجلنس بـالدرجـات نفـسهـا التى يـتشـوه فيـها. ويـصبح
لموسة حسب رأى أفالطون - ليست تناص مثل "عالم األشياء ا النص ا

سوى نسخ مشوهة للمثل اخلالدة"(٣٢٤).
قارن يـنظرون إلى اإلجناسـية كموضوع لـلمقارنة أوالً غـير أن ا
. أمـا النص ثم كتـاريخ أدبى أو كحـقل خصـب إلثبـات التـأثيـرات ثانـياً

"فـاألجـنـاس" مـجال غـزيـر الخـتالف الـرؤى بشـأنه غـيـر مـحدد وال
مـستـقـر فـمثالً كـيف نـصـنف "قـصيـدة الـومـضة" وأين نـضع "الـقـصة
الــقـصـيـرة جـداً" وخـاصــة عـنـدمـا تـذوب احلـدود بــ االثـنـتـ فـتـصل
القصـة بلـغتهـا وانزياحـاتها وتـكثـيفهـا إلى مجال الـشعر أو حـ ينزل
الـشـعر إلى مـسـتوى الـنـثر فـيـتخـلى عن تـكثـيـفه وإيقـاعـاته الـصاخـبة
. ثم كيف نـنظـر إليـهمـا داخل الروايـة? وماذا نـقول وبعض انـزياحـات
عن "الـقرآن" وهـو يـدخل عـبـر آيـاته أو مـجـتزءاتـهـا أو عـبـر أسـلوبه أو
عبر إيـقاعاته إلى نص شـعرى ثم كـيف نسمّى الـرواية هل هى جنس
ـتكـلم أم سردى روائى أو جـنس سردى ثـم هل هو سـردى بصـيـغة ا

بصيغة الغائب? هل هى رواية مغامرات أو رواية تعليمية?
وهل هى روايـة ديـنـية أم عـلـمـيـة? تـاريـخـيـة أم سيـريـة? ثم هل هى

خيالية أم واقعية? كالسيكية أم رومانسية? مأساوية أم هزلية?
إن الـتصـنيف أو الـتـنمـيط أو التـجـنيس هـنـا ال يعـنى الكل أى إن
أيــة تـسـمـيـة ال حتـمل مـعـالم اجلــنس وال تـصـبح عالمـة دالـة ووحـيـدة

عليه.
وهذا األمـر قد فال نستـطيع إعطاء جتـنيس جامع مانع ألى نوع
ظلة الكبرى ملحمة دراما شعر لينضوى من األنواع أى ال تكفى ا
حتتـها جـمـيع ما ذكـرنا. ثـم إنهـا ليـست مـانعـة لنـشـوء كتـابات جـديدة
وبـأشـكال جـديـدة. ومـسألـة الـتـملـمل من قـيـود هـذه األجنـاس الـكـبرى
ّ االلـتفـات إلـيهـا مرة أخـرى بل مـرات فمـثالً "هـوغو" بـدأت باكـراً و
يعبر عن ضـجره من هذه الـقيود تدفـعه نزعة رومانـسية إلعالء صوته
طـالبة بـتمجيـد الذات. يلـيه الفيلـسوف اإليطالـى (بنيديـتو كروتشه) وا
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مجال األدب الشعبى وإلى الـباحث فى األجناس وذلك نظرًا الختالط
احلدود ب علوم اللغة واألجناس البشرية واألساطير والدين.

والتناصية بدورها ال تتساوى فى النظرة إلى "األدب الشفوى" مع
ـقـارن فـالتـنـاصـيـة ال تـبـحث عن أصـول الـنص وتـشـعبـاته فى األدب ا
ـقارنـ الذين أشكـال األدب الشـفوى وال تـقول كـما يـفتـرض بعض ا
ـنـشـأ جلـميع اآلداب. وال ـفـهـوم بـوحـدة ا يـبـحـثـون انـطالقًـا من هذا ا
تقول بوحدة الـتجربة اإلنـسانية فى مجـال التعبيـر الفنى واجلمالى وال

تب التناصية الصلة ب أدب شعبى وأدب مدون.
ونـحن ال ننـكر وجـود مرددات شـعبـية فى نص "الـقبـانى" مثالً وال
ـوجودة فى نـصه ولكن هـا ومعاصـرها ا ننـكر الـروح الشـعبـية قـد
نـؤكــد مــا تـؤكــده الــتــنـاصــيــة دائـمًــا أن الــنــظـر إلى األدب الــشــفـوى
"الـشــعـبى" من وجــهـة نـظــر الـتـنــاصـيـة يــكـون بـقــدر مـا تــتـأسس فـيه
الــنـصـوص الـشــعـبـيـة كــنـصـوص مــسـتـقـلــة. وبـقـدر مـســاهـمـات هـذه

النصوص فى النص موضوع الدرس.
دروس والـتنـاصـيـة ال تـنـظر إلـى النص الـشـفـوى كـأصل لـلـنص ا
(نص الـقبـانى الشـعرى) بـل إن نظـرية الـتنـاصـية تـنفى فـكرة األصل
فال أصل لـلــنـصـوص. ولـو عـرفـنــا أصل األشـيـاء أو أصل الـنـصـوص
المتلكنـا احلقيقة والنـتفت الضرورة بإنـتاج نصوص جديـدة ولتعطلت
ـا أن الـنص وحـده يـعجـز عن لـغـة الـكالم عـنـد نص احلـقـيـقـة. ولـكن 
الـقبـض على احلـقـيـقـة ويـعول عـلى سـلـسـلـة المـتنـاهـيـة من الـنـصوص
الـسابقة والنـصوص الالحقة فإنـنا أمام أمر هام يـبرر االستمرار فى

إنتاج النصوص.

فى التفاعل ب النص واجلنس فإنه يقوم بدور متناقض:
(١) ينزع إلى إزالة اجلنسانية ونفيها.

(٢) إحياء اجلنسانية.
ــعـرفــة "الـنص ــقـارنــون فــالـســعى وراء اجلــنس هـو ســعى  أمـا ا
ـوذج" وهــو حـقل خـصب لــلـمـقـارنــة يـكـون فـيه الــنص فى حـركـة األ

وضوعاتى. ستوي الشكلى وا استعارة دائمة على ا
والــتـنـاصـيـة الـتـى تـقع بـ سـابق والحق تــفـتح اجملـال لـلـكالم عن
ـعـايـيـر والثـوابت فى "نص بـعـدى" وذلك عـبـر االنـحـراف الـدائم عن ا
نتـهبة وعبـر خوارزمية النـصوص التى أسست أفقًـا مليئًا األجناس ا

عن بكرة أبيه تسعفها قدرة منوالية على اإلنتاج.
(٦-١-٣) التفاعل النصى واألدب الشفوى:(٦-١-٣) التفاعل النصى واألدب الشفوى:

قارن على: ويدل مصطلح األدب ا
"دراسة األدب الـشفـوى وبخـاصة موضـوعات الـقصص الـشعبى
وهجـرته وكيف ومتى دخل حـقل األدب الفنى الذى يـفترض أنه أكثر
ـفـهـوم إلى ضرورة تـطورًا من الـقـصص الـشـعبى"(٣٢٥) يـقـودنا هـذا ا
التعـريف باألدب الشفوى وباألدب الراقى. فـاألدب الشفوى (الشعبى)
: حـتــمًـا أدب غــيـر مــدوّن "يـدرس مـدنــيـة الــشـعب بــعـاداته وخــرافـاته
وفنـونه وال يـهـتم كثـيـرًا بـاجلمـالـيات"(٣٢٦). وقـد  رسم احلـدود بـينه
وبـ األدب الراقى (الـرسمى) عـلى أسـاس أن فكـرة "األدب" تتـضمن
ًـا لعـمل جمـيل مكـتوب مـقدم إلى اسـتمـتاع جـمهور "تـأليـفًا واعيًـا وعا
فهـوم أيضًا لم يعمل به "(٣٢٧). هذا ا مثـقف وإلى فكره النـقدى أيضاً
طـويالً (لم يـعـمر طـويالً) فـقـد أسنـدت الـدراسـة عنه إلى الـبـاحـث فى
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ـؤرخ واحـد فــلألدب الـعــام إذن فـائـدة مــزدوجـة فــهـو أوالً يـســاعـد ا
ؤلف أو الكـتاب الذى يـدرسه على نحو األدبى فى أمـة على أن يفـهم ا
ى الـذى أكـمل وأعـمق وذلك إذ يـراه مـنـغــمـسًـا فى اجلـو األدبى الـعـا
ينتسب إليه وهو ثانيًا بحد ذاته من أعمق فروع الدراسات التاريخية

.(٣٣٠)" وأبعدها أثراً
وكـذلك يبـ بول فـان تيـغم أيضًـا أن األدب العـام يهـدف إلى جمع
ؤرخى اآلداب القـومية كل ما هو ناهج األخرى. فـهو يدع  ما فـرقته ا
مـعزول شـخـصـيًـا كـان أو مـحلـيـاً ومـا لـيس له صـدى خـارج حدوده
ؤلف أو بأدب واحـد بعينه مهما وكل ما هو ذو طـابع فردى خاص با
يـكن ذا قـيـمـة عـظــيـمـة فى ذاته وكل مـا هــو من اخـتـصـاص الـتـاريخ

األدبى البيوجرافى أو السيكولوجى.
ــفـصل فى االتـصـاالت والــتـقـلـيـدات ـقـارن الـكالم ا ويـدع لـألدب ا
ـؤلـفـات ودور ـصـادر والـتـرجـمـات ويـدع له احلـديث عن انـتـشـار ا وا
. لكنه يستفيد دائمًا من الوقائع التى تكتشفها أو الوسطاء ب شعب
ا ينـتهى إليه الباحثون من توضـحها تواريخ اآلداب القوميـة وينتفع 
حتـليالت لألفـكار والعـواطف وينـتفع كذلك بـالنـتائج التـى يخلص إلـيها
ـبـادالت الفـكـرية والـفـنيـة وهـذه التـأثـيرات ـقـارن ألن هذه ا األدب ا
وهـذه االســتـجــابـات أو ردود الــفـعل "هـى وقـائع ذات قــيـمــة كـبــيـرة
ـزجها يـخرجـها من عـزلتـها ويـقربـها من وقـائع أخرى شـبيـهة بـها و

ركبات شاملة"(٣٣١). بعضها ببعض ليخرج من ذلك كله 
نالحظ من ذلك أن تـيــغم قـد عــوم الـداللـة ولم يــحـصـرهــا فـتـجـاوز
ـا جـعل الـهـدف الـذى وضـعه أمـام عـيـنـيـه وخـلط األوراق بـبـعـضـهـا 

(٧-١-٣) التفاعل النصى واألدب العام٧-١-٣) التفاعل النصى واألدب العام
General Literature  (١-٧-١-٣) مفهوم األدب العام (١-٧-١-٣) مفهوم األدب العام

(١) فــهـوم يـعــود إلى مـطــلع الـقــرن الـتــاسع عـشــر ١٨١٧) يـعـنى
أساسًـا "فن الشعر" أو "الـشعرية" Poetics أو نظريـة األدب الداخلية
ـقـايـيس أو بـعـبـارة أخـرى: األعــراف والـنـظم والـقـوانـ والــقـواعـد وا
ستمدة من داخل األدب والتى تشكل فى مجموعها عايير والقيم ا وا
نظامًـا متكامـالً يحكم إنتـاج األدب واستهالكه فـى جنس أدبى مع

أو مجمـوعة من األجنـاس األدبية فى عدد من الـتقالـيد األدبية الـقومية
أو فى واحد منها"(٣٢٨).

(٢) ولكن بـول فان تيغم استعـمله الحقًا فى معرض سـعيه لتحديد
قارن وهـو ما يعـنينـا فى درسنا صطـلح األدب ا أكثـر دقة ووضوحًـا 
هذا. فيطلقه ليعنى به شيئًا محددًا وهو "األبحاث التى تتناول الوقائع

شتركة ب عدد من اآلداب"(٣٢٩). ا
ــفــهـوم كــمًــا كــبــيـرًا من ولــكن وفق هــذا الــتــعـريـف يـشــيع هــذا ا
قـارن نفـسه. لذلـك نعود الغـموض وعـدم التحـديد فـى مفهـوم األدب ا
فـهوم وفق قـارن لتـيـغم لنـتعـرف على مـيدان هـذا ا إلى كتـاب األدب ا
مـا يتصوره مـؤلفه. فهو الظـاهرات األدبية الـتى تنتسب إلى آداب عدة
. ولـهـذه الدراسـة فـائـدة جـليـلـة فـنـحن ال نـستـطـيع أن نـفـهم هذه مـعـاً
اآلداب فى تــفـصــيالتـهــا الال مـتــنـاهــيـة ومــظـاهــرهـا الــقـومــيـة إال إذا
ية. إالّ أن درسـناها فـى أول األمر جمـلة واحـدة فى خصـائصهـا العـا
لهذه الدراسة - فضالً عن ذلك - شأنًا عظيمًا فى ذاتها فهى توضح
الـروابط الـروحـيـة الـتى جتـمع عـددًا كـبـيـرًا من الـنـاس من أبـنـاء جـيل
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العالقـات; لذلك قد تتشـابه معه فى الهدف وهو جتـاوز احلدود القومية
لضمان دراسة أكثر شمولية أى تدرس األدب على اتساع العالم.

نطـقة الـواقعة (٣) مـفهـوم األدب العام يـحمل تـناقضًـا يكـمن فى ا
مـا ب تعريفه وبـ ميدان اشتغاله فـفى ح يحرر نفـسه من التبعية
ـطـابـقـة بـ ـقـارن جنـده يـقـيم حـد ا إلـى تـاريخ األدب أو إلى األدب ا

اآلداب وفقًا لنتائج هذين احلقل فى دراستهما.
ـقـارن وال تنـطلق والـتنـاصـية ال تـنطـلق من نـتـائج دراسة األدب ا
مـن نتـائج دراسـة الـتـاريخ األدبى إلقـامـة التـعـالق الـنـصى والشـتـغال
مـفـهـوم الـتـفـاعل الـنـصى بل إنـهـا تـنـطـلق من الـنص ذاته فـى حتـديد
تفاعل وال تأتى النص من اخلارج بل تنطلق التفاعل وحتديد النص ا
من داخل الـنص إلى اخلـارج لتـقـيم عالقاتـها وتـدرس تـفاعالتـها وفق

ما يحيل إليه النص نفسه.
ـكـن أن تـكــون نـظــريــات كـثــيـرة بــررت الــتـطــابق بـ آداب  (٤)
الشعوب وبـررت انبثاق ظواهـر مشتركة عـند تلك الشـعوب وتقوم على
ـادية اجلـدلـية. والـنظـرية قـارن مـنهـا النـظـرية ا نـقض مـفهـوم األدب ا
التيبولوجية جليرمونسكى ومنها ما بررت التشابه على أساس نظرية
الـتــوازى وبـذلك يـنـتـفى الـقـول بـأدب عـام هـو أدب مـقـارن ولـكن تـبـقى

برأينا دراسات التناصية أجدى فى هذا اجملال.
ى: ى:٨-١-٣) التفاعل النصى واألدب العا (٨-١-٣) التفاعل النصى واألدب العا

ى: ى:١-٨-١-٣) األدب العا (١-٨-١-٣) األدب العا
ى  Weltliteratur أو اســـتــــخـــدم غـــوتـه اصـــطالح األدب الــــعـــا
 Worldliterature عام ١٨٢٧ ويـحمل فكـرة توحيد اآلداب جـميعها

عنـصر عدم اإلقـناع يـسود هـذا التـعريف ويجـعله عـرضة لـلنـقد ففى
اك" قارن"(٣٣٢) فإن "ر فهوم األدب ا ح أن تيغم يعتبره "مناقضًا 
ال يـجـده كـذلك فـاألخـيـر يـرى أن فـان تـيـغم أضـفى عـلى األدب الـعام
بـعـدًا جغـرافـيًـا أوسع من البـعـدين اجلـغرافـيـ لألدب الـقومى واألدب

.(٣٣٣)" قارن حيث يشمل نطاقًا أوروبيًا أو شامالً للقارت ا
ويــعـتــرض ويــلـيك عــلى تــرويج فـان تــيـغـم لألدب الـعــام ويـرى أنه
قارن متداخالن"(٣٣٤) بل إن جويار نفـسه يضطر لالعتراف واألدب ا
ـقـارن وإال ـعـنى الــذى حـدد لألدب الـعــام يـنـطـبـق عـلى األدب ا بــأن ا
فـحــيـثـمـا ال عالقـة بــعـد بـ رجل ونص وبـ أثـر وبــيـئـة أو بـ بـلـد
قارن لتبدأ عالقة النقد شتركة فى األدب ا ومهاجر تتوقف العالقة ا

أو عالقة البيان والبالغة"(٣٣٥).
ويـحسن بنـا أن نشير هـنا إلى أنه فى ح يـبحث األدب العام عن
تبادلة ـقارن فى التأثيـرات ا شـتركة يبحث األدب ا نـواحى التوافق ا
الـتى نــشـأت فـى األصل عن الـتــبـايـن ألنه لـوال افــتـراض عــدم وجـود

ا وجدت حاجة للتأثيرات"(٣٣٦). التوافق 
(٢-٧-١-٣) التفاعل النصى التناصية:(٢-٧-١-٣) التفاعل النصى التناصية:

(١) تـنـظـر الــتـنـاصـيــة إلى مـفـهـوم "األدب الــعـام" فى جـزئه األول
نظرة تـوافق فالتنـاصية وفق "جـيرار جينت" هى مـوضوع (البويـطيقا
ـاط ـتــعـالــيـة أى أ ـقــوالت الـعــامـة أو ا الـشـعــريـة) فــهى مـجــمـوع ا
اخلـطـابـات وأنـواع الـتـلـفـظـات واألنـواع األدبـيـة. وهـو كل مـا يـجـعل

نصًا يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمنى"(٣٣٧).
(٢) الـتناصية ال تـنظر إلى منطـقة االشتراك أى ال تهـتم بجغرافية

±ππ ±π∏



±∞±

ــدرسـة ـعــارضــة إال مـن ا ــفــهــوم الــعــداء وا (١) لـم يــتــلق هــذا ا
ا ـنـظور الـفـرنـسـى وطـبـعًـا  ـقـارن أى وفـق ا الـتـاريـخـيـة فى األدب ا
ـدرسـة من نـزعـة شوفـيـنـيـة وألنهـا جتـرى وراء إثـبات تـتمـتع به هـذه ا

األفضل ال إكمال التاريخ فحسب.
ى يـــحــفظ لـــلـــقــومـــيــات (٢) مـــاركس وأجنـــلــز بـــشــرا بـــأدب عـــا
ى حتل فـيه الـطبـقة الـبرولـيتـارية ى عا خـصوصـياتـها ولـكـنه أدب أ

محل الطبقت البرجوازية والرأسمالية.
ـقـارن الـذى ال يـبـحث فى ـفـهـوم األمـريـكى لألدب ا (٣) يـشـتـرك ا
عالقـات التأثير والتـأثر وال يتقيد بـاحلدود اللغوية والـثقافية لآلداب مع

ى. األدب العا
ــقـارن من الــنـزعـة (٤) دعـوة ريــنـيـه إيـتـامــبل إلى حتــريـر األدب ا
ـركـزية والـبـحث عن امـتـدادات لألدب خـارج أوروبـا يـكون األوروبـيـة ا

الهدف منها "شعرية مقارنة".
ية ال يحتكم إلى كن التنـبه مع فان تيغم إلى أن معيـار العا  (٥)

الشهرة والنجاح فقط.
(٦) الحظ (برونيـل - بيشوا - روسو) أن انـتشار األدب قد يكون

ساعدة حضارة سائدة.
(٢-٨-١-٣) التفاعل النصى التناصي(٢-٨-١-٣) التفاعل النصى التناصيَّة:ة:

ى" كـمفـهـوم مخـتلف عن تـنـظر الـتنـاصيّـة إلى مـفهـوم "األدب الـعا
ـقـارن فـهـو نص ولـيس دراسـة إال إذا تـلـونـا تـعـريف مـفـهـوم األدب ا
الـدكــتـور اخلـطــيب الـذى يـركــز فى الـنـصـف الـثـانى مــنه عـلى دراسـة
ية قارن: يـقول: إن عا ى كمفـهوم منبـثق من حقل األدب ا األدب الـعا

ى"(٣٣٨). فى تركيب عظيم تسهم فيه كل أمة بدورها ضمن ائتالف عا
قــد يـــكـــون غـــوته قـــد انــطـــلـق فى فـــكــرتـه هــذه مـن واقع الـــثــورة
الصناعـية وما رافقه مـن تطور فى وسائل الـنقل واالتصال والـطباعة
بـادالت التجارية بـ الشعوب حيث "سـيكون لها و ا والـنشر ومن 
بـالـضرورة مـتـرتبـات ثـقافـيـة وأدبيـة وسـتؤدى بـالضـرورة إلى تـخطى
احلدود القومـية للغات واآلداب"(٣٣٩). فغوته يدعو الـكتاب ليكتبوا وفى
ية وليـتخلوا عن أسالـيبهم القومـية الضيقة وعن أذهانهم األدبية الـعا
ـعـنى فـإن هـناك مـوضـوعـاتـهم الـوطـنـيـة الـصـرف. وبـاالضـافـة لـهـذا ا
ى) وهـو "الروائع الـعظـيمة"(٣٤٠) أو صـطلح (األدب الـعا مـعنى آخـر 
الـــكــنـــز الــعـــظـــيم من اآلثـــار الــكـالســيـــكـــيــة كـــآثــار هـــومـــر ودانــتى

عترف بقيمتها الفنية والفكرية. وسرفانتس...الخ"(٣٤١) ا
ـفـهـوم فـيـقول: "األدب ويـقـتـرب ويـلـيك فى نـظـريـة األدب من هـذا ا
واحـد كمـا أن الفـن واحد واإلنـسانـية واحـدة" وهـو يعـنى فيـمـا يعـنيه:
"دراسـة األدب مــسـتــقالً عن احلـدود الــلـغــويـة الــعـرقــيـة والــعـنــصـريـة

والسياسية"(٣٤٢).
فهـوم على إشكـالية كـبرى أيضًـا فهو مـفهوم خالفى ويقف هـذا ا
تقف الـنقـود األخرى جتاهه مـا ب مـوافق ومعـارض ويبدو أن األمل
ستقبل أفضل للدراسات األدبية وحلم كبير باإلبداعات التى ترتقى
فـهوم أكثر مـطلبًا من إلى مصاف اخلالـدات من األعمال جـعل هذا ا
غـيـره.. ولـنـعـرض فيـمـا يـأتـى - وباخـتـصـار شـديـد - سـبب نـيـل هذا
ـفـهـوم الشـهـرة ووضـعه مـوضع األُمـنـية أكـثـر من غـيـره من مـفـاهيم ا

قارن(٣٤٣). األدب ا

≤∞± ≤∞∞



±∞≤

ـيـة هى حـتـمًا تـؤثـر فى األديب أكـثر من فاألعـمـال األكـثر شـهـرة الـعا
قـارنون إلى إقامة الدليل غمـورة لذلك يلجأ ا غيـرها األقل شهرة أو ا
اخلـارجـى قـبل الــداخــلى والــتـوجه إلـى األديب بـتــهــمـة الــتــأثـر أو إلى
ى افتراض التأثير فى أدبه بيـنما التناصية تتجه إلى هذا األدب العا
عـروفة كـنص متـفاعل ولـكن ال تنـفى أبدًا أن اإلحـاالت إلى األعمـال ا
ــيـة هى أكـثــر بـكـثــيـر من اإلحــاالت إلى أعـمـال مــغـمـورة أو أقل الـعـا

شهرة فالنصوص وحدها وهى فى طور التشكل تعد حلباتها.
والــنـصـوص عـلى قـدر دائم مـع الـتـفـاعل ومع الـتــأثـيـر لـذلك فـهى
تعيش وسواس قلق هذا التأثير طوال حياتها وتبقى النصوص سوح
لنـزال األقويـاء من الشـعراء ظل اآلباء واألجـداد ويعـيش األبنـاء قهر
ـية "األعمـال العـظيمـة" وهو قـهر نصـوص برأيـنا قبل ان األعمال الـعا
. تـكون قهر أسمـاء. فالتبـعية كامنـة فى النص أوالً ثم فى االسم ثانياً

ا استمر نصه إلى اآلن. تنبى بقتله  فلو ينتهى الوسواس جتاه ا
ويـعـبـر هارولـد بـلـوم فى كتـابه: (قـلق الـتأثـر ١٩٧٣م) عن سـيـطرة
ـيــة" والـنــظـر إلــيه كـمــهـيــمن وكـشــبح قـابع خــلف هـذه مــفـهــوم "الـعــا
النـصوص العظـيمة يبـقى الطمـوح مشروعا فى االقـتراب منهـا لكسر
عيار ومـا يحتويـه من أسماء كبـيرة لها حاجز اخلـوف فـ "السنـة أو ا
عروفـة الذائـعة تتـمظهـر أساسًا كـوسواس قـلق تأثيـر يكوّن روائعهـا ا

ويشوّه كل كتابة جديدة تطمح إلى اخللود"(٣٤٦).
ى" ب األعمال - ال تفـرق التناصية كـما يفعل مفهـوم "األدب العا
كانـة التى احتـلتهـا بفعل الـزمان. فاألعـمال الكالسـيكية علـى أساس ا
ـكـانـة الـتى ارتـفـعت ـعـاصـرة فى ا تـتـسـاوى واألعـمـال احلـديـثـة أو ا

األدب هـى "ارتـقـاء أدب مــا كـلــيًـا أو جــزئـيًــا إلى مــسـتــوى االعـتـراف
ى بـعـظمـته وفائـدته خـارج حدود لـغته أو مـنطـقـته واإلقبـال على الـعا
ناخ ترجمتـه وتعرّفه ودراسته حـيث يصبح عـامالً فاعالً فى تشـكيل ا

راحل أو على مدى العصور"(٣٤٤). رحلة من ا ى  األدبى العا
ا سماه ـية لألدب إال عـبر مرور األعـمال األدبيـة  وال تتحـقق العا
يًا ية الكبرى الـتى تضمن لها انتشارًا عا مراكز البث والتـصنيع العا
كن أن بيـد أن النص فـى التـناصـيـة "ال يقف عـنـد األدب الرفـيع وال 

يكون متضمنًا تسلسلية"(٣٤٥).
أمّـا الـتـنـاصيـة فـهى تـنـظـر بـع االحـتـرام إلى جـمـيع الـنـصوص
ـيـة وال ـغـمـور مـنـهـا واحلـائـز عـلى شـهـرة عـا صـغـيـرهـا وكـبـيـرهـا ا
تـفــاضل بـيــنـهــا بل إن الـنــصـوص هى الــتى حتــدّد درجـة ومــسـتـوى
ـدروس نـصًـا ـركـز لـذلك قـد يـكـون الـنص ا تـفـاعـلـهـا ضـمن الـنص ا
يـاً وكذلك قد يكون النص تفاعل النـصى نصًا عا . وقد يكـون ا ياً عـا

. ياً وازى نصًا عا ا
ركـز خالـعة احلـقيـقة هـذه النـصـوص كمـا قلـنا تـدخل إلى الـنص ا
ـقدار مـساهـمته الفـخامـة على أبـوابه فال فـضل لنص عـلى نص إال 

ركز. فى التفاعل مع النص ا
قارن والتـناصية فى ولكن يجب الـتنبيه إلى قـضية تـخص األدب ا
آن مـعـاً. وإن كـانت تــتـفـاوت فى درجـة األهـمـيــة لـكل مـنـهـمـا. فـاألدب
ـقارن الـذى يبـنى دراسات الـتأثيـر والتـأثر عـلى افتـراض وجود هذا ا
التـأثيـر ويسعى إلى حـصر جـميع ما يـدعم هذا االفـتراض من وثائق
ى مــوضـوعًــا غـنــيًـا وخــصـبًــا لـلــدراسـة. مـاديــة يـجــد فى األدب الــعـا
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ـقارن أو تاريخ وتكـون التنـاصية احلـقل النقـدى له عوضًا عن األدب ا
الـعالقات اخلارجيـة الذى سيتـخلف خجالً عن اللـحاق بركب احلضارة
أو بـحـقل الـدراسـات فـهــو مـفـهـوم من مـخـلـفـات عـصـور غـبـرت; كـان
القول الفـصل فيها لألقـوى ولكن اليوم الـبقاء واالستـمرار لأل بقدر
ــركـز أن مــا تـســاهم فـى صـنـع احلـضــارة والــتــقـدم وســتــدرك دول ا
احلضارة ساهمت فيها أ متعددة وشعوب كثيرة. وال مكان لصراع
احلـضارات(٣٤٧) الذى أرسـله الـغـرب القـوى وفق مـصطـلح "صـمـوئيل
هانـتيـنغـتون" بل هـنـاك حوار وتـثاقف وتـعاضـد وتداخل وتـفاعل; هى

مصطلحات يبدو أنها األجدى بأن تشغل الساحة النقدية اليوم.
حـيـث لم يـعـد هـنــاك ثـمـة حـاجــة لـبـحـوث مــؤدجلـة عن الـشـرق بل
سـتـشـرق والـعـديد من سيـصـبح الـشرق مـركـزًا جلذب الـعـديـد من ا
الـبـاحـثـ الـذين يـبـنـون دراسـاتـهم عـلى أسس صـحـيـحـة ال أسـاطـيـر
وخــيـاالت. وبــسـهــولـة سـيــكـون هــنـاك إعــادة جـديــة لـتــقـيــيم دراسـات
االستـشراق ودحض ما قـام منـها على أسـاس تعـصب عرقى أو دينى

أو سياسى.
ــيـة" حــقل الــدراسـات الــتـنــاصـيــة بـقـوة إذ - تـدخل "اآلداب الــعـا
تـفــرض نـفـســهـا (أشـكــالـهــا وثـيـمــاتـهـا وشــفـراتــهـا ومـرمــوزاتـهـا
تـلـقى عـلى حد سـواء فـتـعمل وأنـواعهـا وأجـنـاسهـا) عـلى الـكاتـب وا
على تأسـيس ذاكرة لهـا حتفر فيـها نصـوصها وتـشكل أو تساهم فى
. ولـعـلـنـا جنافى احلـقـيـقة إذا تـشـكل أفق الـكـاتب أوالً ثم أفق الـقار
ية ال تدخل بعصـورها أو بأيديولوجياتها. قلنا إن هذه الـنصوص العا
فــتــمـارس عــمــلـهــا فى إقــصـاء بــعض الــنــصـوص أو جــذب بــعـضــهـا

إليـها حيث تـدخل فى تشـكيل النـسيج الـنصى كالً على حـدة أو تعمل
ة - حديثة - جنبًا إلى جـنب كمتفاعـالت أعطيناهـا سمات مثل: (قـد
معاصرة) وذلك لسهولة البحث والتصنيف وليس حلكم قيمى أو وضع

تراتبى.
- ال تـنظر التنـاصية نظرة دونـية إلى آداب الشعوب فـليس معيار
ـعيـار الوحـيد أو الـصـحيح لـلحـكم باجلـودة على الـعمل الـشهـرة هو ا
ـية لألعمال الفنية (األدبية) نح صفة العا الفنى. فهنـاك عوامل عديدة 
ـهمشة ظرف تعطـيها أو حتجبـها ظروف آنيـة فلو تهـيأ ألعمال األ ا
يـة" وتنتـمى إلى دول ذات اعتبار مشابه لـلذى تهـيأ ألعمال نـالت "العا
مـركـزى كـدول أوروبـا إذًا الشـتهـرت وانـتـشـرت وحـقـقت الـقـبـول عـند
ـهـمشـة مـكانـتـها اجلـمـهور. إال ان األمـر لن يـطـول حتى حتـتل األ ا

احلقيقية التى تؤهلها لشغلها أعمال مبدعيها.
ـركز يـساعدهـا على ذلك فتح ـهمشـة بدأت تـزحف نحو ا فاأل ا
الـقـنـوات أمـام أعـمـالـهـا لـتأخـذ حـقـهـا فـى الـعـرض أسـوة بآداب أ

ـركـز بـفعـل الهـيـمـنـة. ولـكن آن لـنـا أن نـرى هذه أخـرى نـحّـتـهـا عن ا
الـشـعوب بـاسـمة. فـالـقنـوات اجلـديدة كـالـكمـبـيوتـر وشـبكـات االنـترنت
وشبكـات التلفـزة وشاشات الفـضائيات وأيضـا تقدم العـمل بالوسيط
وتعـدد قنواته كـالتـرجمة فـالتـرجمة الـيوم تـكاد تكـون آليـة بل وفورية
وإلى لـغات كـثيـرة; كان احلـلم بل أقصـاه ترجـمة العـمل إلى واحدة أو
ــركـزيــة وتــخـلى األ عن اثــنــتـ مــنـهــا وهــذا كـله يــسـبـب تـراجع ا
عـنصـريتـها وعـن عنـجهـياتـها كى تـفـسح اجملال أمـام نوع جـديد من
الـعالقات والـتـعـالـقـات تـكون احلـواريـة أسـاسه عـوضًـا عن الـصراع
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(٩-١-٣) التفاعل النصى ونظرية التوازى:٩-١-٣) التفاعل النصى ونظرية التوازى:
يـحق للمـرء أن يفتـرض تشابـهًا بـ التنـاصية ودراسـات التوازى
وخـاصـة بـعـد أن أبـعـدت األخـيـرة دراسـات الـتـأثـيـر والـتـأثـر عن حـقل
ـقارن ـفـهـوم األدب ا عـمـلهـا وبـذلك تـكـون قـد وجهت ضـربـة قـاضـية 
وأفـرغته من فـلـسفـته ولـكن يبـقى أمـر التـشـابه هذا قـائـما بـيـنهـا وب

التناصية حتى يثبت العكس.
(١-٩-١-٣) نظرية التوازى:١-٩-١-٣) نظرية التوازى:

إن دراســـات الــتــوازى  Paralellism Studies ثــمـــرة من ثــمــار
ـقـارن الـتـى حتـاول قـدر اإلمـكـان أن ـدرســة األمـريـكـيــة فى األدب ا ا
تـربط النـقـد األدبى بـالتـاريخ األدبى وبـهـذا تبـتـعد عـن قضـايـا التـأثـير
ـصـادر واالستـقـبال والـتـأثـير الـفـعلى الـقـائم على والتـأثـر ودراسات ا
قارنـة دون النظر إلى صالت حقـيقية مـوثقة فـالتأكـيد هنا واقع عـلى ا
ـؤلـف ب) أو أعـمـالـه عـنـدمــا كـتب ـؤلـف أ) كـان عـلـى صـلــة (بـا ان (ا

(العمل ج) .
ـدرسة فـأوليـريش فـايـسشـتـاين مثالً - وبـالـرغم من انـتمـائه إلى ا
ــقــارن - يــرفض تــمــامــا أن يــدرج دراسـات األمــريــكــيــة فى األدب ا
الــتــوازى فى إطــار دراســـات الــتــأثــيــر ونــراه يـــؤكــد أن "مــا يــســمى
عناه الصحيح بدراسات التـوازى ال صلة لها على اإلطالق بالتـأثير 
ولـكنهـا دراسات تـتعـلق بالتـشابه أو الـتأثـير الزائف"(٣٤٨). ويقسم ج.
: األول هـو دراسـة ت. شـو دراسـات الـتـوازى إلى مــجـالـ أسـاسـيـ
كن إخضاعـها للمقارنـة فى عملية أدبيـة أو أكثر ويتعلق ـادة التى  ا
ـعنى ـتـوازيـة. أو  ـتـشـابـهة أو ا ـوضـوعات ا هـذا اجملال أسـاسًـا بـا

يـتهـا جندهـا تفـرض سنـنهـا. وهكذا تـتوالـد آالف النـصوص من فـلعـا
ركزى وليس النص الالحق. ى حتى لـتظن أنه هو النص ا النص العا
ى كننا الـقول إن النص العا فإشـعاعه أقوى من إشعـاع أى نص. و

بؤرة لتشكيل النصوص أو انه مولد تتوالد وتتناسل منه النصوص.
قـابل جنـد أن دراسـات الـتـنـاصيـة تـدخل نـتـائـجهـا فى رفع - وبـا
كننا احلكم على ية وبناء على هذه النتائج  النصوص إلى مرتبة العا

يًا أم ال?. النص إن كان عا
ـسـتـهـلك كـثـيـرا (أى الـذى يـقيـم عالقـات أخـطـبـوطـية أو فـالـنص ا
تعالقات مع عدد غير مـحدد من النصوص فيدخل فى ترسيمها أو فى
إنـتاجها عبـر ما ينهـبه لها من فضاءات الـتفاعل وآفاق االختالط ومن
أشـكال وقوالب تـدخل بجزئـيتهـا أو بكـليتـها فى إعطـاء حدود اجلنس
أو الـنـوع أو الـنص شـكـله وقـالـبه وذلك بـتـقـنيـات مـخـتـلـفـة) هـو النص
ى. وهــكــذا يــبــقى هــذا الــنص كــزمــرة الــدم  O مــعــطــيًــا لــكل الــعــا
النـصوص بيد أنه ال يـأخذ إال من نفسه وذلك ألنه تشـكل عبر الزمان

واستقر به احلال على هذه الهيئة.
ـيـة الـتـى ولّـدت آالف الـنـصــوص وكـان لـهـا ومن الـنــصـوص الـعــا
ـثال ال احلصر مساهـمات كبـيرة فى نسج نص الـقبانى عـلى سبيل ا
نص "ألـف لــيـلــة ولــيــلــة" ونص دون كــيــشــوت لــســرفــانــتس وتــكـون
ى وبقدر ما يـة أيضا بقـدر تمثلـها للنص الـعا النصـوص اجلديدة عا
تــسـتــطـيع من مــضــاهـاته أو مــضـارعــته أو مـنــافــسـته عــلى الـبــقـاء.

فالنصوص أيضا ذات كفاءات فى التفاعل.
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غــيـر إن الــدراسـات وفق هــذه الـنــظـريــات تـنـطــلق من حــتـمــيـة وجـود
الـتشابهات بـ اآلداب. وذلك ألنها تمر فى ظـروف تاريخية مـتشابهة.
ولــكن نـســتـطـيـع أن نـقـول إنــهـا تــنـطــلق من مـنــطـلق مــعـاكس تــمـامًـا
شـابهة هـذه فهى تـصل إلى التـشابـة بعـد حتلـيل العـمل لدراسـات ا
ـشابـهة ـشابـهة. وهـذه ا ويـكـون هنـاك عـملـية لى عـنق الـنص إلثبـات ا
وهمـية زائـفة ال تـقوم عـلى أساس الـتطـور التـاريخى كـنظـرية الـتشابه
النـمطى جلـيرمـونسـكى أو االستـادياليـة لفـيسـولفـسكى. وال تـقوم على
ـقارن وال ـثبـتـ كمـا هـو األمر فى األدب ا أسـاس التـأثـير والـتـأثر ا
عـلى نـظريـة غـولـدمـان (١٩١٣ - ١٩٧٠م) الرؤيـة الـكـونـية(٣٥١) والتى
واقف فى البنية النسـقية وفى التفاصيل لنصوص يب فيهـا تشابه ا
مـخـتلـفـة ظـاهرًا (عـمل فـلـسفى وعـمل شـعـرى) فـهو يـقـول: "لـئن كانت
ؤلفات كانط وبسكال كـونة للبنية العـامة  معظـم العناصر األساسية ا
وراس متشـابهة على الرغم من الفوارق بيـنهم كأفراد يحبون فنحن
ّ الـتعبير مـدفوعون إلى االعتقـاد بوجود واقع ليس فرديًـا خالصًا قد 
عنه من خالل مؤلفاتهم وهذه بالضبط الرؤية الكونية"(٣٥٢). "إن الرؤية
الكونية هى تلك اجملموعة من التطلعات واألفكار التى جتمع أفراد فئة
مـا غـالـبـا مـا جتـمع طـبـقـة اجـتـمـاعـيـة وجتـعـلـهم يـنـاوئـون اجملـمـوعات

األخرى"(٣٥٣).
ويـصل غــولــدمـان إلى أن الــذين يــعــبـرون عن رؤيــة كــونـيــة أفـراد
اسـتــثـنـائـيـون يـصـلـون أو يـقـاربــون الـوصـول إلى الـتـمـاسك الـشـامل
تخيل فهم فهومى أو ا وعندما يـعبّرون عن هذا الوعى على الصعـيد ا
الفالسفة أو الـكتاب. و"إلنتاجهم من األهميـة بقدر اقترابهم من الرؤية

ـضـمــون واجملـال الـثـانى: هـو دراسـة عــنـاصـر الـشـكل الـتى آخـر بـا
ـكن مـقارنـتـها فـى عمـلـية أو أكـثر"(٣٤٩). وفى كال اجملـال فـإن هذه
"الــتـوازيــات" ال تـرجـع إلى عالقـة فــعــلـيــة بـ الــكـتــاب أصـحــاب هـذه
األعمال أو ب األعمال بعضـها البعض فقيمة دراسات التوازى تكمن
ـقـام األول يـلـقى من كــمـا يـقـول شـو "فى أنـهـا دراسـات نــقـديـة فى ا
خاللها العمالن اخلاضعان للمقارنة للضوء أحدهما على اآلخر وتبرز
ميـزة لكل منهما. فهى جهد نقدى غير قارنة اخلصائص ا من خالل ا
قارنة تاريخى لتقييم األعمال األدبية من داخله(٣٥٠). وهكذا جند أن ا
قـد قضت عـلى مـفهـوم الـتأثـيـر والتـأثـر بتـوسـعهـا الـشديـد هذا أى أن
ـقارنـة هى إلـقاء الـضوء من تـكـتفى الـدراسـة فقط بـتحـلـيل العـمـل وا
الــعــمـل األول عــلى الــعـــمل الــثــانـى وهــذا األمــر يـــحــيــلــنـــا إلى حــقل
الـريـاضـيـات فـدراسـات الـتـوازى تـشـبه دراسـات الـتـحـلـيل الـريـاضـية
ـشتـركـة) مع استـبدال ـطـلوب مـنـهمـا بالـنـتيـجـة (القـواسم ا لـعددين ا

العدد بالعمل األدبى.
إن مقارنة عمـل أدبي عظـيم مثال ينـتميان إلى أدب مـختلف
دون أن تكون بـ كاتـبيـهمـا عالقة حـقيـقيـة مادية وال تـرجع إلى تراث
مـشـتـرك من شـأنـه أن يـلـقى الـضـوء عـلى تـيـارات أدبـيـة مـشـتـركة أو
ضـمون. وهـو أمر متـشابـهة. وكـذلك علـى خصـائص الشـكل الفـنى وا
يـفـضى إلى مـعـرفـة الـكـيـفـيـة الـتى يـتم بـهـا اإلبداع األدبـى ويقـود إلى

فاهيم الكلية للتاريخ األدبى. اإلمساك با
وأيـضــا يــقـودنــا إلى نــظـريــات الـتــشــابه الــتى افـتــرضــهـا كل من
الـكسـاندر فيـسيـولفسـكى (١٨٣٨ - ١٩٥٦م) وفيـكتور جـيرمـونسكى.
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(٣) عـمل الـبـاحث فـى دراسات الـتـوازى حتـلـيل الـنـصـ كل عـلى
قارنة. تشابهات وإقامة الذريعة بذلك لدراسات ا حدة للوصول إلى ا
فــيـحـتــاج الـبـاحث إلى خــبـرة فـنــيـة عـالــيـة فى األجـنــاس والـنـصـوص

واألنواع والتاريخ وما إلى ذلك وأهم خبرة هى اخلبرة اجلمالية.
أمـا عـمل البـاحث فى الـتـناصـيـة حتـليل الـنص األول لـلـوصول إلى
النـصوص الـتى ساهمت بـشكل أو بـآخر فى تشـكيـله وهو إلى جانب
أى مـعـرفـة اخلـبــرة الـفـنـيــة الـسـابــقـة يـحــتـاج إلى خـبـرة نــصـوصـيــة 
بـالـنـصوص "حـفـظـها" مـعـرفـة باألجـنـاس واألنـواع...) إلى جانب ذلك
ـتاح إلى جـانب النص يـجب توفـر خبـرة عـصريـة علـميـة لهـا عالقـة با
ـتـعيـنة والـقارة ـوجودة وا أى مفـردات الكـون األخـرى أو النـصوص ا

صاحبة إلنتاج النص. الداللة ا
ـشتركة من قـارنة والبت بالـعناصر ا (٤) التوازى ال ينـطلق إلى ا
خالل حتليل نص واحـد بل عمله يقـوم على أساس نـتائج التـحليل لكل

نص على حدة.
الــتــنــاصـيــة تــنــطــلق من الــنص األول وهــو الــوحـيــد الــذى يــحـدد
الـعالقـات وال يــعـتــمـد عـلـى نـتـائـج نص آخـر حـتـى يـصـار إلـى الـعـمل

بالتناصية.
(٥) قــد يـحــدث تــشـابه بــ الــتـنــاصــيـة والــتــوازى وذلك إذا كـان

ركزى ونص آخر خارجه. التفاعل النصى قائمًا ب النص ا
شـتركة (٦) دراسـات التـوازى تقـود إلى تفـسيـر وجود الـتيـارات ا

فى آداب األ وإلى تفسير وجود أجناس أدبية. أنواع و.. و...الخ.
التناصية حتلل كل ذلك لتصل إلى شعرية النص.

ـتـماسـكة تـماسـكًا عـامـاً أى بقـدر ما يـكون لـديهم من وعى الـكونـية ا
عـبـرين عـنهـا"٣٥٤ وهـكذا فـالـرؤيـة الكـونـية فى بـالـفـئة االجـتـماعـيـة ا
ـكن أن نـحـلل تـشـابه شـامـل فى كـثـيـر من األعـمـال وعـلى أسـاسـهـا 
ـكن لـهـذه األعـمـال علـى أساس الـعـمل األدبى أو األعـمـال األدبـيـة و
قارنـة وهذه األعمال ميزتها أنها الرؤية الكونـية أن جتد طريقها إلى ا
أعـمـال عـظـيـمـة أو خـالـدة. وبـذلك ال يـبـقى لـهـذه الـدراسـات (دراسات
الـتوازى) مـبررًا عـلمـيًـا يسـاعدهـا على االسـتمـرار ويفـضحـها الـسبب
قارنة التقليدية من الذى قامت على أساسه وهو الهـروب من سجن ا
ملة إلى جماليات الـعمل الساحرة متخفية وراء الدراسات التاريـخية ا
ـيـة األدب كـمـا نـتـائج دراســات الـتـوازى الـتى تــهـدف إلى حتـقـيق عــا

يشيع الباحث رينيه إيتامبل.
تـوازيات اك يـذكر أن إيـتـامبل "يـؤمن بأنه من خالل مـقارنـة ا فـر
ى (أى األدب ـضـامـ والـشـكل الـفـنى فى األدب الـعا بـ األفـكار وا
كن للدارس أن يكتشف وجود قواعد أدبية ثابتة الشرقى والغربى) 

اذج مشتركة فى اإلنسانية كلّها"(٣٥٥). أو 
(٢-٩-١-٣) التفاعل النصى التناصية:(٢-٩-١-٣) التفاعل النصى التناصية:

نطلقات: تختلف التناصية عن "التوازى" من حيث ا
(١) فـالــتــفــاعل الــنـصى لـه مـا يــســوغ وجــوده أصال وهــو الـنص
ـركـزى ومـنه ينـطـلق إلى تـتبـع النـصـوص األخرى وإقـامـة الـعالقات ا

. ودراستها فاختيار النصوص حقيقى وليس عشوائياً
(٢) تتـعدد عالقـات الـنص مع غيـره من الـنصـوص فـقد يـكون له

عالقة مع نص وقد تكون العالقة مع أربعة أو أكثر من النصوص.
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نقذ من قيود سجن "دراسات التوازى". إذ وجد فيها مقارنو أمريكا ا
اك" تمركز فى ضرورة إثبات التأثير. وقد نوه "ر قارنة الفرنسى ا ا

إلى أهميتها فى ذلك(٣٥٧).
لم تنتـظر هـذه النظـرية التـناصـية حتى تـنقـدها بل إنهـا القت نقدًا

من النظرية التى تلتها نظرية التشابه التيبولوجى جليرمونسكى.
Typolo- (٢-١-١٠-١-٣) النـظرية الثانـية: التطور الـتيبولوجى (٢-١-١٠-١-٣) النـظرية الثانـية: التطور الـتيبولوجى

 gyجليرمونسكىجليرمونسكى

ـكنـنـا القـول إن نـظريـة جـيـرمونـسـكى (١٩٨١ - ١٧٩١م) قامت
ـاركسية عـلى أنقاض نـظرية "فـيسيلـوفسكى" مـعتمـدة على النـظرية ا
ـوضــوع كــمـا تــصـوره ومـســتــفـيــدة من نــظــريـة االنــعـكــاس فــلـيـس ا
ـا يجـعل نـظـرية ـوتـيفـات  فـيسـيـلـوفسـكى "تـركـيبًـا آلـياً" لـعـدد من ا
وتـيفات االحـتمال تـنطبق عـليه ولكـنه يحتـكم فى تطوره وفى تـعاقب ا
فـــيه إلى مــنـــطق داخــلى خـــاص مــحــكـــوم بــدوره إلى مــنـــطق الــواقع
ـوضوعى وإلى اخلـصائص الـتاريـخيـة للـوعى البـشرى الـذى يعكس ا
ـولـد الذاتى" ـكن جتـاوز نظـريـة "ا هـذا الـواقع. وعلى هـذا األسـاس 
وضـوعات دون أن يـكون ثـمة عالقـة تأثـير بـينـها للـحديـث عن تشـابه ا
ويـحـيل جـيـرمـونـسـكى هـذا الـتـشـابه بـ الـوقـائع األدبـيـة التـى تدرس

ضمن عالقات التفاعل الدولية إلى:
(١) التشابه فى تطور الشعوب أدبيًا أو اجتماعيًا من جهة أولى.

تشابهات من جهة أخرى. (٢) العالقات األدبية والثقافية ب ا
ومن هــنــا يــنـبــغى عــلــيـنــا أن نــفــرّق بـ الــتــشـابــهــات الــنـمــطــيـة
"الـتـيـبـولوجـيـة" فى سـيـاق تـطـور األدب وبـ مـا يُـسـمّى "بـالـتـأثـيرات

(١٠ - ١ - ٣) التفاعل النصى ونظرية التشابهات(١٠ - ١ - ٣) التفاعل النصى ونظرية التشابهات
(١-١٠-١-٣) نظرية التشابهات:(١-١٠-١-٣) نظرية التشابهات:

ـشتركة ال بد من الـتعرف إلى مـقوالت نظـريت فـسرتا الـظواهر ا
ـقارن لهذه الـقضية ب اآلداب والنـظريتـان جتاوزتا تفـسير األدب ا
هـما لدور "التأثيـر والتأثر" فى تفـسير التشابـهات كانبثاق وذلك بتقز

. تيارات مشتركة أو بروز ظواهر معينة فى آداب األ
(١-١-١٠-١-٣) النظرية األولى لفيسيلوفسكى: التول(١-١-١٠-١-٣) النظرية األولى لفيسيلوفسكى: التولّد الذاتى.د الذاتى.
فسر فيها ألكساندر فيسيلوفسكى (١٨٣٨ - ١٩٠٦م) التشابهات
والتقـاطعـات فى موتـيفـات احلوافـز الدافع الـشعـر البـطولى وقرر أن
وتـيفات األحـادية احلد الـبسيـطة مثل مـوتيف والدة البـطل اخلارقة ا
ـكن أن تتشابه عـند الشعـوب اخملتلفة وموتيف التـآخى ب األبطال 
ــعــيـشــيــة والــعـوامل ويــكـمن ســر تــشــابـهــهــا فى تــشـابـه األوضـاع ا
الـسـيـكـولـوجيـة الـتى أفـضت إلـيـهـا لـكن فـيسـيـلـوفـسـكى قـصـر حدود
ـكن لـلـعـقل الـبـدائى أن ـوتـيف األحـادى احلـد. الـذى  نـظـريـته عـلى ا
وحـصـر  Sujet ـركـبـة ـوضــوعـات ا يـنـتــجه واسـتـبـعــد أن تـتـشـابه ا
ـوضـوع مـركـبًا من إمـكـانـيـة تشـابـهـهـا (١/٤٧٩٠٠٠٠٠٠) إذا كان ا
اثنى عـشر موتيـفاً وما عـدا ذلك فإن أى تشـابه ال بد أن يـكون ناجتًا

عن التأثير والتأثر"(٣٥٦).
ال شك أن هـذه الــنـظــريـة قـد القت تــرحـيـبًــا كـبــيـرًا من الـبــاحـثـ
االجـتمـاعـي ومن بـاحـثى اإلنـثربـولـوجيـا وال شكّ أن دراسـات قامت
مــتـكــئــة عــلى نـتــائج هــذه الــنــظـريــة وخــاصـة الــدراســات الــبـنــيــويـة
ـقارنة فـقد كـان لها أثـر بيّن على والـدراسات األسلـوبية والـدراسات ا
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صيرورة النص اجلديد.
(٣) الـتـنـاصـيـة ال تـتـوافق فى تــفـسـيـرهـا لـلـتـشـابـهـات مع نـظـريـة
ا ولـو أن ظاهـرة النظـرية يـغرى بعـقد تـوافق أكثر جـيرومـنسكى أيضً

من التنبه لالختالف.
فـالـفـرد نتـاج اجملـتـمع وهو يـعـكس بـوعيه صـورة اجملـتـمع ودرجة
تطـوره نظـريـة قريـبة من نـظريـة غـولدمـان "الرؤيـة الكـونـية" فـقد يـكون
ادية األخيـر متأثرًا بـها. وخاصة أن مـنطلـقهما واحـد وهو «النظـرية ا

اركسية» القائمة على عالقات اجلدل. ا
إال أن الـتنـاصـية تـنفـى الفـردانـية أى أنـهـا تؤكـد علـى بيـشـخصـية
ولـيس شـخصـيـة وبيـفـردية ولـيس فـردية. واجملـتـمع عنـدهـا مؤلف من
نـصــوص غـفل فى مـنـشـئـهـا غـيـر مـعـروفـة الـزمـان أو األصل. لـذلك ال
ـا تفـسر يوجـد نص أصيل يـعـود لفـرد أصيل فـهـذا محض وهم وإ
ركزى ومدى التـشابهات من وجهة نـظر التناصية وفـق منطق النص ا
حـاجته لـلـتـفاعالت واسـتـدعائه لـلـنصـوص الـتى يـتفـاعل مـعهـا. بـشكل
ه إلى نـصوصه ظـاهر أو خـفى فـهو الـذى يتـوجه إلى إحاالتـه إلى عا

وليس التطور االجتماعى من يوجهه إليه.
اذا ال ولـو كـانت الـنـصـوص انعـكـاسًـا لـدرجة تـطـور اجملـتـمع إذًا 
تـتـشــابه نـصـوص أدونــيس ونـزار قـبــانى وأحـمــد يـوسف داود? لـيس
الــتـطـور هــو دلـيل الــتـشـابـه فـفى نص أدونــيس مـثالً دخــلت نـصـوص
مـخـتلـفة تـنـتمى إلى أزمـان مـختـلفـة وأنـتجـتهـا مـجتـمعـات مـتفـاوتة فى
تطورها. من بينها نصوص عصور التدهور واالنحطاط وعصور الفقر
والعـوز العثمـانية الـصعاليك ولـيس مطلـوبًا من القـبانى أن يكون فى

. إذ يـغدو الـتأثـير األدبى األدبيـة" وفى العـادة تتـفاعل هـذه وتلك دائـماً
ــكـنــاً فى حـال وجــود تـشــابـهــات داخـلــيـة فى الــتـطــورات األدبـيـة
واالجتماعية(٣٥٨). ويصرّ جيرمونسكى على التفريق ب هذه وتلك من
زاويـة مـنــهج الـبـحث وأسـلـوبـه وإال حـتـمًـا سـيـفــضى بـنـا إلى تـشـويه
ـتبـادلة. ولـذلك يتـقدم اخلـارطة احلـقيـقيـة للـصالت الدولـية والـعالقات ا
قارنة آلداب الشعوب قـدمة األساسية للدراسة ا بنظريته فيقول: إن ا
اخملـتـلـفـة هى وحـدة عــمـلـيـة الـتـطـور االجـتـمـاعى الـتـاريـخى لـلـبـشـريـة
وقـانــونـيــتــهـا وهــذه الـوحــدة تـشــتــرط بـدورهــا وحـدة تــطـور اآلداب
والـفـنـون بـوصـفـهـا مـعـرفـة فـنـيـة لـلـواقع مـنـعـكسـة فـى وعى اإلنـسان

االجتماعى(٣٥٩).
(٢-١٠-١-٣) التفاعل النص(٢-١٠-١-٣) التفاعل النصّى التناصية :ى التناصية :

(١) الـتـنـاصــيـة ال تـتـوافق مع نـظــريـة فـيـسـيـلـوفــسـكى فى الـتـولـد
الـذاتى. فالنص عـندها لـيس نتاج عـوامل معيـشية أو سـيكولـوجية بل
هو ناجت تفاعله مع نصوص أخرى ففى نص واحد تتقاطع مقتبسات
تـنتـمى إلى فتـرات مخـتلـفة فـفى نص (١٩٦٠م) مثالً جنـد مسـاهمات
نـصـيـة وجــوديـة إلى جـانب مـسـاهـمـات نــصـيـة رومـانـسـيـة إلى جـانب

مساهمات نصية واقعية فى النص العربى.
ــنــتج فى الــعــصــر اإلقـــطــاعى قــد يــتــحــدث عن عــصــر والـــنص ا

بورجوازى وقد يتحدث عن عالقات العبيد.
وتيفات ليبحث فيها عن أصول (٢) التفاعل النصى ال ينظـر إلى ا
ـقـارن. وال يـبحث فـى سيـكـولـوجـيـا النص الـنص فـهذه مـهـمـة األدب ا
نهج النفسى. بل يبحث عن نصوص شوارد ساهمت فى فهذه مهمة ا
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ادية (البناء التحتى) للمجتمع وب بوجود عالقة جدلية ب القاعدة ا
الثـقافـة واألدب (البـناء الـفوقى) والـبنـاء التـحتى هـو الطـرف الرئـيسى
ـادى يحدد الوعى االجتـماعى والبناء ـعادلة اجلدلـية. فالوجود ا فى ا
الــتـحـتى يــتـحـكم فى الــبـنـاء الـفــوقى أى فى الـثــقـافـة واألدب ويـوجه

مسارهما.
صحـيح أن الـبنـاء الفـوقى يؤثـر فى البـناء الـتحـتى ولكـنه يتـأثر به
بـدرجـة أكـبـر ويـظل الـبـنـاء الـتـحـتى هـو الـطـرف الـرئـيس فى الـعالقـة

اجلدلية ب البناءين(٣٦٠).
واألدب (الـنص) جزء من الـبنـاء الفـوقى للـمجـتمع يـواكبه ويـتطور
ـعـزل عن دراسـة اجملـتـمع. بــتـطـوره. ولـذا فـإن دراسـة األدب ال تـتم 
والتطـورات الفنـية والفـكرية الـتى تظهـر فى األدب ال يجوز أن تدرس
ـعزل عن دراسة التـطورات االجتماعـية. فالتـطور األدبى ال يتم بفعل
العـوامل األدبيـة الداخـليـة وحدهـا بل بـفعل تـفاعل األدب مع اجملـتمع
وتـعـبـيـره عـمـا يـجـرى فـيه من تـطـورات. إن تـفـسـيـر الـظـواهـر األدبـية
الهـامة كنشوء وتطور األجـناس والتيارات األدبيـة. ال يكون بإرجاعها
سـببات االجـتمـاعية إلى أسبـاب أدبية داخـليـة فحـسب بل بربطـها بـا

التى أحاطت بنشوئها وتطورها(٣٦١).
"فـاألدب مـشـكل من الـوعى اإلنـسـانى يـعـكس الـوجـود االجـتـماعى
ـرآة األشياء"(٣٦٢). و"الـنصـوص األدبية ادى لـلنـاس مثلـما تـعكس ا ا
تـرى بوصفهـا محددة سبـبيًا بفـعل األساس االقتصادى"(٣٦٣). ونصل
اركـسية بعد تـفسـير تطـور األدب بفـعل العالقـات اجلدلـية إلى نظـرة ا

إلى وجود التشابه فى الظواهر واألجناس والنصوص.

قصر أليزابيثى حتى يتناص مع شكسير وليس مطلوبًا منه أن يلبس
عـبـاءة امـر الـقــيس حـتى يـتـنـاص مــعه ولـيس نـصه مـيــقـاتًـا تـسـيـر

عقاربه بتواتر.
اركسية: اركسية:(١١-٢-١) التفاعل النصى وا (١١-٢-١) التفاعل النصى وا

ـاركـسـيـة قـد فــسـرت وجـود الـتـيـارات انـطالقًــا من أن الـنـظـريــة ا
تـشـابـهة فى آداب األ واألجـنـاس األدبيـة والـظـواهر والـنـصـوص ا

متجاوزة فى فلـسفتها قضـية التأثير والـتأثر احلقيـقي التى قام على
ــقــارن. ومــتـجــاوزة بــحــلــمــهــا اإلنـســانى الــواسع أســاســهــا األدب ا
قـارنة التى رسـمتهـا النـزعات القـومية جنـد أننا ى) جـغرافـية ا (األ

محكومون بعقد مقارنة بينها وب نظرية التناصية.
ـاركسـية? كـيف نـظرت ـقـوالت التى انـطـلقت مـنـها الـنـظريـة ا ما ا
ــاركـســيــة إلى األدب (الــنص) ? كـيـف نـظــرت إلى وجــود الـظــواهـر ا

األدبية? هل يكفى تفسيرهما للتشابه ب النصوص للخلط بينهما?
وأسـئـلة أخـرى كثـيـرة تطـرح نفـسـها نـأمل أن جتد فى مـقـارناتـنا

األجوبة الشافية.
اركـسية (النظرية) الضـيف على بحثنا. وال جند إكرامًا نبدأ من ا

اركسية? للضيف فى األبحاث أفضل من التعريف به فما ا
ـاركـسـية: فـلـسـفـة ماديـة ديـالـكـتـيكـيـة (جـدلـية) تـاريـخـيـة. أخذت ا
انى كارل ماركس الذى أسسها. وهى تقوم اسمها من الفيلـسوف األ
على أن التاريـخ ليس تكرارًا لـلماضى بل حـركة موجهـة حركة جتاوز
ـا هــو قـائم إلى مــرحـلـة أعــلى وأرقى من مـراحل الــتـطـور وانـتــقـال 
ـاركـسـيـة الـنـاجـم عن قـوانـ اجلـدل والـديـالـكـتـيك وتـقـول الـنـظـريـة ا
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خارجية عن األدب.
٣ـ إن النص ال يعبر عن تطور اجملتمع ووصوله إلى مرحلة تسمح
ـنـتـج أن يـكـون مـرآة له. وإال مـاذا نـقـول عن روايـات أمـريـكـا لـلـنص ا
الالتينيـة التى وصلت مرحلة من التطـور لم تشهدها حتى اآلن الرواية
ادية الـقوية والبنى التحتية فى البالد األكثر تـقدمًا وذات اإلمكانيات ا
ـتــمـاسـكـة?! ولـو كــان األدب صـورة عن الـواقع ألصـبح أى ــتـيـنـة وا ا
مـتـكلـم عن الواقع أديـبًـا بغض الـنـظر عن مـهـنتـه األصلـيـة أو مسـتوى

ثقافته أو طبقته االجتماعية.
٤ـ إن بـروز األجناس والـتيارات والـظواهر فى أدب مـا ليس دائمًا
سبـبات داخلـية منـطلقـة من داخل األدب ذاته بل قد تكـون خاضعة
للنص الوافد وفق هيمنة أو مثاقفة األخير أو بفعل فرد كما حصل مع
"شوقى" ومـسـرحه اجلديـد. ومع طه حـس ونـقـده القـائم عـلى الشك.
ـهجـر أو شـعـراء أبـولـلو أو أو بـفـعل جـمـاعة كـمـا حـدث مع شـعـراء ا
شعراء مـجلة شـعر وال جند تيـارًا وافدًا القى ترحـيبًا شـامالً مثل تيار
الوجوديـة فقد تبـنته مؤسسـة نشر اآلداب) . لـذلك فالتطـور ليس بفعل

. اجتماعى دائماً
٥ـ والـتنـاصـية تـنـظـر إلى النص تـشـكـله النـصـوص ولـيس للـتـتابع
ـركزى فهو يأخذ من نـصوص متقاطعة الزمـانى احترام عند النص ا
فى الــزمــان نــصــوص أضــاعت أوراق مــيالدهــا وكــأنــهــا تـصــرخ مع

القبانى تاريخى مالى تاريخ إنى نسيان النسيان .
(٢-٣) التفاعل النصى ومصطلحات النقد العربى القد(٢-٣) التفاعل النصى ومصطلحات النقد العربى القد

... وكان سعيد بن حميد كثير التعويل على غيره ..

راحل التاريخية نفسها وتشهد ظهور األشكال "إن اآلداب تمر با
ا األدبية الرئيسية نـفسها. من أجناس وتيارات أدبية وما إلى ذلك 
راحل الـتطـور نفـسهـا ولـكن ليس بـصورة مـتزامـنة يـعنى أنـهـا تمـر 
فهناك قانون يحكم تطور اجملتمعات واآلداب على حد سواء هو قانون
ـاركـسـيـة مـبـررًا لـوجـود الـتـأثـيـر عـدم الـتـزامن"(٣٦٤). وبـذلك ال جتـد ا
اخلـارجى أوالً بـأول بل الـتـأثـيـر يـكـون فـعالً عـرضـيًـا ولـيس أسـاسـيًا

ومكمالً وليس بدئيًا إال أن:
اركسية لألدب. التناصية: كنظرية تختلف عن النظرية ا

١ـ الـتـنـاصـيـة تـنـظــر إلى األدب (الـنص) أنه مـشـكل من نـصـوص
ولـيس بفـعل الـبنـيـة التـحـتيـة (اجملـتمع) حـتى ولـو جعـلـنا اجملـمع نـصًا
وجعلنا افتراضاً األديب يـنتج نصه بفعل التطور اجملتمعى فإن النص
ـاديـة والـبـنـيـة هـنـا سـيـصــبح خـاضـعًـا لـعالقــات جـدلـيـة بـ الـبـنــيـة ا
الثـقافـية والنـص فى التنـاصيـة ال يقـوم على الـعالقة اجلـدليـة ب بنى
مـادية وبـنى ثـقـافيـة بل عـلى الـعالقـة ب نـصـوص فـالنـصـوص لـيست

. سلعاً
ادى ٢ـ النص ليس مرآة للمجتمع وال يعكس الوجود االجتماعى ا
لـلنـاس. وإال فالـناس فى نص الـقـبانى كـلهم بـرجـوازيون مـتحـضرون

ولكن الواقع ينفى ذلك واقع النص والواقع احلقيقى.
قـد تــعـبـر عـن الـواقع روايـات حــنـا مـيــنه مـثالً. أو جنـيـب مـحـفـوظ
فتعكس صورة صادقة لهذا الـواقع ولكنها ليست كونية) وقد تعبر عن
ـانية. عارك كـنصـوص إيلوار فى احلـرب الفرنـسية األ ذلك نصـوص ا
أما أن الواقع االجتماعى يجـد مرآته احلقيقية فى األدب فهذه فرضية
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طـوا هذه ال شك أن العـرب قد عـرفـوا العالقـات النـصـيّة وأنـهم 
ستويات ولكن ما هذه العالقات? العالقات وحددوا لها الدرجات وا

تـمـحـور الـفـكـر الـنـقـدى الـعـربـى حـول ثـنـائـيـات لم تـنـفك أن تـكـون
األساس فى الذهنية العربية من مثل:

(١) الـسابق والالحق (الـسلف واخلـلف) االبـتداع واالتـباع الـقدم
واحلداثة األصل والتقليد األول واآلخر... إلخ.

ــفـاضـلــة الـدفـاع عن ـوازنـة ا (٢) نـظم هــذه الـثـنـائــيـات نـقــد: ا
القدماء أو احملدث الوساطة ب شاعر وخصومه.

ناقضة (النقائض) صطلحات تؤدى الهدف: ا (٣) اشتغل النقد 
عارضات السرقات.  ا

ـعـنى (٤) درس الـنــقـاد الـعـرب الــنـصـوص من نــاحـيـة: الـلــفظ ا
األسلوب)  متفرقة ومجتمعة.

ليس هذا فقط بل تقودنا جمـلة أقوال إلى حقل التناصية فقد فطن
ــقــفع ... - ١٤١هـ - وفـى وقت مــبــكــر - إلى وجــود نــصـوص ابن ا
لـكية الـكاملة له أو نجز تـبدّد ادعاء مـؤلفه بحق ا سابـقة على النـص ا

القول باختراعه يقول:
"فــمن جـرى عـلى لـسـانه كالم يـسـتــحـسـنه أو يـسـتـحـسن مـنه فال
ا اجـتباه ومن أخذ كالمًا بـتدع فإنه إ يـعج به إعجـاب اخملترع ا
حسـنًا عن غـيره فـتـكلم به فى مـوضوعه عـلى وجـهه فال يزين عـليه فى

ذلك ضؤولة أن ال يكون هو استحدث ذلك وسبق إليه"(٣٦٦).
ــقــفـع شىء من احلــدة فى احلــكم وقــد قــد يــكــون فى كالم ابن ا
يـكـون كـالم أحـمـد بن أبى طــاهـر أقل حـدة مـنـه فى تـفـسـيــر الـتـفـاعل

وكـانوا يـقولـون فيـه: لو قـيل لكالم سـعيـد وشعـره ارجع إلى أهلك
ا بقى معه شىء ولبقى ساكتاً) (٣٦٥).

هـذا اخلـبـر وأمـثـاله يـجــعـلـنـا نـنـاقش الـقـضـيـة من خالل نـصـوص
تراثية فمثالً يفيدنا اخلبر الذى بدأنا فيه فى االستنتاجات التالية:

نص سعيد تخلّق من نصوص معاصرة له أو سابقة عليه.
ال يـوجد مـؤلف سـعيـد لـيس مؤلـفًـا لنـصه أى أن سـعيـدًا يدّعى أن

النص له.
ادة النصـية (نص سعيـد) إلى نصوص وإرجاع إمـكانية إرجـاع ا

النصوص بدورها إلى أهلها.
وعلى مـا فى هذه االستـنتاجـات من قرب أو بـعد من حقل الـتفاعل
الـنــصى غـيـر أن األمــر ال يـقـودنـا إلى اســتـنـتـاج صــحـيح حـول هـذه
القـضـية بل يـحـفز فـينـا الـرغبـة لولـوج الـعقل الـنقـدى الـعربى الـقد

ـعرفة القوان الـناظمة لعالقات الـنصوص والضابطـة للشعرية وذلك 
فى اآلن نــفــسه. األمــر الـــذى يــجــعــلــنــا نــتــســاءل: هل عــرف الــعــرب
الـتناصـيّة? وهل اشتـغل النقـاد العرب بـها? ثم هل هنـاك ثمة مـصطلح
يـقـارب فى داللـته داللـتـها الـغـربـيـة? وهل حـقًـا ما يُـشـاع بـأن الـتـفاعل

ة بصك جديد?! النصى هو السرقة وأنه عملة قد
أم أنه التضم أو االقتباس أو النسخ أو السلخ.. أم.. أم.. إلخ..
صـطـلـحـات التى تـنـضـوى حتت الـعـنوان/ الـيـافـطة/ هل جـمـيع ا
السرقات والتى تزيد على خمـس مصطلحًا تتشابه فى الداللة مع ما
تــنـضـوى حتــته? أم أنـهــا خـارج مــا يـسـمى ســرقـة? وهل تــدخل حـقل

التناصية أم أنها غريبة عنه?

≤≤± ≤≤∞



±±≤

وأبـو حيان الـتوحـيدى يـقول على لـسان أحـد شيـوخه: "وما أحسن
ن كانت بالغته شتـملة عـلى احلكم الـكبـار  معونـة الكـلمات الـقصـار ا
فى صـناعـته بـالقـلم واللـسان فـإنهـا تـوافيه عـند احلـاجة وتـستـصحب
أخـواتهـا عـلى سـهولـة وهـكذا مـصـاريع أبـيات الـشـعر فـإنـها تـخـتلط

بالنثر متقطعة وموزونة ومنتثرة ومنضودة"(٣٧٠).
أورد الـنـقــاد الـعـرب أخــبـارًا تـشـى بـوقـوع الــشـاعـر حتت ســلـطـة
ـعاصرة له أو السابقة ومـحاولة هذا الشاعر اخلروج من النصوص ا
ـمـاثلـة إلى حـالة االخـتالف ومـنهـا دخـول أبى تمـام فى بـرميل حـالة ا
يـنًا وشـماالً وعنـدما سـئل عن ذلك قال: كنت مـصهرج والـتقـلّب فيه 
فى قول أبـى نواس كـالدهـر فـيه شراسـة ولـيان. أردت مـعـناه فـشمس

علىّ حتى أمكن الله منه فصنعت:
شــرست بل لــنـت بل قــانــيـت ذاك بــذا  فــأنت ال شك فـــيه الــســهل

واجلبل
ومثـله مـا يـذكر عـن جريـر وهـو يـتمـرّغ فى الـرمـضاء لـيـأتى بـبيت
شـعــر يـغـلب به بـيــتًـا لـلـفـرزدق وهــذه احلـاالت يـدعـوهـا بــلـوم بـسـلـطـة

وروث وبقلق التأثير(٣٧١). ا
احلـقـيـقــة كل األقـوال الـسـابـقـة تـدخل فى صــمـيم قـضـيـة الـتـفـاعل
النصـى وتناقش مـا يناقـشه التفـاعل النصى ولـكن هذه األقوال رغم
; ورغم وضعنا لـها بهذا التسلسل لتبدو جمعنا لـها بعد أن كانت نثاراً
مـتناسقة منـسجمة إالّ أنهـا عجزت أن تشكّل نظـرية حتقق ما طرحته;
وتـضع األسس الشتـغـال الـعالقات الـنـصـية وضـبـطهـا كـمـا ضبـطـها
التـفـاعل الـنصى. وحـتى ولـو بـالغـنـا فى قولـنـا بـأن هذه األقـوال تـتجه

الـنـصى يقـول: "كالم الـعـرب ملـتـبس بـعضه بـبـعض وآخـذ أواخره من
بتدع منـه واخملترع قليل إذا تـصفحته وامتـحنته واحملترس أوائـله وا
ـتأخـرين ال يـسلم أن يـكـون آخذًا من كالم ـتـقدمـ وا واحملتـفظ من ا
غـيــره وإن اجــتـهــد فى االحــتــراس وتـخــلل طــريق الــكالم وبــاعـد فى
ــعـنى وأقــرب فى الـلــفظ وأفــلت من شــبـاك الــتـداخل ومن ظــهـر أن ا

كالمه ال يلتبس بكالم غيره فقد كذب ظنه وفضحه امتحانه"(٣٦٧).
واألخـذ كـمـا هـو واضح فى الـقـول يـتم فـى الكـالم والكـالم الذى
ـعنى أو يقـصـدونه اللـفظ ولـكن هـذا ال يعـنى أن األخـذ ال يكـون فى ا
( فى األسـلـوب فقـد تـنّـبه الـنـقـاد العـرب إلى هـذين احلـقـلـ (اجملـال
: "إنه ليس ألحد من أصناف فقـال أبو هالل العسكـرى فى الصناعتـ
ن تـقدمهم. والـصب على قوالب من ـعانى  القـائل غـنى عن تناول ا
ـنوال الذى يـذكره ابن خلـدون ويذكره سبقهم"(٣٦٨). والقوالب تـعنى ا

عبدالقاهر اجلرجانى قبله بقرون وكلها تعنى األسلوب.
عرف النقاد العرب تداخـل األنساق وتداخل السياقات كما عرفوا
ـعانى من غـرض إلى غرض بل إنـهم عرفـوا "تداخل هـجرة األلـفاظ وا
األجناس" أى تداخل الـشعر والنثـر أو التناصـيّة اإلجناسـية فحضوا
فى كتـبـهم عـلى التـزود بـالقـراءات اخملـتلـفـة للـشـعر واخلـطب واألمـثال
وليس فقط قراءتها بل وحفظها وابن طباطبا العلوى  (٣٢٢هـ) يدعو
ــعـنـى الـلــطــيف من الــكالم فى اخلــطب والــرسـائل جـهــارًا إلى نــقل ا
واألمثـال وإعادة سبكه شـعراً ألن ذلك أخفى وأحسن ويـشبّه الشاعر
صوغ فيعيد الذى يقوم بهذه العملية بصائغ يذيب الذهب والفضة ا

ا كانا عليه(٣٦٩). صياغتهما بأحسن 
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صطلح السرقة يقول: يريدون 
"ومـا زال الـشـاعـر يـسـتـعـ بخـاطـر اآلخـر ويـسـتـمـد من قـريـحته
ويعتـمد عـلى معـناه ولـفظه. وكـان أكثـره ظاهـرًا كالـتوارد وإن جتاوز

ذلك قليالً فى الغموض لم يكن فيه غير اختالف األلفاظ"(٣٧٥).
فهل بعد هذا القول قول?!

ـصطـلح الـسـرقة الـسـوء لـكن النـقـاد صـوروه على نـحن ال نـظن 
ارس إمّـا باد للعيـان أو خفى. وإن السرقة هـذه الشاكلة. فـهو عيب 
ـنع من إطالق ـعـنى وإن االخـتالف فى الـلـفظ ال  تـامـة فى الـلـفظ وا
صـفـة الـسرقـة عـلى الـنص الالحق األمـر الذى جـعل الـشـعراء يـنـفون
هذه الـتهمـة عنهم وعن أشـعارهم ألنهـا ليس فقط تـسلبـهم إبداعهم بل
وتـسـلبـهم أخالقـهم فـطرفـة بن الـعبـد كـان قد تـنـبّه فى وقت بـاكر إلى

ذلك فحاول نفى هذا العار عن نفسه وذلك بنفيه عن شعره يقول:
وال أغير على األشعار أسرقها

عنها غنيت وشرّ الناس من سرقا
وإن أحسن بيت أنت قائله

بيت يقال له إذا أنشدته صدقا(٣٧٦)
قابلة الـسرقة بالـتفاعل النـصى فباإلضافة إلى أن وهنا نفى آخـر 
الـسـرقة عـيب (خـلق) خـارجى يتـوّلـد من الـقول االجـتـماعى فـإن طـرفة
يـعـتقـد أن مـا يـقـابل هـذه السـرقـة هـو الصـفـاء وأنى له ذلك? فـالـشـعر
مـشوب بالـشعـر وبغيـر الشعـر دائمًـا ويبدو أن الـسرقة ال جتـلب العار
فـقط بل إنـهـا تـلـحق األذى أيــضـاً ورغم أن احلـدّ الـشـرعى ال يـطـبّق
عـلى سارق الـشـعر كـما يـروى الراغب األصـبهـانى عن الصـاحب قوله

نحو تـأسيس نـظرية فـإن جمـيع النقـاد العـرب القدامى وجـهوهـا نحو
مـا يـسـمى مـجـازًا "بـنـظـريـة الـسـرقات"(٣٧٢) فـاعـتـبـروا أن الـسـرقات
تـفسّـر تخـلق النص ووجـوده فهل كـانت "السـرقات" تـقابل مـا يسمى

بالتناصية حقاً?
ـمــارسـات الـتى تـخـلق الـنص هى احلــقـيـقـة إن مـجـرد الـقـول إن ا

سرقات فيه جتنّ وحرف لهذه العملية نحو داللة أخالقية ال أدبية.
وحتى ال نـظلم الـنقـد العـربى فى توجـهه نحـو السـرقات نـحاول أن

نعرض ماذا تعنى السرقة?
وكـيف جـاء طـرحهـا فـهل جـاءت على أنـهـا مـصطـلح نـقـدى يصف
عـمـليـة إنـتـاج النـصـوص? وأنه بـرىء من الداللـة األخالقـيـة أم أنه جاء

عجمية?! خضًا بداللته ا
يـقـول األصـمــعى: "إن تـسـعـة أعـشـار شـعـر الـفـرزدق سـرقـة"(٣٧٣)

ويقول دعبل اخلزاعى: "إن ثلث شعر أبى تمام سرقة"(٣٧٤).
والعـددان يدالن على قصـيدة. فلـو اكتفـينا باألول لـقلنـا إنّ السرقة
كن أن يفسّر بها كن أن يفهم بها مصـطلح التفاعل النـصى و هنـا 
أن النص مـتخلّق من عدد هـائل من النصوص السـابقة. وإن اإلضافة
لــيــست كـبــيـرة بـل هى عـشــر واحـد ولــكن الــعـدد الــثـانـى يـنــفى هـذا
االعتـقـاد فالـثـلث أقل بكـثـير من الـنـسبـة األولى. ولـكن عبـر بـحثـنا فى
كــتب الـنـقـد الــقـد الـتى تـنــاولت الـسـرقـة نــعـثـر عـلـى مـا يـبـدد بـراءة

اعتقادنا األول. فالقاضى اجلرجانى يعرّفها على النحو التالى:
"والسرقة - أيدك الـله - داء قد وعيب عتيق". وحتى ال نبقى فى
إطـار الوصف البالغى نكـمل كالم القاضى اجلـرجانى لنجـلو ما كانوا
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عـنى مـعاً. يـقـول أبوهالل الـعـسكـرى وقد فـالـسرقـة هى أخـذ اللـفظ وا
خـصـص بــابًـا كــامالً لــلــســرقــات: "فــمن أخــذ مــعــنىً بــلـفــظه كــان له

.(٣٨٠)" سارقاً
وينـقل ابن رشيق عن عبدالكـر النهشلى أحـد شيوخه أن السرقة

فى الشعر ما نقل معناه دون لفظه وأبعد فى أخذه"(٣٨١).
ويـزداد التـعريف والـتـحديـد اضطـرابًـا ح يـتـعرضـون إلى مواقع

عانى: السرقة فهى تقع فى األلفاظ وفى ا
(١) فى األلـفاظ: "أن يـتحـفظ ألفـاظًا بأعـيانـها من كـتاب بـعينه أو
عانى فهذا ال من لفظ رجل ثم يريد أن يعد لتلك األلفاظ قسمها من ا
"(٣٨٢). مع التـنبـيه أن كل كـلمـة سبق يكـون إال فـقيـرًا وخائـفًا وسـروقاً
أن اســتـعـمـلت فى ســيـاقـات مـخــتـلـفـة وكل كــلـمـة حتـمل مــعـهـا تـاريخ

استعماالتها السابق.
عـانى: "وال يغـير عـلى معـانى الشـعر فـيودعـها شـعره... (٢) فى ا
ـا يسـتـر سـرقـته أو يـوجب له ويـتـوهم أن تـغـيـيـره لأللـفـاظ واألوزان 

فضيلة"(٣٨٣).
عانى فى: وتقع سرقة ا

(١) البديع الـذى ليس لـلناس اشتـراك فيه كـأن يأخذ شاعـر معنى
لـيس له فيـدعيه ويـصـوغه صيـاغة جـديدة وقـد تـأتى سرقـته نسـخًا أو

حتسيناً(٣٨٤).
(٢) ال تــــكـــون إال فـى مـــعــــنى صــــريح أو فـى صـــيــــغـــة تــــتــــعـــلق

بالعبارة"(٣٨٥).
عـانى الـتـخـييـلـيـة كأن ـعانى الـعـقـلـية بل فـى ا (٣) ال تـكـون فى ا

فى صدر بعض رسائله:
"احلــمـد لــله الـذى ال يــوجب فى ســرقـة الــكالم قـطــعًـا ولم يــفـرض

.(٣٧٧)" نتحله حداً
نذر فـإن األعشى بن مـيمـون بن قيس سـجن التهـام النـعمـان بن ا

له بسرقة أشعار غيره وانتحالها(٣٧٨).
ولـكن إلى من تتـجه األصابع بـاإلشارة عـند تـقريـر وجود الـسرقة?
شـاهير من الحظ أنـها تـتجه وفق ما اسـتطـلعـناه نحـو األعالم ا من ا
الـشعـراء والـكتـاب وغـالبًـا تـأتى هذه الـتـهمـة سـابقـة ومـقررة وهـدفـها
ـتوجه إليـه بالسـرقة أوالً واالنـتقاص من االنـتقاص من قـدر الشـاعر ا
شـعريـته ثـانيـاً. ووقف خلف هـذه التـهمـة عـبر الـعصـور أنظـمة وحـكام

وأمرًا ونقاد وشعراء وتمألهم غايات غير بريئة يقول محمد مندور:
"إن دراسـة الـسـرقات لم تـظـهر كـدراسـة منـهـجيـة إال عـندمـا ظـهر
: خصومة عنيفة حول هذا الشاعر; وقد اتخذت مسألة أبوتمام لسبب
الـسـرقـات سالحًـا قويًـا لـلـتـجـريح وانـقسم الـنـقـاد بـ مـتعـصب ألبى
تـمـام يـبـعـد عـنه كل سـرقـة وب مـتـحـامل عـلـيه يـرى أن مـعـظم شـعره

." مسروق وأنّه لم يجدد شيئاً
تنـبى وقامت حـوله خصومـة جديدة ويتـابع منـدور: "... ثم يظهـر ا

فحاول أعداؤه جتريحه بإظهار سرقاته"(٣٧٩).
إذن لم تكن التهمة قائمـة من داخل العملية النصيّة بل تقررت من
اخلارج ودفع بـها مـركز مـا. ولكن أين تـقع السـرقة? إنـها شـاملـة لكل
ــعــنى واألســلــوب كــمــا أســلــفــنــا األمــر الــذى أشــاع من الــلــفظ وا
اضطـرابًا بـ النـقاد فى تعـريف السـرقة وحتـديد مـوقعـها ودرجـاتها.
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القـرآن فـيه إسـاءة مـبطـنـة ويـبدو أنـهـا غـير مـقـصـودة فـالسـرقـة تـعنى
ـأخــوذ وال أحـد فى ذاك الـزمـان األخـذ واإلخــفـاء وادعـاء وانـتــحـال ا
يـجـرؤ عـلى ادعــاء أن كالم الـله من إنـشـائه. فــالـنص الـقـرآنى كـان له
حضـور واضح فى نص الكمـيت وشكلـت مجتـزءَاته بنى أساسـية قام
علـيهـا نص الكـميـت. ولو كـان فى تفـاعل نص الكـميت أيـة إساءة لـنبه
اخلـلفـاء إلى ذلك. فال داعى أبدًا لـلفـظة "سـرقة" ويـجب أن نسـقط مثل
هــذه الـعـنــوانـات الـتى ال تــمـثل عـمـلــيـة إنـتــاج الـنص بـقــدر مـا تـشـيع
ؤلف; وهو ة تتـجه أصابع االتهـام فيها نـحو ا اإلحساس بوقـوع جر
طـلوب آنذاك لذلك نقتـرح استبدالهـا بـ"تفاعل نص كميت مع النص ا
الـقرآنى". وال يخلـو الكتاب الـثانى الذى ألف فى السـرقات من مفارقة
أيـــضــاً فــهــو بـــعــنــوان (إغــارة كُـــثــيــر عــلـى الــشــعــراء) لـــلــزبــيــر بن
ـصـطلح بـكار(٢٥٦هـ) (٣٩٠). لـنالحظ أن اإلغـارة هى سـرقـة ولـكن 
آخـر ثـم ألف ابن الـسـكـيـت (٢٤٤هـ) سـرقـات الـشـعــراء ومـا اتـفـقـوا
عليه"(٣٩١) وبعده ألف فى سـرقة شاعـر من شاعر (سـرقات البـحترى

عتز كتاب (السرقات) (٣٩٣). من أبى تمام) (٣٩٢) ثم ألف ابن ا
ويأتـى القـرن الرابع لـيحـمل للـسرقـة اهتـمامًـا أوسع فنـقاد الـقرن
الرابع يـجدون فـى السـرقة مـجاالً إلظهـار قدراتـهم الـنقـدية والـثقـافية
األمـر الذى يـجعـلـهم فى شـهرة من يـنـتقـدون من الـشعـراء إذ إنهم ال
شـهـوريـن أو كـمـا يسـمـيـهـم بـلوم يـنـتـقـدون كـمـا بـيّـنـا إال الـشـعـراء ا
(األقـويـاء)(٣٩٤) لـذلك جنــد الـقــاضى اجلـرجــانى يـقــول: "هـذا بـاب ال
ـبــرز. لـذلك نـشـطت احلـركـة يــنـهض به إال الـنـاقـد الـبــصـيـر والـعـالم ا
النقديـة حول الشعراء احملدث وخاصـة أصحاب البديع كما نشطت

ـعـانى أو األفـعـال التى شـهـرت لـعـلـة من الـعلل يـأخـذ السـارق أحـد ا
فيحوّرها ويغيّر علتها بعلة أخرى فيوهم عندها أنه جدد وأبدع(٣٨٦).

عانى التى تشترك ب الناس(٣٨٧). (٤) ليس من سرقة فى ا
(٥) تــقــول الــعـرب بــوجــود مــعــان عــقم(٣٨٨). هـى كل مــا نـدر من
ــعــانى وألنــهــا ال تــلــقح لــذلك أســلــمــهــا الــشــعــراء إلى أصــحــابــهـا ا
وحتاشوها وهذا من أغرب ما سمعت فكل معنى يتجدد عبر اقتباسه.
ونالحظ من ذلك أن الشـاعر سارق سواء أعد لأللـفاظ معان جديدة أم
أعد لـلمعانى ألفـاظًا جديدة. ونحن ال نرى فى الـفعل سرقة سواء أخذ
الـشــاعـر صـيـغـة جـاهـزة أم تــنـاول مـعـان احلـقـيـقــة يـتـبـدى لـنـا مـدى
ـقـتـبس سـرقة أم ال. ـأخـوذ أو ا االضـطـراب بـ النـقـاد فى اعـتـبـار ا
فهـناك حدّ قاس أقامه بـعض النقاد وهنـاك تسامح فى احلدّ نفسه من
عـاييـر فى حتديـد السـرقة لم تـكن واحدة وقـد بلغ نـقاد آخـرين. إذن ا
بالنقاد األمر أن يعـتبروا األخذ فى القرآن سرقة. فأول كتاب ألف فى
الـسرقـات واألمر ال يخـلو من مـفارقـة كان بعـنوان: سـرقة الـكميت من

القرآن(٣٨٩). البن كناسة األسدى (١٢٣ - ٢٠٧هـ) .
ـفارقة قـائمـة فى أن القرآن كـتاب مـشترك بـ جمـيع الناس; إن ا
وأن ألـفاظه ومعـانيه وأسلوبه مـباحة لألخـذ منه وعن وعى أو عن غير
وعى وذلك ألن العرب كانت تتناقل عملها وكتاباتها عن طريق الرواية
وحـفظ الـقـرآن أو بعض سـوره أو آيـاته شىء طـبيـعى ومـلزم وال شك
ـعـانى الـقـرآنـيـة كـانت مـحـور احلـيـاة اإلسالمـيـة آنـذاك أن األلـفــاظ وا
ومـحور احلياة الـيومية. والـكميت شاعـر إسالمى فمن األولى أن يكون
أشـد حفظًـا للقـرآن من غيره مـن الناس الـعادي والـقول بالـسرقة من

≤≤π ≤≤∏



±±∂

ـوازنة لـآلمدى الـخ) وتنـاول الشـعـر مثـلمـا تنـاول الـنثـر فى الدرس وا
ـأخوذ ضمن الـسياق الذى بحث مجـتزأ أى ال ينـظر فيه الـناقد إلى ا
حلّ فــيه وال يـقــرأه وهـو مـنــدمج فى ســيـاقه اجلــديـد وال فى وظــيـفـته

اجلديدة بقدر ما يدلل عليه أو يشير إليه.
ـعـنى وتـمـنــحه تـسـمـيـة إن كـتب الــنـقـد تـكـتــفى بـإيـراد الـلـفـظ أو ا
تـضم سلخ مـسخ حلّ.. الخ) وتورد بيتـاً وتورد بعده بيـتًا لشاعر

ّ فيه هذا األخذ. آخر أو ألكثر من شاعر البيت الذى 
ـلك النقاد العـرب نظرة كلية لـظاهرة إنتاج النص بل لم لذلك لم 
يعرفوا ما يسمى بـ (التـفاعل النصى)  فبقيت أقوالهم التى أوردناها
عرفـة العرب فى بـداية هـذا البحث مـجرد أقـوال ينتـفى معهـا القـول 
ـمارسة.. جـرد دخولهـا حيـز التطـبيق أو ا لظاهـرة التـفاعل النـصى 
وكل هذا لـسيطرة طاغيـة األمر الذى جعل البـحث فى السرقات يتجه
نحـو تـرسيخ الـثنـائـيات وتـرجـيح أحد طـرفيـهـا وجعل الـفـكر الـعربى
النقـدى متمركزًا فى أحـدها أى حول "األصل" و"السابق" و"اإلبداع"
بيـنمـا كان الـطرف الـثانى "الـتقـليد" و"الـالحق" و"االتبـاع" مهمـشًا عن

قصد.
وال يـكتفى النقـاد بتوجيه نقدهم إلى هـذه القيم بل يلحـقونها بحكم
ـبــدع الـســابق واألول األمـر قــيـمـى.. فـاألصل هــو األفـضل وهــو ا
عانى األخرى تتجه نحو هذا األصل وحتاول أن تقترب الذى يجعل ا
وذجى. وهذا .. فهو نص  منه وتشـاكله ما استطاعت إلى ذلك سـبيالً
ما جـعل كتب الـنقـد تهـتم بهذه الـنصـوص دون غيـرها ودون الـتفـكير
فى األسس الـــتى قــامت عــلــيــهــا أو الـــبــحث الــذى جــعــلــهــا أصالً أو

ـتــنـبى -٣٥٢هـ) وكــانت أشـبه مــا تـكـون حــركـة أخـرى حــول شـعــر ا
ـتـنــبى كـان مـتــعـالـيًــا عـلى الـنــاس; صـاحب أنـفـة ـعـركــة ذلك ألن ا
ومعـتدًا بنـفسه كـثيراً فـكتب احلـاتمى كتـاب حـاول النيل فـيهـما منه
وضحة) والثانى فى ومن شعره: األول فى سرقاته العربية (الرسالة ا
سـرقـاته الـيـونـانــيـة (الـرسـالـة احلـاتـمـيـة) ثم ألف ابن وكـيع الـتـنـيـسى
ـسروق" ولم يـكن فـيه كذلك ابن نـصف لـلسـارق وا (٣٩٣هـ) كـتـاب "ا
ـنـصف مـثلـمـا سـمى الـلديـغ سلـيـمًـا وما رشـيق يـقـول: "سمـى كتـابه ا
أبـعــد اإلنـصـاف عـنه"(٣٩٥). وهـذا مـا جــعل ابن جـنى (٣٩٢هـ) يـؤلف
كـتابًـا يرد فيـه على ابن وكـيع سمـاه "النقض عـلى ابن وكيـع فى شعر
تنبى وتخطئته" ثم اتخذ القاضى اجلرجانى (٣٩٢هـ) موقفًا وسطًا ا

تنبى وخصومه. تنبى وخصومه فألف: الوساطة ب ا ب ا
نالحظ من هذا الـكتاب الـهدف احلقـيقى الذى قـامت عليه الـسرقة.
ونالحظ مـا يـلـحـقـهـا من تـعـسف فى الـدراسـة وفى األحـكـام فـالـغـاية
تؤدى إلى نـتيـجة مـنصاعـة أساسًـا نحـوها ويـأتى احلكم الـقيـمى غير
موضـوعى بل متـجنـيًـا فى الغـالب. وهذا مـا جعل الـسرقـة ال تعـبّر عن

عملية اإلنتاج النصى بل هى حكم خارج اإلنتاج.
ال شك أن االتساع فى هذا البحث (بحث السرقات) قد اجته نحو
ـاثـلـهـا أى بحث ـصـطـلحـات دقـة ال  االخـتصـاص والـدقـة فى سنّ ا
نـقدى آخـر ولـكـنهـا ولألسف مـصطـلـحـات غيـر بـريئـة وغـير حـيـادية..
فـالبـحث فى السـرقـات الذى تـوزع علـى الكـتب اخملتـصـة وعلى الـكتب
الـنـقـديـة األخــرى (الـبـيـان والـتــبـيـ - فـحـول الــشـعـراء لألصـمـعى -
طـبـقـات فـحـول الشـعـراء البـن سالم - الـشـعـر والـشـعراء البـن قـتـيـبة
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حتت هذا الـبـاب جـزافًا ولـيس عن تـفكّـر أو درايـة.. فنـحن ال نـقبل أن
يـكـون االقـتـبـاس مـثالً سـرقـة فـاالقـتـبـاس مـصـطلـح يعـنى( األخـذ من
)  لذلك فهو مصطلح حتصل شيئًا من معانى أو ألفاظ القرآن الكـر
الـقـداسـة فـتــخـيل أن تـكـون هـنــاك "سـرقـة مـقـدســة" كم يـتـحـمل هـذا

التركيب من مفارقة?!
ـسخ ثم هل الـتـضــمـ سـرقـة? وهل مــصـطـلـحـات مــثل الـسـلخ وا
واحلل والعقد واإليضاح والعكس.. إلخ سرقة? ثم إن هناك من يخرج
صطـلحات إلـيك بفتـوى ال تقل طـرافة عن االدعاء الـسابق فـيصنّـف ا
التى اسـتـنهـا هو أو غـيره من الـنـقاد صـنفـ ويعـطيـهـا حكـمًا قـيمـيًا
وحـكمًـا تـراتـبـيًـا فى اآلن نـفسـه.. فيـقـول: سـرقـة حـسنـة سـرقـة سـيـئة

وسرقة مستحبة وسرقة مستقبحة أخذ جيد وأخذ سىء.
وجتـد كلـمـات مثل وفق ولـم يوفق أحـسن ولم يـحسن (٣٩٧) وهذا
وذج له قـدسية معيـنة عند النـقاد كان يجب على داللـة االنشداد إلى 
الشـعراء والـكتـاب السـعى نحـوه ومحـاكاته كـما ذكرنـا فلم يـع العرب

دلوالت وانزالقها الدائم عن دوالها. هجرة الدوال وحترر ا
صـطـلحـات جند مـن األسلم لـنا - احلـقيـقـة أمام هـذا اخللـط فى ا
ولألجـيال القادمـة أن نسعى إلى فرزها من وجـهة نظر تنـاصية يكون
الـنـص فـيـهـا فـسـيـفـسـاء من نـصـوص أخـرى ثم تـشـربـهـا وحتـويـلـهـا
بـآلـيات مـختـلفـة فمـا يـدخل فى عالقة تـفاعل الـنـصوص نـبقـيه ونبـعد
ـصـطـلـحـات الـتـى ال عالقـة لـهـا بـعـمـلـيـة تـفـاعل الـنص مع نـصـوصه ا
نـحـدر مـنـها أو نـصـوصه الـداخل فى تـشـكيـلـهـا.. فـنبـعـد «مـصـطلح ا
الـسرقـة» عن حقل تـفاعل الـنصـوص لألسـباب الـتى حلـلنـاها ولـلنـتائج

وذجاً وهـنا البد أن نسـجل دعوة لقـراءة هذه النـصوص من جديد
والـتـفـكــر فـيـهـا وااللـتـفـات بـشىء مـن االهـتـمـام إلى الـنـصـوص الـتى
اذج هُمّشت والنظـر إليها. وال تستبطن دعوتنـا القول برفعها لتكون 
ا قـد تملـكه من معرفة أو مراكز أخرى بل إلعـادة االعتبـار لها أوالً و

. ثانياً
وهـذه نقـاط اخـتالف أخرى فـالـتفـاعل الـنـصى ال يعـتـرف باألصل
وال بالـنمـوذج وال بـاحلكم الـقـيمى.. فـاألصل يعـنى من قـال أوالً حتى
إنـهم أصـدروا كـتـبًا بـهـذا الـعنـوان "األوائل" وفى الـتـناصـيـة ال يـوجد
نص أول بل ال يـوجــد مـؤلف حــتى يــكـون هـو األول إذ كـل واحـد لـو
عـرفـنا سـابـقيـه فهـو فى مـوقع اآلخر والـنص يـنطـوى عـلى مسـتـويات
أركيـولوجـية مـختـلفة وعـلى عصـور ترسـبت فيه تـناصـيًّا الـواحد عقب
اآلخــر دون وعى بــالـضــرورة من مــؤلــفه.. وحتــوّل الــكــثــيـر مـن هـذه
الـتـرسـبـات إلى مـصـادرات وبـديـهـيـات ومـواصـفـات أدبـيـة يـصـبح من
الــصـعب إرجـاعــهـا إلى مـصــادرهـا أو حـتـى تـصـور أن ثــمـة مـصـادر
صادر كلـية فى "األنا" الـتى تتعامل مع محددة لهـا.. فقد ذابت هـذه ا
النص كـاتبـة أو قارئة أو نـاقدة.. واألنـا التى تتـعامل مع الـنص ليست
مـوضــوعًـا غــفالً إزاءه لـذلـك ال يـهم وال يــؤثـر فى الــنص كـونـه نـصًـا
منـجـزاً) إن كـانت نـسبـته المـر الـقيس أم لـعـمـرو بن قمـيـئـة أم ألحد
الصـعالـيك الذين كانـوا معه لـزهير بن أبى سـلمى أم لـقراد بن حنش

من غطفان  لعنترة أم ألخيه خراش(٣٩٦).
صـطلحـات حتت "باب الـسرقات" فى انطـوى عدد كـبير جـدًا من ا
ة كـلـها.. وبـالنـظـر إليـها تـبيّـن لنـا أنهـا وضعت الـكتب الـنقـديـة القـد
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(امرؤ القيس) 
وقوفًا بها صحبى على مطيهم
يقولون ال تهلك أسىً وجتلد

(طرفة) 
فال مواردة كما يقول أكثر الـنقاد العرب وال تضم كما يقول ابن

سالم وال أخذ كما يقول ابن قتيبة.
ا يم عـند العـرب متـواتران  ويوضّح الـغذامى أن حـرفى الالم وا
شـابهـة فى رواية الـبيت(٣٩٩). إذن هـو بيت واحـد وليس يسـبب هـذه ا
كن أن يـتـكـرّر ولكـنه من الـصعب أن بـيـت مـتـشابـهـ ألن الـنص 

. يخلق مرت
أيضًا نبعد مصطـلح النسخ من باب السرقة ومن التفاعل النصى
ألنّه لو كان فى النسخ سرقة لكـانت آلة التصوير احلديثة أكبر سارق
ثم النسخ ليس إعادة خلق للنص ولكن وجود النص بكامله أو مجتزأ

فى سياق آخر يجعله متفاعالً نصيًا جديدًا كتابة وقراءة.
عـارضـة والنـقـيضـة فى مـصطـلـحات الـتـناصـية وال أيضًـا نـدخل ا

"نعتبرهما سرقة"(٤٠٠).
فـكالهمـا يحـمل معنى االحـتذاء أى اتـباع قـصيدة مـا فى أسلـوبها
واسـتـخدام قـالبـهـا والصب عـلـيه مع االلتـزام بـحرف الـروى والـقافـية
ـعـارضـة سـرقـة ألنهـا بـرأيه والـغـرض. وإبـراهـيم عـوضـ يـرى فى ا
"أخــذ أفــكــار ومــعــانى الــغــيــر والــصـبّ عــلى قــوالب مــســتــعــارة من

اآلخرين"(٤٠١).
ونـحن ال نراها كـذلك بل هى محاكـاة ساخرة أو تنـاصية من نوع

الـتى خـلـصنـا إلـيـهـا فـالسـرقـة مـصـطـلح خـارج عمـلـيـة تـكـون النص
ومجـاله فى القوانـ التى تضـمن احلقوق الـفكريـة وليس هنـا فالنص
مـتـكون سـواء  نـسـبـته أم لم تـتم والـسرقـة تـبـحث فى نـسـبـة النص
ـؤلف ولــيس مـعـرفــة الـنـصـوص ولــيس فى الـنص وهــدفـهـا مـعــرفـة ا

الداخلة فى إنتاج النص.
يــلـحق بـالــسـرقـة مــصـطـلـحــات تـشـبــهـهـا فى الــداللـة مـثل االدعـاء
واإلغــارة واالنــتــحــال والــغــصب واالخــتـالس واالصــطــراف واإلحلـاق
واالجـتالب وهى قـريب من قريب(٣٩٨) كمـا يـقـول ابن رشـيق.. وكذلك
واردة فالشك أن النص لكى يكون نصًا فهو صطلح ا ال جند مبررًا 
البد أن يتميز عن غيره وقولهم عقول رجال توافق على ألسنتها يعنى
بــوجـود بــنـيــة واحـدة ومــركـز واحــد ونـظــام مــسـيــطـر ومــنـتج جلــمـيع

صطلح مع منطق البنيوية! النصوص وكم يتوافق هذا ا
ونحن نـلغى التـشابه ب أى مـنتج يصـدر عن مؤلفـ مختـلف فى
زمن واحـد أو فى زمنـ مختـلفـ فال يوجـد تشـابه إال بالـنسخ وحتى
التوائم غيـر متشابهـة تمامًا وحـتى إن تشابهت بصـماتهما فـإننا نقول
ـثـال الذى بـعـدم تـشـابهـهـمـا وذلك ألنهـمـا ذاتـان مـختـلـفـتان.. فـذلك ا
يورده النقـاد العرب للـداللة على الـتوارد هو من خلط الـرواة ألن ثقافة
العرب األولـى كانت متـمركزة حـول الصوت وما أن أعـيد البـيتان إلى
سياقـهما حـتى تب أن الـبيت اخملتـلف حوله أصيل فى قـصيدة امر

القيس وغريب عن قصيدة طرفه والبيتان هما:
وقوفًا بها صحبى على مطيّهم
يقولون ال تهلك أسىً وجتمّل
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الـنص (الـنـصـوص) الـسـابق وال ضـيـر من اسـتـخـدامـهـا. األمـر الذى
دروسـة فإنهم قد يجعـلنا نقـول: إن العرب رغم اجـتزائهم للـنصوص ا
ـكن أن نـقع من خاللـهـا عـلى سـنّـوا مـصـطـلـحـات غـايـة فى الـدقــة و
عمـلـيـات التـفـاعل الـنـصى وهى غيـر نـهـائيـة فـالـتفـاعل الـنـصى يـنتج
ا أن هـناك نصوصًـا فإن اآلليـات ستتولـد وستضاف النصـوص وطا
إلى آلـيــات الـتـفـاعـل الـسـابـقــة األمـر الـذى يـتــنـاسب وزمن الـنص أو
صـطلحات وروثة. سـنوضّح فى اخلطـاطة البـسيطـة التالـية ا أزمـانه ا
ـصطلحات الـتى ال تنتمى إلى حقل الـتى تنتمى إلى حقل الـتناصيّة وا
الـتـنـاصـيّـة. واعــتـمـدنـا فى حـصـرهـا مـصــادر ومـراجع كـثـيـرة مـنـهـا:
ـنهجى نـصف النـقد ا "العـمدة" حتريـر التـجبـير حلـية احملـاضرة ا
ـراجع عـنـد الـعـرب عيـار الـشـعـار مـنـهـاج الـبـلـغـاء الـوساطـة. ومن ا
قـضايا الـنقد األدبى ومـشكلـة السرقـات حملمد مـصطفى هـدّارة ونقد

تنبى فى القرن الرابع الهجرى حمليى الدين صبحى وغيرها. ا
ـصـطـلـحـات التى تـنـتـمى إلى الـتـفـاعل الـنصى ـصـطـلـحـات التى تـنـتـمى إلى الـتـفـاعل الـنصى(١-٢-٣) جـدول ا (١-٢-٣) جـدول ا

صطلحات التى ال تنتمى إلى التفاعل النصى صطلحات التى ال تنتمى إلى التفاعل النصىوا وا
صطلحات التى ال تنتمى إلى عملية التفاعل النصى ا
صطلحات التى تنتمى إلى عملية التفاعل النصى ا

عنى. ١ـ السرقة أخذ كامل اللفظ وا
عنى. عنى كامل اللفظ وبعض ا أخذ بعض ا
عندنا) أخذ النص بكامله وادعاء األبوة له

٢ـ االحتيال
٣ـ الغصب: أخذ النص غلبة على حياة قائله

خاص نطلق عليه التعلُّق النصى. أما النقائض فهى أن يتجه الشاعر
إلـى آخر بـقـصـيـدة هـاجيًـا أو مـفـتـخـراً فيـعـمـد اآلخـر إلى الـردّ عـليه
هـاجـيًـا أو مـفـتـخــرًا مـلـتـزمًـا بـالـبـحـر والـقـافـيـة والـروى الـذى اخـتـاره

األول"(٤٠٢).
. ونـحن ال جنـد فى الـنـقـائض سـرقـة بل جنـد فـيـهـا تـنـاصًّـا مـحوّالً
ـعـارضـات كامن فـى أن النـقـائض آنـية أى واخلالف بـ الـنقـائض وا
حتـدث فى العصر نفـسه ب نص أحدهـما ينشأ عـلى الثانى يفنّده
عارضـات فتتم فـى أزمان مخـتلفـة وليس بـالضرورة أن تـتحمل أمّـا ا
ـوذجًا حتاكيه. وال تسعى إلى معـنى الفخر أو الهـجاء بل هى تختار 
نـقـضه بـقـدر ما تـسـعى إلى مـضـاهاته وجتـاوزه فـنـيـاً. واالختالف فى
ـعارضـة والنقـيضة شىء طـبيـعى تفرضه (الـفتـرة الزمنـية واختالف ا
ـنشئ) واخـتالف مـوارده. وهى عنـدنـا من عالقات الـتـناصـية القـائل ا
ـعـارضـات يـتم واسم الـعـالقـة "الـتـعـلُّق الـنـصّى" ألنه فـى الـنـقـائض وا

استحضار نص بعينه ويتم حتويله واالشتغال عليه.
ونخرج نـظم النثـر وحلّ الشعـر من باب السـرقة إلى التـناصية وال
جنــد داعـــيـــا لــقـــول ابن رشـــيق "أجلّ الـــســـرقــات نـــظم الـــنـــثــر وحلّ
الشعر"(٤٠٣). ونضيف مـن عندنـا مصطلـحات التـعريب النـقل من لغة
إلى لـــغــة (الــتــرجــمــة)  والـــتــوظــيف واالســتــلـــهــام واالســتــحــضــار

واالستدعاء إلى حقل التفاعل النصى.
نـخـرج مـصــطـلـحى االخـتــراع واإلبـداع من حـقل الــتـنـاصـيّـة ألن
صـطلحات األخـرى فإننا نـدخلها فيهـما معنى "األصل واألولـية" أما ا
فى الـتـفـاعل الـنـصى فهـى تصف آلـيـات اشـتـغـال النص الـالحق على
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ـعنى (وكيف بالـتفعـيالت واإليقاع ولـيس ضرورة أن تشـابها فى ا
يعود مريض مرضاً يوازيها وكيف يعيب بخيل بخيال . 

٧ـ االقتضاب.
: قصدك إلى الـبيت أو فى آخره وغـالبًا مـا يحمل إشارة ٨ـ التضـم
مثل كـذا أو القـسيم وتـضمـينه فى وسط شـعرك أو كـما قال فالن

ضمون. أو كقول وبعدها يتم إيراد ا
٩ـ االقتباس: تضم آية أو حديث شريف.

ـام: أخــذ اسـتـعـارة اكـتـشـفـهـا شـاعـر (مـؤلف) قـبـله. وهـو فى ١٠ـ اإل
لم بها. موقع ا

١١ـ التناسب: اختالف األلفاظ واتفاق األغراض.
١٢ـ النقض: نقض معنى من سبقه.

ـعـنى من فن إلى فن ومن غـرض إلى غـرض "من ١٣ـ الـنـقل: أخـذ ا
ديح" أو «من األمثال إلى األشعار». الغزل إلى ا

١٤ـ الزيادة.

١٥ـ التأكيد.
١٦ـ التعريض.

١٧ـ التولـيد لـفظى: يـستحـسن لفـظًا من كالم غـيره فى مـعنى فـيضعه
فى معنى آخر.

١٨ـ معنوى: يستخرج معنى من معنى شاعر تقدمه أو يزيد فيه زيادة
ا فيه من اقتداء بغيره دون اللفظ). وال يُسمى اختراع 

١٩ـ التكـرار: تكرار لفـظة بعيـنها ـ جمـلة بعيـنها ـ بيت مـا ـ قافية ما ـ
نص ما.

ـعنـى بأسـره والـلـفظ بـأسـره يـتـنـاول الـنص شـاعر ٤ـ اإلغـارة: أخـذ ا
أكثر شهرة) .
٥ـ االختالس

٦ـ االستلحاق: يعجب بنص فيلحقه بنصوصه
٧ـ االصـطـراف: يصـرف النص شـخص يـعجب به وقـد يـكون صـاحبه

احلقيقى ميتاً
٨ـ االنتحال: من يدعى شعرًا لغيره وهو يقول الشعر.
٩ـ اإلدعاء: إن كان ال يقول الشعر وانتحل قول غيره.

واردة ١٠ـ ا
١١ـ النسخ
وازنة ١٢ـ ا

١٣ـ االختراع: خلق معان لم يسبق إليها أحد.
ثله لذلك قبل البديع). ١٤ـ اإلبداع: اإلتيان بلفظ لم جتر العادة 

١٥ـ االجتالب.
رادفة: أخذ البيت هبة االسترفاد.  ١٦ـ ا

عنى وبعض اللفظ. ١ـ السلخ: أخذ ا
عنى وتغيير بعض اللفظ. سخ: قلب ا ٢ـ ا

٣ـ االهتدام: السرقة فيما دون البيت ونقترح أخذ عوضًا عن سرقة .
ـأخـوذ مــنه دون الـلـفظ ـأخــوذ وا ـعـنــيـ فى ا ٤ـ الــنـظـر: تــسـاوى ا

وإخفاء األخذ.
عنى. الحظة: التحو حول ا ٥ـ ا

ـتـوازى مـعه ـوازنـة: اإلتـيـان بــنص (بـيت) يـوازى تـمـامًـا الـبـيت ا ٦ـ ا

≤≥π ≤≥∏



±≤±

٣٧ـ التركيب.
٣٨ـ االستيحاء: يستوحى يستدعى معانى من قراءاته) .

ذهب. ٣٩ـ التأثير: أن يأخذ شاعر أو كاتب 
٤٠ـ االحتذاء: أن يسلك أسلوبًا ومعنى وغرض مؤلف آخر.

٤١ـ اســتـــعــارة الـــهــيـــاكل: أن يــبـــنى نـــصه عــلـى قــصـــة أســطــورة
قصيدة.... الخ) .

٤٢ـ الـنوادر (اإلغـراب) يأخـذ معـنى مبـتذالً شـهيـرًا فيـبرزه فى صورة
. جديدة تكسوه غرابة وكأنه لم يكن مستعمالً

٤٣ـ التشطير.
٤٤ـ التخميس.
٤٥ـ التسبيع.

٤٦ـ األخذ.
٤٧ـ اإلشـارة: كــلـمــة أو كـلـمــات تـدل مـبــاشـرة إلى حــدث مـا أو داللـة

صحيحة.
اءة وحملة تدل عليه). ما لفظ قليل مشتمالً على معنى كثير بإ

تكـلم فى كالمه آلية أو حـديث أو شعر مـشهور ٤٨ـ التـلميح: إشـارة ا
أو مثل سائر أو قصة.. الخ.

٤٩ـ التلقيم:
٥٠ـ احلل: حتويل الشعر إلى نثر.
٥١ـ النثر: حتويل الشعر إلى نثر.
٥٢ـ العقد: حتويل النثر إلى شعر.

٥٣ـ النظم: حتويل الكالم إلى شعر قصيد) .

عنى أو اللفظ عامًا فيتم تخصيصه. ٢٠ـ التعميم: يكون ا
عنى أو اللفظ عامًا فيتم تخصيصه. ٢١ـ التخصيص: يكون ا

٢٢ـ االختصار:
٢٣ـ االختزال.
٢٤ـ التوسع.
٢٥ـ التكثيف.

٢٦ـ االكتفاء: االقتصار من كلمة على بعضها أو من كالم على جزء منه.
٢٧ـ االحتباك: نوع من االختصار.

٢٨ـ اإليداع: أن يعمد الشاعر إلى نصف بيت لغيره يودعه نثره.
٢٩ـ التفصيل: أن يعمد الناثر إلى نصف بيت لغيره يودعه نثره.

٣٠ـ الـتمـليط: أن يـعمـد الـشاعـر إلى بنـاء بـيت أو يكـون الشـطر األول
فيه لغيره تشبه التشطير.

فيقول له ملطّ لى أى بحضور الشاعر اآلخر) ويثنى.
التوطيد يبنى على نصف البيت أبيات القصيدة.

٣١ـ االستعانة: يستع الناثر ببيت لنفسه.
ـ يستع الشاعر ببيت لغيره يوطئ له توطئة الئقة.
ـ يستع الناثر ببيت لغيره يوطئ له توطئة الئقة.

٣٢ـ التشهير: يستع الناثر ببيت لنفسه.
٣٣ـ االشتراك: نصف بيت له ونصف بيت لغيره تمليط) .

٣٤ـ اإليضاح.
٣٥ـ االستعارة.

عنى أو عكسه. ٣٦ـ العكس: تبديل ا
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ـصطـلحات -  لم ينـظر الـتحـليل الـنقـدى العربـى للنـصوص عـبر ا
ا النـقـدية الـعـربيـة إلى الـنص نظـرة كلـيـة بل نظـر لـلمـجـتزءات مـنه 
جعل احلـكم على إنتاجية النص يأتـى تعسفيًا فيرفـعون نصًا ويتهمون

آخر بالسرقة.
ـتـأتـية من -  لم يـتوجه الـنـقـاد العـرب جلـمع داللـة النص الـكـلـية ا
نصـوصه التى يـتعـالق معـها ولم يـسعـوا للـقبض عـلى شعـريته. فـبحث
السرقات ال يـحقق شعرية الـنص بقدر ما يـبدد هذه الشـعرية ويطعن
ا يـثيـر حالة فى مؤلـفه مثـلمـا يطـعن فى صحـة معـانيه أو صفـائهـا 
مـن الـشك الـتـى تـبـعـث عن الـتــمـلـمل مـن الـنص وتــركه والـتــوجه نـحـو

األصل.
ــؤلف) كــان الــتــوجه الــكــلى فى بــحث الــســرقــات نــحــو الــذات (ا
والسـعى قدر اإلمكان لتجـريد هذه الذات من قدرتهـا اإلنتاجية للنص
ونسـبة النص لـذات أخرى هى األساس واألصـل وعنهـا تتولـد األلفاظ

عانى واألساليب. وا
-  اجتـهت الـشعـريـة الـعربـيـة نحـو اإلعالء من شـأن حـكم القـيـمة
ـعيـارية ومن التـصنيف الـتراتـبى بينـما اجتـهت التنـاصية ومن القيم ا

إلى محو هذه األمور.
-  أخذ الـبـحث الـنقـدى الـعـربى أجزاء من الـنص ودرسـهـا وبقى

. النص بعيدًا عن الدراسة بينما درست التناصية النص متكامالً
قارنة إلى تفكـيك النقد العربى -  تتـجه التناصية من خالل هـذه ا
الذى تـمركـز حول الـصوت وأعلى من شـأنه واس مـدلوالت لـنفسه
ـعــانى األخـرى تـدور حـولـهـا كــاألصل ـركـز وجـعل ا ووضـعــهـا فى ا

٥٤ـ التجميل.
واربة. ٥٥ـ ا

عنى بذكر نظائره وفيه تشبيه ضمنى. ٥٦ـ التمثيل: تقرير ا
ـرادها ًا  ٥٧ـ احلذف: االكـتـفاء بـيسـيـر القـول إذا كان اخملـاطب عـا

فيه.
٥٨ـ االتفاق: فى الغرض.

٥٩ـ التعريب.

٦٠ـ الترجمة.
٦١ـ النقل: من لغة إلى لغة.

٦٢ـ االستـدعاء واالستحضـار ـ االستلهام - الـتوظيف : وال جند فيه
ــكن أن اخــتالفًــا ذى بــال وهى مــســتــخــدمـة فـى جل األبــحـاث و

تنطوى حتت التناصيّة.
(٢-٢-٣) نتائج:(٢-٢-٣) نتائج:

-  الـــتـــنـــاصـــيــة  Intertextuality ال تـــتـــســـاوى وداللـــة أى من
ة منفردة أو مجتمعة. صطلحات العربية القد ا

-  الـتـنـاصيـة :تـنـظر إلـى النص عـلى أنه مـجـموعـة من الـنـصوص
تفاعلت بآليات مختلفة إلنتاجه.

-  النـقـد العـربى: يـنظـر إلى الـنص على أنه مـسـروق من نص هو
األصل والـنـمــوذج بـيـنـمـا ال تــعـتـرف الـتـنــاصـيـة بـنص أصل أو نص
وذج فال يوجـد "أصل" يدْعى الصـفاء (النـقاء) والنص الـنموذج هو
الدوران حول مـركز قيـمة مدلـول تقف وراءه أيديـولوجيـة ما أو نظام

ما مسيطر.
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-  نـبّه الــبـحث إلى إمـكــانـيـة ضم مـصــطـلح الـتــفـاعل الـنـصى أو
ـصـطـلـحـات واالشـتـغـال بـهـا بـاألحـرى حـقل الـتـفـاعل الـنـصى لـهـذه ا
ومـعـهـا لـلـقـبض عـلى عالقـات الـنص مع الـنـصـوص األخـرى وبـالتـالى

القبض على شعريته.
ـصــطـلـحـات الـتى ال تــدخل فى عـمـلــيـة الـتـفـاعل -  فــرز الـبـحث ا
ـكـن أن تـتـجه بـدورهــا إلى اخـتـصـاصـات ووضـعـهـا خــارج حـقـله و

أخرى.
ـــصــطــلـــحــات اجلــديـــدة الــتى -  أضـــاف الــبـــحث الــعـــديــد من ا
استخدمت فى النقد العربى احلديث وذلك للتنبيه إلى عدم معارضتها

صطلح التفاعل النصى وإلى إمكانية اشتغالها داخله.
-  نـبّه الـبـحث إلى أن الـسـرقة لم تـكن واضـحـة تـمـامًـا فى أذهان

ا جرى اخللط فى حدودها ودرجاتها ومسمياتها.. النقاد العرب 
ـة مـن خالل مــصـطــلح ــكن إعــادة قـراءة الــنــصــوص الــقــد   -

التفاعل النصى وحتصيل دالالتها وإظهار شعريتها.

قـابل همّش مـدلوالت أخرى بـدع والنـموذج.. إلخ)  وبـا والسـابق وا
األمـر الذى حـدا بالـتنـاصـية إلى الـتنـبيه إلـيـها وإبـرازها إلى الـسطح.
وهـذه قـراءة مخـتـلفـة لـتراثـنـا النـقدى مـن خالل إحدى الـقـيم الزائـفة
التى ارتكز عـليها جل الـنقد وحكمت لـسنوات طويـلة أحكامنـا النقدية
ووجهت أذهـانـنـا وجـعلـتـنـا نـقبـل بكل مـا جـاء عن نـقـادنـا كمـسـلـمات
ونقـيم علـيهـا أبحـاثنـا األمر الـذى أدى إلى االستـنسـاخ; ولم يؤد إلى
االخـتالف أو اإلضـافـة إلى اخلـروج من الـدائـرة الـتى أغـلـقـهـا الـنـقاد;
بكل مـا حتمله كلمة "أغـلق" من جبرية وسلطـة ونظام. وقد حان الوقت
كى ننطق بـحناجرنـا نحن وحان الـوقت لقراءة جادة لـفكرنا ولـتراثنا
ويكفـينا جبـرية ما نـردده من أسماء نقـاد أو شعراء عـلى أنهم آلهة أو
أنـبيـاء ونـغض الـطـرف عن حـقيـقـة ظـهـورهم على هـذه الـشـاكـلة وعن
عـوا وبرزوا من خاللـها كمـا يستـلزم األمر الـنظر إلى الظـروف التى 

أصوات أخرى فقد يكون ذهب علينا علم كثير.
ـصـطـلـحـات ووضـعـهـا فى -  اسـ الـنـقـد الـعـربى الــكـثـيـر من ا
خـدمة غـايـة واحدة وهى إثـبـات السـرقة. وكـان لـلبـحث فـضل تخـليص
صطـلحـات من طوق التـهمة (الـسرقـة) إحيائـها من جديـد عبر هـذه ا
التنبيه إلى إمكانية اشتغالها خارج هذا احلقل منفردة أو مجتمعة فى
كن أن تفـسـيـر تـكوّن الـنص واشـتـغـالهـا كـآلـيـات للـتـفـاعل الـنـصى 
ـكن أن تـشـتــغل بـهـا الـنـصـوص الـسـابـقـة فى تـشـكـيل نص الحق و
بـعثـرة فى نصوص ال يشـتغل بـها الـنص الالحق فى جتميـع أجزائه ا
حصر لها والتجميع ال يكون مجانيًا بقدر ما يكون متجهًا نحو إنتاج

الداللة األدبية.
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إنّ شـعــريـة الـنـص تـتـولــد من تـفـاعـالت هـذا الـنص مع الــنـصـوص
يز هذا النص عن ها ومعـاصرها أخذًا ورداً ولعل مـا  األخرى قـد
ذاك هو قـدرة أى منهما عـلى تمثل هذا احلشـد الهائل من التراث ومن
الــوسـائط الــعـصـريــة واشـتـغــاله نـصًـا فــاعالً (مـتــنـاصّـاً) فى تــشـكـيل
النصوص الـبعدية فنحن نخطئ الـتأويل والقراءة إذا فزعنا إلى عوامل
ـدونة) نـتـمحّـلـها ونـسـتفـتيـهـا فى شعـريـته إذ "ال وجود خارج الـنص (ا
لشىء خارج النص" كما يقول دريدا األمر الذى يجعل عملنا يتجه إلى
ـدروس ويـنـطـلق مـنه إلى نـصـوص الـعـالم عـلى اخـتالف داخل الـنص ا
ـعـرفـة إذ يـصـبح الـنص وفـق هذه أجـنـاسـهـا سـعيًـا وراء احلـقـيـقـة وا
ـرء من ورائـها فـكـرًا ما ـقولـة شـبكـة من الـعالقـات النـصـيّـة يُحـصل ا ا
ـقـروء نـسـجـاً فـالـنص يـتـوزع تـناصـاته يـتـحـصل له من مـتـاع الـنص ا
ـدّ يده إلى زمن بدرجـات متـفـاوتة يـظهـر ما يـظهـر ويُخـفى ما يُـخفى 
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مارسات التى يقوم والشعريـة التى نبحث عنهـا فى كل نص هى ا
ـة وآتية تـتحـدد عملـيًا بـعالقة هذا بـها الـنص مع نصوص أخـرى قد
الـنص مع النـصوص التى تـوازيه وتذيّـله ويومئ إلـيهـا وتقـطن متنه أو
تتوزع فى فضائه أو تنقر معه فى النصوص التى تتجه إليه شارحة
ويـتجه إلـيـها واصـفاً. وعـالقاتـها به وعالقـته بـها هـو مـا سنـرصده فى
عـالقـات الـتــفـاعل الــنـصى. فــكل نص مــهـمـا كــان جـنــسه له أعـراضه
وزالّته ولـه صـمـته وفــراغه حـيث يـكــون لـديـنــا دومًـا مـاالً يُـرى داخل
حـــقل الــرؤيــة ذاته فــالــنص أيـــضًــا قــنــاع لــلــحــجب واإلخــفــاء وأداة
لالنـزيـاح واالنـحـراف فـهـو لـيس مـسـاحـة مـلـسـاء يـشف عن سـطـحه
ـا هــو حـيّـز تـتــعـدد سـطـوحه عن عــمق ال قـرار له ولـيس ـعـنى وإ ا
نسقًـا ينغلق على ذاته بل إنه وإن كـان له نظامه وسياقه وإن كانت له
قـواعـد انبـنائه واشـتغـاله فـهو يـبقى مـجاالً مـفـتوحـاً ويشـكلّ مسـاحة
ــكن الـتـســلل من فـجـواتــهـا لـلـكــشف عن شـرك الـكـالم وعن خـديـعـة
اخلــطـاب ولـعل رصـد اآللــيـات الـتى تــقـوم بـعـمـلــيـة الـتـفـاعـل وعـمـلـيـة
الـتضـليل هذه وعـمليـة مسـاءلة اخلطـابات هى مـا سنتـحدث عنه حتت

عنوان آليات التفاعل النصى.
(١-٤) دستور التفاعل النص(١-٤) دستور التفاعل النصّى: خاتمة التنظير فاحتة القراءة.ى: خاتمة التنظير فاحتة القراءة.

(١) يـسـتـمـد مـفــهـوم الـتـفـاعل الـنّــصّى قـيـمـته الـنــظـريـة وفـعـالـيـته
اإلجرائـية من كونه يقف راهنًا فى مـجال الشعرية احلـديثة فى نقطة
تقاطع التـحليل األلسـنى (اللسانيـات والشكالنيـة والبنيويـة) للنصوص

األدبية مع نظام اإلحالة باعتباره مؤشرًا على ما هو خارج نصى.
(٢) يـنـطـلق الــتـفـاعل الـنّـصّـى من االفـتـراض الـتـالى: إن أى نص

غيـر مـعـلـوم; يـعلن عـمّـا تـخـفّى وتـكـتمَّ لكـنه ال يـشف تـمـامًـا مـثل زجاج
الـنـافـذة عن تعـالـقـاته أو أنه يـسـتحـضـر نـصـوصه بسـهـولـة كـما أنه ال
رآة بل يقوم يحجب ما وراءه عاكسًا صورة من يقف قبالته كما تفعل ا
تجـانسة النص الالحق (قـيد الدرس) بـتركيب عـدد من العنـاصر غيـر ا
أصالً لـيجانس بينهـا عبر التفاعل تـاركًا منافذ صغـيرة للقار يطلّ من
خاللـها فـيـمدّ لـه خيـطًـا رقيـقًـا يسـاجـله به ويـناوشـه يحـجب طـرفًا من
ـعـنى ويـظـهـر آخـر. األمـر الـذى يـجـعــلـنـا نـنـمـذج هـذه الـتـفـاعالت فى ا
مسمـيات تـنضم نـفسهـا فى جهـاز مفهـوماتى نـزمع سنّه وهـذا اجلهاز
فهوماتى ينظر إلى النص على أنه نص تخومى يرتكز إليها فى جانبه ا
األكـبر عـلى إرث عريق عـربى وغربى ويـشمل مـبدئـيًا جـميع الـنصوص
التى يـشـير إلـيهـا ويسـتحـضرهـا يسـتدعـيـها ويـلمح إلـيهـا بطـرق شتّى
صـريـحـة أو خـفـيـة بـدءًا من االسـتـشـهـاد والـتـضـمـ وانـتـهـاءً بـالـنص
ـارس عــلــيــهــا عــمل حــرف وتــشــويش قــلب وعــكس قصّ الــغــائـب و
نهجية القرائية ليست استجالبًا بل أمر نابع فن ومونتاج.. إلخ فهذه ا
عـمق الـنص ومن حلـظـات الـتـفـاعل وإن كـنّـا سنـؤطّـر الـسـمـات الـعـامة
للـتفـاعل النـصى والتى خـلصـنا إليـها من الـكمّ التـنظـيرى فى الـفصول
السابقـة. فى دستور تتمتع مواده بخصـائص مزدوجة فكلّ مادة تعتبر
كنه قـراءة النصـوص وتعتـبر عنـصرًا متـرابطًا عـنصرًا مـستقالً بـذاته 
فى اآلن ذاته مع مـواد الدسـتـور كـلّـها يـكـمّل عـمـلهـا فى إنـتـاج الـداللة
األدبـيـة ثم نـرصـد تـوازع هذه الـتـفـاعالت فى خـطوطـهـا الـكـبرى ووفق
رتـبطة أساسًا بأجناس النصـوص الداخلة فى عملية التفاعل أنواعها ا

. ونرصدها عبر أقسام التفاعل النّصىّ

≤¥π ≤¥∏



±≤∂

التحويل احلاصل فى الكتابة.
(٨) إن الـتـفـاعل الـنـصى مـفـهــوم سـيـمـيـائى يـبـحث فى مـرمـوزات
الـنصوص وإشاراتهـا وأيقوناتهـا وإحاالتها يتـجه إلى النص "يحفر
اذج الداللة التى ال تذكرها على سطحـه خطًا عمودياً يبحث بـه عن 
لغة التمثيل والتوصيل وإن أشارت إليها هذا اخلط يقيمه النص بقوة

عمله فى صنع الداللة"(٤٠٤).
(٩) إن الـتـفاعل الـنـصى يـشـكل حـركـة مركـزيـة فى مـجـال الـتـلقى
لـك ذاكرة تـعـمل ضـمن إطار لـلمـرسـلـة اللـغـويـة والـسيـمـيـائيـة فـهـو 
جدلـية احلـضور والـغياب وإدراك الـعالقـات ب الـنصوص فـالتـفاعل
ـنـتـجـة ويعـدّل فى تـقـنـيـات الـكـتـابة إلى ـلك قـدرة الـقـراءة ا النـصى 
ـلك اسـتراتـيـجة قـرائيـة تـمكن الـنص من الـبوح بـبعض جـانب كونه 
ـتلقى دى مـا يخلـو عند ا عالقاته واإلخـبار عن تداخالتـها وغنـاها و
من إحسـاس بخـرق توقـعاته جتاه مـا يطـرحه النص ووضـعه فى حالة

من الترقب الشديد.
ــلك ـــلك اســـتــراتـــيـــجــيـــة قــرائـــيـــة فــإنـه  (١٠) إلى جـــانب أنه 
استراتيجية "تأويلية"(٤٠٥) فالنص قائم على التجددية بحكم مقروئيته

وقائم على التعددية بحكم خصوصيته.
(١١) مـهـمـا اخــتـلـفت آلـيـات الــقـراءة االسـتـداللـيــة واالسـتـقـرائـيـة
واالسـتنـباطـية والـفرضـية واالسـتكـشافـية; فـإنهـا تشـترك جـميعـها فى

عرفة اجملهول لذلك فكلها تبدأ من النص. علوم وسيلة  اتخاذ ا
(١٢) التفـاعل النـصى فعـاليـة ثقافـية ذات أبـعاد ومـستـويات تمسّ
ارسـة" كتابية سيرورة الـكتابة األدبـية إذا اعتبـرنا التفاعـل النصى "

كن إال أن يـدخل فى تفاعالت ما وعـلى مستوى مـهما كان جـنسه ال 
ـعاصرة أو الالحقـة له ومع النصوص مـا مع النصوص الـسابقة أو ا
ــتـداخــلــة الـتى تــفــرضـهــا عـمــلــيـات إنــتـاج ـوازيــة أو ا اجملــاورة أو ا

النصوص.
(٣) إن مفهـوم التفاعل النصى ال يضـيف شكالً حديثًا على النص
بل يـكشف عن خـاصيّـة كانت مـطمـورة إنّه رمز جديـد يحـرّك دينـامية

ترابط مع نص آخر. وجود وا القراءة والكتابة فى النص ا
كان (٤) إن مفهـوم التفـاعل النصى مـفهوم مـتعال عن الـزمان وا
النـعـدم وجـوده فى أى نص وفى أى زمـان. عـلى اخـتالف نـوع الـنص

وجنسه وأسلوبه وتقنياته.
(٥) خارج الـتـفاعل الـنـصى يـصبح الـنص غـير قـابل لإلدراك فـهو

يؤدى وظيفة تواصلية.
(٦) الـتفـاعل النـصى مـفهـوم متـعـال على كل االخـتـصاصـات التى
حــكــمت الــنص بــنـظــرتــهــا األحــاديـة حــيث اشــتــغل به الــبــويــطــيـقى
والـسـيمـيـوطـيـقـى االنثـربـولـوجـى والـسيـوسـيـولـوجـى السـيـكـولـوجى

والتفكيكى فهو يؤسس لعلم عبر تخصصى.
عـنى الثـرى الذى طوّره (٧) يـعد التـفاعل الـنصى نزعـة حواريـة با
ونـولوجى) إلى نـاجاة الـذاتيـة ا باخـت بـها يـسمـو اخلطـاب خطـاب ا
قــوة عـلـيــا تـعـمل فــيـهـا اخلـطــابـات فـوق اخلــطـابـات والــكـلـمـات حتت
ـركـزاً تـتـشـظى فـيه الـكــلـمـات ويـكـون الـنص اجلـديـد نـصًــا بـؤريًـا 
وتـلـتـمع تــعـدديـة من الـنـصـوص الـسـابــقـة ضـمن اإلمـكـان الـدائم فى
إرجــاعــهـا إلى أصــولــهـا واإلمــكــان الــدائم أيـضًــا فى االلــتــفـات إلى
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جـعـله يـهـيئ نـفــسه لـتـعـالـقـاته الـقـادمـة ويـجـعـلـهـا بـاآلن نـفـسه حتـكم
تطوراته الالحقة.

(١٧) ال تـبـدأ عـملـيـة التـفـاعل الـنصى بـعـد اكتـمـال الـنص فقط بل
تبدأ منذ حلظات تخلّق أجنته األولى وتستمر بعد تبلوره واكتماله.

(١٨) يعمل التفاعل النصى على رصد كامل اآلليات التى يتم بها
التفاعل النـصى من االستدعاء إلى التحويل ومن اإلزاحة إلى اإلحالل

ومن الترسيب إلى اإلنتاج.
(١٩) يسـتجـيب التـفاعل الـنصى لـلنـظام اإلشـارى عبـر وضعه فى
سـيـاق فـمن دون وضع الــنص فى سـيـاق يـتــعـذر احلـديث عن الـنص
الـغــائـب أو اإلحالل أو اإلزاحــة أو غــيـر ذلـك فــالـســيــاق يــســاهم فى
حتـديـد طـبيـعـة اإلزاحـة وبلـورة آلـيـاتهـا يـقـوم بـدور فعّـال فى صـيـاغة
مالمح النص اجلديـد وفى حتديد عالقـته بالعـالم برغم أن الـسياق قد
ـا جـعل الـدوال تـعـرض لـهـجـوم وتـدمــيـر من قـبل الـنـقـد الـتــفـكـيـكى 
ـدلــوالت حـرّة الــتـنــقل بـ األجــنـاس واألنــواع ورفض مـا يُــسـمى وا
الــسـيــاق غـيـر أنــنـا بـقــدر مـا نـدرس ذوبــان الـســيـاق بـقــدر مـا نـرجع

النصوص إلى سياقاتها التى تشكلت فيها.
كن تـناصـة مع نص بعـينه حـضورًا ال  (٢٠) تـمتـلك النصـوص ا
داخالت الـنصـية تـتكشف عـلى سطح ـكن نفـيه فتـلك ا حتـاشيه وال 
ـا الـنص ولــكـنـهـا عـلى حـسـاب مــنـشـئه ال تـظل مـنــفـصـلـة وسـائـبـة إ

تخضع لتحوالت ومتحوالت يتمثلها النص.
ـتـنــاصـة لـيـست جتـمــعـات مـجـانـيــة ولـيـست مـجـرد فـالــنـصـوص ا
ـا لها أثـرها وتأثـيرها فى تـداعيات سـلطويـة من مخزون الـذاكرة وإ

. ومة أيضاً فهو د
ـسـتـمـر كـمـلـفـوظـات إذ يـتـحـكم فى إنـتـاج الـنـصـوص وتــوالـدهـا ا
ونصوص وفضـاءات رمزية من جهة وكاشتـغال نصى من جهة ثانية
ويـسـاهم فى الصـوغ الـنـمـطى لهـذه الـنـصوص الـتى تـؤثـر بهـا وفـيـها

وعليها.
(١٣) يـعوّل عـلى التـفـاعل النـصى أيـضًا إنـتاج الـنـصوص وإنـتاج
قوالب جاهزة Clieches تـصبح بدورهـا مضـاعفةDoubles تتوالد
عنـها قـوالب أخرى بـحثًا عـن شروط اكتـمال يـشخـصهـا ويصـير بذلك

إمكانًا للتوسيع واإلضافة.
(١٤) يتـمتع الـتفـاعل النـصى بقـوة تخـريبـية بـالنـسبـة للـتصـنيـفات
ـمارسـة العمـلية ة حـيث يحاول أن يـضع نفـسه خارج حدود ا الـقد
ـقــايـيس ــبـدع نــفـسه فــإنّه يــرفض هـيــمـنــة ا وكـمــا يـرفض هــيـمــنـة ا

صادرات األدبية ويتحرّر منها بكسر قيودها. وا
(١٥) لعل الـتفـاعل الـنصى قـد جـاء إلى النص بـأسـلوب جـديد فى
القراءة يطوّح بـخطيّة الـنص وأفقيته ويـضعنا أمام خـيارين: مواصلة
سـتـعارة أو احملـوّلة إال عـنـاصر من الـقراءة فال نـرى فى الـعنـاصـر ا
الــنص نــفــسه أو الـرجــوع بــالـذاكــرة إلى الــعــمل األصـلـى ومـعــامــلـته
كـعـنـصر مـحـول. مـا يحـدث لـلـناقـد أمّـا الـقـار فلـيس بـالـضرورة أن
يـقف عنـد هـات الـقراءتـ بعـمق فـالسـياقـان يـعمالن فى ذهـنه باآلن

. آلن النص بتفرعات تفتح الفضاء الداللى رويدًا رويداً نفسه و
ـستـجدات ـعـرفيـة وا (١٦) استـفـاد النص من جـمـيع اإلجنازات ا
ا جـعـلـها تـتـجه لـتحـفـر سمـاتـهـا فيه بـعـمق األمـر الذى العـصـريـة 
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:  Transtextualityو (التناصية) بديالً مقـابالً للمصطلح األجنبي
Intertextuality التفاعل النصى أو التناص كما هو عند كريستيفا

والتعالى النصى كما هو احلال مع جيرار جينت.
ــصـطــلح األجـنــبى ونــسـتــبـعـد وأرى أنه األقــرب لـلــمـقــصـود من ا
تـرجــمـاته الــعـربــيـة الــتى ال تــخـلــو من مـزاجــيـة مــبـكــرة. مـثل هــجـرة
الــنــصــوص والــتــعــالق الــنــصى الــنص الــغــائب واآلخــر..إلخ) وذلك

لألسباب التالية:
(١) إن مـا يـحدث بـ النـصوص من عالقـات لـتشـكيل نص جـديد
ـارســة انـدمـاجـيـة ومـزج كــيـمـيـائى بـدرجـات هـو عـمـلــيـة تـفـاعل أى 

متفاوتة.
إذ لو كـان ما يـحدث بـ النـصوص لـيس تفاعـالً وكان تداخالً أو
تـجانـسة تـقدم فى ا شـهدنـا النـصوص أو الـسـياقـات غيـر ا تـقـاطعًـا 
الـنص فى صـيغـة متـجانـسة فـالنـص ليس جتـميـعًا مـبهـمًا لـلنـصوص
األخـرى بل إنه بــوتـقــة تُـصــهـر فــيـهــا كل األلــفـاظ وكل األشــعـار وكل
اخلطـابات فهو ال يـرتكز علـى عالقة آلية بل يـنتج مزيـجًا كيمـيائيًا مع

السياق الذى يحتويه.
والـنص وحده ال يستـطيع أن يولّـد الشرارة بل إن كل نص يدخل
حقل الـتفـاعل إلنـتاج مـركب جـديد (نص) ال يـحـمل أى ّمن النـصوص
الداخـلة فى التفاعل اخلصائص الـكلية له ومجرد النـطق بكلمة تفاعل
كن أن فى أى حـقل كـان حتيـلـنـا الـكلـمـة إلى حـقل الـكيـمـيـاء حـيث 

نفهم ما يحدث ب النصوص على شكل معادالت كيميائية
نص ٣ > - نص ٢ + نص ١

تـوجـهـات الـقـراءة فـهى تـفرز فـى تعـدد الـقـراءات مـا يـتـجـاوز الـقراءة
الواحدة.

ـتـنـاص يتـيح بـفـاعلـيـة القـراءة تـزامن الـبنـيـات التى (٢١) النص ا
توالـيات والداالت والتى تختـلف مسافـاتها الـزمنيـة وذلك من خالل ا
تـنــفـتح عـلى تـاريـخـيــة زمـنـيـة ومـزمـنـة أيـضــاً. وكـأنـهـا بـذلك "اخـتـزال
ـا يـتـيـح فـضـاءات تـأويـلـية"(٤٠٦) وكأن خلـطـاطـة الـتـشـكـيل األدائى 
ـتعـددة فى خـطـابـات نـصـوص أخـرى تـتـحول فـى النص ـلـفـوظـات ا ا

تناص إلى مفرد بصيغة اجلمع. ا
(٢٢) نـستـفيـد من كل مـا جـاء فى بحث "نـظـرية الـتفـاعل الـنصى"

فى رسم خطاطة تكون منهاجًا لقراءة النصوص.
ـفـهوم الـنص الـذى تـوصـلـنـا إليه فـى بحث الـنص فى (٢٣) نـقـرّ 
ـتفـاعـلة الـسـيمـيـائـية ونـعـمل من خالله فى رسم خـطـاطـة النـصـوص ا

. ونعمل به من خالل التفاعل النصى سيميائياً
ـفـهـوم الـتفـاعل الـنـصى تـفكـيـكـيًـا ونعـمل به من خالل (٢٤) نـقرّ 

. التفاعل النصى مفهومًا تفكيكياً
ـا بـعـد ـؤلف فى احلــقل ا ـفـهــوم ا ـفـهـوم الــقـار و (٢٥) نـقــر 

بنيوى.
ـقـارنة مع ـا وصل إليه الـبـحث من نتـائج فى مـجال ا (٢٦) نقـرّ 
ا قارن وحقل مصطلحات النقد العربى القد ونأخذ  حقل األدب ا
صطـلحـات التى ال تـنتمى إلى الـعمـليـة النصـيّة بـصلة ّ إبعـاده عن ا

وندخلها فى آليات التفاعل النصى.
(٢٧) بقى أن أنـبّه إلى أننى استخـدم مصطلح الـتفاعل النصى أو
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يـدى مـيـخـائـيل بـاخـتـ وهـو يـتـوخى "ضـبط الـعـمـلـيـة اإلبـداعـية"(٤٠٨)
وتفسيرها وتوالد النـصوص وإنتاجها من جهة وصوغ فضاءاتها من
جهة ثانية فالشعرية التى تولّدت حديثًا هى شعرية عالئقية حتيل إلى
ــــنـــاهـج احلــــديـــثــــة الــــنص "مــــوضــــوعًـــا خــــارج الــــنص وحــــددت ا
لـلـشـعـرية"(٤٠٩). واخـتلـفت فـقط فى مـاهـيـة الـقـوان والـكـيـفـيـات التى
حتـكم النص األدبى وفى كيـفية اسـتنـباطهـا فمن شعـرية محـايثة إلى
شعـرية تـعالـقيـة وقبـلهـما شـعريـات كثـيرة. وتتـفق جـميعـها عـلى وجود
قـوانـ ناظـمة لـعـملـية اإلبـداع. والـشعـريات احلـديـثة جتـاوزت شعـرية
أرسـطـو الـتى تـنـقـد الـنص من نـاحـيـة جـزئـيـة فـهى غـيـر شـامـلـة لـكل
أجـزاء األدب فــضالً عن أنـه يـتــعــلق بـخــاصــيـة مـن خـواص إدراكه ال
فـهومه اجملرّد"(٤١٠). ويـبدو أن مفـهوم الشـعرية   Poetics قد تنوع
صطلحـات مختلفـة ونواجه مفاهيم حتى إننا نواجه مـفهومًا واحـدًا 

صطلح واحد وذلك من جهات ثالث: مختلفة 
(١) اجلهـة األولى وتتلخص فى مفـهوم الشعريـة العام (البحث عن
قـوان اإلبداع) وقد اتخذ مـصطلحات مخـتلفة منهـا: شعرية أرسطو
ــسـتــنـدة إلى نـظــريـة الــنـظـم عـنــد اجلـرجــانى واألقـاويل الــشـعــريـة ا

احملاكاة والتخييل عند القرطاجنى.
(٢) أمـا اجلـهـة الثـانـيـة فتـتـلـخص فى الـنظـريـات الـتى وضعت فى
إطــار مــصـطــلح الــشــعــريــة) ذاته مع اخــتالف فى الــتــصــور فى سـر
Equivalence اإلبـداع وقـوانـيـنه كـمـا هـو احلـال فى نـظـريـة الـتمـاثل
عــنـد جــاكـبــسـون. ونــظـريــة االنـزيـاح  Deviation عـنــد جـان كـوهن
ونـظريـة "الـفـجوة: مـسـافة الـتـوتر" عـنـد كمـال أبـو ديب وفـيهـا يـسمى

نص ٣ > - نصوص ٢ + نصوص ١
ثم إن مـا نشتقه من مصـطلحات التـفاعل النصى تعـادل ما نشتقه

من مشتقات التراكيب الكيميائية فالسوابق Sufaxsمثل:
ركبات كيميائية األمر الذى   Hyper-Para-Metaهى سوابق 

يدعم مصطلحنا ويرجحه على الترجمات العربية األخرى.
(٢) إن باخت وهو يبحث عن شعرية منفتحة يتجاوز فيها شعرية
اركسى نغلقة اخـتار مصطلحًا من احلقل ا الشكالني واأللـسني ا
هـو "تـفـاعـلـيـة" واسـتـخـدمه لـضـبط شـعـريـة دسـتـويـفـسـكى فى كـتـابـيه
ـصـطلح ـاركسـيـة وفلـسـفـة اللـغـة" وهو ا "شـعـرية دسـتـويفـسـكى" و"ا
الـذى أخـذته كـريــسـتـيـفـا وبـحـثت فى الـبــدايـة فى مـصـطـلح قـريب من
ـاركسـيـة هو "إنـتـاجيـة" ثم سـمته مـصطـلح بـاخـت يـنـطلق مـثـله من ا
تناص كما نقله العرب األوائل الذين فرغوا إلى ترجمته ومن ثمَّ عرفته

"بالتشرب والتحويل" وكأنها تصف معادلة كيميائية.
وعـنها أخـذ جيـرار جينت "الـتعالـيات الـنصيـة" التى تدرس شـعرية
النـصوص عبر عالئقها. وقـبله أخذ جينى تعريـفها واعتمده فـ "النص:

عنى". ركزًا با تشرب وحتويل لنصوص أخرى مع بقائه 
- قـبل ولـوج نـصـوص نـزار قـبانـى الشـعـرى البـد لـنـا من تـأسيس
فـهوم بحد ذاته ال ينحصر فقط فى جهاز مفـهومات نقرأ به النص "فا
فــاعــلـــيــته الــنــظــريــة أو فـى تــطــوره الــتــعــاقــبـى بل فى إطــار قــواعــد

استعماله"(٤٠٧).
ا يستمد قيمته النظرية وفعاليته اإلجرائية من والتفاعل النصى إ
كونه يقف راهنًـا فى مجال الشعرية احلـديثة; فمنذ انطالقه األول على
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ـاط العـلـيا» عـنـد يونغ والـبنـيـة الـتحـتـية» عـنـد ماركس ولـوكـاش و«األ
وبـــودكــ إلى أن نـــصل إلى بـــاخــتـــ فى نــظـــريــته احلـــواريــة وإلى
كريـستـيفـا فى الـتنـاصيـة وإلى كل الذين ذكـرناهم فى نـظريـة التـفاعل
النصى انتهاء بجيرار جينت ومفهوم التعالى النصى وما أضيف إليه

مثل عالقة الترابط النصى.
وقـولـنـا الـشـعـريــة خـصـيـصـة عالئـقـيـة أى أنـهـا جتـسـد فى الـنص
لشبـكة من الـعالقات التى تـنمـو ب مكـونات أوليـة; سمـتها األسـاسية
ـكن أن يـقع فى سـيـاق آخـر; دون أن يـكـون شـعـريـاً أن كالً مـنـهـا 
تواشجة لكنه فى السياق الذى تنشأ فيه هذه العالقات وفى حركته ا
مع مكـونـات أخرى لـها الـسـمة األسـاسـية ذاتـها لـيـتحـول إلى فـاعلـية
خـلق لـلشـعـرية وإلى مـؤشـر على وجـودهـا. ونحن ال نـسـتطـيع حتـديد
ـكن لنا العالقـات مجـانياً فالبـدّ من سبـر توجه النص وعـلى ضوئه 
ـفــهــومــاتى الــذى يــضــبط شــعــريـة الــنص. أن نــؤطــر هــذا اجلــهــاز ا

مستفيدين من كل ما وصلنا إليه حتى اآلن.
(٢-٤) أقسام التفاعل النصى

يـقسم الـتفـاعل الـنصى فى أىِّ نص مـهمـا كان جـنسه إلى: تـفاعل
نصى عام وتفاعل نصى ذاتى.

(١-٢-٤) التفاعل النصى العام: (١-٢-٤) التفاعل النصى العام: 
ويحـدث ب النص ونصـوص جنسه من جـهة وب النص واألنواع

اخملتلفة من غير جنسه من جهة ثانية.
فالتـفاعل النصى الـعام لنص نـزار قبانى أو مـحمود درويش مثالً
ـمـارسـات الـتـى يـقـوم بـهـا نص كـل مـنـهـمـا مع الــشـعـر الـعـربى هـو ا

اخلارج نص بـ( زا - نص) ويـطلق على العالقـات التى تتم ب النص
وبـ كـيـنـونـات خـارجـيـة عـلـيه يـسـمـيـهـا: زا - أدبـيـة) ويـسـمى الـبـعـد

اخلارجى للنص (البعد اخلفى) (٤١١).
صطلح األجنبى قترحة لنقل ا صطلحات العربية ا (٣) ليس فى ا
إلـى الــعـــربــيـــة مــا يـــقــارب مـــفــهـــومه كـــامالً نــاهـــيك عن احلـــمــوالت
ـصطـلح إلى اآلخر اإليـديولـوجـية الـتى تـلحق بـبعـضـها فـمثالً تـرجم ا

والغائب وتداخل النصوص وهجرة النصوص:
-  فــاآلخـر: يــتـجه إلى الــغـرب دائــمًـا "نـحـن واآلخـر" لـ تـودوروف

"وفى معرفة اآلخر" لعبدالله إبراهيم وآخرين(٤١٢).
ـثل إال عـالقـة نــصــيــة واحـدة مـن ضـمـن تـسع -  والــغـائـب": ال 

عالقات سنعرض لها.
-  وهـجـرة الـنـصوص(٤١٣): مـصـطـلح مـضطـرب الـداللـة فى حـلقه
ـقارن والـهجـرة فيـها انـسالخ وقـطيـعة وهذا ال األصـلى حقل األدب ا

يحدث فى التناصية.
-  تداخل النـصوص: ال يعـطى داللة التـفاعل فالـتداخل فيه شىء

من احليادية.
وينـدرج ضمن اخلارج نـصى نظـريات عديـدة مثل «رؤيـة العالم» لـ
لـوسيـان غولـدمان فى دراسـاته البـنيـوية التـكويـنيـة التـوليـدية ومـفاهيم
the non-«بيير ماشيرى عن "اإلنتاجية" وتيرى إيغلتون عن «الالمقول
(٤١٤)Projection  فى العمل األدبى واإلسقاط عند تودوروف said 

وظل النص عـنـد بارت ومن الـكالسـيكـيـات: دراسات فـرويـد وباشالر
فى «التحـليل الـنفسى» والـنقـد االسطورى عـند فراى و«الـبنـية الفـوقية
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(٢-٢-٤) التفاعل النصى الذاتى: (٢-٢-٤) التفاعل النصى الذاتى: 
ويحدث بـ نصـوص الكـاتب نفـسه. فمـثالً تقـيم أية قـصيـدة لنزار
قـبـانى تفـاعالً نـصيًـا مع شـعر قـبـانى كله تـشـابهًـا واخـتالقاً أى إنـها

تقيم حوارًا ذاتيًا داخليًا مع مجموع النتاج الشعرى لنزار قبانى.
(٣-٤) عالقات التفاعل النصى(٣-٤) عالقات التفاعل النصى

Paratexte :  (١-٣-٤) البارانص (١-٣-٤) البارانص
قدمات - الصور - الهوامش - وازى العنونة - ا    النص ا

الفهارس .
ـ بــالـعـنــوان والـعـنــوان الـفـرعى والــعـنـاوين وهـو عالقـة الــنص ا
ــلـحـقـات الـذيـول الـتـنـبـيـهـات ـقـدمـات ا الـداخـلـيـة  Interntitres ا
ـوجـودة حتت الحــظـات الـهـامـشــيـة ا الـتـوطــئـة الـتـقــد الـفـاحتـة ا
نقوشات الكتابيـة العبارات التوجيهية فكرة الصفحات النـهائيات ا
اط لفوفة وكل األ الكتاب األمثلة والشروح اإلهداءات الرباطات ا
األخــرى مـن الــعالمـــات واإلشـــارات الــثـــانــويـــة: مـــثل اخملــطـــوطــات
ؤلف الشـخصيـة (بخط يده) . كل هذه نـسوخة الـتوقيعـات كتابـة ا ا
ـعطيـات حتيط بالـنص من اخلارج أكثر مـن الداخل وهى عبارة عن ا
تشابكة عتبات أولية بها تدخل إلى أعماق النص وفضاءاته الرمزية ا

.(٤١٥)
إن كــون الـعــنـوان أو أى مـن اإلشـارات الــسـابــقـة تــدخل حتت مـا
وازى أى كعنصر مهم وضرورى فى تشكيل الداللة يُسمى بالنص ا
وتـكــفــيك الــدوال الــرمـزيــة وإيــضـاح اخلــارج وإضــاءة الــداخل فـإن
فاعليته فى موضعة النص فى الفضاء االجتماعى للقراءة يلغى مفهوم

ـمارسـات التى ه ومعـاصره أخـذًا وردًا من جهـة وهو ا والـغربى قـد
يقيمها نص كلًّ منهما مع األنواع األخرى التالية:
. -  التفاعل النصى مع األسطورة حدثًا وجواً

-  التفاعل النصى الدينى.
-  التفاعل النصى مع التوراة.
-  التفاعل النصى مع اإلجنيل.
-  التفاعل النصى مع القرآن.

-  التفاعل النصى مع احلديث الشريف.
-  التفاعل النصى مع الصوفية.

نـصًـا وأجـزاء نصـوص. حـدثًا وثـيـمة قـصـة وجواً أسـلـوباً لـفـظًا
وتركيباً إيقاعًا ورمزاً.. إلخ) .

-  التفاعل النصى مع الطقوس.
-  التفاعل النصى مع احلكمة.

ثل. -  التفاعل النصى مع ا
-  التفاعل النصى مع النكتة.

-  التفاعل النصى مع نثر احلياة اليومية.
-  التفاعل النصى مع الوسيط العصرى.

-  التفاعل النصى مع السينما.
-  التفاعل النصى مع األغنية.

ـســرحـيــة حـدثًـا -  الــتـفــاعل الـنــصى مع احلــكـايــة والـروايــة وا
وأسلوباً آلية وتقنية لفظًا وتركيباً جوًا وموسيقى وإيقاعًا.

-  التفاعل النصى مع اللوحة.
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هذه والسياق واحد من ضـوابط حركية الدالئل واشتغاالتها ومن ثمَّ
يـكـون لـغـيـابـه أثـره احلـاسم فى قـراءة فـضـاء الـعـنـوان ومن ثمَّ بـنـائه.
والـعـنـوان يـقـوم بـوظـائف كـثـيـرة سـنـعـرض لـهـا فى حـيـنـهـا وهـذا ما
يـسـتـدعى قـراءة شـعـرية تـعـالـقـيـة عـبـر تـوريط الـقـار فى بـنـاء مـحور
الـتـوزيع وتـنسـيق الـعنـوان ومـا يتـنـاص معه فى عالقـات نـحو نـصـية
ستدعاة إيحائياً وقد ـتناص معها وا وذلك بتأويل موسع للمعطيات ا
يـعمل بطريقة عـكسية فهو يـحتوى "كمية كـافية من اإلعالم" كما يقول
ستـوى السطحى عبر أندريه مارتـينييه(٤١٩) هذه الـكمية تظـهر على ا
نوعـية االتصـال وجنـسية الـعمل فـهو سوف يـعمل عـلى تفكـيك الكـمية
اإلعالمـيـة هـذه وعـلى حتـويـلـهـا إلى عـنـاصـر تـفـاعالت نـصـيـة تـخـتـرق

ستوى السطحى لتبنى نصية العنوان فى العمق. ا
وهـكـذا جند أن الـعـناوين عـبـارة عن "أنظـمـة دالليـة سـيمـيـولوجـية"
دلـول الـنص وتؤدى وظـيـفـة تنـاصـية فـتـعمل تـقوم بـوظـيـفة االحـتـواء 

كعالمات مزدوجة يقول ريفاتير:
"حتـتوى القصـيدة التى تتـوجها وفى الوقت نـفسه حتيل على نص
آخـر فهـو يؤكد وحـدة الداللـة النـصية دائـماً وبـإحالـته على نص آخر
ـوقع الـذى تـفـسـر فـيه داللـية ـزدوج انـتـبـاهـنـا نحـو ا يـوجّه العـنـوان ا
ـوجـود بـ القـصـيدة النص الـذى يـحـتويه.. فـيـدرك الـقار الـتـماثل ا

ومرجعها النصى"(٤٢٠).
ما يـنطـبق علـى العـنوان يـنطـبق على اإلشـارات األخرى فـالتـقد
يـحـمل وظـيـفة تـوجـيـهـيـة أو حتـفـيـزيـة أو تـفـسيـريـة و.. إلخ الى جـانب
ـقـدم محـالً يوجه ـذيّل به أو ا ـوازى ا كـونـهـا جـمـاليـة ويـحل الـنص ا

احلـلـيــة أو الـعـنـصـر الـزائـد ولــعل قـول جـيـرار فـيـنــيـيه فـيه مـا يـخـدم
توجـهـنا إذ يـقـول: "إن العـنـوان والنص يـشـكالن بنـيـة تعـادلـية كـبرى:
العـنوان: النص"(٤١٦) أى أن العنـوان بنيـة رحمـية تولّـد معظم دالالت
ـولّـد الـفـعلى ـولود فـإن الـعـنـوان هـو ا الـنص فـإذا كـان الـنص هـو ا

لتشابكات النص وأبعاده الفكرية واإليديولوجية.
ـوازى جـنـس ويصـل األمر بـجـيـنت أن يـعتـبـر الـعـنوان والـنص ا
لـهما خـصوصـيتهـما يقـول: "إن التقـد (كالـعنوان) هـو جنس وكذلك
النـقد "مـيتـانص هو بـديهـيًا جنس"(٤١٧) األمـر الذى يـؤهله ألن يـرتفع
كتملة واخلاصة به فمن خالل العنوان أو النص إلى مجال الدراسة ا
ـكنـنا تـفكـيك النص إلـى: بنيـاته الـصغـرى; وبنيـاته الـكبرى; وازى  ا
بقـصد إعـادة تـركيـبه من جـديد نـحوًا وداللـة وتـداوالً; من األسفل إلى
األعلى ومن األعلى إلى األسـفل من الداخل إلى اخلارج ومن اخلارج

إلى الداخل.
ــلك نــظــريــة خــاصــة به ولــيـس الــعــنــوان جــنــسًــا فــقط بـل إنه 
فارقة التى تـطرحها مقارنـته بعمله وتتجلى فى ويتـأسس على ضوء ا
ـا يـعـنونـه شديـد الـفـقـر عـلى مـسـتـوى الدالئل; "أن الـعنـوان مـقـارنًـا 
فـارقة نـزوع اللـغة إلى وأكـثر غـنى منه عـلى مـستـوى الداللـة; يفـسـر ا

أقصى قدر من االقتصاد الداللى"(٤١٨).
ـتلـك سيـاقًـا وهذا يـؤهـله ألن يـتعـالق مع أى تـركيب فـالـعنـوان ال 

وفى أى فضاء.
ـتلـك فضـاءً أكثـر اتسـاعًـا من فضـاءات العـمل وأشـد منـها فـهو 
ازدحاماً فيلعب الفقر الداللى والتركيبى له على ظاهرة غياب السياق
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بـاحــثًـا عـنـهـا فى مـ الـنص أوالً وفى فـضــائه ثـانـيـاً فـالـعـنـوان كـمـا
ـلك مرجـعـية وله أبـعاد تـناصـية; فـهو دال إشـارى وإحالى أوضحـنا 
يـلــمح إلى تـداخل الــنـصـوص أو يـصـرَّح بــذلك; عـبـر حــواريـة داخـلـيـة
وحـوارية خـارجيـة تفكـك إحداهمـا األخرى فـخلف كل عـنوان كـلمة أو
ـكن أله جـيش من الـكـلـمـات/الـنـصـوص  جـمــلـة أو سـطـر بـيـاض 
كن دراسـة تمـوضع العـنوان كـبحث مـرتبط أو قـراءتهـا مع الـنص و
ــدروس إمـا بــنــيـة مــســتــقل بـذاتـه فـالــعــنــوان يـتــمــوضع فى الــنص ا
كنـنا دراسة عالقات اسـتهالليـة أو بنيـة تناصـية أو بنيـة ميتـانصيـة و
الـتـفــاعل الـنــصى األخـرى داخل هــذه الـعالقــة مـثل: الــتـعـلّـق الـنـصى
وازى كننـا دراسة ما يـنضم حتت النص ا والـترابط النـصى.. إلخ و
قـدمات أو الهوامش أو الصور أو الفهارس من عالقات فندرس دور ا

فى بناء داللة النص عبر دراسة ما يتم بينه وبينها من تفاعالت.
والـنص الـفـوقى  Epitextوهـو مـا يـقع خـارج الـنص مـثل قـراءات

نقدية تعليقات شهادات مراسالت استجوابات مذكرات.. إلخ) .
Interext (٢-٣-٤) التناص (٢-٣-٤) التناص

وهو الـتفاعل النصى الصـريح مع نصوص بعينـها واستحضارها
اسـتـحـضارًا واضـحـاً وتضـمـينـهـا فى النص عن طـريق آلـيات كـثـيرة
ـاح) .. وهـكـذا. وندرس ظـاهرة كـ (االسـتـشـهـاد) وأقل ظهـورًا كـ(اإل
: حتت هـذه الـعالقـة أقـسـام الـتـنـاص ونـرى أنـهـا تـنـقـسم إلى قـسـمـ
تـناص كـلّى وتنـاص جـزئى أمّا الـكلّـى ففـيه يضـمّن الـنص نصًـا آخر
بكـامله وبآلـيات عديـدة منهـا الترصـيع فيضـمن النص مرصـعًا أو غير
مـرصّع. أمـا الـتـنــاص اجلـزئى فـيـمـكن أن يـأتـى مـثل الـتـنـاص الـكـلّى

الـداللة ويـخـدمهـا حتى وإن كـان يـحتـوى عـلى سيـاقه ويـنتـمى إليه أو
كان أكثر من حيث الكمّ من العنوان.

أمـا الـنـصـوص اخلارجـة عن الـنص والـتى تـفـسـره أو تـشرحه أو
تـصفه سواء إن كانت للـمؤلف أم للناقـد أم ألى قار فيمكـن توجيهها
كمـيتانص) أى كنص ناقـد للنص شارح له أو واصف ولـعلها بعالقة

يتانص أولى. ا
وال يضير ذكر بـعض اإلشارات واالستشهادات على أى نص ذلك
ألنها تقع فى إطار القراءة التناصية. ويذكرنا هذا العمل بعمل شرّاح
الـقـرآن لـذلك فــنـحن نـقـسم هــذه الـعالقـة إلى قـســمـ الـنص احملـيط
 Pernitext وهو ما ينتمى إلى النص نفسه مقدمات كلمات الناشر

احلواشى الفـهارس اإلهداء.. العـناوين الفـرعية الـصور الذيول ..
إلخ.

كن أن نـدرس فى هذه العالقـة الوظائـف التى يقـوم بها الـعنوان
) بــاإلضــافــة لــوظــائف وهى (اإلغــراء واإليــحــاء والــوصف والــتــعــيــ
ـا حتتـها يـتالـغويـة النـقديـة) الشـارحة  جاكـبسـون الست: الـوظيـفـة ا
والوظـيـفة اجلـمـاليـة التى تـرصـد موضـعة الـعـنوان اجلـغرافـيـة قيـاسًا
كان األيقونى لـبياض الصفحـة وفضائها وقـياسًا للم الـنّصىّ أو ا
والـوظيـفة الـتأثـيريـة والوظـيفـة اإلرجاعـية والـوظيـفة االنـفعـاليـة وأخيرًا
تـلقى الـوظيـفة االتـصـاليـة التى تـؤمن االتـصال بـ البـاث (الـنص) وا
وحتـقّق قـدرًا من الـفهم حـتى تـصل الـرسـالة فـالـعـنـاوين ذات وظائف
مسنّـنة مشـفّرة بنـظام عالماتى دال عـلى عالم من اإلحاالت يـبقى فيه
; عبر صـمته وكالمه; ويـبقى مخـتزنًـا لإلجابة; الـعنـوان سؤاالً إشكـاليـاً
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ـاط سـعـيـد يـقـطــ وجـهـة نـظـر الـقس سـالـيـى الـذى يُـمـيـز خـمـسـة أ
للمحاكاة الساخرة:

(أ) حتويل كلمة واحدة فى بيت واحد.
(ب) حتويل حرف واحد فى كلمة واحدة (التصحيف) .

(ج) حتويل استشهاد عن معناه الذى وضع له من دون تغيير.
عنى آخر يطرأ على (د) تأليف عمل وحتويله إلى موضوع آخر و
اط األربعـة نحن أمام حتويل مـستوى األسلـوب وفى مختـلف هذه األ

داللى محض حلرف أو كلمة أو أكثر.
ـعتـمدين (هـ) إجناز أبـيات حـسب ذوق وأسـلوب بـعض الـكُتَّـاب ا

ناقضة التى تتجه نحو وظيفة نقدية. وهو من قبيل ا
وهناك من يقول إن احملاكـاة الساخرة حتريف للموضوع من سام
إلـى وضـيع وهـزلى ومـن بـطـولى إلى ســوقى وأن الـتــحـريف يـتم فى

وضوع(٤٢١). األسلوب ال فى ا
ـؤلف ما نـصًـا آخر ويـشـتغل عـلـيه يوازيه ـكن أن يتـعـلق نص  و
ـا يختلف وضوع ور ـا يختلف عـنه با ـا يناقضه ر ا يوافقه ور ر

عنه باألسلوب ويحرّفه دائمًا لصالح نصه.
كن أن ونقـسم التعـلق النـصى إلى تعلق كـلى وإلى تعـلق جزئى و
يكـون هذا التـعلق تعـلق تشـاكل أو تعلق اخـتالف ويتم كل نوع بـآليات
بـالـغة الـتـمطـيط الـتفـخـيم القـلب الـعكس ـعارضـة ا عـديدة مـثل ا

تغيير مستوى العبارة واجتاهها.. إلخ) .
(٥-٣-٤) األرشــيــنص (٥-٣-٤) األرشــيــنص  : Architextuality مــعــمــاريــة الــنصمــعــمــاريــة الــنص

جامع النص) :جامع النص) :

عـنوانى أو استهالكى أو تضـمينى ولكنه يـتم بآليات مخـتلفة كاإلشارة
ـاح والـرمـز و. و.. إلخ وليس بـالـضـرورة أن يـأتى تـناصًـا حـرفـيًا واإل
ارس عـليه عمل حتـريف أو تشويش أو خرق مـثل التنـاص الكلّى بل 

. وبآليات مختلفة أيضاً
يتانص  : Meratextuality العالقات النقدية: العالقات النقدية: يتانص ٣-٣-٤) ا (٣-٣-٤) ا

النصية الشارحة أو العالقـة النقدية الواصفة : هى عالقة التفسير
والـتعـلـيق التى تـربط نـصًّا بـآخر يـتـحدّث عـنه دون االسـتشـهاد به أو
ـكن أن يــصل األمـر إلى حــد عـدم ذكــره وقـد قــمـنـا اسـتــدعـائه بـل 
بتـوضـيـحه بـشـكل كـامل فى نـظـريـة الـتنـاصـيـة. وهـذه الـعالقـة تـرصد
الـشــعــريـة من خالل تــوجه الــنص نــحـو اخلــطـاب يــســائـله ويــحــاكـمه
ويـجاوره. والـقـصد الـعـام لكل نص يـتـجه إلى خـطاب مـا هو الـتـخطى
والتجاوز وهمـا عمالن أساسيـان لكل حداثة يـقصدها النص وتـبنيها
مـجمـوعـة النـصـوص فهى عالقـة تـبـصر الـعـيوب والـعـلل وتقـيم وتـقوّم
بـاآلن ذاته ما وصـلت إلـيه احلركـات الـفكـريـة على اخـتالف مـجاالتـها.
فهى عـالقة تـنظر فـى تفـاعالتهـا إلى السـياقـات التـاريخيـة لكـل ظاهرة
عاصرة أيـضًا فالنص هو وجهات نظره وتنظر أيـضًا إلى السياقات ا

. ليس إالّ
: (٤-٣-٤) التعل(٤-٣-٤) التعلّق النق النّصىصىّ أو التفر أو التفرّغ النغ النّصىصىّ

وهــو يــتـم بــ نص ونص نص الحق  Hypertext ونـص ســابق
Hypotext ويـتم بــتـحـويـل نص سـابق إلى نص الحـق بـشـكل كــبـيـر

وبـطريقـة مبـاشرة. ويتم بـواسطة آلـيات كـثيرة كـاحملاكاة الـساخرة أو
ـفـارقـة. ويـذكر ـبـالـغـة أو ا عـارضـة أو الـتـخـطـيط أو ا الـتحـريـف أو ا

≤∂∑ ≤∂∂



±≥µ

مـركبـة وغيـر تعاقـبيـة أقرب مـا تكـون أخطـبوطيـة أو عنـكبـوتيـة; تسمح
للقـار أن ينـتج نصه بـالطريـقة الـتى يريد; وتـسمح لـلكـاتب أن ينسج

نصه بالطريقة التى يريد.
ـكن أن ـتـوفـرة حــتى اآلن لـقـراءة الـنص و وهى أوسـع الـطـرق ا
نقرأ نص نزار قـبانى بواسطتها ضـمن خضم أو حشد من النصوص

بإحالة أو من دونها.
كن قراءته بشكل ونستطيع قراءة النص إلكتـرونيًا (كمبيوترياً) و

عادى غير إلكترونى.
سكوت عنه   Apsenttext النص الغائب: النص الغائب: سكوت عنه (٧-٣-٤) ا (٧-٣-٤) ا

ـســكـوت عــنه "الالمــقـول nonsaid "الــنص الـغــائب" ونــعـتــمـد وا
ا يتحمـله من داللة قصدية هو نص غـير مكتوب لكنه سـكوت عنه"  "ا
سـكوت ـقـموعـة أو الـدال ا يـفرض حـضـوره. إنه يحـيل إلى الـعالقة ا
ـكن اسـتـكـشـافه عن طــريق قـراءة أنـظـمـة اخلـطـاب وقـوانـ عــنه و
ـعـجـمـية ورفـولـوجـيـة وا ـسـتـويـاته الـصوتـيـة والـتـركـيـبـيـة وا تـشـكـيـله 
ـطــاف سـوى والـداللــيـة. فــالـســطح الــظـاهــر لـنص لــيس فى نــهـايــة ا
ـاال يــقــال هــو بــاطن يُــلــغم من ــا يــقـولـه وهــذا "ا ــانع  احلــضــور ا
سؤول عن بناء العالقات داخل الداخل"(٤٢٢) هذا اللغم الباطنى هو ا
منظومـة اخلطاب الشـعرى. إنه يحدد معـجمها وكـيفية تركـيبها ودرجة

تعالق عالماتها أو تنافرها.
ا ال يـقال" نـصًا أو خـطابًـا قادر عـلى أن يكـون نصًـا متى ولـعل "ا
حتققت شروطه ومواصفاته وهو تصور غنى حلقيقة اخلطاب الشعرى
وثراء نـصه وجتدد عـطاءاته بتـجدد قارئه ومـرجعـيته وأدواته "فالـلغة

وهى عالقـة بــكـمـاء ال تـتـقـاطع إال مع إشـارة واحـدة من إشـارات
وازى التى لها طابع صاف خالص مثل العنوان البارز كما النص ا
فى: دراسة أشـعاره روايـة رواية اسم الـوردة قصـة قصـائد) وهى
تـصــاحب الـغـالف فى األعـلـى أو فى الـوسط أو فـى األسـفل. فــالـنص
لـيس من الضـرورى أن يعـلن عن نوعه اخلـاص: فالـنوع مـظهـر جلامع

النص وهذه العالقة تتجه فى حتديدها إلى القار أو اجلمهور.
ـكن أن نـسـتـثـمـرهـا أكــثـر من جـيـنت الـذى جـمـدهـا عـلى أنــنـا 
وجنعـلها فى حركة دائمـة ففى كل تفاعل يحـدث ب نص نحن أمام
ضرورة حتديد نوع هذين النص ثم إنّنا نقيس عبر التفاعل النصى
مدى انتقال بُـنى ثابتة ومدى تطورها واختـراقها خالل عملية التفاعل
فهذا وحده يـحدّد ويفسّـر وجود أنواع أدبيـة وتثبيت سـياق ما ونسق
ما هو تـثبيت لنـوع ما على أن ثـباته غير قـارّ به فتبـقى النصوص فى
تــعــالق. واألســمـاء تــأتى الحــقًــا ودائـمًــا تــتـشــكل أنــواع جــديـدة من
ـكـن لـنـا تــفـسـيـر اخـتــراقـات لـلــنـوع أو اجلـنـس أو اخلـطـاب. فــمـثالً 

قصيدة النثر من حيث الوجود واالستمرار.
(٤ - ٣ - ٦) الـــــهــــايــــبــــرنص(٤ - ٣ - ٦) الـــــهــــايــــبــــرنص : Hypertextuality الــــتــــرابط الــــتــــرابط

النصى:النصى:
Hypermedia' Hyper- وهى عـالقــــة تــــضـم مــــصــــطـــــلــــحى الـ
textوتدرس العالقة ب النص وب نصوص أخرى على اختالف

نوعها. صورًا أو مـقطعًا موسيقيًا أو قطعًـا موسيقية أو لوحة أو فلماً
وهـو تـسـمـيـة مـجــازيـة آتـيـة من عـلم احلـاسـوب; تـصف طـريـقـة تـقـد
علومـات; يترابط فـيها النص والـصور واألصوات و.. معًـا فى شبكة ا
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والنص ال تـتمّ شعريته إال بعد اسـتحضار الغياب األمـر الذى يجعلنا
نـطلق عـليـهـا شعـرية الـغيـاب وجمـاليـة الفـراغ البـانى ولعل "أيـزر" قد
أحـاط هـذه الـعالقـة بـعـنـايته وحلـقه إمـبـرتـو إيـكـو فى دراسـة الـثـغرات
ـا جعله يـقول بالـقار الضـمنى أو القـار النموذجى(٤٢٥) النـصية 
ؤلف حضوره أو لنتسامح مع دراستنا نقول يشترط الذى يشترط ا

عنى. لء البياض بالداللة وإشباع الغياب با النص حضوره 
ا تختزنه من إيقاع فى إنها لعبة السواد والـبياض حترك النص 
وقفاتها ولعل الفراغ يتالزم مع عالمات الترقيم أحياناً والبياض فى
الصفحة هو تفاعل الـصمت مع الكالم وتفاعل البصرى مع السمعى
فى بنـاء داللة الـنص. لقـد كان مـاالرميه يـرى أن البـياض حـجة الـبناء
وأن "الــصـمـت هــو الـبــذخ الــوحــيــد بــعــد الـقــوافى"(٤٢٦) فــمـثـل هـذه
الـتـفـاعالت الـعجـيـبـة التى تـكـسب الـنص ابـتهـاجًـا فـيمـا هى تـسـتدعى
ا يظهـر هذا النص فى تـقنيات ح البصـر ور الذاكرة وتـمحوهـا فى 
فارقـة تقوم ـفارقة. فـا احملـو وفى آليات الـتقد والـتأخيـر واحلذف وا
ظهر واحلقيقة وهى تشمل داالً واحدًا على التعارض والتنـاقض ب ا
ـغزى ومـدلـول اثـنـ األول حـرفى ظاهـر وجـلى والثـانى مـتـعلّق بـا
سـكـوت عنه وتـظـهر مـوح به خفى وهـذه الـعالقـة تعـمل فى الـنص ا
ـفـارقـة فى نـوع أو جـنس أدبى هــو نص "الـنـكــتـة" فـغـالــبًـا مـا تـولــد ا

الضحك.
وقف فتـعتمد أساسًا على عنصر وهذه مفارقة الـلفظ أما مفارقة ا
ـفــارقـات وال يـدرك ال يــرى الـشــفـرة وال يـفــهم الـتــوريـة وال يـحـس بـا
ـفارقة ويخلق ظهر واحلقـيقة ومن ثم يصـبح ضحية ا التناقض بـ ا

يقطنها دومًا آخر خارج ناء بعيد وفى جوفها يقبع الغياب"(٤٢٣).
ـسكـوت عـنه فى االستـعارة حـ يريـد اخلطـاب الشـعرى يتـحقق ا
ـشبه به دون ـاثله وهـنا يـذكر ا ; لـكنـه ال يقـول إال ما  أن يقـول شيـئاً
ـشـبـه فـتـكـون االسـتـعـارة تـصــريـحـيـة ال مـكـنـيــة مـثل( لم حتـتـضـنى ا

دينة) . ا
ويـتـحـقق فى الـبـنـيـة الـكـنـائـيـة فـيـنـهض اخلـطـاب هـنـا علـى اجلوار
ـا هى لفظ يـطلق ويُـراد به الزم معـناه مع وينـطبق عـليه حـدّ الـكنـاية 

عنى. جواز إرادة ذلك ا
ــطـلــوبـة هــنـا هى الــقـراءة اجلــديـرة ذات الــكـفـاءة ولـعـل الـقـراءة ا
النـحوية والكفاءة األدبيـة يستطيع القـار من خاللها "تأسيس العالقة

دلول إلحضار الداللة"(٤٢٤). اجلدلية ب الدال وا
فـالـقـول يـخـدع ويتـسـتـر عـلى مـا يـقـولـه وأن ماال يـقـولـه هـو الذى
يحض عـلى التفكير به إلعـادة بنائه واستكشـاف مالم يفكر فيه وما لم

يقله وتتمثل اخلديعة فى أن النص يدّعى كشف احلقيقة.
بدّد:د: بدص ا (٤ - ٣ - ٨) الن(٤ - ٣ - ٨) النّص ا

توزع فى الثقوب والثغرات والفجوات النصية والنقاط هو النص ا
ـنــتـشـرة هـنـا وهـنـاك عـلى بـيــاض الـصـفـحـة. هـو نـوع من الالمـقـول ا
لء هـذه احلــاضـر فى كالم الــقـول ولــعل الـقـراءة الــتـنــاصـيـة تــقـوم 
الـفجوات وتفسـير هذه الفراغات وإبـدال النقاط بكـلمات. إنها نوع من
ــعـنى أو اإلنـتـاجـيـة كـمـا تـسـمــيـهـا كـريـسـتـفـيـا ومن ثمَّ تـسـديـد دين ا
نـتج لطاقة تلك قـدرة كامنة فـيه أما القـار فهو ا ريفـاتير. فالـنص 
. ـؤلف والقار عنـى الكامـنة فى النص ويـصبح النص شـراكة ب ا ا
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( ١-٤-٤ )التحرير: ١-٤-٤ )التحرير:
ا ليس كـتابيًا والتـحرير  Verbalisationيعنى الـتحريـر الكتـابى 
باألصل ويـنطـبق على حـالـة التـفاعل الـنصى بـ األنواع أو األجـناس
اخملتـلـفـة األدبى والـتـشكـيـلى مـثالً صـياغـة لـوحـة كـتابـيـاً الـشـعارات
رسـومة التى ترمز إلى شىء ما.. إلخ) هـنا تمنح الكتابـة بُعدًا لفظياًَ ا

رجع صورى. أو ترجمة حتريرية 
جتد الكتـابة مرجـعها فى الصـورة وبالعـكس ال جتد الصورة من
مـرجع لـهـا داخل العـمل سـوى الـنص الـذى يـصفـهـا ويـقـدّمهـا. يـجـهد
الـنص فى اخـتـزال جـمـيع الـعـناصـر الـنـافـرة واألجـسام الـغـريـبـة غـير
ـكتـوب يـحاول االلـتـحاق الـلـفـظيـة. ومن هـنا "فـحـتى إذا كان الـنص ا
هنـا بنظـام رمزى أوسع فإنَّ الـتطابق بـ النوعـ يظل متـعذراً" هذا
ـطـابـقــة يـدفع بـعض الـكـتـاب إلى االسـتـعـانـة بـرسـوم أو الـعـجـز عن ا
عالمـات تـشكـيـلـية أو حـيّل أخـرى فـيجـهـد الـكـاتب فى "مفـصـلـة نسق

." عالمات لفظية مع نسق ال يتطابق وإياه النسق التصويرى مثالً
Linearisation: (٢-٤-٤) اخلطي(٢-٤-٤) اخلطيََّّة ة

الـكتابة ظاهرة خـطية محكومة بـاستمرارية السـطور أفقيًا كما فى
أغـلب اللغـات أو عموديًـا كما فى الـصينيـة واليابـانية. تـدريجيًـا يتقدم
النـص للـكـاتب وتـدريـجـيًـا يـكـتسب تـعـدديـته. ال نـقـدر فى الـكـتـابة أن
نحافظ على عناصر متعـدّدة وندفعها إلى العمل على نحو متزامن كما

وسيقى. فى الرسم أو ا
يـعمـد الـكاتب إلى مـا يـشبه تـسويـة لـعنـاصـر النص األصـلى الذى
يـتـنـاصه هـو ويـنـاصـصه وعـنـاصر نـصّه اجلـديـد فى فـضـاء الـصـفـحة

ـوقف الـضـحيـة تـتـسم بـالـبراءة عن طـريق بـراءته وسـذاجتـه مفـارقـة ا
وهى جزء من مجتمع مذنب (٤٢٧).

ـوّلـدة للـضـحك أو لـلسـخـريـة فى عالقات ـفارقـة ا ـكن أن تـعـمل ا و
ـكن آللـيات ـوازى والتـعـلُّق الـّنـصّى والـتـرابط كـمـا  الـتـنـاص والـنص ا
أخرى أن تعمل داخل هذه العالقات نذكرها فى آليات التفاعل النصى.

(٩-٣-٤) الترجمة:٩-٣-٤) الترجمة:
ـنقـول من لـغـة إلى لـغة أخـرى وهى من وجـهـة نـظر وهى الـنص ا
ـترجم هـو قراءة تـرجم فـالنص ا البـحث نص آخر يـتـعلق به الـنص ا
ثـانـية وإنـتـاج آخـر فيـهـا احـترام لـلـنص الـسابق وفـيـهـا خرق يـعـترى
الـقوافى واإليـقـاع وفـيهـا إكـمـال وتمـطـيط بـسيـط للـمـوقف فـهى فعل
قراءة وإعـادة كتابـة ومشروع اسـتيراد وتـطبيع يـخضع متـنه وإنشاؤه
من جديد خليارات ذات طبيعة لغوية وأسلوبية وجمالية وأيديولوجية.

(٤ - ٤) آليات التفاعل النصى:(٤ - ٤) آليات التفاعل النصى:
يقـوم التفاعل الـنصى على آليـت كبيـرت تضمـان جميع التـقنيات
ـصـطـلـحـات الـتى األخـرى هـمــا: االسـتـدعـاء والـتـحـويل. وتـتـمّ عـبـر ا
ذكرناها فى بحث التفاعل النصى ومصطلحات النقد القد باإلضافة
ذكـورة هنـا ونضيف صـطلـحات الـتى جاءت ضـمن العالقـات ا لـكل ا
بعضـها للـتوضيح كـيف يعمل نص الـشاعر نزار قـبانى مثالً من خالل
الـتـفـاعل الـنـصـى أى كـيف يـتـفـاعل نـصه مع نـصـوص أخـرى وكـيف

يتناص معها.
 فالتفاعل النصى يتم عبر:
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ـنحه وجـهة أخـرى لم يكن يُحـدث حرفًـا للـنص عن وجهـته األصلـية و
القار ليتوقّعها مثل (ال تقربوا الصالة) .

ـكرّسـة مـحبـطًا ـاضى والـصيغ ا وبـذلك يلـغى كل سـلطـة لـلنص ا
رارة عالقة القار بهذه الصيغ. بكامل الضحك أو ا

(٦-٤-٤) التضخيم أو التوس(٦-٤-٤) التضخيم أو التوسّع:ع:
ـعـكـوس اإلجـراء الـذى سـبق يـحـوِّل الـنص وهـنـا يـعـمل الـكـاتب 
ويحرفه بأن يُنمى فيه فى االجتـاه الذى يريد عناصر داللية أو مسارد

شكلية يراها هو فيه ولعلها كانت كامنة فى النص.
أيـضًـا فى حـالة الـتـفـسيـر يـعـطى الـنص أكـثر من حـجـمه وأحـيـانًا
كن أن نعد االستطراد أيضًا يستنطق كل ما فيه وكل مـا ليس فيه و

إحدى خصائصه أو التمطيط كما يسميها محمد مفتاح.
بالغة: بالغة:(٧-٤-٤) ا (٧-٤-٤) ا

ـا سـبـقه لـكن ال يـقـوم عـلى تـضـخـيم وهـو إجــراء شـديـد الـشـبه 
غاالة " بالضرورة لـزحزحة أثره بل فى مبالـغة معناه وا الكالم "كـمياً
. تقود مفاقـمة الكالم إما إلى تـعميق األثر ايـجابيًا أو ضخه فيه نوعيـاً
بفلسفـة أدائية غير مـتضمنـة فيه إذ يسقطـنا اإلحلاح على الشىء فى
ـعـكـوسه ومـا يـدفع اخلـطـاب أحيـانًـا بـتـضـخـيـمه هـنا إلى االعتـقـاد 

الضحك وإلى كاريكاتورية خالصة.
(٨-٤-٤) القلب أو العكس:(٨-٤-٤) القلب أو العكس:

وهو الـصيـغة األكـثر شـيـوعًا فى الـتفـاعل النـصى وخصـوصًا فى
ـا فـيـهـا من عـمل ـعــارضـة)  ـنـاقـضـة وا احملـاكـاة الـســاخـرة أو فى ا
ـتـدخل فى عالقـة تنـاصـية لـلـتضـاد يـذهب بـعكس اخلـطـاب األصلى ا

ـاديـة وبـعـد هذه الـتـسـويـة يقـدر أن يـفـيـد من بدائل وداخل حـدودها ا
قـاطع مـثالً أو الـتوكـيـد على بـعض األسـطر أخـرى: تشـويش تـراتب ا

بطبعها بحروف مختلفة مائلة أو سمينة.
(٣-٤-٤) الترصيع:(٣-٤-٤) الترصيع:

ؤلف العامل بـالتفاعل النصى إلى فى هذا كـله الذى تقدم يعـتمد ا
ـتــمــثل فى تــأمـ تــرصــيع عــنـاصــر الــنص الـقــد فى نــصه هــو وا
التـماسك الـطباعى أو الـتسـوية اخلـطيّـة فى فضاء الـصفـحة يـنضاف
هنـا مجهـود الختـزال التـعارضات الـتركـيبـية ب الـنصـوص اآلتية من
ـؤلف ب الـعنـاصر إمـا داخل عبـارة تضمن مصادر مـختـلفـة بربط ا
بـتـمــاسـكـهـا الـنـحـوى تـمـاسـك الـكل أو بـإقـامـة جـسـور ووصالت بـ
كنة فينشأ هنا تنافذ ب عناصر العناصر تعتمد على وحدة داللية 
صـارت منـفـصـلـة عن مـعـناهـا الـقـد فـاقـدة الستـقاللـهـا فى سـيـاقـها
ــا يـفــعـله مــحــمـود درويش فى ــثل عــلى هـذا الــتـرصــيع  اجلــديـد. 

دائح البحر". "حصار 
إذ يستعير بداية البيت الشهير لتميم بن مقبل ويكتب:

"... "لو أن الفتى حجر" "لو أننى حجر..."
(٤- ٤- ٤) التشويش:(٤- ٤- ٤) التشويش:

ؤلف هـنـا إلى أخذ فـقرة مـن نص مكـرّس يتـدخل هـو فيه يعـمـد ا
"ويتالعب" بـه مدخالً عـليه "إفـسـادًا مقـصودًا أو دعـابـة أو فنـطاسـيّة.

مثالً حتويل النص من الفصحى إلى العامية احملكية.
(٥-٤-٤) اإلضمار أو القطع:(٥-٤-٤) اإلضمار أو القطع:

ـبتـور أو إنقـاص الكالم عـلى نحو ـارس الكـاتب االقتـباس ا هـنا 

≤∑µ ≤∑¥



±≥π

ـوانع ـرّة إلى أفـق رجـاء مـعــاق  مع شــحـنـة واضــحـة مـن الـدعـابــة ا
عديدة إليها تتوجه سخرية الشاعر.

كن بالطبع أن نضـيف إليها أو آليات أخرى هذه األوليـات التى 
كنـة االستـكشاف تـدلنا عـلى احلريـة الكبـيرة التى يـتيـحها الـتفاعل
ـجرد أن يـتوجّه إلـيه بروح صـريـحة وبـعقـليـة حتويل الـنصى لـلكـاتب 

ومجابهة فعّالة لنصوص اآلخرين.
(٩-٤-٤) التخفيف والتكثيف:(٩-٤-٤) التخفيف والتكثيف:
بالغة والتفخيم وهو عكس ا
ونتاج ونتاج(١٠-٤-٤) القطع وا (١٠-٤-٤) القطع وا

ة: صطلحات العربية النقدية القد ة:(١١-٤-٤) ا صطلحات العربية النقدية القد (١١-٤-٤) ا
ـة الـتى تنـتمى إلى ـصطـلحـات العـربـية الـنقـدية الـقد وتـضم كل ا
عملـية إنـتاج النـص والتى ذكرنـاها فى الـتفـاعل النصى ومـصطـلحات

. النقد العربى القد
(١) الزمـخشـرى أساس البالغـة - حتقـيق عبدالـرحيم مـحمود - دار

عرفة - بيروت ١٩٨٢ (مادة نص) . ا
(٢) الـزبـيـدى: تــاج الـعـروس حتـقـيق عـبـدالـكـر الـعـزبـاوى - وزارة

اإلعالم - الكويت. ١٩٧٩ - اجلزء الثامن عشر.
صر - (د.ت) ج٦ - عـارف  (٣) ابن مـنظـور: لسان الـعرب - دار ا

مادة نص.
صـدر نفـسه. والكرمى: حـسن سعـيد - الهـادى إلى لغـة العرب (٤) ا
ـيـتالـغوى" - اجلـزء الـرابع ص٣٠٧ والكـيالنى: مـصطـفى - "فى ا

والنص والقراءة - منشورات دار أمية - تونس ص٢٣

وهو بدوره يتضمن صنوفًا عديدة:
(١-٨-٤-٤) قلب موقف العبارة أو أطرافها:(١-٨-٤-٤) قلب موقف العبارة أو أطرافها:

مــثل أشـهـد أن ال امـرأة إال أنتِ) يـتـوجـه اخلـطـاب إلى الـله فـيـأتى
القبانى ويحرّف وجهته باجتاه احلبيبة.

(٢-٨-٤-٤) قلب القيمة:(٢-٨-٤-٤) قلب القيمة:
قدس (توراة إجنيل قرآن)  قلب مثالً مواقف النص ا

(٣-٨-٤-٤) قلب الوضع الدرامى:(٣-٨-٤-٤) قلب الوضع الدرامى:
ـرأة الـتى تـرمـز لـلـدعـارة فى الـكـتـاب فـمـثالً بـدالً من أن يـضـرب ا
قدس وحـسب تعالـيمه يلـجأ لضرب الـعرافة أو احلـباحب. وهذا قلب ا

له أهدافه ومسبباته وأغراضه.
(٤-٨-٤-٤) قلب القيم الرمزية:(٤-٨-٤-٤) قلب القيم الرمزية:

ـنـحـهـا دالالت فى يـأخـذ الـكـاتب هـنــا رمـوز الـنص الـسـابق له و
ـارسه األديب فـعلى سـيـاقهـا اجلـديد ضـد داللـتهـا تـمامـاً. وهـذا ما 
ثـال يقلب الـشاعـر نزار قـبانى الـقيم الرمـزية لـشخـصيات كل سبـيل ا
ـتنبى أبى تـمام هارون الـرشيد من صالح الدين خـالدبن الولـيد ا
ـعـتصم بـصـورة خاصـة والقـيم الـرمزيـة لـشخـصيـة الـعربى بـصورة ا
عـامـة فعـنتـرة الـقوى يـصـبح فى نص القـبـانى ضعـيـفًا جـداً وهارون
. الـرشيـد الشـخـصيـة الـتقـيـة يصـبح فى نص الـقبـانى شـخصًـا مـنحّالً

,والعربى فاقد النخوة والشهامة والشجاعة والكبرياء.
عنى: عنى:(٥-٨-٤-٤) تغيير مستوى ا (٥-٨-٤-٤) تغيير مستوى ا

عنى إلى صعيـد آخر وحتويل اجملاز إلى احلرفية ويتم هذا بـنقل ا
أو العكس كقول محمود درويش: "تصبحون على وطن" محوالً العبارة
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نخول من تعليقات األصول - (د . ط) - (١٥) الغزالى أبو حامد - ا
(د . ت) - ص٦٥.

سـتصـفى من علم األصـول حتقـيق مـحمد (١٦) الـغزالى أبـو حامـد ا
حسن هيتو دمشق: (١٩٧٠) م١: ص٣٨٤ + ٣٨٦.

(١٧) ابن حــزم األنــدلــسى - رســائل ابن حــزم - حتــقــيـق: إحــسـان
ؤسسة العربية بيروت ١٩٨٠ - م٤/ ٤١٥. عباس - ا

ركز الثقافى (١٨) أبوزيد: نصر حامد النص - السلطة - احلقيقة ا
العربى الدار البيضاء; بيروت ١٩٩٥ ص١٤٩ .

كـتـبة (١٩) السـيـوطى (جالل الـدين)  اإلتقـان فى عـلوم الـقـرآن - ا
الثقافية بيروت ١٩٧٣ - ص٣١ .

(٢٠) اجلاحظ (عـمرو بن بـحر) البـيان والتـبيـ - مكتـبة اخلاجنى -
القاهرة - ١٩٦٨م ج١ ص٧٥ .

(٢١) اجلرجانى الشريف - التعريفات - ص٢١٤ .
ـصـطلـحـات والفـروق الـلغـوية) (٢٢) أبو الـبـقاء: الـكـليـات مـعجم فى ا
مـنــشـورات وزارة الــثــقـافــة واإلرشـاد الــقــومى دمـشق ط١ ١٩٧٦

كن العودة واالستزادة. ج٤/ ص١٦٧ 
ورد - دار العـلم للمالي - بيروت - (٢٣) البـعلبكى: منـير قاموس ا
نهل - دار اآلداب ١٩٨٢ - مادة  Textإدريس: سهـيل قامـوس ا

Texte*.  بيروت ١٩٨٧ - مادة -
(٢٤)  وهبة: مجدى معجم مصطلحات األدب - مكتبة لبنان - بيروت

١٩٧٤ - مادة  TEXTص٥٦٦ .
(٢٥) ريـكـور: بول - الـنص والـتـأويل - تـرجمـة: مـنـصف عـبداحلق -

رجع السابق نفسه.  (٥) ا
نـظرين الـقدماء - (٦) بنّانى: مـحمـد الصـغير - مـفهـوم النص عـند ا
مــجـلـة الــلـغـة واألدب جــامـعـة اجلــزائـر - الـعــدد ١٢ - شـعـبـان -

١٤١٨هـ - ديسمبر ١٩٩٧م ص٤٠ .
(٧) الفيـروز أبادى مجـد الدين محـمد: القامـوس احمليط - دار اجليل
بيـروت - اجمللـد الثـانى ص٣٣١ + ابن مـنظـور - لسـان العرب -

ج٦ - ص٤٤٤ .
(٧) الفيـروز أبادى مجـد الدين محـمد: القامـوس احمليط - دار اجليل
بيـروت - اجمللـد الثـانى ص٣٣١ + ابن مـنظـور - لسـان العرب -

ج٦ - ص٤٤٤.
(٨) بنانى - مفهوم النص - مجلة اللغة واألدب - ص٤٠ .

(٩) اللسان + تاج العروس (مادة نص) . مصدر سابق.
ـعارف (١٠) ثـعلب - مـجالس ثـعلب حتـقيق عـبدالـسالم هارون دار ا

- مصر ١٩٦٩ ج١/ص١٠ .
(١١) اجلـرجانى الـشريف - الـتعـريفات - مـكتـبة لـبنـان - بيروت ط١

١٩٧٨ - ص ٢٦٠ .
ـعجم الـوسـيط مـجـمع اللـغـة الـعربـيـة - الـقاهـرة - دار الـفـكر (١٢) ا

القاهرة ط٢/ ١٩٦١ ج٢/ ص٩٢٦.
(١٣) الـشـافـعى مـحـمـد بن إدريس - الـرسـالـة (رسـالـة الشـافـعى) -

كتبة العلمية - (د.ت) ص١٤. ا
ـعتمـد فى أصول الفقه (١٤) أبواحلسن الـبصرى محـمد بن على - ا

حتقيق محمد حميد الله - دمشق ١٩٦٥ ج١: ٣١٩.
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(٣٤) لالسـتزادة ينـظر عوض: د.يوسف نـور - نظريـة النقد األدبى -
احلديث - دار األم - القاهرة - ط١ ١٩٩٤ ص٩٧ - ٩٨ .

عـرفة (٣٥) فضل - د.صالح - بـالغة اخلـطاب وعـلم النص - عـالم ا
- الكويت - عدد ١٦٤ - ١٩٩٢م - ص ٢٣٣ - ٢٣٤ .

Ducort, todorov, Encyclopedic Dictionary of Lan- (٣٦)
 295. guage London 1979 - p

(٣٧) اجلـاحظ: - الـبـيـان والـتـبـيـ - مـكـتـبـة اخلـاجنى - الـقـاهـرة -
١٩٦٨ م - ج١ - ص٢٢٢.

رجع نفسه. (٣٨) ا
ـعرفـة للطـباعة (٣٩) اجلرجـانى: عبـدالقاهـر - دالئل اإلعجاز - دار ا

والنشر - بيروت - لبنان ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م ص٢٠١
(٤٠) اجلاحظ: البيان والتبي - ج١/٣٨٣ - يُذكر أن للجاحظ كتابًا
بـعــنـوان نـظم الــقـرآن ألـفـه فى الـقـرن الــثـالث ووضــعه فى إعـجـاز

القرآن وهو مفقود.
(٤١) اجلرجانى (الشريف) - التعريفات ص٥٦.

ـقـدمـة - دار الــكـتـاب الـلـبـنـانى - (٤٢) ابن خـلـدون عـبــد الـرحـمن ا
بـيـروت ١٩٦٧ . الـصـفـحـة ص٥٤٤ - وفى الـصـفـحـات (١١٠٥ -
ـــنـــوال وهـــو ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١١٠) يـــتــــحـــدث فـــيـــهــــا عن ا
األسلوب عـنده فيفـترض ضرورة شـحذ القريـحة باحملفـوظ للنسج
ـنـوال يـشتـرط فـيه ابن خـلدون تـبـديل األلـفاظ ـنـوال وهذا ا عـلى ا
ـقصـود الكالم وهـذه القـوالب ثابـتة فقط حـتى تسـتوى الـتـراكيب 
ـقـارنـة ب ومـحـددة. وأطـلـنا االسـتـشـهـاد ألنـنا سـنـسـتـعيـره فى ا

ى - بـيروت - عـدد ٣ - صيف ١٩٨٨ مـجلـة العـرب والفـكر الـعا
ص٣٧ وهى فـى فـضـل: صالح - بالغــة اخلــطـاب وعــلم الــنص -

عرفة - الكويت - عدد ١٦٤ - ١٩٩٢م. ص٢٣٧. عالم ا
(٢٦) البقاعى: مـحمد خير (ترجمـة) - دراسات فى النص والتناصية
ـقـتـبس ـاء احلــضـارى - حـلب ط١ ١٩٩٨ ص٢٦ وا - مـركـز اإل

ية. وسوعة العا من نظرية النص لروالن بارت فى ا
رجع نفسه - ص٢٦ . (٢٧) البقاعى - ا

(٢٨) البقاعى - دراسات فى النص والتناصية - ص٢٦ .
(٢٩) شــحـيـد: د.جـمـال - تـيل كـيل والــبـحث عن بـعـد نـقـدى جـديـد -

مجلة الفكر العربى بيروت العدد ٢٦ - ١٩٨٢م ص٢٢٨.
ــركـز الـثــقـافى : ســعـيــد - انـفـتــاح الـنـص الـروائى - ا (٣٠) يـقــطـ

العربى - بيروت - الدار البيضاء - ط١/١٩٨٩ ص١٦.
Dictionary OF Language and Lingusitics, London, (٣١)

330 - Hartman, Stork. 1970 - P

: سعيد - انفـتاح النص الروائى - ص ١٧ - ويذكر أن (٣٢)  يقطـ
ـسـمى ــقـطع مـقــتـبس عن كــتـاب هــالـيـداى ورقــيـة حـسـن ا هـذا ا
قـتـبس يقع فى باالنـسجـام) فى اإلجنـليـزيـة لنـدن -( ١٩٧٦م) وا
الـصـفحـة ٢٩٣. للـمـزيد يـنظـر الـكتـاب أو ينـظر حـوله نـقد احلـداثة
للـدكتور حـامد أبـو أحمد - كـتاب الـرياض - عدد ٨ - ١٩٩٤م -

الفصل الثالث (ص٦٧ - ٨٤)  .
ركـز الثـقافى الـعربى - بـيروت - (٣٣) ثامـر: فاضل الـلغـة الثـانيـة ا

الدار البيضاء ط١ ١٩٩٤/ ص٧٣ .
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(٥١) دى سـوسـيـر: فرديـنـانـد - فـصـول فى عـلم الـلغـة الـعـام تـرجـمة
أحمد الكراع - االسكندرية ١٩٨٥ - ص٤٥ .
(٥٢) فضل: - بالغة اخلطاب وعلم النص - ص٢٠<

(٥٣) دى سـوسـيـر: عـلم الـلـغـة الــعـام - تـرجـمـة يـوئـيل يـوسف عـزيـز
ص١٣٩ .

(٥٤) دى سوسير: - علم اللغـة العام - ترجمة. د.يوئيل يوسف عزيز
- ص١٥٣ .

(٥٥) دى سوسيـر - علم اللـغة العـام - ترجمـة - يوئيل يـوسف عزيز
- ص١٣٤ .

رجع نفسه ص١٣٢ . (٥٦) ا
(٥٧) إيغلتون: تيرى - نظرية األدب - ترجمة: ثائر ديب - منشورات

وزارة الثقافة - دمشق - الطبعة األولى ١٩٩٥ - ص١٦٩
(٥٨) منان: جورج - علم اللغـة فى القرن العشرين - ترجمة د.جنيب

غزاوى وزارة التعليم العالى سوريا - د.ط د.ت - ص٨٨.
(٥٩) أوزياس: جـان مـارى - الـبـنـيويـة - تـرجـمـة ميـخـائـيل مـخول -
مـنـشـورات وزارة الـثـقــافـة واإلرشـاد الـقـومى - دمـشق - سـوريـا

١٩٧٢ = ص٤٥ .
(٦٠) إيغلتون - نظرية األدب - ص١٣ .

ــعـاصـر وقــراءة الـشـعـر - (٦١) بُـشـبـنــدر: ديـفـيــد - نـظـريـة األدب ا
ـصريـة العامـة للـكتاب قـصود عـبدالكـر - الهـيئة ا ترجـمة: عـبدا

القاهرة - ١٩٩٦ - ص٩٨.
رجع نفسه - ص٩٩. (٦٢) ا

. السرقات والتفاعل النصى الحقاً
ظفـر حلية احملاضرة (٤٣) احلاتـمى: أبوعلى محمـد بن احلسن بن ا
فـى صنـاعـة الـشـعر حتـقـيق جـعـفر الـكـتـانى دار الـرشيـد لـلـنـشر

العراق - سلسلة كتب التراث ٨٢)  ١٩٧٩ ص١٧٤ .
صـرى: أبومـحمد زكى الـدين عبدالـعظيم بن (٤٤) ابن أبى اإلصبع ا
عبدالواحد بن ظافر بن محمد( ٥٨٥ - ٦٥٤هـ) - حترير التحبير
فى صـنـاعة الـشعـر والـنثـر وبيـان إعـجاز الـقرآن حتـقـيق الدكـتور
حـفــنى مـحــمـد شــرف - الـقــاهـرة: ١٩٧٣ - ص٢٦٣. ويــعـد هـذا

الكتاب موسوعة للمصطلحات النقدية العربية.
(٤٥) البقرة ٢/٢٨٢.

عرفة بيروت - لبنان - ص٦٣ . (٤٦) تفسير اجلالل - دار ا
(٤٧) بركات: د.وائل - مفهومات فى بنية النص - دار معد - دمشق

قدمة. - الطبعة األولى ١٩٩٦ - ص٣ من ا
(٤٨) أبو منصـور: فؤاد - النقد البنـيوى احلديث فى لبنان وأوروبا -

دار اجليل - بيروت ١٩٨٥ - ص٤٥ .
(٤٩) الـرويـلى: مــيـجـان - وســعـد الـبــازعى - دلـيل الــنـاقـد األدبى -

ملكة العربية السعودية ١٤١٥هـ - ١٩٩٥. ص٢٩. ا
ودى سـوسـير لم يـسـتخـدم كلـمـة بنـيـة وهذا مـا سنـأتى عـلى ذكره فى

بحث النص فى البنيوية.
(٥٠) دى سوسير: فرديناند علم اللغة العام - ترجمة د.يوئيل يوسف
وصل ـوصل ا ـطلـبى -بيت ا عزيـز - ومراجـعة د.مـالك يوسف ا

- العراق - ١٩٨٨ - ص٢٨ .
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غرب - ع٢/ ١٩٨٦ ص١٣١. مجلة. دراسات أدبية ولسانية - ا
ى وعـواد عـلـى - فى مـعـرفـة (٧٤) إبـراهــيم: عـبـدالـلـه وسـعـيـد الــغـا
ركـز الـثقـافى العـربى - بيـروت/ الدار الـبيـضاء - ط١ اآلخـر - ا
ــقــتــبس جلــونـاثــان كــلــر من كــتـابه الــشــعــريـات ١٩٩٠ ص٤١ وا

البنيوية ١٩٧٧ - ص٣)  .
رايا احملدبة - ص١٨٧ (٧٥) حمودة: - ا

ـقـتـبس من كـتـاب ـرجع نـفـسه - ص١٥٨ - ١٥٩ وا (٧٦) حـمـودة: ا
فراى - تشريح النقد - ١٩٥٧  .

رجع. (٧٧) نفس ا
ـعــاصـر وقــراءة الـشــعـر - ص٣١ (٧٨) بــشـبــنـدر - نــظـريــة األدب ا
كن قـراءة الـصفـحات من ٢٥ - ٤٥ يـذكر بـتـصرف - ولـلتـوسع 
أن النقد اجلديد هو عنـوان كتاب أحد أقطاب هذا النقد وهو جون
كـرورانـسـوم ومن أبرز هـؤالء الـنـقـاد: ريتـشـاردز - إلـيـوت - وليم
ـيـ مـثل آلـن تـيت وجـون كـرور امـبـسـون - وشــعـراء غـيـر أكــاد
انـسوم - وكـليـنث بروكس وجـماعـة من اجلامـعة مـثل كريـن وايلد

أولسون .
رايا احملدبة - ص١٦٢ . (٧٩) حمود - ا

(٨٠) إبراهيم: عبدالله و.... فى معرفة اآلخر - ص٤٦ .
ـوقف (٨١) الـهـمـامى: د. الـطـاهـر - الـقـار سلـطـة - أم تـسـلط - ا

األدبى - دمشق - العدد ٣٣٠) ١٩٩٨ - س٢٣ .
غـرب - مقـاربة عـاصـر فى ا (٨٢) بـنيس: مـحمـد - ظاهـرة الـشعـر ا

بنيوية تكوينية - دار العودة بيروت - ١٩٧٩ ص٢١ .

(٦٣) ايغلتون - نظرية األدب ص١٣ .
رجع نفسه - ص١٤ . (٦٤) ا

ـقصود (٦٥) بُـشبـندر - نـظرية األدب وقـراءة الشـعر - تـرجمة: عـبدا
ـصرية العامة لـلكتاب - القاهرة - ١٩٩٦ - عبـدالكر - الهيئة ا

ص١٠٧.
رجع نفسه - ص١٠٧. (٦٦) ا

(٦٧) بُشبندر - نظرية األدب وقراءة الشعر - ص١٠٨.
عرفة - ُحدَّبة - سلـسلة عالم ا ـرايا ا (٦٨) حمـودة - عبدالعزيز - ا

الكويت - ع٢٣٢ - ١٩٩٨ ص١٨٨
(٦٩) شولز: روبرت - البنيـوية فى األدب - ترجمة: حنا عبود احتاد

الكتاب العرب - دمشق ١٩٨٤ ص١٠٠
ـــنــهج الـــشــكــلـى نــصــوص (٧٠) ايــخـــنــبــاوم: بـــوريس - نـــظــريــة ا
الـشكالنـيـ الروس - تـر: إبـراهـيم اخلطـيب - مـؤسسـة األبـحاث
ــنـهج الــعـربــيـة - بــيـروت ١٩٨٢ - ص٣٥ ضــمن مـقــال نـظــريـة ا

رايا احملدبة - ص١٨٨. الشكلى. وانظر حمودة - ا
(٧١) ياكبسون: رومان - قضايا الشعرية - تر: محمد الولى ومبارك

حنون - توبقال - الدار البيضاء - ط١/١٩٨٨ ص٣٥
(٧٢) انظر بخصوص ذلك: بـركات: وائل - مفهومات فى بنية النص
ـنـاهج الـنـقـدية ؤلـفـ مـقـدمـة فى ا ص٤٦ - ٤٨ ومـجـمـوعة مـن ا
لـلتـحليـل األدبى - ترجمـة د.وائل بركـات وغسـان السيـد - مطـبعة

زيد بن ثابت - دمشق ١٩٩٤ - ص١٧٩- ١٨٠
(٧٣) بنفـنست: امـيل: البـنيـة فى اللـسانيـات تعـريب - مبـارك حنون
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ــرايـا احملـدبــة ص٢٥٠ - فـوكـو: مــيـشـيل - (٩٣) نــقالً عن حـمـودة ا
P297* نظام األشياء

رايا احملدبة ص٥٨٢ . (٩٤) حمودة: ا
(٩٥) بـارت: روالن - درس الـسيـمـيـولوجـيـا - تـرجمـة عـبـدالسالم بن

غرب ١٩٨٦ - ص٢١. عبدالعالى - دار توبقال ا
رايا احملدبة ص٢٨٣ . (٩٦) حمودة - ا

كن االطالع عـلى سارتـر: جان بـول - دفاع عن ـزيد من الـتفـاصيـل   (٩٧)
ثقف - ترجـمة: جورج طرابيشى - دار اآلداب بيروت ١٩٧٣ ص٢٦١ ا
- وغـارودى: روجـيه - الـبـنـيــويـة فـلـسـفـة مـوت اإلنـسـان تـرجـمـة جـورج

طرابيشى دار الطليعة بيروت ١٩٧٩ - ص٢٩.
رايا احملدّبة ص٣٤٧. (٩٨) حمودة: ا

(٩٩) انـظـر تـرجـمتـهـا فى كـتـاب ك.م نـيوتن نـظـريـة األدب فى الـقرن
الـعـشـرين تـر: عـيـسى عـلى الـعـاكـوب عـ لـلـدراسـات والـبـحـوث
الـقـاهـرة الطـبـعة األولـى ١٩٩٦ - ص١٥٧ ـ ١٦٢ ويضم الـكـتاب

مقاالت ألكثر األسماء التى نوردها هنا.
(١٠٠) دى سوسيـر: علم اللـغة العـام - ترجمـة يوئيل يـوسف عزيز -

ص٣٤.
(١٠١) مـبــارك: حـنـون - دروس فى الـسـيـمــيـائـيـات - دار تـوبـقـال -

غرب ط١ - ١٩٨٧ - ص٧٩. ا
ـــــكن االطـالع بــــشـــــأن ذلك عـــــلى كــــتـــــاب روالن بــــارت -  (١٠٢)
ـاء ـقـداد. عن مـركـز اإل اسـطـوريـات - تـرجـمـة الـدكـتـور قـاسم ا

احلضارى - حلب - سوريا ط١ ١٩٩٥م

ـرايــا احملـدبـة ص١٦٠ نـقالً عن بـيـرمـان: آرت - من (٨٣) حـمـودة: ا
النقد اجلديد إلى التفكيكية ١٩٨٨ ص٩٥

(٨٤) إبراهيم: نبيلة - "البنيوية من أين? إلى أين» - فصول" القاهرة
اجمللد األول العدد الثانى يناير ١٩٨١ ص١٦٩ .

(٨٥) شتـراوس: كلودليفى - االنثربـولوجيا البنيـوية - تر: مصطفى صالح -
وزارة الثقافة واإلرشاد القومى - دمشق - ١٩٧٧ - ص٤٩.

(٨٦) شتـراوس: كلـود ليـفى - الـعقل الـبـرى - تر: د. نـظيـر جاهل -
ؤسـسة اجلـامعـية للـدراسات والـنشـر - بيروت - ١٩٨٤ - ص ا

.٣٠٢
ـــرايـــا احملـــدبـــة ـ ص٢٣٢ من كـــتـــاب شـــتــراوس: (٨٧) حـــمـــودة ـ ا

عنى. األسطورة وا
عرفة (٨٨) عياشى: منذر ـ اخلطاب األدبى ولسانيات النص ـ مجلة ا

زدوج ٣٠٠ ـ ٣٠١/١٩٨٧ ص١٣. ـ دمشق ـ العدد ا
رايا احملدبة - ص ص ٨٤ - ١٨٥ . (٨٩) حمودة: ا

(٩٠) رويلى: مـيجان - قـضايا نـقدية مـا بعد بـنيويـة - النادى األدبى
ـملـكـة الـعـربيـة الـسـعـودية - ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م - بـالـريـاض - ا
ص١٤٤ نـــقالً عن بـــرت - حــول راســـ عــام ١٩٦٤/ص ١٧٢ -

.  (١٧٣
رايـا احملـدبة ص٢٨٤ نـقالً عن تـزفـيتـان تودوروف - (٩١) حـمـودة: ا
ـقـتبـس من التـرجـمة مـقدمـة إلى الـشـعريـات ١٩٦٨ بـالفـرنـسـية وا

. P5  اإلنكليزية ١٩٨١ ـ
رجع - ص٢٨٣. (٩٢) حمودة: نفس ا
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(١١٠) تــاديـيه: الـنـقـد األدبـى فى الـقـرن الـعـشــرين - تـرجـمـة: قـاسم
قداد - ص ٣٢٤ ا

(١١١) اصـطيف: الدكتـور عبد النبى - الـتناص - مجـلة راية مؤتة -
جامعة مـؤتة - األردن - م٢ ع٢ ١٩٩٣ ص ص ٥٣ - ٥٤.
(١١٢) اصطيف: عـبد النبى - مكـونات النص األدبى العربى احلديث

- الناقد - لندن - ع٢٤ حزيران - ١٩٩٠ - ص٣٢
(١١٣) قـاسم: سيـزا - أنظـمة الـعالمات فى الـلغـة واألدب والثـقافة -
دار اليـاس العـصريـة - القـاهرة - الـدار البـيضاء - ط٢ ١٩٨٦
ج١- الـصـفـحـات ٤٢ - ٤٣ - ٥٦ + الـصـفـحـات ١٠٧ - ٣١٨ -

.٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٢٤
وعـبدالـله إبراهيـم وآخرون - معـرفة اآلخر - ص ص ١٠٩ - ١١٠ -

١١١
(١١٤) قـاسم: سيـزا - أنظـمة الـعالمات - ص٣٣٤ - ومـعرفـة اآلخر
- ص١١٠ يـذكــر أن - جـمــاعـة مــوسـكــو - تـارتــو تـأســست عـام
١٩٦٢ ومن أعالمهـا لوتـمان - ايـفـانوف أوسـبنـسكى واإليـطالـي
روسى والنــدى وهم يــرون أن الــعالمــة تــتــكــون مـن دال ومــدلـول
ومرجع بـينـما سيـمياء الـتواصل كـانت تراه داالً ومدلـوالً وقصدً -

وسيمياء الداللة تراه داالً ومدلوالً) .
قال ألمـينة رشيد بـعنوان السيـميوطيقا ـرجع نفسه ص٥٦ ا (١١٥) ا

عاصر. عرفى ا فى الوعى ا
(١١٦) البقـاعى: محمـد خير - دراسـات فى النص والتـناصيـة نظرية

النص) - ص ٣٠ - ٣١ .

ــكن االطالع بــشــأن ذلك عــلى كــتــاب مـحــمــد الــســرغــيـنى:  (١٠٣)
مـحاضرات فى السيـميولوجيـا دار الثقافة - الـدار البيضاء ط١/

١٩٨٧م.
(١٠٤) حمداوى: جميل - الـسيميـوطيقا والعـنونة - مجلـة عالم الفكر

- الكويت - مجلد ٢٥ ع٣ - مارس/ ١٩٩٧ ص١٩.
(١٠٥) قــاسم: ســيــزا - ونــصــر حـامــد أبــو زيــد إشــراف - أنــظــمـة
العالمات فى الـلغة واألدب والثـقافة شـركة دار الياس الـعصرية -

القاهرة - الدار البيضاء ط٢ ١٩٨٦ - ج١ - ص١٨ .
ـعـنى األدبى من الـظاهـراتيـة إلى الـتفـكـيكـية - (١٠٦) راى: وليم - ا
ـأمـون - بـغـداد - ١٩٨٨ - ص تـر: يـوئـيل يـوسف عـزيـز - دار ا

.١٦١
(١٠٧) ك.م. نـيــوتن - نــظـريــة األدب فى الــقـرن الــعــشـريـن تـرجــمـة:
د.عـيسى علـى العاكـوب - من مقـالة جونـاثان كـولر: عـلم العالمات

بوصفه نظرية للقراءة. ص١٨٢.
(١٠٨) كـريـسـتــيـفـا: جـولـيـا - عـلم الــنص - تـرجـمـة فـريـد الـزاهى -
ـغرب - الطبعة األولى مراجـعة عبداجللـيل ناظم - دار توبقال - ا

١٩٩١ - ص٢١.
.  تـرجــمـة الـدكـتــور قـاسم مـقـداد فـى كـتـاب الـنــقـد األدبى فى الـقـرن
صـطلح العـشريـن اليف تاديـيه - ص٣٢٢ بـ إيدلـوجة ويـذكر أن ا

نهج الشكلى فى نظرية األدب. لباخت ميدفيدف فى كتابه ا
(١٠٩) مـبــارك: حـنـون - دروس فى الـسـيـمــيـائـيـات - دار تـوبـقـال -

قتبس لبارت. غرب - ط١ - ١٩٨٧ - ص ٣٩٨ ا ا
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ـرايا احملـدّبة - ص٣٨٠ وانظـر - أيضًـا الرويلى (١٢٥) حمودة - ا
- قضايا نقدية ما بعد - بنيوية - ص٢٠٦.

ــركــز (١٢٦) إبــراهــيـم: عــبــدالــله وآخــرون - فى مــعــرفــة اآلخــر - ا
الــثـقـافى الــعـربى - بــيـروت - الـدار الــبـيـضـاء - ط١ - ١٩٩٠ -

ص١٢٥.
(١٢٧) ينظـر بشأن ذلك إبـراهيم عبـدالله وآخرون - فى مـعرفة اآلخر
رايا احملدبة - ص٣٧٣ ـ ٣٨٣.  - ص١١٧ - ١١٢ وحمودة: ا
ـصـرية ـصـطلـحـات األدبـيـة احلـديـثة - الـشـركـة ا عنـانى: مـحـمـد - ا

ية للنشر - لوجنمان ١٩٩٦ ص١٩. العا
(١٢٨) دريـدا: جـاك - الـكـتـابــة واالخـتالف تـر: كـاظم جـهـاد تـقـد
ـغرب ط١ـ مـحمـد عالل سـيـناصـر دار تـوبقـال الـدار البـيـضاء ا
١٩٨٨ يـرســمه كـاظم جـهــاد فى صـفـحـات مــخـتـلـفــة انـظـر مـثالً

ص١٣٣.
رايا احملدبة - ص - ٣٩٠. (١٢٩) انظر حول ذلك حمودة - ا

(١٣٠) الـرويـلى: مـنـاهج نـقـديـة مـا بـعـد بـنـيـويـة - ص١٨٨ من مـقـالة
دريدا العيش على) .

(١٣١) دريـدا: جـاك - مـواقع - حوارات مـع جاك دريـدا - تـر: فـريد
ـغرب - ط١ - الـزاهى. دار توبـقـال لـلنـشـر - الدار الـبـيضـاء - ا

١٩٩٢ ص٣٤ - ٣٥.
رجع نفسه. (١٣٢) ا

ـتـخـيل الــسـردى. مـقـاربــات نـقـديـة فى (١٣٣) إبـراهــيم: عـبـدالــله - ا
ـركـز الـثـقـافى الـعـربى - بـيـروت - الـتـنـاص والـرؤى والـداللـة - ا

(١١٧) الـقمـرى: بـشيـر ـ مـفهـوم الـتنـاص بـ األصل واالمـتداد حـالة
ــعـــاصــر ـ الــروايـــة مــدخـل نــظـــرى ـ مــجـــلــة الـــفــكـــر الــعـــربى ا

بيروت/باريس ع ٦٠ ـ ٦١ ـ كانون/شباط ـ ٩٨٩١ـ ص ٩٤ .
رايا احملدبة ـ ص ٣٠٩ . (١١٨) حمودة: ا

(١١٩) يــذكـر ان الـتــفـكـيــكـيـة انـتــشـرت فى غـيــر مـا مـكــان بـعـد هـذه
ـا وفر لـهـا نـقـادًا اشتـغـلـوا بـها احملـاضـرة وخاصـة فى أمـريـكـا 
وعــلــيــهــا وألــفــوا كــتــبًــا فى ذلـك مــنــهم بــول دى مــان وله الــعــمى
والــبــصــيــرة ١٩٧١ ورمـوز الــقــراءة (١٩٧٩) وهــارولــد بـلــوم وله
"خارطـة الـقراءة اخلـاطـئة ١٩٧٥ ـ وجـيـوفرى هـارتمـان وله "نـقد
فى الــقـفــار (١٩٨٦) وكـريــسـتــفـرنــورس وله كـتــاب "الـتــفـكــيـكــيـة"
وفـنـسـنت لــيـتش وله "كـتــاب الـنـقـد الــتـفـكـيــكى" (١٩٨٣) وغـيـرهم

كثيرون كللر وميللر...) 
(١٢٠) انظـر بشـأن ذلك: دريدا: جـاك ـ االستنـطاق والـتفـكيك ـ كاظم

جهاد ـ مجلة الكرمل ـ العدد ١٧/١٩٨٥ ص ٥٧ .
(١٢١) ايغـلـتون: نـظـرية األدب ـ تـرجـمة ثـائر ديـب ـ منـشورات وزارة

الثقافة ـ دمشق ـ ط ١ ـ ١٩٩٥ـ ص ٢٣٢ .
(١٢٢) جـفرسون: آن وديـفيـد روبى - النـظريـة األدبية احلـديثـة تقد
مقـارن)  تر: سـميـر مسـعود مـنشـورات وزارة الثـقافـة فى دمشق

١٩٩٢ - ص١٩٦ .
رايا احملدبة - ص٣٤٨. (١٢٣) حمودة: ا

رئى والالمرئى - تر: سـعاد محمد خضير - (١٢٤) ميرلوبـنتى: موريس - ا
دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد. ط١ ١٩٨٧ - ص١٣٩.

≤π± ≤π∞



±¥∑

ـنـاهج ـؤلـفـ - مــقـدمـة فى ا وانـظــر بـخـصـوص ذلك مـجـمــوعـة من ا
الـنقـدية لـلـتحـليل األدبـى - تر: د.وائل بـركات ود.غـسـان السـيد -

مطبعة زيد بن ثابت - دمشق - ١٩٩٤ - ص١٨١.
يُذكـر أن هذه الدراسة قد نشـرها متفرقة جـان ستاربنسكى ١٩٦٤ -
ثم جـمـعهـا فى عـام ١٩٧١ - فى كـتـاب (الكـلـمات حتـت الكـلـمات)

صادر عن دار غاليمار باريس.
(١٤١) الرويلى - مناهج نقدية ما بعد بنيوية ١٣٨.

رجع نفسه ص١٣٦. (١٤٢) ا
رايا احملدبة - ص١٣٩. (١٤٣) حمودة - ا

(١٤٤) جهاد: كاظم أدونيس منتـحالً - مكتبة مدبولى - القاهرة ط٢
١٩٩٣ - ص٤٤ الـنـقـد احملــايث يـعـنى الـنـقـد الــبـنـيـوى فـهـو نـقـد
يــتـــســبب فى إغـالق الــنص. انــظـــر بــخــصــوص ذلـك: أعــبــو: أبــو
إسمـاعيل - نـقـد حوارى أم مـونولـوجى? مجـلـة النـاقد - لـندن عن

دار الريس ع٩٣ - سبتمبر ١٩٩١ ص ص ٦٣ - ٦٦.
ـعـاصر - ج٣ - (١٤٥) بـنـيس: الـشـعـر الـعـربى احلـديث - الـشـعـر ا

ص١٨٣.
ـعاصـر وقـراءة الـشـعر - ص١٠٨ (١٤٦) بُـشـبـندر - نـظـريـة األدب ا

ا والهامش.
ـيخائيل باخت (١٤٧) هلـسا: غالب - قضايا جمـاليات دستوفسكى 

- مجلة العربى - وزارة اإلعالم بدولة الكويت - الكويت ع٣٦٤ -
سنة ٣٢ - مارس ١٩٨٩ - ص١٠٣.

(١٤٨) تـودوروف - تـزفـيـتـان - نـقـد الـنـقد - تـر: سـامـى سـويدان -

ـغـرب - ط١ - ١٩٩٠ - ص٦٠. والــغـذامى: عــبـدالـله مــحـمـد - ا
اخلـطيـئة والـتـكفـير من الـبنـيويـة إلى الـتشـريحـية - الـنادى األدبى
الثقافى جدة ط١ ١٩٨٥م ودار سعـاد الصباح الكويت القاهرة
ط٢ ١٩٩٣م - ص ٥٥ واالقتـباس من كـتاب فنـسنت لـيتش الـنقد

التفكيكى جامعة كولومبيا - ١٩٨٣ نيويورك ص١٦٠ - ١٦١.
(١٣٤) انظر بخصوص ذلك: (١) بارت: درس الـسيميولوجيا - مقالة
ــؤلف ص٨٢ - ومـقــالــة من األثــر إلى الـنص ص٥٩ ـ ٦٧ مــوت ا

بتصرف شديد.
(١٣٥) نــور عـوض - نــظــريـة الــنـقــد األدبى احلــديث - دار األمـ -

القاهرة - ط١ - ١٩٩٤ - ص ٤٥ - ٤٦.
(١٣٦) الـرويـلى: مـيـجـان - قـضـايـا نـقـديـة مـا بـعـد بـنـيـويـة - الـنادى
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة - ١٤١٣هـ - األدبى فى الـريـاض - ا

١٩٩٦م - ص ١٥٨ .
رجع نفسه ص١٩٣ من مقالته العيش على) . (١٣٧) ا

Miller Hill and. R.  By. R:S/Z (Tran. Barthes (١٣٨)
P4. Wang, Newyork, 1974

(١٣٩) انظـر خـصوص ذلك: دى مـان: بـول - العـمى والـبصـيـرة. تر:
ى - مــنــشــورات اجملــمـع الــثــقــافى - أبــوظــبى - ســـعــيــد الــغــا

تحدة - ط١ ١٩٩٥ . اإلمارات العربية ا
(١٤٠) بـنـيس: محـمـد - الـشعـر الـعربى احلـديث بـنـياته وإبـداالتـها -
ـغرب ط٢ - عـاصر - دار تـوبقـال - الدار الـبيـضاء - ا الـشعـر ا

١٩٩٦ - ج٣ - ص١٨٣.
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بدأ احلوارى - ص١١٠. (١٦٢) تودوروف - ميخائيل باخت ا
(١٦٣) الـقـمـرى - بــشـيـر - مـفـهـوم الــتـنـاص. مـجـلــة الـفـكـر الـعـربى
ـاء الـقومـى بـيروت - بـاريس - ع٦٠ ع - ـعـاصـر - مـركـز اإل ا

٦١ ك٢/ شباط ١٩٨٩ - ص٩٦.
يـذكـر أن تـودوروف فى كـتـابه الـسابـق وفى الـفصـل اخلامـس اخلاص
بـــالـــتــــنـــاص - ص١٢١ يـــســـتـــخــــدم مـــصـــطـــلح كــــريـــســـتـــيـــفـــا
Dialogism مـــقـــابـالً لـ احلـــواريــةIntertextuality  (الـــتـــنــاص

ويدخّر احلوارية ألمثلة خاصة من التناص.
(١٦٤) تودوروف - ميخائيل باخت - ص٩٣.

(١٦٥) باخت - ميخائيل - شعرية دوستويفسكى - ص٢٩٥.
: مـيخـائـيل: الكـلـمـة فى الروايـة - تـر: يوسف حالق - (١٦٦) بـاختـ

منشورات وزارة الثقافة - دمشق - ط١ ١٩٨٨ - ص٣٤.
بدأ احلوارى ص١١٠ . (١٦٧) تودوروف: ا
رجع نفسه - ص١٠٧ . (١٦٨) تودوروف: ا

رجع نفسه ص١٠٧.  (١٦٩) ا
رجع نفسه ١٠٦ - ١٠٦. (١٧٠) ا

ستعار فولوشينوف/ رجع نفسه ص ٩٤ - باخت باسمه ا (١٧١) ا
اركسية وفلسفة اللغة . من كتاب ا

بدأ احلوارى - ص١١٤ (١٧٢) تودوروف - ا
بدأ احلوارى ص١١٤ والكالم هنا لتودوروف). (١٧٣) تودوروف ا

اط (١٧٤) يـنـظر بـشـأن ذلك: بـاخـتـ - شـعريـة دسـتـويـفـسـكى - أ
الـكلـمـة الـنـثريـة - الـفـصل اخلـامس - ٢٧٠ - ٢٩٨ وتودوروف -

اء القومى - بيروت - ١٩٨٦ - ص٧٣. مركز اإل
(١٤٩) بركات: مفهومات فى بنية النص - ص٥١.

(١٥٠) هلسا: قضايا جماليات دستويفسكى ص١٠٣ .
(١٥١) تودوروف: نقد النقد - ص٧٥ .

رايا احملدبة - ص١٨٧ . (١٥٢) حمودة ا
(١٥٣) أجنـيـنـو مـارك: مفـهـوم الـتنـاص فى اخلـطـاب النـقـدى اجلـديد
ضـمن كــتـاب فـى أصـول اخلــطـاب الــنـقــدى - تـقــد - تـزفــيـتـان
دينى - دار الـشؤون الـثقافـية الـعامة تـودوروف - ترجمـة أحمـد ا

ببغداد - بغداد - ١٩٨٧ - ص١٠٢ .
رايا احملدية - ص ٣٦٣ . (١٥٤) حمودة: ا
(١٥٥) هلسا: قضايا جماليات ... ص١٠٣ .

رايا احملدبة ٣٦٢ . (١٥٦) حمودة: ا
رجع نفسه - ص٣٦٣. (١٥٧) ا

(١٥٨) بـاخـتـ - مـيــخـائـيل - شـعـريــة دسـتـويـفـســكى - تـر: جـمـيل
نـصـيف الـتكـريـتى مـراجعـة: حـيـاة شرارة - دار تـوبـقـال - الدار
البيضاء ودار الشؤون الـثقافية العامة - بغداد - ط١ - ١٩٨٦ -

ص٢٦٥.
ــبـدأ احلـوارى. تــر: فـخـرى (١٥٩) تـودوروف - مــيـخــائـيل بـاخــتـ ا
ـؤسسة الـعربيـة للدراسـات والنشـر - بيروت - الـطبعة صالح - ا

العربية الثانية ١٩٩٦ - ص١٧.
بدأ احلوارى - ص٨٥. (١٦٠) تودوروف: ميخائيل باخت وا

رجع نفسه. ص١٦ بتصرف.. (١٦١) ا
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رايا احملدبـة - ص٣٦٢ وفيه يوضح أن الكرنـفال تختلط ـ وحمـودة: ا
فيه الثقافة العليا بالثقافة الدنيا الرسمية بالشعبية.

(١٨٤) باخت - شعرية دستويفسكى - ص١٥٨ .
ـبدأ (١٨٥) انـظـر بـخـصـوص ذلك "تـودوروف: مـيـخـائـيل بـاخـتـ - ا

احلوارى - ص ص٥٥ - ٥٦.
بدأ احلوارى - ص٥٥ . (١٨٦) تودوروف - ميخائيل باخت - ا

رجع نفسه. (١٨٧) ا
بدأ احلوارى - ص٢٠٢. (١٨٨) تودوروف - ميخائيل باخت - ا

كن االطالع عـلى كتـاب الـغذامى: عـبدالـله: تـأنيث الـقصـيدة  (١٨٩)
ـركـز الـثـقافى الـعـربى - الـدار الـبـيـضاء - والـقار اخملـتـلف - ا

بيروت طبعة أولى ١٩٩٩ .
(١٩٠) الــرويــلى: مـيــجـان وســعــد الـبــازعى - دلـيـل الـنــاقـد األدبى -

السعودية - العبيكان - السعودية. ص١٤٧.
(١٩١) لالستزادة انظـر بشأن ذلك: جـوليا كريـستيـفا - علم النص -
تـر: فـريـد الـزاهى - مــراجـعـة عـبـداجلـلــيل نـاظم - دار تـوبـقـال -

غرب - الطبعة األولى ١٩٩١ - ص٨ - ٩. ا
(١٩٢) تادييه: النقد األدبى فى القرن العشرين - ص٣١٨.

رجع نفسه. (١٩٣) ا
دينى ص١٠٢. (١٩٤) أجنينو - مفهوم التناص - تر: أحمد ا

(١٩٥) بـارت: روالن - نـظـريـة الـنص تـر: مُـنـجى الـشـمـلى وعـبـدالـله
صـوله ومحمد القـاضى حوليات اجلامـعة التونسـية - كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية - تونس - العدد ٢٧ ١٩٨٨ ص٧٨ وهى فى

ــبـدأ احلــوارى - ١١٥ وفـصل الــتـنــاص - ١٣٦ - ١٣٨ جـهـاد: ا
أدونيس منتحالً - ص٣٥.

بدأ احلوارى - ٢٠٢ - ٢٠٣. (١٧٥) تودوروف - ا
ـينيـبية: نـسبـة للفـيلـسوف ميـنيب من غادار  Gadarوهو من (١٧٦) ا
ـصـطلح نـفـسه الدال ـيالد على أن ا فالسـفة الـقـرن الثـالث قـبل ا
عــلى صــنـف أدبى بــعــيــنه أطــلـق ألول مــرة من الــعــالم الــرومــانى
ـيالد ثم يـأتى مـيـنـيب الـذى أسبغ (فـارون) من القـرن األول قـبل ا
على هذا الصنف سماته احملددة - شعرية ديستويفسكى ص ص

. ١٧٧-٢٦٢
بدأ احلوارى - ص١٢٦ . (١٧٧) تودوروف: ميخائيل باخت - ا

: مـيـخـائـيل: مـسألـة الـنص - تـر: مـحمـد عـلى مـقـلد - (١٧٨) بـاخـت
ـاء الـقومى - لـبـنان/ عـاصـر - مركـز اإل مجـلـة الـفكـر الـعربـى ا

باريس ع ٣٦ خريف ١٩٨٥ - ص٥٢.
(١٧٩) باخت - شعرية دستويفسكى - ص٦٢.

(١٨٠) بخت - الكلمة فى الرواية - ص٣٣.
(١٨١) باخت - مسألة النص - ص٤٤.

ـبـدأ احلـوارى - ص١٣٠ - (١٨٢) تــودوروف - مـيـخـائـيل بــاخـتـ ا
.١٣١

: شــعــريــة (١٨٣) انــظــر بـــخــصــوص مــفـــهــوم الــكــرنـــفــال: بــاخــتـــ
دستويفسكى ص ص ٧٧١ - ٢٦٢.

تـرّو: عبـدالوهـاب - تـفسـير وتـطـبيق مـفـهوم ٦٠ - ٦١ - ك٢/ شـباط
١٩٨٩ ـ ص٧٨ .
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كتـاب قراءة جديـدة لتراثنـا النقـدى أبحاث ومـناقشـات الندوة التى
أقــــــيـــــمـت فى نـــــادى جــــــدة األدبى الـــــثــــــقـــــافى ٩ - ٥/٤ -٩ -

٢٤/١١/١٩٨٨م.
كتـاب النادى األدبى الثـقافى بجدة ١٥٩ - ١٢/٧/١٩٩٠م ص٩٣٨ ـ

.٩٣٩
(٢٠٣) كريستيفا: علم النص - ٧٨.

ـصـريـة الـعـامة  وانـظـر الـصـكـر: حـا - ترويـض الـنص - الـهـيـئـة ا
للكتاب ط١ ١٩٩٨ - ص١٨٤.

(٢٠٤) اصطـيف: عـبدالـنبى - الـتنـاص - رايـة مؤتـة - جامـعة مـؤتة
األردن. اجملـلـد الـثــانى - الـعـدد الـثـانى رجب ١٤١٤ هـ - كـانـون

١/١٩٩٣عن ثورة اللغة الشعرية لكريستيفا) .
(٢٠٥) الـبـقـاعـى - دراسـات فى الـنص والـتـنـاصـيـة - ص ٤٦ - من
مـقالـة الـتـنـاصـيـة لــمارك أجنـيـنـو وهى فى أجنـيـنـو: مـارك مـفـهوم
الـتناص فى اخلـطاب النقـدى اجلديد) من كتـاب - أصول اخلطاب
الـنقـدى - لـ تزفـيتـان تودوروف - دار الشـؤون الثـقافـية الـعامة -

بغداد - العراق ١٩٨٧ - ص١٠٤.
ـعاصر - (٢٠٦) بنـيس: محـمد - الشـعر العـربى احلديث - الـشعر ا

غرب - طبعة ثانية ١٩٩٦ اجلزء (٣) ص١٨٣ . دار توبقال - ا
وكتـاب سـتاربـنـسكى   Lesmots Sous Iesmotsغـالـيمـار - باريس
١٩٧١ ـP .28وبــيـت زحل هــو الــبــيت الــذى يــتــصف فى الــشــعــر
الالتينى بتـوفره على ثالث يـامبات ونصف مـتبوعا بـثالث تفاعيل.

زحلى اسم إله هو أب جلوبيتر كما أنه اسم لكوكب.

تـرجمـة البقـاعى ضمن كـتاب (دراسـات فى النص والـتنـاصية) -
ص٣٥.

(١٩٦) كـريسـتيـفا: عـلم النص - ص٢٢ مع تـعديل مـن ترجـمة مـحمد
خير البقاعى ص٨٠ من كتابة دراسات النص والتناصية.

(١٩٧) كريستيفا - علم النص ص٢٢.
ـصطلح يعود لـباخت باسمه يـذكر أجنينو فى - مـفهوم التناص أن ا
ـسـتـعــار مـدفـيـديف ١٩٢٨)  وبـاخـتـ فـولـشـيـنـوف (١٩٢٩)  ا
غـلق" ضمن سيـميوتيك والناقـدة تعترف بـذلك فى مقالـها "النص ا

وضمن كتاب علم النص.
(١٩٨) الـزعـبى: د.أحـمـد - الــتـنـاص - نـظـريًـا وتـطـبــيـقـيًـا - مـكـتـبـة
الـــــكــــــتـــــانـى - إربـــــد - األردن - ط١ ١٩٩٥ - ص٩ نـــــقـالً عن

سيميوتيك) كريستيفا - ٩٦٩).
(١٩٩) مـفـتـاح مـحـمـد - حتـلـيل اخلـطـاب الـشـعـرى - اسـتـراتـيـجـيـة
غرب - ركـز الثـقافى الـعربى - الـدار البـيضـاء - ا الـتنـاص - وا

بيروت - ط٢ ١٩٨٦ ص١٢٢ - ١٢٣.
(٢٠٠) بـارت -درس الــسـيـمـيــولـوجـيـا - مــقـالـة من األثــر الـعـمل إلى

النص - ص٦٣.
(٢٠١) الزعبى - التناص - ص١٠.

(٢٠٢) أنظـر بـخصـوص - ذلك: كـريسـتـيفـا - علـم النص - اخلـطاب
الـغريب فى فـضاء الـلـغة الـشعـرية: الـتداخـل النـصى التـصحـيفى)

ص٧٨.
وفـضل: صالح - طـراز الـتـوشـيـح بـ االنحـراف والـتـنـاص - ضـمن
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قـتبس من كـتاب لـوتمـان بنـية لـ"اخلـارج نص" ص٢١٤ يذكـر أن ا
الـلـغـة الشـعـرية صـدر بـالروسـيـة ١٩٧٠ - وترجـمه إلى الـفرنـسـية

هنرى ميشونيك وصدر عن دار غاليمار ١٩٧١ .
(٢١٦) حافظ: صبرى - التناص وإشاريات العمل األدبى - ص٨٧.

رجع نفسه. (٢١٧) ا
(٢١٨) بـركات: وائل - مـفهـومات فى بـنيـة النص - ص٥٦ عن كـتاب

لوتمان - بنية النص الفنى .
(٢١٩) إيغتلون: نظرية األدب - ترجمة: ثائر ديب - ص ١٧٩.

(٢٢٠) حافظ: صبرى - التناص وإشاريات ... ص٩٠.
(٢٢١) حافظ: صبرى - التناص وإشاريات ... ص ٩٠ ـ ٩١ .

وهـذا مــا يـعــزز حتـديــدنـا لــلـنص عــنـد كــريـســتـيــفـا وبــارت فـلــوتـمـان
السـيـميـائى هـنا يـحدد الـنص وفق مـا ذكرنـاه فى بـحث النص فى
ة وخاصة عند جماعة موسكو ـ تارتو وال تخفى الصلة السيميائى

ب لوتمان وكريستيفا ولوتمان وبارت فى حتديد النص .
(٢٢٢) الـبقـاعى - محـمد - دراسـات فى الـنص ... ص٦٤ عن مقـالة

أجنينو - التناصية) .
(٢٢٣) دوبـيـازى - بـيـيـر مـارك - نـظـريـة الـتـنـاصـيـة - تـر: الـرحـوتى
عبدالرحيم - مجلة عالمات - جدة ج٢١ م٦ - سبتمبر ١٩٩٦م -

ص٣١٢.
اء (٢٢٤) بارت: روالن - لذة النص - تر: منذر عياشى - مركز اإل

احلضارى - حلب - ط١ ١٩٩٢ - ص٧٠.
(٢٢٥) الــبــقــاعى - دراســات فـى الــنص - ص٣٨ من مــقــالــة روالن

ـدينى (٢٠٧) الـبـقاعى: دراسـات فى الـنص الـتنـاصيـة - ص٦٣ - وا
- مفهوم التناص - ص١٠٤. 

وانظر: دوبيـازى: مارك نظريـة التناصـية - تر - الرحوتـى عبدالرحيم
- عالمات ج٢١ م٦ سبتمبر ١٩٩٦م - ص٣١٠.

دينى ١٠٤ (٢٠٨) البقاعى: دراسات فى الـنص والتناصية ص٦٤ وا
.

(٢٠٩) البقاعى: دراسات فى النص والتناصية ص١٠٤ .
(٢١٠) بارت: روالن - درجة الـصفر لـلكتـابة تر: مـحمد برادة - دار

الطليعة بيروت - ط٢ ١٩٨٢ ص٣٨.
(٢١١) بارت: روالن - درس السـيميولـوجيا - تـر. ع بنعـبد العالى -

ؤلف) . ص٨٢ - من مقالة: (موت ا
ـركز ـنادى - تـر بـسّام حـجّار - ا (٢١٢) هيـدغر: مـارتن - إنـشاد ا
الثقافى العربى بيروت/ الدار البيضاء - ط١ ١٩٩٤ - ص١٣ .
ؤلف ص٥٨ وهى (٢١٣) بارت: درس الـسيمـيولـوجيا - مـقالـة موت ا

فى ك.م نيوتن - نظرية األدب فى القرن العشرين ص١٦٥ .
(٢١٤) بركات: د. وائل - مفهومات فى بنية النص - ص٥٤.

(٢١٥) حافظ: د. صبرى - التنـاص وإشاريات العمل األدبى - مجلة
ـقـاالت الـدار البـيـضـاء - ع. ح. ١٩٨٦ وقـد - ترجم ألف عيـون ا
البقاعى  Extratextual بـفوق النص. انظر: البقاعى: محمد خير
ــــعـــجم - دراســــات فى الــــنص والــــتـــنــــاصـــيــــة - ص٦٨. وفى ا
صـطلح ٦٤٣ ـعاصرة لـ سـعيـد علـوش - ا صـطلـحات األدبـية ا ا
Horstexteإلى "مــا فــوق الـنص" و Metatext  تــرجم مــصــطـلح
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رجع نفسه. (٢٣٨) ا

رجع نفسه. (٢٣٩) ا
(٢٤٠) الــبــقــاعى - دراســـات فى الــنص .. ص٧١ من مــقــالــة مــارك

أجنينو: التناصية) . بتصرف كبير.
Poetique'no 27 - 1976 (٢٤١) عدد خاص بالتفاعل النصى

كن الـنظـر إلى جهـاد: أدونيس مـنتحالً - ص٤٢ (٢٤٢) لالستـزادة 
وما بعدها.

(٢٤٣) القمرى: بشير - مفهوم التناص ب األصل واالمتداد - حالة
اء القومى - عـاصر - مركـز اإل الرواية - مـجلة الـفكر الـعربى ا
بــيــروت -/بـاريس - ع ٦٠ - ٦١ ك ٢/شــبـاط ١٩٨٩ - ص ٩٢
وانظـر بـخصـوص ذلك دوبـيازى: نـظـرية الـتـناصـية - ص ٣١٢ -

وكاظم جهاد - أدونيس منتحالً - ص ٣٤ - ٤٨.
(٢٤٤) جهاد: أدونيس منتحالً ص ٣٩.

رجع نفسه ص ٣٩. (٢٤٥) جهاد: ا
رجع نفسه. (٢٤٦) ا

ـراجع الــتـالــيـة وبـصــفـحـات (٢٤٧) اســتـفـدنــا بـشــكل مـبـاشــر من ا
مخـتلـفـة وقمـنا بـصيـاغتـهـا بتـوليف ال يـخلـو من عـمل ذاتى كبـير

بتغى: نتمنى أن يكون قد حقق ا
القمرى: مفهوم التناص ص (٩١ - ٩٢ - ٩٣) 

جهاد: أدونيس منتحالً (٣٤ - ٣٩ - ٤٠ - ٤١) 
: انفتاح النص الروائى - ص ٩٤. يقط

(٢٤٨) أجنينـو: مارك - مفـهوم التـناص فى اخلـطاب النـقدى اجلديد.

بارت (نظرية النص) .
رجع نفسه. (٢٢٦) ا

(٢٢٧) الـبـقـاعى: دراسات فى الـنص.. ص٣٨ من مـقـالـة روالن بارت
(نظرية النص) .

(٢٢٨) الــبــقــاعى - دراســـات فى الــنص ص٧٢ - من مــقــالــة مــارك
أجنينو (التناصية) .

(٢٢٩) بــركـات: مـفــهـومــات فى بـنــيـة - ص٨٨ - من مــقـالــة - لـيـون
سُمفيل( التناصية) يُذكر أن الفريد جارى ١٨٧٣ - ١٩٠٧) كاتب

فرنسى امتازت كتاباته بالسريالية والعبثية.
: انفتاح النص الروائى - ص٢٣ بتصرف. (٢٣٠) يقط

(٢٣١) بــركــات: مــفـهــومــات فى بــنــيـة ... ص٩١ - مـن مـقــالــة لــيـون
سُميفيل: التناصيّة) .

(٢٣٢) جهاد:كـاظم - أدونيس منتـحالً - مكتـبة مدبـولى - القاهرة -
ط٢ ١٩٩٣ - ص٣٤ .

(٢٣٣) حماد: حسن محمد - تداخل النصوص فى الرواية العربية -
صرية العامة للكتاب - مصر - ط١ - ١٩٩٧ ص١٧. الهيئة ا

: انفتاح النص الروائى - ص٢٤ ـ ٢٥. (٢٣٤) للتوسع أنظر: يقط
(٢٣٥) الــبــقــاعى - دراســـات فى الــنص .. ص٧٣ من مــقــالــة مــارك

أجنينو التناصية) .
قارنـة والتناص - ص ص ٤٢ وسـوى - ا (٢٣٦) يـنظر بـشأن ذلك ا

ـ ٥٢.
رجع نفسه ص ص ٢٦ ـ ٢٧. (٢٣٧) ا
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ـغـلق إلى ـفــتـوح وكـذلك كـتــاب عـبـدالـقــادر فـيـدوح. من الــنص ا ا
فتوح . النص ا

(٢٥٧) ينـظر بشـأن ذلك - الغذامى: اخلـطيئـة والتكـفير - من الـبنوية
إلى الـتـشـريـحـيـة دار سـعـاد الـصـبـاح الـكـويت الـقـاهـرة ط٢ -

١٩٩٣ - ص٦٤ - ٧٤ وخاصة ص٧٢ - ٧٣.
رايا احملدبة - ص ٣٥٠ - ٣٦١ بعنوان اللغة وينظر أيضًا حمودة: ا

الشارحة.
رايا احملدبة ص٣٥٧. (٢٥٨) حمودة: ا
رجع نفسه ص٣٥٧ - ٣٥٨. (٢٥٩) ا

رايـا احملدبة ـ ص ٣٥٤ عن كـتاب الـنقد الـتفـكيكى (٢٦٠) حمـودة ـ ا
فنسنت يتش ص ـ ٢٢٤ .

كن أن نـنبّه أن مقالة أ. توبيـا ليست مترجمة كـلها ولكنها -  (٢٦١)
مـلخصـة فى أدونيس منـتحالً من قبـل كاظم جهاد. ص ٥٨ ـ ٦٧ ـ
كن الرجوع إلى دوبيازى ولكننـا لم نأخذ إالّ ما يهمّ موضوعـنا و

- نظرية التناصية - ص ٣١٣.
(٢٦٢) جهاد: أدونيس منتحال ً - ص٥٨.

(٢٦٣) الـتـنـاصـيـة: لـفـظـة غـيـر قـائـمـة فى الـكـتـاب والـنـاقـد يـبـحث فى
ستنسخ من أدب اجلاحظ بصياغة بالغية ارتقت لتكون نحول وا ا

فى مصافى - اللغة الشارحة أو لغة اإلبداع.
(٢٦٤) جهاد - أدونيس منتحالً -ص ٦٠ بتصرف.

ـكن االطالع عـلى جـهـاد: أدونـيس مـنتـحالً -ص (٢٦٥) لالسـتـزادة 
٦٢ وما بعدها.

ـديـنى ضـمن كـتـاب/فـى أصـول اخلـطـاب الـنـقدى تـرجـمـة أحـمـد ا
تزفيتان تودوروف) - ص ١٠٨ - بتصرف.

: انـفـتـاح الــنص الـروائى - ص ٩٤ - ٩٥ - وهى فى (٢٤٩) يـقـطــ
D allenbach Intertexte et Atuo-. L :اجملــلـة الـفـرنـسـيـة فى

texte,Poerque n27-1976-p:282

ـصـدر الــسـابق - يـقـطـ انـفـتـاح (٢٥٠) سـنـقــوم بـاالعـتـمـاد عـلى ا
. النص الـروائى وعلى مصـدر هام عرض مـقالة لـيلى كامـلة تقـريباً
ـ والصـياغـة والتـأويل والتـوضيح بيـد أننـا سـنتـدخل كثـيرًا فى ا
ـقالة معـروضة فى جهاد: والـتصنيـف والدعم من مراجع أخرى وا

كاظم - أدونيس منتحالً - ص ٦٧ - ٧٥ .
: انـفــتــاح الـنـص الـروائى - ص ٩٥ جــهــاد: أدونـيس (٢٥١) يـقــطــ

منتحالً - ص ٦٧ - ٦٨ .
ـكن الــعـودة إلى كـتــابـات: دريـدا فى الـكــتـابـة واالخـتالف -  (٢٥٢)
الـنـحويـة)  وبارت فى  S/z ولـذة الـنص وبالنشـو فى مـقاطع من
ـيـتـالـغـوى نص الـوجـود وجود الـكـتـابـة والغـيـاب والـكـيالنى فى ا
كاشفة الشعرية والكتابة والتالشى. النص واليوسفى فى حلظة ا

(٢٥٣) جهاد: أدونيس منتحالً - ص ٦٨ - ٦٩.
رجع نفسه. (٢٥٤) ا
رجع نفسه. (٢٥٥) ا

شـاكلة كن قـراءة أعمـال عبـدالله مـحمـد الغـذّامى وخاصـة ا  (٢٥٦)
شاكلة ضاد والفصل الثالث من ا واالختالف والقصيدة والنص ا
ـغلـق/ النص ـعـمّى الـنص ا غـسـول وا واالخـتالف وهـو بـعـنـوان ا
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(٢٧٨) جهاد - أدونيس منتحالً - ص ٣٦.
(٢٧٩) انــظــر بــشـــأن ذلك: تــودوروف - تــزفــيــتــان - نــقــد الــنــقــد -

ص١٠٤. وبركات: مفهومات فى بنية النص ص٩٥-٩٨.
(٢٨٠) بـركات: وائل مـفـهومـات فى بنـية الـنص - ص١٠١ ويتـرجمـها
الــبـقـاعـى فى دراسـات فى الــنص والـتـنــاصـيــة إلى الـفـوق نــصـيـة

والب نصية ص١٠٦.
(٢٨١) أبـو ديب: كمـال. فى الـشـعـريـة. مـؤسـسة األبـحـاث الـعـربـية -

بيروت - ط١- ١٩٨٧ ص١٣. بتصرف.
(٢٨٢) جـينت - جيـرار - مدخل جلامع الـنص. تر: عبـدالرحمن أيوب

غرب ط٢ ١٩٨٦ ص٩٠. - دار توبقال ا
(٢٨٣) يـــنــظـــر بــشـــأن ذلك: حــســـنى: اخملــتـــار - من الــتـــنــاص إلى
األطــراس - مــجــلــة عالمــات فى الــنــقــد األدبى - الــنــادى األدبى
الــثــقـــافى بــجــدة ج٢٥-م٧- جــمــادى األولى ١٤١٨هـ ســبــتــمــبــر

١٩٩٧م/ ص١٧٥-١٩٢. 
ـعـاصر -ج٣- بـنـيس مـحـمـد - الـشعـر الـعـربى احلـديث - الـشـعـر ا

ص١٨٦.
دوبيازى - نظرية التناصية - ص٣١٦-٣١٧.
: انفتاح النص الروائى - ص٩٦-٩٧. يقط

بــركـات - مـفـهـومـات فى بـنـيــة الـنص ص١٠٩-١١٠ من مـقـالـة لـيـون
سمفيل التناصية.

الـبـقـاعى - دراسـات فى الـنص والـتـنـاصـيـة ص١١٩ من مـقـالـة لـيون
سمفيل التناصية .

(٢٦٦) دوبيازى: نظرية التناصية - عالمات ص ٣١٤.
(٢٦٧) الــبــقـاعـى: دراسـات فى الــنص والــتـنــاصــيـة - ص ٦٧ - من

مقالة مارك أجنينو: التناصية .
: انفتاح النص ا بـتوسع يقط (٢٦٨) انظر بخـصوص جتربة بييرز

الروائى ص٢٥ -٢٨  .
(٢٦٩) دوبيازى: نظرية التناصية. ص٣١٤.

(٢٧٠) ريفاتـير: مايكل. سيـميوطيـقيا الشـعر - ترجمـة فريال جبورى
غـزول ضمن كـتـاب مـدخل إلى الـسيـمـيوطـيـقـيا ص٥٥-٥٦. وهى

من كتابه سيميوطيقا الشعر ١٩٧٨ ص١-٢٢
: انـفـتـاح الـنص الـروائى - ص٩٥ ودوبـيـازى: نـظـرية (٢٧١) يـقـطـ
الـتـنـاصـيـة ص٣١٤. والقـمـرى: مـفـهـوم التـنـاص - الـفـكـر الـعربى

عاصر - ص٩٥. ا
(٢٧٢) تــاديـيه: الـنـقـد األدبـى فى الـقـرن الـعـشــرين - تـرجـمـة: قـاسم
ـقـداد: ص ٣٨٣. وبـركـات: مـفـهـومـات.. ص١٠٤ وفـيـه الـتـرجـمة ا

كالتالى "عندما يقول لنا األدب شيئًا فإنه يقول لنا شيئًا آخر".
: انفتاح النص الروائى - ص ٩٥. (٢٧٣) يقط

(٢٧٤) لالسـتـزادة انـظـر: دوبـيـازى - نـظـريـة الـتـنـاصـيـة ص ٣١٤ -
٣١٥ بتصرف شديد.

: انفتاح النص الروائى - ص٩٥ - بتصرف. (٢٧٥) يقط
(٢٧٦) يقـط - انـفتـاح النص الـروائى - ص ٩٥ - ٩٦ - بتـصرف

وتدخل كبيرين: نقالً عن اجمللة الفرنسية "أدب" ع ٤١ ١٩٨١.
(٢٧٧) دوبيازى - نظرية التناصية - ص ٣١٥ - ٣١٦.
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أمـــا ولــــســـون فــــيـــســــتـــثـــمــــر جـــهــــود أسالفـه واخـــتــــرع نـــظـــام
احلـاسـوب Xamadu قـصـر األحـالم يـربط هـذا الــنـظـام عــنـاصـر
ـصاحـبة ـعطـيات ويـسمح بـتسـجيل األفـكار ا أجزاء مـتعـددة من ا
ـسـتـقـبل. فـاقـتـرح  Hypertext لـتـحـديـد هـذه ـسـتـعــمـلـيـهـا فى ا

العملية.
: سعيد - التفاعل النصى والترابط النصى.. عالمات - (٢٨٩) يقط

ص ٢٢٨.
(٢٩٠) اخلطيب: حسام - تقنية النص التكوينى - ص ١٢٢.

ــيـة ــوســوعـة الــعـا ــرجع الــسـابق ص ١٢١ عن ا (٢٩١) اخلــطـيب: ا
ميكروسوفت - إنكارتا. ١٩٩٨.

ـكن االطالع بشـأن ذلك عـلى كـتـاب أدونيـس منـتـحالً لـكاظم  (٢٩٢)
: الـتـفـاعـل الـنـصى والـتـرابط جـهـاد - ص ص ٥١ - ٥٣ ويـقــطـ

النصى عالمات - ص ٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩.
: كــتـابـة األدب والــتـكـنــولـوجـيــا لـلـدكــتـور حـسـام (٢٩٣) نــضـرب مـثالً
ـكـتب الـعـربى لـلـتـنـسـيق والـتـرجـمـة والـنـشر ١٩٩٦م اخلـطـيب ا
ـعـنى التـرابط النـصى ويـدرس مخـطوطـات عربـية ويذكـر النص 
صـطلح. أوديت مارون ة مـحاوالً التـأصيل لـهذا ا ومطـبوعـات قد
ترابط/ الهـايبرتكست  بـدران/ ليلى عبـدالواحد فرحان الـنص ا
مـاهـيـته تـطـبـيقـاتـه اجمللـة الـعـربـيـة لـلـمـعـلـومات م١٨ ع١. تـونس

١٩٩٧م ص٧٢.
ـوسـوعـة الـشـامـلة نـزار قـبـانى عن دار بـرهـان بـخـارى مـدخل إلى ا
سـعـاد الـصــبـاح ـ الـكـويـت ـ ١٩٩٩م ـ لـكـنـهــا لم تـتـعـد الــفـهـرسـة

البـقاعى - دراسات فى النص والـتناصية ص١٢٣-١٤٨ مـقالة جينت
طروس فى األدب على األدب.

جهاد - أدونيس منتحالً - ص٣٧.
ـقداد - تـادييه: الـنـقد األدبى فى الـقـرن العـشـرين - ترجـمـة: قاسم ا

ص٥٥٣.
(٢٨٤) يذكر ان آنيك بوياغى  Annick Bouillaguetقدمت فى عدد
مجلة "الشعرية" اخلاص بـالتناصية عام ١٩٧٦ مشاركة بعنوان -

تصنيفية تبولوجيا لالستعارة مقال مؤلف من مؤلف آخر.
ـعرفة ـعلومـات - سلسـلة عالم ا (٢٨٥) على: نـبيل - العـرب وعصر ا

- الكويت - ع ١٨٤ - ٤/١٩٩٤ - ص ٢٩٧ ص ٣٠٧.
(٢٨٦) اخلـطـيب: حسـام - تـقنـيـة النص الـتـكـوينى ومـغـامرة مع نص
عرفة - سوريا - ع ٤٠٦ - تموز ١٩٩٧ - ص درويش - مجلة ا

.١٢٣
: سعيـد - التفاعل الـنصى والتـرابط النصى بـ نظرية (٢٨٧) يقطـ
النص واإلعالمـيات - مجـلة عالمـات فى النـقد - جدة. ج ٣٢ - م

٨ صفر ١٤٢٠هـ مايو ١٩٩٩م ص ٢١٨.
(٢٨٨) اخلطـيب: حـسام - تـقـنيـة النـص التـكويـنى... مـرجع سابق -

. ١٢١
يـذكـر أن تد ولـسون تـابع عـمل بوش رائـد اإلعالمـيات ورائـد احلاسب
اآللى ١٩٤٥ - وعمل دوجـالس اجنيـلبـارت (رائد خـطاب اإلنـسان
- اآللـة) ومـخـتـرع "الفـأرة" لـلـحـاسوب ١٩٦٨ ومـخـتـرع أول نـظام
NLS يسـمح بتـوظيف التـرابط وجتسـيده بصـورة مالئمـة واسماه
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ــنــتـخب (٣٠٢) مــاضى: شــكـرى عــزيــز - فى نــظـريــة األدب - دار ا
العربى بيروت - ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م- ص٢٠٩.

فـهومـ الفـرنسى قـارن بـ ا (٣٠٣) حسـان: عبـداحلكـيم - األدب ا
واألمريـكى - مـجلـة فـصول فى الـنـقد األدبى - الـقـاهرة م٣ ع٣

١٩٨٣ - ص١١.
فصّل فى اللغة عجم ا (٣٠٤) عاصى: ميشال وإميل بديع يعقوب - ا
واألدب - دار العلم للمالي - بيروت ط١ ١٩٨٧ - م٢ - ص٦٢.

(٣٠٥) ويليك: رينيه: مفاهيم نقدية - ص٣٦٨.
ــنـهج - ــقــارن فى الــنـظــريــة وا (٣٠٦) اخلــطــيب: حــسـام - األدب ا

مطبعة جامعة دمشق - دمشق - ١٩٨٨ - ١٩٨٩ - ص٢١.
عرفة - السلطة - اإلنشاء) - (٣٠٧) سعيد: إدوارد - االستشراق ا
تــرجــمـة كــمــال أبـوديب مــؤســسـة األبــحــاث الـعــربــيـة ط٥ ١٩٩٥

ص٥٤ ٥٩.
. يـذكـر أن كلـمـة "االسـتشـراق قـد  الـتخـلى عـنـهـا بقـرار من مـؤتـمر
ئويـة النعقاد أول مؤتمر للمستشرق - ناسبة الذكرى ا  ١٩٧٣
لـصـالح الــعـلـوم اإلنــسـانــيـة واآلسـيــويـة واالفـريــقـيـة  عن: اآلداب
األجـنـبيـة - احتـاد الكـتـاب العـرب دمـشق الـعدد ٨٣ الـسـنة ٢١/
ــفــهـومه الــذى نــوّه إلـيه صــيف ١٩٩٥. فــهل مـات االســتــشـراق 

. إدوارد سعيد حقاً
ـقـارن مـجـلة (٣٠٨) سـرحـان: سـمـيـر - مـفـهـوم الـتـأثـيـر فى األدب ا
فـصــول فى الـنــقـد األدبـى - الـقــاهـرة - اجملــلـد الــثـالث - الــعـدد

قارن اجلزء األول ص٢٦. الثالث/ ١٩٨٣ - األدب ا

وبــعض االحـصــائـيـات الــبـسـيــطـة والــتـرتـيب األبــجـدى لـعــنـوانـات
فردات القصائد وألبحر الشعر فلم القصائد وعنوانات الدواوين و
وسيـقى أو التشـكيلى. يـعمل بهـا على طريـقة الربـط البصـرى أو ا

فبقيت أشبه ما يكون بالفهارس العامة فهى غير شاملة.
(٢٩٤) ويلـيك: رينـيه - مفـاهيم نـقديـة - ترجـمة د. مـحمـد عصـفور -
ـعرفـة - الكـويت - ع١١٠ شباط ١٩٨٧ ص٣٠٤- سلـسلـة عالم ا
ـاذا ـقــارن -  ٣١٤ ويــنــظـر اصــطـيـف: عـبــدالـنــبى - مــا األدب ا
نــدرسه? - جــريـدة األســبـوع األدبـى) دمـشق مــلـحق ٩٣ - األدب
قـارن عدد ٥٢٧ السـبت - ٢٤ ربيع اآلخر ١٤١٧هـ - ٧ - ٩ - ا

.١٩٩٦
ـنهج - ـقارن - فى الـنظـرية وا (٢٩٥) د.اخلـطيب: حـسام - األدب ا

مطبعة جامعة دمشق - دمشق - ١٩٨٨ - ١٩٨٩ - ص٧.
ـقـارن - تـرجـمـة هـنرى (٢٩٦) غـويـار: مـاريـوس فـرانـسوا - األدب ا
زغـيب - منشـورات عويدات بـاريس - بيروت ط١ - ١٩٧٨ - ط٢

١٩٨٨ ص٧+١٥ وهو فى ترجمة محمد غالب ص٥.
ـقـارن - مـشـكالت وآفـاق - مـنـشورات ٢٩٧) عـبـود: عـبده - األدب ا

احتاد الكتاب العرب - دمشق - ١٩٩٩ ص٢٧.
رجع نفسه. (٢٩٨) ا
رجع نفسه. (٢٩٩) ا

ـقارن - دار الـعودة - بـيروت (٣٠٠) هالل: مـحمـد غنـيمى - األدب ا
- ط١٣ - ١٩٨٧ ص١٨.

قارن - ص١٥. (٣٠١) غويار: األدب ا
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ـقـارن? - تـرجــمـة د. غـسـان الــسـيـد - دار عالء الـدين - األدب ا
دمشق - ط١/١٩٩٦ - ص٧٩.

(٣٢١) فييتور: كارل وروبـرت شولس وولف ديتر ستمبل وهانزروبرت
يـاوس وجـان مـارى شـافـر نـظـريـة األجـناس األدبـيـة - تـعـريب -
عـبـدالــعـزيـز شـبـيـل - مـراجـعـة حـمــادى صـمـود - الـنـادى األدبى
ـمــلـكـة الــعـربـيـة الــسـعـوديـة - ط١ ١٤١٥هـ الـثـقـافـى بـجـدة - ا

١٩٩٤م ص٨ .
(٣٢٢) جيـنت: جيـرار - مـدخل جلامع الـنص - ترجـمـة عبـدالرحـمان

غرب - طبعة ثانية ١٩٨٦-ص٩٢ ٩٦ . أيوب - توبقال ا
(٣٢٣) فييتور - نظرية األجناس األدبية ص١٥٥.

(٣٢٤) فييتور - نظرية األجناس األدبية - ص١٤٣.
قارن -ج١- ص٨. (٣٢٥) اخلطيب: د. حسام - األدب ا

قارن -ص٤١. نعم - فلسفة األدب واألدب ا (٣٢٦) جبر: رجاء عبدا
رجع نفسه. (٣٢٧) ا

قارن فى الدراسة األدبية - نهج ا (٣٢٨) اصطيف: د. عبدالنبى - ا
وقف األدبى - تصدر عن احتاد الكـتاب العرب بدمشق - مجلـة ا

السنة ٢٧ العدد ٣٢١ - كانون الثانى ١٩٩٨ ص٢٤.
ـقارن تـرجـمـة - سـامى الدروبى - (٣٢٩) تيـغم: بـول فـان - األدب ا

دار الفكر العربى - ١٩٤٦ ص ١٧٨.
رجع نفسه - ص١٧٩-١٨٠  . (٣٣٠) ا

قارن - ص١٨١-١٨٢. (٣٣١) تيغم: األدب ا
قارن - ج١ ص١٦. (٣٣٢) اخلطيب: د. حسام - األدب ا

ـعاصرة - دار ـصطـلحات األدبـية ا (٣٠٩) عـلوش: سعـيد - مـعجم ا
الكتـاب اللبنـانى - بيروت - سـوشبريس - الدار الـبيضاء الـطبعة

األولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م. ص٣٠ .
ـقـارن والـدراسات (٣١٠) انـظـر بـشـأن ذلك رشـيـد: أمـيـنـة - األدب ا
عاصـرة لنظـرية األدب - مجـلة فصول فـى النقد األدبى - م٣ - ا

ع٣ - ١٩٨٣ - ص٥٢.
قارنـة والتنـاص - عالمات جدة وسوى: مـحسن جاسـم - ا (٣١١) ا

- ج٢٦ - ٧م - شعبان ١٤١٨هـ - ديسمبر ١٩٩٧ - ص٢٤.
قارنة والتناص - ص٨. وسوى: محسن جاسم - ا (٣١٢) ا

(٣١٣) ســـرحــان: ســمــيـــر مــفــهــوم الـــتــأثــيــر - مـــجــلــة فــصــول م٣
ع٣/١٩٨٣ - ص٢٨.

(٣١٤) بــارت: روالن - درس الــســيــمــيـــولــوجــيــا - ص٦٣ وهــو فى:
وسوى. قارنة والتناص - ص١٠ وأخذنا بترجمة ا وسوى: ا ا

(٣١٥) اصطيف: عبدالنبى - التناص - ص٥٤.
قارنة والتناص - ٢٤. وسوى: ا (٣١٦) ا

قارنة والتناص - ص٣٠. (٣١٧) موسوى: ا
ــقـارن - تــرجـمـة - (٣١٨) دانـيــيل - هـنــرى بـاجــو - األدب الـعـام ا
د.غــســان الــســيــد - احتــاد الــكــتـاب الــعــرب - دمــشق ١٩٩٧ -

ص٢٢٨.
نعم - األدب وفـلسفـة األدب - مجلـة فصول (٣١٩) جبـر: رجاء عبـدا

- فى النقد األدبى - م٣/ع٣/ ١٩٨٣ ص٣٩ .
(٣٢٠) بـرونـيـل بـيـيـر - كـلـودبــيـشـوا - أنـدريه مــيـشـيل روسـو - مـا
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(٣٤٥) الـبـقـاعـى: مـحـمـد خـيــر - دراسـات فى الـنص والــتـنـاصـيـة -
ص١٣ من مقالة من العمل إلى النص لروالن بارت 

قارنـة والتناص - ص ٢٦ يذكر وسوى: مـحسن جاسم - ا (٣٤٦) ا
ان كتاب قلق التأثر ترجم من قبل عابد إسماعيل .

ــكن قـراءة: هــانــتـيــنـغــتـون: صــمــوئـيل. اإلسالم (٣٤٧) لالسـتــزادة 
والغرب - آفاق الصدام ترجمة مجدى شرشر القاهرة ١٩٩٥.
ـقـارن - مجـلة (٣٤٨) سـرحان: سـمـير - مـفـهوم الـتـأثيـر فى األدب ا
فصول فى النقد األدبى - القاهرة - اجمللد الثالث - العدد الثالث

- ١٩٨٣ - اجلزء األول - ص٣٣.
صدر نفسه. (٣٤٩) ا
رجع السابق (٣٥٠) ا

ـنهج الـبـنيـوى لدى (٣٥١) خـشفـة: د. محـمـد ند - تـأصيل الـنص ا
ــاء احلـضـارى - حـلب سـوريـا لـوســيـان غـولـدمـان) - مـركـز اإل
فـهوم ذاته ليس من الـطبـعة األولى ١٩٩٧ ص ٤٠ - ٤١ - هـذا ا
منشأ جـدلى. وقد شاع اسـتعماله لـدى "دلتاى" ومدرسـته. ولكنهم
طـبقـوه - مع األسف - بطريـقة غـامضـة. ولم ينـجحـوا فى إعطائه
وضـعـا إيـجــابـيـا دقـيــقـا. ويـرجع الـفـضـل إلى جـورج لـو كـاش فى
استعماله بـدقة ال غنى عنهـا جلعله وسيلـة عمل ودلتاى هو فـيلهيلم
ديلتى أول من حـاول إقامة نظـرية كامـلة على أسس كـاملة أكد أن
الــشــعـر احلــقـيــقى يــعـبــر عن تــصــور الـعــالم نــقال عن "مـا األدب

قارن" - ترجمة د. غسان السيد - ص ١٢١. ا
(٣٥٢) خشفة - تأصيل النص - ص ٤١.

فـهومـ الفـرنسى قـارن بـ ا (٣٣٣) حسـان: عبـداحلكـيم - األدب ا
واألمريكى - مجلة فصول فى النقد األدبى - القاهرة - م٣ ع٣

١٩٨٣- ص١٢.
رجع نفسه ص١٢. (٣٣٤) ا

(٣٣٥) غويار - مرجع سابق ص٨.
قارن ج١ ص١٦-١٧. (٣٣٦) اخلطيب: األدب ا

ـركـز الـثـقـافى : سـعــيـد - انـفـتـاح الـنص الــروائى - ا (٣٣٧) يـقـطـ
العربى - بيروت - الدار البيضاء -ط١- ١٩٨٩- ص٩٦.

(٣٣٨) ويلـيك: رينيه + أوسـ وارين - نظرية األدب - تـرجمة محيى
ـؤسـســة الـعـامـة الــدين صـبـحـى - مـراجـعـة حــسـام اخلـطــيب - ا

ص٥٢.
ـقـارن ص - ص٨٠ - ٨١ وفى كـتابه (٣٣٩) عـبـود: عـبـده - األدب ا
قارن مدخـل نظرى - ودراسات تـطبيقـية جامـعة البعث - األدب ا

حمص - ١٩٩٢ - ص٣٣٦ وما يتبعها.
قارن ج١ ص١٦ . (٣٤٠) اخلطيب: حسام - األدب ا

(٣٤١) ويليك وارين - نظرية األدب - ص٥٢.
(٣٤٢) ويليك - مفاهيم نقدية - ص٣١٨ .

ـقــارن مـشـكالت وآفــاق - مـنـشـورات (٣٤٣) عـبــود: عـبـده - األدب ا
احتــــاد الــــكـــتــــاب الــــعــــربى - دمــــشق - ١٩٩٩ - ص٨٠ - ٨٧

بتصرف شديد.
ية - (٣٤٤) اخلطـيب: د.حسـام - حول األدب الـعربى وامـتحـان العـا
عرفة  دمشق س٢٥ - غ٢٩٥ - أيلول ١٩٨٦ - ص٢٤. مجلة ا
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ـاضى: ـكن الـعــودة إلى: ا (٣٦٢) لـلــتـوسع فى نــظـريـة االنــعـكــاس 
شكـرى عزيز - فى نـظريـة األدب دار احلداثة بـيروت - لـبنان ط١

ص٨٤ وما يتبعها.
(٣٦٣) ك.م. نيوتن - نظرية األدب فى القرن العشرين - ص٨٨.

قارن مشكالت - ص٤٢. (٣٦٤) عبود: عبده - األدب ا
(٣٦٥) ابن الـند - ٤٠٠هـ - الـفـهـرست. حتقـيق: د. رضـا جتدد -
طــهـــران - ط١ - ١٩٧٣ - ص١٣٧ وفى زهــر اآلداب احلــصــرى
القيروانى ... - ٤٥٣هـ - حتقيق زكى مبارك بيروت ط٣ ١٩٧٢

ج٢/ ص١٠٢٩ .
وسـعـيـد بن حـميـد من الـنـهـروان من أوالد الدهـاقـ - ولـد فى بـغداد

ستع ديوان الرسائل ت٢٥٠هـ . وكان شاعرًا قلّده ا
ـقـفع: عـبـدالـله األدب الـكـبـيـر واألدب الـصـغـيـر ورسـالة (٣٦٦) ابن ا
الصحابـة دراسة وشرح يوسف أبوحلقة مـكتبة البيان - بيروت

. ط٣/ ١٩٦٤ ص ص ٣٣ - ٣٤ وضؤولة تعنى عيباً
(٣٦٧) احلـاتمـى محـمد بـن احلسن ت ٣٨٨هـ  حـلـية احملـاضرة فى
صنـاعة الـشعر - حتـقيـق جعفـر الكـتانى وزارة الـثقـافة واإلعالم

بغداد ط٣ ١٩٧٥ - ج٢ ص٢٨.
(٣٦٨) العسكـرى: أبوهالل كتـاب الصناعـت - حتقيق عـلى البجاوى
وأبـو الـفضل - إبـراهـيم - دار إحيـاء الـكـتب العـربـية - الـقـاهرة

١٩٥٢ - ص١٩٦.
انع - (٣٦٩) ابن طباطبا العلوى عيار الشعر - حتقيق عبدالعزيز ا

دار العلوم للطباعة والنشر الرياض ١٤٠٥هـ - ص١٢٦.

رجع نفسه ص ٤٤. (٣٥٣) ا

رجع نفسه ص ٤٥. (٣٥٤) ا
(٣٥٥) سـرحــان: سـمـيـر مــفـهـوم الــتـأثـيـر... ص ٣٤ يــذكـر ان ريـنـيه
درسة الفرنسية ولكن أفكاره منفتحة أكثر من أفكار إيتامبل من ا
. لذلك قارن وهى تشبه أفكار األمريكي زمالئه فى قضية األدب ا

درسة الفرنسية الطفل الشارد . يسمونه فى ا
 هـذه النـظريـة مأخـوذة من كتـابه "الشـعريـة التـاريخـية" - لـينـغيراد -

١٩٤٠ - ص٥٠٠- ٥٠٢.
(٣٥٦) مــرتــضـى: د.غــســان - فـيــكــتــور جــيــرمــونــســكـى والــنــظــريـة
قارن - صحيفة األسبوع األدبى - ملحق التيبولوجية فى األدب ا
ـــقــارن ٩٣ - دمــشـق - الــعــدد ٥٢٧ - ٧ - ٩/١٩٩٦ - األدب ا

ص٢.
قارن - ص٣٤. (٣٥٧) سرحان: سمير - مفهوم التأثير فى األدب ا
(٣٥٨) جـيـرمـونـسـكى: فـيـكـتـور مـكـسـيـمـوفـيـتش - الـتـيـارات األدبـيـة
بوصـفها ظاهرة دولـية - ترجمة د.غسـان مرتضى - مجلة اآلداب

األجنبية - دمشق - ع٨٣ - صيف ١٩٩٥ - ص ١٣٩.
رجع نفسه ص١٦٢. (٣٥٩) ا

عجم الفلسفى اخملتصر - ترجمة توفيق سلوم - دار التقدم (٣٦٠) ا
- موسكـو - ١٩٨٦. ص٣٦٩ وما بعـدها بتـصرف وأيضًـا عبود:

قارن مشكالت وآفاق - ص٤٠. عبده. األدب ا
ـعـجم الفـلـسـفى - ترجـمـة تـوفيـق سلـوم - ص٥٤٠. وعـبود: (٣٦١) ا

قارن - مشكالت .. ص٤١. عبده - األدب ا
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- القاهرة - ١٩٧٢ ص٣٥٨.
(٣٨٠) الــعـسـكـرى - أبــوهالل - كـتــاب الـصـنــاعـتـ - حتــقـيق عـلى
الـبـجــاوى وأبـو الـفـضل إبـراهــيم - دار إحـيـاء الـكــتب الـعـربـيـة -

القاهرة - ١٩٢٥ - ص٢٠٢ - ٢٠٣.
(٣٨١) ابن رشــيق الـــقــيـــروانى أبــو عـــلى احلــسن ٣٩٠ - ٤٥٦هـ .
الــعـمــدة فى مــحـاسن الــشـعــر وآدابه - حتــقـيق الــدكـتــور مـحــمـد
ـــعـــرفـــة - بـــيــروت - ط١ ١٤٠٨هـ ١٩٨٨. ج٢ قـــرقـــزان ـ دار ا

ص١٠٣٨.
ورد - ـعـلمـ - مـجلـة ا (٣٨٢) اجلاحظ - عـمـر بن بحـر - رسـالة ا

مج٧ - ع٤ - ٩٧٨ - ص٥٤.
انع (٣٨٣) ابن طـباطبا العـلوى - عيار الشـعر - حتقيق عبـدالعزيز ا

- دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض - ١٤٠٥هـ - ص٩.
ــوازنـة بــ شــعـر أبى (٣٨٤) اآلمــدى: احلـسـن بن بـشــر - ٣٧٠هـ ا
عارف - مصر ط٢ تمام والبـحترى حتقيق السـيد صقر - دار ا

١٩٧٢ ص٥٥.
نعم (٣٨٥) اجلرجانى عبدالقاهر/ أسرار البالغة حتقيق محمد عبدا

خفاجى - القاهرة - ط٢ - ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م - ص٢٢٨.
صـدر نـفسه - ص٢٢٨ ٢٣١ ٢٣٥ - أسـرار الـبالغة وفى (٣٨٦) ا

دالئل اإلعجاز ٣٠١ - ٣٠٢.
ـــوازنـــة بــ شـــعـــر أبى تـــمــام (٣٨٧) اآلمــدى احلـــسن بـن بــشـــر ا
عارف - مصر - ط٢ - والبحترى - حتقيق السيد صقر - دار ا

١٩٧٢ - ص٥٥ - ٦٠ - ٦٦١.

ـؤانـسة - حتـقيق (٣٧٠) التـوحيـدى: أبـو حيـان - ٤٠٠هـ االمـتاع وا
أحمد أم وأحمد الزين - بيروت ج٢ ص١٤٦.

ـوسـوى: مـحـسن جـاسم - الـتـرجـيـعات - (٣٧١) انـظـر بـشـأن ذلك ا
مـجــلـة عالمـات - جـدة ج٢٤ م٦ صــفـر ١٤١٨هـ - يـونـيه ١٩٩٧م

ص٦٣.
(٣٧٢) انـظر بـشأن ذلك - الـتـرجيـعات لـلـموسـوى. نحـن ال نتـفق معه

فى إطالقه كلمة نظرية) على السرقات.
ـــوشح. حتـــقــيق ـــرزبــانـى: مــحـــمــد بن عـــمــران ٣٨٤هـ - ا (٣٧٣) ا

البجاوى - خصر - ط٢ - ١٩٦٥/ ص١٩٦٥.
(٣٧٤) الــصــولى: أبــوبــكـر - ٣٢٥هـ - أخــبــار أبى تــمــام - حتــقـيق

كتب التجارى - بيروت - ص٢٤٤. عساكر وعزام - ا
ـتـنـبى (٣٧٥) الـقــاضى - اجلـرجـانى عــبـدالـعـزيــز - الـوسـاطـة بــ ا
وخـصـومه - حتـقـيق أبـوالـفـضـل إبـراهـيم وعـلى مـحـمـد الـبـجـاوى

طبعة العصرية - بيروت ١٩٩٦ ص١٩١. ا
(٣٧٦) ابن العبد: طرفـة ٥٦٤هـ/ ديوان طرفة بن العبد - دار صادر

- دار بيروت - بيروت ١٣٨هـ ص٧٠.
(٣٧٧) األصـفهانى - الراغب -٥٠٢هـ مـجمع البالغة - حتـقيق عمر
الــســـاريـــسى - عـــمــان - ط١ - ١٩٨٦ - ج١/ ص١٢٥ وتـــذكــر

وشح للمرزبانى) . للفرزدق فى ا
ــتـنـبى (٣٧٨) الـقـاضى اجلــرجـانى عــبـدالـعــزيـز : - الـوســاطـة بـ ا
طبعة وخصومه حتقيق أبوالفضل إبـرهيم وعلى محمد البجاوى ا

العصرية - بيروت - ١٩٩٦ - ص١٩٢.
نهجى عند العرب - دار نهضة مصر (٣٧٩) مندور: محمد - النقد ا
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ـعـارضات الـشعـرية - (٤٠٠) الـسمـاعيل: عـبدالـرحـمن إسمـاعيل - ا
النادى الثقافى بجدة - السعودية - ط١ ١٩٩٤ ص٤٠.

(٤٠١) هدارة: محـمد مصـطفى - مشكـلة السـرقات فى النـقد العربى
كتب اإلسالمى - بيروت ط٢ ١٩٧٥ - ص٢٢. - ا

(٤٠٢) الـشايب: أحمد - تـاريخ النقائض فى الـشعر العـربى - مكتبة
صرية - القاهرة ط٧ - ١٩٦٤ ص ص ٣ - ٤. النهضة ا

(٤٠٣) ابن رشيق: العمدة ج٢ ص١٠٥٨.
(٤٠٤) فضل: صالح - إنتاج الداللة األدبية - مؤسسة مختار للنشر
- الـقـاهـرة - ط١ - ١٩٨٧ - ص٣١٥ عـن جـولـيـا كـريــسـتـيـفـا -

السيميولوجيا ١٩٨١ ج١/ص٩ الترجمة االسبانية .
ـكن االطالع بــشـأن الـتـفــاعل الـنــصى والـتـأويل عــلى كـتـاب  (٤٠٥)
ركز الـثقافى الـعربى - بيروت فـاهيم معـالم" - ا محـمد مفـتاح "ا

- الدار البيضاء - ط١ ١٩٩٩ - ص٤٠ - ٤١.
(٤٠٦) عـــيـــد: رجـــاء - الـــنص والـــتـــنـــاص - عـالمــات - ج١٨/م٥/

ديسمبر ١٩٩٥ - ص١٧٩ - ١٨٠.
ركز عـرفة - تـر: سالم يفـوت - ا (٤٠٧) فوكـو: ميـشال - حفـريات ا
الثقافى العربى - بيروت/الدار البيضاء ط ٢/١٩٨١ - ص ٢١.
ركـز الثـقافى الـعربى - (٤٠٨) نـاظم: حسن - مـفاهـيم الشـعريـة - ا

بيروت/الدار البيضاء ط ١ - ١٩٩٤ - ص ٦ ص ١١.
(٤٠٩) جينت: جيرار - مدخل جلامع النص - ص ٥ وص ٩٤.

(٤١٠) انظر بخصوص ذلك ناظم: مفاهيم الشعرية ص ١٠.
(٤١١) انظـر بشـأن ذلك: أبـو ديب: كمـال - فى الـشعـريـة - مؤسـسة

(٣٨٨) الـقرطـاجنى: حـازم. منـهاج الـبلـغاء وسـراج األدباء - حتـقيق:
مـحـمـد احلــبـيب بن اخلـوجـة - دار الــغـرب اإلسالمى - بـيـروت -

ط٣/ ص١٩٤.
(٣٨٩) ابن الـنـد - الفـهرسـت - حتقـيق د.رضـا جتدد - طـهران -

ط١ - ١٩٧٣ - ص٧٧.
صدر نفسه ص٣٩. (٣٩٠) ا

صدر نفسه ص١٢٤. (٣٩١) ا

صدر نفسه ص١٦٣. (٣٩٢) ا

صدر نفسه ص١٣٠. (٣٩٣) ا
(٣٩٤) القاضى اجلرجانى: الوساطة - ص١٨٣.

(٣٩٥) ابن رشـــيق: أبــو عـــلى احلـــسن ٣٩٠ - ٤٥٦هـ الــعـــمــدة فى
مـحـاسن الـشـعر وآدابه)  حتـقـيق الـدكـتـور محـمـد قـرقزان - دار

عرفة - بيروت - ط١ ١٤٨هـ - ١٩٨٨) - ج٢ ص١٠٣٨. ا
(٣٩٦) انـظـر حـول ذلـك - احلـاتـمى - حـلـيــة احملـاضـرة - حتـقـيق -

جعفر الكتانى - ط٣ بغداد - ١٩٧٥ - ج٢/ ٣١ ص.
نصف البن وكيع (٣٩٧) انـظر حول ذلك حـلية احملاضـرة للحاتـمى وا
ـثل الـسـائـر البن األثـيـر.. وكـلــهم قـد صـنف لـلـسـرقـة أكـثـر من وا

عيارية. عشرين مصطلحًا رتبها ووضعها فى حيز ا
(٣٩٨) ابن رشيق - العمدة ج٢/ ص ١٠٣٧ .

(٣٩٩) انظر حول هذه القضية: الغذامى: عبدالله - القصيدة والنص
ركز الثقافى العربى الدار البيضاء - ط١ - ١٩٩٤ - ضاد - ا ا

ص٢٧ - ٥٠.

≥≤± ≥≤∞
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(٤١٨) اجلزار: مـحمد فـكرى - الـعنونـة وسيمـوطيقـا االتصال األدبى
صرية العامة للكتاب ١٩٩٨م - ص ٣٥. - الهيئة ا

ون (٤١٩) مارتـينـييه - أنـدريه - مـباد ألـسنـية عـامة - تـرجمـة: ر
رزق الله - دار احلداثة - بيروت - ط ١ - ١٩٩٠ - ص ٢٢٣.

(٤٢٠) حـمـداوى السـيـميـوطـيقـا والـعنـونـة - عالم الـفـكر - ص ٩٨ -
.٩٩

: سعـيد - الرواية والـتراث السردى - (٤٢١) انـظر بشأن ذلك يـقط
ركز الثقافى الـعربى - بيروت/الدار البيضاء ـ ط ١/١٩٨٩ ص ا

.٢٤ - ٣٢
عرفة - ص ٢٥. (٤٢٢) فوكو: حفريات ا

رجع نفسه - ص ١٠٤. (٤٢٣) ا
(٤٢٤) قطوس: د. بـسام - استـراتيجـيات القـراءة - مؤسسـة حمادة

ودار الكندى - إربد - األردن - ١٩٩٨ ص ٥٨.
(٤٢٥) أنظـر بشـأن القـار النـموذجى أو الـضمـنى وإيكـو: امبـرتو -
ركز الثقافى العربى - القار فى احلكاية تر: أنطوان أبو زيد ا

الدار البيضاء ط ١ - ١٩٨٦  .
عاصر - ج ٣ - ص ١٢٨. (٤٢٦) بنيس: محمد - الشعر ا

ــفـارقــة فى الــقص الــعـربى ــفـارقــة قــاسم: ســيـزا - ا (٤٢٧) انــظــر حـول ا
عاصر فصول - القاهرة - م٢ ع٢ مارس ١٩٨٧ ص١٤٤ - ١٤٦ . ا

األبحاث العربية بيروت ط ١/١٩٨٧ - ص ١٩ - ٢٠.
(٤١٢) انـظر فى شـأن ذلك كمال أبـو ديب. فى الشـعرية - ص ١٣ -

.١٤
(٤١٣) انظر بـشأن هجـرة النص كتـاب "حداثة الـسؤال" حملمـد بنيس
ركز الثقافى العربى - بيروت - الدار البيضاء ط ٢/١٩٩٨. - ا
(٤١٤) راجع مــقــالــته الــشــعـريــة تــودوروف - تــر: هــاشم صــالح -

مواقف لبنان - ع ٣٣ - خريف ١٩٧٨ ص ١٢٢ - ١٤٣ .
ـلـحـقـات الـنـصيـة والـعـنـويـة هى تـرجـمـات لـلـمـصطـلح ـوازى وا الـنص ا
ـوازى إلى جـانب الـبارانص ألنه ـذكـور ونعـتـمـد النص ا األجنـبى ا
بـرأيـنـا أشـمل من الـعـنـونـة وضام لـهـا ولـلـمـلـحـقـات. وذكـرنـا جمـيع
التـرجمات حتى ال ُيـشكل على الـقار أنهـا مصطلـحات مخـتلفة; بل
ـذكـور والـقار حـّر بـاخـتـيار هى الـترجـمـات الـعـربيـة لـلـمـصطـلح ا
ـصـطلح الـعـربى الـذى يرغـب ولكـنـنا حـمـلـنا عـلى عـاتـقنـا تـوضيح ا

ذلك.
Genettec  : (٤١٥) نـــذكــر أن جلــيـــرار جــيـــنت كــتـــابــًــا بـــعــنــــوان
Poetique (-Paris 1987* . coll. Seuil. Seuiled وأيـــــضًــــا

شـكل الـعـنـوان إحـدى الـعالقـات الهـامـة الـتى درسـهـا حتت عـنوان
 1982. Palim Psestes التعالى النصى فى كتابه طروس

(٤١٦) اوى: جميل - السيميوطيـقيا والعنونة - عالم الفكر - الكويت
- م ٢٥ ع ٣ - يناير ومارس١٩٩٧/ - ١٠٦. 

ـرجع نــفـسه ص ١٠٥ عن جــيـرار جــيـنت فى مــدخل جلـامع (٤١٧) ا
النص.
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إصدارات

سلسلة كتابات نقدية

tK�« nO{ qOŽULÝ≈ bOÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆWOÐU²J�«Ë W?O¼UHA�« 5Ð œd	�«  UO�¬ ≠±∑¥

v�öF�« rJ(« b?³Ž Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆd?Ł_«Ë UD)« W?MÝ u?Ð√ rO¼«dÐ≈ b?L×?� ≠±∑µ

s¹b�« eŽ UM³�« s	Š ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆU½_« …¡«d� Ø dšü« …¡«d� ≠±∑∂

b???O???F???Ý v?½U???¼ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈËU???N???A????�« b???ÒL???×????Ô� b???ÒL???×???Ô� d????F???ý ≠±∑∑

ÿu‡H?×?� ÂU?A?‡‡¼ ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U?O?MO?²?	?�« v
 Èd?F?A?�« »U?D)« ≠±∑∏

©—ULŽ XM?Ð®  —uF� …d?O−¼ ÆÆÆÆÆÆÆÆÈ—u?DÝ_« bI?M�« ¡u{ v?
 Ê«dHG?�« ≠±∑π

bL?×?� s	?Š d?�U?M?�« b?³?Ž Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆb?¹b?'« d?FA?�« œ«Ë— b?M?Ž V(« ≠±∏∞

5½U	Š vKŽ vHDB� bL×� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èd‡‡‡FA�« vðUO³�« »U‡‡Dš ≠±∏±

ÈË«d�« b?L?×� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ h‡ÒM?�«  U?‡‡O�U?L?ł ≠±∏≤

qO?zU?J?O� s?	?(« …œU?ž ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—u	?�« Õd?	?*« v?
 WO?�u?I?�« ≠±∏≥

5ýô oOHý œu?L×� ÆÆÆÆÆÆÆÆ »uK?Ý_« v
 …¡«d� ≠ WA?¹—uÐ√ dLŽ d?Fý ≠±∏¥

‚“«d�«b³?Ž œuL×?� bL×?� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …√d‡‡‡�« ÆÆÆW‡‡B?‡‡I‡�« ≠±∏µ

vKŽ b?FÝ q�√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v½U?³?I�« rO?KF?�« b?³Ž d?Fý ≠±∏∂

q‡‡
u‡‡½ nÝu?¹ Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dF?‡ÒA?�« d‡‡‡zU?Ò‡Þ ≠±∏∑

Â]ö‡Ý XF????
— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d????F????‡ÒA???�« s?Ž U????‡Î¦???×????Ð ≠±∏∏

v�«cG?�« bL×?� tK?�« b³Ž ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v?
UI?¦�« bI?M�« ≠±∏π
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