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Resumen
Esta investigación trata de describir el fenómeno de la intertextualidad en la
crítica literaria contemporánea tanto en los estudios occidentales como en
los argelinos. El artículo pretende dar al lector una idea general sobre esta
teoría, atendiendo especialmente a los trabajos del crítico argelino ‘Abd alMālik Murtāḍ. Este intelectual argelino ha investigado las bases de la
intertextualidad y ha profundizado en sus características. Con ello, ha llegado
a demostrar que la literatura árabe medieval empleó el concepto de esta
teoría con diferentes usos, de lo cual se abunda en los libros de retórica árabe
(balāga), en donde se da una idea muy cercana al concepto tal y como lo
conocemos hoy en día.
Palabras clave: ‘Abd al-Mālik Murtāḍ, intertextualidad literaria, crítica
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ملخص
لقدم حاول هذا البحث أن يتتبع ظاهرة التناص ويلم خيوطها في الدمراسات النقدمية العاصرة
بشقيها الرغربي والزائري قصدم إعطاء القارئ فكرة مرركزة عن هرذه الرنظرية وأهرم الهودات الرتي
،حاول من خللها الناقدم الزائري عبدم الالك مرتاض أن يؤصّل لسألة التناص ويفهم كُنهها
ويثبت فيها أن الرنقدم العربي القدمي عرف مرفهوم الرتناص مرن خلل مرفاهريم كثيرة تزخر بها كتب
.البلغاة العربية ذات قرابة بالتناص
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الكلمات الفمتاحية :إشكالية ،التناص ،النقدم الغربي النقدم الزائري ،عبدم الالك مرتاض ،بلغاة

مقدمة
مرنذ أن تردمث مريخائيل براخرتي) Bajtín (1985-1975عرن ترعدمد الصروات ومرنذ
أن صرراغ ترريزفريتان تررودروف) Tezveten Todorov (1939مررفهوم الرربدمأ الررواري
ليجمل القول في نظريرة باخرتي ،أصربح القبال على الرتناص  Intertextualidadفي
الدمراسرات الدبرية أمررا مرألوفا ،ولرم يتوقف البحث على الغربريي ،بل أسرهم الرعرب،
مرن مروقعهم ،فري الرتعريف بالرفهوم ،و فـي البحـث له عرن أصرول في الرتراث النقدمي
الرعربري وفري اترخاذه أداة إجرررائررية لتحررليل الررنصوص  .وهرركذا أصرربح الررتناص مررن
الرصطلحات الرنقدميرة الردميثة الرتي تسرتدمعري مرنا الررصردم والردمرس ،ومرفاده أن النص
فري برنيته النرشائرية) (discurso o estructuraهرو حرصيلة ترفاعرل نرصوص سرابرقة
مرتزامررنة ترتحاور وترتصارع وترتدماخررل برعدم أن تررثلها الررشاعرر وترفاعررلت فري نررفسه،
ومرهمة الردمارس هري فرك نسريج هرذه الربنية الرنصية الردميردمة ومرحاولرة الررجروع إلرى
مركوناترها الولى لرعرفة الرطريرقة الرتي تت مرن خرللرها عرملية صرياغاة الرنص إنشائريا
ودلليا.
 1مارسة التناص في النقد الغربي
تتجرلى لرنا – فري ضروء مسريرة الرركرة الرنقدميرة الرغربرية – أن كرلّ نرظريرة نرقدميرة
ذات علقة وطيدمة بأختها تهدم لها دون أن تلغيها ،وإن اتهت اتاهرا مرغايرا لها في
أحريان كرثيرة ،بل إن كثيرا مرن الرنظريرات ولردمت فري أحضان نرظريرة سرابرقة فركانرت
أشربه بالبـنت لها ،كالتشرريحية والتركريبية اللتي ولدمتا فري قلب البنيوية وهرما ،مرا
انتهت إليه الدماثة في مرحلة البنيوية).(estructuralismo
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ومرن بري نرظريرات مرا برعدم الردماثرة نردم نرظريرة الرتناص الرتي ولردمت فري أحرضان
السيمي ولروجررية والربنيويرة ،ابرتدماء برالررشكلنرية و انررتهاء برالتشررريرحية ،وإن كرانرت
مدمينة بكثير من ملمحها لغيرها.
فرالرتناص مرصطلح نرقدمي حردميرث أريردم بره ترعالرق الرنصوص وترقاطرعها ،ولقرامرة
الروار برينهما ،و هرو فري أبسرط ترعريرفاتره :وجرود عرلقرة بري مرلفوظري ،و مرفهومره
الرركلّي يررتجاوز ذلررك لرريشمل الررنص الدبرري مررن جررميع نررواحرريه فررهو :تررليل إلررى
مردملرولت خرطابرية مرغايررة برشكل يركن مرعه قرراءة خرطابرات عردميردمة داخرل الرقول
الرشعري ،و هركذا يرتم برعث فرضاء نرصي مرتعدمد حرول الردملرول الرشعري ،و برصورة
أوضرح نسرتطيع أن نرقول إنّ الررتناص هررو :أحرردم مريزات الرنص السرراسررية الررتي ترريل
عرلى الرنص و ل تريل إلرى خرارجره أو قرائـرله ،و إنـرما تركشف عرن الرزون الرتذكرري
لنصوص مختلفة تشكل حقل التناص .1
وبهذا أصربح مرفهوم التناص أحدم الرفهومرات الررئيسرية فري الرنقدم الدميث ،الذي
اسرتمدم قريمته الرنظريرة وفراعليته الجررائية مرن كرونره يرقف راهرنا فري مرجال الرشعريرة
الرردميررثة فري نررقطة ترقاطررع  /ترلقرري التحررليل الرربنيوي لرلنصوص والعررمال الدبررية
برصفة عرامرة .برصفتها نرظامرا مرغلقا يرحيل عرلى نرفسه مرع نرظام الحرالرة أو الررجرع .
برصفته مررؤشررا عرلى مررا هررو خررارج نرصي ،و لررقدم حرردمده براحررثون كررثيرون مررن نررقاد
الررغرب فرري الررعصر الرردميررث أمررثال  ) :مرريخائرريل برراخررتي ،تررودروف ،و جـررولرريا
كرريسـرتيفا ،و أريرفي  ،و لـرورانرت جريـني مريشال ريرفاتريـر ،و روبررت شرولرز ،رولن
بررارث ،جران ريرركارد ( ،و عررن جررانررب الررنقدم الررعربرري الررعاصررر ) محررمدم مررفتــاح،
محرمدم برنيس ،سررعيدم يرقطي ،و عرربدم ال الرغذّامري ( إلّ أن ترعريررفات هرؤلء ترربقى
متباينة بعيدمة عن تقدمي تعريف جامع مانع للنص.
وترتمثل الشركالرية التي يرطرحها مرفهوم الرتناص فري مرسألتي اثنتي تتصلن مرع
برعضهما الرربعض اتررصال وثريقا ،وترردم الررسألرة برتعدمد الررتعريررفات والررفهومرات الرتي
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قرردممررت لهررذا الررصطلح فرري مررصادره الولررى ،والرناجررمة عررن الخرتلف فرري طرربيعة
الرفهم الرذي يرلكه أصررحاب هرذه الرنظريرة عررن الرنص ،مّمرا يررجعل مررن هررذه الرسألرة
قرضية تررتربط برالرقل الرعرفري الرذي ترشكل فريه هرذا الرصطلح ،فري حري أن الرسألرة
الرثانية تكمن فري ترعدمد الرصــطلحات ،وغاياب الضبط الرنهجي الرتكامرل والرواضرح
لسرباب تصل بتعدمد التاهرات والرساهرمات الرنقدمية الخرى كالربنيوية وغايرهرما،
حريث أدى كرل هرذا إلرى عردمم وضروح الردمود الرفاصرلة ،والتحردميردمات الرتي قردممرت
لررلمفهومررات والررقولت والنأرراط الررتي تررشكل السرراس الررذي قررامررت عررليه نررظريررة
التناص في مدموناتها التلفة.
وإذا مرا ترتبعنا نرشأة الرتناص وبردمايراتره الولرى كرمصطلح نرقدمي ندم أنّره ظهرر فري
عام 1966م ،ع ررلى ي رردم ج ررول رريا ك ررريس ررتيفا ك ررما ب ررات م ررعروف ررا ف رري دراس ررتها عـ ررن
دوسرتوفسكي ورالري ،وكان أول مرن أشرار إلريه هرو شركلوفرسكي الرذي فرتق الرفكرة
عندممرا ربرط بري مرفهوم العمل الرفنّي وعرلقرته برالعرمال الرفنية الخررى اسرتنادا إلرى
الررترابررطات الررقائررمة فرريما يرربنها ،لرركن الصررول الولررى تررعود إلررى الررناقرردم الررروسرري
مريخائيل باختي الذي أسرس له نظريــا فري كتابه ) شرعريرة دوسرتويفسكي ( وحوله
إلى نظرية حقيقية ،تعتمدم على التدماخل القائم بي النصوص ودعاه بالوارية .2
وإذا كران الرشكلنيون قردم ترنبهوا إلى مرفهوم هرذا الرصطلح برشكل مبسرط ،فرإنّ
كررريسررتيفا اسررتطاعررت أن تسررتنبط هررذا الررصطلح " الررتناص " مررن خررلل قررراءتررها
لررباخــررتي فرري دراسررته لعررمال دوسررتويررفسكي الررروائررية حرريث وضررع مررصطلحي
ترعدمديررة الصروات الررواريرة دون أن يسررتخدمم مررصطلح الررتناص وبررذلررك الررصطلح
قراصردمة بره "أنّ كرلّ نرص هرو عربارة عرن لروحرة فسريفسائرية مرن القرتباسرات  ،و كرلّ
نرص هرو تشررب و ترويرل نرصوص أخررى "  3وهركذا اسرتوى مرفهوم الرتناص برشكل
تام على يدم تلميذة باختي الباحثة جوليا كريسرتــيفا ،واتسع مرفهومره وأصربح بثابة
ظاهررة نقدمية جدميدمة وجدميرة بالدمراسرة والهرتمام وشراعت في الدب الغربي ،ورغام
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ذل ررك فررإن ك ررريس ررتيفا ان ررصرف ررت ع ررن م ررصطلح ال ررتناص ف رريما ب ررعدم ،وآث رررت ع ررليه
م ررصطلحا آخ ررر ه ررو " ال ررتنقيلة " ول ررقدم ت ررعدمدت ال ررفاه رريم ال ررتناص ررية وت ررشعبت
الردملولت ،غاير أنّ الرصطلح ظل حراضررا عبر جميع التراهرات الدبرية الـردميثة ،وإن
ترربايررنت الرسمات الرردمللررية لرلمفهوم داخرل كرل اتراه مررع التراه الخررر مررحاولررة مرن
النقاد في تبيي جزيئات هذا الصطلح.
ول شرك أنّ الديرب ل يركن أن يرنفصل فري تكويرنه الرعرفري عرن غاريره ،برل هرو
عربارة عرن ترراكرمية مرعرفرية ترنمو أغارصانرها فري مرحيط الرتلحرم الرعرفري الرتشابرك،
فالطاب الرروائري فري نرظر باخرتي " مرختمر برالفركار العامرة ،وتردماخرل أقروال غارريربة
مرعقودة برحوارات مرتعدمدة ،تشرترك فريما برينها لتكون في الخرير خطابا هرو نسريج
عرردمد كربير مررن الررلفوظرات الررتدماولرة داخررل برنية اجرتماعررية يرعطيه إمركانرريات أدبرية
وجوهرية ".4
ولرذلرك أصربح الديرب ومرن برعدمه الرنص الدبري برناء مرتعدمد الرقيم والصروات،
تررتوارى خرلف كررل نرص ذوات أخررى غاررير ذات الرربدمع مرن دون حرردمود أو فرواصررل،
ومرن ثم فرالنص الدميدم هرو إعادة لنصوص سرابـرقة ل تـعرف إل بالـربرة و الرتدمقيـق ،
ثم إنّ التناص أو التدماخل النصي – كما يسميه البعض – الذي يثل انشغال عرلى
نرصوص أخررى ل يرقلل مرن أهرمية النص الرذي يرنهض  5عرلى ترخوم نرصوص فرهو ل
يرلغي خرصوصريته البردماعية برل عرلى الرعكس يرؤكردم سرماته الرتميزة  ،بروصرفه نصا
قائما بذاته تاوز غايره أو تخطاه .6
ويتجرلى مرن هرذا أنّ الرنص الدبري عرامرة ،والرنص الرشعري خراصرة أفرق جرمالري
مرفتوح عرلى امرتدمادات زاخررة داخرل سرياقراتره الرارجرية ،الشريء الذي جرعل كرلود
برريفو يرقول " :إن الرنص الدبي ل ينبت في الرطلق إتّه يدمخل فري لرعبة التوازن بي
مختلف القوى القتصادية والجتماعية والنفسية و الاورائية.7"...
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والرنص فري رأي لريتش ":لريس ذاترا مسرتقلة أو مرادة مروحردمة ولركنّه سرلسلة مرن
الرعلقرات مرع نرصوص أخرى ونظامره اللغوي مرع قواعدمه ومعجرمه ،جميعها تسحب
إلرريها كرما مررن الثرار والرقتطفات مررن الررتاريررخ ،ولهرذا فررإنّ الررنص يشرربه فري مرعطاه
مرعطى جريش خلص ثقافي بجموعات ل تصى مرن الفركار والرعتقدمات السرتعارة
شررعوريررا ول شررعوريررا ،يرربرز فرريه الرروروث فرري حررالررة ته ريّج ،وك رلّ نررص مررتدماخررل
) (intertextoيرلتقي فريه الزمرن بكلّ أبرعاده " 8وبهرذا أصربح مرفهوم الرتناص يرلغي
الردمود بي الدب والرفنون الخرى ويجعل النصوص الدبرية مرفتوحرة عرلى برعضها
الرربعض ،حررتى أضررحى الررنص الررشعري بررؤرة تتجررمع فرريها مجررموعررة مررن الرنصوص
الرسابقة ،ومرن خرلل هرذا الرتدماخرل الرنصي وتشرظى النصوص الولرى فري النصوص
اللحقة يترقرق التناص) (intertextualidadبشتى أنواعه ومستوياته.
فررالررطاب الررشعري – فرري نررظر كررريسررتيفا – يررحيلنا إلررى مرردملررولت خررطابررية
ترختلف عن بقية الرطابات الخرى برشكل يركن مرعه قراءة خطابات عدميدمة داخل
الررقول الررشعري ،وهرري مرريزة تررقوم عررليها الررشعريررة الررتي تسررتعي برردمللت وأبررنية
ترصويررية مرن النصوص الخررى تقوم عرلى مربدمأ النرزيراح واسرتدمعراء الراضري بروصرفه
مررجرعا أسراسريا لربناء الرفـضاء الرنصي  ،9لرذلررك اعررتبرت ظرراهرررة " الرتناص " أسراسررا
لررولدة الررشعر برروصررفها الررظاهرررة الررمتدمة الررذور عرربر الررتاريررخ  10وبرذلرك تركون
كرريسرتيفا قدم مرنحت الرتناص مردملول ومريدمان ترطبيق واسـعي  ،إذ ترعرف الرفهوم ل
عرلى الرتدماخرل بري أنرواع مرختلفة مـرثل الركـتابة الـروسريقى ،الرسرم  ،11وعرليه عرندممرا
نررشعر أحرريانرا برربعض الرروخررزات ل ب ردمّ مررنها لنررها هرري الرتي ترردملررنا عررلى الررنصــوص
الـروافدمة أو الرهاجرة أو الرمتصة ذلك أن التناص ظاهررة لغوية مرعقدمة تسرتعصي عرلى
الضبط والرتقني ،وإذ يرعـتمدم فري ترييزهرا عرلى ثرقافرة الرتلقى وسرعة مرعرفرته وقردمرتره
على الترجيح .12
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ويرركاد هرذا الررتعريرف يركون نررفسه الرذي نرردمه عرندم كرروربرررات أركسرريونري فري
ترعريرفها لرلتناص برقولرها ":إن الرتناص حروار يرقيمه الرنص مرع نرصوص أخرى ،و مرع
أشكال أدبية ومضامي ثقافية".13
وهرذه الرواريرة ترنبثق مرن رغاربة أكريدمة فري التجردميردم وتراوز الخرر ,حررتى ولرو كرران
الخر الربدمع نفسه مرن خلل نصوص ،كرما يسرتطيع أن يتناص مرع نرص واحدم فقط
لربدمع آخرر ،أو نصوص أخرى لدباء آخريرن ،وقدم تكون عملية التناص بي جنســي
أدبيي.ل على مستوى جنس أدبي واحدم.
وقردم اقرترح ل.جرينى إعرادة ترعريرف الرتناص فري الرعبارات الرتالرية ":عرمل ترويرل
وترثيل عردمة نرصوص يرقوم برها نرص مرركرزي يرحتفظ برريرادة الرعنى  14وي رررى رولن
بارث أن كل نص تناص ،يظهر في عالرم مرليء برالنصوص ) نصوص قبله ،نصوص
ترطوقه ،نصوص حراضررة فريه ( ونرنبه هرنا عرلى أنّ مرصطلح الرتناص كان فري بردمايته
يرتسم برعدمم الرقصدمية والرباشررة ،فالنصوص ترتقاطرع فريما برينها برشكل عفوي غارير
واع ول شرعوري ،وكرذا هرو عرندم أغارلب أصرحاب نرظريرة الرتناص مرن برعدم ،عرلما أن
برعضهم الخرر لرم يرنع فـيه القصدميرة و الروعري فراقرترب مرن مرفهوم الرتأثرر و الرتأثرير و
مرن مرفاهريم الرعرب فري السررقــرة و الخـرذ و غاريرهرا ،وهرو مرا عررف بالرتناص الرقصود
والباشر والظاهر.
وكران " بارث " قدم بردمأ سريميولوجريا فري كرتابه عن راسري 1963و ذكرر عناصرر
السريمولروجريا سرنة ،1964ث ررم ظه ررر م ررصطلح ال ررتناص ف رري ب ررحثه ) ل ررذة ال ررنص
 ،( 1973وي ررقول ب ررارت ":ل رريس ال ررنص م ررقترن ال رروج ررود ب ررال ررعنى ول رركن ب ررروره
وعرربوره ...ول تررتعلق تررعدمديررة الررنص فرري الررقيقة بررغموض مررضمونه ولرركن بررا
نستطيع تسميته بالتعدمدية الضخمة التي تنسجه ".15
وقرردم مرريز برارث بري الررعمل الدبرري والررنص ،وهررو يسررير عرلى خررطى كرريسرتيفا
حريث يؤيدم مرفهوم النتاجية ،ويرفض مرفهوم إعادة النتاج ،فحسرب بارت كل نرص
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لريس إل نسريجا جردميردما مرن اسرتشهادات سرابرقة ،وكرانرت كرريسرتيفا قردم اعرتمدمت
عرلى مرفهوم الوارية لباخرتي 1929الذي رأى ضررورة قراءة خطاب الخرر وخرطاب
النرا ،وأشرار إلرى مرفهوم التفاعرل الرنصي وترعدمديرة الصروات ،فري حري ركرز " لروران
جيني " في شررحه لرفهوم التناص على ) الرهضم والرتحويل والررق ( ،الرنص الرذي
يشرب عدمدا من النصوص مع بقائه مركزا بعنى.
 2ماهية التناص عند عبد الالك مرتاض
وإذا مررا انررتقلنا إلررى مرراهررية الررتناص ونررشأترره فرري الررنقدم الررزائرري نردم أنّ مررفهوم
الرتناص هرو مرصطلح جردميدم لرظاهررة أدبية نقدميرة قردمية " فرظاهررة تردماخرل الرنصوص
هري سرمة جروهرريرة فري الرثقافرة الرعربرية حريث ترتشكل الرعوامرل الرثقافرية فري ذاكررة
النسان العربي متزجة ومتدماخلة في تشابك عجيب مذهل".16
فرالرتأمرل فري طربيعة الرتألريفات الرنقدميرة العربية الررقدميرة يررعطينا صررورة واضررحة
جرردما لرروجررود أصررول لررقضية الررتناص فرري الدب الررقدمي،و ظهررر وجرروده فرريها تررت
مرسميات أخرى وبرأشركال ترقترب برسافة كبيرة مرن الرصطلح الردميرث ،على غاررار
مرا قرام بــه محرمدم برنيس  ،محرمدم مرفتاح ،صربحي الرطعان،وعربدم الرالك مررتاض في
مؤلفاته العدميدمة.
ولقدم تنبه الرنقاد الرعرب إلرى التناص وإلى دوره ووظيفته ،واسرتحسنه شرعراؤهرم
اسرتخدممروه اسرتخدمامرا ل يربتعدم كرثيرا عرن الرفهوم الرسائردم حرالريا ،وإن كرنّا نرلحرظ
تروســـيعا فري الرفهوم لسرتخدمامره الريوم ولركن الرعرب لرم يرقعوا عرلى السرم نرفسه "
التناص " فكان اقترابهم من اسم آخر هو " التضمي ".17
وربا كران "الرتضمي" ،لسرباب كرثيرة -،كرما يررى عربدم الراالرك مررتراض -مرن
أعرق صرور التناص على الطـــرلق ،سرواء على السرتوى البردماعي ،أو على السرتوى
الرنقدمي ،وربا ،بسربب مرن هرذه العراقرة ،لم يخل كرتاب تعرض " للتناص" – قصدما
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أو عررضررا – مررن احررتفال برره وركررون إلريه برراعررتباره أصررل الررظاهرررة ،خرراصررة والررتراث
النقدمي يطالعنا في بعض صفحات خطـابه بطــــرق ،أو بطرائق ،من خبره.
ولقدم كان تطور النظر النقدمي في ظاهررة " التضمي " القدمية راجعا الفضل فيه
إلرى البردماع الدبرري وترعتقدم آلريات تررضمنه لررلنصوص والررطابرات الخرررى ،فرربينما
كران قردميررا مجررد اترركاء دللري عررلى جرزء مررن الرنص مررغايرر يعجرز عرن إقرامررته شرررط
الرتفاعرلية للتناص بوجره عرام ،إذا بالدماثرة ترطور مرن وظيفته وطررائق أدائرها ،فرتنفخ
فيه مرن ترد روحها لينقلب مرن سركونريته السابقة مرتحول إلرى حرواريرة فراعرلة تبني
نررص الردماثررة فري الروقرت الرذي تسرتدمعرى خررطابراتررها ونرصوصررها الرتي كرانرت لرها،
فتنقسم أبعاد النص ليمتلك من دللت النص دلليا .18
وإذا ترتبعنا قرليل أصررول الررتناص فرري أدبررنا الررقدمي ،نرردم أنّ الرروازنررة الرتي أقررامررها
المردمي بي أبي تام والبحتري تعكس شركل مرن أشركال التناص ،وكذلك الرفاضرلة
كما هو عندم النجم ،والوساطة بي التنبي وخصومه عندم الرجاني.
ولررا كررانررت السرررقررة كررما يررقول ) جررنيت( صررنفا مررن أصررناف الررتناص ،فررإنرره
بررإمرركانرنا اعررتبار كررتب الررنقاد الررقدمامررى كسرررقررات أبرري تررام لررلقطربررلي ،وسرررقررات
الرربحتري مررن أبري ترام لررلنصيبري والبرانرة عرن سررقرات الرتنبي للحرميدمي ،شركل
جليا لصرل ظاهررة الرتـناص فري الشعر العربري ،وهرذا ل يرعدم أمررا غارريربا لن الرتناص
أمرر ل بدم مرنه و " ذلك لن العمل الدبي يدمخل في شجرة نسرب عريقة ومرتدمة تامرا
مرثل كرائرن بشرري ،فرهو ل يرأتي فررراغ كررما أنّرره ل يررفضي إلررى فرراغ ،إنرره إنرتاج أدبري
لرغوي لركل مرا سربقه مرن مروروث أدبري ،وهرو برذرة خرصبة تؤول إلى نرصوص ترنتج
عنه ".19
وهرذا الهردم الرتمثل في هرذه الروازنرات والسررقرات والرعارضرات والدمل الرطويل
دار بري الرنقاد الرقدمامررى الرذيرن درسرروا هررذه الرظواهررر الرتي تررتفاوت فرريها الرصلة بري
النص الدميردم والرنص الرقدمي ،وتردمل على انشـغال الرثـقافة العـربية برعـلقرة النصوص
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بعضها ببعض  ،وإدراك النقاد القدمامرى " للغة والسرلوب مرن جهة وبي الطاب مرن
جهة أخرى ،وهركذا أنزلوا الولى مرنزلة السررقة والثانية مرنزلة الجبار الذي هرو شررط
أسبق في بناء الطاب .20
وهرذا المرر ولردم لردمينا رغاربة فري التساؤل عرن علقرة السررقرات الدبية فري الربلغارة
الردميثة بالتناص ،وقدم اهرتدمينا إلى إجابة مرقاربة بفضل الناقدم عبدم الرالك مررتاض إذ
يقول ":إنرا بدمون العودة إلى التراث النقدمي العربي لاولة اسرتكناه مرا قدم يركون فيه
مررن بررذور لررثل هررذه الررسألررة ،وسررواهررا أيرضا كرثير ل يرتأترى لرنا أن نرسهم فري إنرتاج
نرظريرة قرائمة عرلى الرتحاور ،والتطلع إلرى إثرراء حرقول الرعرفرة النرسانرية" ،21وهركذا
يرقرر عربدمالرالرك مررتراض برأن "الرتناصرية كرما تربرهرن عرلى ذلرك اشرتقاق الرصطلح
نفسه  ،هري تبادل التأثر والعلقرات بري نص أدبي مرا ،ونرصوص أدبرية أخررى ،وهرذه
الررفكرة كرران الررفكر الررنقدمي الررعربرري عرررفررها مررعرفررة مررعمقة تررت شرركل السرررقررات
الدبية" ، 22و ف رري ذل ررك إش ررارة إل ررى أن ه ررذا ال ررتراث -م ررادام  -ح رراف ررل ب ررال ررنظري ررات
الرنقدميرة ،فرمن الرضروري الرعودة إلريه لرلكشف عرما فريه مرن أصرول لربعض الرفاهريم
الرنقدمية الرغربرية الردميرثة ،و في هرذا الرصدمد يرنبه عربدم لرالرك مررتاض إلرى أن :الفكر
الرنقدمي العربي حافل بالنظريرات  ،ومرن السرتحذاء و العقوق أن نضرب صرفحا عن
الكشف عما قدم يكون فيه مرن أصرول لرنظريات نقدمية غاربية تبدمو لنا الن في ثوب
مبهررج بالرعصرنة ،فننبهرر أمرامرها ،و هري فري حرقيقتها ل ترعدمم أصرول لرها فري ترراثرنا
الفكري مع اختلف الصطلح و النهج ".
لرقدم بذل عربدم الرالك مررتراض جهردما فري اسرتنطاق الرتراث الرعربي الرقدمي و ذلك
من خلل البحث الدمؤوب عن أصول النظريات الغربية.
يررى عبدم الرالرك مررتاض؛ أن " الرتناص ليس إل حدموث عرلقرة ترفاعلية بري نرص
سرابق و نرص حاضرر و نرص لحق ،و هرو لريس إل تضمي برغير ترنصيص"  ،23كما أنّه
أقررّ برأفرضلية مرصطلح عرلى مرصطلح القرتباس " و قردم كران عرليه الربلغاريون الرعرب
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»القتباس« و أحسرب أن الرصطلح الرعاصرر الرذي هرو ثمرة مرن ثمرات الرترجمة مرن
الغربيي هو أدقّ و أدلّ على الال".24
كما أن مررتراض يسوي بي التناص و السررقرة الرشعرية  ،إذ يرقول" :والتناصرية إن
ش ررئت اق ررتباس ،و ه ررذا ال ررصطلح ب ررلغا رري ص رررف ،و ل رركنه الن مس ررطو ع ررليه م ررن
السريميائية الرتي بادرت إلرى إلراقه بالتناصريات و اسرتراحت ،برل إنرها ألقت الدب
الررقارن نررفسه بررنظريررة الررتناص ،و برركل جرررأة 25".إضررافررة إلررى ذلررك يررجعل جررذور
التناص تعود إلرى علي بن عربدم العزيرز الررجاني  ،26لكن برصطلح السررقرات الدبرية
الرذي اسرتهجنه فري الروقرت نفسه كرونه" يرقتضي عرقوبرة قرانرونرية" ،27ويرعتبره" إهرانة
للشعراء والدبراء وأنره ليحمل القيقة في بعدميها الدبي والخلقي" ،28و رغام أنّه
إعترف باختلف الرصطلحي السررقة و التناص إلّ أنّه يذهرب في مروضرع آخر إلى أنّ
القضية في رأيه " مسألة مصطلح ل مسألة الفكرة في حدم ذاتها فهي قدم وردت في
الرنقدم الرعربري الرقدمي" ،29بررل يرعتبر أنّ " الررتناص الررعاصررر يررحاول فرري خررذلرقة مررائررية
براديرة أن يرزعرم لرلناس أنره غارير السررقرة الدبرية عرلى الررغارم مرن أنّره فري حرقيقته لريس
إلّها".30
إن عرربدم الرالرك مرررتراض وُفّررق فرري ترردميردم مرراهرية الرتناص براعرتباره امرتدمادا لررؤيرة
ثقافية غاربية و عربية مرعا لكن مرن الستبعدم حصر نظريرة التناص كلها في القتباس
أو السرقة  ،31لنره مرن غارير الرعقول لرصطلح بلغاي واحدم أن يقابل نظرية بكامرلها و
بكل مصطلحاتها وأنأاطها .32
كرما يرذهرب إلرى أن عردمم تركن الرنقدم الرعربري مرن اللرام الريّدم برنظريرة الرتناص
والرولوج إلى صرميمها مرن سروء حظ هرذا النقدم ،رغام اقرتناعه بأن الرنقدم العربي عرف
فركرة الرتناص فري مرراهريته و وظرائرفه و إنأّررا لرم يررصطنع بررطبيعة الرال هررذا الررصطلح
الغربي و إعادة إدماجه في النقدم الدميث.
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و الرقيقة أنّ الرتعاريرف الدمقريقة لرفهوم الرتناص ترؤكردم أنّ مررتراض عرلى بريّنة مرن
هذا الفهوم ،فهو يقول فيه:
" -1فرليس التناص فري تصورنا ،إلّ حدموث علقة ترفاعرلية بي نص سرابق ونص
حاضر ،لنتاج نص لحق".33
" -2الرروقرروع فرري حررال تررعل الرربدمع يررقتبس أو يُررضمّن ألررفاظررا و أفرركارا كرران
الرتهمها فري وقت سرابق مرا دون وعي صرريح بهرذا الخرذ التسرلط عليه مرن مرجاهرل
ذاكرته ،و متاهات وعيه".34
" - 3التناص نظرية تقوم على افتراض شريء غاائب داخل شريء غاائب ،هرو النص
الذي يقع بي أيدمي الناس في صورته الدبية النهائية".35
"-4هو استبدمال نصوص سابقة بنص حاضر دون قصدم".36
"-5الرتناص لرلنص البردماعري كرالكرسجي الرذي ل يُرشم و ل يُررى ل أحردم مرن
الرعقلء يُرنكر أنّ كرل المركنة ترتويره و أنّ انرعدمامره فري أيّرها يرعني الخرتناق الرتوم
فرمن مرن الكتّاب يزعم أنّ مرا يكتبه لرم يخُلدم أحدم مرن قبله و ل فكّر فيه و ل التفت
إليه...إنّ كل كاتب ناهب من حيث ل يشعر و ل يريدم.37" .
إنّ الرتفحص في هرذه الرفاهريم يجدم أن عبدم الرالرك مررتاض يذهرب إلى مرا ذهربت
إلريه جوليا كريسرتيفا فري تدميدم مراهرية الرتناص ،حيث يقول " :إنّ النص شربكة مرن
الرعطيات اللرسنية و الربنيويرة و اليردميرولروجرية ترتضافرر فريما برينها لرتنتجه ،فرالرنص
ق ررائ ررم ع ررلى ال ررتعدمدي ررة و ل ررعل ه ررذا م ررا تُ ررطلق ع ررليه ك ررريس ررتيفا إن ررتاج ررية ال ررنص
.38 producción de texto
لرركن هرذه الررتعاريررف الرواضرحة لرم تررنع عرربدم الرالرك مرررتراض مررن أن يررعتبر أن
القتباس و العارضة و التضمي و الشارة و التلميح ذات قرابة بالتناص .39
إل أن هرذا الرتوجره لم يسرلم مرن الرنقدم والرعارضرة ،إذ ذهرب "جرابرر عرصفور" إلى
أن السررقرات الرشعريرة ل عرلقرة لرها برالرتناصرية ،ويرنصح برإبرعادهرا مرن مرجال الرنقدم
76

Otoño 2016

Número 3

Revista Argelina

العربي  . 40وهرذا أيضا وجه منأوجره الروار الهادف الذي مرن شرأنه أن يثري الرعرفة
الرنقـدميرة الرعربرية ،ويرعمق الرنظر فريها ،ويردمقرق الحـركام فري تـردميردم الـرفاهريم حرتى
يحصل التـطور ،والتقدمم ،فريكون العطاء ،وهرو النهج الذي اتبعه حافرظ صربري ؛ إذ
دعررا إلررى ضرررورة ترراوز حرردمود الررنقل ،والررتعليق الررهامشرري عررلى انررازات الررنظريررة
النقدمية الدميرثة فري الغرب ،لرعقدم نوع مرن الوار الدملري الرلق بري انازات النقدم
العربي القدمي ،وإنازات النقدم الدميث .41
لرقدم أشررار الرناقردم الررزائرري عربدم الررالررك مررتراض إلرى أنّ مرصطلح الررتناص بررعناه
الرقدمي أو الدميرث لم يتناولره أحردم مرن الرنقاد العرب الرعاصرريرن بردمايرة بعبدم السرلم
السردمي مرن خلل كرتابه" السرلوبية و السرلوب" سرنة 1975وصرول إلرى كمال أبرو
ديب مرن خلل كتابريه " جدملية الرفاء و التجرلي" سرنة  1979و "فري الشعرية" سرنة
 ، 1987ختاما بنفسه في كتابه " النص الدبي من أين و إلى أين ؟".42
غاير أنّره يقر أنّ برعض الرنقاد ترطرقروا لهرذا الرصطلح مرفهومرا دون ترسمية ،يرقول
عرربدم الررالررك مررتراض...":و عرلى أنّ كرتاب الرطيئة و الررتكفير لررعبدم ال الرغذّامرري
الرذي صردمر عرام 1985و هررو مررن أحررسن الركتب الولررى الرتي ظهررت فري الردماثرة
الررعربررية لررم يسررتعمل هررو أيررضا مررصطلح الررتناص فرريه صررراحررة و لرركنّه أورده تررت
مصطلح تدماخل النصوص "43
وفي السياق نفسه ندم أنّ عبدم الالك مرتاض يورد مصطلحات متعدمّدة للتناص
فري كرتابراتره الرتلفة ،حريث نردم مرصطلح الرتناص فري كرتابره نرظريرة الرنص الدبري –
تليل الطاب السرردي -و مرصطلح التناصرية فري كرتابره فري نظريرة الرنص الدبري –
السربع الرعلقات -فري حي يورد مرصطلح التكاتب في مرقال له بعنوان بي التناص و
الرتكاتب ،كرما يرقترح مرصطلحا آخرر لرلتناص هرو الرقارءة فري كرتابره نرظريرة النقدم ،
أمّا مصطلح السرقات الشعرية فقدم استخدممه في كتاب نظرية النص الدبي.
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وإذا كان التناص في الدب العربي قدم مرر ببدمايات غارنية ترت مرسميات نرقدميرة
تناسرب عرصوره القدمية ،وعاد مرن جدميدم للظهور مرتأثرا بالدمراسرات اللّسانية الغربية
الردميرثة كمصطلح مسرتقل له أصروله ونظريراته وتردماعرياته ،وكرانرت دراسرة التناص،
في بردمايراترها قردم اتخرذت شركل الدمراسرة الرقارنة  ,وانرصرفرت عرن الشركال اللفظية
والنحوية والردمللرية  . 44فررإنره يررنبغي الشرارة إلررى أنّ هرذه الرردمراسررات حررول نررظريررة
الرتناص التي انتقلت مرن الرنقدم الرغربري الرعاصرر إلى النقدم الرزائري عرن طريرق التأثرير
خاصرة مرن الناحرية النظريرة ل نكاد نلمس فيها فروقا ذات شرأن مرن هرذه الرناحرية بل
الشريء الرذي نلحرظه هرو دخول النقاد الزائرريري والرعرب بصفة عامرة فري إشركالية
الصطلح نتيجة اختلف الترجمات والدمارس النقدمية.
خاتة
إن التناص مرن الرفاهريم التي نردم لرها جذورا وبرذورا في نرقدمنا العربي القدمي ،مرن
خلل مرفهوم السررقات رغام وجود بعض الرعارضرات التي ترى بأن السررقات الشعرية
ل علقة لها بالتناصية.
كرما أن هرناك مجرموعرة مررن الررصطلحات الربدميررعية الرتي يرركنها أن ترسهم فري
بلورة هرذا الرفهوم كالتوليدم والتلميح والشرارة والقتباس ،أمرا التضمي فإنه عدم مرن
أعرق صور التناص باعتباره أنه لم يخل كتاب تعرض للتناص إلّ وأورده.
إن الرنص الرغائرب أحدم مركونات الرنص الاضرر ،وهرو يرعمل ويرنبض فري الرعمق،
ويرربي مررصطلح الرتناص أن حررركرية الرنص مررن مـركونـررات نرصـوص سررابـرقة عرليه أو
مرعاصررة لره ،وهرذا يرعني أن عرمل الرؤلف فري تركويرن نرصوص جردميردمة مرن نرصوص
كررثيرة ،بررعضها مررن جررنس الررنص الرردميردم ،وبرعضها مرن أجرناس مررختلفة ،إن عرمله
هرذا نرصوصري و النصوص الغائربة سرابرقة عرلى الرؤلرف ودوره فري صرنعها ثانروي ،أمرا
ال رردمور الول ررى ف ررهو ل ررلنصوص ن ررفسها ،ول ررم ت رركن آف رراق ه ررذه ال ررنصوص ت ررتحاور
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وترتجاذب والرنص الردميردم لرا ترشكل هرذا الرنص عرلى هرذه الرتناصرية ،ولرذلرك فرإن
مرؤلرف أي نص مرتعدمد ،وهرو لزمراني ولمركانري ول أجرناسري ،وهرذا يسرتدمعري إلرى
الذهرن مرقولة "مروت الرؤلف" عندم بارت ،وأهرم مرا فيها أن اللغة هري التي تتكلم في
حري أن الرؤلرف صرامرت أوغارائرب فري أثرناء حرضور الرقارئ ،وأن الرنص النجرز مرلك
القارئ وحدمه.
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