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  .اطالعه عىل ٔافاكر سابقيه
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Abstract:  
“ intertextuality” is a very 

important critical issue. Critics 

have taken it very seriously 

because it has a close connection 

to the creative aspect of the writer, 

and perhaps it is the basic criterion 

that determines the poet's creativity 

and his knowledge of the ideas of 

his predecessors. 

The Arabic monetary heritage 

was known early and analyzed 

very well, albeit less clearly and 

under several names, such as: 

inclusion, poetic theft, citation, and 

adoration. An audience of old Arab 

critics and poets referred to the 

phenomenon of subjugation under 

the concepts of quotation, hinting, 

And other names. 
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        : : : : متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
متتد جذوره ٕاىل ٔابعد احلدود خمرتقة احلواجز الزماكنية  ٕاذده، حتالنص أالديب ليس � حدود 

احلقيقية والومهية، وبذا ٔاصبح النص أالديب شغل النقاد الشاغل، ٕاذ ٔادرك املشـتغلون Nلنقد و أالدب 
ٔاكرب من ٔان ينحرص يف بوتقة معينة، بل هو عامل منفتح ممتد خا2 خبلود القمي \نسانية، وحينذاك  ٔانه

ٔاصبح مقياس املفاض� بني النصوص أالدبية ٔادو¤ا و ٔاصلحها للك عرص ومرص، و ٔاخ�ها خبلود 
ه، وبذا ٔاحضى املبدع \نسان، و ٔاكرثها تأثريا و تأثرا Nلبيئة اليت و2ت فهيا و العرص اcي ٔانتجت في

ومع االٓخرين من ¯ة ٔاخرى،  ،يف رصاع ٔاديب فكري ابداعي داخيل وخار±، مع نفسه من ¯ة
لريمس طريقه ويشق دربه بني الكبار، لتخرج ٔاعام� أالدبية مبواصفات اخللود، وملا صار أالدب يقاس 

اعية يف خميلته فتخلق جماال مبدى تعدد مشارب أالديب وتأثريها فيه، فٕاذ ذاك تتفاعل النصوص \بد
من رسق " خصبا �، فيسـتحرض جتارب االٓخرين، فريوضها ويسلخ مهنا جتربته اخلاصة فيقال 

  ." Intertexte"، و ٕاذ ذاك مسيت الظاهرة النقدية Nلتناص، "واسرتق فقد اسـتحق 
  اهرةويف هذا الفصل حناول ٔان نبني مفهوم النص و التناص مث حناول ٔان نسـتقيص ٔاصل الظ 
        : : : : النصالنصالنصالنص ----1111
        : : : : غةغةغةغةــــلللل - - - - 1111----1111

 : وقال معرو بن دينار .ولك ما ٔاظهر فقد نص. رفعه: ونّص احلديث نّصاً  ،رفعك اليشء" 
 ،يقال نص احلديث ٕاىل فالن رفعه .ٔاي ٔارفع � ؤاسـند ،ما رٔايت رجًال ٔانّص للحديث من الزهري
هار وإالNنة و وهذا مفاده التوضيح و إالظ  1"رفعته : كذÖ نصصته ٕاليه ونّصت الظبية جيدها

، وهذا املعىن يزيد عىل 2"والنصنصة ٕاثبات البعري ركبتيه يف أالرض وحتركه ٕاذا مه Nلهنوض"إالفصاح، 
،وبذا يضاف معىن آخر للمعاين 3"نصÞ املتاع جعل بعضه عىل بعض" املعىن السابق دالÝ الثبات، و

،يف هذا املعىن تضاف 4"رفعها يف السري نصÞ ا2ابة ينصها نصاً " السابقة وهو معىن البناء والرتكيب، 
، وهذا 5"التحريك حىت تسـتخرج من الناقة ٔاقىص سريها : النصâ " و   ،دالÝ القصدية والتوجيه

،وهذا يدل عىل معىن بلوغ اcروة 6"نص لك يشء منهتاه " يضيف معىن السريورة Nجتاه الهدف، و 
  .7"ة ؛ ٔاي ما دل ظاهر لفظهام عليه من أالحاكم نصâ القرآن ونصâ السـن"و \نهتاء و الكامل، و 

صيغة الñم أالصلية اليت وردت " : ٔاما يف املعجم الوسـيط جفاء فقد ورد معىن لفظة نص
من املؤلف، وما ال يتحمل ٕاال معىن واحدا ٔاو ال حيمتل التأويل، والنص من اليشء منهتاه ومبلغ ٔاقصاه 

  8" ه شدته يقال بلغ اليشء نصه وبلغنا من أالمر نص
  "  : 9وقد جاء يف كتاب العني للفراهيدي Nلقول

  ونص احلديث ٕاىل ٔاه`     فٕان الوثيقة يف نصه
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        10101010ونصصت اليشء حركته، ؤانصته اسـمتعت ٕاليه ونصصت اليشء حركته، ؤانصته اسـمتعت ٕاليه ونصصت اليشء حركته، ؤانصته اسـمتعت ٕاليه ونصصت اليشء حركته، ؤانصته اسـمتعت ٕاليه ... ... ... ... ونصصت öقيت رفعهتاونصصت öقيت رفعهتاونصصت öقيت رفعهتاونصصت öقيت رفعهتا
النون والصاد ٔاصل " : ٔاما يف معجم مقاييس اللغة، فهناك معىن مشابه ملا تقدم ٔاي ٔان

منه قوهلم نصصت الرجل اسـتقصيت مسألته عن اليشء . .وارتفاع وانهتاء اليشء حصيح يدل عىل رفع
ومنه قول  .ينّصهم ٔاي يسـتخرج رٔاهيم ويظهره"  : ويف لسان العرب 11.".حىت تسـتخرج ما عنده

  .12"الفقهاء نّص القرآن ونص السـنة ٔاي ما دّل عليه ظاهر لفظمها من ٔاحاكم
امج القدمية ٔاو احلديثة تاكد جتمع عىل تعريف واحد، ٔاو عدة مما سـبق يتضح ٔان جل القواميس و املع

تعريفات اشـتقاقية تصب يف بوتقة واحدة، ويه التناص، ٕاذ ترتبط به لك املدلوالت السابقة، ٔاو 
  .تتضمن ٕاشارات ٕاليه

لك هذا وذاك يدل بشلك واحض، ٔان التناص هو لك ما � ص� حبركية النص ومدلوالته وحياته، وما 
  .لنص من حوارية و تقاطع مع غريه من النصوصيتضمنه ا

وجنزم ٔان النص يف التعريف اللغوي هو �م حمدد سلفا، مرتبط بقائل معروف، حيتفظ خبصائصه 
اليت متزيه عن غريه من النصوص، عىل مدى أالزمنة، ويف حال انتقا�، أالمانة رشط واجب التوفر، مع 

  .عدم الترصف دون \شارة ٕاىل صاحبه
        : : : : حاحاحاحااصاصاصاصططططالالالال - - - - 2222----1111

تشعبت مسميات املفهوم ٕاىل حد بعيد، ولكن جلها ٕان مل نقل لكها، يصب يف بوتقة واحدة 
تداخل نص مع نص :" ، و بذا ميكن تعريف التناص بدقة بأنه)نصص( تدور يف ف� املادة اللغوية 

حيمل معظم سامت النصوص املنضوية  ،آخر ٔاو مجموعة نصوص لينشأ من هذا إالج�ع نص جديد
من هنا فٕان النص اجلديد ميتد زمانيا مع النصوص السابقة � وماكنيا ً مع النصوص املعارصة .لوائهحتت 

� ويدخل معها يف حتاور وانسجام فيكتسب صفات جديدة وغري موجودة يف النصوص اليت تداخلت 
  11" فيه وتكونت منه 

    ٔاما يف اللغة الفرنسـية 
Intertextualité: « Ensemble des relation qu’un texte et notamment un 

texte littéraire entretient avec un autre ou avec d’autres, tant au plan de 

sa création. (par la citation, le plagiat, l’allusion, le pastiche…etc.) 

qu’au plan de sa lecture et de sa compréhension par les 

rapprochements qu’opère le lecteur ».
12

 

وهذا يعين مجموع العالقات اليت تربط عىل وجه اخلصوص، بنص آخر، ٔاو نصوص ٔاخرى، 
، وعىل ...)من خالل التضمني، الرسقة، التلميح، و املعارضة( عىل مسـتوى اخللق و\بتاكر،

  .مسـتوى القراءة والفهم، من خالل املقارNت اليت يقوم هبا القارئ
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اربة يقوم هبا القارئ، الكتشاف مدى تفاعل فالتناص يف هذا التعريف هو عبارة عن مق
احلوارية اليت خيلقها  ،النص اcي بني يديه مع نصوص سابقة،  ومدى التداخل بيهنا، ويالحظ ٕاذ ذاك

الاكتب بني نصه و النصوص اليت سـبقته، وحينذاك، يكشف القارئ احلصيف املعاين الاكمنة 
ديب مع املبدعني السابقني يف عرصه ومرصه، ٔاو للنصوص والظروف اليت و2ت فهيا، ومدى تفاعل االٔ 

Öغري ذ.  
        : : : : يف املوروث أالديب والنقدي العريب يف املوروث أالديب والنقدي العريب يف املوروث أالديب والنقدي العريب يف املوروث أالديب والنقدي العريب     التناصالتناصالتناصالتناص    - - - - 1111----2222

جذور التناص يف املوروث النقدي و أالديب العريب، فٕانه من الرضوري  قيصٕاذا ٔاردö ت
ذÖ يتضح ه، و العودة ٕاىل البدا�ت أالوىل للشعر العريب و ٕارهاصاته، فالتناص قدمي قدم الشعر نفس

من خالل تقيد الشعراء القداىم Nلمنط السائد اcي رمسه سابقومه يف الشعر، فأالخري يق� أالول 
وهكذا، ولرمبا اكنت املقدمات الطللية والغزلية وما يتبعها من وصف للرح� والراح� والباكء عىل 

 الشعراء القداىم مهنجا شعر� يف رمس فقدمثاال حيا عىل \قتداء اcي نعنيه هنا،  ،احملبوبة وغريها
امت� ف� بعد نوعا من القدسـية، فال ياكد جيرٔا شاعر عىل اخلروج عىل هذا الهنج  ،القصيدة نظك

 –، وتعترب هذه الفكرة وال حييد عهنأاصبح قاعدة رئيسـية يتبعها الشاعر ،وبذا اcي صار واحضا بينا
  .روث أالديب العريبمن ٔامه روافد التناص يف املو  -فكرة \قتداء

وقد ٔابدع نقادö القداىم وحىت احملدثون مهنم يف الكتابة بغزارة عن مهنج القصيدة اجلاهيل والسـ� 
  13.منه املقدمة الطللية

   : ولعل ٔاول من ٔاحال عىل \قتداء ٔاو التناص، هو امرؤ القيس القائل
        14141414 ابن خذام ابن خذام ابن خذام ابن خذامعوجا عىل العوجا عىل العوجا عىل العوجا عىل الططططلل الل الل الل احملحملحملحمليل لعلنا        نبيل لعلنا        نبيل لعلنا        نبيل لعلنا        نبيكيكيكيك عىل ا2 عىل ا2 عىل ا2 عىل ا����2ر كام بر كام بر كام بر كام بىكىكىكىك

وهذا البيت ٕان حص القول، يرصح بشلك واحض ٔان ظاهرة الباكء ليست ظاهرة جديدة عنده امنا يه 
  .اقتداء لسابقيه، وcا ٕانه من الواجب التأمل يف املوروث الشعري الكبري اcي وصلنا

ل ٔاردö ٔان نغوص يف جذور النقد العريب القدمي ونسـتقيص  ٔاصو  و انطالقا من هاته الفكرة،
مصطلح التناص ومفهومه، وقد يالحظ املتتبعون ملفهوم التناص ٔانه مصطلح جديد لظاهرة نقدية 

لكن حتت  ،قدمية، فالتأمل يف أالعامل النقدية القدمية يعطينا صورة واحضة لوجود جذور للقضية
و قد يكون ميالد هذه الظاهرة  –التناص–مسميات ٔاخرى خمتلفة تقرتب من املصطلح احلديث 

قدية نتيجة الحتاكك العرب Nلثقافة الفارسـية و اليوöنية وأالوربية، ٕاذ ذاك عرفت احلضارات الغربية الن
عربية " مثاقفة" الفالسفة العرب و تأثرت هبم و ترمجت هلم، و مما هو ٔاكيد ٔان هذا \حتاكك و2 

ما هو قدمي،  بعث للك اعادةٕاال  ما هوغربية، فنعتقد ٔان تشلك املصطلحات الغربية النقدية احلديثة 
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مع ٕاعادة للهيلكة والصياغة، وبذا يكون الفالسفة الغربيون قد اسـتحدثوا مصطلحات قدمية مبسميات 
  . 15" صك جديد لعم� قدمية" حديثة يف سـياقات جديدة، وهو ما يسميه الناقد حسني مجعة 

ٕاىل التواصل مع املوروث ٔاما يف أالدب العريب نفسه، فال خيتلف اثنان ٔان الشاعر دامئا يف حاجة 
فذا عنرتة  كام ٔارشö سابقا يف بيت امرئ القيس، والتأثر به، و اقتفاء ٔاثر السابقني، ،القدمي الشعري

هل غادر الشعراء من :" يربز شاعريته يف تقليد سابقيه بتساؤ� املشهورٔايضا الشاعر الفحل 
نص الشعري اجلاهيل Nلنصوص السابقة، ، وبذا يوحض الناقد محمد بنيس العالقة الوطيدة لل "؟مرتدم

  .16اكلقصيدة اجلاهلية اليت تعكس سلطة عالقة النصوص ببعضها والتداخل النيص هبا
ٔان أالديب املبدع ال ينشأ من فراغ، كام هو متعارف عليه عند مجهور النقاد، بل  زموبذي الفكرة جن
، مث وهن` من بطوهناه أالديب نغامسه يف فسـيفساء النصوص القدمية يف موروثN تنفجر قرحيته

  .اسـتحضارها داخل قالب ٔاديب جديد
الرسقات الشعرية " ٔاما النقد العريب القدمي، فقد اختذت الظاهرة مسميات عدة، حتت Nب 

و رصدوا لها مؤلفات وافية يف اسـتقصاهئا، فالشاعر  نقادö القداىمهذه الظاهرة اليت اشـتغل هبا  ،"
ونبوغه، ال شك ٔانه وقد غرف من حبر غريه، ٕاما بشلك واحض ال يتطلب عندمه ¤ام بلغت حفولته 

قصص و أالخبار عىل الاسـتحضار اcهن يف اكتشافه، ٔاو بشلك خفي يتطلب ¤ارة وتطلعا واسعني 
ٕاليه ما حدث بني النقاد من خالف يف رفض ٔاو قبول ملصطلح  إالشارةومما جيب  ،..ودواوين العرب

بالدة وجعزة وتركه لك ، اتاكل الشاعر عىل الرسقة" ق يف هذا الباب ٔان الرسقات، ٕاذ يرى ابن رشـي
  17"معىن سـبق ٕاليه ¯ل، ولكن ا)تار � عندي ٔاوسط احلاالت 

ف� معد بعض النقاد االٓخرين ٕاىل ٕاخراج الرسقات من دائرة القبح، و تعاملوا مع الظاهرة 
كري وعبد العزيز اجلرجاين، ٕاذ رٔاى هؤالء ٔان تعامال معتدال، كعبد القاهر اجلرجاين و ٔايب هالل العس

تداخل املعاين ٔاو اشرتاكها ال يدخل يف دائرة الرسقات، و ٕاذ ذاك اسـتخدموا مصطلحات ٔاخرى 
ومىت ٔانصفت علمت ٔان ٔاهل : " يقول عبد العزيز اجلرجاين..اكالحتذاء و \قتباس والتضمني وغريها

عذرة، و ٔابعد من املذمة، ٔالن من تقدمنا قد اسـتغرق عرصö، مث العرص اcي بعدö ٔاقرب فيه ٕاىل امل
و ٔاتعب خاطره يف ، و مىت ٔا¯د ٔاحدö نفسه، و ٔامعل فكره. .املعاين وسـبق ٕالهيا، ؤاىت معظمها

حتصيل معىن يظنه غريبا مبتدعا، ونظم بيتا حيسـبه فردا خمرتعا، مث تصفح عنه ا2واوين مل خيطئه ٔان 
ٔاو جيد � مثاال يغض من حسـنه؛ ولهذا السبب ٔاحظر عىل نفيس، وال ٔارى لغريي بت  جيده بعينه،

  .18" احلمك عىل شاعر Nلرسقة
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عىل ٔانه ما ترك أالولون لالٓخرين شيئا، فلك معىن يفكر فيه شاعر، قد  وضوحوهذا القول يدل ب
هكتب يف عرص ٔاو مرص ما قب`، وهذا حييلنا عىل مقوÝ عيل بن ٔايب طالب كرم هللا لوال ٔان : "  ̄و

  .19"الñم يعاد بعضه بعضا لنفد 
، وال ¤رب إالنساينومتأصل يف الرتاث  ،ٕاذن، فالتناص حارض يف مجيع مسـتو�ت احلياة

، بل هو ركن ركني يف تطور احلياة 20وثقافاهتا إالنسانيةمنه، ٔالنه قانون طبيعي يف مجيع احلضارات 
  ..والفنون إالبداع أالجيال و أالمم، و ضامن 2ميومة واسـمترار وامتدادها، فهو حلقة وصل بني إالنسانية

وكام ٔارشö سابقا فٕان التناص ظاهرة نقدية موجودة فعليا ولكن مبسميات ٔاخرى تصب يف 
ولعل ٔامه ما رصده نقادö القداىم من مصطلحات؛ ) نصص(ذات السـياق، ٔاي يف بوتقة املادة اللغوية 

، ..والنقائض، و\قتباس والتضمني، و\نتحال، و \قتداء وغريهااملعارضات الشعرية، والرسقات 
ٕاليه التعقل يف معلية التقيص، مفصطلح التناص وارد جدا مكامرسة نقدية، ولكن  إالشارةومما جتدر 

  .مكصصلح حديث و2 يف العرص احلديث مع الناقدة جوليا كرستيفا

    : : : : املعارضات الشعريةاملعارضات الشعريةاملعارضات الشعريةاملعارضات الشعرية �
قصيدة ما، فيتخذ الوزن والقافية وأالسلوب واملضمون و وتعين مضارعة شاعر الٓخر يف 

 Öاملوضوع ركزية � عىل ضوء القصيدة أالوىل، فتحدد القدمية مالمح املسـتحدثة، وقد يكون ذ
  .21لغا�ت حمددة

ولعل تسمية هذا اللون من التناص ال يتواءم و احلوارية، ٔالنه حيمل يف طياته نوعا من الضدية، وcا 
  .د بنيس مصطلحني بديلني للمعارضة الشعرية هام النص أالثر والنص الصدىوظف الاكتب محم

و املعارضة الشعرية حتمل يف ذاهتا زخام كبريا جدا، ٔالهنا جتسد ٔارضية خصبة للشعراء اcين 
يريدون جماراة قصائد سابقهيم، ٔاو معارضهتا، وبذا حتدث نوعا من التواصل املسـمتر، وتسامه يف دميومة 

و املنافسة، حىت احتار النقاد القداىم، ماذا يفضلون، ٔالقصيدة القدمية القوية املعاين اجلزÝ  إالبداع
أاللفاظ؟ ٔام اجلديدة املسـتحدثة اليت ٔاكسـهبا شاعرها شاعرية كبرية؟ فاملعارضة الشعرية جتاري بني 

وأالخي� معلني قويني من öحية السامت أالسلوبية عىل صعيد املوسـيقى ا2اخلية واخلارجية، 
وا2الالت ورصانة أاللفاظ وجزالهتا، ومتانة التعابري، ودقة التصاوير، و بذا يفتح Nب املنافسة وتبقى 

  22.قضية املفاض� بني شاعرين ٔاو قصيدتني رهينة اcوق ومعايري جاملية و ٔاسلوبية ٔاخرى عند النقاد
القارئ بصفة معارضة ينظم شعره استنادا ٕاىل قصيدة سابقة، يضعها بني يدي " فاملعارض

متاما للنقيضة اليت نظمها صاحب النص أالصيل، وهذا يدل عىل حوار مسـمتر متجدد بني الشاعرين، 
واملعارضة جمال لٕالضافات اجلديدة كذا " ، 23" والرتاث عند املبدع إالبداعوجتسد هذه الفكرة جدلية 
مطالب Nلسري خطوة خطوة عىل  - الثاين –وذÖ ٔان الشاعر ا�اري 24" جمال ٕالثبات أالö املبدعة
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منوال سابقه، عىل نفس الوزن والقافية وا2الالت، ويشرتط ٔايضا يف املعارضة الشعرية ٔان حيذو 
الشاعر حذو سابقه يف جزاÝ أاللفاظ وانتقاهئا بشلك دقيق جدا، و\لزتام بذات املوضوع، و ما 

هاهنا، ٔالنه مطالب Nتباع قالب معني، وهذا يعكس قوة الشاعرة هو احلدود والقيود احمليطة Nلشاعر 
قد يكون سببا يف احلد من \بداعية، ولكن التحدي وحماوÝ كرس احلاجز، هو ماحيدد قوة الشاعر 

  .احلقيقية داخل ت� ا2ائرة املغلقة
  : ومن ٔامث� ا�اراة يف املوروث أالديب العريب 

 .ا2ين محمود، وامحد شويق Nئية ٔايب متام، وجاراها ابن سـناء امل�، وشهاب •

 .المية كعب بن زهري، وجاراها الفريز اNدي، ؤابو احليان التوحيدي •

 25.مميية البوصريي املشهورة Nلربدة، وجاراها الباردوي وشويق •
وهناك من النقاد احملدثني من حتدث يف هذا املوضوع، من بيهنم عبد الرحامن اسامعيل، 

ملعارضة الشعرية الضمنية، اليت تنظم عفو�، دون قصد الرسقة، اcي ٔاكد عىل توافق التناص مع ا
وحيدث ذÖ لتداخل النصوص الرتاثية يف العقل الباطن 2ى املبدع، ويتحجج عبد الرحامن اسامعيل 

نظريته، بأن الشاعر مربتط برتاثه اكرتباط الغصن Nلشجرة أالم، فالشاعر منغمس يف تراثه  ٕاثباتيف 
فهو ال يسـتطيع \نفصال عن الشجرة أالم، بل يتصل هبا اتصاال وثيقا حمتاك بغريه أالديب منبثق منه، 

للشاعرة حام� لنفس السامت أالسلوبية واملالمح اليت تتسم  إالبداعية، وبذا تأيت أالعامل أالغصانمن 
  26.هبا بقية أالغصان طوال ٔاو قرصا

والرٔاي للناقد رجاء عيد اcي يرى ٔان ويف املقابل رٔاي نقيض لرٔاي اسامعيل عبد الرحامن متاما، 
اcي يدعو ٕاىل " كروتشه" التناصية ال ميكن بأي حال من أالحوال تناصية، ويستند يف ذÖ لرٔاي 

عدم املقارنة بني نص و آخر ٔاو املوازنة بني معلني، وcا ارتأى الناقد رجاء عيد ٔانه ال جيوز املقارنة بني 
ندرج حتت التناص، و نفى عن ٔاغلب معارضات الباوردي و معلني، فليست لك معارضة، ميكن ٔان ت 

  27.حافظ ابراهمي، هذا املصطلح
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  .185، ص2007د املاÖ مر`ض، نظرية النص أالديب، دار هومة للنرش والتوزيع، اجلزائر، عب 19
خفري صاحل، املؤسسة العربية ل�راسات والنرش، : تزفيتانتودورف، املبدٔا احلواري لباختني، تر20
  .129، ص1996، 2ط
ا2ار  ،لثقايف العريباملركز ا ،محمد مفتاح : اسرتاتيجية التناص  - حتليل اخلطاب الشعري : ينظر21 

جمدي  ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة وأالدب: وينظر ايضاً . 121: ص ،1992 ،3ط ،البيضاء
   .371.ص 1984،  2ط ،مكتبة لبنان ،اكمل املهندس ،وهبه
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