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الهدف من هذه اJراسة هو الكشف عن 

أالسس النقدية لظاهرة تداخل أالجناس 

ٔان النص احلدايث وما بعد ذS . أالدبية

يمتزي , ـ شعرا ونرثا ـ نّص ٕاشاكيل احلدايث

وهو ما جيعلنا . بتداخل أالجناس أالدبية

بحث عن أالسس النقدية واملفاهمي النظرية ن 

اليت ميكن ٔان تتأسس علهيا هذه الظاهرة 

وتكون مبثابة مداخل للقراءة , إالبداعية

: وتمتثل هذه أالسس يف مقوo, النقدية

  .والتناص, والنص, وتعدد أالصوات, احلوارية
 

 

 

   Résumé:    

Le but de cette étude, c'est de présenter 

les bases critiques du phénomène de 

l'interférence des genres littéraires, ce qui 

caractérise le texte moderne et 

postmoderne ( poésie et prose ) qui est 

considéré comme texte problématique, 

c'est la raison pour  laquelle on cherche 

les bases critiques et les notions 

théoriques sur les quelles se fond ce 

phénomène génial, qui sera tenu comme 

introduction à la lecture critique. Ces 

bases sont représentées par le dialogisme, 

la polyphonie, le texte et l'intertextualité.         
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بني نقاء اجلنس وتداخل أالجناس  حلق إالبداَع أالديب{ مجtٌ من التحوالت تأرحج فهيا   
ويف لك ت� التحوالت اكن سؤال النقد حارضا دامئا، فهو يساءل الظاهرة إالبداعية 

  .ويبحث يف ٔاسسها، وحياول الكشف عن ٔابعادها وجاملياهتا
أالديب والثورة عليه، وحتطمي قيوده جماال و�ملقابل، اكن فعل التجاوز املسـمتر حلدود اجلنس 

رحبا حليوية إالبداع، حىت صار مبثابة اعتقاد ٔان إالبداع اجلدير �لبقاء هو إالبداع املتفرد، 
فهو يمتزي �لسكون والهامشـية . ا¡ي يكتيس تفرده بتفاع� إالجيايب مع ثنائية اخلرق وإالتباع

مبقدار ما خيرق من قواعد، ويتجاوز من حدود،  مبقدار ٕاتباعه، ويتعلق �حلركة واملركزية
  .ويشلك لهوية جديدة

ومن ٔامه جماالت اخلرق اليت يسعى البحث ٕاىل الكشف عن ٔاسسها ؤابعادها وجاملياهتا،   
هذه الظاهرة اليت يعتقد البحث . تربز ظاهرة تداخل أالجناس يف الشعر اجلزائري املعارص

ملا ٔاحدثته من حتول يف طبيعة النص الشعري، وما كفرضية مبدئية ٔاهنا جديرة �Jراسة 
  .فتحته من آفاق لهذا النص

ويف حماوo لوضع أالرضية املعرفية اليت ميكن ٔان تستند ٕالهيا الظاهرة إالبداعية 
املمتثt يف تداخل أالجناس أالدبية، يف النص إالبداعي معوما، والنص الشعري عىل وجه 

ويف ظل اجلدل القامئ بني ثنائية إالبداع والنقد، فٕان اخلصوص ـ بكونه جمال دراستنا ـ 
اJارس ميكنه ٔان يتبّني مجt من أالفاكر والرؤى والتصورات، اليت ميكن ٔان تعترب ٔاسس 
ارتاكز وتأطري تنظريي، جيعل ظاهرة تداخل أالجناس أالدبية ال تقف عىل فراغ معريف، 

  .، وتعيل من قميته الفنيةوٕامنا تستند ٕاىل مرتكزات معرفية، تدمع هذا البناء
  ما يه ٔاسس تداخل أالجناس أالدبية ؟: و¡S نتساءل

  وما يه العالقات اليت تربطها �لنقد املعارص ؟ 
وكيف ميكن لهذه أالسس ٔان متد ظاهرة تداخل أالجناس يف الشعر اجلزائري املعارص 

  بآليات قرائية ؟
 –أالجناس يف النص إالبداعي املعارص �لنظر ٕاىل مناجه النقد املعارص، يتبني ٔان تداخل 

يتأسس عىل مجt من املقوالت واملفاهمي النقدية، اليت تسعى ٕاىل وضع  -والشعر جزء منه
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 2014جوان  -جانفي                             405                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

Æوتكون مبثابة مرتكزات يستند علهيا إالبداع، ونوافذ ميكن ٔان . ٕاطار تنظريي تفهم من خال
  .يطل مهنا القارئ عىل تضاريس النص

. احلوارية وتعدد أالصوات، النص، التناص: سيسـية يفوتمتثل هذه املقوالت التأ 
وليس الغرض من البحث تفصيل القول يف هذه املقوالت، وٕامنا الكشف فقط عن 

  .العالقات اليت تربط تداخل أالجناس هبذه املقوالت
        احلوارية وتعدد أالصواتاحلوارية وتعدد أالصواتاحلوارية وتعدد أالصواتاحلوارية وتعدد أالصوات: : : : أوالأوالأوالأوال

يف احلوارية ، واملمتثMikhail Bakhtin tتعترب الرؤية النقدية Îائيل �ختني 
 Julia Kristevaوتعدد أالصوات، املرتكز املعريف ا¡ي ٔاسست عليه جوليا كريستيفا 

ومبوجب هذه الرؤى النقدية ٔامكن احلديث عن ٕابداع ال يتسم �خلصائص . مفهوم التناص
الفنية املوروثة عن املرحt الãسـيكية، وٕامنا يمتزي خبصائص جديدة، ويبرش مبدى ٕابداعي 

وذS ما نظر Æ �ختني . خt السائد، وإالبداع خارج حدود أالجناس املوروثةقوامه خل
  .Dostoïevskiعند دراسـته ٔالعامل دوسـتويفسيك 

. وعليه فٕان فكرة التداخل جتد جذورها يف هذه الرؤى النقدية عند �ختني
 ما املقصود �حلوارية وبتعدد أالصوات ؟ وكيف ميكن ٔان يتأسس علهيام: و¡S نتساءل

  مفهوم التداخل بني أالجناس أالدبية ؟
        احلواريةاحلواريةاحلواريةاحلوارية/ / / / 1111

عىل العديد من الظواهر  dialogismeٔاطلق ميخائيل �ختني مصطلح احلوارية 
  .الفنية واóاالت املعرفية؛ جفع� مّرة صفة لللكمة ومّرة صفة للرواية، ومّرة صفة للعالقة

        احلوارية �عتبارها صفة لللكمةاحلوارية �عتبارها صفة لللكمةاحلوارية �عتبارها صفة لللكمةاحلوارية �عتبارها صفة لللكمة) ) ) ) أ أ أ أ 
عند دراسـته ٔالمناط اللكمة  �Mikhail Bakhtinختني ٔاورد ذS ميخاييل  

، حيث اعترب ٔان املادة الرئيسة Jراسـته تمتثل Dostoïevskiالنرثية عند دوسـتويفسيك 
اللكمة املزدوجة الصوت، هذه اللكمة اليت تتوJ ح÷ مضن ظروف العالقات اللكمة املزدوجة الصوت، هذه اللكمة اليت تتوJ ح÷ مضن ظروف العالقات اللكمة املزدوجة الصوت، هذه اللكمة اليت تتوJ ح÷ مضن ظروف العالقات اللكمة املزدوجة الصوت، هذه اللكمة اليت تتوJ ح÷ مضن ظروف العالقات  <<يف 

ة ال يعرف مثل هذه اللكمة ة ال يعرف مثل هذه اللكمة ة ال يعرف مثل هذه اللكمة ة ال يعرف مثل هذه اللكمة احلوارية؛ ٔاي يف ظروف احلياة احلقيقية لللكمة، ٕان عمل اللغاحلوارية؛ ٔاي يف ظروف احلياة احلقيقية لللكمة، ٕان عمل اللغاحلوارية؛ ٔاي يف ظروف احلياة احلقيقية لللكمة، ٕان عمل اللغاحلوارية؛ ٔاي يف ظروف احلياة احلقيقية لللكمة، ٕان عمل اللغ
غري أن هذه اللكمة �ّ¡ات، كام نعتقد يه اليت يتعني علهيا أن تصبح من غري أن هذه اللكمة �ّ¡ات، كام نعتقد يه اليت يتعني علهيا أن تصبح من غري أن هذه اللكمة �ّ¡ات، كام نعتقد يه اليت يتعني علهيا أن تصبح من غري أن هذه اللكمة �ّ¡ات، كام نعتقد يه اليت يتعني علهيا أن تصبح من . . . . املزدوجة الصوتاملزدوجة الصوتاملزدوجة الصوتاملزدوجة الصوت
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 .1>> املواد الرئيسة يف دراسات ما بعد عمل اللغةاملواد الرئيسة يف دراسات ما بعد عمل اللغةاملواد الرئيسة يف دراسات ما بعد عمل اللغةاملواد الرئيسة يف دراسات ما بعد عمل اللغة
ومنه فالتبادل احلواري لللكمة، جيعلها محمt �لعديد من املعاين املعجمية املرتبطة 

ن جماال يفرغ فيه القارئ ٔاو املتلكم ٔاو السامع تصوره للمعىن، من هبا ٔاساسا، مثلام تكو
ٕاذ . خالل ما يقميه بني اللكمة وخمتلف السـياقات الثقافية املصاحبة للنص ا¡ي وردت فيه

ي بقدر ما تتي بقدر ما تتي بقدر ما تتي بقدر ما تتححححدد بكوهنا صادرة عن مسـتعمل، تتدد بكوهنا صادرة عن مسـتعمل، تتدد بكوهنا صادرة عن مسـتعمل، تتدد بكوهنا صادرة عن مسـتعمل، تتححححدد أيضا دد أيضا دد أيضا دد أيضا . . . . للك لكمة وللك لكمة وللك لكمة وللك لكمة و����نينينيني <<ٔان  فهفهفهفهــــ
ة ٕاىل مسـتعمل آخر ة ٕاىل مسـتعمل آخرّ ة ٕاىل مسـتعمل آخرّ ّلك �لضبط حصيt التفاعل بني املتلكم ّلك �لضبط حصيt التفاعل بني املتلكم ّلك �لضبط حصيt التفاعل بني املتلكم ّلك �لضبط حصيt التفاعل بني املتلكم ٕاهنا تشٕاهنا تشٕاهنا تشٕاهنا تش. . . . بكوهنا موبكوهنا موبكوهنا موبكوهنا مو���ّ�ة ٕاىل مسـتعمل آخرّ

  .2>>والسامعوالسامعوالسامعوالسامع
وهبذه العالقة اليت تنسجها اللكمة، يف حوارية بني املتلقي وما حيم� من رؤى 
ومعارف ؤافاكر، وبني املتلكم وما يوّد قوÆ �ختيار هذه اللكمة ٔاو ت�، يمت تفعيل احلضور 

لساين للفعل الãيم من اعتباره وينتقل التصور ال . القصدي لٔالفاكر عرب وساطة اللغة
  .جمرد حقيقة لغوية تدرس ¡اهتا، ٕاىل اعتباره حقيقة لغوية، واج÷عية، ونفسـية

و¡S معل �ختني عىل ٔان حتول اللسانيات و�هتا، وتغري موضوع درسها، 
وتنقل هذا اJرس من الفعل الãيم املغلق، ٕاىل انفتاح هذا الفعل الãيم عىل خمتلف 

فالظاهرة اóمتعية للتفاعل اللفظي يه اليت تكون اجلوهر احلقيقي فالظاهرة اóمتعية للتفاعل اللفظي يه اليت تكون اجلوهر احلقيقي فالظاهرة اóمتعية للتفاعل اللفظي يه اليت تكون اجلوهر احلقيقي فالظاهرة اóمتعية للتفاعل اللفظي يه اليت تكون اجلوهر احلقيقي  <<. الت والسـياقاتاóا
للسان، وليس النظام اóرد للصيللسان، وليس النظام اóرد للصيللسان، وليس النظام اóرد للصيللسان، وليس النظام اóرد للصيغغغغ اللسانية، وال الت اللسانية، وال الت اللسانية، وال الت اللسانية، وال التححححددددثثثث املعزول، وال الفعل النفيس  املعزول، وال الفعل النفيس  املعزول، وال الفعل النفيس  املعزول، وال الفعل النفيس 

  .3>>وهكذا يشّلك التفاعل اللفظي الواقعة أالساسـية للسانوهكذا يشّلك التفاعل اللفظي الواقعة أالساسـية للسانوهكذا يشّلك التفاعل اللفظي الواقعة أالساسـية للسانوهكذا يشّلك التفاعل اللفظي الواقعة أالساسـية للسان. . . . العضوي ٕالنتاجهالعضوي ٕالنتاجهالعضوي ٕالنتاجهالعضوي ٕالنتاجه
اللكمة، ينقل اJرس اللساين من دائرته الضيقة،  و�عتبار �ختني مبدٔا حوارية

 Ferdinandويه ه÷م �للغة ¡اهتا ؤالجل ذاهتا، كام اعتقد فريدينان دوسوسري 
Dossoser  ،ج÷عيةومن حنا حنوه، ٕاىل اعتبار اللكمة يف تفاعل مع لك الظواهر 

وارية اللفظية مؤسسة لفكرة وهو ما جيعل فكرة احل. وتداخل مع لك حقول املعرفة إالنسانية
ٕاذ اللكمة . التداخل كهيلك تصوري، ميكن ٔان تبىن عليه فكرة تداخل أالجناس كواقع نيص

حوارية بطبيعهتا حبسب ما يتداخل يف جمالها املعجمي، ٔاو سـتعاميل تداخال يصل حّد 
  .التناقض
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    احلوارية �عتبارها صفة للروايةاحلوارية �عتبارها صفة للروايةاحلوارية �عتبارها صفة للروايةاحلوارية �عتبارها صفة للرواية  ))))    بببب
رية يف احلقل اللساين عىل املسـتوى املعجمي، ويف مثلام ارتبطت اللكمة مببدٕا احلوا

احلقل التداويل عىل مسـتوى سـتعامل والتواصل، فٕاهنا ارتبطت �لرواية كام عند 
  .دسـتويفسيك من خالل النتاجئ اليت توصل ٕالهيا ميخائيل �ختني

، وذS عرب الكيفيات 4>> رواية دسـتويفسيك ذات طابع حواريرواية دسـتويفسيك ذات طابع حواريرواية دسـتويفسيك ذات طابع حواريرواية دسـتويفسيك ذات طابع حواري <<ٕاذ ٔان  
هيا الشخصيات الروائية ٔاقوالها، وما تسـتحرضه من نصوص، ويه تعرب عن اليت تُربُز ف

وهو اسـتحضار يتعدى النصوص املنمتية لنفس اجلنس أالديب، . أالفاكر اليت تريد تبليغها
تسـتخدم بصورة تسـتخدم بصورة تسـتخدم بصورة تسـتخدم بصورة  <<ٕاذ يَعترب ميخائيل �ختني ٔان الرواية . ٕاىل ٔاجناس ٔادبية ٔاخرى

نقل أقوال االٓخر، اليت تتجىل يف احلياة اليومية ويف نقل أقوال االٓخر، اليت تتجىل يف احلياة اليومية ويف نقل أقوال االٓخر، اليت تتجىل يف احلياة اليومية ويف نقل أقوال االٓخر، اليت تتجىل يف احلياة اليومية ويف مزدوجة االٔشاكل احلوارية االٔكرث تنوعا ل مزدوجة االٔشاكل احلوارية االٔكرث تنوعا ل مزدوجة االٔشاكل احلوارية االٔكرث تنوعا ل مزدوجة االٔشاكل احلوارية االٔكرث تنوعا ل 
يف املقام أالول يف املقام أالول يف املقام أالول يف املقام أالول جنجنجنجند لك هذه أالشاكل د لك هذه أالشاكل د لك هذه أالشاكل د لك هذه أالشاكل ممممممممثt ومعادا ثt ومعادا ثt ومعادا ثt ومعادا . . . . العالقات أاليديولوجية غري أالدبيةالعالقات أاليديولوجية غري أالدبيةالعالقات أاليديولوجية غري أالدبيةالعالقات أاليديولوجية غري أالدبية

ٕانتإانتإانتإانتا����ا داخل التعابري املألوفة وأاليديولوجيات اليت تصدر عهنا الشخصيات داخل الرواية، ا داخل التعابري املألوفة وأاليديولوجيات اليت تصدر عهنا الشخصيات داخل الرواية، ا داخل التعابري املألوفة وأاليديولوجيات اليت تصدر عهنا الشخصيات داخل الرواية، ا داخل التعابري املألوفة وأاليديولوجيات اليت تصدر عهنا الشخصيات داخل الرواية، 
ععععرترترترتافات واملقاالت الصحفية، ويف املقام افات واملقاالت الصحفية، ويف املقام افات واملقاالت الصحفية، ويف املقام افات واملقاالت الصحفية، ويف املقام     كام كام كام كام جنجنجنجندها مضن أالجناس املدرجة اكملذكراتدها مضن أالجناس املدرجة اكملذكراتدها مضن أالجناس املدرجة اكملذكراتدها مضن أالجناس املدرجة اكملذكراتوووو

  .5>>الثاين تلحق هبذه أالشاكل لك أالشاكل احلوارية لنقل أقوال االٓخرالثاين تلحق هبذه أالشاكل لك أالشاكل احلوارية لنقل أقوال االٓخرالثاين تلحق هبذه أالشاكل لك أالشاكل احلوارية لنقل أقوال االٓخرالثاين تلحق هبذه أالشاكل لك أالشاكل احلوارية لنقل أقوال االٓخر
هبذا التحديد حلوارية الرواية، اتسع مفهوم احلوارية ليشمل تداخل   

وميتد ٕاىل تداخل أالجناس أالدبية، وذS ما لفت نتباه . النصوص املنمتية جلنس الرواية
ننننَسب وصف ملوقف �ختني أن لغته َسب وصف ملوقف �ختني أن لغته َسب وصف ملوقف �ختني أن لغته َسب وصف ملوقف �ختني أن لغته  <<: بقوRoman Selden Æٕاليه رومان س�ن   وأوأوأوأ

حتفاء �لكتاب ا¡ين تتيح أعامحتفاء �لكتاب ا¡ين تتيح أعامحتفاء �لكتاب ا¡ين تتيح أعامحتفاء �لكتاب ا¡ين تتيح أعامهلهلهلهلم أقم أقم أقم أقىصىصىصىص درجة من احلرية  درجة من احلرية  درجة من احلرية  درجة من احلرية حتررية، فهو موقف حيتفي أبلحتررية، فهو موقف حيتفي أبلحتررية، فهو موقف حيتفي أبلحتررية، فهو موقف حيتفي أبلغغغغ    
ننننساق اÎتلفةساق اÎتلفةساق اÎتلفةساق اÎتلفة ٔٔ   6>>.للللالالالٔالٔ

ٕان صفة احلوارية مل تعد متعلقة �حلوار بني الشخصيات، بل توسعت لتصبح مبدٔا 
ويتحقق ذS بعّدة آليات مهنجية ٔامهها . ن تداخل النصوص وتداخل أالجناسيعّرب ع

فلك رواية يه يف لكيفلك رواية يه يف لكيفلك رواية يه يف لكيفلك رواية يه يف لكيهتهتهتهتا ا ا ا  <<الهتجني، ا¡ي يتعّدى هتجني أاللفاظ ٕاىل هتجني أالجناس، 
وعرب الهتجني يمت جلب . 7>>من حيث لغمن حيث لغمن حيث لغمن حيث لغهتهتهتهتا والوعي اللساين املستا والوعي اللساين املستا والوعي اللساين املستا والوعي اللساين املستمثمثمثمثر داخلها جنس ر داخلها جنس ر داخلها جنس ر داخلها جنس $$$$جن جن جن جن 

ويكون تداخل أالجناس ظاهرة . نس ٔاديب آخراخلصائص الفنية جلنس ٔاديب ٕاىل ج 
  .ٕابداعية، تتأسس عىل مبدٕا احلوارية من خالل الهتجني
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        احلوارية �عتبارها صفة للعالقةاحلوارية �عتبارها صفة للعالقةاحلوارية �عتبارها صفة للعالقةاحلوارية �عتبارها صفة للعالقة) ) ) ) جججج

العالقة بني الشخصيات الروائية حسب �ختني ومن خالل ٔاعامل دوسـتويفسيك  ٕانّ   
خل بنية العمل أالديب، ٕان خل بنية العمل أالديب، ٕان خل بنية العمل أالديب، ٕان خل بنية العمل أالديب، ٕان فاللكمة تمتتع بصفة اسـتفاللكمة تمتتع بصفة اسـتفاللكمة تمتتع بصفة اسـتفاللكمة تمتتع بصفة اسـتثثثثنائية دانائية دانائية دانائية دا <<. تتسم بأهنا عالقة حوارية

جنبا ٕاىل جنب مع لكمة املؤلف، وتقجنبا ٕاىل جنب مع لكمة املؤلف، وتقجنبا ٕاىل جنب مع لكمة املؤلف، وتقجنبا ٕاىل جنب مع لكمة املؤلف، وتقرترترترتن هبا اقن هبا اقن هبا اقن هبا اقرترترترتاااا)))) فريدا من نوعه، كام  فريدا من نوعه، كام  فريدا من نوعه، كام  فريدا من نوعه، كام  أصداءها تأصداءها تأصداءها تأصداءها ترترترترتدددددددد
  .8>> تقتقتقتقرترترترتن مع أالصوات الكبرية القمية، اخلاصة �ٔالبطال االٓخرينن مع أالصوات الكبرية القمية، اخلاصة �ٔالبطال االٓخرينن مع أالصوات الكبرية القمية، اخلاصة �ٔالبطال االٓخرينن مع أالصوات الكبرية القمية، اخلاصة �ٔالبطال االٓخرين

ما ميكن التوصل ٕاليه من خالل مبدٕا احلوارية؛ سواء تعلق �للكمة ٔاو العالقة ٔاو الرواية، 
ويتسع من كونه جماال لتداخل النصوص، والتحاور بني . يؤسس لفكرة التداخلٔانه 

  .الشخصيات، ٕاىل كونه جماال لتداخل أالجناس أالدبية
        تعدد أالصواتتعدد أالصواتتعدد أالصواتتعدد أالصوات/ / / / 2222

دوسـتويفسيك هو خالق الرواية املتعددة أالصوات، لقد دوسـتويفسيك هو خالق الرواية املتعددة أالصوات، لقد دوسـتويفسيك هو خالق الرواية املتعددة أالصوات، لقد دوسـتويفسيك هو خالق الرواية املتعددة أالصوات، لقد  <<يعترب �ختني ٔان 
رواية املتعددة رواية املتعددة رواية املتعددة رواية املتعددة �ل�ل�ل�ل <<ويقصد      9>>أوجد صنفا روائيا جديدا بصورة جوهريةأوجد صنفا روائيا جديدا بصورة جوهريةأوجد صنفا روائيا جديدا بصورة جوهريةأوجد صنفا روائيا جديدا بصورة جوهرية

هو اجلنس ا¡ي ينهو اجلنس ا¡ي ينهو اجلنس ا¡ي ينهو اجلنس ا¡ي ينححححدر من أصوات عّدة، من در من أصوات عّدة، من در من أصوات عّدة، من در من أصوات عّدة، من      RRRRoman oman oman oman ppppololololypypypyphonihonihonihoniqqqque ue ue ueأالصواتأالصواتأالصواتأالصوات
ٔاجناس قريبة وبعيدة، أجناس تنمتي وٕأاجناس قريبة وبعيدة، أجناس تنمتي وٕأاجناس قريبة وبعيدة، أجناس تنمتي وٕأاجناس قريبة وبعيدة، أجناس تنمتي وٕا....ه ٕاىل السالo أالجناسـية ذاهتا وأخرى تعود ٕاىل ه ٕاىل السالo أالجناسـية ذاهتا وأخرى تعود ٕاىل ه ٕاىل السالo أالجناسـية ذاهتا وأخرى تعود ٕاىل ه ٕاىل السالo أالجناسـية ذاهتا وأخرى تعود ٕاىل 

 <<، و¡S فهـي ال ختضع للقواعد اجلاهزة، وٕامنا تمتزي 10>>أصول وأعراق أجنبية عنهأصول وأعراق أجنبية عنهأصول وأعراق أجنبية عنهأصول وأعراق أجنبية عنه
ويف هذا التعدد، حيدث التداخل بني . ppppoooollllypypypyphonihonihonihoniqqqqueueueue     <<11بتعددية أالصوات بتعددية أالصوات بتعددية أالصوات بتعددية أالصوات 

ويبلغ تعدد أالصوات وتداخلها مداه من خالل الكرنفالية، اليت جسدهتا ٔاعامل . أالصوات
حيث تتحّطم لك التقاليد الفنية ج÷عية املوروثة وختتلط أالدوار، . دوسـتويفسيك

  .وتتداخل أالجناس
تني، ٔان ظاهرة تعدد أالصوات ال تتعلق فقط ليس ذS حفسب، وٕامنا تبني لباخ   

يقول ميخائيل . �لرواية، وٕامنا تتعدى ذS ٕاىل خمتلف أالجناس أالدبية، والفنون إالبداعية
عتقاد أن هناعتقاد أن هناعتقاد أن هناعتقاد أن هناكككك جماال لل جماال لل جماال لل جماال للححححديث مباديث مباديث مباديث مبارشرشرشرشة حول تفكري فة حول تفكري فة حول تفكري فة حول تفكري فينينينين متعدد  متعدد  متعدد  متعدد  <<: �ختنييساوريساوريساوريساور))))    

ما جعلنا حناول حبث  وذS. >>12 أالصوات وخاص يتجاوز حدود الصنف أالديب الرواأالصوات وخاص يتجاوز حدود الصنف أالديب الرواأالصوات وخاص يتجاوز حدود الصنف أالديب الرواأالصوات وخاص يتجاوز حدود الصنف أالديب الروايئيئيئيئ
  .مساoٔ تداخل أالجناس يف النص الشعر الشعري املعارص
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ٕان ما ميكن التوصل ٕاليه ف5 يتعلق �حلوارية وتعدد أالصوات، هو ٔاهنام ميكن ٔان يعدا    
  .مرتكزا معرفيا، يتأسس عليه مفهوم التداخل

ة الواحدة، وميتد ينطلق مفهوم التداخل من مجt املعاين اليت ميكن ٔان حتملها اللكم
  .ٕاىل ٔان يرتبط �لعالقة بني اللكامت ٔاو الشخصيات يف حوارية تمتزي بتعدد أالصوات

. و يتجاوز مبدٔا احلوارية وتعدد أالصوات أالعامل الروائية، ٕاىل بقية أالجناس أالدبية
ويكون الشعر املعارص فضاء للحوارية وتعدد أالصوات مبا حيرض فيه من رسد ومشهد، 

  .رايم، وخشصيات، ؤاحداث، وحوار، وفضاءوفعل د
        النصالنصالنصالنص: : : : 8888نيانيانيانيا

مل يعد مفهوم النص متعلقا بذS أالثر املكتوب ا¡ي تتناوÆ أاليدي وتداوÆ، ٔاو احملفوظ 
ويف ذS التجاوز . وٕامنا ٔاصبح للنص مفهوم يتجاوز ذS. ا¡ي تتعاوره أاللسن وتتناق�

ن الصيغ املسـتحدثة لٕالبداع، والرؤى توسـيع ملفهومه، حىت يكون قادرا عىل التعبري ع
  .املتعلقة �لنقد

من بني ا¡ين ٔاولوا النص ٔامهية خاصة  Roland Barthesويَُعد; روالن �رت 
وتعترب أالفاكر النصية اليت ٔاسس لها ٔارضية خصبة،  ميكن ٔان نتخذها . يف دراساته النقدية

  .داخل أالجناسمرتكزا معرفيا للنص الشعري املعارص القامئ عىل ظاهرة ت
ننننسـيسـيسـيسـيجججج من اللكامت ي من اللكامت ي من اللكامت ي من اللكامت يرترترترتابط بعضه ببعابط بعضه ببعابط بعضه ببعابط بعضه ببعضضضض اكخليوط اليت جتمع  اكخليوط اليت جتمع  اكخليوط اليت جتمع  اكخليوط اليت جتمع << يَُعرف النّص بأنه

وهو خاضع من و�ة نظر عمل النص . 13>>عنارص العنارص العنارص العنارص اليشيشيشيشء املتباعدة يف كيان لكي م÷سء املتباعدة يف كيان لكي م÷سء املتباعدة يف كيان لكي م÷سء املتباعدة يف كيان لكي م÷سكككك
وال ميكن ٔان حيمل املنجز الãيم، $ام اكنت طبيعته صفة النص . ٕاىل السـبك ونسجام

نارص السـبك ما حيقق به وجوده الرتكييب، مبراعاة قواعد الرتابط النحوي ٕاال ٕاذا محل من ع 
 oالJنسجام عىل مسـتوى املعىن وامن خالل عالقات اóاورة، وما محل من عنارص 

مما يفتح آفاقا للقراءة والتأويل، . 14اليت يسـتخلصها املتلقي عن طريق التخزين وسرتجاع
  .النصيف وحدة متاكمt بني مكّو)ت 

و�عتبار النص نسـيجا من العالقات، وهو يف رٔاي هاليداي 
Michael Halliday >>  ،م ا¡ي يقال أو يكتب من أجل أن يكون كيا)))) مت مت مت متححححدا، دا، دا، داãم ا¡ي يقال أو يكتب من أجل أن يكون كياالãم ا¡ي يقال أو يكتب من أجل أن يكون كياالãم ا¡ي يقال أو يكتب من أجل أن يكون كياالãال
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لٕالنتاج أالديب،  -عىل أالقل –، فٕان اJراسات املعارصة 15>>وال عربة بطوÆ ٔاو قوال عربة بطوÆ ٔاو قوال عربة بطوÆ ٔاو قوال عربة بطوÆ ٔاو قرصرصرصرصهههه
، واستبدال ذS ٕ�طالق صفة حاولت بتعاد عن حماوالت تصنيف أالعامل أالدبية

نص عىل إالنتاج أالديب، $ام اكنت طبيعته إالبداعية، ٔاو خصائصه الفنية، أو ) تسمية(
  .التقاليد إالبداعية اليت اتبعها، ٔاو جتاوزها، وخصوصا إالنتاج إالبداعي ذا الصبغة التجاوزية

لية وال لية وال لية وال لية وال ال ميكن أن يكون متضمنا يف تسلس ال ميكن أن يكون متضمنا يف تسلس ال ميكن أن يكون متضمنا يف تسلس ال ميكن أن يكون متضمنا يف تسلس     <<<<<<<<وقد اعترب روالن �رت ٔان النص
 Sٔجناس، بل ٕان قوته عىل العكس من ذ Sٔجناس، بل ٕان قوته عىل العكس من ذ Sٔجناس، بل ٕان قوته عىل العكس من ذ Sتتتتمكمكمكمكن يف ن يف ن يف ن يف ) ) ) ) أو بدقةأو بدقةأو بدقةأو بدقة((((حىت يف جمرد تقسـمي لحىت يف جمرد تقسـمي لحىت يف جمرد تقسـمي لحىت يف جمرد تقسـمي لالالالٔالجناس، بل ٕان قوته عىل العكس من ذ

ٔالن التقسـ5ت القدمية ٔاساسا قامئة عىل نقاء اجلنس أالديب، . 16>> هتدهتدهتدهتدميميميمي التصنيفات القدمية التصنيفات القدمية التصنيفات القدمية التصنيفات القدمية
فللك جنس ٔاديب خصائصه الفنية، اليت جيب الوفاء هبا عند إالبداع، والتقيد بتقاليدها عند 

فٕانه حيمل من التداخل بني أالجناس ما  -شعره ونرثه –ٔاما النص إالبداعي املعارص . النقد
جيع� منفلتا عن التصنيف، متجاوزا للحدود إالبداعية، والتقاليد الفنية اليت اكن يُعتقد 

  .بقدسيهتا
، فهو متعدد مبا حيرض فيه من نصوص 17وعليه وجب ٔان يُنظر ٕاىل النص عىل ٔانه متعدد

وهو متعدد مبا يربز فيه من تداخل . وهو متعدد بتضخم دواÆ. سبيل التناصٔاخرى عىل 
  .ٔاجناس جماورة ٔاو فنون ٔاخرى قولية ٔاو برصية

قتباسات ومن املراجع ومن قتباسات ومن املراجع ومن قتباسات ومن املراجع ومن قتباسات ومن املراجع ومن <<وبذS اعترب �رت ٔان النص منسوج متاما من عدد من النص منسوج متاما من عدد من النص منسوج متاما من عدد من النص منسوج متاما من عدد من 
ن جانب ن جانب ن جانب ن جانب سابقة ٔاو معارصة تتجاوز النص مسابقة ٔاو معارصة تتجاوز النص مسابقة ٔاو معارصة تتجاوز النص مسابقة ٔاو معارصة تتجاوز النص م) ) ) ) وأي لغة ليست كذSوأي لغة ليست كذSوأي لغة ليست كذSوأي لغة ليست كذS((((لغات ثقافية لغات ثقافية لغات ثقافية لغات ثقافية : : : : أالصداءأالصداءأالصداءأالصداء

ميثل ٔاحد أالسس اليت تستند  والنص هبذا املفهوم املتعدد. 18>>ٕاىل آخر يف جتسـمية واسعةٕاىل آخر يف جتسـمية واسعةٕاىل آخر يف جتسـمية واسعةٕاىل آخر يف جتسـمية واسعة
فهذا املفهوم املتعدد للنص، هو ما يُمكّن اJارس من ٔان . علهيا ظاهرة تداخل أالجناس

ويكون مفهوم . يطلق عىل املنتوج الثقايف ا¡ي يربز فيه تداخل أالجناس مصطلح نص
 -ددمنطلق التع –ذS ٔان النص من هذا املنطلق . النص مرتكزا معرفيا لتداخل أالجناس

حبحبحبحبركة متسلسt للتفكيركة متسلسt للتفكيركة متسلسt للتفكيركة متسلسt للتفكيكككك والتداخل  والتداخل  والتداخل  والتداخل  <<مبثابة عالمة تبحث عن العديد من التأويالت    
  .19>>والتنوعوالتنوعوالتنوعوالتنوع

فٕاذا اكنت غاية املبدع ٔان يُسّوق �لãم منتوجا ثقافيا، بعمليات ختيار 
والتأليف، وصوال ٕاىل الكتابة، اليت يتجّسد فهيا فعل الرتكيب، ونكون ساعهتا ٔامام منتج 
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فٕان احلركة املضادة للكتابة، واملمتثt يف قراءة . ن ٔان نطلق عليه مصطلح نصلغوي ميك
من التفكيك، وذS  -حسب رؤية �رت –النص، والوصول ٕاىل بعض التأويالت ينطلق 

مبعرفة العنارص املكونة للنص، والكشف عن العالقات اليت اكنت قامئة بيهنا، وذS ما 
وهو ما . بني خمتلف أالجناس داخل النصيوصل ٕاىل الكشف عن التداخل احلاصل 

يفيض �لقراءة ٕاىل اكتشاف التنوع املوجود يف النص، وهذا التنوع يفتح قراءة النص عىل 
  .التأويل

، فهو يتعدى ٔان 20>>النص حقل مهنجيالنص حقل مهنجيالنص حقل مهنجيالنص حقل مهنجي <<وبذS ميكن ٔان نعترب مع �رت ٔان  
س عليه ظاهرة يكون تسمية معربة عن متصور ٕابداعي، ٕاىل كونه مرتكزا مفهوميا، تتأس

  . تداخل أالجناس أالدبية
، ٕ�ماكنه ٔان حيمل سلسt من الروابط، تكون 21>>النص كون مفتوالنص كون مفتوالنص كون مفتوالنص كون مفتوحححح <<ٕاذ 

  .فاحتة للك قراءة ٔاو تأويل
ٕان ما ميكن ٔان خيلص ٕاليه البحث يف قضية النص كتأسيس نظري لتداخل 

  : أالجناس هو
 يف كيانه العديد من يمتزي النص �لتعدد، وهو ما جيع� جماال مفتوحا، تتجىل -1

  .الظواهر، ومن ٔامهها تداخل أالجناس أالدبية
ٔاودعها املبدع حلظة إالبداع . يعكس النص يف نظامه البنايئ مفاتيح قرائية -2

  .ويسـتلهم مهنا القارئ مسارات التأويل، حلظة القراءة والتأويل. والكتابة
وم النص بصورته تربز ظاهرة تداخل أالجناس، مكعطى نيص، ال ميكن ملفه -3

التقليدية القامئة عىل اعتبار النص معربا عن جنس ٔاديب، حيمل من اخلصائص الفنية، ما 
يعطيه ن÷ء وٕامنا يمت توسـيع مفهوم النص مبا يتالءم وطبيعة إالبداع اجلديد، املتسم 

َع نظرية النص ٕاىل ٕالغاء َع نظرية النص ٕاىل ٕالغاء َع نظرية النص ٕاىل ٕالغاء َع نظرية النص ٕاىل ٕالغاء  <<ومنه شاع مصطلح النص، . بظاهرة تداخل أالجناس ْْ وٕان تسوٕان تسوٕان تسوٕان تْسْ
ايز أالجناس أالدبية والفنون، فذS ٔالهنا ال تنظر ٕاىل االٓايز أالجناس أالدبية والفنون، فذS ٔالهنا ال تنظر ٕاىل االٓايز أالجناس أالدبية والفنون، فذS ٔالهنا ال تنظر ٕاىل االٓايز أالجناس أالدبية والفنون، فذS ٔالهنا ال تنظر ٕاىل اال8888ٓر الفنية كرسائل بسـيطة وال ر الفنية كرسائل بسـيطة وال ر الفنية كرسائل بسـيطة وال ر الفنية كرسائل بسـيطة وال متمتمتمت

، عن طريق مجموعة الفاعلني؛ 22 >>حىت حىت حىت حىت مكمكمكمكلفوظات، ولكن ٕاكنتاجات مسـمترة العطاء لفوظات، ولكن ٕاكنتاجات مسـمترة العطاء لفوظات، ولكن ٕاكنتاجات مسـمترة العطاء لفوظات، ولكن ٕاكنتاجات مسـمترة العطاء 
  .املؤلف، والنص، السـياق، القارئ
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لنئ قامت النظرية الãسـيكية عىل مقوo اجلنس مكنظم لٕالبداع، فٕان  -4
نظر.ت ما بعد الãسـيكية، تقوم عىل مقوo النص، مكرتكز بديل، يؤسس لتحوالت ال 

  .إالبداع، ويرمس خرائط النقد، ويؤسس لظاهرة تداخل أالجناس أالدبية
        ::::التناصالتناصالتناصالتناص: : : : 8888لثالثالثالثا

يعد التناص من ٔامه املفاهمي اليت فتحت النص عىل العديد من الرؤى 
وذS ما جعل اJراسات ما بعد . يبووسعت من جمال إالدراك للنص أالد. والتصورات

        .البنيوية تنظر ٕاىل إالنتاج أالديب من و�ة نظر تناصية
هل ميكن ٔان يعترب التناص ٔاساسا تستند عليه ظاهرة تداخل : و¡S نتساءل 

أالجناس يف أالدب معوما، ويف الشعر عىل وجه اخلصوص �عتباره موضوع دراستنا 
فتحها مقوo التناص للنص الشعري �لنسـبة ٕالنتاجه ٔاو التطبيقية؟ وما يه االٓفاق اليت ت 

  تلقيه ؟
يعترب التناص من ٔامه املفاهمي اليت ارتكزت علهيا النظرية النقدية املعارصة، ملا ٔاحدثه من 
حتول يف النظرة ٕاىل النص، ٕاذ نق� من انغالق البنية يف اJراسات البنيوية، ٕاىل انفتاMا 

  .سات ما بعد البنيويةعىل خمتلف السـياقات يف اJرا
والتناص مكصطلح ومفهوم، برز يف ٔاواخر السـتينيات من القرن العرشين، عىل   

وا¡ي اسـتلهمته بدورها من ٔاعامل ميخائيل �ختني . Julia Kristevaيد جوليا كريستيفا 
Mikhail Bakhtin   اللكمة : " م، وا¡ي حيمل عنوان1966يف مقالها ا¡ي صدر عام

ويف مقاالت وكتب ٔاخرى ظهرت بعد هذا التارخي من ٔاوائل ". وايةواحلوار والر 
  23.السـبعينيات

يتكون لك يتكون لك يتكون لك يتكون لك  <<انطالقا من النص، بقولها   " التناص" وتعرف جوليا كريستيفا 
ستشهادات، لك نص هو امتصاص وحتويل لنص آخر ستشهادات، لك نص هو امتصاص وحتويل لنص آخر ستشهادات، لك نص هو امتصاص وحتويل لنص آخر ستشهادات، لك نص هو امتصاص وحتويل لنص آخر   .24>>نص نص نص نص مكمكمكمكوزاييوزاييوزاييوزاييكككك من  من  من  من 

، ٕاذ ٔاهنا نظرت "التناص"هوم ورؤية جوليا كريستيفا للنص هو ا¡ي جعلها تتوصل ٕاىل مف 
أن عالقة اللغة اليت يكون أن عالقة اللغة اليت يكون أن عالقة اللغة اليت يكون أن عالقة اللغة اليت يكون : : : : أوأوأوأوهلهلهلهلامامامام <<: وهذا يعين حسـهبا ٔامرين. ٕاىل النص �عتباره ٕانتاجية

، ومن ، ومن ، ومن ، ومن مثمثمثمث متكن مقارب متكن مقارب متكن مقارب متكن مقاربهتهتهتهتا بطريقة ا بطريقة ا بطريقة ا بطريقة ))))تشييديةتشييديةتشييديةتشييدية    ––––تدمريية تدمريية تدمريية تدمريية ( ( ( ( ممتوقعا فهيا يه عالقة ٕاعادة توزيع ممتوقعا فهيا يه عالقة ٕاعادة توزيع ممتوقعا فهيا يه عالقة ٕاعادة توزيع ممتوقعا فهيا يه عالقة ٕاعادة توزيع 
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أنه يكون أنه يكون أنه يكون أنه يكون : : : : ية؛ وية؛ وية؛ وية؛ و8ن8ن8ن8نهيامهيامهيامهيامأفضل من خالل املقوالت املنطقية، وليس �ٔالحرى املقوالت اللغو أفضل من خالل املقوالت املنطقية، وليس �ٔالحرى املقوالت اللغو أفضل من خالل املقوالت املنطقية، وليس �ٔالحرى املقوالت اللغو أفضل من خالل املقوالت املنطقية، وليس �ٔالحرى املقوالت اللغو 
 للنصوص، أي تناص يف فضاء نص معني تتقاطع وتتعدل منطوقات متعددة  للنصوص، أي تناص يف فضاء نص معني تتقاطع وتتعدل منطوقات متعددة  للنصوص، أي تناص يف فضاء نص معني تتقاطع وتتعدل منطوقات متعددة  للنصوص، أي تناص يف فضاء نص معني تتقاطع وتتعدل منطوقات متعددة أي نص ٕابدأي نص ٕابدأي نص ٕابدأي نص ٕابد

  .25>> مأخوذة من نصوص أخرىمأخوذة من نصوص أخرىمأخوذة من نصوص أخرىمأخوذة من نصوص أخرى
وٕانتاجية النص ال تتعلق فقط �لعمليات املنطقية اليت تربط بني مكو)ته الرتكيبية  

سـمترارية، فيعاد ٕانتاج النص ومنه التجدد و. وٕامنا يصبح النص قابال للقراءة والتأويل

وال يمت ذS، ٕاال مبا حيرض يف النص من . بقدر عدد القراء ا¡ين ميارسون عليه فعل القراءة
نصوص ٔاخرى، تتداخل معه، حامt من اJالالت مبقدار ما يتسلح به القارئ من معارف 

قيقة أالمر، ويغدو النص يف طابعه امللموس Rٔثر فين واحد، ولكنه متعدد يف ح . وآليات
  .بقدر ما يتسلل ٕاليه من نصوص

لك نص هو تناص، والنصوص أالخرى لك نص هو تناص، والنصوص أالخرى لك نص هو تناص، والنصوص أالخرى لك نص هو تناص، والنصوص أالخرى  <<وقد اعترب روالن �رت ٔان   
تتتترترترترتاءى فيه مبسـتواءى فيه مبسـتواءى فيه مبسـتواءى فيه مبسـتو....ت متفاوتة، وبأشاكل ليست عصية عىل الفهم بطريقة أو بأخرى، ٕاذ ت متفاوتة، وبأشاكل ليست عصية عىل الفهم بطريقة أو بأخرى، ٕاذ ت متفاوتة، وبأشاكل ليست عصية عىل الفهم بطريقة أو بأخرى، ٕاذ ت متفاوتة، وبأشاكل ليست عصية عىل الفهم بطريقة أو بأخرى، ٕاذ 

فلك نص ليس ٕاال فلك نص ليس ٕاال فلك نص ليس ٕاال فلك نص ليس ٕاال ننننسـيجا جديدا من سـيجا جديدا من سـيجا جديدا من سـيجا جديدا من : : : : تتعرف نصوص الثقافة السالفة ٔاو احلاليةتتعرف نصوص الثقافة السالفة ٔاو احلاليةتتعرف نصوص الثقافة السالفة ٔاو احلاليةتتعرف نصوص الثقافة السالفة ٔاو احلالية
  .26>> بقةبقةبقةبقةاستشهادات سااستشهادات سااستشهادات سااستشهادات سا

ٕان هذا املفهوم املوّسع للتناص، جيعل النص قاعا لتداخل العديد من   
وهذا التداخل ال حيد من طبيعة هذه النصوص، ٔاو ان÷هئا ٕاىل . النصوص واخلطا�ت

  .ٔاجناس ٔادبية ٔاخرى، وٕامنا جيع� مفتوحا عىل لك اح÷ل
ٔاجناس سواء اكنت النصوص املتداخt من طبيعة جنسـية واحدة، ٔاو من  

وهو من  –و¡S اعترب روالن �رت . خمتلفة فٕان مصطلح التناص يشملها مجيعا
التناصية قدر لك نص، التناصية قدر لك نص، التناصية قدر لك نص، التناصية قدر لك نص، $$$$ام ام ام ام  <<ٔان     -املنترصين ملقوo التناص واملوسعني ملداها املفهويم

وذS ما جيعل اJارس جيد تناصا بني أالعامل أالدبية املنمتية لنفس . 27>> اكن جنسهاكن جنسهاكن جنسهاكن جنسه
كام أنه جيده بني أالعامل أالدبية املنمتية ٕاىل , و�ة النظر الãسـيكيةاجلنس أالديب حسب 

ففي الرواية اجلديدة مثال حيرض الشعر وأالسطورة، وخيتلط الواقع . ٔاجناس خمتلفة
�خليال، ويسـيطر عىل أالحداث التداخل بني الكوميدي والرتاجيدي، والشأن نفسه يف 

حلوار والرسد، وغريها من الظواهر اليت النص الشعري املعارص ا¡ي يتأسس عىل ا
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 .∗سـتكون جماال للبحث واJراسة يف اجلزء التطبيقي
ما ميكن ٔان يتوصل ٕاليه البحث يف عالقة التناص بتداخل أالجناس أالدبية  ٕانّ   

  :هو
فال وجود لنص . ٕان التناص هو املقوo اليت حتمك النصوص البرشية معوما -1

  .فلك نص هو تناص. با8ٓر من اسـتعملها من قبل وال وجود للغة مل تتلوث. بكر
����از عرب لساين يعيد توزيع نظام از عرب لساين يعيد توزيع نظام از عرب لساين يعيد توزيع نظام از عرب لساين يعيد توزيع نظام  <<اعتربت جوليا كريستيفا النص بأنه  -2

، وال يتعمق ذS ٕاال مبا حيرض من نصوص 28>> اللسان عن طريق ربطه �لãم التواصيلاللسان عن طريق ربطه �لãم التواصيلاللسان عن طريق ربطه �لãم التواصيلاللسان عن طريق ربطه �لãم التواصيل
  .يف هذا النص
رشة ٔاو غري يمتثل التناص يف النصوص اليت حترض يف النص بطريقة مبا -3

  .مبارشة
ٕان العالقات بني نص ونصوص متداخt معه يه العالقات اليت يقوم علهيا  -4

  29.التناص
تسمو الظاهرة النصية القامئة عىل تداخل النصوص ٕاىل أن تصبح فضاء  -5

فهو الكفيل . ويكون التناص مرتكزا معرفيا لتداخل أالجناس. لتداخل أالجناس أالدبية
ٕاذ ٔان مفهوم التناص، يتسع من كونه حضور نص من نصوص . الهتابكشفها ومعرفة مدخ

)ت البنائية ٔالجناس خمتلفة يف  غائبة، يف نص حارض، ٕاىل كونه فضاء تتداخل فيه املكّوِ
  . نص جديد، يتسم بظاهرة تداخل أالجناس أالدبية

ولك جنس هو تداخل ٔالجناس، انطالقا من . لك نص هو تداخل لنصوص -6
  .مقوo التناص

يستند لك فعل ٕابداعي ٕاىل خلفية معرفية، ويه اليت تسمح بتأصيل رؤاه، 
وما ميكن ٔان يتوصل ٕاليه البحث يف ٔاسس تداخل . وجتذير موقعه يف الساحة إالبداعية

أالجناس أالدبية، يف النقد املعارص هو استناد الظاهرة ٕاىل مجt مقوالت ومبادئ مثلت 
  :ثt يفواملمت . إالطار النظري لهذا التأسيس
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 2014جوان  -جانفي                             415                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

فلك نص، مكتوب ٔاو منطوق، ال ميكن فهمه ٕاال عىل ٔانه يف حتاور مع : احلوارية •
ويتجاوز . وينتقل ٕاىل النصوص. يبدٔا هذا التحاور داخل النص. نصوص ٔاخرى

 .ذS ٕاىل أالجناس أالدبية، كام بني ذS ميخائيل �ختني

وثة، وتتأسس تقاليد وا¡ي مبوجبه تتحطم لك  التقاليد الفنية املور: تعدد أالصوات •
 .جديدة لٕالبداع ، مسهتا التداخل يف لك يشء، كام عند دوسـتويفسيك

ضبط النص وحتديد مقوماته ومرتكزاته، وتقعيد بنياته اJاللية ضبط النص وحتديد مقوماته ومرتكزاته، وتقعيد بنياته اJاللية ضبط النص وحتديد مقوماته ومرتكزاته، وتقعيد بنياته اJاللية ضبط النص وحتديد مقوماته ومرتكزاته، وتقعيد بنياته اJاللية  <<ٕاذ ميكن : النص •
، وهو ما جيعل النص ممتردا عىل 30>>والفنية والوظيفية من خالل الثبات والتغريوالفنية والوظيفية من خالل الثبات والتغريوالفنية والوظيفية من خالل الثبات والتغريوالفنية والوظيفية من خالل الثبات والتغري

ن فضاء لتداخل أالجناس أالدبية، بل يصبح التصنيف، مضن جنس بعينه، ويكو
 .النص بديال عن اجلنس

ذS ٔان التناصية قدر لك نص $ام اكن جنسه، كام يقول �رت، ومثلام : التناص •
 .محل التناص مبدٔا تداخل النصوص فٕانه يتسع ليشمل تداخل أالجناس

  
, وخالصة القول أن حضور اخلصائص الفنّية جلنس ٔاديب يف جنس ٔاديب آخر

ل النظرة ٕاىل إالبداع أالديب من نقاء اجلنس ٕاىل تداخل أالجناس وهذه الظاهرة , حو{
إالبداعية تستند ٕاىل مجt مقوالت نقدية تمتثّل يف احلوارية وتعدد أالصوات والنّص 

 .ويه مبثابة مفاتيح قرائية تؤّطر النقد وتوّجه إالبداع, والتناص
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  .12م، ص 1993، 1بريوت، لبنان، ط
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