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  دالئل الّتداخل الّنّصي في الّتراث العربي
  

  هناء حالسة: األستاذة
  اللغة العربيةو  قسم اآلداب

  كلية اآلداب واللغات
  )الجزائر( –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

  :ملّخص
 األدبيــة،و  المعاصــرة بمثابــة تطــّور علمــي فــي مجــال الدراســات اللغويــة كــان مــيالد المنــاهج التحليليــة

هـو مـنهج يتعامـل مـع النصـوص األدبيـة تعـامال لسـانيا؛ و  ؛"المـنهج اللسـاني النصـي"من بين هـذه المنـاهج و 
مــن أجــل و  أي أنــه ينطلــق فــي عمليــة التحليــل مــن فكــرة أســاس مفادهــا أن الــنص المــدروس إنمــا يحلــل لذاتــه

أسـس إجرائيـة محـددة، مـن بينهـا و  القوانين التي بني عليها وفق مرتكـزات نظريـةو  ذاته، بهدف تحديد القواعد
النقــد المعاصــر وفــق منـــاهج و  بمــا أن الباحــث فـــي مجــال اللغويــات الحديثــةو  ،"التّــداخل الّنّصــي"مــا وســم بـــ

قضـايا النقـد األدبـي و  أكاديمية مدرك لهذه الحقائق العلمية، فإّن ذلك قد يحيلـه إلـى حيثيـات الـدرس البالغـي
  .في التراث العربي
إذا : كشــف عــن هــذا التقــاطع الفكــري بــين األمــم كــان البــد مــن اإلجابــة عــن اإلشــكال اآلتــيو فــي محاولــة لل

   كان للتداخل النصي دالئل في التراث العربي، فإلى أّي مدى يمكن تحديد القواسم المشتركة فيما بينهما؟
  
:Résumé 

 La naissance de méthodes analytiques contemporains comme l'évolution 
de la science dans le domaine des études linguistiques et littéraires, et parmi ces 
approches « la méthode linguistique » est une méthode pour traiter avec des 
textes de discours littéraire à linguistique, tout qui débute dans le processus 
d'analyse de l'idée de base de ce texte étudié, mais analyse pour lui-même et 
pour elle-même, afin de déterminer les règles et les lois sur lesquelles elle est en 
accord avec les fondements de la théorie et des motifs de procédure précises, y 
compris le marquage "d'intertextualité", et en tant que chercheur dans le 
domaine de la linguistique et de la critique moderne de contemporain selon le 
programme d'études est au courant de ces faits scientifique, il peut saisir le bien-
fondé de la leçon et les questions rhétoriques de la critique littéraire dans le 

patrimoine arabe . 
Dans une tentative de détecter cette intersection entre Nations 

intellectuelle devait être répondu à propos de la confusion qui suit: Si les signes 
d'intertextualité dans le patrimoine arabe, dans quelle mesure peut déterminer les 
points communs entre eux? 
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لكــن و  "التــداخل النصــي"أول مــن أشــار إلــى مــدلول  )Bakhtin" (بــاختين"كــان الناقــد الروســي  إذا
ما يحمله هذا األخيـر مـن خبـرات و  كاتبهو  ، حوار بين النص)Dialogism" (الحوارية"بمصطلح مغاير هو 

الناقـدة البلغاريـة  فـإنمـا يملكـه هـذا المتلقـي مـن معلومـات سـالفة، و  متلقيـهو  سابقة، كما أنه حوار بين النص
 "النصـــــــي التـــــــداخل"هـــــــي أول مـــــــن اســـــــتخدم مصـــــــطلح ) Gulia Kristeva" (جوليـــــــا كريســـــــتيفا"
)Intertextualité (يحيـــل إلـــى تجمـــع العديـــد مـــن النصـــوص؛ ألن هـــو مفهـــوم و  ؛1فـــي مقابـــل هـــذا المفهـــوم

 ال يعـــّد مـــن النصـــوصو  الكاتـــب فـــي أصـــله قـــارئ ظـــل يمـــارس فعـــل القـــراءة، فذاكرتـــه تخـــزن مـــا ال يحصـــى
الثقافيــة التــي يستحضــرها فــي كــل قــراءة محــاوال و  خلفياتــه التاريخيــةو  األفكــار التــي تــدل علــى اتســاع آفاقــهو 

  . 2تسخيرها في انفتاح الداللة
ليتحــدث عــن التــداخل ) Roland Barthes" (روالن بــارت"الناقــد الفرنســي " كريســتيفا"يــأتي بعــد و 

أن النصــوص األخــرى تتــراءى فيــه بمســتويات و  كــل نــص هــو تنــاص، يــث رأى أنالنصــي بــوعي أكثــر، ح
الحاليـــة، فـــالنص لـــيس إّال نســـيجا جديـــدا مـــن و  مـــن خـــالل هـــذه النصـــوص تـــدرك الثقافـــة الســـالفةو  متفاوتـــة،

أكسـبه داللـة شـاملة، باعتبـاره و  قد وسع من مفهوم التداخل النصي" بارت"، وبالتالي فإن 3استشهادات سابقة
انفتــاح الثقافــات، فالتــداخل النصــي بالنســبة لــه و  حــد النقــاد المتــأخرين الــذين ال ينكــرون تصــادم الحضــاراتأ

حــوار بــين نصــين أو عــدة نصــوص تتصــارع فيمــا بينهــا ليبطــل أحــدهما مفعــول و  اتحــاد،و  تبــادل،و  تفاعــل،
 نهــا تجمــع أكثــر مــن صــوتألاآلخــر، فهــو يــدرك أن النصــوص األدبيــة إنمــا بنيــت علــى أســاس هــذه التقنيــة 

  .4أكثر من ثقافة داخلهاو 
هـي " جوليـا كريسـتيفا"ٕاذا كانـت و  من أشار إلـى مفهـوم التـداخل النصـي،هو أول " باختين"ٕاذا كان و 

هــو مــن وســع مفهــوم هــذا المصــطلح، فــإن " روالن بــارت"ٕاذا كــان و  مــن وضــعت مصــطلح التــداخل النصــي،
هو الذي أشبع مفهوم هذا المصـطلح بحثـا، حيـث لـم  Gerard Genette)" (جيرار جينيت"الناقد الفرنسي 

" التعـــــالي النصـــــي"يتوقــــف عنـــــد الحـــــدود التــــي رســـــمها ســـــابقوه، بـــــل تجاوزهــــا إلـــــى البحـــــث فيمـــــا أســــماه بــــــ
)Transtextualité(بمعنـى و  ،5؛ فهو كل مـا يضـع الـنص فـي عالقـة ظـاهرة أو سـرّية مـع نصـوص أخـرى

  .6لق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمنيآخر هو كل ما يجعل نصا ما يتعا
  :بناء على هذا المدخل التاريخي يّتضح أن مصطلح التداخل النصي قد مّر بثالث مراحل تأسيسية هي 
 ".باختين"مرحلة الميالد على يد الناقد الروسي   -أ
روالن "   الناقــد الفرنســيو  ،"جوليــا كريســتيفا"التنظيــر علــى يــد كــل مــن الناقــدة البلغاريــة و  مرحلــة التقعيــد -ب

  ".بارت
   ".جيرار جينيت"التجدد على يد الناقد الفرنسي و  مرحلة التطور -ج

حتـــى نقـــارب مفهـــوم التـــداخل النصـــي بشـــكل عـــام نتوســـل ذلـــك مـــن مفهـــوم الـــنص علـــى مســـتوى و 
م أو الشـكل المرئـي منـه إظهار الشـكل الصـوتي المسـموع مـن الكـال االصطالح، حيث عرفه أحد النقاد بأنه

 Robert De Beau" (روبــرت دي بــو جرانــد"ال يتحقــق ذلــك حســب و  ،7عنــدما يتــرجم إلــى المكتــوب
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Grande( التفريــق بــين مــا يمكــن  مــن خاللهــاو  ،إّال وفــق معــايير جعلــت أساســا مشــروطا إليجــاد النصــوص
  :8هذه المعايير هيو  ما ال يعد من قبيل النصوص،و  يعد

 ،)Acceptability(القبــولو  ،)Intentionality(القصــد و  ،)Coherence(الحبــك و  ،)Cohesion(الســبك 
   ).Informativity(اإلعالميةو  ،)Intertextuality(التداخل النصيو  ،)Situationality(رعاية الموقفو 
، "التــداخل النصــي"ضــوابط إيديولوجيــة يســمى و  ةمــن بــين المعــايير المقــّررة ســلفا معيــار تحــّده أبعــاد نفســي إن

  فما التداخل النصي؟
مصــطلح نقــدي معاصــر يقتضــي أن العمــل األدبــي إنمــا يــدرك فــي ظــل عالقاتــه " التــداخل النصــي" 

ال يتعــدى كونــه مجموعــة مــن و  باألعمــال األدبيــة األخــرى، فــاألدب ينمــو فــي عــالم ملــيء بكلمــات اآلخــرين
؛ ألن الكاتـــب بمجـــرد إصـــدار نصـــه يـــدخل فـــي رة أعيـــدت صـــياغتها بشـــكل جديـــدمعاصـــو  نصـــوص ســـابقة

متــأثرا، إلــى أن تصــبح عمليــة و  مــنفعال، مــؤثراو  يظــل الــنص بــذلك فــاعالو  مختلفــة،و  عمليــات تنــاص متعــددة
يولــد نــص جديــد يشــكل  تفاعــلهــذا البو  الماثــل عمليــة تشــترك فيهــا النصــوص الغائبــة،/إنتــاج الــنص الحاضــر

يلجـأ إلـى هـذه التقنيـة  يحيل هـذا إلـى أن األديـب إنمـاو  ،9القارئو  ت نفسه تناصا مع مكنونات الثقافةفي الوق
ٕامـا بـوعي لهـدف مقصـود هـو نقـل و  أو مكتسـبة،إّما بغير وعي لكونه يبدع أساسا مـن خلفيـة فكريـة مترسـبة 

ستقصــاء المعنــى المقصــود الــذي الغمــوض بغيــة او  األفكــار للقــراء بطريقــة جماليــة تعتمــد اإليحــاءو  المفــاهيم
يتعدد بفعل ذلك االنتقال التناصي، هذا االنتقال الـذي يتحـول علـى ضـوئه الـنص إلـى بنيـة متقاطعـة و  يتزايد

 مــع مختلــف النصــوص الســابقة أو المعاصــرة لهــا بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة يعكســها مســتوى التــأثير

للــذات المبدعــة التــي تتــأثر  التــأثر إّال إلــى الجانــب النفســيو  ثيرال يمكــن أن يــرّد مســتوى هــذا التــأو  ،10رالتــأثو 
آثـارهم؛ ألن هـذه الخبـرات المشـتركة بـين البشـر هـي مصـدر الفـن بالنسـبة ألعمـال أدبيـة و  بخبرات األسـالف

  .11في ظلها تتحدد قيمتها الفنيةو  لغوية،و  نفسيةو  آثار تاريخية هي سليلة
ــّداخل النّ معــايمكــن تحديــد  بنــاء عليــه  ــاء بــين مصــطلحات الت راث أطروحــات التّــو  يّصــلم االلتق

  :قضايا نقدية وفق اآلتي ذكرهو  مباحث بالغية من العربي
I /  ّمباحث البالغة العربيةو  يصّ مصطلحات التّداخل الن:  

 –اطع التـي تتقـو  عقد مقارنة انطالقا من أسس نظرية تتحقق على مستوى بعض المباحث البالغية إن 
   :مع مفاهيم المتفاعالت النصية، تقتضي التقابل اآلتي –إلى حد ما 

 إذا كانت المتفاعالت التاريخية مصطلحا نقديا معاصرا يمتد مفهومـه :لميحالتّ و  ةاريخيّ التّ المتفاعالت  -1 
، بعـد زمنـي فعلـيأو أحـداث أو شخصـيات لهـا  إلى آثار التاريخ السحيق، من خـالل اإلشـارة إلـى وقـائع إما

أّن أحـــداث الـــنص األدبـــي تـــزامن األحـــداث  الـــذي كتـــب فيـــه الـــنص زمنيـــا؛ أيالتـــداخل مـــع الواقـــع  أو إلـــى
، فإن التلمـيح فـي البالغـة العربيـة هـو اإلشـارة إلـى قصـة تاريخيـة 12 تحاكيها بطريقة فنيةو  الواقعية الحاضرة

  .13معلومة أو مثل سائر من غير ذكره
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مـا إذا أن هذه المتفاعالت تتجلى فـي المرجعيـة الدينيـة لألديـب في بماو  :االقتباسو  ةينيّ الدّ  المتفاعالت -2 
 ،14ايتم ذلك من خالل توظيف متنهـا توظيفـا فنيـ ، إذأو الكتاب المقدس ونحوهما كان أساسها القرآن الكريم

علـى سـبيل  –أو الحـديث فإن االقتباس البالغي هو أن يضمن األديب منثوره أو منظومـه شـيئا مـن القـرآن 
 . 15بأنه منهما وجه ال يبدوعلى  –المثال 

إن المتفاعالت األدبية تضـم كـل البنيـات المتصـلة بـاألدب فـي جانبـه الشـفوي أو  :ةالمتفاعالت األدبيّ  -3 
 عليــه اعتبــر فــن األســاطيرو  ، ســواء أ كــان واقعيــا أم متخــيال،نثــرو  ا مــن شــعرينــدرج ضــمنه مــاو  الكتــابي،

المأثور الشعبي مندرجا ضمن هذا المتفاعل النصي على اعتبار أن هذا الشق مـن المتفـاعالت يحيـل إلـى و 
سابق، في مقابل شق ثان تحيل إليه نصوص شعرية أو نثريـة ألدبـاء معاصـرين لصـاحب الـنص و  كل قديم
  :17ة هيهذا المفهوم النقدي المعاصر يتقاطع مع ثالثة معالم في البالغة العربيو  ،16الحاضر

يتحقق حين يضّمن األديب أثـره اإلبـداعي شـعرا مـن شـعر الغيـر مـع التنبيـه عليـه إن  بما أنه :ضمينالتّ  -أ
  .مشهورا لدى النقاد لم يكن

ذلك بما أنه نظم النثر مطلقا، إذ من شروطه أن يؤخذ المنثور بجملة لفظه أو بمعظمه، فيزيـد و  :العقد -ب
    .الشعرينقص ليدخل في وزن و  الناظم فيه

   .؛ ما يعني أن يتم على يد أحد المبدعين نثر نظم معين"العقد"حيث إنه عكس  :الحلّ  -ج

 II /  ّقد األدبيقضايا النّ و  يصّ مصطلحات التّداخل الن:  
، وفـي اصـطالح نقـاد األدب هـي 18في اللغة هي أخذ الشيء من الغير على وجه الخفيـة" السرقة" 

  "المســــخ"و "النســــخ"يكــــون ذلــــك علــــى ثالثــــة أوجــــه هــــي و  ينســــبه لنفســــه،و  كــــالم الغيــــر أن يأخــــذ الشــــخص
   :ستدعي المقارنة اآلتيةهي أوجه تتوافق مع أشكال التداخل النصي فتو  ،19"السلخ"و
يأخـذ األديـب  أن هـو فـي النقـد األدبـي" نسـخال"مـن المعلـوم أن  :داخل االجتراريالتّ و  )نتحالاال (سخ النّ  -1 

مفهـوم جــامع  ، فهــو20المعنـى معــا، بـال تغييــر أو تبـديل، أو بتبــديل األلفـاظ كلهـا أو بعضــها بمرادفهـاو  اللفـظ
التــداخل "فــي مقابــل هــذا المفهــوم النقــدي القــديم يــأتي مفهــوم و  ،21تــدل علــى تزييــف الحقيقــة وتزويرهــالمعــان 

يتعامـل و  تمد األديـب مادتـه مـن عصـور سـابقة،يسـيقتضـي أن  ه مصطلح إجرائي معاصربما أن" االجتراري
ســبب ذلــك أن األديــب يقــدس الــنص الغائــب علــى اعتبــار أّنــه الخلفيــة و  مــع الــنص الغائــب بــوعي ســكوني،

  .22الفكرية التي يعتمد عليها في عملية اإلبداع
 األديـب لـى أخـذفـي النقـد األدبـي ع" المسـخ"مفهـوم  صـرتقي :داخل االمتصاصـيالتّـو  )اإلغـارة(خ سمال -2 

 فـي النقـد المعاصـر مفهـوم التـداخل االمتصاصـيوافـق هـذا مـا يو  ،23فقط أوتغيير بعض النظم ،بعض اللفظ
ــــــــــــةأعلـــى درجـــة مـــن التـــداخل االجتـــراري، إذ فيـــه ينطلـــق األديـــب أساســـا مـــن إقـــراره بمـــا أنـــه  الـــنص  بأهمي

طريقــة ال ينفيــان و  ص بأســلوبا يجعلــه يتعامــل مــع الــنوعيــه بحاجــة الــنص األصــل إليــه، ممــو  المستحضــر
بالتـــالي فـــإن هـــذا الشـــكل يتحقـــق فيـــه نـــوع مـــن و  األصـــل، بـــل يســـهمان فـــي اســـتمراره كجـــوهر قابـــل للتجـــدد،

 .24اإلبداع
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يتحقـق فقـط " السـلخ"نقاد األدب العربي القـديم أن مفهـوم  يرى :داخل الحواريالتّ و  )اإللمام(لخ السّ  -3 
 افنيّ  اإبداعال يمكن أن يكون إّال  في هذا المستوىفإن ما يحدث  التاليبو  ،25عند أخذ األديب المعنى وحده

التـداخل  أشـكالمـن  درجـة أعلـىبمـا أن هـذا األخيـر مفهـوم التـداخل الحـواري  يحيل إلىو  يختلف عن سابقه
حجمهـــا، و  شـــكلهاو  مظـــاهر االســـتالب مهمـــا كـــان نوعهـــايقـــوم علـــى تحطـــيم  حيـــث ،لفاســـمـــذكورة النصـــي ال
يعتمد في ذلك و  التغيير،و  التعديلو  ال يقدس أّي نص، بل يتعامل مع النصوص من خالل التحويرفاألديب 

علـــى القـــراءة الواعيـــة المعّمقـــة التـــي تـــربط الـــنص الحاضـــر ببنيـــات نصـــوص غائبـــة معاصـــرة أو تراثيـــة، إذ 
  .26الالوعيو  تتفاعل فيه هذه النصوص فيما بينها على ضوء قوانين الوعي

بمختلـــف أنماطهـــا قـــد لفتـــت انتبـــاه الكثيـــر مـــن  العالقـــات التواصـــلية القائمـــة بـــين النصـــوص هـــذه إن 
فتـداخل النصـوص أو  ،27األّولـينو  ٕانما يتعّداه إلى القدماءو  ال يقتصر ذلك على المحدثينو  الدارسين العرب،

ن الــوعي اإلبــداعي فــي تعالقهــا، تكثيفهــا أو تحاورهــا فــي بنــاء رســوبي باعتبــاره آليــة نقديــة لــم يكــن غائبــا عــ
ذلــك بنصــوص صــريحة يؤكــد فيهــا أصــحابها إدراكهــم لهــذه الســمة التــي يتميــز بهــا و  بــواكير اإلبــداع األدبــي،

هـذا و  ،»مـا أرانـا نقـول إال معـارا أو معـادا مـن لفظنـا مكـرورا«: قالوا مماو  ،بناء الشعر على وجه الخصوص
علــــى الــــنص الحاضــــر أو  –الســــابقة  –القديمــــة يعنــــي أّن ثّمــــة إحساســــا عامــــا لــــديهم بســــلطة النصــــوص 

مثال ذلك أن من شروط تعلم نظم الشعر عند العرب، أن يطلب مـن الشـاعر فـي مرحلـة التلقـي و  ،28الجديد
، ثــم يطلــب منــه أن ينســاها فــي مرحلــة العطــاء الشــعري، لتــدخل محفوظاتــه أن يحفــظ كثيــرا مــن أشــعار غيــره

المتمـاهي فـي الـذات المبدعـة و  هكـذا يغـّذي الالوعـي البـاطنو  ،لكـن فـي شـكل جديـدو  هذه في نسـيج عطائـه،
   .29الوعي الفني الظاهر

النقــاد العــرب لــم تعــد و  ٕان اختلفــت مصــطلحاتها لــدى المعاصــرين مــن األدبــاءو  ذاتهــاأن المفــاهيم  الّ إ
حريــة فــي بــوعي منــه أو بــدون وعــي، أصــبح يمتلــك الو  مقصــورة علــى أشــكال االســترفاد المتعــددة، فالمبــدع

  . 30مزاحمته لصوته الخاصو  اإلبداعي دون اإلحساس بمطاردة خجله من بروز اآلخرإعادة بناء نصه 
قضــية مــن و  بهــذا التفاعــل الفنــي علــى مســتوى مبحــث مــن مباحــث البالغــة العربيــة،و  ،فــي األخيــرو 

أو  ماضــيا –ن نصــا تاريخيــا ســواء أ كــا) المتفاعــل النصــي(يتحــول الــنص األّول قضــايا النقــد األدبــي القــديم
كما ال يمكـن أن يـربط  أم دينيا إلى نص جديد ال صلة له بالسابق، ،–قديما أو حديثا  –أم أدبيا  ،-حاضرا

فــي و  تقنيــات المنــاهج التحليليــة المعاصــرة،و  وعــي القــراء بأبعــاد اإلبــداعو  فيمــا بينهمــا ســوى ثقافــة المبــدعين،
  .يطليعتها أشكال التداخل النص

التــداخل  مصــطلحات مــا يتوافــق معهــا مــنو  المقارنــة المعقــودة بــين معــالم التــراث العربــي نّ ّتضــح أي، أيضـــــــــا
فـي بيـان قاسـم مشـترك بينهمـا،  تسهمأ النصي باعتبارها مفاهيم نقدية معاصرة في مجال التحليل المنهجي

لمسـتوى  الغربـي يؤسـسو  العربـي لدرسـينذلـك أن كـال او  هو أداء الوظيفة النقدية الوصفية ال المعياريـة،و  أال
ٕانمــا يحكــم عليــه فــي هــذا و  الــرداءة،و  إجرائــي ال يــتم مــن خاللــه الحكــم علــى العمــل األدبــي مــن حيــث الجــودة

   .المستوى من حيث درجة التأثر بما هو موجود
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 ،ط.د ،سـوريا ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،-تجليات التناص في الشعر العربي  –النص الغائب  ،محمد عّزام -1
  .36ص ،م 2001

اإلشـــكاالت و  المالمـــحو  دراســـة فـــي األصـــول –التفكيكيـــة فـــي الخطـــاب النقـــدي المعاصـــر  ،ســـامية راجـــح ،بشـــير تاوريريـــت -2
  .61ص ،م 2006 ،1ط ،الجزائر ،دار الفجر للنشر ،-التطبيقية و  النظرية

  .31 ،28ص ،-ناص في الشعر العربي تجليات الت –النص الغائب  ،محمد عّزام -3
اإلشـــكاالت و  المالمـــحو  دراســـة فـــي األصـــول –التفكيكيـــة فـــي الخطـــاب النقـــدي المعاصـــر  ،ســـامية راجـــح ،بشـــير تاوريريـــت -4

  .62 ،61ص ،-التطبيقية و  النظرية
 اإلشـــكاالت النظريـــةو  المالمـــحو  دراســـة فـــي األصـــول –محاضـــرات فـــي منـــاهج النقـــد األدبـــي المعاصـــر  ،بشـــير تاوريريـــت -5

  .133 ،132ص ،م 2006 ،1ط ،الجزائر ،دار الفجر للنشر ،-التطبيقية و 
 ،96ص ،م 2001 ،2ط ،لبنـان ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،-السياق و  النص –انفتاح النص الروائي  ،سعيد يقطين -6

97.  
 1991 ،ط.د ،لبنـان ،بيـروت ،المركـز الثقـافي العربـي ،-بحث فيما يكون بـه الملفـوظ نصـا  –نسيج النص  ،األزهر الزناد -7
  .12ص ،م
 ،م 1998 ،1ط ،مصـر ،القـاهرة ،عالم الكتـب ،نتمام حسا: ترجمة ،اإلجراءو  الخطابو  النص ،روبرت دي بوجراند: ينظر -8

  .106 -103ص
  .10 ،9ص ،-تجليات التناص في الشعر العربي  –النص الغائب  ،محمد عّزام -9

اإلشــكاالت و  المالمــحو  دراســة فــي األصــول –التفكيكيــة فــي الخطــاب النقــدي المعاصــر  ،ســامية راجــح ،بشــير تاوريريــت -10
  .62ص ،-التطبيقية و  النظرية

 "إليليـا أبــي ماضــي)"المســاء(دراســة تطبيقيـة لقصــيدتي  –الخطــاب الشـعري فــي منظــور اللسـانيات النصــية  ،أحمـد مــداس -11
العلــوم و  كليــة اآلداب ،بســكرة ،جامعــة محمــد خيضــر ،مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير ،-" لنــزار قبــاني)"قارئــة الفنجــان(و

  .56ص ،م 2003/2004 ،قسم األدب العربي ،اإلنسانية
تجليـــات  –الـــنص الغائـــب  ،محمـــد عـــّزام؛ 107 ،106ص  ،-الســـياق و  الـــنص –انفتـــاح الـــنص الروائـــي  ،ســـعيد يقطـــين -12

  .52ص ،-التناص في الشعر العربي 
يـة الـدار النموذج ،يوسـف الصـميلي: ضـبط وتـدقيق وتوثيـق ،جـواهر البالغـة فـي المعـاني والبيـان والبـديع ،أحمد الهاشمي -13

  .342ص ،م 2000 ،2ط ،لبنان ،بيروت ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر
تجليـــات  –الـــنص الغائـــب  ،محمـــد عـــّزام؛ 107 ،106ص  ،-الســـياق و  الـــنص –انفتـــاح الـــنص الروائـــي  ،ســـعيد يقطـــين -14

  .52ص ،-التناص في الشعر العربي 
 ،اعة والنشـردار ومكتبة الهالل للطب ،علي بوملحم: وشرح تقديم وتبويب ،اإليضاح في علوم البالغة ،الخطيب القزويني -15

   .342ص ،م 2000 ،ط.د ،لبنان ،بيروت
تجليـــات  –الـــنص الغائـــب  ،محمـــد عـــّزام؛ 107 ،106ص  ،-الســـياق و  الـــنص –انفتـــاح الـــنص الروائـــي  ،ســـعيد يقطـــين -16

  .52ص ،-التناص في الشعر العربي 
جواهر البالغـة فـي المعـاني والبيـان  ،أحمد الهاشمي؛  347 – 344ص ،لبالغةاإليضاح في علوم ا ،الخطيب القزويني -17

  .342 – 340ص ،والبديع
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 ،م 2005 ،1ط ،لبنــــان ،بيــــروت ،النشــــر والتوزيــــعو  دار الفكــــر للطباعــــة ،تــــح. د ،كتــــاب التعريفــــات ،الشــــريف الجرجــــاني -18
  . 85ص

  .337ص ،يان والبديعجواهر البالغة في المعاني والب ،أحمد الهاشمي -19
  .ص نفسها ،نفسه -20
دار الثقافة للنشـر  ،التوزيعو  الدار العلمية الدولية للنشر ،حديثهاو  قضايا النقد العربي قديمها ،حسين راضي ،داود غطاشة -21

  .6ص ،م 2000 ،1ط ،األردن ،عمان ،والتوزيع
  .53ص ،-تجليات التناص في الشعر العربي  –النص الغائب  ،محمد عّزام -22
  .334ص ،اإليضاح في علوم البالغة ،الخطيب القزويني -23
 ،مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير ،-دراســة نحويــة أســلوبية  –الجملــة فــي شــعر يوســف وغليســي  ،فوزيــة دندوقــة -24

  .194ص ،م 2003/2004 ،قسم األدب العربي ،العلوم اإلنسانيةو  كلية اآلداب ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر
 ،دالئــل اإلعجــاز فــي علــم المعــاني ،عبــد القــاهر الجرجــاني ؛336ص ،اإليضــاح فــي علــوم البالغــة ،الخطيــب القزوينــي -25

دار المعرفــة للطباعــة والنشــر  ،محمــد رشــيد رضــا: علــق عليــه ،محمــد محمــود التركــزي الشــنقيطي ،محمــد عبــده: صــحح أصــله
  .301 ،300ص ،م 2001 ،3ط ،نانلب ،بيروت ،والتوزيع

 –الغائــب  الــنص ،محمــد عــّزام؛ 194ص ،-دراســة نحويــة أســلوبية  –الجملــة فــي شــعر يوســف وغليســي  ،يــة دندوقــةفوز  -26
  .53ص ،-تجليات التناص في الشعر العربي 

جامعـة محمـد  ،رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير ،الدينية في شعر ياسـين بـن عبيـدو  المرجعيات الفكرية ،دليلة مكسح -27
  .147ص ،م 2006/2007 ،قسم األدب العربي ،العلوم اإلنسانيةو  كلية اآلداب ،بسكرة ،خيضر

 ،م 2005 ،ط.د ،مصـر ،اإلسـكندرية ،رف للنشـردار المعـا ،النقـد فـي التنـاص الشـعريو  كتـب األدب ،مصطفى السعدني -28
  .277ص
  .40 ،9ص ،-تجليات التناص في الشعر العربي  –النص الغائب  ،محمد عّزام -29
  .278 ،277ص ،النقد في التناص الشعريو  كتب األدب ،مصطفى السعدني -30


