
 والتناص التراثيلرواية ا

 

أشرنا فيما سبق إلى مصطمح التفاعل النصي الذي يتفرع إلى عدة مكونات من بينيا التناص، 
 وبذلك يمكن دراسة ىذا المصطمح من حيث:

 ـ قسميو: النص، المتفاعل النصي
 ـ أنواعو: المناص، التناص، الميتانص
 ـ أشكالو: الذاتي، الداخمي، الخارجي

التعالق النصي الذي يجسد مجموعة من المتعاليات النصية المختمفة عند  النصي يحققوالتفاعل 
مابين النص الالحق والنص السابق،  جرار جنيت ، وأىم متعالية نصية ىي التي تحقق العالقة

والمتمثمة في البنية النصية المحولة والمتداخمة، ولتكن الرواية الجديدة، مع بنية نصية أخرى، وىي 
 وص التراثية. النص

اشتغل يقطين في كتابو" انفتاح النص الروائي، النص والسياق" عمى األنواع الثالثة من التفاعل 
ألنيا، حسب رأيو، موجودة داخل النص و ينظر إلييا عمى أساس أنيا بنيات نصية النصي 

بحكم معناه العام الذي استعمل بو في بدايات توظيفو مع  إن التناصيستوعبيا النص. يقول: "
بين باختين وكريستيفا، يتعمق بالصالت التي تربط نصا بآخر، وبالعالقات أو التفاعالت الحاصمة 

النصوص مباشرة أو ضمنيا، عن قصد أو غير قصد، وأي نص كيفما كان جنسو أو نوعو ال 
.وىذا وى ما مع النصوص السابقة أو المعاصرة لو"يمكنو إال أن يدخل في عالقات ما وعمى مست

والية عبر الزمن، فمن ثم فإن تأكيد عمى حتمية العالقة بين النصوص المنتجة خالل الفترات المت
، وفي ىذا يرى سعيد يقطين أن سابقةتراثية سردية نتيجة تفاعل نصوص  وىالحالي  النص السردي

القة بالنصوص السردية التراثية، وتظير ىذه العالقة ص السردية الحديثة ليا عالكثير من النصو 
 :من خالل شكمين ىما

االنطالق من نوع سردي قديم كشكل، واعتماده منطمقا إلنجاز مادة روائية، وتتدخل بعض  -1"
قواعد النوع القديم في الخطاب...ويمكن التدليل عمى ذلك بحضور أنواع ذات أسموب قديم كالمقامة 

 ...والرسالة والرحمة



االنطالق من نص سردي قديم محدد الكاتب واليوية، وعبر الحوار أو التفاعل النصي معو،  -2
نتاج داللة جديدة ليا صمة بالزمن الجديد الذي ظير فيو  يتم تقديم نص سردي جديد) الرواية(، وا 

حاورة والمقصود ىنا أن التعالق النصي يحدث إما بمحاورة النوع واستعارتو جزئيا، أو م .النص"
ومن نماذج الشكل الثاني، كما يشير يقطين، رواية الزيني بركات  النص التراثي في حد ذاتو.

لجمال الغيطاني التي يحاور فييا نصا تراثيا يتمثل في بدائع الزىور البن إياس، ورواية ليالي ألف 
 مع ألف ليمة وليمة الشييرة في األدب الشعبي العربي. المتناصةليمة لنجيب محفوظ 

إن تجسيد التناص رىين بتحقق الوجود النصي الفعمي ألنو إذا" لم تتحقق مظاىر نصية موجودة 
في نصوص سابقة لما أمكننا التواصل ، أو إدراك ما تقدمو نصوص الحقة تتجسد في المظاىر 

ن تعددت أشكاليا وأصنافيا وفي ىذا إشارة إلى أىمية النص السابق، وضرورة  ".السابقة نفسيا وا 
 .الوعي بمحدداتو من أجل ربطو بتقنية التعالق النصي

 تجليات التفاعل النصي:
أورد سعيد يقطين في كتابو" الرواية والتراث السردي" أمثمة عن التفاعل النصي بين النص 

شف عن طرائق تعالق نص ليالي السردي الجديد والنص السردي التراثي، ومن بينيا محاولة الك
ألف ليمة لنجيب محفوظ مع ألف ليمة وليمة باعتبارىا نصا سابقا متعمقا بو، وكذلك الكشف عن 

 الذي تفاعمت معو.خصوصية ليالي ألف ليمة وعن تميزىا كنص الحق عن النص التراثي 
المروية، التي ضروري جدا الوقوف عند أىم ما يميز ألف ليمة وليمة عمى مستوى الحكايات 

يتميز الحكي فييا" باالنطالق من العجيب إلى األعجب إلى األكثر عجبا، وواضح من خالل ىذا 
الترابط أن األول وليد الثاني، فكمما انتيت حكاية كبرى وتناسمت حكايات فرعية عديدة ضمنيا، 

ثال تعجب شيريار . مكانت النياية بتعجب الشخصيات المروي ليم في الحكاية والمروي لو خارجيا"
ضطره لمسؤال: حين تذكر شيرزاد جممتيا المشيورة" إن ما سأحكيو أعجب مما حكيت" وتعجبة ي

 كيف كان ذلك؟ ويكون الجواب عنو حكاية جديدة وىكذا..
يوضح يقطين التوازن الحاصل بين ما ىو خارج حكائي عمى صعيد مادة الحكي التي تجسد 

ي انتيى إلى قاتل لمعذارى بعد الميمة األولى، وما ىو داخل القصة اإلطار ومحورىا شيريار الذ
حكائي المتجمي من خالل حكاية شيرزاد المضمنة عمى أساس العجب، والتي تحقق القصص 

 المضمنة وفييا ما تحكيو شيرزاد كل ليمة دفعا لمقتل.



بإنجاب وبانتياء القصص المضمنة، حسب يقطين، تتم العودة إلى القصة اإلطار التي تنتيي 
 .شيرزاد والعفو عنيا

أما في ليالي ألف ليمة لنجيب محفوظ فيجعل الكاتب" قصة شيريار وشيرزاد مدار حكيو، ويبدأ 
بنيايتيا لتكون بداية لياليو، وأمام الكاتب ىنا احتماالت عدة لتمديد نص منتو بناء عمى ما تقدمو لو 

لم القصص المضمنة ليحكييا لنا معطيات القصة اإلطار، لكن نجيب محفوظ يستعيد بعض عوا
ل النصي امتدادا عاترح أن يكون التفوالواضح جميا أن يقطين يق كوقائع جارية لحكايات منتيية".

 باجتزاء عناصره والعمل عمى تحويميا وتحويرىا كما فعل نجيب محفوظ. ، وليسلمنص السابق
االختالف بينيما عمى يظير التفاعل النصي بين النصين، حسب يقطين، عبر عناصر تبرز 

 مستوى الشكل السردي ومنيا:
وتظير شيرزاد المكمفة بالحكي ناظما خارجيا، أما في  في ألف ليمة يتداخل التأطير والتضمين

ليالي نجيب محفوظ فترد األحداث متسمسمة متتابعة، والمكمف بالحكي وىو الذات الثانية لمكاتب 
 يظيرفاعال.

مختمفة تتميز بالتأطير والتضمين، بينما في ليالي محفوظ تم دمج الحكايات في ألف ليمة وليمة 
 حكايات مختمفة في بنية واحدة ليا بداية ونياية،وكذلك اعتماد القصة اإلطار في نيايتيا.

نجيب محفوظ وىنا تتحقق المشابية مع ميزة لي اما جرى من أحداث في ألف ليمة يتكرر في لي
 متعمق بو.التحويل من النص المتعمق لمنص ال

حين اعتمد البناء واليدم في وذلك نصو، نجيب محفوظ في طريقة تعالق ويشير الباحث إلى تميز 
الوقت نفسو لمنص السابق، رغم أن إنتاج نص جديد يتحقق عن طريق القراءة المتأنية لمنص 

 .عل معو يحقق نصا جديدا مختمفا ومتشابياالسابق، وفي مرحمة موالية يتم تفكيكو والتفا

 وأخيرا يمكن الوقوف عند بعض أشكال التعالق بين النصين وقد حددىا يقطين في النقاط التالية:

ـ مشابية نص نجيب محفوظ لمنص السابق لينتج نصا جديدا، وىذه المشابية في مادة حكيو 
 وبعض مميزاتو النوعية) البعد العجائبي(.



النص السابق إلى نص جديد مغاير لمنص المحول ويبرز ذلك في القراءة اإلنتاجية التي  ـ تحويل
لمحكاية العجيبة في شكل  قام بيا الكاتب، وقد برز ىذا التحويل من خالل تقديم نجيب محفوظ

 جديد) الرواية (.

في خصوصيتيا الكاتب بيذا التفاعل النصي إضافة إلى الرواية العربية، وىذه اإلضافة ليا  ـ حقق
 .تجربة الكاتب الروائية

أخرى كالمناص  ـ حقق نجيب محفوظ من خالل ىذا متعالية التعالق النصي ولم يتجاوزىا إلى أنواع
 مجرى السرد وحافظ عمى مبدئو الجوىري(. والميتانص) حول الكاتب

العديد من حاول محفوظ إبراز تقاطب القيم من خالل تحويمة لمنص السابق الذي يتكرر في ـ 
 رواياتو.

 ـ وظف نجيب محفوظ تقنيات الكتابة المختمفة في رواياتو في ىذا النص) ليالي ألف ليمة(، الذي
  كانت مادتو الحكائية متوفرة سمفا ما جعمو يولي أىمية لمغة والصورة الشاعرية.

 

 األعمال الموجهة:

 :المطلوب

 .(حسب اختياركلخص فصلين من فصول الرواية)-

بين النص الالحق والنص السابق اعتمادا على الفصلين حدد مظاهر التفاعل النصي  -
 .المختارين

 


