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  محاضرات َّـ النقد األدبي اِّـعاصر

  بوعلي كحال.د: إعداد 

  

3  

●  

  رية التناصـــنظ

التي لم  1969التناص نظریة نقدیة حدیثة نظرت لها الباحثة جولیا كریستیفا بدایة من عام       

غیر مباشر في دراسته ألعمال الكاتب  تنكر دور الناقد باختین في صیاغة هذه الفكرة على نحو

ویعرف الناص عموما على أنه مجموع العالقات التي تربط نصا بنصوص . الروسي دوستویوفسكي

  .أخرى، سواء كانت هذه العالقات شكلیة أو مضمونیة

والواقع أن التناص كفكرة كان متداوال في النقد األدبي القدیم حیث وظفت مصطلحات متعددة     

  :للداللة علیه مثل

  .ـ السرقة األدبیة    

  ).على معاني الشعراء السابقین(ـ اإلغارة     

  ).وهو توظیف صیاغات وعبارات مأخوذة من نصوص أخرى( ـ التضمین     

وضوع اهتماما كبیرا عند النقاد القدامى الذین اعتبروا هذه الظاهرة، في شقها وقد لقي هذا الم       

المتعلق بالنصوص المختلفة المؤلف، سرقة أدبیة، وهو تعبیر، وٕان كشف عن قصور في الرؤیة 

النقدیة، فإنه، في الواقع، یكشف بجالء تفطن القدماء لظاهرة التناص وأهمیته في الكشف عن شفرات 

  .اته الفنیة والفكریةالنص ومرجعی

  :ویكمن الجدید الذي أتت به نظریة التناص الحدیثة في    
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التعامل مع التناص باعتباره ظاهرة طبیعیة في اإلبداع األدبي ولیس مظهرا من مظاهر ضعف .1    

  .هذا اإلبداع وافتقاره للخیال كما توهم القدماء

وع في إطار نظریة متكاملة العناصر تشكل في صیاغة تلك األفكار المتناثرة حول هذا الموض.2    

  .مجموعها منظومة إجرائیة في تحلیل النصوص من منظور عالقتها ببعضها البعض

فغرض القدماء من التعرض لمسألة التناص، أو السرقة . تغذیه عوامل ثقافیة واجتماعیة شتى. 3    

ص كهدف للدراسة بهدف آخر هو تقدیم استبدلت نظریة التناص الحدیثة الحكم النقدي القیمي على الن

قراءة تأویلیة للنص تركز على تقاطع النصوص الغائبة مع النصوص الحاضرة والذي كما كانوا 

  .یسمونه، هو الحكم على النص باإلصابة والجودة أو اإلخفاق والضعف

  أنواع التناص

ن النصوص وتأثیر حاولت نظریة التناص الحدیث التعمق في ظاهرة التالقح الموجود بی     

النصوص السابقة في النصوص الالحقة بغرض رصد میكانیزمات اشتغال هذه الظاهرة فكان من 

نتائج ذلك الوقوف على أنواع متباینة من التناص بعضها یمس الشكل والبعض اآلخر یمس 

  :ومن هذه األنواع نجد. وفي كل نوع من هذین النوعین فروع أخرى . المضمون

  :الداخلي والتناص الخارجي  التناص. 1    

تســتند مقولــة التنــاص الــداخلي والتنــاص الخــارجي إلــى كــون ظــاهرة تــداخل النصــوص قــد تجــد      

مصـــدرا لهـــا عبـــر منـــابع متداخلـــة هـــي األخـــرى، حیـــث تتـــراوح بـــین نصـــوص المبـــدع نفســـه والنصـــوص 

خـالل تكـرار بعـض  ففیمـا یخـص المصـدر األول تتكشـف لنـا هـذه الظـاهرة مـن. األخرى التي لبسـت لـه

المعاني والقوالب األسلوبیة لدى الشاعر ، وقد یحـدث ذلـك فـي القصـیدة الواحـدة أو الـنص الواحـد، كمـا 

  . قد یحدث في قصائده المتعددة

أمــا المصــدر الثــاني، وهــو الــذي یعبــر عنــه بالتنــاص الخــارجي، فیكشــف عــن تــداخل مجموعــة     

  . ؤلف واحد أو لمؤلفین مختلفیننصوص فیما بینها سواء كانت هذه النصوص لم

  التناص األسلوبي.2

وهـو حضـور األســالیب السـابقة فــي الـنص ســواء تعلـق األمــر باألسـالیب البالغیــة مثـل االســتعارة    

والكنایة والتشبیه وما إلى ذلك أو استعمال معجم لغوي معروف عند السـابقین، أو اسـتعمال المحسـنات 

  .رها مما یمس شكل النص على الخصوصالبدیعیة مثل السجع والطباق، وغی
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  التناص المعنوي.3

ویســود هــذا النــوع مــن التنــاص فــي . ویقصــد بــه حضــور المعــاني الســابقة فــي الــنص الحاضــر    

النصــوص التــي تجمــع بینهــا الســیاقات المتشــابهة ألن المبــدع یعبــر عــن حــدث معــین قــد یكــون مشــابها 

فتجـئ المعـاني فـي هـذه الحالـة متشـابهة خاصـة إذا  لحدث سابق شكل موضوعا لشاعر في تلك الفترة،

  .وقد یكون هذا التكرار عفویا غیر مقصود من المبدع. كان المبدع ملما بتلك النصوص السابقة

والنمـــوذج الغالـــب فــــي هـــذا النـــوع مــــن التنـــاص هــــو توظیـــف األمثـــال والحكــــم واألقـــوال المــــأثورة،   

ویغلــب هــذا التنــاص أیضــا علــى النصــوص . یــث النبویــةباإلضــافة إلــى توظیــف اآلیــات القرآنیــة واألحاد

ذات المرجعیـــات العقائدیـــة والمذهبیـــة والفكریـــة مثـــل شـــعر الشـــیعة الـــذي نجـــده زاخـــرا بمعـــاني المـــذهب 

الشــیعي وأعالمــه، مثــل شــعر دعبــل الخزاعــي فــي العصــر العباســي، وشــعر ابــن هــانئ األندلســي فـــي 

  .المغرب في عصر الدولة الفاطمیة

  

  ألسطوريالتناص ا.3

یقصد بـه توظیـف أسـاطیر األولـین فـي الـنص الحاضـر توظیفـا یتجـاوز اسـتلهام العبـر واألفكـار     

ویكثـر هـذا النـوع مـن التنـاص . إلى التوظیف الجمالي الفني الذي یمنح العمل اإلبـداعي مسـحة خاصـة

شـعروتوفیق الحكـیم في أعمال المبدین ذوي االتجاهات التجدیدیة والحداثیـة مثـل الشـابي والسـیاب فـي ال

والتناص األسطوري یغلب علیه التوظیف الواعي للنصوص السابقة للتعبیر . في القصص والمسرحیات

لكــن فرویــد اكتشــف فــي التحلیــل النفســي أن بعــض األعمــال الفنیــة . عــن الرؤیــة الفنیــة الخاصــة للمبــدع

عــن الوعــي المؤلــف،  انطــوت علــى أبعــاد ومضــامین أســطوریة جــاءت بطریقــة غیــر واعیــة، ألنهــا تعبــر

  .وهو موضع التحلیل النفسي

  

  التناص اإلیقاعي.4

والمقصود به حضور الخصائص اإلیقاعیة للنصوص الشعریة السابقة في النص الحاضر لعدة     

  :أسباب منها

االلتزام باألوزان القدیمة الذي یؤدي حتما إلى تشابه اإلیقاع فـي القصـائد السـابقة والالحقـة علـى .1 

  .ءحد سوا
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تـأثر الشــاعر بشــاعر ســابق مــن حیــث األســلوب والمعــاني قــد یقــوده بطریقــة غیــر مقصــودة إلــى .2  

  .تكرار إیقاعاته نتیجة توظیف نفس المفردات واألوزان وغیر ذلك

قد یكون اختیار اإلیقـاع خاضـعا لعوامـل الـذوق والحالـة النفسـیة والوجدانیـة، وهـي حالـة متكـررة .3  

فاإلیقــاع الــذي یحــي بــالحزن یتكــرر عنــد الشــعراء الــذي عــانوا هــذه . عمومــا عنــد الشــعراء وعنــد البشــر

  .التجربة

  

  درجات التناص

یقتــرح الناقــد المغربــي محمــد مفتــاح تصــنیفا مغــایرا  ))أنــواع التنــاص ((فــي مقابــل المصــطلح الشــائع    

هـذه الـدرجات و . الذي یستند بصفة خاصة إلى الشكل الـذي یـرد بـه التنـاص ))درجات التناص  ((سماه 

  :ستة وهي 

  .أي تساوي النصوص في الخصائص البنیویة وفي النتائج الوظیفیة: التطابق. 1   

كل نص هو نتیجة تفاعل مع نصوص أخرى تكون درجة وجودها بحسب نوع النص : التفاعل.2   

  .المتفاعلة معه، وأهداف الكاتب ومقاصده

  .یق االمتزاج أو التفاعل بینهاتشارك نصوص لفضاء نص عام دون تحق: التداخل.3  

  .یكون بمحافظة كل نص على هویته في غیاب أي صلة بین النصوص: التحاذي.4  

إذا كان من الممكن تحاذي نص حدیثي ونص قرآني، فإن التباعد یتجلى في مجاورة : التباعد.5  

  .نكتة سخیفة آلیة قرآنیة

النصوص الفاجرة؛ النصوص /الدینیةالنصوص : یقوم على التقابالت التالیة: التقاصي.6  

  .النصوص الفكاهیة/العلمیة

والمالحظ في هذا التقسیم أنـه فـرق بـین أنـواع ال تحتمـل هـذا التفریـق مثـل التباعـد والتقاصـي حیـث  

  .یشیر المصطلحان إلى نفس الظاهرة وهي تباعد فكرتین أو موضوعین جمع بینهما التناص

  

  

  

  


