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السنة الجامعية2018-2017:

الحمد هلل الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا و الصالة و السالم على المصطفى
الذي ال نبي بعده أما بعد:
أوالﹰ و قبل كل شيء نشكر هللا عز و جل الذي وفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع
نتقدم بشكرنا الخالص إلى األساتذة " صليحة لطرش" التي غمرتنا بكل العطف و الرعاية بدءا
بقبولها اإلشراف على مذكرتنا و تحملها أسئلتنا.
دون أن ننسى األساتذة الكرام ،أساتذة قسم اللغة و األدب العربي كما ال يفوتنا التنويه باللجنة
المناقشة الموقرة كل باسمه.
تقبلوا منا فائق التحية و التقدير.

*إبتسام بوصالح
*سمية دواودة










ال يطيب الليل إالّ بشكرك ،و ال يطيب النهار إالّ بطاعتك ،و ال تطيب اللحظات إالّ بذكرك و ال
تطيب الجنة إالّ برؤيتك يا هللا.
إلى من علمني العطاء ،إلى من علمني أن أعيش من أجل الحق و العلم ،إلى من علمني الكفاح
إلى من تفطر قلبه شوقاﹰ و حنت عيناه إلى رؤيتي حاملة شهادات.إليك والدي الحبيب.
إلى التي الجنة تحت أقدامها ،إلى التي تمتهن الحب و تغزل األمل في قلبي ،التي كانت دعواتها
عنوان دربي ،إلى مالذي في الدنيا إلى بسمة الحياة و الوجود ،إليك أمي الغالية أسأل هللا لك
خير الدنيا و آخرة و أن يب ارك في عمرك و يحسن عملك و أن يجزيك عني خير الجزاء.من
القلب و بكل ثقة و فخر ،أقل لكم أن فضلكم ال يداريه فضل و معروفكم يعلي على كل معروف،
كنتم خير مرشد.
إلى ثمرات الشجرة الطيبة ،إلى من تقاسمت معهم حلو الحياة و مرها إلى أصحاب المكانة
العالية في قلبي إخوتي و أخواتي ،و أخص القول إلى الينبوع الذي ال يمل العطاء ،إلى أخي
الحبيب أحسن.
إلى من تذوقت معها أجمل اللحظات إلى رفيقة دربي إلى األخت التي لم تلدها أمي صديقتي
"أميرة" أسأل هللا أن يوفقك.
إلى من شاركتني عناء هذا العمل "سمية" و إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد أهدي هذا
العمل ،إلى من نقشت أسماءهم في ذاكرتي و لم تذكرهم مذكرتي.

إبتسام بوصالح

الرحمة و قل ربّي ارحمهما كما
 إلى من قال الرحمان عنهما «:و اخفض لهما جناح الذّل من ّ
ربّياني صغيراﹰ».
صعاب إلى النور
 إليك يا رمز العطاء ،إليك يا من علمني النجاح و الصبر ،و علّمني أن ال أهاب ال ّ
الذي ينير لي درب النجاح "أبي الحبيب" حفظك هللا.











إليك يا منبع الحب و الحنان ،إليك يا من لم تفارق دعواتها حياتي يوماﹰ ،يا من تعجز الكلمات عن
وصفك ،إلى من قال فيها الرحمان «:الجنة تحت أقدامها » أمي الحبيبة رعاك هللا.
إلى ثمار الشجرة ّ
الطيبة ،سمير ،علي ،حكيم و زوجاتهم ،و آخر العنقود الغالي حمزة .نوال نسيمة
و زوجها ،و توأمة روحي أمال و زوجها.
إلى الكتاكيت :سارة ،مريم ،نور ،أشواق ،رؤيا ،إبتسام ،عالء ،مح ّمد ،عبدو ،مهدي ،يوسف،بالل
إلى جدتاي الغاليتان :مسعودة و الزهرة.
إلى أعمامي و أخوالي :جمال ،سعدية ،دليلة و زاكي.
إلى شريك حياتي "يوسف" و عائلته.
إلى رفيقات دربي :كريمة ،حياة ،سعيدة ،خولة ،العلجة ،حسينة ،الويزة و كل الصديقات.
إلى من تقاسمت معي عناء هذا العمل":إبتسام" مع تمنياتي لها بالنجاح و أيضاﹰ األخ أحسن الذي
لم يبخل علينا بمساعداته حفظه هللا.
إلى األستاذة المشرفة :ص.لطرش.

سمية دواودة

مـــقـــدمـــــة

مقدمة
مقدمة:
التّنااامص لحااااثي ظاااباهو ااااا اتاااادي البيايااامم المبيةااات التاااو تاااات ا ث ااات التااا ه ا التااا ها اااا
النّحدص ،إذ ي تبا ل أها ال حااثممم التاو تاابم ا اتن
عثى عاش النّدب مصت عنب اكتشم

اا

النّدامر عداب تاااا اا ل ها ا ال حااثي

جدل م كايست فم ه ه التمهاة التو ي ت املتنمص.

ّ
إن كل لببع ال تخثدا أع مله ل انفتمح عثى أع مل أرا ت أ اى ل ببع آ ا يغبت لنه لثدصدل إلى أعثى
ريجمم اإلاباع،

ي نو األعاا ال يختثاع عا غ ااه لا األراامن الا ي اياتثا تا النّحادص الغمئبات

الا ائ ت ،عمنفتي اب يه عثى كل لم هد لدي ث
فدهم عو أع ملا ّ
قب تنم لنم عو ه ا البمث ج مل مم التّنمص عو ي ايت الب ت األنبلسو ض

فه عو ي ايته الب ت األنبلساو،
إتكمل ت :

هل كمن ل حاثي التّنمص نح ب عو ي ايت الب ت األنبلسو لداي نو األعا ؟
ّ
إن لم رع نم ال ت مي ه ا ال دضدع ياجا إلى أن هته البيايت ت ب ل ص

األرب تب

تبا ل النّحادص،

ساري الجزائاي ل ت بي عثى لج دعت ل ال ااجا
إضمعت إلى اهت ملنم ابيايت الخامب ال ّ
ال حمري التو ن كا لنام لميثو:
ج مل لبميكو التّنمص ج مل مته عو الش ا الجزائاي ال مصا ،عبب ال ث لاتمض نتايت النّص األراو
صل إل ه يث من كمصب عو عمل النّص قب عاضت عث نم قض ت البمث إلاى ايات مل لانا
لم تد ّ

صافو

تمث ثو.
ّفنم لاب نﹰ لنشا ا لاد

س نم ه ا البمث إلى عحث  ،يش ل كل عحل لج دعت ل ال نمصا قبثام
ق ّ
ا ض الشاون ّ
ي ا افكااة لفاا لاد اسا ل لاب ات ال دضادع قبال التّدغال إلاى ظ ة متاه
الاايال لثدامي
ححنمه لثفحل األ ل تمت عندان :قااانة عاو ال فااد
عملجمنب النتاي ال ّي
ّ
لبمة  ،عمأل ل ل ندن ا مه ت التّنمص عنب كبمي النّدمر ال اب الفانس

األناداع لتضا ّ نمﹰ إلاى

 ،الةمنو تمابّهنم ع اه عا أناداع

لستديمم لتمها التّنمص.
الا ايات ل ت ابي عثاى
ألام املنسابت لثجمناب التاب دااو كامن تمات عناادان :اإلجااانام التاب د ات لثتّنامص عااو ّ
لحمري لااجا لنام :الداآن الكاي  ،ي ايت الب ت األنبلسو ،ي ايت ر ن ك خدته ،لااجا أ ااى كة ااة
الا ايت.
لت ّ
سال لنم ايتخاا التّنمص البّا ثو الخميجو ال دجدر عو ّ

أ

مقدمة
صال إل اام لا
أ اا تكفّثنم ا كا أه النّتمئ ال تد ّ

انل ها ا البماث امإلضامعت إلاى ال ثمال يت ةال عاو

الا ائو اي نو األعا .
لثا ايت نب ة ظدل ّ
تثخ ص ّ
عو األ ا ال يس نم إالّ أن نم ب هللا ت ملى أن ندب أي ى عبميام التدابيا ال اعامن لألياتمذة ال شااعت
صث مت لااش عثى تدبثام ه ه ال كاة ل ابايتام إلى ناميتام.

ب

مدخل :التّناص بين المفهوم و المصطلح
-1تعريفه
أ-لغةﹰ
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-2نشأة التّناص
-3اإلشارات الضمنية لتعريفات التّناص
أ -البعد الفيزيائي للزمن
ب-التوليد
ج -اإلحالة
د-التمثيل و المشابهة
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مدخل
مدخل :التّناص بين المفهوم و المصطلح.
-1تعريفه
أ-لغة:
اختلففا الحففا فو عففف مصطلففا مصففطلح التنففاص
النّ

ص
عع الشفء ن ّ الحدلث لن ّ

صف
لصطع ف جمففاا الففدلن بففن منظففو ن ّ

عص و كل ما أظهط عقد نف ّ و قفاا ممفط بفن النفا «

ما ألت جالﹰ أن ّ للحدلث من ّ
الزهطي أي أ عع لف و انفند» لقفاا نف ّ الحفدلث لفن عفال أي
صصت المتاع ا جصلت بصض ملفن بصفو و كفل ففء
صصت لي و من قولهم ن ّ
عص و كذلك ن ّ
أظهطمف

صصفت لقفاا الاحّا ا فذ ونف عفانف
عقفد ن ّ

ملي عف السؤاا و الحساب و هف مفاملة من
الطجل مزلمة
ّ
و النّ

انتقصن ملي .

أنفاص محفداﹰ

ﹼ مذبتف أي

أنتقصفف

صف
عافاء هنفا بمصنفن المفامفة و المشفا كة و ن ّ

1

ّفت
الطجفل مزلمفة مصصيصفاﹰ و كفذا نا ّ
ّ

صف
للتوعيف و التصيفين ملفن ففء مفا  ...و ن ّ

ّفة أي انتقصفن مليف و ناقشف  ...و منفاص القوم ازا مفوا ...و قيفل عفف القفط و السفنة ما ا ّا
منا ّ
ظاهط لفظهما ملي من األ كام و أقطب مصنن للتناص مفن مفمن هفذل المصفانف هفف ازا فام النّفا
صوص عيما بينها عف الن ّ الوا د.
لقابلها ازا ام الن ّ

2

و لصل أقطب مصنن لن التّناص هف جصفل المتفاع بصضف ملفن بصفو و ظهفا كفل ففء أي ا
لن النّصوص السابقة و ازا ام النا

الفة

لقابلها ازا ام النّصوص.

ب-اصطالحا:
مصففطلح التنففاص مف خو كمففا هففو مصففطول مففن الكلمففة األجنحيففة " "intertextualitéالتففف
ظهففطف عففف الللففة الفطنسففية نففنة  1958سففم مففا هففو مففذكو عففف المصاففم الفطنسففف " le petite
 "robertو هف منحومة مفن كلمتفين " "interالمصتصفط مفن " "intérieurبمصنفن ااخفل

و

" "textuelنسحة لن ""texteبمصنن نصف.

3

-1أبو الفضل جماا الدلن محمد بن مكطم ابن منظو ا عطلقف المصطي لسا الصطب مج 8اا ّاا بيطوف [ماا
ص ] ص.648
ن ّ
- 2محمد مطمو الحسينف الزبيدي ماج الصطو ج 18مطحصة كومة ابف الكولت  1979ص.182- 181
التنولط الازائط 2013
- 3المصتا سنف التناص المفهوم و خصوّية التوظيا عف الشصط المصاّط ا.ط اا
ّ
ص.11
2
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مدخل

لدمن التفامل النّصف بين النّصوص الحاّل ملن انتحضا التاا ب ال ّ
شصطلة لآلخفطلن مفم اماهفا
عف التاا ب الفنيفة الصاّفة ب"التنفاص" و التنفاص مصفطلح نقفدي أطلف
النّصوص و مقاطصها و قامفة الحفوا عيمفا بينهفا.

1

الفكط أو المنهج أو األنلوب أو اللّلة أو

فدلفاﹰ و أ لفد بف مصفال

لحكمهفا مامفل التّفداخل نفواء كفا مفن يفث

عف الحناء الشكلف للنّ

.

2

و قفد أولفن هففذا المصفطلح اهتمامففاﹰ كحيفطاﹰ مففن قحفل النّقففاا للصفطب و اللففطب ملفن فدّ نفواء عففف
الصصط الحدلث عفف النّقد اللطبف المصاّط ناد جوليا كطلسفتيفا –مفواو ول-جيفطا جينيفت -و
با ف-لو ا جينف من النّقاا أما عف النّقد الصطبف نافد مح ّمفد بنفي -مح ّمفد مفتفا -نفصيد لقطفين عفف
النّقد المصاّط أما بالنسحة للنّقاا القدامن ناد الاا ظ–ابن قتيحة-األمدي-محد القاهط الاطجانف.

-2نشأة التّناص:
ولد مصطلح التّناص" "intertextualitéملن لد جوليا كطلستيفا مفام 1969م التفف أخذمف
مففن بففاختين عففف ا انففت "لدلسولفسففكف" يففث ومففع مصدالففة األّففواف الحوليفيففة ) و الحوا لففة
الدلالوج ) او أ لستصدم مصطلح التّناص.

3

عالتّناص موجوا منذ القدم من خالا مفهوم الفذي بدأمف جوليفا كطلسفتيفا عفف مفدّ أبحفات لهفا كتفابين
مام  1967-1966و نشطف عف مالة ميل كيل " "Tel quelمم أميد نشطها ممن كتابيهفا نفيموميك
" "somoetikو ن

الطوالة  Texte du romanو عف مقدمة كتاب الولفسكف.4
ّ

الطوائيفة
و قد مضت ب أ واط مدلد عف الدّ اناف النقدلة و خاّة ّ
محا

يفث قالفت « ّ كفل نف ّ هفو

مسطب ومحولل نصوص أخطى» 5
من لو ة عسيفيائية من ا قتحاناف كل ن ّ هو ّ

الطوائف مند باختين محا
عإ ّ الصطاب ّ

مفن مقفد ممزوجفة باألعكفا و األقفواا مشفتط مفع بصضفها

لتكولن الصطابة التف محتوي ملن األلفاظ المتداولة ااخل خطاب اجتمامف مصيّن.

- 1جماا المحا كف التّناص و جماليام عف الشصط الازائطي المصاّط ّدا اف ابطة ا بداع الفقاعية الازائط
ص.37
 - 2سين منصو الصمطي كالية التّناص مسط ياف نصد هللا و نو أنمو جا ط 1اا الكندي مما 2014
ص.14
- 3مح ّمد ّ
مزام النّ اللائم مالياف التّناص عف الشصط الصطبف ا انة منشو اف امحاا الكتاب
الصطب امش  2001ص.26
- 4جوليا كونيفا عف أّوا الصطاب النقدي الادلد مط أ مد المدنف اا الشؤو الفقاعية بلداا  1987ص.130
- 5جماا المحا كف التّناص و جماليام عف الشصط الازائطي المصاّط ص.38
3
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ظهط مفهوم التنّاص عف الدّ اناف النقّدلة محت مصطلحاف مصتلفة

يفث ظهفط عفف ّأوا األمفط منفد

الطونففية بانففم الحوا لّففة  Dialogismeو ّأوا مففن ّ
وظففا هففذا المفهففوم هف ّفو
المد نففة الشففكالنية ّ
صفوص التفف مفدخل
الستولفسكف مم محص ميصائيل باختين مم لفا ميط عقفد مطعف «ب نف مامفوع الن ّ
مططقفت ليف
مصطن» 1مم مابصت جوليا كطلستيفا أمط هذا المصطلح من خفالا مفا ّ

عف مالقة مع ن
عف كتابها "ملم الن

"

صوص مصطلح الحوا لّة
يث أطلقت ملن الحوا الذي لقوم بين الن ّ

و

مطعتهففففففففا ب نّهففففففففا «الصالقففففففففة بففففففففين خطففففففففاب األخففففففففط و خطففففففففاب األنففففففففا» 2مففففففففم مصففففففففطلح
ّ
*التصفحيفيّة" "Pragmatismeبمفهففوم ا متصفاص الفذّي لصنففف كففل مصفطلح هف ّفو امتصففاص مففن
صوص أخطى
ن ّ

3

أخذف هذا المصطلح مفن طفطل "نونفيط" يفث محفدمت مفن التصفحيفاف التفف مصتمفد ملفن ا انفة
النّ

الها ّمة عف الحناء للّلة الشصطلة.

متصدلة بذلك ا انة الاملة و مدّمها من الصصائ

صياﹰ
أما التّناص مند ميصائيل لفاميط عهو بناء ن ّ ليصيط كياناﹰ ن ّمدلد

متداخل عيما بينها و متقاطع ااخل الفنّ

لتحقّف

ّ بتوظيفا نصفوص

مكونفة لف بفذلك طفا ل السفيكولوجف الفذي
الادلفد ّ

لصتلا من نائط النّصوص التف لتضمنها عيما هو لتطكم منها

4

 ّ -بنفاء الفنّ

هفو مفداخل النّصفوص الكفيفط عيمفا بينهفا متقاطصفة ااخفل الفنّ
منفد لففاميط ّ

الادلفد

يث نميّزل بإطا خاص مصتلا من باقف النّصوص تن و لو أنّها ااخل .
بينما لطى جيطا جينيت عفف التّنفاص«محاولفة ا انفة الصالقفة بفين النّصفوص الم ّكونفة لفن ّ مصفينصاﹰ وا داﹰ لتض ّمن نصوّاﹰ متصداّ
...أي أ ّ ن ّ

متحوا لن م ّاطا ا اف ااخل النّ

هو أ ّ مصتلا هذل النّصوص
و ال ّ
سحم عف لك ّ

الذي لتض ّمنها»

5

لنظط جينيت لن التّنفاص مفن خفالا مالقفة النّصفوص بحصضفهان ّ ااخل ن ّ خط ليلدو ماطاّ ا اف غيط محا ط للنّ

أنف لط ّكفز ملفن ليفة محولفل أي

األّلف.

 - 1جماا المحا كف التّناص و جماليام عف الشصط الازائطي المصاّط ص .41
- 2لنظط المطجع نفس ص.41
صوص اللائحة ااخل النّ المقطوء
* امتصاص مدّ مصانف عف الن ّ
ّ
- 3لنظط جوليا كطلستيفا ملم النّ مط عطلد الزاهف ط 1اا موبقاا الملطب  1991ص.78
- 4نلما كاّد مالم النّ ا انة بنيولة عف األناليم السّطالة عؤاا التطكف نمو جا  2003ص .242
- 5نلما كاّد مالم النّ ا انة بنيولة عف األناليم السّطالة عؤاا التطكف نمو جا ص .242
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التّناص بين المفهوم و المصطلح

مدخل
-3اإلشارات الضمنية لتعريفات التّناص:

من خالا التّصطلفاف السابقة للتّناص ا اف ممنية متمفل عيماللف

نستصل

أ-البعد الفيزيائي للزمن:
صين مداخال مع بصضهما نتياة ا
بين ن ّ

تواء ملفن امتحفا الصنصفطلن ّ
الزمفانف و المكفانف

ّففين و الففومف التففا لصف و الفقففاعف مففن جهففة
أ التنّففاص محكففوم بففالتطو التففا لصف كموقففا المتنا ّ
أخطى و هذا ما لحطز ماا و بشكل وامح عيما لصطل بإماا كتابة النّ
"التداخل النّصف" أي ما لامل النّ

عف مالقة خفية أو جلية مع غيطل من النّصوص.

1

هنا ناد مداخل النّصوص عيما بينها مستدمف ضو ّ
الزما و المكفا
الفقاعف كإ ا اف محيّن موقا المتناّين النّ
القدلم ااخل النّ

كتابة النّ

"التصفالف النّصفف"

و

الحامط و النّ

و للتطفو التفا لصف و

اللائم ) و هذا ما لسفمح بإمفاا

الادلد ممن مالقة غيط ظاهط .

ب-التّوليد:
موالد األمماا الفنية األمماا الفنية مع بصضها الحصو بإللاء او المؤلّا ملن امتحا ل
جهففاز ملييففط أو مطففولط و لففي

جهففازاﹰ مكتشفففاﹰ ألمففط أابففف مففع الصففدم و ال فنّ

نسففيج مففن

ا قتحانففاف منحففد مففن منففابع مقاعيففة متصففداّ لفففك مففا لسففمن ب "مففوف المؤلّففا" الففذي نففااف بففف
الحنيولّة.لقصد بالتّوليد ظهو نصوص ااخل نصوص بإللاء او المؤلّا أو ما مطعت الحنيولة
هفو مففوف المؤلّففا أي أ ّ الفنّ

و

ليسففت لف ألّففة مالقفة مصف با بتصففاا مففن يامف و ظففطول ظهفو

الصمل األابف.

ج-اإلحالة:
و مصنف
عف النّ

الة النّ

لن ن

ناب ملي أي منحي القا ئ بالصوا لن النّ

الحامط.

د-التّمثيل و المشابهة:

- 1المطجع نفس ص .243
5

ساب الفذي كفط
ال ّ

التّناص بين المفهوم و المصطلح

مدخل
و لصنف أ كل ن

مصفومف ملفك التفف مقفوم بفين ممفل أابفف و خفط أو

مطكزي لحيل لن ن

بين ممل أابف وا د و مد أمماا اعصة وا د .

1

-أي أ كل ن

جدلد لحيل لن النّ

القدلم من خالا انتنهاض النّصوص التف مقفوم بفين الصمفل

مملين أابيين أو أكفط.
النصوص ﹰ ا لحكمها مامل التداخل نواء كا من يث الفكط أو المنهج أو األنفلوب أو الللفة
أو تففن عففف الحنففاء الشففكلف عففال نسففتطيع أ نفصففل ن ف
المؤمطاف الحدلفة عالتداخل لي

عصففالﹰ نهائيففاﹰ مففن المو مففاف القدلمففة أو

مطمحطاﹰ بزما او زمفا و

مكفا او مكفا

المهفم أ التف ميط

موجوا.

2

جل هذل ا

ا اف محيل لن ما لحمل مصنن مصطلح التّناص من مداخل و مفامل بين النّصوص.

- 1نلما كاّد مالم النّ ا انة بنيولة عف األناليم السّطالة عؤاا التطكف نمو جا ص 144.143
- 2لنظط سين منصو الصمطي كالية التناص مسط ياف نصد هللا ونو أنمو جا ط 1اا الكندي مما
 2014ص.14
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الفصل األول :قراءة في المفهوم و األنواع
المبحث األول :مفاهيم حول التّناص
 -1عند العرب
أ -عند القدامى
ب -عند المحدثين
ج -عند المعاصرين
-2عند الغرب

المبحث الثاني :تقنيات التّناص
-1أنواعه
-2مستوياته
-3مظاهر التّناص

الفصل األول :قراءة في المفهوم و األنواع
المبحث األول:مفاهيم حول التناص
-1عند العرب:
إذا انتقلنا مفهوا ا امتنا و ن نتا في اااب العر امنجداب ن ااه م تهوا ا امتنا و ها تطا ل
جهيااه مها هجب معدوااد ن نقهيااد هيفااد ن إ السا ا امااجع ي نااص مع تطا ل نقااهع جااهيج د مه،اسااد

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل
امبحااو ن امت بوااى الااص امنط ا و اإدهااوااد هاا م يه ا

هااجا امفط ا ل

ااه وتاا مااي امااجي ع ن

االنتت  ،ن ه ن ج دطاحيو في وا عاب إججاةواد نقهياد ملتن تاص تاص امنطا و العدواد ن تا ثاّ يحاى
ملب يو امتنجف الص ت هوتي ن فبو تحتحي دهءاﹰ د مغف ض اب ججن،ه النمص .
ا متن و مصب اب امه،اس ت امنقهيد امفن صجب معاب وتهود ص محد ملتن تص تاص امانا امقاهيّ ن
ام هياه الاص ياه سا اء ن ااب هاجا يقا ل جفا ل تبا ،وب نحا ا

ن اه منهمان تلا تو دجصاه هااجا

امفط ل عاخص امبحغد امنجدود.

1

ا مااها،ا ملا اا ر امبحغاااب امنجدااب امقااهيّ ااااب تطاا ع،ه الصاالود ن اااه
نفجاوفو ا ق دن و امبنض ه انتبي إموو امبحغو
امنقهيااد و ا

ااود فااهاخص امنطااا و

امقهاتص ن شغلت يو اﹰ وبوجاﹰ تا ع،اساتوّ

هااهاوّ امنقااهع النل ت ا فلااا امه،اس ا ت ام ا ف الااص تااهّ مص ا مد الاف ا ل العدوااد

امفنم دد إمص مصح دو .

2

دهايد امتن تص تص امنط و ن فهاخلو و نت الص يه النمو اب امه،اس ت امبحغود ملا ر
اتغلت دجما ته ند وبوجب ن توفد اب إط  ،نقهع ت مجص امحه ظ الص نما الافا ل العدواد ن
،د و تص مصاح دو الصالوو

اقاه ف ا ،دت ا ،اء ن فناهعت امفما اب افا امنقا ع تا دا م ااب

امجدط دو امتن و ن اممج ت العدود ةحﹰ ":اجف امنجر امتن و ن مسوب ا اب فحلولي ثاّ ع،سا ه
ابج ظ اهج امتن تص تص نط و ا خجي "

3

أ-عند القدامى:
 -1مفهوم التّناص عند الجاحظ:
يق ل ام يظ":ال ينلّ اب ال،ض ش اج فقها اب فتبوي تطو ف ا ن اب تننص ا و غجي
ن اب تننص شجيف وجيّ إال ن وص ت ج ء تا امتانجاء تا دناهه من تناي إ ها ماّ يناه الاص
مههي اومجق دن ي من يهاوي د سجه اإني ال يهع م يمتنو دا مفننص ن ي ناص شاجيه ﹰ اواي وا مفننص

- 1جف ل تب ،وب امتن و ن جف مو في اب امتنج ام اةجع امفن صج و .49
- 2دهنع طب ند اممج ت العدود ع،اسد ادته  ،الاف ل العدود ن فقلوهه ع.ط نو د تطج امق هجب ع.ت و .01
10

- 3و ظّ جو ع اعننوس تنتححﹰ ع،اسد اب االستح اذ العدب ن ا،ف مود امتججفد ت ه امتن و ط 2تهتبد
تهد مب امق هجب  1993و .13

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

امجع يتن زااي امتانجاء اتاتلاف ممها ظوّ ن ماا ،يض مشان ،هّ ن ال يها
امفننص ت ص يبي".

مياه تانوّ مياى داجما

1

 إذ اح عموص ليه الص ميه آخج يثبت مخجه تني ا م يظ ن و ني يجاض اهجب اممج ت امتانجيديو يط نص تط ل امتن زع دو امتنجاء ي ل اهجب نايهب مع فن زع امتنجاء ي ل امهلفاد مفا
يججص نمبو .
وف م ام يظ ،دف فنجض موجه امفم مد يو فن نل ت اضوص تنوند تثص ت ض ع امنط
ن ووف ن،عت اوو مدو ت ت امتنج تتهج د وثوجب اإ ام يظ يجوج دوت ﹰ مو يه د تهجغ:
اﹶﹶلعبد يقرﹶع بِالعصا *** و الحر تك ِفي ِه الملمة.
ثّ ينلى الص ت ض ع هجا امبوت اوق ل م ا :مخجه ت امطلت

امهوفب يوو ل:

اﹶﹶلعبد يقرﹶع بِالعصا *** و الحر تك ِفي ِه اإلشارة.

2

ت خحل هجه الدوا ت يباو ام ا يظ فاهاخص امانا امتانجع ااب آخاج فاهاخحﹰ وبواجاﹰ وهاوحﹰ د جا ع
فن زع دو امت اجي ن اختحف ي ل ت يججص مصص امنا امتنجع.
مقااه و ا

ام ا يظ دطااهع امااها ع ت ا تاااثج امنااجر ن ته ،تو ا ا ثبتاات موااّ امبحغااد اممااحجيد يوااو

يطجا

اجاةحوّ الاص امفقا ل :اإ "واص شابء ملناجر

منه توّ إمص امهحا ااب امفاقا ط ن ي ولا

اإنف ه دهيود ن ا،ف ا ل ن و ناي إموا ا ن مومات هنا م تن نا ب ن ال ته داهب ن ال إي ماد اهاجب ن ال
استن ند ...

3

ا م يظ هن ينهب تط ل امتن و ن ذما و
اه يد ن ا،ف مود عن فهني

م تو ب امناجر امقاهاتص ااب يهاظ ن ا ل امتانج

ن ت ملتنج ت مهفود ط ّ اب نهج امتنجاء امقهاتص ملتنبواج اا

تت اجهّ ن ماه ،هّ اوجّ مني ال ي جه يجج إذا يهظ امت اج وحا ش اج آخج اوماتنفص ممه ظاي ن
شنجه عن

طه.

- 1ابه امفلا تجف ض نهجيد امنا العدب ط 2عا ،ه تد ام اةج  2010و .221-220
11
 - 2ابه امفلا تجف ض نهجيد امنا العدب و .222
 - 3امفججص نهمي و .223
12

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل
 -2ابن قتيبة:
استاها اد

توبد اهب تط لح ت اب وت دي ( امتنج ن امتنجاء ) تنو  :اممج د ن الخاج االنتحا ل

ن امنلا ق ن امتتا دي ن ام يا عب مها تطا ل الخاج ها الوثاج اساتنف ل ااب ف بوق فاي واجما اوا
ينجف هجه امفط لح ت ن ه يق ل ":ن موس مفت خج امتنجاء م ياجج ا تجه امفتقهتو ".

1

استنفص اد

توبد اب وت دي اهب تط لح ت اا امتنا و تنوا الخاج ن امتتا دي ن ام يا عب ن امنلا ق

امجع يننب وص ت ينلى د متا اج تا تنا نب مشان  ،سا دقد ن الاص امنقاوض تطا لح ت االنتحا ل ن
اممج د امتب فحفص تننص مخج امتبء ن نمبي إمص غوج ص يبي اومتنفص ادا

توباد تطا ل الخاج ن

و ني ال يفه م ن ت ز تجاه امقهاتص.
توبد  :ن تف سبى إموي ت ما د امجي ا خج ا

تث ل ا الخج ا اد

مي

اﹶﹶلعبد يقرﹶع ِبالعصا *** و الحر تك ِفي ِه اإلشارة
و قال ابن مفرغ:
اﹶﹶلعبد يقرﹶع ِبالعصا *** و الحر تك ِفي ِه الملمة
و قال بشار بن برد:

حلف مثل الر ِّد.
الحر يلحي و العصا للعب ِد *** و ليس الم ِ

2

 -3ابن طباطبا العلوي:
ا ا ما اد ا طب طب ا تم ا مد امتن ا و ت ا وااص مطجااو ا ن ذه ا إمااص مدنااه غ ي فو ا امففهن اد اقااها
تتاجنا ﹰ نهجيا ﹰ تتها تحﹰ منهجياد امتنا و ن وا

هاجا امفنهاج تا اما اب امفنجااب تا يفها م

يحفااص امب يااو الااص جفلااي الااص ،ما امااجي فن ا نم ا هااجه امفم ا مد ن فاانوض نهجيااد اممااج ت من
"امتن و" مهيي الص ت ف اد ت امت سوم ت ن هب و مت مب:
ال ينبغب مألعي م يغوج إغ ،ب تهت اد الص تن نب امتانجاء او عاوا مشان ،ه ل ذماا تن ا ب
ملقجيحد ن تهمهب مإلدهاع.

 - 1ابه امفلا تجف ض نهجيد امنا العدب و .188-187
 - 2امفججص نهمي و .188
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جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

ال يفه م ينم ش اج تن نب ش اج آخاج ااب شانجه مفا موا تا سالبو ت ااب إاما ع اإداهاع دنما
افص مغوج ناضحد.
يهاّ اد طب طبا نهجيتاي دت جداد افلواد وا

اه نواض دوا "عبدد

القسدري" مياه موباج خ با ء

امهنمد الت يد تص ادني "خالد" امجع متمص آيد اب امبحغد ن امهط يد اقه يه ي نامهه ممف خ بد
ثّ ل مي :فن سو اتن س ه الّ يه يجيه خ مه شوئ ت امهحا إال سوص الوي اه

يههي متلا اما

،ي ضد مهوفي ن فوجي طبني.

1

اوبجه اد طب طب نهجيتي د مفث ل ا "ابه هللا امقمجع" تص ادني "خ مه" م ي صوي دحهاظ خ ا
ثّ ينم ه ن ذما ت مجص اتتحوي امفلهد املغ يد ن تهتمب ت فم اهه الص استنف مو اب خ بي.
يجه اد طب طب اب ت ف آخج تجهب ﹰ م وها ﹰ ااب نطا العدا ء مهاب ينفا ا الاص امنقا ع تطا ع،
ماه ،هّ ن مص ل منم توّ املههود اوقج ،م ت سلا هجا اممبوص يحت ج إمص إم ف امحولد
ن فه وى امنهج اب فن نل امفن نب ن استن ،فو ن فلبومو يتص فاهص الص نق عه  ...ن ينهجع دتاوجفي
و ني غوج تمب ق إموو .

2

اب الس ا الخوج الد طب طب ن ه مني عاّ نهجيتي إمص م الخج ت ش اج آخج من و ف آخاج ال
هن م فه وى ن نج ع يولد اب استن ،ب امفن نب ال نضنو وف هب.

ده م يه

مّ ن ه اخج تف
امفن

جمن هّ ت امنق ع امقهت ء فن نل ملتن و ( اممج ت العدود ) ت زانيد االخاتحف ن

د ا ش  ،إمص مني وف يه

امتاانجاء د ا

اب االفه ق وجما يه

ااب االخاتحف ماجما نطا ادا طب طبا

يغوااجنا الااص تن ا نب ت ا ساابق هّ ن مه ا دتح يااص فلااا امفن ا نب ت ا ت اضااونو امتااب

نضنت اوو مصص امنموا امتنجع ( ت امغ ل إمص امفهي

ن ت امفهي إمص امو ء).

3

ب -عند المحدثين:
ي ه ،دن م نتوج إمص م هجا امهوض ت امه،اس ت ي ل نهجيد امتن و انتقاص تا امنقاه امغجداب
إمص امنقه امنجدب ن ه ف ثج دي نق عن خ صد تا امن يواد امتنهوجياد تفا ي نلنا ال نها ع نلفاس اجن ا ﹰ
ذات ش

ت هجه امن يود.

 - 1ابه امفلا تجف ض نهجيد امنا العدب و .228
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 - 2ابه امفلا تجف ض نهجيد امنا العدب و .229

- 3امفججص نهمي و .230
15

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل
 -1صبري حافظ:

تا

ت دو املجي ا م ا تم مد امتن و دا اب تنجااب ن ه:صابجع يا اظ ن يباهن مناي وا
مناةص امنق ع امنجر امجي اص نن ا هجا امفط ل .
ن ه مش  ،صبجع ي اظ إمص م امتن و ت امفه هوّ امحهيثد امتب ن ه مو دنض امفحت
امو تد اب نقهن امقهيّ ن دنض امفه هوّ امنقهيد امقهيفد فق ،ر اب عالمتو من اع امتن و
ن مشه مي ا غل امقهت ء يلح

الص امنما الص امفن ال.

1

إ تهو ا امتن و اب امنقه امحهيو يحفص تن نب ن تحت امتن و انه امقهاتص نهجاﹰ إمح ح النمو
الص امموج الص نو وّ.
ن ااه مش ا  ،امب يااو إمااص فمااند اتااج تط ا لح ﹰ اسااتق ه ت ا م،دنااد تط ا ع ،نقهيااد ن هب":ام سااولد
ملفجصااهب" ن"امنفااهب الد ا ،شااوى"ن "نقااه امنثااج مقهاتااد " ن "خ انااد العر الد ا ي ااد" ن ي ا نل
امب يو ضبط هجه امفط لح ت ن فحهيه عالمتو .

2

ا مب يو صبجع ي اظ يجّ م اساتنف ل امتنا و ااب امنطاج امحاهيو تا ها إال فقلواه الاص امقاهاتص
ا متن و انهه ه إعخ ل الشن  ،امقهيفد ام وهب.

ج -عند المعاصرين:
 -1مح ّمد بنيس:
استبهل تط لح ت جهيهب دبنض تط لح ت امتن و اب تؤمهوي ( ظا هجب امتانج امفن صاج
اب امفغجر ) ( يهاثد اممؤال )إذ مطلاى الاص تطا ل امتنا و تطا ل ( امتاهاخص امنطاب ) اماجع
يحهث نتو د فهاخص نطب ي ضج تص نط و غ ةبد.
ن امنا امغ ة ه امجع فنوه امنط و وت دتي ن جاءفي مع ت ف اد امنط و امفمتتجب امتب
يحت يو امنا امح ضج ن فنفص دتهص د طنب ا

ع الص فحقى هجا امنا ن فتهص عالمتي.

3

ن هااجا اماانا تتحقااى اااب اماانا امقااهيّ ن امفن صااج الااص امم ا اء غوااج م وث اتااي اااب امتاانج
امفن صج د عيد موثج يوو اف ي امت اج امفن صج دنقلي ن نجهاني نحا امنلا ا اإنما نود اهيفو
يهيثو تص ااتب  ،شنب فو اب تو عي امت ،يخ ن الّ االجتف ع ن امهلماهد ثاّ امهنا

- 1ينهج ن  ،امهي اممه االسل دود ن فحلوص اما ر ج 2عا ،ه تد ام
- 2ن  ،امهي اممه االسل دود ن فحلوص اما ر و .130
- 3تحفه دنوس ظ هجب امتنج امفن صج اب امفغجر ط 1عا ،ا عب مبن
16

اةج  2010و .129
 1979و .252-251

غواج العدواد تا

ن

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

فتهوص ن تنف  ،ن سونف ن  ،ا د إض اد إمص امنل ا اممو سود ن اال تط عيد ن امق ن نواد داص ينفاص
التج اب دنض امح الت إمص امنل ا امجي ضود ن امت جيبود.

1

 ،امنط و امقهيفد اب ام هيهب ت ج عب دهثجب اب امتنج امفن صج الص ،مع تحفه دناوس ااب

ي

وت دي ظ هجب امتنج امفن صاج ااب امفغاجر تت وا ﹰ داجما مهاص ام انا امفن صاجب تمتح اجاﹰ إي ها
اب نط صي ام هيهب وف اضوص تن صجب فت لّ تص امنطج.
مت اب وت دي ( حداثة السؤال ) اقه نظف تط ل "ه جب امنا" امجع شاهجه إماص شاهجي ( ناا
تو جج ن نا تو جج إموي ) ن ه اهتهّ هجا امفهو ا نتو د ف تلي مل ضاص امتا ،ياب ملانا امتانجع
امنجدب امهطو د مفغجر.
ن ااتبج ه جب امنا شجط ﹰ مس سو ﹰ إا عب إنت جي ت جهيه دحوو يبقص هجا امنا امفوا جج تفتاهاﹰ
اب ام ت

تص خ

ن امفه

اي مفتغوجات عاةفد ن فتّ هجه امهن مود ن فت ها ت خحل امقجاءب ل

امنا امجع يهقه ،ني يتنجض مإلمغ ء.

2

ن يقطه دنوس ت هجا امق ل م استح

 ،امنط و امغ ةباد ساب ااب إاا عب ظوا ،ه ااب امما يد

العدود تت ثجاﹰ د متغوجات ام ت نود ن امفه نود ن يتبو هجا االستح

 ،ت خاحل امقاجاءب امتاب فنتباج

شجط ﹰ اب امحه ظ الص امنفص العداب ن هاجه امو اجب ال فاتّ لع ناا معداب ن إنفا فاتّ ملانا اماجع
امو ا موجه امو جب امتب ت خحمو يقجم" ن ينوه إنت ج نهماي ل تا يبقاص ن يماتفج

يحهفي امق ن

اب امت ،يخ ه ت يه

ا احﹰ اب تطوج اإنم

ن ا تحﹰ ،ةومو ﹰ اب فح مي

اب تطوج اإنم

ن ا تحﹰ ،ةومو ﹰ اب فح مي ن فحج،ه".

ن يتلاا امق ن

امن ا مو جب امنا وف يهعه تحفه دنوس اوف يلب:

م -إذا وا

3

ي وا الااص سااؤال ت ا ل تنجاااب من ت ا الت تنجاوااد تااؤطجب من غوااج تااؤطجب زت نا ﹰ ن

ته ن ﹰ
ر -إذا و

امنا ي و الص سؤال ائد اجتف اود اب اتجب ت امهتجات امت ،ياود ن ااب تها

تحاهع

من متهند تتنهعب

 - 1تحفه دنوس ظ هجب امتنج امفن صج اب امفغجر و .251
امتنجنامثق اد ط 2امفجو امثق اب
اب
امنجدود
امحهاثد
دنوس يهاثداممؤال داط و
-2تحفه
امنجدب مبن  1988و .97-96
17
- 3تحفه دنوس يهاثد اممؤال داط و امحهاثد امنجدود اب امتنج نامثق اد و .12

امهطص النل
ج-إذا و

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امنا ي و الص سؤال جفوص هجه امف الت من دن و عن امبنض ا خج.

1

 -2مح ّمد مفتاح:
تا مدااجز ت ا نا عّ د ااجن،ب امتفوو ا دااو امقااهيّ ن امحااهيو ها تحفااه تهت ا ح ن ااه فنا نل
تهواا ا امتناا و دهوهوااد تنو وااد ن ،د ااي د مفن ،ضد اممااج د ن امفن

ااد ثااّ مااّ امتناا و إماااص

ضجن،ع ن اختو ،ع ثّ عاخلب ن خ ،جب.

2

موه تحفه تهت ح د ني ي جه اختحف داو امقاهيّ ن امحاهيو انا عّ إماص امتفووا تنتفاهاﹰ تنو ا ﹰ ااب
ف ج اااي مفهوااا ا امتنااا و ن ،د اااي دفطااا لح ت اهياااهب مهاااص تطااا ل زت ناااي ن ته ناااي ن ت ماااي
و مفن ،ضد امتب فننب وت دد ش اج الص نهس طجيقد امت اج امجع مخج تني اممج د ن مخاج امتابء
ن نمبي إمص غوج ص يبي ن امفن

د مع االخاتحف تاص امتا اج يتاص يلتقوا ااب تنناص ناياه ن ماّ

امتن و إمص عاخلب ن ه مخج امت اج ت نهس ماف مي ن خ ،جب الخج ت ش اج آخج.
وفا م تحفااه تهتا ح يتااوج إمااص م مسا ا مع نااا ها ،عيااد صا يبي ملنا مّ ن هااجه امفنجاااد هااب
،وو ب ف نيص امنا ت

بص امفتلقب  ...ا متن و يهث مغ ع يت مه ت ميهاث ف ،ياود ن نهما نود ن

مغ يد...فتن سص اوي ميهاث مغ يد اليقد دي ماجما مصاب تا امفطا ل شاهجب نقهياد متحلواص اما ا ر
العدب دص يفثاص نهجياد امتانج امحهيثاد امتاب فنهاج إماص امانا الاص مناي جو م جوا تنجاواد فج اه ااب
صفتي ام هفب امنهيه ت امنل ا ن امهن

ن امتاطط ت.

ينوه تحفه تهت ح م إنت جود امنا ال فه

3

مله ف تنجاد بلود فتاهاخص ااب

إال د جن،ب م يه

نطي امتب فمف دتنهع ف نيحت ملق ،ئ ا منا يحفص اوي وص الياهاث دفاتلاف ت الفوا نااى ما
مغ ع.

 -2عند الغرب:
هن م إجف ع نقهع م جوليا كريستيفا هب منل ت نضص تط ل امتنا و ساند  1969تن لقاد
ت امح ا،يد انه باختين امجنسب إمص ولفد  intertexteامهجنمود.

4

أ-جوليا كريستيفاJULIA KRESTIVA:
 - 1امفججص نهمي و .97
- 2تحفه تهت ح فحلوص اما ر امتنجع إستجاف ود امتن و ط 3امفجو امثق اب امنجدب امفغجر  1992و .119
18
 - 3تحفه تهت ح فحلوص اما ر امتنجع إستجاف ود امتن و و .123-120
- 4ا امهي مفن صجب الّ امتن و امفق  ،نح تنوا انهب فب فه الب ط 1عا ،ت هالنع اف  2006و .138
19

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

فنتبج ج مو وجيمتوه م امنا العدب خ ر ياتجق نجي امنلّ ن اإيهي م جو ت ن اممو سد
ن ه خ ر ذن عالمد ن ه امجع يقج ،د
م اح تي د ملم

امنا إنت جود ن ه ت يننب :

امجع يتف ص عاخلي هب اح د إا عب ف زيص.

مني فجيوص امنط و ن فهاخلو ي تحﹰ فق طص ن فن اب تله ظ ت وثوجب ت نط و مخجّ.

1

ا منا انه ج مو وجيماتوه ها خ ا ر ذن تنناص ن عالماد ن هاجه امهالماد هاب امننطاج الس ساب
امجع يقج ،د

امنا إنت جود دتحهيه اح د إا عب امنا ن مناي فاهاخص امنطا و ي تلاد تنوا ممها ظ

وثوجب فتق طص اب امنا.
ا منا يفثص افلود استبهال تا نطا و مخاجّ مع افلواد امتنا و اهاب ا ا ء امانا فتقا طص
م االﹰ اهيهب ت خ ذب ت نط و مخجّ اوف ي نص دن و يق ا دتحهيه امبنض ا خج ن نق ي.

2

امتن صااود هااب( م يتتااهص وااص نااا ت ا

ن امنفااص امتن صااب ه ا ا ت ا ع ن فح يااص فق ا ل د ا

نااد

ت ازيوا ت امت اهه ن وص نا ه اتتط و منا آخج من فح يص اني.

3

ت خحل فنجيف وجيمتوه ملتن و يتبو م  :امتن و ها ابا ،ب اا فاهاخص نطا و اوفا دونوا
مع الخااج ت ا اماانا امغ ة ا

ن اسااتنف مي اااب اماانا امح ضااج ن م فااهاخص امنط ا و ال يق ا ا إال

د ج ع امت اهه امتب فبو امنا امف خ ذ تني.
إ امتن و انطج ج هجع اب افص املغد اب امنا ن ه ان لقت ج مو وجيمتوه اب فقهيّ امفهو ا
ن فنجيهي ت فحلوص د ختو ن نتجفو اب اجنم ن و نت ه جمفو د مجنسود خحل اتجب ع،استو ااب
دلغ ،ي .

4

يجّ اباه امفلاا تجفا ض دا
وجيمتوه اقه و

منل تا اساتنفص تطا ل امتنا و ها "جدا جاريددو" ال ج موا

س دق ﹰ إماص اساتنف ل تطا ل امماج د العدواد ااب العر امهجنماب متا ااب العر

امنجدب اقه سبى إمص ذما د ه ء اثنب اتجب جن ﹰ.

5

م،جص ابه امفلاا تجفا ض ااب نطاي إماص م تطا ل امتنا و م ا

ج ،ياهن د ناي منل تا اساتنفص

تط ا ل اممااج ت العدوااد اااب العر امهجنمااب ال امن ااهب امبلغ ،يااد ج مو ا وجيمااتوه امتااب اسااتنفلت
تط ل امتن و ن إذا م،جنن التج ابهاي ت هجا امفط ل يججص إمص العر امنجدب هيف ﹰ.

- 1ينهج ا امهي مفن صجب الّ امتن و امفق  ،نح تنوا انهب فب فه الب و .139
- 2صحح ا ص دحغد اما ر ن الّ امنا ع .ط امتجود امفطجيد امن مفود تطج ع.ت و .113
- 3ا امهي مفن صجب الّ امتن و امفق  ،نح تنوا انهب فب فه الب و .139
- 4فوهو س تو ل امتن و ذاوجب العر فج ن و غهانع افح ع امهت ر امنجر عتتى  2007و .9
20
- 5ابه امفلا تجف ض نهجيد امنا العدب ط 2عا ،ه تد ام اةج  2010و .272

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

ن دوت امقطوه ت هجا ولي م وجيمتوه فنه منل تا طاجح هاجا امفهوا ا ن ما تاي فمافوتي امنو ةواد
(امتناا و) وتباات ن مت":داا

امتناا و هاا امتقاا طص ن امتنااهيص امفتباا عل دااو نيااهات ا ةااهب إمااص

نط و تاتلهد ثّ نصلت دنه يو إمص م نا ه فمجر ن فح يص منا آخج" .

1

ا متن ا و انااهه ميااه تفو ا ات اماانا الس سااود امتااب فحوااص الااص نط ا و مخااجّ س ا دقد انو ا من
تن صجب مو .

2

ب -تودوروفTODOROV:
إذا و نت وجيمتوه هب تبهاد امتن و اوب ااتفهت الص امفبهم امح ا،ع انه د ختو اب وت دي
ا ديستويفيسكي ا ا  1929ن نل
انه د ختو

إمص وت ر تودوروف ا امفبهم امح ا،ع

امجع يق ل اب تقهتتي ( :إ مهّ تهوج ت ته هج امتلهظ من الص ال ص الوثاج إهفا الﹰ

ه ي ا،يتي مع ذما امبنه امتن صب )

3

إ امفب عئ امتب دنت الوو امن هب امبلغ ،يد ج مو وجيمتوه اب تط ل امتن و استفهفو ت ت اف
ن تب عئ د ختو ا امفبهم امح ا،ع اب وت دي ا عيمت يهمهب جفص ن فنهوّ مألص ات فتحهث اا
ظ هجب إنم نود ا مح ا ،انه د ختو ماوس يا ا ،امفناجنف داص واص فاهخص تاص جفواص ان صاج امبوئاد
امجناةود.
ن اااب اطااص خ ا و د متن ا و يتااجح ف ا عن،نف امفبااهم امح ا ا،ع ت ا زانيااد امتن ا و الااص امنح ا
امت مب:
 -1يق ل د ختو  :يفه

و ا هجه امنح ت ( امتب فجدط خ ر ا خج دا ر الن ) د منح ت امتب

فحهع افلو ت فب عل العنا ،ن يهخح اناح مههوا
اح د ي ا،يد.

ااب نا ع خا و تا امنح اد امهالمواد ناها ه

4

يتجح ف عن،نف امفبهم امح ا،ع تا زانياد امتنا و دقوا ا امنح ا ت امتاب فاجدط داو امحا ا ،اماجع
يحهث دو مد ل من شاطو ت ضف ت ف اد ت المه ظ ذات امهالمد امتب فحقى امنح د امح ا،يد.
 -2ينتم امتن و إمص اما ر إذ يقص ضف ت ل اختط و الّ ابج املم نو ت إذ ينبغب
استبن ع امنح ت امفن قود ت عاةجب امح ا،يد.

5

 -3يق ل ف عن،نف " :موس هن م فلهظ ت جع ت دنه امتن و".

1

- 1ي فّ امطهج فجنيض امنا ع،اسد ملتحلوص امنطب اب امنقه امفن صج إججاءات..ن تنو و ت امووئد امفطجيد
امن تد ملهت ر تطج  1998و .184
- 2ع.سنوه ال ش تن ّ امفط لح ت العدود امفن صجب ط 1عا ،امهت ر املبن نب دوجنت  1985و .215
- 3ا امهي مفن صجب الّ امتن و امفق  ،نح تنوا انهب فب فه الب و .140
21
- 4ف عن،نف امفبهم امح ا،ع (د ختو ) فج ااجع ص م ط 1عا ،امتؤن امثق اود دغهاع  1992و .82
- 5ا امهي مفن صجب الّ امتن و امفق  ،نح تنوا انهب فب فه الب و .140

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

د ختو تنج وت دي ا عيمت يهمهب نضص امنثج امجع يت ااج الص

 -4يق ل ف عن،نف د

خط صود فن صود اب فن ،ض تص امتنج امجع ال يت اج الص هجه اماط صود.

2

هنا ياطااا دا ختو خط صااود امتنا و ملنثااج اقااط ن خ صااد امجنايااد امتااب فنااه ما انااب تفثلااد
ﹰ نايهاﹰ.

فله

 -5ماا ف عن،نف منف ط امتن و امتاب تو ها دا ختو ااب فحلولاي متفثواص اما ا ر ضاف اما ا ر
دف يلب:
أوالﹰ :ه يه

هن م اختحف اب امف ض ع امجع يفه م نط ها اوي دا ر خج اقه يه

ها

نهس امتبء امجع نتحهث اناي ها امفا طا اماجع ن جاي إمواي تحيه فنا ن د منمابد مبا ختو هنا م
شبء مّ فل هي فمفود س دقد.

3

امتط عا تص خ ر ا خاج اه يهفا ااب امف ضا ع نهماي اماجع فتحاهث اناي من نهاس امفتلقاب ن ال
يفه م يملّ مع خ ر ت امتن و.
ثانياﹰ :يفه استح

 ،خ ر آخج خط ص ﹰ اب امجناياد د شاه ل تاتلهاد اما ا ر اماجع ال يا اّ
ت امتاطو ت-الجن ا امف ف ،ب.

،ان انلب -ففثوص امجانع – السل ر امفب شج -ن

4

امجنايد هب امن ع العدب امجع يفه م يمتح اج اواي خ ا ر ا خاج دهثاجب نهاجاﹰ مبنوتوا امفتن ااد
ت ي

 ،امجناةب من اهتي ي

 ،امتاطو ت مهص تنو خ ر خ و ن الجن ا امف ف ،ب.

ثالثاﹰ :يمت وص امفجء م ين ع اب ع،جد ي
م -امح

 ،اما ر ا خج ن ه تو د ختو ثحث ع،ج ت:

 ،امت ا من امحط  ،امطجي .

ر -إذ ال يتلقص خ ر ا خج مع فن ي ت عع ن تص ذما اإني يمتح ج.
ج -امتو و  :مع فطفوّ السل ر امحج امفب شج.

5

ا لنل ي

 ،تب شج ن صجي ما ر آخج ن امث نب استح

دح ناب مع م امه ف ياهخص امانا دنه ياد عن

 ،امنا ا خج عاخاص امانا ام هياه

طاه متا د منمابد مله،جاد امث مثاد اوا استح ا ،

امنط و من امنب ،ات امف ج عب اب ذه امه ف اتموّ اب إ تد اح د نطوهب داو امانا ام هياه ن
امنا امقهيّ.

- 1امفججص نهمي و .140
- 2امفججص نهمي و .141
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- 3ينظر عزالدين لمناصرة ،الّ امتن و امفق  ،نح تنوا انهب فب فه الب ،ص .142-141
- 4المرجع نفسه،ص .142
- 5المرجع نفسه ،ص .142
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امهطص النل

ن هاجا تا جناص دا ختو ينتفاه الاص امح ا،ياد ااب اجاءب امتنا و باص ظوا  ،امتنا و ن اوفا يتنلاى
دنماابد تط ا ل امتناا و إمااص د ا ختو يقاا ل غجيف ا":مقااه مثاا  ،مهفوااد وبااجّ اااب امغااجر (تهواا ا
امتنا و) تناج م جا ء داي اممافو ةب امجنساب دا ختو ن ذماا دهناص م اإجاجاءات امتاب يت افنو هااجا
امفهو ا يفه م فه

ع،ب الص امتب عل ت ام جود امفنو ود تاص نهجياد امفاؤثجات امتاب مسمات

الوو د جي ا ا دح ث العر امفق ". ،

1

فبنص ف عن،نف تط ل امتن و ن ها اب وت دي امفنن

ر" ميخائيل بداختين" ،ناياد يقوقواد

ملفنل ت ت امفتنلقد دا هّ تههاج ،نساب ااب ت ا ل امنلا ا اإنما نود ن موباج تنهاج ماألعر ااب امقاج
امنتجي

ن ه ااتفه اب ذما الص نط و ش تلد مب ختو ن تو ت ف اد ت ماف ماي امتاب نتاجت

فحاات مسااف ء تما اهيي ن فنااجف الااص تاتلااف تجايااص فههوااج د ا ختو ت ا خااحل اح فااي دتو ا ،ات
تاتلهد و متهحنود امف ،ومود ن تص ذما اقه ظص تبهم امح ا،يد ت ض ا ﹰ عاةف ﹰ اب جفوص تجايص
فههوجه امنقهع ن تص اوتت ف وجيمتوه ملتن و مخج هجا امفط ل تحص امح ا،يد.

ج-جيرار جينيتGERAR GENETTE :
فحهث جوجا ،جونوت ا امتن صود ام فنود امتب فنبج ا اح د امنا ا خج د منا امم دى مي
إذ يق ل" :ه ت ض ع امت اجيد ن ها امتنهعياد امنطاود من االساتنحء امنطاب اماجع اجااي فنجيها ﹰ
ولو ﹰ إني ت ي ص امنا اب اح د ظ هجب من خهود تص نط و مخجّ".

2

إ امنح د امتب فجدط دو امنط و امقهيفد ن امحهيثد س اء و نت اح د تب شجب فهوج اب اما ا ر
من غوج تب شجب ناجاو جونوت الص منو امتنهعيد امنطود مع نج ع نا عاخص نا آخج
انتقص جونوت ت امه،اس ت امم دقد إمص ت ض ع جهيه سف ه امتن مو ت امنطود ن تنن ه واص تا
ي نص نط ﹰ يتن مص تص نط و مخجّ دتهص تب شج من ضفنب.

3

فنتبج امتن مو ت امنطود ع،اس ت ا دو جوجا ،جونوت دنه امتن صاود ام فنواد يواو يقطاه د متن موا ت
امنطود وص ت ي نص نا تتن مى تص نا آخج اوثبت تب شجب من خهود.
يحهع جونوت خفمد منف ط ت امتن مو ت امنطود ن هب و فب:

اةج  2010و .273

- 1ابه امفلا تجف ض نهجيد امنا العدب ط 2عا ،ه تد ام
24
- 2ا امهي مفن صجب الّ امتن و امفق  ،نح تنوا انهب فب فه الب و .147
- 3سنوه يق و انهت ح امنا امجناةب امنا ن اممو ق ط 2امفجو امثق اب امنجدب امفغجر ع.ت و .97

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

.1التّناص :ن ه يحفص امفننص وف يهعفي وجيمتوه ن ه خ و انه جونوت د مح ا  ،ااب ناا
آخج و الستتو ع اممج د ن ت ش دي ذما.

1

.2التّعددالي النّصددي :مسااف ه امف ن،اةوااد امنطااود ن هااب امنح ااد امتااب شا ات فماافوتو د متااجح امااجع
ي فص نا ت دنا آخج يتحهث اني عن م يجوجه د م جن،ب.
.3الملحق النّصي :امنن ا

امنن ا امطغوج امنن ني امفتتجود...

2

.4الجامعية النّصية :امفقط ع اح د خجص ﹰ فف ت ﹰ ال فهوج اب ميم ي مو إال ت يى نطاب
من ه اب غ م اليو

(تثبت ج ةو ﹰ وف اب امتمفو ت ،نيد نا طا ةه امتاب فجاااى امننا ا

الص امغحف).

3

.5اإلتساعية النّصدية :واص اح اد ف ياه نطا ﹰ  (Bمسافوي امانا امفتماص ) ناا سا دى (Aمسافوي
امنا امفنحطج) ن ينت امنا امفتمص مظها ،ه ااب امانا امفنحطاج عن م فها

امنح اد ضاجد

ت امتجح.

4

فننب امنح د امف ج عب دو امنط و امفتهاخلد ت لى فمافود امانا امفتماص مانا ام هياه ن امانا
امفنحطج ملنا امقهيّ ن ه شجح جونوت وص نفط ت هجه النف ط امافمد اب وت ر
تمتقص ا ضص امهت ر امفنن

ر "معيارية النّص" ن"العتبات"

5

اوجو جونوت دوجا الص آمواد امتح ياص مع م امنطا و فا اص متح ياص تاثح السال ر متغاهن داجما
امنط و امم دقد ت جع إش ،ات غوج تب شجب ملنا الصالب ن خحصاد مواجا التاج إ امنطا و
امفتن صد ال فنحطج دطهد يجاود.

6

ن منص امتفوو دو الن اع امافمد ه  :امجع ته جونوت ت ف

يج نهجيد امتن و ف سوص

- 1ا امهي مفن صجب الّ امتن و امفق  ،نح تنوا انهب فب فه الب و .148
25
- 2ينهج تحفه خوج امبق اب ع،اس ت اب امنا ن امتن صود ط 1عا ،امفن ،ف يفا  1998و .127
- 3امفججص نهمي و .128
- 4ا امهي مفن صجب الّ امتن و امفق  ،نح تنوا انهب فب فه الب و .148
 - 5امفججص نهمي و .148
- 6ينهج سلف و صه ا مّ امنا ع،اسد دنو يد اب الس مو اممجعيد عا ،امهنهع ال،ع  2003و .242
26

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل
منف طو دتفوو دن و ا دنض ن إدجاز اقط فق طنو ن فهاخلو .

ن هجا ت عاني إمص استنف ل تهو ا منسص ن مشفص ملتن و ن ه امفتن موا ت امنطاود :لناي يتاو مت تاي
إته نو ت ناسند ملبحو اب تاتلف منف ط امته اص امنطب.

1

د -روال بارتROLAN BARTH :
شوه الّ امنا ف

،اﹰ وبوجاﹰ تص د ،ت ت خحل ماف مي امفوفد وت دي " لذّة النّص" La théori

 du texteامجع ظوج اب امنهع امث مو ت ت لد امنجر ن امههج امن مفب  1988تتحهث ﹰ اا امتنا و
دق مااي":إ امتنا و  l’inter textuelامااجع ي ااه نهمااي اااب وااص نااا مااوس إال فن ص ا ﹰ ماانا آخااج ال
يماات وص م ياااتلط د ا ع مصااص ملنا:امبحااو ا ا ين ا دوص "افااص ت ا من اف ا مثااج اوااي" او ا اساات دد
لسا

،ب امنما

تقجنءب ت

تنوا نااا تا ت و مااد اهيفااد امماافد ن تااص ذمااا اوااب

ا ال تب سا ت امتااب يتها

بص إنو ا تب س ت دح ا".

2

امتن صود انه د ،ت هب نج ع وص نا عاخاص ناا آخاج ن م واص ناا تتا ثج دانا سا دى ف اجق
إموو ا دق مااي اساات دد لس ا

،ب امنم ا مع امنح ااد امف ج ا عب دااو امنط ا و ن فه ا

تنجنااد مت ا

د منماابد إمااص اال تب س ا ت غوااج امفنجناااد اقااه مطلااى الوو ا ا تب س ا ت دااح سااو ت و مااد ن مهنواا
تقجنءب.
يااجّ ،نال د ا ،ت م وااص نااا ه ا فن ا و ن م امنط ا و الخااجّ فتااجاءّ اوااي دفماات ي ت
تته نفد د شه ل مومت اطود الص امهوّ إذ اوو فتنجف نط و امثق اد امم مهد ن امح مود
اهص نا انهه موس إال نمو ﹰ يفته إمص امت ثوج.

3

ان لى د ،ت دجما ت تن

ات وجيمتوه مومنص دهن،ه ااب ف ساوص ن شاجح امفطا ل

ن ااى امانا

امجع ي زع املغد ن امتن صود .
ا متن و يم د ،ت ها ت ا ل اا ا ملطاو امف و ماد امتاب ي اه ،تنجااد مصالو ن ال ياتّ امتنا و
ن ف طجيقد تته،جد تنل تد ن ال دفح و ب إ،اعيد ن إنف ن ف طجيقد تتتبند دط ،ب ففن

- 1ابه امق ع ،دقتب امتن و اب اما ر امنقهع ن امبحغب ع،اسد نهجيد ف بوقود فى تحفه امنفجع ااجيقو
امتجق امفغجر  2006و .23
- 2تحفه خوج امبق اب ع،اس ت اب امنا ن امتن صود و .16
27
- 3ينهج تحفه ا اا امنا امغ ة ف لو ت امتن و اب امتنج امنجدب ع،اسد افح ع امهت ر امنجدب عتتى 2001
و .31
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امهطص النل
امنا نضص اإنت جود ن موس إا عب اإنت ج.

1

ن ولفد  texteنا فننب امنموا مت نهجيد امنا الّ امنموا امننهب ت.

2

اح ده ت ع،اسد ي مد هجا امنموا ت خحل النهفد ن امطو امتب اوي.
ج، ،نال د ،ت ااب تق متاي امتاووجب امتاب وتبوا ملف سا اد امن مفواد م امانا ينواه ف زياص املغاد
او يقص إا عب هجا امت زيص ن دت مب اهص نا ه فن و ففثص اوي نط و مخجّ الص تمات ي ت
تاتلهد فحت مشه ل ه ال فطن الص اإع،ام إال لوحﹰ س اء ت سلف تا نطا و امثق ااد ن تا
ي ج تنو .
امهلف ت امفنه تد اب امت موف ن امفنمقد دحوو فهجض شهحﹰ ث دت ﹰ ن نيوهاﹰ ت است ات إمص ذما

سبوحﹰ.

3

اماانا انااه ،نال دا ،ت ها معاب إاا عب ف زيااص املغااد ن دااجما م امتنا و ت ف اااد تا نطا و
تتهاخلد اوف دونو ا منا ينوه ف زيص ملغد امنا الصلب إمص امنا ام هيه مواجا مطلاى الاص امانا
امجع يحفص فن و عاخلي و ني نموا جهيه ت ش اهه س دقد.
يجّ ابه امفلا تجف ض م ،نال د ،ت مّ يطنف شوئ ﹰ غوج فهجا ،ت و نت ج موا وجيماتوه متاي
اب دنض ت فنجضن إموي ت وحتوا سا دق ﹰ ماجما ن اه دا ،ت يماتنفص وثواجاﹰ تا تطا لح فو ااب
تق متي امفت  ،إموو تثص :اإنت جود ( )productivitéإا عب امت زياص ( )redistributionامتها يض
( )déconstructionامت نواااااااا ( )reconstructionامماااااااا دى ( )antérieureن االسااااااااتبهال
(.)permutation

4

- 1ا امهي مفن صجب الّ امتن و امفق  ،نح تنوا انهب فب فه الب و .143
عا ،ف دق ل امفغجر  1988و .63
- 2ينهج ،نال د ،ت مجب امنا فج اؤاع صه امحمو س
28
- 3ابه امفلا تجف ض نهجيد امنا العدب عا ،ه تد ام اةج  2007و.283
- 4ينهج ابه امفلا تجف ض نهجيد امنا العدب عا ،ه تد ام اةج  2007و .284

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

استالا ابه امفلا تجف ض ت وحا وجيمتوه ن دا ،ت مناي ال ي جاه و فا يطاه ،اا إداهاع ذافاب
دااص إ وااص و ف ا فااجاه يت ا امغ ا ،ب الااص س ا اء دقطااه من دااهن

طااه اااب سلماالد تتطاالد ال ينق ااص

افط مو .

1

ن ههجا ن ه د ،ت شجح ن موه ت ج ءت دي وجيمتوه

ن نسص تهو ا انهتا ح امانا الاص امحوا ب ن

امف تفص ن مهني مّ ي اف مع جهياه الاص تا متاي وجيماتوه اا امتنا و ن تا ماي دا ختو الاص
امح ا،يد.

المبحث الثاني :تقنيّات التّناص
-1أنواعه:
ال ينحطااج امتن ا و اااب ن ا ع نايااه دااص ي خااج اااهب من ا اع ن ااه تو ا ت وجيمااتوه دااو ن ا او ت ا
امتن و هف  :امتن و امف ف نب ن امتن و امتهلب

أ-التّناص المضموني:
ن يننااب مااهيو ف ظوااف دنااض الاهاا  ،ن امفنل تاا ت ام ا ا،عب اااب وتاا ر تنااو اااب امجنايااد يماا
اممو ت امتب فقت ب ذما اب امت ظوف امجع ه يه

يهف ﹰ من متث الﹰ هجا امن ع انه وجيمتوه

يننب إعت ج تاتلف امت ظوف س اء و نت شو عات شهوود من وت دود.

2

ن فن ب وجيمتوه اب هجا امن ع تث الﹰ الص ذما  :امفهيند وفؤسمد اجتف اود ن افجانود
ا ص ات امطا ن امحجود امهاةبد عاخاص امفؤسماد ف اه اننه سا ت ااب امجناياد امفه،نساد ن يهواج
ذما الص تمت ّ امف ف

من امفحت ّ امههجع ن امفنجاب ن وجما الص تمت ّ امتقنو ت امتنبوجياد

ن امتط يجيد.

3

- 1امفججص نهمي و .284
29
و صه ا مّ امنا ع،اسد دنو يد اب الس مو اممجعيد عا ،امهنهع ملنتج ن امت زيص ال،ع  2003و

- 2سلف
.246
 - 3امفججص نهمي و .247

30
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امهطص النل

امتن و امف ف نب انه وجيمتوه يتنلى دتججفد الاه  ،ن امفهتمب ت ن يتص امطاه ت ااب امجناياد
يم اممو ت امتب ف ج يه ،ه ا ا ت تث ل متبموط هجا امفهو ا و

م امفهيند امتب فحفص

صه ت امحجود ن امنتا ط ن امه ضاص ن ام ا وا فهواج نهاس امتابء ااب امهت داد امجناةواد يفها منا
امق ل د نو فججفد انلود فهوج اب امف ف .

ب-التناص الشكلي:
ن هااب دفث دااد فق موااه

ه ا ف ظوااف امفؤمااف مألمه ا ظ من امنب ا ،ات من امااهالالت امفن فوااد من امتجاوو ا

شهلود ن،ثو هجا امفؤمف فنتقاص إماص وت د فاي تنحاه،ب إمواي تا خاحل ،صاوهه امثقا اب اماجع يطاه،
اني س اد تف ،ستي منفلود امهت دد.

1

إال م امتن و ي خج دنهي جهيهي هف  :امتن و امهاخلب ن امتن و اما ،جب
التّناص الدّاخلي :ن يمفص"التّناص المقيّد" ن يننب اتتط و امنط و امجافود ملفؤمف نهمي
إذ يق ل م امت اج ه يفتا آث ،ه امم دقد من يح ن،ه من يت نزه انط صي يهمج دن و
دن

ﹰ ن ف ف االنم ا اوف دونو من فنهس فن

ﹰ مهيي إذ ت غوج ،ميي.

2

التّندداص الخدددارجي :يماافص مي اا "التّنددداص العددام" ن يتفثاااص اااب تحااا ن،ب من ت اا ن،ب امفباااهع
منط و مخجّ فنتفب إمص خجي د امثق اد اإنم نود إال م امن ه تحفه تهت ح يجّ م افص امه فا
يق ا الص ت ض اد نطي من نط صي ته نو ﹰ اب خجي د امثق اد امتب ينتفب إموو من زتنو ﹰ ااب يوا
ف ،ياب تنو .

3

امتنا و امتااهلب اااب هااجا امفننااص ها ف ظوااف ماها  ،ن تنل تا ت ن تنا نب تا خ ذب تا امما دقو
امقهاتص ن فهوج امنط و ام هيهب ناى تهتمب ت امقبلواد مله فا مو ظهوا ااب نطاي ام هياه ن ْتثِاص
امتنا و امتااهلب اااب ن اا  :منموا فااهاخص امنطا و اوفا دونوا مله فا ام ايااه ن ث نوا ﹰ استح ا ،
نط و مهت ر آخجي عاخص نا و ف آخج.

 -2مستوياته:

- 1ينهج :سلف و صه ا مّ امنا ع،اسد دنو يد اب الس مو اممجعيد و .246
 - 2امفججص نهمي و .247
 - 3امفججص نهمي و .247
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امهطص النل
.1-2مستويات التّناص عند جوليا كريستيفا:

يبهن م ج مو وجيمتوه هب ص يبد امتحهيه امفنو اب مفمات ي ت امتن تاص تاص امانا امغ ةا امتاب
فم اهن الص ضبط امقجاءب امطحوحد ن تا ثاّ ف نبنا تتاهلد إهفا ل امنفلوا ت امفنقاهب امتاب فهفا
ن،اء نموا امنا ن ه يطجفو ج مو وجيمتوه اب ثحثد منف ط هب:
النفي الكلي :اب هجا امفمت ّ يق ا امفبهع دنهب امنط و امتب يمتنطو ولو ﹰ ن عالمو ﹰ ن يه
اوي تننص امنا جاءب ن اود خ صد فق ا الص امفحا ن،ب مواجه امنطا و امفماتتجب ن هنا الداه تا
1
ت ذو ء امق ،ئ امجع ه امفبهع امحقوقب امجع يها امجت ز ن ينوهه إمص تن دنو الصلود.
ن ف ض من وجيمتوه ذما دفث ل ت

ل د سه ل":ن منا موتا خا اطجع فنهلات تناب ميو نا ﹰ إال م

هجا يجوجنب د نهب امجع مسو اني ط ال ام ت ن امتبء اماجع يلقنناب ع،سا ﹰ د مقاه ،اماجع يلقنناب
إي ه ضنهب امفنمب ذما منب ال مف ق إمص تنجاد اهتب".

2

ن هجا امنا يح ن،ه "لوتريامو " ن يقل عالالفي د جيقد فنهب امنا الصلب امجع يباهنا تماتتجاﹰ
عاخص خ دي يق ل م فجي ت

 :يو موت خ اطجع اإنو ال فنهلت تنب هجا امهنص يجوجنب دقا فب

امتب مسو ا انوا طا ال ام ت ا نا مفنلاّ دفقاها ،تا يتوحاي ماب اهاجع امفقواه ن ال مفا ق إماص تنجااد
فن ض ،نيب ت امنها".

3

مع م امفبااهع ال يمتح ااج امنط ا و وف ا هااب يجاو ا ﹰ من دنااض ت ا امتنااهيص دااص يمتح ااجه
د جيقاد تن وماد مفا جا ءت الوااي منل متجها ن دوااجه امتقنواد ال يفها ملقا ،ئ امبمااوط م يحللوا دااص

فحت ج إمص ،ئ ذوب موحلص شهجات امنا ام هيه ن يهتف امنط و الصلود.
النفددي المتددوا ي:هااجا اماانفط ينتفااه الااص ف ظوااف امنط ا و امغ ةبااد د جيقااد جيبااد تا تط ا ل
امت اافو ن اال تب ا ا امفنااجناو اااب امه،اس ا ت امبحغوااد امنجدوااد امقهيفااد يوااو يبقااص اوااي امفننااص
امفن قب ملبنود امنطود امف ظهد ه نهمي ملبنود امنطود امغ ةبد د إض اد إمص امتتهوص اما ،جب

اةجع امفن صج ع.ط ،اد د اإدهاع امثق اود ام

- 1جف ل امفب ،وب امتن و ن جف مو في اب امتنج ام
.155
- 2ج مو وجيمتوه الّ امنا فج اجيه ام اهب تنت ،ات ف ب ل امفغجر  1998و .78
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 - 3ج مو وجيمتوه الّ امنا و .78

اةج ع.ت و

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل
ن ن جر مجما تث الﹰ تا تق اص نطاب مألشاه و

يقا ل اواي" :إناي ماهموص الاص نها امطاها د ااها

االنتب ه الن ه ء صها د مصه عن ".

1

نهمااي امااجع ن ااهه مااهع "م فجي ا ت " اااب مي":إنااي امااهموص الااص نه ا

هااجا امفق ااص يه ا ع يه ا

امطها د" اها االنتب ه متن تب صها د مصه عن .

2

مع م امنهب امفت ازع ه استح

 ،امنط و الصلود اب امنط و ام هيهب عن فغوواج ن ها تا

ينااجف د ال تبا ا ن امت اافو مع مخااج نااا مه فا من ش ا اج ن عت ااي اااب نااا آخااج د ضا ح تف ا
يمتهاب امجج ع ن تنجاد ص ي امفق مد اب مسجع ن ت.
النفي الجزئي:ن اوي ي خج امه ف من امت اج دنود ج ةود ت امنا الصلب ي ظهوا عاخاص خ داي
تص نهب دنض الج اء تني.

3

ن تثا ل ذمااا ا ل د سااه ل" :يونفا ن اوص يو فنا اقااط نتحااهث اا ذماا 4".هااجا امقا ل ن ااه تثااوح مااي
فقجيب ﹰ اب ل م فجي ت ":نح ن وص يو فن دبو د امفوّ م ال نتحهث ا ذما ط".

5

ها استح ا  ،امنطا و تااص نجا ع فغوواج ن يااجف جا ء تا امهاحا من تا نضاحتي وجيماتوه اااب
تث مو ا

ل د سه ل ن ا مخج م فجي ت

ملق ل تص امتغووج اواي ن هاجه امفمات ي ت امتاب نضانتو

ج مو وجيمتوه فنجان ده،ج ت امقاجاءب ن تاهّ صاحتو يتاص يها

من "امتنا و" إذا فنتباج امقاجاءب

مهّ شبء اب استقب ل امنط و.

.2-2مستويات التّناص عند مح ّمد بنيس:
مت تحفه دنوس اب امنقه امنجدب امفن صج او يحهع امتهاخص امنطب فبن ﹰ من اود جاءب

 - 1امفججص نهمي و .78
 - 2امفججص نهمي و .78
- 3جف ل امفب ،وب امتن و ن جف مو في اب امتنج ام
- 4ج مو وجيمتوه الّ امنا و .79
- 5امفججص نهمي و .79
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اةجع امفن صج .156
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جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

امتانجاء ملاانا امغ ةا ثااحث تمات ي ت فتاااج صاوغد ا انو ن هاجه امقا انو فحهياه م بونااد اما اب
امفط ي مهص جاءب ملنا امغ ة

ن فنهع امقجاءات ه اب مصلي اننه ا مفمت ي ت ام اب امتب

فتحهّ اب جاءب وص ش اج من و ف منا ت امنط و امغ ةبد.

1

ن ي ه تحفه دنوس ثحث تمت ي ت هب:
أ -التّناص اإلجتراري:
ن اوي ينوه امت اج وت دد امنا امغ ة دتهص نف ب ج ته مع عن فغووج ن ه سا ع هاجا امانفط
خ صد اب اط  ،االنح ط يواو ن اه م امتانجاء ااب فلاا امهتاجب فنا تل ا تاص امنطا و امغ ةباد
د اب ج ته ساه نب خا ل تا امتا ها ن ،نح اإداهاع ن نهاجاﹰ ماجما سا ع فف واه مابنض امفها هج
امتهلود اما ،جود ااب انهطا مو اا امبنواد امن تاد ملانا ن و نات امنتو اد م مصاب امانا امغ ةا
نف ذج ﹰ ج تهاﹰ فغو يو يتي تص إا عب وت دتي.

2

ينم ظو  ،هجا امن ع ت تمت ي ت امتنا و ااب اطاج ام انف ن االنح ا ط ن ذماا دإاا عب وت داد
امنط و امم دقد وف هب يجاو ﹰ ن عالمو ﹰ عن م يهلاف امتا اج نهماي دا متنبوج من إاا عب صاو غتو
د جيقد مخجّ ا ءت امنط و خ مود ت امجنح اإدهااود ج تهب وف ل دنوس.

ب -التّناص اإلمتصاصي:
ينتبج خ

ب تتقهتد ااب امتتاهوص امهناب ن هنا ينواه امتا اج وت داد امانا ن ااى ف جدتاي ن

ناوااي امهنااب دحقوقااد اماانا امغ ةا شااهحﹰ ن ت ااف ن ﹰ ن يفثااص امتنا و االتتط صااب امقا ن

امااجع

ين لاى مس سا ﹰ تا اإ ااجا ،د هفوااد هااجا اماانا ن هاساتي ن هنا يتن تااص تنااي وحجوااد فنهااب الصااص
تب شجب.

3

- 1تحفه دنوس ظ هجب امتنج امفن صج اب امفغجر تق ،ند دنو يد فجووبود ط 1عا ،امن عب دوجنت  1979و .253

- 2جف ل امفب ،وب امتن و ن جف مو في اب امتنج ام اةجع امفن صج و .150
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- 3ينهج تحفه دنوس ظ هجب امتنج امفن صج اب امفغجر تق ،ند دنو يد فجووبود و .61

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

ن امتن تص تص هجا امن ع ت امنا امغ ة يم هّ ااب اساتفجا ،امانا و ا هج داص ملت هياه ن تنناص
هجا م امتنا و االتتط صاب ال ي فاه امانا امغ ةا ن ال ينقاهه ن داجما يماتفج امانا غ ةبا ﹰ غواج
تفح

ن يحو دهل م يف ت.

1

مع م امت اج يمتح ج امنط و اب نطي استح

،اﹰ اجتجا،ع وف مني يغوج اوي نهجاﹰ

مفهتمب في ن ف ،دي ن ذو ةي امهنب ن هجا ت ي نص امنا امغ ة نط ﹰ تقهس ﹰ يو ﹰ.

ج -التّناص الحواري:
ينتبج طجيقد امح ا ،تا م ،اص ام اجق ااب تمات ي ت امتن تاص تاص امانا امغ ةا

ن هنا يه اج

امت اج تهب ف في ن ينوه وت دتو الص نح جهيه ن ذما ن ف وه ءب انود ا مود ن هجا امنا ع تا
امتن تاص تاص امنطا و امغ ةباد ال يماات وص امقوا ا داي إال شا اج تقتاه ،ذمااا م هاجا امنا ع ها دفث دااد
مالص تجيلد ت

جاءب امنا امغ ة .

2

مع م امتنا و امحا ا،ع ها إاا عب وت دااد اماانا النل د جيقاد جهيااهب اااب استح ا  ،امنبا ،ات تااص
فغووج عالالت.

 -3مظاهر التّناص:
يح ع امتن و ت ف اد ت امفها هج يفها ملفباهع إع،اووا عاخاص امانا امح ضاج ن ملتنا و
اهب ته هج تنو :
أ-النّص الغائب :نقطه دي امنا امم دى من امفن صج امجع يتتغص الوي امنا امح ضج
هااجا اماانا امغ ة ا خ د ا ﹰ معدواا ﹰ من المااهو ﹰ من سو سااو ﹰ من الفواا ﹰ من

ن يته اااص تنااي ن ااه يه ا

اقوو ﹰ ...ذما م امنا امح ضج امفقجنء وف يجّ جونوت مني يفه م

يقاجم امانا نطا ﹰ آخاجاﹰ

ن ههجا فتهاخص امنطا و اباج افلواد امقاجاءب إماص تا ال نو ياد ا متنا و ها فنا مى امنطا و مع
نا امحهث ي جع دهوهو ت تاتلهد دفننص امحاهث فهاج ،ااب ااهب نطا و مخاجّ مها دهوهوا ت
فاتلف ام ايهب ا الخجّ.

3

- 1جف ل امفب ،وب امتن و ن جف مو في اب امتنج ام
 - 2امفججص نهمي و .159

اةجع امفن صج و .158
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- 3ينهج جف ل امفب ،وب امتن و ن جف مو في اب امتنج ام اةجع امفن صج و .149

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

نامنا امغ ة ه امنا الصلب امجع يججص إموي امفبهع مثن ء إنت جي العداب نامتنا و ال يها
دح

 ،امنا امغ ة

هيفد منس دقد مي.

إال

يوو يته ااص تناي امانا امح ضاج نيحا ن،ه سا اء و نات امنطا و امغ ةباد

1

اماانا امغ ة ا ت ا ته ا هج امتن ا و امتااب فهوااج ملق ا ،ئ امااجوب مع استح ا  ،اماانا النل ن
الصلب عاخص نط و جهيهب اوحهث دجما امته اص دونف ن استح  ،امنط و يهف ااب جفواص
امف الت المهو ﹰ سو سو ﹰ اجتف اوا ﹰ...من تا ف اجق إمواي جونوات مناي تا امففها م يقاجم ناا نطا ﹰ
آخج دفننص ت امففه إعخ ل نا عاخص نا آخج ا متن مى امنطب ه ت ي صلن إمص امتن و.
ب -السيّاق :إ امفنجاد د ممو ق شجط مس سب ملقجاءب امطحوحد امتب ت خحمو يتّ ظوج امتن و
ملق ،ئ ن ال فه هجه امقجاءب وجما إال إذا و نت تن لقد تني ل امنا اب ،ب اا ف مواه ساو ب
ينت ت افلود اال تب ا امهاةفد تا امفمات عع املغا ع ن هاجا امماو ق اه يها اا مّ السا طوج من
ي ،ب من ف ،ياو ﹰ  ...ن ه ت يفه فمفوتي د مفججنود امتب فهجض نج عها عاخاص امانا ن امتاب
2
ففثص (اممو ق امجهنب) د منمبد ملق ،ئ مع امفا ن امنهمب مت ،يخ سو ت امهلفد.
ن اممو ق ه دفث دد امفا ن امنهمب مت ،يخ سو ت امهلفاد ااب ياه ذافوا ن ال داه ملقا ،ئ م يها
سو ق شف مب ين لى تني ن ذما ت مجص ع،اسد مع نا ت امنط و شجط م فه امجات امق ،ةد
ع،ب الص إنت ج امهامد امفمت ي ب مع امتب يجيه ت ن،اءه امفبهع إظو  ،شبء ت يواو م امقا ،ئ
3
يهتف انو ن هب غ مب ﹰ ت فه تمتتجب ن ف دند خلف امتن و.
ال ده الص امق ،ئ م يه

تلفلّ د فوص اممو ت مونهل إمص اوّ امهالالت توف و نت غ ت د.

ج -المتلقي :ه إيهّ مهّ ام س ةص امتب د اس تو يهتف امتن و ن يتّ ذما تا خاحل امنا عب ن
اال،فه ز الص ذاوجفي من امت اصص إمص وص من اع امتن و امف ج عب اب امنا امح ضاج ن ياتّ ذماا
ت خحل افلود امقجاءب و نو هب امتب فهتاف اا ت هوتاي ا منطا و العدواد هاب دفث داد اجاءب
سا دقد و نوا هااب امتااب ف مااه مااهّ امما تص نطا ﹰ آخااج ن ذمااا تا خااحل جاءفااي ماانا سا دى 4.ن
امفقط ع د مفتلقب هنا ها اماجع يفلاا تججنواد ثق اواد ن ذن ا ﹰ جف موا ﹰ يفهناي ن يؤهلاي ملاهخ ل ااب
ا مّ امتن و نمهب ينهتا امفتلقب ن يطب ج ءاﹰ ان الﹰ اب امنفلود امتن صود نج م فت اج اواي
ت ف اد ت امتجنط تنو  :امثق اد ام اسند د إض اد إمص امقجاءب امفتهج،ب.

5

امفتلقب انطج مس سب اب دل غ امنا ن فحقوى امت اصص دو امفبهع ن ،س متي متطص دنه
- 1ينهج تحفه ا اا امنا امغ ة مت لو ت امتن و اب امتنج امنجدب تنت ،ات افح ع امهت ر امنجر عتتى  2005و .45
37

- 2تحفه تهت ح فحلوص اما ر امتنجع استجاف ود امتن و ط 3امفجو امثق اب امنجدب امفغجر  1992و.131
- 3ينهج جف ل امفب ،وب امتن و ن جف مو في اب امتنج ام اةجع امفن صج و .155
 - 4امفججص نهمي و .150
38
- 5ينهج تحفه تهت ح فحلوص اما ر امتنجع إستجافو ود امتن و و .132

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

امهطص النل

ذما ملق ،ئ ا وتت ف امتن و موس د لتج اموو دص يمتهاب ،ئ تثقف ذن تهتمب ت ناسند اح
يفه ام ص ل إمص امتن و إال ا طجيى امقجاءب.
د -شهادة المبدع :ن فه

شو عفي ت خحل فطجيحي د ني مخج ن ا تبس ت اهب نط و مخجّ

ت مجص دن ء نطي امح ضج إض اد إمص مني يقاج ن ينتاجف د فواص امفطا ع ،ن امفجاجاص امتاب ا تابس
تنو ل مع ،ئ يفهني م يماتنبط هاجه اال تب سا ت عن امججا ع الاص ذاوجفاي واجما نجا الاص
امفبهع م يطجح دفججنوتي ن مصص اهجفي تن ن دجما اا جفواص امنطا و ن امثق اا ت امتاب ا تابس
تنو .
ن الص غجا ،هجا اتحهيه امنط و امغ ةبد ااب امانا امح ضاج ال يقا ا دوا ا ،ئ يتتا ص مابا ء
امبحو ا ام ف ل يتجاص ا امفها هج امما حود ملتنبواج ماوحتس جا هج امحقا ةى امنفوقاد ا ،ئ
موس ت جع تتلقب ن مهني يفثص يطولد ثق اود ن اجتف اود ن نهمود فتح ص تص و فا ها تثلوا ااب
1
ت اج فه يني امح ،ع امتف مب ن امنا ه امفتلقب مو فو امثق اتو .
فتفثص اب تطها ود امفبهع اوطجح د ني مخج تا نطا و مخاجّ متطاص إماص امقا ،ئ ا مقا ،ئ ماوس
ت جع تتلقب يق ا د مقجاءب امم حود دص تتلقب تثقف يفلا تهتمب ت فم اهه الاص ااا شاهجات امانا

ن امجج ع إمص امنا الصلب.

- 1ابه هللا تحفه امغجاتب اما وئد ن امتههوج اب امبنو يد إمص امتتجينود ط 1امووئد امف جيد امن تد ملهت دد
تطج  1998و .79
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امهطص النل

جاءب اب امفهو ا ن الن اع

الرواية
الفصل الثاني :اإلجراءات التطبيقية للتّناص في ّ
-1التّناص الخارجي
أ -التّناص الديني
ب -التّناص التاريخي
ج-التّناص الشعبي
أ-األمثال
ب-الموسيقى
د-التّناص األدبي:
رواية :دون كيخوته
-2التّناص الداخلي:
أ-رواية :رمل الماية (فاجعة الليلة السابعة بعد األلف)
ب-رواية :حارسة الضالل ( دون كيشوت في الجزائر)

الرواية
الفصل الثاني :اإلجراءات التطبيقية للتّناص في ّ
بعد تطرقنا في الفصل األول إلى المفاهيم النظرية حول التّناص باإلضافة إلى نشأته كمصطلح نقدي
 ،سنحاول في هذا الفصل اختبار مدى تطابق الجانب النظري على التطبيقي.

 -1التّناص الخارجي:
يكشف التّناص الخارجي عن عالقة واسيني األعرج بالمخزون الثقاافي الاذي ينتماي إلياه و
يشكل هويته إنطالقاﹰ من القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف ،و التاريخ األندلسي و الجزائري
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و التراث الشعبي وصوالﹰ إلى نصوص األدباء  ،و الذي يظهر صوره على النحو التالي:

أ -التّناص الديني:
و يعنااي التّناااص الااديني استحاااار الشاااعر بع ا

القصااأ و اإلرااارات التراثيااة الدينيااة

وتوظيفها في سياقات النّأ لتعمياق ريياة معاصارر يراهاا فاي الموضاو الاذي يطرحاه و القااية
التااي يعالجهااا و يفتاارذ فااي هااذه التّناصااات ن تنسااجم م ا ال انّأ الجديااد و تعمقااه و نثريااة فنياااﹰ و
فكرياﹰ.

1

بمعنى ّن التّناص الديني قد يأتي بصورر مباررر و كتلميح لقصة قرآنية واحدر و مجموعة مان
القصأ  ،و إرارر إلى سور من القرآن الكريم تاركاﹰ فرصة للقارئ إلنتاج و استنباط المعنى من
خالل خبراته القبلية و معرفته ثناء عملية القراءر،و نظراﹰ لوجاود التّنااص الاديني فاي رواياة البيا
األندلسي سنقتصر الدراسة و برز هذه النماذج:
سيكا ...ريد ن دفن هنا.في مقبرر ميرامار.التي درنتها حناا سالطانة ثام جادّي األول لااليلو الروخاو
قبل ن يمألها الذين جاءوا من بعده  ،حاب هاذا المكاان لاي

ألن باه كال الناال الاذين حبباتهم و

لكن ألنّها المقبرر الوحيدر في الدنيا الّتي انمح فيها كل األديان ،استقبل المسيحي ،اليهودي المسلم
 ،البوذي و حتى الملحد.

2

التّناص هنا جاء من اآلية القرآنية  « :و من آياتهه خلهق السهماوات و األرض و اخهتالف ألسهنتكم و
ألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين » ،3ي ّن كل الناال سواساية و ال فاري بيانهم و كلهام مان آد و
آد من تراب ،و الحديث النبوي الشريف في قاول رساول

« يها أيهها النهاس إن ربكهم واحهد و إن

أبهاكم واحههد أل فضهل لعربههي علههى أعج ّمه ّي و ل لعجمهي علههى عربه ّي و ل ألحمهر علههى أسهود و ل
أسود على أحمر إل بالتقوى».

4

الروائي« ل أعتقد أنّ الشيطان هو من خهان األمانهة
قصة سيدنا آد و حواء م التفاحة : 5في قول ّ
في دهاليز الجنة المكتضة بالمسنين و لهي

ههو مهن عمهق سهار وايهة التفاحهة فهي عينهي حهواء

 - 1ح ّمد الزلبي،التناص نظريا و تطبيقيا،مقدمة نظرية م دراسة تطبيقية للتّناص في رواية رييا لهشا لرايبة و
قصيدر راية القلب إلبراهيم نصر ،ط،2مؤسسة عمون،عمان،2000،ص .131
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- 2واسيني األعرج،البي األندلسي ،ط،1منشورات الجمل ،لبنان  ،2010،ص .9
- 3سورر الرو  ،اآلية .22
 - 4حمد بن مح ّمد بن حنبل بن هالل بن سد،باقي مسند األنصار،رعيب األرنايوط و آخرون،ج،37بيروت،
الرواية ،ص .32-31
- 5واسيني األعرجّ ،
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الهشة و المرتبكة و ش ّل عقل آدم في عمق التفاحة مهن بهرور الاوايهة و الخيانهة نفسهها حهواء لهم
تكن امرأة فقط كانت التفاحة أيضا و آدم لم يكن حمال ضائعا في الجنة و لكنه كان شيطانا صايرا
الرواياة لاي
هو أيضا ».ظهرت هذه القصة في ّ

مان خاللهاا ساارد الانّأ الحاال التاي وصال إليهاا

المدينة ،و صفة الخيانة التي صبح تجتاح كل العقول فاستحار الكاتب القصة وفق ما يمليه عليه
السياي فكان تناصاﹰ ضمنياﹰ و يظهر في القرآن قوله تعالى «:و قلنا آلدم اسكن أنت و زوجك الجنهة
و كال منها ر دا حيث شئتما و ل تقربا هره الشجرة فتكونها مهن اللهالمين فهزلهمها الشهيطان عنهها
فهخرجهما مما كانا فيه و قلنها اهبطهوا بعضهكم لهبعو عهدو و لكهم فهي األرض مسهتقر و متها إلهى
حين »

1

األعمار بيد

 :2وظف باسطاﹰ هذا الكال عندما يحي سايكا عان البيا األندلساي و عنادما يحملاه

من خوف حول تهديم البي و اندثار آثاره و ب ّما ّن األعمار بيد

وحده قا بوصيتها بأن يدفن فاي

مقبااااارر ميرماااااار بقولاااااه :لااااام يبقاااااى فاااااي العمااااار رااااايء الكثيااااار ،ربماااااا رمشاااااة عين...خفقاااااة
قلب...همسة...لمسة...ثواني...دقائق...ساعات ...يّا ...رهور...سااااايكون الطلااااااب كبيااااااراﹰ و ربمااااااا
مسااتحيالﹰ  ،إذا قلا ساانوات األعمااار بيااد

نعاام  ،مقتبساااﹰ الانّأ األصاالي ما التعااديل ماان حيااث

التركيب و الصيالة و النّأ الجديد يحيل إلى هته اآلية:
قال

تعالىّ «:
إن

ساعة و ينزل الغيث و يعلم ما في األرحا و ما تادري نفسااﹰ مااذا
عنده علم ال ّ
بأي رذ تموت ّ
إن

تكسب لدﹰا و ما تدري نف

عليم خبير».

3

دون مثلهم مشاهدي قبال ن تجتااحني تلال الاابابة الثقيلاة التاي تركاب
الموت :في قوله :سأحكي و ّ
في زاوية تختارها في مجرى الد ،و تاغط على صدري بقور يايق معها التنف  ،و يتسبب العري
األخير من الجسم المنهل ،ضبابة يسميها العارفون الصادقون الموت ،و سميها نا رحلاة المنتهاى.

4

يادون عان حياتاه و عان البيا األندلساي
مراد باساطا يتحادث عان الماوت و ساكراته و نّاه ال باد ن ّ
ليبقاي لألجياال القادماة ،فالتنااص مان الانّأ األصالي و الانّأ الغائاب مان القارآن الكاريم فاي قولااه
تعالى «:فلول إذا بلات الالقوم و أنتم حينئر تنلرون و نان أقرب إليه منكم و لكن ل تبصرون
فلول إن كنتم ير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين».
سورر البقرر ،اآلية.36-35 ،الرواية ،ص .33
-2واسيني األعرجّ ،
- 3سورر لقمان ،اآلية .34
الرواية،ص .33
- 4واسيني األعرجّ ،
1
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- 5سورر الواقعة ،اآلية .87-83
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الروائي هذا النّأ من قصاة سايدنا ياون
لرق في قلب حوت عمى :1خذ ّ

عنادما ابتلعاه الحاوت،

فكان تناصاﹰ ضمنياﹰ ال كلياﹰ ألنه يفهم فقط في السياي فربط رحلة سيدي حماد بان خليال مان اسابانيا
إلى وهران عن طرياق البحار و ماروره بمحااكم التفتاية بقصاة سايدنا ياون  ،التنااص القرآناي مان
سورر الصافات في قوله تعالى «:و إنّ يون

لمن المرسلين إذ أبق إلهى الفلهك المشهاون فسهاهم

فكان من المدحضين فلتقمه الاوت وهو مليم فلول أنّه كان من المسهباين للبهث فهي بطنهه إلهى
يوم يبعثون فنبرناه بالعراء و هو سقيم و أنبتنا عليه شهجرة مهن يقطهين و أرسهلناه إلهى مائهة
ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين».

2

الروائي قصاة بناي آد و تقاتلهماا بسابب قباول
قصة قابيل و هابيل :استحار ّ

قربانااﹰ حاد فيهماا

دون اآلخر و إسقاطها على قصة تاريخية و هي قصة طاري بن زيااد و موساى بان نصاير فاي فاتح
األناادل

الروايااة :ماااذا فعل ا بنااا يااا طاااري و مااا دهااا يااا موسااى باان نصااير من
 ،فااي قولااه فااي ّ

تكونان ...تقاتلتما مثل هابيل و قابيل لعرش لم يكن ألحد منكما 3.قال تعالى «:وأتلو عليهم نبه ابنهي
آدم بالاق إذ قربا قرباناﹰ فتقبل من أحدهما و لم يتقبل من اآلخر قال ألقتلنك قال إنّما يتقبهل
المتقين».

مهن

4

حياء في الدين ياا ابنتاي  ،المار ر هاي نصاف الادين :5اساتعمل هاذا اللفاو ماوح الكارتيال ليقنا ابنتاه
بزواجه من فتار عمرها سابعة عشار سانة مساتعيناﹰ بحياار النباي مح ّماد صالى
تزوج عائشة رضي

علياه و سالم عنادما

عنها و هي في عمر تسا سانوات فيقاول الكارتيال « و ماالوا هاي الوحيادر

التي سأربيها على يادي و ربماا كانا األخيارر عماالﹰ بالسانة النبوياة الشاريفة  ،سامع فاي مكاة ن
الرسول جاء بعائشة تس سنوات و دخل عليها و عمرها عشر»  ،فالتناص جاء كليااﹰ مان سانة نبيناا
«  ...و كان عائشة رضي

عنها صغيرر السن عندما عقاد عليهاا الرساول صالى

علياه و

ساالم ،فااي رااوال ماان الساانة العاراارر للبعثااة النبويااة ،و لاام ياادخل بهااا إالّ فااي رااوال ماان الساانة الثانيااة
للهجرر .قال عائشة رضي

عنها «:تزوجني رسول

متوفي خديجة  ،قبل الهجرر  ،و نا بنا

س  ،و دخل عليه و نا ابنة تس سنين » ...و في رواية خرى نّاه تزوجهاا و هاي ابناة ساب  6.و
اضافة إلى مقولة نصف الادين ظهارت فاي الحاديث النباوي عان نا

رضاي

عناه ّن رساول

الرواية،ص .64
- 1واسيني األعرجّ ،
- 2سورر الصافات ،اآلية .148-139
الرواية ،ص .66
- 3واسيني األعرجّ ،
- 4سورر المائدر ،اآلية .27
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الرواية،ص .106
- 5واسيني األعرجّ ،
حمد،السيرر النبوية في ضوء المصادر األصلية،دراسة تحليلية،ط ،1مركز الملل فيصل للبحوث
- 6مهدي رزي
و الدراسات االسالمية ،الرياذ ،1992،ص .699
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صلى

عليه و سلم قال «:من رزقه

امار ر  ،فقاد عاناه علاى راطر ديناه ،فليتاق

فاي الشاطر

البااااقي» رواه الطبراناااي فاااي األوساااط ،و الحااااكم ،و مااان طريقاااه للبيهقاااي ،و قاااال الحااااكم صاااحيح
اإلسناد،و في رواية البيهقاي قاال رساول
نصف الدين فليتق

صالى

علياه و سالم « :إذا تهزوج العبهد فقهد اسهتكمل

في النصف الباقي 1».في قوله تعالى « :و ل جناح عليكم فيمها عرضهتم بهه
أنّكههم سههتركرهن و لكههن ل تواعههدهن سههراﹰ إلّ أن

مههن خطبههة النسههاء أو أكننههتم فههي أنفسههكم علههم

تقولوا قولﹰ معروفاﹰ و ل تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلهه و اعلمهوا أنّ
أنفسكم فاحرروه و اعلموا أنّ

فور حليم».

يعلهم مها فهي

2

ب-التّناص التاريخي:
للرواية،
و نعني بالتّناص التاريخي تداخل نصوص تاريخية مختارر و منتقار م النّأ األصلي ّ
الروائي الذي يرصاده و يسارده
تبدو مناسبة و منسجمة لدى المؤلّف م ال ّ
الروائي  ،و الحدث ّ
سياي ّ
 ،و تؤدي لرضاﹰ فكرياﹰ و فنياﹰ و كليهما معاﹰ.
الرواياة  ،و سانناقة بعا
و نماذج التّناص التاريخي كثيرر في ّ

هاذه النّمااذج الّتاي يعتقاد نّهاا علاى

درجة كثر من األهميّة من ليرها  ،كما سنحاول الكشف عن حاالت هذه التّناصات ركالﹰ
و ماموناﹰ و عالقاتها ّ
الروائي و مجريات األحداث
الظاهرر و الخفيّة م ال ّ
سياي ّ

3

كم اا نجااد ّن التّناااص حاضااراﹰ و متفاااعالﹰ م ا المااادر التراثيّااة التّاريخيااة  ،و التّناااص م ان المصااادر
صة تاريخية و ي واحد منّا إالّ و له في ذاكرته تاريخ و نصوص قيمة
التّاريخية يكون باستحاار ق ّ
انجذب إليها و تفاعل معها  ،و من هنا نرى ّن الكثير من األدباء قد ّ
وظفوا في نصوصاهم المقاروءر
 ،و هو ما تولّد عنه ما يسمى بالخلق ال ّ
شعري  ،و هو ما يدل على ّن األديب لم ينطلق من فارا بال
يكتب ووراءه تراث ضخم يأخذ منه ما يشاء.

-1التاريخ األندلسي:
رواية البي األندلسي لواسيني األعرج رواية استحارت التّاريخ األندلسي الجزائري،و ه ّو عباارر
عن

- 1زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذر ،الترليب و الترهيب من الحديث الشريف ،ج ،3دار الكتب العلمية،
بيروت ،1971،ص .29
45
- 2سورر البقرر ،اآلية .235
 - 3حمد ّ
الزلبي ،التّناص نظرياﹰ و تطبيقياﹰ،مقدمة نظريّة م دراسة تطبيقية للتّناص في رواية رييا الهارم لرايبة
و قصيدر راية القلب إلبراهيم نصر  ،ط ،2مؤسسة عمون للنشر و التوزي ،عمان ،2000 ،ص .30
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تصور لحكاية ال ّ
الروائية  ،و كان علاى لساان " ماراد باساطا "
شخصية الّتي بني عليها النّصوص ّ
ّ
هاو و نااال
هاو حفياد الجادّ األول" سايد حمااد بان خلياال " و " لليلاو ّ
الروخاو" الااذي طارد طاارد ّ
و ّ
آخرون من إسبانيا عقي سقوط لرناطة ،فكان وجهتهم إلى الجزائر و بالتحديد إلاى وهاران ،هناا
الرواياة مستحااراﹰ مان طارف المخطوطاة
بد ت رحلته م البي األندلسي ،فكان التّااريخ فاي هاذه ّ
الروخااو ،مكتوبااة " بالخيميااادو" لغااة صااليّة لسااكان اإلساابان تحماال عشاارر وراي
التّاريخيااة لغااليلو ّ
ترجمة بعده فكان لها مسار عبر ّ
صاة
الزمن و األجيال إلى ن وصال إلاى ماراد باساطا ،إذ يحكاي ق ّ
ساااارد الاااذّي لجاااأ إلياااه واسااايني األعااارج لرواياااة األحاااداث "
ااو ال ّ
األول بعاااد خمساااة قااارون فها ّ
جااادّه ّ
لماسيكا"الطفلة الّتي لها جذور إسبانية تول

مر البحث في تاريخ هذا البي و سكانه.

 حروب البشرات على يد مامد بن أميّة:في جبال البشرات في لرناطة من نسل خلفاء قرطبة كان ملكاﹰ علاى األنادل

تحا اسام"محمد

باان ميااة" ،ع ّما الثّااورر فااي ساابو واحااد كاال نحاااء البشاارات ساانة  1567فااي جبااال ماان صااعب
التّااري

1

الروخو عان هاذه الحارب الّتاي خاضاها إلاى جاناب مح ّماد بان مياة فاي
في المخطوطة تحدث لاليلو ّ
قوله «:هنا حروب نعرف سلفاﹰ نّها خاسرر ما ذلال نخوضاها ال لربحهاا و لكان لتاأخير مهالكهاا
قليالﹰ ...كنا
صاحب األندل

عارف و ناا قاف بجاناب سايدي الادّون فيردينانادو ديكردوباا فاالور مح ّماد بان ميّاة
و لرناطة) نّنا سنموت في جبال البشرات البارر».

2

مقتل ما ّمد بن أميّة:الروخاو :ربماا كاان ول خطاأ
ال ّ
سرد التّاريخي حول مقتل مح ّمد بن مية ضامن مخطوطاة لااليلو ّ
ارتكبه سيدي نّه انصا ألوامر من نصاحوه ،نبهتاه ،قلا لاه سايدي المغارباة بنااء بلادتنا ،األتارا
هاو علاى يقاين م ّماا كاان يقولاه:من
حملوا ال ّ
سالح معنا و لامروا بأنفسهم في البحار من جلنا ،ردّ و ّ
ساالح لنا،راعرت
هو توقيف بيا ال ّ
جل الفرصة و يبي ال ّ
سالح نحن سوي مامونة ،توقيف الحرب ّ
فجأر بأن لهجته تغيّرت تماماﹰ و صبح األمير في منزلق خطير ...دى في النهاية إلى ساقوط األميار
المتطوعين األترا .
على يدي
ّ

3

- 1األمير ركيب رسالن ،خالصة تاريخ األندل  ،د.ط ،دار مكتبة الحيار ،بيروت ،1983،ص.297
2
الرواية ،ص .78
 واسيني األعرجّ ،47
الرواية ،ص .86
 - 3واسيني األعرجّ ،
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 -قانون تنصير المسلمين:

من طرف الملل فردناندوز و زوجته الملكة إيزابيال ،دفعهاا فردناناد إلاى توحياد راطري المملكاة
المسيحيّة و إظهارها بعيّنة دينيّة ميّزتها عن باقي ممالل عصر النّهاة.

1

الروائي كلياﹰ في قوله «:فقد تن ّكر المستنصرون لكل حرف ّخطوه فاي
فالتّناص التّاريخي استحاره ّ
المعاهاادر  ،و اسااتطالو علااى جمااو المنكساارين فااي حاارب لريبااة» فااي عااا  1501صاادر الملاال
2
فردناندوز و زوجته الملكة إيزابيال مرسوماﹰ ملكياﹰ يقاي بارورر تنصير المسلمين.
صا علاى
الروائي واسيني األعرج حادثة حاري الكتاب كاذلل  ،فارلم معاهادر لرناطاة ن ّ
استحار ّ
ّ
التّسامح م المسلمين بعد تسليم لرناطاة للقشاتاليين إال ّن الملكاة إيازابيال صادرت مرساو يقااي
بإجبار المسلمين على التّنصير و التّرحيل كما مرت بحري الكتب العربية في ساحة البيازين4.
 مااكم التفتيش المقدّس:قور تسمح لي بالوقوف،
جايو بي من تون الحرب  ،كن بين الموت و الحيار ،و لم كن ملل يّة ّ
و ظلل منتصباﹰ ّ
الموالي و كأننا كنّاا ننازل نحاو عمااي
الزمن الذي رايوه ...بد نا ننزل نحو الدّرج ّ
جهنّم  ...دخلوا بي عميقاﹰ نحو لرف التّعذيب و تمزيق األجسا البشريّة  ،التي
امتدت على مسافات كبيرر تح األرذ...

3

الروخو عن وقوعه في محاكم التّفتية المقدّل ،و بعد ياو مرعاب و األسا لة الكثيارر
يتحدث لاليلو ّ
عن ديّانته  ،و بعد ذلل خيّرو ن يهجروه إلى وهران ،فالتّناص قدّمه الكاتب من التّاريخ األندلساي و
سارد التّااريخ األندلساي ضامن تااريخ محااكم التّفتاية و
فالروائي لجأ إلاى ّ
ما حدث في الماضي ّ ،
ي قدماﹰ في تطهير إسبانيا المسيحيّة من هؤالء المسلمين الاذّين وقفاوا صاامدين
إصرارها على الما ّ
ما محاوالت التّنصير 4.معتمدر بذلل على كل نوا التعذيب المعروف في العصور الوساطى مثال
التّعذيب بالماء  ،سحق العظا باالت ضالطة  ،تمزيق األرجل  ،فساخ العظاا تعاذيب الجاروكاا و
الروايااة  ،فحااار التّاااريخ داخاال الانّأ الجديااد تناصاااﹰ كلياااﹰ كمااا ظهاار فااي الكتااب
هااذا مااا ورد فااي ّ
التّاريخيّة  ،نجد فاي الانّأ «:مان األسااليب الوحشايّة التاي كانا تتبعهاا محااكم التفتاية فاي تعاذيب

 - 1جمال يحياوي ،سقوط لرناطة و مأسار األندلسيين ،دار هومة ،الجزائر ،2004،ص .16
الرواية  ،ص .79-78
 - 2واسيني األعرجّ ،
 -4جمال يحياوي ،سقوط لرناطة و مأسار األندلسيين ،ص .83-82
48
الرواية ،ص .69-67
 - 3واسيني األعرجّ ،
 - 4جمال يحياوي ،سقوط لرناطة و مأسار األندلسيين ،ص .78
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المسلمين:الجلد علناﹰ ،الكي بالنّار،حري األقدا بالفحم المشتعل ،ربط طراف المتّهم في إطاار مثلاث
ال ّ
شكل ،التّجوي التّدريجي ،التعذيب باألسياخ الملتهبة و حري البطن و العجز ،سحق العظا باالت
ضالطة ،صنع خصيصاﹰ ،تمزيق األرجل ،فسخ الفل و ليرها» .

1

 هجرة الموركسيين:فهااي وثيقااة نااادرر عاان هجاارر الموركس ايين و بدايااة حياااتهم للجزائاار ،قباال خمسااة قاارون 2.الّتااي
صبح إسبانيا تؤمن بأنّها عليها تطهير رضها من المسلمين و اإلسال فعمليّاة التّهجيار كانا عان
طريق البحر إلى سواحل المغرب اإلسالمي ،خاصة المغرب األقصى ،الجزائر و تون .

3

في تلل اللّحظة بالذّات ،ال دري لماذا و لكني في عماقي لعن طااري بان زيّااد و البحار الاذّي دفا
به إلى هذا المكان ،و ضعف الجية القوطي الذّي لم يمنعاه مان المارور و خيّاناة الادّون خاوان
لعن طم موسى بن نصير الذّي جعل األمر يلتب

كثر.

و

4

صه الجديد كل من القاوطيين ،ففاي التّااريخ جااء ّن القاوطيين كاان لهام ملال
الروائي في ن ّ
استحار ّ
األندل

و ّن ملكهم لعهد الفتح يسمى لُذَريق و إلحاي الجية القوطي بطاري بن زيّاد فكشف للعرب

عورر القوط و دلهم على عورر فيهم مكن طاري فيها الفرصة فانتهزها لصالحه.

5

و استحاار الخالف الذي كان بين طاري بن زياد و موسى بن نعير حول الخالفة.

6

فالتّناص األندلسي كان تناصاﹰ كلياﹰ استعمله واسايني األعارج فاي روايتاه البيا األندلساي بداياة مان
حروب جبال البشرات إلى تهجير الموركسيين للجزائر.

 -2التاريخ الجزائري:
ّ
إن المطل على التاريخ الجزائري ،كلها تهتم بقاية االستعمار و الثورر ،و تتحدث عن فعال
الروائيين التاريخ الجزائري مرجعاﹰ مهماﹰ بتحويله
االستعمار المختلفة و لهذا جعل معظم الكتاب و ّ
إلى قالب فني دبي.
الرواية ،ص .80
 - 1واسيني األعرجّ ،
الرواية ،ص .13
 - 2واسيني األعرجّ ،
 - 3جمال يحياوي ،سقوط لرناطة و مأسار األندلسيين ،ص .140
لرواية ،ص .94
 - 4واسيني األعرج،ا ّ
الرطيب ،دار الكتاب العلمية ،بيروت1041،ه،
 - 5حمد بن مح ّمد المقري التلمساني ،نفخ الطيّب من لصن األندل
ّ
مج ،1ص .233-232
الرطيب ،ص .233
 - 6ينظر ،حمد بن مح ّمد المقري التلمساني ،نفخ الطيّب من لصن األندل
ّ
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فكان لواسيني األعرج دور باستحاار خلفيات تاريخية لها صلة بتاريخ الجزائر و لذلل نجاد ّن
الرواية كان جامعاﹰ لتلل األحداث المختلفة:
ّ
 ما عانه الشعب الجزائري مان تهماية لاه و لكال ماا يارتبط باه متاامناﹰ قااية التاراث مان خااللالبي األندلسي مبيناﹰ مواقف ألرخاص مختلفين حوله و لبع

منهم من باعوا البلاد و تادخلوا علاى

كل ريء له صلة بأجدادهم ي التراث الجزائري و المعالم األثرية التي رهدت عصور مختلفة
حاااارات كثياارر  ،فجاااء رف ا

و

واساايني علااى بي ا البي ا األندلسااي و ماادافعاﹰ عنااه تناصاااﹰ لتمساال

الشعب الجزائري بموروثه على لسان مراد باسطا «:هذا البي الذي تريدون بيعه  ،قاو كل الغازار
و ظل واقفاﹰ و يقاو اليو قتلة من نو جديد ،الورثاء ،الذين يردون تنكيسه نهائيااﹰ كماا يفعلوناه ما
الجمال قبل اإلجهاز عليها و ذبحها».

1

 استحار كذلل محاوالت الدفا عن التراث و جاء على لسان سليم حفيد باساطا فاي قولاه :لاو كناانستطي ن نفعل نف

الشيء م القصة ،لثبتناها في سكانير حتى ال

تموت2.

القصبة كمعلم تاريخي حاضنة لكثير من الحاارات التي تعاقب على الجزائر ،و انطالي الثورر
من زقاقها و استحار األعرج اإلراعات التي كان تراود القصبة نّها ماالذ للشاياطين و الجان
من جل تهديمها و القااء على التراث  ،فالتناص فاي الانّأ الجدياد جااء وفاق ماا يملياه الساياي ماا
يظهاار فااي قااول مااراد باسااطا لسااارر«:الحياال صاابح اليااو مكشااوفة  ،كلمااا ساامع حكايااة الجنااي
اإلسبانيولي
درك

ّن العملية جزء من سلسلة محاوالت لتهجير النال مان هاذا البيا  ،يادبرون كال المباررات

لالستيالء على البي و األرذ».

2

 تتامن رواية البي األندلسي لواسيني ذاكرر تاريخية خاالل حقباة االساتعمار إباان حكام ميشاالجونار) ،تميزت هذه الحقبة اختالفاﹰ جذرياﹰ عن سابقتها فاي جوناار) معاروف بعطفاه القاوي علاى
الجزائااريين و هااو الااذي علاان و بااار بعا

اإلصااالحات فيهااا ساانة  3.1919ما صااديقه المقاااول

الرواية ،ص .112-111
 - 1واسيني األعرجّ ،
 -2المصدر نفسه ،ص .216
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 - 3بو القاسم سعد  ،الحركة الوطنية في الجزائر  ،)1900-1930ط ،4دار الغرب اإلسالمي،بيروت،1992،
ج ،2ص.299
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الفرنسي ليون ليسكا)«:الذي كان يرى في كل مكان ما هو قديم و مقاو للازمن إرثااﹰ جمايالﹰ يجاب
المحافظة عليه بدل تدميره».

1

فالتّناااص التاااريخي ماان دعااور الحاااكم جونااار إلااى احتاارا األمااال  2.ففااي روايااة البي ا األندلسااي
استحار كذلل قوانين قا بهاا جوناار مان التقارب مان المثقفاين  ،تنشايط الحركاة الثقافياة  ،و عاودر
الجنود و العمال و يظهر هذا التّناص في روايته فيقول :الحاو جوناار تادني المساتوى الثقاافي و
الحااري للجزائريين منذ استقرار الحملة االستعمارية الفرنسية  ،راح يخطط لحيار جديدر بالتقرب
من المثقفين و تحفيزهم على اإلنتاج الفكري5.
ج -التّناص الشعبي ( :األمثال.األقوال.األ اني )
تكاررت فيهاا نمااذج التّنااص مان
الرواية ،فقد ّ
إلى جانب التّناص الديني و التّاريخي و األدبي في ّ
األدب الشاااعبي و األمثاااال الدارجاااة  ،و األلااااني و األقاااوال الشاااعبية  ،فهاااذه النّمااااذج المتنوعاااة
استحارت ياا من النّماذج األخرى  ،لتؤدي عرضاﹰ فنيااﹰ و فكريااﹰ و لتاؤدي وظيفاة سالوبية و
الروائي الذي يقدمه.
موضوعية يراها المؤلف ضرورية و مناسبة و منسجمة م السياي ّ

3

ّ
الروائاي لاه دور فنّاي  ،و فكاري كبيار
*إن حاور األمثال و األقوال و األلاني الشعبية فاي الانّأ ّ
فالروائي عند استحااره لهذا النّو من التّناص ال بدّ ن يالئم السياي و مامون النّأ.
ّ
فالتراث باعتباره ذلال المخازون الثّقاافي المتناو و المتاوارث مان قبال اآلبااء و األجاداد و المشاتمل
علااى القاايم الدّينيااة و التّاريخيااة و الحااااريّة و ال ّ
شااعبية فيمااا فيهااا ماان تقاليااد و عااادات و ها ّاو روح
الماضي و روح المستقبل بالنسبة لإلنسان الذي يحيا به و يموت به  ،و تموت رخصيّته و هويّته إذا
ابتعد عنه  ،فإنه مادّر ّولية يصن منها الكاتب عجينته اإلبداعيّة بعدها تتشكل على هي ة تحديد انتماء
الكاتب اإلجتماعي ،و الثقافي،و تميزه عن ليره من الكتّاب.
يخاأ األمثاال الشاعبيّة و
تناص رواياة واسايني األعارج ما التاراث الشاعبي بشاكل ملحاوظ فيماا
ّ
تبرره مواقف الشخصيات  ،و قد يعتماد
الرواية يفرضه منطق الحوار الذي ّ
حاور التّناص في هذه ّ
عليه للكشف عن هداف الكاتب  ،فمقاصده ألن الكاتب ثناء تو ّ
لله في قلب التّاراث سياافي ماا فاي
عماقااه ماان معاااني و جماليّااات رااكليّة تخااد عراضااه و انتقاااء واساايني األعاارج و توظيفااه للتااراث
الشعبي يعك بالاّرورر موقفه و موقف عصره من التراث.
الرواية ،ص .309
 - 1واسيني األعرجّ ،
 - 2بو القاسم سعد  ،الحركة الوطنية في الجزائر  ،)1900-1930ص.299
الرواية ،ص .313
 -5واسيني األعرجّ ،
52
- 3ينظر حمد الزلبي ،التّناص نظريا و تطبيقيا ،مقدمة نظرية م دراسة تطبيقية للتناص في رواية رييا الهارم
لراينة و قصيدر راية القلب البراهيم نصر  ،ط ،2مؤسسة عمون للنشر و التوزي  ،عمان ،2000 ،ص .63
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أ -األمثال:

لقاأ القصصاي و
ترتبط الثقافة الشعبيّة في مجتم ماا بالعاادات و التقالياد ،األمثاال و الحكام و ا ّ
الخرافات ،و ليرها من مختلف ّ
الطقاول  ،كماا نميّاز مجتما عان آخار و منطقاة عان خارى

و

تجد النّال يتعودون على طريقة عية معيّنة يتباهون تلل العادات و تلل ّ
الطقاول،و بماا ّن األدياب
ما هو إالّ جزء من المجتم و ينطبق على مجتمعه،بحيث نراه يتأثّر يتلل العادات
و يتفاعل معها و عند كتابته ألي نأ دبي يدرج فيه األمثال و الحكم و الخرافات و حتاى القصاأ
و ليرها من الثقافة ال ّ
شعبية المحليّة.
الرواياة ّن الكاتااب قااد تفاعاال ما الثقافااة تفاااعالﹰ ملحوظااﹰ لدرجااة إدراجااه بعا
و نالحاو فااي هااذه ّ
األمثال الشعبيّة ال ّ
شائعة و منها:
 -1حشيشة طالبة معيشة 1:يارب هذا المثال علاى راخأ عاقال بعياد كال البعاد عان المشااكل
رخأ رلبته في الحيار سوى ن يكون مرتاحاﹰ.
الرواية عند سؤال مراد باسطا ألحد المارين :هل تشمون رائحة الايا فكاان
وظف هذا المثل في ّ
هاذا المثال عباارر عان ردّ لساؤال باساطا :الادّنيا فاي الخاارج تساير بشاكل طبيعاي  ،و ال رابهة رااغل
الرعية الطيعة و الطيبة  ،النّال الحيط الحيط  ،حشيشة طالبة معيشة.
ّ
-2الهمة تنز الامة و تجعل الدّوني ولي نعمة 2:و هذا المثل يارب عادرﹰ المنباوذين الاذّين
ال يملكون دنى مستوى خالقي و ال ي ريء آخر فتشف فيهم األموال  ،فيصبحون وليّاء
النّعمة و حتى و لو ّن المرتبة التي وصلوا إليها ال يستحقّونها  ،فالكاتاب تحادّث عان رخصايّة ماوح
الكارتيل الاذي دخال لالنتخاباات كممثال للجزائار الوساطى المتالكاه لكثيار مان العقاارات  ،و جارى
المثل على لسانه بالتحديد.
 -3طها علههى مهن طهها  3:مثال راعبي جزائااري ياارب عنااد اساتعراذ القااور باين النّااال دون
ضوابط و لبيان السلطة ي كال راخأ قاادر علاى تغلباه عان الشاخأ اآلخار ،حاار التّنااص هناا

الرواية ،ص .30
- 1واسيني األعرجّ ،
 - 2المصدر نفسه  ،ص .38
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كنأ مبارر صريح على لسان الحاج إبراهيم صديق مراد باسطا ،و الذي يساانده فاي قاايّة البيا
األندلسي.
-4رياة الشامة في الشّاقور 1:يارب هذا المثل عادرﹰ للشخأ الذي يدعي بأنه قريب ألنال
معينين و في األصل هو ّن صلته بعيدر جداﹰ ،و حار هذا المثل الشعبي ثناء الحوار الذي دار بين
مراد باسطا و مين عا البلدية كريمو حول رلبة الدّولاة فاي بيا البيا األندلساي التّنااص جااء هناا
على لسان كريمو ي ّن هاذا البيا انتهاى وقتاه و زماناه،و نّاه ال توجاد ي هميّاة للادّفا عان بيا
سادل عشر.
موجود منذ القرن ال ّ

-5الطمع يفسد ال ّ
طبع 2:و يارب هذا المثل لذ هته الصفة  ،و جاء التّناص هنا على لسان
مراد باسطا في حاوار دار بيناه و باين كريماو ،و علاى طما الدّولاة فاي البيا  ،فصافة ّ
الطما صافة
ردي ة و مذمومة ظهرت في مجتمعنا بصافة كبيارر فهاي تحاط مان قيماة األراخاص و تفساد طبااعهم
كما تؤدي في بع األحيان على خسارر كبيرر.
 -6ما حكّ جلدك إلّ ظفرك 3:يقصد بهذا المثل نّه ال بادّ مان االعتمااد علاى الانّف

فاي كال ماور

الحيااار  ،و نّااه كاال رااخأ قااادر علااى داء المطلااوب منااه  ،و تااولي مااوره بنفسااه دون االتكااال و
االعتماد على الغير ،استحار هذا المثل يباين ّن ماراد باساطا هاو الوحياد الاذي يخااف علاى تاراث
جداده من استيالء الدّولة عليه.
-7عاش ما كسب مات ما خلى 4:يارب هذا المثل على ال ّ
شخأ العادي البسيط الذي لم يمتلال
رااي اﹰ ماان هااذه ال ادّنيا ،و مااات علااى الحااال نفسااه  ،و التّناااص استحااار علااى لسااان الا ّاراي

حميااد

للروخو و لاليلو بأنه عند ممارسته للعمل كب ّحار ،و حتى إن توفي ال يوجد
كروللي  ،عند محادثته ّ
من يحزن عليه.
 -8أخسر و فار  5:و يارب هذا المثل لشخأ يتنازل عن حقاه مقابال كرامتاه ،استحاار هاذا
المثل على لسان الصحفي يوسف النّمر في جريدر ال ّ
شاهد عندما قدّ استقالته.

ب -الموسيقى:
 - 1المصدر نفسه  ،ص .112
 - 2المصدر نفسه  ،ص .112
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 - 4المصدر نفسه ،ص .189
 - 5المصدر نفسه ،ص .240
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الروايااة العربيااة الجدياادر كااذلل علااى الموساايقى التااي تعااد معيناااﹰ ال يناااب فاااد منااه
انفتح ا
ّ
الروائيون و نهلوا منه لتنوي مفازات و مسالل الحكي ّ ،
ألن عالقة الموسيقى بالكال وطيدر  ،حياث
ّ
نّها قد تنبثق منه و قد تطوره  ،وقد تاخمه كما نّه يمكن للموسيقى ن تلعب دوراﹰ في بناء الفااء
1
الدرامي  ،فتربط بين الفااء المتخيل المعروذ و الفااء المتخيل المتحدث عنه.
الروائاي و تنويا
الرواية العربية و ذلل إلضافة لمسة موسايقية للانأ ّ
بمعنى ن للموسيقى دور في ّ
الحكي إضافة إلى نها لها دور في بناء النّأ الدرامي الذي يتشكل من خالل المازج باين الواقا و
المتخيل.
 و تظهر األلاني في رواية البي األندلسي كألاني تراثية ندلسية جهاركا :و هي مقا مان مقاماات الموسايقية األندلساية  .تاؤدي فياه األنغاا الرقيقاة و الحاادر .كثار2
ارتباطاﹰ بكل ماله عالقة بالحنين.
يا من لي بقلب
أشتكي منه بالضنى...
و قلبي...أشكو منه بالخفقان....

3

إضافة إلى لنية ندلسية
آه يا مولي...
شم

العشية ربت و استاربت

عيني...

4

يااﹰ التّناص الكلي استحار واسيني األعرج مصطلحات موسيقية نذكر منها:
 -1استخبار:5
قطعة موسيقية ندلسية افتتاحية صغيرر  ،و هي مقدمة لما سيأتي الحقاﹰ،القصد من روائها راد انتبااه
المستم و إدخاله في الموسيقى  ،تعزف فردية بآلة وترية واحدر ،و جماعياﹰ بمختلف آالت ضاف
الرواية إذ استخبرت المكان
إلى هذا المصطلح الموسيقى اسم "ماسيكا"ملخصاﹰ بذلل ما يحدث في ّ

الرواية العربية و الفنون السمعية البصرية ،كتاب المجلة العربية ،الرياذ ،1431،ص .70
 - 1حسن لشكرّ ،
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الرواية ،ص .51
- 2واسيني األعرجّ ،
 - 3المصدر نفسه ،ص .52
 - 4المصدر نفسه ،ص .162
 - 5المصدر نفسه ،ص .7
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الذي عبر فيه على المخطوطة بقولها«:عنادما ذهبا إلاى إسابانيا بحثا فاي وثاائق االساكو
مكتسبة طوليدوا القديمة عما ذكره لاليلو عن حياته و عن تهجير المورسكيين و المرانيين».

و
1

فالتناص الامني جاء هناا مصاطلح موسايقى كتشاويق لمعرفاة ماا حادث لماسايكا و عان بحثهاا عان
الروائي.
المخطوطة مالئماﹰ لسياي النّأ ّ
 -2توشية:2
التورية مقطوعة زائدر عان النظاا الموسايقي العاا لهاا وظيفاة إيقاعياة تجميلياة القصاد مان وراءهاا
االستراحة و استعادر األنفال و التحاير الموسيقي لما سيأتي من بعد ،في قاول باساطا«:هاذه الادار
الخربة الرومانية .البي األندلسي .كازا ندلوسيا ،دار اللة سالطانة بالثيول...كلهاا ساماء صااحب
البيا األندلسااي عباار حقااب مختلفااة ».قااول باسااطا هنااا جاااء ماارتبط ما المعنااى الموساايقي و تااداخل
األحداث
 -3نوبة:3
هي مقاا موسايقى ندلساي معاروف هناا عادد معاين مان النوباات جااء بهاا الموركيسسان و اليهاود
ثناء عمليات التهجير قسري في القرنين السادل عشر و الساب عشار نحاو باالد المغارب و ليرهاا
الروائي في قول مراد باسطا«:نفحات البرد
ضاف لها األعرج كلمة خليج الغرباء لتالئم السياي ّ

القارص اآلتية من الجهة الغربية من خليج الغرباء».

4

 -4وصلة:5
الوصلة في الموسيقى األندلساية هاي المقطوعاة الرابطاة باين إيقااعيين مختلفاين منهاا وصالة زيادان
مثالﹰ:التي تعطي نوعاﹰ من السالسة لإليقا الموسيقي في مجموعه  ،و ضاف كلمة الخيباة ما هاذا
التّناص الموسيقي لتالئم السياي خيبة مراد باسطا حول حماية البي األندلسي.
 -5إيقاعات:1
الرواية ،ص .17
 - 1واسيني األعرج ّ ،
 - 2المصدر نفسه ،ص .27
 - 3المصدر نفسه ،ص .35
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الرواية ،ص .37
 - 4واسيني األعرجّ ،
 - 5المصدر نفسه ،ص .103
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هو النقلاة علاى الانغم فاي زمناة معادودر المقاادير و النساب ،2فاستحاار واسايني األعارج مصاطلح
الروائي.
اإليقا و هو مصطلح موسيقي م زيادر كلمة الحرف السري ليالئم السياي ّ

د -التّناص األدبي:
و نعني التّناص األدباي تاداخل نصاوص دبيّاة مختاارر  ،قديماة  ،و حديثاة  ،راعراﹰ و نثاراﹰ ما
الرواية األصلي بحيث تكون منسجمة و موظفة و دالة قدر اإلمكان علاى الفكارر التاي يطرحهاا
نأ ّ
سدها و يقدّمها في روايتهّ ،
إن كثيراﹰ من نماذج التّناص األدبي في ال ّرواية
المؤلّف و الحالة التي يج ّ
يأتي منسجماﹰ م سياي الحدث الذي يرد فيها و يزيده عمقاﹰ و تعبيراﹰ و تأثيراﹰ حسب ما يقتايه
الروائي.
الحال في ال ّ
سياي ّ

3

و قد يذهب الكاتب إلى التأثر باآلداب العالمية:لتشابه نصه بنأ ديب ماا ،و لشاعوره بأناه يمثال
واقعه الذي يعيشه  ،يقول محمد هالل عتيمي«:يشعر الكاتب الذي يحاكي اآلخرين و يتأثر بهم  ،نه
بصدد من يشبهون مواطنيه ،لكثرر ما بينه و بينهم من تشابه  ،بل إنّه مشاركوه في وطناه الفكاري و
المثالي  ،وهم في الواق يخدمونه وطنه بإلناء دبه و اإلسها في نهاته الفكرية.
 -التّناص من رواية لثربانت

4

"دون كيخوتة":

و ماان المصااادر الرئيسااية التااي اعتمااد عليهااا واساايني األعاارج فااي الكتابااة االبداعيااة روايااة "دون
الرواياات العالمياة المشاهورر.و تشاير الدراساات المختلفاة إلاى ن "ثربااانت "
كيخوتاة" ،و هاي مان ّ
عمد إلى كتابة رائعته بعد خروجه من الجزائر و لعل تلل اللفتة جعل واسيني األعرج يظهر تاأثره
الروائي السيما في روايته البي األندلسي،و يظهر التّناص فيمايلي:
بالعمل ّ

 - 1المصدر نفسه ،ص .190
 - 2بي الفال جمال الدين مح ّمد بن مكر بن ابن منظور اإلفريقي المصري ،لسان العرب ،دار
صادر،بيروت،د.ت،مج[ ،8مادر وق ] ،ص.408
59
 - 3حمد الزلبي ،التّناص نظرياﹰ و تطبيقياﹰ ،مقدمة نظرية م دراسة تطبيقية للتناص في رواية رييا الهارمي
لرايبة ،و قصيدر راية القلب إلبراهيم نصر  ،مؤسسة عمون للنشر و التوزي  ،األردن ،2000،ص.50
 - 4مح ّمد لنيمي هالل ،األدب المقارن ،ط ،3دار العودر و الثقافة ،بيروت ،1987،ص .109
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الرواياة و ساارد المخطوطاة و تعتبار هاذه
 سيدي حمد بن لااليلو الروخو:رخصاية تاريخياة بطال ّالشخصية تناصاﹰ جاء به واسيني األعرج من خالل رخصاية" سايدي حاماد بان األيال" الاذي وظفاه
ثربانت

في بع

من الفصول منها فصل السبعون.

1

و يظهاار هااذا التااأثير فااي روايااة البي ا األندلسااي فااي قااول "ماساايكا"«:فالرجاال الااذي تخبااأ وراءه
سرفانت
في روايته العظيمة دون كيخوتة كان هو لاليلو».

2

فاااالختالف القااائم بااين االساامين يعااود إلااى اخااتالف «يعااود إلااى اخااتالف النطااق«فاالساام العربااي
الحقيقي لغاليلو هو تقريباﹰ نفسه م بع

التحويل الراجا صاالﹰ مان النطاق اإلسباني:سايدي حماد

بااان خليااال الجيم اإلسااابانية تنطاااق حااارف خااااء» و تشاااير ماسااايكا إلاااى صااالة باااين الشخصااايتين إذ
تقااول «:عاادت قااراءر دون كيخااوت الكثياار ماان الماارات  ،و فااي كثاار ماان ربعااة لغات:اإلساابانية
الفرنسية  ،االنجليزية و األلمانية .و رمم نف
 -رف

الرائحة».

3

ما تقو به محاكم التقشية فشخصية "سيدي حامد بن األيل" رخصية موركسية فاي رواياة

الروائي سارفانت
"دون كيخوتة" ّ

جعل سيدي حامد رخصية رافاة للظلم  ،بنف

بااه واساايني األعاارج فااي روايتااه و فااي المخطوطااة بالتحديااد باارف

الشيء الذي قا

الروخااو ظلاام محاااكم
لاااليلو و ّ

التفتية في قوله«:جايوا بي من تون الحرب...جروني نحو كاتيد رائية قديمة...رارعنا فاي النازول
و نااا متكااى علااى كتفااي الراهااب ميغياال...و كااان راهااب آخاار يحماال راامعة طويلااة تااايء جوانااب
الكنيسة الخفية و وجد حد ريساء محاكم التفتية»...
الروائااي ماان روايااة ثربااانت
فالتناااص استحاااره ّ

4

و وصاافه وفااق مااا يمليااه السااياي ماان قااول دون

كيخوتة «:رف دون كيخوتة عينيه  ،و ر ى حاوالي اثناين عشارر رجاالﹰ مقبلاين مشاياﹰ علاى قادامهم
و بدوا منامين مثل حبات المسبحة و كاان معهام يااا خيااالن ،و ما كال الخيااليين رماح و سايفه
على جانبه،و ما إن ر ى سانشو هذه القافلة حتى قال «:هاهي ذي سلسلة المحكومين الذين يساقون

 - 1ثربانت  ،دون كيخوتة ،تر عبد الرحمن بدوي ،ط ،1دار المدى للثقافة و النشر ،بيروت ،1998،ص .1019
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الرواية ،ص .17
 - 2واسيني األعرجّ ،
 - 3المصدر نفسه ،ص .18
 - 4المصدر نفسه ،ص .68-67
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ليخدموا الملل في سجن األراغال الشااقة 1».و يظهار هاذا التّنااص وصاف لحالاة الساجناء
المظلااومين ،و يظهاار الا ّارف

و

فااي قااول "دون كيخوتااة" :يها السااادر الحاارال رجااوكم.وال ساايما ن

هااؤالء المساااكين لاام يهينااوكم قااط  ،دعااوهم يتوبااوا و ال تكرهااوهم علااى التوبااة...و لااي

ماان الالئااق

للرجال الشرفاء ن يكونوا الجالدين لغيرهم من الرجال يا ساادتي ناا طلاب مانكم بلطاف...و ماا لام
تفعلوا بطيب خاطر فإن الرمح سيحملكم على فعله بالقور».

2

 رخصية سارفانت  :استحاار واسايني األعارج هاذه الشخصاية تناصااﹰ مان الانّأ الغائاب رواياة"دون كيخوتة" إلى النّأ الالحق للبي األندلسي و هو رخصية ظهارت فاي مخطوطاة لااليلو مان
الورقة السابعة:مقدمة الورقاة السابعة:قصاة دخاول لااليلو إلاى قصار األلاا حسان كمتارجم و خوفاه
منه ،ما حدث له م الرهينة الغريبة الرجل األحمر ،ميغيل سرفانت  ،و ما جرى لهذا األخير
ألصدقائه من مصائب في سجن دالي مامي.

و

3

 -استحار كلمة"سيد" من طرف لاليلو روخو في مخطوطته استحاار مان رواياة ثرباانت

دون

سايد
كيخوتة في قوله:ر ى دون كيخوتة ابن حاكم القلعة لهذا بادا لاه صااحب القاول :فأجاباه «:يّهاا ال ّ
سيد القصر .قل األرياء تكفيني و لس

دعي الرقة و الرفاهة»...

لاام يفهاام صاااحب الناازل فااي البدايااة لماااذا دعاااه دون كيخوتااة س ايّد القصاار ،لكاان بمااا نّااه كااان داهيااة
4
ندلسياﹰ.
و قال دون كيخوتة رداﹰ على سانشو) :ن مخطى فيما يتعلق باسم "سيد" ألن معناه بالعربية
"مولي" 5.و ظهرت الكلمة في جل المخطوطة نذكر منها:
 -سيدي و مولي...

6

 -و فيها ظروف اعتقال سيد حمد لاليلو الروخو.

7

 التّنااص كاذلل كااان فاي العنااوين ففااي رواياة البيا األندلساي العنااوين كانا عنااوين المخطوطااةمثالﹰ:
 - 1ثربانت  ،دون كيخوتة ،تر عبد الرحمن بدوي ،ص .65
 - 2المصدر نفسه ،ص .71
الرواية ،ص .248
 - 3واسيني األعرجّ ،
 - 4ثربانت  ،دون كيخوتة ،تر عبد الرحمن بدوي ،ص .16
62
 - 5ثربانت  ،دون كيخوتة ،تر عبد الرحمن بدوي ،ص .257
الرواية ،ص .86
 - 6واسيني األعرجّ ،
 - 7المصدر نفسه ،ص .64

الرواية
اإلجراءات التطبيقية للتّناص في ّ

الفصل الثاني
الورقة السابعة رتاء .1575

1

و هااذا التّناااص ماان روايااة ساارفانت
كيخوتة.

التااي تااامن لكاال فصاال عنااوان مااثالﹰ:الطلعااة األولااى لاادون

2

 الاروب في الجبال:فغاليلو الروخو كان له حروب البشرات م مح ّمد بن مية و يظهر في رواية البي األندلساي

و

فاي المخطوطااة بالتحديد.قولاه «:و نتحاادث عان قصااة لااليلو و دون فرديناناادو ديكاردوباا ،و حاارب
البشرات...و موت األمير سيدي محمد بن مية».
استحار هذا التّناص من رواية سرفانت

3

الذي خرج دون كيخوتة إلى الجبال و الحقول لتحقيق

العدل و المساوار في قوله:
« فلما تجهز بجهازه  ،لم يشاأ ان ينتظار كثار...فكم كاان يرجاو ن يناتقم مان مظاالم...و ن يساد مان
ديااون...و دون ن يااراه حااد فاااي ذات يااو ملتهااب لااب
الحقول».

خوذتااه  ،و مساال رمحااه  ،و خاارج إلااى

4

 -2التّناص الداخلي:
يلجأ الكثير من األدبااء إلاى توظياف عمالاه األدبياة مقتبسااﹰ باذلل رخصايات ،حاداث ،و قااايا
لتطبيق جمالية لنصوصهم الجديدر و هذا ما يطلق عليه بالتّناص الداخلي.و يعرفاه سالمان كاساد« :و
يسمى التّناص المقيد:و يعني امتصاص النّصوص الذاتية للمؤلف نفسه».

5

الروائاي الااذي طلااق علاى هااذا الناو ماان التناااص
و يقاول سااعيد يقطاين فااي كتابااه انفتااح الانّأ ّ
بالتناص الذاتي فيقول«:تداخل نصوص الكاتب الواحد في تفاعل م بعاها و يتجلى ذلال لغويااﹰ و
سلوبياﹰ و نوعياﹰ».
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 - 1المصدر نفسه ،ص .248
 - 2ثربانت  ،دون كيخوتة ،تر عبد الرحمن بدوي ،ص .12
الرواية ،ص .77
 - 3واسيني األعرجّ ،
63
 - 4ثربانت  ،دون كيخوتة ،تر عبد الرحمن بدوي ،ص .39
 - 5سلمان كاسد،عالم النّأ،دراسة بنيوية في األساليب السردية،فؤاد التركي نموذجا ،عالم النأ،دراسة بنيوية في
األساليب السردية  ،دار الكندي للنشر و التوزي  ،األردن ،2003 ،ص.247
 - 6سعيد يقطين ،انفتاح النأ الروائي ،النّأ و السياي ،ط ،2المركز الثقافي العربي ،المغرب ،د.ت ،ص .100

الرواية
اإلجراءات التطبيقية للتّناص في ّ

الفصل الثاني

تأثر واسيني األعرج برواياته السابقة فكان لها حاور في روايته الجديدر البي األندلسي.
 -رواية رمل الماية (فاجعة الليلة السابعة بعد األلف)

1

الروايتين و سقوط لرناطة يقول بشير
 حاور التاريخ األندلسي في كالﹰ من ّالموركسي«:الريح
القادمة من قشتالة و مملكة رلون ستكون سااخنة و حارقاة مثال جهانم  ،لقاد هزمناا مح ّماد الصاغير
حتى قبل ن تقاو لرناطة قدم كل ريء و لكنها احتفظ لنفسها بحق الدفا عن مواتنا
و رواهد قبور عشقها األوفياء».

2

 استحاار قصة احتراي الكتب و المخطوطات من التاريخ األندلسي في كالﹰ مان روايتاين ماا يادلعلى تاأثر واسايني برواياتاه يقاول بشاير الموركساي «:نازل زمينيار إلاى المخاازن القديماة للكتاب و
طالب بإحراي عشرات اآلالف من المخطوطات العربياة قبال ن ياأتي عليهاا كلهاا ،طلاب مان خدماة
النار،يوض ثالث مائة مخطوط في الكيمياء و الرياضيات و الطب في الكي
فقيه البيازين ثم جل

يتأمل النيران التي ظل تتقاط في سماء لرناطة».

الاذي كاان يخباى فياه

3

و يظهر هذا التّناص في روايته البي األندلساي علاى لساان صااحب المخطوطاة لااليلو الروخاو
في قوله«:قا زبانية الكاردينال خمينيث .مطران طليلة بالقب

على المسلمين لمجارد الشابهة

و

حشدهم في ساحة لرناطة الرئيسية ثم إعدا ماانتين مان العلمااء المسالمين حاري ماا الجميا حتاى
يكونوا عبرر لغيرهم .لحق بهم بع

المسيحيين الذين احتجوا على المقتلة ،ثم جمع كتابهم

و

مصاحفهم فأحرقها الكارديناال خمينياث ماا الماأل .و لام يشاتن منهاا ساوى ثالثمائاة كتاب الطاب».
فالتناص استحار من رواية رمل الماية إلى البي األندلسي م بع

التغير ليالء السياي.

 التأثر بشخصية بشير الموركسي بطل رواية رمل الماية رخصية رارك في حرب البشراتيقول «:نّه سقط في جبال البشرات يعد ن هد الجبال و رعب جيوش فردناند األرلوني و ايزابيال
القشتالية».

5

 - 1واسيني األعرج ،رمل الماية فاجعة الليلة السابعة بعد األلف)،ط،1دار كنعان للدراسات و النشر،دمشق.1994،
64
 - 2واسيني األعرج ،رمل الماية فاجعة الليلة السابعة بعد األلف) ،ص .149
 - 3واسيني األعرج ،رمل الماية ،ص .11
 - 4واسيني األعرج ،البي األندلسي ،ص .194
65
 - 5واسيني األعرج ،رمل الماية ،ص .12

4

الرواية
اإلجراءات التطبيقية للتّناص في ّ

الفصل الثاني

استحارت هته الشخصية في البي األندلسي بشخصية لاليلو و مشاركته في حرب البشرات:
في الورقة الثانية و التي تتحدث عن قصة لاليلو و الدون فردناندو ديكرودوبا و حروب البشرات.

1

 المعانااار ماان محاااكم التفتااية حااارت باادورها فااي كااال الااروايتين بدايااة بروايااة رماال المايااة يقااولالموركسي«:آخر االبتسامات وضعتها محاكم التفتية المقدل على مناضد التعذيب و الحديد سأض
معكم ناريد لرناطة المسروقة».
و قوله  «:حاول

2

ن تأكد من مكاني ألني رعرت مرر خارى ن رجلاي لام تساتحفاني للتحار

بسهولة داخل هذه المتاهات العفنة :في لحظة من اللحظات خيل إلي بأني لام عاد نتظار راي اﹰ ساوى
لحظة الموت القادمة من داخل هذه األنفاي».

3

فااي البي ا األندلسااي استحااارت محاااكم التفتااية و وسااائل التعااذيب كااذلل التااي عااانى منهااا
الموركسيين و لاليلو الروخو بحد ذاته في قوله واصفاﹰ الحالة التي وصل إليها بقوله«:لم كن ملال
ي قااور تساامح لااي بااالوقوف...لم يكاان لاادي رااعور بحواسااي و ال حتااى بوزني...بااد نا ننزل...كلمااا
توللنا زادت الروائح الكريهة الممزوجة برائحة العفونة ». ...

4

 كذلل قصة الرجل الذي راد مساعدر المجذوب للنجار مان محااكم التفتاية فاي قولاه«:كنا اساتعردائماﹰ بأن بع

القلوب كان فيها دفيء مخزون ال تساتطي ن تصارح باه خاوف مان ماوت اللحظاة

بد ت رعر بعطف ما م الرجل المشرف على نز جلدي كاان متاردداﹰ فاي قتلاي  ،راد ن يساتنجد
بالحاضرين إلقناعي».

5

و في قول لاليلو الروخو«:ال دري ما حدث ألحد الكهنة .نجيلو لونصو .بكى عرفا فيماا بعاد نّاه
كان جديداﹰ على المهنة و مقرباﹰ من الرئي
يو حد».

و نه كان يعرفني و رهد نه كان يراني في الكنيسة كل

6

 - 1واسيني األعرج ،البي األندلسي ،ص .79
 - 2واسيني األعرج ،رمل الماية ،ص.197
 - 3المصدر نفسه ،ص .202
 - 4واسيني األعرج ،البي األندلسي ،ص .70
66
 - 5واسيني األعرج ،رمل الماية ،ص .205
 - 6واسيني األعرج ،البي األندلسي ،ص .75

الرواية
اإلجراءات التطبيقية للتّناص في ّ

الفصل الثاني

 قصة حب كذلل حاضرر في كال الروايتين :في رواية رمل الماية المجاذوب كاان يكان حبااﹰ عظايمالرواياة جااء مان هتاه القصاة تناصااﹰ فاي روايتاه
لماريورا فتأثر واسيني األعرج بما قدماه فاي هاذه ّ
الجديدر و في نصه الالحق.
يقول البشير الموركسي في حبه المجذوب لماريورا «:فاي لحظاة مان اللحظاات كادت ن صادي ماا
حدث لي لي

إالّ وهماﹰ و لكن مان الصاعب علاي ن صادي ماا حادث لاي و ماا ر تاه عينااي ،كانا

ماريورا هي ضوئي الوحيد حتى عندما دخل إلى السجن».

1

و فااي البي ا األندلسااي :لاااليلو لااي الساالطانة يقااول «:ساالطانة كان ا راايء.حزني

و

سعادتي ،رضي و فقداني،حبي،روقي ،إرادتي القوية في الحيار منفاي و قلقي ،كان حبلي القوي
الذي يشدني إلى تلل األرذ التي لم تعد بعيدر».

2

 المصااطلحات الموساايقية كااان لهااا حاااور كبياار فااي كااال الااروايتين بدايااة ماان روايااة رماال المايااةبعنوانها التي كان عبارر عن تعريف إليقا رمل ،و لم يقف على هذا بل وجود لااني تعبار عان ماا
يوجد في النف

و ما يشعر به من حزن و ارتياي مثالﹰ:

سيدي عبد الرحمان المجذوب:"يا ناري زيدي...يا ناري..
أشعلي شو القلب
األرض لم تعد لنا...
يا ناري على جرح النار."...

3

و في البي األندلسي وظفها كتناص متأثراﹰ بالنأ السابق في قوله:
يا من لي بقلب
اشتكي منه بالضنى ...
 - 1واسيني األعرج ،رمل الماية ،ص .194
67
 - 2واسيني األعرج ،البي األندلسي ،ص .162
 - 3واسيني األعرج ،رمل الماية ،ص .154
68

الرواية
اإلجراءات التطبيقية للتّناص في ّ

الفصل الثاني

و قلبي  ...أشكو منه بالخفقان ...

1

يقول لاليلو الروخو ... «:ثم فجأر في النوبة الثانية ايقاا رمال الماياة كنا دائمااﹰ حباه و هاو نقطاة
ضعفي فيه يمتزج كل ريء  ،رفافية الفقدان خيبة الحاضر و هشارة اللقاء».

2

 التّناص من رواية حارسة الضّالل( دون كيشوت في الجزائر):الرواية عن تاريخ األندلسي في الجزائر بطلب حسيسن) رجال محاافو علاى التاراث
نتحدث في ّ
الحااري للجزائر و محافو على التراث األندلساي ،فالرواياة لهاا همياة كبيارر لماا تحملاه مان تاأثر
بروايااة دون كيتشااو لميغياال س اارفانت  ،فااالروائي واساايني األعاارج عاااد كتابااة البي ا األندلسااي
انطالقاﹰ من روايته حارسة الظالل الذي كان موضوعها زيارر رخأ اسمه ساك

دي سارفانت

ميريا)
و هذا ما يرج نه من حفاد ميغيل دي سارفانت

و هذا التأثر يظهر في الادفا عان الماوروث و

المعالم التاريخية فحارساة الظاالل كماا تطرقناا ساابقاﹰ عباارر عان قااايا معاصارر كانا مثاارر فاي
الجزائر في تلال الفتارر حفاظااﹰ علاى التاراث مان مغاارر ساارفانت ) التاي صابح تعتبار تاريخااﹰ
حاارياﹰ البد من المحافظة عليه.
مغارر ساارفانت

التاي صابح ماالذر للمشاردين و الساكارى و حتاى اسامها داعاي للساخرية حياث

يقول حسيسن عندما خذ حفيد سرفانت

إلى مغارر جدّه و وجدوا حد األطفال هنا  «:سرفانت

كل

النال يعرفونه حي فقير،خال من الحيار مغارر  ...مزبلة  ...زوبيا متواضاعة  ...تاوفّر فرصاة للّعاب
عندما تتا ّخم بها النّفايات ،ندخل األيادي و األرجل ،و تتفاءل من جل الكنوز الماي ة السكارى و
الاائعون الذين يبيتون هنا  ،يتركون وراءهم األكل و بع

الدّراهم 3.فيستحار هذه الحادثة فاي

روايته البي األندلسي قائالﹰ «:هذه الدّار الخربة الرومانية  ...ملهى الافاف الجميلاة...كلها ساماء
صاحب البي األندلساي  ...االسام الوحياد الاذي رادّ عان القاعادر هاو النعا الاذي طلقاه ظلمااﹰ عان
 - 1واسيني األعرج ،البي األندلسي ،ص .52
 - 2المصدر نفسه ،ص .176
69
 - 3واسيني األعرج ،حارسة الاالل دون كيشوت في الجزائر ،ط ،2دار ورد للطباعة و النّشر ،سوريا،2006 ،
ص .90

الرواية
اإلجراءات التطبيقية للتّناص في ّ

الفصل الثاني

البي حلقة الابا ...تمنوا ن يسفا البي نهائياﹰ ألنه صبح مسكناﹰ للجاان و العفاريا  ،و مصاير
للاّرر و الخطي ة حتى ّن بعاهم كان يس ّميه الدّار المسكونة.

1

فيستحار هذه الحادثة.
الرواية"حسيسان"
قاية الحفااظ علاى التاراث لواسايني فاي رواياة حارساة الااالل جعال مان بطال ّ
مقابلة بالوزارر ليتحدث عن المغارر و عن سم فانت

مما دى إلى طرده و فصله من عمله كصحفي

فيقول «:ثناء النقاش سمح لنفسي بتقديم مالحظات قاسيّة عن الوضعيّة التي ل إليها المغارر
و ليرها من المناطق السياحيّة التي كان تتهاون و تموت بصم و تواطىء و جهل».

2

و باسطا يظهر نف الشيء في البيا األندلساي،عندما ذهاب إلاى دار البلدياة  ،بعاد االساتدعاء الاذي
راجاره فاي الحديقاة مان زوائاده  ،ر يا
حرروا البي الذي قطعاوا بعا
و ّجه إليه فيقول «:عندما ّ
صاة
بيتاﹰ لير الذي كن عرفه من قبل كثر سواء من الملهاى األندلساي 3.إضاافة إلاى اقتباال مان ق ّ
طرد الصحفي حسيسن من منصبه كصحافي يوجد صحفي آخر طرد من منصبه في جريادر ال ّ
شااهد
في
رواية البي األندلسي  ،آخر ريء كتبه  ،وض وضا لاه عناوان مثياراﹰ و اساتفزازياﹰ «:تااريخ فاي
4
الزبالة و عصابة العقّار تتفاعل على البي األندلسي».
 قصة ّالطفل الذّي وجد عند مغارر سرفانت  ،5كان لها مكانة في رواياة البيا األندلساي ،فالتنااص
صيّا فالقصة هنا تتحدث عن " البيانو" الذّي كان رمازاﹰ
كان ضمنياﹰ ألن واسيني لير فيه ليالء ال ّ
للتراث ،و محاولة باسطا في الحفاظ عليه بعد محاولته الفارلة في تخريباه ال سايّما بعاد مجايء بنااء
سبعة  ،إلى لعبة بعد مادّر
خ " مدا لوبير" فيقول باسطا «:تح
الرياح و األمطار قوله بناء خيه ال ّ
ّ
قصايرر  ،نزعااوا جازاءاﹰ ماان مالمسااه .و خرجاوا بعا

حشاائه و بااد البيااانو العتياق يخساار حتااى

صبح كالهيكل العظمي و لم تبقى سوى خشابه ،و قطعه المعدنيّة تقاو األيادي 6.التّااريخ األندلساي
حار في رواية حارسة الاّالل من رخصايّة جادّه حسيسان « حنّاا » التاي ترماز للتاراث األندلساي
في الجزائر حتى لغته االسبانيّة التي كان تعشقها حنّا.
الروخو التي ظهرت في وصف حسيسن إلسبانيولي
حروب البشرات باألندل  ،رخصيّة لاليلو ّ
 - 1واسيني األعرج ،البي األندلسي ،ص .21
 - 2واسيني األعرج ،حارسة الاالل ،ص .162
 - 3واسيني األعرج ،البي األندلسي ،ص .348
70
 - 4واسيني األعرج ،البي األندلسي  ،ص .223
 - 5واسيني األعرج ،حارسة الاالل ،ص .90
 - 6واسيني األعرج ،البي األندلسي ،ص .357

الرواية
اإلجراءات التطبيقية للتّناص في ّ

الفصل الثاني
سرفانت

فيقول «:إنّه يشبه جدّي الموريسكي السائر بين األمطار ،بعدما ضيّ رواقه ،و مدن

النّور ّ
إن الدّ الذي يجري اآلن في عروقي ،و في عروي اآلخرين دمه».

1

للروائي نفسه واسيني األعرج ،و هذا ماا
فالتّناص التّاريخي األندلسي هذا ظهر في البي األندلسيّ ،
يد ّل على التأثر بروايته م ّما دى إلى تداخل نصوصه و ما يسمى بالتناص الدّاخلي و الذاتي.
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 - 1واسيني األعرج ،حارسة الاالل ،ص .43
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الــــمـــــــــــ حـــ
ــــــــق
الرواية:
 -1تلخيص ّ
يروي واسيني األعرج في " البيت األدلليتي" ايةيتي تتيلذ انتر اللترد اليتةعل عيتر ع ت يتل
الرخو" أو "سيل أامل بن خ يل" أال المورييييين الرين جتةووا ع ت اتبن بتةخرى ملت اينتةو
"غةلي و ّ
وهراد كرهةئن ان غردةطي بعل أد اروا ع

احةكم البفبيش اإلسبةدي.

يعل البي األدلليي عربود احبي و وفةو " لي طةدي بالثيول" البي تركهتة خ فتف فتي األدتللكر فيترى
جةو بهة ان هرا الميةد و لم ييتبط تحليلهتة ع ت ب تلن غردةطتي فيحللهتة بعتل التز فتي اللدائتر الب تل
الري دفي فيف في قولف «:لبيبي األدلليي اعن واال اسمف س طةدي».

1

يعةيش البي األدلليي زان الحروبر زان تيوع فيف اليراهيي بين النةل و بين األعيةدر فبمتر ع يتف
أجيةل كثيرى ربي ييينف األترار و األخيةرر المالئيتي و اليتيةطين ر تتهلاو و خودتير استبول ع يتف
اتن طترا اللراةتني بعتل عم يتي اغبدتةب بتتل ةتةاببف ليباتر كتلول عار ل ب ليتي فتي اللدائتر مبتتةد
االسبعمةر.
بعل االسبلالل يبنةفك اليل ع

هرا البي بحيث يط ق ع يهم تيميي ورثةو اللم الللع لييتود كبةريتف

ثم ايبوعع ل مالراذ و اركد لعلل ةفلةذ تهريب األس حي.
تريل الي طةذ تهليمف لببنتي ايةدتف البترج األع تم ر يحتةف ع يتف "بةستطة" أاتل أافتةع غتةلي وا وفتةوﹰ
بوةيبف ما يلول «:اةف وا ع

هرا البي ر فهو ان لحمي و عاير ابلوا فيتف و ال تاتةعرون ابت لتو

أةبحبم خلاةﹰ أو عبيلاﹰ».

2

يعببر بةسطة ع

مديةديبف الحيي البي يعبرا بهة في عدر أةبح المةل سيلن.

الروائي واسيني األعرج:
 -2نبذة عن ّ
لروائيتي
واسيني األعرج ان اواليل  1954بب ميةدر جةاعي و روائي يعببر أال أهتم األةتواذ ا ّ
في الوطن العربي المنفبحي ع

أفق مديةدير تنبمي أعمةلف مل الملرسي اللليلى البي ال تيبلر ع ت

تيل واالر بل تبحث عائمةﹰ عن سب هة البّعبيريّي بةلعمل اللةع ع
ادل سني  1989ع
اللدائريي ع

ال ّاي و ّ
هد ببلنيةتهة.

الروايتي
اللةئدى البلليريّتي اتن رئتيك اللمهوريّتير و دتةل ستني  2001جتةئدى ّ

الروائيي اخبير ستني  2005كوااتل اتن خميتي
ترفةذ بحر اليمةلر و المل أعمةلف ّ

روائيين عةلميين ليبةبي البّةريخ العربي الحليث روائيتةﹰ فتي مطتةر جتةئدى قطتر العةلميتي ل ّروايتي ع ت
روايبف :سراب ال ّ
يرق
و اةزذ روايبف كبةب األاير سني  2006جةئدى الميبببين و سني  2007اللةئدى اليبرى لآلعاب

الروايير ص .43
 - 1واسيني األعرج ر ّ
 - 2المدلر دفيفر ص .147
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(الييخ زايل)ر كرلز ادل سني  2008ع

جةئدى اليبةب الرّهبي ان روايبتف كريمتة توريوم(ستودةتة

ألتبةح اللتلل)ر فتي المعترل التلولي ل يبتةب ترجمت أعمةلتف ملت العليتل اتن ال ّاتةذ األجنبيتي اتن
بينهة :الفردييّير األلمةديّير اإليطةليّير اليويليّير اإلدل يديّير اإلسبةديّير العبريّي...

1

ينحتلر واستتيني األعتترج اتتن عةئ تي ااذ أةتتول أدلليتتيي اطت راةلهتة بب ميتتةد و هتترا كايرهتتة اتتن
العةئالذ البي أجبرذ ع

ااةعرى األدللك في اتلةن الضفي اللنوبيي ل مبوست و تحليتلاﹰ ملت تتمةل

مفريلية و خةةي اللدائرر بعل ادولف ع

تتهةعى ال ييتةدك فتي األعب العربتي اتن جةاعتي وهتراد

ادبلل مل سورية إلتمةم عراسةتف اللةاعيي و هنةك تحدل ع

تهةعى عكبوران ان جةاعتي عايتق و

اتتن هنتتةك مل ت فرديتتة ايتتث واةتتل عراستتبف و أبحةثتتف المللاتتي مل ت أد أةتتبح أستتبةا األعب بلةاعتتي
اليوربود في بةريك و أسبةا األعب بلةاعي اللدائر المركديي ر و خالل هرن المييرى الطوي ي كبتب
األسبةا واسيني العليل ان الملةالذ و اللراسةذ النلليي مبةفي مل تلطيرن و مترافف ع

أطرواةذ

الروائتي الاديتر و لعتل
و رسةئل جةاعيي ر و لين الم فةذ في هرا النيةط الع مي و الفيري و مدبةجتف ّ
الز اة سةهم في بروز واسيني و تلاول اسمف بلوى ع

اليتةاي األعبيتي العربيتي و ابت العةلميتي بمتة

أد أعمةلف ترجم مل لاةذ ابعلعى و اابف بهة اللراو كثيراﹰ كمة أوالهة النّلةع و المابدتود أهميتي
بةلاي فاددوا لهة عراسةذ و ايةهمةذ دلليي قيمي.

الروائية:
 -3أعماله ّ
 " البوابي الدرقةور وقةئ ان أوجةع رجل "ر عايق 1980ر اللدائر .1982
 " وق األاريي الايني "ر قدي طوي ي .1981
 " اة تبل ان سيرى لاضر امروش"ر عايق .1982
 " دوار ال وز"ر بيروذ 1983ر اللدائر .1986
 " أاالم اريم الوعيعي "ر بيروذ 1984ر اللدائر .1987
 " بمير الاةئب "ر عايق 1990ر اللدائر .2001
 " ال ي ي اليةبعي بعل األلف "ر رال المةيير عايق و اللدائر .1993
 " سيلى الملةم "ر ألمةدية  1995و اللدائر .1998
 " اةرسي الضالل "ر ألمةدية 1997ر اللدائر .1999

 - 1واسيني األعرجر البي األدلليير ص .6
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 " ترفةذ بحر اليمةل"ر بيروذ و اللدائر .2001

1

 " اراية الضرير"ر بةريك 1998ر اللدائر .2011
" ال ي ي اليةبعي بعل األلف"ر الماطوطي اليرقيير عايق .2002
" طوق اليةسمين"ر .2003
 " كبةب األاير"ر بيروذ .2005
 " سودةتة ألتبةح الللل"ر بيروذ .2005
 " أدث اليراب "ر بيروذ .2010
 " البي األدلليي "ربيروذ .2010
 " أةةب لولينة"ر بيروذ .2012
 " ام يي الفراتي "ر .2013
 " سيرى المنبهي ...عيبهة كمة اتبهي "ر بيروذ .2014

2

خاتمة:
تنةولت هترن اللراستتي روايتي جدائريتتي هتي روايتي " البيت األدلليتي " ل يةتتتب اللدائتري واستتيني
الروايتي اللدائريتي واستيني
األعرجر ركددة في بحثنة هرا الري كةد اوبوعف جمةليتةذ البّنتةص فتي ّ
األعرج البي األدلليي أدمواجةر و بةلبحليل البنةص اللاخ ي و الاةرجي اعبملين ع

اراجت

و

الروائيتير ف تم يا تو التنّ
ادةعر في اسباراجنة ل بنةص الري يعببتر كبلنيتي البتي أثترذ النّدتوص ّ
الروائي انف و لو بييل ان األتيةل.
ّ
 - 1عبلو رابحر جمةليةذ اليّرع عنل واسيني األعرجر روايةذ بحر اليمةل -البي األدلليي -كبةب األاير دمواجةﹰر
رسةلي عكبورانر جةاعي وهرادر2017- 2016ر ص .21
 - 2عبلو رابحر جمةليةذ اليّرع عنل واسيني األعرجر ص .22-21
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و بعل الاول في اضمود البي األدلليي توة نة مل النبةئج البةليي:
الروائي واسيني األعرج و قراوتف ل ثلةفي اإلسالايي ي هر في ددتف التري كتةد افعمتةﹰ
 الى أةةلي ّبةلبنةةةذ اللينيي ادلرهة اليبةب و الينير اببلاواﹰ ان اللرآد اليريم الري كتةد أغ تب تعةا تف اعتف
بطريلي اابدةص عوالف و اعةديف و معةعى ديرهة في خطةبف األعبي.
الروايي أقل اضوراﹰ ان النّ
 الحليث النبوي اليريف الري كةد لف اضوراﹰ في هرن ّ -اسبحضر قد

اللرآدي.

ان اللرآد اليريم كلدي سيلدة آعم و خروجف ان اللني.

 الحضور اللوي و الاةلب ل بّةريخ بنوعين :البّتةريخ األدلليتي و البّتةريخ اللدائتري مبتةد االستبعمةرفيةد بلايي ان سلوط غردةطي و اروب البيراذ مبةفي مل همليي احتةكم البفبتيش الملتلل

و

عم يي البهلير مل تةريخ ايم " جودةر" ل لدائر.
الروائي واسيني األعرج البّنةص اليعبي بلايي بةألاثةل اليعبيي البي كةد لهة اضور
 توظيف ّ77

قتتتوي البتتتي تتتتلل ع تتت الثلةفتتتي اليتتتعبيي ل يةتتتتب مبتتتةفي ملتتت الموستتتيل األدلليتتتيي كلغتتتةدي و ابتتت
كمدط حةذ.
و اللارل لن

الروايتي العةلميتي
البي األدلليي ي ح البّنةص األعبي وابحةﹰ لليتف دلتل اسبحضتةر ّ

"عود كياوتف" ليرفةدبك و هرا اة يتلل ع ت ستعي مطتالع واستيني األعترج ع ت دبتةئج اآلخترين و
االسبفةعى انف.
البّنةص اللاخ ي تمثل في اسبحضةر روايبين لتنفك اليةتتب و همتة" :روايتي راتل المةيتي" و "اةرستي
الضالل".
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قائمة المصادر و المراجع

قائمة المصادر و المراجع:
أوالﹰ:المصادر:
-1القرآن الكريم برواية ورش عن اإلمام نافع.
-2واسيني األعرج ،البيت األندلسي ،ط ،1منشورات الجمل ،لبنان. 2010 ،

ثانياﹰ:المراجع:
-1أب و الفض ل ام اد ال دين ب ن مك رم اب ن منا ور اإلفريق ي الم

ر  ،لس ان الب ر  ،م  ،8دار

صادر ،بيروت.
-2أب و القاس م س بد

 ،الحرك ة الوطني ة ف ي الج(ا ر  ،)1900-1930ط ،4دار الغ ر اسس ،مي،

بيروت ،1992 ،ج.2
-3أحم د ال(يب ي ،التن ان ناري ا و قيبيقي ا ،مقدم ة ناري ة م ع دراس ة قيبيقي ة للتن ان ف ي رواي ة
لهشام يرايبة و ق يدة راية القلب إلبراهيم ن ر

 ،ط ،2مؤسسة عمون ،عمان.2000 ،

-4أحمد بن محمد بن حنب ل ب ن ه ،د ب ن أس د ،ب اقي مس ند األن ار ،ش بيب األرن اووط و آو رون،
بيروت ،ج.37
-5أحم د ب ن محم د المق ر التلمس اني ،نف ل اليي ب م ن ي

ن األن دل

الرطي ب ،دار الكت ا

البلمية،بيروت.
80

-6األمير شكيب ارس،ن ،و،صة قاريخ األندل  ،د.ط ،دار مكتبة الحياة ،بيروت.1983،
-7ب دو طبان ة ،الس رقات األدبي ة ،دراس ة ابتك ار األعم اد األدبي ة و ققلي دها ،د.ط ،نهض ة م

ر

القاهرة ،د.ت.
-8قودوروف ،المبدأ الحوار باوتين) ،قر فخر صالل،ط ،1دار الشؤون الثقافية ،بغداد.1992،
-9قيفين ساميود ،التّنان ذاكرة األد  ،قر نجيب عذراو  ،اقحاد الكتا البر  ،دمشق.2007،
-10ثربانت

دون كيخوقه ،قر عبد الرحمان بدو  ،ط ،1دار المدى للثقافة و النشر ،بي روت1998،

.
-11اماد المباركي ،التّنان و امالياقه في الش بر الج(ا ر المباص ر ،اص دارات رابي ة اسب دا
الثقافية ،الج(ا ر.
-12اوليا كريستيفا ،علم النّص ،قر فريد ال(اهب ،ط ،1دار قوبقاد ،المغر .1991،

-13اولي ا كريس تيفا ،ف ي أص ود الخي ا النق د الجدي د ،ق ر أحم د الم دني ،دار الش ؤون الثقافي ة،
بغداد1987،
-14اماد يحياو  ،سقوط يرناطة و مأساة األندلسيين ،دار هومة ،الج(ا ر.2004،
-15حاقم ال كر ،قرويض النّص ،دراسة التحليل النّ ي في النقد المباصر ،إاراءات و منهجيات،
الهيئة الم رية البامة للكتا  ،م ر.1998،
الرواية البربية و الفنون السمبية الب رية،كتا المجلة البربية ،الرياض.1431
-16حسن لشكرّ ،
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-17حس ين من

ور البم ر  ،اش كالية التّن ان مس رحيات س بد

ون ون انموذا ا ،ط،1دار

الكند ،عمان. 2014،
-18روسن بارت ،لذة النّص ،قر فؤاد صفاء الحسن سبحان ،دار قوبقاد ،المغر .1988،
-19زك ي ال دين عب د البا يم ب ن عب د الق و المق ر  ،التريي ب و الترهي ب ف ي الح دي النب و
الشريف ،ج ،3دار الكتب البلمية ،بيروت. 1971،
-20سبيد علوش ،مبجم الم يلحات األدبية المباصرة ،ط،1دار الكتا اللبناني،بيروت.1985،
الروا ي و السياق،ط ،2المرك( الثقافي البربي ،المغر  ،د.ت.
-21سبيد يقيين ،انفتاح النّص ّ
سردية ،فؤاد التركي انموذاا.2003،
-22سلمان كاصد ،عالم النّص ،دراسة بنيوية في األساليب ال ّ
-23ص،ح فضل ،ب،ية الخيا و علم النّص ،د.ط،الشركة الم رية البالمية ،م ر ،د.ت.
-24عب د الق ادر بقش ي ،التّن ان ف ي الخي ا النّق د و الب،ي ي ،دراس ة ناري ة قيبيقي ة ،ق ق مح ّم د
البمر ،
افريقيا الشرق ،المغر . 2006،
-25عبد الملك مرقاض ،نارية النّص األدبي ،ط ،2دار هومة ،الج(ا ر.2010 ،
-26ع(ال دين لمناص رة ،عل م التّن ان المق ارن نح و م نه عنكب وقي قف اعلي ،ط ،1دار مج دسو ،
عمان.2006،
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-27عب د

الغ ذامي ،الخييئ ة و التفكي ر ف ي البنيوي ة إل ي التش ريبية ،ط ،1الهيئ ة الم رية البام ة

للكتابة ،م ر. 1998،
-28كاظم اهاد ،اندوني

منتح،ﹰ ،دراسة في اسستحواذ األدبي و ارقجالية الترامة ،ماهو التّنان،

ط ،2مكتبة مدبولي ،القاهرة .1993،
-29مح ّمد بني  ،حداثة السؤاد،بخ ون الحداثة البربية و الشبر و الثقافة ،ط  ،2المرك ( الثق افي
البربي ،لبنان .1988،
-30مح ّمد بني  ،ظاهرة الشبر المباصر في المغر  ،ط ،1دار عودة ،لبنان.1979،
-31مح ّمد وير البقاعي ،دراسات في النّص و التّناصية ،ط ،1دار المبارف ،حمص.1998،
-32مح ّمد ع(ام ،النّص الغا ب ،قجليات التّنان في ال ّ
شبر البربي ،دراسة منش ورات اقح اد الكت ا
البر  ،دمشق.2000 ،
-33مح ّمد ينيمي ه،د ،األد المقارن ،ط ،3دار البودة و الثقافة ،بيروت.1987،
-34مح ّم د مفت اح ،قحلي ل الخي ا ال ّ
ش بر  ،إس تراقيجية التّن ان ،ط ،3المرك ( الثق افي البرب ي،
المغر .1992،
-35مح ّمد مرقضي الحسيني ال(بيد  ،قاج البرون ،ج،18ميببة حكومة دبي ،الكويت.1979،
-36المخت ار حس ني ،التّن ان و امالياق ه ف ي ال ّ
ش بر الج(ا ر المباص ر ،د.ط،دار التّن وير،
الج(ا ر.2003،
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-37مهد رزق

أحمد ،السيرة البنيوية في ضوء الم ادر األصلية ،دراسة قحليلية ،ط ،1مرك(

الملك في ل للبحوث و الدراسات اإلس،مية ،الرياض .1992،
-38واسيني األعرج ،حارسة الض،د دون كيشوت في الج(ا ر) ،ط ،2دار ور لليباعة و النشر،
سوريا.2006،

-39واسيني األعرج ،رمل الماية فاابة الليلة الساببة ببد األلف) ،ط ،1دار كنبان للدراسات و
النشر ،دمشق.1994 ،

ثالثاﹰ:الرسائل الجامعية:
سرد عند واسيني األعرج ،روايات بحر الشماد ،البيت األندلسي ،كتا
-1عبدو رابل ،اماليات ال ّ
األمير نموذاا ،رسالة دكتوراه ،اامبة وهران .2017-2016،
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