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 الىلذ الغشبي همىرحا :هظشيت الخىاّؿ في الىلذ ألادبي اإلاػاـش

 سؼيذ ودًجى

 اإلاٛغب، ؾماُٖلبظامٗت مىالي 

 

٣ها هدى الاؾخ٣غاع صازل هو مغ٦ؼي  ٌٗخبر الخىام والخٟاٖل الىـصخي عخلت ز٣اُٞت جماعؾها الىهىم في ٍَغ
ت  ى ٌؿخُٟض مما ٢ضمخه هٍٓغ ت الخىانُت، َو اهُال٢ا مً ٖملُتي ؤلاخال٫ وؤلاػاخت ٦ما هٓغ لها عواص الىٍٓغ

، زم  M. Bakhtineمً زال٫ مىجؼاتها التي حك٩لذ ٖلى ًض الك٨الهُحن الغوؽ ومُساثُل بازخحن الىو
ؿدُٟا ٤ ٚاًاث ظضًضة جُىعث في   j. kristivaامخضث ٖلى ًض ظىلُا ٦َغ التي ؤٖاصث ٢غاء اإلاحرار البازخُجي ٞو

ُلُب ؾىلغؽ  R. Barthe وعوالن باعث  G. Genette)ظام٘ الىو( و)اإلاخٗالُاث الىهُت( م٘ ظحراع ظُىِذ  ٞو
F. Sollerse  اععولض بلىم  .H. Bloomeَو

 M. Bakhtineؤ( ميخائيل باخخين: 

ٌٗخبر حكِكغون مً ؤواثل الظًً جىاولىا ٨ٞغة اعجباٍ الىو الالخ٤ بالىو الؿاب٤ وطل٪ مً زال٫ بقاعجه 
سُا وظىص الهغإ والغوابِ بلى وظىص الخخالي والخخاب٘ بحن ألاؾالُب الؿاب٣ت والالخ٣ت بدُض: "ًٟترى جا ٍع

ت  (.1)اإلاخباصلت بحن ألاؾالُب" ٗض الباخض الغوسخي ًىعي جُيُاهٝى واخضا مً الظًً اقخٛلىا ٖلى الىٍٓغ َو
ألاصبُت وؤقاع في خضًشه ًٖ جُىع ألاظىاؽ ألاصبُت بلى اؾخمغاع آزاع الىٕى ألاصبي الؿاب٤ مً مى٤ُ خًىعَا 

ٖال٢اجه الىٓمُت خُض هجضٍ ٣ًى٫ بىظىص الٟٗل ألاصبي اإلاغجبِ بٗال٢خه في الىو اإلاغ٦ؼ واهضماظها ل٣اهىهه و 
اثٟه ، و٢ض خضص َظا الباخض َظٍ الٗال٢ت يمً (2)م٘ الؿلؿلت ألاصبُت، ؤو الساعط ؤصبُت، ؤي م٘ ْو

ت التي  حن: اإلاؿخىي ألاو٫ َى الىهىم ألاصبُت ال٣اثمت ؤما اإلاؿخىي الشاوي َى ؤهٓمت اللٛاث الكٍٟى مؿخٍى
 . (3)في ؾُا١ الىو اإلاغ٦ؼي بدؿب قغوٍ جبيُىه وؤوؿا٢ه الضاللُتجضزل 

ت ٚحر اإلاض٣٢ت في مؿاع الى٣اف والهضٝ مجها،  ت مخ٩املت ب٣ي خبِـ السُاباث طاث الجٖز ٚحر ؤن جإؾِـ هٍٓغ
ت وظٗلها جيخ٣ل وجخُىع ٖىض  (4)و٦ظا اعجباَهم بمغخلت ظضاهٝى ومؿاٍع الؿُاسخي مما ُٖل هًىط الىٍٓغ

َى مُساثُل بازخحن الظي َغح مك٩لت اإلالّٟى في ؾُا١ الـىو ألاصبي مً زال٫ َغخه إلاٟهىم باخض آزغ 
ا  غث ٞغقا هٍٓغ ٟؿ٩ي الغواثُت التي ٞو الخٗـضص اللٛىي؛ ٦ةظغاء ه٣ضي وماعؾه جُب٣ُُا ٖلى ؤٖما٫ صوؾخٍى

ما٫ َظا و  للخضلُل ٖلى وظاَت اإلاٟهىم ت أٖل ت ٦ؿمت بيٍُى الغواجي ال٨بحر. ؤ٦ض بازخحن ٖلى مٟهىم الخىاٍع
ت اإلالّٟى ٌك٩ل واخضة مً ال٣ُاج٘ ؤلابؿخمىلىظُت التي ال  يؿ٩ي ؤن: "ما َغخه بازخحن في هٍٓغ ٍؼ ٗخبر ٦ٍغ َو

ت واللهجُت (5)ه٣اف ٞحها" ، والىو الغواجي ٖىض بازخحن؛ هو مىٟخذ ًمخذ مً الخُاة ب٩ل حك٨التها اللٍٛى
لت ًٖ ٧ل مغ٦ؼ، والٛاع١ بؿظاظت وألازال٢ُت ٞـ: "الٟالح ألامي ـ بدؿب بازخحن صاثم ا ـ البُٗض بمؿاٞاث ٍَى

وؾِ وظىص ًىمي ًٓىه ظامضا ؤو زابخا، ٌِٗل وؾِ ٖضة ؤوؿا١ لؿاهُت: ٧ان ًهلي هلل في لٛت )ؾالُٞت 
ىضما ٧ان ٌكٕغ في بمالء َلب ٖلى  خ٩لم صازل ألاؾغة لٛت زالشت، ٖو ال٨ىِؿت( و٧ان ٌٛجي في لٛت ؤزغي، ٍو

                                                           

 . ٙٔٔ، دمشق، ص:ٜٜٙٔمنشورات احتاد الكتاب العرب خَتة محر العُت: جدؿ احلداثة ُب نقد الشعر العريب،  . ٔ
 Laurent  Jenny: La stratégie de la forme,poetique27 ;Paris ;1979 ;p261 ػ 2

 Laurent jenny la Stratégie de la forme,  p: 261  ػ 3
 . ٕٗ.  ص: ٜٚٛٔأنور ادلردجي: سيمياء النص األديب، إفريقيا الشرؽ، البيضاء،   ػ ٗ

5 - W. Krysinski Carrefours des signes, Essais sur le Roman Moderne, Mouton, Paris 1981.  
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ُاث اإلا٣اَٗت ال٣غوٍت، ٧ان ًجغب لٛـت عابٗـت )عؾمُت، ؾلُمت، مىبٗشت مً"ع٧ام ٧اجب ٖمىمي مىظه لؿل
ٟؿ٩ي ـ هي: "زل٤ (1)الىع١ ال٣ضًم(" . وبىاء ٖلُه هجض الغواًت ٖىض بازخحن ـ مً مىُل٤ جدلُل عواًاث صوؾخٍى

بت ًٖ بًٗها بًٗا" ٍغ ت ٚو انغ ، خُض ججخم٘ ٞحها ٧ل الٗى(2)٦ُان ٞجي مىحي مخ٩امل مً مىاص مخىٖى
م مً بٗض الؼمً بُجها و٦ظا الٟغو١ في ال٣ُمت الٟىُت بحن ؤهىاٖها اإلاسخلٟت، ٞال٣هو  سُت ٖلى الٚغ الخاٍع

 الؿىقي ًىظض بلى ظاهب الىهىم الضًيُت اإلا٣ضؾت. 

٣ا مسخلٟت جماما، بهه ٌؿخ٣بل صازل ٖمله ألاصبي الخٗضصًت  وبهظا ٞبيُت الغواًت جضٞ٘ الغواجي ؤن: "ٌؿل٪ ٍَغ
حر ألاصبُت، بضون ؤن ٠ًًٗ ٖمله مً ظغاء طل٪، بل بهه ًهحر ؤ٦ثر اللؿاهُت  والهىجُت للٛت ألاصبُت ٚو

ت الىٓغ الخىلُضًت )باإلاٗجی الٗاصي (3)ٖم٣ا" ، ٞالظي حهم بطن في َظٍ اإلا٣اعباث الخىانُت َى الاهخ٣ا٫ مً ػاٍو
ت )صازلُت( و) ونُٟت مخ ت( ؤصبُا"ولِـ اللؿاوي( وال٣ٗاثضًت، بلى زل٤ ٞٗالُت جٟؿحًر . وال٩اجب في (4)ىٖى

الغواًت ٖىض بازخحن: "ٌٗغى َظٍ الخهىعاث ألازغي ال ٖلى الهىعة التي ج٣ضم هي بها هٟؿها، بل ٖلى 
 . (5)الهىعة التي ًىٓغ بها بلحها مً مىٓىعٍ السام"

ت: "حؿخُُ٘ ؤن جخٛلٛل ب  لى ؤٖما١ ٦ما ًىجم ًٖ حٗضص اللٛاث في الغواًت ٖىض بازخحن ؤن الٗال٢اث الخىاٍع
ا" . وال ٨ًدؿب الىو ببضاُٖخه ألاصبُت (6)الٗباعة او ال٩لمت بكٍغ ؤن ًهُضم ٞحها نىجان انُضاما خىاٍع

بال خحن  جهبذ اللٛت زلُُا مخٗضصا مً الخٗبحراث خُض: "جىلض خىاعاث ألانىاث مً خىاع اللٛاث الاظخماعي 
ً وؾِ ملّٟى ال٩اجب صازل اللٛت ال٣ىمُت  . بال ؤن ما ًم٨ً اؾخيخاظه (7)الىاخضة"ٞحرن ملّٟى آلازٍغ

ل الىٓغ بلى اإلا٩ىن اللؿاوي وظٗله في  ت بازخحن َى جىظهها الؿىؾُىلىجي الظي اٖخمض جدٍى بهضص هٍٓغ
الؿُا١ الاظخماعي وهي بهظا اإلاٗجی: "ال جسخل٠ م٘ اإلاىهج اللؿاوي التزامجي ٖىض صو ؾىؾحر بل ازخلٟذ م٘ ٧ل 

ُٟي  ت الخىانل اللؿاوي التي جٟغ١ بحن ٧ل ؤق٩ا٫ السُاباث التي جىظض الخىظهاث طاث اإلاىخى الْى في هٍٓغ
ظىبا بلى ظىب في ؾُا١ مىٓىمت مجخمُٗت مىخضة مً ٚحر وي٘ نلت لها بهغإ اإلاهالر بحن الٟئاث اإلا٩ىهت 

ت ًدخىي ٖلى ٧ل الش٣اٞاث والسبراث التي ؤهخج(8)للبيُت اإلاجخمُٗت مىيٕى الضعاؾت" ى مً َظٍ الؼاٍو  ذ،. َو

ت للمبضٕ في جبجي بًٗها صون  ؾىاء ٧اهذ مٗانغة للىو ؤم في ؾُا٢اث ؾاب٣ت ٖلُه، ظا ٌُٗي خٍغ َو
ا في ظمُ٘ ؤهىإ السُاب مً زال٫: "اإلاداصزت  البٌٗ آلازغ. ُٞهبذ الخىام بم٣خًاَا بٗضا يغوٍع

ؿخسضم لهظا اإلاٟهىم ، بِىما ًخًاء٫ صوعٍ في الٗلىم الُبُُٗت، ٚحر ؤن بازخحن ٌالُىمُت، ال٣اهىن، الٗلىم
ت بضال مً الخىام؛ للضاللت ٖلى الٗال٢ت بحن ؤي حٗبحر والخٗبحراث ألازغي" ُٞهبذ الىو  (.9)مهُلر الخىاٍع

ى ًخدضر ًٖ بازخحن في اإلابضؤ الخىاعي ٖاإلاا عخُبا: "بةم٩ان اإلااو٫ ؤن ٨ًدك٠  مً مىٓىع جىصوعٝو َو
ألا٤ٞ الًٟاجي اإلاكتر٥ بحن  هغ في ؾُا١ ًخدضص ٧الخالي:والتي جىد (10)صازله ؾلؿلت مً الغوابِ الالجهاثُت"

ت، الىاٞظة( هم الىيُٗت اإلاكتر٦ت ٦ظل٪ بحن اإلاخ٩لمحن، و اإلاخ٩لمحن )وخضة اإلاغجي، الٛٞغ ت ٞو الخ٣ُُم ، و مٗٞغ

                                                           

 . ٚ٘، ص:ٜٚٛٔ، ٕباختُت: اخلطاب الركائي الركائي، ترمجة زلمد برادة، دار األماف الرباط، الطبعةميخائيل   - ٔ
 . ٕٕ.  ص: ٜٙٛٔار توبقاؿ، البيضاء، ميخائيل باختُت: شعرية دكستويفسكي، ترمجة مجيل نصيف التكرييت، د  -ٕ
 . ٜ٘ص:ٜٚٛٔباختُت، اخلطاب  الركائي، ترمجة زلمد برادة، دار األماف، الرباط، ميخائيل   - ٖ
 . ٕٛ، ص:ٖٕٓٓ، ٔنقال عن محيد حلميداين: القراءة كتوليد الدالالت تغيَت عاداتنا ُب قراءة النص األديب، ادلركز الثقاُب العريب البيضاء ط - ٗ
 . كأنظر أيضا كتابو: الركاية كاإليديولوجيا، منشورات ادلركز الثقاُب العريب البيضاء. ٖٛمحيد حلميداين: أسلوبية الركاية، ص - ٘
 ٜٕٙميخائيل باختُت: شعرية دكستويفسكي، ص: - ٙ
 . ٚ٘باختُت:اخلطاب الركائي، ص:  - ٚ

8- P. Zima l’ambivalence Romanesque, Proust, Kafka, Musil ? Le sycomore, Paris 1980, p:44.  

 . ٘ٛػ  ٕٛ، بغداد، ص:ٕٜٜٔ، ٔتودكركؼ: ادلبدأ احلوارم، ترمجة فخرم صاّب، طبعة  - ٜ
 . ٜٕٔ، ص: ٕٕٓٓ، ٔأمربطوإيكو: التأكيل بُت السيمائيات كالتفكيكية، ترمجة سعيد بنكراد، ادلركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء، بَتكت ط   ػ  ٓٔ
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خباع للؿُا١ الظي ًىخض  الظي ٌكتر٧ان ُٞه ؤًًا لهظٍ الىيُٗت. ولٗل الجضًض في َظا الخهىع َى بٖاصة الٖا
"اإلاخ٩لم  . (1)حن والخٗامل مٗه ٦جؼء مً ٖملُت الخلٟٔ او بهُٛت ؤزغي َى الجؼء الًمجي للملّٟى

 :Julia  Kristeva ب( الخىاؿ غىذ حىليا هشيعديفا

ت ظٗلها جهل بلى نُاٚت ٧املت وجهاثُت إلاٟهىم  بن ضسامت الترا٦م اإلاٗغفي الظي ؾب٤ َظٍ الىا٢ضة البلٛاٍع
ت زم اظتهاصاث  اللؿاهُحن الؿاب٣حن م٘ الغوسخي مُساثُل  الخىام طل٪ ؤن ما ٢ضم في الضعاؾاث البيٍُى

بازخحن ٧ىن لضحها ا٢خىاٖا بىظاَت اإلاكغوٕ الظي حؿعى لخد٣ُ٣ه ووكٍغ في مجا٫ الى٣ض ألاصبي وجخ٨غع في 
ت" و"الخٗضصًت الهىجُت" و"السُاب ال٨غهٟالي"  ؤبدازه الخىانُت مٟاَُم اإلااؾـ بازخحن، ٦ـ "الخىاٍع

ا. ٞالىو بط ٌُٗض جغ٦ُب اللٛت ًى٠ْ آلُاث مى٣ُُتوؤلاصًىلى  حَر ، ٦ما ٌٗخبر الىو مً مىُل٤ (2)ظُم ٚو
ت جلخ٣ي وجخىام صازل هٟـ الىو  . (3)جدلُلها ًٞاء لل٣اء ههىم مخىٖى

م٨ً الخٗبحر ًٖ طل٪ بإجها جغابُاث مخىاْغة  خم طل٪ ٖبر: "َضم جل٪ الىهىم للًٟاء اإلاخضازل ههُا ٍو ٍو
ىضَا ال ٞغ١ بحن هو عواجي وهو قٗغي في جُب٤ُ اإلا٣اعبت، ماصامذ لٛت الغواًت (4)طاث َاب٘ زُابي" ، ٖو

مشل لٛت الكٗغ هي: "خىاع بحن الىهىم، ٞال٩لمت ُٞه واإلا٣ُ٘ ًخد٣٣ان مً مىٓىع ٧لمت ؤزغي ؤو م٣ُ٘ 
ًًا ٖىضَا ، والىو ألاصبي ؤ(5)آزغ بلى خض ؤن ٧ل لٟٔ ؤو م٣ُ٘ ؤو هو بن َى بال هدُجت جظ٦غ ؤو اؾدكهاص"

ا ومً  خدها وبٖاصة نهَغ ى٣ُ٘ إلاىاظهتها ٞو َى "زُاب ًستر١ خالُا وظه الٗلم، وألاًضًىلىظُا، والؿُاؾت ٍو
اث  خُض َى زُاب مخٗضص، ومخٗضص اللؿان ؤخُاها، ومخٗضص ألانىاث خالُا، مً زال٫ حٗضص ؤهماٍ اإلالْٟى

ظي َى مجمل الضاللُت اإلاإزىطة في ه٣ُت التي ج٣ىم بمٟهلتها ٣ًىم الىو باؾخدًاع ٦خابت طل٪ البلىع ال
ى ؤمغ جسخل٠ ُٞه م٘ بازخحن الظي ًغي الكٗغ مهضٍع الهىث الىاخض بِىما  (6)مُٗىت مً ال جىاَحها" َو

دبجی بازخحن  ظا ما ؤ٦ضٍ خمُض لخمضاوي مخدضزا ًٖ اإلاىهج البازخُجي: "ٍو ا حٗضص ألانىاث َو الغواًت مهضَع
" ال٣اثل بن ى ال ٌؿخسضم َظا الخٗبحر بمٗىاٍ  َىا عؤي "ُٞىى٢غاصٝو ً هجحن، َو الغواًت هي ًٞ طو ج٩ٍى

ال٣ضحي ول٨ىه ٣ًهض مً وعاثه ون٠ خ٣ُ٣ت الغواًت، بل بهه ٌٗخبر َظٍ الهٟت بخضي اإلامحزاث التي جدضص 
ت الغواًت  طل٪ ؤن الـغواًت ال ًم٨ىـها ؤن جىظض بال في زًم ح ٗضصًت ألانىاث وحٗضصًت اللٛاث، ـقاٍٖغ

الغواجي بؿبب َظٍ الخٗضصًت ٣ًٟض نٟخه الخٟغصًت وال ًهبذ بَال٢ا صالا ٖلى ناخبه، ٖلى ٨ٖـ  وؤؾلىب
 . (7)الكٗغ الظي ٌك٩ل ُٞه ألاؾلىب الٟغصي صٖامت ؤؾاؾُت"

ل مً ألاصواث الى٣ضًت الٟاٖلت  ىا مىظ البضاًت في اٖخباع مبضؤ الخدٍى ؿدُٟا مً الظًً قٖغ ٦ما حٗض ظىلُا ٦َغ
مٟهىم الخىام، في َظا ج٣ى٫: "بهه _ؤي الىو_ ٖباعة ًٖ لىخت ٞؿُٟؿاثُت وؤن ٧ل هو  التي ًيبجي ٖلحها

ل وبزباث وهٟي لىهىم ؤزغي" . ٦ما ؤن الىو ٖىضَا ًخم بىاٍئ مً زال٫: "ًٞاء (8)َى امخهام وجدٍى
اث ت مً اإلالْٟى ى لِـ مجمٖى ت. َو م مً ؤهه ًخجاوػَا، ُٞضزل في بَاع اإلاماعؾاث اللٍٛى  اللٛت، بالٚغ

ت، بهه ٧ل ما ًىهإ بلى ال٣غاءة ٖبر زانُت الجم٘ بحن مسخل٠ َب٣اث الضاللت الخايغة،  ت، والالهدٍى الىدٍى

                                                           

 .ٖٖ، ص:ٕٚٓٓ، ـ اإلنسانية، كلية اآلداب، مكناسعبد اجمليد حسيب: حوارية الفن الركائي، منشورات رلموعة الباحثُت الشباب ُب اللغة كالعلو  - ٔ
 . ٖٗ ، ص:ٕٓٓٓتسفَت، صفاقس، )مقاربة زلايثة للسرقات األدبية عند العرب(، مطبعة الرؤية كاإلجراء ُب النقدزلمود ادلصفار: التناص بُت ال - ٕ
 . ٖ٘نفسو، ص:  - ٖ
 . ٖٔ، ص:ٜٜٚٔ، ٔ، سلسلة ادلعرفة األدبية، الدار البيضاء، طجعة عبد اجلليل نافم، دار توبقاؿجوليا كريستيفا:علم النص، ترمجة فريد الزاىي، مرا ػ  ٗ
 . ٖ٘زلمود ادلصفار، مرجع سبق ذكره، ص:  - ٘
 . ٖٔص:ٜٜٚٔراجعة عبد اجلليل نافم، دار توبقاؿ للنشر، البيضاء، جوليا كريستيفا: علم النص، ترمجة فريد الزاىي، م - ٙ
 . ٓٛالنقد الركائي كاإليديولوجيا، ص:  ػ  ٚ
 . ٓٛجوليا كريستيفا: علم النص، ص:  ػ  ٛ
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ىا ًخدضص الخٟاٖل الىصخي سُت، َو ٪ طا٦غجه الخاٍع ىا ٌؿخدًغ (1)صازل اللؿان، والٗاملت ٖلى جدٍغ . َو
ت ا ؿدُٟا بالخىاٍع اع ههىنا ؤزغي في بَاع ما ؤؾمخه ظىلُا ٦َغ لتي جغصصث ٦شحرا ٖىض ؤؾخاطَا الىو ؤلَا

بازخحن، ٚحر ؤجها خاولذ زل٤ مهُلخاث ظضًضة ٦مٟهىم ؤلاصًىلىظُم ؤو الخىام: "مما ظٗلها جىٓغ بلى 
سُت ؤو الاظخماُٖت  الىو ٖلى ؤهه يغب مً الخالقي ؤو الخى اشج بحن البيُت الىهُت الٓاَغة والبيُت الخاٍع

ت لِؿذ هد ُجت مً هخاثج ال٨خابت وخضَا بل هي هدُجت مً هخاثج الخُاة الباَىُت واهتهذ بلى ؤن الخىاٍع
ت بازخحن(2)بغمتها"  . (3)، وهي في َظا حؿخُٟض مً اظتهاصاث ماؾـ الىٍٓغ

ُت للُغح البازخُجي في جدلُل الغواًت مً الىاخُت الخىانُت وصلُل طل٪ ؤن  ؿدُٟا ٞو و٢ض ب٣ُذ ظىلُا ٦َغ
، الـتي ؾخُغح (4)لىو الخىٓحري والى٣ـضي لهظٍ الىا٢ضةظل اإلاهُلخاث البازخُيُت ب٣ُذ خايغة في ا

خُض ؾُهبذ الىو بمىظب َظا الخهىع ٢ابال  La productivité (5) مٟهىما ظضًضا َى مٟهىم ؤلاهخاظُت
إلهخاط ظملت مً الضالالث الالمخىاَُت التي حٗبر بضوعَا ًٖ حٗضص لؤلنىاث ٖلى ٚغاع ما َغخه بازخحن في 

ؿدُٟا التي جُغح الخٗضص اللٛىي ل٨ً ب ىا ًٓهغ الخإزغ باالججاٍ اإلااع٦سخي في م٣اعبت ٦َغ هىعة مسخلٟت وؿبُا َو
 Permutation duمٟهىم الىو مً زال٫ هٓام الخىانل خُض ًهبذ الىو: "ٖباعة ًٖ جباص٫ للىهىم 

texte   ًٖ اث آجُت مً ههىم جخ٣اَ٘ صازل الىو ل٨جها جدُض ؤو ٖباعة ًٖ جىام ؤي وظىص ٖضة ملْٟى
ؿدُٟا في مًماع وي٘ جهىعَا للىو ألاصبي مهُلخا Se neutralisent "(6)ًٗها ب ، ٦ما جُغح ظىلُا ٦َغ

ت  Idéologèmeظضًضا َى مهُلر ؤلاًضًىلىظُم   مً زال٫ جدضًض ؾُمُىلىجي للىو؛ باٖخباٍع جالقي إلاجمٖى
٤ مىٓىمت اإلا ع مً الىهىم جخ٣اَ٘ ُٞما بُجها في بَا ش. ٦ما اهضماط ٦لي يمً هو مغ٦ؼ ٞو جخم٘ والخاٍع

ؿدُٟا جدلُال صالثلُا  ت Sémanalyseجدبجی ٦َغ ، خُض ج٨ك٠ مً زالله ًٖ 7في ٦خابها زىعة اللٛت الكٍٗغ
ما: اث بىاء الىو ألاصبي َو حن مً مؿخٍى  مؿخٍى

دُل ٖلى ٧ل ما ًخضزل في بهخاط الىو.  Géno-texte*  مؿخىي الىو اإلا٩ىن   ٍو

مىما ٞةطا ٧ان مٟهىم و  Féno-texte* مؿخىي الىو الٓاَغ  ٍدُل ٖلى الدك٩ل اللٛىي والبيُىي للىو. ٖو
الخىام ٖىض َظٍ الىا٢ضة َى ؤبٗض مً ؤن ٩ًىن ٖباعة ًٖ جغا٦م ٚامٌ لٗىانغ الخضازل والخٟاٖل الىصخي 

ل.  اث الخدٍى  وؤٖم٤ مً جىاْغ الىهىم ألاصبُت م٘ بًٗها البٌٗ آلازغ؛ بهه مؿخىي مً مؿخٍى

 G. Genneteيىيذ ج( الخىاؿ غىذ حيراس ح

ؿدُٟا بهضص مٟهىم الخىام في ٦خابه ؤَغاؽ  Genneteٌؿدشمغ ظحراع ظُىِذ   ؤٚلب ما َغخخه ظىلُا ٦َغ
ى مً ٦خبه اإلاهمت التي هٓغ مً زاللها للمٟهىم في ؾُا١ ٖال٢ت ال٣ضًم باإلادضر ، ألهه عنض في ٦خابه (8)َو

ؿدُٟا واهُال٢ا مً مٟهىم ". مٟهىمه اهُال٢ا مً الٟغف الىٓغي ا Plampsesteؤَغاؽ " غجه ٦َغ لظي ٞو

                                                           

 . ٕ٘ػٔ٘، ٖٕٓٓىل، منَت سلطاف: التضمُت كالتناص )كصف رسالة الغفراف للعامل اآلخر: ظلوذجا(، منشأة ادلعارؼ باإلسكندرية، الطبعة األك    ػ ٔ
 . ٜٖزلمود ادلصفار: التناص األديب، ص:     ٕ
 نفسو.    ٖ
 .ٖٔٛ، ص:ٕٗٓٓ، ديسمرب ٕ٘ٗٔ، شواؿ ٗٔـ ٗ٘جوليا كريستيفا: مفهـو التناص، ترمجة، زلمد كىايب؛ عالمات ُب النقد  ج     ٗ
 ٖٗص: ،جوليا كريستيفا:علم النص   ٘

6 - J. Kristeva, le texte du Roman, Approche sémiotique d’une structure discrisive transformationnelle, Mouton 

Publisher, paris 1970, p:19.  
7 - J. Kristiva, la révolution du langage poétique, seuil, Paris, 1974, p83.  

كما بعدىا.  ٕٔ: "التناص ُب اخلطاب النقدم كالبالغي، ص:كما بعدىا. انظر كذلك عبد القادر بقشى ٕ٘زلمود ادلصفار: مرجع مذكور، ص:      ٛ
كما بعدىا. كما أف جينيت صاغ مفهومو اعتمادا على من سبقو  ٕٚٔأنظر كذلك آفاؽ التناصية ترمجة زلمد خَت البقاعي، مرجع مذكور، ص: 

 خصوصا جوليا كريستيفا. 
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الخىام هٟؿه. وهجضٍ ًدبجی الخٍٗغ٠ هٟؿه في ٢ىله ًٖ الخىام َى " خًىع متزامً لىهحن ؤو ٖضة 
. ولٗل (1)ههىم، ؤو َى الخًىع الٟٗلي لىو صازل هو آزغ بىاؾُت الـؿغ٢ت، ؤو الاؾدكهاص، زم الخلمُذ"

الخىام ٦خابت مً الضعظت الشاهُت. وبمغاظٗخىا للٗىىان هجض  ما ًشحر الاَخمام في َغح ظُىِذ َى اٖخباٍع
ؿاث"  ُا بهظا الك٩ل: "ألاصب مً الضعظت الشاهُت" Plampsesteٖىىاها ؤنلُا َى: الخَُغ ىىاها آزغ ٖٞغ " ٖو

littérature de 2ème année ولٗل الٗىىان الشاوي ًُٟض: "اخخما٫ ؤن ألاصب؛ ؤصبان. ؤصب مً صعظت ألاولى ."
ى ًإزظ مً ٚحٍر بلى خض ؤن الؿاب٤ مً الىهىم ًب٣ى مازغا في الىو الالخ٤ ٩ًىن م ؿخ٣ال بىٟؿه َو

ـ في الٗغبُت لىظضها ؤن صاللخه ج٣ترب ٦شـحرا مً ٖـباعة  ٧الىقم في ْاَغ الُض، وهدً لى عظٗىا بلى لٟٔ الخَُغ
" Plampsesteٖ ى اللىح الظي ٨ًخب لُه وحٗاص ٖلُه ال٨خابت " في اللٛت الٟـغوؿُت ٞالخَُغـ مً الُغؽ َو

خي ٧لُت بل ًٓل خايغا بلى خض ما . و٢ض ٖضص الىا٢ض (2)مغاث مخىالُت بال ؤن ما ؾب٤ مً ال٨خابت ال ًمَّ
 (:3)الٟغوسخي ظحراع ظىهِذ ؤنىاٞا للخىام جدضصث ٖلى الك٩ل الخالي

ؿدُٟا، ؾب٣خه بلُه و٢ض اؾخٟاص مج1 ى مٟهىم مكتر٥ بِىه وبحن ظىلُا ٦َغ ُٟض ( الخىام: َو ها في جُب٣ُه. ٍو
خم طل٪ بىؾاثِ مخٗضصة مجها "الؿغ٢ت""  ". Plagiatوظىص ههحن ؤو ههىم ٦شحرة  جؼامىُا صازل هو واخض ٍو

ؿدُٟا ظلُا. l’allusion" والخلمُذ "Citationوالاؾدكهاص"  ". هالخٔ في َظا اإلاؿخىي ؤزغ ٦َغ

ً ": وفي َظا الهضص ًغص ٧ل ما ًدُِ بالىPara texte( اإلاىام" 2 و مً ٖخباث ٧الٗىىان الغثِـ والٗىاٍو
ا. و٢ض ط٦غث ألاؾخاطة الؿٗضًت الكاطلي مً ؤن الاَخمام   حَر ُت واإلا٣ضماث والغؾىم وجهمُم الٛالٝ ٚو الٟٖغ
ُت الٗال٢اث اإلاسخلٟت واإلام٨ىت م٘ ههىم ؤزغي  بالىو اإلاىاػي: "حٗضي الىو لِكمل ال٨ك٠ ًٖ هٖى

ا؛ ًجض مكغوُٖخه في ٧ىن ؤلاهخا َغ ط ألاصبي ٖمىما، ومىظ ازترإ ال٨خاب ال ٣ًضم ٖلى ق٩ل هو ٖاع جَا
داٍ بجهاػ مً السُاباث والغؾاثل الخابٗت له ؤو اإلالخ٣ت به ج٨مله وجا٦ـض ٖلى خـًىعٍ في  ول٨ىه ٌٗؼػ ٍو
ت مً الخٟؿحراث واإلاٗلىماث  ٣ت للخىاو٫، ومجمٖى اإلاـجخم٘ ٞاعيت في الى٢ذ هٟؿه ٖلى الـجمهىع اإلاخل٣ي، ٍَغ

ش اليكغ... بجها لِؿذ ال في الضازل وال في اإلاُ اب٣ت ل٣هض اإلاال٠ ابخضاء مً اؾم ال٩اجب، والٗىىان وجاٍع
 . (4)الساعط، بجها في الٗخبت، واهُال٢ا مجها جبضؤ مٗاًىت الىو"

له  ٦ما حك٩ل الٗخباث يمً اإلا٣اعبت الخىانُت ؤخض اإلاضازل ألاؾاؾُت ل٣غاءة الىو الغواجي وجدلُله وجإٍو
هغ الٛالٝ ختی باٖخب خبت اإلاال٠ ْو ىىان الىو ٖو اٍع بيُت ٧لُت  جخ٩امل ٖىانٍغ الساعظُت بضءا بالٛالٝ  ٖو

له  همه وجإٍو ُٟي في ٢غاءة الىو ٞو ا مً الخضعط الْى ظٍ اإلااقغاث حك٩ل هٖى زمً اليسست وصاع اليكغ. َو
٤ الغئٍت التي ًغجًحها الىا٢ض والباخض، ؾىاء مً هاخُت التر٦ُب ؤم الضال لت ؤم الجاهب الخضاولي ؤم ال٣ُمت ٞو

ً ظملت مً الٟغيُاث التي جمىذ الىهىم مٓهغا زانا  اإلاغظُٗت للغواًت. و" حؿخدًغ ٧ل م٣اعبت للٗىاٍو
بن ٖلى مؿخىي الدك٩ل ؤو الخ٣بل، وما صام الٗىىان ٖخبت مً ٖخباث الىو ٞهى ممخل٪ لبيُت وصاللت ال 

ت مً الٗىانغ اإلاىٓمت، ٞةن جىٟهل ًٖ زهىنُت الٗمل ألاصبي  ولظل٪ ٞدُى ما ًخم اٖخباع الىو مجمٖى
الٗىىان الظي ٌٗخبر ظؼءا مً جل٪ الٗىانغ ال ًٓهغ ٣ِٞ زانُت الدؿمُت، ٞالٗىىان ًخًمً الٗمل ألاصبي 

خًمً الٗىىان ؤًًا"  . (5)بإ٦مله مشلما ٌؿخدب٘ َظا ألازحر ٍو

إزظ في الٛالب  َاب٘ الى٣ض مMéta texteً( اإلاُخاهو"3 زال٫ الخٗل٤ُ الظي ٌكمل ٖال٢ت هو بىو آزغ؛  ": ٍو
 بما مً زال٫ جٟؿحٍر له، وبما مً زال٫ الخٗل٤ُ ٖلُه. 

                                                           

 . ٕٔ، ص: ٕٙٓٓفريقيا الشرؽ، البيضاء، عبد القادر بقشى: التناص ُب اخلطاب النقدم كالبالغي، إ     ٔ
 ٖ٘ػ ٕ٘زلمود ادلصفار: مرجع مذكور، ص:     ٕ
 . ٕٜٜٔػٜٜٔٔرشيد بنحدك: "النص األديب من اإلنتاج إىل التلقي ػ مقاربة مصطلحية، إشراؼ حسن ادلنيعي، ْتث مرقوف مبكتبة كلية اآلداب بفاس،    ػ ٖ
 . ٖ، ص:ٜٜٛٔ، ٔ، طٙ، سلسلة األطركحات رقم سن الثاين، كلية اآلداب كالعلـودماٌب الركائي، جامعة احلالسعدية الشاذيل: مقاربة اخلطاب ادلق    ٗ
 . ٛٔػٚٔ، ص:ٜٜٙٔعبد الفتاح احلجمرم: عتبات النص ػ البنية كالداللة، شركة الرابطة، الطبعة األكىل،    ػ ٘
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ت َى ؤ٢غب بلى الخ٣ل الغواجي اهُال٢ا مً hyper textualité( الخٗال٤ الىصخي: 4 ": وجهىع ظُىِذ مً َظٍ الؼاٍو
ت الىو ٖبر حٗال٤ الىهىم وجضازل بًٗها م٘ بٌٗ وجدًغ: "مغظُٗت اإلاخٗالُاث الىهُت بدشه ًٖ قٍٗغ

٦ما هٓغ بلحها ظُىِذ ٦خهىع مجهجي في جىلُض البيُاث الضاللُت، والتي خاو٫ مً زال٫ َغخه الى٣ضي، عنض 
لُت  اجه الخسُُلُت والخإٍو مسخل٠ ؤوظه الخٟاٖل والخٗال٤ الىصخي، وجإَحر زهىنُت اإلاد٩ي في مؿخٍى

 . (1)٨ٖؿتها ؤٖماله"والخضاولُت، ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ مكاع٦ت الخًىع والتي 

ٞاإلاؿخىي ألاو٫ مً الخٟاٖل َى "الىو الجام٘" الظي ًجم٘ بحن صٞخُه ؤٚلب الٗالث٤ الىهُت اإلاٟتريت 
اث زالزت:  خدضص ٖبر مؿخٍى ى خًىع هو صازل هو آزغ ٍو دضصٍ ٖلى الك٩ل الخالي: ـ الخىام: َو ٍو

 الاهخدا٫. ؛ والخلمُذ؛ و الا٢خباؽ

( اإلاخًمً ل٩ل ما له ٖال٢ت بالىو ألانلي: الىو Para texteىو اإلاداطي )ؤما اإلاؿخىي الشاوي ِٞكمل ال
وهي ٧لها بمشابت  ال٨خابت اإلاهاخبت له ؤو التي جإحي بٗض حك٩له.و ال٨خابت التي ٌكخمل ٖلحها الىو؛ و  هٟؿه؛

ٝ ٖخباث للىو ومضازل له و٧ل ما ًدُِ به ٖبر: الخٗل٤ُ وؤلاخاالث، والٛالٝ وزمً اليسست ولىخت الٛال 
 . (2)والخٗل٣ُاث التي جٓهغ ؤخُاها  زل٠ الٛالٝ

ت، لم  G. Genetteل٣ض ٢ام ظحراع ظُىِذ  بمغاظٗت قاملت إلاٟهىم الخىام اٖخماصا ٖلى جهىع ظضًض للكٍٗغ
حٗض مٗه مغجبُت بجام٘ الىو ؤي الخمُحز بحن ؤنىاٝ السُاباث وألاهىإ ألاصبُت اإلاسخلٟت بل ؤضخذ 

"اإلاخٗالُاث الىهُت". َظا اإلاٟهىم الظي ًخجاوػ "ظام٘ الىو "بلى ٧ل ما ًجٗل مخهلت بةَاع ؤٖم وؤقمل َى 
. ولٗله مً اإلاُٟض ؤن ه٠ًُ ؤهه م٘ ظحراع ظُىِذ (3)الىو في ٖال٢ت ْاَغة ؤو يمىُت م٘ ههىم ؤزغي"

اث ههُت ٢ض ظٗل  وجهىعٍ الى٣ضي اإلاجهجي خى٫ اإلاخٗالُاث الىهُت وما ؤخاٍ بالىو مً زُاباث ومخىاٍػ
عاؾت ألاصبُت في مجالىا َىا جإزظ َاب٘ التر٦ُب والجم٘ ٦ما َى ٢ضع الىا٢ض والباخض الٗغبي ٖمىما. وم٘ الض

ه مً زال٫: "ٖال٢ت  ظُىِذ ؤنبذ مٟهىم الخىام ؤ٦ثر خهغا وجدضًضا ٖما ٧ان ٖلُه في اإلااضخي خُض ٌٗٞغ
ىع مالخٔ م٘ ألازغ خًىع متزامً بحن ههحن ؤو ؤ٦ثر. ؤو َى الخًىع الٟٗلي لىو صازل هو آزغ )خً

لي لهظا الخًىع( وبضعظاث وؤهماٍ ٖضًضة ومسخلٟت في َظٍ الٗال٢ت"  . (4)الخدٍى

اجه  ت، ٞاَخمذ اججاَاث ٖضًضة مً زاعط الخ٣ل ألاصبي بمىيٕى ألاصب في جٟٖغ َظا و٢ض جُىعث الىٍٓغ
هضص ٣ًغع ٞغوٍض ٢اثال: اإلاسخلٟت، بدؿب آلالُاث التي جمخل٨ها، وهظ٦غ مً بُجها اإلاىهج الىٟسخي، وفي َظا ال

"اهُل٤ الاَخمام بالخدلُل الىٟسخي في ٞغوؿا مً نٟىٝ عظا٫ ألاصب، وختی هٟهم َظٍ الىا٢ٗت ال بض ؤن 
ل ألاخالم، خضوص الازخهام الُبي اإلادٌ. وبحن ْهىعٍ ؾاب٣ا في  هخظ٦غ ؤن الخدلُل الىٟسخي جسُى، م٘ جإٍو

تی مُاصًً الًٟ وألاصب. ٞإ٦ثر جل٪ الخُب٣ُاث وظضث ؤإلااهُا وخالُا في ٞغوؿا قملذ جُب٣ُاجه الٗضًضة ق
بضاًاتها ألاولى في ؤبداسي. و٢ض ؤبدُذ لىٟسخي السغوط بحن الُٟىت وألازغي ًٖ الضعب اإلاغؾىم ألقب٘ في هٟسخي 
باء ٞدؿب بل ٦ظل٪ مً الازخهانُحن في قتی الٗلىم ؤن  مُىلي ٚحر الُبُت. وما لبض آزغون، ال مً ألَا

 . (1)ا٢خٟىا ؤزغي 

                                                           

  :، كانظر أيضآٜػٜٛص: ٖٕٕ، ٔلنخلة، كجدة طعبد اهلل حامدم: الركاية العربية كالًتاث، منشورات، دار ا    ٔ

 Genette Figure 3,1972, édition seuil Coll. in poétique, paris, Palimpseste 1982, édition seuil.       
ٕ    G. Genette  ٜٔٛٙ ػIntroduction  à l’architexte in théorie des genres, Seuil point  

 .ٜٙٛٔجلامع النص جَتار جينيت: ترمجة عبد الرمحاف أيوب، دار توبقاؿ، الطبعة الثانية، أنظر كذلك مدخل         
  . ٕٔعبد القادر بقشى: التناص ُب اخلطاب النقدم كالبالغي، مرجع مذكور، ص:      ٖ
 . ٜٔٔ:، صٕٓٓٓ، ٖب. ـ. دك بيازم  نظرية التناص، ترمجة ادلختار احلسٍت، فكر كنقد، العدد      ٗ
 . ٙٛ، صٜٔٛٔسيجموند فركيد: حياٌب كالتحليل النفسي، ترمجة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بَتكت،     ٔ
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ل"ـ في ؾُا١ بدشه الظي ٌٗجی بال قٗىع الىو ـ مً الىو مدىع مكغوٖه  و٢ض ظٗل "ظىن بُلمان هٍى
اث هي: هدى القٗىع الىو(1)ال٣غاجي ؛ الخدلُل الىٟسخي وألاصب؛ و ، ٣ٞض ٢ؿم مكغوٖه بلى زالزت مؿخٍى

 الخ٩اًاث واؾخحهاماتها. و 

٠ صعاؾاث َظا الىا٢ض الجاص بان لها ٖال٢ت وفي َظا الهضص ًغي الض٦خىع خمُض لخمضاوي في مداولت لخىنُ
ت الجضًضة خُض ًا٦ض بإن: "لٛت الىا٢ض جدملىا ٖلى جدلُل  ت باقالع ؤو ما ٌؿمُه الباقالٍع مباقغة بىٍٓغ
٣ا باالؾدبُان الظاحي، ؤي ؤهىا هبخٗض ًٖ ٞغوٍض لى٣ترب ٦شحرا مً  هٟسخي مً هٕى آزغ جمتزط ُٞه اإلاُخاٍٞؼ

٦شحرا بالخضًض ًٖ ألانى٫ ألاولى لئلبضإ ال٨ٟغي في اإلاغاخل ألاولى لُٟىلت ٚاؾخىن باقالع الظي اقتهغ 
ت التي ججؿضث في الٗهىع البضاثُت" . و٢ض ؤقاع مدمىص اإلاهٟاع ؤن ظىن بُلمان (2)ؤلاوؿان ؤو َٟىلت البكٍغ

ت الىو طاث حجم اظخماعي ألن  ى ما ًجٗل هٍٓغ ؿدُٟا إلاٟهىم الخىام َو ل "ًدبجی َغح ظىلُا ٦َغ ال٨الم هٍى
٧له، ٢ضًمه وخضًشه مهبه الىو ال ٖلى وظه الدؿلؿل البحن ؤو الخ٣لُض اإلا٣هىص بل ٖلى وظه البٗثرة وهي 

 . (3)نىعة ج٨ٟل للىو ؤن ًجز٫ ال مجزلت بٖاصة ؤلاهخاط بل مجزلت ؤلاهخاظُت"

بي ق٨ال وي مدٌ وهٓغا ألن ججضًض ألاظىاؽ ألاصبُت في َظا الؿُا١ "ال ًم٨ً ؤن ًخم هدُجت بدض ججٍغ
ٌٗخمض ٖلى اإلا٣اعهت والاهخ٣اص مً جد٣٣اث ؤصبُت ؾاب٣ت، وبهما ٧ل ظيـ ؤصبي ًخىلض مً جٟاٖالث الخُاة و 

تها اإلاجخم٘ الظي ًيخمي بلُه ال٩اجب" سُت ًدضص ؤولٍى  .R، و٢ض ٢ضم عوالن باعث (4)يغوعاث اظخماُٖت جاٍع

Barthe اٖخباٍع ؛ و اٖخباعاث هي: اٖخباع ألاصب وا٢ٗا مً زال٫ هٓام اإلاماعؾت الضاللُت مٟهىما لؤلصب بشالزت
 اٖخباٍع صاللت في بَاع مماعؾت. ؛ و مدا٧اة

ى  ٤ الترؾِب  َو ، وهي ههىم Sédimentationٌٗخبر ؤن الىو ًخ٩ىن مً ههىم مخٗضصة ظاءث ًٖ ٍَغ
دا٧ي بًٗها بًٗا جاعة ؤزغي ٚحر ؤجها في الجهاًت جلخ٣ي ٖىض مهب و  اخض لِـ جداوع بًٗها ٞخخٗاعى جاعة  ٍو

َى الىو بالًغوعة ٦ما ؤهه لِـ َى ٧اجب الىو بل َى ال٣اعت: "الظي جغتهً ُٞه ٧ل الا٢خباؾاث التي 
ٞغوالن  باعث بهظا  (5)جخإل٠ مجها ال٨خابت، ٞلِؿذ وخضة الىو هي مىبٗه وؤنله، وبهما م٣هضٍ واججاَه"

لُت. ٞال٣غاءة "ٞٗل جىا خباع لل٣غاءة ٦ٟٗالُت جإٍو نلي حؿخلؼم عنضا ؤولُا لٗىانغ اإلاىيٕى اإلاٗجی ؤٖاص الٖا
ٗٝغ َظا الىا٢ض (6)اإلا٣غوء، وبخاَت بالٗىانغ التي جماعؽ ٞٗلها ُٞه، مشل الؿُا١ وم٣انض اإلاخ٩لم . َو

الىو بإهه: "وؿُج مً الا٢خباؾاث وؤلاخاالث وألانضاء مً اللٛاث الش٣اُٞت الؿاب٣ت ؤو اإلاٗانغة التي 
 . (7)جستر٢ه ب٩امله"

٠ الٓىاَغ ألاؾلىبُت؛ ؤي الٗىانغ ٚحر اإلاخى٢ٗت في بيُت اللٛت ًجٗل الٟغو١ بحن الؿُا١ بظل٪" ٞخ٨شُ
ت" ما (1)اللٛىي والؿُا١ ألاؾلىبي ٞغو٢ا مخٗاعيت مخهاٖع في مكغوٖه الُمىح خى٫  P. Zima ، وم٘ بُحر ٍػ

اهاث عئٍ خه للىو في ؾُا١ ٖلم اظخمإ الىو ألاصبي في ٦خابه )مً ؤظل ٖلم اظخمإ الىو ألاصبي( جدضص َع
اث الاظخماُٖت زانت  ت والؿُمُاثُت لبٌٗ الىٍٓغ غ ألابٗاص الاظخماُٖت اللٍٛى ؾىؾُىلىجي وطل٪ بـ"جٍُى

                                                           

 . ٜ٘ٔ، ص:ٕٚٓٓ، ٔزلمد مريٍت: سيميولوجية القراءة، دار نشر اجلسور، ط    ٔ
 .ٖٗ، ص:ٜٜٔٔمحيد حلميداين: النقد النفسي ادلعاصر تطبيقاتو ُب رلاؿ السرد، منشورات دراسات ساؿ، البيضاء،     ٕ
 . ٘ٗزلمود ادلصفار: مذكور ص:  ػ  ٖ
 . ٖٔ، ص:ٖزلمد برادة: األدب اجليد ال تصنعو ادلذاىب األدبية، مقاؿ منشور بأسبوعية اليـو السابع، العدد     ٗ
 .ٚ، ص:ٜٙٛٔ، ركالف بارت: درس السيميولوجيا، ترمجة عبد السالـ بن عبد العايل، نشر دار توبقاؿ، البيضاء، الطبعة الثانية    ٘
 . ٜ، ص:ٕٛٓٓ، ٔعبد السالـ ناس عبد الكرمي: ُب تأكيل النص الشعرم ) مقاربة تطبيقية ُب نص احلداثة(، مطبعة شركة أمربيا مادرم، ط    ٙ
 . ٘ٔٔ، بَتكت، ص:ٜٜٛٔر ػ آذا ٕٛركالف بارت: من األثر إىل النص، ترمجة عبد السالـ بن عبد العايل، مقاؿ من رللة الفكر العريب ادلعاصر، العدد    ٚ
 . ٜٙزلمود ادلصفار: التناص بُت الرؤية اإلجراء، ص:     ٔ



 

 

      __________________________________________6102    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 667

___________________________ 

227 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ا بك٩ل زام بمكا٧ل اللٛت" ت الى٣ضًت إلاضعؾت ٞغاه٨ٟىعث التي اَخم ؤًٖاَئ . ، ٚحر ؤن الخىام(1)الىٍٓغ
س ىا ج٨مً ألاَمُت ـ ال ًخىظه هدى ا٦دكاٝ ألانى٫ الخاٍع ُت لخل٪ الىهىم بل ًخجه بلى الخضًض ًٖ َو

ى ما ًُغح الجاهب ؤلاظغاجي والخُب٣ُي لٟٗالُت الخىام في ؾُا١ م٣اعبخه للىو ألاصبي.  ا في الىو َو  ؤصواَع

 غلى ظبيل الخخم:

ت الٗغبُت مغجبُا ب٣ًاًا الاهخدا٫ والؿغ٢ت  ٖمىما؛ َىا٥ بظمإ ٖلى ؤن الخىام ٢ض اهُل٤ م٘ الىٍٓغ
حٍر مً الىهىم والخ٣ُُم ألاز القي للٓاَغة، ٩ٞان له ٢هب الؿب٤ في بُان الخضازل بحن الىو ألاصبي ٚو

م مً اإلاأزظاث ال٨شحرة ٖلى اإلاٟهىم، الظي ب٣ي خبِـ الىٓغة الجؼثُت والخ٨م  لى الٚغ ألاصبُت ألازغي، ٖو
ت وزغط بها بلى ٞسخت الخإمل الٗلمي الغنحن ٦داػم ال٣ بض ال٣ُمي؛ ٣ٞض ُوظض مً َىع الىٍٓغ اظجي ٖو َغ

م مً ظؼثُت الخُب٤ُ، ووؿبُت ألاخ٩ام.   ال٣اَغ الجغظاوي الظًً ج٣ضما بها زُىاث مهمت بلى ألامام ٖلى الٚغ

ت الٛغبُت مٟهىم الخىام خُض َغح في ؾُا٢اث مسخلٟت؛ َىعجه وطَبذ به بُٗضا بك٩ل  و٢ض َىعث الىٍٓغ
ت بالىو ألاصبي ٖمىما، والىو الغواجي بك٩ل زام.   ٖم٤ اإلاٗٞغ

ٞمً زال٫ الخٍٗغ٠ الكامل الجام٘ اإلااو٘ للخىام الظي ٌٗجي: "٧ل ما ًجٗل الىو في ٖال٢ت ْاَغة ؤو 
ت التي (2)زُٟت بىهىم مسخلٟت . زغط الخىام بالىو ألاصبي مً ؾ٩ىهُت الىو الظي اهخهی م٘ البيٍُى

٤ حك٨ُل بيُاث ٢اثمت بىٟؿها ال جدُل بال ٖلى  ؾٗذ بلى جد٤ُ٣ ٢ضع مً الا٦خٟاء الظاحي للىو ًٖ ٍَغ
٤ُ بحن الىو ومدُُه الساعجي.   طاتها ٨٦ُان مٛل٤ بلى عخابت اإلا٣اعباث اإلاىٟخدت التي ؾٗذ بلى الخٞى

ؿدُٟا Bakhtine  ٞبضءا مً بازخحن ٞجهىص  Bartheزم باعث Genette ٞجُىِذ Kristiva ومغوعا ب٨َغ
 (3)لى مىجؼاث البدض الؿ٩ُلىجيالىٟؿاهُحن، ؾاع اإلاٟهىم ؤقىاَا بُٗضة ٞاهٟخذ الىو بًٟل طل٪ ٖ

ت ال٣غاءة مً زال٫ ظمالُت الخل٣ي التي اٖخبرجه: "ٖملُت اهخ٣اء مً ألاوؿا١ ألاصبُت والاظخماُٖت  وهٍٓغ
سُت والش٣اُٞت" ت الى٣ضًت و٢ضمذ خهُلت بهجاػاث مهمت اؾخٟاص مجها الباخشىن (4)والخاٍع ، وبهظا اٚخيذ اإلاٗٞغ

 واجي مً مىُل٤ الخدلُل الخىاصخي. واإلادللىن في ٦ك٠ ٚىامٌ الىو الغ 

                                                           
1 - P. Zima L’ambivalence Romanesque, p: 121.  

  ٕ - G. Genette, Palimpseste, Seuil, paris, 1982.  
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