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تقدم المفاھیم في النقد العربي الحدیث عادة مفصولة عن أسیقتھا الخاصة، فال یراعى بعدھا الفلسفي وال المراحل التي سبقت إنتاجھا، 
في حین أن المفھوم ال یولد دفعة واحدة، وال یمكن للفرد الواحد ـ مھما أوتي من طاقات ـ . دة لدى فرد بعینھفتبدو كاملة ناضجة مجس

أما حین تقدم مقطوعًة عن تلك الصالت، . أن یزعم فرادتھ من خاللھا، فھي جھد بشري تتضافر حقول متاخمة أو بعیدة في بلورتـھا
ال تقوى على حمل المھمات الجدیدة التي أوكلت لھافإنـھا إلى جانب قلة فاعلیتھا تبدو غریبة

تخضع المفاھیم إلى نوع من التدرج، تقود فیھ الجزئیة البسیطة إلى الكلیة األكثر عمقا، والحقل الضیق إلى النظریة األكثر اتساعا 
لتباس والغموض، فتصبح قائمة على وشموال، ومن ثم فعدُم الوعي بذلك االنتقال وطرائقھ من شأنھ أن یضع تلك المفاھیم في حافة اال

فالمعرفة اإلنسانیة . التعارض المطلق والصراع الدائم وھي غیر ذلك، وإن بدت في الظاھر متناقضة ینفي الالحق ما أنجزه السابق
ار ذلك حلقة متواصلة منفتحة على المجھود البشري في أطواره المختلفة على تباین توجھاتھ وخصوصیاتھ، أما اإلصرار على اعتب

المجھود شذرات منفصلة وقطعا متصارعة منفصلة عن بعضھا البعض، فال یمكن أن یكون باعثھ غیر الرؤیة المحلیة الضیقة التي 
تقتضي أن یشتغل الفرد بمعزل عن المجھود اإلنساني، بل إن ذلك الفرد یبدو مقطوعا عن ماضیھ وعن األفكار التي بلورھا ذلك 

أنجز في الحاضر أو ما صار شائعا متداوال، ال یملك الفرد أن یدفعھ على الرغم من كونھ نتیجة تضافر الماضي، فال یعتد إال بما
.مجموعة كبیرة من المفاھیم، لیست بالضرورة من بنات أفكاره

م الحداثة النقدیة من عّد النقُد العربي ـ في إحدى أطوار استقبال المنجز الغربي ـ التداخَل النصي فتحا جدیدا تكاد ال تخلو دراسة ترو
ذكره، إما تنظیرا وإما تطبیقا، غیر أن ذلك االستقبال لم یصاحب ـ عادة ـ ببحث في الجذور وال باألسیقة الخاصة التي وجھت الفكر 
الغربي إلیھ، ویكتفي ـ في أحسن األحوال ـ برصد مجموعة من المؤثرات عّدھا أصحابـھا حاسمة في بلورة فكرة التناص، فأصبحت 

ھي لمفاھیم الدقیقة المرافقة لھا غیر ذات بال، أو أنـھا ال تكون عائقا أمام تطابق المرجعیات والغایات، وذلك ینفي عنھا صفة التباین، فا
.تشترك في نفي الفردیة عن اإلبداع فتعده إنجازا جماعیا، ال یظفر الفرد الواحد فیھ إال بالنزر القلیل

یس جینات وجھا للتداخل النصي ال یبتعد في مقوالتھ وإجراءاتھ عما اقترحتھ كریستیفا تطر/ ضمن السیاق نفسھ عّدت أطراس
ومن ثم .على الرغم من تباین توجھاتـھم واختالف منطلقاتـھم، على األقل في المستوى الضیق لتلك المنطلقات.. وریفاتیر وغیرھما 

ـھا جماعة تیل كیل، ال تختلف معھا إلى التفریعات والجزئیات التي وضعت تطریسات جینات في مسار التطابق مع المفاھیم التي بلورت
فیما إن تطریسات جینات تملك مفاھیمھا الخاصة التي تعود إلى مبدأ التدرج الذي طبع كتابات . ال ینھض وفقھا التناقض أو التباین

.جینات واالنسجام النظري الذي میز مساره الفكري

:محكي الباروك وطرائق التمدید 

لم یكن جینات في بدایة عھده بالكتابة النقدیة على علم كاف بأن قراءاتھ الخاصة لألشكال التعبیریة الكالسیكیة، واستناده الوثیق إلى 
شعریات أرسطو وبالغتھ، واشتغالھ بمعزل عما كان رائجا في النصف الثاني من القرن الماضي بفرنسا، قد تنسل عنھا مفاھیم أكثر 

وسیصبح انطالقا من تلك القراءات ـ التي عّدھا ھاویة ـ صاحب مفھوم خاص للتداخل النصي، وال كان على وعي خطورة وأھمیة، 
.كاف بأن تلك القراءات ستستدعى استدعاء الفتا في حقول بحث جدیدة، لم یكن إیذانـھا قد أعلن في تلك البدایات

طرائق بناء محكي الباروك، حین یعمد إلى االستفادة من استعرض جینات بعض ) 1982(في دراسة سابقة على كتابھ أطراس 
قصیدتھ Saint Amaintفقد كتب . محكیات بسیطة ال تتعدى سطورا محددة لیحولھا إلى محك بأكثر من ستة آالف بیت شعري

ع حدث ومن ثم خض. الغزلیة البطولیة انطالق من محك بسیط یعرض قصة تبني موسى من ابنة فرعون كما وردت في اإلنجیل
وال شك أن للمصطلح جذورا في البالغة والنحو، فھو ال یبتعد عن . Amplificationموسى المنقذ إلى نوع من التضخیم والتمدید 

.التمدید في األول وعن تضخیم الموصوف في الثاني

:یحصر جینات طرائق إطالة المحكي في ثالثة أوجھ 

:االتھ واسعة، وحریة التمدید فیھ ال حدود لھا فھي تخص ومج: أ ـ اإلطالة من خالل التطویر أو التمدید 

.ـ إطالة المحكي من الداخل باستثمار ثغراتھ وفجواتھ وذلك بمضاعفة التفاصیل وإلحاق األسیقة

.ـ ال یقید بإطار زمني معین، فنصف ساعة قد تستغرق مجلدات وكتبا

.ـ حدوده الوحیدة مرتبطة بصبر المؤلف والقارئ معا

المركزي /وتتم اإلطالة فیھ من خالل إدراج محك واحد أو مجموعة من المحكیات في المحكي األول: طالة من خالل اإلدراج ب ـ اإل
وكلمة الثانوي ال تعني بالضرورة تراتبیة ما، فالمحكي الثانوي قد یكون أكثر طوال وأھمیة من المركزي مثل ما رأى جینات في ''

فالعالقة بین . المحكي الثانوي وفق ھذه التصورملحقا بالمحكي األول، إذ ال یعد ضمنھ إال إطارا، فال یصبح ''بعض محكیات بالزاك
:المحكیین یمكن أن ینظر إلیھما من خالل 

.ـ العالقة السردیة، حین یكون سارد المحكي الثانوي شخصیة في المحكي المركزي
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أو . حین تكون شخصیات المحكیین واحدةhomodiégetiqueـ عالقتھا المضمون الحكائي وھي عنده نوعان، جواني الحكایة
لكن ال یعدم عالقات . حیث شخصیات المحكي الثانوي ال صلة لھا بشخصیات المحكي األولhétérodiégetiqueبراني الحكایة 

.التشابھ أو التقابل بین تلك الشخصیات

، یلتبس مصطلح االنصراف في أصلھ اإلغریقي métalepsesج ـ اإلطالة من خالل اإلقحام، ویربطھا جینات باالنصرافات 
metalepsisال یختلف االنصراف عن الكنایة في أدبیات البالغة . مع الكنایة واالستعارة، إذ تخص استعمال كلمة داللة كلمة أخرى

البالغیونق نفسھ اصطلح من المنطل. الكالسیكیة سوى في اشتمالھ على أكثر من كلمة على خالف الكنایة التي تختص بكلمة واحدة
على تسمیة اعتماد المؤلف صیغة الحاضر الوصفي لعرض مشھد ماض، أو اإلیھام بأن ما یحكیھ ویعرضھ یقوم بھ بانصراف المؤلف 

métalepse de l’auteur)1(.

البحث عن دالالت أسھم روح توسیع مصطلح االنصراف، في استكشاف تقنیات جدیدة طرائق بناء المحكي، فلم یعد محصورا في 
فمن . اعتماد الحاضر لعرض الماضي فحسب، بل أتاح إمكان الوقوف على المنافذ التي یسلكھا الروائیون لتكسیر قواعد المحكي

وكذا سعي بعض الكتابات إلى إشراك القارئ . خاللھا تم التعرف على أبعاد تخلص الشخصیات من سلطة الروائي والسارد معا
ناء الكون التخییلي، إما بدعوتھ لتذكرأحداث سبقت اإلشارة إلیھا، وإما بإقحامھ بوصفھ طرفا في ذلك الكون الضمني والمجرد في ب

لنساعد البطل على تجاوز لنعد إلى، دعنا نستأنف حكایتنا،: كأن یقال مثال . یعرض بھ المحكيبجعلھ منتمیا لضمیر الجمع الذي
وفي ذلك خروج عن كون المحكي الذي قد یدعو لالستغراب، أو الدخول في عالم عجائبي .. محنتھ، كأن یدعى لفتح الباب أوإغالقھ 

لم أخرج عن الموضوع على '' : وقد یكون كما عند عمارة لخوص استبطانا لذات القارئ واإلجابة على بعض تساؤالتھ . تلفھ الخوارق
كما .. شك أنكم تعرفون أن أمدیو ھو صدیقي الوحید في روما ال. الرجاء أن تصبروا علي قلیال. اإلطالق، بل أمدیو في صلب الحدیث

ویبدو أن روایتھ قائمة على . ، فلم یكتف بإقحام القارئ طرفا، بل عمد إلى تلوین الضمائرمن المتكلم على المخاطب فالغائب)2('' ترون
.ھذه اإلستراتیجیة التي تذكر القارئ في كل مرة بأنھ معني بما یعرضھ المحكي

أن اللجوء إلى مثل ھذه األسالیب، یضمن للمؤلف نوعا من الحریة التي تضیق أرجاؤھا، كلما التزم برسم حیاة الشخصیات، كما الشك 
.وإنما یخص المؤلف أیضاوطبیعي بعد ذلك أال یكون االنصراف خاصا بالسارد فقط،. تقتضیھ بواعثھا و عالقاتـھا

جینات ـ إلى البعد الزمني، إذ یوھم في بعض وجوھھ بتزامن القصة والسرد، إما بجعل یستند االنصراف ـ الذي أصبح سردیا مع
یتعمد المحكي تناوب قد. وھو الشكل نفسھ الذي رسمھ البالغیون لالنصراف. الماضي حاضرا وإما بنقل المستقبل إلى الماضي

نتج في الوقت ذاتھ تناوبا آخر بین حكایة وحكایة واصفة القائمین بالسرد، فمرة یكون براني الحكایة ومرة جواني الحكایة، مما ی
.)3(ومن ثم یصبح االنصراف الذي یعد وجھ اإلطالة باإلقحام مختلقا األسباب لمنع المحكي من الوصول إلى نـھایتھ . وخارج الحكایة

ر محكیا تتسع لھا آالف األبیات تلك طرائق رآھا جینات وسائل مفضلة لدى سان آمون إلطالة محكیھ بعد أن كان جملة بسیطة فصا
فال یستبعد ـ . الشعریة، وال شك أن تلك التقنیات ال یلتفت إلیھا حین تتبع المسارات الفكریة لنظریة التداخل النصي بلھ األطراس

اعة تیل واألمر ھكذا ـ أن تكون أطراس جینت مرحلة متطورة مما الحظھ في محكي الباروك، ولیس حلقة متضافرة مع ما أنجزتھ جم
كیل، بحكم تباین التوجھات بین الطرفین، وال شك أن تقدیم األطراس مفصولة عن سیاقھا الخاص الذي یعود في األصل إلى البالغة، 

یظھر ذلك . من شأنھ أن یضع المفاھیم على حافة االلتباس الذي یقود ال محالة إلى القصور، فتفقد معھ المفاھیم فاعلیتھا وخصوصیاتـھا
طبیعة استقبال أطراس جینات في النقد العربي، فعلى الرغم من مساحة ذلك التلقي الضیقة إال أن تقدیمھا مرتبطة ارتباطا جلیا في 

.وثیقا مع التداخل النصي وتعویمھا ضمن سیاقاتھ الخاصة یفقدھا دقتھا ووضوح إجراءاتـھا

ن مثال، فھي عنده مجاز قبل أن یكون انتقال فكرة أو امتصاص تستند أطراس جینات إلى البالغة أكثر من استنادھا إلى حواریة باختی
نص لنص آخر، إذ المجاز ال یخرج عن كونھ انتقال إحساس من شيء إلى آخر، وفي االنتقال استكشاف لجوھراألشیاء وإبراز ألوجھ 

دام المجاز یخرق المسافات وعبر المجاز أیضا تتم العالقة بین إحساس في الحاضر وآخر في الماضي، ما. التطابق واالختالف
والشك أن محكي الباروك وبعده محكي بروست یجسدان ھذا المعطى إذ ال یخرج التمدي فیھا عن المفھوم العام . الزمنیة والمكانیة

وقد اصطحب جینات المفھوم نفسھ في كتابھ ذائع الصیت أطراس، وعلى الرغم من المسافة الزمنیة التي . الذي سیتبلور في أطراس
إال أن المفھوم لم یتغیر كثیرا، وإن 1966، وقبلھ مالحظاتھ األولیة حول أطراس بروست 1968تفصل بین قراءتھ لمحكي الباروك 

.جنح بھ جینات إلى ضرب من التفریع والتدقیق الناتج عن نضج التصور ووصولھ مرحلة التفصیل والتعمیق

التداخل النصي، النص الموازي، النصیة الواصفة، (مكنة بین نص وآخر إذا كان جینات قد أشار في كتابھ إلى خمسة عالقات م
. فإن العالقة األخیرة رآھا أكثر أھمیة وخطورة، إذ لیس ثمة نص وفقھا ال یشیر إلى نص آخر) معماریة النص، التعالق النصي

إذ تعود في بعض أوجھھا إلى التمدید . في النص المفردTanstextualitéویرصد األشكال التي تتحقق وفقھا المتعالیات النصیة 
، فالنص المتعالي یقیم جسور تالقیھ مع نص سابق، إما بمراجعة موقفھ من العالم، وإما بنقلھ من )4(الذي ال یبتعد كثیرا عن التحول

تحویل نص قائما علىHypertexteضمیر المتكلم إلى ضمیر الغائب، وإما بتغییر مواقع حدوث أفعالھ، فیصبح التعالق النصي
.)5(سابق من خالل سیرورة موضوعاتیة أو شكلیة 

من أجل استكشاف طرائق بنائھا القائمة على التمدید والتحویل والنقل أكثر من اعتماده على Prodieیقّدم جینات ھذه المرة البارودیا 
لخاصة التي استھجنھا أرسطو حین قسم بناء مكوناتھ الخاصة، فإذا كانت البارویدا جنسا ھجینا، فتلك الصفة مصدرھا صیاغتھ ا

:األجناس إلى 

تراجیدیاـ فعل سام بصیغة درامیة
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ملحـــــمةـ فعل سام بصیغة سردیة

كومـیدیاـ فعل دنيء بصیغة درامیة

بــارودیاوأغفل فعل دنيء بصیغة سردیة

:أن جینات رأى بناءھا قائما على نوع من نقل الموضوع أو األسلوب من حالة إلى أخرى في حین

).تحویل النص عن غایتھ بتغییره ما أمكن(موضوع ساذج جنس سام/ ـ نص 

.اإلبقاء على الموضوع مع تحویل األسلوب(أسلوب ساذج جنس سام/ ـ نص 

).استعارة األسلوب لموضوع قد یكون متناقضا مع ما ھو متعارف علیھ في األجناس السامیة(أسلوب ساذج ـ جنس سام

یمكن تبعا لذلك اعتبار البارودیا إضافة أو إنقاصا مع اإلبقاء على ما ھو قادر أن یذكر بالنص األصلي، وإذا كانت عملیتا النقل 
مقاطع صغیرة، فإن ذلك ال یمنع من إمكان نقل النص من جنس إلى آخر، وبدل البحث عما یمیز كل والتحویل ال تخص عادة غیر 

.جنس یصبح االھتمام موجھا إلى ما یعلن تداخلھا

یبدو أن عملتي النقل والتحویل ال تخص نصا بعینھ وال جنسا محددا، فھما ظاھرتان عامتان، وإن كانت البارودیا تمثل وجھا 
زا وتاریخیا لھا، ذلك أن كثیرا من اآللیات تعمد إلى استدعاء نص أو نصوص، وإحداث تغیرات في بنائھا لتظفر ببنائھا الخاص متمی

transposition إما ،:

).القلب اإلیدیولوجي( ـ تغییر الموضوع 

).االنتقال من ضمیر إلى آخر( ـ تغییر الصوت 

.ـ تحویل فضاء النص

.ـ إعادة كتابة النص

الظاھر أن النص ـ أي نص ـ یمكن أن یخضع للتحویل والتغییر، انطالقا من مكون واحد أو مجموعة من المكونات، وأن كل تحویل ـ و
مھما بدا جزئیا بسیطا ـ فإنھ تطریس، ما دامت آلیات بنائھ قائمة على االختالف المحدث بین النص األصل والنص الھجین، والتطابق 

.لضرورةالذي ال یقد ال یعلن با

الذي یقدم نفسھ مستقال عن مرجعیتھ، وقد ینفصل فیھ digestیتخذ التعالق النصي عند جینات أشكاال أخرى كأن یكون ملخصا 
وال یبتعد تسرید المسرحیة ومسرحة السرد عن ذلك التصور، إذ إن فعل تحویل نص من صیغة إلى . المقام التلفظي عن مقامھ األصلي

التي ال یتطابق وجودھا مع الصیغتین السردیة ) الزمن، المكان، الصوت، التبئیر(مكونات مرتبطة بھ أخرى یقتضي تغیرا في
.والدرامیة

ال شك أن ھذه التفصیالت والتفریعات داخل التعالق النصي ال تشیر إلى ولع جینات بتجزيء المجزأ فحسب، بل تكشف شمولیة 
على خالف مفھوم التداخل النصي الذي ال یعده . ة ال یختلف في فاعلیتھا ووجودھاالتصور وإرفاق المفھوم بإجراءات دقیقة واضح

ومن ثم یصبح سؤال ھویة مفاھیم جینات في أطراسھ مشروعا، فھل مشروعھ متضافر . جینات سوى وجھ واحد من وجوه أطراسھ 
في المبدأ العام الذي یفقد مع النص نقاءه وصفاءه، مع ما أنجز من كریستیفا وریفاتیر؟، أم إنھ یكّون لنفسھ تصورا خاصا یتطابق معھ 

.لكنھ یختلف معھ في اإلجراءات، وفي اإلطار المعرفي الذي یتحرك وفقھ؟

إن االنتقال الجدید من التوالد داخل المحكي إلى توالد النصوص وتعالقھا، یؤكد االنسجام الذي طبع مسار جینات الفكري، وأال شيء 
وتالیا ال ینبغي أن تقدم مفصولة عن أسیقتھا الخاصة ومسارھا القائم على مبدأ . فاھیم ال تولد دفعة واحدة عنده خاضع للصدفة، فالم

.التدرج، وال شك أن عمال بـھذه المواصفات لم یحن أوانھ بعد في تعامل النقد العربي الحدیث مع المنجز الوافد

- Gérard Genette, Métalepse, Paris, éd, Seuil, 2004.pp.9.10.
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3 - Gérard Genette, Figures II, 196-202

4 - Gérard Genette, Palimpsestes la littérature au second degré, Paris, éd, Seuil, 1982, p.237.
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5 - Gérard Genette, Figures IV, Paris, éd, Seuil, 1999,p.21.


