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خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار إِ 
َ
ليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
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ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . ر يذكر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصد

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلم
ً

و الرفض، فضال
َ
ي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 يت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثب

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



6-  
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

و )ِإشكال
َ
ة البحث( .البحث( أ  ي 

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

 ن ي
َ
كون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب عل
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
ى الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الوارد
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متو             
َ
ر جميع األ ِ

ن البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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10/5/2020 تأريخ القبول:       2/4/2020 تأريخ التقديم:     
 :المقدمة
لم يعد يخفى على المهتمين بالجهد الفلسفي، الدور الكبير الذي مارسته فلسفة  

نقدية المعاصرة. اهتمت اغلب تيارات ما نيتشه في التأثير على اغلب التيارات الفلسفية وال
بعد الحداثة في البحث في المناهج األدبية والنقدية وسعت إلى إعادة التأسيس لعلم 
النص، فظهرت جملة من المصطلحات النقدية التي منحت القرن العشرين هويته الذاتية 

لح سواء على الصعيد الفلسفي او الفكري او األدبي. ومن هذه المصطلحات مصط
)التناص(، حيث يعد البعض ظهور التناص كرد فعل تجاه التصورات النقدية التقليدية، 
والتي اعتادت أن تنسب النص إلى جملة من العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية 
للناص او المؤلف، فالتناص يهتم بالنص لذاته وبذاته، وينظر اليه على انه مفهوم إنتاجي 

 ار وأصداء الخطابات والنصوص األخرى. يحمل في طياته آث
مر مصطلح )التناص( بمراحل متعددة وساهم في صياغة شكله النهائي جملة  

من النقاد والمفكرين والفالسفة، بدءًا من )باختين( و)جوليا كريستيفا( ومرورا بـ)روالن 
لتي تناولت بارت( انتهاء بـ)تزفيتان تودوروف(، وعلى الرغم من وجود كثير من الدراسات ا

التناص وتطوره وأنواعه، إال أن اغلب تلك الدراسات لم تبحث في الجذور الفلسفية 
للتناص، ولم تتناول النص الفلسفي كموضوع للتناص، واغلب الدراسات طبقت التناص 
على نتاجات أدبية لشعراء وكتاب. كذلك الحال لدى المشتغلين في مجال الفلسفة إذ ال 

الجذور الفلسفية للتناص اي بحثت في )جينالوجيا التناص(، وال  توجد دراسات تناولت
توجد دراسات فلسفية بحثت في كيفية اشتغال التناص في النص الفلسفي، أي ليس هناك 

 اهتمام فلسفي بالتناص ال على المستوى التنظيري وال على المستوى التطبيقي.

                                                 

  جامعة الموصل .اآلداب/ كلية الفسلفةقسم / 
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ناص من خالل تحليل لذا اهتم هذا البحث أوال في تحديد الجانب النظري للت
مصطلح )التناص(، وتتبع أهم اإلسهامات الفكرية في هذا المجال، مع بيان الجذور 
الفلسفية النيتشوية للتناص عند كل شخصية، ومن ثم حاولنا تطبيق التناص على النص 
الفلسفي النيتشوي، من خالل اخذ نماذج من النصوص الفلسفية، لإلشارة إلى أنواع 

ل بين نص الفيلسوف ونصوص أخرى سواء نصوص دينية أم شخصيات التناص والتداخ
 فلسفية وأسطورية.

 التناص من حيث اللغة والمفهوم                     
 النص والتناص من حيث أصل االشتقاق اللغوي: -1

مما الشك فيه إن كل نص مهما كان نوع هذا النص هو نتاج لنصوص أخرى         
تناص ) وهذا ما سنوضحُه الحقًا (، لذلك كان البد لنا قبل أن بمعنى انه نتاج لفعل ال

نبين مفهوم التناص أن نعرج أوال على بيان مفهوم النص. حيث تزودنا المعاجم العربية 
بمعاٍن كثيرة للنص، منها ما يشر للفظة مباشرة من خالل مادة )نصص( ومنها ما يشر 

باللغات األجنبية  Text ورد ضمن معنىإلى المعنى ضمنيًا من خالل مادة )نسج( التي ت
الذي يعني: يحوك، او  Texeres الذي هو مشتق من االستخدام االستعاري في الالتينية

 . (1)ينسج 
ويمكن إجمال معان النص بأنها تفيد  للرفع )أي اإلظهار(، والحركة، وبلوغ 

ا: رفعُه و  كل ما اظهر منتهى الشيء، )النص(: "رفعك الشيء، نص الحديث ينصُه نصَّ
ة أي غاية الفضيحة والشهرة والظهور، ونّص  . كما يقال: وضع على المِنصَّ فقد ُنصَّ
ًا:جعل بعضُه على بعض،  الحديث رفعه وأسنده إلى الَمحدَّث عنه. ونص المتاع نصَّ

ًا:رفعها في السير" . كما تأتي بمعنى الدقة وبلوغ منتهى الشيء  (2)ونص الدَّابة ينصها نصَّ

                                                 

كتاب العرب، تجليات التناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد ال –عزام، محمد، النص الغائب  (1)
 .13، ص2001سوريا، -دمشق

، كذلك ينظر:  .441طبعة جديدة ومنقحة القاهرة ص المعارف، دار لسان العرب، ابن منظور، (2)
لبنان، الطبعة  -، دار الكتب العلمية، بيروتمحمد باسل عيون السود :تحيق أساس البالغة، الزمخشري،

 .275ص ،النون ببا، م1998هـ/1419االولى
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. ونص (3)"نص من الشيء: منتهاه ومبلغ أقصاه، ويقال بلغ الشيء نّصُه: شرته" كقولنا:
 .(4)الحقائق إنما هو اإلدراك وبلوغ العقل منتهاه

والنص عند األصوليين: "صيغة الكالم التي وردت من المؤلف. وما ال يحتمل  
معه إال معنى واحدًا أو ال يحتمل التأويل ومنه قولهم:ال اجتهاد مع النص، وج

. (6). كما يطلق على كل كالم مفهوم المعنى سواء كان ظاهرًا أو نصًا مفسراً (5)نصوص"
أما في مادة نسج فهناك عالقة بين ما يتضمنُه المصطلح باللغة األجنبية وبين نسج 
باللغة العربية . ففي مادة ")نسج( تأتي بمعنى منتهى المعرفة ودقة الحياكة، نسج: ثوب 

. و"نسج النسيج: (7)ضع رمحُه على منسج الفرس وهو منتهى المعرفة"منسوج بالذهب، وو 
ضم الشيء إلى الشيء. هذا هو األصل، ونسجت الريح التراب: سحبت بعضه إلى 

، ويقال: "نسج الشاعر الشعر: نظمُه ونسج الزور:لفقُه، ونسج الكالم: لخصُه (8)بعض"
 .(9)وصاغُه"

العربية بمعنى االزدحام واالنقباض كقولنا أما لفظة التناص فإنها ترد في المعاجم 
، كما يأتي بمعنى االتصال أيضا: يقال "هذه الغالة تناص ارض (1)"تناص القوم: ازدحموا"

 .(2)كذا وتواصيها: أي تتصل بها"
 
 

                                                 

، ه1425، الطبعة الرابعة، مصر، مكتبة الشرق الدولية، مجمع اللغة العربية، عجم الوسيط،الم (3)
 . 926ص
 .444ص المصدر السابق، ابن منظور، (4)
 .926ص السابق،لمصدر ا ،الزمخشري (5)
مؤسسة الرسالة للطباعة  معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكيات، ابن البقاء، ،الكوفي (6)

 .908ص،  م1998هـ/1419 ،2ط لبنان، بيروت، ،روالنش
 . 265ص ،2ج المصدر السابق، الزمخشري، (7)
 .446ص ، 49ج  ،المصدر السابق ابن منظور، (8)
 .197ص ، المصدر السابق،المعجم الوسيط، (9)
 . 926ص ،المصدر السابق (1)
 .444ص لسان العرب، ،ابن منظور (2)
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 مفهوم التناص: -2
التنــاص هــو احــد المصــطلحات النقديــة المعاصــرة الــذي يمــنح مــع مجموعــة أخــرى         

لنقدية هوية القرن العشرين على كافـة الصـعد النقديـة والفكريـة والفلسـفية، من المصطلحات ا
وأصـــبح يشـــكل ركنـــًا مـــن أركـــان الخطـــاب األدبـــي النقـــدي المعاصـــر، ويـــرى الـــبعض فـــي 
ـــى بعـــض  ـــادت أن تنســـب الـــنص إل ـــة التـــي اعت التنـــاص كـــرد فعـــل ضـــد التصـــورات التقليدي

فالتناص هو "خطاب يتعامل مع الـنص . (3)العوامل االجتماعية واالقتصادية وعوامل أخرى
بعيدًا عن كونِه نتاجًا إبداعيًا معبرًا عن وجهة  نظر الكاتب وموقفـه مـن الواقـع الـذي يعـي  
فيه بل انـه ينظـر إلـى الـنص علـى انـه مجموعـة مـن النصـوص المتداخلـة. فكـل خطـاب أو 

 يمكـن ألي نص يحمل في طياته آثار أو أصداء الخطابات والنصوص األخرى السـابقة،وال
. ووفقــا لهــذا التقــديم (4)نــص أو خطــاب مهمــا كــان نوعــُه أن يخلــو مــن اآلثــار أو األصــداء"

يتمركــز هــذا المفهــوم النقــدي حــول العالقــة بــين المبــدع والــنص وهــو معنــي بصــورة أساســية 
بالجانــــب التحــــويلي للنصــــوص المتداخلــــة أي مجمــــوع التغيــــرات والتحــــويرات التــــي يجريهــــا 

ص األصلي المسـترعى عنـد تضـمينُه مـن الـنص اإلبـداعي، أي هـو "مفهـوم المبدع على الن
يكشف عن العالقـات التـي تـربط الـنص بالنصـوص األخـرى المسـترعاة إليـه أو المتموضـعة 

، ومحاولـة لتشـكيل نـص جديـد مـن نصـوص سـابقة أو معاصـرة. بحيـث يغـدو الـنص (5)فيه"
بينهـا وأعيـدت صـياغتها بشـكل المتناص خالصة العديد من النصوص التي تحمـي الحـدود 

. وهـذه الفكـرة التـي تـرى الـنص علـى (6)جديد بحيث لم يبقى للنصوص السـابقة سـوى مادتهـا
انـه مجموعـة مــن النصـوص المتداخلــة فـي عالقـة فكــرة يجسـدها )نيتشــه( بقولـه: "الكاتــب ال 

                                                 

 .34ص ،اسة في االستحواذ األدبي وارتجالية الترجمةدر -حالتاودونيس منجهاد، كاظم،  (3)
 .78ص التناص الشعري، (4)
دار  فخري صالح، ترجمة: باختين،ميخائيل دراسة في فكر  ان، المبدأ الحواري،يتفز ت ينظر:تودوروف، (5)

 .84ص، 1992العراق، الطبعة األولى،  -أفاق عربية، بغداد-الشؤون الثقافية العامة
، دار شرقيات للنشر دراسات نظرية وقراءات تطبيقية -الخطاب النقدي أفق صبري، ينظر،حافظ، (6)

 .59م، ص1999والتوزيع، القاهرة، بال طبعة، 
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ل . أي أن هنــاك جملــة مــن العالقــات تــدخ(7)يمتلــك فكــره هــو فقــط بــل فكــر أصــدقاءه كــذلك"
 في صياغة أي نص وبذلك تصبح فكرة نقاء النص، أمر شبه مستحيل.

إن تأكيد النقاد على مفهوم التناص يحمل في حقيقته إنكارًا لمفهوم النقاء التام         
للنص، فكل نص هو نسيج من مجموعة من النصوص السابقة عليه والمعاصرة له، وهذا 

اء على فكرة مالك النص أو مبدعَه أو التصور هو تدعيم لمقولة موت المؤلف والقض
، وهذه الفكرة في حقيقتها تستند في مادتها على فكرة موت اإلله عند نيتشه فبموت مبتكرهَ 

اإلله نلغي مبدأ األبوة خالق الكون ويغدو المجتمع والحياة أكثر والدة فهو يرى إن موت 
. خالصة القول إن (1)راماتيكيةاإلله يؤدي إلى والدة مجتمع من االلهه أكثر حيوية وأكثر د

 التناص يخضع لمبدأين أساسيين هما:
:غياب النقاء التام للنص وان كل نص هو مزيج من نصوص أخرى األولالمبدأ 

سابقة عليه ومعاصرة له بمعنى غياب لفكرة األبوة أو موت المؤلف فالنص يصبح ملك 
 لمجموعة من المؤلفين وال يوجد مالك واحد للنص.

: الذي يخضع له التناص هو فكرة الصيرورة الدائمة فالنص هو الثانيبدأ أما الم
ليس بنيه جامدة طالما في عالقة مستمرة مع النصوص األخرى وفي حركة عالئقية ال 
منتهية. ومن المعروف ان جذور هذه الفكرة التي تعود لمقولة )هرقليطس( ولتصور 

األبدي والتغير الدائم. ومن الجدير بالذكر  )نيتشه( لمفهوم الصيرورة الدائمة وفكرة العود
أن ما يجعل النص في حالة صيرورة مستمرة هو إعالن )موت اإلله/موت المؤلف(، إن 
هذا اإلعالن سيساهم في خلق عالقات تتشابك فيها األفكار"حتى تاريخ الحضارة كله أمام 

لخاطئة. كلها ناجمة عن أنظارنا تتشابك األفكار القبيحة والجميلة والنبيلة والصحيحة وا

                                                 

 بغداد، -بيروت منشورات الجمل، علي مصباح، ترجمة: إنسان مفرط في إنسانيته، فريدري ، نيتشه، (7)
 .172ص ،األولى 1،2014ط
 كان يقارب عالما بالعذرية، ألنهالذي يشذ على هذه الفكرة هو )ادم(  يرى توددروف"ان الشخص الوحيد 

دراسة في  -الحواري ، المبدأتريفيان ".ينظر:تودوروف،األولولم يكن قد تكلم فيه وانتهك بواسطة الخطاب 
 .84ص فخري صالح، ترجمة: فكر ميخائيل باختين،

 .361ص ، 2011 الشرق، أفريقيا محمد الناجي، ترجمة وتقديم: القوة، إرادة فريدريك، نيتشه، ينظر، (1)
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موت اإلله، فموت اإلله يجعلنا ندرك إن عزاءنا يوجد في تصور اله في حالة صيرورة 
 (2)دائمة يكشف عن نفسه تدريجيا في التحوالت اإلنسانية ومحنها"

إذن مفهوم التناص ينبع من فكرتين فلسفيتين أساسيتين في فلسفة نيتشه وهما 
بشكل أساسي في إلغاء سلطة المؤلف، ومن )فكرة )فكرة موت اإلله( التي ساهمت 

الصيرورة الدائمة( التي ساهمت في خلق تصور جديد للنص قائم على فكرة الصيرورة 
وان أي نص إبداعي مهما كان جديدَا أو مبتكرًا ال يمكن أن يخلو من ترسبات  الدائمة

فتوحة ومتحركة النصوص األخرى، بمعنى إن النص بعد غياب سلطة األب يصبح بنية م
وفي حالة صيرورة دائمة. ويؤكد هذه الفكرة قول نيتشه السابق: "الكاتب ال يملك فكرة فقط 

 .(3)بل فكره وفكر أصدقاءُه كذلك"
بعد ان حاولنا أن نحدد بعض  جذور التناص في فلسفة نيتشه سنبحث في 

ي الحالي، متتبعين جينالوجيا المصطلح بدءًا من والدة المفهوم وصواًل إلى شكله المفهوم
األثر النيتشوي في مفهوم التناص عند مجموعة مختارة من الشخصيات التي عنت 

 وأسست لهذا المفهوم.
 جينالوجيا التناص

 الجذور النيتشوية للتناص
  كما هو معلوم إن مصطلح التناص لم يظهر مباشرة بهذا الشكل )         

Interxtualityات سبقت ظهوره. ومن أهم هذه ( بل هناك مجموعة من المساهم

                                                 

 .135ص علي مصباح،: ترجمة ،إنسانيتهمفرط في  إنسان ،وفريدري  نيتشه (2)
  يرى دولوز ان فكر نيتشه يتموضع في نفس موقع فكر هراقليطس، الن فكر هراقليطس هو فكر

ائية العالمين، وكذلك نجد نيتشه يتخذ من إثباتي مثله األعلى )العالم بأسره(، فالعالم كصيرورة يبدأ بنفي ثن
الصيرورة أداة إللغاء ثائية العالم، فتظهر الصيرورة عنده كقوى فاعلة تمضي إلى أقصى نتائجها. ينظر 
دولوز، جيل، نيتشه والفلسفة، ترجمة: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 .86-85م، ص2011لبنان، الطبعة الثالثة، -بيروت
 .109المصدر السابق، ص (3)
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م( حيث ()1895-1975المساهمات جاءت على يد الفيلسوف الروسي )ميخائيل باختين
وضع باختين الركيزة األساسية لمفهوم التناص، وقد جاء المفهوم كصدى آلراءه الحوارية، 
حين تكلم باختين عن تداخل النصوص، فالنص وفقًا لمبدأ الحوارية في عالقة حوارية 
تفاعلية مع نصوص أخرى يمكن استعادتها أو محاكاتها، و إن كل خطاب يعود على 
األقل إلى فاعلين أو أكثر وبالتالي إلى حوار محتمل. فنجد تودوروف ينقل قول باختين 
تحت عنوان الرجل هو األسلوب: "باستطاعتنا القول إن األسلوب هو رجالن على األقل 

الجتماعية مجسدين بمبدأ الممثل المفوض المستمع الذي أو بدقه أكثر، الرجل ومجموعته ا
. كما يؤكد باختين في كتاباته (1)يشارك بفعاليته في الكالم الداخلي والخارجي لألول"

المتأخرة على حقيقة أخرى "مهما كان موضوع الكالم فان هذا الكالم الموضوع قد قيل من 
. وان الشخص (2)ابقًا بهذا الموضوع"قبل، ومن المستحيل تجنب االلتقاء بالخطاب تعلق س

الوحيد الذي يمكن أن يشذ عن هذه القاعدة هو )آدم( "فهو الوحيد الذي كان يستطيع أن 
يتجنب هذه القاعدة والن )آدم( كان يقارب عالمًا يتسم بالعذرية ولم يكن قد تكلم فيه احد 

 .(3)وانتهك بواسطة الخطاب األول"
رية أمرًا حتميًا لجميع الخطابات، كما يقر بصعوبة إذن فـ)باختين( يرى في الحوا

التمييز بين الخطابات المختلفة داخل الخطاب الواحد، طالما كانت العالقة حوارية مع 
كالم اآلخرين ... وهي عالقة جوهرية متباينة ومولدة لتأثيرات أسلوبية مميزة داخل 

                                                 

 :يعتبر باختين احد اكبر المنظرين في األدب في القرن العشرين ولد في تشرين الثاني  ميخائيل باختين
الفرويدية والماركسية وفلسفة اللغة والطريقة  وحصل على شهادة في الكالسيكيات ودراسة فقه.م  1895

 المقاالت -1 :باختين الى ثالث فترات رئيسية أعمالقسم معظم الباحثين . وياألدبيةالشكلية في الدراسات 
مقاالت نشرت بعد  -3. الروايةكتب ومقاالت حول تاريخ فن  -2وفلسفة الجمال  األخالقعن  المبكرة

 أساسياً خمسون مفكرًا  جون، شه،تيلينظر،  .م1975وفاته تناولت مواضيع الفترة الثانية. توفي سنة 
المنظمة  مركز دراسات الحدة العربية، فاتن البستاني، ترجمة: بعد الحداثة، الى ما البنيويةن م -معاصراً 

 .39-31ص ،م2008 ،األولىالطبعة  العربية للترجمة، بيروت،
دار  فخري صالح، ترجمة: )دراسة في فكر ميخائيل باختين( المبدأ الحواري تزفيتان، تودوروف، (1)

 .84ص ،م1992 غداد،ب الشؤون الثقافية العامة،
 .84ص ، المصدر السابق (2)
 .84ص المصدر السابق، (3)
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، ويصبح من الصعب على الخطاب، فإنها مع ذلك تستطيع أن تتشابك تشابكًا وثيقاً 
 . (1)التحليل األسلوبي التمييز بين شقي العالقة"

من الجدير بالمالحظة إن الحوارية عند باختين تأخذ من حيث التفاعلية مظهرين 
 :(2)اثنين: اي بمعنى انه يميز بين نوعين من الحوارية هما

يعود على األقل  الحوارية الخارجية وهي التي تكون بين شخصين أو أكثر، فكل خطاب-1
 إلى فاعلين وبالتالي إلى حوار محتمل.

الحوارية الداخلية وهي التي تخص الفرد ذاته مع نفسه، إن الحوار الداخلي للخطاب -2
يتغلغل إلى بنية الخطاب وطبقاته الداللية والتعبيرية. ومن هذه المنطلقات اتخذ مفهوم 

على يد مجموعة من فالسفة اللغة التناص مساره نحو مستوى أكثر دقة وأكثر فعالية 
 المعاصرين سنأتي على ذكرهم الحقًا.

ولو نظرنا إلى مفهوم اإلنسان األعلى عند نيتشه فانه يجسد المعنى الحرفي لمبدأ  
الحوارية لباختين، فاإلنسان األعلى على لسان زرادشت يقود حوار داخلي مع نفسه من 

محيط به، كونه المشروع الضامن لتقدم اجل تجاوز ذاته، وحوار أخر مع المجتمع ال
البشرية، وانه يمثل مزيج الماضي والمستقبل، فهو يخلص جيل الماضي ويبرر أجيال 

 .(3)المستقبل
 
 
 
 
 

                                                 

 دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ترجمة:محمد برادة، ميخائيل، الخطاب الروائي، باختين، (1)
 .56صم  1987األولى، الطبعة  باريس،-القاهرة

فاتن  ترجمة: بعد الحداثة، ما إلى بنيويةالمن  معاصرًا ، أساسياخمسون مفكرًا  شه،جون،تيلينظر،  (2)
 .54-53ص البستاني،

ينظر، نيتشه، فريدري ، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة : علي مصباح، منشورات الجمل ، الطبعة  (3)
 .47-45، ص 2007األولى ، 
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 النص التفاعلي _ جوليا كريستيفا
ضمن مجموعة يبدأ التنظير الحقيقي لمصطلح التناص على يد جوليا كريستيفا 

م، وأعادت نشرها في كتابيها )سيموتيك( 1967و1966من البحوث نشرتها بين عامين 
و)نص الرواية متأثرة في ذلك بأعمال باختين حول الحوارية(، وأصدرت هذه البحوث في 

(، وأعيد نشرها مرة أخرى في كتابيها المذكورين  Qritiaus( ومجلة )Telqulمجلتي )
 .(1)سابقًا. وكذلك نشرت في مقدمة كتاب دوستوفيسكي لباختين

كن تحديد أهم ما جاءت به جوليا كريستيفا هو إنها نفت وجود نص خال من ويم
تداخالت النصوص األخرى، أي أن النص في عالقة تفاعلية مع النصوص األخرى 
فتقول: "إن كل نص عبارة عن لوحة فسيفسائية من االقتباسات، وكل نص هو تشرب 

عل دائم مع النصوص . فالنص حسب اعتقادها هو في تفا(2)وتحويل لنصوص أخرى"
وهو ما يعني إن هناك األخرى السابقة أو المعاصرة له، وهو ما أسمته باإلنتاجية النصية

عملية إنتاجية تجري في النص وان النصوص في حالة ترحال وتداخل نصي مستمر. 
، ومن خالل رؤية جوليا (3)ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات النصوص

: إن عالقة النص األوليمكن القول انها تتلخص في أمرين هما     كريستيفا للنص 

                                                 

 انغمست في الحياة  1965وجاءت الى باريس من بلغارية كطالبة عام 1941ولدت جوليا كريستيفا عام
األدبية مت الى كتاب ومفكرين تمحور حول المجلة ضالباريسية سريعًا،فحضرت ندوات روالن بارت وان

(Teiquel) .إلى البنيويةمن  -خمسون مفكرًا أساسيًا معاصراً  شه،يتجون ل: ينظر لمحررها فيليب سولير 
 ،2008 األولىة عالطب بغداد،-بيروت المنظمة العربية للترجمة، فاتن البستاني، الحداثة ،ترجمة:

 .293ص
منشورات الهيئة  ،نموذجاً  البياتي التناقض بين النظرية والتطبيق_شعر حلبي، طعمهاحمد ،ينظر (1)

 .13ص ،2007،األولىالطبعة  دمشق، العامة السورية للكتاب،
 نشر،دار تو بقال لل الجليل ناظم، عبد :مراجعة فريد الزاهي، ترجمة: علم النص،، جوليا كريسطيفا، (2)

 .21ص المغرب، الدار البيضاء،
 هو تصور ماركسي للنص فالماركسية ترى ان هناك إنتاجية تصور جوليا كريستيفا للنص كعملية  إن

وهذه  لحركة المجتمعات وتطورها، األساسعالقة تفاعلية بين طبقات المجتمع والبنى التحتية للمجتمع هي 
 رتها عن تفاعلية النصوص.)الباحث(.الفكرة ربما وظفتها جوليا كريستيفا في فك

 .21ص ينظر المصدر السابق، (3)
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باللغة عالقة خاضعة إلعادة التوزيع عن طريق عملية الهدم والبناء، مما يجعله صالحًا 
، (4)ألن يعالج بمقوالت منطقية ورياضية أكثر من صالحية المقوالت اللغوية الصرفة له

ه الرؤية سنجد أن فكرة الهدم والبناء هي فكرة ولو أردنا أن نبحث في الجذر الفكري لهذ
. فنيتشه (5)نيتشوية فلسفية يقول: "إلعادة بناء أي معبد البد من تهديم معبدا آخر قديم"

يسبق عملية الهدم ويجعلها شرطًا أساسيًا إلعادة بناء منظومة القيم الجديدة، خاضعة 
 لمنطق القوة ولقانون الصيرورة الدائمة. 

: إن النص يمثل عملية استبدال من نصوص أخرى، أي عملية )تناص(، ياألمر الثان
ففي فضاء النص تتقاطع أقوال عديدة مأخوذة من نصوص أخرى مما يجعل بعضها يقوم 

 .(1)بتجسيد بعضها األخر ونقضهُ 
إن هذا النص الذي هو خاضع إلعادة التوزيع عن طريق الهدم والبناء ولعملية 

سطحية وبنية داخلية ويرتبط بفكرة اإلنتاجية باعتباره وحدة استبدال دائمة له بنية 
إيديولوجية وهذه الوحدة هي وظيفة التناص التي يمكن قراءتها مجسدة في مستويات 
مختلفة مالئمة لكل نص، وممتدة على مداره مما يجعلها تشكل سياقه التاريخي 

عادة توزيع اللغة،  ، أو هي جدال الذات واألخر والسياق االجتماعي(2)واالجتماعي وا 
وبذلك يكون النص مع قطيعة مع السيمولوجيا التقليدية التي مجالها النص الظاهر وال 

 وهو مصطلح مستمد من باختين. تتعداه، وهي تدعوها )االيدولوجيم(
تعبر جوليا كريستيفا عن الوظيفة التناصية التي يمكن أن نقرأها متجسدة في 

ص والتي تعطيه خيوطًا تاريخية أو اجتماعية، وتقسم جوليا مستويات مختلفة لبنية  كل ن

                                                 

 .23ص ،المصدر السابق ينظر (4)
، المؤسسة العربية للدراسات قبيسي محمد ترجمة: وفصلها، األخالق أصل دريك،يفر  نيتشه، ينظر، (5)

 .79م ، ص1981لبنان، الطبعة األولى، -والنشر والتوزيع، بيروت
 .21ا، جوليا، المصدر السابق، صينظر، كريسطيف (1)
 .22المصدر السابق، ص  (2)
  تقصد جوليا كريستيفا بـ)األيدولوجيم( التحليل الكلي لملفوظات النص، او تحليل التداخل النصي لتلك

الملفوظات. ينظر، كريسطيفا، جوليا، علم النص، ترجمة: فريد الزاهي، مراجعة: عبد الجليل ناظم، 
 .23ص
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النص تقسيمًا يختلف عما هو معتاد في السمولوجيا التقليدية فهي تقسم بنية كل نص إلى 
بنيتين: بنية سطحية أو ظاهرية أو بنية )الفينوتكست(، وبنية توالدية تسميها 

ليا بنيه سطحية وبنية . بمعنى آخر إن النص حسب وجهة نظر جو (3))الجينوتكست(
داخلية وهذه البنية الداخلية )الجينوتكست ( ليست معنى لغوي بل صيرورة دائمة، وهي 

 األساس الحقيقي للنص أو المعنى األصلي للنص.
تحدد جوليا كريستيفا وظيفة التناص بمفهوم )االيدولوجيم(، وهو الذي من خالله 

تلفة، منها ما هو ظاهر له عالقة يمكن قراءة النص وبنيتُه من عدة مستويات مخ
بالسيمياء ومنه ما هو باطن يتعلق بالبنية الداخلية للنص، والتي تتشكل ضمن السياق 
التاريخي واالجتماعي والثقافي للنص. على اعتبار ان هناك بنية عميقة للنص ابعد من 

 الشكل الخارجي للنص. 
قول إن جذورها نيتشوية، حيث وهذه الفكرة لو تتبعنا جذورها الفكرية نستطيع ان ن

تقترب من البحث الذي قدمه نيتشه في كتابه أصل األخالق وفصلها، حيث بحث في 
جينالوجيا القيم باالعتماد على الجذر االشتقاقي لمفاهيم ولقيم الخير والشر والطيب 

 (4)والشرير والسيد والعبد وغيرها من مفاهيم القيمة واألخالق 
 ن بارت نسيج العنكبوت _ روال 

يواصــل روالن بــارت مــا انتهــت إليــه جوليــا كريســتيفا فــي طروحاتهــا حــول مفهــوم          
)الــنص والتنــاص(، ويمكــن أن نعــرف نظريــة الــنص عنــد روالن بــارت بأنهــا )علــم صــناعة 

 فـالنص عنـده لـيس سـوى نسـيج مـن اشـتهادات ونصـوص أخـرى فكلمـة  نسـيج العنكبـوت(
Texte النسيجTissuا يصف هذا النسيج فإنه يصفه بأنه نتـاج وحجـاب تقـف . ولكن عندم

                                                 

دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب -دنان، النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق بن ذريل، (3)
 .16، ص2000،
 وما بعدها. 49، ص 1981: محمد قبيسي، رجمةينظر، نيتشه، فريدريك، أصل األخالق وفصلها، ت (4)

  ج العناكب يضا في كتابه هكذا تكلم زرادشت حيث يصف نسيأ (نسيج العنكبوت)يستخدم نيتشه عبارة
، وأيضا يشير فيها في موضع أخر من نفس الكتاب الى الممارسات التي نه صناعة دعاة المساواةأب

يقاع الناس في شباك الوهم والخرافة وتأنيب الضمير. ينظر، فريدري   يستخدمها رجال الدين في إيهام وا 
 .193نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة: علي مصباح ص
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الحقيقــة وراءه إلــى حــد مــا. وكــل نــص عنــد الــدخول داخلــه ســنجد انــه يمتلــك فكــرة توليديــة 
يتخــذها الــنص لنفســه وينشــغل بهــا مــن خــالل تشــابك دائــم. وان الــذات إذ تكــون ضــائعة فــي 

اإلفــــرازات البانيــــة هــــذا النســــيج تنحــــل فيــــه كمــــا لــــو أنهــــا عنكبــــوت تــــذوب هــــي نفســــها فــــي 
. بمعنى إن النص هو لـيس سـوى نسـيج مـن النصـوص األخـرى وهـو يمتلـك قـدرة (1)لنسجها

توليديــة. وبــذلك يكــون للــنص أبعــاد مختلفــة تتمــازج فيــه كتابــات متعــددة وتتعــارض مــن غيــر 
أن يكون فيها ما هو أكثر من غيره أصالة، فالنص نسيج من االقتباسات تنحدر من منـابع 

. وال تقـــف حـــدود رؤيـــة بـــارت للـــنص علـــى انـــه مجـــرد نســـيج متشـــابك مـــن (2)تعـــددةثقافيـــه م
االقتباسات السابقة، بـل ان الـنص عنـده نـوع مـن أنـواع اللـذة والمتعـة وانـه يؤكـد علـى وجـود 

 .  (3)قيمة شبقية ونقدية للممارسة النصية
  إن تبنــي بــارت فكــرة إلغــاء أبــوة الــنص تعتمــد باألســاس علــى فكــرة مــوت المؤلــف

فموت المؤلف بوصفه المكون للسيرة الذاتية واختفاء شخصـُه المرئـي االنفعـالي معنـاه مـوت 
 .(4)تلك األبوة الرائعة التي أخذها على عاتقه كل من التاريخ األدبي والتعليم والرأي العام

فمــوت المؤلــف تقتضــي بالضــرورة إلغــاء ثنائيــة الــنص، ويصــبح العــالم الخــارجي  
نص متداخل. فإذا كانت فكرة مـوت اإللـه عنـد نيتشـه هـدفها القضـاء علـى والعالم الداخلي لل

لغـــاء ثنائيــة الشـــيء فــي ذاتـــه، والشــيء فـــي الظــاهر، فـــان فكــرة مـــوت  ميتافيزيقــا الوجــود، وا 
لغاء البعـد السـطحي للـنص والبعـد العميـق.  المؤلف تهدف القضاء على ميتافيزيقا النص، وا 

ائيــة وينســف جميــع المثــل العليــا، وعنــدما تلغــى تلــك فمــوت اإللــه إذن يلغــي المرجعيــات الثن
                                                 

نماء الحضاري، حلب_سورية، الطبعة ترجمة: منذر عياشي، مركز اآل لذة النص، بارت،  روالن، (1)
 .104،ص2002الثانية،

د العالي، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، بمولوجيا، ترجمة: عبد السالم بنعيدرس في الس بارط، روالن، (2)
 .82، ص1993 ،دار توبقال للنشر الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثالثة

 .105ارت، روالن، لذة النص ، صب (3)
  تعد فكرة )موت اإلله( عند نيتشه الجذر الفكري األساسي لفكرة موت المؤلف، فيقول بارت علن فكرة

. 81بارت، روالن، لذة النص ، صموت أبوة النص:" إن موت األب يحرم األدب الكثير من لذائذه " . 
ن السعادة، رغم أنها  أفقدته الكثير من الراحة. ينظر، وكذلك يرى نيتشه إن فكرة موت اإلله تمنح اإلنسا

 .50نيتشه، فريدري ، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة: علي مصباح، ص
 .101بارت، روالن، لذة النص ، ترجمة: منذر عياشي ص (4)
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المرجعيــــات تصــــبح الظــــواهر عبــــارة عــــن تــــأويالت ال حــــدود لهــــا، إال تلــــك التــــي وضــــعها 
. فــال وجــود أليــة حقيقــة ثنائيــة فــي الوجــود الــذي هــو دائمــًا وجــود مــؤول، (1)الفيلســوف نفســه

 ..  (2)غير ثابت بوصفه سيرورة وصيرورة دائمة 
فهــوم الــنص عنــد بــارت بأنــه: لــيس ســوى نســيج مــن النصــوص ويمكــن تلخــيص م 

ــه أبعــاد مختلفــة تتمــازج فيــه كتابــات متعــددة ومختلفــة  األخــرى وهــو يمتلــك قــدرة توليديــة. ول
. فالكتابــة تعنــي أن نصــنع أنفســنا فيمــا يطلــق (3)"يحتــوي كــل نــص علــى تــاريخ الكتابــة كلهــا"

نتاجنا الخا . وأخيـرا (4)ص للغة ضمن النهائيـة اللغـةعليه اليوم التناص أي أن نضع لغتنا وا 
يمكن القول: إن مع بارت أصبح مفهوم التناص مفهومـا أكثـر تماسـكًا، وبصـفة خاصـة فـي 
مادة )نظرية النص( وأصبح كمادة تدخل في التأليف الموسـوعي كمـا صـار مفهـوم التنـاص 

 .(5)أمرًا مقبواًل من هذا التاريخ
ذا كان بارت يرى أن النص الذي يب  دعه اإلنسان عبارة عن نسيج من نصوص وا 

أخرى وفي صيرورة دائمة، فان اإلنسان عند نيتشه بمجمله مشروع غير مكتمل وفي 
صيرورة دائمة، وهو مزيج بين اإلله والحيوان، او بين الحيوان واإلنسان األعلى، وفي 

ن: اإلنسان تجاوز مستمر لذاته ومنفتح على المستقبل" الخليقة والخالق متحدان في اإلنسا
خليط من مادة وشظايا وزوائد وطين وروث وسخافة وفوضى ... هل تفهمون هذا 

 .(7). ويقول أيضا: "اإلنسان حبل معقود بين الحيوان واإلنسان األعلى"(6) التناقض"
 

                                                 

، 2000الداوي، عبد الرزاق، موت اإلنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطليعة، بيروت،  (1)
 .35ص
 .101بارت، روالن، لذة النص ، ترجمة: منذر عياشي صينظر،  (2)
روالن، درس فـــي الســمولوجيا، ترجمـــة: عبــد الســـالم بنعبــد العـــالي، تقــديم: عبـــد الفتــاح كيليطـــو  بــارط، (3)

 .37ص
 .37، صالسابق المصدر (4)
 .6ب.م. دويبازي، نظرية التناص ، ترجمة: مختار حسني، ص (5)

www.mudarat.ineo.  
 .146نيتشه، العلم المرح، ترجمة وتقديم: حسان بورقية ومحمد الناجي، أفريقيا الشرق، المغرب، ص (6)
 .45نيتشه، فريدري ، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة: علي مصباح، ص (7)
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 التفاعل اللفظي _ تزفيتان تودوروف
كمــا ميــز بــين بالتنــاص مــن خــالل دراســته للمفكــر الروســي بــاختين  اهــتم تــودوروف       

 مبدأ )الحوارية( عند باختين وبين التناصية عند جوليا كريستفيا.
فهو يرى في الحوارية "كل تواصل لفظي، كل تفاعل لفظي يحـدث فـي شـكل تبـادل         

.  أما مفهوم التناص عنده فهو شكل أكثـر شـمولية (1)بين المتلفظات أي على شكل حوار" 
. أي (2)ي إن مبدأ الحوارية يمثل حالـة مـن حـاالت التنـاص فيندرج ضمنه مفهوم الحوارية أ

انــه مقتصـــر علـــى التفاعــل اللفظـــي فقـــط، أمـــا التنــاص فهـــو أكثـــر شــمولية منـــه . كمـــا يقـــر 
تودوروف بان المناص من ظاهرة التناص فكل خطابات األخر وخطابات األنا فضـال عـن 

. ففـي (3)حواريـة وتناصـية جميع العالقـات الدالليـة التـي تـنهض بـين ملفـوظين هـي عالقـات
كــل عمــل هنــاك عنصــر مكــون لــه وهــذا العنصــر لــيس مســتقال علــى العكــس مــرتبط بقــوة 
بجميع عناصره األخرى. فمثال نحـن ال يمكننـا إنتـاج الشـعر إاّل انطالقـا مـن قصـائد أخـرى، 

 .(4)وال إنتاج الروايات إال انطالقا من روايات أخرى فكل نصية تداخل نصي
ـــد والمؤلـــف، فهمـــا ينطلقـــان مـــن نصـــوص موجـــودة ينطبـــ          ق هـــذا الحـــال علـــى الناق

مسبقا، فالكتابة تأليفـًا أو نقـدا ليسـت إال تـداخال نصـيا يلتـزم بـه الطرفـان الناقـد والمؤلـف وان 
 .  (5)اختلف مثال كل منهما في ذلك

                                                 

  ربط تودوروف كغيره  م،1963 لى باريس عامإوجاء  م1939تودوروف، تزفيطان، ولد في بلغاريا عام
كتابا منها شعرية  21)مثل بارت وجينيت( دراسة المعنى بإطار تأويلي . نشر من المنظرين البنيويين

الذي نال  العجائبيدب مبدأ الحوارية، وكتاب األ مريكا، وميخائيل باختين:أالنثر، ومقدمة الشاعرية، وغزو 
ساسيا معاصرًا، ترجمة: أ، خمسون مفكرا هليتش ر، جوندب في خطر. ينظجوائز كثيرة وكتاب األ عليه

 .325-316ولى صفاتن البستاني، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األ
 .64ترجمة: فخري صالح، ص دراسة في فكر ميخائيل باختين، -تزفيان، تودوروف، المبدأ الحواري  (1)
 ،شعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العربيعزام، محمد، النص الغائب، تجليات في ال (2)

 .33، ص1999دمشق،
 .28، ص2004فاهم، احمد، التناص في شعر الرواد، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد  (3)
تودوروف، نقد النقد،ترجمة: سامي سويدان، مراجعة: ليليان سويدان، دار الشؤون الثقافية  تزفيتان، (4)

 .94، ص1986، الطبعة الثانية بغداد_العراق، عالم،واإل العامة وزارة الثقافة
 .137المصدر السابق، ص (5)
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وكذلك الحال ينطبق على التأويل، فيرى إن تأويل أي عمل أدبي أو غير أدبي       
لذاته وفي ذاته دون التخلي عن لحظة واحدة ودون إسقاط خارج ذاته ألمر يكاد يكون 

. بمعنى إن أي عمل أدبي أو غير أدبي ال يعدو أكثر من تفاعل نصي مع (6)مستحيالً 
 النصوص األخرى. 

وبذلك اقتصر التناص عند تودوروف على عملية تفاعل النهائية و إن النصوص       
دائمة ال تنتهي إن أي محاولة إسقاط النص على انه نتاج ذاتي فقط في حالة صيرورة 

هي محاولة مستحيلة. ومن الجدير بالذكر إن تودوروف في محط بحثه في النص وجد أن 
كل نص يحتوي على نوعين من القيم: قيم برجوازية نموذجية تؤكد على استقالل الفرد 

غل مواطن الضعف عند الفرد تحقيقا وتهمين عليها القيم الرومانسية، وقيم أخرى تست
لغايات خاصة ، فأي نص من وجهة نظر تودوروف يحمل في طياته ما هو نافع وما هو 

. وهذه المقابلة بين نوعين من القيم التي توصل إليها (1)ضار وما هو جيد وما هو باطل
أصل تودوروف هي محاولة تشبه إلى حد كبير محاولة نيتشه في بحثُه الفيلولوجي عن 

. فاألول بحث بحثا قيمًا في النص أما الثاني بحث بحثًا في األصل (2)قيم الخير والشر
 اللغوي للقيم وكالهما انتهيا إلى وجود ثنائية تحكم النص وتحكم القيم.

 المرجعيات التناصية للنص النيتشوي                          
 تمهيد:

د المصطلحات النقدية المعاصرة، بعد ان بينا تطور مفهوم التناص بوصفه أح 
وأحد أركان الخطاب النقدي المعاصر، وتتبعنا الجذور النيتشوية لهذا المفهوم. سنحاول ان 
نحدد المرجعيات التناصية للنص الفلسفي عند نيتشه. أي سنحاول أن نطبق مفهوم 
ة التناص على فلسفة نيتشه مؤمنين أن  كل نص هو مزيج من النصوص األخرى السابق

عليه، وان نص الفيلسوف يعد أفضل مثال على ذلك لما يمتاز به الفيلسوف من قدرة في 
                                                 

تزفيتان، طودوروف، الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، الدار  (6)
 .21، ص1990البيضاء،المغرب،الطبعة الثانية

ـــات فـــي الرمـــز، ترج (1) ـــودوروف، نظري ـــان، ت مـــة: محمـــد الزكـــراوي، مراجعـــة: حســـن حمـــزة، ينظـــر، تزفيت
 .121-120، ص2012المنظمة العربية ، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، الطبعة األولى 

 . 24نيتشه، فريدريك، أصل األخالق وفصلها، تعريب: حسن قبيسي، ص ،ينظر  (2)
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توظيف ّجل المعطيات الخارجية، من نصوص لفالسفة سابقين، أو تجارب حياتية دينية 
واجتماعية، او حقائق تاريخية، من اجل تدعيم نظرته للوجود، وصياغة مذهبه الفلسفي 

عامة لدى اغلب الفالسفة، وهي صفة خاصة امتازت بها بالشكل النهائي، وهذه صفة 
فلسفة نيتشه، حيث استطاع أن يقدم قراءة نقدية تاريخية لمجل تاريخ البشرية، ممهدا بها 
لعرض فكره الفلسفي. وسنختار نماذج من التناص ) الديني، والفلسفي، واألسطوري، 

لشيوع التناص بين النص والتاريخي(، وسيكون التناص الديني، أول نموذج ألهمية و 
الديني والنص النيتشوي، حيث يعرف النص الفلسفي النيتشوي أنه كتب بلغة إنجيلية وهو 

 يصرح بهذا في مقدمة كتابه )هكذا تكلم زرادشت(.
 التناص الديني:  -1

يقصد بالتناص الديني بشكل عام توظيف المبدع لبعض اإلشارات او 
كان أو شخصيات دينية أو قصص دينية، القصص الدينية سواء كانت إشارة إلى م

وقد يأخذ هذا التوظيف شكل اقتباس او تضمين او تلميح على أن يندمج في نسيج 
 .(1)النص، ألن عدم اندماجه يشكل إقحاما للنص السابق في النص الالحق

يرتبط النص الفلسفي النيتشوي بعالقة وثيقة بالنص الديني على المستوى اللفظي         
توى الداللي، فكما هو معروف عن فلسفة نيتشه أنها كتبت )بلغة إنجيلية( وهو والمس

يصرح بذلك في أكثر من موقع وخاصة في مقدمة كتابه األكثر شهرة هكذا تكلم زرادشت 
نجيل خامس او أي شي أخر ال  الذي يصفه بأنه: كتاب للجميع وأنه مقطوعة شعرية وا 

رسالة يكتبها إلى صديقته مالفيلدرافون مابزنبورغ " . ويصفه أيضا في (2)يوجد له اسم بعد 
. ويقول عنه (3)انها قصة رائعة: لقد تحديت كل الديانات ووضعت كتابًا مقدسًا جديدًا"

. فالداللة اللفظية (4)أيضا: إنه قد استوعب في كتابه هذا الضحك وادمجُه في الدين
ع النص الديني اإلنجيلي، حتى إنه والعبارة والنبرة وطريقة الخطاب كلها في تناص دائم م

                                                 

مجموعــة انشــودة المطــر، دار  -، ســلطان، غــانم صــالح، مرجعيــات التنــاص فــي شــعر الســيابينظــر (1)
 .28، ص2009الكتب والوثائق العراقية، بغداد، 

 . 15ينظر نيتشه، فريدري ، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة: علي مصباح، ص (2)
 .15، صالمصدر السابق (3)
 .15ص المصدر السابق (4)



 
 م2020/هـ1442                                 (                        82العدد ) –                          

 

 
917 

استعار األمثلة نفسها، واستخدم نفس أسلوب الكتابة ) الكتابة المتقطعة حسب أبيات أو 
 شذرات(، ما يمكن أن نسميه باللغة القرآنية سورة غير موزونة وال مقفاة.

لم يقف التناص الديني عند حدود الداللة اللفظية واألسلوبية، بل شمل ايضًا  
لول الذهني للنص الديني محاولة منه إعادة نسج خيوط النص بطريقة مغايرة مما المد

يجعله أكثر كثافة وذات داللة جديدة غير الداللة التي وجد عليها. وسنحاول أن نورد 
 بعض األمثلة للتناص الديني مقارنة مع النص اإلنجيلي األصلي. 

في عند نيتشه وبين النص الديني إن األمثلة على وجود تناص بين النص الفلس        
كثيرة، وال تقتصر على مستوى النص فقط بل تشمل كافة المستويات سواء على مستوى 
الحبكة القصصية واألحداث التاريخية، أو الحوادث الزمانية والمكانية الواردة في اإلنجيل. 

، والزهد وحتى على مستوى األفكار والمعتقدات الدينية مثل فكرة الذنب أو الخطيئة
المسيحي، واإليمان بعالم آخر مفارق للعالم األرضي، وفكرة البعث، والفداء وغيرها من 

 المعتقدات. 
فعلى سبيل المثال عندما يقول نيتشه: "لما بلغ زرادشت سن الثالثين غادر  

موطنه وبحيرة موطنه ومضى إلى الجبل هناك استطاع أن ينعم بعقله وبوحدته، ولعشرة 
. هنا نجد نص نيتشه يدخل في تناص مباشر مع النص الديني (1)عرف كلاًل"سنوات لم ي

الذي بدأ رسالته في سن الثالثين من عمره )إنجيل لوقا  في إشارة إلى حياة السيد المسيح
 (.3/22اإلصحاح الثالث

كما يشير بشكل واضح إلى سبب اختيار اهلل للسيد المسيح كونه أكثر الرجال  
كمخلص، ويتم صلبه من اجل تخليص البشرية من الخطايا والذنوب،  روحانية واختياره

فيعيد نسج النص اإلنجيلي بطريقة أخرى تتناسب مع مشروعه الفلسفي فيقول: "ما أهمية  
شفقتي أليست الشفقة الصليب الذي علق عليه ذلك الذي كان محبًا للبشر؟ لكن شفقتي 

                                                 

 .35المصدر السابق، ص (1)
 حــد أصــدقاءه عــن كتابــه )عــدو المســيح( يســتخدم نيتشــه زرادشــت كنقــيض للمســيح ففــي خطــاب موجــه أل

يقول: "أما المسيح، أو زرادشـت، أو بلغـة أوضـح يتعلـق األمـر بـذلك  )االنتيكريسـت( الموعـود بـه منـذ زمـن 
، 2011بغـــداد،-طويـــل"، نيتشـــه، فريـــدري ، نقـــيض المســـيح، ترجمـــة: علـــي مصـــباح، دار الجمـــل، بيـــروت

 .14ص



 م.د. هجران عبد اإلله امحد                                                            التناص يف فلسفة نيتشه مفاهيم ونصوص خمتارة     

 918 

ختيار توظيفًا جديدًا، فنبي نيتشه ، نجد نيتشه هنا يوظف فكرة اال(2)ليست صلبًا"
)زرادشت( تم اختياره أيضا كمخلص كونه محب للبشرية، لكنه ليس نبي الشفقة ونبي 

 الصلب، انه النبي الذي يبشر باإلنسان األعلى، الذي هو خالص للبشرية.
نيتشه في كتابه  كذلك نجد استخدامه لعبارة الراعي والخراف كثيرًا ما يتداولها 
فيما مضى كان  000لم زرادشت "ما من راِع وقطيع واحد كل يريد الشيء نفسههكذا تك

، نجد هذا النص النيتشوي في تناص مباشر مع النص اإلنجيلي (3)العالم بأكمله أحمق "
"ولي خراف ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعيًة 

إنجيل يوحنا(. وكذلك عبارة "َحادث زرادشت  3/5واحدة وارع واحد" )اإلصحاح العاشر
. أي كلم زرادشت قلبه في (4)قلبُه: أحمق في نظري هو هذا الحكيم بخواطره األربعين"

 إشارة إلى فكرة السيد المسيح وانتقاده له. 
ترد في نصوص نيتشه وفي أكثر من موضع عبارات فيها تناص واضح مع  

ب هكذا تكلم زرادشت يكاد ال يخلو صفحه من النص اإلنجيلي. ويمكن القول إن كتا
صفحاته من التناص واألمثلة كثيرة، مثل عبارة "يعجبني كثيرا المساكين بالروح أيضا، 

. وهي عبارة إنجيلية ترد في إصحاح متى "طوبى للمساكين بالروح (1)إنهم يسهلون النوم"
بارة شعب اهلل (. ويستخدم نيتشه ع5/3الن لهم ملكوت السماوات" )متى االصحاح

المختار وهي عبارة طالما وردت في النصوص الدينية )اليهودية، والمسيحية، واإلسالم(، 
ويستخدمها مع قلب داللة تلك اآلية، فهو ال يرى في اختيار اليهود عالمة على التميز 
والرفعة، بل الن اليهود يشعرون "إنهم الشعب المختار من بين الشعوب خاصة، ألنهم 

بفضل القدرة التي كانت لهم على احتقار اإلنسان بشكل  -ة األخالقية بين الشعوبالعبقري
 .(2)اشد مما لم يفعله شعب آخر قط"

                                                 

 .54المصدر السابق ص (2)
 .66، صالمصدر السابق (3)
 .68، صالمصدر السابق  (4)
 .67المصدر السابق، ص (1)
 .137نيتشه، العلم المرح، ترجمة وتقديم: حسان بورقية ومحمد الناجي، إفريقيا الشرق، المغرب، ص  (2)
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يرى نيتشه في عملية صلب المسيح عالمة من عالمات احتقار الجسد، وهو   
يصف من يحتقر الجسد بأنهم مرضى ومحتضرين "مرضى ومحتضرين أولئك الذين كانوا 

. وهذه إشارة إلى بولس (3)سد، ابتدعوا العالم السماوي وقطرات الدم المخلصة"يحتقرون الج
والتأويل الذي قدمه عن واقعة صلب السيد المسيح والذي يعتبر السيد المسيح قد وهب 

(. كما يوظف 1/19دمه على الصليب من اجل خالص البشرية )رسالة بطرس األول 
دينية توظيفًا مغايرًا حيث يذكر في كتابه واآلخرين في نصوصه ال فكرة محبة القريب

جينالوجيا األخالق تحت عنوان: حس المسافة فكرة محبة القريب التي يدعو لها السيد 
المسيح وكل األناجيل القائلة: "باركوا ألعينكم، أحسنوا إلى من يبغضكم، وصلو للذين 

-5/44) اإلصحاح يسيئون إليكم ويطردوكم ، لكي تكونوا أبناء أبيكم في السماوات" 
. فهو ينتقد مفهوم المحبة في (4)(، حيث يرى في تلك الفكرة تجسيدا لغريزة القطيع45

المسيحية، فهو يرى أن على اإلنسان العارف ال يجب أن يحب أعداءه فقط بل عليه 
 .(5)أيضا أن يكون قادرًا على كره أصدقاءه

ي اغلب صفحات وهكذا فان التناص مع النصوص اإلنجيلية يكاد يستمر ف 
. هو في تناص مباشر (6)كتابه هكذا تكلم زرادشت حتى إن طقس الوداع األخير لزرادشت

مع واقعة العشاء األخير العشاء السري الذي تناوله المسيح مع تالميذه فوق جبل الزيتون، 
"وان كانت لي نبوءة واعلم جميع األسرار  وفكرة جبل الطور، ومعجزة تحويل الجبال

 (.13/2وكل علم وان كان لي اإليمان حتى انقل الجبال") ينظر اإلصحاح 
 

                                                 

 .72ص نيتشه، فريدري ، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة: علي مصباح،  (3)
  ن يحـب ألخيـه مـا إن علـى المـرء إ إلـى محبـة اآلخـرين وتجدر اإلشارة هنا إلـى أن اإلسـالم أيضـا يشـير

 .يحب لنفسه
نيتشــه والفلســفة، ترجمــة: أســامة الحــاج، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر ينظــر، دولــوز، جيــل،  (4)

 .98ص ،م2011لبنان، الطبعة الثالثة، -والتوزيع، بيروت
 .154، صترجمة: علي مصباح نيتشه، فريدري ، هكذا تكلم زرادشت،  (5)
 .205، صالمصدر السابقينظر،  (6)

   . إشارة إلى فكرة جبل الطور ورفع الجبل 
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 التناص الفلسفي: -2
يدخل نيتشه النص الفلسفي في تفاعل دائم مع النصوص الفلسفية األخرى، بغية 

اجل استخراج نسج نص مغاير وأكثر كثافة، ويسرد نيتشه تاريخ الفلسفة بشكل مبسط من 
من كل نسق فلسفي شخصية فلسفية يمكن أن يصدر عليها حكمًا ايجابيًا او سلبيًا وفق ما 

 يتناسب مع فلسفته. وسنحاول ان نختار نماذج لهذا التناص الفلسفي.
يبدأ نيتشه سرده التاريخي للفلسفة بالحضارة اليونانية في كتابه )الفلسفة في 

يقسم تاريخ الفلسفة اليونانية إلى )انبثاقان( االنبثاق  العصر المأساوي اإلغريقي(، حيث
األول: حدث زمن التراجيديا، أي زمن الفالسفة المتقدمين على سقراط ويسميهم نيتشه 
بجمهورية العباقرة من طاليس إلى سقراط، وكان انبثاقًا صحيًا سليمًا، أما االنبثاق الثاني 

زمن سقراط وأفالطون وما تاله، ويراهم  فحدث في العهود المتأخرة من عهود اليونان
. يدخل النص النيتشوي في تناص مع كثير من (1)مجموعة من الفالسفة الهجناء

النصوص لشخصيات هذه الفترة، وسنحاول ان نقف عند شخصيات تفاعل فيها النص 
بشكل اكثر وضوحًا، ومن شخصيات هذه الفترة هراقليطس الذي يقول عنه نيتشه: "ان 

 .(2)س موهوب بقدرة فائقة على التمثيل الحدسي"هراقليط
تدخل كثير من مفاهيم فلسفة هراقليطس في تناص مباشر ودائم مع نص نيتشه، 
ومن هذه المفاهيم )فكرة الصيرورة، ثيمة الطفل، رمزية اللعب، النار(، فـ هراقليطس 

في الوقت  يستخدم فكرة الصيرورة كـ لعبة متناقضات وأضداد، "مثلما العسل حلو ومر
ذاته، كذلك الحياة هي كاس تحتوي على مزيج لزم تحريكه على الدوام، ان كل صيرورة 

. يوظف نيتشه فكرة اللعب في كتابه (3)تولد من األضداد... فالصراع يستمر إلى األبد"
هكذا تكلم زرادشت )برمزية الطفل والنرد( فيقول: " الدهر طفل يلعب النرد، إنه مملكة 

دخل ثيمة الطفل في تناص مع رمزيته )البراءة واللعب( "هكذا مثل لعب الفنان، .ت(4)الطفل"
                                                 

نيتشه، فريدريك، الفلسفة في العصر المأسـاوي اإلغريقـي، تعريـب: سـهيل القـ ، تقـديم: ميشـال فوكـو،  (1)
 .39، ص2005لبنان، الطبعة الثالثة،  -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

 .55ص ، المصدر السابق (2)
 .56المصدر السابق، ص (3)
 .80ترجمة: علي مصباح، ص نيتشه، فريدري ، هكذا تكلم زرادشت، (4)
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ولعب الطفل وحدهما اللذان يستطيعان أن يتطورا ويضمحال في هذه الحياة... هكذا مثل 
، أو بمعنى آخر (5)الفنان والطفل تلعب النار النشطة بصفة ابدية، تكّون وتهدم ببراءة"

يزة اللعب، ويجعل من الوجود ظاهرة جمالية ال ظاهرة أخالقية يفهم الوجود انطالقا من غر 
 .  (6)أو دينية

يوظف نيتشه رمزية النار ) نار هراقليطس( في موقفه من اآللة والعلم، "اآللة من 
شانها إطالق قوة هائلة، مرسالت صغيرة متعددة، إلى آلة اللعب مع الكواكب باختصار 

في إشارة إلى التفاعالت خارجية داخل الذرة، والى  .(7)اآللة النارية الهراقليطيسية"
 االنفجارات الهائلة في مجموعتنا الشمسية، كلها في صيرورة دائمة وفي حركة مستمرة.

وسنختار شخصية سقراط كنموذج ثان للتناص الفلسفي ألهمية هذه الشخصية، 
نحطاط، ولحضورها المكثف في النص النيتشوي، حيث تدخل شخصية سقراط كنموذج لال

او كنقيض للتراجيديا اليونانية، او كنقيض لديونسيوس، او نقيض للحياة، فسقراط في آخر 
وهذا التصور . (1)كلمة له قبل موته يقول: "ياكريتون، إنني مدين بديك للمنقذ اسقيليبيوس"

السقراطي للحياة تصور يتعارض مع فكر نيتشه االثباتي المتعلق بالعالم األرضي، ولهذا 
نيتشه في مرحلة سقراط وما بعدها عالمة على االنحالل واالنحطاط "ليس حالة  يرى

اضطراب وفوضى الغرائز المعترف بها هي وحدها التي تدل على انحطاط سقراط، بل 
يدل على ذلك ايضًا االضطراب المنطقي... كل شيء فيه تهريج، ودكتاتوري، وكل شيء 

والسرية الدهليزية. أسعى كل جهدي كي أتمثل على قدر متساو من الخفاء والمكر الدفين 
أي نوع من الحساسية الخصوصية استطاع أن يقود مثل هذه المعادلة السقراطية: عقل 
يساوي فضيلة يساوي سعادة: تلك المعادلة األكثر غرابة مما يمكن أن يوجد من كل 

                                                 

 .80نيتشه، فريدريك، أصل األخالق وفصلها، تعريب: حسن قبيسي، ص (5)
 .33نيتشه والفلسفة، ترجمة: أسامة الحاج، صدولوز، جيل،  (6)
، 2011دة القـــــوة، ترجمـــــة وتقـــــديم: محمـــــد النـــــاجي، إفريقيـــــا الشـــــرق، المغـــــرب، نيتشـــــه، فريـــــدريك، إرا (7)

 .237ص
بغداد،الطبعـــة -نيتشـــه، فريـــدري ، غســـق األوثـــان، ترجمـــة: علـــي مصـــباح، منشـــورات الجمـــل، بيـــروت (1)

ينظر كذلك، نيتشه، فريـدريك، العلـم المـرح، ترجمـة وتقـديم: حسـان بورقيـة ومحمـد  .23،ص2010األولى، 
 .200الناجي، ص
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تشه يعيد نسج . فني.(2)الغرابات، والتي تعارضها كل الغرائز الهيلينية على نحو خاص"
هذه المعادلة السقراطية بشكل معكوس، فهو يرى في الغريزة قوة خالقة لدى الناس، الن 
الغريزة قوة اثباتية تؤكد الحياة وتسعى لتحقيق الرغبات، في حين يكون الوعي قوة نقدية 
نافية للحياة، اما لدى سقراط تصبح الغريزة نقدية والوعي خالقًا، انها تشوه حقيقي في 

 . (3)"لتكوينا
ان سقراط عبقري االنحطاط األول يعارض الحياة بالفكرة، ويحكم على الحياة  

بالفكرة، ويطرح الحياة كما لو كان يجب الحكم عليها، وتبريرها، وافتداؤها بالفكرة، إن ما 
يطلبه منها إنما هو التوصيل إلى الشعور بان الحياة المسحوقة تحت ثقل النافي، غير 

تشتهى ألجل ذاتها، وتعاني من اجل ذاتها، سقراط هو اإلنسان النظري جديرة بان 
 .(4)والنقيض الحقيقي الوحيد لإلنسان التراجيدي

وعلى هذه الشاكلة يعيد نيتشه نسج نصوص سقراط بما يتناسب مع فكره، ويعيد  
ترتيب القيم السقراطية بشكل مختلف. يحافظ فيه على الشكل الخارجي للنص ولكن 

 كليا عن المضمون الجديد له.يختلف 
يعتمد نيتشه أسلوب االستعارة الفكرية لكثير من نصوص الفالسفة ليعيد صهر 
تلك النصوص ويعيد تشكيلها مرة أخرى بطريقة مغايرة مختلفة تمامًا، واألمثلة كثيرة 

 خاصة للشخصيات ذات األثر البارز في مسيرته الفكرية مثل شوبنهور وكانط وهيجل.
 ألسطوري والتاريخي:التناص ا -3

كانت وما زالت األسطورة مصدر اإللهام لكثير من الكتاب على مر العصور وذلك لما فيها 
من طاقات تعبيرية واسعة، ال يمكن تأديتها عن طريق اللغة البسيطة المباشرة، ففي 
األسطورة أبعاد خيالية واسعة، تعمق من تأثير أي ينص يقتبس منها، وتقوي من فعاليته، 

تكسبه بعدًا إنسانيا شاماًل وواسعًا، من خالل استحضار نماذج بدائية، أكثر صفاًء، و 
تألقًا، وعفوية، وذلك رد على الواقع المعاصر، وما يتصف به من زيف وتصنع وتعقيد، 

                                                 

 .27المصدر السابق، ص (2)
ينظــر، دولــوز، جيــل، نيتشــه، تعريــب: أســامة الحــاج، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع،  (3)

 .76-75م، ص1998لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت
 .20ينظر، دولوز، جيل، نيتشه والفلسفة، ترجمة: أسامة الحاج، ص (4)
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أي محاولة للخالص من التوتر، والصراع، والقلق، والتمزق، والتفكك، والتشوه، وتحقيق 
ما فيه اإلنسان، لينفي عن نفسه الغربة والوحدة، ويعيد تواصله الوحدة الكلية للوجود ب

  .(1)بالكون
لذلك عدت األسطورة إحدى أهم المناهل الفكرية التي نهل منها الفالسفة كثيرًا من أفكارهم، 
فاألساطير كانت تمثل قديمًا مجااًل لتفسير الظواهر الكونية التي عجز اإلنسان حينها 

كل التناص األسطوري عند نيتشه حضورًا مميزًا، ال بل ان البعض إيجاد تفسير لها. ويش
يعد ّجل فلسفته محاكاة للتراجيديا اليونانية التي كان يعتقد أنها أسمى أنواع التفكير، 
نها أعطت للغريزة والخيال دور اكبر من دور  وأسمى شكل من أشكال اإلبداع الفكري، وا 

 نحطاط.العقل الذي عده نيتشه شكل من أشكال اال
يقتبس النص النيتشوي كثيرًا من دالالت األساطير اليونانية، من اجل تكثيف المعنى 
الفلسفي، وخير شاهد على التناص الحاصل بين نصوصه واألساطير اليونانية، هو 
استعارته ألسطورة اإلله ديونسيوس، حيث يجعل منه ثيمة للبطل المرح الذي يقف 

فديونسيوس "مثال لإلنسان . (3)ومناقضًا للمسيح المصلوب، (2)معارضًا لديالكتيك سقراط
التراجيدي الذي يثبت حتى األلم األكثر حدة، ولشدة ما هو قوي وغني وقادر على تأليه 
الوجود،  اما المسيحي فانه ينفي حتى المصير األشد سعادة على األرض، هو فقير، 

ن الرب على الصليب هو لعنة وضعيف، ومحروم إلى حد األلم من الحياة بكل إشكالها، ا
الحياة، تنبيه لضرورة التحرر منها، إن ديونسيوس المحطم هو وعد حياة، سوف يولد 

  .(4)مجددًا إلى األبد من أعماق االنحالل"
يلجأ نيتشه الى األسطورة لتعزيز موقفه ورؤيته الفلسفية تجاه شخصيات فلسفية ودينية،  

للجوء عن طريق التلميح أو عن طريق التصريح، وتجاه مواقف فكرية، سواء كان ذلك ا
فنجد نيتشه يقتبس إلهًا من الميثيولوجيا اليونانية ليعارض به اإلله المسيحي وليبرر الحياة 

                                                 

بين النظرية والتطبيق، منشـورات الهيئـة العامـة السـورية للكتـاب، دمشـق، حلبي، احمد طعمة، التناص  (1)
 .  85، ص2007

 .75ينظر، دولوز، جيل، نيتشه ، ترجمة: أسامة الحاج، ص (2)
 .77ينظر، المصدر السابق، ص (3)
 .362نيتشه، فريدريك، إرادة القوة، ترجمة وتقديم: محمد الناجي ، ص (4)
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فيقول: "لتبرير الحياة حتى افضع جوانبها وأكثرها التباسًا وكذبًا من أجل تلك الغاية كان 
ن المسيح المصلوب، واإلنسان التراجيدي . فديونسيوس بالضد تماما م(5)لديه ديونسيوس"

بالضد من اإلنسان المتدين المسيحي، الن اإلنسان المتدين شكل من أشكال االنحطاط 
الن اإلنسان التراجيدي يقول نعم للحياة، حتى في وجه المعاناة الشديدة، أما اإلنسان 

ره وحرمانه المسيحي يقول ال للحياة حتى في اسعد قدر على وجه األرض، فضعفه وفق
 .(1)يجعلونه يعاني من الحياة بكل أشكالها

أما عن عالقة زرادشت بديونسيوس يمكن تحديدها من خالل فكرة العود األبدي، والتي 
يعني بها نيتشه إعادة الصيرورة الدائمة، ولكن هذه الصيرورة هي صيرورة فاعلة تنتهي 

وليد اإلنسان التراجيدي الذي بوالدة اإلنسان األعلى، الذي هو طفل ديونسيوس او هو 
 .(2)يتقبل الحياة رغم المأساة ويتقبل القدر رغم األلم

خالصة القول ان نيتشه يقتبس آلهة الميثيولوجيا اليونانية ويعيد تشكيل حضورها في النص 
الفلسفي، ليجعل منها ثيمة معارضة للتصورات العقلية التي جاءت بها الفلسفة منذ عهدها 

ط وصوال الى الفلسفات العقلية الحديثة، كما يجعل من هذه الثيمة مناقضة األول مع سقرا
 للدين المسيحي خصوصا ولإلنسان المتدين عمومًا.

خالصة القول يهدف نيتشه من استحضار األساطير وتوظيفها في سياق النص الفلسفي، 
 تعميق الرؤية الفلسفية وربطها بالجذور التاريخية ربطًا فكريًا.

 
 :الخاتمة

اهتمت اغلب تيارات ما بعد الحداثة في البحث في المناهج األدبية والنقدية 
وسعت إلى إعادة التأسيس لعلم النص، وظهرت جملة من المصطلحات النقدية التي 
منحت القرن العشرين هويته الذاتية سواء على الصعيد الفلسفي او الفكري او األدبي. 

يث يعد البعض ظهور التناص كرد فعل ومن هذه المصطلحات مصطلح )التناص(، ح

                                                 

 .348ينظر، المصدر السابق، ص (5)
 .363ينظر، المصدر السابق، ص (1)
 .242ينظر، دولوز، جيل، نيتشه والفلسفة، ترجمة: أسامة الحاج، ص (2)
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تجاه التصورات النقدية التقليدية، والتي اعتادت أن تنسب النص إلى جملة من العوامل 
االجتماعية واالقتصادية والنفسية للناص او المؤلف، فالتناص يهتم بالنص لذاته وبذاته، 

ابات والنصوص وينظر إليه على انه مفهوم إنتاجي يحمل في طياته اثآر وأصداء الخط
 األخرى.

يخضع التناص بشكل عام الى مبدأين أساسين هما: موت المؤلف الذي يعني 
غياب لفكرة أبوة النص فالنص ملك لمجموعة من المؤلفين وال يوجد مالك واحد للنص. 

 والمبدأ الثاني يعتمد النص كبنية متحركة  وفي عالقة مستمرة النهائية مع النصوص.
كثيرة لمجموعة من النقاد والمفكرين المعاصرين في بلورة  كان هناك مساهمات 

الشكل النهائي لمصطلح التناص، بدءًا من باختين الذي وضع الركيزة األساسية لمفهوم 
التناص، من خالل طرحه لمبدأ الحوارية، فالنص من وجهة نظر باختين في عالقة 

تي يمكن القول: إن التنظير حوارية تفاعلية دائمة مع النصوص. أما جوليا كريستيفا ال
الحقيقي للمصطلح بدأ على يديها وهو ما أسمته باإلنتاجية النصية، وهو ما يعني إن 
هناك عملية إنتاجية تجري في النص وان النصوص في حالة ترحال وتداخل نصي 
مستمر. وواصل روالن بارت ما انتهت إليه جوليا كريستيفا في طروحاتها حول مفهوم 

ناص(، فيعرف النص على انه )علم صناعة نسيج العنكبوت( فالنص عنده )النص والت
ليس سوى نسيج من االشتهادات نصوص أخرى. في حين يرى بتودوروف بأن كل نص 
هو في تواصل لفظي، كل تفاعل لفظي يحدث في شكل تبادل بين المتلفظات أي على 

 شكل حوار.
مكن القول: إنها تتحدد في ولو أردنا ان نحدد الجذور النيتشوية للتناص في 

نقطتين محورتين األولى فكرة موت اإلله والتي أصبحت تحاكي فكرة إلغاء أبوة النص، 
لغاء ثنائية  فإذا كانت فكرة موت اإلله عند نيتشه هدفها القضاء على ميتافيزيقا الوجود، وا 
الشيء في ذاته، والشيء في الظاهر، فإن فكرة موت المؤلف تهدف القضاء على 
لغاء البعد السطحي للنص والبعد العميق. فموت اإلله يلغي  ميتافيزيقا النص، وا 
المرجعيات الثنائية وينسف جميع المثل العليا، وعندما تلغى تلك المرجعيات تصبح 
الظواهر عبارة عن تأويالت ال حدود لها، إال تلك التي وضعها الفيلسوف نفسه، فال وجود 

الذي هو دائمًا وجود مؤول، غير ثابت بوصفه سيرورة  ألية حقيقة ثنائية في الوجود
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وصيرورة دائمة، وكذلك الحال مع النص الذي يصبح في عالقة دائمة مع النصوص 
لغاء  األخرى والفكرة الثانية هي فكرة الصيرورة والتغير الدائم فالنص بعد موت المؤلف وا 

 األخرى.أبوة النص يصبح بنية متحركة وفي عالقة مستمرة مع النصوص 
كما هو معلوم إن ذاكرة أي فيلسوف تشكل ذاكرة تاريخية، ودائما ما كانت 
النصوص الفلسفية تحفل بالشواهد الفكرية والتاريخية الكثيرة، ومما الشك فيه ان نيتشه 
ثراء  استخدم التناص كوسيلة تعبيرية سعى من خاللها توسيع الحضور اإليحائي للنص وا 

عادة تشكيلها في بناء لغوي جديد المناخ الداللي له، عن ط ريق تذويب الفكرة  وصهرها وا 
 بعد ان يهدم بناءها القديم.

يمكن ّعد انفتاح النص النيتشوي على المصادر الثقافية المتنوعة دليل على  
 اطالعه الواسع على الموروث الفكري والحضاري والفلسفي لألمم.

 بثالث انواع هي:ويمكن ان نحدد اهم مالمح التناص عند نيتشه   
تناص ديني حيث ارتبط النص الفلسفي النيتشوي بعالقة وثيقة بالنص الديني  

على المستوى اللفظي والمستوى الداللي، واستطاع أن يوظف كثير من الشواهد الدينية 
 داخل النص.
وتناص فلسفي تمثل في تفاعل نصه الفلسفي مع النصوص الفلسفية األخرى،  

 يز مكثف يحمل كثير من الرموز واالستعارات والدالالت.فنسج نص فلسفي متم
وتناص أسطوري اعتمد فيه على توظيف األسطورة بطريقة تخدم المعنى  

الفلسفي ليجعل من تلك الشواهد األسطورية ثيمة فلسفية يعارض فيها الديالكتيك السقراطي 
 واإليمان المسيحي.

لحاصل بين نصوص نيتشه وأخيرا يمكن ان نختم القول بان رغم التناص ا 
الشكل العام  والنصوص الدينية والفلسفية واألسطورية إال انه استطاع أن يحافظ على

للنص المتناص معه ، لكنه حاول قلب قيمة النصوص او توظيفها بالطريقة التي تناسب 
 مع مذهبه الفلسفي وتوجهاته الفكرية.
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لمجازي والشعري الذي تعمد ويمكن ان نختم القول بان أسلوب نيتشه األدبي وا
)نيتشه( في تدوين فلسفته، ينطلق من )التناص( لتدعيم األسلوب وجمالية الفهم وإليصال 
المتلقي الى أعلى درجة من الفهم. وانه استخدم فكرة التناص كمرجعية لنقد الفلسفات 

 العقلية والديانات.
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Intertextuality in the philosophy of Nietzsche 
Lect.Dr.Hijran Abdul Ilah Ahmed 

Abstract 

This paper sheds light on the philosophical roots of 

intertextuality and its application on the philosophical text of 

Nietzsche, which is chosen for Nietzsche`s important impact on the 

contemporary philosophical and critical currents. Intertextuality is 

based on two principles: Firstly, the death of the of the author which 

means the absence of the idea of the owner of the text; as a result 

the text belongs to a group of authors. Secondly, the text is always 

changing in a ongoing and infinite relationship with other texts. 

There are many contributions of  a group of critics and 

contemporary thinkers to the final form of  the term  Intertextuality, 

starting with Bakhtin who puts the basic pillars of Intertextuality 

through the concept of dialogue. Julia Kristeva sets the term of 

theorization which is what she called textual productivity. As for 

Testivian, he believes that each text is in a verbal communication, 

each verbal interaction takes place in the form of an exchange 

between words. 

        Nietzsche`s roots of Intertextuality can be defined in two 

points; the death of  God to end the metaphysics of existence. This 

means that the author's death aims to eliminate text metaphysics, 

and eliminate the superficial  dimension of the text. The second 

point is the idea of the image and permanent change of the text. The 

text becomes in a moving structure and in a continuous relationship 

with other texts. The most important features of Nietzsche`s 

intertextuality can be classified into three types; religious 

intertextuality where the philosophical text is joined firmly to 

religious texts on the verbal and semantic levels. Philosophical 

intertextuality, in this type the text interacts with other philosophical 

texts. Mythological intertextuality which uses the myth to serve the 

philosophical meaning and reject the Socrates opinion and the 

Christian faith.    


