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Abstract
Filled the term intertextuality scholars and researchers in literary criticism field since its inception
at the hands of bakhtin and Julia chrind stefa and Michel Foucault and roland barthe and Gerard
gent and athers to the present day and set these researchers are many definitions of the most
important of the intertextuality perhaps some of them may have indicated that intertextuality is
aproduct of the memory that lies in the consciousness or unconsciousness of the writer , which
contributes to the formation of the text , and our research indicates what is latent in the area of
awareness only is what determines the phenomenon of intertextuality 0n its terms the product of
the accumulation of knowledge that settles in the subconscious intertextuality is a conscious
process that takes place according to functional mechanisms that are supposed to be conscious ,
such as association and renewal , so that the writer knows hat he needs from the old text to the new
text this text , which appears to exist and reflects the culture of the writer and the recipient ,
requires these functional mechanisms to determine its existence , in this research , we will try to
reveal the functions of intertextuality , association and renewal between consciousness and the
poem ((shahriariat)) as an example by the poet Aref Al-saadi from Diwan jarra asiila .
Keywords: consciousness , and unconsciousness ,intertextuality function
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المـــــلخـص
شغل مصطلح التناص الدارسين والباحثين في ميدان النقد األدبي منذ نشأتت علأي يأد بأاختين وجوليأا كرسأتيفا
وميشال فوكو وروالند بارت وجيرار جينيت وغيرهم إلي يومنا هذا وحدده هؤالء البأاحثون بتعريفأات كثيأرة
أهمها ان التناص عالقة نص جديد بنصوص أخرى سابقة ل أو متزامنأة معأ وربمأا أشأار بعضأهم الأي ان
التناص نتاج الأذاكر ة الكامنأة فأي وعأي أو ال وعأي األديأت والتأي تسأهم فأي تشأكيل الأنص وبحثنأا يشأير الأي
ماهو كامن في منطقة الوعي فقط هو ما يحدد ظاهرة التناص بشروطها
فما يكتب الكاتت ول عالقة بغيره من النصوص دون قصد فهو ليس من قبيل التناص وأنمأا هأو نتأاج التأراكم
المعرفأي الأذي يسأتقر فأأي الالوعأي فالتنأاص عمليأة واعيأأة تأتم وفأ ظليأات وظيفيأأة يكفتأرا أن تكأون واعيأأة
كالتداعي والتجديد حتي يعرف الكاتت ما يحتاجأ مأن الأنص القأديم للأنص الجديأد وهأذا الأنص الأذي يظهأر
للوجود ويعكس ثقافة الكاتت والمتلقي يشترط تلأ الليأات الوظيفيأة لتحأدد وجأوده وسأنحاول فأي هأذا البحأ
الكشأأف عأأن وظيفتأأي التنأأاص التأأداعي والتجديأأد بأأين الأأوعي والالوعأأي فأأي قصأأيدة (شأأهرياريات) مثأأاالً
للشاعر عارف الساعدي من ديوان ( جرة أسئلة) .
الكلمات المفتاحية  :الوعي والالوعي وظيفة التناص

المقدمة
يعأد التنأاص مأن أكثأر المصأطلحات الحديثأة التأي اثأارت جأدالً واسأعا ً فأي السأاحة النقديأة لقأد شأغلت هأذه
الظاهرة اهتمام النقاد والباحثين في ميادين األدت وال يخفي علي المهتمأين فأي هأذا المجأال مأا (للتنأاص) مأن
تعريفات كثيرة ولكنها في األغلت تتف علي إن التناص عالقة نص بآخر .
وبما ان الأنص محأور العمليأة األدبيأة ومركأز اشأتغال كأل المصأطلحات النقديأة فقأد اسأتحوذ المصأطلح علأي
اهتمام جميع الدارسين والباحثين في ميدان النقد األدبي منذ نشأتت علأي يأد بأاختين وجوليأا كريسأتيفا وميشأال
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فوكأأو وشأأتراوس وروالن أد بأأارت وجيأأرار جينيأأت الأأي يومنأأا هأأذا وللتنأأاص تعريفأأات كثيأأرة حأأددها ه أؤالء
الباحثون من وجهة نظرهم للنص الجديد ولكنها جميعا ً
تؤكد علي إن التناص عالقة نص جديد بنصوص أخرى سابقة ل أو تزامنأ أوهأو تأداخل النصأوص وهأذا
الأنص الوليأأد فيأ مأن مالمأأح تلأ النصأوص الشأأيء الكثيأأر أو القليأل حسأأت مأأا تقتضأي الفكأأرة الجديأأدة فهأأذا
التأأداخل يأأتم بكيفيأأة م أا وفق أا ً لتجأأارت الكاتأأت والمتلقأأي الواعيأأة وغيأأر الواعيأأة  .وسأأنؤكد هنأأا علأأي التجأأارت
الواعية منها فقط جوابا ً علي سؤال البح فكل المعلومات والمعارف والخبرات السابقة التي تستقر فأي ذهأن
الكاتت تنشط لحظة اشتغال الوعي فأي عمليأة التنأاص أي لحظأة كتابأة الأنص الجديأد المرهأون بأزمنين زمأن
الكتابة –الحاضر -وزمن المعلومات والخبرات السابقة –الماضي -وهو مايثير التساؤل هنا :
هل ان التناص عملية واعية أم غير واعية ؟ وهو مانحاول اإلجابة عن في هذا البح وسنوضأح الفأرب بينأ
وبين االقتباس والتشأبي والتضأمين والسأرقة عأن طريأ الكشأف عأن وظيفتأي التنأاص ( التأداعي والتجديأد)
بين الوعي والالوعي
في قصيدة (شهرياريات) للشاعر عارف الساعدي من ديوان (جرة أسئلة) وما احدثت القصيدة من تنأاص مأع
قصة شهرزاد في حكايات(ألف ليلة وليلة)

قصيدة ( شهرياريات)
من ديوان (جرة أسئلة)
أيقظتني فلم تن ْم شهرزا كد
ياأمير البالد أين البال كد
َ
لم أ ك
ْ
صدب قيل البال كد كال كم
سوف يكحكي ويختفي ويعا كد
ومضي اللي كل والكالم أني ك
وإذا الفجر لم تكن بغدا كد
خمرة ك الشرب هاجرت فتعالي
أكملي لي الحدي َ ياشهرزا كد

21

Journal of Strategic Research in Social Science, 2022, 8 (SE), 19-36.

أكملي
سالما ً أكيها المل ك السعي كد
ك
وطن جدي كد
وك كل حكاي ٍة
ي
ولألوطان في الكلما ِ
ِ
ت معن ً
ولكن المعاني ال تفي كد
إذا انفتحت شبابي ك المنافي
وفرت من مخافرها الحدو كد
فما معني البالد إذا ً أترضي
نداء أيها المل ك السعي كد
ك
سالما ً أيها المل ك
الحزين
ك
وطين
علي شفتي أطفا كل
فما طع كم الحكايا والليالي
ك
طعين
شجر
وحلم كل
ك
كفي شهرزا كد
ت الحدي َ معي
قد ملل ِ
العرش هذا المساء
فاصعدي
َ
أو فاجلسي فوب هذا السرير
ْ
أومتت
فتكلمتك
ماالذي يحد الن
لو قطع البرد هذا الحدي
تكلمتك حتي تعبتك
وأبصرتك
بعا النعاس
َ
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يدت بتشجارها
ك
وحاولتك .......
ْ
أومتت
لكنها
فانصرفتك
وظ َل الحدي ك بتطراف عالقا ً
وشخوص الحكاية لم يهدأوا بع كد
ك
لم يناموا
ولم يعشقوا

شهرزا كد غفت
وشخوص الحكاية ظلوا
ك
علي حالهم عالقين
وتركتك السرير قليالً
وقلتك
أرتت موتي إلي الليلة الثانية
ك
ولكنني لم أن ْم
أفر
كيف بي أن َ
وأفلتك من موتها
شهريار الحكايا
أنا
ك
أحلما ً تكرى
ْ
أن يكب َدل هذا الزمان
وأغفو علي صوتها
كان هذا ونمتك قليالً
ألصحو كثيرا ً علي صوت
23
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أحذية الجند
والحرس العابثين
واقف وأنا في طريقي
كان هذا وسيافكها
ك
يغني
سيفي علي نحر الفتي يلي ك
والموتك رغم برد ِه صدي ك
فقل متي تموت يافتانا
ت د كم يرانا
وللحكايا ِ
فال تواصل الحدي َ
شهريار
ك
قبل كثْر واصلوا وانهاروا
وأنا في طريقي إليها
كنتك اسمع هذا الغناء ال....
ولكنني جئتكها بعد أن مدد اللي كل أقدام
ألكمل في حضرة الموت
نصف الحكاية
الشخوص الذين تركتهم عالقين
شتموني كثيراً
فهم لم يناموا
ولم يعشقوا
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المبحث األول
التداعي بين الوعي والالوعي
يقال (تأداعت األفكأار) فأي المعنأي المعجمأي تعنأي تأواردت تأواترت واسأتدعي بعضأها بعضأا ً  :تأداعت
الذكريات  /المعاني (معجم الكترونأي) وهو مايشير الي تعلأ معنأي بمعنأي ظخأر  .وفأي معجأم المصأطلحات ((
تداعي المعاني  /احدا عالقة بين مأدركين القتران همأا فأي الأذهن بمنطأ أو سأبت مأا ))(علأوش  1985ص)89
وهأأو المعنأأي الأأذي أشأأارت إليأ جوليأأا كرسأأتيفا فأأي تعريفهأأا للأأنص (( قالأأت  :تعأأرف الأأنص بتنأ جهأأاز نقأأل
لساني يعيد توزيع نظام اللغة واضعا ً الحدي التواصلي نقصد المعلومات المباشرة في عالقأة مأع ملفوظأات
مختلفة سابقة أو متزامنة))(البقاعي  1998ص )33ويؤكد تعريأف تأودوروف للتنأاص علأي عالقأة المعأاني بعضأها
بأأأأبعا حأأأأين يقأأأأول (( ال يوجأأأأد ملفأأأأوظ وهأأأأذا شأأأأيء جأأأأوهري ال تربطأأأأ عالقأأأأة بملفوظأأأأات أخأأأأرى
))(تأودوروف ص )85وهأذا يعنأي ال يوجأد نأص لأيس لأ عالقأة بأنص ظخأر يسأبق أو يتأزامن معأ بأتي شأكل مأن
أشكال التعال  .وفي علم النفس أكدت دراسات سيجموند فرويد علي أهمية التداعي كآلية الستحضار األفكأار
والصور والرغبات والمعلومات المستقرة في الالوعي وتحفيزها للخروج الأي منطقأة الأوعي والتأداعي فأي
األدت ظلية اشتغال مهمة في النص يسعي الكاتت الستثمارها في النص الجديد بما لديأ مأن خبأرات معرفيأة
وفي قصيدة (شهرياريات) للشاعر عأارف السأاعدي اسأتدعي الشاعرقصأة شأهرزاد فأي حكايأات (ألأف ليلأة
وليلة) فما إن يكذكر اسم (شهرزاد وشهريار) حتي يستحضر ذهن القارئ القصة التي فيهأا (( يتأزوج شأهريار
مأأن شأأهرزاد فتبأأدأ فأأي ليلأأة الأأزواج تحدث أ بتحادي أ عجيبأأة وطريفأأة تسأأتغرب ألأأف ليلأأة فأأال يمأأل مأأن
خرافاتها وال يستطيع قتلها شتن غيرها ألن قتلهأا سأيفقده مأن يخأرف لأ كأل مسأاء إلأي أن تمضأي ألأف
ليلة ))(ابأراهيم  2005ص )154وفي القصيدة التناص يبدأ من العنوان (شهرياريات) وفي ذهننأا صأورة لشأهريار
الحكايا في ألف ليلة وليلة فتتتهت في مخيلة القارئ تلأ الحكايأات ويأتم اسأتدعاؤها للأذهن بيسأر وسأهولة مأا
إن يكقرأ العنوان .
والشأأاعر افتأأتح العنأأوان باسأأم (شأأهريار) واسأأتبدل األدوار بأأدالً مأأن أن يكأأون العنوان(شأأهرزاديات) راوي
واٍ للتنأاص بأين نصأ الجديأد والأنص األصألي مسأتثمرا ً أسأماء الشخصأيات
الحكايات األصلية فالشاعر هنأا ٍ
وإطار القصة األصلية بين المروي ل (شهريار) والراوي (شهرزاد) والبوح بما تراه في بغأداد مأن حكايأات
عجيبأة فمتأأي مأأا كأان الأأنص األول الحاضأأر فأي ذهأأن الكاتأأت حاضأرا ً فأأي ذهأأن المتلقأي أيضأا ً أحأأد الأأنص
الجديد تناصأا ً واعيأا ً عأن طريأ اسأتدعاء الأنص القأديم والمتلقأي يشأتر مأع الشأاعر فأي تفعيأل التأداعي بمأا
يمتل من خزين وبالتالي يشتر في تفعيل عملية التناص فريفاتيير (( اعطي لمفهوم التناص من خالل كتابأ
انتاج النص وكتابأات أخأرى طابعأا ً تتويليأا ً غأدا معأ ظليأة خاصأة للقأراءة األدبيأة ومرتبأة مأن مراتأت التتويأل
عأأأرف التنأأأاص بتنأأأ إدرا القأأأاريء للعالقأأأة بأأأين نأأأص ونصأأأوص أخأأأرى قأأأد تسأأأبق أو
األدبأأأي ولهأأأذا ك
تعاصره))(بقشي  2007ص )20وهو ما يؤكد اشترا القارئ فأي عمليأة التنأاص ويأؤطر الشأاعر القصأة برطأار
خيالي مستوحيا ً إطار (ألف ليلة وليلة) وما تروي (شهرزاد لشهريار) ولكن األحأدا واقعيأة ضأمنها الشأاعر
ماعانت بغداد من أهوال فما مرت ب يتجاوز الواقع وال يستوعب إال الخيال فتفرغ الشأاعر حكايأا شأهرزاد
الخيالية من محتواها وأمالها حكايا الواقع المرير الذي عاشت بغداد .
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((سالما ً أيها المل السعيد
وكل حكاية وطن جديد
ولألوطان في الكلمات معني
ولكن المعاني ال تفيد
إذا انفتحت شبابي المنافي
وفرت من مخافرها الحدود

))(الساعدي  2013ص)93-92

والشأاعر يعأأي اسأأتدعاءه هأذا الأأنص وعيأا ً تامأا ً ولكأأن الأأوعي فأأي عمليأة االسأأتدعاء يتوقأأف علأأي مأأا تقتضأأي
الفكرة ومستوى توظيفها عند الكاتت ففي ألف ليلأة وليلأة (( ال يقتصأر هأدف الحكأي علأي إنقأاذ حيأاة الأراوي
فحست وأنما يتعدى الي تسلية المأروي لأ وإحاطتأ بغرائأت األمأور وعجائبهأا إضأافة الأي المعرفأة التأي
عال ))(الصحن  2013ص )47بينما لم يكأن هأدف
يحملها الحكي في جلب األخبار والمعلومات والمعارف برطالٍ ٍ
الحكي عند شهرزاد في القصيدة هو بقائها علي قيد الحيأاة ومتعأة يحققهأا شأهريار فأي مأا تنقلأ لأ مأن أخبأار
وأنما أفزعها ما شاهدت من أهوال في بغداد لقد فقدت حكايا شهرزاد متعتها
(( فما طعم الحكايا والليالي
وحلم كل شجر

طعين))(الساعدي  2013ص)93

فهي تحكي ما تراه ويراه (شهريار) في بغداد قبلة الشرب التي هاجرت
(( وإذا الفجر لم تكن بغداد
خمرة الشرب هاجرت فتعالي
أكملي لي الحدي ياشهرزاد

))(الساعدي  2013ص)92

وإن اسأأتثمر الشأأاعر دور (شأأهرزاد) فأأي القصأأة ومأأا تجلب أ مأأن أخبأأار ومعلومأأات عأأن البلأأدان فوظف أ فأأي
القصيدة ألنها تعرف الكثير عن بغداد وتعرف الكثير من االسرارأكثر مما يعرفأ ( شأهريار) والشأاعر فأي
قصيدت قصد استدعاء القصة – اإلطار -مأن حكايأات ألأف ليلأة وليلأة لتتناسأل منهأا مجموعأة مأن الحكايأات
تروي عن بغداد التأي ال تنتهأي حكاياتهأا علأي مأر الأزمن ويتأر الحريأة لأذهن المتلقأي أن ينسأ خيأوط تلأ
الحكايأات بمأا يعيشأ و يسأمع عنأ ومأا يأراه فأي كأأل مكأان فبغأداد أصأبحت مجموعأة حكايأا مأن واقأع يفأأوب
الخيال .
وهذا اإلطار الذي وظف الشاعر في القصيدة يضمن لنا توالد حكايات مثل حكايات (شهرزاد) فأي ( ألأف ليلأة
وليلة) فبغداد اليوم مألى بالحكايا واألعاجيت التي تجاوزت المنطقي والمعقول لما هو خأارب وال معقأول مأن
األحأدا فالقصأأدية فأي اختيأأار ألأأف ليلأة وليلأأة التأأي ضأمت كأأل مأا هأأوغير مأأتلوف كرطأار لحكايأأات بغأأداد
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العجيبة اعطت للتناص قيمة جمالية أكبرفي الأنص الشأعري تمثلأت فأي كأم االحأدا الغرائبيأة التأي تجأاوزت
حدود العقل (( وبرمكان الحكاية أن تكون عجائبيأة إذا مأا تجأاوزت الواقأع والمنطأ وكأل مأا هأو مأتلوف الأي
غير الواقأع والالمعقأول ))(الصأحن  2013ص )53فهأي بهأذا أضأمن ان تكأون حكايأة عجائبيأة فأي ظأل واقأع غيأر
معقول.
و( شهرزاد) التي يستدعيها الشاعر من (ألف ليلة وليلة) تفتتح الحكي هنأا وهأي علأي معرفأة بمأا يأدور مأن
أحدا و(شهريار) ينتظر ما تقول ل ولكنأ فأي القصأيدة يسأتبدل األدوار فيفتأتح الحكأي (شأهريار) فزعأا ً لمأا
(( أيقظتني فلم تنم شهرزاد
أخبرت ب من أحدا
يا أمير البالد أين البالد

))(الساعدي  2013ص)92

ويتخلي عن دوره كمستمع في الحكايا األصلية مستمتع بما تروي شهرزاد ينتظر معرفة جديدة مأن معارفهأا
وما تتتي ب من أخبار فلم يطت ل ما تروي اليوم من أحأدا بأالده ومأا يجأري فيهأا فأال يريأد أن يسأتمع لمأا
تقص ل و(شهرزاد) في القصيدة تخلت عن سعيها في الحكاية األصلية في الحصأول علأي رضأي (شأهريار)
وجذب لالسأتماٍ واالسأتمتاٍ بتسأاليبها الخاصأة فأي الحكأي واسأتبدلت خطابهأا فأي الليأالي (بلغنأي أيهأا الملأ
السعيد) بلغة جديدة لتحاول إثارت في القصيدة
وتنبيه لما يدورمن أحدا

 (( :فما معني البالد إذا ً أترضي
نداء ايها المل الســــعيد
سالما ً ايها المل الحـزيـــن
علي شفتيـ أطفال وطـيــن
فما طعم الحكايا والليـــالي
وحلم كل شجــر طعيــن
كفي شهرزاد
ت الحديـ مــعـي
قد مـلل ِ
فاصعدي العرش هذا

المساء))(الساعدي  2013ص)93

والشاعر في القصيدة ال يكبقي علي رغبة (شهرزاد) في القصة األصلية في أكمال الحكاية في اليوم الثاني و
يغير الهدف الذي تسعي إلي باإلبقاء علي بنات جنسها في القصة الي اإلبقاء علي وطنها في القصيدة ويكبقي
علي رغبة (شهريار) في القتل بتتجيل للّيلة الثانية
(( وظل الحدي بتطراف عالقا ً
وشخوص الحكاية لم يهدأوا بعد
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لم يناموا
ولم يعشقوا
شهرزاد غفت
وشخوص الحكاية ظلوا
علي حالهم عالقين
وتركت السرير قليالً
وقلتك ارتت موتي الي الليلة

الثانية))(الساعدي  2013ص)95- 94

(( ويفترا في الحكاية أن تتناول مقطعا ً زمنيا ً في الحياة أو فأي الخيأال وأن تثيأر لأدى المتلقأي الرغبأة فأي
النظر الي األمام وما سيحصل غدا ً ))(الصحن  2013ص )38وحكاية القصيدة تقطع زمنا ً حقيقيا ً تتريخيا ً مأن الحيأاة
زمن األحدا التي تمر بها بغداد ترويها شهرزاد ويكملها شهريار كحكاية من الخيال
(( فقل متي تموت يافتانا
وللحـكايـات دم يـرانا
فال تواصل الحدي شهريار
قبل كثر واصلوا وانهاروا

))(الساعدي  2013ص)96

فهو يحر ذهن المتلقي عند قأراءة القصأيدة ويحأاول إثارتأ بمأا يكأروى مأن الحكايأات العجيبأة مثيأرا ً فضأول
لمعرفة ما يجري من أحدا ومتابعة الحكاية الي النهاية
(( كان هذا وسيافها واقف وأنا في طريقي
يغني
سيفي عل نحر الفتي يلي
والموت رغم برده صدي
فقــل متـي تمـوت يافتـانـا

))(الساعدي  2013ص)97-96

فالتداعي نشاط عقلي يستجلب الشاعر بوعي بفعل مؤثر الكتابة بمسأتوى حاجتأ لأ فأي الأنص الجديأد و ((
الناقدان رفاتيري وزمتور وهما من المهتمين بمصطلح التناص فقد ركزا في أبحاثهمأا علأي عنصأري التأذكر
والمرجعيات النصية في مناقشتهما لمفهوم التناص وهي مناقشة تنبع وتصت في الفكرة الرئيسأية التأي يرتكأز
عليها مصطلح التناص إذ يرى زمتور ان جدلية التذكر التي تنت الأنص حاملأة ظثأار نصأوص متعاقبأة تأدعي
Asst. Prof. Difaf Adnan Hashem (2022). The function of intertextuality between
)consciousness and the subconscious (shahriariat poem by the poet aref –al-saadi as an example

28

هنا بالتناص فالذاكرة أو المقروء الثقافي أو الحضور التاريخي كلهأا مصأادر كامنأة فأي ذهأن أو فأي ال وعأي
االديت تسهم تناصيا ً في تشكيل النص الجديد))(الزعبأي  2000ص )18و نشير في بحثنا الي ماهو كامن في منطقأة
الوعي فقط هو ما يحدد ظاهرة التناص بشروطها وهو فأي قصأيدة ( شأهرياريات) اسأتدعي الأنص القأديم و
النص الجديد حاضرا ً في ذهن وأذا سلمنا بعدم وجود نص مبتكر منبث من الشيء توالدي كما يشير محمأد
مفتاح في استراتيجية التناص (مفتأاح  1985ص )120فما يكتب الكاتت ول عالقة بغيره من النصأوص دون قصأد
فهو ليس من قبيل التناص وأنما هو نتاج التراكم المعرفي الأذي يسأتقر فأي الالوعأي ف (( االيمأان بضأرورة
تثقف الشاعر باالطالٍ علي ظثار السلف األولأي منهأا بوجأ خأاص كأان مأن الطبيعأي ان يجعأل هأذه المعأاني
فأأي ذاكأأرة الشأأاعر ((فيرددهأأا فأأي شأأعره عأأن غيأأر قصأأد حينأا ً أو يروقأ بعضأأها فيصأأوغ صأأياغة جديأأدة))
فالذاكرة هنا تكون مصدرا ً لعبقرية الشاعر المبدعة ألنها تمكن كما يقأول سأتيفن سأبندر (( مأن أن يصأل الأي
لحظأأة االدرا المباشأأر التأأي تسأأمي االلهأأام باللحظأأات الماضأأية التأأي حملأأت إلي أ انطباعأأات مماثلأأة وهأأذا
الوصأأل لالنطبأأاٍ الأأراهن باالنطباعأأات الماضأأية يمكأأن الشأأاعر فأأي اللحظأأة مأأن ان يخلأ تتليف أا ً عبأأر الأأزمن
قوام انغام إن هي إال انطباعأات متماثلأة تلقاهأا الشأاعر فأي أوقأات متباينأة ووصأل بينهأا فأي تشأبي يحتويهأا
جميع أا ً متعاصأأرة ))(السأأعدني  1991ص )68فالتنأأاص عمليأأة واعيأأة تأأتم وف أ ظليأأات وظيفيأأة يكفتَأأرا أن تكأأون
واعيأة كالتأداعي والتجديأد حتأي يعأأرف الكاتأت مأا يحتاجأ مأن الأأنص القأديم للأنص الجديأد (( ويأرى بعأأا
علماء النفس أن يكتفوا بتقسأيم الحأاالت العقليأة الأي شأعورية وال شأعورية وال يأدخل تحأت الحأاالت العقليأة
الالشأأأعورية إال تلأأأ الحأأأاالت المكبوتأأأة التأأأي يصأأأعت اسأأأترجاعها بتسأأأاليت التأأأذكر االعتياديأأأة فيعتبأأأرون
المعلومات والعواطف والخبأرات فأي حالأة شأعورية مادامأت سأهلة االسأترجاٍ ويعتبأرون الأذكريات المؤلمأة
والرغبات المكبوتة المستبعدة فأي حالأة ال شأعورية ))(القأومي  1985ص )316والمعلومأات والعواطأف والخبأرات
هي أدوات االديت وما دامت تعأد حالأة شأعورية فهأي تكمأن فأي منطقأة الأوعي وبالتأالي يسأهل اشأتغالها عنأد
كتابة النص .

29

Journal of Strategic Research in Social Science, 2022, 8 (SE), 19-36.

المبحث الثاني
التجديد بين الوعي والالوعي
الجديد في اللغة ال( جمع جدود) الشيء الذي لم نعرف من قبل ويقأال ( مأن جديأد) أي مأرة أخأرى))
مأأن المأأؤلفين  2008ص )150و (( التجديأأد االبتكأأار اإلصأأالح إعأأادة التنظأأيم ))(نفس أ ص )106والشأأاعر فأأي قصأأيدة
ي جديدا ً للنص القديم لأيالئم الحكايأة الجديأدة فأي الأنص ويخبرنأا حكايأة مأن حكايأات
(شهرياريات) ابتكر معن ً
شهرزاد لم نعرفها مأن قبأل ولأم نسأمع عنهأا فهأو يسأتدعي نصأا ً قأديما ً يبنأي عليأ نصأ الجديأد والتنأاص فأي
تعريفأ يشأأترط اإلضأأافة فأأي الأأنص الجديأأد فالشأأاعر اقتأأبس مأأن القصأأة األصأألية اإلطأأار العأأام والشخصأأيات
(الراوي شهرزاد) و( المروي ل شهريار) وبعضا ً من لغة الخطات في القصة

(مجموعأة

ضمن القصيدة معني أراده أن يسأتريح فأي ذهأن القأاريء
(( سالما ً ايها المل السعيد ))(الساعدي  2013ص )92ليك َ
الموجوٍ مثل وهو يبح عن مدينت التي هاجرت وعن البالد التي أصبحت حكاية :
(( يأأا أميأأر الأأبالد أيأأن الأأبالد))(السأأاعدي  2013ص )92وشأأهرزاد التأأي تأأروي كأأل يأأوم حكايأأة جديأأدة لشأأهريار
لتضمن بقائها علي قيد الحياة وتنجو وبنأات جنسأها مأن بطشأ فأي ألأف ليلأة وليلأة انحرفأت فأي القصأيدة عأن
غايتها األصلية فلم تعد تروي ما يمتع ويسلي فال يريدها أن تكمل الحكاية التي تريدها هي
(( فما طعم الحكايا والليالي
وحلم كل شجر

طعين))(الساعدي  2013ص)93

فيقطع الحدي :
((كفي شهرزاد
ت الحدي معي
قد ملل ِ
فاصعدي العرش هذا

المساء))(الساعدي  2013ص)93

وفي البالغة العربية الكثير من المصطلحات مثل التناص تشير الي عالقة النصوص ببعضها
فالتنأأاص كمصأأطلح اختلطأت في أ الكثيأأر مأأن المفأأاهيم البالغيأأة كاالقتبأأاس والتشأأبي والتضأأمين والسأأرقة وإذا
عزلنا
مفهأأوم (السأأرقة) خأأارج إطأأار بحثنأأا لوضأأوح حأأدوده فأأي األدت واللغأأة ف(( السأأرقة لغأأة  :قأأال ابأأن فأأارس
السين والقاف والراء أصل يدل علي أخذ شيء في خفاء وستر واصأطالحا ً  :أن يتخأذ الشأاعر شأيئا ً مأن شأعر
غيره ناسبا ً إياه الي نفس وهو عيت عندهم ))(الحديأدي  1995ص )16وإذا كان التناص يفتأرا االضأافة شأرطا ً
في النص كما اشرنا انتفت شبهة السرقة ولم يعد لها مكان في القضأية علأي اسأاس معرفأة الشأاعر أو الكاتأت
بما سيضيف للنص الجديد  .أما المفأاهيم البالغيأة األخأرى كاالقتبأاس والتشأبي والتضأمين التأي ظلأت عالقأة
في حدود التعريف إذ فيها من معني التناص شيئ
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وفي التناص مأن االقتبأاس والتشأبي والتضأمين شأيء أيضأا ً وسنوضأح هأذا األمأر فاالقتبأاس فأي واحأد مأن
أساليت تعريف بأتن ال ينقأل المقتأبس عأن معنأاه األصألي ويمكأن فيأ تغييأر المقتأبس بزيأادة أو نقصأان أو
تقديم أو تتخير أو ابدال الظاهر من المضمر(مطلوت والبصير  2009ص )441-440وفي تعريف التشأبي ((هأو تقأارت
شيئين في وج وأختالفهما في وج أخأر))(مطلأوت والبصأير  2009ص )257والتضأمين ((مثأل االقتبأاس يلتقأي معأ
فأي إدراج شأأيء فأي شأأيء))(مطلأوت والبصأير  2009ص )442فاالقتبأأاس يأدخل فأأي معنأي التنأأاص علأي الأأرغم مأأن
محافظتأ علأأي شأأروط فأأي الأأنص الجديأأد لكأأن هأأذا ال ينفأأي إن لالقتبأأاس دور فأأي الأأنص الجديأأد فهأأو يكمأأل
المعني في النص برضافة معني إلي معني وللتضمين كاالقتباس دوره أيضا ً في إحأدا إضأافة للأنص بدخولأ
ف ي عالم الجديأد وفأي معنأي التشأبي تتكيأد علأي ان كأل نأص يولأد بتنأاص مأع نأص ظخأر حسأت مأا تقتضأي
الفكرة فالمولود البد أن يحمل شأيئا ً مأن شأكل أبويأ وصأفاتهم واألضأافة شأرط يفعأل عمليأة التنأاص وبالتأالي
يحد بينهأا وبأين االخأتالط بالمصأطلحات البالغيأة التأي ذكرناهأا فأالنص الجديأد البأد أن يحمأل إضأافة جديأدة
تمنح هويت وإال ما الفائدة مأن إعأادة الأنص بثوبأ القأديم مأرة اخأرى فكأل تنأاص فيأ شأيء مأن التضأمين
واالقتباس والتشبي والشاعر في (شهرياريات) قارت بين عالم القصيدة وعالم الحكاية بتشاب الشخصأيات فأي
إطار الراوي والمروي لأ والجأو العأام فأي القصأة لكنأ غيأر فأي معنأي الأنص األصألي فأزاد وأنقأص وأبأدل
أي جديأأدا ً أراده فأأي
وأنأأت نص أا ً جديأأدا ً كمقت َبِس أا ً اإلطأأار القأأديم والشخصأأيات مأأن القصأأة األصأألية وضأأمن معنأ ً
القصيدة .
و((عرفت حكايات ألف ليلأة وليلأة علأي انهأا مأن األدت العجأائبي لكثأرة مأا تتضأمن مأن الخرافأات وعجائأت
وغرائأأأأت بأأأأل تتشأأأأكل فيهأأأأا صأأأأور ال تعأأأأرف المأأأأتلوف وال المعقأأأأول فقأأأأد تشأأأأبعت بصأأأأور أساسأأأأها
التخيل))(الصأحن  2013ص)151وجأد فيهأا الشأاعر مناخأا ً مالئمأا ً للتنأاص فأي القصأيدة فهأذه الأبالد ال تمأوت تظأل
كالحكايأا كأالم يكعأاد وقأد قصأد التنأأاص مأع الحكايأات العجيبأة الخارقأة ليحكأأي قصأة البلأد الأذي أصأبح كالمأا ً
يكحكي ويختفي ويعاد لكثرة ما مر ب من األحدا
(( لم أصدب قيل البالد كالم
سوف يحكي ويختفي ويعاد

))(الساعدي  2013ص)92

وتحكي شهرزاد حكاية الوطن العجيت (( وكل حكاية وطن جديد ))(السأاعدي  2013ص )92وتصبح بغداد حكايأة
عجائبية أخرى من حكاياتها ومن مظاهر التجديد في النص الشأعري أيضأا ً ان (شأهريار)في قصأة (ألأف ليلأة
وليلأأأأأأة) يكتفأأأأأأي بأأأأأأدور(المروي لأأأأأأ ) لكنأأأأأأ فأأأأأأي القصأأأأأأيدة يبأأأأأأدأ الحكأأأأأأي قبأأأأأأل أن تبأأأأأأدأ (شأأأأأأهرزاد):
(( أيقظتني فلم تنم شهرزاد
يا أمير البالد أين البــالد
لم أصدب قيل البالد كالم
سوف يحكي ويختفي ويعاد
وقضي الليل والكالم أنيـــ

31

Journal of Strategic Research in Social Science, 2022, 8 (SE), 19-36.

وإذا الفجر لم تكــن بغـــداد
خمرة الشرب هاجرت فتعالي
أكملي لي الحدي َ يا

شهرزاد))(الساعدي  2013ص)92

ويشتر في إكمال الحكاية التي تقصها (شهرزاد) لينقل للمتلقي ما يشاهده من أهوال في هذه البالد
(( أنا شهريار الحكايا
أحلما ً تكرى
أن يكبدل هذا الزمان
وأغفو علي صوتها
كان ونمت قليالً
ألصحو كثيرا ً علي صوت
أحذية الجند
والحرس العابثين

))(الساعدي  2013ص)96-95

فما تريد ان تقول شهرزاد فأي القصأيدة لأم تقلأ ( فأي ألأف ليلأة وليلأة) وهأي تأروي ماعاشأت مأن أحأدا فأي
ليأال أكخأر ولكنهأا فأي الليأالي كانأت تأروي حكايأات الخأرين بمأا لأديها مأن
بغداد فزادت علي ألف ليلأة وليلأة ٍ
معرفأة واسأعة (( إذ لأيس أمأام شأهرزاد إال أن تتفأنن فأي ترتيأت خرافأات متتاليأة تصأرف الملأ عأن قتلهأأا
وتجعلأ أسأأير خرافاتهأأا))(ابأأراهيم  2005ص )156وهأأي تريأأد فأأي القصأأيدة أن يعأأي شأأهريار مأأا يحأأد للأأبالد فأأال
تسعي للنجاة بنفسها أو إنقاذ بنأات جنسأها فأالمعني الأذي يريأده الشأاعر ويترقبأ المتلقأي هأو المهأم فأي الأنص
فنحن نعرف ( شهريار وشهرزاد) لكننا نريد أن نعرف ما تبوح ب والشاعر يعي تناص وعيا ً تاما ً مبنيا ً علأي
وعي للنص القديم .
فسعي الي توظيف الشخصيتين األساسيتين في القصة مع تغيير ثيمة القصة األصألية ( المأوت والبقأاء) رغبأة
شأأهرزاد بالمحافظأأة علأأي حياتهأأا فوظأأف إطأأارالراوي والمأأروي لأأ وغيأأر الثيمأأة األساسأأية فأأي القصأأة
بمضمون جديد في القصيدة ليكشف المعني الذي يؤطره بتل القصة فيبوح بما يعرف عأن بغأداد ومأا تمأر بأ
من متساة .
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االستـــــــنتاج
إن التنأاص نشأأاط عقلأأي يأأتم بأأوعي الكاتأأت التأأام إلخأأراج نأأص جديأأد للوجأأود يحمأأل مالمأأح نصأأوص أخأأرى
هضمتها ثقافت
وثقافة المتلقي إذ يشترط ظليات وظيفية تحدد وجوده (التداعي والتجديد) فالشاعر في قصأيدة ( شأهرياريات)
بني نصا ً جديدا ً علي أنقاا نص ساب محافظا ً علأي هيكأل الأنص القأديم فأاقتبس اإلطأار العأام والشخصأيتين
األساسيتين (الراوي والمأروي لأ ) مأن الحكايأة األصألية ليؤسأس حكايأة جديأدة مأن الواقأع لكأن الشأاعر يعأي
استحضأأاره للأأنص القصصأأي وعي أا ً تام أا ً لحاجت أ لأأنص خيأأالي يسأأتوعت واقأأع الالمعقأأول والالمنطأأ مأأن
األحدا فاستدعي (شهرزاد) من ألف ليلة وليلة وأضاف لحكاياتها حكايات جديدة مستثمرا ً دورها في القصأة
األصلية بما تملك من معرفة واطالٍ واسع علأي عجائأت األمأور وغرائبهأا ومأا تحملأ مأن األخبأار فضأمن
الليأأالي حكايأأات أخأأرى بمضأأمون جديأأد وبرطأأار القصأأة لأأيالئم الجأأو العأأام فأأي القصأأيدة مسأأتحوذا ً علأأي ذهأأن
واٍ الستدعائ هذا النوٍ من الحكايات ليالئم المعنأي فأي
القارئ وما يمل من خزين عن هذه الحكايات وهو ٍ
النص الجديد.
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