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Abstract: 
The term intertextuality, its concept and theory, emerged from the womb of the semiological trend in the theory of 

culture and literature belonging to modern linguistics. That is to the visual text such as theatre, cinema, and 

formation, where the theory of intertextuality made a turning point in the field of criticism, especially in the field of 

semiotic criticism, so the visual text became subject to critical semiotic and analytical practices of the meanings and 

connotations that surround the image of the theater, the image of the film, and the plastic image. 

Since intertextuality in its general concept is the convergence or intersection of a new text with a previous text or 

texts, it is evidence that human knowledge is cumulative intercultural knowledge, as it is subject to influence and 

be influenced by different human knowledge, and that cultural interaction, is what reproduces that knowledge - 

including plastic knowledge - in different and renewed forms, but at the same time it is not without overlap and 

intersection that comes on multiple forms that are levels, and patterns of intertextuality. 

This study is concerned with studying the manifestations of visual intertextuality in the visual plastic elements, 

which is represented among the works of the Saudi artists, where an intentional sample of the figurative plastic 

works of Saudi artists is chosen in order to ensure the presence of intertextuality in them in different forms so that 

the study achieves its objectives. The number of works in the study sample reached (12) figurative works, which 

are studied and analyzed, and the study produced many results, the most important of which is that intertextuality 

in the works of the Saudi formations is produced through the gradual influence of some Saudi formations, as some 

of them are affected in the early stages of the formation by prominent Saudi plasticines, and the visual intertextuality 

represented in the works of Saudi figurines is mostly in partial intertextuality patterns such as embedding (inlaying), 

reduction, amplification (expansion); The study also suggests conducting studies dealing with intertextuality in 

general - and not only in the visual elements - in the works of the Saudi formations, to ensure the technical and 

stylistic intertextuality, and the intertextuality of meanings and connotations in the intertextual works. 
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 :الملخص
انيات المنتمية إلى علم اللس ،التيار السيميولوجي في نظرية الثقافة واألدب، ومفهومه، ونظريته من رحم (Intertextuality)ظهر مصطلح التناص 

ذلك إلى  تطبيقاته، ليس في مجال النص األدبي فقط، وإنما تعدى تكية هذا المصطلح، وأشاعته، وأشاعالحديثة، وقد أنتجت الدراسات السيميائية التفكي
أصبح خاصة في مجال النقد السيميائي، فلتناص نقطة تحول في مجال النقد، نظرية ا النص البصري كالمسرح، والسينما، والتشكيل، حيث صنعت

 النص البصري يخضع لممارسات نقدية سيميائية تحليلية للمعاني والدالالت التي تكتنفها صورة المسرح، وصورة الفلم، والصورة التشكيلية.
د مع نص أو نصوص سابقة، فهو دليل على أن المعرفة اإلنسانية هي معرفة التناص في مفهومه العام هو تقارب أو تقاطع نص جدي ن  إوحيث 

نتاج تلك المعرفة إو ما يعيد قف والتأثر والتأثير ه، وذلك التثاابعض  بعضها مع تراكمية تثاقفية، حيث تخضع للتأثر والتأثير بالمعارف اإلنسانية المختلفة 
ر مختلفة ومتج -ومنها المعرفة التشكيلية-  مستويات   ُتعد   ،ددة، ولكنها في الوقت نفسه ال تخلو من تداخل وتقاطع يأتي على أشكال متعددةفي صو 

 للتناص. اوأنماط  
تم  ثوهذه الدراسة ُتعنى بدراسة مظاهر التناص البصري المرئي في العناصر البصرية التشكيلية، والمتمثل بين أعمال التشكيلين السعوديين، حي

دافها، وقد وذلك لضمان تواجد التناص فيها بأشكال مختلفة لتحقق الدراسة أه ؛األعمال التشكيلية التصويرية للفنانين السعودييناختيار عينة قصدية من 
، تم دراستها وتحليلها، وقد أسفرت الدراسة عن نتائج عديدة، من أهمها هو أن التناص في ا تصويري  ( عمال  12بلغ عدد األعمال في عينة الدراسة )

ة التكوين بتشكيليين هم في بدايات مرحليلين السعوديين، حيث يتأثر بعضل التشكيلين السعوديين ينتج من خالل التأثر المرحلي لدى بعض التشكأعما
، ع(مين )الترصيالتض :مثل ،بارزين، كما ويتمثل التناص البصري في أعمال التشكيلين السعوديين في األغلب في أنماط التناص الجزئيسعوديين 

في أعمال  -وليس التناص في العناصر البصرية فقط-كما واقترحت الدراسة إجراء دراسات تتناول التناص بشكل عام  ،االختزال، التضخيم )التوسيع(
ا، ا ضمني  ص  اسلوبي، وتناص المعاني والدالالت في األعمال المتناصة، حيث تبين للباحث أن هناك تنعوديين، لتضمن التناص التقني واألالتشكيلين الس

 ا في أعمال التشكيلين السعوديين.ا أسلوبي  وتناص  
التناص، التناص البصري، التشكيل السعودي، أنماط التناص. :المفتاحيّةالكلمات  

 :المقدمة
ا ما يسبق التنظير في مجال األدب للمصطلحات والمفاهيم غالب  

والنظريات، ذلك التنظير المماثل له في مجال التشكيل، ومن ذلك 
ظرية هو البحث في نو  ،التنظير األدبي السابق للتنظير التشكيلي

ا، والتي وتطبيق  ا، ا ومفهوم  مصطلح   (Intertextuality) التناص
طلح التناص، ظهرت في السيميائيات الحديثة، حيث شاع مص

، (7)الزعبي ا لما ذكرهات القرن العشرين، وذلك طبق  واستخداماته في ستين
وعرف  ،حيث قال: "وقد شاع هذا المصطلح في الستينات من هذا القرن 

 اأو ظهر، كما يشير أغلب الدارسين، على يد الباحثة جوليا كرستيف
(Julia Kristeva)  في مقاالتها عن السيميائية والتناص في مجلتي

(Tel-Qucl) و(Critique"). 

اهضة والتي جاءت من ،وقد أفضت الدراسات السيميائية التفكيكية
للبنيوية إلى ظهور هذا المصطلح، وإشاعته، وتطبيقه، ليس على حدود 
النص األدبي المقروء فقط، وإنما تعدى ذلك إلى قراءة التناص في 
النص البصري كالمسرح، والسينما، والتشكيل، حيث صنعت نظرية 

، يخاصة في مجال النقد السيميائلتناص نقطة تحول في مجال النقد، ا
فأصبح النص البصري يخضع لممارسات نقدية سيميائية تحليلية 
للمعاني والدالالت التي تكتنفها صورة المسرح، وصورة الفلم، والصورة 

 التشكيلية.
حيث  ،إن نظرية التناص تتبنى القراءة الشاملة للنص إلى ما ورائياته

ن كل خطاب بصري هو نص وبناء ال يتشكل إال وفق جملة من إ"
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ثرات االجتماعية والثقافية والدينية وغيرها من السياقات التي ساهمت التأ
وتطبيق القراءة التناصية في أرحام  ،في بلورته على نحو معين

وإلى  ،الخطابات البصرية تفيد الذهاب بها إلى العوامل التي صاغتها
من هنا  ،التي أث رت عليها بات الشعورية والالشعوريةاستجالمؤثرات واال

تكون  كما ،ُيتعمد استحضارها أو إدخالها على مستوى بنياتها فإنه
لالهتمام أكثر بقضية المرجع في هذه النصوص داخل إطار  مدعاة

 ".(10)اإلشتغال السيميائي
هو تقارب أو تقاطع نص جديد مع نص إن التناص في مفهومه العام 

راكمية تأو نصوص سابقة، دليل على أن المعرفة اإلنسانية هي معرفة 
، اعض  بر وتأثير تلك المعارف في بعضها تالقحية، تخضع لمدى تأث

نتاج إلتثاقف المعرفي الذي بدوره يعيد ومدى اتساع هامش التالقح وا
ددة، في صور مختلفة ومتج -ومنها المعرفة التشكيلية-تلك المعرفة 

ولكنها في الوقت نفسه ال تخلو من تداخل وتقاطع يأتي على أشكال 
كالتشويش، واالختزال، والمبالغة، والقلب أو العكس، وغير  :ةمتعدد

 ذلك من صور التناص وأنماطه المتعددة.
جالي وال سيما في م ،ويظهر التناص في كثير من األعمال التشكيلية

ن هناك من يجد إ، بل (Panting)والتصوير  ،(Drawing)الرسم 
ا من وح   ووضال  أن التناص البصري في المجال التشكيلي، أكثر تمث  

التناص في المجال األدبي، على المستويين المستوى الظاهري 
والمستوى التكويني للعمل التشكيلي، وقد تناصت أعمال لكبار الفنانين 
العالميين في الغرب والشرق، وكذلك على مستوى الوطن العربي 
والمحلي، وهذه الدراسة تهدف إلى دراسة مظاهر التناص البصري بين 

 ال التشكيلية للفنانين السعوديين.األعم

 مشكلة الدراسة:
 ما بعد البنيوية، والتيأحد منتجات االتجاهات النقدية  يعد التناص

كرست  ات القرن العشرين، والتيربية في ستينظهرت في الكتابات الغ
فكرة حتمية التناص في منتجات المعرفة اإلنسانية وتمظهرها في 

التشكيل، وهذه الحتمية تستمد ذاتها من األدب، والسينما، والمسرح و 
ة ، وتأثر تحوالتها الزمانيهاوتالقح حتمية تراكم المعرفة اإلنسانية

 .ابعض  مع بعضها والمكانية 
ويستطيع الناقد المحترف والمشاهد ذو العين الفاحصة أن يلتقط بسهولة 

لتي ترجع ، وانمظاهر التناص البصري في أعمال التشكيلين السعوديي
سباب الديموغرافية المشتركة بين أولئك الفنانين، وأسباب أخرى مثل لأل

 لفنانين.سلوبي بين اي، والتواصل المعرفي، والتأثر األالتالقي الفكر 
لم يجد دراسات وأبحاث تناولت  -على حد علمه-في حين أن الباحث

دراسة  وى ، سندراسة التناص البصري بين أعمال التشكيلين السعوديي
 نوهي التي تناولت التناص في أعمال التشكيلين السعوديي، (8)السبيعي

مع أعمال عربية وغربية، فقد دفعت بالباحث إلى دراسة هذه الظاهرة، 
 لذا فإن مشكلة الدراسة تنحصر في:

دراسة مظاهر التناص البصري المرئي في العناصر البصرية 
 والمتمثل بين أعمال التشكيلين السعوديين. ،التشكيلية

 لة الدراسة:أسئ
  كيف يمكن الكشف عن أنماط التناص البصري الشكلي في

 عينة من أعمال التشكيليين السعوديين؟
  ما هي أنماط التناص البصري الشكلي في عينة من أعمال

 التشكيلين السعوديين؟
 أهداف الدراسة:

 عن  للكشف ؛تحليل عينة من أعمال التشكيلين السعوديين
 ا.أنماط التناص البصري بينه

  الكشف عن أنماط التناص البصري في عينة من أعمال
 التشكيلين السعوديين.

 أهمية الدراسة:
تأثر ييعد الفن أحد المنتجات المعرفية والثقافية لإلنسان، وهو بذلك ال 

محيطه ن الفنان يتأثر بواقعه و إحيث  ، أن بما يتأثر به الفنان ذاتهإال  
واالقتصادي، وغير ذلك من مؤثرات السياسي، و االجتماعي، و الثقافي، 

تجعله يعبر عن كل ذلك في صورة مرئية من صور الفن، وتقود تلك 
 ،رينوتواصل المعرفة مع اآلخ ،المؤثرات الفنان إلى حتمية تالقح الفكر

كل مما يؤدي إلى تأثر الفنان بش ؛خاصة مع الفنانين في الوسط الفني
 ، تظهر في شكل تناصمباشر أو غير مباشر بأعمال فنانين آخرين

بصري، وهذه الدراسة تحاول أن تقف على أنماط التناص البصري بين 
كمساهمة في إلقاء نظرة نقدية تخدم  ،أعمال التشكيلين السعوديين

 أدبيات السيرة التشكيلية السعودية.

 حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة على دراسة التناص البصري في العناصر الشكلية فقط 

في عينة من أعمال التشكيلين  -العناصر والدالالت الضمنيةال -
السعوديين، كما تقتصر الدراسة على دراسة ذلك التناص الظاهر بين 
األعمال في عينة الدراسة فقط، أي التناص بين أعمال الفنانين 

 السعوديين.

 مصطلحات الدراسة:
 (:Intertextuality) التناص

الذي يفهم في أنه المصطلح "بالتناص  )Landwehr( (18)يعرف
العموم على أنه يشير إلى العالقات الهيكلية العالئقية بين نصين أو 

 أكثر".
التناص في أبسط صورة، يعني أن يتضمن أن " )7(ويورد الزعبي

عن طريق  ،أخرى سابقة عليه ا أو أفكار انص أدبي ما نصوص  
 ا شابه ذلك منأو م ،أو اإلشارة ،أو التلميح ،أو التضمين ،االقتباس
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المقروء الثقافي لدى األديب، بحيث تندمج هذه النصوص أو األفكار 
 وتندغم فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل". ،مع النص  األصلي

أحد مميزات النص األساسية التي أنه: "بالتناص  (13)وتعرف مزعل
تحيل إلى نصوص سابقة أو معاصرة، مع ما يحمله النص الجديد من 

 فنية وجمالية مميزة".إضافة 
نائية أنه أحد الخصائص الببا في هذه الدراسة جرائي  ف التناص إعر  ويُ 

للنص البصري التشكيلي، وهو ما يشير إلى بنية نصية قائمة على 
بنية أو بنى نصية سابقة أو معاصرة، بحيث تتداخل تلك البنى في 

 ا.ا جديد  ا تشكيلي  ا بصري  عالقات جديدة لتنتج نص  
 Visual intertextuality of) لتناص البصري في العناصر الشكليةا

formal elements): 

ألعمال أنه التناص في ابا في هذه الدراسة ُيعرف هذا المصطلح إجرائي  
والمتمثل في العناصر الشكلية للعمل الفني ال العناصر  ،التشكيلية

 باشر.ما بشكل الضمنية، أي العناصر التي يمكن تمييزها بصري  

 الدراسات السابقة:
الرغم من قلة األبحاث والدراسات التي تناولت موضوع التناص على 

البصري في التشكيل، على عكس تلك التي في مجال األدب واللغة، 
إال أن الباحث تمكن من إيجاد بعض الدراسات التي تناولت ظاهرة 

أي ر  التناص في الصورة التشكيلية، وخاصة في الصورة المؤثرة في
المجتمع كالكاريكاتير، أو الصورة الموظفة في كتب العلوم االجتماعية، 
 أو الموجهة من قبل مؤسسات اجتماعية، ومن تلك الدراسات ما يأتي:

هدفت إلى دراسة االفتراضات الضمنية  التي )Werner ()19( دراسة -
في الرسوم الكاريكاتيرية الموجودة في كتب الدراسات االجتماعية 

اطعة كولومبيا البريطانية بكندا، بدال من افتراضات المشاهدين بمق
 األحداث التاريخية، أو التلميحات اتوالمحررين، والتي تنتجها تناص

األدبية أو المعرفة السابقة، والتي تضع المشاهد في ذاكرة ثقافية ضيقة 
لتأويل النص. وقد أفادت هذه الدراسة في اإلطار النظري للدراسة 

ي فالدراسة الحالية تبحث ف ،، مع اختالف مجال البحث بينهماالحالية
 التناص البصري بين أعمال التشكيلين السعوديين.

والتي أورد في عنوانها  ،)Werner()20(كما نشرت دراسة أخرى لـ -
له هذه الصورة؟ وقد هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة و السؤال: ما الذي تق

 هي األشكال هي: ما هو التناص؟ وماو  ،ومناقشتهاثالثة أسئلة عن 
مة وتكون مه ؟ثار المترتبة على هذه األسئلةالتي تتخذها؟ وما اآل

مي الدراسات االجتماعية في تعليم الطالب قراءة تدفق الصور من لمعل  
قد ، و هوقيم هوقضاياالمجتمع يفسر تطور أحداث  ،منظور اجتماعي

التناص يؤدي إلى إثراء أن  :أسفرت هذه الدراسة عن نتائج من أهمها
من حيث التوضيح وتقديم األدلة،  ،معاني تأويل الصورة االجتماعية

هم في التوسع الداللي واالنفتاح في ضوء التفسيرات المختلفة، اكما يس
لبناء ا، و في اإلطار النظري لدراسة ا من هذه الحاليةوقد أفادت الدراسة 

 ين.، مع اختالف مجالي تطبيق الدراستالمفاهيمي  

 لهوآليات تشك   ،إلى دراسة التناص )12(وقد هدفت دراسة مزعل-
نتجت ي أ، والتللفنان العراقي فاخر محمد كفي لوحات الزيت واألكريلي

، وجاءت نتائج الدراسة 2005)-(1993في الفترة الزمنية بين العامين 
مؤكدة على أن التناص في أعمال فاخر محمد يعمل على تأكيد 

عن التقليد واالستنساخ، كما أن هناك مقاربات نصية  االتجريب بعيد  
 Pabloفي المعالجة الشكلية لدى جواد سليم، وفائق حسن، وبيكاسو)

Picasso( وبول كلي ،)Paul Klee( وخوان ميرو ،)Joan Miró ،)
ي، طار النظر ة خاصة في اإلالدراسالدراسة الحالية من هذه وقد أفادت 

 ت.والتساؤال ،واألهداف ،في الموضوعبالرغم من اختالف الدراستين 
كيفية أن ُيورط المشاهد في  )Crinall ()17( في حين ناقشت دراسة-

 عالنية لحملة الرعاية االجتماعيةقات اإلاالستجابات إلى رسائل الملص
األسترالية، والتي تستخدم التناص بين تلك الملصقات والروايات 

 ثقافة ذلك المشاهد، كماالوصفية، والقصص الشخصية النابعة من 
تبحث الدراسة في كيفية مساهمة التناص في تحديد معاني تتجاوز 

وظيف من خالل ت صقات؛القراءات الشائعة للصور المرئية في تلك المل
لمترسبة امن المعاني  الق لتعزيز المعاني الناشئة بدال  التناص بشكل خ

 هارضياتوف هااؤالتوتسأهداف هذه الدراسة  ا، وبالرغم من اختالفسابق  
طار اإلمنها في  ، إال أن الدراسة الحالية استفادتمع الدراسة الحالية

 وتمثالته في الصورة البصرية. ،لتناصي  لمفاهيمال
ا يقي  ا وتطبإلى إسقاط مفهوم التناص نظري    )10(هدفت دراسة عبادة وقد-

صورة العلى الصورة الثابتة، والكشف عن مدى نفوذ التناصية في 
الثابتة، وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج كان من أهمها 

ياقا ا وسأن التناص في األدب يختلف مفهوم   ،على الصعيد النظري 
عن التناص البصري، وعلى الصعيد التطبيقي وجدت الدراسة  واشتغاال  

أن من الممكن استخدام التناص كآلية لقراءة النص البصري، كما أن 
لدراسة ا، وقد أفادت ا ومضمون  ص يظهر في الصورة الثابتة شكال  التنا

طار النظري بالرغم من اختالفهما في الحالية من هذه الدراسة في اإل
 األهداف والتساؤالت.

إلى التناص في الرسم العراقي التعر ف  )13(كما هدفت دراسة مزعل-
تخدمت ، وقد اس2005) -(1997المعاصر وللفترة الواقعة بين عامي 

هذه الدراسة المنهج التحليلي في دراسة أعمال تصويرية منتجة بألوان 
ة ، وقد أسفرت هذه الدراسة عن كالزيت واألكريلي أن رزها أبنتائج عد 

دة سابقة أخرى متعد اا يجمع في طياته نصوص  تناص   يحوي النص الذي 
أو معاصرة له وفق ما يسمى بالجينيت أي جامع النص، كما وأن 

نى المعمن حيث األعمال الفنية ذات التناص تؤدي إلى تأويل واسع 
 هذه الدراسة في اإلطارمن الدراسة الحالية والداللة. وقد أفادت 

 ن في بعضالنظري، وطريقة تحليل األعمال، كما اتفقت الدراستا
 ئجهما.نتا
على البحث في اآلليات التي أنتجتها  )9(كما ركزت دراسة صالح-

المثاقفة البصرية بين الخزف البريطاني والخزف العراقي المعاصر، 
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وذلك من خالل األشكال واألساليب والتقنيات الخزفية، وقد توصلت 
تمثل التناص بين الخزف  ،هذه الدراسة إلى نتائج كان من أهمها

لخزف العراقي المعاصر في مستوياته االجترار، البريطاني وا
في  دراسةهذه الالدراسة الحالية من واالمتصاص، والحوار، وقد أفادت 

ن الدراسة الحالية تبحث في التناص اإلطار النظري فقط، حيث إ
 .ابعض  مع بعضهم البصري بين أعمال التشكيلين السعوديين 

 النظري: اإلطار
 يخ تطوره:: مهوو  التناص وتار أوًل 

، الذي ُيفهم عموم ا على أنه يشير إلى أصبح مصطلح التناص
ا في أواخر الع ات تينالسالقات الهيكلية بين نصين أو أكثر، شائع 

مقاربات ذات ستراتيجية للإككإستراتيجية بديلة لدراسة النصوص األدبية 
، وقد خرج مصطلح التناص )18(في قراءة النصوص التاريخيالتوجه 

ومفهومه ونظريته من رحم التيار السيميولوجي في نظرية الثقافة واألدب 
المنتمية إلى علم اللسانيات الحديثة، الذي أدى البحث فيه إلى ظهور 

 Ferdinand deفرع منها على يد )فردينان دي سوسير( )

Saussure)، ائية أو يوهو علم الداللة أو ما يسمى بالسيم
ية؟ العالمة اللغو  ةحول ماهي   سير سؤاال  ، وقد طرح سو ةالسيميوطيقي

وقد أجاب عن هذا السؤال بأن عرف العالمة على أنها عملة ذات 
األول هو المدلول أي المفهوم، والثاني هو الدال أي الصورة،  ،وجهين

وبالتالي فإن العالمة في رأي سوسير هي ما تجمع بين الدال والمدلول 
للغة اا داخل النظام اللغوي ذي بشكل سهل وسلس، ألنها تنشأ وظيفي  

الترابطية التي تعتمد على عمليات التركيب، وترابط المعاني، فالعالمة 
ال يمكن أن تنتج معنى داخل النظام اللغوي إال من خالل تماثلها أو 

ير سوسلنظرة ووفق ا  ع عالمات أخرى، أو اختالفها عنها.ترابطها م
إلنسانية في القرن العشرين، معظم مجاالت العلوم ا تتأثر للعالمة، 

األطر العامة لعلم جديد أسماه علم العالمات، أو علم  تحيث وضع
 .)2((Semiology)الدالالت، أو السيميولوجيا 

أن راجت أفكار سوسير في األوساط اللغوية، واألدبية، والنقدية،  وبعد
ومع بروز البنيوية كمنهج ثوري في األوساط اللغوية، واالجتماعية، 

ارها حيث كا ألغلب أفوالثقافية، اتخذت من مفاهيم علم العالمات منطلق  
ن حيث ة البشر مإنتاج وصف جديد وثوري لثقاف" -أي البنيوية-أرادت 
غ على غرار تعريفات سوسير الجديدة للعالمة الرموز المصو نظام 

في  «وال   لغوي اتح»والبنية اللغوية. وهذه الثورة في الفكر، والتي ُسم ِّيت 
 ". )2(العلوم اإلنسانية، يمكن فهمها بأنها أحد أصول نظرية التناص

ها ة التناص برمتولكننا ال نستطيع إحالة إرهاصات ظهور نظري
ن الفيلسوف واللغوي واألديب الروسي ميخائيل حيث إ إلى سوسير،

األفكار األولية للتناص من  وضع ،(Mikhail Bakhtin)باختين 
خالل كتاباته عن نظرية اللغة واألدب، والسيميائية، والنقد، وكذلك في 

(، Metalinguisticsكتاباته عن علم النص، وعلم ما وراء اللغة )
 ما يأتي: (3)وفي هذا الخصوص يورد تودوروف

ا بعلوم اللغة. ففي بداية العشرين ت ا"لقد اهتم باختين اهتمام ا خالص 
في النقد[: الموقف األول تبناه ]راج موقفان متعارضان  ،من هذا القرن 

النقد األسلوبي الذي التفت فقط إلى التعبير الفردي، والموقف الثاني 
زت على اللغة وقد رك ،)سوسير( على يد تبنته اللغويات البنيوية الناشئة

(Langue)   :أما موضوع باختين الخاص فيقع بين هذين الموقفين
البشري بوصفه نتاجا لتفاعل اللغة وسياق التلفظ  (utterance)التلفظ 

السياق الذي ينتسب إلى التاريخ... إن أهم مظهر من مظاهر التلف ظ، -
أي  ،(dialogism)، هو حواريته على األقل المظهر األكثر إهماال   أو

إن كل خطاب، عن قصد أو  فيه (intertextual)ذلك البعد التناصي 
 كا من الخطابات السابقة له، الخطابات التي تشتر غير قصد، يقيم حوار  

 حوارات مع الخطابات التي اأيض   معه في الموضوع نفسه، كما يقيم
 تينومن هنا وجد باخ ستأتي والتي يتنبأ بها ويحدس ردود فعلها...

كل من التي تتش مخطط لتأويل جديد للثقافة،إلى رسم  نفسه مدفوع ا
 الخطابات التي تحتفظ بها الذاكرة الجمعية".

( على األفكار التي Julia Kristevaثم اعتمدت جوليا كريستيفا )
وضعها ميخائيل باختين حول عالقات التعددية النصية، وخرجت 

: "أول (5)دد يذكر جينيتبمصطلح التناص أو التناصية، وفي هذا الص
ها تهذه العالقة سبرت أغوارها جوليا كريستيفا لسنوات خلت وسم  

وتقدم لنا هذه التسمية الصيغة  ،(intertextuality)التناصية 
إال امتصاص وتحوير المصطلحية"، لتأكد على أن كل نص ما هو 

ن تركيبة النص هي تركيبة فسيفسائية من لنص آخر، حيث إ
المستوردة من نصوص أخرى، وهنا ينتج في رأي كرستيفا  االستشهادات

 .(17)إمكانية انتقال نظام داللة إلى داللة أخرى 
( ليطور التصور الذي Roland Barthesذلك جاء روالن بارت ) بعد

 يرى حيث  ،ا غير منته  ا جديد  وضعته جوليا كرستيفا، ويصنع له أفق  
 ،و يستحضره المؤلفبارت "أنه إلى جانب التناص الذي يستخدمه أ
ب عقد المسألة وتتشعهناك تناص آخر يستحضره القارئ. وهنا تت

ا  ،ا من مخزونه الثقافي، فالكاتب يستحضر نصوص  وتزداد غموض 
بح اء كتابته، ويصا لدى الكاتب في أثنا عم  والذي قد يختلف عموم  

ا "، ومن هذا المنطلق )7(في تناص في تناص وهكذا النص هنا تناص 
بارت في كتابه موت المؤلف مصطلح النصوصية يضع 

(Textualityوبهذا الطرح فإن بارت كما يذكر الغذامي ،)(11)  قد
كس األدب مرآة تع تعد  أجهز "على نظرية )المحاكاة( الكالسيكية التي 

. وذاك على نقيض المبدأ الجديد الذي ُمسبق اما هو موجود في الحياة 
 ا وجدوده من المخزون اللغوي مستمد   هيؤكد أن الناسخ إنما ينسخ نص  

الذي يعيش في داخله مما حمله معه على مر السنين. وهذا المخزون 
جاء من مصادر ال تحصى من  ،الهائل من اإلشارات واالقتباسات

وال يمكن استخدامه إال بمزجه وتوليفه، ولذا فإن النص يصنع  ،الثقافات
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ي ة، وهو يدخل بذلك فمن كتابات متعددة منسحبة من ثقافات متنوع
عالقات متبادلة من الحوار والمنافسة مع سواه من النصوص. وبذلك 
يقدم روالن بارت ما سماه بمعجم النصوصية المتغاير العناصر 

(Heterogeneous dictionary of intertextuality)." 
امُ وبهذا فإن بارت اعتمد على ما يشبه البحث المقارن للنص،   فترض 

ط وثيق بين النص والنصوص األخرى، وبين النص وجود ارتبا
ا والمشاهد؛ وبشكل مختصر فإن ب ارت يرى أن "كل نص ليس إال نسيج 

ا  ".)5(من استشهادات سابقة جديد 
اختن، بوالنصوصية على  يقتصر الحد في الكتابة عن التناصولم 

ل في هذا المجا ان هناك آخرين خاضو وكرستيفا، وبارت فقط، بل إ
 Michel)وميشال ريفاتير  (،Gerard Genetteأمثال جرار جينيت )

Riffaterre( ولوران جيني ،)Laurent Jenny ثم ظهرت كتابات ،)
لعالقة المهمة بين ( تبحث في اGraham Allanلغراهام آالن )

ن ا فيها ما توصلت إليه ليندا هوتشيو ، مناقش  التناص وما بعد الحداثة
(Linda Hutcheon ) التي تطرح تمثل التناص في عصر ما بعد

كسمة مركزية  (double-codedness)المزدوج التشفير الحداثة في 
، حيث يعمد النص ما بعد الحداثي إلى استخدام ألدب ما بعد الحداثة

 .)16(األشكال الحداثية السابقة، وتخريبها بإضافة السخرية لها
 سهاب وخاصة فيا ونوقش بإقديم  أما التناص عند العرب فقد ُطرق 

تباس، قشير له بمصطلحات غير التناص كاالالنصوص الشعرية، وأ
السطو، والسرقة، وقد طرحت حول تلك و السلخ، و ، والتضمين، واإلغارة

المصطلحات دراسات نقدية أدبية تبحث في مستوياتها ومحاسنها 
ترى أن  )1(، ومع ذلك فإن األحمد)4(ومساوئها على النص الشعري 

ال تتساوى وداللة أي من المصطلحات  (Intertextuality)"التناصية 
ة مجموع -أي األحمد-العربية القديمة منفردة أو مجتمعة"؛ وقد طرحت 

من المبرات التي تفسر ما ذهبت إليه، وهي مبررات منطقية إلى حد 
 كبير.

لقد كان أول ظهور لمصطلح التناص في الكتابات العربية في عام 
في كتاب ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب لمحمد  ،م(1979)

في كتابه (1981) بنيس، ثم ظهر ثانية في كتاب طاهر لبيب عام 
ظهر مصطلح  (م1985)سوسيولوجيا الغزل العربي، ثم في عام 

محمد ستراتيجية التناص لص في كتاب تحليل الخطاب الشعري: إالتنا
ل كبير بشك هومفهومالتناص مفتاح، وبعده انتشر استخدام مصطلح 

في  (م1985)في العالم العربي، وقد استخدمه عبد هللا الغذامي عام 
كتابه الخطيئة والتكفير، ثم توالت كتابات ومقاالت عربية ناقشت 

 .)1(مصطلح التناص، ومفهومه، وتطبيقاته في األدب العربي والغربي

 ري:البصا: تعدي التناص من النص األدبي إلى النص ثانيً 
ل من التغيرات في الفنون بشك اأفرز عصر ما بعد الحداثة كثير   لقد

عام، وعلى كافة أصعدتها اإلنتاجية، والتنظيرية، ومن تلك التغيرات 

د ا باألدب والنقالتي طرأت هو خروج التناص كمصطلح كان مرتبط  
 ،خرى كالمسرح، والسينما، والموسيقااألدبي، إلى مدارات الفنون األ

يخضع  اأدبي   افكما أن هناك نص   ،لعمارة، والتشكيل، وال غرو في ذلكوا
للقراءة، والتحليل، والنقد، ويمكن إخضاعه للدراسة السيميولوجية، فإن 

، ةالفنون األخرى ما هي إال نصوص إما أدائية أو موسيقية أو بصري  
قد ل .ةوهي كذلك تخضع للقراءة والتحليل والنقد والقراءة السيميولوجي

دفع القرن العشرين بالصورة المرئية إلى مقاربات مميزة مع النصوص 
حيث تحولت الثقافة المجتمعية إلى ثقافة الصورة، وفي هذا  ،األدبية

-دراسة األيقونة: الصورة»في كتابه : )14(الصدد يذكر مصطفى
 .W. J)يذهب ميتشل  ، وكذلك(1987) «األيديولوجيا-النص

Mitchell) لسمات البارزة في القرن العشرين هو التحول إلى أنه من ا
إلى ثقافة الصورة، ويرجع ذلك نتيجَة مقاربة جديدة للغة. فلم يعد 

لونها كمجرد تراكيب، بل تنبهوا إلى الخطاب المبدعون والمنظرون يحل  
ي المكتوبة. وبالتال-الذي يخترق كافة وسائطها المرئية والمنطوقة

ا، لوجود عالقة حوارييصعب الفصل بين تلك الوسائط  ة كما كان معتاد 
 المكتوب". -بين المرئي والمنطوق 

وبتلك المقاربة نجد أن ما ينطبق على النص األدبي هو ذاته ينطبق 
 ،(Laurent Jennyعلى النص البصري، ولذلك فإن لوران جيني )

يرى أن هناك عالقة مزدوجة للنص تتمثل في عالقته مع النصوص 
قته مع أنساق داللية أخرى خارج نطاق األدب السابقة، وكذلك عال

لتشمل  ،كالتعبيرات الشفوية، وقد نادى بتوسيع تلك األنساق غير األدبية
لفنون ، وغير ذلك من افظية كالرسم، والسينما، والموسيقاا غير لأنساق  

 .)15(األخرى 
فت ن  مختلفة، ُص  ا متعددة وأشكاال  ويأخذ التناص في العمل الفني أنماط  

ا هو الحال في المجال األدبي ضمن تصنيفات تخضع تارة لعالقة كم
النص مع النصوص األخرى المتناص معها، وتارة تخضع تلك 

هم ا، وتارة أخرى تخضع لف ومضمون  التصنيفات لبنية النص شكال  
المتلقي واستيعابه للتناص من منطلق تعايش المتلقي مع النص، ولكن 

كلي  "تناص :صنفين رئيسين هماف التناص إلى وفي المجمل ُصن  
ا وتناص جزئي، وبآليات  آخر بكامله أما الكل ي ففيه يضم ن النص نص 

ع اعديدة منها الترصيع ع. أما  ، فيضمن النص مرص  أو غير مرص 
التناص الجزئي فيمكن أن يأتي مثل التناص الكلي عنواني أو 

اإللماح و  ولكنه يتم بآليات مختلفة كاإلشارة ،استهالكي أو تضميني
 ".)1(والرمز

، حيث في المجال األدبي هوآليات هأنماطو التناص قد تعددت تصنيفات و 
حيث إن األحمد -مسمى آليات التفاعل النصي  تحت )1(أوردتها األحمد
ر، ريومنها: التح -مصطلح التناص بالتفاعل النصي تستعيض عن

 ضمار أو القطع، التضخيم أوالخطية، الترصيع، التشويش، اإل
قطع تكثيف، والالتوسيع، المبالغة، القلب أو العكس، التخفيف وال

وقد اعتمد بعض المشتغلين في مجال التناص البصري على  والمونتاج.
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 ،االستفادة من هذه األنماط أو اآلليات، وتطويعها في المجال البصري 
حيث وضعت األنماط اآلتية: االستدعاء،  ،)13(ما أوردته مزعلمثل

، ضمار أو القطع، التوسعلتحويل، الحوار، التشويش، اإلص، ااالمتصا
 تغيير المستوى ، االستعارة، والمبالغة.

ومن خالل ما سبق نستطيع تحديد أنماط التناص في المجال البصري 
 وهي:
التناص الكلي: وفيه تتطابق العناصر الشكلية البصرية في  -أ

شكلية لا، وتتشابه البنية االنصوص المتناصة بشكل كبير جد  
 لألعمال المتناصة.

 التناص الجزئي: ويتضمن األنماط اآلتية: -ب
  التضمين )الترصيع(: وهو اقتباس عنصر أو مجموعة من

العناصر الشكلية البصرية من نص آخر، وإدراجها في النص 
دماجها مع العناصر الجديد بشكل أشبه ما يكون مباشر ا، وإ

 األخرى في النص الجديد.
 اس عنصر أو مجموعة من العناصر التشويش: وهو اقتب

الشكلية البصرية من نص ما، وإدراجها في النص الجديد مع 
 عمل إجراء تعديل لوني أو خطي أو منظوري.

  المبالغة: إجراء متطرف لزيادة أو إنقاص حجم أو شكل أو
لون عنصر أو مجموعة من العناصر الشكلية البصرية من 

 وإدراجه في النص الجديد. ،نص سابق
 الختزال: عكس المبالغة، وهو اجتزاء متطرف لزيادة أو ا

إنقاص حجم أو شكل أو لون عنصر أو مجموعة من 
لنص وإدراجه في ا ،العناصر الشكلية البصرية من نص سابق

 الجديد.
  التضخيم )التوسيع(: وهو أشبه بالمبالغة ولكن ليس إجراء

، بل هو زيادة حجم أو شكل أو لون عنصر أو امتطرف  
 مجموعة من العناصر الشكلية البصرية أو توسيع أبعادها. 

  التخفيف: وهو تخفيف حدة الحجم أو الشكل أو اللون لعنصر
 أو مجموعة من العناصر الشكلية المقتبسة من نص سابق.

  القلب )العكس(: وهو اقتباس عنصر أو مجموعة من
البصرية من نص وإدراجها في النص الجديد العناصر الشكلية 

مع عكس االتجاه، أو اللون، أو المنظور الهندسي، أو عكس 
 المدلول الضمني من خالل الشكل البصري الظاهري.

 ا: حول التناص البصري في التشكيل السعودي:ثالثً 
حداثة تطبيق نظرية التناص في مجال التشكيل، من رغم على ال
لك في المجال األدبي، إال أن ت وشيوعها، وتطورها ،هانشأت بالن ظر إلى

مع  قاتهاوكشف عال ،تداخل النصوص البصرية النظرية كفيلة بتحليل
ا  خر.فهم مدى التأثر باآل وكذلكودراستها، وتحليلها، ، بعضها بعض 

ويجري على النص البصري التشكيلي السعودي ما يجري على أي 
وص حوارية، وانفتاح على النصنص  بصري في العالم كله من تناص، و 

 الالحقة له، وهذه حتمية يفرضها التشارك والتثاقف مع اآلخر، ولدراسة
ة فإنه ينبغي علينا في البدء أن نعرف بني ه،وفهم هوتحليل التناص

يها، ، والتي يتمثل التناص فالعناصرو  من حيث األسسالنص البصري 
األول  على مرتكزين،ومن خاللها، فالنص البصري يرتكز في األساس 

الشكل، واآلخر المضمون، والتناص قد يتمثل في أحدهما أو كليهما، 
وبما أن هذه الدراسة تبحث في التناص البصري الشكلي فقط، فإنها 
حتما تتناول تمثالت التناص في الشكل، وهذا الشكل يتكون بدوره من 

، المساحات، الكتل، الخطوط :مجموعة من العناصر البصرية مثل
األلوان، الفراغات، والمالمس، وغير ذلك من العناصر البصرية المكونة 

 لشكل العمل الفني التشكيلي.
ولقد تأثر الفنان التشكيلي السعودي كما تأثر الفنان التشكيلي العربي 

ن الفن : "إ)6(بمفاهيم ومنتجات الفن الغربي، لذا يقول الرصيص
ا، د يافع  ما يزال حديث العه التشكيلي السعودي بمفهومه الغربي الحديث
هو أن  «المفهوم الغربي»في عقده الخامس. والمقصود من عبارة 

معظم ما نشاهده من مجاالت فنية تشكيلية تعود أصولها إلى أصول 
م حولها الكثير من األفكار، والنظريات، والفلسفات،  غربية، ُقد ِّ

ي القرن ف (Renaissance)والتطبيقات، منذ عصر النهضة األوروبي 
 ،الخامس عشر والسادس عشر الميالديين )التاسع والعاشر الهجريين(

الفنان ا بوحتى اآلن"، كما وأن الفنان التشكيلي السعودي تأثر أيض  
التشكيلي العربي، وذلك ألسباب منها أسبقية بعض البلدان العربية في 
ممارسة التشكيل، نتيجة التواصل مع الغرب، إما عن طريق 

ر، أو التبادل الثقافي، أو المعرفي، أو التعليمي، أو االستعما
الدبلوماسي، ومن األسباب التي أدت إلى تأثر التشكيل السعودي 

م الفنون وتعلي ،بالتشكيل العربي هو استقدام معلمي فنون للتدريس
بالمملكة العربية السعودية، في المدارس، والمعاهد، والكليات، 

بي السعودي بالتشكيل العر  ر التشكيللتالي فإن تأثوالجامعات، وبا
والعالمي يقضي بوجود تناص بصري في نتاجات التشكيل السعودي، 
ومن أمثلة ذلك تأثر الفنان عبد الحليم رضوي بأعمال رواد المدرسة 
التأثيرية، وتأثر الفنان فؤاد مغربل بأعمال رواد المدرسة التكعيبية، ومن 

مي سعودي على المستوى العالأمثلة التناص البصري في التشكيل ال
هو ما أنتجه تأثر الفنانة السعودية تغريد البقشي بالفنان أميدو موديلياني 

(Amedeo Modigliani( عمل رقم )؛ هذا على المستوى 2، 1)
العالمي، أما على المستوى العربي فقد تناصت أعمال تشكيلية سعودية 

والتي أنتجها التأثر والمثاقفة واالحتكاك، كتأثر الفنان  ،مع أعمال عربية
(، وتأثر 4، 3يوسف جاها بالفنان المصري فاروق حسني عمل رقم )

 (.6، 5الفنان ناصر التركي بالفنان اللبناني وجيه نحلة عمل رقم )
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 تغريد البقش ي (:1رقم ) عمل

 
 يوسف جاها (:3عمل رقم )

 

 ناصر التركي (:5عمل رقم )

 

 

 

 
 (Amedeo Modigliani(: أميدو موديلياني )2رقم ) عمل

 
 فاروق حسني (:4عمل رقم )

 
  وجيه نحلة (:6عمل رقم )
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ا بين النصوص البصرية للتشكيلين ا بصري  وأن هناك تناص   كما
، فهناك تناص بين نصوص الرواد ابعض  مع بعضهم  نالسعوديي

وكذلك تناص بين نصوص ونصوص األجيال التي جاءت بعدهم، 
الفنانين في الجيل الواحد، وقد نتج ذلك التناص ألسباب منها ما ذكره 

 امرحلي   ان هناك تشابه  : "إ(1)الناقد التشكيلي األستاذ فيصل الخديدي
دايات حيث يتأثر البعض منهم في ب ،عند بعض التشكيلين السعوديين

ن يبتعد الفنان ا يلبث أمرحلة التكوين بتشكيليين سعوديين بارزين، ثم م
 د عن أسلوب ذلك الفنان البارز".الُمقلِّ  

 إجراءات الدراسة:

فقد  ،جابة عن تساؤالتها، واإلا ألهداف الدراسةتحقيق   منوج الدراسة:
 .المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى  ختيراِّ 

يتمثل مجتمع الدراسة في األعمال التشكيلية  مجتمع الدراسة وعينتوا:
وص تشكيلية ا مع نصويرية للفنانين السعوديين، التي تحوي تناص  التص

أخرى لفنانين سعوديين آخرين، أما عينة الدراسة فقد تم اختيار عينة 
وذلك  ،قصدية من األعمال التشكيلية التصويرية للفنانين السعوديين

تناص فيها بأشكال مختلفة لتحقق الدراسة أهدافها، وقد وجود لضمان 
، وقد وزعت ا تصويري  ( عمال  12األعمال في عينة الدراسة )بلغ عدد 

 األعمال إلى خمسة مجاميع كما هو موضح في الجدول اآلتي:

 (1رقم )ذو الالجدول 

 اسم الفنان رقم العمل المجموعة
 معلومات العمل

 املقاسات الخامة نتاجسنة ال 

 األولى
 سم30×30 كأكريلي 2006 يوسف جاها 1-1

 سم50×50 كأكريلي 2008 نذير ياوز  2-1

 الثانية
 سم75×100 زيت 2007 طه صبان 1-2

 سم80×180 وعجائن كأكريلي 2015 مليح عبد هللا 2-2

 الثالثة
 سم91×120 زيت 2007 ضياء عزيز 1-3

 سم150×150 زيت 2008 فايع األملعي 2-3

 الرابعة

 سم60×80 كأكريلي 2003 الشيخ عبد هللا 1-4

 سم60×60 كأكريلي 2003 عبد هللا الشيخ 2-4

اس 3-4  سم170×170 كأكريلي 2013 عبد هللا حمَّ

 سم100×100 أكريليك 2012 فهد خليف 4-4

 الخامسة
 سم97×143 خامات مختلفة 1999 نبيلة البسام 1-5

اس 2-5  سم60×90 كأكريلي 2015 عبد هللا حمَّ

 :واوتحليل وصف األعمال في عينة الدراسة
 المجموعة األولى: 

( عن تسجيل لحظة 1-1يعبر الفنان يوسف جاها في عمله رقم )
هو أسلوبه  وهذا( بأسلوب تجريدي Landscapeلمنظر طبيعي )

ائم صل إلى ت، فهو يصور اللحظة الطبيعية بتجريدية اختزالية تكاد الد 
التجريد الكلي الذي ينقل اللوحة إلى التجريد اللوني، ولكنه يبقي المشاهد 

ليقرأ بكل وضوح وبالرغم من ذلك التجريد  ؛على تواصل مع اللوحة
ين أو تالمعنى المباشر لتلك اللوحة، ففي هذا العمل يصور الفنان تل  

وقد  ،هري أحدهما باللون األحمر المرجاني، واآلخر باللون الز  ،نجبلي
وضع على أغلب حدودها العلوية مع التقائها بالشفق لون أسود، 

نان تين شعب قد أمطرته سحابة صغيرة صورها الفويفصل بين تلك التل  
                                           

 (2020، 4)اتصال شخصي، أكتوبر 1

بشكل تجريدي وهي في حالة حركة كما ُيشاهد، حيث رسم الفنان نقاط 
باللون األبيض في داللة على انهمار المطر الذي يجري في ذلك 

ا عن انجراف التربة بلطخات لونية، تمثلت في ألوان معبر   ،الشعب
 متعددة مثل األحمر، األصفر، البرتقالي، الرمادي، األسود، والبني.

( قد تناص 1-2في المقابل نجد أن عمل الفنان نذير ياوز رقم )
في التكوين األساسي للوحة،  مع عمل يوسف جاها، ويتمثل التناص

يمة ا من تلتين يتوسطها شعب تسقيه غيض  ن لوحة ياوز تتكون أحيث إ
ا معه الرمل والحجارة، وذلك ممطرة، ويسيل الماء من ذلك الشعب آخذ  

في اقتباس  افي مستوى تناص كلي اقتباسي، كما يتمثل التناص أيض  
ياوز لعنصر الغيمة والنقاط التي تمثل المطر، وكذلك الحدود العلوية 
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ي ولطخات األلوان ف ،يان الماءللتلتين، والتحوير والتوسيع في جر 
 مجمل اللوحة.

وبهذا نجد أن عمل الفنان نذير ياوز تناص مع عمل يوسف جاها 
ا، حيث استعار ياوز العناصر المرئية التشكيلية من عمل ا كلي  تناص  

في  التضمين :جاها بشكل كبير، ويظهر التناص في أنماط عدة مثل
 ر.اآلخ هابعضسيع في التكوينية للوحة، والتو  أغلب العناصر

 
 ليسوف جاها (:1-1عمل رقم )

 

 لنذير ياوز  (:1-2عمل رقم )

 المجموعة الثانية: 
ي ف ( يتضح أن التكوين الرئيس2-1قم )في عمل الفنان طه صبان ر 

العمل ُبني على تكوين أفقي يتمثل في خط من الزخارف الشعبية، ذات 
األلوان الزاخرة باألزرق، األحمر، األصفر، الزهري، البنفسجي، 
واألخضر، ومزيج من تدرجات تلك األلوان، والتي نراها في المنجز 
الشعبي التراثي في كثير من مناطق المملكة، والتي تتمثل في 

جية لألردية النسائية، أو السجاد، أو في الزخارف المشغوالت النسي
المطبوعة على جدران البيوت القديمة، أو المحفورة على مكمالتها 
الخشبية، ويقاطع ذلك الخط األفقي من الزخارف مجموعة من 

زرق أفعمها بألوان األ ،الشخوص صورها الفنان بشكل تجريدي بسيط
بة إلى ص المتجاورة والمتراكالغامق والبنفسجي، وقد تركزت تلك الشخو 

المنتصف المائل إلى يسار اللوحة، ثم صور مجموعة من الشخوص 
ا الفنان ها مع خلفية اللوحة، والتي وضعا، واألكثر تماهي  األكثر تجريد  

ادة والمستحوذة على نقطة السي ،ة في العملخلف تلك الشخوص الرئيس
من تلك  ان  ا مكو  ض  ا عريا رأسي  فيه، ثم وضع خلف تلك الشخوص خط  

الزخارف الشعبية التراثية ذات الغنى اللوني نفسه في الخط الزخرفي 
 األفقي.

مع عمل الفنان  ،(2-2وتتناص لوحة الفنانة مليح عبد هللا رقم )
مع ما  احيث ظهر الخط الزخرفي األفقي متناص   ،صبان السابق الذكر

ح بشكل ملي وضعه صبان في لوحته، ولكن ذلك الخط تشكل في لوحة
وص ا مع شخنه احتوى تلك الشخوص المتناصة أيض  ، حتى إعريض

 بصرية زخرفية أخرى ظهرت في عمل صبان، كما وأن هناك أشكاال  
ضور وقد تمثل الح صة مع تلك التي تظهر في عمل صبان،مليح متنا

التناصي في أعمال مليح عبد هللا في مستويات عدة منها االقتباس، 
 .سيع، واالختزالوالتحويل، والتو 

 
 لطه صبان(: 2-1عمل رقم )

 

 (: ملليح عبد هللا2-2عمل رقم )

 المجموعة الثالثة:
 ،(3-1التناص بين عملي الفنان ضياء عزيز ضياء رقم ) يالحظ

في تلك الضربات اللونية التي عبر بها  ،وعمل الفنان فايع األلمعي
ربات وتلك الض ،ضياء عن الحركة في لوحته، والتي أسماها الغميضة

أو المسحات المتحركة من األلوان ظهرت في عدة أعمال أنجزها ضياء 
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ليعبر بها عن حركة العناصر داخل العمل، كما وأنه يستخدمها في 
مماهاة الحدود الخارجية لألشكال، والعناصر، والشخوص مع أرضية 
 اللوحة، وقد تأثر الفنان فايع األلمعي بأسلوب ضياء حتى ظهر التناص

سواء في األشكال، والعناصر المرئية، أو  ،في أعماله مع أعمال ضياء
(، واألسلوب، وما يهمنا في هذه الدراسة Techniqueحتى في التقنية )

ا عن التناص في األسلوب أو المضامين، هو التناص البصري بعيد  
( في تلك المسحات 3-2حيث يظهر التناص في لوحة األلمعي رقم )

ن الشخوص الذي ات التي ُتظهر الحركة في مجموعةاللونية والضرب
جنوب لاالرقصات من الفولكلور الشعبي في  ىحدإيصورهم وهم يؤدون 

المملكة العربية السعودية، حيث ينتمي الفنان إلى تلك من غربي ال
المنطقة، كما أن عمل األلمعي تناص مع عمل ضياء في تلك 

ورة ارجية للشخوص المصالضربات اللونية التي تحل محل الخطوط الخ
 في لوحته، وكذا في طريقة المعالجة اللونية لخلفية العمل.

 
 لضياء عزيز ضياء (:3-1عمل رقم )

 

 لفايع األملعي (:3-2عمل رقم )

 المجموعة الرابعة:
نان ن منها للفهذه المجموعة في أربعة أعمال اثنييظهر التناص في 

والتي تناص معها عمل  ،(4-2)( ورقم 4-1عبد هللا الشيخ عمل رقم )
-4(، وعمل الفنان فهد خليف رقم )4-3الفنان عبد هللا حم اس رقم )

على  تحمله المرأة  الذي(، ويتمثل التناص في عنصر طبق الفاكهة 4
( في 4-1رأسها، حيث تناص عبد هللا حماس مع عمل الشيخ رقم )

لشيخ مع عمل ا االشكل الهاللي للطبق، كما أخذ حم اس الفواكه تناص  
( بين أعمال 4-4(، بينما مزج فهد خليف في عمله رقم )4-2رقم )

الشيخ وحم اس ليدخل الفاكهة في ذلك الطبق الهاللي ليشف عن 
الفاكهة بداخله في موضعه الذي نراه عند الشيخ وحم اس وهو على 
رأس المرأة، لقد أخذ التناص في هذه المجموعة طبق الفاكهة التي 

( أو أيقونة بصرية، تنتقل من themeلمرأة على رأسها )ثيمة( )تحمله ا
عمل آلخر، يستطيع المشاهد الوقوف عليها وقراءتها بشكل واضح 

 وسريع.
وقد تمثل الحضور التناصي في أعمال المجموعة الرابعة في أنماط 

 عدة منها التضمين )الترصيع(، والتوسيع، واالختزال.
 

 

 الشيخ لعبد هللا (:4-1عمل رقم )

 

 لعبد هللا الشيخ (:4-2عمل رقم )
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 لعبد هللا حّماس (:4-3عمل رقم )

 

 
 : لفهد خليف(4-4عمل رقم )

 المجموعة الخامسة:
( في 5-2يتمثل التناص في عمل التشكيلي عبد هللا حماس رقم: )

التكوين الهندسي العام الذي يمثل المنازل بمنطقة عسير جنوبي 
السعودية، والذي تناص مع عمل التشكيلية نبيلة البسام المملكة العربية 

حيث عبرت الفنانة نبيلة عن منظر لمجموعة   ،(5-1في عملها رقم: )
أفقية،  امن المنازل الشعبية في أبها بمنطقة عسير، مستخدمة  خطوط  

وثانية عمودية، وأخرى مائلة، دامجة  بين عناصر العمارة الخارجية 
خلي في تلك المنازل، كما وقد أخذت مجازا بعض وعناصر التكوين الدا

األلوان واألشكال الهندسية من المالبس التقليدية في منطقة عسير، وقد 
تناص عمل حماس مع تلك العناصر الشكلية البصرية، حيث عبر 

الذي عبرت عنه الفنانة نبيلة، وبالتالي ظهر  هنفسعن الموضوع 
ي منازل لتشكيلية التراثية الشعبية فا الستخدامهما المفردة االتناص جلي  

منطقة عسير جنوبي المملكة؛ وقد تمثل التناص في عمل حم اس في 
 التضمين، واالختزال، والتخفيف. :مثل ،أنماط

 
 لنبيلة البسام (:5-1عمل رقم )

 

 

اس (:5-2عمل رقم )  لعبد هللا حمَّ

 نتائج الدراسة:
ومن خالل تحليل من خالل البحث في اإلطار النظري للدراسة، 

األعمال في عينتها، باإلضافة إلى تتبع التناص في عينة الدراسة، 
 وهي: ،أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج

 ن التناص في أعمال التشكيلين السعوديين ينتج من خالل التأثر إ
 همعضبحيث يتأثر  ،بعض التشكيلين السعوديين لدىمرحلي ال

 .ينبارز كيليين سعوديين في بدايات مرحلة التكوين بتش
  ينتج التناص في أعمال التشكيلين السعوديين من خالل استلهام

المفردة التشكيلية التراثية، مثل مفردات العمارة التقليدية كما هو 
واضح في أعمال نبيلة البسام، وعبد هللا حم اس، أو المفردة 

، أو التقليدية كما في أعمال طه صبان، ومليح عبد هللا ةالنسيجي
التعبير عن الفلكلور الشعبي كالرقصات واأللعاب ومظاهر 

 االحتفاالت.
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  يتمثل التناص البصري في أعمال التشكيلين السعوديين في
 األغلب في أنماط التناص الجزئي.

  يتمثل التناص الجزئي في أعمال التشكيلين السعوديين في
 التضمين )الترصيع(، االختزال، التضخيم )التوسيع(.

 ل التناص في نمطه الكلي في أعمال يوسف جاها ونذير تمث
 ياوز.

  يظهر التناص في أعمال التشكيلين السعوديين بشكل مركب بين
مجموعة من األعمال كما هو في المجموعة الرابعة، ويتمثل 

ة تنتقل في ( رئيسthemeالتناص في وجود أيقونة أو ثيمة )
أعمال الفنانين المتناصة، كما هو في المجموعة الرابعة، حيث 

تحمله المرأة على  الذيدرا التناص حول أيقونة طبق الفاكهة 
 رأسها.

   عمال ا في أ ا أسلوبي  ا، وتناص  ا ضمني  يالحظ أن هناك تناص
، وهو ما يسترعي اهتمام الباحثين لعمل نالتشكيلين السعوديي

 ى تبحث في هذا المجال.دراسات أخر 

 المقترحات والتوصيات:
  وليس -عمل دراسة مشابهة تتناول التناص بشكل عام

ين في أعمال التشكيل -التناص في العناصر البصرية فقط
اص سلوبي، وتنضمن التناص التقني واألتالسعوديين، لت

 المعاني والدالالت في األعمال المتناصة.
 ة عمال التشكيلية السعوديتوسيع نطاق دراسة التناص في األ

ا التناص فيهللوقوف على أنماط  ؛مع أعمال إقليمية وعالمية
 .ه، ودوافعهومستويات
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