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 تعاىل: قال

َن اْلُمْلكِّ َوَعلَّْمَتِنِّ مِّن ََتْوِّيلِّ اأَلَحادِّيثِّ فَاطَِّر «  َتِنِّ مِّ َرب ِّ َقْد آتَ ي ْ

َرةِّ تَ َوفَِّنِّ ُمْسلًِّما  نْ َيا َواآلخِّ السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ أَنَت َولِّي ِّي ِفِّ الدُّ

لصَّاْلِِّّيَ   »َوَأْلِّْقِنِّ ِبِّ

 صدق هللا العظيم
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إىل من يعبق أرجيها حيايت، سندي قويت ومالذي، إىل من ربتين وأانرت دريب وأعانتين 

 ابلصلوات والدعوات، إىل أغلى إنسان يف هذا الوجود أمي احلبيبة.

إىل من عمل بكد يف سبيلي وعلمين معىن الكفاح وأوصلين إىل ما أان عليه أيب الكرمي أدامه 

 هللا يل.

 دالل، صفية، بالل، حيدر زرعت األمل يف فؤادي إخويت:إىل زهور تفتقت حويل و 

 أنيس إىل الربعم الصغري

 هدى إىل من تذوقت معها أمجل اللحظات صديقيت

 إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 و لسانا ناطقا أعبّر به عما يجول بخاطري،لحمد هلل الذي وهبني عقال مفكرا ا

 لعلم والمعرفة وأعانني على إتمام هذا البحثالحمد هلل الذي أنار لي درب ا 
 فله الحمد والشكر ما تعاقبت الخطوات

 سامي الوافي  أتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير إلى األستاذ المشرف
الذي لم يبخل علّي بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت لي عونا مباركا فأقول 

موات إن هللا ومالئكته وأهل الس«  عليه وسلمله بُشراك قول رسول هللا صلى هللا
وحتى الحوت في البحر لَيَُصلُّوَن على معلّم   واألرض حتى النملة في جحرها

 .» الناس الخيرَ 
وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من كانت له يد العون والمساعدة إلخراج 

 بحثي هذا بصورته المتواضعة
م اللغة العربية وآدابها الذين حملوا أقدس رسالة في وإلى كل السادة األساتذة بقس

 الحياة، والقيت منهم كل الحفاوة والنصح المنير.
وقبل أن أمضي أتوجه بالشكر الخالص والتقدير الجميل لألساتذة الذين شرفوني 

 بقراءة عملي وقبلوا مناقشته وتصويبه وتسديد ما فلت مني.
 إلى كل هؤالء شكري وامتناني.

 روميلة
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 مقدمة:

بسم هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد هلل رب العالمين الذي جعل لنا من العلم  

نورا نهدي به، والصالة والسالم على رسول هللا محمد صاحب السنة العطرة والهدي 

الشريف القويم، المبعوث رحمة للعالمين ورضي هللا عن الصحابة والتابعين ومن اتبعهم 

 يوم الدين أما بعد: بإحسان إلى

نتيجة االنفتاح على الثقافة الغربية ترجمة وإطالعا وتعلما وتهليال لصروح علمها  

المرفوع بلواء حداثي شعارا وممارسة واستفتاء لمعارف األجداد التراثية وما لمحت إليه في 

طاب بخقوالب إرهاصية، طفق على مسرح األحداث النقدية األدبية مقاربات نصانية ٌعرفت 

، التي أوليت لها عناية كبيرة مع توسع مفهوم النص وتطور اآلليات اإلجرائية العتبات

باالنتقال من مجال النص المغلق إلى مجال النص الشامل، ولقد بزغ نجمها كحقل معرفي 

المداخل التي  اخلي كالعتبة بالنسبة للباب، فهيكونها ملحقات نصية نطؤها قبل أي فضاء د

مسك بالخطوط األساسية التي تمكنه من استنطاق النص وتأويله، من منطلق تجعل القارئ ي

العالقة الجدلية الرابطة بين فتيل العتبة والنص، تأسيسا على مفاهيمها العامة التي ترمي 

ي لتَُؤّمَن العبور إلى المتن المركزي، وقد تأثثت إلى عباب ما يحيط بالمنتوج األدب ارتهاصنب

من دراسات معمقة على مستوى  جيرار جنيت وفقا لما قدمه الناقد الفرنسيآلياتها وأقانيمها 

إال أنها لم  ؛وإن سبقته إشارات تصب في هذا المنهل ،طروس وعتبات التنظير في كتابيه:

في هذا المجال معتبرا إياه نمطا من متعالياته  السبق   فضلُ  هل ليحق   ،تلق طريقها التأليفي

تضع حجر األساس لكل عمل إبداعي باشتمالها على  اها روافدالنصية التي حملت في كنف

العنوان ولوحة الغالف، العناوين الداخلية، اإلهداء، والتصدير... وغيرها من المرفقات 

النصية التي سكنت زاوية التهميش في الذاكرة النقدية القديمة، فبعثت فيها الحياة تزامنا 

لكشف السدائل عن مفاتن النص  ،ق الدراسةوالنقد المعاصر الذي عدّها عالمات تستح

حتى  ،ناشد باالنفعالية الستفزاز القارئوداللته الجمالية من خالل منظورها البؤري المُ 

اته كمقبالت بنوع الروائي منه الذي يتفنن صاحبه في وضع عتاليقتحم النص السيما 

بشذراتها اإلغرائية تسليما وبغنى عما يحويه الداخل  ،يشتهيها كل من سقطت عينه عليها

وطّوقت جوانبها  ،نسابت إليها الشعرية والسيميائيةفا ،القادرة على جذب النظروأيقوناتها 
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ل من دائرة التلقي اإليجابي، تبعا لفك شفرات كل فعّ بالدراسة نظرا لألرضية الملساء التي تُ 

السياق جملة  ففي هذا ،ها دون فصل تعسفي بينهماخطابي العتبات والنصوص التي تحف   من

اإلشكاليات التي باتت تعمل على حيرة مكمن تفكيري تجذّرت كاآلتي: هل العتبات النصية 

أم أنها خطاب بريء  ؟ق عليهانصوص موازية فعال تستدعي استثمارها وفق مقاربات تصدُ 

رّصع الفضاء النصي فحسب؟ ما الوظيفة التي تناشدها في عالقتها مع المتن وترف فكري يُ 

وكيف يتم تأويلها تناسقا والمعنى العام؟ وما هي أقسامها وأنواعها التي تتباين فيما  ؟النصي

                       طل من خاللها على الفحوى المراد طرحه؟ نبينها مشكلة لنا نوافذ 

تلك كانت مجمل التساؤالت التي حاولت اإلجابة عنها في فصلي النظري، الذي  

اء لي أهمية دراسة العتبات والمتمثلة في فتح مغالق النص انطوت عليه مذكرتي، وأض

ال  اإجرائي اوسبر أغواره بوظائفها المشتغلة على تمهيد أفق القراءة العام، باعتبارها مفتاح

يعطيه نظرة مسبقة بما لمساعدته الباحث استكشاف العمق النصي  ،يمكن غّض البصر عنه

ؤهله لخوض غمار النص بشكل تدريجي، فهي عن مقصدية المؤلف، ويمنحه داللة أولية ت

إحالة مرجعية إيحائية تتكثف في حناياها المعاني وتفصح عن ما أراد الكاتب بثه في 

ل أهميتها في رحاب الدراسات هي عالداخل، بأطياف تمحى معها الضبابية والغموض، ول

يتي في إرواء من أبرز الدواعي التي دفعتني إلى التقصي في هذا المجال، إضافة إلى بغ

ظمأي المعرفي تجاه العتبات الذي طالما تحسس المزيد اإلطالعي في ثناياها، مسكونا 

ثر جنس يتزين بتشكيالتها، زيادة كبهاجس الرغبة الطوافة في تطبيقها على مدونة روائية كأ

على هذا أن هذا الباب غير مطروق كثيرا كباقي الدراسات واألبحاث التي حظيت بالبحث 

ت جيدا، فراودني الفضول باالهتمام بهذا المنحى، متبعة في ذلك خطة مي حتى هضالكاف

 من منظور عام، مع التفاعل النصي سار تيارها مستهال بمدخل تناولت فيه السرد والرواية

وتطرقت   المهاد النظريوفصلين: أولهما نظري مكون من مبحثين: األول يقع تحت مسمى 

ب االصطالحي، محاولة رصد لص في العرف اللغوي والصفيه إلى مفهوم العتبات والن

مدلوالتهما، وإثبات اإلنتاج النصي في وقع العتبات، وأتبعته بعنصر موسوم بوظيفة العتبات 

 معمارية النص الموازيبـ:  المعنونوالحموالت التي تعج بها، في حين أن المبحث الثاني 

لمنظور العربي، ثم استوائها في النقد تناولت فيه عتبات النص في الدرس الغربي، ومن ا
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أقسام ، ومن ثم جيرار جنيتالعربي الحديث، ثم عّرجت على المتعاليات النصية عند 

والنص الفوقي، وناقشت بعد ذلك العتبات في ظل الدراسات  المناص بشقيه: النص المحيط

ل دراسة تتعرض السيميائية، منوهة بعدها على شعريتها، والضرورة التأويلية المالزمة لك

 لهذا المجال.

تجليات العتبات  وأما الفصل الثاني فخصصته للدراسة التطبيقية وجاء موسوم بـ: 

، وخاتمة َرَكْنُت فيها إلى أهم النتائج جيوفي رواية العشق المقدنس لعز الدين جال

ي ه الدراسة ممثال فاستوجبت المتمخّضة عن البحث، سائرة في هذا على خطى منهج تحليلي

آليات جيرارجنيت البنيوية في دراسة العتبات واستنطاق بنى النص اللغوية، كما اعتمدت 

لثنائية ه الوثيق بقراءة العنوان الحامل لالرتباط ،في جزء من الدراسة المنهج السيميائي

كتاب  الضدية، متكئة في ذلك على جملة من المصادر والمراجع األساسية نذكر أهمها:

باإلضافة  ز على قسط كبير من االعتماد عليهالذي حا لعبد الحق بلعابد، عتبات جيرارجنيت

كالرواية  ، إلى جانب مراجع أخرىمدخل إلى عتبات النص لعبد الرزاق باللإلى كتاب 

العربية الجديدة إلبراهيم الحجري، وهوية العالمات في العتبات وبناء التأويل لشعيب 

 وغيرها من المراجع.. حليفي

سبة للصعوبات التي واجهتني وشكلّت لي عقبة معيقة نوعا ما هي عدم توفر أما بالن

المراجع الورقية في مكتبة جامعتنا التي تصب في جداول بحثي هذا، وكذا صعوبة الحصول 

على أهمها التي تخدم عناصر خطتي، ورغم كل هذا حاولت اإللمام بأهم ما يتماشى 

جال وعال، وال أزعم أن مذكرتي ضرب خاص ومضمون دراستي المتواضعة، فالكمال هلل 

يفوق كل األبحاث السابقة، وأنني استوفيت جّل جوانبها تحليال، وإنما هي محاولة إلضاءة 

النص الموازي في الرواية، الذي طوقته األقالم قبلي، وما أنا إال قطرة في بحر أحاول أن 

الفقير إلى عفو ربّه، فإن ستعير جودة القول في هذا الصدد، وهو جهد المقّل وبضاعة أ

أصبت فهذا بتوفيق هللا وحده، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب، وإن أخطأت فمن 

الشيطان وهللا ورسوله منه بّراء، فحسبي أني حاولت واجتهدت ولعّل جهود األساتذة 

 ومالحظاتهم كفيلة بتسديد ما فّوته، ورحم هللا رجال أهدى إلّي عيوبي.



 مقدمة
 

 
 د

 

هلل الشكر أوال وأخيرا، على حسن توفيقه، وكريم عونه، وعلى ما مّن وفتح به من فا 

إنجاز هذا البحث، بعد أن يّسر العسير وذلّل الصعب، وال يسعني إال أن أتقدم بخالص 

على دعمه ومساعدته لي إلتمام  سامي الوافي شكري ألستاذي المشرف، األستاذ الدكتور

والمّوجه وخير عون لي، ولوال مالحظاته لما كان هذا هذه المذكرة حيث كان المرشد 

 البحث بهذه الصورة، فجزاه هللا عنّي خير الجزاء.

 وهللا ولي التوفيق وبه نستعين.   

 

 

 

 روميلة قرابصي

 م. 2017مارس  1



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 : السرد الروائي والتف اعل النصيمدخل

 

 السرد ❖

 الرواية ❖

 التف اعل النصي ❖
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 مدخل:

للتعبير عن ما يجوب في كيانه  ،بشخصيته الفنية الفذة ة يختارهادع أساليب عدللمب 

من أفكار تتضارب فيما بينها حتى تستلقي فوق راحة الورق، أو بغية الكشف عن ما كتم في 

 ل المشاركة عبر القناة اإلبداعيةرحاب الواقع االجتماعي وما يحويه، مسخرا قلمه في سبي

الذي ينسجم مع طبع الكثير من الكتاب وآرائهم  دأسلوب السروينّسل من هذه األساليب 

ب يترجم أفعاله وسلوكاته اتبسبب مرونته، ويعد أداة للتعبير اإلنساني، من منطلق أن الك

وعواطفه المتأججة إلى بنى من المعاني سردا، لذا يعتبر السرد الثمرة التي نتجت بعناية 

برز لدى المبدعين، واألكثر استمالة من الكاتب لفكرته، كونه أسلوب الرسالة اإلنسانية األ

 قبل القّراء.

وال نبتعد كثيرا عن الصواب إذا ما قلنا أن أبرز نظرية مدت ظاللها على المنجز          

وفق تيار تقنينه، التي اقتحمت واجتاحت  نظرية السردالنقدي العربي الحديث هي 

لتشغل حيزا كبيرا  ،ي المصطلحّظ  تش ي، حيث أفرزت لنا عقبةَ دبمصطلحاتها لغة النقد األ

 النظري لها أو على مستوى التطبيقسواء على مستوى العرض  ،من كتابات النقاد العرب

وفي هذا الصدد كان الفضل الجتياح ثورة الخطاب النقدي الغربي التي أزاحت المناهج 

نقد العربي وجد صداه في ممارسات الالكالسيكية من رؤية نقدنا الجديد، هذا التقدم الذي 

الحديث، وعمل على عزل الخلق األدبي عن مهده األيديولوجي والسوسيولوجي 

 .1والتاريخي

وجدت الحياة الثقافية واألكاديمية نفسها أمام وفي ظل هذا التطور النظري النقدي  

، فكان لزاما علينا 2زخم هائل من المفاهيم التي ألبسها النقد الحديث كثوب لمصطلح السرد

ذ موقفا من خالل ماهيته اللغوية واالصطالحية، فالسرد يقع مفهومه في العرف أن نتخ

ما سياقه   أي: أجادَ  ؛والقراءة "من الفعل َسَردَ، َسْردًا، وِسَرادًا، الحديث  اللغوي على أنه: 

                                                           
 .162-161عبد الكبير الخطيبي: النقد المزدوج، دار العودة، بيروت، د،ط، د،ت، ص ص  - 1
، 1ينظر: إبراهيم السامرائي: اللغة والحضارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،ط - 2

 .37م، ص1977
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 مصدر   والسرد   ،صومه   د  ر  يسْ  ، وَسَردَ َسْردًا: صارَ بسرعة   قرأه   والكتاب   ،عهَ تابَ  والصوم  

 . 1ع"اب  تتَ 

دة بالتشديد فقيل  :منجد مختار الصحاح فقد ورد أما        "س،ر،د درع َمْسرودَةً، وَمَسرَّ

ة ودَ والمسر   قب  الث   رد  بعضها في بعض، وقيل السَّ  لقِ الحَ  ا، وهو تداخل  جهَ ها، نسَ ردَ سَ 

عه، وقولهم في : تابالصومَ  دَ رَ ، وسَ د الحديث: إذا كان جيّد السياق لهر  وبة، وفالن يسْ ق  المث

وهي: ذو القعدة، ذو الحجة والمحرم، وواحد فرد  ،أي متتابعة ؛سرد   األشهر الحرم ثالثة  

 .2وهو رجب"

 الدروع قال القرطبي: ق  لْ هو النسج، وهو نسيج حَ  والسردُ 

 غير مروم   العيِش  طولَ  ه ***  لينالَ فا أسراد  مضاعِ  الحديدَ  صنعَ 

ه في أثر قا بعض  سِ تَّ الشيء إلى شيء تأتي به م   "تقدمة  في اللغة أيضا:  والسردُ          

وهكذا ، 3له" له أو جيد السياقِ  السبكِ  الحديث إذا تابعه، وكان جيدَ  وسردَ  ،تتابعام   بعض  

إجادة السياق واإلبالغ، في حين أننا لو غيرنا الوجهة إلى نجد السرد في معناه اللغوي يعني 

من صورتها  الحادثةِ  نقل  يعني: " امحض ادينق االصلب االصطالحي سنجده مصطلح

سواء تعلق  ،أحداث أو أخبار قّص  ، فهو يرمي بمدلوله إلى 4الواقعية إلى صورة لغوية"

األمر باألحداث التي وقعت فعال أو بتلك التي ابتكرها الخيال، ويقابل مصطلح السرد 

"الطريقة التي ه: فيعرفه بأن عبد المالك مرتاضبالفرنسية، أما  Narrationالعربي 

ليقدم بها الحدث إلى المتلقي فكان السرد إذا  يختارها القاص وحتى المبدع الشعبي/الحاكي

فيرى أن السرد هو الطريقة  حميد لحميداني، أما 5هو نسيج الكالم لكن في صورة حكي"

                                                           
م، 1991، 31النصراني: المنجد في اللغة واألعالم، منشورات دار المشرق، بيروت، طمعلوف  - 1

 .330ص
 .195-194م، ص ص1984-هـ1407محمد الرازي: مختار الصحاح، دار الجيل، بيروت،  - 2
 .130م، ص1987-هـ1408، 3ابن منظور: لسان العرب، مادة "سرد"، دار الجيل، بيروت، ج - 3
م، 1997، 1ات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، طآمنة يوسف: تقني - 4

 .28ص
عبد المالك مرتاض: ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد، ديوان المطبوعات  - 5

 .84م، ص1993الجامعية، الجزائر، د،ط، 
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 ؛1المروي له  القصة       الراويالتي تحكى بها القصة عن طريقة قناة معبّدة: 

"وذلك باستعماله كلمات  ،طريقة الراوي الذي يحاول أن يعّرفنا على حكاية معينة هأنأي 

بمعنى أنه اإلخبار عن الحدث  ؛2بسيطة بأسلوب تخيلي يراعي فيه نظام تتابع األحداث"

الموضوعي بلمسات يضفيها الكاتب على دواله، ويفضي بنا إلى إخراج الواقعة، وهذا هو 

 المتن الحكائي/ المبنى الحكائيجحه بين رلسرد عند الروس بتأالمدار الذي استقر عليه ا

"إن السرد يروي أحداثا قائال:  فيليب هامونفي مظهر زمني أال وهو وهناك من حصره 

أن "من الواضح قائال:  كجان ريكاردووهناك من جعله مرادفا للشكل  ،3وأفعاال في تعاقب"

الشكلية اللغوية التي نطاق الصياغة  أي حصره في ؛4"السرد هو طريقة القصص الروائي

 بها المادة من قبل المؤلف. ضُ عرَ تُ 

بمعنى  ؛واألمر الذي ال تشوبه شائبة هو أن الممارسة السردية ممارسة قديمة جدا

"اإلخبار عن األحداث ، وكان يعني عند أفالطون تداول الحكايات والقصص مشافهة وكتابة

ومن خالل هذه  ،5حاضر أو ستقع في المستقبل"التي وقعت في الماضي أو تقع في ال

التعريفات المتنوعة لمصطلح السرد يتضح جليا أنه قالب حاضن ألشكال متباينة ويستقيم لها 

ي ، مما يشالروايةوالقصة والخرافة واألسطورة و الحكاية كطريقة تسير وفقه نذكر منها:

لمحكي الشفهي والمكتوب بتعدد صياغته وأنساقه وتداوليته وانخراطها ضمن دائرة ا

كجنس ينبع من هذا المنهل تعدّ المدونة الحكائية  الرواية، وسينمائيالط شريكالوالبصري 

كونها تشكيل للحياة يعتمد على حدث الناس، وتعبيرها  ،األكثر انتعاشا باالهتمام والمقروئية

وبالقدر الذي  ،عبما يواكب العصر والمجتم ،عن الرفض التام للقوالب الجاهزة والمستهلكة

                                                           
المركز الثقافي العربي،  –منظور النقد األدبي من  –ينظر: حميد لحمداني: بنية النص السردي  - 1

 .46-45م، ص ص2000، 3بيروت، ط
ينظر: أي فينوغرادوف: نظرية المنهج الشكلي ومشكالت المضمون والشكل في العمل األدبي، تر:  - 2

 .140-130هشام الدجاني، د.مط، د.ط، د.ت، ص ص
م، 1985، 1صوص، دار الحداثة، دمشق، طدليلة مرسلي وأخريات: مدخل إلى التحليل البنيوي للن - 3

 .66ص
، 1صباح الجهيم: قضايا الرواية الحديثة، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، ط - 4

 .11-9م، ص ص1977
 .267م، ص1974، 1فؤاد زكريا: جمهورية أفالطون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط - 5
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لصعوبة تحديد مفهوم شامل نظرا  ،تبدو فيه الرواية معروفة فإن تعريفها ليس باألمر الهين

 .لها

 ، الرواية مشتقة من الفعل روىاللغويةولكن قبل ذلك البد من اإلشارة إلى جذورها 

أي من  ؛: يقال رويت القوم أرويهم، إذا استقيت لهم، ويقال من أين ريتكمالسكيت ابنقال 

؟ ويقال روى فالن فالنا شعرا، إذا رواه له حتى حفظه للرواية عنه، وقال أين تروون الماء

في الماء والشعر، ورويته الشعر ترويه أي  ري: رويت الحديث والشعر فأنا راو  الجوه

 روى يروي ريًا، وتبعا لهذا نستنبط أن الرواية لغة مشتقة من الفعل 1حملته على روايته

ثري "فن ن مل والنقل، أما في الجهة المقابلة سنجدها تعني في االصطالح األدبي:ويعني الح

وبين  لعالم وهي الجسر الرابط بين الذات وا، 2تخيلي طويل نسبيا بالقياس إلى فن القصة"

توجه نحو هالة من ي إيديولوجيو  سياسيوة في خطاب اجتماعي مقولب ،الحلم والواقع

 علما أنها نوع من أنواع السرد المتناولة لمجموعة من األحداث ،األسئلة من قبل المتلقين

كدليل محسوس  ،التي تنمو وتتطور بدافع الشخصيات في مكان وزمان معينين بواسطة اللغة

على أنه ثمة رواية ما في بناء عضوي يتفق وروح الحياة ذاتها، لذا تشبّه ككائن حي ولد في 

 المجتمع الذي أصبح أكثر تعقيدا اجياتظروف معينة، ونشأ وترعرع وتطور حسب ح

فأنجب رواية معاصرة تساير هذا التعقيد، فعمد الروائي المعاصر إلى تسليط منظار سرده 

حيث تحول إلى ما يشبه  ،شخصيات بسيطة وعادية من مختلف الشرائح على

 يةلجدلاألنتروبولوجي والباحث في التراث اإلنساني، فتميزت بعمق الرؤية وإثارة األسئلة ا

فوجد القارئ نفسه أمام روايات دسمة بأفكار وإحاالت فنية، ونالت الحظوة من قبل الناقد 

لكي يبدع ويخترع ويتغلب  ،المتمرس، كونها تعمل على إرجاع القيمة المسلوبة من اإلنسان

ديدن عن البديل  بحثبابتكار حلول ناجعة لها، وظل ال ،على الصعوبات التي تعترضه

لعرب، فتنوعت نصوصهم الروائية بتنوع الفحوى المطبوخ ضمنها، فهناك الروائيين ا

روايات تعالج مضامين اجتماعية وأخرى تاريخية، بل وحتى البوليسية بأساليب سردية 

ولكل واحد رؤاه  ،وهناك السرد الذاتي والمباشر ،فهناك السرد المفّصل والمجمل ،مناسبة

                                                           
 .281-280، ص ص1صادر، بيروت، طابن منظور: لسان العرب، دار  - 1
 .21م، ص1987، سوريا، 1أمينة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر، ط - 2
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يعطي عناية بالغة لما يرافق النص ويصاحبه ومداه في طريقة الحكي، وأصبح الروائي 

كواجهة الغالف وتيمة الصورة وشبكة العنونة، وما يترتب عنها من إيماءات تفرض على 

 فك شفراتها وربطها بالمتن الداخلي، ورصد كّل ما ترمي إليه من معنى. القارئ

النص  فكانت الرواية ميدانا فسيحا يعطي للمتلقي فرصة كشف الستار عن ما يوازي

الكاتب اإلفصاح عنه ونتج من هذا  دحقة له، وتجلي عنها طبقا لما أرامن عتبات سابقة وال

المخاض النقدي المتطور عناية بالغة لعلم يحوي الرواية وما يتبعها من أجناس أدبية أال 

ا نحو احترافية واضحة المعالم سبق وأن أشرنا إليه، حيث شق طريقالذي  علم السرد وهو

المفاهيم والحقول المصطلحية الدقيقة إلى ما يسبب االستفادة من الدراسات الغربية من حيث 

 جهود العربية في المناهج الجديدةفي لغتها األصلية أو التي نقلت إلى العربية، إضافة إلى ال

وبول في خطاب الحكاية والعتبات النصية،  كجيرار جنيتالتي اتكأت على مقاربات غربية 

حقق درجات كبيرة  نظاما خاصا ن والقصة وغيرهما ممن أضافوا للسردفي الزم ريكور

في تشكيالت الخطاب السردي، حيث أدى التطور في من النجاح على مستوى البحث 

ع صنعمليات الفهم النصي إلى نقلة مماثلة في طرق تنظيمية، وأصبحت هناك إمكانية أن ي

عها النص، هذا األخير الذي يحاول من نفسه عالما خاصا تتفاعل فيه بنيات مختلفة يجم

القارئ مالمسة سحره ومقاربة خياله، من أجل التعرف على مختلف جزئياته، وهو ما يقع 

بين دفتي الغالف الذي يتزين بمساحيق األلوان، ويوشح  التفاعل والتعاليتحت مسمى 

إلخراج اف إليه من توال اوجهه الخارجي بتعشيقة اللوحات الفنية، مع ما يمكن أن يض

الطباعي، فضال عن ظفر الصيد الذي يكون الروائي قد أجهد نفسه في اختيار العنوان 

المناسب، مع ما قد يتسببه هذا العنوان من استقرار جريء للقارئ، عندما تكون المؤامرة قد 

اتضحت معالمها مع سبق اإلصرار والترصد بين الروائي ودار النشر، قصد إيقاع المتلقي 

واية االفتتان بعنوان ذلك النص، وما يعج به المكنون النصي من زاد يعمل في مصيدة غ

 على إحداث المفارقة وكسر أفق االنتظار في أغلب األحيان.
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 العتبات بين اللغة واالصطالح: -1

من البديهي قبل الخوض في أي مجال بحثي البد من اإلشارة إلى المصطلح الذي  

بين  طح البحث، كيف تستقر المفاهيم صوب الهدف المنشود، وال يحدث الخليتأسس عليه رك

 .الهالة المصطلحية التي تحتضنها الساحة النقدية المعاصرة

فبما أن موضوع دراستنا سيكون االشتغال على العتبات النصية وجب اإلشارة المبدئية 

داللة تلك العتبات والفتحات  إلى مدلوالتها اللغوية واالصطالحية، وذلك بتسليطنا الضوء على

أن خصوصيات المحكي الروائي " ومما الشك فيه ،السردية وعالقتها بالبناء المعماري للرواية

 سب    ة ليس على الحكاية وسيوالتها فحالجديد اعتماده في إبراز مداليله ولبوساته المضموني

، حيث 1"السرد بل أصبح كل شيء في النص الروائي داال ومسهما في بناء خصوصيات

كالعنوان يحيط بالنص الحديثة بدراسة السياج الذي  السيميائية والشعريةاهتمت كل من 

، وغير ذلك من النصوص التي أطلق ، والخطاب التقديميواإلهداء والرسومات التوضيحية

حدودها وتطبيقاتها  ي  التي فرضت على الباحث أن يع العتباتعليها جمهور النقاد مصطلح 

لذا كان لزاما علينا أن نقف وقفة باحثة في الجذور اللغوية والذاكرة  ،اتهاومرجعي

 االصطالحية لهذا المصطلح.

 

 

                                                           
، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، -السردُ وتشكل القيم  –إبراهيم الحجري: الرواية العربية الجديدة  - 1

 .13م، ص2014، 1بيروت، لبنان، ط
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 المعنى اللغوي: -1-1

ُة الباب التي توطأ والجمع َعَتَب وعتبالعتبة: ُأْسكُ  جاء في لسان العرب:  ت والعتب افَّ

الجبال  نها عتبة وعتبالدرج، وعتب الّدرج مراقبها إذا كانت من خشب وكل مرقاة م

 أردت أن ترقي إلى موضع تصعد فيه إذالي عتبة في هذا الموضوع  بعتّ  ، وتقول:هامراقب

 .1 مهوقيل عّتب العود ما عليه أطراق األوتار من مقدّ 

 وخاطبه أي المهُ  ؛"عتب عتًبا وعتاًبا ومعتًبا وُمعتبة  وورد أيضا في عرف اللغة: 

أي  ؛ب برجل ورفع األخرى، ويقال فالن ال يتعتُب شيًئاثأي و  ؛ًباًنا وتعتاوفالنا عتًبا وعِتبا

 المنزل   بة  عت   المنظور اللغوي مثل   ففي؛ 2ال يعاُب، والعتبة خشبة الباب التي يوطئ عليها"

التي البد المرور عليها حتى نلجه، بمعنى مقدمته وفاتحته وأوله إلى غير ذلك من الكلمات 

 معنى.التي تصّنف في خانة هذا ال

هذه الكلمات بإسهاب لغوي كبير قطفنا منه ثمرات وجيزة  الفيروز آباديكما تناول 

َكة(: أسكفهي كاآلتي:           ة الباب، أو العليا منهما والشّدُة، واألمر الكريه"العتبة )ُمحرَّ

    ما بين السّبابة والوسطى، أو ما بين الوسطى والبنصر كالعتِب محّركة، والمرأة والعتبُ 

والعيداُن المعروضة على وجه العود، منها ُتَمدُّ األوتار إلى طرف العود، والغليُظ  دالفساو 

والَعْتُب: الموحدة كالعَتَباِن، والمعَتِب والمْعَتَبُة والَمْعِتَبُة، والمالئمة  من األرض، وجمع العتبةِ 

                                                           
بن منظور: لسان العرب، تح: ياسر سليمان أبو شادي، ومجدي فتحي السيد، المكتبة التوفيقية، مصر، ا - 1

 .29، مادة "ع،ت،ب"، ص9ج
، 2تركيا، ط، إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر وآخرون: معجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، اسطنبول - 2

 .182-181م، ص ص1972
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ه، والعتبى بالضم: الرضا )...( كالِعتاب والمعاتبًة والِعتِّيبي )...( واألعتوبُة: ما ُتعوِتَب ب

 .1وما َعَتِبُت بابه: لم أطأ َعَتبَتُه"

المعاجم التي أدرجتها في نطاق  أن جلّ  العتبةومبلغ القول في المضمار اللغوي لكلمة 

دراستها لم تتخط عرفها في اللغة العربية، بمعنى أن األمر سّيان ومؤتلف كون جذورها 

واألشياء األولية، هذا طبعا بما يتناسب مع  دايةتهالل والباللغوية مرتكزة على داللة االس

 موضوع بحثنا المطروق.

ذا كانت  باألساس على المعنى اللغوي فإنها لدى أهل اإلجراء  ت  بتن  أ   العتباتوا 

ت لهيكلها العام، وهذا ما سنعرج إيحاءات ومرامي ودالالت عدة أطرّ  واالختصاص أخذت

 عليه في اآلتي:

  االصطالحي:المعنى  -1-2

عامة والعربية على وجه الخصوص عديد  )الغربية(عرفت المؤسسة النقدية العالمية 

 الدراسات واألبحاث المنخرطة في مجال السرد، مما أدخلها في دوامة ضبط مرجعياتها

ومن بين المصطلحات الرائجة في السوق التداولي  ،المصطلحية وتحديد أجهزتها المفاهيمية

، وذلك طبعا من خالل األبحاث والكتب التي عتباتنوات األخيرة هو مصطلح النقدي في الس

 Gerardجيرار جنيت ، السيما حملت على عاتقها مسؤولية التنظير والتطبيق لهذا المصطلح

Genette  ،مقترحاته النظرية ذات  ذلك فيالذي يعّد من األوائل الذين أثاروا سؤال العتبات

                                                           
القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة مجد الدين الفيروز آبادي:  - 1

 .112-111م، باب الباء، فصل "ع"، ص ص2005هـ/1426، 8لبنان، ط-الرسالة، بيروت
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 النوعية من الفضاء النصي إلى المناص عبر تجسيده لمتعالياته اإلشعاعات الشعرية، ونقلته

عام  Seuils"عتبات" ى النقدي تحت مسمى واضح المعالم لهذا المنححيث أفرد كتاب 

 .م1987

كما ال ننسى اإلرهاصات العربية األولى في التراث النقدي العربي التي مهدت لهذه 

فالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن: ما المقصود  ،النظرية، وهذا ما سنفرد الحديث عنه الحقا

 الح النقاد؟طصابالعتبات في 

 حيطة بالنص كالعناوين واإلهداءات"مجموع العناصر الم تعرف على أنها:

 .1والمقدمات وكلمات الناشر وكل ما يمّهد للدخول إلى النص أو يوازي النص"

      نمر نحن بها كقّراءفهذا التعريف اقتصر على ما يصاحب النص من عناصر توضيحية 

"تلك البنية النصية التي تشترك وبنية ابعة في الغالف الذي يحوي المتن، كما أنها: قكونها 

على بنيتها كاملة مستقلة وهذه البنية  نصية أصلية في مقام وسياق، وتجاورها محافظة

ي هامشا أو النصية قد تكون شعرا أو نثرا، وقد ينتمي إلى خطابات عديدة، كما أنها تأت

، ففي هذا التعريف ينجلي لنا بوضوح أن 2تعليقا على مقطع سردي أو حوار أو ما شابه"

العتبة كل بنية نصية تأتي على الهوامش الداخلية أو على راحة األغلفة الفوقية، وتكون 

المتن تمهيديا من خالل عناصرها المتشابكة التي مهمتها ال محالة اإلجالء على فحوى 

"هي العناصر  قائال: بّنيس محمدوهذا ما أقّر به  ،ارتها إلى عباب النص األصليترمي بصن
                                                           

، مجلة عالمات في النقد، النادي األدبي بجدة، المملكة العربية ‹‹عتبات النص األدبي›› حميد لحميداني: - 1

 .14هـ، ص1423ال ، شو46، ع12السعودية، م
 .49م، ص1992، 1سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  - 2
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الموجودة على حدود النص داخله وخارجه في آن، تتصل به اتصاال يجعلها تتداخل معه 

إلى حّد تبلغ فيه درجة من تعيين استقالليته وتنفصل عنه انفصاال يسمح للداخل النصي 

 .1يته"اللكبنية وبناء أن يشغل وينتج د

أي أنها مصاحبات نصية تواجهه القارئ  ؛بالنص الموازي وهذا من منطلق تسميته للعتبات 

 فيتفاعل معها نظرا لما تحمله من إشعاعات داللية يقوم بترجمتها عبر قناة التأويل.

جعله نمطا من أنماط بللمناص " "عتبات"تعريفا جامعا مانعا في كتابه  جنيتولقد قّدم  

وأكثر بعدا من المجموع ت النصية والشعرية عامة من رابطة هي عموما أقل ظهورا المتعاليا

الذي يشكله عمل أدبي، فالنص في الواقع ال يمكننا معرفته وتسميته إال بمناصة، فنادرا ما 

اسم الكاتب/ العنوان/ العنوان الفرعي/ يظهر النص عاريا من عتبات لفظية أو بصرية مثل )

، فكّل هذا طبعا لنيل رغبة منشودة هي توصيل 2 "ل/ صفحة الغالف....(اإلهداء/ االستهال 

 وفق قالب محكم يتسهلكه ويهضمه تبعا لرؤاه التفسيرية. ،كل ذلك إلى الجمهور

على قرائه أو  "كل ما يجعل من النص كتابا يقترح نفسهيعني أن المناص هو: 

ه هنا تلك كة، نقصد ببصفة عامة على جمهوره، فهو أكثر من جدار ذو حدود متماس

أي أنه ؛ 3 الذي يسمح لكل منا دخوله أو الرجوع منه..." العتبة، بتعبير )بورخيس( البهو

                                                           
، 1محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، بنياته وإبداالتها التقليدية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط - 1

 .77م، ص1989
جنيت من النص إلى المناص(، منشورات االختالف، الجزائر عبد الحق بلعابد: عتبات )جيرار  - 2

 .44-43م، ص ص2008-هـ1429، 1العاصمة، ط
 .Philipe Lane, La périphéree du texte, p09وينظر:  44-43م.ن، ص ص - 3
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الجواز الذي نعبر به إلى عالم النص ونالمس حقائقه ومتخيالته، في حين أننا إذا عدنا إلى 

 .(para/ texteاألصل الغربي لهذه الكلمة نجدها مكونة من مقطعين )

معنى  فنجده في اليونانية والالتينية صفحة حاملة لعدة معاني: paraطع أما المق

شبيه والمماثل، وكذلك معنى الظهور والوضوح والمشاكلة، وبمعنى الموازي والمساوي ال

لالرتفاع والقوة، وبمعنى الزوج والقرين والوزن بين مقدراين والعدل والمساواة بين 

والتي  textusترجع إلى الكلمة  texteأما  الخ شخصين، وأيضا بمعنى تحاذي الجمل....

، ومن خالل هذا يتضح لنا أن 1تعني النسيج والثوب وتسلسل األفكار وتوالي الكلمات"

 يرمي بالداللة إلى الموازي النصي. para-texteالمصطلح الغربي 

إال أن هذا المصطلح األخير ال ينفي حصره في مصطلح واحد أو تسمية واحدة بل  

في الساحة النقدية العربية بأكوام هائلة من النظائر وهذا نظرا الختالف التوجهات  قوبل

في نطاق دراستهم، نذكر منهم على سبيل المثال  الفكرية والمنهجية لدى النقاد الذين أدرجوه

نجده يستخدم  القراءة والتجربة في خضم مؤلفه  سعيد يقطينال الحصر الناقد المغربي 

"بأنها تأتي على شكل هوامش نصية للنص األصلي مبررا ذلك  المناصصات مصطلح

خارجية ويمكن أن بهدف التوضيح والتعليق أو إثارة االلتباس تبدو لنا هذه المناصصات 

                                                           
 .43-42م.ن، ص ص - 1
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 يةذالنصية المحايستعمل مصطلح  رشيد بن حدو، أما الناقد المغربي 1تكون داخلية غالبا"

 .2 الروائيبرنارفاليت النص وذلك في معرض ترجمته لكتاب 

وغير النص الموازي الذي سبق وأن أشرنا إليه فيستخدم مصطلح  محمد بنيسأما         

 الذين استخدموا مصطلحات أخرى. نقادذلك من ال

"الخطابات والصور التي  هي: العتبات النصية ترى بأن  وكل هذا يوصلنا إلى محطة

ذييالت والتصدير والحواشي وتشمل العناوين ونوع الغالف والت ،تحيط بالنص األصلي

الجانبية والسفلية والعبارات التوجيهية والزخرفة ... وغيرها وهي في األساس خطابات 

ناتجة عن تفكير مسبق للمبدع ويواجهها القارئ قبل تناوله العمل اإلبداعي، فترسم لديه 

ا نظاما أوليا يثير أسئلة مسبقة، يجيب عليها فيما بعد كونها تحمل في طياته انطباعا

وصفوة القول أن كل ما  ،3إشاريا ومعرفيا يقوم بدور مهم في نوعية القراءة وتوجيهها"

نحن  بغي تحديده لمصطلح المناص، ونستقرما هو إال تهيئ معرفي لما ين ذكره سبق

كباحثين على أريكة تريحنا بأن الداللة اللغوية واالصطالحية تتقاطبان وتتجاذبان بطريقة 

وال يمكن للباب ، 4"أخبار الدار على باب الدار" ة، فكما يقول المثل المغربيواضحة وتكميلي

كونها تشكل في  ؛أن يكون من دون عتبة، تسلمنا إلى البيت، فال بد من اجتيازها بغية ولوجه

ياب إلى النص من أجل تعديل المواقف القبلية التي  األعمال اإلبداعية "نقطة ذهاب وا 
                                                           

 .208ص م،1985، 1سعيد يقطين: القراءة والتجربة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط - 1
، تر: رشيد بن حدو، منشورات المجلس األعلى للثقافة، -تقنيات ومناهج –برنار فاليت: النص الروائي  - 2

 .36م، ص1999مصر، د.ط، 
سالم مهدي رضوي: العتبات النصية ودورها في البناء القصصي، ، أزهار فنجان، أحمد حيال جهاد  - 3

 .1م، ص2015، آذار 1، ع5ذي قار، م مجلة كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة
 .13عبد الحق بلعابد: عتبات، مرجع سابق، ص - 4
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ومن هذا المنبر نستطيع أن نخرج من باب  ،1فقية البسيطة واألولية"تولدت نتيجة القراءة األ

مفتوحة وال يمكن الظفر  للعتباتالمعنى االصطالحي بنتيجة مفادها أن الداللة االصطالحية 

بتعريف واحد يخص فحواها كونها تحمل في جبتها العديد من األنساق المتنوعة والمختلفة في 

 الوظيفة.

 على تسمية واحدة جامعة لهذا الحقل المعرفي األدبيلحصول بل وحتى ال يمكن ا 

وترجمات عدة نذكر  اصطالحاتحيث نعثر نحن كباحثين في هذا المضمار على ، النقدي

  الموازية النصية، والترادف النصي، "الملحقات النصية، محيط النص الخارجيمنها: 

ولكن الدراسات تفّضل  ،2أهداب النص، ما بين النصية، مرفقات النص.... وغيرها"

كونه أكثر المصطلحات كبديل عربي لمصطلح جنيت ألمور نذكر منها: " العتباتمصطلح 

  جنيت، والمماثلةشهرة بين المهتمين بالنقد األدبي التطبيقي، شمولية إحاطته بمفهوم 

 .3فهو ال يحمل أي معنى مغاير للمعنى الغربي"

 

 

 

 

                                                           
 26، جريدة العام المغربية )الملحق الثقافي(، السبت  ‹‹عتبات أم عتمات››ينظر: مصطفى سلوي:  - 1

 .06ماي، ص
 .43عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جنيت من النص إلى المناص، مرجع سابق، ص - 2
، مجلة مقاليت، ‹‹عتبات النص ودالالتها في الرواية العربية المعاصرة››أبو المعاطي خيري الرمادي:  - 3

 .292م، ص2014، ديسمبر 7ع
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 في مفهوم النص: -2

البد أن نشير إلى األصول اللغوية  للنصلمعنى االصطالحي قبل الخوض في ا 

 رجعية التي استمدت منها الداللة اإلجرائية.موال نصلكلمة 

  النص لغة: -2-1

ن ص ص(: "النص َرْفُعَك الشيء، نّص ورد في لسان العرب البن منظور في مادة )

، وقال ع مرو بن دينار: ما رأيت رجال الحديث يُنّصُه نّصا: َرَفَعُه، وكل ما أظهر فقد ُنصَّ

أنصَّ للحديث من الزهري أي أرفع له وأسند، ي قال: نّص الحديث إلى فالن، أي رفعُه 

الظبية جيدها: رفعته، والنص والنصيص: السير الشديد  وكذلك نَصْصُتُه إليه، ونّصتِ 

والحْث، ولهذا قيل نصصت الشيء رفعته، ومنه: منصُة العروس. وأصل النص أقصى 

 ى الرئيس األكبر، والنص التوقيفشيء وغايته، وابن األعرابي قال: النص اإلسناد إلال

 ...األمر بشدته، ونص كل شيء منتهاه والنص التعيين على شيء ما ونص

 يُنُصهم أي يستخرج رأيهم ويظهره وفي حديث هرقل: ... ويقال نصصت الشيء حركته

 .1دّل ظاهر لفظهما عليه من األحكام"نص القرآن ونص السنة أي ما  ومنه قول الفقهاء

ويرد النص في المعاجم العربية بمعان عّدة يتداخل فيها الحسي والمجرد وهي:          

: أقصى الشيء وغايتهفقد ٌنص ومن ذلك المنصة،  ، وكل ما أظهرالرفع، الظهور والبروز

ا إذا سأله  ل  ج  الر   ص  ومنه ن   االستقصاءأي استخرج أقصى سيرها،  ؛ومنه نص الناقة نصًّ
                                                           

م، 2008، 14، ج6، م1ابن منظور: لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط - 1

 .340مادة "ن ص ص"، حرف النون، ص
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، ومنه نص المتاح نصا جعل التراكم والكثافة والتراصعن شيء حتى يستقصي ما عنده، 

وانتص الشيء وانتصب إذا  ،االستواء ضرب من التناسق أو التناظمبعضه على بعض، 

فقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه: إذا بلغ  المنتهى واالكتمال: استوى واستقام،

 اإلظهارالمنتهى باإلضافة إلى معنى  أي ؛فالعصبة األولى ،اء نص الحقاق أو الحقائقالنس

 .1من منظور الفقهاء"

"من الالتينية بقوله:  المصطلحات األدبيةوآخرون في معجم  بول آرون ولقد عرفه 

Textus 2ذر نسيج( وتعني هذه الكلمة كل تجميع للكلمات")منسوج كما في الج. 

ن اقتصر هذا ا  لتعريف على تجميع الكلمات.وا 

والداللة اللغوية التي اكتسبتها، فال بأس أن  )نص(فبعد طرحنا للقوالب اللفظية لكلمة        

 نحيل إلى ميدان اشتغالها في الحقول النقدية من خالل اصطالحها طبعا.

 في المفهوم االصطالحي للنص: -2-2

قواميس اللغة، واندمجت في  لقد تطورت داللة النص عن المعنى المؤصل لها في 

 حقول إجرائية سنوردها في هذا الباب:

 

                                                           
، الهيئة العامة لقصور الثقافة، -النظرية والمنهج  –د: التفاعل النصي: التناصية نهلة فيصل األحم - 1

 .12-11م، ص ص2010، 1القاهرة، ط
بول آرون، دينيس سان جاك، آالن فياال: معجم المصطلحات األدبية، تر: محمد حمود، المؤسسة  - 2

 .1180م، ص2010، 1الجامعية للدراسات والنشر، ط
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"تشير كلمة نص إلى أية فقرة ملفوظة أو مكتوبة مهما كان طولها، شرط تشكلها ضمن 

بمعنى أن النص هو كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة وفق نظام ؛ 1وحدة كلية متجانسة"

 متجانس.

 والنقاديستقم على تعريف واحد لدى الدارسين  فالجدير بالذكر أن مفهوم النص لم

لفة التي أدرجته في نطاق حيث اعتبر زئبقيا ما جعله محل تباين دائم تبعا للدراسات المخت

ركزت في دراستها للنص على االنغالق؛ أي دراسته من الداخل البنيوية فمثال ، دراستها

        مفهوما مغايرا عن النص قدمويعزله عن جميع السياقات الخارجية التي من شأنها أن ت

     جوليا كريستيفاالذي قالت به  التناصاعتمدت في مفهومها للنص على  السيميائيةو

 لتؤطر الهيكل العام للنص ومفهومهوغير ذلك من الدراسات والتيارات التي كّرست جهودها 

 بول ريكور: قد عّرفهتبعا لتوجهات أصحابها ف ،وتمخّص عنها العديد من المفاهيم المتباينة

أي عن طريق الرموز  ؛2لنطلق كلمة نص على كل خّطاب تم تثبيته بوساطة الكتابة""

 اللغوية الواضحة بصريا.

أنه جهاز نقل لساني يعيد توزيع نظام اللغة " على أساسعرفّته  جوليا كريستيفاأما 

وظات مختلفة واضعا الحديث التواصلي، نقصد المعلومات المباشرة في عالقة مع ملف

بالجهاز اللغوي الذي من شأنه إعادة توزيع أوامر  النصأي أنها شبهت  ؛3سابقة أو متزامنة"

                                                           
 .16حمد: التفاعل النصي، مرجع سابق، صنهلة فيصل األ - 1
م، 1988، 3بول ريكور: النص والتأويل، تر: منصف عبد الحق، مجلة العرب والفكر العالمي، عدد - 2

 .37ص
، 1جوليا كريستيفا: علم النص، تر: فريد الزاهي، مر: عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، المغرب، ط - 3

 .21م، ص1991
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جعل  أو باألحرى  ،من خالل وضع الخطاب التواصلي بشكل مباشر مع المعلومة ،اللغة

 المتلقي والنص.بين  االتواصل مباشر 

سعيد ، حيث فّرق ابالخطفي مجال السرديات مع مصطلح  النصولقد تداخل مصطلح 

"الخطاب مظهر نحوي يتم بواسطته إرسال القصة  بين هذين المصطلحين قائال: يقطين

بمعنى أن المتلقي البد أن  ؛1والنص مظهر داللي يتم خالله إنتاج المعنى من لدن المتلقي"

يتعامل بجد مع النص حتى يتمكّن من الوصول إلى ماهيته، وذلك طبعا عبر ملء الفراغات 

 .معلنة والمضمرة، فيستخلص الداللة المتوخاة في خصّمهال

"فالنص عالم دالالت وبنيات يتم إنتاجها من خالل ذات النص، كما تتجلى من خالل  

 نصية(-)سوسيوالكاتب والقارئ، فالكاتب ينتج نصه ضمن بنيات نصية أخرى كبرى 

النص منفتحا على  ، وبذلك يجعل)سيوسيولوجية(والقارئ يتلقى النص ضمن بنيات كبرى 

كون ؛ 2دالالت أعمق وأكبر، حين يستنبط من البنيات، ويحّول القراءة إلى نوع من التأويل"

 ويسعى إلى عدم رسم الحدود التي تعيق تداخله مع غيره من الخطابات. النص منفتح

 

 

                                                           
 .18م، ص1992، 4-3، مجلة األقالم، ع‹‹النص بوصفه إشكالية راهنة في النقد الحديث››فاضل تامر:  - 1
م، 1996، 1محمد عّزام: فضاء النص الروائي، دار الحوار للنشر والتوزيع، الالذقية، سورية، ط - 2

 .11ص
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 رائد المنهج البنيوي يرى أن النص عملية إنتاج، وهو متحرك دوما، ولو كان فروالن بارث

 .1ألنه ال يكف عن التفاعل والتقاطع مع أعمال أدبية أخرى" ؛مكتوبا مثبتا

الختالف مفاهيمه من باحث  ،ويتضح لنا جليا أن تعريف النص ليس باألمر الهين 

  وذلك حسب اهتمامات كل باحث ومدرسة. ،آلخر ومن مدرسة ألخرى 

 اإلنتاج النصي في وقع العتبات: -3

 فذالكتاب مراعاة "جملة من الطقوس ومجاوزة عدد من المنايستوجب الولوج إلى عالم  

اإلهداء، واإلشارات  كالعنوان، وربما العنوان الفوقي، ثم العنوان التحتي، فالتوطئات ونصوص

، وال تكون العودة إلى عالم الواقع إال بعبور مخارج، كالمالحق وغيرها من االستهاللية....الخ

ل معها مأي أن العتبات أصبح لزاما على القارئ أن يتعا ؛2النصوص التي تذيل بها الكتب"

تشكل همزة وصل ولحظة مفصلية  كونها هي األخرى نص ينبغي فك شفراته، فهي ،بجد

حاسمة بين ترسانة من النصوص الهامشية والنص المركزي، لذا تتسم العالقة الجامعية بينها 

 ال تتخذ شكال مستقيما له نقطة بداية بالجدلية والمرجعية التي  العمل األدبي )النص(وبين 

، ذو طبيعة "وباعتباره مظهرا من مظاهر العتنبات ،ونهاية، فالعنوان مثال بوصفه عتبة بداية

 .3كما أن النص يحيل إليه" ،ألنه يحيل إلى النص ؛مرجعية

                                                           
 .11م.ن، ص - 1
(، Nathanات ناذان )، تر: رشيد بنحدّو، منشور-تقنيات ومناهج –برنار فاليط: النص الروائي  - 2

 .36م، ص1992باريس، دط، 
، مجلة عالمات في النقد، النادي األدبي بجدّة،  ‹‹عتبات النص األدبي بحث نظري››حميد لحميداني:  - 3

 .21هـ، ص1423، شوال 46، ع12مجالمملكة العربية السعودية، 



 العتبات النصية  الفصل األول

 
28 

 

"إذ أن النصوص الموازية تقوم عليها  ؛العناوين الجانبية والنشر وكذلك بقية عتبات النص

بنيات النص ويأتي النور المباشر لدراسة العتبات متمثال في نقل مركز التلقي من النص 

الموازي، وهو األمر الذي عدته الدراسات التقنية الحديثة مفتاحا مهما في دراسة النصوص 

للمتلقي له وميض التعريف، بما يمكن أن تجترح تلك العتبات نصا صادما المغلقة، حيث 

 .1النص" تنطوي عليه مجاهل

ومن هذا المنطلق تتجلى األهمية البالغة للعتبات في الكشف عن مكنون األثر األدبي 

لم تكن العتبات تثير االهتمام قبل توسع مفهوم النص، ولم يتوسع "، فـ واإلبداعي بصفة عامة

مفهوم النص إال بعد أن تم الوعي والتقدم في التعرف على مختلف جزئياته وتفاصيله، وقد 

هذا إلى تبلور مفهوم التفاعل النصي وتحقق اإلمساك لمجمل العالقات التي تصل أدى 

 .2النصوص بعضها ببعض، التي صارت تحتل حيزا مهما في الفكر النقدي المعاصر"

بغية فهم الهيكل  العتبات النصيةوهذا ما يرمي إلى المساهمة الكبيرة التي تقدمها 

 ل نصية، ومن ثم الربط فيما بينهالى مغارات داخالعام للحوض النصي المؤدي بنا كقراء إ

بين فضاءات النص المختلفة دون المرور من عتباته، ومن ال ينتبه إلى فال يمكننا "االنتقال 

طبيعة ونوعية العتبات يتعثر بها ومن ال يحسن التمييز بينها، من حيث أنواعها وطبائعها 

 .3 ن دخل فضائه..."النص فيبقى خارجه حتى وا   أبوابووظائفها، يخطئ 

                                                           
، 1الثقافي، جدّة، السعودية، ط ، النادي األدبي‹‹تشكيل المكان وظالل العتبات››معجب العدواني:  - 1

 .7م، ص2009نوفمبر  -هـ1423
عبد الحق بلعابد: عتبات جرار جنيت من النص إلى المناص، منشورات االختالف، الجزائر العاصمة،  - 2

 .14م، ص2008-هـ1429، 1ط
 .15م،ن، ص - 3
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 وظيفة العتبات: -4

فقط نتيجة بذخ فكري، لكي ها ليست خطابا ال معنى له، وجد و العتبات في جوهر  

يتطلب مرامي وأبعاد منطوية عليها هذه بجمالياته فحسب، بل األمر  يع الفضاء النصيرّص 

وما تعج به من الموازيات النصية، وهذا طبعا يتأتى من خالل الحموالت اللغوية الرنانة، 

شحنات داللية يفهمها القارئ بتأويله لها وفق وجهات نظره، لكي ترتسم في مخيلته مالمح 

 هوية النص بإشاراته األولية المهيئة للولوج في صلبه بشكل تدريجي، وبهذا المعنى فكل عتبة

بة أن العتغلة كإحالة مسبقية لفحوى األثر المطروق، وكتتحوي على هالة من المعاني مش

 لة كما تقدم القارئ في القراءة.الدمورفيم فارغ يمتلئ بال

فالعتبات قنطرات للتواصل مع المتن الروائي ومحكية، بحيث تشكل قوة احتمالية كبيرة  

تساعد على طرح فرضيات أولى للقراءة، للعبور إلى الورطة النصية الملغزة، وأولها العنوان 

فوق كل هذا هو مفتاح سحري يمكن المتلقي من فهو يشكل عنصرا مستقال رغم تبعيته، و 

من المؤشرات الداللية، التي تجعل العتبات تنبض غواية وانفتاحا على التأمل  التقاط مجموعة

الالمحدود، مما يتيح لها أن تغرق في نزيف شعري عميق السرائر والخبايا، وأن تتناسل منها 

صل الوحيد في حسم أية افتراضات أيقونات متقاطعة أو متعارضة، لكن يبقى النص الفي

 .1تمس الجراح وتضمد عطش النص البؤري 

                                                           
يا للدراسات والنشر والتوزيع، ، النا-السرد وتشكل القيم  –إبراهيم الحجري: الرواية العربية الجديدة  - 1

 .33-32م، ص ص2014، 1بيروت، لبنان، ط
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نما له   ومن هذا المنطلق نستطيع اإليمان بأن خطاب العتبات لم يوجد اعتياطيا، وا 

 حصرها كاآلتي:وظائف متعددة يمكن 

ة : كونها تزين الكتاب من خالل العنوان الجميل، والمقدمة المثيرة، والصور وظيفة جمالية -1

 واأللوان الجميلة على الغالف وطريقة رصف العناوين وربما شكل الطباعة ورسم الكلمات

 كل ذلك يعطي الكتاب صورة جمالية تزيد من شغف القارئ وهو يتلقى األثر األدبي.

تكمن في استقطاب القارئ واستغوائه للولوج إلى عالم الكتاب بشكل  وظيفة تداولية: -2

 .تدريجي

رواية/ أي اندراج النص ضمن سلسلة أدبية معينة ) ين الجنسي للنص:وظيفة التعي -3

 ( تبرر وجوده في اإلنتاج األدبي.شعر/ مسرحية/ قصة...

وتكمن في اإلشارة إلى اسم الكاتب ودار النشر، وتاريخ النشر من جهة  وظيفة إخبارية: -4

 تب من جهة أخرى.واإلحالة على مقصدية ما أو على سيرورة تأويلية معينة متصلة بالكا

ويضطلع بهذا الدور كل من العناوين  وظيفة تحديد مضمون النص ومقصديته: -5

الداخلية وعنوان الصفحة والخطاب التقديمي، والتنبيهات، قصد إبراز الغاية المتوخاة من 

 .1 تأليف الكتاب

كونها وعليه يمكن القول أن للعتبات أهمية كبرى في فهم النص وتفسيره واإلحاطة به، "

المدخل الطبيعي إليه، ومرشدة القارئ إلى طريق التواصل معه، إذ تمكنه من االنفتاح على 

                                                           
، المجلة الجامعية،  ‹‹ينعتبات النص الروائي في رواية المجوس إلبراهيم الكو››آمنة محمد الطويل:  - 1

 .52-51م، ص ص2014، يوليو 3، م16جامعة الزاوية، ع
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تركيب النص وأبعاده الداللية من جهة، كما تمكنه من تحديد العناصر المؤطرة لبنائه 

أي أنها تحمل في  ؛( وبعض طرائق تنظيمية وتحققه التخيلي من جهة أخرى معماريته)

 .1 تحاول كشف إستراتيجية الكتابة يفيةتألوظيفة  طياتها

نما هي قادرة  ومبلغ القول في رحاب هذه الناحية أن العتبات لم توضع عرضيا، وا 

وهو ما قبل  ،على أن تفتح عالما وتغلق آخر، وتميز داخال أال وهو النص عن خارجه

 النص.

                                                           
ية )بحث في نماذج مختارة(، دراسات أدبية، حسن محمد حّماد: تداخل النصوص في الرواية العرب - 1

 .56مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص
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 عتبات النص في الدرس الغربي: -1

عمل يسعى إلى تقصي خطاب  محطة رئيسية لكل جيرار جنيت "عتبات" يعد كتاب 

في خضم  جنيتعتبات النص في غمرة الثورة النصية، والذي يجدر اإلشارة إليه أن محاولة 

نما ارتكز على جملة من اإلشارات النظرية التي  هذا الكتاب لم ينطلق فيها من فراغ، وا 

 بكتا ناشدت بأهمية البحث في هذا المنحى، ومن بين هذه الجهود السابقة له نذكر

، إذ الحظ أن الدراسات األدبية مازالت تشتكي من نقص في ظل غياب لبورخيص المقدمات"

حيث اعتبر عتبات  ،Palimpsestesجنيت قاعدة تقنية لدراسة المقدمات، أو كما في كتاب 

عبر النصية، هذا  Transtextualitéالنص مقوما من المقومات الخمسة المكونة لما أسماه 

      الشعريةالفرنسية، وجماعة مجلة  أدبالتي طرحتها جماعة مجلة فضال عن المواضيع 

 .1"وضمت األولى أعدادا خاصة تهتم بتحليل البيانات باعتبارها خطابا

والمالحظ أن هذه األبحاث ظهرت في وقت ما تزال فيه دراسة عتبات النص لم  

التي أصدرت فيها جماعة ، وهي الفترة الثمانينياتتستقل بالشكل الذي تمت فيه خالل أواخر 

، وفيم بعد ظهرت مؤلفات عالجت Paratexteوكان محوره "عددا خاصا في مجلتها  الشعرية

 Jaquesأشكال العتبات من حيث البناء الفني والفكري والوظيفي، والسيما منها مقدمة 

Derrida  لكتابهLa dissémination  المعنونةHors-livre  التي خص حديثها عن المقدمة

التي   Discours du Romanلكتابه Henri Mintterand الفلسفية هذا فضال عن مقدمة 

                                                           
إفريقيا  ينظر: عبد الرزاق بالل: مدخل إلى عتبات النص: دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، - 1

 .24-23م، ص ص2000الشرق، بيروت، د.ط، 
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، وذلك باعتبارها خطابا، فاهتم 1اهتم فيها بالقوانين العامة المنظمة لكتابة المقدمة"

من منظور أصناف القراء والمتلقين، بإثارته األبعاد بالملفوظات والضمائر وتنظيم الكالم 

 ميترانتبث في فحوى المقدمة وما تدلي به من أبعاد، فالمالحظ على  األيديولوجية التي

تركيزه على المقدمات الروائية، فكل ما سبق ذكره يصنف في خانة اإلرهاصات األولى التي 

 شكلت أرضية صلبة انطلقت منها فعل الدراسة النقدية لخطاب العتبات الغربية.

ذا كنا نعترف  لنة موضوع العتبات وتنظيمه، فإن ذلك ال يمنع لدرس الغربي بالسبق إلى عقلوا 

من وجود التفاتات عربية دقيقة في صلب هذا الموضوع، ولكن العائق الوحيد لها هو وجودها 

 متناثرة هنا وهنا يعوزها الجمع والتنظيم، وفيما يلي سنفرد الحديث عن هذا.

 عتبات النص من المنظور العربي: -2

  ذ المشافهة وسيلة أساسية للتواصلا، أنها كانت تتخما طبع األمة العربية قديم  

متخذة طابع الحوار والصراع منحى في ذلك، مما أفضى بهم إلى استدعاء الكتابة ككفة 

على المشافهة، كما ورد في رسالة الفحولة لألصمعي التي ينقلها تلميذه أبو حاتم  تريحهم

لملك بن قريب غير مرة بفضل سهل بن محمد بن عثمان السجري: "سمعت األصمعي عبد ا

النابغة الذبياني على سائر شعراء الجاهلية، وسألته آخر ما سألته قبيل موته: من أول 

 ثم قال: ما أرى في الدنيا ألحد مثل قول امرئ القيس: النابغة الذبياني الفحول؟ قال:

 وباألشقين ما كان العقاب *** وقاهم جدهم ببني أبيهم

                                                           
 .26-25المرجع نفسه، ص ص - 1
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آني أكتب كالمه فكر ثم قال: بل أولهم كلهم في الجودة امرئ القيس له قال أبو حاتم: فلما ر 

 .1الحضوة والسبق وكلهم أخذوا من قوله واتبعوا مذهبه"

أو كما في "رسالة بشر بن المعتمر التي تكشف وجها آخر من وجوه رجحان كفة 

فقد المكتوب عن المروي )...( الذي أدركوا من خالله شروط التأليف، كون من صّنف 

ن أساء فقد استقذف، وكان ال سبيل لهم عن مخالفة ما  استهدف، فإن أحسن فقد استعطف وا 

 أال وهي: المواعظ في كتابه المقريزي عرف بالرؤوس الثمانية في التأليف التي أوردها 

الغرض والعنوان والمنفعة والمرتبة وصحة الكتاب ومن أي صناعة هو وكم فيه من أجزاء 

وكانوا ال يرضون بالكتاب إال إذا كان مختوما  ،يم المستعملة فيهوأي أنحاء التعال

"وقد يكتب بعض من له سلطان أو ديانة إلى وفق منظور الجاحظ الذي يقول:  ؛2ومعنونا"

بالكتاب حتى يخزمه ويختمه، وربما لم يرض  ضابعض من يشاكله، أو يجري مجراه، فال ير 

  .3بذلك حتى يعنونه ويعظمه"

نطلق "يكشف النص عن مكنونين اثنين من مكونات عتبات النص أولهما ومن هذا الم 

 .4الختم أو الخاتم وثانيهما العنوان"

فالختم من وظائفه الحفظ والصيانة وبذلك عّد ضروريا في المكاتبات، واستحق أن 

 يكون أحد المكونات الرئيسية في العتبات.

                                                           
 .72المرجع نفسه، ص - 1
 .28ينظر: المرجع نفسه، ص - 2
 .98، ص1الجاحظ عمرو بن بحر: الحيوان، دار الفكر، بيروت، ج - 3
 .29عبد الرزاق بالل: مدخل إلى عتبات النص، مرجع سابق، ص - 4
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ليله ووضعه أن يكون في بداية أما العنوان فمعناه من وظيفته، ألن عنوان الشيء د

في كشف غرض المؤلف... وقد جرت العادة في التأليف  االمصنف؛ ألنه خير من يساعدن

العربي القديم أن تتغلب عناوين مؤلفات العلماء على أسمائهم؛ أي أن العالم أشهر ما يكون 

المقدمات وا بخطاب لواضح على أن العرب قديما حف ل، وهذا دلي1بمصنفاته مما سوى ذلك

مثال "التي لم يربطها  كالتوقيعاتمن عنونة وتصدير وغيرهما من العتبات التي التفتوا إليها 

فمن ذلك التوقيعات  ،القدماء بصدر الكتاب فقط بل بخاتمته أيضا، وقد جعلوها أنواعا متعددة

 "رفع إلى الصاحب رقعة يذكر أن التي تكون عبارة عن جملة كما ورد في خبر عن أحدهم

بعض أعدائه يدخل داره فيسترق السمع فوق الصاحب فيها، دارنا هذه فإن يدخلها من 

ت ، ومنها ما يأتي بحرف واحد، ومن التوقيع ما يكون باآلية القرآنية أو البيوفى ومن خان"

لهما  ولعل أهم مظاهر العتبات عند العلماء قديما ما تعلق بالمقدمة والخاتمة، لما ،الشعري 

مميزة، وألصولهما الدينية ذات األبعاد الفنية البالغية، فقد تقرر أن كل من خصوصيات 

على رسول هللا صلى هللا عمل يجب أن يفتتح بالبسملة ويختتم بالحمد هلل والصالة والسالم 

عليه وسلم مع التنصيص، وذلك طبعا على غرار النص القرآني، كما اشترط في الخاتمة أن 

ة ألنها آخر ما يعلق باألسماع وربما حفظت من دون غيرها تكون حسنة جيدة بليغة هادف

 .2لقرب العهد بها"

                                                           
 .30-29المرجع نفسه، ص ص - 1
 .31-30المرجع نفسه، ص ص - 2
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ومما الشك فيه أن  ،هذه هي بعض نفحات العتبات النصية في صورتها العربية 

الذي تستحوي منه األبحاث المستفيضة في هذا  صورتها الغربية هي التي تعد المرتكز

 ة التي تؤطر لهيكله العام.المجال، زادها المعرفي وأيقوناتها المركزي

 العتبات النصية في النقد العربي الحديث: -3

لقد واجهت المرافقات النصية كحقل نقدي في رحاب الساحة العربية الحديثة عقبة  

ة على هذا المجال تشظي المصطلح، فلكل ناقد مصطلحه الخاص به الذي أفصح به للدالل

ي تباينت باالستناد إلى الجذر الغربي طبعا من منطلق الترجمة التالبحثي، وذلك 

Paratexte:وفي اآلتي سنقوم بذكر أمثلة من النقاد العرب ومقابالتهم االصطالحية ، 

عتبات وذلك في خّضم كتابه النص الموازي  يفّضل مصطلح "عبد الفتاح الحجمري"فمثال 

 .1النص البنية والداللة

، وذلك في ترجمته النصية المحاذيةيستند إلى عضد  رشيد بن حّدووالناقد المغربي 

في  أحمد يوسفأما الدكتور  ،2 –تقنيات ومناهج  –برنار فاليط: النص الروائي لكتاب 

أطراس أو طروس في كتابه  جنيتأفصح بأن  "سيميائية العتبات النصية"مقاله: 

Palimpsestes  محيطعن Paratexte،  الذي سيصبح فيما بعد عتبات وهو يشكل في

                                                           
م، 1996، 1شركة الرابطة، الدار البيضاء، طعبد الفتاح الحجمري: عتبات النص: البنية والداللة،  - 1

 .09ص
برنار فاليط: النص الروائي )تقنيات ومناهج(، تر: رشيد بن حدو، منشورات المجلس األعلى للثقافة،  - 2

 .36م، ص1999مصر، 
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هذا فضال على ما قدمه ، Trans Textualité1ظهرا من مظاهر النصية المتعالية نظره م

من مقابالت كما أشرنا سالفا، غير أنه ال بأس من اإلشارة أن  سعيد يقطينو محمد بنيس

"المناصة أال وهو  المتناصاتأضاف مقابال آخر على  سعيد يقطينالناقد المغربي 

Paratextualité  تشترك  "البنية النصية التيمعتبرا إياها  لنص الروائي""انفتاح افي كتابه

مبينا في الهامش كيف انتقل من  ،2..."وبنية نصية أصلية في نظام وسياق معينين

المناصصات إلى المناص، معتبرا هذا األخير اسم فاعل من ناص مناصة وأن العفل ناص 

من النقاد العرب الذين قدموا  ، وغيره3يدل على المشاركة والجوار للداللة على اسم الفاعل

العتبات تسميات مختلفة لهذا الحقل تبعا لرؤاهم الفكرية والمنهجية، إال أن الجدير بالذكر أن 

أساسيا في الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة، يلجها كل من تّدب  أضحت مضمارا النصية

دت بها الكتب تنظيرا وتطبيقا وفقا اهتماماته الساحة النقدية، أي أنها أوليت عناية فائقة وانفر 

 لمناهج حداثية مختلفة، فمنهم من يطرق بابها سيميائيا، ومنهم من يبحث في فحوى شعريتها

 إلى غير ذلك.

وهناك من خصها بالحديث في مقاالت نشرت عبر المجالت العلمية كالباحثة التونسية       

 .4يتأسس عليها المفهوم مؤشرة للمتن وهو جوهر الوظيفة التي جليلة الطريطر

                                                           
، مجلة اللغة واألدب، معهد اللغة ‹‹سيميائية العتبات النصية، مقاربة في خطاب اإلهداء››أحمد يوسف:  - 1

 .170م، ص2001، أفريل، 15لعربية وآدابها، جامعة الجزائر، ملتقى علم النص، عا
، 2ينظر: سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط - 2

 .99م، ص2001
 . 102المرجع نفسه، ص - 3
، مجلة عالمات في النقد، النادي الثقافي ‹‹وذجافي شعرية الفاتحة النصية حنامينا نم››جليلة الطريطر:  - 4

 .177م، ص1998هـ، سبتمبر 1419، جمادى األولى، 29، ج7جدة، السعودية، م
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فكل هذا يرسم أمامنا كباحثين في النقد الحديث معالم موسومة بأن العتبات النصية لم 

تستند في المؤسسة النقدية العربية إلى مصطلح واحد طبقا لمزاياها ومعرفيها، إال أنها ألّمت 

را مستفيضة في ذلك بكل جوانبها بارتكازها طبعا على الحقول الغربية، ترجمة واقتباسا وتحوي

من منظور عربي يتماشى والمدونات التطبيقية المتاحة في إبداعنا العربي سواء كانت شعرا 

 أم نثرا.

 المتعاليات النصية عند جيرار جينيت: -4

 ، مناسبة أعمق لتحقيق النظر إليهلقد أعطى التطور في فهم النص وتوسيع مداه 

إلى  جينيتجادة إلى العتبات، ولكن قبل ذلك تطرق باعتباره فضاء، لتأتي معه االلتفاتة ال

المعمارية التي يبنى عليها النص عن طريق التفاعل، فجاء تصوره للمتعاليات النصية 

Transtextualité :واقفا على خمسة أشكال هي كاآلتي 

التناص تحت اسم  جوليا كريستيفاوهو الذي استعمل منذ سنوات من طرف  الشكل األول:

Intertextualité إذ  ؛ع كبيرمنذ سنوات دراسة هذا الحقل بتوس رميشال ريفاتي، وقد حاول

إيجاد عالئق  هللمتعاليات النصية، حيث عدّ  جينيتكان تعريفه للمصطلح يكاد يكون تعريف 

 .1 من القارئ بين عمل وأعمال أخرى سابقة عنه أو الحقة

في ذاته، فالنص تربطه روابط  وينبني على عالقة هي عموما مضاهية للنص الشكل الثاني:

والمتمثلة في العنوان، ما تحت العنوان أو  Para texteالمناصة ال يمكننا تسميتها إال خفية 
                                                           

نزيهة زاغز: التداخل السردي في المتن الحكائي )دراسة إجرائية مقارنة بين ألف ليلة وليلة ورواية   - 1

وين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، في البحث عن الزمن الضائع، منشورات مخبر وحدة التك

 .59م، ص2010، 1ط
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العنوان الفرعي، العناوين الداخلية، المقدمات، ما بعد الواجهة، المدخل، الملحق... وهو محل 

 تقصينا.

وهو المتعلق بالتوحد بنص ما يتحق  Meta texteينيت بالميتانص جيسميه  الشكل الثالث:

أي  ؛بالنص الواصفعنه دون ذكره، نراه في حدود النص دون أن نسميه، ويسمى أيضا 

 .ديةالنق خطاب نص على نص آخر وهنا تكمن العالقة 

ويتعلق األمر هنا بعالقة صامتة ال تتجاوز  Archi texteمعمارية النص  الشكل الرابع:

 .1 مالحظة مناصية

الذي يتحدد في األنواع الفنية واألجناس األدبية، وهو  بالنص الجامعأيضا ويعرف  

 كماء أو الخرساء.ببال جنيتالنمط األكثر ضمنية، لذلك سماه 

وهو عبارة  Hyper texte النص الالحقويتمثل في  الشكل الخامس:وفي األخير        

، "وقد  Hypo texteعن عالقة تتحكم في النص "ب" كنص الحق بالنص "أ" كنص سابق 

 .2ضرب لنا مثال: باألوديسا كنص سابق واالنيادة كنص الحق"

تدخل في إطار مجموعة من المفاهيم  سعيد يقطينوالمتعاليات النصية "حسب        

األقسام: النص والمتفاعل النصي/ األنواع: المناص، التناص، والميتانص/ أشكاله: )

 .3ه: العام والخاص"الذاتي، الداخلي، الخارجي/ مستويات

                                                           
 .59المرجع نفسه، ص - 1
 .59المرجع نفسه، ص - 2
 .60المرجع نفسه، ص - 3



 العتبات النصية  الفصل األول
 

 
43 

 

الق فيما بينها من منطلق قربها اإلجرائي، ثم عحدد معمارية للنص تت جيرار جينيتبمعنى أن 

 المناصأال وهو  –وهو محل الدراسة  –خص البحث في فرع منها أو شكل من أشكالها 

 وقسمه إلى أنواع وأقسام تندرج ضمنها مجموعة من المفاهيم.

 أقسام المناص: -5

العتبات النصية المفاتيح اإلجرائية األساسية التي يستدعيها الباحث الستكناه تعتبر  

من جدول عام حول المناص بغية تحقيق  جينيتاألغوار العميقة للنص، وهذا تبعا لما قدمه 

 عتباتالعمدة حول المناص وهو  هنمذجة معينة تنظم طريقة العمل به، من خالل "كتاب

   أطراسوبهذا نكتشف النور المناصي الهام للهامش إلى كتابه  فنجده يحيلنا في أول هوامشه

وهذا ما يمكن تسميته  مدخل إلى النص الجامعالذي يحيلنا هو اآلخر في هامشه إلى كتابه 

 .1باالستمرارية واالنتظام المعرفي والمصطلحي لدى جينيت"

أجملها في نوعين  هولقد احتفى جينيت بالمكونات المناصية الخاصة بالمؤلف أكثر، غير أن

 مهمين من منطلق بنياتها:

 Para texte editorialالمناص النشري / االفتتاحي )مناص الناشر(  •

المنخرط في صناعة الكتاب وهي كل اإلنتاجات المناصية التي تعود مسؤوليتها للناشر       

         ناشر: الغالف، الجالدة، كلمة الوطباعته، وهي أقل تحديدا عند جنيت إذ تتمثل في

 .2)النص، المحيط، والنص الفوقي( ، ويضم تحته قسمين هما:اإلشهار، الحجم، السلسلة

                                                           
 .33-32ينظر: عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، مرجع سابق، ص ص - 1
 .46-45المرجع نفسه، ص ص - 2
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 ويمكن توضيح ذلك وفقا للمخطط التالي:

 

 

 

 

 

 

 :Para texte auctorialالمناص التأليفي )مناص المؤلف(  •

ساس إلى يمثل كل تلك اإلنتاجات والمصاحبات الخطابية التي تعود مسؤوليته باأل       

  الفرعي، اإلهداء )اسم الكاتب، العنوان، العنوان، حيث ينخرط فيها كل من الكاتب/ المؤلف

 )النص المحيط، والنص الفوقي(، وينقسم هو اآلخر إلى قسمين مهمين هما: االستهالل...(

 1 وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي:

 

 

 

 

                                                           
 .48المرجع نفسه، ص - 1

 المناص النشري

النص المحيط 

 النشري

النص الفوقي 

 النشري

 الغالف. -
 صفحة الغالف. -
 الجالدة. -
 كلمة الناشر. -

 اإلشهار. -
 قائمة المنشورات. -
 الملحق لصحفي لدار النشر. -
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 النص الفوقي التأليفي النص المحيط التأليفي

 كاتب.اسم ال

 العنوان.

 االستهالل.

 المقدمة.

 اإلهداء.

 التصدير.

 المالحظات.

 الحواشي.

 الهوامش.

 الخاص العام

 اللقاءات الصحفية. -

 الحوارات. -

 المناقشات. -

 الندوات. -

 المؤتمرات. -

 القراءات النقدية. -

 المراسالت. -

 المسارات. -

 المذكرات الحميمية. -

 النص القبلي. -

 التعليقات الذاتية. -

، البد )المناص النشري، والمناص التأليفي(عامة  المناصأن ألمحنا إلى أنواع  وبعد      

يقسمها إلى قسمين ينطوي كل منهما على  جينيتحيث وجدنا  ،من الحديث عن أقسامه

 نوعين وهما:

 Paritexteالنص المحيط:  -أ

     اسم الكاتب، العنوان، العنوان الفرعيبفلك النص من مصاحبات:  ر"وهو ما يدو  

أي كل ما يتعلق بالمظهر الخارجي للكتاب من صورة الغالف، وكلمة  ؛اإلهداء، االستهالل

 الناشر وغيرها، وتحمل تحت جبته فرعين اثنين هما:
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 الغالف والجالدة: ويحوي كل من: Paritexte editorialالنص المحيط النشري  •

 .كلمة الناشر، السلسلة

اسم الكاتب ويضم تحته كل من:  Peritexte auctorialالنص المحيط التأليفي  •

 1 العنوان، العنوان الفرعي، العناوين الداخلية، االستهالل، التصدير، التمهيد..."

بمعنى كل النصوص الموازية للمؤلف وتحيط به، وبارزة فيه نعثر عليها في مقدمة 

 الغالف أو بين دفتيه.

 Epitexteالنص الفوقي:  -ب

     كاالستجوابات، المراسالت الخاصةجودة خارج الكتاب "ويحوي جل الخطابات المو  

 وهو كذلك تتفرع عنه نصوص ثواني مثل سابقه: التعليقات، المؤتمرات، والندوات...

      اإلشهار وقائمة المنشورات ل من:ويضم ك Epitexte editorialالنص الفوقي النشري 

 والمالحق الصحفي لدار النشر.

 إلى:جينيت : وينقسم هو اآلخر بحسب  Epitexte auctorialوالنص الفوقي التأليفي 

ويندرج ضمن اللقاءات الصحفية واإلذاعية  (:Epitexte publicالنص الفوقي العام ) •

الكاتب، باإلضافة إلى المناقشات والندوات، والتعليقات  والتلفزيونية التي تعقد مع

 الذاتية.

                                                           
 .49المرجع نفسه، ص - 1
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كل من المراسالت والمسارات ويضم (: Epitexte privéالنص الفوقي الخاص ) •

Confidance  والمذكرات الحميمية والنص القبلي avant texte"1. 

 المناص = النص المحيط + النص الفوقي

 النص المحيط -5-1

 اسم الكاتب: -5-1-1

يعد اسم المؤلف عتبة مهمة تمهد للقارئ تعامله مع النص، إن لم يكن يوجه هذا  

األعمال األدبية ترجع شهرتها إلى شهرة مؤلفيها وكاتبها  التعامل "ومن هنا نجد أن بعض

     وليس إلى أدبيتها، ولالسم داللته فهو يعكس سيرته، ويخلق نوعا من اإلثارة لدى المتلقي

ويدفعه إلى قراءة هذا النص بنوع من الفضول لمعرفة مكنونات الشخصية المقابلة 

الفارقة بين كاتب وآخر، أما عن وجوده فغالبا  ، فال يمكننا تجاهله كونه "العالمة2ودواخلها"

 )القوائم النشرية، وفي باقي المصاحبات المناصية صفحة الغالفما يتموضع في 

ويكون في أعلى صفحة الغالف بخط بارز وغليظ للداللة على هذه الملكية  المالحق...(

وفي باقي  أول طبعة للكتاب،واإلشهار لهذا الكتاب، ووقت ظهوره يتزامن مع صدور 

 .3الطبعات الالحقة"

 

                                                           
 .50-49المرجع نفسه، ص - 1
هياس خليل شكري: فاعلية العتبات النصية في قراءة النص السردي )السيرة األدبية للربيعي  - 2

 .87م، ص2005، 1أنموذجا(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية، ط
 .64-63عبد الحق بلعابد: عتبات، مرجع سابق، ص ص - 3



 العتبات النصية  الفصل األول
 

 
48 

 

 ويأتي على أشكال ثالثة هي كاآلتي:

 للكاتب.االسم الحقيقي -1 :"إن دل اسم الكاتب على الحالة المدنية له، فنكون أمام

 االسم المجهول. -3 –االسم المستعار  -2

 وله وظائف يؤديها بامتياز تتسم بما يلي:

 أي تحديد هوية العمل. ؛وظيفة التسمية -

 فهو عالمة على ملكيته األدبية والقانونية. وظيفة الملكية: -

وهذا من منطلق وجوده على صفحة العنوان التي تعد الواجهة اإلشهارية  وظيفة إشهارية: -

 .1أي وكأنه يخاطبنا بصريا لشرائه" ؛للكتاب

 هذا عن عتبة "اسم المؤلف، لنلقي النظرة على العتبات األخرى.

 العنوان: -5-1-2

بثق أهمية العنوان من حيث كونه "الكلمات التي تختصر الكتاب بصفحاته ومجلداته تن 

، فهو من العناصر 2وتعتصر جميع معانيه في تلك األحرف التي ترقم على واجهة الكتاب"

خصوصية العمل المهمة التي ينطوي عليها المناص، من منطلق أنه "بنية ال تنفصل عن 

 بأس بها متخصصة في مجال العنونة نذكر منها: "كتاب ، ولقد وجدت دراسات ال3األدبي"

الذي حدد الجهاز المفاهيمي للعنوان ومعالمه التحليلية، حيث  سمة العنوان لـ "لوي هويك"

                                                           
 .65-64مرجع نفسه، ص صال - 1
الشريف حاتم بن عارف العوني: العنوان الصحيح للكتاب )تعريفه، أهميته، وسائل معرفته وإحكامه،  - 2

 .18هـ، ص1419، 1أمثلة لألخطاء فيه(، عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط
 .17عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص )البنية والداللة(، مرجع سابق، ص - 3
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أي العنوان األصلي، فكل ما يأتي في الجزء  ؛Zadigيرى بأن العنوان هو ما نسميه اليوم بـ 

جيرار ، وهذا ما ناقشه فيه العنوان الفرعيبعده هو أما الذي  ،العنواناألول قبل الفاصلة هو 

الذي اعتبر نظام العنونة قائم على العنوان الرئيسي األصلي، وهو ما نجده متصدرا  جينيت

أن لحظة ظهور العنوان تكون مواكبة لتاريخ صدور طبعة  وحده )...( ومما الشك فيه

 .1الكتاب األولى"

 لسلطة النص وواجهته اإلعالمية التي تمارس على فالعنوان يمكن اعتباره "ممثال       

المتلقي إكراها أدبيا، كما أنه الجزء الدال من النص، الذي يؤشر على معنى ما، فضال عن 

    كونه وسيلة للكشف عن طبيعة النص والمساهمة في فك غموضه، فعلى اختالف العصور

وع النص، فهو مرجع يتضمن كما على اختالف األجناس األدبية، كان العنوان يعين مجم

بحيث يحاول أن يثبت المؤلف فيه قصده برمته كليا  ،بداخله العالمة والرمز وتكثيف المعنى

 .2أو جزئيا، إنه النواة المتحركة التي خاط المؤلف عليها نسيج النص"

معتبرا إياها  ،وللعنوان وظائف حسب الفاعلية انطالقا من المتن الروائي الحديث      

 كاآلتي:ت جيني

والتي تساهم في إبراز هوية النص وانتمائه، وذلك ما يحققه عنوان  الوظيفة التعيينية: •

 الرواية العربية بامتياز.

                                                           
 .67-66ظر: عبد الحق بلعابد: عتبات، مرجع سابق، ص صين - 1
شعيب حليفي: هوية العالمات في العتبات وبناء التأويل، )دراسات في الرواية العربية(، النايا  - 2

 .14-13م، ص ص2013، 1للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ط
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       فالعنوان هو قبل كل شيء وصف، وله أيضا وظيفة المدلول الوظيفة الوصفية: •

مدلول ألنه وهي مرتبطة بهذه الوظيفة، إذ أن للعنوان وظيفة داللية كما له وظيفة ال

 في حد ذاته يعتبر نصا قائما يشير إلى نص ينكتب.

جاذبية، والموجودة التي ال يمكن التملص منها، ذلك أن للعنوان  ووظيفة اإلغراء: •

عن وظيفة إشهارية بالدرجة األولى، أما خصوصا في العناوين السينمائية التي تبحث 

لمتلقي الذي يشغل بمخيلته لفك الرواية فإن عناوينها عبارة عن صورة تتماثل أمام ا

 .1رموز تلك الصورة"

ومن هنا نستخلص أن العنوان مؤشر تعريفي وتحديدي ينقذ النص من الغفلة، فهو       

له  تقديم تعريف دقيق جينيتالحد الفاصل بين العدم والوجود، الفناء واالمتالء، وقد حاول 

مل، وحتى نصوص قد تظهر على : "مجموعة العالمات اللسانية من كلمات وجعبر قوله

 .2النص لتدل عليه وتعينه، وتشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف" رأس

فمن هذا المنطلق تتضح لنا أهمية العنونة كموجه أولي مكثف يواجه القارئ على        

 واجهة الغالف.

 المؤشر األجناسي: -5-1-3

لغالف، ليؤشر على العمل من أي وهو يكون عادة ملحق بالعنوان على صفحة ا 

جنس هو، ويعد "نظاما رسميا يعبر عن مقصدية كل من الكاتب والناشر لما يريدان نسبته 
                                                           

 .39-38المرجع نفسه،  ص ص   - 1
 .67ت، صعبد الحق بلعابد: عتبا - 2

 * مصطلح الجنسي هو نفسه مصطلح األجناسي الذي اعتمدته في البحث.
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للنص، في هذه الحالة ال يستطيع القارئ تجاهل أو إهمال هذه النسبة، باعتبارها موجه قرائي 

مثل قول الكاتب  لهذا العمل، وقد يتلقى الجمهور هذا النظام الجنسي الرسمي كمعلومة،

. ومما الشك فيه أن المكان العادي والمعتاد للمؤشر "اعتبر هذا العمل/ الكتاب كرواية"

مكنة أخرى مثل وضعه في قائمة كتب أالغالف كما يمكنه أن يتواجد في  هو  *الجنسي

أي أن الكاتب  ؛1المؤلف، بعد صفحة العنوان، أو في آخر الكتاب، أو في قائمة المنشورات"

إليه ال محالة في أي موضع من هذه المواضع، نظرا ألهمية الوظائف التي يؤديها، إال  يريش

عالمه بجنس العمل/  أن الوظيفة األساسية التي يقوم بتأديتها هي "وظيفة إخبار القارئ وا 

 بمعنى أنه مؤشر توجيهي بامتياز. ؛2الكتاب الذي سيقرأه"

 كلمة الناشر: -5-1-4

 جينيتخر فهي "عبارة عن صفحة تعريفية بالكتاب ولقد ذكرها ويمثل عتبة من نوع آ 

  ( تكون مطبوعة، تحتوي على مؤشرات لعمل ماencartورقة مدرجة )على أنها عبارة عن 

مطبوع يحتوي على  وتعرف على نطاق أوسع من هذا على أنها ومن بين من توجه له...

ر مختصر في صفحة أو نصف مؤشرات متعلقة بالعمل / الكتاب... قد تكون في نص قصي

، فالناشر هو الذي يرسلها للمرسل إليهم صفحة، قصد تلخيص الكتاب والتعريف به

                                                           
 .90-89المرجع نفسه، ص ص - 1
 .90المرجع نفسه، ص - 2
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والمتمثلين أوال في الصحافة ثم النقد والجمهور، وتأتي في الصفحة الرابعة للغالف، وتظهر 

 .1كباقي عناصر المحيط في الطبعة األولى للكتاب ثم تتوالى في الطبعات الالحقة"

"لذا وظائفها يمكنها أن  بأن تحديد وظائف كلمة الناشر ليس باألمر الهين جينيتويرى      

وذلك بحكم الوسائط  ،2تنخرط في وظائف المناص عامة مراعية في ذلك مستهدفيها"

 المتعددة.

 (:Les dédicacesاإلهداءات ) -5-1-5

اخل األولية لكل قراءة فهو أحد المداإلهداء يعتبر أهم عتبة للولوج إلى عالم النص " 

"أحد األمكنة الطريفة للنص الموازي التي ال تخلو من أسرار تضيء ، وهو 3"ممكنة للنص

النظام والتقاليد الثقافيين لمرحلة تاريخية محددة فيما تعضد حضور النص وتؤمن من 

ير منذ القديم على امتداد العصور المختلفة، فهو "تقد رف  من منطلق أنه ع  ، 4تداوليته"

وهذا  للكاتب وعرفان يحمله لآلخرين سواء كانوا أشخاصا، أو مجموعات )واقعية أو اعتبارية(

ما في شكل مكتوب  االحترام يكون إما في شكل مطبوع )موجود أصال في العمل/ الكتاب(، وا 

 .5يوقعه الكاتب بخط يده في النسخة المهداة"

 وهما: بين نوعين اثنين من اإلهداء أال جينيتولقد فّرق  

                                                           
 .92-91المرجع نفسه، ص ص - 1
 .93المرجع نفسه، ص - 2
نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  - 3

 .47م، ص2007، 1، م1المغرب، ط
 .48المرجع نفسه، ص - 4
 .93عبد الحق بلعابد: عتبات، ص - 5
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 يتوجه به الكاتب لألشخاص المقربين منه يتسم بالواقعية والمادية. إهداء خاص: -أ

يتوجه به الكاتب للشخصيات المعنوية كالمؤسسات والهيئات والمنظمات  إهداء عام: -ب

 .1كالحرية، السلم، والعدالة..."والرموز 

ان مباشرة، ويحقق ال ويتموضع عادة في الصفحة األولى التي تعقب صفحة العنو        

ى إليه هدَ (، المُ Dédicateurالمهدي ) محالة عملية تواصلية تداولية تمر عبر قناة:

(dédicataireاإلهداء ،) (dédicace). 

"اإلهداء الذاتي كونه إهداء حميمي وخاص ونادر أن أصدق إهداء هو  جينيتويرى        

 .2اتبة"الوجود وهو الذي يقوم الكاتب بإهدائه لذاته الك

 في وظيفتين أساسيتين أال وهما: جينيتولإلهداء وظائف حصرها 

        وهي الباحثة في داللة هذا اإلهداء وما يحله من معنى للمهدى إليه الوظيفة الداللية:

 والعالقات التي سينسجها من خالله.

 تب وجمهورهوهي وظيفة مهمة ألنها تنشط الحركية التواصلية بين الكا الوظيفة التداولية:

الخاص والعام، محققة قيمتها االجتماعية وقصديتها النفعية في تفاعل كل من المهدي 

الوظائف التي يؤديها، يشكل عتبة بمعنى أن "اإلهداء" ومن منطلق هذه ؛ 3والمهدى إليه"

 مهمة تواجه القارئ في المفتتح والذي يحمل الكاتب فيه قواعد المجاملة واللياقة واللباقة.

                                                           
 . 93المرجع نفسه، ص - 1
 .98المرجع نفسه، ص - 2
 .99المرجع نفسه، ص - 3
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هنا يمثل اإلهداء بوابة حميمة توردنا إلى النص األدبي، "إذ ال يجوز المهدى إليه قصد  ومن

السبق في مساحة اإلهداء المفعمة بالتقدير واالمتنان، ألنه بالمقابل األقدر على تفكيك 

بر اإلهداء بوابة ت، فمن هذا المنطلق يع1الشفرات الخاصة باإلهداء أوال، والنص األدبي ثانيا"

ت للولوج إلى هواجس الكاتب وهمومه اإلبداعية، وتمتد عبر اإلهداء كمؤشر إضافي الذا

 للنص.

 (:Epigraphتصدير الكتاب ) -5-1-6

"اقتباس يتموضع  على أنه: جينيتوهو عبارة عن عتبة من نوع آخر حيث يعرفه  

قش ، وكانت أصال تعرف في تلك الكتابات التي تنعامة على رأس الكتاب أو في جزء منه

على جزء من القالدة ثم انسحبت على الكتاب، لتدل حرفيا على خارجه، لتموضعها في 

، فمن هذا المنطلق نوقن بأن التصدير في الكتاب 2حاشيته قريبا من النص وبعد اإلهداء"

عبارة عن اقتباس "بإمكانه أن يكون فكرة أو حكمة تتموضع في أعلى الكتاب، أو بأكثر دقة 

و الفصل، ملخصا معناه. وقد عرف تطورا في العصر الرومانسي، حتى على رأس الكتاب أ

 "ستاندال"على رأس كل فصل مثلما فعل  )استشهادا(وجدنا أن بعض الكتاب يجعل تصديرا 

، مما يشي بأن التصدير تقنية عرفت منذ 3في رواياته" "والتر سكوت"و "األحمر واألسود"في 

معاصرون بما يخدم منتوجهم اإلبداعي، وهذا إن دل القدم، وتفنن في استخدامها الكتاب ال

تؤديها هذه العتبة النصية بامتياز، فهي كما  على شيء إنما يدل على أهمية الوظائف التي
                                                           

 .87هياس خليل شكري: فاعلية العتبات النصية في قراءة النص السردي، مرجع سابق، ص - 1
 .107المرجع السابق، ص - 2
 .107المرجع نفسه، ص - 3
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فضال عن اعتبارها "كمقدمة للنص والكتاب  تلخيصيسبق وأشرنا تقوم بوظيفة ذات طابع 

ن بها القراءة الواقعة في قلب عامة، مما يجعلها ذات قيمة تداولية، واضعة لطريقة تسن

الحوار الناشئ بين النص والحكمة التي عاد إليها الكاتب، كما يمكن للتصدير أيضا أن 

أي يتحول إلى عالمة سيميائية أو شفرة  1Pوالنقوش والصور"كالتصدير بالرسوم  أيقونايكون 

 بصرية ال محالة تستدعي قارئا منتجا يؤول الداللة.

التصدير عادة في أول صفحة بعد اإلهداء وقبل االستهالل عكس ما  ويكون مكان       

كان عليه قديما، حيث يتربع على عرش صفحة العنوان، كما كان يأتي في نهاية الكتاب 

: الذي األول: التصدير البدئي / األولي "وهو ما يعرف بالتوقيع، وبهذا نكون أمام تصديرين:

وهو الذي يعد كلمة ختامية  ثاني: الختامي/ النهائي:اليوضع لتنشيط أفق انتظار القارئ، و

 .2للخروج من النص"

، فكلما احتل الشيء الصدارة ولكن من منطلق التسمية أرجح أنا كباحثة النوع األول       

كان عظيم األثر، تبعا لما يكون للنفس الراغبة من القابلية والنهم الكبير لالستحواذ على 

يرى في هذه العتبة أنها  فجيرار جينيتبه النص وتصول به أفكاره  المعنى العام الذي يجول

 تسعى إلى تحقيق عملية تواصلية تداولية تمر عبر قناة هي كاآلتي:

 المصدر له  المصدر  التصدير

 ووضع له خطاطة موسومة بـ:

                                                           
 .108-107المرجع نفسه، ص ص - 1
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 للقارئ الواقعي   يصدر      الكاتب الواعي

 للقارئ الضمني المصدر له       يصدر            الكاتب الضمني      المصدر 

الجسر  أي أن التصدير يعد  ؛ 1)االقتباس(  للمسرود له  يصدر  السارد

 زج ورؤى الكاتب، ولو بطرف جزئي تمهيدي.الذي البد للقارئ عبوره حتى يمت

 (:Instance préfacielleاالستهالل: ) -5-1-7

 المقدمة، المدخلتب والتي تعد بمثابة تحات التي يعمدها الكاتوهو أحد أهم المف 

 االستهالل هو ذلك"يعتبر  جينيتوما إلى ذلك، إال أن  التمهيد، الديباجة، توطئة...

المصطلح األكثر تداوال واستعماال، وهو كل ذلك الفضاء من النص االفتتاحي بدئيا كان أو 

قدمة لها عالقة أكثر بين المقدمة واالستهالل، واعتبر الم جاك دريداختميا، ولقد فرق 

نظامية، وأقل تاريخية وظرفية لمنطق الكتاب، عكس االستهالل الذي يظهر تاريخيته األكثر 

تجريبية واستجابة للضرورة الظرفية، في حين جينيت يتخذ االستهالل عنوانا تجنيسيا، شريطة 

 .2أن يكون عنوانا موضوعاتيا يبين من خالله غرض االستهالل"

ظاتنا لكثير من المتون اإلبداعية استجدتنا مالحظة مهمة مفادها أن ولكننا في مالح

االستهالل هو مختلف عناصر المناص األخرى من ناحية الحضور والغياب، فكثيرا ما 

"تشكل األخيرة  افتتاحية، والمعلوم أن هذه يغيب االستهالل، على الرغم من انخراطه كرسالة

                                                           
 .110المرجع نفسه، ص - 1
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، السيما موقعه "الذي نجده في بدايات النص وفي نظرا ألهميته 1البؤرة الدرامية للنص"

أي في آخر سطره، أما تاريخ ظهوره ففي أول طبعة  ؛بعض المرات في نهايته

للكتاب/النص، في حين أن شكله يكون في حلة  الخطاب النثري، في صيغ سردية أو 

هو يحقق ما دام االستهالل موجها للمتلقي ف، ف2درامية، كما يمكن أن يتخذ شكال شعريا"

 عملية تواصلية تداولية ال محالة.

، واالستهالل يشي بكل ما 3""التصريح بالقصد، التعريف الجنسيومن بين وظائفه 

يحمله من خصائص وظائفية "باألهمية اإلستراتيجية للبداية في الرواية من أجل فهم آليات 

ثافة والغموض إلى حقول ويقود الداللة من الكتكون النص وانفتاحه، كما تشكل دورا توجيهيا 

توسع المعنى وتضيئه، فهي حلقة تواصل بين المؤلف والسارد من جهة وبين المتلقي من 

 أي أنها البوابة المشرعة التي سيعبر منها القارئ قبل الغوص في لجة النص. ؛4جهة ثانية"

 (Intertitresالعناوين الداخلية: ) -5-1-8

وتوجد بالتحديد في داخل النص كعناوين وهي من مرافقات أو مصاحبات النص، " 

 للفصول والمباحث واألقسام واألجزاء للقصص والروايات والدواوين الشعرية.

                                                           
إبراهيم الحجري: المتخيل الروائي العربي )الجسد، الهوية، اآلخر(، مقاربة سردية أنثروبولوجية،  - 1

 .108م، ص2013، 1النايا للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ط
 .114المرجع السابق، ص - 2
 .124-123المرجع نفسه، ص ص - 3
 .91شعيب حليفي: هوية العالمات في العتبات وبناء التأويل، مرجع سابق، ص - 4
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للجمهور عامة، أما العناوين الداخلية فنجدها أقل منه  ه  غير أنه يوجّ  ،وهي كالعنوان األصلي

أن العناوين أي ؛ 1طبعا بمدى إطالع الجمهور فعال على النص"مقروئية، وهذا يتعلق 

 القارئ إال إذا ولج الداخل النصيالداخلية تأتي على رأس الفصول النص فال يواجهها 

ما تفسيرها و  فمهمتها ما وضعها في مأزق التأويل، أما ا  تكثيف فصول النصوص عامة، وا 

 لما ،2جينيتبحسب  ةالوظيفة الوصفيالوظيفة الرئيسية التي تتخذها العناوين الداخلية هي 

 الرئيسي بهدف زيادة أبعاده الداللية.روابط مباشرة مع العنوان  من لها

 (Les notesالحواشي والهومش ) -5-1-9

مرتبط بجزء منتهي  ،الطولِ  متغيرُ  "ملفوظ  تعريفا شكليا مفاده  جينيتم لها ولقد قدّ  

ما أن يأتي في المرجع"  .3تقريبا من النص، إما أن يأتي مقابال له، وا 

للنص قصد تفسيره وشرحه أو توضيحه أو التعليق عليه في أسفل  فهي إضافة تقدم 

الصفحة أو في آخر الكتاب، وورودها في النص األدبي بهدف إخبارنا عن مواصفات 

شخصية ما، أو التعريف بمكان معين لتفريع الحدث أكثر في ذهن المتلقي، لذا تتسم وظائفه 

 .4تعليقية، والوظيفة اإلخبارية"، والوظيفة ال"الوظيفة التفسيرية والتعريفة بـ:
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 لوحة الغالف: -5-1-10

تعد الصورة هي األيقونة األساسية في حياتنا الحاضرة، ولذلك نجد الغالف يعمدها  

كسمة رئيسية، وخصوصية يتميز ويتفرد بها و"تتخذ أهميتها من حيث كونها داال بصريا 

اءات السيميائية والتأويالت المحتملة موازيا يكتنز بين تضاريسه اإلشارية العديد من اإليح

لقراءات متعددة ومفتوحة، فهذا الفضاء المثير، إضافة إلى كونه العتبة األولى التي تدعو 

لغة العين، فهي أيضا تمتلك القدرة على حبك المتلقي وتشده وتستفزه، ما دامت تخاطب فيه 

رض قراءة من نوع آخر خيوطه الواصلة بلب العمل وجوهره بطريقتها الخاصة، فهي تفت

تستند إلى الحس البصري الذكي وعلى قوة المالحظة والربط بين المؤشرات الداللية المشكلة 

بين ما هو  ، لذا فالبد على القارئ أن يتسلح بآليات التأويل والتشريح، ويميز1للخطاب"

 وتكمل فحواه.كاليغرافي وتشكيلي، ويوسع بناء الداللة ويعززها بقراءات محتملة، تدعم النص 

 :Epitexteالنص الفوقي  -5-2

 وهو ثاني أهم أقسام المناص إلى جانب النص المحيط، وهو ما فّرعه جينيت إلى: 

  :Epitexte publicالنص الفوقي العام:  -5-2-1

كل العناصر المناصية التي نجدها ماديا ملحقة بالنص في الكتاب نفسه لكنها وهو "

أي العناصر  ؛2"فيزيقي، واجتماعي يفترض أنه غير محدود في فلك حر داخل فضاءتدور 

التي تكون خارجية ولكنها ذات عالقة مباشرة مع الكتاب، ويتعلق األمر بالمقاالت المنشورة 
                                                           

 .17إبراهيم الحجري: الرواية العربية الجديدة، مرجع سابق، ص - 1
 .135المرجع السابق، ص - 2
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في المجلة حول المؤلف وفي حصة تلفزيونية أو لقاء صحفي، أو االنتقادات الموجهة 

 إليه....

تطرح فيها اآلراء بكل حرية، وهي من  النقدية:الردود أو اإلجابات العامة و  -5-2-1-1

 .، وهي عادة ترمي بأهمية الكتاب1المبادئ المتعارف عليها

، أي 2"نجدها في الحوارات التي تجرى مع الكاتب حول كتابه" الوساطة: -5-2-1-2

النقاشات التي تدور حول سواء أكانت صحفية و إذاعية بغية إثراء معلومات القارئ كمتلقي 

 اب.للكت

أعمال الكاتب، يحضرها جمع من "تعقد الحقا حول  الملتقيات والمنتديات: -5-2-1-3

مما يضيف أيضا معارف مضمرة في  ،3األساتذة والباحثين لتدارس هذه األعمال األدبية"

 خضم األعمال لم يدل بها الكاتب صراحة.

يل عن المراحل بكل دقة وتفص: "الكشف يراد به  التعليق الذاتي المتأخر: -5-2-1-4

، وذلك من أجل مساعدة القراء بإلقاء 4التي مر بها الكاتب أثناء كتابته ألعماله األدبية"

 نظرة عما يحدث خلف كواليس الكتابة.
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 Epitexte privé النص الفوقي الخاص: -5-2-2

 وقسمه "جينيت" إلى قسمين: 

 .1اتب وقرائهويتكون من المراسالت بين الك النص الفوقي السري: -5-2-2-1

"وهو الذي يتوجه فيه الكاتب إلى ذاته محاورا إياه  النص الفوقي الحميمي: -5-2-2-2

 .2كالمذكرات اليومية والنصوص القبلية"

يساعدان  النص المحيط والنص الفوقيوالمالحظ في هذا المنحى أن المناص بشقيه:  

ه من قيم شعرية ترويجية تثير المتلقي على التفاعل اإليجابي مع النص )المتن( بما يحصال

 اهتمام الوافد إليها.

 شعرية العتبات: -6

لقد اهتمت الدراسات النقدية واألدبية الحديثة منها والمعاصرة بتسليط الضوء على ما  

يحيط بالنص من عناصر تزيده جمالية، خاصة إذا أحسن استخدام هذه المفاتيح من قبل 

يتها الكامنة فيها، واستكناه أبعادها الداللية، والكشف القارئ، الذي يسعى إلى استنطاق شعر 

إذ أولت الشعرية كحركة نقدية عناية فائقة بعتبات الكتابة، لتثير  ؛عن مفاتنها الجمالية

رغبات انفعالية لدى المتلقي وتدفعه إلى اقتحام النص، بقصد من الكاتب وهذا ما شهدته 

الروائي الجديد الذي ال يشغل وفق منظور "ما وحملته الرواية الجديدة بين أحضانها والسي

فطري تلقائي، بل يكتب بوعي ويصمم عوالمه ودالالته وفق منهجية صارمة واعية تعتمد من 
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الحياتية، ومن جهة أخرى على معرفته بالبنيات السردية الروائية التي اطلع  جهة على خبرته

 نظرية لتطور السرديات وأدواتهاالعليها في تجارب أخرى، أو راكمها من خالل متابعاته 

 وعليه فقد أصبحت العتبات الخارجية للنص جزءا من بنية النص وليست ترفا أو شيئا إضافيا

يمكن االستغناء عنه، خاصة وأن الروائيين في الحساسيات الجديدة أصبحوا يمنحونه مكانة 

أي أن األعمال األدبية أصبحت تتفنن  ؛1خاصة، ويعطونه أهمية بالغة في البناء واالختيار"

الحديثة، وبلغة تأسس عليها تجربة الكتابة في وضع عتباتها بهمة عالية وبشطارة وضعة ت

التعبيرية، بتقنيات ثرة مثيرة إلى حد شاعرية مكثفة ال تنشف من أثر الندى ... الجماليات 

قية، لتتبع فرادة تصميمها أنها تأسر المتلقي به من حموالت تفيض شعرية بمالمحها االستي

الداهش، وهذا ما سنحاول االستفاضة فيه تطبيقيا من خالل اشتغالنا على عتبات مدونتنا من 

وما تنطوي عليه من طاقة فذة تضع لها كرسي في األكاديمية غالف... –إهداء  –عنوان 

 الشعرية وما يعتمده درسها من شعرية اللغة والعبارة والمقطع وما إلى ذلك.

 سيميائية العتبات: -7

من العلوم التي توسعت   Sémiologieتعتبر السيميولوجيا أو علم العالمة/اإلشارة 

آفاقها البحثية شاملة مختلف صنوف المعرفة، وذلك من منطلق الدراسات التي أقر بها كل 

وغيرهما، فهي علم يسترعي فرعا مهما في الدراسات اللغوية أال وهو  بيرسو دي سوسيرمن 

للسانيات التي تربط بينهما عالقة تبادلية بين األصل والفرع، وتسعى السيميولوجيا وراءها ا
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إلى البحث في أنظمة العالمات لغوية كانت أو غير لغوية من خالل ما يعج به العالم 

بالعتبات الخارجي من عالمات مختلفة، ومن هذا المنطلق تجلى سبب اهتمام السيميائية 

اها إشارات وأيقونات تتكثف الداللة في حناياها، لذا صوبت هدفها لفك معتبرة إي النصية،

)سيميائيا( يحرر المعنى من : "اللغة نظاما إشاريا شفراتها اللغوية وفق منظور يقر بأن

للمنهج السيميائي، ولعل أهم ما يلفت انتباه  ينطق أسرارها الداللية طبقاف، 1المعجية" القيود

 رحاب العتبات ما يلي:الباحث السيميولوجي في 

 سميائية العنوان: -7-1

فأول عتبة يطؤها الباحث هي العنوان، باعتباره عالمة سيميائية بامتياز، فالجدير  

"عالمة بالذكر أن علم السيمياء اهتم اهتماما واسعا به في النصوص األدبية من حيث كونه 

هميته تتجلى من خالل الوظائف إجرائية ناجحة في مقاربة النص بغية استقرائه وتأويله، فأ

األساسية التي تحدث عنها رومان جاكبسون أال وهي المرجعية،اإلفهامية والتناصية، التي 

تربطه بالقارئ، وليس من المبالغة إذا قلنا: العنوان مفتاح إجرائي في التعامل مع النص 

واصلية، فهو مفتاح بمعنى أن العنوان يؤدي وظائف بالغية ت ؛2في بعديه: الداللي والرمزي"

أساسي وضروري يتسلح به المحلل للولوج إلى أغوار النص، فكان لزاما عليه من استقراء 

ميائي يعد نواة النص بنياته الداللية والرمزية التي تؤطر لشرائح النص، فهو بالنسبة للسي

                                                           
السيمياء والنص ››الثاني:  بلقاسم دفة: التحليل السيميائي للبنى السردية، محاضرات الملتقى الوطني - 1

 .34م، ص2002أفريل  16، 15، منشورات الجامعة، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ‹‹األدبي
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 ه أبعاداالموجه الرئيسي له، بحكم طبيعته اإلحالية والمرجعية، فضال عن تضمن األدبي، فهو

 تناصية.

 سيميائية الغالف:  -7-2

يعتبر الغالف عتبة تحيط بالنص، يعبرها السيميائي مفككا جزئياتها، وكل ما يشتمل  

 عليه من صورة مصاحبة وألوان وتوابل طباعية... وغيرها.

فالصور على ركح الغالف تتحول في مجال السيميائيات إلى عالمة تفصح بكثير من 

استنطقناها وما فيها من ألوان لكل منها بعده الرمزي الذي يرمي به، بمعنى  الدالالت إذا ما

أن صورة الغالف تعد مفتاحا إجرائيا للولوج في أعماق النص ومضامينه، بما تحمله من 

 شفرات لسانية فهي المحرك األساسي للتحصيل الداللي.

، وذلك من لعتباتالتلعب معه السيميائيات دورا كبيرا ذا أهمية بالغة في دراسة 

منطلق أن هذه األخيرة عبارة عن حموالت وشحنات داللية في شكل عالمات تستدعي 

 االستكناه السيميائي لتدلي بما تنطوي عليه من حشد المعاني.

 العتبة النصية والضرورة التأويلية: -8

ائي المتداولة لقد أدرك الخطاب الروائي العربي المعاصر أن آلية التشكيل الرو  

ت، وتكسرت خطيتها بناء على قواعد تجريبية ومعطيات إجرائية كثيرة والمألوفة قد تغير 

بية، التي أضحت تشكل الملمح التنظيري ر وجهت منحاها لعل أبرزها الروافد النقدية الغ

تأتى السيما عن طريق المثاقفة التي انفتحت والتطبيقي في صياغة المتخيل الروائي، وذلك 



 العتبات النصية  الفصل األول
 

 
65 

 

لطرفين الغربي/العربي، فتسلحت الرواية العربية المعاصرة بآليات تستكنه آفاقها على كال ا

النص وتستنطق ما يحيط به من عتبات معتمدة في ذلك على بعث آلية القراءة التي تحيل 

إلى خلق مدركات التأويل النصي عند المتلقي، الذي يتخذ التأمل الذاتي سبيال في ذلك 

يمة ت، عبر تفكيكه للطاقة المشحونة في العتبات، باعتبارها إلعادة إنتاج آليات قرائية جديدة

تقودنا إلى المتن، ويفك شفراتها، ويفصل دالها عن مدلولها باالستناد على ركيزة التأويل التي 

أي  ؛تمضي به إلى طيات النص حيث يعطي قراءات متعددة بتعدد وجهات النظر لديه

ارجي، بالنص الداخلي، ويجعل الجامد حيا الخ يخلق تفسيرات تبرر عالقة النص الموازي 

وديناميكيا من خالل بثه لتأويالت وقراءات تخدم الفحوى المراد التعبير عنه، وييسر الطريق 

الرابط بين العتبة والنص، ليمنح للقارئ إمكانية تطويع تأويله مع المضمون النصي ليفهم ما 

مالية منتوجه اإلبداعي. فيجعل جيرمي به الكاتب من إشارات مضمرة يضطلع بها ليخلق 

القارئ من مضمراته معان معلنة إذا تمت القراءة التأويلية بالقدر الكافي الذي يصيب الهدف 

مثال يعكس حموالت داللية مكثفة داخل بنية النص  فالعنوان ،المنشود من قبل المبدع

ح الغالف، بحيث ، كونه العالمة اللسانية األولى التي يقاربها المتلقي على سطيالروائ

التأويل، الذي يتطلب تتشابك أمامه دالالت سيميائية ورمزية تنصهر ال محالة في عوالم 

تقنيات التأويل لكشف خبايا النص وسياقاته ضمن كتلة النصوص قارئا نخبويا يمارس 

جاكبسون وبنفنست "بالخاصيات الموازية، وذلك من منطلق ما أقر به الغرب، حيث اعترف 

للغة والتي تنحصر في أصل إعادة النظر في عالقة العالمة بالرمز، ويتم اإلقرار الرمزية 
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 بأنه ليس ثمة تواصل إنساني يرتكز حصرا على تأليفات اعتباطية من العالمات الال محفزة

أن  تودوروفبغية تحقيق التواصل، ويعتبر  الرمزية والداللة ينأي ب ؛1فاللعبة دائما متبادلة"

، وهو المبدأ المبرر لوجود كل Pertinenceالوجاهة  أ"مبد يرتهن بما يلي: كل قرار تأويلي

نص، أما إذا لم يكن نص ما خاضعا لمبدأ الوجاهة هذا فإن المتلقي يبحث عنها عبر 

شارات نصية داعية إلى التأويل" وهذان الشرطان نابعان من منطلق  ،2تحويالت معينة، وا 

العتبات النصية هي التي  ا، فالرموز التي تنطوي عليهالعالقة الرابطة بين المتلقي والنص

يحدد الرمز  ريكورتستدعي التأويل كضرورة يستنجد بها المتلقي ليعمق الفهم لديه، نجد 

"تعبيرا لسانيا ذا معنى مزدوج يتطلب التأويل، ويعد التأويل فعل فهم يروم فك  بوصفه:

ها ال يوجد الرمز وال الرمزية التي يناشدها ففعل التأويل يشكل الضرورة التي من دون 3الرموز"

 المبدع لخلق عوالمه التخيلية.

ينتمي إلى  كونهني الذي يقوم بمساءلته، فمن واجب المؤول أن يحيا في صلب المع

أفق النص عبر تواطئ ضروري النبثاق الفعل التأويلي، فالتأويل النصي يفترض تواصال 

    لة، ويفترض من ثمة وحدة صميمة بين الفهم والتأويلمعينا بين الذات النصية والذات المؤو 

الذي يعد ضرورة تثري رصيد المعنى الكامن في العتبات بشتى ضروبها، فصورة الغالف 

 مثال تطلب كما تأويليا هائال لتتضح مراميها شديدة الصلة بالمتن.

                                                           
 .51م، ص2003: النص والجسد والتأويل، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، د،ط،  فريد الزاهي - 1
 .62المرجع السابق، ص - 2
 .64المرجع نفسه، ص- 3
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ولّبه الذي  ،العتبات هي ملحقات نصية نطؤها قبل أي فضاء داخلي للنص المركزي  

كّلة كينونته وحقيقته، من خالل ما تمّدهاتغلفه مكون له من رائحة ولون  ت تمهيدية للولوج، م ش 

 يؤسس لما ينطوي عليه الداخل النصي. وشكل

لذا استرعت العتبات اهتمام النقد األدبي من عدة زوايا كالتلقي والتأويل وتحليل 

الخطاب والتعالي النصي، باعتبارها دوال سيميولوجية فاعلة في النصوص التي تحّفها، فإذا 

ة من نيبنية متكاملة ومب -هبوصف –كان النص/العمل بؤرة من بؤر التأويل والقراءة التحليلية 

إلعادة بناء الداللة، فإن العتبات تبعا لهذا لم تعد أشياء ال تلفت  بنيات معينة قابلة للتفكيك

ثاوية النظر كالسابق، بل أصبحت تقر بلحظة المكاشفة عن المسكوت عنه في بنى النص ال

ية مهمة تؤصل لذا جعلنا ما سبق من حديثنا النظري مرجع، في تالفيف جمالية إبداعية

    لمسميات العتبات ومفاهيمها وفق ما سنعوزه منها للنص المختار في حيز اإلجراء والتطبيق

"عز الدين للروائي الجزائري  "العشق المقدنس"والنص الذي وقع اختيارنا عليه هو رواية 

نص خاص فيه معركة اكتساب الحضور التجريبي وخرج منها الذي طالعنا على  جالوجي"

ة مؤمنا تداوليته في فضاء قرائي واسع ومميز انفتحت عليه يرا، حائزا على هويته الثقافظاف

هذه المدونة التي تفصح بعمق الهاجس التجريبي الذي يسكن كاتبها، ومدى تفاعله مع واقعه 

رادة تجاوز الروائي بهما مآسي الواقع المدنس.  الموضوعي بوعي وا 

نص الذي ينوس بين البساطة والتعقيد، بين المرونة وما لفت انتباهي وأنا أتابع هذا ال

التي تدفع إلى التأمل والدراسة والتمحيص  عتباتهبين المحافظة والتجريب هو مسار  ،والتمنع
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وطرح الكثير من األسئلة، حول أهميتها في استجالء مرامي النص كما بّينا سابقا، وهو ما 

 العتباتأن نقف وقفات أولى مع  –ة التلقي وفق بكار  –سيبتين في التحليل أيضا، وسنحاول 

في مدونتنا التطبيقية ونستنطق ما ترمي به من دالالت تسفر عن دورها، وتعمل على  البارزة

تكريس شعريات جديدة، وهذه العتبات التي انطوت عليها الرواية محل الدراسة والتحليل هي 

 كاآلتي:

 الغالف: -1

نما أدرج لم يعد الغالف مجرد وسيلة تعين ا  لمبدع على ضم كّمه الورقي بين دفتين، وا 

ي تأويال عكتقنية لها محفزاتها السيميائية والشعرية التي تستد في الدراسات الحديثة والمعاصرة

        يتناص مع المتن ال محالة، وذلك من منطلق ما يحمله من رساالت عنوانية وطباعية

شارات أجناسية وصور وألوان تف ي وتغريه. فحين يبحر القارئ بعينه متفحصا ن المتلقتوا 

يدرك سحره غير الغرضي، واإليحائي، وذلك ألن الروائي لم  –قيد التحليل  –غالف المدونة 

يضعه عبثا واعتباطا بغية الترويج للسعة الشرائية، لذا يجد الباحث نفسه مشدودا أمام ألوان 

ته الرواية، فكما هو معلوم أن لمن راقة األمامية توميء بحموالت وصورة متربعة وسط الواجه

نتاج النص  ليبئر "يضعه الروائينص الغالف  داللته التحفيزية الدرامية على الكتابة وا 

 ، ويفضي بنا تأمل هذه العتبة النصية إلى سبر جملة من المالحظات هي:1الروائي"

                                                           
النايا  –مقاربة أنثروبولوجية  –إبراهيم الحجري: المتخيل الروائي العربي )الجسد، الهوية، اآلخر(  - 1

 .110م، ص2013، 1للنشر، سورية، دمشق، ط
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حى يمثل إذ أض ؛اجتياح اللون األزرق وسيطرته على فضاء الغالف األمامي والخلفي •

راحتها العناصر األخرى. فمن دالالت هذا اللون السعة  القاعدة التي ارتمت على

والالمحدودية، كما يشي بالصفاء إذا كان باردا مخففا، وهذا طبعا بالمناظرة مع ما 

هو موجود في الطبيعة من بحر وزرقة السماء كمعادلين موضوعيين. ولعل هذا ما 

الملفت لالنتباه هو على لوحة الغالف مطلقا، ولكن  جعل الروائي يغّلب هذا اللون 

حضور اللون األزرق الغامق بكثافة، حتى كاد أن يميل به التدرج اللوني إلى السواد 

الموحي إلى الجانب السلبي، الذي القى طريقه في المتن من خالل تعابير األلم 

على مجرى ر والفساد التي رميت بهم الحرب في عقر المجتمع، والدنس الذي سيط

ار المبادئ التي األحداث وحاول إتالف ما فيها، فكان بمثابة االختراق السافر لجد

ن لنا ذلك الروائي من خالل العشق العذري كانت محاطة بنوع من القدسية، وبيّ 

      هبةالصافي من شوائب المجون الذي كان يربط بين فتيل البطل/السارد والبطلة 

"... لم نبرح بيتنا طيلة أيام متتالية كنا بحاجة ا المقطع:ولعل هذا ما نجده في هذ

 يناإلى الراحة النفسية قبل الجسدية، كنا بحاجة إلى أن ننام على إيقاع دقات قلب

مكان وطئته منا، أن نعيد ذكريات نقشناها في كل  أن نستروح عبق الحب الذي فرّ 

هناك أدل على معاني هذا أي تضارب عالقتهما في واقع مرير، وليس  ،1أقدامنا..."

من المثال األعلى أال وهو التوظيف القرآني الذي ربطه   -األزرق الغامق  – اللون 

                                                           
 .126، ص2014، 1عز الدين جالوجي: العشق المقدنس، دار الروائع، سطيف، ط - 1
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وِر « بالقوم المفسدين في األرض، وذلك طبقا لقوله تعالى: َيْوَم ُينَفُخ ِفي الصُّ

المجرمين من فمن تفاسير هذه األية تغير لون  ،1» َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئٍذ ُزْرًقا

 .2شدة الخوف والقلق والعطش

األبيض الغالف وأبان عن صراع لوني مع األزرق الغامق، وذلك من  اللون   ل  كما تخلّ  •

     العنوان، والعالمة التجنيسية، واسم المؤلف :اتب بهخالل العناصر اآلتية التي ك  

لى ذلك، وقد ضمنه فمن دالالت اللون األبيض الصفاء والنقاء والسالم والحرية، وما إ

 ألزرق الرامي إلى الفساد والخراباالروائي على لوحة الغالف ليكسر رتابة اللون 

الفتنة، وهذا ما نفخه  إيمانا منه بعودة الطمأنينة إلى رحاب المجتمع الذي لطخ بدماء

الروائي في الطائر العجيب ورحلة البحث عنه دون يأس، ليبث األمل لدى العشيقين 

  رة ضاربة في أعماق تاريخ الجزائراتهما، مصورا كل ذلك خالل فتويسعدا بحي

وكادت تنزوي إلى النسيان أال وهي عهد الدولة الرستمية اإلباضية ممثال بعاصمتها 

فمن خالل هذين اللونين المتنافرين وكأنه أراد أن يقر بأن اللون األزرق داللة  ،تيهرت

جتماعية ودنسها، في حين اللون األبيض على زمن الفتنة وسفك الدماء، والكدمات اال

 سرى في شرايين المتن.ما يشي بطهر عالقة الحبيين وقداستها، وهذا 

                                                           
 .102سورة طه، اآلية  - 1
ينظر: الزمخشري )أبو القاسم محمود بن عمر(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيوب  - 2

العبكات، الرياض، ، تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد، معوض، مكتبة 4األقاويل، ج

 .109م، ص1998-هـ1418، 1ط
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تضمن الغالف صورة لجوادين أبيضين متعانقين بدفء معبر عن قداسة العشق، لكن  •

الجوادين، مما  القاتم الممزوج باألحمر الذي يلف المفارقة تنبعث من خالل السواد

ء المضرجة التي لطخت صفاء العشق، وهذا ما حمله العنوان من تضاد يعكس الدما

 سينجلي في دراستنا للعتبة الموالية.

     تحت العنوان الرئيسي مباشرة" روايةكما نجد على الواجهة األمامية للغالف كلمة " •

وهو تحديد أجناسي ينهض بوظائف موصولة باإلبداع والتلقي على حّد السواء. كما 

جهة الغالف اسم المؤلف أو الذات المبدعة بخط غليط نوعا ما، أي أبان حملت وا

 عن هويته التي أنتجت هذا النص.

غير متردد في إبراز حضوره من خالل صورته الشخصية في الواجهة الخلفية التي  •

ذلك، إضافة إلى رقم هاتفه وبريده اإللكتروني، الذي سيفتح سبل التواصل مع  تأثبت

من آرائه حول الرواية وهذا ما يساهم في إنتاج النص الفوقي المدرج قرائه كي يضيف 

 ضمن فهرس العتبات.

ناصر كما نجد نظرة شاملة حول الرواية في الغالف الخلفي انبجست من الدكتور  •

ورؤيته المتمخضة عنها، وتأتت عناوين لروايات عز الدين جالوجي في  إسطمبول

يعرف القارئ على إصداراته األخرى ويحفز الجهة المقابلة لصورته الشخصية لكي 

 على قراءة مفرزاته اإلبداعية.
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 "دار الروائع"كما نجد اإلشارة إلى الدار التي تولت طبع ونشر هذه الرواية أال وهي  •

 .وعنوانها وبريدها االلكتروني 

تن الذي مفانبسطت هذه المصاحبات على غالف المدونة ناهضة بوظيفة تعاقدية مع ال

 ويوسع مدارها. يعززها

 العنوان الرئيسي: -2

بات بمثل ما حظيت به عتبة العنوان، ذلك أنها أولى عتباته تلم تحظ عتبة من الع 

يل إليه مما هو حالتي تمثل مداخله، التي يقع عليها المتلقي سايكولوجيا ومعرفيا، بما قد ت

اعتباره سما وترياقا "إن العنوان تمفصل حاسم في التفاعل النصي، بخارج النص أو داخله 

في آن واحد: فالعنوان عندما يستميل القارئ إلى إقتناء النص وقراءته، يكون ترياقا محفزا 

 يصير ُسمَّا، يفضي إلى موت النص لقراءة النص، وحينما ينفر القارئ من تلقي النص،

ه، فهو الذي أي أنه من خالله يتحّدد القرار إما بولوج النص أو االستنفار من ؛1وعدم قراءته"

بالذكر أن العنوان لم يعد يبوح بكل  الجديريقتنص القارئ ليدب في مهاوي النص، إال أن 

المدونة أصبنا بنوع أسراره حتى يتجذر تفكيكيا وتحليليا من قبل الباحث، ففي مقاربتنا لعنوان 

ر ه ، فسقطنا في شراكه، لتتبدى لنا  من االرتباك والدهشة، حيث فرض علينا جالوجي م ك 

نحلله وفقا  "العشق المقدنس" ا صيغة العنوانتنجعلحقيقته بالغوص في عالم النص، و 

 لآلتي:
                                                           

، 53، ع14، مجلة عالمات في النقد، النادي األدبي بجدة، مج‹‹من النص إلى العنوان››محمد بوعزة:  - 1

 .408هـ، ص1425رجب 
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والتعريف  )المقدنس(( و)العشقتين عنوان في تركيبته من كلمتين معّرفيتكون ال •

يحصر الداللة ويحدد نطاقها ضمن معاني معينة، وكالهما اسمين، أي ورد العنوان 

وخبره  العشقويا كما هو معلوم من مبتدأ أال وهو في جملة اسمية متكونة نح

، فالكلمة األولى ترمي داللتها المعجمية إلى أعلى وأسمى مراتب الحب المقدنس

في الحب ومعاناتهما  هبةو السارد ( فهي مرتبطة في المتن بإفراط البطلين العشق)

(، اللذين الءعمار/نجمن أجل الظفر بالسعادة، كما ترتبط أيضا بمعاناة العشيقين )

والعشق أصله  ،فشال في بلوغ الهناء نتيجة السياق االجتماعي الذي يجوب بهما

مقّدس، لكن الروائي عمد إلى خلق عنصر المفارقة وكسر أفق انتظار القارئ من 

اهرا كال منهما في كلمة واحدة أال وهي صخالل نحت الكلمة مع نقيضتها، 

وهذا التركيب الهجين هو الذي عمل  دّنسالمقّدس والم ( الجامعة بين:المقدنس)

على خلق التنافر في ذهن المتلقي، فالمتن مازال لم يعانق القداسة، ولم يتجاوز 

الدناسة، فتلك القداسة التي كانت أصيلة فيه منذ عصر الدولة الرستمية والتي كانت 

كمن في تمجد العلم والعلماء وكانت مكتبة المعصومة شاهدة على ذلك، لكن التضاد ي

العميد المسؤول على تسيير أن القداسة ما زالت تدّنس منذ ذلك الوقت يقول 

         "كثير من الفرق والطوائف شرعت تفرخ بسرعة عجيبة في اإلمارة: المكتبة

ارتبط في  ، وهذا معناه أن الدّنس1ستتحاور، ثم تتجادل، ثم تتقاتل، وتهدم كل شيء"

الطائفية، وما أفرزته من تعصب شّوه حقيقة وجود  فحوى الرواية بالفتن والصراعات
                                                           

 .59عز الدين جالوجي، المصدر السابق، ص - 1
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اإلنسان، في حين أن المقدنس ارتبط بالعشق النقي والصادق، الذي لحقه الدنس 

العشيقين إلى جاسوسين البد من قتلهما، فكان لزاما التطهر من ذلك، من  الا و  ح  م  

حية، وهذا يعكس خالل االغتسال بالماء، وهو ما يحيلنا إلى أصقاب الميثولوجيا المسي

 بطالن هذه المعركة لبلوغ السعادةا الاتب وقد خاضتعدد المرجعية الثقافية لدى الك

بمعنى أن هذه األخيرة ال تتأتى إال عن طريق الطهر من الدنس، فيكون البعث من 

"البد أن نستحم حتى نبعث الحياة في : السارد جديد، وهذا ما نستنبطه من قول

بت على الينبوع أعب منه كأن لم أشرب في حياتي، حين أنفسنا من جديد، انكب

ارتويت كانت هبة إلى جواري تفعل ما أفعل، مسحت شفتيها الموردتين وقالت: ما 

 .1...."! أروع أن نكون على طبيعتنا

إن عنوان المدونة وبكل ما يحمله من تناقض وتضاد وتضمين، قد يكون إثباتا لماض 

    حيث تلتقي الصدمة مع الدهشة، ويتعانق السر مع العلن حاضر في رحاب المجتمع اآلني،

من باب الثنائية  المربع السيميائي الغريماسيوهذا يتضح جليا من خالل تحليلنا له وفق 

 الرابط بينهما. العشقو ]المقّدس/المدّنس[التي جمعها تركيب العنوان 

محور -المحور األول  وهما:إذ تبدي في هذا النموذج السيميائي محوران متقابالن ضديا أال

 محور المدّنس. -المقّدس، والثاني
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 ومن خالل هذا المخطط تمخضت العالقات اآلتية:     

 أ. محور العشق: المقدس/المدّنس وتتضح من خالل: عالقة التضاد:

 ب. محور الالعشق: ال مدّنس/ ال مقدس          

 في محور الال عشق وال مقدس ور العشقفي مح المقدسمن خالل:  عالقة التناقض:

 في محور الال عشق وال مدنس في محور العشق المدنسو

في  المدنسفي محور الالعشق، ووال مدنس  في محور العشق المقدس عالقة التضمين:

 الال عشق.في محور  ال مقدسمحور العشق و

ان، كما يجب الذكر أن فهذا ما يكشف لنا العالقات الضدية التي ينطوي عليها العنو        

األبيض  الكاتب مارس لعبة المزج بين األلوان من خالل تلوينه القصدي للعنوان باللونين

واألحمر، حيث أطّر حواشي العنوان المكتوب أساسا باللون األبيض واللون األحمر، خالقا 
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الغالف بذلك نوعا من المفارقة البصرية كما نجده أيضا أعاد كتابة عنوان الرواية على 

فترة الجانبي باللون األحمر، وهذا ما يرمي بصنارته إلى عباب الدموية التي أهدرت في تلك ال

عّمار الطائفي، حيث راح ضحيتها في كنف الرواية كل من  ظلما بسبب الفتن والتكالب

في مدينة تيهرت، فاللون األحمر حامل لداللة رمزية أال وهي الّدم، واألبيض  العاشق والعميد

مّد القارئ بأمل سيادة األمن والسالم بعد العناء الذي الزم العشيقين، وهذا ما يتضح من ي

مازال قلبي يرتجف من هول ما رأى، ال يمكن ألكوام الجثث وأنهار « خالل هذا المقطع:

نفسه  من ذاكرتي... وقد أنسى أحيانا لكن صورة عمار العاشق وهو يقدم ىالّدم أن تمح

وعليه يمكن اإلقرار بأن اللون األحمر إحالة إلى  ،1 »ها الزمانأن يمحو  قربانا... ال يمكن

الدم والمعاناة المترتبة عنه، وصفوة القول أن عنوان الرواية طافٌح بدالالت كثيرة قد ال يفصح 

متن الرواية عن كل مدلوالته، ويبقى القارئ هو المفكك لتلك العالمات والرواية هي السند 

 من المعنى ال الوصول إليه كّلية، كونه يبقى أسيرا بنظرة المبدع وقناعته.المعين لالقتراب 

 اإلهداء: -3

اإلهداء عتبة نصية ثانية بعد العنوان، يعبر فيها الكاتب عما بداخله إزاء المقربين  

إليه، إذ تظهر أهمية النص من عدمه فيمن يهدي إليه، كونه له دور في إضاءة دروب 

له الكاتب اإلحتفاء بالمهدي إليه، فهو مدخل أولي ينطوي على وظيفة القراءة يحاول من خال
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"واحدا من العناصر التي تشير إلى مرور رسالة قصيرة مقصودة من  تأليفية، حيث يعد

لى المهدى إليهم بصورة خاصة"  .1الكاتب إلى اآلخرين بصورة عامة وا 

أن ولى المالحظة اآلتية: ومن خالل تحليلنا اإلهداء في الرواية نسجل وللوهلة األ 

الروائي عمد إلى خلق المفارقة وكسر السائد من خالل إبداله الهاء بالباء، فتحولت الكلمة 

اإلبداء، وهذا ما يوضح إصرار الكاتب على مخالفة العرف النمطي   من اإلهداء

 يجعله مشدودا.و متجها نحو التجريب ليلفت انتباه المتلقي 

المهدى ، من منطلق أن باإلهداء الخاصما يسمى  كما أن إهداءه يصنف ضمن 

خاص جدا، وذلك من خالل المفردات التي كون بها الكاتب إهداءه، حيث يّصب جّلها إليه 

 في منهل الحب وما يضاهيه من عالقات ودية عميقة، يقول فيه:

 إليها...« 
 أحلم أن نلتقي

 على خمر معتق
 وزهر مفتق

 في سدرة منتهى
 وبدر مشتهى

 .2 »منمقوسر 

                                                           
م، 1998جزار: العنوان وسيميوطيقا االتصال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، محمد فكري ال - 1

 .35ص
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فالظاهر أن هذا اإلهداء موجه إلى محبوبة يحلم لحظة اللقاء بها، وتزاحمت النعوت  

الل الهاء خحته واصفا الفضاء الذي يأمل مالقاتها فيه، وتبين لنا هذا من يالتي جادت بها قر 

 ئية األنا واآلخر أو األنا من خالل قولها، فبرزت ثن"إليها"التي تعود على هذه المرأة في 

    سدقبلوغ العشق الم ، وكأنه أراد اإلقرار بحلمه المتمثل في)الهاء(وهي من خالل  )أحلم(

ولكنه أبى البوح بذلك صراحة فعمد إلى الترميز، وأكسب إهداءه هالة تشفيرية ألبسها حّلة 

صوفية، أخرج فيها هذه المرأة من الواقع المعاش إلى واقع آخر متربع على عرش خياله، مما 

نصه اإلهدائي هذا ينفتح على دالالت قرائية عدة حاولنا رصدها وفق منظورنا، ذلك جعل 

أن اإلهداء هو الفضاء الوحيد الذي يتجرد فيه المبدع من كل األقنعة ويأخذ لنفسه فسحة من 

 الحرية ال يترجمها إال هو، فتصور اإلهداء بالغموض فيما هو موصول بهوية المهدي إليه.

 التصدير: -4

المصاحب النصي الذي يندرج ضمن العتبات االستهاللية، حيث يأتي بعد  وهو 

اإلهداء مباشرة، ويجّرنا هذا المفهوم إلى عد الخطاب الذي تموضع بين نص الرواية 

تصديرا، وكأنه أراد تهيئة القارئ لمواجهة األمواج النصية العاتية  "فاتحة" واإلهداء مسميا إياه

( وذلك فاتحةالروائي، وعمد أن تكون الكلمة نكرة ال معرفة ) كونها أقرب عتبة إلى المتن

الفاتحة في القرآن ليفتح دالالتها على قراءات مختلفة، فلو عرفها ألصبحت ما نعرفه 

، فال فاتحة بالتعريف سوى ما ورد في النص القرآني المقدس، ولكن الذي بين أيدينا الكريم

الروائي مجمل أحداثه في حّلة تعبيرية أدبية عانق فاتحة سردية لمدونة إبداعية، لّخص فيها 
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بها سماه الشعرية، فانفتحت هذه العتبة على مناجاة العشق المقدس بعد تجاوز دنس المجتمع 

    ةأمواجا من سراب، تغشانا بالباله "... هي األزمان تعبر وذلك ما يتضح من خالل قوله:

ا بساتين للملح األجاج... مدي هبتي تسخر مّنا، تحصد من أحداقنا حزم الضوء، تزرعه

يدا َنُخْض في الدروب الكئيبة، مديها نطوها العقبات الكأداة. نخوض من بين فرث 

 .1للمأساة، ودم للظالم، نعدو معا..."

هذه الفاتحة النصية تؤثث لما جاء في المتن من خصائص، حيث انفرجت على  

 جا جباال من ُلج"البد أن تخوض قوله: في الطائر العجيبالعجائية وبثت روحها من خالل 

، كما نالحظ اعتماده على اللغة 2الظالم بحثا عن الطائر العجيب معه ستحققان الحلم"

 جالوجيالترميزية التي ينزاح معها المعنى مؤوال إلى دالالت عدة وهذا ما يشف عن إلهام 

 في هذا الضرب من ضروب الهيئات المقدماتية.

 ة:العناوين الداخلي -5

لكل فصل عنوان على النحو  روايته من تسعة عشر فصال، ووضع الكاتب   نسج   

الجاسوسان والخليفة، العيون والمناظرة، بئر الموت، في ساحة الرجم، شعيب بن  اآلتي:

المعروف المصري والنكار، تحت ظالل السيوف، البيعة الثانية، مغارة الدم، تداول على 

هوة وشاية، نبش قبر النبي، تنهشنا السباع، الطريق إلى السلطة، المركبات الشبحية، ق

وأخيرا ختم بفصل  هللا، ال حاكم إال هللا، عمار العاشق، عواصف الفتنة، الهدية المقدسة،
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رأس كل فصل وتوسطت الصفحة  لمالحظ أن هذه العناوين جاءت على، واالناي والطائر

اللة الفحوى المراد التعبير عنه، ففي بعد رقم الفصل مباشرة وجلها ذو تركيب اسمي يحمل د

فيه إماءة إلى معاناة الحبيبين اللذين تحوال إلى  الجاسوسان والخليفة العنوان األول مثال:

الذي يرصد لنا فيه الروائي القصة المماثلة لعشق  عمار العاشق جاسوسيين وكذلك عنوان

دنس المجتمع المعيق لقداسة  فتمثل لنا مغارة الدم، وتحت ظالل السيوفالسارد وهبة، أما 

العشق، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ارتباط داللة العناوين الفرعية بالعنوان 

الرئيسي، حيث عملت على تعزيزه، فنجح الكاتب في نسج صراع المقدس والمدّنس بطرح 

 جديد يخرج عن إطار المألوف في تقابل ضدي مشحون دالليا وفنيا مجسدا قناعة الكاتب

كما احتوت هذه المدونة على عتبة فارقة ذّيل بها الكاتب آخر مدونته بتاريخ موسوم بـ: 

م، يجعل القارئ إن سقط بصره عليه يؤوله من لحظة تلقيه له بأنه التاريخ 2013-12-11

ت التاريخية التي عاعاروايته، وهذا ما جعلنا نسقط اإلشالذي أنهى فيه الروائي نسج خيوط 

النص على الحاضر الذي وقع به الرواية وفق رؤى تقع في حيز المقارنة وظفها في كنف 

تمدنا بأوجه التشابه التي مارست مكرها إلى غاية هذا التاريخ الذي ختم به الروائي، ليوقظ 

القارئ على حقيقته مفادها أن الحاضر يضاهي الماضي، والجدير بالذكر أن عتبات الختام 

 نص بل يجد القارئ نفسه معها مازال مشغوال بعوالمه.ال تّدل على نهاية اشتغال ال

الروائية والقصصية، تعرف به وبأهم أعماله:  بطاقة األديبونجد في الصفحة األخيرة  

التي قام بها،  والمسرحية، ومسردياته وكتاباته في أدب األطفال بل وحتى الدراسات النقدية
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جسر التواصل معه وبأعماله من خالل وذلك ليمدنا بنظرة عن مواقفه اإلبداعية وليفتح 

 وضعه لرقمه الخاص وبريده االلكتروني.

درج ضمن نى متصلة بالمدونة قيد التحليل، تإضافة إلى هذا وجدت عتبات أخر  

النصوصية الموازية الفوقية، من حوارات وقراءات نقدية أثرت األفكار التي أضاءها جالوجي 

قراءة نجاة مزهود في صحيفة الوطن الجزائري  نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:

في  ع المشهد"جالوجي تصن الموسومة بـ: "رواية العشق المقدنس لألديب عز الدين

م منتهية إلى نتيجة مفادها أن األديب منارة لألدب المتميز والرفيع. وأيضا 2014-05-15

أن تجّرعت أحداثها  حول هذه الرواية، بعد صفاء الهنديالرؤية النقدية التي أصدرتها 

"من خالل قراءتنا رواية العشق المقدنس  وأفكارها واحدة تلو األخرى، حيث نجدها تقول:

ومحاولة مالحقة أفكارها نجد من الصعوبة استكناه وسبر تجربة األديب جالوجي فهي 

إن  ثرية باألفكار الموضوعية والمواقف المتجددة التي تجعل القارئ دائما منشدا للقراءة...،

هناك غضب وتشاؤم وثورة عنيفة وحزن وأسى كثيف تختلج في دواخل األديب قد تكون 

متأتية من واقعنا السياسي واإلسالمي واالجتماعي اليوم والذي نطقته روح األديب جالوجي 

روائع األدب من  العشق المقدنس، معتبرة رواية 1وكشفته لنا عبر سطور الرواية...."

 العربي.

                                                           
 27يوم: www.M.ahewar.orgصفاء الهندي: األديب عز الدين جالوجي، العشق المقدنس،  - 1

 .2017جانفي 

http://www.m.ahewar.org/
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نّهم  بإنهاء مقاربتنا لعتبات هذه الرواية، أن هذا النص ضّم ما  نإذا ونح يتحصل لدينا 

يختلف وما يأتلف من خطاب العتبات، وفاضت حاجته تند عن المحاصرة التصنيفية لكل 

أبقة بمختلف العتبات االستهاللية مؤمنة وظائف متز  ،التي حملتها لوحة الغالفالمكونات 

مهمة التعليق على العنوان الذي كان بمثابة الموجه  متنوعة، فحملنا نحن على عاتقنا

الرئيسي للمتلقي وعمل على تصعيد حساسيته، قصد تبيان هدف المؤلف من إنتاجه لهذا 

النص، وكذلك ما رمى إليه التحديد األجناسي للعمل المبدع، وما نهض عليه من وظيفة 

في بوابة الولوج إلى المتن  معين وما إلى ذلك مما اشترك تصنيفية تجنس العمل وفق نمط 

من إهداء وتصدير وخطاب مقدماتي أدى دورا في فتح النص على ممكناته ومستحيالته في 

        هر من هذا األخيرطآن، استفز بها الروائي قارئا أبحر في عوالم المقدّس والمدّنس وت

طهيه  جالوجيمد وأكسب نفسه مناعة من الخلق العجائبي الذي تحسسه في أزّقة الرواية، وع

مغريات طالما نصبت شباكا وأحابيل أفتنت  "العشق المقدنس"بامتياز. فكانت عتبات 

ك نسجها من خيوط ذات مبدعة تملك ثروة جمالية خرقت شرعية و المتلقي من خالل رؤية تح

المألوف وتجاوزتها إلى أبنية شعرية صاقبة، كونها أبت القبوع على دهاليز التصوير 

سطح، بل أبحرت في غياهب التلميح حتى تمكن الذات المتلقية من المشاركة المرجعي الم

عبر التأويل ورصد الجديد في البنى المصاحبة للمتن، وما انطوت عليه من معاني مسكوت 

  العتبة/النص.عنها أدلى بها الداخل النصي فتكون العالقة جدلية ال محالة بين 



 تجليات العتبات في رواية العشق المقدنس  الفصل الثاني
 

 
85 

 

ق والصراع بين المقدس والمدّنس الذي فمثال الثنائيات لم تقتصر فقط عن العش

( بل تجاوزه إلى صراعات بصرية اشتغل عليها المقدنس" في النحت )جالوجياختصره "

هارة تامة من خالل ما شكّله على ركح الغالف الذي يختزل صراع الثنائية اللونية مب

لى سطح )أزرق/أبيض( رحلة المقّدس والمدّنس في النص الداخلي وكأن روح المتن سرت ع

الغالف الملم بجل العتبات، والضام للرواية التي حملت معاناة العشاق بامتياز، وكأنها صورة 

قيس/ليلى، جميل/بثينة.... وغيرهم في الموروث العربي مكررة عن معاناة كل من )

أخبرنا العميد في « (، وهي صورة لخصها عز الدين جالوجي في المقطع اآلتي:القديم

عة التي ألمت بنجالء حين أقدمت على حرق نفسها احتجاجا على الطريق عن الفاج

تزويجها من أحد أغنياء المدينة، كانت رحمها هللا مولعة بعّمار، عاشقة له، وكان الناس 

قد تداولوا قصتهما، مما أساء ألهلها، وقرر إخوتها رغما عنها، وحين ضاقت بها السبل 

 .1 »ل إلى ما وصل إليه...فعلت فعلتها، فيما هام عمار على وجهه ليص

( ومعاناتهما من تعسف المجتمع عمار/نجالءفهذه إشارة إلى الدّنس الذي حل بالعشيقين )

وقهره، إضافة إلى هذا قدم لنا الروائي اختالفا وتنوعا ثقافيا بعيدا عن االلتصاق بالواقع الذي 

ها متنه الروائي وعلى رأسها انتابه طابع اإلجرام، وذلك كان عبر توابله العجائية التي شّبح ب

الذي عبر من خالله عن الكمال الذي يصعب للنفس البشرية بلوغه، ومع  الطائر العجيب

 ذلك يمدها باألمل المنبعث منه دائما، لتكّد وتجّد في سبيل السعادة المنشودة.
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فالتأمل في عتبات هذه الرواية ال يمكنه إال اإلقرار لصاحبها بالتميز في طرح 

ته، وما يكنه من هاجس تجريبي يسكنه نسج من خالله ثنائية القداسة والدنس ليمكن مرفقا

القارئ من استيعاب الحقيقة ويطالعه على نص خاص فيه معركة اكتشاف الحضور، التي 

خرج منها ظافرا بتداولية بلغت الرشد المتفرد، فجاءت عتباته تومئ إلى أمر غائب في النص 

المفهومية أمامه من خالل بحثه الكتشاف البيئة المولدة للداللة  وتزيح ضبابية ارئ على الق

والجديرة بأولوية التحليل كونها تحمل كشفا مضيئا لمسكوت عنه في النص، ويتم هذا حين 

تتآزر العتبات جميعها لتضع أمامنا جوانب كثيرة تتماهى والمفهوم العام الذي أراد الروائي أن 

بلغتنا برسائل تشفيرية حاولنا استنطاق بعض جوانبها من  يرمي به في جّبة عتباته التي

وواجهة الغالف ، (روايةخالل عتبة العنوان وما يحمله من تقابل ضدي والمؤشر األجناسي )

األمامية وما حملته من ألوان وأيقونة صورية، وكذلك الواجهة الخلفية وما احتوته من نظرة 

أثار بها حضوره وبريده االلكتروني، باإلضافة إلى نقدية تجاه الرواية، وصورة للمبدع التي 

اإلهداء والتصدير، والعناوين الداخلية التي انتقاها مناسبة مع المتن، فكلها أضافت له نكهة 

يتذوقها القارئ إبان تأويله للب نى التمهيدية التي ال يمكن تجاهلها فالمرور بها قطعي ال 

        حوله، تمنحه حياة متجددة مع كل قراءة، فهي كالروح تحف جسد النص حائمة محالة

فالعنوان مثال بعد تحليله تأتى أنه ذو طبيعة مرجعية، ألنه يحيل إلى النص، كما أن النص 

إلى ذلك من العتبات التي سبق  ايحيل إليه ويقوم على بنيته المتنافرة المتناقضة، وم

ات النقدية الحديثة تعد مفتاحا مهما ودرسناها. فمبلغ القول أن دراسة العتبات في ظل الدراس



 تجليات العتبات في رواية العشق المقدنس  الفصل الثاني
 

 
87 

 

تحها على هالة من الدالالت الكامنة في توقعات مركز تففي دراسة النصوص المغلقة و 

إلى بناءات أولية تسهل الخوض في العمق النصي ، ميض يخرق مجاهل النصالتلقي كو 

طهيها  التي تفنن جالوجي في "العشق المقدنس"المحّمل بتخوم البالغة، وهو حال عتبات 

 كنسق يجلي فاعلية التدافع واإلقرار بالولوج إلى المتن.
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 خاتمة:

كم تشابكت أوراق هذه الدراسة، وتداخلت، فنُقحت من جديد، وما هذه الدراسة في  

حقيقتها إال مجموعة من التلخيصات التي تحتاج الكثير من الحفر فيها، فحسبنا سعيّا إلثارة 

ة القول أن كل ما إنتاب لنا من كلمات القت طريقها في فحواها الالفت للنظر، وصفو

ركنت بنا إلى  بخطاب العتبات النصيةصفحات المذكرة، وتخيّمت تحت ظالل تسمى 

شواطئ مرسية بأهم النتائج التي توصلنا إليها وتمخّضت من فصيلنا النظري والتطبيقي 

 وهي كاآلتي:

 العتبات النصيةليط الضوء على أدى التطور الحاصل في الدراسات النقدية إلى تس -1

 نصي، والخوض في أعماقه الرئيسية باعتبارها المفتاح اإلجرائي لدق أي باب

لتجليها كنسق من العالمات الدالة من جهة، ومصاحبة للنص المركزي من جهة 

أخرى، فهي التي تّضخ الدماء في النص، وترسم شكله الحضوري، وترّسخ أسس 

 الثقافية.تلقيه وتداوله في السوق 

المست الدراسات العربية القديمة موضوع العتبات إال أنها لم توسع من نطاقه، فكان  -2

        نبغي في األرضية العربيةيكما  ذراهتمامها بهذا المنحى مجرد إرهاص لم يتج

فحملت الدراسات الغربية على عاتقها هذه المسؤولية، مبحرة في نواحي المناص 

 أطراس.و عتبات متأصلة متطورة مع مؤلفاته تجيرارجنيحامال رايتها 

تكمن أهمية العتبات النصية في إمكانية فهم المراد من النص واإلحاطة بجميع  -3

    جوانبه التي جادت بها قريحة المبدع، كما تساهم في بناء تصور مسبق عن النص

ط بحسن فقد يصدق هذا التوقع وقد يخيب إبّان القراءة، والظفر بالمعنى الصائب مرتب

 التأويل.

من خالل العتبات يمكن قراءة ما وراء لغة المبدع، وما تحمله من أفكار ورؤى عمد  -4

   ي عميقة تتطلب استكناههانحاملة معا إليها، وقد تجتمع كلّها وقد يحضر بعض منها

كما أنها قد تكون سطحية ال تحمل الكثير في طيّاتها، وذلك طواعية والمتن 

 المصاحب.
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ولكن التسمية التي  Para-texte العربية للمصطلح الغربي د من المقابالتهناك العدي -5

 العتبات النصية. تصدق أكثر على هذا الحقل المعرفي هي:

العتبات النصية بأقسامها المتعددة تحقق نمذجة معينة تنظم طريقة العمل، فهي جّل  -6

ا بطرق تعبر عن اإلنتاجات التي تعود مسؤوليتها للمبدع، الذي يؤطر بناء معماريته

 نفسه المتحّسس في الداخل النصي فهي مرشدة القارئ ال محالة.

 ووسعت مداركها اإلجرائيةأثرت كل من السيميائية والشعرية مجال العتبات  -7

وأضفت مسلمات تصدق عليها، لتقدمها تحليليا وتطبيقيا وفق قوالب معينة، السيما 

وليت لها عناية الدرس السيميائي، الذي الذي تتكثف فيه الداللة كأهم عتبة أ العنوان

أفرد له أنماطا ووظائف تختص به، ويكشف من خالله المتلقي المرامي العامة 

 للنص.

أغنت الساحة النقدية بأقانيمها وسمحت للقارئ  العتبات النصيةمما الشك فيه أن  -8

 بخوض فسحة التأويل والمشاركة في اإلنتاج من جديد من منطلق أن النص لم يعد

 ذلك المتن األحادي.

جمالية على النص، فكانت بمثابة  العشق المقدنسفي رواية  العتبات النصيةأضافت  -9

الجداول التي تروي النهر الكبير، ففاضت بخيرها اإلغرائي على المتلقي ليبحر في 

 ه.جالنص ويعبق من أري

في فرض السيطرة والسطوة على القارئ من خالل  عز الدين جالوجيتفنن  -10

 انه ذو الصوغ الغرائبي المنحوت، والذي نسجه كثريا كثف فيها داللة المتن.عنو

تسعة عشر عنوانا فجاءت متساوقة تضيء أما العناوين الفرعية والتي بلغت  -11

 الفصول وتخدم المتن.

في إعطاء ثغرة ينساب  لعبت دورا تصديرو إهداءبدايته اإلستهاللية المتشكلة من  -12

را مواريا ال فلعب دو "إهداءه""، أما فاتحتهوخاصة " منها المعنى الكلي للرواية

 أكثر مما أعطى. ىيبوح بكل شيء، فأخف

ان لوفي صفحة الغالف على النبر البصري من خالل لعبة األ جالوجياشتغل  -13

 وأيقونة الصورة.
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كانت تلك جملة ما توصلت إليه من نتاج وأنا أصل إلى محطاتي األخيرة مع هذا 

الذكر أن قراءة أي متن روائي يُغّض فيه النظر عن عتباته، تعد الموضوع، فالقميء ب

قراءته قاصرة غير مكتملة المعالم، لذا توصلت إلى نتيجة عامة مفادها أن العتبة النصية ال 

يمكن بأي حال من األحوال تجاهلها، كما أن الوقوف حيالها ليس هينا، فال يمكن اإلقرار 

أي محاولة تجاهها تعد نسبية تصيب جزء من الخضم والجزم بمعنى ثابت في دراستها، ف

، ولعل دراستي لها مجرد سببا في محاولة العشق المقدنسفقط، وهكذا كان حالي وعتبات 

إضاءة أفق البحث في رحاب النص الموازي لهذه المدونة، مما يفتح الباب واسعا أمام 

 أبحاث أخرى تضيف الجديد لما أصاب دراستي من نضوب.

 

  التوفيق وهداية الدرب السليم.أسأل هللا
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 ملخص رواية العشق المقدنس:

ضمن الروايات متوسطة الحجم، تنسحب على مئة  "العشق المقدنس"تندرج رواية  

دة بلغت تسع عشرة د(، قسمها الروائي إلى لوحات متعص165وخمس وستين صفحة )

اللغوي والداللي وبالغة  عن أحداث تجسدت عبر التكثيف جالوجيلوحة، باح في فحواها 

الكلمة والصورة والمتخيّل، حتى المس عالم الغموض واإلبهام الذي يواجه القارئ، وهو 

يصدد قراءتها، كونها رواية تجريبية بامتياز، تتمرد على أعراف الكتابة الروائية التقليدية 

        والروائيمبلورة قناعة صاحبها، والجدير بالذكر أنها سادس رواية في رصيد األديب 

تت صوب فترة تاريخية انزوت إلى النسيان في كتبت بيراع سردي مختلف، حيث إلتف

روائع كتابات مبدعينا فهذه الرواية حملت على عاتقها مسؤولية التمثيل لماضي الجزائر، أال 

 وهو مرحلة الدويالت، فكرست عهد الدولة الرسمية، التي عرفت بكثرة الفتن، متخذا

مادة خصبة وشحنة مكانية للتعبير عن الراهن المجبول فيها  تيهرتن عاصمتها م جالوجي

من نواحيه السياسية واألمنية الالمستقرة آنذاك، فالقراءة العادية الساذجة للعنوان توهمنا 

كقّراء ألول وهلة أنها تجربة في العشق دُنّس لسبب أو آلخر، ولكن سرعان ما يخبو هذا 

إذ تعدى عتبة العنوان متجها إلى المتن الذي يتطلب قارئا مثقفا نخبويا  التوقع من قبل القارئ

( الساردليفك شفراته المؤدية إلى دالالت عدة، ففي رحاب الرواية تحكم كل من البطل )

في زمام الحكي كعاشقين رمز بهما الروائي للقداسة والصفاء، وأن المحيط الذي  هبةو

شو بضرب الّرقاب كمسرح لحرب نفذت األرواح يعيشون في كنفه مضّرج بالدماء ومح

الذي قتل ظلما، إال أن بصيص األمل لم يختف فهو يطل من حين  كعمار العاشقخاللها 

         آلخر على فصول الرواية مع تجلي الطائر العجيب الذي يناغي الصفاء لحظة الكدر

 ويصبح معه المستور مكشوفا والظن يقينا.

لتكسر صيرورة الزمكان، من خالل التحليق عبر األزمنة وجاءت أحداث الرواية  

    واألمكنة، بحثا عن حب أفالطوني ما عاد له في واقعنا وجود، إال في يقين القطب/الّراهب

الذي أضفى عليها هالة صوفية أدخلت البطلين في عوالم نورانية فوقية، فهو رمز لإلنسان 

ة إبان القراءة، فهي تواجه اإلنسان العربي الكامل، لذلك نشهد ذلك التداخل بين األزمن
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بحقيقته المأساوية، منطلقة في ذلك من صراع المذاهب والفرق، والتعّصب الدامي الذي 

ل ذاكرة اإلنسان الجزائري/العربي، وهبة رمز للحبيبة شهدته الدولة الرستمية، فالعاشق مثّ 

          تراجع روحانية القداسة التي مازالت تعاني من ويالت الفساد، والظلم والقتل بفضل

وسيطرة غبار الدناسة، واإلمارة في الرواية هي الوطن المفجوع في أبنائه، فقدمت لنا 

اشتغالها على التاريخ من خالل الثنائيات الضدية، مما يجعل القارئ يثير جملة من 

الصراعات التساؤالت حول مسار هذا العشق ليكشف الجواب عن أقسام الرواية التي مثلت 

السياسية، التي وجد لها الروائي معادال موضوعيا في الصراعات القائمة بين الدويالت في 

الجزائر قديما وهذا ما أقّر به بطل الرواية على لسان أبو البنين المتيجي أحد قادة الدولة 

     ائيكاشفا السدائل عن التضارب القائم آنذاك وهذا ما يشي طبعا بالمدنّس الذي أثاره الرو

، وفي مقاربة معاكسة نجد تّوجه الدويالت التي تسعى إلى القتل إلبراز قوتها وإلعالء كلمة 

الحق في سبيل هللا، والمالحظ أيضا أن أحداث الرواية لم تقتصر العشق على بطلي الرواية 

 )عمار العاشق( و)نجالء(بل تجلى أيضا لدى شخصياتها من خالل الحب الذي جمع بين 

 نتهى بمأساة فرضها التعصب والدم واالختالف.الذي ا

ولعل ما يمكن الركون إليه في األخير إنطالقا من الحراك التاريخي الذي شكل  

أساسيات الرواية هو محاولة جالوجي قراءة الراهن بالعودة إلى الماضي، فارتقى بالثنائية 

خليفة هللا في األرض، وقد إلى أسمى معانيها التي تعود باإلنسان إلى سيرته األولى بوصفه 

كان لزاما من أجل بلوغ هذا المعنى من خوض التجربة، ألنها السبيل الوحيد للمعرفة، فكان 

الهدف من استحضار تاريخ الدويالت إبراز الصراع بين المقدس والمدنّس، واالجتماعي 

في روايته والسياسي، الديني والدنيوي، والسعي إلى تحليل الواقع المجتمعي، كونه حافظ 

هذه على خصوصية اإلنتماء، ليختم لنا في األخير باإلستسالم للطبيعة المرحة وحضنها 

الدافئ الجامع لعشق السارد وهبة، فكل شيء يهزم باإلرادة معبرا عن كل ذلك في الختام 

بتحليق الطائر العجيب وطهارته، وهذا ما يكشف الرؤية اإلستشرافية للمبدع، وقدرته على 

 ع معاني الصفاء والتسامح.لواقع وتقديم البديل الذي يزرية اتعر
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 بطاقة لألديب عز الدين جالوجي:

   -جنوب سطيف –فجر االستقالل بعين ولمان  م1962من مواليد  عز الدين جالوجي 

    أستاذ للغة العربية وآدبها، أديب وباحث أكاديمي وناقد ومسرحي، درس القانون واألدب

العليا في المسرح الشعري المغاربي، بدأ نشاطه األدبي في سن وتخصص في دراساته 

        مبكرة، ونشر أولى أعماله في منتصف الثمانينيات، ناشرا إياها عبر الصحف الوطنية

"لمن تهتف  تحت عنوان مسمىم، 1994وصدرت أولى مجموعاته القصصية عام 

دّم في ذلك رسالتي الماجتسير ، اهتم بالنص المسرحي الجزائري والمغاربي، وقالحناجر؟"

 والدكتوراه، له حضور الفت في الحراك الثقافي واإلبداعي فهو:

 م.1990عضو مؤسس لرابطة إبداع الثقافية الوطنية وعضو مكتبها الوطني منذ  •

 .م2001عضو مؤسسة ورئيس رابطة أهل القلم الوالئية بسطيف منذ  •

 .(2003/2000)عضو المكتب الوطني إلتحاد الكتاب الجزائريين  •

مؤسسة ومشرف على عدد كبير من الملتقيات الثقافية واألدبية وطنيا وعربيا منذ  •

، زار العديد من الدول العربية وقام بنشاطات ثقافية بها، وأجريت معه م1996

حوارات عديدة، قدمت عن عماله دراسات نقدية كثيرة نشرت عبر الجرائد 

به بؤرة من البؤر التي تنهض عليها الكتب والمجالت الوطنية والعربية، وأصبح أد

 النقدية، كما أضحى المنار الكّشاف لمختلف الرسائل األكاديمية المشتغلة عليها.

التخلص من أسر التبعية لتجارب الّرواد، وابتكر أساليب جديدة  جالوجياستطاع  •

ت جسدت التحول الراهن في العالم الروائي المعاصر، ولعل ثقافته ذات المرجعيا

المختلفة عن أبناء جيله هي التي دفعت بدقة قارب إنتاجه النصي المغاير، فسّخر 

قلمه لكتابة نص يتمرد على الواقع ويحفر في التاريخ وفي المستقبل ويسائلهما 

بطريقة ذكية تبرز فيها ذاته الفذّة، وما يمكن اإلقرار به أن تجربة جالوجي ظاهرة 

راسة والبحث فهو يتنفس رحيق الكلمات كما لو إبداعية تستحق الوقوف عندها بالد

أنها هواءه الوحيد، وينغمس في عوالم اللغة والتراث والحداثة بحثا عن جواهره 
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المفقودة بأناة وسعادة، كتب تقريبا في كل األجناس األدبية من نقد وقصة ورواية 

 (:على التواليومسرح وقصص األطفال، لديه من النتاج الروائي ما يلي)
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 .م2014سنة  العشق المقدنسوصوال إلى الرواية موضوع الدراسة  -

 .1حائط المبكى الطبعة  وأخيرا -

 وفي القصة جادت قريحته منتجة لنا:

 ؟لمن تهتف الحناجر -

 خيوط الذاكرة. -

 صهيل الحيرة. -

 رحلة البنات إلى النّار )ضّم فيها جملة قصص قصيرة(. -

 أما المسرح فقد أبدع في كتابته ونشر حوالي تسع مسرحيات نذكر منها: -

 بارة عن خمس مسرحيات(.عظالل وحب) -

 البحث عن الشمس. -

 النخلة وسلطان المدينة. -

 غنائية الحب والدّم. -

 رحلة فداء. -

 ملح وفرات. -

 

 وبعدها نشر مسرديات جديدة ليحقق بذلك قفزة نوعية من حيث مزج السرد بالمسرح مثل:

 حب بين الصخور. -
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 التاعس والناعس. -

 األقنعة المثقوبة. -

 الفجاج الشائكة. -

 ل الكبير.أحالم الغو -

 هستيريا الدّم.   -

 كما صدرت له أعمال في النقد واألدب الجزائري:

األمثال الشعبية  )اتحاد الكتاب العرب بسوريا/ شطحات في عرس عازف الناي -

الجزائرية بمنطقة سطيف/ زهور ونّيسي دراسات في أدبها/ النص المسرحي في 

ت العنف في المسرحية األدب الجزائري/ المسرحية الشعرية المغاربية/ تجليا

 الشعرية المغاربية/ وقفات في األدب الجزائري الحديث.

 وفي أدب األطفال:

 أربعون مسرحية لألطفال. •

 خمس قصص لألطفال. •

 الجثة الهاربة، حميمين الفايق، قطاف دانية. نذكر منها: سيناريوهاتوله أيضا 

    البحث عن الشمس ثل:والجدير بالذكر أن بعض مسرحياته عرفت طريقها إلى الخشبة م

 ملحمة أم الشهداء، سالم والشيطان، صابرة، غنائية أوالد عامر، قلعة الكرامة.

 مختارات مما قيل عنه:

عز ومن الصعب أن نغوص في تجربة األديب  األستاذ الدكتور عبد هللا الركيبي: •

ولغة  فهي غنية بالمواقف واألفكار والموضوعات واألحداث واألبطال أيضا...الدين 

الكاتب صافية جزلية وله قاموسه الخاص وهو قادر على تطوير هذه اللغة، وأسلوب 

الكاتب يتميز بالقدرة على السرد المتدفق المفعم بالحيوية والحركة مع الميل إلى 

 التركيز والتكثيف األمر الذي يجعل المتلقي مشدود االنتباه.
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       اب الجزائر المعاصرةواحد من أبرز كت عز الدين جالوجي يوسف وغليسي: •

هم نتاجا إن لم يكن األغزر على زر، خالل العقود الثالثة األخيرة، وهو من أغ

اإلطالق .. فضال عن كونه من أكثرهم موسوعية، وأشدهم تمدد في األجناس 

وامتدادا في األنواع األدبية المختلفة، وهو أيضا من أوفر الكتاب الجزائريين حظا 

 قد.من الدراسة والن

لمن الذي يدخل عالم جالوجي.. يدرك أنه يدخل  األستاذ الدكتور عبد الحميد هيمة: •

عالما ممزقا تميّزه الثورة على الواقع والتمّرد على كل عناصر التشويه واألسى 

والحزن على الواقع األليم الذي يعيشه الكاتب... لكن دون اإلغراق في التشاؤم ألن 

 الل غيوم الواقع مهما كانت كثافتها.بريق األمل يسطع دائما من خ

وقد كان أدبه غنيمة طيبة ألصحاب الدراسات والنقد، حيث تمخّضت عن رواياته         

 وإبداعاته، الكثير من الرؤى التقييمية والنقدية نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:

جموعة من تجربة جزائرية بعيون مغربية دراسات في روايات عز الدين جالوجي م

الباحثين المغاربة، مثاربة سيميائية لرواية الفراشات والغيالن، الزبير ذويبي، وسلطان 

النص مجموعة من الباحثين، عدد خاص بأعمال اليوم الدراسي حول األديب عز الدين 

م وغيرها من الدراسات التي نهلت زادها التطبيقي 2012جالوجي، جامعة تيزي وزو سنة 

 اعي الجالوجي.من الزخم اإلبد

تم تكريمه في كثير من النوادي والجامعات الوطنية والعربية، نال جائزة وزارة  

على التوالي، فهو مبدع ضع الحراك األدبي في الجزائر، وهو  م1997م/1996الثقافة عام 

أديب كتب بتميز وإحترافية، ومنح للمشهد األدبي في الجزائر تألقا ووجودا حقيقيا، وساهم 

األدب الروائي والرقي به، بما يضيف إليه من مبتكر ومتميّز، كتب أجود الروايات  في رفد

فنالت التتويج عند القارئ والباحث وكل مهتم، فإبداعه يشرق غضا طريا يروي ظمأ من 

 يمد يده إلى أعماله التي تهّز الحواس.
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 ثبت المصطلحات

 المصطلح باألجنبية المصطلح بالعربية

 Texte لنصا

 Seuils عتبات

 Paratexte العتبات النصية / النص الموازي

 L’intertetualité التناص

 Meta-texte الميتانص

 Archi-texte معمارية النص

 Hyper-texte الالحق صالن

 Peritexte النص المحيط

 Epitexte النص الفوقي

 Paratextualité محيط النص

 Les dédicaces اإلهداءات

 Epigraph تصدير الكتاب

 Instance préficielle اإلستهالل

 Intertitres العناوين الداخلية

 Les notes الهوامش/ الحواشي
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 مكتبة البحث:

 القرآن الكريم برواية ورش. •

 قائمة المصادر والمراجع:

I- :المصادر 

 م.2014، 1ط جالوجي عز الدين: العشق المقدنس، دار الروائع للنشر والتوزيع، -1

الزمخشري )أبو القاسم محمود بن عمر(: الكّشاف عن حقائق غوامض التنزيل   -2

      ، تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض4وعيون األقاويل، ج

 م.1998 -هـ1418، 1مكتبة العبيكات، الّرياض، ط

 الجاحظ عمر بن بحر: الحيوان، دار الفكر، بيروت.  -3

II- لعربية:المراجع ا 

    إبراهيم نجيب علي: جماليات الرواية: دراسة في الرواية الواقعية السورية المعاصرة  -4

 م.1994دار الينابيع للنشر، 

النظرية والمنهج، الهيئة العامة  –األحمد فيصل نهلة: التفاعل النصي: التناصية   -5

 م.2010، 1لقصور الثقافة، القاهرة، ط

دراسة في مقدمات النقد العربي  –تبات النص بالل عبد الرزاق: مدخل إلى ع  -6

 م.2000، تق: إدريس تقوري، إفريقيا الشرق، بيروت، د،ط، -القديم
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    بلعابد عبد الحق: عتبات )جيرارجنيت من النص إلى المناص(، تق: سعيد يقطين  -7

 م.2008 -هـ 1429، 1، منشورات االختالف، الجزائر العاصمة، ط

بداالتها التقليدية، دار تربقال للنشر د: الشعر العربيبنيس محم  -8      الحديث، بنايته وا 

 م.1989، 1الدار البيضاء، ط

 م.1977، 1الجهيم صباح: قضايا الرواية الحديثة، منشورات وزارة الثقافة، ط  -9

الحجري إبراهيم: الرواية العربية الجديدة، السرد وتشكل القيم، النايا للدراسات   -10

 م.2014، 1لبنان، ط والنشر والتوزيع، بيروت،

الحجري إبراهيم: المتخيل الروائي العربي )الجسد، الهوية، اآلخر(، مقاربة  -11

 م.2013، 1أنثروبولوجية، النايا للنشر، سورية، دمشق، ط

الحجمري عبد الفتاح: عتبات النص، البنية والداللة، شركة الرابطة، الدار  -12

 م.1996، 1البيضاء، ط

في العتبات وبناء التأويل )دراسات في الرواية حليفي شعيب: هوية العالمات  -13

 م.2013، 1العربية(، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ط

    حّماد محمد حسن: تداخل النصوص في الرواية العربية )بحث في نماذج مختارة( -14

 دراسات أدبية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 نقد المزدوج، دار العودة، بيروت، د.ط، د.ت.الخطيبي عبد الكريم: ال -15
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زاغر نزيهة: التداخل السردي في المتن الحكائي )دراسة إجرائية مقارنة بين ألف  -16

ليلة وليلة ورواية في البحث عن الزمن الضائع(، منشورات مخبر وحدة التكوين 

 م.2010، 1والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، ط

 م.2003د والتأويل، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، د.ط، الزاهي فريد: النص والجس -17

 م.1974 ، 1زكرياء فؤاد: جمهورية أفالطون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط -18

     والنشر، بيروت السامرائي إبراهيم: اللغة والحضارة، المؤسسة العربية للدراسات -19

 م.1977، 1ط

راءة النص السردي، منشورات شكري خليل هياس: فاعلية العتبات النصية في ق -20

 م.1،2005اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية، ط

        بن العارف العوني الشريف حاتم: العنوان الصحيح للكتاب )تعريفه، أهميته -21

حكامه، أمثلة األخطاء فيه(، عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط     1وسائل معرفته وا 

 هـ.1419

       وظالل العتبات، النادي األبي الثقافي، جدة العدواني معجب: تشكيل المكان -22

 م.2002هـ، نوفمبر 1423، 1السعودية، ط

    عّزام محمد: فضاء النص الروائي، دار الحوار للنشر والتوزيع، الالذقية، سورية -23

 م.1996، 1ط
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   فكري الجزار محمد: العنوان وسيميوطيقا اإلتصال، الهيئة المصرية العامة للكتاب -24

 م.1998د.ط، 

، المركز الثقافي -من منظور النقد األبي -حميد: بنية النص السردي  انيلحميد -25

 م.2000، 3العربي، بيروت، ط

  مرتاض عبد المالك: ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد -26

 م.1993ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط، 

تحليل البنيوي للنصوص، دار الحداثة، دمشقن مرسلي دليلة وأخريات: مدخل إلى ال -27

 م.1985، 1ط

منصر نبيل: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، الدار  -28

 م.2007، 1، م1البيضاء، المغرب، ط

         يقطين سعيد: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -29

 م.1992، 1المغرب، ط

 م.1985، 1يقطين سعيد: القراءة والتجربة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط -30

      يوسف آمنة: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر والتوزيع -31

 م.1997، 1سوريا، ط
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III- :المراجع المترجمة 

في العمل  إي فينوغرادوف: نظرية المنهج التشكيلي ومشكالت المضمون والشكل -32

 األدبي، تر: هشام الدجاني، د، مط، د.ط، د.ت.

، ر: رشيد بنحدو، منشورات ناذان -تقنيات ومناهج -فاليط برنار: النص الروائي  -33

(Nathan ،باريس، د،ط ،)م.1992 

كريستيفاجوليا: علم النص، تر: فردي الزاهي، مراجعة: عبد الجليل ناظم، دار  -34

 م.1991، 1توبقال للنشر، المغرب، ط

IV- :القواميس والمعاجم 

آرون بول وآخرون: معجم المصطلحات األدبية، تر: محمد حّمود، المؤسسة  -35

 م.2012، 1الجامعية للدراسات والنشر، ط

 م.1987 -هـ1407الرازي محمد: مختار الصّحاح، دار الجيل، بيروت،  -36

سسة الفيزو آبادي مجد الدين: القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤ  -37

 م.2005 -هـ 1426، 8الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

   ابن منظور )أبو الفضل جمال الدين بن مكرم(: لسان العرب، دار الجبل، بيروت -38

 م.1988-هـ1408

     تركيا -مصطفى إبراهيم وآخرون: معجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، اسطنبول  -39

 م.1972، 2ط
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       في اللغة واألعالم، منشورات دار المشرق، بيروت النصراني معلوف: المنجد -40

 م.1991، 31ط

V- :المراجع األجنبية 

41- Lane philipe : La périphérie du texte. 

VI- :الدوريات والمجالت والملتقيات 

 م.1992، 04-03مجلة األقالم، إتحاد الكتاب الجزائريين، ع -42

 م.2014و، ، يولي3، م16المجلة الجامعة، جامعة الزاوية، ع -43

 ماي. 26جريدة العام المغربية )الملحق الثقافي(، السبت  -44

     14مجلة عالمات في النقد، النادي األذلي بجدة، المملكة العربية السعوية، مج -45

 هـ.1425، رجب 53ع

، شوال 46، العدد 12مجلة عالمات في النقد، النادي األدبي بجدة، السعودية، م -46

 هـ.1423

 م.1988، 03عالمي، عمجلة العرب والفكر ال -47

    ، آذار01، ع05مجلة كلية التربية، العلوم اإلنسانية، جامعة ذي قار، العراق، م -48

 م.2015

مجلة مقاليد، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الملك سعود، المملكة العربية  -49

 م.2014، ديسمبر 7السعودية، ع
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، معهد اللغة العربية م2001، أفريل 15مجلة اللغة واألدب، ملتقى علم النص، ع -50

 وآدابها، جامعة الجزائر.

الملتقى الوطني "السيمياء والنص األدبي"، قسم اللغة واألدب العربي، كلية اآلاب  -51

أفريل  15-16، 2واللغات، منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة/الجزائر، ع

 م.2002

VII- المواقع االلكترونية 

52- www.m-ahewar.org  

http://www.m-ahewar.org/
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 فهرس المحتويات
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 [11-7]         : السرد الروائي والتفاعل النصيمدخل

 [66-15]              الفصل األول: العتبات النصية
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 [22-51]                  العتبات بين اللغة واالصطالح

 16           المعنى اللغوي 

 17          المعنى االصطالحي
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 فهرس المحتويات
 

 
113 

 

 36        عتبات النص من المنظور العربي

 39       النقد العربي الحديثالعتبات النصية في 

 41       جينيت المتعاليات النصية عند جيرار

 43          أقسام المناص
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 59           النص الفوقي

 59          ص الفوقي العامالن 

 60        ة والنقديةالردود أو اإلجايات العام

 60           الوساطة

 60          الملتقيات والمنتديات
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 [87-69]          الفصل الثاني: تجليات العتبات في رواية العشق المقدنس
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 الملخص:

العتبات النصية هي مجمل النصوص المحاذية للنص األصلي كالعناوين ولوحة 

، يواجهها القارئ فترسم لديه مالمح هوية الغالف واسم المؤلف والتعيين األجناسي وغيرها

خطاب الروائي، وأقسامها النص المركزي، فمن هذا المنطلق ما هي وظائفها داخل ال

 الرئيسية؟

 وللكشف عن ذلك جاءت دراستي وفق خطة تضمنت:

هية اتطرقت فيه إلى الم انظري تناولت فيه السرد والرواية والتفاعل النصي، وفصال مدخال

اشتغلت فيه على عتبات رواية العشق  اتطبيقي امعمارية النص الموازي وآخر والوظائف و 

المقدنس لعز الدين جالوجي، وخلصت في األخير إلى أهمية دراسة عتبات الرواية مما 

بر أعماق النص سيختارها المبدعون بعناية تقود المتلقين إلى  دالالت ومعانتحمله من 

 بقصدية ماهرة.

 الكلمات المفتاحية:

 الخطاب الروائي / النص/ العتبات النصية / المتعاليات النصية / النص المحيط

 النص الفوقي / التناص.
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Résumé : 

Les paratextes sont l’ensemble des textes qui accopagnent le 

texte initial tel que les titres, la couverture, le nom de l’auteur et 

l’indication générique…ext, qui permettent au lecteur de définir es 

traits et l’identité du texte central, à partir de ce point quel rôle jouent 

les paratextes dans le discours naratif ? et quel sont ses parties 

principales ? pour répondre à cette question j’ai fait cette étude suivant 

un plan comprenant : un introduction dans laquelle j’ai parlé de la 

narration, le roman et de l’interaction textuelle, un chapitre théorique 

dans lequel j’ai parlé de l’essence, les fonctions et les structures du 

texte parallèle, et un chapitre pratique dans lequel j’ai travaillé sur les 

seuils du roman « Elichk Almekdns » de  Azzeddine Djellaouidji. A la 

fin j’ai cité qu’il est important d’étudier les seuils de roman vu qu’ils 

contiennent des éléments significatifs que les créateurs choisirent 

soigneusement et qui permettenet les lecteurs de connaitre l’essence 

du texte avec une bonne intentionnalité. 

Mots clés 

Les discours narratifs / le texte/ les paratextes / les transcendantaux 

textuelles/ le texte entourant/ le texte supérieur/ l’intertextualité. 
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Summary : 

 The paratexts are the set of texts that accompany the initial text 

such as titles, cover, auhtor’s name and generic indication… ext which 

allow the reader to define the traits and the identity of the central text, 

from thos point what is the functions of paratexts in the narrative 

discourse ? and what are its main parts ? to answer this question i 

made this study according to a plan comprising : an introduction in 

which i spoke about narration , novel and textual interaction, a 

theorctical chapitre in which i spoke about essence, functions and 

structures of parallel text, and a practical chapitre in wich i woorked 

on the thresholds of the novel « El Ichk Almqdns » by Azzeddine 

Djellaouidji. In the end i mentioned that it is important to study the 

thresholds of novels since they contain significant elementy that the 

creators chose carefully and which allow the readers to know the 

essence of the text with good intentionality. 

The key words :  

Narrative discourse / text/ paratexts/ textuel transcendental/ 

surrounding text/ superior text/ intertextuality. 

 

 


