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 9-1سورةالرمحن  اآلية                                                      

 صدق اهلل العظيم

 



شكرو عرفان  
 

إلى من هو األحق بالحمد والثناء إلى اهلل سبحانه وتعالى أتضرع 

 شاكرة

و ممتنة فسبحانك اللهم راعيا للورى فأنت األحق بأن تحمد 

. وتشكر 

لم يشكر  من" وامتثاال لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 " . الناس لم يشكر اهلل

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى من كان لهما الفضل في إيصالي 

. أمي وأبيإلى هذا المستوى 

كما ال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى كل من 

كان لي عونا وسندا إلتمام هذا البحث راجية من اهلل عز وجل أن 

. يثيبهم خير ما يجزي به عباده انه نعم المولى ونعم النصير

وعلى أله وصحبه  (ص)وصلى اهلل على سيدنا محمد 

أجمعين 

 



 

 

                                                        

 مقّدمة



 مقدمة

 

 أ
 

 العرب بدراسة أملقد اىتم النّقاد واألدباء في الدراسات القديمة سواء الغربيين منيم 
النّص األدبي من كّل جوانبو الداخمية دراسة تحميمية، ومع مرور الزمن والّتطور الحاصل 
في الساحة الّنقدية تفطنت الدراسات الحديثة والمعاصرة إلى أىمية الجوانب األخرى لمّنص 

. من غالف وعناوين، اسم الكاتب، وىذا ما سمي بالعتبات اّلنصية أو الّنصوص الموازية

ل في دراسة العناصر المحيطة بالنص يعود إلى الّناقد ضمما ال شك فيو أن الف
 لمّنص ومكوناتو عناية فائقة، إذ االذين أولوالدارسين  ، وىو من "جيرار جينيت"الفرنسي 

تقوده ئ ّنو ال يمكن أن يقدم أّي نص خاليا من مكوناتو األساسية، فيي تعتبر وسيمة لمقارأ
إلى الغوص في عالم الّنص، واألىم من ىذا خدمتيا لمرواية من الناحية الجمالية 

ثارتيم . واستقطاب القراء وا 

: انومن ىنا نطرح جممة من التساؤالت لتكون منطمقا لدراست

 ه العتبات الّنصية من جمالية عمى الّنص األدبي؟فيترى ما الذي تض -

 ؟ النص اقتحامعمىىل غياب العتبات في الّنص يؤدي إلى عجز القارئ  -

  عمى القارئ؟ العتباتما مدى تأثير -

 " هالبيل لسمير قسيمي"إلى أي مدى تتجمى العتبات الّنصية في رواية  -

وىي كميا أسئمة سنحاول اإلجابة عمييا في ىذا البحث الموسوم بالعتبات الّنصية في 
" هالبيل"رواية 

أما الدافع الختيار ىذا الموضوع فيو كشف جمالية الّنصوص الموازية ومدى تأثيرىا 
.  عمى القارئ باعتبارىا أساسا لجوىر الّنص األدبي

 ائي يفيما يخص المنيج المتبع فقد فرضت عمينا دراسة ىذا الموضوع المنيج السيم
 .، وممحق ، وفق خطة اشتممت عمى مقدمة وفصمين وخاتمةوآلية الوصف و التحميل 



 مقدمة

 

 ب
 

، المفيوم المغوي «المياد النظري لمعتبات النصية»تناولنا في الفصل األول المعنون بـ 
 :االصطالحي لمعتبات وأنواعيا المتمثمة في العتبات النشرية والعتبات التأليفية، وأقساميا

. الّنص المحيط والّنص الفوقي

هالبيل "العتبات الّنصية ودالالتيا في رواية »سوم بـ و أما الفصل الثاني فيو الم
: وىو فصل تضمن خمسة عناصر" لسمير قسيمي

تحميل : دالالت االستيالل، رابعا: دالالت اإلىداء، ثالثا:  دالالت الغالف، ثانيا:أّوال
  الحواشي واليوامش: العناوين الداخمية، خامسا

، أّما الممحق فقد كان ترجمة إلييا المتوصل تسجيل أىم نتائج البحث لوكانت الخاتمة 
 .ألىم المصطمحات التي تطرقنا إلييا في البحث 

عبد الحق  (من النص إلى المناص)" جيرار جينيت" عتبات: وقد استعنا بعديد المراجع
سعيد يقطين، بنية النص السردي، حميد  (النص، السياق)بمعابد، انفتاح النص الروائي 
خالد حسين، عمم العنونة، عبد  (من التشفير إلى التأويل)لحميداني، شؤون العالمات 

. القادر رحيم، المون ودالالتو في الشعر ظاىر محمد الزواىرة

  المناص، العتبات،تشابك المصطمحات، الّنص : صعوباتبعض الواجيتنا و قد 
 .، التوازي الّنصيةّنصوص الموازيال

.  قّمة المراجع التي تبرز الموضوع بصفة شاممة

  وال يسعنا في الختام إال أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من مد لنا يد العون 
ن أصبنا فيو توفيق العزيز الحكيم سبحانو عّز وجّل لو  فإن أخطأنا فيو ضعف منا، وا 

. الحمد والشكر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـــــــصل األّول 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  مفهوم العتبات : أوال 
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 العتبات الّنشرية  -1

 العتبات التأليفية  -2

 أقسام العتبات : ثالثا 

 الّنص المحيط  -1

 الّنص الفوقي  -2

أفـق التـوقــع  : رابعا 
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 مفهوم العتبات– أواًل 
 المفهوم المغوي-1

 أسكفة الباب توطأ أو قبل العتبة العميا، والخشبة ":العتبة"جاء في لسان العرب لفظة 
الحاجب واألسكفة السفمى، والعارضتان العضدتان، والجمع عتب : التي فوق األعمى

 (1)اتخذتها: عتبة،الدرج، وعتب:  والعتب،وعتبات
تَتعْستَتبَت ُه مّم  أ أعطى الْسعُهتْسبَتى، كأعتب ، يقال أعتب ، أعطاه : ا في تاج العروس بمععى اسْس

يّمة" :العتبى ورجع إلى مسرت ، قال  "ساعدةُه بن جؤَت
شاب الغراب وال فؤادك تارك      ِذكْسرَت الغضُهوب وال ِعتَتابُهك يُهعْستَتب 

. أي ال يستقبلِ ِبعُهتْسبَتى
تَتتَتبَت فالن إذا رجع عن أمر : "ءالفرَّا"وأعتب عن الشيء اعصرف كاعتتب، قال  اعْس

كان في  إلى غيره من قول  لك العتبى أي الرجوع مما ترك  إلى ما تحب، ويقال العَتظْسِم 
نِ : المجبور ِتبَت فهو معتب كأُهعْس  .(2) وهو التَّعتاب، وأصل الْسعَتتْسِب، الشّمدّمة كما تقدمتَت أُهعْس
الرضا يقال، يعاتب من ترجى ععده العُهتبى، يُهرجى ععده الرجوع عن الذعب : العتبى

. واإلساءة
عتب والشدة وفي  (ج)خشبة الباب التي يوطأ عميها، والخشبة العميا، وكل مرقاة : العتبة

  عتب، يعتب، عتبا وعتابا الرجل غيره(3)ر  أو أكثينجسم محمول عمى دعامت: (الهعدسة)
 .(4)الم ،عاتب، يعاتب، معاتبة،العتبى، الرضا

عمي  وجد  (ع، ت، ب) جاءت كذلك لفظة عتبى في مختار الصحاح بمععى وقد
بفتح التاء وكسرها، قال الخميل  (المعتبة)وباب  عصر وضرب، العتبى كالعتب واالسم 

                                                           
 .948، ، ص 1997، 1ط،4لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبعان، ج: ابن معظور (1)
 203، ص 1994، 2، م(ط-د)تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت، لبعان : مرتضى الزبيدي(2)
 .512، ، ص 1972 ،1، ج2معجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، القاهرة، مصر، ط: إبراهيم أعيس وآخرون(3)
 .395، ص 2008، دار العموم، ععابة، الجزائر، د ط، (عربي، عربي)المعار قاموس لغوي : عيسى مومعي(4)



 المهاد النظري لمعتبات النصية:                                          الفصل األول

 

6 
 

 (العتبى)مخاطبة االدالل ومذاكرة الموجدة وأعتب  سرّمه، بعده ساءه، واالسم مع  (العتاب)
في  (العتبة)" بن شميل" قال. (ع، ت، ب)في " األزهري" والعتَتبَتةُه أسكفة الباب، قمت قال

 .(1)الباب هي العميا واألسكفة هي السفمى
كعاية عن االستبدال بالمرأة، ويقال " إبراهيم عمي  السالم" جعمها: أبدل عتبة بابك: عتب

ِملَت فالن عمى عتبة كريهة وهي واحدة عتبات الدرجة والعقبة وهي المراقي، قال  حُه
 ": المتمّممس"

 (2)يعمى عمى العتب الكري  ويوبس 
 : االصطالحيالمفهوم -2

القارئ /عالمات داللية تشرع أبواب العّمص أمام المتمقي»العتبات العّمصية هي 
وتشحع  بالدفعة الزاخرة بروح الولوج إلى أعماق ، لما تحمم  هذه العتبات من معان 

وشفرات لها عالقة مباشرة بالعص، تعير دروب ، وهي تتميز باعتبارها عتبات لها سيَّاقات 
 .(3)«تاريخية وعصيّمة ووظائف تأليفية تختزل جاعبا مركزيا من معطق الكتابة

تبرز جاعبا أساسيا من الععاصر المؤطرة »باإلضافة إلى ذلك فإن عتبات العص 
لبعاء الحكاية ولبعض طرائق تعظيمها وتحققها التخييمي،كما أعّمها أساس كل قاعدة تواصمية 

تمكّمن العص من االعفتاح عمى أبعاد داللية، فالعتبات العصية ال يمكعها أن تكتسب 
 (4)«أهميتها بمعزل عن طبيعت  الخصوصية العّمصية عفسها 

وبالتالي يمكن القول إعَّ  مهما تعددت التسميات لممصطمح تبقى هي المعفّمذ األساسي 
ن كاعت تشترك مع عصوص  لمدّمخول إلى العّمص والغوص في عوالم  بكل أشكال  حتى وا 

                                                           
 .206، ص 2004ط، – مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، لبعان، د : الرازي(1)
. 407، ص 2006، 1أساس البالغة، دار الفكر، بيروت، لبعان، ط: الزمخشري(2)
 بياعات الشعرية العربية من خالل مقدمات المصادر التراثية، مذكرة التخرج لعيل شهادة     الماجستير: عورة فموس(3)

 .13، ص 2012، 2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
 .16، ص 1996، 1، معشورات الرابطة، دار البيضاء، ط(البعية والداللة)عتبات العص : عبد الفتاح الحجمري(4)
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أخرى في بعض اإليحاءات كما قد تكون تتعمّمق بعصّم واحد فيها، بحيث عسمّمط الضّموء 
عمى جمالية العّمصّم األدبي وبيان جماليت  وروعق  من خالل هذه العتبات التي يريد الكاتب 

 .من ورائها الكشف عن شيء ما في العّمص أو اإلشارة إلي 

أنّم العتبات يقصد بها »في كتاب  بعية العّمص السردي يرى " حميد لحميداعي"فعجد 
ذلك الحيّمز الذي تشغم  الكتابة ذاتها، باعتبارها أحرفا طباعي  عمى مساحة الورق، ويشمل 
ذلك عظرية تصميم الغالف، ووضع المطالع وتعظيم الفصول، وتغيرات الكتابة المطبعية 

 .(1)«وتشكيل الععاوين وغيرها

أي أنّم العتبات تشمل كل ما يحيط بالكتاب أو وباألحرى العّمص من جواعب  الداخميّمة 
إلى غير ذلك من األيقوعات ... والخارجية مثل الععوان، اسم الكاتب، الفصول، الهوامش، 

 .التي تمهّمد لمدخول إلى العّمص والولوج في أعماق 

إعّم  ال وجود لشيء محايد في »" لهعري متران"والقول "هشام محمد عبد اهلل "ويقول 
 فإنَّ كلّم ما هو متصل بالمتن الروائي من أشكال وألوان وأيقوعات وعالمات «الرواية

وععاوين سيكون مقصودا في ذات  ومتأسسا عمى قصدية مسبقة اشتغل عميها الكاتب 
فكلّم ما هو موجود عمى غالف أيّم رواية ل  عالقة بالمتن ( 2) «عالمات عمى المضمون

ولذا فالعتبات »الداخمي لمعّمص، فاألشكال واأللوان والععوان كمها مرتبطة بالمضمون، 
يّمة تعد من أهم القضايا التي يطرحها العّمقد األدبي المعاصر ألهميتها في إضاءة  العّمصّم

وكشف أغوار العّمصوص، ولقد أصبحت اليوم سواء في بالد الغرب أم في بالدعا العربية 
ومن خالل هذا عجد أن العتبات هي المفتاح لفهم العّمص (3)«حقال معرفيا قائما بذات  

                                                           
 .55، ص 2000، 2بعية العص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط: حميد لحميداعي(1)
   ، مجمة ديالى(اشتغال العتبات في رواية من أعت أيها المالك، دراسة في المسكوت عع ): هشام محمد عبد اهلل(2)

 .665، ص 2010، 47ع 
  2010، 1لمعموم عاشرون، الجزائر العاصمة، الجزائر، طمعجم السيميائيات، الدار العربية : فيصل األحمر(3)

. 223ص 
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والتوصل إلى تحميل معاعي  وشفرات  خالل العالقة الداخمية والخارجة التي توحي إلى 
 . العالقة االزدواجية بين العتبات والعّمص والتي تؤدي إلى فهم خباياه

 العتبات لها عدّمة ألفاظ تحمل عفس المععى مثل المعاص أو ما »يمكن القول إنّم 
الموازي ، فالمعاص يمثل العتبات أو البوابات أو المداخل التي تجعل  يسمى العّمص

العظير العّمصي يمسك بالخطوط األساسية التي تمكع  من قراءة المتمقي عبر هذا العّموع من 
 (1) «وتأويم  ألعها تربط عالقة جدلية مع العّمص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة... العّمص 

كل عصّم يتشكل »لمعّمص إذ تقول إنّم " جوليا كريستيفياّم "،ومن هعا يمكععا أن عقدم تعريف 
من تركيبة فسيفسائية من االستشهاد، وكل عصّم هو امتصاص أو تحويل لعصوص 

 العّمص يتكون من الحروف والكممات، المجموعة »يرى أنّم " خالد حسين"أمّما . (2)«أخرى
فقد عجد أنّم العّمص الواحد قد تكون ل  عالقات مع عصوص أخرى وهذه  (3)«بالكتابة 

ومما سبق . (4)العالقة قد تكون مع عصّم واحد أو مع أربعة عصوص أو أكثر من هذا 
يمكن أن عستخمص أنّم العتبات تعتبر مرآة عاكسة لما هو موجود في العّمص حيث تمكّمن 

المتمقي من التوغّمل في العّمص بكل معاعي  فهي بوابة لمثراء األدبي من خالل مجمل 
أمّما فيما يخص العّمص الموازي فهو عبارة عن عصوص مجاورة ترافق .عالقاتها بالعّمص

                                                           
 يعود إلى مقام  الزكي، لمطاهر استراتيجية العص المصاحب في الرواية الجزائرية الولي الطاهر: ععيمة السعدية (1)

. 225وطار، مجمة المخبر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص 
، 2013، 1التعاصّم في الشعر العربي المعاصر، دار الحامد، عمان، األردن، ط: ظاهر محمد الزواهرة: عن عقال (2)

 .30ص 
، ص 1999، 1المفاهيم معالم عحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: محمد مفتاح:عقال عن (3)

16. 
ي : يعظر عهمة فيصل األحمد(4) ية، العظرية، المعهج)التفاعل العصّم   1، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط(التعاصّم

 . 210، ص 2010
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الععوان، الععوان الفرعي، )العّمص في شكل عتبات وممحقات قد تكون داخمية وخارجية مثل 
 .(1) (الخ... اإلهداء  الحواشي، والهوامش، 
هو الذي يمثل اإلطار الخارجي لمعّمص الرئيسي، ومن أبرز »باإلضافة إلى ذلك أعَّ  

ويفكك هذا األخير  (جيرار جيعيت)العّمقاد الذين تعاولوا هذا المصطمح عجد العاقد الفرعسي 
العّمص الموازي إلى العّمص المحيط والعّمص الفوقي، وكل هذا هي عتبات أولية عدخل بها 

 العّمص الموازي »ومما ال شك في  أعّمعا عجد أنّم (2)«إلى أعماق العّمص وفضاءات  المتشابكة
" أحمد السماوي"متواتر في الترجمات العّمقدية التوعسية، كما عالحظ ذلك في أعمال الدكتور 

( 3)«بدءا من كتاب  تطريسات في العّمص إلى كتاب  األدب العربي الحديث دراسة أجعاسية

يحوز عمى اهتمام مثير في بات »و يمكن أن عضيف تعريفا آخر لمعص الموازي إذ 
ة في خصم العّمظرية األدبية  المقاربات العّمقدية المعاصرة بل أضحى يمتمك عظريت  الخاصّم
ذلك أنّم العّمص الموازي بمكوعات  المتعوعة، الععوان الرئيسي والععوان الفرعي، الععاوين 
الداخمية، اسم المؤلف، الغالف  اإلهداء، المقدمة، الخاتمة وغير ذلك من الععاصر 

فكل هذه المكوعات تؤدي إلى ، (4)«العّمصية الموازية التي تشكل اإلطار الخارجي لمعّمص
بعاء عالقة بين داخل العّمص وخارج  حيث يجسد الكاتب من خالل هذه العتبات قدرت  
يحاءات  وبراعت  في التحميق بالمعاعي واألفكار من خالل ما هو موجود من إشارات وا 

 .تؤدي إلى فهم مكعوعات العّمص

                                                           
دراسة )، «العالقة بين العتبات العّمصية والمتن في كتاب الشعر والشعراء البن قتيبة»:ممكة عمي كاظم الحداد:يعظر  (1)

 . 98، ص 2005، 4، م2 مجمة جامعة كركوك، جامعة الكوفة، ع (عقدية
، دكتوراه، إشراف (دراسة في العّمص الموازي)عتبة الععوان في الرواية الفمسطيعية : فرج عبد الحسيب محمد مالكي(2)

 .36، ص 2003عادل األسطة، جامعة العجاح الوطعية في عابمس، فمسطين، 
  ، في تمقي المصطمح العّمقدي اإلجرائي، الجزائر«أشغال الممتقى الدولي الثالث في تحميل الخطاب»: لعموري الزاوي(3)

 . 92ص 
 .45، ص 2008، 1، دار التكوين، دمشق، حمبوعي، ط((من التشفير إلى التأويل))شؤون العالمات :  خالد حسين(4)
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في عظريت  حول العّمصوص أنّم الوقوف عمى داللة العّمص األدبي »" لوتمان" كما يرى
غير ممكعة دون االستعاد عمى دالالت العّمصوص الثقافية المعاصرة لما في إطار التشاب  

 .(1)«والتكامل وفي تقاسمها لمموضوع االجتماعي

تحدثعا عن المعاصات »: في كتاب  اعفتاح العّمص الروائي" سعيد يقطين"يقول 
الداخمية والخارجية بإشارات سريعة وكعت قد سميتها وفكّمكت إدغامها لتشخيص التمايز 

  بين المصدر واسم الفاعل عمى الرغم من أععي كعت أعي أعّم  ال يجوز فك اإلدغام
مشكورا عمى عدم الجواز، لمّما عدت إلى كتاب عمم " أحمد اإلدريسي"وعبهعي األستاذ  

تبين لي أنّم  (144،ص1981دار الكتاب، الدار البيضاء،)" لفخر الدين قباوة"الصرف 
ة «عاص»صيغة الفاعل تـأتي إلفادة االشتراك والجواز بين العّمصين وأنّم مصدر هو معاصّم

 .(2)«" اإلدريسي"فيوجب التعبي  والشكر لألستاذ«معاص»وأن اسم الفاعل ععها هو

 كمقابل لـ  «البرزج»أخذت بمصطمح »" آمعة بمعمى"وباإلضافة إلى ذلك عجد أنّم 
Paratexte(3) «. تماشيا مع الخطاب الصوفي 

العتبات  وهي »: في كتاب  تجميات التّمعاص في الشعر العربي" محمد عزام"لقد أورد 
فالرجوع إلى الثقافة  (4) «ما عجدها في الععاوين والمقدمات والخواتم وكممة العاشر والصور

يسهل الدخول إلى العّمص فقد يكون " لوتمان " األدبية من خالل التشاب  وغيره، كما يرى
 .االشتراك بين العّمصوص لبعض الدالالت يقدم لمقارئ تقعية سهمة لتفكيك دالالت العّمص

                                                           
  ط– تحميل الخطاب األدبي وقضايا العّمص، معشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د : عبد القادر شرشار:عقال عن (1)

. 25 ص  2009
  المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت لبعان (العّمص السياق)اعفتاح العّمص الروائي : سعيد يقطين(2)
 .102، ص 2006، 3ط
  1تحميل الخطاب الصوفي في ضوء المعاهج العقدية المعاصرة، معشورات االختالف، الجزائر، ط: آمعة بمعمى (3)

 .265، ص 2010
 .31، ص 2010ط، -تجميات التعاص في الشعر العربي، معشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د: محمد عزام (4)
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في أكثر من موضع في " جيعيت"بمجهود " لحميداعي"يشيد » يقول حافظ المغربي 
من العتبات كل ما يتضمن التعميقات والكتابات " جيعيت"مجال العتبات حيث يجعل 

المعشورة حول العّمص، ولعل مفهوم العتبة ععده ظل مرتبطا في الغالب بما يمكن أن يمهد 
ظفر " جيعيت "» ، ضف إلى ذلك عجد(1)«إلى الدخول إلى العّمص أو يوازي العّمص 

 Zoneيسميها بالمعطقة المرتدة " كمود دوشي "باستعماالت عدّمة وتعريفات شتّمى لمعتبة، و
Indéciseيصفها بأعّمها بمثابة الحاشية " فيميب لوجون" بين داخل العّمص وخارج ، و

حاشية العّمص المطبوع التي تتحكم في الواقع في :  فيقولLa Frangeالمزيعة لمعّمص 
 .(2)«عممية القراءة برمتها

في كتاب  الشّمعر العربي الحديث المفهوم االصطالحي " محمد بعيس"استدعى 
يقصد بها تمك الععاصر الموجودة عمى حدود العّمصّم داخم  وخارج  في »: لمعتبات، يقول

أن تتصل ب  اتصاال يجعمها تتداخل مع  إلى حدّم تبمغ في  درجة من تعيين استقالليت  
 .(3)«وتعفصل عع  اعفصاال يسمح لمداخل العّمصي كبعية وبعاء أن يشغل ويعتج دالليت 

وبعاء عمى ما سبق عستعتج أنّم العتبات العصية عبارة عن عتبات أولية البد لمقارئ 
أن يمر بها قبل دخول  إلى الفضاء العصي،وال يمكن تجاوز هذه العتبات ووضعها جاعبا 
 . ألعّمها تفتح المجال أمام القارئ لإلطالع عمى العّمص واستكشاف خباياه الداللية والوظيفية

 

                                                           
رة ، مجمة قراءات، جامعة محمد خيضر، بسك«مكتبات العّمص والمسكوت عع  في عص شعري»: حافظ المغربي(1)

. 156، ص 2011، 3الجزائر، ع
، مجمة التواصل، المركز الجامعي،سوق «شعرية العّمص ععد جيرار جيعت من األطراس إلى العتبات»:  سميمة لوكام (2)

 .38، ص 2009، 29اهراس، ، ع 
بداالتها التقميدية، توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ج: محمد بعيس (3)   4، ط10الشعر العربي الحديث، بعيات  وا 

 .76، ص 1989
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 أنواع العتبات: ثانيا

  :العتبات النشرية االفتتاحية (1

وهي كل اإلعتاجات المعاصية التي تعود مسؤوليتها لمعاشر المعخرط في صعاعة »
، إذ تتمثل في الغالف، الجالدة، كممة "جيعت"الكتاب وطباعت ، وهي أقل تحديدا ععد 

 : ويعدرج تحت هذا العوع ععصران(1) «العّماشر، اإلشهار، الحجم، السمسة

 :نص المحيط الّنشري  - أ

  الغالف، الجالدة، كممة العّماشر، االشهار، الحجم)والذي يضم تحت  كل من »
هي تمك :  أو بتعبير آخر(2)وقد عرف تطورا مع تقدم الطباعة الرقمية  (...السمسة 

( 3) «الععاصر المحيطة بالكتاب

 نص الفوقي الّنشري  - ب

« اإلشهار، وقائمة المعشورات، والممحق الصحفي لدار العّمشر: ويعدرج تحت  كل من»

 :العتبات التّأليفية( 2

يمثل كلّم تمك اإلعتاجات والمصاحبات الخطابية التي تعود مسؤوليتها باألساس إلى »
المؤلف، حيث يعخرط فيها كلّم من اسم الكاتب، الععوان، الععوان الفرعي  اإلهداء  /الكاتب

 : ويعقسم هو اآلخر إلى قسمين«االستهالل

 

                                                           
، تقديم سعيد يقطين، معشورات االختالف، الجزائر (عتبات جيرار جيعيت من العّمص إلى المعاص): عبد الحق بمعابد (1)

. 45، ص 2008، 1العاصمة، الجزائر، ط
. 49 ،ص عفس المرجع (2)
  .225المرجع السابق ،ص:ععيمة السعدية (3)



 المهاد النظري لمعتبات النصية:                                          الفصل األول

 

13 
 

 نص المحيط التّأليفي  - أ
اسم الكاتب، الععوان، الععاوين الفرعي، الععاوين : والذي يضم تحت  كل من»

 (1) «الداخمية، االستهالل، التّمصدير، التّممهيد
 نص الفوقي التّأليفي  - ب

يضم كل تمك الخطابات الخارجة عن العّمص إال أعّمها تعمل عمى إضاءت  وشرح  »
المّمقاءات الصّمحفية، اإلذاعة، التمفزيون، الحوارات، المعاقشات  : عامة مثل»وتكون إمّما 

العّمدوات، المؤتمرات، القراءات العّمقدية، وكل هذا يعضم تحت العّمص الفوقي العام، أما 
( 2)« تعدرج ضمن العّمص الفوقي الخاص«المراسالت، المذكرات الحميمية، التّمعميقات الذّماتية

ومما سبق عستعتج أن بين العتبات التأليفية و العشرية عالقة تكاممية فالعشرية تتعمق  
بكل ما يحتوي عمي  الغالف أما العتبات التأليفية فهي متعمقة بالمتن العصي ، إذن 
 .فالعتبات العشرية جزء ال يتجزأ من العتبات التأليفية فكل واحدة معهما تكمل اآلخر 

 أقسام العتبات: ثالثا
 .في عطاق العّمص الموازي بين عمطين" جيرار جيعيت"يميز 
 :الّنص المحيط (1
عن العّمص المحيط فيحيل القارئ إلى جممة من التقعيات الطباعية " جيعيت"يتحدث »

المستعدة إلى تمك العالقة التقاعدية بين المؤلف والعاشر، فيغدو العّمص مما يقع تحت 
المسؤولية المباشرة واألساسية لمعاشر مثمما يخص إخراج الكتاب من خطوط مستعممة 

وهي كذلك «(3)وصور مرفقة بالغالف، وععاوين، وحتى عوع الورق الذي يستطبع ب  الكتاب
كل ما يتعمق بالعّمص ويعشر مع  في زواياه مثل ععاوين الفصول، وما يوجد داخل »

                                                           
 .49المرجع السابق ، ص : عبد الحق بمعابد(1)
 .226، ص225المرجع السابق،ص: ععيمة السعدية (2)
 .27المرجع السابق ، ص : لعموري الزاوي (3)
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: يتعمق بالععاوين الداخمية والخارجية المدوعة عمى ظهر الغالف مثل»فإذا هو   «(1)الكتاب
 .(2) «المقدمات، اإلهداءات، التصديرات، الفهارس، والهوامش

اسم الكاتب، الععوان، االستهالل، اإلهداء  "فالعّمص المحيط يضم تحت  كل من 
 "الععاوين الداخمية، الهوامش والحواشي

 : اسم الكاتب -1-1

يعدّم اسم الكاتب العتبة الثاعية في الغالف بعد الععوان إذ يأخذ الشخص اسما »
فمععاه أن يُهعرَتفَت ويُهمَتيَّزَت في المجتمع عمى باقي أفراد الجماعة التي يعتمي إليها، فالتسمية 
ميثاق اجتماعي يدخل بموجب  المسمى دائرة التعريف التي تؤهم  الستغالل ذلك االسم في 

التعامالت الخاصة مع األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين، فمكل اسم داللة 
 .(3)«اجتماعية

 العّمص وما –فم  سمطة عميا عمي  »ال يمكن أن يخمو أي عمل من اسم صاحب  
عمى القارئ سوى البحث عن الداللة، ويعتبر الكاتب تبعا لذلك هو المالك لحقيقية 

فَتوَتضعَت »، كما يتخذ ترتيب واختيار الموقع المعاسب لمذّمات المبدعة بعدا دالليا (4)«العّمص
  (5)االسم في أعمى الصفحة ال يعطي االعطباع عفس  الذي يعطي  وضع  في األسفل 

                                                           
   2007ط، -، دار التكوين، دمشق، د(مغامرة تأويمية في شؤون العتبة العّمصية)في عظرية الععوان : خالد حسين(1)

 .38ص 
شعرية العّمصوص الموازية في ديوان عبد اهلل حمادي، مذكرة ماجستير، تخصص بالغة وشعرية : روفية بوغعوط  (2)

 .41، ص 2006/2007، جامعة معتوري، قسعطيعة، يالخطاب، إشراف يوسف وغميس
. 76، ص 2008، (ط-د)الجزائر، السّممة والعّمص السّمردي، موفم لمعشر، : حسين فياللي (3)
،المركز الثقافي العربي،الدار (مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعمي)من العص إلى العص المترابط : سعيد يقطين (4)

 .118،ص1،2005البيضاء،المغرب،ط
 .60المرجع السابق ،ص:حميد لحميداعي (5)
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جيرار "ويمكن السم الكاتب أن يأخذ ثالثة أشكال يشترط بها عمى حسب ما ذكره 
« "جيعيت

 .إذا دلّم اسم الكاتب عمى الحالة المدعية ل  فعكون أمام االسم الحقيقي لمكاتب (1
أمّما إذا دلّم عمى اسم غير حقيقي كاسم فعي أو الشهرة فعكون أمام ما يعرف  (2

 ( Pseudonymes)باالسم المستعار 
 ما يعرف  أمّما إذا دلّم عمى اسم عكون أمام حالة االسم المجهول أو (3

 (1)( Anonymat): بـ
 :العنوان -1-2
 المفهوم المغوي لمعنوان -1

 الكتاب، ععوع  وععواعا، كتب عُهعواع : ععون
 الععوان ما يستدل ب  عمى غيره ومع  ععوان الكتاب 

، يقال فالن لمحق، وفي التّمعزيل العزيز: عُهعُهوِّا: (ععا)  :خضع وذلَّ
يِّ الْسقَتيُّوِم ) مَتلَت ظُهمْسًما ۖ وَتعَتعَتِت الْسوُهجُهوهُه ِلمْسحَت ابَت مَتنْس حَت قَتدْس خَت  {111سورة ط  اآلية }( وَت

لغة في ععَّنَت ععَّاه كمَّف  ما يشقُّ عمي  والكتاب اتخذ ل  ععواع  
(2) 

م هي المغة الفصيحة وقد يكسر، ويقال أيضا : عُهعْسوانَت  عيان)و (ِععوان)الكتاب بالضّم  (عْس
 (العَتعان)أبدلوا من إحدى العّموعات ياء  (ععَّاه)أيضا و (ععَّع )الكتاب بععوع  و (ععون)و

 .بالفتح السّمحاب الواحدة
. 3(الععوان)ععون الكتاب وععوع ، االسم 

 

                                                           
. 64المرجع السابق،ص: عبد الحق بالعابد(1)
 .433المرجع السابق ، ص : إبراهيم أعيس وآخرون(2)
 .227المرجع السابق ،ص: الرازي( 3)
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 :المفهوم االصطالحي -2
 إنّم الععوان ضرورة كتابية، فهو بديل عن غياب سياق الموقف بين طرفي

االتصال المرسل والمرسل إلي ، وتتشكل العالمة المّمساعية محورا التفت حول  أغمب 
 .التعاريف في تعريفهم لمصطمح الععوان

ف   ا أو عماًل فعيِّا»" سعيد عموش"فعرّم كما . (بأعّم  مقطع لغوي أقلّم من الجممة عصِّ
إلى أنّم الععوان مجموعة من العالمات المّمساعية التي يمكن أن تدرج عمى " ليوهوك"ذهب 

 .(1)«رأس عصّم لتحدده وتدلّم محتواه 

يعتبر الععوان أحد العتبات األساسية التي ال يمكن االستغعاء ععها، حيث يشكل »
عتبة أساسية في تحديد األثر األدبي، فمن خالل  تتجمى جواعب جوهرية تحدد الدالالت 

الععوان هو المحور الذي يتوالد و يتعامى ويعيد » وبالتالي يصبح (2)«العميقة ألي عصّم 
ية تؤكد طبيعة التعالقات التي تربط الععوان بعصّم   إعتاج عفس  وفق تمثالت وسياقات عصّم

الععوان يأتي بمستويات  المختمفة، ليكون العتبة »، باإلضافة إلى أنّم (3) «والعّمص بععواع 
األخطر من جممة العتبات في عالقت ، بكلّم من العّمص والقارئ، فهو يهب العّمص كيعوعت   

حيث أنّم العّمص ال يكتسب الكيعوعة إال بالععوعة، إذ يمثل الععوان الدليل الذي يقضي 
فالععوان هو الذي يعطي لمعّمص هويت  فهو بمثابة الرّمأس لمجسد (4)«بالقارئ إلى العّمص 

 .وهو المفتاح األول لولوج المتمقي إلى العّمص، إذن فالععوان هو سمطة العّمص

                                                           
  1الععوان واالستهالل في مواقف العفري، دار مكتبة حامد، عمان، األردن، ط: عامر جميل شامي الراشدي:عقال عن (1)

 .30 ص  2012
. 15المرجع السابق ، ص :  فموسةعور (2)
 .19المرجع السابق ، ص : عبد الفتاح الحجمري  (3)
 .46المرجع السابق ، ص : خالد حسين  (4)



 المهاد النظري لمعتبات النصية:                                          الفصل األول

 

17 
 

الععوان ليس إعالعا محضا لعائدية العّمص لمعتج ما، وليس هو ورقة ممصقة تربط »
ذابة ععاقيد المععى بين يدي    بين العّمص وكاتب ، بل هو استدعاء القارئ إلى عار العّمص وا 

 (1)«إنّم ل  طاقة توجيهية هائمة فهو يجسّمد سمطة العّمص وواجهت  اإلعالمية 

أنّم الععوان يكون عبارة صغيرة تعكس عادة كلّم عالم العّمص »" ط  حسين" ويرى
 .(2)«المعقد الشاسع األطراف 

الععوان مرجعا يتضمن بداخم  العالمة والرّممز، وتكثيف المععى بحيث يحاول »يُهعَتدُّ 
المؤلّمف أن يثبت في  قصده برمّمت ، أي أعّم  العّمواة المتحركة التي خاط المؤلّمف عميها عسيج 
العّمص، وهذه العّمواة ال تكون مكتممة ولو بتذييل ععوان فرعي، فهي تأتي كتساؤل يجيب 

فالععوان لمكتاب »، (3) «عع  العّمص إجابة مؤقتة لممتمقي، كإمكاعية اإلضافة والتأويل
لي ، ويدل عمي ، فالععوان ضرورة  كاالسم لمشيء ب  يعرف وبفضم  يتداول، يشار ب  وا 

  فالععوان مرتبطا ارتباطا عضويا بالعّمص، فهو عبارة عن عصّم صغير يضع  (4)«كتابية 
الكاتب حتى يفهم من خالل  العّمص، كما أنّم الععوان ال يوضع اعتباطيا أو عبثا بل يوضع 
بقصدية حتى يكون هعاك عالقة بيع  وبين العّمص، وهو ال يقلّم أهمية عن باقي المكوعات 

 .العّمصية األخرى

 :أهمية العنوان -3

وال يوجد لها إجابة إالّم مع عهاية العمل تتجمى أهمية الععوان فيما يثيره من تساؤالت »
فهو يفتح شهية القارئ لمقراءة أكثر من خالل تراكم عمميات االستفهام في ذهع  والتي 

                                                           
 .277، ص 1995، 1الشّمعر والتّممقّمي، درا الشروق لمعّمشر والتّموزيع، عمان، األردن، ط:عمي جعفر العالق  (1)
، ديوان «زقاق المدق»تحميل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة رواية : عبد المالك مرتاض:عقال (2)

 .277، ص 1995ط، -المطبوعات الجامعية، بن عكعون، الجزائر، د
. 109، ص 1997، 3، ع 25مجمة عالم الفكر، م ، (السيموطيقا والععوعة) :جميل حمداوي (3)
 .15، ص 1998ط، - الععوان وسيموطيقا االتصال األدبي، الهيئة المصرية العامة، د:محمد فكري الجزار (4)
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بالطبع سببها األوّمل هو الععوان، فيضطر إلى دخول عالم العّمص بحثا عن إجابات لتمك 
 (1) «التساؤالت بغية إسقاطها عمى الععوان

فالععوان عمى أهميت  أصبح عمما مستقال ل  أصول  وقواعده التي يقوم عميها، فهو »
يوازي إلى حد بعيد العّمص الذي يسمي  لهذا فإنّم أي قراءة استكشافية ألي فضاء البد أن 

 (2)«تعطمق من الععوان 

 أنواع العنوان -4

 :تتعدد أعواع الععاوين بتعدد العّمصوص ووظائفها، وأهم أعواع الععاوين هي

 العنوان الحقيقي  - أ

وهو ما يحتل واجهة الكتاب، ويبرزه صاحب  لمواجهة المتمقي ويسمى الععوان 
الحقيقي أو األساسي، أو األصمي، ويعتبر بحق بطاقة تعريف تمعح العّمص هويت  فتميزه 

 .عن غيره

 العنوان المزّيف - ب

ويأتي مباشرة بعد الععوان الحقيقي وهو اختصار تريد ل  ووظيفت  تأكيد وتعزيز 
لمععوان الحقيقي، ويأتي غالبا في الغالف والصفحة الداخمية وتعزى إلي  مهمّمة استخالف 
الععوان الحقيقي إن ضاعت صفحة الغالف وال حاجة لمتمثيل ل  ألعّم  مجرد ترديد لمععوان 

 .(3)الحقيقي، وهو موجود في كل كتاب 

 

                                                           
 .46، ص 2010، 1عمم الععوعة، دار التكوين لمتأليف والترجمة والعّمشر، دمشق، سوريا، ط: عبد القادر رحيم (1)
 .47ص : المرجع عفس   (2)
 .50المرجع السابق ،ص : عبد القادر رحيم :يعظر (3)
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 .العنوان الفرعي - ج

يتسمسل عن الععوان الحقيقي ويأتي بعده لتكممة المععى وغالبا ما يكون ععواعا 
لفقرات أو مواضيع أو تعريفات داخل الكتاب ويععت  بعض العمماء بالثاعي أو الثاعوي 

 مقارعة بالععوان الحقيقي

 العنوان التجاري - د

ويقوم أساسا عمى وظيفة اإلغراء لما تحمم  هذه الوظيفة من أبعاد تجارية، وهو 
ععوان يتعمق غالبا بالصحف والمجالت وهذا يعطبق كثيرا عمى الععاوين الحقيقية ألنّم 

 .(1)الععوان الحقيقي ال يخموا من بعد إشهاري وتجاري 
 :وظائف العنوان -5
 :الوظيفة التعيينية - أ

بموجب هذه الوظيفة يعين الععوان العّمص ويشخص  فهو اسم الكتاب ويستخدم 
ليسمي هذا الكتاب وهذا يععي تعييع  بدقّمة قدر اإلمكان، دون وجود خطر الفوضى أو 

 . االضطراب

بإمكان هذه الوظيفة أن تعمل دون وجود الوظائف األخرى »أعّم  " جيعيت"ويذكر 
 .(2)«ويؤكد مجددا عمى أعّمها وظيفة الععوان

 

 

                                                           
. 52،ص51صالمرجع السابق ،:عبد القادر رحيم:يعظر  (1)
سيميائية الععوان في ديوان سعابل العيل لهدى ميقاتي، مذكرة ماجستير تخصص أدب حديث : عامر رضا:يعظر (2)

-2006ومعاصر، إشراف جاب اهلل أحمد، كمية اآلداب والعموم االجتماعية واإلعساعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
 .63، ص 2007



 المهاد النظري لمعتبات النصية:                                          الفصل األول

 

20 
 

 الوظيفة اإليحائية  - ب

ا بالجعس األدبي » تدفع بالععوان إلى حمل إيحاء معيّمن قد يكون تاريخيا أو خاصِّ
كاستخدام اسم البطل وحده في التراجيديا واسم الشخصية في الكوميديا أو استخدام ل  في 

 .(1)« عهاية الععاوين الممحمية الطويمة كاإللياذة

 :الوظيفة الوصفية - ج

وهي الوظيفة التي يقول الععوان عن طريقها شيئًا عن العّمص، وهي الوظيفة »
" غولدن شتاين"يسميها . المسئولة عن االعتقادات الموجهة لمععوان، ولها عدّمة تسميات

فيسميها بالوظيفة المّمغوية "كوعتوروويس"بالوظيفة الداللية أمّما " "Mihaila" ميهايمة"و
 (2) «تعبر بأماعة عن هذه الوظيفة" جوزيب بيزا"الواصفة وهي التسمية التي يراها 

 :الوظيفة اإلغرائية - د

تعدّم الوظيفة اإلغرائية من الوظائف المهمة لمععوان، المعوّمل ععها كثيرا عمى الرغم »
من صعوبة القبض عميها فهي تغرر بالقارئ المستهمك بتعشيطها لقدرة الشراء ععده 

وتحريكها لفضول القراءة في  والقاعدة المعظمة لهذه الوظيفة قد وضعت معذ قرون في 
 .(3)«مقولة الععوان الجيّمد هو أحسن سمسار لمكتاب

 الوظيفة الداللية الضمنية المصاحبة - ه

تأتي الوظيفة الداللية مصاحبة لموظيفة الوصفية وتحمل بعضا من توجهات »
عن هذه الوظيفة أعّم  ال معاص معها ألنّم الععوان مثم  أي " جيعيت"المؤلف في عصّم  يقول 

                                                           
  استراتيجية الععوعة في شعر األخضر فموسي، مرثية الرجل الذي رأى، ماجستير تخصص أدب جزائري:عوال آقطي  (1)

 .42، ص 2007-2006إشراف عبد الرحمن تيبرماسين، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 .87المرجع السابق ، ص : عبد الحق بمعابد (2)
 .85 ص :المرجع عفس   (3)
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ن عشأ أسموب  حتى األقل بساطة، فإنّم الداللة  ممفوظ بعامّمة ل  طريقت  في الوجود وا 
الضمعية قد تكون أيضا بسيطة أو زهيدة، ولما كان من المبالغة أن تسمي وظيفة داللية 

ضمعية هي غير مقصودة من المؤلّمف دائما، كما أعّمها تعتمد عمى مدى قدرة المؤلّمف عمى 
 .(1) «اإليحاء والتّممميح من خالل تراكيب لغويّمة بسيطة

 :االستهالل -1-3

لقد شاع في الدراسات الحديثة، من ارتباط مصطمح االستهالل بالعتبات فميس ذلك »
من قبيل موقع  العّمصي، إذ ال يمكن أن يكون ذلك مطمقًا خصوصًا بعد أن تواضع العّمقد 
العربي الحديث عمى إيوائها إلى حقل العّمص الموازي، الذي يوحي بوجود عصّم ال يتقاطع 

اإلطاللة مع الموضوع يأتي عمى »، واالستهالل هو (2) «في األصل مع العّمص األصميّم 
شكل حكمة أو شعار، عبارات  موجزة وجذابة وسهمة الحفظ ودعوة ضمعية لمساهمة 

 .(3) «المتمقي

الصدى البعائي والتاريخي المتولد من العمل الفعّمي كمّم  الخاضع »االستهالل هو 
لمعطق العمل الكمي وفي الوقت عفس  هو ععصر ل  خصوصيت  التعبيرية باعتباره بدء 

ل لمعّمص ويعرف   هو بدء الكالم ويعاظره " أرسطو"الكالم، والبداية هي المحرك الفاعل األوّم
في الشِّعر المطمع، وفي فنّم العزف عمى العّماي، االفتتاحية، فتمك كمها بدايات كأعّمها تفتح 

 .(4)«السبيل إلى ما يتمو
                                                           

 .57المرجع السابق ، ص : عبد القادر رحيم  (1)
االستهالل في شعر غازي القصيبي، مقاربة عسقية تحميمية، مذكرة :  عبد الكريم الشيخ الذيابيدري معيضلبنا (2)

  هـ1434ماجستير تخصص أدب وعقد، إشراف عاصر جابر شباعة، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية، 
. 26 ص 

 .115المرجع السابق ، ص : فيصل األحمر (3)
   17، ص 2009ط، -سوريا، دمشق، داالستهالل فن البدايات في العّمص األدبي، دار عيعوى، : ياسين عصير (4)

. 18ص 
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ولالستهالل وظيفتان، األولى جمب القارئ أو السامع أوالشاهد وشدّمه إلى الموضوع  »
فبضياع اعتباه  تضيع الغاية أمّما الثاعية فهي التّممميح بأيسر القول عمّما يحتوي  العّمص وهذه 

 .(1) «الوظيفة ذات شعب عدّمة معها االستهالل في أحسن المواضع وأكثرها استثارة

 :اإلهداء -1-4

اإلهداء تقميد قديم أشار إلي  الكثير من األدباء والكتّماب وقبمهم الشّمعراء، وهم »
يتوجهون بإهداء اتهم إلى شخصيّمات لها حضورها ودورها في األوساط الثقافية والسياسية 
والديعيّمة، سعجد اشتغال هذه العتبة بوصفها تقميدًا أدبيًا يوطّمد العالقة بين المهدي والمهدي 
إلي  عمى اختالف طبقاتهم، حيث تشتغل عتبة اإلهداء عمى عقطة محورية، ومهمّمة ترتكز 
عمى طبيعة العالقة بين طرفي اإلهداء وهي بمثابة رسالة باثة، مكثفة، مركزية تحمل في 

 .(2) «طياتها الكثير من الدالالت

يعتبر اإلهداء تقميدا ثقافيا عريقا، وألهمية وظائف  وتعالقات  العّمصية، فقد حضي »
ية ال تخموا من قصدية  أيضا بالدراسة والتحميل، حيث يتخصص اإلهداء باعتباره عتبة عصّم

 .(3)«سواء في اختيار المهدي إلي  أو في اختيار عبارات المهدي 

وبعية اإلهداء من البعيات األسموبية التي يمجأ إليها الروائي في محاولة جادة مع  »
في االعتراف، ولو بجزء يسير بفضل اآلخرين عمي ، أو تضميعها رؤية ذاتية عاطفية 
ة، كما أع  غالبا بما يعمد إلى وضع رهاعات خاصة  تضع العّمص في مرآة ذاتوية خاصّم

 .(4) «بالمهدي إليهم وأسموبية التعامل المتبادلة بيعهم

 
                                                           

 .24، ص23ص ،  السابقالمرجع:ياسين عصير  (1)
 .89، ص 88، ص 2014، 1عتبات الكتابة العّمقدية، دار غيداء، عمّمان، األردن، ط: سوسن البياتي (2)
. 26المرجع السابق، ص : عبد الفتاح الحجمري (3)
 .38، ص 2012، 1جماليات التشكيل الروائي، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط: سوسن البياتي (4)
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 :العناوين الداخمية -1-5

هي ععاوين مرافقة أو مصاحبة لمعّمص وبوج  التّمحديد في داخل العّمص كععاوين لمفصول »
والمباحث، واألقسام واألجزاء لمقصص والروايات والدّمواوين الشّمعرية وهي كالععوان األصمي 

غير أعّم  يوج  لمجمهور عامة، أما الععاوين الداخمية فعجدها أقل معها مقروئية، تتحدد 
أو تصفح وقراءة فهرس موضوعات  / بمدى اطالع الجمهور فعاًل عمى العّمص الكتاب

 .(1)«باعتبارهم من يرسل إليهم العّمص والمعخرطون فعاًل في قراءت  

وما يفرّمق الععاوين الدّماخميّمة في الكتاب عمى عكس الععوان األصمي الذي يعّمد حضوره »
لزامي،في كلّم الكتب،إالّم ما  ضروريا،فحضور الععاوين الداخمية محتمل وليس ضروريا وا 

كاعت تحتاج إلى تبيان أجزائها وفصولها ومباحثها، فتوضع هذه الععاوين لزيادة 
 .(2)«اإليضاح
 : الحواشي والهوامش -1-6

فهي ممفوظ متغيّمر الطول مرتبط »تعريفًا شكميًا لمحاشية والهامش، " جيعيت"يقدّمم 
مّما أن يأتي في المرجع، فهي إضافة  بجزء معتهي تقريبا من العّمص،إمّما أن يأتي مقابال ل  وا 
تقدّمم لمعّمص قصد تفسيره،أو توضيح  أو التعميق عمي  بتزويده بمرجع يرجع إلي   تتخذ في 
ذلك شكل حاشية الكتاب أو الععوان الكبير في الصحافة بمالحظاتها وتعبيهاتها القصيرة 

 .(3)«أو الموجزة الواردة في أسفل صفحة العّمص أو في آخر الكتاب تخبرعا عما ورد في  
 
 
 

                                                           
  .125، ص 124المرجع السابق ، ص : عبد الحق بمعابد(1)
 .125 ص :عفس المرجع (2)
 .127ص : المرجع عفس (3)



 المهاد النظري لمعتبات النصية:                                          الفصل األول

 

24 
 

 :الّنص الفوقي -2
وتعدرج تحت  كل الخطابات الموجودة خارج الكتاب، فتكون متعمقة في فمك  »

ة والتّمعميقات والمؤتمرات والعّمدوات   كل »، وعمي  فإنّم (1)«كاالستجوابات، المراسالت الخاصّم
 ورغم االختالف في تعاولهما ترجميا يشكالن آلية Epitexte وPrétexteمن مصطمحي 
 وهما يتقاسمان معًا بصورة تجاوبية الحقل الفضائي Prétexteشارحة لمفهوم 

  .(2)«لممصطمح
 :يمكن أن عقسّمم العّمص الفوقي إلى قسمين 

 :الّنص الفوقي الخاص - أ
الذي يميز ويفرق بين العّمص الفوقي العام والعّمص الفوقي الخاص، ليس غياب 

الجمهور المستهدف، ولكن حضوره المتموضع بين الكاتب والجمهور المحتمل المعبر عع  
 :العّمص الفوقي الخاص إلى قسمين" جيعيت"بالمرسل إلي  األول إذ يقسّمم 

 ويتكون هذا العّمص الفوقي السّمري من المراسالت بين :الّنص الفوقي الّسري -
مّما رساالت مكتوبة أو شفويّمة من قرائ   .الكاتب وقراءات  وا 

وهو الذي يتوج  في  الكاتب إلى ذات  محاورًا إيّماها : الّنص الفوقي الحميمي -
 : وهذه الوجهة الذّماتية تأخذ شكمين هما

  شكل المذكرات اليومية 
  (3)شكل العّمصوص القبمية. 
 :الّنص الفوقي العام - ب
وهو كلّم ما تبقى من المعاص بعد العّمص المحيط، وبهذا فالعّمص الفوقي العام هو »

كل الععاصر المعاصيّمة التي عجدها ماديا ممحقة بالعّمص في الكتاب عفس  لكعها تدور في 
                                                           

 .50 ، ص49 ص ،المرجع السابق: عبد الحق بمعابد(1)
 .28المرجع السابق ، ص : لعموري الزاوي2)
 .139المرجع السابق ، ص : عبد الحق بمعابد : يعظر(3)



 المهاد النظري لمعتبات النصية:                                          الفصل األول

 

25 
 

فمك داخل فضاء فيزيقي واجتماعي، يفترض أعّم  محدود ويتحدد موقع العّمص الفوقي العام 
في أي مكان خارج العّمص فيمكن أن يظهر في جريدة أو مجمّمة أو حصة تمفزيوعية أو 

ذاعية أو لقاء صحفي أو ممتقى أو مؤتمر   .(1)«وا 
السيميائيات الحديثة هي التي اهتمت بدراسة اإلطارالذي يحيط »   ومما سبق عستعتج أنّم 

بالعّمص، كالععوان، واإلهداء، والرسومات التوضيحية وافتتاحيات الفصول وغير ذلك من 
العّمصوص التي أطمق عميها بالعّمصوص الموازية،التي تقوم عمى بياعات العّمص،ويأتي الدّمور 

  .  (2)«المباشر لدراسة العتبات متمثاًل في عقل مركز التّممقي من العّمص إلى العّمص الموازي 

وعمي  عجد أنّم السيميائيات الحديثة أو عمم العالمة استطاع أن يبمور عدّمة دراسات           
حول اإلطار المحيط بالعّمص عمى اختالف أعواع ، وهعا يكمن دور العتبات التي تعطي 

 .لمسة فعية وأدبية لمتّموغّمل والغوص في العّمص ولمتوصّمل إلى جميع معطيات  ودالالت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .135 ص ،المرجع السابق: عبد الحق بمعابد (1)
 .104، ص 2013، مقاربة سيميائية، الجزائر، «عتبات العّمص األدبي»: بخولة بن الدين(2)
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أفق التوقع : رابعا

أفق التوقع هو جهاز أو معيار يستخدم  المتمقي لتسجيل  رؤيت  القرائية حيث يستقبل   
 بالصورة "ياوس" ،ويعرف  (1)« العمل األدبي فيحصره  داخل الجعس الذي يعتمي إلي 

إن تحميل التجربة األدبية لمقارئ تفمت من العزعة العفساعية التي هي عرضة لها »التالية 
لوصف تمقي العمل واألثر العاتج عع ،إذ كاعت تشكل أفق اعتظار جمهورها األول بمععى 
األعظمة المرجعية القابمة لمتشكيل بصورة موضوعية والتي تكون بالعسبة لكل عمل في 

. (2)«المحظة التاريخية

ال يمكن حقيقة دون أن عأخذ بعين االعتبار العواقب » يعرف  أع  " غادامير"         أما 
التي تترتب عميها،إذ ال يمكن حقيقة الفصل بين فهمعا لتمك الحقيقة وبين اآلثار التي 
تترتب عميها،ألن التاريخ التفسيرات والتأشيرات  الخاصة بحدث أو عمل ما هي التي 
تمكععا بعد أن اكتمل هذا العمل وأصبح ماضيا من فهم  كواقعة ذات طبيعة  تعددية 

. (3)«المعاعي وبصورة مغايرة لتمك التي فهمها معاصروه بها 

        كما أن القارئ قد يعطي تأويالت جديدة ال تكون لها عالقة بالعص أصال،وبهذا 
األفق يكون بين المبدع والمتمقي عالقة ،فالكاتب يكتب ما يريد والقارئ يتخيل ما يريد من 

فالعص األدبي عصان عص موجود تقول  لغت  »خالل العتبات العصية المحيطة بالعص إذن
؛ أي أن المبدع يقدم لمقارئ العص من أجل تأويم  (4)«وعص غائب يقول  قارئ معتظر

العمل األدبي » وفهم  وكأع  يريد من القارئ أن يشارك  بالعممية اإلبداعية، ومن ذلك فإن
القطب الجمالي والقطب الفعي،والقطب الفعي هو عص المؤلف أما القطب الجمالي :قطبان 

                                                           

،معشورات اتحاد الكتاب (دراسة)قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر:خميل موسى  (1) 
  .130،ص2000العرب،دمشق،سوريا،د،ط،

، عظرية التمقي إشكاالت وتطبيقات،معشورات «عظرية التمقي العقد األدبي العربي الحديث»:أحمد أبو الحسن: عنعقال (2)
. 29،جامعة محمد الخامس،ص24كمية اآلداب والعموم اإلعساعية، سمسمة عدوات ومعاضرات،المممكة المغربية،الرباط،رقم

. 138،ص1،1997األصول المعرفية لعظرية التمقي ،دار الشروق،عمان ،األردن،ط:عاظم عودة خضر: عنعقال (3)
. 57،ص1،2010،دار جرير،إربد، األردن،ط(قراءات في العقد العربي القديم)التمقي واإلبداع :محمود درابسة (4)
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، إذن فتأويل القارئ لمعص  يتفاوت من قارئ (1)«فهو االعجاز المحقق  من طرف القارئ
لألخر عمى حسب الثقافة التي يمتمكها القارئ وكذلك في مدى استعداده إلعادة بعاء 

 أما تعدد المعاظر فمععاه اعك إذا عظرت »"شكري عياد"العص وفي هذا الخصوص يقول 
ذا عظرت إلي  من وجهة  إلي  من وجهة األحوال االجتماعية وجدت ل  مععى ثاعيا وا 

التأمالت في الحياة اإلعساعية أو في الكون  وجدت ل  مععى ثالثا وقد تعدد المعاعي أو 
 .(2)«تتخصص أكثر من هذا بتعدد المعاظر وتخصصها

 :يتضمن أفق التوقع ثالثة مبادئ أساسية وهي

 .ــــــ التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجعس الذي يعتمي إلي  العص

 .ــــــ الشكل وموضوعاتية األعمال السابقة التي يفترض معرفتها 

ـــــــ التعارض بين المغة الشعرية والمغة العممية أي التعارض بين العالم التخييمي والواقع 
 .(3)اليومي

      مما سبق عستعتج أن العص ككل موجه  لمقارئ وعجاح  في تأويم  لمعص متوقف 
عمي ، ويمكن القول أيضا عن المتمقي بأع  مبدع ثاعي لمعص ،فعالقة القارئ بالعص تظل 
مستمرة ومتجددة من قارئ لألخر ومن جيل إلي جيل،ويكون هذا التوقع صائب إذا عجح 

القارئ في تأويم  ويكون خائبا إذا لم يكن التأويل مطابقا لممتن العصي وهذا ما عكتشف  بعد 
 .قراءة الرواية

 
 

 

                                                           
 .36المرجع السابق ،ص:احمد أبو الحسن( 1)
 57لمرجع السابق ،ص: محمود درابسة(2)
 .  29المرجع السابق،ص: احمد أبو الحسن( 3)
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 دالالت الغالف: أكال

يعّد الغبلؼ العتبة األكلى التي تصافح بصر المتمقي، لذلؾ أصبح محؿ عناية »    
كاىتماـ الّشعراء الذيف حكلكه مف كسيمة تقنية معقدة لحفظ الحامبلت الطباعية إلى فضاء 

أم أف ؛ (1 )«مف المحفزات الخارجية كالمكاجيات الفنية المساعدة عمى تمقي المتكف
 تو الغبلؼ الخارجي يتضمف كّؿ ما يحيط بالركاية، فيك يعتبر كاجية يقدـ بيا الكاتب ركام

. جميكر المتمقيلؿ

كعتبة أساسية تساعد القارئ مف الدخكؿ إلى الّنص لما يحممو "ىبلبيؿ"جاء غبلؼ ركاية   
 .(2)« العنكاف،اسـ الكاتب،دار النشر،المكحة الفنية»كدالالت تمثمت في مف مؤشرات

 في أسفؿ الصفحة كيكجد بجانبيا مكقد احتمت دار النشر الصدارة، كىي غالبا ما تأت    
دار النشر في الغبلؼ ليا دكرىا في التركيج لمركاية أّف شعار مرتبط بيا، إذف نستنتج 

. باعتبارىا عتبة أساسية ال يقّؿ شأنيا عف أم عتبة أخرل

 البارزة التي تساعد في نجاح العمؿ األدبي، يثير في نفسية لعتباتيعتبر الغبلؼ أحد ا    
. جكد في الّنصمكالقارئ التشكيؽ كالحماس لبلطبلع كحب كشؼ الغمكض كالّمبس اؿ

ّف الغبلؼ ىك ذلؾ أ في كتابو الصكرة الشعرية أسئمة الذات "عبد القادر الغزالي"يرل   
تمظير فيو المبلمح البارزة كالقسمات كالسمات، فيك الباعث األّكؿ عمى تالفضاء الذم 

خراجو عمى الكجو » الخط ثاثاستح اإلقباؿ أك االعتراض، لذلؾ فإف العناية بتجكيده، كا 

                                                   
. 21، ص2000، 1، الشرؽ، ط إفريقيا عتبات النص، إلىمدخؿ :  ببلؿ عبد الرزاؽ(1)

 صفحة الغبلؼ األمامية: ىبلبيؿ (2)
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ّف الغبلؼ إ، يمكف القكؿ (1)« الحسف مف اإلجراءات الجمالية الضركرية كالمصطمحية
طبلع ق لبل الكاتب في ذىف القارئ كساىـ في تحفيزقيشكؿ االنطباع األّكؿ الذم يككف

. كحب الكشؼ كالمعرفة

سمير "ىك البكابة التي كضعيا الكاتب " ىبلبيؿ"ّف غبلؼ ركاية إكبالتالي يمكف القكؿ 
.  المتف الركائيإلىيدخؿ منيا ؿلمقارئ " قسيمي

كمما سبؽ نستنتج أّف الغبلؼ لو أىمية كبيرة في ترسيخ الركاية في ذىف القارئ، فيك 
يساىـ بطريقة غير مباشرة في نجاح الّنص األدبي، كال يمكف تجاىمو تحت أّم شكؿ مف 
األشكاؿ فالكاجية األمامية ألم عمؿ أدبي تعتبر المقصد األّكؿ ألنظار المتمقي، كىي 

. تدفعو في الكلكج إلى أعماؽ الّنصؼبدكرىا تغرم القارئ 

 اسم الكاتب-1

سمير "يتمكضع بداية كاجية الغبلؼ، يريد " ىبلبيؿ"نجد اسـ المؤّلؼ في ركاية 
أف يبرز حضكره المتميز منذ البداية ككأّنو يقكؿ أنا ىك كاتب ىذه الركاية، ركاية " قسيمي

، كقد جاء اسـ المؤّلؼ في الصدارة فكؽ العنكاف مباشرة، يريد أف يبرز حضكره "ىبلبيؿ"
ساحة األدبية، حتى يستقطب نخبة مف الجميكر القارئ، كىذا ما اؿ في ماؿثالمتميز كالـ

. يجعمو يكاصؿ عممو األدبي أكثر فأكثر

في الكاجية األمامية بالّمكف " ىبلبيؿ"في ركاية " سمير قسيمي"كضع اسـ المؤلؼ ـيت
يدّؿ عمى »:إذ األسكد بخط متكسط، كغالبا ما يككف الّمكف األسكد يرمز إلى الحزف كاأللـ 

الحالة المأساكية  رّبما بيذا الّمكف أراد الكاتب أف يصؼ( 2)« األلـ كالخكؼ مف المجيكؿ
                                                   

، دار الثقافة، الدار (قراءة في شعر حسف نجمي)الصكرة الشعرية كأسئمة الذات : عبد القادر الغزالي( 1)
 .17، ص2004، 1البيضاء،المغرب، ط 

 .98، ص1المكف كدالالتو في الشعر، دار الحامد، عماف، األردف، ط : ظاىر محمد الزكاىرة (2)
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لـ أمكث في بطف أمي أكثر » :قكلوك ىذا ما دؿ عميو كاألحزاف التي عاشيا في طفكلتو 
مف ثمانية أشير، زعـ الطبيب أّنني شكمت خطرا عمييا، ألجبر عمى الخركج إلى ىذا 

. (1)«  الحياة العالـ كعمى دخكؿ سجنو بتيمة خطكرتي عمى حياة مف منحتني

 تمؾ "قدكر"لـ عف نفسو بمساف ؾيت" سمير قسيمي"أّف نمحظ عند قراءتنا الركاية 
 إذ يقكؿ "تناجي  كيظير ذلؾ في فصؿ كامؿ سّماه،الشخصية التي عانت معاناة شديدة 

سكانا يطالب بالمصركؼ، فجميع أشقائي كالسبلحؼ البحرية، بمجرد أف فتحكا ؽ لـ يب»:
أعينيـ، نزلكا المنزؿ كأىممكا كالدّم، كصحيح أّنو لـ يكف يساىـ بالكثير، كلكف قميمو كاف 

  (2)« يحمؿ عني كيجعمني أرضى بقدرم

يتكرر اسـ المؤّلؼ في الصفحة الثانية بعد الغبلؼ كفي الكاجية الخمفية لمركاية ثـ 
داللة عمى سمطتو العالية في الّنص، كلكّنو يعترؼ بعدـ تحممو مسؤكلية القسـ الثاني مف 

فإّني برمء مف كؿ ما جاء فيو »:الركاية كينصح القراء بأف يكتفكا بقراءة القسـ األّكؿ يقكؿ 
كأنصح القراء أف يكتفكا بالقسـ األّكؿ رفعا ألّم أذل قد يصيب عقيدتيـ بسبب سكء الفيـ 

ذ أصركا عمى قراءتو فأنصحيـ أال يحكمكا عميو بالظاىر كحسب  كذلؾ لما جاء ،(3)« كا 
في القسـ الثاني مف مخالفة لتعاليـ الّديف اإلسبلمي، يكتشفيا القارئ بعد قراءتو لذلؾ 

. القسـ

 ىناؾ إذفنستنتج أّنو ال يمكف أف يظير أّم عمؿ أدبي دكف ذكر أسـ صاحبو، ك لذا 
. عبلقة تكاممية بيف المؤّلؼ كالّنص فبل نص دكف مؤّلؼ كال مؤّلؼ دكف نص

                                                   
. 14، ص 13المصدر السابؽ، ص : ىبلبيؿ( 1)

. 18ص :  المصدر نفسو(2)

. 187ص: المصدر نفسو(3)
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جنس الّنص فيي التي تبرز اسـ الكاتب عتبة أساسية ال يمكف االستغناء عنيا 
. كطبيعتو

العنوان -2

العنكاف رؤية تتخمؽ مف رحـ الّنص، كقد يككف ىذا التخمؽ مجينا عندما يحيؿ »
يبل عندما يحيؿ العنكاف إلى صالعنكاف إلى داللة بعيدة عف مغزل نّصو، كقد يككف أ

أغكار سبر  فالعنكاف ىك المفتاح الرئيسي لمّنص كأّكؿ رسالة يتمقاىا القارئ قبؿ (1)« نصو
. الّنص

في شكؿ جاءت يتمكضع عنكاف الركاية التي بيف أيدنا بعد اسـ الكاتب مباشرة كقد 
فالقارئ أثناء تمقيو لمعنكاف يتبادر إلى ذىنو بمجرد قراءتو " ىبلبيؿ"سـ اكممة كاحدة كىي 

" ىبلبيؿ"؟ ىؿ "ىبلبيؿ"ماذا يعني الكاتب ب ػ: مجمكعة مف األسئمة" ىبلبيؿ"لكممة 
لى غير ذلؾ مف األسئمة التي يمكف أف تدكر  شخصية يريد الكاتب أف يركم لنا قصتيا؟ كا 

في خاطر القارئ، أم أّف العنكاف يثير في القارئ الحيرة كالدىشة كمف ىنا يدخؿ إلى 
. يجد األجكبة عمى كّؿ األسئمة التي طرحيا بينو كبيف نفسوؿصمب الّنص 

في الركاية عّدة مرات ىناؾ جماعة مف الّرجاؿ يرّددكف ىذا " ىبلبيؿ"تكرر اسـ لقد 
: االسـ في شكؿ قصيدة، إذ ينشدكنيا بصكت كاحد

ىبلبيؿ     أبكنا أنت مف قبؿ ... ىبلبيؿ 
 (2)فبل قابيػػػؿ أك ىابيؿ     أعطي قبػمؾ العقؿ 

                                                   
. 31المرجع السابؽ، ص : عامر جميؿ الشامي( 1)

 67المصدر السابؽ، ص : ىبلبيؿ (2)
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 اآلخر، فيما  يكمؿكمف ىنا نستنتج أّف بيف الّنص كالعنكاف عبلقة حميمية، كمييما
كجييف لعممة كاحدة، ال يمكف أف يفصؿ أحدىما عف اآلخر، كىك العتبة األكلى التي تقع 

ك مف ثمة فإّف العنكاف يدخؿ ضمف الكظيفة اإلغرائية فيك يستدعي . عمييا أنظار المتمقي
 .القارئ ك يستدرجو بصفة آلية لقراءة الّنص ك فؾ معانيو المضمرة 

يريد أف " سمير قسيمي"فكؽ الّمكحة الفنية مباشرة، ككأّف " ىبلبيؿ"يظير العنكاف 
 في تمؾ الّمكحة الفنية متمازجة األلكاف، ك يبدك أّنو ارتبط ظيكر "ىبلبيؿ"صكرة  يعكس 

العنكاف بالّمكحة، كقد جاء العنكاف في الكاجية األمامية ك في حاشية الركاية، في الصفحة 
األكلى ك الثانية بعد الغبلؼ، ك تتكرر في الكاجية الخمفية أيضا، بالخط الغميظ متكشحا 

جماليا، فالخط كالّمكف يحمبلف خصكصية  ا الّمكف البنفسجي، ك ىذا ما يجعمو يكتسب بعد
كعبلمة رمزية، فقد يأخذ المتمقي مف العنكاف المغزل الذم يريد الكاتب أف يكصمو، إذ نجد 

. أّف عبلقة العنكاف بالنص كعبلقة المبتدأ بالخبر

مف خبلؿ فعؿ العنكاف لككنو العتبة – الّناص-يعّد العنكاف أخطر حدث ينجزه »
 أم أّف العنكاف يكضع حتى يجذب (1)« األكلى التي تشيد المفاكضات بيف القارئ كالّنص

 كظيفتو اغرائية، فالعنكاف ال يكضع اعتباطيا إّف الجميكر القارئ، أم نستطيع أف نقكؿ 
 حتى يككف ىناؾ انسجاـ بينو ك بيف الّنص، كمف ثـ فيك آخر شيء بقصديوبؿ كضع 

يضعو الكاتب في عممو األدبي كلكف أكؿ شيء يتمقاه القارئ، لذلؾ قيؿ أنو المقصد األكؿ 
. قبؿ الغكص في الّنص

 يو مف الفضكؿ، كما عؿانفسو نكعالقارئ ك يثير في يؤثر في " ىبلبيؿ"عنكاف الركاية 
. إاّل الكلكج إلى الّنص حتى يتعرؼ عمى حقيقتو

                                                   
 .87المرجع السابؽ، :  خالد حسيف (1)
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جاء عنكاف الركاية بالّمكف البنفسجي، رّبما يككف ذلؾ ىك الّمكف المناسب الذم اختاره 
، فقد "ىبلبيؿ" عف الحالة المأساكية كالتشاؤمية التي يعيشيا  بويعبرؿ" سمير قسيمي "

عاش منبكذا كحيدا كما ىك ظاىر في الركاية، فأراد الكاتب أف ينقؿ ذلؾ الحس التشاؤمي 
. إلى عالـ الطبيعة المحيطة بو

" هالبيل"بـ " سمير قسيمي "ماذا يقصد *

 (1)« االبف الغير الشرعي آلدـ، ىك ابف الخطيئة» كما جاء في الركاية ىك "ىبلبيؿ"
كقد كلد »في ىذه الركاية بيف عالميف، عالـ الخياؿ، كعالـ الكاقع، " سمير قسيمي"كقد مزج 

، كعندما كبر (2)« ىبلبيؿ بيف األرض كالسماء، كرىو كالده ألجؿ ما اقترفاه مف خطيئة
« أراد اف يقطع نسبل بدأ بالخطيئة»ق، فأبى كرفض ذلؾ ألنو زكج بأف ميوىبلبيؿ قاؿ ألب

 كىي قصة أسطكرية خيالية ليست ليا شيء مف الصحة، كلكف ىذه القصة ليست مف (3)
. ةركامفأضاؼ مقتطفات كككف . ج خياؿ الكاتب بؿ ىذا ما كجده في كتاب خمقكفمنس

 إذ أف الفرؽ بينيما ىك انو  ابف غير "ليابيؿ ك قابيؿ"ىك األخ الثالث "ىبلبيؿ " 
شرعي، كىما أبناء شرعييف آلدـ عميو السبلـ كحكاء، حيث أف لكؿ منيما أخت تكأـ، إال 

ق أف اره  قاؿ ألبـ كعندما كصؿ العشريف مف ع(4)« فقد كاف ميبلده مفرد »"ىبلبيؿ"
يزكجو بكاحدة مف أخكاتو فرفض آدـ عميو السبلـ، ألنو أراد أف يزكج كؿ كاحد منيـ تكأمو 

                                                   
 .188المصدر السابؽ، ص: ىبلبيؿ( 1)

 .ف ص:المصدر نفسو( 2)

 .207ص : المصدر نفسو( 3)
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ألخيو، كبعدىا جاءت حادثة القتؿ، قابيؿ، قتؿ ىابيؿ قاؿ اهلل تعالى        

                 -{ 30سكرة المائدة اآلية} -   كبعدما

 عمى حسب ما "ىابيؿ" مف زكجة القتيؿ، أم زكجة "ىبلبيؿ"، تزكج "قابيؿ ىابيؿ"قتؿ 
ىناؾ رآىا كىناؾ قرر أف يحّدث أباه ... فيقتؿ األخ أخاه ك يدفنو  »:يقكؿ. يركيو الراكم

  كقد أنجب(1)«  القتيؿ، فأبى أف يككف لو كلد مف كلد الزناةيزكجو بزكجأف  في أخرلمرة 
( 2)« "ىبلبيؿ" أبناءد ؼالكا»مف زكجة القتيؿ مف يدعكىـ "ىبلبيؿ "

فقد كلدا في " ىابيؿ"ك " قابيؿ"كلد في السماء فإنو شخص خير أما " ىبلبيؿ"بما أف 
األرض ك لذالؾ كاف قابيؿ شخصا شريرا، أما ىابيؿ فإنو شخص طيب ك في النياية قتؿ 

مف خبلؿ ىذا يبدك أف الشر ىك مف انتصر لكف عمى العكس تماما بؿ " ىابيؿ" "قابيؿ"
الخير ىك مف إنصر الف ىابيؿ اكتسب مرضاة اهلل سبحانو تعالى  بحسف سمككو كتكبتو 

أما قابيؿ فقد اكتسب معصية اهلل سبحانو تعالى ذلؾ انو ارتكب جريمة القتؿ ك التي 
أعدىا اهلل مف الكبائر  التي نيى  عنيا،أما فيما يخص الركاية فإف ىبلبيؿ ىك مف انتصر 

 .في النياية ألنو تزكج مف زكجة القتيؿ رغـ أف أباه آدـ عميو السبلـ كاف رافضا ذلؾ

مف خبلؿ القراءة األكلى لمعنكاف ندرؾ أف ىبلبيؿ اسـ شخص لو عبلقة بقصة ىابيؿ 
ك قابيؿ التي كردت في القرآف الكريـ ، ك ذلؾ الرتباط اسـ ىبلبيؿ بيابيؿ ، كفعبل بعد 

مف آدـ ك حكاء إذف " ىابيؿ"ك " لقابيؿ"ىك األخ لثالث " ىبلبيؿ"قراءة الركاية نكتشؼ أف 
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      فقد كاف أفؽ التكقع صائبا فقد يختمؼ التأكيؿ بالنسبة لشخص آخر كمف قارئ إلى آخر 

                                                   
. 207، ص206ص :المصدر السابؽ: ىبلبيؿ(1)
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ّف عنكاف الركاية يحمؿ بعض الغمكض يستدعي القارئ ببعض إمما سبؽ يمكف القكؿ 
صالو لو مف خبلؿ ىذه الركاية إممف التركيز كالفطنة كالذكاء حتى يفيـ ما يريد الكاتب 

سمير قسيمي "مف مباشرتو في الكتابة حتى انتيائو منيا، بدءا البد أف لكّؿ كاتب مغزل 
. ربما يريد مف القارئ أف يشاركو في ذلؾ الخياؿ الكاسع الذم تكّمـ عنو في الركاية"

األلوان  -3

الّمكف جماؿ في إّف  نقكؿ أفاأللكاف مف أىـ المككنات األساسية لمجماؿ كيمكننا تعّد 
د ذاتو، ميما كانت داللتو، كميما كانت غاية الكاتب أك الركائي كحتى الشاعر في ح

.  كضعو لؤللكاف، فمكّؿ لكف داللة خاصة بو

الّمكف أثر فيزيكلكجي ينتج في شبكة العيف، حيث تقـك الخبليا المخركطية بتحميؿ »
نة أك عف الضكء أك كالّمكف المناسب، سكاء أكاف الّمكف ناتجا عف المادة الصباغية المؿ

 دراسة األلكاف تيدؼ إلى التذّكؽ الجمالي إفّ  باإلضافة إلى ذلؾ (1)« عف الضكء الممكف
برازىا مف غيرىا كاإللياـ بخمؽ األلكاف األصمية  لى تقميد الطبيعة يتبيف لكف المادة كا  كا 

 فاختيار األلكاف يرجع إلى (2)« كالثانكية كالفرعية ككيفية تركيجيا كالتحكـ في تضادىا
 أم أّف األلكاف تمعب دكرا ؛حتى ثقافتوك الظركؼ الّنفسية كاالجتماعية التي يعيشيا الفرد 

. ىاما في التأثير عمى نفسية الفرد

                                                   
،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  (كالدتيا– رمزيتيا -مصادرىا– تصنيفيا –دكرىا )األلكاف : كمكد عبيد( 1)

 1، ص2013، 1بيركت، ط

، الكارؽ لمنشر (رة سيمائية في أشير اإلرساليات البصرية في العالــاغـ)سيميائية الصكرة : قدكر عبد اهلل الثاني( 2)
 .150، ص 2008، 1عماف، األردف، ط



 "هالبيل"لعتبات النصية ودالالتها في رواية ا :                            الفصل الثاني

40 
 

تعتبر األلكاف شأف ثقافي ال يمكف مقاربة لكف إاّل مف كجية نظر المجتمع كالحضارة »
التي نشأ فييا، كلقد كجب عمينا اختيار األلكاف فيناؾ األلكاف الحارة مثؿ األحمر البرتقالي 

. (1)«البنفسجي دكف أف ننسى األبيض كاألسكد، األزرؽ ،األصفر كاأللكاف الباردة األخضر

ختاره الكاتب في عممو األدبي البد مف أف يجسد لنا المتف الحكائي حتى مالّمكف الذم 
كبالتالي يتمكف مف ،ينبير القارئ عند رؤيتو لتمؾ األلكاف كيصبح يعطي تأكيبلت 

. الكصكؿ إلى حقيقة ما يقصد بو الكاتب مف تمؾ األلكاف

اكتسبت األلكاف عمى مر العصكر دالالت تمييزية في حياة الشعكب كاألمـ كاستقرت »
مفاىيميا في ألفاظ معينة، تميز كؿ قـك بجانب منيا نظرا لمستكاىـ الثقافي كالحضارم 

. (2)« البحر األحمر... القارة السمراء، النير األصفر : كمف أمثمة ذلؾ قكليـ

 ربما يمكف أف ا، أبيض"ىبلبيؿ"جاء غبلؼ الركاية التي نحف بصددىا اآلف ركاية 
كىك رمز »نستنتج مف خبلؿ قراءتنا لمركاية أف الّمكف األبيض يدؿ عمى الصدؽ كالتفاؤؿ 

 كىك لكف يدؿ في الركاية عمى الطمأنينة كالراحة كالسبلـ التي (3)«  كالصدؽءكالنقا الطيار
أف الركاية تحمؿ في طياتيا الكثير مف التشاـؤ رغـ يريد الكاتب أف يكصميا لمقارئ، 

. كالحزف مف جراء المشاكؿ االجتماعية التي تحدث عنيا الكاتب في الركاية

يتكسط غبلؼ الركاية مجمكعة مف األلكاف المتمازجة ما بيف األخضر كاألصفر 
بحدة فالمكف البنفسجي يرتبط »كالمكف البنفسجي كاألبيض كنقطة حمراء فكؽ ىذه األلكاف 

                                                   
 29، ص 2011الصكرة الصحيفة، دراسة سميمكجية، دار اليدل، عف مميمة، الجزائر، د ط، : عبيدة صبطي: ينظر( 1)

محاضرات الممتقى الكطني الثاني السيمياء كالنص األدبي، قسـ  (العمـ الكطني، دراسة الشكؿ كالمكف): محمد خاف( 2)
 .18، ص 2002األدب العربي، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر ،

 .229ط، ص .المغة كالمكف، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، د: أحمد المختار( 3)
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 الشيء األكيد أّف (1)«  كاالستسبلـلاإلدراؾ كالحساسية النفسية كبالمثالية كما يكحي باألس
يريد أف يكصمنا لشيء ما نستنتجو مف خبلؿ قراءتنا لمركاية حيث " سمير قسيمي"الكاتب 

أّنيا ىي العتبة األكلى قبؿ ؾ عمى ىذه األلكاف كأعينناأّنو بمجرد حممنا ليذه الركاية تقع 
. الكلكج إلى أعماؽ الّنص

مف خبلؿ لكحة الغبلؼ نستنتج أّف الركاية تحمؿ الكثير مف التعقيدات كالغمكض التي 
لى ما ترمز ىذه األلكاف التي نقكؿ عنيا  أثارت في نفسي الكثير مف االستغراب كالحيرة كا 

.  متناسقة كمتعاكسة في نفس الكقتإنيا

بالنكرانية كىك القسـ العمكم كقسـ اتسـ يمكف أف نقّسـ لكحة الغبلؼ إلى قسميف، قسـ 
الحزف كاأللـ كالمكت، »، كىك القسـ السفمي كىذا المكف غالبا ما يرمز إلىبالسكداكيةيتميز 

،كقد كرد ذكره في القرآف الكريـ (2)« الخكؼ مف المجيكؿ كالميؿ إلى التكتـ كما أّنو رمز
 سبع مرات، قاؿ اهلل تعالى                    

                  { 106سكرة آؿ عمراف اآلية}كفي قكلو أيضا :

                                   

    { 60سكرة الزمر اآلية}. 

الّمكحة تخفي بيف طياتيا العديد مف األبعاد الّداللية كالرمكز التي تستكحي إعماؿ 
العقؿ مف أجؿ فيميا ك تحميميا، كىي غارقة بيف السكاد ك البياض، أم بيف الصفاء ك 
الصدؽ كاألمؿ كبيف الحزف كاأللـ، أّما المكف األحمر فيك لـ يكف غالبا في المكحة كلـ 

ارتبط منذ القدـ »: ، كمع ذلؾ فيك يحمؿ عّدة دالالت كىك لكف طيظير إاّل كبقعة فؽ

                                                   
 .229 ص ،المرجع السابؽ: أحمد المختار(1)

 .ف ص :المرجع نفسو(2)
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ك ىي اإليماء إلى لكف الدـ كما يعني الصراع ك القتؿ ك المكت كالثكرة بداللة غمبت عميو 
 بالفيركس الكبدم الذم "السايح" كقد دّؿ في الركاية عمى المكت، مكت (1)« الحربك 
 حتى كىك ميت مازاؿ يحمؿ "قدكر" الحمؿ عمى أخيو ءابده أشير في الفراش كترؾ أععأؽ

مصاب بالتياب الكبد الفيركسي، كيخشى أف اّنو قاؿ »:أعباءه، كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو 
حاكلت أاّل يثير في ىزالو الذم بدأ يحتد أّم سؤاؿ، ربّما ألّنني  »: كيقكؿ(2)«  أحدناميعد

. (3)«  بعض أعباء البيتم في الحياة كيحمؿ عفّ رتـيسأممت أف 

المتمقي كمف /كحة الفنية المصاحبة لمغبلؼ ىي عبارة عف كسيط بيف الّنص كالقارئؿّ اؿ
ىا الجيد، كفي اختيار عق عمى الصكرة مف حيث مكؽاتثـ أصبح أّم كاتب يبدم جّؿ اىتماـ

األلكاف المناسبة التي تعكس لنا صمب الركاية أك العمؿ األدبي، باإلضافة إلى ذلؾ أف 
ىي  المؤلؼ، كلذلؾ فإف دار النشر ؼلكحة الغبلؼ في بعض األحياف ال تكضع مف طر

. التي تتكمؼ بذلؾ

 ىذا ما يظير (4)"فاطمة لكتاة "كىّي الفنانة "ىبلبيؿ "كاضع الّمكحة الفنية في ركاية 
عمى الكاجية الخمفية لمركاية، كما أّف غمكض الّمكحة ليس عيبا بقدر ما أّنو ميزة تبعث في 

. القارئ التشكيؽ كاالنبيار، حتى يبذؿ جيده لفؾ تعقيداتيا

في ىذه الّمكحة بيف عالميف، عالـ الكاقع، ذلؾ الكاقع المرير الذم "سمير قسيمي "مزج 
 الحياة لـ يكف سيبل كال إلىخركجي »:منذ طفكلتو حتى كفاتو، يقكؿ " قدكر"عاشو 

                                                   
 .43المرجع السابؽ، ص : ظاىر محمد الزكاىرة( 1)

 .18المصدر السابؽ، ص : ىبلبيؿ( 2)

 ف ص:المصدر نفسو ( 3)

 صفحة الغبلؼ الخمفية: ىبلبيؿ( 4)



 "هالبيل"لعتبات النصية ودالالتها في رواية ا :                            الفصل الثاني

43 
 

، أّما الخياؿ كىي قصة (1)« برغبتي، كخركجي منيا كاف كذلؾ صعبا كرغما عني
.  ، القصة التي ال كجكد ليا في الديف اإلسبلمي"ىبلبيؿ"

 الّمكحة الفنية فييا تضاد كتعاكس بيف النكر كالجيؿ، بيف السكاد إفّ يمكف القكؿ 
. كالبياض، بيف الكاقع كالخياؿ، إذف فالّمكحة متناسقة كمتناقضة في نفس الكقت

قد ذكر في القرآف الكريـ » :إذ أّف ىذا المكفظير كذلؾ الّمكف األصفر في الّمكحة 
أربعة مرات إحداىا عف لكف البقرة، ك الثبلث األخرل في كصؼ لكف النبات، إذ كاف 

الّمكف األصفر يكحي بدالالت مختمفة ككفؽ سياقات مختمفة أيضا، فيعني التضحية كالبقرة 
مخضرا األصفر في الركاية الّمكف  كقد جاء (2)« الصفراء، ك يعني الخداع، كيعني المرض

 (3)«مف أكثر األلكاف كراىية كىك يرتبط بالمرض كالسقـ كالجبف كالغدر كالخيانة»كىك 
ك نستدؿ عمى ذلؾ مف " قدكر"أخ " حالسام"كقد دّؿ في الركاية عمى المرض، مرض ،

كاف مريضا كقتيا، شحب كجيو، ىزؿ، خفت صكتو كانتيى إلى ىيكؿ بالكاد »:الركاية 
. (4)« تحيى فيو الذكرل

كفي األخير نستنتج أّف الّمكحة الفنية التي تظير في غبلؼ الركاية لـ تكضع عبثا أك 
 تامة، حتى تعكس مضمكف العمؿ األدبي، ككأف الكاتب بقصديواعتباطا بؿ كضعت 

. يصّكر لنا المتف الحكائي في تمؾ الّمكحة
إذف فاأللكاف عتبة أساسية مف عتبات النّص يضعيا الكاتب حتى يكسب القارئ 

كيستميؿ قمبو، ككأنو بيذه األلكاف يأمره بالدخكؿ إلى متف النّص، باإلضافة إلى ذلؾ أف 
ؿ بيذه األلكاف فيك يركج لمركاية كسمعة معركضة في األسكاؽ األدبية، كبالتالي يمكف القك

. األلكاف ساىمت في نجاح الركايةإّف  
                                                   

 .14ص: المصدر السابؽ: ىبلبيؿ(1)
 .116المرجع السابؽ، ص : ظاىرة محمد الزكاىرة( 2)
 .229المرجع السابؽ، ص : أحمد مختار( 3)
 .47المصدر السابؽ، ص : ىبلبيؿ( 4)
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: لمرواية الواجهة الخمفية-4

الكاجية الخمفية لمركاية، كىي العتبة الخمفية لمكاتب، كالتي تقـك بكظيفة عممية، كىي »
. (1)« القضاء الكاقي

العنكاف، اسـ الكاتب، كبعض مف مؤلفاتو : متضمنة"ىبلبيؿ "الكاجية الخمفية لركاية 
، مصمـ الغبلؼ "فاطمة لكتاه"مصممة الّمكحة التي ظيرت في الكاجية األمامية كىي 

ر العربية ناشركف، كمنشكرات ا، باإلضافة إلى دار النشر كىي الدّ (2)" سامح خمؼ"
. االختبلؼ

د عتبة مف عتبات النص تعمثمما لمركاية كاجية أمامية، ليا كاجية خمفية أيضا، ك
األساسية، ال تقّؿ أىميتيا عف الكاجية األمامية، إاّل أّف الكاجية الخمفية جاءت خالية مف 
المكحات الفنية، كالصكر الفكتكغرافية، التي تظير عادة عمى الكاجية األمامية لمغبلؼ 

لكاجية الخمفية أيضا ليا دكرىا في جذب القارئ مف أجؿ الغكص في النّص كاالطبلع اك
. عمى خفاياه

ىدؼ الكاتب مف كضع الكاجية الخمفية، حتى يثير انتباه القارئ، كيزيد فضكلو كحبو 
رادة قكية دكف ممؿ أك تردد، كىذا ما  لبلطبلع، ليمج بو إلى أعماؽ النّص األدبي برغبة كا 

. ة األدبياألسكاؽساعد الكاتب عمى تركيج ركايتو بنسبة كبيرة في 

كضعت داللة عمى إنياء العمؿ، كتزيد الركاية جمالية " ىبلبيؿ"الكاجية الخمفية لركاية 
المتمقية، كال يكتمؿ العمؿ األدبي دكف كضع كاجية خمفية الذات كجاذبية لمتأثير عمى 

. لمكتاب

                                                   
 .137،ص 2008، 1التشكيؿ البصرم في الشعر العربي الحديث، الدار البيضاء، بيركت، ط: محمد الصفراني( 1)

 صفحة الغبلؼ الخمفية: ىبلبيؿ( 2)
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الركاية »عمى فقرة مكجزة أىـ ما جاء فييا أّف " ىبلبيؿ"احتكت الكاجية الخمفية لركاية 
ربي كبخاصة في بعدىا الديني الركحاني اتغكص في الجذكر اليكاياتية لممجتمع المغ

... الباطني المتجذر في الحالة الصكفية المرابطية المتفتحة عمى التسامح كقبكؿ األخر 
 .إلخ

في الكقت الذم يعمؿ البعض عمى إغراؽ الحالة المغاربية في مستنقع السمفية 
. (2)" سعيد خمؼ" ىذه الفقرة ىي بقمـ (1)« الدـ  ك العنؼالتكفيرية التي ال تعرؼ سكل

فالقاص يريد مف ىذه الفقرة أف يكضح النّص كيكشؼ معانيو كدالالتو كيحّمؿ شفراتو 
. حتى يسيؿ عمى القارئ فؾ رمكزه كبعض غمكضو كتعقيداتو

مما سبؽ نستنتج أّف الكاجية الخمفية عبارة عف ممحؽ، يريد الكاتب مف خبللو إثارة 
كتكشؼ عف مدل نجاح الكاتب في إغكائو كتأثيره عمى القارئ، كبالتالي فنجاح  المتمقي،

 الغبلؼ سكاء األمامية أك الخمفية اجيةالعمؿ األدبي متكقؼ عمى حسف اختيار الكاتب لك
. إذف فالكاتب لو دكره في جذب القارئ كبث فيو حب االطبلع كالكشؼ كالبحث

 دالالت اإلهداء: ثانيا

ير مف الكاتب كعرفاف بجممة لآلخريف سكاء كانكا أشخاص أك داإلىداء ىك تؽ
ال ص أكد مكج)، كىذا االحتراـ يككف إّما في شكؿ مطبكع (كاقعية أك اعتبارية)مجمكعات 

ما في شكؿ مكتكب يكقعو الكاتب بخط يده في (في العمؿ، الكتاب . (3) نسخة الميداةاؿ، كا 

                                                   
 صفة الغبلؼ الخمفية: ىبلبيؿ( 1)

 .ف ص: المصدر نفسو( 2)

. 93المرجع السابؽ، ص : عبد الحؽ بمعابد( 3)
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، إىداء خاص يتكجو بو الكاتب لؤلشخاص المقربيف إىداءيفيفرؽ بيف " جنيب"نجد
ىداء عاـ يتكجو بو الكاتب لمشخصيات المعنكية ممنو،  تسـ بالكاقعية كالمادية، كا 

، إذ يشكؿ اإلىداء (1) (العدالة السمـ، الحرية،)كالمؤسسات كالييئات كالمنظمات كالرمكز 
التي تخطط لمقراءة كالكصكؿ إلى مكاطف االنفعاؿ في الكتابة عتبة أخرل مف عتبات 

فية تعمؿ عمى تكظيؼ جانب م لكّؿ قراءة لما لو مف كظيفة تأؿمالنّص، فاإلىداء مدخؿ أكؿ
         .(2) مف منطؽ الكتابة

اإلىداء تقميد ثقافي كفني، يدخؿ المستمع أك المؤّلؼ بكاسطتو مع إّف كما يمكف القكؿ 
صؿ العبلئقي البناء أك لتكاالمتمقي أك القارئ، كذلؾ في عبلقة كجدانية حميمية، قكاميا ا

. (3)  إنسانيا، سكاء كاف سياسيا أـ اجتماعيا أـ ثقافيا أك أدبيااليادؼ
تعّد عتبة اإلىداء عتبة ثانية بعد العنكاف، إال أنيا ليست ضركرية كميمة عمى خبلؼ 

. اسـ المؤّلؼ كالعنكاف
: عمى الشكؿ التالي" ىبلبيؿ"كقد جاء اإلىداء في ركاية 

. زكجتي.............................. إلى مبلؾ اسمو 
كحدة قياس ............. إلى الساكف في قمب تكلستكم 

. (4) في الجنة أك الجحيـ...إلى الراحؿ عبد اهلل طرشي أينما نزلت 

                                                   
 .93المرجع السابؽ، ص : عبد الحؽ بمعابد(1)

 .ؼأدكات التنظيـ الشعرم في شعر نكفؿ أبك رغي: حمد محمكد الدكخي( 2)

http//www.newfal.com  11:00،الساعة 14/4/2015، يـك. 

 .عتبة اإلىداء : جميؿ حمداكم( 3)

www.diwanalarab.com 14:30 ،الساعة 17/4/2015 ،يـك         . 

 .7المصدر السابؽ، ص : ىبلبيؿ( 4)



 "هالبيل"لعتبات النصية ودالالتها في رواية ا :                            الفصل الثاني

48 
 

مف خبلؿ قراءتنا لئلىداء يبدك أّف الكاتب لـ يحتر في اختيار إىدائو، فقد كتبو 
فاإلىداء ليس ثرثرة إنّما ىك  بأسمى معاني الحب كاالحتراـ لؤلشخاص الميدل ليـ العمؿ،

. تقدير مف الكاتب كعرفاف يحممو لآلخريف، ببعض الكممات كالعبارات الجميمة البلئقة بيـ
عتبة اإلىداء تكضع بقصدية تامة مف قبؿ الكاتب في اختيار األشخاص الذيف 

 إفّ سييدم ليـ العمؿ، أك في اختيار الكممات المناسبة لئلىداء، باإلضافة إلى ذلؾ 
اإلىداء لو أىميتو الكبيرة عمى الرغـ مف أّنو ليس ضركريا أك أساسيا في الّنص، فيك 

. مجرد زيادة ال يؤثر غيابيا في الّنص

إذ عبر عنيا بأّنيا  األكؿ إلى زكجتو الحبيبة،" سمير قسيمي"كقد كاف إىداء الكاتب 
 قياسة الساكف  كحيدمبلؾ، كما يكّنو ليا مف حب كاحتراـ كتقدير، كأىدل كذلؾ عممو إلى

كاتب قصصي ركسي حاكؿ إصبلح المجتمع عف طريؽ العدؿ »كىك " تكلستكم"في قمب 
قضى بقية حياتو يدعك إلى »، (1) «الحرب كالسمـ: كالمحبة كعدـ العنؼ مف أشير ركاياتو

عرض مجمؿ : إيمانو الجديد، كيحاكؿ تطبيؽ مبادئو التي عرضيا في عدة مؤلفات منيا
 .(2) «الكتاب المقدس، ما أؤمف بو، قانكف المحبة كقانكف القكة

الكاتب كىك ميت رحمو اهلل صديؽ لعبد اهلل طرشي يبدك أّنو  أّما اإلىداء األخير فإّنو
 .عممو سكاء كاف في الجنة أك النارلو حيث أىدل 

قد زاد الّنص ركنقا، فيك لـ يكضع " ىبلبيؿ"كفي األخير نستنتج أّف اإلىداء في ركاية 
. ساىـ في جماؿ الّنص كتألقو كضع بقصدية كعبثا، بؿ 

 

                                                   
 .184، ص 2007، 42دار المشرؽ، بيركت، ط: المنجدة في المغة كاإلعبلـ( 1)

 .22، ص 2،منشكرات محمد بكذينة، ـ1910،1919يفأحداث العالـ في القرف العشر:  محمد بكذينة(2)
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 :دالالت االستهالل: ثالثا

ىك ذلؾ المصطمح األكثر تداكال كاستعماال في الّمغة الفرنسية " تجيني"االستيبلؿ عند 
، كالذم (بدائيا كاف أك ختاميا)، مف الّنص االفتتاحي ءكالمغات عمكما، كؿ ذلؾ الفضا

يعني بإنتاج خطاب بخصكص الّنص، الحقا بو أك سابقا لو، ليذا يككف االستيبلؿ 
. (1) البعدم أك الخاتمة مؤكدة لحقيقة االستيبلؿ

 (introduction)المدخؿ /المقدمة: نا كاستعماال نجدامف االستيبلالت األكثر دكر
 (note)، حاشية (avis)، تكطئة (prologue)، الديباجة (avant-propos)التمييد 
، قبؿ بدأ القكؿ (présentation)تقديـ / ، عرض (notice)إعبلف لمكتاب / خبلصة 

(avant-dive) مطمع ،(prélude) خطاب بدئي ،(préliminaire discours) 
. (2) (exorde)، خطبة الكتاب (préambule)ديباجة /فاتحة

 الدراسات الّنصية حاكلت إعطاء البداية في أم عمؿ سردم إفّ قكؿ اؿكما يمكف 
األكلكية في االىتماـ، كمف ىنا تتجمى أىمية البداية لككنيا أّكؿ اتصاؿ بيف المبدع 

. (3) كالمتمقي

يعّد االستيبلؿ عتبة مف عتبات الّنص األساسية، التي تثير في نفس المتمقي التشكيؽ 
إذ البد مف دراستيا قبؿ الكلكج إلى أعماؽ الّنص، فقد يعطي لمقارئ المعرفة قبؿ   كاإلثارة

دخكلو إلى الفضاء الّنصي، باإلضافة إلى أّنو يعتبر ذك أىمية كبيرة كمياد أكلي لكؿ نص 

                                                   
 .112المرجع السابؽ، ص: عبد الحؽ بمعابد( 1)

 .ف ص: المرجع نفسو(2)

، الدار (االبداع السردم السعكدم أنمكذجا)تعالؽ الركاية مف السيرة الذاتية : عائشة بنت يحيى بف عثماف الحكمي( 3)
 .493، ص 2006، 1الثقافية لمنشر، القاىرة، مصر، ط
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كبما أّف لكّؿ نص نياية سكاء كانت ىذه النياية مفتكحة أك مغمقة البد أف تككف لو  أدبي،
. بداية

باستيبلؿ جميؿ، إذ يمكف أف نقكؿ عف " ىبلبيؿ"ركايتو "سمير قسيمي "لقد استفتح 
ىذا االستيبلؿ أنو جاء عمى شكؿ قصيدة نثرية، مممكءة بالصكر البيانية أضافت لو معنا 

. كجماال أدبيا

: عمى النحك التالي" ىبلبيؿ"تمت صياغة االستيبلؿ في ركاية 

آت مف األرض، كأشجار الصنكبر 

يعشؽ األرض 

كتعشقو السماء  

كي يككف ... يخدش الرحـ الذم زرعكه فيو 

ينتظر المحظة كي يأتي  

كي يخدش مف جسد األنثى  

 (. 1)كيحكؿ مف حممتو قركنا

ال يحرثيا القادـ مف خمؼ السر ... امرأة 

لكف المحظة لـ تأت 

كامتدت قركنا 

" إف الكافد يأتي" :قاؿ القادـ مف خمؼ السر
                                                   

.9المصدر السابؽ، ص: ىبلبيؿ(  1 ( 
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" بؿ يأتي... "قالت أـ الكافد 

صرخ الكافد مف جدراف الرحـ 

 .(1) "سأقيؿ المحظة مف قامكس الكقت "

 ذلؾ حتى "سمير قسيمي" االستيبلؿ لو عبلقة بالمضمكف، كقد عمد إفّ يمكف القكؿ 
يستكقؼ القارئ ة يجبره عمى قراءتو كمحاكلة فيمو كاستيعابو، كالبحث عمى معناه داخؿ 

. الّنص

، إذ "ادبالكافد بف ع"أحاديث " خمقكف"جاءت مقتطفات االستيبلؿ مستنبطة مف كتاب 
ىذه الدنيا منتظر بفارغ الصبر، كالقارئ قدـك الكافد إلى يبدك مف خبلؿ ىذه المقتطفات أّف 

ليذا االستيبلؿ مف المؤكد أنع سيقع في الحيرة ك التساؤؿ، مف ىك ىذا الكافد المنتظر؟ 
كسيبقى السؤاؿ مطركحا إلى أف يقتحـ القارئ النص ك يحاكؿ فيمو، كيكتشؼ مف ىك 

، كقد تتكرر االستيبلؿ (2) «الكافد ىـ أبناء ىبلبيؿ أنجبيـ مف زكجة القتيؿ»:الكافد، إذف 
 قدكر ىك الكافد إفّ كلكّنني سأقكؿ »: أىـ ما جاء فييا ائي، في شكؿ فقرة كداخؿ المتف الر

البلحؽ، في   رحـفاآلتي مف األرض، ككنو اآلف كنفخ فيو ليبعث بعد سنيف كيخرج ـ
. (3) «جسد غير الذم عرفناه ك لكف بركحو التي ضمتني

مف خبلؿ ىذه العتبة، استطاع أف " سمير قسيمي" الكاتب إفّ كبيذا نستطيع أف نقكؿ 
يكقع بالقارئ كنجح بدفعو إلى الغكص في أعماؽ الّنص، كمف ىنا ندرؾ أّف عبلقة 
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لمكصكؿ إلى القارئ بدع بالمتمقي، فبلستيبلؿ أضاء طريؽ ـاالستيبلؿ بالّنص، كعبلقة اؿ
. الّنص

كمما سبؽ نستنتج أّف االستيبلؿ عتبة أساسية ال يمكف االستغناء عنيا لما ليا مف أىمية 
 كبرل كىي مساعدة القارئ في فيـ الّنص كفؾ طبلسمو، كذلؾ مف خبلؿ البحث في

.  لتركيج لركايتوفي ا باإلضافة إلى ذلؾ مساىمتو بشكؿ كبير في نجاح الكاتب أغكاره
 دالالت العناوين الداخمية: رابعا

أك )فصؿ الكاتب الشريط المغكم ـالعناكيف الداخمية ىي تمؾ التي بمقتضاىا م»
بعضو عف بعض، لغايات مختمفة بمؤشرات لغكية أك طباعية كىي  (مساحة النص المغكم

" تينيجيرار ج"ة لما يؤديو العنكاف العاـ إذ يقكؿ ؿفي العمـك تؤدم كظائؼ متشابية كمتماث
 العناكيف الفرعية الداخمية ىي عناكيف تستدعي بما ىي عميو، نكع المبلحظات نفسيا إفّ »

ف ككف ىذه العناكيف داخمية لمّنص أك لمكتاب عمى األقؿ، فيي تستدعي مبلحظات  كا 
. (1) «أخرل

العناكيف الداخمية تتعمؽ بالكجكد األنطكلكجي ليا إذ أّنو عمى نقيض العنكاف الذم »
ادم لمّنص فممكجكد االجتماعي عمى ـصبح عنصرا ال غنى عنو، إف لـ يكف لمكجكد اؿأ

أم أّف ؛ (2) «العناكيف الفرعية ليست كال بكجو مف الكجكه شرطا مطمقا أقّؿ تقدير فإفّ 
العناكيف الداخمية ليست ميمة كضركرية، كما ىك حاؿ العنكاف الرئيسي كما أّف غيابيا ال 

. يحدث أّم خمؿ في الّنص، كلكّنيا تساىـ في مساعدة القارئ كتكجييو في فيـ الّنص
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قد تعطي لمقارئ االنطباع األّكؿ لمّنص قبؿ الغكص فيو  (الداخمية)العناكيف الفرعية 
كقد كضعيا الكاتب حتى يتمكف المتمقي مف تحميؿ المتف النصي، كتفسح المجاؿ أمامو 
في إعطاء تأكيبلت أخرل لمّنص، كذلؾ مف خبلؿ أسمكب الكاتب الراقي كبراعتو في 

. اختيار األلفاظ المناسبة

يبدك بكضكح " ىبلبيؿ"في ركايتو  "سمير قسيمي"العناكيف الداخمية التي انتقاىا الكاتب 
أّنيا جاءت لتختزؿ الّنص بكاممو، كالمتمقي عند قراءتو األكلى لمعناكيف مف المؤكد أّنو 

. سيعطي تأكيبل أكليا ليذه العناكيف

ركايتو إلى اثنتا عشر فصبل، كؿ فصؿ مف ىذه الفصكؿ جاء " سمير قسيمي"قسـ 
مكمبل لمفصؿ الذم بعده، عمى الرغـ مف أّف العناكيف مختمفة عف بعضيا كؿ االختبلؼ 

 كاف حضكرىا غالبا عمى كؿ عناكيف الركاية، كمف االسميةباإلضافة إلى ذلؾ أّف الجممة 
المعركؼ أّف الجممة االسمية تدؿ عمى الثبكت، مما يؤدم بنا إلى استنتاج ثبات نفسية 
الكاتب، أّما الجممة الفعمية فقد كاف حضكرىا يكاد ينعدـ فقد ظيرت إاّل في عنكاف كاحد 

. قسـ األكؿ لمركايةاؿمف 

: نأخذ مف ىذه العناكيف عمى سبيؿ المثاؿ

 لمعنكاف يتضح أف تناجي ككأنو شخص ما يطمب  مف خبلؿ القراءة األكلى:تناجي*
العنكاف جاء عمى شكؿ حديث داخمي ىذا المساعدة كالنجدة، لكف بعد التكغؿ فيو ندرؾ أف 

رجؿ لـ يحب كجكده في الحياة، العتباره غير مرغكب فيو " قدكر فراش"بيف رجؿ يدعى 
حيف كلدت لـ يشأ أبي أف يختار لي اسما، ربّما ألّنني كنت متيما كما قمت فضؿ »:يقكؿ 

 عمتي قبؿ أف تختاره سألتو بخبث إف كاف يرغب في التنازؿ ليا رأف تختاره أختو العاؽ
، اعتبرت سذاجة "نكل شيرازم"كبيف امرأة سماىا    (1) « ... عني، فيز كتفو غير آبو
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حيث كانت جزءا مف حياتو " قدكر"مكلعة بحب الرجاؿ ختمت حياتيا بتكبة عمى يد 
 كقتا آخر أقضيو في التذكر كالتمتع الممكافربما ليذا منحني  »:كيتضح ذلؾ في قكلو

بكجو نكل، آلخر مرة، كجو رغـ شحكبو يغمرني سعادة، عيناىا مرآة حياة لـ اعش فييما 
(1) «عاـ مف الحب كالسكينة منحتني فيو ما لـ تمنحني حياتي كميا... إال عاما كاحدا 

 

يعتبر " قدكر"أّم جنة أنت يا نعمتي ؟، ك كاف ... أّم نعمة كنت يا نكل : ك يقكؿ أيضا
اآلف يمكف لمممكيف أف يأتيا، أف يسأال عف أم شيء »ىي جّنتو، يقكؿ " نكل"أف حبو لػ

لف ييـ، فعمى األقؿ عشت جنتي قبؿ أف ... يمكنيما أف يضرباني كيسحباني لمجحيـ 
. (2) «أمكت

كؿ مفصؿ ال ييمؿ أّم تفصيمة فيو حيث يتخّممو شىذا الفصؿ قد سرده الكاتب ب
بعض الّشؾ مع التشكيؽ فتداخمت األحداث لترسـ جسرا في العبلقات االجتماعية في 

جبف شاىدتـ كاقفيف حكلي لـ أدرؾ أنني مت منذ »دخكلو غير االعتيادم مف خبلؿ بدايتو 
إذف فإف التأكيؿ كأفؽ .(3) «ساعة فذكريات لحظاتي األخيرة انمحت كىـ حكلي كاقفيف

 .التكقع كاف قريبا مف الصكاب

ك خيبة األمؿ التي تبلحقو  كحتى " بكعبلـ"عمى " قدكر" ك فيو يتعرؼ : هامشان*
ـ يصبح شيئا يذكر سكل سائؽ تاكسي، ليذىب إلى العاصمة ليبني لو ؿدراستو لـ يكمميا ك

 اجذرا فييا،  كلكف سرعاف ما تختفي كيعيش كما قاؿ ال زكجة كال كلد ألّنو كاف شاذ
فعمى عكس ما أكىمتيما لـ أتـ دراستي  »:"بكعبلـ"جنسيا لو ميكؿ لمثنائية الجنسية يقكؿ 
، مجرد سائؽ تاكسي  في الجامعة كلـ أصبح شيئا يذكر، كؿ ما صرتو ما أنا عميو اليـك
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عمى األقؿ عزائي ... أسكف شقة مؤجرة، كمع ىذا أنا أفضؿ حاال مما لك بقيت ىناؾ 
الذم فرح بو ، لكنو سرعاف ما " السايح"جار " بكعبلـ"، كقد كاف (1) «أنني حاكلت 

كاف مريضا كقتيا ، شحب كجيو  ىزؿ خفت صكتو ك »: اكتشؼ أّنو مريض ، يقكؿ 
... انتيى إلى ىيكؿ بالكاد تحيى فيو الذكرل ، كلكنو لـ ييتـ بغير حديث بف يعقكب 

كأدعك لو بالشفاء ك إف لـ أدع كنت سأتمناه لو  فعمى األقؿ سأبقى عمى سجيتي معو،
 .(2) «كلكنو أخبرني

،نكتشؼ ذلؾ مف لقد طغت عمى ىذا الفصؿ لمسة فنية مف خبلؿ تحكمو في الشعر
كا طقكسيـ فجرا كال يفرغكا منيا حتى الميؿ ء قصيدة الكافديف المسمى المبعثية، فيبدخبلؿ 

. كىي طائفية كدينية ليا طقكس غريبة ليـ ألغاز كأسرار

: كاف يجمعيـ شيخا كسط حمقة يشكمكنيا حكلو كيرددكف

 أفبل تعػػكد إلى فقػػير كافر     قدست يا ىذا الذم في خاطرم   
 .(3) فػمقػػد سػألت اهلل فيؾ مشفعا      أف تبقى اليكل في خاطرم

: كف بيتيف آخريفءكبعد ىذا يقر
فالنػاس قد حنػكا إليؾ كقبميػـ     حنت خبلئؽ ال يعدىا ناظرم 

 .(4)   كعبلـ رفضؾ لمقريب الناصر فػإالـ بيػنؾ كالفػػؤاد متػػيػػػـ   
ككؿ ىذا يجعؿ القارئ في دىشة كحيرة مف أمره، كذلؾ لسعة خياؿ الكاتب كغزارة 

. ثقافتو
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في حيرة مما يقكلكف كىك ال يفيـ سيء  " قدكر"يكاصمكف دعائيـ ك 

 يا رب األسرفؾ األسػر يا اهلل    فؾ 
  (1) كاعط ركحو جسدا   كما أعطيتيا الكافد

كالزالكا عمى إنشادىـ فرادل كجماعة، حتى إذا انتيكا، كقفكا كما يقؼ العسكر »:كيقكؿ
في استعداد، رافعيف أيدييـ إلى السماء، مطأطئيف رؤكسيـ، كقد أطبقكا جفكنيـ، كشفاىيـ 

 .(2) «تصكال تتحرؾ ب

ؼ ىذا الفصؿ عمى الركاية ككؿ ركنقا جماليا جعؿ القارئ يبحث كيفسر كّؿ اكقد أض
يتمكف مف فيـ الركاية فيما صحيحا، كيتكصؿ إلى ما أراد الكاتب ؿمعنى غامض جاء فيو 

. إيصالو لو مف خبلؿ نشره ليذه الركاية

 الركاية، ندرؾ ةألّكؿ كىمة يبدك أّف بف يعقكب اسـ شخص لكف بعد قراء:بن يعقوب *
ّنما ىي قرية مكجكدة في الجمفة،  إذف فالتأكيؿ ىنا كاف أّف الكاتب ال يقصد بو شخص كا 

 كقد جاء في  إذ اعتبرت ىامش لكضعيـ الردمء، كمعاناتيا النعداـ الغاز كالنقؿ،خائب،
ال شيء في بني يعقكب تغير، مازالت منازؿ الطكب مف طكب، كمازالت »:الركاية أّنو 

 (3) «الكجكه السكداء سكداء، حتى األرض لـ تنبت شيئا غير التراب ظمت عمى حاليا
بف "كرغـ ىذا كانت قرية لباب قنكع مستسمـ لكضعو ك عمى حيف غرة تبلشت أخبار أّف 

 كنستدؿ بذلؾ مف تحترؽ ألسباب غامضة ك طاؿ البحث دكف معرفة الحقيقة" يعقكب
تحترؽ ىاج شبابيا كشيكخيا كأضرمكا النار في " بف يعقكب"كصمنا ببلغ أّف  »:الركاية 
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 كقد كاف (1) «بعض البيكت، كاستمركا في شغبيـ ساعات يحرقكف العجبلت المتاريس
، كىك لقب عباد الذم يتمسؾ بالحياة في (2)« اسأؿ الشيخ النكم»ىناؾ اسما يمكح عاليا 

، كيظير ذلؾ في فظ الشرطة ا، ك الحكار الذم دار بينو كبيف محقالتسعيف مف عمر
لـ يكف الشيخ النكم متعاكنا، ىذا أقؿ ما أصؼ بو إجاباتو اليستيرية، لـ أفيـ »: الركاية 

... اخذكا كؿ شيء "منو شيئا، رغـ أّنني كنت متيقنا أّنو عمى عمـ بكّؿ شيء، ظّؿ يكرر 
كلكنو ال " الشيخ النكم"يكاصؿ محافظ الشرطة أسئمتو لػ (3)  «كّؿ شيء استأمنتيـ ك أخذكا 

، فيك يتستر عميو  يزاؿ ال يفيمو كىك يتمتـ بيف شفتيو، كال يزاؿ ينكر حقيقة المجـر
دار البراني التي أحرقيا، فيي ممؾ كاحد مف »: كالسبب ال يعرؼ، كبعد ىذا يقكؿ 

. لـ يعرؼ مف ىك المجـرك" الشيخ النكم"كقد فرج عمى  (4)« األكلياء الصالحيف

كلكف مات قدكر " نكل"ك" قدكر"كىي قرية في تندكؼ ك يمتقياف فييا : الرابوني*
ككادت نكل أف تسجف ، إال أّنو أفرج عنيا، كلـ تعرؼ أحداث الجريمة إاّل بعد طكؿ 

لـ تكف الرابكني مدينة ك ال ضاحية  »:يقكؿ سردىا لو " نكل"انتظار، حتى حيف مكافقة 
كلـ تكف قرية في الريؼ كال كاحة في الصحراء، كانت ذلؾ دكف أف تككف أيا منيا، ىي 

كقد ظيرت في ، (5) «صفعة لتحضر تحاكؿ أف تمجو كضرب عمى قفا الصحراء الطيبة
حيث أكقؼ حبكب سيارتو نيساف، بنايات »" حبكب"ىذا الفصؿ شخصية أخرل كىك 
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ىك مف كاف السبب في اإلفراج عف نكل " حبكب"، (1) «بيضاء متبلصقة مف طابؽ كاحد
خرج حبكب مف مقر الكالية بعد أف  »: ك الدليؿ عمى ذلؾ قكلوبعد ذىابو إلى مقر الكالية

قاؿ لي ك ىك يركب السيارة قضي األمر سيفرج عف : أمضى قرابة الساعة في الداخؿ
كحقيقة أفرج عنيا كأخذىا إلى بيتو، كدار حديث طكيؿ بينيما  (2) «نكل قبؿ المغرب

ك ىك يردد أف يمتقي بيا يحدثيا : سائؽ التاكسي ال يفيـ شيئا مف ىذا الحديث " بكعبلـ"ك
 :يقكؿ"نكل"التي كاف يسكف فييا مع " قدكر"لكف حبكب منعو مف ذلؾ ك أخذه إلى شقة 

بعد أف تعشينا ك اشترل ليا عشاء ، تكجو بي إلى الرابكني مرة  أخرل ، فتح الغرفة »
 ليا ركياشا" نكل"لكف ما ىدأ لو باؿ حتى التقى بػ (3) «التي كاف قدكر ك نكل يقيماف فييا 

أت لو د كب، (4) «قالت لي لعمؾ أكؿ رجؿ يدخؿ شقتي ك ال يشتيي غير الحديث»الحديث 
. بسرد ماضييا

يبدك ىذا العنكاف ككأنو عبارة عف اعتراؼ بسر ما خطير كفعبل بعد قراءة ىذا : بوح*
" نكل"كاف ىذا الفصؿ ىك تكممة لقصة النص اكتشفنا ذلؾ، إذف فالتأكيؿ كاف صائبا كقد 

، فقد ركت لو قصة قدكر ك عائمتو ك سنكات السجف كمرارتو كعف طمكحاتو " قدكر"كمقتؿ 
 ت زير النساء الذم أخذ"السايح"في تغيير نفسو كالتطمع بأحبلمو كطمكحاتو، كعف أخيو 

أبحاثو ككقتو عف عائمتو، كالذم أراد أف يكمؿ أخكه قدكر دربو بعد أف اكتشؼ أّنو مريض 
درب أخيو " قدكر"بالفيركس الكبدم، كالذم أقعده أربعة أشير في الفراش، كقد كاصؿ 

عممو بالضبط، فكاف عممو تكممة لمسيرة " نكل"، فكاف كثير السفر، دكف معرفة "السايح"
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 "السايح"ليذا ربما اختار  »:،كىذا ما تجمى في الركاية "دبابف ع"كتشاؼ الكافد اأخيو ك
اد إاّل سيرة لمحقد عف الحقد الذم بو استطاع ب ليتـ عممو، فمـ تكف سيرة الكافد بف ع"قدكر"

، يرل قدكر أّف (1) «يككف المنفذ لكصيتو ؿ قأف يستمر ذكره كيعيش كلعؿ الحقد مف اختار
أدركت كأنا أراه أنو »:  ىك راحة لو مف ذلؾ الحقد الذم يمؤل قمبو، يقكؿ "السايح"مكت 

 .(2) «استراح أخيرا، لـ يكف مكتو مكتا، لـ تكف نياية أم شيء غير نياية شقائو

عف نكل التي باعت شقتيا كسافرت خارج الكطف، كما " بكعبلـ "ؽ كفيو افتر:رائحة*
التي  تدكر حكؿ رائحة الجثة المتعفنة المكجكدة في العمارة السابعة عشرة بباش جراح،

 سنة سائؽ تاكسي، الذم مضى عف كفاتو ثبلثة أشير دكف 52 ،"عباس بكعبلـ"كانت لػ
كعمى ىذا » : يقكؿ"ادببف ع"تفطف أم أحد لو مع كجكد مخطكطات لكتاب أحاديث الكافد 
كما جثة قدكر التي ... افترقنا أنا كنكل، لـ نمتقي بعدىا أبدا، فقد اختفت كما حقيقتيا 

 خارج تاختفت حسب ما أخبرتني، ليعمـ حيف حاكلت اقتفاءىا أّنيا باعت شقتيا كسافر
 .(3) «الكطف

نمتمس في ىذا العنكاف لحظة ألـ أخيرة ككأف شيء ما مؤلـ سيحدث  :همس أخير*
بمالو " حبكب"كفي ىذا الفصؿ أخيرا نشر الكتاب ، نشره لكف بعد سبر أغكاره يتضح أف 

الخاص كفيو حديث عف القيد الذم يربطو بو الكتاب، فأدرؾ كذبة غرسيا الكىـ ييمس 
ؿ عف الخكؼ الذم ءفي نفسو لماذا كّؿ ىذا التستر كالخكؼ مف الحقيقة كمف القدر يتسا

 أّنو كاف ال" حبكب " كقد تأكد  (4) «لـ يكف خطئي أف خمقت كما خمقت  »:يقيدىـ فيقكؿ
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، فقد كاف مجرد كسيمة ليا ، حتى ينشر الكتاب، لـ يخشى الحقيقة "نكل"شيء بالنسبة لػ
ليفيـ الحياة بكّؿ معانييا كأّنو جاء كما أرادتو المشيئة ك يصؿ إلى حقيقة كانت ميمشة 

 كىي حقيقة أّف لمقدر نفخ في ركحو كبالقدر كيبيف أبعادىاغابرة، كلكف حاف الكقت ليبرزىا 
،جاء في  عميو تجاء كبالقدر أخطأ كبالقدر رأل حقيقتو كأّنو لـ يختر بدايتو بؿ فرض

أفؽ التكقع في ىذا . (1) «لـ يختر البداية، فمطالما كانت تمؾ قبمو حتى ىك»: الركاية 
 . ألف التأكيؿ لـ يكف مطابقا لممتف، العنكاف كاف خائبا

 العناكيف الداخمية عتبة ليا أثرىا في الدراسات الحديثة، إذ إفّ كمّما سبؽ يمكف القكؿ 
. تعطي لمقارئ االنطباع األكؿ قبؿ دخكلو إلى أعماؽ الّنص الركائي

 دالالت الحواشي والهوامش: خامسا

اليكامش عتبة مف عتبات الّنص يساعد المتمقي عمى استيعاب الّنص كفيمو 
دراكو،كيعتبر  أتي بيا الكاتب مأّكؿ مف اىتـ بعتبة اليكامش، فيي عتبة ضركرية " جيرار"كا 

. ىـ القارئ الّنص كيفسرهؼحتى م

اليكامش عادة تككف في أسفؿ الصفحة عمى عكس المقدمة فيي تأتي في مستيؿ 
. الّنص كاليكامش عبارة عمى نصكص صغيرة تمحؽ بالنص لمتكضيح كالتبياف

 لمتكثيؽ كالتعريؼ كالتفسير كالتكضيح كشرح بعض "ىبلبيؿ"جاءت اليكامش في ركاية 
الكممات الصعبة كرّبما لمتعريؼ بشخص ما، فقد كانت اليكامش مكجكدة بنسبة كبيرة في 

شارحة كمفسرة لمتف تككف الركاية، كخاصة في القسـ الثاني منيا المعنكف بمبلحؽ، فقد 
. الّنص

                                                   
 .122ص المصدر السابؽ ،: ىبلبيؿ( 1)



 "هالبيل"لعتبات النصية ودالالتها في رواية ا :                            الفصل الثاني

61 
 

 سباستياف دم ال"اليامش في الفصؿ التاسع المعنكف بشيادة : نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ
المجنة اإلفريقية ىي » : أماـ المجنة اإلفريقية، شارحا لمعنكاف، حيث جاء فيو أفّ " كركا

 لتقرير أىداؼ الحممة 1833 إلى الجزائر عاـ "لكيس فميب"لجنة أكفدىا الممؾ الفرنسي 
بيسكاتكرم " رئيسا، النائب في البرلماف الفرنسي السيد "بكني"الفرنسية، أعضاؤىا الجنراؿ 

 بجمع 1808 ضابط بحرية، كمفو كزير الحربية الفرنسية "سيباستياف"إلخ، أّما   ..."كاتيا
أّما فيما يخص  ،(1) «حتبلؿ الجزائراالمعمكمات الضركرية لكضع خطة كاضحة بيدؼ 

كأعاد صياغتيا في نص   فراش"قدكر"ىي التي كاف »"سيباستياف دم ال كركا "مذكرات 
، كجاء في (2) «أخكه يؤكد أّنو لـ يجد الّنص الفرنسي الذم ترجـ عنو "قدكر"كاحد، إاّل أّف 

أبناء "اليامش األخير أّف ىبلبيؿ نكح زكجة القتيؿ كأنجب منيا مف يدعكىـ الكافد 
رجمو عف نص تأّف ىذا الّنص نفسو الذم  :"سيباستياف دم ال كركا"، كأضاؼ "ىبلبيؿ

ك قد يقصد صاحبو أف رفض آدـ تزكيج " ك بذرة فيو"... بابمي، ينتيي عند قكلو 
. (3) «، كاف لرغبتو في قطع نسؿ بدأ بخطيئة "ىبلبيؿ"

ّف اليكامش في ركاية ىبلبيؿ ككأّنيا مكممة لممتف الركائي، أراد إنستطيع أف نقكؿ 
مف خبلليا أف يضع القارئ في صمب المكضكع الحكائي، كأف " سمير قسيمي"الكاتب 

. يخرجو مف دكامة الغمكض الذم اّتصؼ بو الّنص

ّف العتبات النصية ضركرية ال يمكف ألّم كاتب أف يستغني عنيا في إ:خبلصة القكؿ
أم شكؿ مف األشكاؿ ألّنيا تساعد القارئ بنسبة كبيرة عمى فؾ مضمرات الّنص قبؿ 

ال معنى لو دكف كجكد يمكف القكؿ إّف الّنص الكلكج كالغكص في أعماقو، كفي األخير 
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ىذه العتبات، كغيابيا يؤدم إلى شتات النص، فيي تعتبر المياد األكلي لممتف 
كىي كذلؾ بالنسبة لركاية ىبلبيؿ فقد ساىمت في مساعدة القارئ لمبحث في .الحكائى

النص ك استكشاؼ معانيو الداللية ك الكظيفية ، ك قد جاءت كميا عاكسة لممضمكف 
 . النصي 

 



 
 خاتمة  



  خاتمة
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العتبات الّنصية ىي بمثابة مفتاح لمقراءة تمّكن القارئ من الدخول إلى أغوار الّنص    
الرئيسي وذلك لما تحممو من عالمات ودالالت تساعد في عممية التواصل بين المبدع 

.  والمتمقي 

 بأىّم "ىالبيل"ا لموضوع العتبات النصية في رواية ن دراستناء عمى ذلك سنختموب    
:  إليياالمتوصل النتائج 

، فيي عبارة عن رسالة بين المبدع  النصية أن يتجاىل العتباتقارئال يمكن ألّي  -
 .والمتمقي

تكمن أىمية العتبات الّنصية في إمكانية  فيم الّنص واستيعابو واإلحاطة بو من  -
 . جميع جوانبو الداخمية والخارجية ، و ذلك من خالل رسم أفق التوقع

إذ تحفز القارئ  جمالية عمى الّنص،"ىالبيل" في رواية  العتبات الّنصيةأضافت -
 .عمى التسمل إلى أغوار الّنص بحثا عن المعاني المضمرة فيو 

المؤّلف ىو منتج الّنص ومالكو األول ، فيو يشكل مرآة عاكسة لنصو من عّدة  -
 اتجاىات سواء نفسية أو اجتماعية أو تاريخية، أما القارئ فيو المنتج  الثاني 

 .و بذلك يكون ىو المالك الحقيق لمنص 

عبارة عن فضاء من العالمات والّدالالت لما يمارسو من غالف رواية ىالبيل  -
 .وظيفة إغرائية وجاذبية لمّذات المتمقية

 عّدة ألوان متداخمة فيما بينيامن جاءت الموحة الفنية في رواية ىالبيل ممزوجة  -

 الكاتب  وّظفواالستيالل في رواية ىالبيل يحمل العديد من اإليحاءات والّدالالت -
 .حتى يستوقف القارئ، ويجبره عمى قراءتو مّما يجعمو يبحث عن معناه داخل الّنص
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  الواجية الخمفية عتبة من عتبات الّنص، ال تقّل أىميتيا عن الواجية األمامية -
تمام العمل األدبي  .وىي داللة عمى إنياء وا 

 أّن حضوره لو المؤّكد ليس ضروريا، وغيابو ال يؤثر في الّنص، لكن من اإلىداء -
 .أىمية كبيرة، فيو يزيد من جمال الّنص وتألقو

غياب العناوين الداخمية ال يحدث خمال في الّنص، لكن حضورىا يسيم في توجيو  -
 .عابو لمّنصيالقارئ واست

  جاءت اليوامش في رواية ىالبيل شارحة لمكممات الصعبة والتوضيح والتبيين -
 ."سيباستيان دي ال كروا"معّرفة ببعض الشخصيات التي تكممت عنيا الروية مثل 

 .العتبات النصية في رواية ىالبيل جاءت كمرآة عاكسة  لممتن النصي - 

عبارة عن أيقونة تحمل الكثير من الّدالالت،إذ أّنيا تستفز "ىالبيل"عنوان الرواية -
 .القارئ وتستدرجو لقراءة الّنص

 . أفق التوقع في رواية ىالبيل كانت صائبة أحيانا و خائبة أحيانا أخرى - 
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المصطلح باللغة الفرنسية المصطلح باللغة العربية   
اسم الكاتب أ 

 اإلهداء
االستهالل 

Nom décrivain  
Dédicace 

préface 
عتبة ع 

العنوان 
العنوان الحقيقي 
العنوان الفرعي 
العنوان المزّيف 
العنوان التجاري 

العناوين الداخمية 

Seuil 
Titre 

Titre principale 
Sous – titre 

Faux titre 
Titre commercial 

Inter titres 
  Jaquette / couvertureالغالف غ 
النص الفوقي ن 

النص الفوقي التأليفي 
النص الفوقي النشري 
النص الفوقي الخاص 

النص الفوقي العام 
 النص المحيط 

النص المحيط التأليفي  
النص المحيط الّنشري 

epitexte 
Epitexetautorail 
Epitexeteditorail 
Epitxete privé  
Epitexet public 

Péritexte 
Péri texte autorail 

Péri texte éditorial  
الوظائف و 

الوظيفة االيحائية 
الوظيفة الوصفية  
الوظيفة اإلغرائية 

ينية يالوظيفة التع

Fonctions 
Fonction connotative 
Fonction descriptive 
Fonction séductive 

Fonction désignative  
   
 



      
 

 

 المصادر و المراجع   
 



 المصادر و المراجع

 

70 
 

 عاصم عن حفصبرواية :  القران الكريم 
: المصادر : أوال 

  2010 1هالبيل ، الدار العربية ناشرون ، الجزائر العاصمة ، الجزائر ،ط:سمير قسيمي 
: المراجع : ثانيا 

: الكتب بالمغة العربية * 
 .  1996المغة و المون ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، د،ط : أحمد مختار عمار – 2
تحميل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة  منشورات : أمنة بمعمي  – 3

 . 2010 ، 1االختالف ، ط
. 2000 ، 1 ، الشرق ،طإفريقيا عتبات النص ، إلىمدخل : بالل عبد الرزاق  – 4
، موفم لمنشر ، الجزائر  بيروت   (دراسة  )السمة و النص السردي : حسين فياللي  – 5
. 2008 ، 2ط
بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء : حميد لحميداني - 6

. 2000 ،2بيروت ، ط
، تقديم سعيد  ( المناص إلىعتبات جيرار جينب  من النص  ): عبد الحق بمعابد - 7

. 2008 ، 1يقطين ، منشورات االختالف ، الجزائر العاصمة ، الجزائر ،ط
دار  (مغامرة تأويمية في شؤون العتبة النصية  )في نظرية العنوان : خالد حسين - 8

. 2007التكوين ، دمشق ، د ط ، 
  ، دار التكوين  دمشق  ( التأويل إلىمن التشفير  )شؤون العالمات  :          - 9

 . 2007حمبوني د ط، 
، منشورات (دراسة )قراءات في الشعر العربي الحديث و المعاصر : خميل موسى - 10

 .2000اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، سوريا، دط، سنة
  ، المركز الثقافي العربي  (النص السياقي  )انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين  – 11

 . 2006 ، 3الدار البيضاء ، المغرب ،ط



 المصادر و المراجع

 

71 
 

 اإلبداع جماليات إلىمدخل  ) النص المترابط إلىمن النص :  –             12
 . 2005 ، 1المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط (التفاعمي 

  جماليات التشكيل الروائي ، عالم الكتب الحديث ، اربد  األردن : سوسن البياتي  – 13
 . 2012 ، 1ط
 . 2014 ، 1عتبات الكتابة النقدية ، دار غيداء ، األردن ،ط:   –             14
  التناص في الشعر العربي ، دار الحامد ، عمان األردن :ظاهر محمد الزواهر  – 15
 . 2013 ، 1ط
   1المون وداللة في الشعر ، دار الحامد ، عمان ، األردن ط:  –                 16

2008 .
العنوان و االستهالل في مواقف النقري ، دار مكتبة : عامر جيميل شامي الراشدي  – 17

 . 2012 ، 1حامد ، عمان ، األردن ، ط
الصورة الصحفية ، دراسة سيميولوجية ، دار الهدى ، عين مميمة  : عبيدة صبطي  – 18

 . 2001الجزائر ، د ط، 
. 2006تعالق الرواية مع السيرة الذاتية  :عائشة بنت يحي بن عثمان الحكمي  – 19
الشعر و التمقي ، دار الشروق لمنشر و التوزيع ، عمان  : عمي جعفر العالق  – 20

 . 1995 ، 1األردن ، ط
، منشورات الرابطة  دار  (البنية و الداللة  )عتبات النص : عبد الفتاح الجحمري  – 21

 . 1996 ،1البيضاء ، ط
معجم السيميائيات ، الدار العربية لمعموم ناشرون ، الجزائر : فيصل األحمر– 22

. 2010، 1العاصمة ، الجزائر ،ط
 اإلرسالياتمغامرة سيميائية في أشهر  )سيميائية الصورة :قدور عبد اهلل ثاني  – 23

. 2008 ، 1، الوارق لمنشر ، عمان ، األردن ، ط (البصرية في العالم 
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قراءة في شعر حسن  )الصورة الشعرية و أسئمة الذات : عبد القادر الغزالي  – 24
 . 2004 ، 1، دار الثقافة ، الدار البيضاء ،المغرب ، ط (نجمي
عمم العنونة ، دار التكوين لمتأليف و الترجمة و النشر  دمشق  : عبد القادر رحيم  – 25

. 2010 ، 1سوريا ،ط
تحميل الخطاب األدبي و قضايا النص ، منشورات اتحاد : عبد القادر شرشار  – 26

. 2009الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا د ط ، 
المؤسسة ( دورها ، تصنيفها ، مصدرها ، رمزيتها  و داللتها  (األلوان : كمود عبيد – 27

 . 2013 ، 1الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
   (التقميدية  ) 1بداالتها ، إالشعر العربي الحديث ، بناية  و : محمد بنيس  – 28

 . 1989 ، 4توبقال ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط
تجميات التناص في الشعر العربي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب  : محمد عزام  – 29

 . 2010دمشق ، د ط ، 
تحميل الخطاب السردي ، معالجة تفكيكية سيميائية في : عبد المالك مرتاض  – 30

 . 1995رواية زقاق المدق ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ،د ط،
التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ، الدار البيضاء  : محمد الصفراني  – 31

 . 2008 ، 1بيروت ،ط 
العنوان و سيموطقيا االتصال األدبي ، الهيئة المصرية العامة : رامحمد فكري الجز – 32

 . 1998،د ط ، 
  1المفاهيم نحو تأويل واقعي ، المركز الثقافي ، الدار البيضاء  ط: محمد مفتاح  – 33

1999 . 
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 الصفحة   العنوان                                                                    
ب  -أمقدمة 

 المهاد النظري للعتبات الّنصية :   الفصل األّول  
-- مفهوم العتبات :أّوال 

 05المفهوم الّمغوي  -1
 06المفهوم االصطالحي  -2

 : أنواع العتبات : ثانيا      
 12العتبات النشرية االفتتاحية  -1

 12ّنص المحيط النشري  - أ
 12ّنص الفوقي النشري    - ب

 12العتبات التأليفية  -2
 13الّنص المحيط التأليفي  - أ

 13النص الفوقي التأليفي  - ب
 : أقسام العتبات : ثالثا 

 13الّنص المحيط  -1
 14 اسم الكاتب   1-1
 15 العنوان 1-2

 15المفهوم الّمغوي لمعنوان  -1
 16المفهوم االصطالحي  -2
 17أهمية العنوان  -3
 18أنواع العنوان  -4

 18العنوان الحقيقي  - أ
 18العنوان المزيف  - ب
 19العنوان الفرعي -        ج
 19العنوان التجاري -        د

 19وظائف العنوان  -5
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 19    الوظيفة التعيينية - أ
 20الوظيفة اإليحائية  - ب
 20الوظيفة الوصفية -         ج
 20الوظيفة اإلغرائية   -         د
 20الوظيفة الداللية  الضمنية المصاحبة -          ه
 21 االستهالل 1-3
 22 اإلهداء 1-4
 23 العناوين الداخمية   1-5
 23 الحواشي والهوامش 1-6
 24الّنص الفوقي - 2

 24الّنص الفوقي الخاص  - أ
 24الّنص الفوقي العام -   ب
 26أفق التوقع :     رابعـا 

 "هالبيل "العتبات النصية و دالالتها في رواية  :           الفصل الثاني 
 

 

 32دالالت الغالف : أوال 
 32اسم الكاتب  -1
 35العنوان  -2
 39األلوان  -3
 45الواجهة الخمفية لمرواية  -4
 46دالالت اإلهداء : ثانيا 
 49دالالت االستهالل   : ثالثا 
 52دالالت العناوين الداخمية : رابعا 

 60دالالت الهوامش والحواشي :خامسا 
 64: خاتمة

          ملــــحـــق  
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 68ثبت المصطمحات 
 70قائمة المصادر و المراجع   

 77فهرس الموضوعات 
 



:  ملخص   

      العتبات النصية ىي كل ما يحيط بالنص من عناوين و ألوان واسم الكاتب واإلىداء 
لى غير ذلك ، فيي تفتح أمام المتمقي أبوابا من أجل الغوص في النص  واالستيالل وا 

والبحث عن معانيو وفك مضمراتو وشفراتو، باإلضافة إلى ذلك فإن بين العتبات والنص 
عالقة ازدواجية تؤدي إلى فيم مكنوناتو لما ليا من دور فعال، واألمر نفسو ينطبق عمى 

فقد أعطت لمقارئ لمسة أدبية من أجل التوغل في النص بكل " ىالبيل"العتبات في رواية 
معانيو واستكشاف خباياه الداللية، إذن فالعتبات النصية في ىذه الرواية جاءت كمرآة 

 .عاكسة لممتن النصي بدءا من العنوان إلى االستيالل و اإلىداء

Résumé: 

      Les seuils textuels c’est tout qui entoure le texte comme des 
titres,couleurs,nom de l’auteur,dédicace,et le début…etc.Ils ouvrent 
des portes au lecteur pour recouvrir entièrement le texte ,et 
analyser ses difficultés et ses symboles,en plus de ça,ces seuils et 
le texte ont une relation double a aboutir à comprendre l’image du 
texte qui a un rôle efficace ,et la même chose par rapport au 
roman de “Halabil”.Ce roman se donne au lecteur un toucher 
littéraire afin d’incursionner au fond du texte avec ses 
significations,et découvrir ses secrets significatifs,donc ces seuils 
textuels dans ce roman sont arrivés comme un miroir réflecteur du 
contenu textuel commencement par le titre,jusqu’au début et 
dédicace. 

 
 

 

 



 


