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  شكـر وعـرفـان

احلمد هللا الذي هداين هلذا، محدا يوايف نعمته، ويدفع نقمته ويكايف مزيده، والشكر له 

  .سبحانه وتعاىل على كرمي  فضله الذي وفقنا إلمتام هذا العمل

  والصالة والسالم على خامت أنبيائه ورسله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  :أما بعد 

 كانت يل خري مرشد، وخري التقدير لليتأتقدم بأرقى وأمثن عبارات الشكر والعرفان و

فنهلت من نبعها الفياض، فكانت خري معني، أستاذيت  ،يف هذا املشوار العلميناصح، 

  .غنية بوضيافالفاضلة 

كما أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل كل من شد عضدي وأخذ بيدي يف هذا 

  .البحث سواء بالنصح أو املشورة

  

  



 

 

  .دون انتظار لك يل طريق العلم بكل افتخار، أزفها

  .عمرها تعلمين احلنان ومن جبنبها أحسست باحلب واألمان

  * إخويت*   

 * زوجة أخي* 

  * صديقايت* إىل اللذين سرت معهم يف طريق العلم نشقه حنو النجاح إليكم 

  إىل اللذين سهروا من أجل تعليمي حروفا من ذهب فأناروا دريب ألصل هلذه اللحظة

  

  حبيبة على قليب سكنت حتت التراب

  إىل كل من وضع بصمته هنا للمساعدة 

  .إليكم مجيعا أهدي هذا العمل

 

  اإلھـداء

يل طريق العلم بكل افتخار، أزفها إىل من مشى كل دروب احلياة ليفتح

  *يــأب *إليك

عمرها تعلمين احلنان ومن جبنبها أحسست باحلب واألمانإىل من أعطت 

  *أمــي*إليك 

  ، إليكمإىل اللذين خيفق فؤادي حبا هلم

  

* إليك  إىل األخت اليت أعطتها يل احلياة

  إىل زوجا أختاي

  *عائليت إىل*

إىل اللذين سرت معهم يف طريق العلم نشقه حنو النجاح إليكم 

إىل اللذين سهروا من أجل تعليمي حروفا من ذهب فأناروا دريب ألصل هلذه اللحظة

  *أساتذيت الكرام*إليكم 

حبيبة على قليب سكنت حتت الترابإىل كل روح 

إىل كل من وضع بصمته هنا للمساعدة 

إليكم مجيعا أهدي هذا العمل

  

إىل من مشى كل دروب احلياة ليفتح

إىل من أعطت 

إىل اللذين سرت معهم يف طريق العلم نشقه حنو النجاح إليكم 

إىل اللذين سهروا من أجل تعليمي حروفا من ذهب فأناروا دريب ألصل هلذه اللحظة

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ةـدمـقـم
 

  
 أ 

 

  

زوا على اليت أوالها الباحثون االهتمام، بعد أن ركّ ،الدراساتمواضيع أهم  العتبات النصية من 

، مهملني ومتجاهلني، بذلك ما يدور حول النص من عناوين، وهوامش نص اإلبداعيالبنية 

و فهم النص، وما إىل ذلك من نصوص حميطة، شكلت أمهية كبرية يف قراءة ... واهداءات 

ودالالته اجلمالية، باإلضافة إىل كوا ختلق لدى املتلقي انفعاالت ورغبات، تدفع  بكشف ابعاده

ويه، فهي حتمل إحياءات وإشارات متصلة بالبنية لنص، بعد أن تعطيه حملة عن ما حيإىل اقتحام ابه 

  .الفنية للمنت

الروائي مثال صار من الضروري االهتمام بعتباته ألا أساسية للدخول إىل متنه،  فالنص

يف  ،وحتليله حتليال يساعد يف فهمه، واألهم من هذا كله خدمتها للرواية من جوانبها اجلمالية

  .استقطاب القراء وإغوائهم

مجال ، ك)أمري تاج السر(للروائي السوداين  )366(وقع اختيارنا على رواية وقد 

ألمري تاج  366العتبات النصية يف رواية "هلذا املوضوع، فجاء العنوان موسوما بـ  خصب

  ."السر

  : دراستنا جمموعة من التساؤالت اليت من ابرزها  كان منطلقو

 إىل أي مدى ميكن للعتبات النصية أن حتمل دالالت تشري إىل مضمون النص؟ - 

 ما الذي تضيفه على النص الروائي؟وما مدى تأثري هذه العتبات على القارئ؟ و  - 

 ؟)ألمري تاج السر( )366(ة يف رواية وكيف كان جتلي العتبات النصي - 



 ةـدمـقـم
 

  
 ب 

 

  

 إحدى، كانت وجتول هنا وهناك ولصراحت تفأذهاننا،  األسئلة اليت تبادرت اىلهذه 

إىل اجنذابنا لعنوان الرواية، وحماولتنا كشف  باإلضافةالدوافع الرئيسية الختيارنا هذا البحث، 

  .دراسة مجاليات النصوص املوازية من خالل خباياه

املنهج السيميائي من اجل الكشف عن  أما فيما خيص املنهج ، فقد اعتمدنا على

 جاء حبثنا وفق خطة اشتملت علىف ،ينيتالداللة، باالضافة اىل اعتمادنا على تقسيم جريار ج

 ول الذي عنوناه مباهية العتباتاأل مدخل بعنوان حملة عن األدب السوداين، تاله الفصل مقدمة مث

، والثاين أنواع العتبات النصية والثالث أقسام اوهلا مفاهيم اولية،وجاء حتته عناصر  النصية

هذا الفصل، فصل آخر جاء  تلىالعتبات النصية وآخرها كان وظائف العتبات النصية، مث 

عناصر ،، واحتوى هو اآلخر )تاج السرألمري ) (366(العتبات النصية يف رواية جتليات وان بعن

عتبة  ،عتبة دار النشر ،عتبة التجنيس ،عتبة العنوان ،عتبة اسم املؤلف ،الغالفعتبة  :هي

ناصر خبامتة جاءت على شكل ع لنختم حبثنا ،عتبة التصدير ،عتبة العناوين الداخلية ،اإلهداء

 أعماله أهمبعد هذا ملحق تضمن صورة املؤلف و  ليأيت ،النتائج املتوصل إليها تضمنت أهم

ورقة الفهرس كأخر شيء  لتأيت ،البحثراجع اليت بين على أساسها مث قائمة املصادر و املالفنية 

  .يف البحث

ا الرواية يف حد ذا: وقد ساعدنا يف حبثنا هذا مجلة من املصادر واملراجع كان أمهها

جريار جينيت من النص إىل (، وكتاب عتبات )ألمري تاج السر( )366(املعنية بالدراسة، رواية 



 مقدمة

  
 ج 

 

  

، )لعبد املالك أشبهون(ة يف الرواية العربية، ، وكتاب عتبات الكتاب)بالعابدلعبد احلق () املناص

  .)لسعيد يقطني() النص والسياق( وكتاب انفتاح النص الروائي

دم تشعب املوضوع، باإلضافة إىل ع: واجهتنا جمموعة من الصعوبات من ابرزها وكأي باحث

حملة عنه، كون ي ، الذي ادرجناه يف املدخل لنعطاألدب السوداين القدرة على اإلتيان مبراجع يف

  .الرواية سودانية

، اليت )غنية بوضياف( الشكر والعرفان إىل األستاذة املشرفة الفاضلة تقدم جبزيلويف االخري ن

تقدم خبالص الثناء إىل كل من كما نهذا البحث،  متامكبري يف الفضل كان لتوجيهاا القيمة ال

  .يف تشجيعنا من قريب أو بعيد اسهم

نتمىن أن يصيب حبثنا هذا ولو الشيء اليسري من التوفيق، آملني من اهللا عز وجل  و هنا

  .أن يرشدنا ملا فيه خري لنا

  

  

  

  

  



 

 

  :مدخلالـــــ

 لمحة عن االدب السوداني
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 مسار يف مكانتها  هلا اليت الكربى، العربية اآلداب أهم بني من السوداين األدب يعد

 يأخذ مل ،حيث الثقافية املنظومة يف املرموقة املكانة ذه حيظ مل بدايته يف أنه إال العريب، األدب

 من السودان عاشته ما هذا كل يف السبب و املقروئية يف حىت ال و االنتشار يف حظه أيضا

   اخل... السياسية أو ، االجتماعية أو الثقافية سواء املستويات مجيع على احنطاط

 اليت« Sudanés Renaissance » السودانية الفكرية النهضة ظهور بعد لكن

 تتسم ": قولفي )السوداين األدب من خمتارات( كتابه مقدمة يف )كامل علي( عنها يكتب

 املفاخرة مزاج و نكهة و روح له ، سودانيا أدبا يسمى أن ميكن مبا تبشر و اإلصالحية بالدعوة

 تكون لكي ،نبينها نكاد ال ، أصالة و  قوة من منلك ما إىل األذهان تنبيه و ، القومية السودانية

 على الغشاوة إزالة على ساعدت فالنهضة، 1"املستقل الظهور و التقدم على يعني سندا لنا

 إن:"القول يمكنف النهضة هذه أسباب عن حبثنا إذا أما ،)كامل علي( حسب السوداين األدب

 حلقات فيه جلسوا ملن األخري هيأ وقد العلمي، هدعامل وقيام ،)عزدون( كلية إنشاء و التعليم

 دراسة لطالا األوىلأتاحت  بينما اإلسالمية، والشريعة والفقه األدب و باللغة معرفية علمية

 ما ذلك تال مث ، ديدةاجل و زاخرةال الثقافة من عامل على فيها تعلموا من ل،فأط االجنليزية اللغة

 السودانية النهضة قادت اليت االت أبرز من و ،2"االت و الصحف صدور أمر من كان

 1931 عام هلا صدور أول كان و )الريش أبو عباس حممد( حيررها كان اليت )النهضة( جملتا"

 و 3".)اهللا عبد حممد عرفات( بتحريرها يقوم وكان 1934 عام )الفجر( جملة بعدها، جاءت و

   .عامة والعربية خاصة السودانية النهضة يف كبري دور التني تنياهل يكون ذا

                                                           
  .8، ص 2015 دط، خمتارات من األدب السوداين، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر،: كعلي املّ  1

  .12املرجع نفسه، ص   2

  .الصفحة نفسهاملرجع نفسه، ا  3
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 النشر بداية مع" ارتبط إنه القول فيمكن السوداين لألدب الفعلي الظهور عن أما

 ببداية مجيعها املقرونة ، النظامية ساملدار عرب للتعليم  انتشار من و صحافةال و  مطابعلل  احلديثة

 1919 عام )السودان حضارة( جريدة وظهور، م 1898 سنة للسودان اإلجنليزي االحتالل

 هأعد ،م 1923 العام يف  السودان شعراء كتاب أول ظهر كما ،وطنية صحيفة كأول م،

 بالقصيدة يلتزمون ممن، سودانيا شاعرا 37 لـ خمتارة قصائد و تراجم حوى ،)نعيمة ميخائيل(

 كانت السوداين لألدب األوىل البدايات أن نفهم هذا كل خالل ومن 1"ومبىن لغة العربية

 السودان يف إسالمية مماليك بثالث املسلمني على" فيها اهللا فتح اليت األيام منذ شعرية، بدايات

 على اإلسالم نشر يف كبري دور هلا كان وقد تقلى، ومملكة الفور ومملكة الفونج مملكة:  هي

 هذا ظل حيث ،2" هناك للعربية خصائص وجود ويف بل اإلفريقية القارة يف شاسعة مناطق

 من السودان على تغريات حدثت حىت السودانية الثقافة على واملهيمن الغالب هو  األديب اللون

 هذه أتاحت وقد ،جديدة حلة اكتست اليت املدنية احلياة من عنه نتج وما التعليم، تطور ناحية

 أا" على عام بشكل تعرف اليت الرواية مثل أخرى إبداعية حماوالت لظهور الفرصة التغريات

 بدأت حديث أديب جنس فهي الكونية اإلنسان وقضايا اإلنساين، الوضع عن للتعبري مجايل إبداع

 األدبية األجناس من سبقها مبا وصلة، تاريخ هلا أن إال عشر، السادس القرن يف إرهاصاا

 األنواع هذه من عناصر حتمل و التراجيدي، الغنائي الشعر امللحمة،احلكاية،: مثل األخرى

 حمددين ومكان زمان يف شخصية حتققه الذي احلدث،الفعل، الفكرة، احلبكة،: مثل هلا السابقة

 3"بذاته قائم كفن ختصها تقنيات عرب العناصر هذه تأخذ الرواية أن أي ، حوارية أو سردية بلغة

 البناء ناحية من نظريا عن ختتلف ال األخرى، العربية الروايات من غريهاك السودانية الرواية و

   .اإلنسانية القضايا و الفين
                                                           

  .183، ص 2006، 1طعمان، األردن،  ية، دار القارص للنشر والتوزيع،التحوالت يف الرواية العرب: ثرية أبو نضال  1

  .16، ص 1978الشعر يف السودان، عامل املعرفة، الكويت، : عبده بدوي  2

، اهليئة القومية للثقافة والفنون، 15، جملة اخلرطوم، ع"حقالذات والرؤيا يف أعمال الطيب صاحل وإبراهيم اس: "حسن خليفة عبد الوهاب  3

  .26، ص 1995اخلرطوم، السودان، أفريل 
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 زاخرا ،أكثر أو كامال موضوعا"  فيها يعاجل املؤلف أن السودانية الرواية مميزات ومن

 يف األبطال أو البطل حبياة أمل وقد إال منها القارئ يفرغ ،فال أكثر أو واحدةة تام حبياة

 القاص أمام فسيحا" ميدانا الرواية هذه تعترب بل فحسب هذا ليس ،1" املختلفة مراحلهم

 ،2"الوقت من استغرقت مهما احلوادث يتتبع و أبطاله حياة عن الستار يكشف أن فيه يستطيع

 قد نشوئها، منذ السودانية الرواية ا مرت اليت املراحل بأن واملهتمون املختصون أمجع وقد

 ما الكتابة أنواع فتراوحت كتابتها، منط حيث من فنوا مستوى على كبرية حتوالت شهدت

  . السردية الواقعية و السحرية الواقعية بني

 تضع و مهمة سردية جتارب و روايات برزت" املاضي القرن من الستينات ويف

 يف حدث( يف إسحق إبراهيم الروائي ،جتارب التجارب هذه من، الصحيح مسارها يف الرواية

 من مها صاحل طيب و إسحق إبراهيم الروائي من كل أن أي 3"صاحل طيب رواياتو) قريةال

  . السودانية الرواية ملسار األوىل اتناللب وضعا

 عثمان(  كتبها سودانية رواية أول *)تاجوج("فهي السودانية الروايات أوىل عن أما

 اهللا عبد ليلخ( ل )بشر إم( رواية بعدها جاءت مث، 1948 العام يف صدرت و) هاشم حممد

 تنشرا مل أما إال السودانية الكتابات أوىل مها نييتاوالر هاتني أن رغم، 4" 1962 يف)  احلاج

 مؤسسات وجود عدم إىل يعود هذا يف والسبب ،متأخر وقت يف انشرت بل هما،تكتاب وقت يف

 األدب ميشيف  النقاد رجحه الذي السبب وهو ،الفنية األدبية األعمال هذه مبثل تم نشر

                                                           

  .189، ص 1970النهضة يف األدب السوداين، معهد البحوث والدراسات العربية، : حممد زغلول سالم   1

  .190املرجع نفسه، ص   2

 .www.aljazeera.net ،12/04/2016 ،16:30 ،")ندوة اخلرطوم(مسار الرواية السودانية  ":حممد املهدي البشري  3

، www.wadmadani.com 12/04/2016. اسم فتاة من قبيل محران السودانية، اشتهرت باجلمال واألدب والذكاء: تاجوج  *

16:45.  

  .www.theniles.ergk  ،24/04/2016 ،17:05، "الرواية يف السودان أحجام تعيق مسرية التقدم: "هشام الطيب  4
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 يف حملي وبقائه، العاملية إىل خروجه عدم إىل باإلضافة ،األدبية الساحة عن وغيابه السوداين

 اليت و باخلرطوم أقيمت اليت الندوة يف) البشري املهدي حممد(يقول  الصدد هذا ويف السودان،

 الكتابة و الرواية تواجه أساسية معيقات و مشاكل هناك أن إقامتها أساس الرواية كانت

 نشر عملية على تعقيدات وجود: " يقول أبرزها من واليت السودان، يف عامة بصورة اإلبداعية

 الكتابية األعمال و بالرواية االرتقاء عدم يف كبرية بصورة ساهم السودان يف اإلبداعية األعمال

 ما يكون أن ميكن ال الكتايب اإلبداع يف النهضة و االرتقاء وذلك.  عاملية مصاف إىل اإلبداعية

 ،النشر دور غياب هذا من تفهم و ،1" الدولة قبل من القيود رفع و النشر عملية تسهيل يتم مل

 حىت ال و توزيع دون اإلبداعية األعمال بقاء بالتايل ، السودان يف املتخصصة املؤسسات وغياب

 جتاه عملي اهتمام أي تبد مل مثال الدولة"  فيقول حديثه) البشري املهدي حممد(  واصلي ظهور

 بفرض ذلك اإلبداعية، الكتابة مسرية يف ركود خلق يف سامهت بل السودان، يف الرواية تطوير

 على فنية أسس على تستند ال جندها الرقابة تلك وحىت النشر، على الصارمة ورقابتها قيودها

  .2" اجيةمز أسس على إمنا اإلطالق

 السوداين األدب و خاصة السودانية الرواية هلا تتعرض اليت الصدامات هذه كل رغم

 داباآل باقي إىل يرقى أدبا يكن مل أنه يعين ال و األدب هذا قيمة من ينقص ال هذا أن إال ،عامة

 وسائل لألديب أصبح ،حدثت اليت االتصاالت ثورة فبعد العكس، على بل األخرى، العاملية

 بني من أيضا جند كما، ككل والغريب العريب العامل يف، بل فحسب السودان يف ليس أدبه لنشر

 الفلسطيين املؤرخ الناقد وجود"  اإلمام إىل خطوات السودانية بالرواية دفعت اليت املؤثرات

 تعطب مصرية مطبعة مع اتفق الذي الحقا، اخلرطوم جامعة اخلرطوم كلية يف )عباس إحسان(

 عثمان حممد(و) علي الزبري( و )اهللا شكر ليوجوخ( ،)ملك علي( األدباء أعمال بعد فيما

                                                           

  www.eljazeera.net ،24/04/2016 ،16:45، ")ندوة اخلرطوم(مسار الرواية السودانية، ":حممد املهدي البشري  1

  .املرجع نفسه  2
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 باع الذي )نور علي عثمان( لناشرها ،)السودانية القصة( جملة لعبته الذي الدور أيضا ،)يخلرا

 وهو آخر مؤثر إىل باإلضافة، القصة خدم ولكنه الة، وخسر بيته فخسر الة صدارإل بيته

  .1"السودانية الرواية تطور يف وحامسا مهما مؤشرا ذلك كان حيث مصر، يف الرواية ازدهار

 ،احمللية من والتخلص والظهور التطور يف السودانية الرواية ساعدت املؤثرات هذه كل

 أومل رواجا تلق مل اليت الفنية األعمال أو اآلداب بني من السودانية الرواية تبقى هذا كل ورغم

  . الظهور يف ا يليق صدى تلق

                                                           

  .28، ص "الذات والرؤيا يف أعمال طيب صاحل وإبراهيم اسحق ":حسن خليفة عبد الوهاب  1
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 .أقسام العتبات النصية .3

 .بات النصيةوظائف العت .4



 ماهية العتبات النصية                                         :الفصل األول
 

  
16 

 

  

 بكثري  من االهتمام يف السيمياء تحظيتعد العتبات النصية من بني الدراسات اليت 

والرسومات ،كاإلهداء ،احلديثة، حيث اهتمت هذه األخرية بدراسة اإلطار الذي حييط بالنص 

وغري ذلك من النصوص اليت أطلقت عليها  اخل،... وافتتاحيات الفصول واهلوامش ،التوضيحية 

كالنص املوازي، املتعاليات النصية، العتبات، وغريها من املسميات اليت تقوم " عدة تسميات 

متماثال يف نقل اهتمام املتلقي أو  ،بيانات النص، ويأيت الدور املباشر لدراسة العتبات عليها

مفتاحا  ،القارئ من املنت إىل النص املوازي، وهو ما اعتربته الدراسات النقدية احلديثة واملعاصرة

يف فتح النصوص املغلقة، حيث تلعب العتبات دورا مهما يف فهم النص، قد تتقمص دور مهما 

وقد متثل دور املساعد على اإلحاطة باملنت، فأصبحت هذه العتبات مبثابة النص الصادم ،املظلل 

  1."بصيص ضوء ملا ميكن أن ينطوي عليه النص إعطاءله قدرة يف  ،للمتلقي

يف حماولة  ،ومن هذا املنطلق نالحظ أن هذه الدراسة اجلديدة استهوت اهتمام الباحثني

  .منهم إلجياد مقاربات تطبيقية جديدة على النصوص خاصة الروائية منها

تبحث عن مصطلح يتميز بالدقة والشمولية  ،إىل اآلن العربية األدبية وال تزال األحباث

اليت تعىن بدراسة جمموعة النصوص اليت حتيط باملنت من غالف، ،ملقاربة هذه الدراسة اجلديدة 

ط يأي كل ما حي اخل،... أمساء مؤلفني ومقدمات وخوامت وحواشي وهوامش وعنوان رئيس، و

  .بالنص األديب

                                                           
  .22دت، ص  دط، ، بريوت،ف، الباب املفتوح، دار الساقيعبد الرمحان مني  1
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 :ماهية العتبات .1

  :الدالالت املعجمية لكلميت العتبة واملناص  . أ

 : العتبة )1

أسكفة الباب توطأ أو قبل العتبة العليا واخلشبة اليت فوق :" ذكر يف لسان العرب أن العتبة       

الدرج، : العضدتان، واجلمع عتب، والعتبواألسكفة السفلى والعارضتان احلاجب : األعلى

ويف ،مر فيها إذا كانت من خشب، وكل مرقاة منها عتبة : اختذها وعتب الدرج: وعتبة، عتبة

إما أا : حديثنا ابن النخاه قال لكعب بن مرة، وهو حيدث بدرجات ااهد، ما لدرجة؟ قال

مك، أي أا ليست بالدرجة اليت تعرفها يف بيت أمك، فقد روي أن ما بني أليست كعتبة 

 1."واألرض بني السماءالدرجتني كما 

يقال استعتبه أعطى العتىب، :" ا عن تعريف العتبة يف تاج العروس، فقد وردت مبعىنأم

  :أعتبه، أعطاه العتىب ورجع إىل مسرته، قال سعادة بن جؤية

  ذكر الغضوب وال عتابك يعتب     ارك    شاب الغراب وال فؤادك ت

  .أي ال يستقبل بعتىب

                                                           
  ).عتب(، مادة 948ص ، 1997، 1لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، ط: ابن منظور اإلفريقي مجال الدين حممد بن مكرم  1
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فالن إذا رجع عن أمر كافيه إىل غريه،  إِعتتب: و أعتب عن الشيء انصرف كأعتب، قال الفراء

أعتتب  فهو معتب : العظْم ابور: ب، ويقالالرجوع مما تركه إىل ما حيمن قوله لك العتىب أي 

 1" ، وأصل العتب الشدة كما تقدمكأعتب وهو التعتاب

 ):para texte(املناص  )2

الكلمة ، فtexteو  para: إىل مقطعني اثنني مها) para texte(صطلح م ينقسم           

 جند معناها يف اليونانية والالتينية املماثلة"حيث،األوىل أخذت الكثري من أشكال الترمجة 

مبعىن الزوج والقرين، وأيضا الوزن بني  أيضاجندها والتساوي،كما ميكن أن  ،واملشاة،

 2".مقدارين، والعدل واملساواة بني شخصني

يف هذه اللفظة هو تغري داللتها إذا أضيفت هلا كلمة ومثال ذلك  واملالحظ

)parapluie( ا املطرية وأيضا ونعين)parallèle (ا املتوازي ونعين.  

فقد تعددت تعريفاته  texteوهو  )para texte(من كلمة  أما عن اجلزء اآلخر

النسيج دائما " وهذا  األفكارواليت تعين النسيج وتسلسل ، textusودالالته، فاألصل فيه هو 

النص يضع ... و ،ي ذا القدروخيتف) احلقيقة(نتاج وستار جاهز يكمن خلفه املعىن اآلنوإىل 

ضائعة فيه، كأا ... وسط هذا النسيج تذاته ويعتل ما يف ذاته عرب تشابك دائم، تتفكك الذا

                                                           
  .203، ص 1994، دار الفكر، بريوت، لبنان، دط، 2تاج العروس من جواهر القاموس، مج: مرتضى الزبيدي  1

دط،  ، تقدمي سعيد يقطني، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، لبنان،)جريار جينيت من النص إىل املناص(عتبات : بالعابدعبد احلق : ينظر  2

  .42ص  ،2008



 ماهية العتبات النصية                                         :الفصل األول
 

  
19 

 

  

 ،ولو أحسنا استحداث األلفاظ،املشيدة لنسيجها  اإلفرازاتعنكبوت تذوب يف ذاا يف 

  1 ."ألمكننا تعريف نظرية النص بأا علم نسيج العنكبوت

النص ": أما لو عدنا إىل تعريف النص يف معامجنا العربية فنجد أنه ورد ذا املعىن

ما : نص احلديث بنصه نصا رفعه، وكل ما أظهر قد نص، وقال عمرو بن دينار ك الشيء،عرف

نص احلديث إىل فالن أي : ويقال لحديث من الزهري، أي أرفع له وأسندرأيت رجال أنص ل

  2."رفعه وكذلك نصصه إليه

صوب : نصيصا -الشواء) نص" (أما يف معجم الوسيط فقد ورد ذكر النص مبعىن 

نصبوه : عينه ووحده ويقال نصو فالن سيدا: نصا - غلبت وعلى الشيء: درعلى النار، والق

  .وأسنده إىل احملدث عنه رفعه: ويقال نص احلديث

وما ال حيتمل إال معىن واحد، أوال ) مو(صيغة الكالم األصلية من املؤلف : نصويقال 

األصوليني الكتاب نصوص وعند ) ج) (مو(اجتهاد مع النص : حيتمل التأويل ومنه قوهلم

  .والسنة

  .3"يقال بلغ الشيء نصه، شدته: منتهاه ومبلغ أقصاه: ومن الشيء

 texteو  paraيف كال مقطعيها ) para texte(واملالحظ مما سبق أن كلمة 

مصطلح مضبوط، أو معىن والتعريفات، مما صعب إجياد  والشروحأخذت الكثري من الترمجات 

                                                           
  .63 -62، ص 2001، 2قال، الدار البيضاء، طبا، احلسني سحبان، دار توفؤاد صف :لنص، ترلذة ا: روالن بارت  1
   ).نصص(،مادة  97 صلسان العرب، : ابن منظور  2
  ).نص(، مادة 926، ص 1972، 2، القاهرة، مصر، ط2، جاإلسالميةمصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، املكتبة  إبراهيم  3
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املصطلح، أخذ الكثري من الترمجات عند العرب  باإلضافة إىل أن هذا.ها ويشري هلادقيق هلا يفسر

داخل الدراسات األدبية، حيث أم مل يتفقوا على استعمال واحد، بل أبدعوا وغريوا يف 

ترمجام وكل هذا يعود إىل اعتمادهم على الترمجة القاموسية أي استخدام القواميس يف الشرح 

  .والترمجة

  :املفهوم االصطالحي  . ب

قد كان هلذا املصطلح صدى من الناحية االصطالحية، ف ةأما تعريف العتبات النصي

حسب  )كاملناصة ( معرفية عديدة تكبري ضمن الساحة األدبية، إذ نلحظ أن له مصطلحا

عملية التفاعل ذاا وطرفاها الرئيسيان :" والذي يعرفها بدوره على أا )سعيد يقطني(ترمجة 

وتتحدد العالقة بينهما من خالل جميء املناص كبنية نصية  ،)para texte(مها النص واملناص 

ا تكشاهد تربط بينهما نقط،وهي تأيت حماورة لبنية النص األصل ،مستقلة ومتكاملة بذاا 

تنتهي بنية النص األصل ن ،عن طريق التجاور، كأالتفسري أو شغلها لفضاء واحد يف الصفحة 

 1."م بنية نصية جديدة ال عالقة هلا باألوىلطر لنجد أنفسنا أماالسبنقطة ويكون الرجوع إىل 

خطاب (، )النص املوازي(، )املصاحب النصي(: إىل مصطلحات أخرى هي باإلضافة

جمموع النصوص اليت :" وهي كلها مصطلحات تصب يف ر واحد يتلخص يف اخل،... )املقدمة

                                                           
  .111، ص 2001، 2، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط)النص والسياق(ئيانفتاح النص الروا: سعيد يقطني  1
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من عناوين وأمساء املؤلفني، واالهداءات واملقدمات واخلامتات والفهارس  حتفز املنت وحتيط به

  1."واحلواشي وكل بيانات النشر اليت توجد على صفحة غالف الكتاب وعلى ظهره

باخليوط ملداخل اليت تؤهل القارئ لالمساك ا:" كما عرفت العتبات النصية بأا

  .العتبات تساعد يف فهم النص األديب، أي أن 2"وىل للعمل املراد دراستهاألساسية األ

، أي 3"مدخل كل شيء وأول ما يقع عليه البصر وتدركه البصرية" وأيضا عرفت بأا

  .أن العتبات النصية هي أول شيء يراه القارئ 

كل ما جيعل من النص كتابا يقترح :" يف هذا الصدد يقول بأا  )جينيتجريار ( جندو

نفسه على قرائه أو بصفة عامة على مجهوره، فهو أكثر من جدار ذو حدود متماسكة نقصد به 

  4."هنا العتبة

مدخل له أمهية كربى يدفع بالقارئ :" مث يعود ويوضع قوله هذا بقول آخر أن العتبات

  5."إىل املضي قدما حنو اكتشاف عوامل النص

هي أوىل مراحل قراءة ودراسة العمل  له ميكن القول بأن العتبات النصية ومما سبق ك

  .األديب فهي تعد جسر الولوج إىل دواخل النص

  

                                                           
  .223م، ص 2010هـ،  1431، 2معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر العاصمة، ط: فيصل األمحر  1
  .47، ص 2001، 1وزارة الثقافة، عمار، األردن، طسيمياء العنوان،  :بسام قطوس: ينظر  2
  .54، ص 2009، 1عتبات الكتابة يف الرواية العربية، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية، سوريا، ط: هونبعبد املالك أش  3

  .44، ص )جريار جينيت من النص إىل املناص(عتبات : بالعابدعبد احلق : ينظر  4
  .11، ص 2004، 1الصورة الشعرية وأسئلة الذات، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ط: عبد القادر الغزايل: ينظر  5
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  ): para texte(أنواع العتبات النصية  .2

 سنحاول فيما يلي ذكر كل ما يندرج العتبات النصية إىل قسمني أساسيني تنقسم

 :حتت كل قسم

 :)Editorial para texte) ( مناص الناشر(االفتتاحي / لنشريااملناص  .1

يف املناص اليت تعود مسؤوليتها للناشر املنخرط يف صناعة الكتاب  إنتاجوهي كل " 

الغالف، اجلالد، كلمة (إذ تتمثل يف  )G.Genette(وطباعته، وهي أقل حتديد عند جينيت 

  1"االفتتاحي/ ناص النشراملنطقة تعرف مبوكل هذه  ...)، احلجم والسلسلةاإلشهارالناشر، 

  : وهذا العنصر بدوره ينقسم إىل عنصرين اثنني مها

  :)pritexte Editorial(احمليط النشري  النص".أ

الغالف، اجلالد، كلمة الناشر، اإلشهار، " (يضم النص احمليط النشري حتت طياته 

مع تطور الطباعة  اكبري  اوقد عرفت هذه العناصر تطور ،وغريها 2"....)احلجم، السلسلة 

  .يف العامل الرقمية

  :)Epitexte Editorial(النص الفوقي النشري  .ب

                                                           
جملة  ،"أمنوذجا - ، الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، للطاهر وطارنص املصاحب يف الرواية اجلزائرية رواية الويلال إستراتيجية:" نعيمة السعدية  1

  .225، ص 2009ر، بسكرة، اجلزائر، ضمعة حممد خي، جا5املخرب، ع

2
  .49، ص )جينيت من النص إىل املناص جريار(عتبات : عبد احلق بالعابد  
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 1"... )شورات، امللحق الصحفي لدار النشراإلشهار، قائمة املن"الذي يضم حتته كال من

 :)para texte Editorial( )مناص املؤلف(املناص التأليفي  .2

االنتاجات واملصاحبات هو تلك "  ))Girar Genette(جريار جينيت (وقال عنه 

املؤلف، حيث ينخرط فيها كل من اسم /اليت تعود مسؤوليتها باألساس إىل الكاتب  ،اخلطابية

وينقسم هو اآلخر إىل قسمني  اخل،... اإلهداء واالستهاللالكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، 

  2."مهمني مها النص احمليط، التأليفي، والنص الفوقي التأليفي

 :النص احمليط التأليفي  . أ

ية، العناوين اسم الكاتب، العنوان، العناوين الفرع: الذي يضم حتته كل من "هو

 3 ."، التصدير، التمهيدالداخلية، االستهالل

 :النص الفوقي التأليفي  . ب

ته وشرحه ، إال أا تعمل على إضاءاخلطابات اخلارجة عن النص يضم كل تلك" 

مثل اللقاءات الصحفية، اإلذاعة، التلفزيون، احلوارات، املناقشات، الندوات،  ،وتكون إما عامة

                                                           
  .50، 49، ص )جينيت من النص إىل املناص جريار(عتبات : عبد احلق بالعابد  1

2
  .48المرجع نفسھ،ص

3
  .49املرجع نفسه،ص 



 ماهية العتبات النصية                                         :الفصل األول
 

  
24 

 

  

املؤمترات، القراءات النقدية، وكل هذا ينظم حتت النص الفوقي العام ، أما املراسالت، 

  1."الذاتية، تندرج ضمن النص الفوقي اخلاصالتعليقات  ،املذكرات احلميمية

رية، اع العتبات النصية التألفية والنشبني أنوج أن هناك عالقة ترابطية ومما سبق نستنت

وال تكتمل وظيفة إحداهن إال من خالل وجود  ،حيث أما ميثالن وجهان لعملة واحدة

لفية فهي ترتبط باملنت وبالتايل ال أصية النشر للعمل األديب، أما التاألخرى فالنشرية متعلقة خبصو

أي أما جزأ ال يتجزأ من بعض وكل نوع  ،وجود لغالف دون نص وال نص دون غالف

  .منها يكمل النوع اآلخر

  :ذا خنلص إىل املعادلة التالية اليت تشكل املناص وهي

  

  

  :أقسام العتبات النصية .3

إىل قسمني، سنحاول فيما سيأيت ) تيجريار جين(قسمت العتبات النصية من منظور 

  .أن نعرف كل قسم من هذه األقسام ونورد األمهية اليت ناهلا كل واحد منهما عند النقاد

  

                                                           
  .226، 225، ص "املصاحب يف الرواية اجلزائريةإستراتيجية النص :"نعيمة السعدية  1

   النص الفوقي + النص المحیط =المناص

 )para texte=péritexte+Epitexte( 
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   :)pritexte( النص احمليط  .1

اسم ك من مصاحبات" بالنص كل ما حييط النص احمليط بأنه ) تيجريار جين(يعرف 

الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، اإلهداء، االستهالل، وغريها، أي كل ما يتعلق باملظهر 

ومن  1."اخلارجي للكاتب كالصورة املصاحبة للغالف، كلمة الناشر يف الصفحة الرابعة للغالف

خالل هذا النص احمليط حيال بذهن القارئ إىل جمموعة من التصورات والتخيالت تشده وجتذبه 

         لتأثري على القارئ،إىل فتح ذلك الغالف ومعرفة ما حيتويه، ومن هنا جند أن للغالف دور يف ا

ك العالقة مجلة من التقنيات الطباعية املستندة إىل تل" عتمد يف فحواه علىوالنص احمليط ي

ة املباشرة واألساسية للناشر، التفاعلية بني املؤلف والناشر، فيغدو النص مما يقع حتت املسؤولي

عناوين، وحىت نوع من خطوط مستعملة وصور مرفقة بالغالف و ،ما خيص إخراج الكتابفي

  .2"ع به الكتابالورق الذي سيطب

، العنوان، االستهالل، )الكاتب(وقد يضم النص احمليط حتته كل من اسم املؤلف 

اإلهداء، العناوين الداخلية، اهلوامش واحلواشي، سنجعل لكل واحدة منها مساحة كافية للتكلم 

  .عنها

 

                                                           
  .49 ص، "إستراتيجية النص املصاحب يف الرواية اجلزائرية:"نعيمة السعدية  1
ختصص أدب حديث ومعاصر، إشراف  مذكرة لنيل شهادة املاستر ،خمطوط"رواية هالبيل لسمري قسيميالعتبات النصية يف :"ابتسام جراينية  2

  .13، ص 2014/2015أمحد مداس، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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 :الغالف  . أ

يعد الغالف أول شيء يلفت انتباه القارئ، حيث نتوقف عنده ونتأمله مث نسرح 

  .ا لهسبح يف خياالت الفكر مبجرد مالمستنون

د ومواد أخرى، حيث كان اسم نت الكتب تغلف باجلللكالسيكي، كايف العصر ا

يتموقعان يف ظهر الكتاب، وكانت صفحة العنوان هي احلاملة  ،املؤلف وعنوان الكتاب

للمناص، ليأخذ الغالف اآلن يف زمن الطباعة الصناعية والطباعة االلكترونية والرقمية أبعادا 

  1.جعلته يكتب مكانة يف عامل االبداع وأفقا أخرى

، ألنه ال يتشكل إال عرب مساحة الكتاب، وهو البارزةاملناصصات يعد أيضا أحد كما 

مكان حمدود، وال عالقة له مبكان حترك الشخصيات داخل النص، بالتايل هو مكان تتحرك فيه "

يتضمن كل اإلجراءات املتعلقة باختيارات نه بكل بساطة فضاء الطباعة، حيث عني القارئ، إ

واليت تكون أكثر داللة يف مكونات الكتاب مثل أشكال اخلطوط،  ،والرقمية الكاتب الطباعية

نوعية الورق املطبوع به، األلوان املختارة، وهكذا حيثما نرى الكاتب يسعى إىل االستفادة من 

كل اإلمكانات الكتابية والطباعية املتاحة، فإنه من املناسب أن نعترب هذا التوظيف جزء ال يتجزأ 

   2."من النص

                                                           
  .46، ص )ت من النص إىل املناصيجريار جين(عتبات : عبد احلق بالعابد:ينظر  1
  .53ص املرجع نفسه،  2
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 ،ومن هنا يعد الغالف احليز الرئيسي واملهم واألساسي يف التعريف بالعمل األديب

ا معرفة ميكنن ،من خالل إشاراته، حيث يعطي صورة موضحة للقارئ عن طبيعة النص الداخلي

نيس، موقع اسم ة، ألوان، جتصور: له ص وغريه من النصوص املصاحبةالعالقة املوجودة بني الن

  .وغريها... شر، مستوى اخلطاملؤلف، دار الن

 :الصورة .1

اهتماما  ثر األشياء جلبا لالنتباه، حيث لقيتيف العمل الروائي من بني أكتعد الصورة 

  : من قبل الدارسني الذين عرفوها يف اللغة بأا

 -٥صفة،  - ٤كل ما يصور، ۳وجه،  -۲شكل،  - ۱ح صور، وصور، وصور، : صورة"

م ، صفات الشيء املميزة، وباتصال الصورة باهليوىل يتيف الفلسفة ما به الشيء هو -٦ نوع،

  1"عملية اخللق

هام برا(الكتابة بالضوء، يعترب " بأاالصورة  تأما عن التعريف االصطالحي فقد عرف

اا، يف الصورة من أهم دعائم االتصال البصري املؤثر يف حساسية القاري بشكلها وألو )مولس

معان متعددة الحتوائها ا رسالة خارجية معربة، فهي ذات يف جوهره )جاك ديران( يعتربها حني

                                                           
  .557، ص 2005، 3لبنان، طالرائد ملعجم الفيائي يف اللغة واإلعالم، دار العلم للماليني، بريوت، : جربان مسعود  1
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متثل الرد العاطفي، أي احلسي غري املرتبط بالعقل، فهي ترمجة  ،مينية عديدةضعلى معاين ت

  1"املتلقي

إىل مشاعر عاطفية عاشها  صورة تأثري كبري على ذهنية املتلقي فهي توصلهلومن هنا فل

  .الكاتب

يعترب الرسالة البصرية مثل الكلمات وكل ) Christian Melz كرستيان ميلز(" أما عن

  2".عن تورطها يف لغة املعىن األشياء األخرى وال ميكن أن تنفلت

وتعد هذه الصورة لوحة فنية من اللوحات تعمل هذه اللوحة على نقل األفكار 

أيضا  )قدور عبد اهللا الثاين(ت فهي حتكي فكرة من خالل الشكل ويعرفها واإلحياءات والدالال

  3."ور البصريعبري بصري معاد وهي معطى حسي للتصكل تقليد، متثيل جمسد أو ت:" بأا

" فريى أن الصورة الفوتوغرافية تتميز  )Roland Barth روالن بارت(أما عن 

املهين واجلمايل، : منتقاة، ومعاجلة وفق املطلبني تتشكل من عناصر: بكوا ذات استقاللية بنيوية

مها فقط، إىل امللتقي الذي ال يكتفي بتسل يعطيان هلا بعدا تضمينيا، توجه اللذين واإليديولوجي

                                                           
 دط، ، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائي،))دراسة سيكولوجية(السلطة اخلامسة (الصورة والرأي العام : عبد الرمحان عمارة  1

  .26، 25دت، ص 
، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، )يف العاملمغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية (سيميائية الصورة : قدور عبد اهللا الثاين: ينظر  2

  .22، ص2005دط، 
  .25، 24ص : املرجع نفسه  3
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بل يعيد قراءا على ضوء ما ميلك من زاد ثقايف ورمزي، أي انطالقا من مرجعية ثقافة 

  1."حضارية

ة حترك امللتقي لتثري انفعاله وهي لغة بصرية من خالهلا وبالتايل تعد الصورة وسيلة نفسي

  .يتم توليد دالالت تساعد يف فهم وإدراك فحوى النص

 :اللون .2

حمل اللغة، " يفة تكنولوجية حل ا يف الصورة املوجودة يف الغالف وظ اختذ اللون

املوجودة يف الصورة بنفسية املتحدث واملتلقي، مث  وحمل الكتابة وهلذا يتوجب ربط األلوان

يف  من خالل كل هذا ، فسامهت دالالت اللون2"الوسط االجتماعي والبيئة احمليطة بالروائيب

 .نقل إشارات ودالالت حقيقية للنفسية البشرية

 :التجنيس  . ب

وىل يف األ سلكا من بني املسالكمالوحدات اجلرافيكية، أو " يعترب هذا العنصر من بني 

 من ق بالعنوان، يعرب عن مقصديه كلنسي نظام ملحفاملؤشر اجلالنص،  عملية الولوج إىل

                                                           
  .27 ص، )مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل(سيميائية الصورة : قدور عبد اهللا الثاين  1
، ص 2013 دط،، تقدمي حممد حممود، املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،)دورها، تصنيفها، مصادرها(األلوان : عبيد كلود  2

36.  
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ويبقى دائما  ،، فهو يساعد القارئ على حتديد نوع النص الذي يتلقاه1"كاتب والناشرال

 .التجنيس أو املؤشر اجلنسي ملحق بالعنوان دائما

 :العنوان  . ت

 :تعريف العنوان.1

به عليه يتداول، يشار به إليه، ويدل  و بهللكتاب كاالسم للشيء، به يعرف  العنوان

  :وجب تعريفه لغة أوالوقبل أن حنيط مبفهومه اصطالحا  أيضا،

عرف العنوان من الناحية اللغوية بالكثري من التعريفات ففي لسان العرب جند مادة 

  :هلا معاين هي) عنن(

  .أمامه ظهر: عن الشيء يعن عننا : الظهور -"

 .اعتراض وعرضه: عن الشيء، يعن وعنوانا وأعنن :اإلعتراض -

 .والعنوان األثر: قال ابن يرى: األثر -

 : قد جعل كذا وكذا عنوانا حلاجته وأنشد: يقال للرجل الذي يعرض وال يصرح :التعريض -

  ويف جوفها صمعاء متكي الدواهيا    ونعرف يف عنواا بعض أحفها   

                                                           
  . 191، ص1999عبد الرمحن أيوب،دار توبقال للنشر ،بغداد، دط، : مدخل جلامع النص،تر: جريار جينيت   1
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أي عرضه له وصرفته إليه ومسي عنوانا ألنه : الكتاب وأغشه كذا تعنن: عنوان الكتاب -

 1."يعن الكتاب من ناحيته

اإلشارة إىل بنا جتدر  ،أما من ناحية االصطالح، قبل الولوج إىل التعريف بالعنوان

يتطلب جمهودا " ، يف حماولة تعريف العنوان، وهو ان العنوانالتحذير الذي نادى به جريار جينت

بة، أكثر منها عنصرا شبه مركّز العنواين هو يف الغالب جمموعة حليل، ذلك إن اجلهايف الت

  2."حقيقيا

الذي عرف بأنه  ،غري أن هذا ال مينع من وضع بعض النقاط اليت تؤسس ملفهوم العنوان

اف بنيتها الداللية أو عند حتليلها واكتش ،الذي تتقدمه أو تتوخى به ،عالقة تدل على النص" 

  .، فالعنوان ال خيرج عن النظام العالقايت للغة3"تستقل بنفسها أحياناأن 

ز كل نص عن غريه، حبيث أنه ميي ،من هنا نالحظ أن العنوان هو حمدد هلوية النص

ويف ،وكشف حمتوى النص  ،وحيفزه ويزرع فيه حب االطالع ،ى للمتلقيويلعب دور املغر

  .انه، أي أن العنوان هو سر جناح مقروئية العملالقدمي كانوا يقولون أن الكتاب يقرا من عنو

ومن هذا املنطلق فقد كان العنوان سببا يف شيوع العديد من النصوص وشهرا، هلذا 

حيرص الكتاب على ضرورة أن تكون عناوين نصوصهم مثرية وجذابة، ألا هي العتبة البارزة 

                                                           
  .294، 290، ص )نعن(لسان العرب، مادة : ابن منظور  1
  .15، ص 1998، 1قال للنشر، املغرب، ط، دار توب)بنياته وابداالته النصية(الشعر العريب احلديث : حممد بنيس  2

 جامعة القادسية، كليةدع، ، جملة القادسية يف اآلداب والعلوم، )"أمناطه ووظائفه(العنوان يف الشعر العراقي املعاصر: "ضياء راضي التامري  3

  .14، ص 2010 العراق، ،األدب



 ماهية العتبات النصية                                         :الفصل األول
 

  
32 

 

  

عبارة مطبوعة وبارزة :" نهعنوان بقوله ايف تعريفه لل )الطاهر رواينية(وهذا ما تكلم عنه الناقد 

من الكتاب، أو نص يعاند نص آخر ليقوم مقامه، أو ليعينه ويؤكد تفرده على مر الزمان وهو 

عدولية، يسمح تأويلها بتقدمي عدد من اإلشارات والتنبؤات حول  اختالفيهيف كل شيء عالمة 

الرمزية وهو من كل هذه اخلصائص  حمتوى النص ووظيفته املرجعية، ومعاينة املصاحبة وصفاته

  1."يقوم بوظيفيت التحريض واإلشهار

القارئ له وظيفة مرجعية ميكن هلا مساعدة وبالتايل هو املساعد يف فهم النصوص ألن 

  .يف حتليل اخلطاب األديب عموما والقصصي والشعري والروائي خصوصا

أي أنه هو  ،2"لغوي ممكن أغلى اقتصاد"فهو يرى أن العنوان ) حممد فكري(أما الناقد 

طه باالقتصاد، وهذه العتبة تلفت انتباه حيث يرب ،اآلخر يربط العنوان بالوظيفة االشهارية

  .جعله يقتين هذا العملالقارئ، وتغريه لت

يف موضوع العنوان أن هذه الكلمة دخيلة من الغرب  )الغذامي عبد اهللا( فيما يرى

لقصيدة من خالل ترميزها بل كان عنوان ا ،مل يعرفوا ما يسمى بالعنونة ،،ألن العرب قدميا

  .اخل .....الالمية، امليمية، الرائية :حبرف مثل

                                                           
، ملتقى معهد اللغة العربية وآداا، منشورات "شعرية الدال يف بنية االستهالك يف السرد القدمي ضمن املاشنة والنص األديب: " الطاهر رواينية  1

  .141، ص 1995ماي /15/17باجي خمتار، عنابة، 
  .10ص  ،1998اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،دط،  العنوان وسيميوطيقا االتصال األديب،: حممد فكري اجلزار  2
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 ،و العناوين يف القصائد ما هي إال بدعة حديثة، اخذ ا شعراءها:"حيث يقول 

  1".حماكاة لشعراء الغرب، و الرومانسيني منهم خاصة

لك يكون العنوان ، وإذا حدث ذيف القدمي قصيدة معنوية ادإجي من النادر كان أي انه

كما قلنا سابقا وهذا اقرب إىل روح الشعر، ملا حتمله من إشارة صوتية هي من صميم  صوتيا،

  .الصياغة الشعرية

  يرجع العنوان إىل الغرب فما تعريف الغربيني للعنوان ؟ )الغذامي عبد اهللا( إذا كان

جمموعة من "يرى أن العنوان هو) Luo hokليوهوك (ي إن الناقد الغريب اهلولند

لتحدده و تدل  ،اليت ميكن أن تدرجه على رأس نص) كلمة، مجلة، نص(العالقات اللسانية 

  2."على حمتواه العام، و تعرف اجلمهور بقراءته

انية حظيت باالهتمام البالغ، حيث يعد رأس هو عتبة لس )هوكليو(فالعنوان عند 

من اإلشارات و  فةمحولة مكثو ألديب،أي هو شيء يتصدر العمل ا ،حمتواهو حمدد النص، 

  . القارئكتشفها الشفرات اليت ي

يف تعريفه للعنوان قد  ،)جوزيف بيزاكو مربوين(جند أن الباحث االسباين  يف حني

عالقة جد خمتلفة ل ،ألنه يقيم روابط ،إن العنوان عنصر متعدد االبتعاد" ربطه باألبعاد بقوله

                                                           
  .26، ص 1997، 4، اهليئة املصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية، مصر، ط)من البنيوية إىل التشرحيية (ري فكاخلطيئة و الت:عبد اهللا الغذامي   1
بوسقطة : ، مذكرة ماجستار، ختصص أدب حديث، إشراف"سيميائية العنوان يف مناذج من شعر املهجر الشمايل": سعيدي بن ألسبيت  2

  .09، ص 2012السعيد، جامعة باجي خمتار، عنابه، 
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، واملتفق عليه إالبداعييعد العنوان أساسيا يف العمل ومن هنا  ،)النص والقارئ(للعمل األديب 

يعكسه بأمانة  ،أن العنوان مرتبط ارتباطا عفويا بالنص الذي يعنونه فيكمله وال خيتلف معه

  1."ودقة

فالعنوان يعمل على تشكيل عالقات متعددة وخمتلفة بني النص والقارئ وبينه وبني 

  .نص، ليعترب هو األساس يف كل عمل، وبطبيعة احلال يكون للعنوان عالقة مبا يرويه املنتال

  :أنواع العنوان.2

  :، وأهم أنواع العناوينتعددت أنواع العناوين بتعدد النصوص ووظائفها

  :)Le titre principale(العنوان احلقيق  .أ

مبثابة  دعوي ،متلقييربزه صاحبه لل إذ حيتل واجهة الكتاب، ،وهو العنوان الرئيسي

  .بطاقة التعريف للعمل األديب

  :)Faux titre(العنوان املزيف  .ب 

وتكمن  ،اختصار وترديد لألولكويعترب  ،ي العنوان احلقيقي أو األصلي مباشرةيل

  .تأكيد العنوان احلقيقييف وظيفته 

  

                                                           
  .10 ، ص"سيميائية العنوان يف مناذج من شعر املهجر الشمايل": سعيدي بن ألسبيت  1
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  :)soutitre(  :العنوان الفرعي .ت 

أيت عنوان ملواضيع ، و يف الغالب يملهبعده ليكمن العنوان احلقيقي، و يأيت  يتسلسل" 

  1"ي وأو فقرات أو تعريفات داخل الكتاب و ينعته بعض العلماء بالعنوان الثان

  :)titre courait( :العنوان التجاري  . ج

هو عنوان  مله من  أبعاد جتارية، و، و ذلك  ملا حيةو يقوم هذا العنوان بوظيفة إغرائي" 

العنوان احلقيقي   ، ومتعلق غالباً  بالصحف، و االت و هذا ينطبق كثريا على العناوين احلقيقية

  .2"ال خيلو من بعد إشهاري و جتاري 

  :)Qualitatiftitre( : توعديألالعنوان  .د 

و هو عنوان مييز نوع النص و جنسه، فيكون مرشدا يكون أسفل العنوان احلقيقي، " 

  .3...."نوع ذلك اإلنتاج اإلبداعي من حيث هو رواية أو قصة أو شعر أو مسرحيةإىل 

  

  

  

                                                           
  .50ص ،2010، 1ين، دمشق، سوريا، ط، دار التكوعلم العنونة:عبد القادر رحيم : ينظر  1
  .52،  51ص  املرجع نفسه،  2
أدب حديث ومعاصر،  ، خمطوط مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص"سيميائية العنوان يف ديوان سنابل النيل هلدى ميقايت": عامر رضا   3

  .56ص ،2006/2007مد خيضر بسكرة، ، جامعة حمواإلنسانيةأمحد، كلية األدب والعلوم االجتماعية  جاب اهللا إشراف
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   :أمهية العنوان  .3

أحواله علما مستقال له " له أمهية كبرية مكنته من أن يكون  إن العنوان كما سبق و أن ذكرنا،

قراءة  ، هلذا فإن أيالذي يسميهالنص  ،حد بعيد إىل و قواعده اليت يقوم عليها، فهو يوازي

  1".تنطلق من العنوان ضاء البد أنف ستكشافيه أليا

عن األوىل، تظهر هذه األخرية   تقل شأنا أمهية أخرى ال فحسب بل للعنوان ليس هذا

يفتح شهية  فهو الذي ،مع اية العمل يوجد هلا إصابة إالال  ،يثريه من تساؤالت" ن خالل مام

هو  سببها األول طبعلبا ستفهام يف ذهنه واليتاالت تراكم عمليا من خالل للقراءة أكثر القارئ

ساؤالت بغية إسقاطها على تإجابات لتلك ال النص حبثنا عندخول عامل  العنوان، فيضطر إىل

  2."العنوان

، فرديبفكرة هي إنتاج  ،ط الفكر اجلماعيكبرية تساعد يف ربأمهية  ومن هنا فللعنوان

 و3."نوعي يشمل رسالة إعالمية للمتلقياتصال مجاعي تكوين  " أيضا له أمهية أخرى تكمن يف

 تماشى مع أفكار املتلقي من أجل شدألعماهلم تن اويعن الختيار ،هلذا حيرص العديد من الكتاب

  .األدبية لاعمألا وسحبه لقراءة هذه انتباهه

  

                                                           
  .47علم العنونة، ص : القادر رحيم عبد   1

  .46املرجع نفسه، ص   2

مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، .) الذات ، الوطن، اهلوية ( ما بعد احلداثة يف الرواية العربية اجلديدة : مصطفى عطية مجعة  3

  .129، ص 2011، 1ط
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  :عتبة اسم املؤلف  . ج

له، حبيث  من الدعائم الرئيسية ، يعدمرجعا أساسيا للخطاب ملؤلف بوصفهإن اسم  ا

مؤلفه، يكون مصدر خطورة، ويصري أرضا غريبة حتار فيها مل اسم اخلطاب إن  هو مل حي" أن 

بالتايل ال ميكن أن خيلو أي عمل  ،1"األقدام وختتلط باالجتاهات، لغياب نقطة مرجعية مضمونة

ارئ سوى البحث عن الق  على وما - النص –ليا عليه عله سلطة " فهو  ،من اسم صاحبه

   2."عترب الكاتب تبعا لذلك هو املالك احلقيقي للنصوي، الداللة

يف "حيث جند أن له دور كبري  ،املهمة ةياملناصالكاتب من بني العناصر  اسمعد يو

ذائع الصيت  ن املؤلفخاصة إذا كا ،ارمهاقة املتلقي بالنص، فال ميكن  ألحد إنكتوجيه عال

 3."ساط القراءومنشورا يف أمتداوال  امسهوكان 

ني من اء املؤلفألمستقتىن ملا يكون  ،األحيانكثرية من يف  الكتب أن ومن هذا نفهم

  . حضور 

النص  يف إضاءة ،مله من داللة كبريةالعتبة مكانه يف الدراسات، ملا حت حتتل هذه

 مشروعيةالروائي، العمل  ويعطيه  أو الشاعر أو الكاتب اسمحضور زكي وبالتايل ي ،وتوضيحه

                                                           
الشبكة العربية لألحباث والنشر، دط،  ،)األخبار و الكرامات و الطرق(يب واإلسالمي التراث العرعتبات احملكي القصري يف : اشم اهل أمسهر  1

  .58ص  ،2008
، 2005 دط، ، املركز الثقايف يف العريب،  بريوت، لبنان،)مدخل إىل مجاليات اإلبداعي التفاعلي(من النص إىل النص املترابط :سعيد يقطني   2

  .118ص
  .58 ، ص) والطرق ماتراالك و األخبار (واإلسالمي العريب التراث يفالقصري  احملكي عتبات: اهلاشم  أمسهر  3
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 ابتا فوجود املؤلف على غالف الكلذ ،عربه يتعرف  القارئ على املؤلف، ووالترويج التوثيق

"  ،يةملإدعاء وانتحال وسرقة أدبية أو ع والتعريف بالعمل وتوقيعه، جتنبا لكل،يعين حضوره 

حني  أما ،ق للقراءةسه حب، فإنه يتحرك ويهب نفالنص مستوى إىلاملؤلف  اسم فحني يرتقي

 أواملؤلف مشهور  أنمة على فال يكون موضوع قراءة، بل عال صر وجوده على الغالفيقت

  .1"ولأو جمهه معروف شب

  :هي )جريار جينيت(أشكال حسب  ةيأخذ ثالث املؤلف أنالكاتب أو  ألسموميكن 

  .(onymat)  احلقيقي  االسم أمامكون فن على احلالة املدنية له، اتبالك اسمدل إذا . 1" 

 باالسميعرف  أمام مافنكون  ،فين أو الشهرة كاسمغري حقيقي  اسمدل على  أما إذا. 2

  .(pseudonyme) املستعار

يعرف  اهول أو ما االسمنكون أمام حالة  ،اسمإذا دل على أما . 3

  Anonymat".(2(بـ

يف إبراز وتبيان وهوية العمل  اهمم ااملؤلف دور اسمة لعتب أننستنتج  من هذا كله

  .ديب للمتلقياأل

  

                                                           
  .60، 59، ص 1991، 1بنية النص السردي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط: يد محيداينينظر ،مح  1
  .64.، ص)جينت من  النص إىل املناصجريار ( عتبات : عبد احلق بالعابد   2
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  : دار النشرعتبة   . ث

إن لدور النشر دور يف جعل املؤلف ينجح وينال من الشهرة والنجاح ما يناله، فإذا 

كثرية العرض  ،كانت دار النشر معروفة، كان هلذا دور يف جعل الكتب املوزعة من طرفها

ألنه يف بعض األحيان جند أن بعض القراء يعرفون عن دور النشر  والطلب من طرف القراء،

طبعها موثوقة وال تقتىن األعمال اليت ت بأا حتذف من النصوص األصلية، وتزيد فتصبح غري

فعتبة الناشر جتسد السلطة االقتصادية للعمل اإلبداعي أي " ،وتوزعها وتنشرها هلذه األسباب

يف إيصال العمل اإلبداعي للجمهور القارئ وختضع عملية النشر أا السلطة املالية املتحكمة 

هلذا تكمن أمهية دور النشر  1)" املؤلف، الناشر، القارئ(لنظرية التواصل عامة بأطرافها املختلفة 

دور النشر من خالل عمليات الطباعة أنتجت تقنيات  ، ويف إدخال ملسة مجالية على العمل

  .ها وطرق توزيعها ونشرها وإيصاهلا إىل القارئجديدة يف طباعة الكتب وإخراج

  :اإلهداءعتبة   . ج

تقليد قدمي " بل هي ممتدة يف التاريخ ألا  ،مل تكن عتبة اإلهداء وليدة العصر احلديث

إىل شخصيات  بإهداء امأشار إليه الكثري من األدباء والكتاب وقبلهم الشعراء، وهم يتوجهون 

هلا حضورها ودورها يف األوساط الثقافية والسياسية والدينية، سنجد اشتغال هذه العتبة 

بوصفها تقليدا أدبيا يوطد العالقة بني املهدي واملهدي إليه على اختالف طبقام، حيث تشتغل 

                                                           
وغيلسي : هادة املاجستري، إشراف، خمطوط رسالة مقدمة لنيل ش"ماديشعرية النصوص املوازية يف دواوين عبد اهللا احل: "بوغرنيطة رفيدة  1

  .187، ص 2007هـ،  1428يوسف، ختصص بالغة وشعرية اخلطاب، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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وهي مبثابة عتبة اإلهداء على نقطة حمورية ومهمة ترتكز على طبيعة العالقة بني طريف اإلهداء 

  1."رسالة باثة، مكثفة، مركزية حتمل يف طياا الكثري من الدالالت

الرواية أو العمل  فهم نص ، اليت تساعدنا يفيعد اإلهداء من بني العتبات النصية املهمة

 أيضا كونه غمرا اجلزء ومل يعره اهتماما، األديب عامة، على الرغم من هذا، فقد أمهل النقد هذ

اعية داخل احلياة األدبية، يستهدف عربها الكاتب خماطبا معينا ويشدد على دوره ممارسة اجتم"

يف إنتاج هذا األثر األديب قبل، وبعد صدوره، وعلى هذا األساس فإن اإلهداء ال خيلو من 

ليس هذا .2"باجتهيقصدية، سواء يف اختيار املهدي إليه أو يف اختيار عبارات اإلهداء وشكل د

يف بعض  ،عد على فهم حمتوى الروايةا مسااعتبار اإلهداء نصا مصغرميكن " ل فحسب ب

  3".أوجهها اخلاصة أو معرب للدخول إىل عامل الكاتب احلميم

 "ومن هنا نالحظ أن العنوان هو رسالة محيمية تأيت يف صيغ خمتلفة قد ترد على 

 يغ اإلهدائية اليتإىل غري ذلك من الص ،شاكلة اعتراف وامتنان، شكر وتقدير، رجاء والتماس

  .4"سي واحلميم الدور املميزتؤدي فيها البعد الوجداين، احل

                                                           
  .98، 88، ص 2014، 1، دار غيداء، عمان، األردن، طعتبات الكتابة النقدية: سوسن البيايت  1
  .199عتبات الكتابة يف الرواية العربية، ص : أشبهونعبد املالك   2
  .205املرجع نفسه، ص   3
  .199ص  املرجع نفسه،  4
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يف فهم النص، فقد يكون العمل أصال يدور  اكبري اميكننا القول إن لعتبة اإلهداء دور

ألن  ،العتبة دور آخر أال وهو التأثري على القارئ وإغرائه حول املهدي إليه، إضافة إىل أن هلذه

  .األحيان يلجئون إىل قراءة اإلهداء قبل التحول إىل العمل اإلبداعي القراء يف بعض

  :االستهاللعتبة   . ح

كثريا ما يلجأ املؤلفون إىل إدراج أقوال وشواهد يف استهالالت الكتب وأبواا 

البنائي " االستهالل هو الصدى ، وتشري للنص واملنت ، فهيوتكون مكثفة يف األغلب ،وفصوهلا

ويف الوقت نفسه هو عنصر  ،من العمل الفيت كله اخلاضع ملنطق العمل العلمي والتارخيي املتولد

) أرسطو(، ويعرفه األول للنص ،هو احملرك الفاعل ، باعتباره بدء الكالم وله خصوصيته التعبريية

ويناظره يف الشعر املطلع، ويف فن العزف على الناي االفتتاحية، فتلك  ،هو بدء الكالم: فيقول

  1".لوت كأا تفتح السيل إىل ما يتبداياكلها 

لف ويبدو ميثل مكانا منعزال يف املؤ" أن االستهالل  )أهلاشمأمسهر ( هذا وأضاف

إذن ،2"خارجا عن األثر، إال أنه منغرس فيه حىت النخاع، بل هو مرآته األسلوبية واإليديولوجية

والذي  ،أو ختاميا ابتدائياك الفضاء من النص االفتتاحي الذي يأيت بصورة هو ذلفاالستهالل 

احية لألعمال يتم إدراجها لقصد معريف، مبا أنه يعترب افتت بإنتاج النص، وهلذا فإنه عتبة عيني

  .األدبية 

                                                           
  .17، ص2009، سوريا، دط، قفن البدايات يف النص األديب، دار يبنوي، دمش االستهالل: ياسر نصري: ينظر  1
  .64ص ،)األخبار والكرامات والطرق( التراث العريب واإلسالميصري يف عتبات احملكي الق: أمسهر أهلاشم   2
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  : ولالستهالل وظيفتني 

األوىل جلب القارئ أو السامع أو الشاهد، وشده إىل املوضوع فبضياع انتباهه " 

وهذه الوظيفة ذات شعب  ،سر القول ملا حيتويه النصيأبتضيع الغاية، أما الثانية فهي التلميح 

 اوبالتايل فاالستهالل حيتل موضع ،1"عدة منها االستهالل يف أحسن املواضع وأكثرها استثارة

  .يف استثارة املتلقي وجلب انتباههيساعد  امهم

  ):عناوين الفصول ( عتبة العناوين الداخلية   . خ

أو وهي عناوين مرافقة " ،بداعيعتبات تكون داخل النص اإلإن هذا النوع من ال

فصول واملباحث واألقسام كعناوين ال:وجه التحديد يف داخل النصبو  ،صللن مصاحبة

للجهور  هغري أن يوج األصليوهي كالعنوان  الشعريةواألجزاء للقصص، والروايات والدواوين 

على  تتحد مبدى إطالع اجلمهور فعال، خلية فنجدها أقل منها مقروئيةاأما العناوين  الد ،عامة

لنص و ا إليهم رسلمن ي عتبارهمبا ،هتموضوعاوقراءة فهرس  ،أو تصفح/ نص الكتاب

  2"املنخرطون فعال يف قراءته

 أن األوىل ما من ضرورة لوجودها يف ،اخلية عن العناوين العامةوما يفرق العناوين الد

ألن حضور العناوين الداخلية حمتمل  ،عد حضورها ضرورياالكتاب، على عكس الثانية، اليت ي

يف كل الكتب إال إذا كانت هذه العناوين من أجل اإليضاح وهو ما  اوإلزامي اوليس ضروري

                                                           
  .24، 23االستهالك فن البدايات يف النص األديب، ص : ياسر نصري  1
2
  .125، 124.، ص)جينت من  النص إىل املناصجريار ( عتبات : عبد احلق بالعابد   



 ماهية العتبات النصية                                         :الفصل األول
 

  
43 

 

  

وما يفرق العناوين الداخلية يف الكتاب على عكس العنوان " بقوله  )بالعابدعبد احلق (أورده 

األصلي الذي يعد حضوره ضروريا، فحضور العناوين الداخلية حمتمل، وليس ضروري وإلزامي 

يف كل الكتب، إال ما كانت حتتاج إىل تبيان أجزائها وفصوهلا ومباحثها فتوضع هذه العناوين 

  1"لزيادة اإليضاح

إما  ،دها على رأس كل فصل أو مبحث، فقد جنمتظهر مثل هذه العناوينأما عن مكان 

مستقلة عن العنوان األصلي أو مقابلة له، فيكون العنوان األصلي متموضعا ميينا، والعناوين 

الداخلية متموضعة يسارا، كما أا ميكن أن تكون يف الفهرس أو قائمة املواضيع، فهذا مكاا 

كما ،كأداة تذكريية وتنبيهية يف جهاز العنونة :"  )جينتجريار (عند  املعتاد ألن الفهرس يعد

والعناوين الداخلية تكون عامة يف الطبعة األوىل للكتاب  2"جندها غري ضرورية يف بعض األعمال

إال أننا ال ميكن أن جنزم بظهورها يف الطبعات  ،لتظل تظهر يف الطبعات املوالية للطبعة األوىل

  .فهو واضعها األول واألخري ،يبقى مرهونا برغبة الكاتب نفسه ألن ذلك ،األخرى

  :احلواشي واهلوامش عتبة  . د

 بوضع إن احلواشي هي وسيلة يراد ا التعليق وبسط فكرة يف املنت، وقد قام جينت

تبط جبزء منتهي تقريبا من ملفوظ متغري الطول مر:" تعريف شكلي للحافة واهلامش بقوله 

قصد  ،م للنصأن يأيت يف املرجع، فهي إضافة تقدوإما (...) أن يأيت مقابال له  النص، إما

                                                           
  .125، ص )من  النص إىل املناص جينتجريار ( عتبات : عبد احلق بالعابد   1

2
  .226.املرجع نفسه، ص  
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تتخذ يف ذلك شكل حاشية  ،بتزويده مبرجع يرجع إليه ،تفسريه أو توضيحه أو التعليق عليه

مبالحظاا وتنبيهاا القصرية أو املوجزة الواردة يف أسفل  ،الكتاب أو العنوان الكبري يف الصحافة

  .1"آخر الكتاب ختربنا عما ورد فيه نص أو يفصفحة ال

إال  ،واحلواشي من بني أهم الكتابات النصية على الرغم يف وقوعها يف أسفل الكتب

أا تعمل على شرح وتفسري الكثري من املبهمات يف العمل األديب، وبالتايل تعد وسيلة مساعدة 

  .للقارئ لفهم النص

  :)prétexte(النص الفوقي  .2

املوجودة خارج الكتاب فتكون منغلقة يف فلكه كاالستجوابات :"العتبات وهي كل 

  2"ؤمترات والندواتواملراسالت اخلاصة والتعليقات، وامل

 (Epitexte)و )pritexte(االختالف يف الترمجة بني مصطلحي وعلى الرغم من

صورة  إال أن كالمها يشكالن وجهان لعملة واحدة أال وهي النص الفوقي وتتقامسان معا

  :قسم النص الفوقي إىل قسمني مهانوي ،جتاوبية للحقل القضائي للمصطلح

  

  

                                                           
1
  .197ص، )جريار جينت من  النص إىل املناص( عتبات : عبد احلق بالعابد  

  .50، 49ص املرجع نفسه،   2
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 :النص الفوقي اخلاص  . أ

ليس غياب اجلمهور  ،والنص الفوقي اخلاص الفوقي العام الذي مييز ويفرق بني النص" 

بني الكاتب واجلمهور احملتمل املعرب عنه باملرسل إليه  ،املستهدف، ولكن حضوره املتموضع

 :األول، إذ يقسم جينت النص الفوقي اخلاص إىل قسمني

 ويتكون هذا النص الفوقي السري من املراسالت بني الكاتب : النص الفوقي السري

 .وقراءاته ومراسالت مكتوبة أو شفوية من قرائه

  الكاتب إىل ذاته حماورا إياها وهذه الوجهة  يتوجه فيه وهو الذي:احلميميالنص الفوقي

 :الذاتية تأخذ شكلني مها

 .شكل املذكرات اليومية -

  1".شكل النصوص القبلية -

 :النص الفوقي العام  . ب

كل "  ،وميكن تعريف هذا النص بأنه ،وهي كل البواقي املناصية من النص احمليط

لكنها تدور يف فلك داخل  ،يف الكتاب نفسه ،العناصر املناصية اليت جندها ماديا ملحقة بالنص

ويتحدد موقع النص الفوقي العام يف أي مكان  ،يفترض أنه حمدود واجتماعي فيزيقيفضاء 

                                                           
  .24، ص "العتبات النصية يف رواية هالبيل لسمرية قسيمي:"ابتسام جراينية  1
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فيمكن أن يظهر يف جريدة أو جملة أو حصة تلفزيونية أو إذاعة أو لقاء صحفي أو  ،خارج النص

  . تتبع العمل األديب، أي أن النص الفوقي هو كل املالحق اليت1"ملتقى أو مؤمتر

  :) para texte) (املناص(وظائف العتبات النصية . 4

تعد العتبات النصية الوسيلة اليت حتدد النص، وتظهر هويته وتتقدم أوىل الدالالت 

للمتلقي، إذن فالعتبات تقوم بدور مهم يف فهم النصوص األدبية فهي تؤدي وظائف مجة، وال 

ال ميكن إغفاهلا أو  ا لكل عتبة منها وظيفة،وظائف واحدة وإمننقصد هنا مجع كل العتبات يف 

وإعطائها حقها، وسنحاول فيما يلي ذكر كل عتبة وما تقوم به  ،جتاوزها دون التحدث عليها

  .من دور

 :)La fonction de titre(وظيفة عتبة العنوان  .1

موقع (مكاين خاص يتمتع مبوقع "فاحتة القراءة وبالتايل فالعنوان  إن عتبة العنوان تعد

 ا، ألداء وظائف فريدة يف سيميوطيقبه قوة نصية املوقعةوهذه اخلصوصية  ،)استراتيجي

  :، من بني هذه الوظائف نذكر 2"االتصال األديب

  

 :)La fonction de désignation) (التعيني(الوظيفة التعيينية .أ

                                                           
1
  .135.، ص)جينت من  النص إىل املناصجريار ( عتبات : عبد احلق بالعابد   

 دط،  ، دار التكوين للتأليف والترمجة والنشر، دمشق، سوريا،ة تأويلية يف شؤون العتبة النصيةمغامر(يف نظرية العنوان : خالد حسني حسن  2

  .97، ص 2007
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يضطر املؤلف والناشر إىل صياغة " حيث الوظيفة من بني أهم الوظائف تعد هذه 

عنوان مالئم للكاتب لتمييزه عن غريه، وإبراز نصوصيته وطبيعته وتفادي أي لبس ميكن أن 

خيلفه يف ذهن متلقيه، وال تصبح للعنوان قيمة اجتماعية معترفا ا إال بعد تعاقد املؤلف والناشر 

إذن فالعنوان  1)".اإلبداع القانوين(القانونية  ومتتعه بالصفة) االتفاق على بنود العقد وتوقيعه( 

الكتاب، ويعني موضوعه، وتعد هذه الوظيفة من أهم  هلوية للعمل األديب فهو خلق ليسمييعد ا

تعمل دون وجود " وبإمكاا أن  2"فهي الوظيفة الوحيدة اإللزامية والضرورية" الوظائف 

  3"الوظائف األخرى

ا ال تنفصل عن باقي الوظائف، ألا دائمة احلضور إال أ" على الرغم من هذا كله 

مثل استدعائية عن جريفل "هلذه الوظيفة  موقد اختلف النقاد يف تسميا 4"وحميطة باملعىن

)Grevel(، وتسموية )Denaminataire ( عند ميتران)Miherand(زية يي، ومت)Destinative (

( ، ومرجعية )Beaumarchais etal(وبومارشيه وال ) Glodestein(عند غلود نشتاين 

Befereneille ( عند كنتور ريكسي)Kantoronies(،  فكل هذه التسميات وإن اختلفت

  5"تتجه إىل معىن واحد وهو التعيني

 :)La fonction de Dexriptive(الوظيفة الوصفية .ب

                                                           
  .124، ص 2013 ،دط صورة األنا واآلخر يف السرد، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،: حممد الداهي  1
  .57، صسيميائية العنوان: بسام قطوس  2

  .63ص ،"النيل هلدى ميقايت العنوان يف ديوان سنابلسيميائية ": عامر رضا 3 
  .57سيميائية العنوان، ص : بسام قطوس: ينظر  4
  .34ص  بد القادر رحيم، علم العنونة،ع  5
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أو هي بيان احملتوى املوجود داخل طيات الكتاب، ويسعى  ،هي وظيفة لغوية واصفة

حممد (وهذا ما أورده  ،من خالهلا العنوان إىل متكني املتلقي من معرفة ما يدور داخل النص

حول ما يدور (للعمل  اإلمجايلاحملتوى على يدل العنوان :" حيث كتب  ،بهيف كتا )الداهي

ما الشكل الذي اختاره (ميكن للعنوان أن جتلي شكل العمل أو بنيته  باملقابل و) ... النص؟

اليت يقول العنوان عن طريقها شيئا عن النص، وهي الوظيفة " أي أا الوظيفة  1)"املؤلف لعمله؟

  2".املسؤولة عن االنتقادات املوجهة للعنوان

تلفظية : "غري أن هذه الوظيفة جمموعة من التسميات األخرى اليت سبقت منها

)Enoniatire ( عند بوخبزة)Bokobza(،  وداللة)Semantique ( عند كونتورو ويكو

)Kontorowicz(خيصية ، وتل)Abreviaitive ( عند غولد نشتاين)Glodestein( ويسميها،

ويؤكد على أا وظيفة مهمة جدا يف العملية  ،)Dexriptive( وصفية  (Genette)جينيت

  3."موجودة بقوة ،كالوظيفة التعيينية ،التواصلية، وال ميكن االستغناء عنها نظرا لكوا

  

  

  

                                                           
  .124صورة األنا واآلخر يف السرد، ص : حممد الداهي  1
، خمطوط مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ختصص "ىأية الرجل الذي رثمر العنونة يف شعر األخضر فلوسي إستراتيجية:" أقطينوال   2

  .42، ص 2007/ 2006عبد الرمحان تربمسني، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،  إشرافأدب جزائري، 
  .42ص  ،"ىأية الرجل الذي رثمر خضر فلوسيالعنونة يف شعر األ إستراتيجية:" أقطينوال   3
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 :)La fonction de dudive(الوظيفة االغرائية .ت

 يتوجه العنوان إىل مجهور معني" حيث ،أو هي ما يعرف باستهداف اجلمهور وإغرائه

  ،1"إلغوائه، وحتفيزه على اقتناء العمل األديب وقراءته

على الرغم  ،وتعد الوظيفة االغرائية من الوظائف املهمة للعنوان، املعول عليها كثريا"

عزر بالقاري املستهلك، بتنشيطها لقدرة الشراء عنده، تفهي ت ،من صعوبة القبض عليها

قد وضعت منذ قرون يف مقولة  ،هلذه الوظيفة وحتريكها لفضول القراءة فيه، والقاعدة املنظمة

 .أي أن العنوان به يرتبط جناح الرواية 2"العنوان اجليد هو أحسن مسسار للكاتب

 :)La fonction connotative(الوظيفة اإلحيائية .ث

قد يكون تارخييا أو خاصا باجلنس  ،معني إحياءتدفع بالعنوان إىل محل " هي وظيفة 

واسم الشخصية يف الكوميديا، أو استخدام  ،كاستخدام اسم البطل وحده يف التراجيديا ،األديب

  3".يف اية العناوين امللحمية الطويلة كاإللياذة

 :)La fonction connotâte Hachée(الوظيفة الداللية الضمنية املصاحبة .ج

أنه ال مناص منها ألن العنوان  " ))Genette(جينيت جريار (يقول عنها  هي وظيفة

أي ملفوظ بعامة، له طريقة يف الوجود وإن نشأ أسلوبه حىت األقل بساطة، فإن الداللة  ،لهمث

                                                           
  .125، 124صورة األنا واآلخر يف السرد، ص : حممد الداهي  1
2
  .85، ص )جينيت من النص إىل املناص راجري(عتبات : عبد احلق بالعابد  

3
  .42، ص "يف شعر األخضر فلوسي مرثية الرجل الذي رأى العنونة إستراتيجية:" أقطينوال   
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الضمنية قد تكون بسيطة أو زهيدة، وملا كان من املبالغة أن تسمى وظيفة داللية، ضمنية هي 

على اإلحياء، والتلميح من ؤلف أا تعتمد على مدى قدرة امل غري مقصودة من املؤلف دائما كما

1."خالل تراكيب لغوية بسيطة
  

رة خمتلفة عن وظائف كانت له نظ فقد )) Roland Barthes(روالن بارت (أما 

  : د أنه صنفها إىل أربعة وهيالعنوان حيث جن

  .اإلعالن عن النص بوصفه منتجا وسلعة: وظيفة بيولوجية" 

  .عالمات وسم ومتييز النصالعنوان عالمة من : وظيفة اشهارية

  .العنوان خيرب عما سيليه يف النص: وظيفة تلفظية

  2."العنوان يثري شهية القراءة لدى القارئ :وظيفة نفسية

  ):La fonction de nom de l’auteur(وظيفة اسم املؤلف . 2

تقدم عتبة اسم املؤلف كغريها من العتبات جمموعة من الوظائف اليت ميكن أن جنملها 

  :ما يلي يف

  .فهي اليت تعمل على تثبيت هوية العمل للكاتب بإعطائه امسه :وظيفة التسمية"

                                                           
  .47علم العنونة، ص : عبد القادر رحيم  1
ختصص ، خمطط أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، "نظرية املتعاليات النصية عند جريار جينت وتطبيقاا عند بعض العرب:"نعيمة فرطاس  2

، 23010/2011بسكرة، اجلزائر،  أدب حديث، إشراف بن غنيسة نصر الدين، ختصص أدب عريب حديث و معاصر، جامعة حممد خيضر

  .20ص 
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وهي الوظيفة اليت تقف دون التنازع على أحقية متلك الكتاب، فاسم الكاتب  :وظيفة امللكية

  .هو العالمة على امللكية األدبية والقانونية لعمله

 ،اليت تعد الواجهة االشهارية للكتاب ،وهذا لوجوده على صفحة الغالف :وظيفة اشهارية

  1"خياطبنا بصريا لشرائه ،اليااحب الكتاب أيضا الذي يكون امسه غوص

  :)La fonction d’introduction(ة املقدمة وظيفة عتب .3

وميكن أن جنمل كل  ،تلعب دورا رئيسيا يف العمل األديب ،املقدمة كغريها من العتبات

  :يف النقاط التاليةما تقوم به من وظائف وأدوار 

من خالل اإلعالن عن موضوع النص  ،يتم من خالهلا التعريف باألثر اإلبداعي :وظيفة تعريفية"

أو مبسقط  ،أو بانتمائه ،أو الكتاب وتلخيص املعىن العام له، كما تقوم بالتعريف بصاحب النص

أو باألسباب اليت تقوم بتحليل بعض دالالت النص أو الكتاب، لتحليل العنوان وشرحه  ،رأسه

  .وإيضاحه

  .ا املقدمة من خالل حتليل ما يأيت يف النص وهي الوظيفة اليت تقوم: وظيفة حتليلية

  .حتدد للقارئ وجهه التأويل والقراءة املناسبة:وظيفة توجيهية

                                                           
  .65، 64، ص )جريار جينت من النص إىل املناص(عتبات : عبد احلق بالعابد  1
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يرسل املقدم خطابا ذا محولة إيديولوجية تعكس مواقفه حنو ومن خالهلا : وظيفة إيديولوجية

  1."قضايا ثقافية أو سياسية أو اجتماعية

من خالهلا نستطيع أن جنمع حوصلة عن العمل  ،وظائف ومنه فعتبته املقدمة تعمل عدة

 .وجهة تأويل القراءةمعرفة وأيضا ميكن من خالهلا  ،األديب

  :)La fonction d’pigraph(وظيفة عتبة التصدير  .4

أمجلها جريار  ،فهي تؤدي أدوارا فعالة ،ال ختتلف هي األخرى عن غريها من العتبات

  :جينت يف النقاط اآلتية

وتربره وقد اشتهرت يف  ،قوم بتفسري العنوانوهي وظيفة توضيحية ت :التعليق على العنوان.1" 

  . الستينات من القرن املاضي

حيث  ،األوىل يف كوم يقومان بالتعليق والتوضيحوهي تشترك مع : التعليق على النص .2

تقوم هذه الوظيفة بتقدمي تعليق على النص، حتدد من خالله دالالته املباشرة ليكون أكثر 

  2."وضوحا وجالء بقراءة العالقة املوجودة بني النص والتصدير

عنوان فهي توضح ال ،أن لعتبة التصدير دور بالنسبة للعمل األديب ومن هذا كله نلحظ

  .وتفسره وتزيل عنه غشاوة اإلام

                                                           
  .102، 101، ص )من النص إىل املناصجريار جينت (عتبات : عبد احلق بالعابدينظر   1
  .111، ص )جريار جينت من النص إىل املناص(عتبات : عبد احلق بالعابد  2
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إذن نستنتج مما سبق أن العتبات النصية هي وسيلة جديدة تساعد القارئ للولوج إىل 

مغاور العمل األديب حيث أا تعترب مفتاح التفكيك للمعاين، وميكن من خالهلا للقارئ التواصل 

  .مع ما جيوب داخل النص

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ـل الثـاينالفص

" 366"العتبات النصية يف رواية جتليات 

  .ألمري تاج السر

 .عتبة الغالف .1

 .عتبة اسم املؤلف .2

 .عتبة العنوان .3

 .عتبة التجنيس .4

 .عتبة دار النشر .5

 .عتبة اإلهداء .6

 .عتبة العناوين الداخلية .7

  ).االستهالل(عتبة التصدير .8
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  :عتبة الغالف.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

" 366"رواية الواجهة األمامية ل
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  " 366" الواجهة اخللفية لرواية 
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 :اللون  .أ 

  :يف نفسية املتلقي األلوان وأثرها/ 1

 ،الضوء انعكاس طريق عن ،اإلنسان عني على تأثر اليت املثريات أهم من اللون يعد

 مرسل إحساس هو بل ،األبيض الضوء لتحليل نتيجة وال حىت ا،ملون ماديا إحساسا ليس"  وهو

اللون له تأثري كبري على  أن نفهم هذا من ،1"مضيء و ملون شيء رؤية طريق عن ،العقل إىل

 يف اخلوض إىل النفس علماء"  دفع التأثري هذا عقل املتلقي، مما يؤثر بطبيعة احلال على النفس، 

 الغرائز يف التحكم أمر يف البحث مث عموما، احلياة طبيعة يف النفسية تأثرياا حول اجلدال معترك

 لأللوان أن على" يشهد لواقعا حىت بل فحسب، هذا ليس ،2"املعقدة اإلنسانية الطباع و

 ،3"آخر دون ألثر النفس فتستجيب ،اإلنسانية واملشاعر النفس يف تأثريا درجاا باختالف

 األحداث و التربية و النشأة كظروف" ،العقلي باملخزون اإلنسان يف األلوان تأثريات وترتبط

 مما ذلك إىل وما واتمع، للفرد واالجتماعي الثقايف واملستوى واحملزنة، السارة والذكريات

 بصدد حنن اليت الرواية يف عنه البحث سنحاول ما وهو 4"اإلنسانية النفس بأغوار يتعلق

  .)السر تاج أمري( السوداين للكاتب) 366( دراستها،رواية

  : الغالف احتواها اليت األلوان/ 2

:جند فيها إذ بينها، فيما امتزجت ،األلوان من جمموعة على الرواية غالف احتوى

                                                           
  .112 ، ص2005سوريا ، 2/ 1مج ،3/4عمعة دمشق،ا، جملة ج"الفيض يف سيميائية األلوان عند نزار قباين:"يدين ابن حويلياألخضر م  1

  .113نفسه، ص  رجعامل  2
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
  .114املرجع نفسه، ص   4
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 وأهم للنشاط، والتهيؤ بالتحفز ارتبط النهار وضوء بالبياض"  صلة له لون وهو: األصفر

 فهو منه كثافة وأقل األمحر من أخف ألنه و .االنشراح وإثارة واإلشعاع اللمعان خصائصه

 التماسك ويفقد تأكدا، أقل يثريه الذي ،والنشاط االنفعال إثارة إىل منه اإلحياء إىل أميل

  .والتخطيط

 باملرض يرتبط املتعددة بدرجاته وهو كراهية، األلوان أكثر من املخضر واألصفر 

 األشجار، أوراق لون هو اللون هذا وكان1"والغرية واخليانة والبذاءة والغدر واجلنب والسقم

 اذه دالالت خالل من و. به كتب للغالف األخرية الصفحة يف املؤلف اسم أن إىل باإلضافة

  :  اثنني ينيمنح له أن تنتجسن السابقة اللون

 لسان على يتحدث الذي ،الكاتب بقول هذا إىل يشري ما الرواية ويف :اجيايب األول

 من ،اهليجان و الثورة دليل وهو،  2"كاشفة حرة هائجة يةثور رسالة تكون أن أردا:"البطل

 بالتحفز ،الصفات هذه كل ارتبطت حيث ألمساء، يكنها اليت احلب مشاعر تصوير خالل

 دالالت من أيضا. بالطاقة ممتلئ يفعل، ملا حمب البطل أن نلحظ كما الرسالة، لكتابة والتهيؤ

 ةدإلعا أخصصه النشاط، أيام من جيد يوم العادة، يف عندياجلمعة  ":البطل قول ونللا هذا

  .النشاط و البياض و اإلشعاع دالالت كلها هذه ،3" يتبي إىل الربيق

 على ممددا أزال ما أنا و الثامنة حوايل" البطل قول يف الرواية يفه دالالت وردت :السليب الثاين أما

   والتعب، وااليار واملرض السقم دليل وهو ،4"جسدي يف خلية أي على أعثر مل فراشي

  

                                                           
  .184، ص 2009، 3القاهرة، مصر، طاللغة واللون، عامل الكتب، نشر وتوزيع، طباعة : رأمحد خمتار عم  1

  .9، ص2012، 1، دار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، لبنان، ط366: أمري تاج السر  2
  .28املصدر نفسه، ص   3
  .30املصدر نفسه، ص   4
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   صفات يعطي البطل أن فهمن الوصف ذا 1"املستهتر وايل"  البطل فيقول الغرية دالالت عن أما

، من باب الغرية، الن الغرية تدفع حبيبته )أمساء( سيتزوج الذي الشخص )لوايل( بيحةق

 الشيء، بعض قصريا وايل كان" قائال البطل ويضيف ،األخر بالشخص إىل إعطاء صفات تذم

 هذا، بشعة بصفات بوصفه وايل قيمة من اإلنقاص حياول البطل أن ونفهم ،2"خملة بصورة ممتلئا

 سيتزوج الذي الشخص وايل جتاه البطل حيملها اليتأيضا،  والكره الغرية داللة القبيح الوصف

  .البطل حبيبة أمساء أا املشكوك و البساتني، حي بنات إحدى

 و ،الطاقة و النشاط بني مزجت الرواية أن نستنتج ،السابقة الدالالت كل خالل من

  .للبطل اإلجيايب و السليب اجلانب تظهر مجيلة صورة يف ،األمل و املرض و الغرية بني

السلبية أقرب يرتبط مبعاين الدفاع واحملافظة على النفس، فهو إىل " وهو لون : اللون األخضر -

غرار، إنه لون الطبيعة منه إىل اإلجيابية، كما أنه ميثل التجدد والنمو واأليام احلافلة للشباب األ

بقيت متمسكة باالخضرار على الرغم من  ، وكان األخضر لون العشب واألوراق اليت3"اخلصبة

  .دخول فصل اخلريف، الفصل الذي تتعرى فيه األغصان من أوراقها بعد أن تصفر

حيث عثر ذات يوم على حزمة من :"ورد هذا اللون يف الرواية يف قول املؤلف

هو  ،به الرسائل تأن لون احلرب الذي كتب ، ومنه نفهم4"مكتوبة حبرب أخضر أنيق ،الرسائل

ألنين من :" لرسائله باللون األخضر هو حبه له بدليل قوله )املرحوم(بة اوسبب كت ،األخضر

هنا يشري البطل إىل عشقه هلذا اللون، الذي سبق وأن قلنا أن من  ،5"عشاق حرب الكتابة األخضر

استخدمته يف :" فقال ،)املرحوم(وهو بالفعل ما زرعته هذا اللون يف  ،دالالته الطاقة والثبات

                                                           
  .204، ص366: أمري تاج السر  1

  .195ص  ، املصدر نفسه  2
  .185اللغة واللون، ص: أمحد خمتار عمر  3
  .6، ص 366: أمري تاج السر  4
  .9املصدر نفسه، ص   5
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لورق، وأحسست به اعددة ومن مركات متعددة، وسكبتها على هذه الرسالة اقتنيت قناين مت

يهمه اللون الذي حيبه بقدر ما  ،، هنا يلمح البطل أن املاركة ال مه1" طاقة الكتابة ينمنح

  .ة رسائلهوفضله لكتاب

وهو ، 2" سأستخدم احلرب األخضر يا أمساء:" كما ورد هذا اللون يف قول املؤلف

ذلك ببساطة شديدة أنين ":قوله هلذا اللون، و هناك تأكيد أخر يفآخر على عشق البطل  تأكيد

  .، وهنا نفهم شدة حب البطل للون األخضر3"أعشقه

فنجد أن البطل يشري إىل إحداها يف  ،أما عن دالالت هذا اللون اليت وردت يف الرواية

وال كاتب  ،أمساءم، يف أي فترة من فترات حيايت، يا مل أكن من هواة صناعة األحال:" قوله

وال جلست على  ،ولن حيدن بالوصل أبدا ،رسائل مزخرفة حلبيبات يسكن قمما مفخخة

أتلصص على مشي األنثى وعطورها، التفاتتها إن التفتت وضحكتها  ،الدكك يف الطرق العامة

  4."إن ضحكت

 ،وحفاظه على نفسه من األخالق السيئة ،وهي دالالت على أخالق البطل املتميزة

 من الذين يتصعلكون يف الشوارع حسب م من وجود املثريات يف جمتمعه، فلم يكنعلى الرغ

وال قصدت األسواق يف موسم الشراء املزدحم، وأشركت حواسي اخلمسة يف صعلكة :" قوله

سن خلق البطل، الذي مل يكن عربيا حسب هي كلها كلمات تشرح ح ،5"الزحام املعروفة

  .أيضا قوله

  

                                                           
  .10ص  ،366: أمري تاج السر  1
  .24ص ، نفسهاملصدر   2
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  3
  .10املصدر نفسه، ص   4
  .11- 10املصدر نفسه، ص   5
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كان املسرح معدا بطريقة :" يقول البطل ،ة اخلصبة يف الروايةأما عن داللة الطبيعي

 1"إعداد مسارح الزفاف املعروفة يف البالد، مثة ورد أمحر وأصفر وبنفسجي متناثر يف املكان

:" أيضا من دالالت الطبيعة يف الرواية قوله ،الورود هنا دليل االخضرار والطبيعة الربيعية الزاهية

مل أعد أجنذب لشوارعه الواسعة أو حدائقه  ،من ناحييت أقلعت متاما عن التسكع يف حي البستان

  .حي البساتني كان مكسوا باحلدائق اخلضراء اجلميلةنالحظ أن يف  ،2"اخلضراء

ي يف الرواية، هذا الواقع الذي أساوـليخفف سوداوية الواقع امل لعل هذا اللون وضع          

  .منها امليئوس ميثل حالة العشق

يدل على " ، هذا اللون املشكل من مزيج لويناللون الرمادي املمزوج بالبين القرنفلي

قد كان هذا اللون يف ، و4"الصمود واالعتماد"ما يدل على ، ك3"عشق احلياة لكل ما فيها

ولون األوراق اليت ال تزال متمسكة بالرغم من ذبوهلا وانتهاء ، ألوراق املتساقطةالغالف، لون ا

ذلك احلب الذي كان بال أمل من بدايته :" يقول املرحوم ،يف الرواية بدامدة عيشها، وهو ما 

وعلى الرغم من أن هذا احلب انطلق منذ البداية بال أمل واستمر ،5"واستمر بال أمل، ومل ينته

  .صمود العاشقوهو دليل  ،اخليبة يصارع براثن ي متمسكابق إال أنه مل ينته ،من دونه

لك أبدا يا أمساء تلك اليت مل تص:" أيضا قوله )املرحوم(دالالت الصمود لدى من 

ه واصل كتابة رسائله إىل أمساء على الرغم من نهنا رمبا يقصد البطل بأ ،6"وكتبتها برغم ذلك

                                                           
  16ص  ،366: أمري تاج السر  1
  .196املصدر نفسه، ص   2

األلوان من السيكولوجية إىل الديكور ، مكتب الدراسات واالستثمارات اهلندسية، مجعية احلفاظ على الثروة العقارية والتنمية : حسني مجعة  3

  .32، ص2006دط، املعمارية، القاهرة، مصر، 
4  www.wikipidia.com ،05/03/2016 ،14:30.  
  .9، ص 366: أمري تاج السر  5
  .10ص  ،املصدر نفسه  6
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الصرب العظيم والصمود األعظم الذي متيز به  قينه بعدم وصوهلا إليها، ومنه نفهم قوةتأكده وي

  .املرحوم

الغري محل يف مكونه داللة لشخصية الراوي املغيبة ونتجه هنا أن هذا اللون ما نست

  .ددة اهلوية حيث أن نص الرواية مل يعترف إىل آخر سطر فيها باسم البطلحم

ودالالت أساسية يف الرواية،  ،إن األلوان محلت معاين متعددة ،وهنا ميكننا القول

ا إال أا  ا تظل فضاءات ال متناهية القراءة،حاولنا استقراءها والنطق مبدلوالختتلف تأشريا

  .وانطباعاا من متلقي آلخر

 :لوحة الغالف  .ب 

، مأل هذا املنظر يملنظر طبيعألمري تاج السر، صورة " 366"حيمل غالف رواية 

 األشجار الشاخمة العلو، ويف ديننا احلنيف شبهت مثل هذه صفحة الغالف، يبدأ بطريق بني

 كَشجرة طَيبةً كَلمةً مثَلًا اللَّه ضرب كَيف تر أَلَم ﴿ :األشجار بالكلمة الطيبة يف قوله عز وجل

ةبا طَيلُهأَص ا ثَابِتهعفَري واِء فموالرفعة والشأن، ويف كناية عن السمو ، والشموخ هو 1﴾ الس

حني نضجت بعد ذلك خترجت يف :" الرواية بدت كل هذه املميزات يف البطل يف قول املؤلف

" وقوله أيضا  2"معهد التعليم العايل، وعملت مدرسا ملادة الكيمياء يف إحدى املدارس املتوسطة

والذي نفهمه من الفقرتني أن ، 3"أرتدي مالبس راعيت فيها أن تبدو مالبس معلم يف املدرسة

البطل ميتلك مكانة مرموقة منذ كان طالبا يف املعهد العايل، إىل أن خترج وأصبح أستاذ كيمياء 

يدرس يف إحدى مدارس بلده، حيث كان فيها ذو مشوخ وصرامة وثبات، وظهرت هذه 

معلما صارما، كما وأعادين بال أي خيار مين وال رغبة إىل خمترب الكيمياء، :" الصرامة يف قوله

                                                           
  .24سورة إبراهيم، اآلية   1
  .12، ص 366: أمري تاج السر  2
  .15املصدر نفسه، ص   3
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واجلملة األخرية من الفقرة تدل وتؤكد أن البطل كان صارما شاخما يف  ،1"كنت طوال حيايت

  .حياته كلها

واليت كانت من شدة  ،مث بعدها نلحظ أن هذا الطريق كانت متلؤه أوراق األشجار املتساقطة

على مشهد يعين " الاوتشري هذه األوراق املتناثرة يف دال ،قد حمت معامل الطريق ،كثرا

وااليار واالزام واملوت وهو ما وقع فعال  ،2"باالنتهاء يف مشهد يوحي بالكآبة واحلزن

، أيضا تدل على االصفرار الذي "الديازبام"للبطل، حيث أنه انتحر بستني قرصا منوما من عقار 

إال أن هذا  ،3"لميثل فصل املوت واالنتهاء والذبو" يوحي بقدوم وحلول فصل اخلريف الذي

 رة و العشب و الورود واخلض" فعالمات الربيع الذي يضم  ،كل املنظر الفصل مل يطغ على

بادية على الصورة فمنظر العشب األخضر ميتزج مع األوراق املتساقطة  ،4"االخضرار و احلياة

دليل على ، و هذا جار و األوراق الصفراءرائع يف أغصان األشأخر كما أنه ميتزج يف منظر ،

هو ما ورد يف طيات و اليأس واملوت واالنتهاء،األمل و احلياة على الرغم من وجود الكآبة و

" ابة وصول رسائله إىل معشوقة يف قوله فالبطل على الرغم من معرفته الستحالرواية فعال، 

حبه  إال أنه بقي يكتبها ة يعرب ا عن  مدى ،5" وأعرف أا لن تصلك يف أي يوم من األيام

حىت أا ال تعرف  ،دون أن تبادله هي ولو القليل من احلب ،ألمساء اليت فرض عليه القدر لقاءها

                                                           
  .18ص  ،366: أمري تاج السر  1
  .252، ص 2008، 1اللون ودالالته يف الشعر، دار حامد، عمان، األردن، ط: ظاهر حممد هزاع الزواهرة  2

  .252ص  املرجع نفسه،  3
  .252ص املرجع نفسه،   4
  .9، ص 366: تاج السر أمري   5
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 إىلشخصه أبدا، إال أن البطل كما قلنا سابقا كان مشحونا بطاقة األمل، فحاول الوصول 

  أعدمل:"الذي كانت تسكنه فيقول  ،البساتني الراقي حي إىلمكان عيشها من خالل االنتقال 

 حي الذي يلقي درسا هلمام يف غرفة منعزلة وميضي متسكعا يف ،ساكن حي املساكني الشعيب

  1"ذات يوم  ،طيف أو حقيقة ،البساتني على أمل أن يقتنصك

و هي دالالت على  ،لوجود شجرة صغرية تغلق ،كما أننا نالحظ أن اية طريق املنظر مسدود

مكن أن تكون هذه النهاية داللة على ، و من امل طريق، أي أن هذا الطريق دون خمرجانتهاء ال

 ن قصة عشق البطل مل تكتملوصل إىل طريق مسدود يف حبه، ومنه نفهم أ الذيازام البطل 

وقبل يوم من موعد عرس وايل على أمساء اليت "يف قوله  ،الدليل زواج معشوقته بشخص أخرو

 جثيتأنت أم أمساء أخرى، وتؤازرها  مل تود حاسيت املتمكنة، أن تعمل عليه لتكشف إن كانت

أنه يصادف ذكرى تعلقي بك، ومل أستغرب  إىلاملعنوية بشدة يف ذلك الرفض، الذي انتبهت 

ألول وآخر مرة، كنت أود أن أجري آخر  ألقيتك، حيث األثر الطلياين إىلأيضا، ذهبت 

اليوم هو الذكرى األوىل و األخرية، :" وقوله 2"اختبار حقيقي خلالياي، قبل أن أحنرها متاما

الل خمن  ،3")أمساء(املستهتر أخو ليلك، على  )وايل(لتعلقي بك، و أيضا يوافق حفل زفاف 

يف  إليهاحلزن على البطل، و الطريق املسدود الذي وصل ما سبق نالحظ عالمات الضعف و

عشقه هلا،  فيها كل ليلة مدى تب هلا رسائل يصفمسرية عشقه، حيث أن حبيبته اليت كان يك
                                                           

  .189، ص 366أمري تاج السر،   1
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الذي يعمل يف منظمة " )وايل(أصبحت ملكا لشخص آخر، وستتزوج به، هذا الشخص هو 

، والذي مثل يف الغالف بالشجرة القصرية 1"إفريقيادولية تعين بشؤون الجئي احلروب يف 

حبيبته، وهو وصف كان قد وصفه به البطل  )أمساء( إىلالصغرية اليت تغلق الطريق، طريق البطل 

ة خملة، وعلى صدره شبه قصريا بعض الشيء، ممتلئا بصور )وايل(كان :" يف الرواية بقوله

ة متقدة، ، رمبا بتماس كهربائي، أو سيجارن بسلسل من الذهب، آثار حرق قدمياملزيالعادي، و

مل أره أو أمسع به " بادول"مسه جارة اليت حيرقها من نوع غريب اوكان يدخن بال توقف والسي

، الشخص الذي وقف يف طريق حبه، كما  )لوايل( )املرحوم(، هي صفات أعطاها 2"من قبل 

لذي كان ، عكس املرحوم ا)وايل(ميكن القول أن الشجرة الصغرية هي داللة على صغر عمر 

جتاوز األربعني  مث أعود وأنتصر حليايت الراهنة، كرجل" شخصا يف األربعني من عمره يف قوله

سنة و  لصغر قد انتصر عليه )وايل(هنا حياول البطل نقل صورة لنا أال وهي أن . 3"بقليل

 .لشبابه، أما هو هزمه عمره

  :حمتوى الصفحة األخرية من الغالف  .ج 

قد وكتاب عامة، للللغالف خاصة و اإلستراتيجيةمن بني األمكنة  ةحتعد هذه الصف

وردت مكتوبة باللغة الفرنسية و بلون أصفر  ،)ج السرأمري تا(احتوت على تذكري باسم املؤلف 

                                                           
  .204 ، ص366أمري تاج السر،   1
  .195ص املصدر نفسه،   2
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، كما احتوت هذه الصفحة على )Magisquile(األحرف، مكتوبة حبروف كبرية ومشطورة

على صفحة الغالف األوىل، كما احتوى أيضا  بنفس املميزات اليت أتى ا ، واتىعنوان الرواية

أكثر ما أرهقين يف التصاق كوملبس وامرأته يب هو :"على كلمة للمؤلف بلسان البطل يقول فيها

ك و كلما جلست مطأطأ النوم، وواسع األرق ألحياك كما نين مل أعد أجد وقتا حملاولة ختمينأ

وواسعي  شرهنيأفاجأ جباري،  راته،ه وانتصائرتوعكاته، وخساوأحيك دسائس احلب و أريد،

االبتسامات يتسليان بعورات بييت، املرأة تفتح خزانيت بال مناسبة ، و تغلقها، ترتب سريري 

اليت الضيقة، خة، تنحين لتكنس غرفيت وصسحبسب ذوقها، تغسل أطباقا للطعام، رمبا تركتها مت

هلاثها انون، وأترجاها  إىل، وأنتبه تطبخ يل ما تعتقد أنين أفضله، وال أتذوق منه الكثري حقيقة

 اليتأن تكف وال تكف، والزوج، منكفئا على وساديت تلك اليت طرزا بدموعي وريالة العشق 

من الباجنو، يف ورق شفاف، ويدخن لدرجة أن مرور بعوضة  خمدرهأسلتها، أيام طويلة، يلف 

على احلائط، يضحكه حد الدمع،  عادية بالقرب من أنفه أو منظر ذبابة عالقة يف خيط عنكبوت

بتفاعل غريب يقفز على أثره  هتضرج ،ةوأصوات الطريق العابرة من صراخ وسباب، ومناجا

ياة، يف حلمن اتكائة، يركض وينضم ملشعلي أصوات الطريق، وحني جيلس يف ركن حماضرات ا

ثر املخدر ، أتنفس أول املساء، وميتأل املساحة املتمكنة من الليل، بصوته الرنان الدائخ من أ

  بعمق، أمتىن لو كان اليوم كله حماضرات خالية تافهة، حىت أقضيه أنا يف 
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ف، ومن املمكن أن كل هذا الكالم جاء يف الصفحة األخرية للغال. 1"خيااليت الوارفة النظيفة

 اأو قد يكون أمنيات متناها ، وقعت داخل الرواية، موعة من األحداثيكون استحضار

  .قهاما حىت تبقى خياالته نظيفة من عشيو )بأمساء(البطل، حيث متىن أن ال يلتقي 

هي نها دار العربية للعلوم ناشرون وم ،كما جند أن الصفحة احتوت على بيانات النشر

ن البين للوالفرنسية، العربية كتبت باتبت باللغتني العربية وكُ ،ى النشرالدار املسؤولية عل

أيضا اسم مصمم املوقع االلكتروين لدار النشر، و إىلالفرنسية كتبت باللون األبيض، باإلضافة و

أمري تاج (، وذا يود )رأمري تاج الس(صورة املؤلف  إىلباإلضافة  *)سامح خلف(الغالف 

  .ةمن خالل إدراج صورته جباين الكتاب صفحة الغالف كالمه هو القول إن الكالم على )السر

  .وكل هذه املعلومات النشرية أتت كلها على صفحة الغالف الرابعة

رية يف الذي حيمل دالالت كث، وعن لون هذه الصفحة فقد كان بلون بين واضح أما

االستقرار، الثراء، البساطة، اجلدية، الرباعة، رض، الطبيعة،اخلشونة،يرمز لأل" حيث حمتواه

ديها من خالل ن املؤلف أراد أن يظهرها لنا، ويبأ، و هي كلما صفات من املمكن 2"اإلفادة

  .هذا اللون إدراج

                                                           
1 
  .األخرية الفغفحة ال،ص366: تاج السر أمري 

، مصمم غرافيكي ومصور فوطوغرايف متحصل على دبلوم من معهد الفنون اجلميلة، 1957من مواليد حلب، : سامح خلف* 

www.new syrian.net ،02/05/2016 ،10:15.  

www.nagi4design.blogspot.com2  ،2016/04/29 ،18:22.  
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  :عتبة اسم املؤلف.2

 التعريف باملؤلف  .أ 

م، وتلقى تعليمه األويل هناك،  1960ولد بشمال السودان عام "،)أمري تاج السر(هو 

طنطا، وهو يعمل  ، حيث خترج من كلية الطب جامعة1987-1980عاش مبصر بني عامي 

باطنيا بالعاصمة القطرية الدوحة، بدأ ممارسة الكتابة يف مراحل مبكرة من حياته،  احاليا طبيب

ويف  ،ففي املرحلة االبتدائية كان يكتب القصص البوليسية تقليدا ملا كان يقرؤه أثناء الطفولة

 ،1"املرحلة املتوسطة بدأ يكتب الشعر بالعامية، وتغىن مطربون فيما بعد بالكثري من أشعاره

  ).سرية اجلرح(ه ديوان حديثا حتت عنوان صدر ل

وكان حينها قد أى دراسته  ،*)كارماكول(كتب رواية بعنوان  ،م 1987" يف عام 

يف مصر ويستعد للعودة، رغم كوا رواية صغرية، فوجئ بأا أحدثت أصداء كبرية يف 

  : هيأخرى  األمر الذي شجعه على مواصلة الكتابة الروائية، فأتبعت بعدة أعمال ،القاهرة

مرايا (، ورواية 1998عام ) نار الزغاريد(م، مث رواية 1996عام ) لون الياقوتمساء ب(

) صيد اخلضرمية(رواية و ،)عواء املهاجر(وكذلك رواية  ،، وهي عبارة عن سرية ذاتية)ساحلية

 الذي) طاجني الفوضى(يف الصحف، كذلك رواية ) سرية الوجع(وعية وكذلك روايته األسب،

سرة الثقافية القطرية، أما عن أعماله اليت هلا يف جملة احل) كلب احلر(عا بعنوان نشر منها مقط

، )صائد الريقات(، و)مهر الصباح(، و)توترات القبطي(، و)زحف النقل(وزا النقدي هي 

  .2"366ورواية  )العطر الفرنسي(، و)ض السودانأر(و )رعشات اجلنوب(و )تعاطف(و

                                                           
1  www.wikipidia.com ،15  14:30، 2016أفرل.  

جيمع البعض على أنه مركب من كلمتني، واحدة عربية وهي كلمة كرم، وتعين الكرم واجلود والشق الثاين كول، وهي كلمة : كرمكول* 

  .www . sudenus .com  16:20  ،25/04/2016.نوبية وتعين املكان

  .19، ص2011، القاهرة، جانفي 29، األهرام، ع "السر أمري تاج": حسناء اجلريسي   2
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ابة السودانية خاصة من خالل اددين يف الكتتاب من الكّ) أمري تاج السر(ويعترب

، حيث امتازت أعماله الروائية بالشعرية، ذلك ألنه كان شاعرا ادخله للواقعية السحرية فيها

ت هذه األعمال مبذاق خاص وفريد، يقول يف ذلك ز ألنه كان شاعرا بامتياز، فاكتسبامتيا

ليس  1"أعماله السردية األوىل كانت مسكونة بلغة شعرية): "عزة القمحاوي(الروائي املصري 

له براعة يف إبراز السحر واجلمال والغموض، واملدهش والغرائيب يف أعماله " هذا فحسب بل 

  .2"األدبية من خالل كسائر وأحوال الناس

بل هو واحد من أهم  ،كاتب بامتياز )أمري تاج السر(أن  ،ل هذا نستنتجمن خالل ك

  .الذين ظلمتهم احلياة، كوم بقو يف احمللية ومل خيرجوا للعاملية الكتاب العرب

وقد أشرنا سابقا إىل أن اسم املؤلف هو عتبة ضمن ملحقات النص املوازي وأا 

 امساعد ااملنتج لعمله لذلك فهو يشكل عنصر عدت من أهم عناصر عتباته احمليطة، فاملؤلف هو

  .يف حتقيق مقروئية ممتازة للنصوص

 :لون الكتابة وعالقته باملؤلف  .ب 

باللون األبيض، الذي سبق وأن أشرنا إىل  )أمري تاج السر( جاءت كتابة اسم املؤلف

 طياا دالالته املتمثلة يف املوت والعدم، السلم واألمن، الطهارة واالستسالم، وهي حتمل يف

ثنائيات ضدية من املمكن أن تكون كلها حتصيل حاصل لشخصية الروائي، فاألعمال الفنية هي 

  .مرآة عاكسة ملا حيسه الكاتب وأيضا ملا يعايشه

                                                           
  .الصفحة نفسها املرجع نفسه،  1
  .18، ص1958، الكويت، 581، جملة الغريب، ع")التنوع الثقايف سر متيز األدب السوداين(الروائي تاج السر ": أمري عبد احملسن  2
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ومن املمكن أيضا أن تكون حلياة البؤس واملعاناة والكآبة والشقاء اليت صورها يف 

 ه السودان، وهذا ألننا جنده يف املفتتحونه يف بلدالرواية، هي نفسها احلياة اليت عاشها أثناء مك

أي أا  1"بنيت على وقائع حقيقية:" يف قوله ،للرواية يشري إىل أن األحداث حقيقية نثريال

  .مستقات من الواقع السوداين

أيضا نالحظ أن كل من اسم املؤلف والعنوان كتبا بنفس اللون وهو األبيض رمبا يدل 

ث اليت وقعت يف الرواية من املمكن أن تنطبق على املؤلف حبد ذاته من هذا إىل أن كل األحدا

  .خالل هذا الرابط اللوين

أي أن املؤلف يتكلم باسم البطل عن نفسه، حيث يسرد لنا حياته متخفيا وراء 

  .)املرحوم(شخصية البطل 

إال أننا ال جنزم بذلك فهي تبقى قراءة، وقد يكون السبب هو تعمده وضع العنوان 

  .قتناء العملخبط أشد بروزا ليؤثر على القارئ ال

 :اخلط ولغة الكتابة  .ج 

هة الغالف، حيث كتب خبط كبري، بداخل واج" 366"متوضع اسم املؤلف لرواية  

فاسم  ،أبيض وباللغتني الفرنسية والعربية، واملالحظ هنا وجود فرق يف حجم الكتابةبلون 

رمبا نفهم من هذا، أن أمري تاج السر من مناصري  جنبية،املؤلف باللغة العربية أكرب منه باللغة األ

أما عن كتابة اسم املؤلف خبط كبري، فرمبا أراد ا الكاتب أن  اللغة العربية على اللغة األجنبية،

كما يريد لفت انتباه القاري المسه للوهلة ،يثبت حضوره و يظهر بروز امسه ذه احلركة 

  .الكاتب قبل عنوان الرواية يث يعرف القارئ اسم حب ،األوىل

                                                           
  .6، ص 366: أمري تاج السر،  1



 ألمري تاج السر" 366"العتبات النصية يف رواية جتليات   :الفصل الثاين
 

  
71 

 

  

 أنيريد  وقد جاء اسم املؤلف يف الصدارة قبل عنوان الرواية مباشرة، رمبا املؤلف ذا

لكي جيلب انتباه القراء لعمله، ففي الوقت احلايل  ،يف الساحة األدبية اكبري اثبت أن له وزني

، أما عن خط الكتابة، )تاج السرأمري (وهو رمبا ما أراده ، الحظ أن األعمال تقرا وفقا لكتاان

وقد يكون ذلك دليل رمبا على أن الروائي  ،العنوان الرئيسيخط كتابة فقد كان اقل بروزا من 

 انطوائي، وغري اجتماعي ألنه لو كان شخصية هلا حضور اجتماعي كبري لكتب امسه بنفس

حياته على  يكون يسردبقا بان املؤلف رمبا وإذا كنا قد اشرنا سا عنوان الرواية، حجم خط

وزمالئي جمرد زمالء يف :"يقول البطل ،لسان البطل، ففي الرواية ما يؤكد وجهة النظر هذه

وقت العمل، مل ادخل بيوم إال حني كان جيب علي أن ادخل،  ومل يدخلوا بييت إال حني 

و انعزاله  وهو تأكيد على فكرة انطواء البطل ،1"هافرأمي املرأة الوحيدة اليت كنت أع ماتت

مل يقترب أحد مين :" على اتمع على الرغم من وجود األشخاص حوله، مث يضيف البطل قوله

  .هاهو البطل هنا يعيد تأكيده على عدم اقترابه ممن كان يعايشهم  ،2"ومل اقترب منه كثريا

أيضا نالحظ أن اسم املؤلف املكتوب باللغة األجنبية، قد مزقت أوصال الكلمة 

فيه، بوجود مسافة بني احلرف و الثاين يف الكلمة الواحدة و املتعارف عليه أن االسم الواحدة 

عكس ما جاء هنا يف الرواية، وهي طريقة جديدة يف  ،ضم حروفهغة األجنبية تلحني كتابته بال

من الدهشة، مما يلفت انتباه  االكتابة، خترق املألوف واملعهود يف األعمال األدبية، و تثري نوع

  .القارئ

                                                           
  .12، ص366: أمري تاج السر  1
  .نفسه، الصفحة نفسها املصدر  2
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األول متزيق أوصال الكلمة الواحدة :"يف مظهرين اثنني) االتشتيت(وتأيت هذه الظاهرة 

ارتباطها الطباعي، و الثاين تفتيت الكلمة من خالل بعثرة حروفها  فك إىل حروف من خالل

  1."على الصفحة

، أي تفتيت وتقطيع مجلة اسم و املالحظ يف دراستنا هو جتلي املظهر األول فيها

املؤلف إىل حروف، اليت من املمكن أن تظهر لنا أن املؤلف يعاين من تشتت و تشظي يف 

أحيانا أظن أنين غري سوي، و أن يف عقلي " ،الشخصية بدليل قوله يف الرواية على لسان البطل

وانتصر حليايت  بقعة اضطراب، ينبغي أن تعاجل عند طبيب نفسي، أو عامل روحاين، مث أعود

وهو اعتراف أن البطل يعاين التمزق النفسي، الذي وجب عليه معاجلته عند طبيب أو  2"الراهنة

 .عامل روحاين

 :املؤلفاسم ظهر فيها  أماكن أخرى  .د 

باللون األسود الذي ميثل  ،بعد الغالف ةورد اسم املؤلف يف الصفحتني األوىل والثاني

هذا بعد أن قتل البطل  ،يف األخري بلفظة املرحوم ث توقعوهو ما احتوته الرواية، حي املوت،

 .)ديازبام(منومة من عقار نفسه بستني حبة 

الف باللون األصفر الذي حيمل داللتني املؤلف يف الصفحة الرابعة يف الغ كما جاء اسم

واملرض، والثاين سلبية ترتبط بالسقم  ،عان والبياض والنوراألوىل اجيابية ترتبط باللم:" ثننيا

                                                           
سيميائية الشكل الكتايب وأثره يف تكوين الصورة البصرية، حبث ماستر ومشترك من أطروحة دكتوراه املوسومة :"إياد عبد الودود إسراء  1

  .113، ص2014، 63، جملة ديايل، ع"بالصور البصرية
  .30، ص366: أمري تاج السر  2
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ه من خالل كتابة امس وذا ينقل لنا املؤلف جمموعة من اإلحياءات ،كما سبق وان ذكرنا1"الغرية

 .إظهار نفسه يف أى إطاللة قد أراد من املمكن أن يكون ذا اللون، فاللمعان و اإلشراق،

أما صفات السقم واملرض فمن املمكن انه تعمد استعمال اللون الذي يدل عليها لكي 

  .يربط امسه بإحداث الرواية

أما عن خط الكتابة فقد أتى بنفس املميزات اليت أتى ا يف صفحة الغالف األويل،  

  .متشظي الكتابة، حبروف أجنبية كبرية

  :عتبة العنوان.3

 :مكان ظهور العنوان  . أ

مل تظهر صفحة العنوان إال :" ، حيث أنه مل يكن يف القدمي عنوان األعمال الفنية بارزا

وبقيت ملدة طويلة حىت تطورت صناعة الكتاب، ليظهر  ،)1480-  1475(بني  السنوات يف

الغالف املطبوع، وذا ميكننا حتديد مكان ظهور العنوان وباقي املؤشرات الطباعية يف صفحة 

بل كان ملكان متوضع العنوان  ،ليس هذا فحسب،2"العنوان، وهي تردف بالعنوان التجاري

  :يف الكتاب يف أربعة أماكن هي" حيث كان يأيت  ،ثري على املتلقيأمهية كبرية يف التأ

 ،)ألمري تاج السر( )366(وهذا ما جنده متجليا يف رواية  :3"الصفحة األوىل للغالف -     

ريض وبلون أبيض ويف شكل فالقارئ للرواية جيد العنوان واضحا حتت اسم املؤلف خبط ع

نظرنا إىل كتابة العنوان باخلط العريض نفهم منه أن املؤلف يود أن يلفت نظر املتلقي  رقم، فلو

                                                           
  .189اللغة واللون، ص: أمحد خمتار عمر: ينظر  1
  .49، ص)جريار جينت من النص إىل املناص (عتبات: عبد احلق بالعابد  2
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
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تاب  وهو الشكل لعنوان الرواية الذي جاء يف شكل مل يكن مألوف االستعمال عند الكُ

 .الرقمي

األوىل : جنده قد كتب باللون األبيض الذي حيمل داللتني ،أما لو نظرنا للون العنوان

هذا اللون حمبب إىل القلوب، يبعث على األمل والتفاؤل "يف شكل إجيايب حيث أن  أتت

وهو ما نلحظه بني  ،1"والصفاء والتسامح ويدل على النقاء، كما يبعث على الود واحملببة

شخصيات الرواية، حيث كانت تربطهم أواصل احملبة والتسامح والعطف واألخوة ولو يف 

وحىت حني كانت أمي ترسلين الستالف ملعقة سكر أو حفنة :" لفأبسط األشياء مثل قول املؤ

با الصغريات ن2"أو توافه أخرى من عند إحدى جارا،  

عالقات اجلرية الطيبة والرمحة املتواجدة  و ميثل هذا املقطع من الرواية العالقات املتينة

ومن مث ال بد من مشاركته من أقاريب اللصقني،  )عبد القادر(وكان :" أيضا قول املؤلف ،بينهم

عفراء حتترمك جدا تعتربك مثل :" وهو دليل على احملبة، باإلضافة أيضا إىل قوله ،3"حىت النهاية

  .وكلها مقاطع حتمل يف طياا الكثري من املودة واحلب والتعاطف واالحترام 4"أخيها

وجدتك  :"فقد وردت يف مقاطع منها قوله ،أما عن حاالت الفرح واألمل والتفاؤل

أمامي كاملة، سخية اجلمال، متهورة يف العطر والشعر والسحر، كأنك خرجت من أمنية املغين 

كان ثوبك أسود بنقوش محراء، لعلها كانت مشاريع " وقوله  ،5"اليت حتدث فيها عن اإلشراق

أزهار ستنبت، لكن املصمم ألغاها حبنكة الستحالة أن تنبت أزهار أخرى، على جسد زهرة، 

ألن كوكبا أشد بريقا احتل  ،تركت وألغيت أيضا ت بذور جنوم، ستزين مساء الثوبا كانلعله

                                                           
  .77اللون ودالالته يف الشعر، ص: ظاهر حممد هزاع الزواهرة  1
  .11، ص 366: أمري تاج السر  2
  .15 املصدر نفسه، ص  3
  .55املصدر نفسه، ص   4
  .17ص، املصدر نفسه  5
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كان من املفترض أن أحتضن خيبيت، أعود إىل بييت يف :" وقوله أيضا 1"السماء املعتمة، وأضاءها

حي املساكن، مصطحبا خوائي لكن ذلك مل حيدث، ببساطة شديدة، أنين مل أمسح له أن 

  .مقاطع حتمل بني أحرفها دالالت الفرح والتفاؤل واإلشراق واحلب أيضاوهي كلها  2"حيدث

أما الداللة الثانية للون األبيض فتأيت يف شكل سليب على الرغم من كل الدالالت 

معىن يقود إىل التشاؤم واالقتراب من اخلروج :" واإلحياءات اإلجيابية السابقة الذكر، فهو حيمل

  3."م بلون الشيبمن الدنيا ويرتبط ذلك التشاؤ

 ،فبهذا اللون أراد الكاتب أن يظهر أيضا اجلانب السيئ للواقع الذي يقوم بسرده

 الدنيا واملالحظ هنا أن وارتبط يف كثري من الصفحات بالتشاؤم واالقتراب من اخلروج من

 هذا املنطلق جند أن بطل ومن ،4"بالبياض حينما ارتبط بلون الكفن وهو أبيضارتبط الشؤم "

أنا املرحوم وليس هذا امسي بالطبع :" قولهف من قبل املؤلف، )املرحوم(باسم  ، لقبروايةال

  ،5"ارتديته عن قناعة ولكنه االسم الذي اقترحته احملنة حني اقتربت من النهاية، و

ومن هذا القول نلمس موت أحالم البطل وامتناعه عن احلياة، إذ يتضح هذا يف 

مل أحس أبدا بأنين أسرفت يف خوض الوحل، واقتناء الشوك، ألضفر به حيايت اليت كانت :"قوله

عدم الرضا، حىت وأنا منساق إيل لشخص مثلي، ومل ينتبين أي شعور ب عادية، مثل أي حياة

  6"ألبسهما نعل الفجيعة الفجيعة بقدمني، أنا من

إىل حدوث تغريات على حياته اليت كانت حياة عادية، ) املرحوم(وهنا يشري البطل 

 :قوله، أيضا من دالالت الشؤم هذه التغريات ذهب إليها بكلتا قدميه، تغريات بلباس الفجيعة

                                                           
  .17، ص 366: أمري تاج السر  1
  .18املصدر نفسه، ص   2
  .77اللون ودالالته يف الشعر، ص : ظاهر حممد هزاع الزواهرة  3
  .نفسه، الصفحة نفسها رجعامل  4
  .9، ص 366: أمري تاج السر  5
  .10ملصدر نفسه، ص ا  6
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، وايضا  1"الفتاة املوظفة انتهت مهمتها بطعين، بإدمائي، بالتمثيل، جبثة الصرب يف داخلي"

  .أنا املرحوم":قوله

  ،هنا داللة قرب موت املؤلف،2"امليت املعنوي حاليا، والفيزيائي قريبا جدا، أقرب مما تتخيلني

تلك كانت حالة العشق األخرية اليت قرأت عنها كثريا، أن يصل العاشق إىل :" ايضا وقوله

ويف قوله أيضا  3"عمره ميتامرحلة املوت املعنوي، أن ينتهي ككائن حي، ويعيش ما تبقى من 

 4"ويف تسوق مرعب للغاية، قضيت فيه يوما كامال، أقلب يف سلع املوت:" يف حديثه عن املوت

كانت أمامي عدة أيام ما تزال ألقضيها يف املوت املعنوي وحدي وابتدأت يف :" وقوله 4"املوت

من ، 5"رقد أميإنفاقها بإسراف، زرت مقربة املدينة الواقعة يف طرف بعيد، حيث يرقد أيب وت

أن البطل قد بدأ يتكلم عن أشياء ترتبط باملوت كاملقربة واملوت املعنوي، كله خالل هذا نلحظ 

ليس هذا فحسب بل  ،وكثرية هي املقاطع اليت أتت فيها مالمح الكآبة بادية على وجه البطل

  .مألت حياته كلها هذه الكآبة كان يربطه دائما باملوت الفيزيائي

باختصار شديد، أصبحت ذا املوت املعنوي :" ل للموت املعنوي يقولويف شرح البط

ربط نفسه  )املرحوم(ذه العبارة نفهم أن  6"واحد من أخلص أصدقاء املوت الفيزيائي يف الدنيا

  .نفسه من أوىف األصدقاء له حيث عد ،نفسه بصديق أال وهو املوت

كانت عنوانا أثر كبري فيها من خالل ذكرها،  بل كل ما مر من فقرات كان للموت 

فمأل احلزن أرجاء األسطر، ينتهي هذا التشاؤم  ،وكان التشاؤم حربا تكتب به الكلمات ،هلا

                                                           
  .46 ص، 366: أمري تاج السر  1
  .194المصدر نفسھ، ص   2
  .196 املصدر نفسه، ص  3
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وحني اقترب املساء، :" يقول الكاتبللبطل، وهو ما وقع فعال  ،واحلزن يف األخري باملوت

ار قد اختذ، وبيد ثابتة إىل أقصى حد، وبدأت رائحة املوت تستقطب جثيت، بضراوة، كان القر

أفرغت السنني قرصا من املادة املنومة يف حلقي، واتبعتها بقليل من املاء، فتحت الدفتر، أضفت 

  1"املرحوم: بأصابع اجلثة اهلامدة توقيعي

اتب روايته حيث نلحظ فيها االمتالء بالتشاؤم والكآبة وهي آخر فقرة ختم ا الكَّ

اص دواء منوم، حيث منتحرا بأقر ،احلياة، يقوم البطل يف ختامها بقتل نفسه واحلزن واليأس من

  .هو لون الكفنو ،يضاهلامدة اللون األب تهثترتدي فيها ج

  .مليء بالتشاؤم واحلزن والتعاسة يف الرواية وتبقى هذه النماذج قطرة من حبر

 2"يف ظهر الغالف"  -      

يف ظهر الغالف بنفس املميزات اليت أتى ا يف الصفحة  )366(وقد أتى عنوان رواية 

  .األوىل للغالف، سواء من ناحية الشكل أو من ناحية اللون

 3"يف صفحة العنوان" -      

بشكل آخر  ،اليت تتموقع األوىل بعد الغالف ،وقد ورد ذكر العنوان يف هذه الصفحة

نقيض األبيض " هذا اللون هو  ،ن أسودخبط أصغر قليال مما بدى به يف الصفحة األوىل، وبلو

ويعرف لدى العديد من الشعوب يف العامل كرمز للموت واحلداد، إنه يرمز إىل البسالة واحلزن 

األسود هو لون الفوضويني ورمز إىل الثورات  ،والصرب، ويتميز بعامل خممد للضوء واأللوان

                                                           
  .205 ص، 366: أمري تاج السر 1
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ومن املمكن أن الكاتب  1"قوةوحركات املعارضة والغضب وكان يستعمل على الدوام كرمز لل

أراد ذه الداللة أن يظهر ما عانته بالده من حزن وموت وحداد عما انتشر فيها من من خراب 

وأراد  ،نتيجة لالحتاللني املصري واالجنليزي، كما أراد أن يظهر مدى صرب شعبه عن األحداث

ارضة والثائرة من أجل أيضا أن يظهر أنه من الرافضني لالحتالل واملشجعني للحركات املع

  .حتسني الواقع

هي الصفحة البيضاء اليت حتمل العنوان فقط، ورمبا ال (أو يف الصفحة املزيفة للعنوان " 

  ،2"جندها يف بعض السالسل الطباعية

ن الكاتب هنا ضمن بالعنوان وكأّ ،وقد أتى العنوان هنا خبط أصفر وبلون أسود

وأيضا ضمن أن القارئ انتبه ملا رغب هو فيه، أيضا من املمكن الرئيسي للرواية انتباه املتلقي، 

قد " أن الكاتب أراد التذكري بعنوان الرواية فقط ومل يرد شيئا آخر، كما ال ننسى أن العنوان 

  .وهو ما ال جنده يف روايتنا 3"يتموضع يف بعض األحيان على رأس الصفحة مع عنوان الفصل

 :دالالت العنوان   . ب

ل رسالة يتلقاها القارئ، فعند النظر إىل لشيء الرئيسي للعمل األديب، و أوايعد العنوان 

و نلحظ انه جاء يف ) 366(أال وهو  ،الرواية املعنية بالدراسة، أول ما يلفت انتباهنا هو عنواا

و القارئ هلذا العنوان يتبادر إىل  3،  6، 6من ثالث أعداد  مشكل شكل رقم وهذا الرقم

ذلك الرقم ؟ و إىل غري  ذا العنوان ؟ و ما الذي يرمز له هذاما املقصود  - :ذهنه تساؤالت 

  .القارئ  من األسئلة اليت تدور يف ذهن
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ألنه قلما جند رواية معنوية  ،إن هذا العنوان يثري فينا نوعا من الدهشة واحلرية والتساؤل

ذا العنوان، وما األسرار عن ماهية ه زرع بداخلنا فضولٌمبثل هذا العنوان، من خالل كل هذا ي

التسمية و بالتايل يبسط  خلفه، فيلجأ هنا القارئ إىل نص الرواية حىت يتعرف على حقيقة

   .شفراته

رساليت إليك : " هي املواضيع ذكر، يفقد  )366(عند قراءة الرواية جند أن رقم 

، كناية 366ليست عادية و اعرف أا لن تصلك يف أي يوم من األيام، و لكين كتبتها، مسيتها 

هي  )366(و إذ يوضح لنا البطل هنا أن  1"كالهثة مؤملة مريضة، قضيتها يف حب عن سنة

تسمية ولن تصل ويقصد البطل بال ،املرسل إليهائل ال تتصف بأا عادية، ال تصل رسجمموعة 

يف قول  366و أيضا ورد رقم  ،ها األمل و احلزنكاملة مأل جمموعة من األيام تقدر بنسبة

مل امسها هكذا يف تلك  366:"صاحب الرسائل  )املرحوم(حني يتكلم على لسان  املؤلف

صية مستقرة حترك شيئا الليلة، ألين مل أكن اعرف إىل مىت سأضل عاشقا بال وصال وال شخ

وداللة  ،2"قيتك، رمبا يكون األمر جمرد نزوة عابرة، سيزول غبارها مبرور الزمن لتداخلك، إن ا

و لكن أيام  ،هذا الكالم أن املؤلف مل يكن يقصد يف بداية األمر تسمية الرواية ذا االسم

بداية مل يكن يعرف إىل مىت سيظل الغرام و إىل الالعشق هي من فرضت عليه التسمية، هو يف 

  .)أمساء(و )املرحوم(هذه الرسائل اليت كانت حتكي حكاية عشق بني  مىت سيظل يكتب

، 366" يف  )املرحوم(ذي ورد على لسان أيضا ورد هذا الرقم يف قول املؤلف ال

  رساليت اليت لن تصل إليك يوما، فقط أكتبها ألن واجيب كعاشق نقي يف زمان غري نقي، حيتم
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أن أكتبها، وألن الكتابة يف حد ذاا متنحين دروسا يف الصرب، أحتاجها بشدة ألكون  علي 

  1"العاشق املثايل يف كل األزمان

هذا تأكيد آخر على أن األيام والزمن مها من فرضا على العاشق مواصلة الكتابة على 

ن وجد نفسه يف الرغم من تأكده وتيقنه من عدم وصول الرسائل، ومع هذا واصل الكتابة إىل أ

  .وذا يصف نفسه بلقب العاشق املثايل يف كل األزمان 366الرسالة 

أسرعت إىل دفتري حيث " أيضا جاء ذكر العنوان يف أسطر الرواية يف قول املؤلف

ذا القول يؤكد لنا املؤلف ، 2"باسم املرحوم على آخر فقرة كتبتها ، وقعت366أكتب 

  .حوم وقع آخر رسالة كتبهاحدود الكتابة، حيث نلحظ أن املر

كتبت حتت الفقرة األخرية، عبارة استلفتها من شالل انون،  366" ويف قول املؤلف

  .راقص الباليه، وكان يرددها دائما

  3"أمجل رقصة يف الدنيا على اإلطالق، تلك اليت تؤديها الدجاجة حني تذبح

  وهو عدد أيام  ،366ها عدد )املرحوم(من قبل  تبتتأكيد على أن الرسائل اليت كُ

سنة واحدة من الغرام والعشق واحلب لفتاة تلقب بأمساء عشقها املرحوم، وهي سنة الهثة، كما 

ال تصل فيها الرسائل إىل صاحبتها، سنة تبدأ ببصيص أمل وتنتهي يف  مؤملة و  ،قال املؤلف

 بذلك سنة حبه ، ليوقع 366نتحر البطل يف آخر يوم من األخري بال أمل بال حياة حيث ي

  .)باملرحوم(
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وما نستنتجه مما سبق أن املؤلفني املعاصرين الذين ينتجون األعمال الفنية أصبحوا 

 366ألنه استخدم عدد  ،واحد منهم) أمري تاج السر(ومؤلفنا  ،1"أكثر ذكاء ومكرا ودهاء"

 استبدال هذا الرقم،ن يف استطاعته حيث كا ،وهو كناية عن جمموع أيام السنة ،كعنوان للرواية

رمبا لتفضيله زرع السؤال واحلرية يف  366أو حول، إال أنه اختار الرقم بكلمة عام أو سنة 

شيفرة هذا العدد، ليس هذا فحسب بل أراد أيضا زرع حب االطالع و كشف  نفس القارئ،

  .م الفنيةمؤلفنا أيضا اخلروج من الكالسيكية اليت يعتمدها املؤلفون يف وضعهم لعناوين أعماهل

  عتبة التجنيس.4

يف ما ندرسه  يف غالف العمل األديب، واملالحظ يعد التجنيس إحدى العتبات املتواجدة

" رواية"أن التجنيس أتى ذكره يف مكانني، األول يف صفحة الغالف، حيث وردت كلمة 

إن دل وهذا ) العنوان، اسم املؤلف، دار النشر(عد كل العتبات صغرية احلجم وبلون أبيض ب

ملا ميكن أن يعتقده املتلقي عند تلقيه العمل سواء  ،على شيء رمبا يدل على عدم اهتمام املؤلف

كان شعرا أو رواية أو غريها، كما أنه ال يريد أن يثري انتباه املتلقي للتجنيس فهذا األمر ال 

  .يهمه، بل يريد لفت انتباه القارئ لباقي العتبات األخرى، خاصة عتبة العنوان

أو ما يسمى بالتصدير حيث يقول  ،للرواية أما املكان الثاين فهو يف االستهالل النثري

القارئ عن  أراد املؤلف إبعادرمبا ذا التجنيس  ،2"تدور أحداث هذه الرواية" املؤلف فيها 

  .احلرية والسؤال عن ماهية النص الذي يتلقاه

اجلنس الذي يكاد يطغى يف يف النوع أو نص قد سيق ) "366(ومن هنا فإن رواية 

من هذا املوضع املفتوح  ،، وحيتل قلوب القراء ملا فيه من إغراء، حيث يستدرجنا لدخولهعصرنا
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على مصرعيه، حىت يستطيع فهمه من جهة والتخلص من هذا القلق املصاحب لتلقي مثل هذه 

  1" النصوص يف تاريخ األدب من جهة أخرى

ة على الواقع يف سرد أحداثها، حيث جندها معظم النصوص اإلبداعي تإذا استند

حتاكي الوضع املعيش فاملبدع يسرد ما يعيشه ويعاصره من أحداث، كما يف النص الذي ندرسه 

ت على وقائع حقيقية، حيث وقد بني 1979و 1978بني عامي "قعت فهو جمموعة أحداث و

نة برسائل املرحوم إىل عثرت ذات يوم على حزمة من الرسائل مكتوبة حبرب أخضر أنيق، ومعنو

  .2"أمساء

هكذا يقول مؤلف الرواية، فهو يشري وينوه وينبه إىل أن أحداث هذه الرواية مستمدة 

وهذا ما جيعل الرواية تنتمي إىل الرواية  ،صور الواقع يف عمل أديب) فأمري تاج السر(من الواقع 

صل ختتصرها جمموعة من الرسائل قصة حقيقية كانت يف األ" الواقعية احلديثة، ألا مستقاة من 

وهو يف املرحلة  )تاج السر أمري( عثر عليها الروائي )املرحوم(املكتوبة باحلرب األخضر، بتوقيع 

الثانوية من الدراسة، برفقة جمموعة من الطلبة حتت سور املدرسة يف بور سودان، وقد خطها 

حيث أا أتت يف شكل جمموعة من وهو ما جاء ضمن الرواية بالفعل  3"عاشق جمهول إىل أمساء

حي (، و)كحي املساكن(الرسائل اليت حتاكي يف أحداثها الواقع يف السودان من خالل األحياء 

 )املرحوم(صديق )كشمس العال(من خالل األشخاص ، و)حي البساتني(و )الصهاريج

اخلادمة،  )ليلك(الوزير، و )طلحة(، و)فاروق(، وجاره )خباري(الكيميائي، وأخو البطل 

ن خالل العادات والتقاليد وغريها من األمساء املستقات من الواقع، وأيضا وم )مهام(و )وايل(و

كان املسرح معدا  بطريقة إعداد مسارح الزفاف :" ها املؤلف يف العمل كقوله اليت أدرج
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وكأنه  البالداملتداول واملعهود يف  )أمري تاج السر(ومنه يريد أن يصف لنا  1"املعروفة يف البالد

  .يتباهى بتقاليده

  :عتبة دار النشر.5

حيث ذكرت يف أوله خبط صغري مكتوب  ،لقد تصدرت دار النشر صفحة الغالف

باللغتني العربية والفرنسية وباللون األبيض، مع وجود شعار هذه الدار، مث تكرر ذكرها يف 

  .الصفحة األوىل بعد الغالف والثالثة أيضا باللون األسود

ذكرت يف الصفحة اخللفية للغالف أي الصفحة الرابعة بلون أبيض وخبط  وأيضا

اليت  ،صغري، وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على الوظيفة االشهارية اليت تؤديها دور النشر

الدار (فهي  )أمري تاج السر(النشر اليت اعتمدها  دار اهتمت بطباعة هذا العمل األديب، أما عن

  .)نالعربية للعلوم ناشرو

  :عتبة اإلهداء.6

 ممن الغموض، على الرغم من أننا نقف أما برداء إن عتبة اإلهداء غالبا ما تلبس

هدى إليه من طرف املؤلف، قد نعرفه وفد ال نعرفه، بغض النظر عما إذا كان شخصية م

ة على القارئ وجيعله طرفا من العملية، عملي وذا يدخل املؤلف التساؤلحقيقية أو افتراضية، 

  .هدى له العملالبحث عن هوية الشخص الذي أَ

ويف الرواية اليت حنن بصدد دراستها جند أن اإلهداء جاء وجيزا ال يتعدى السطر حيث 

  :ذكر الشخص املُهدى إليه بقوله

  

                                                           
  .16، ص 366: أمري تاج السر  1



 ألمري تاج السر" 366"العتبات النصية يف رواية جتليات   :الفصل الثاين
 

  
84 

 

  

  1"إىل سوسن إبراهيم دائما" 

تعد   )فسوسن إبراهيم(ميقة، جاء اإلهداء مكونا من أربعة ملفوظات حتمل دالالت ع

حيث تزرع فيه حب كشف مغاور وأسرار  ،ريا داخل اإلهداء يف نفس املتلقي للروايةلغزا حم

  .هذه الشخصية اليت أهداها الكاتب هذا العمل

مل  أننا إال ومن تكون، )إبراهيمسوسن (، عن هوية على الرغم من البحث املتواصل

على أساس أا شخصية افتراضية،  إليها، فارتأينا أن ندرسها معلومات توصلنا  أيجند عنها 

أو ميكن تفسريها  ،ويفسرها بالوطن اهناك من يفهم آخر فمن قارئ إىل ختتلف داللتها

  .اخل... بالصديقة أو احلبيبة 

  : حسب تأويلنا هلذه الشخصية جند أا حتمل جمموعة من الدالالت منها

  ي حرم منه حيث من املمكندل ا الكاتب على الوطن، الوطن الذ )سوسن إبراهيم(أن  -

عرب به عن حنينه، فصور الوطن يف شكل شخص يهدي له لي أن يكون قد استخدم لغة اإلهداء

كم األوضاع والظروف روما منه وحمروما من العيش فيه حبعمله، هذا الوطن الذي كان حم

  .عليه الرحيل منه واليت فرضت اكأنذالسائدة 

صديقة الطفولة للكاتب الصديقة اليت من املمكن أن يكون قد حرم منها،  )سوسن إبراهيم( -

ة اليت عاشها ـبدافع اهلجرة اليت قرعت أبوابه، وفرضتها عليه الظروف القاسية يف تلك اآلون

جعلته يهجر بلده السودان ويذهب إىل بلد آخر هو قطر، كل هذا رمبا ، و)أمري تاج السر(

إحدى زميالته اللوايت كن  )ابراهيم سوسن(مله هذا، أو رمبا تكون جيعله يشتاق هلا ليهديها ع

  .معه حني وجد الرسائل يف املدرسة
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هي حبيبة الكاتب اليت من املمكن أن تكون هي ذاا أمساء  )سوسن إبراهيم(أيضا قد تكون  -

السرد  يسرد حبه وعشقه هلا، هذا) أمري تاج السر(بطلة الرواية، حيث أنه من املمكن أن يكون 

  . يف حياته )أمري(أتى يف قالب روائي حيكي قصة حقيقية من املمكن أن يكون قد عاشها 

فرمبا يقصد ا املؤلف أن مجيع أعماله سواء اليت أجنزها أو اليت " دائما" أما داللة كلمة  -

، وهذا يدل على أن شخصية )سوسن إبراهيم(سينجزها مستقبال، دائما ستكون مهداة إىل 

أمري (، فهي متتلك مكانة خاصة عند الكاتب افتراضيةسواء أكانت حقيقية أم  )إبراهيم سوسن(

  .جعلته يهديها كل أعماله ويعطيها الصدارة يف اإلهداء) تاج السر

  :يةلعتبة العناوين الداخ.7

نظام العنونة الداخلية، إال أا ال تشذ عن تشذ عن  يان جند الرواياتيف بعض األح

، كما هو 1والتقسيم ووظائفه، حيث حيضر التقسيم ولكن تغيب العناوين الداخليةنظام املفصلة 

تأويال يتوافق مع النص السردي  ،اليت سنبدأ يف تأويل غياب عناوينها، )366(احلال يف رواية 

ففي هذه الرواية مل جند عناوين داخلية على رأس كل فصل، رغم أن الرواية مقسمة إىل فصول 

، تفصل بينها مساحات بيضاء للداللة على اية فصل وبداية فصل آخر، قدرت بعشرين فصال

وأحيانا هي مبثابة االستراحة السردية،  ،قوم مقام احلذف الزمين أحياناالبيضاء توهذه املساحة 

احتماالت  مإضافة إىل أا تضع القارئ أما ،اليت يستعيد فيها الكاتب أنفاس كلماته وسردها

تلف من قارئ آلخر مبا يتناسب مع الفكرة اليت يدور حوهلا كل داخلية، رمبا ختخمتلفة للعنونة ال

  .فصل من فصول الرواية
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  :عتبة التصدير.8

يعد التصدير عتبة مهمة من عتبات النص، ونافذة متكن القارئ من التسلل إىل الرؤى 

يبين التصدير يف ذهن اليت ميكن أن حيتويها النص، فيعطي له فكرة عامة لألحداث القادمة وذا 

كما هو احلال يف تصدير الرواية  ،1"عاملا ختيليا وسيوفر معلومات أولية عن احلكاية"املتلقي 

أن تصديرها أتى يف شكلني اثنني نثري وشعري،  ،املدروسة اليت نلحظ من خالل حتليلها

تصديرات أدرجهما املؤلف من أجل تقدمي توضيحات عما سيدور يف املنت، ومنه نفهم أن لل

لذكر اعالقة وطيدة بالنص، سنحاول فيما يلي أن حنلل كل واحدة من التصديرين السابقي 

  :على حدا فيما يلي

 :وقد جاء يف الفقرة اآلتية: التصدير النثري  .أ 

، وقد بنيت على وقائع 1979و 1978تدور أحداث هذه الرواية بني عامي " 

مكتوبة حبرب أخضر أنيق ومعنونة  حقيقية، حيث عثرت ذات يوم على حزمة من الرسائل

برسائل املرحوم إىل أمساء، وكانت مشحونة بشدة كما أذكر، ضاعت تلك الرسائل لكن بقيت 

  2"أصداؤها ترن يف الذاكرة ليأيت هذا النص

وذا تكون الفاحتة النثرية قد أجنزت الفعل اإلخباري فهي تبني تاريخ وقوع األحداث 

ليت هي عبارة عن جمموعة من الرسائل مكتوبة باحلرب األخضر حتت وا ،املتواجدة داخل الرواية

يف ) أمري تاج السر(وهي جمموعة رسائل عثر عليها الروائي " رسائل املرحوم إىل أمساء"عنوان 

ومنه  3"سودانن الطلبة حتت سور املدرسة يف بوراملرحلة الثانوية من الدراسة برفقة جمموعة م

                                                           
، عمان،  41جملد اجلامعة األردنية، ، 4ع، جملة دراسات، "ة أمنوذجااية أوراق معبد الكتب هلاشم غرايبيالعتبات النصية يف رو: "نزار قبيالت  1

  .952األردن، ص 

  .6، ص366: أمري تاج السر  2

  .www.Apquds.com 28/04/2016 ،22:30" ألمري تاج السر) 366(قراءة يف رواية : "إياد مشاسنة  3
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، ومستمدة من باملائةجدة داخل الرواية هي أحداث حقيقية مئة نفهم أن كل األحداث املتوا

  .أحداث الرسائل احلقيقية اليت عثر عليها الكاتب

 :يقول املؤلف فيها: العتبة الشعرية  .ب 

  يف الزمان القدمي كان مثة عاشق،" 

  كان مغرما بالشمس

  هلا حني تشرقيغاز

  واغروحني تغب، يبكي 

  يناديها لتشرق من جديد

  سألوه عن سرد ذلك العشق، 

  فالتقط رحمه وأصاب قلبه

  مل يسقط املطر ساعتها

  تلك كانت دموع الشمس

  1."تبكي عاشقها

إىل الزمن احلقيقي زمن العشق، " الزمان القدمي كان مثة عاشق" يشري املؤلف بقوله يف 

الشمس هنا كناية عن " كان مغرما بالشمس"  ،جد فيه عاشق مغرم موله باحلبالزمن الذي و

حيث شبهها بالشمس اليت تشرق على يومه فتنريه، ) أمساء(املرأة اجلميلة اليت عشقها البطل 

لتمأله باحلب وتنتشر خيوط حبها على اره وقد استعمل هذا التشبيه لريبط سر وجوده ا، 

ن حياة العاشق مرهونة بوجود مشس ذا الربط تكو ،فاإلنسان دون مشس ال ميكنه أن يعيش

حبه، واملالحظ أيضا أن اسم البطلة هو اسم مفتوح جلميع أمساء اإلناث، ونلمس هنا قوة احلب 

  :أي حني تظهر أمامه فيقول" يغازهلا حني تشرق"اليت حيملها العاشق يف قلبه، واليت جتعله 
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  أمساء أيتها الومضة" 

  الزهرة

  1"السحابة

حبيبته، فيسميها الزهرة، واليت حتمل يف داللتها  )بأمساء(ل هنا نلحظ تغزل البط

الشباب واجلمال، ويشبهها بالسحابة اليت من املمكن أن تكون داللة العلو والبعد واستحالة 

اإلمساك ا، كما يطلق عليها لقب النبع فريبطها باملاء سر الوجود، أي ربط وجوده بوجود 

  .)أمساء(

ي كاملة، سخية اجلمال موجدتك أما:" فيقول )بأمساء(طل يزيد املؤلف يف تغزل الب

  .2"متهورة يف العطر والشعر والسحر كأنك خرجيت من أمنية املغين

فيقول املؤلف عن هذا  ،فضل رأيتها دائماانبهار العاشق جبمال أمساء اليت يومنه نلمس 

رفض غياا وي )أمساء( اشق يبكي اختفاء معشوقتهأي أن الع" ،وحني تغرب يبكي غروا" 

ا، يتجشأ ركي عنوانا أو موعدا أو شبعا راسخذهبت يا أمساء ذهبت ومل تت:"فيقول يف الرواية 

، )أمساء(بغياب  طول ليلههنا يشري إىل  ،3" به اجلائع يف ما تبقى من ذلك الليل املختلف

  ".فيناديها لتشرق من جديد"

فهم أن الرواية كلها جاءت من خالل هذا املقطع ن،" سألوه عن سرد ذلك العشق" 

، واملالحظ هنا أن املؤلف ربط نفسه أو )أمساء(لإلجابة عن سؤال سر عشق البطل ملعشوقته 

امسه بسر العشق، حيث من املمكن أن يكون قد توج نفسه أمريا لسر هذه الرسائل، حبكم أنه 

  .هو من وجدها ألول مرة
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فنلمس فيه اية شاعرية " وأصاب قلبه فالتقط رحمه" أما املقطع الذي قال فيه املؤلف 

حتملنا إىل قدمي الزمان حيث كان الرمح ال يفارق امللوك والسالطني إىل عصور  ،رومانسية

االجنليز القدمية، واليت من املمكن أن يكون املؤلف أراد ا كسر الواقعية اليت أتت داخل الرواية 

بيد ثابتة إىل أقصى حد أفرغت الستني " ول إذ ينتحر البطل داخل الرواية بطريقة واقعية فيق

قرصا من املادة املنومة يف حلقي، واتبعتها بقليل من املاء فتحت الدفتر أضفت بأصابع اجلثة 

انتحر  وإمناالكتاب ينتحر بالرمح كما يف تصدير أي أن البطل مل  ،1"اهلامدة توقيعي املرحوم

وهو " تبكي عاشقها"، "وع الشمسنت دمتلك كا": يكمل املؤلف فيقول ،بستني قرصا منوما

كسر للواقع الذي أتى يف الرواية، فالعاشقة يف التصدير تبكي عاشقها الذي انتحر أما يف  اضأي

ال تبكي عاشقها فهي ال تعرفه أصال وهذا ما نلمسه يف قول املؤلف  )أمساء( الرواية فنجد أن

ال تعرفني أنين إلتقيتك وأنين تعمقت يف  أين ألتقيك أول مرة يا أمساء ألنكلن تتذكرين أبدا :"

ا فهي تعيش حياا ومنه نفهم أن أمساء ال تعرف البطل وال تدرك أصال أنه مغرم  ،2"لقائك

  .بعيدا عنه

ونستخلص من هذا أن التصدير الشعري يتمحور حول الشمس وغروا ، الغروب 

افذة من شطرين، أحدمها مغلق خالصة لنهار طويل وابتداء الليل قادم، أو هو ن" الذي هو 

  .3"وخلفه ار، واآلخر مفتوح وأمامه ليل، وكال الوضعني خيلق ظالم السنني وآالم الروح

ذا تكون الرواية مثقلة مبجموعة واسعة من الدالالت املشفرة احلاملة هلموم البطل، 

د ملا يأيت يف الرواية، ونستنتج مما سبق أن عتبة التصدير تستخدم من قبل املؤلفني من أجل التمهي

  .ذلك نستنتج أن التصدير يأيت يف شكلني اثنني شعري أو نثريك
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نصل إىل آخر حمطة يف حبثنا هذا، خامتة ألهم النتائج اليت توصلنا إليها يف دراستنا  هنا

  :ومن أبرزها نذكر ،هذه

 ن قراءة العتبات النصية لإلنتاج األديب مرتبطة بشخصية املؤلفأ. 

 املرور بالعتبات النصية أمر أساسي يف قراءة النصوص ومهم وال ميكن االستغناء عنه. 

 ا املفتاح السحري الذي يفتح به القارئ النص تكمنفهي تعطي  ،أمهية العتبات يف كو

 .فكرة عامة عما سيأيت يف النص

 العتبات النصية على مجيع األعمال الفنية إطاللة مجالية، ناهيك عن ما تقوم به من  يتضيف

 .خدمة للنص

  ا الكثري من املعاين عبارة عن حزمة من الدالالت اليت حتمل يف طيا )366(غالف رواية

إىل ممارسته للوظيفة االغرائية اليت تعمل على جلب  العمل، باإلضافةاليت تصب كلها يف منت 

 .القراء 

 عاكسة ملا سيحدث داخل نص الرواية  جاءت صورة الغالف كمرآة. 

  حيث تعمل  ،هو عنوان حيمل الكثري من الدالالت) 366( )أمري تاج السر(عنوان رواية

  .تفزاز القاري و استدراجه لقراءة العمل األديبعلى اس

  ألنه يثبت ملكية  ،إن كتابة اسم املؤلف على أغلفة األعمال األدبية يعد من أهم األشياء

 .العمل لصاحبه

  العمل حتديد جنس حبيث يسهل ،التلقيجتنيس النص من قبل املؤلف مفيد لعملية. 
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  يبدو غيابه ال يؤثر على العمل األأعمال األدبية، فحضوره األاإلهداء ال يعد ضروريا يف.  

  والثاين ويشرح زمن وقوع اإلحداث ،يف شكلني األول نثري )366(أتى تصدير رواية ،

ا الرواية ، و اهلدف من هذي ، يشرح ما سيأيت داخل املنت باإلضافة إىل حتديد موضوع رعش

ذهن  ةثارإأي  ،تطابق الدالالت املوجودة فيه مع النص التصدير جعل القاري يبحث عن مدى

 .الرواية ةلقراء و جذبه ئالقار

  رواية ال حيدث أي خلل من منت الروايةالغياب العناوين الداخلية يف. 

  تهاء العمل األديب لنا ان تات املهمة اليت تثبتبالع ىإحدهي الواجهة اخللفية. 

  الواقع االجتماعي بشكل شاعري غريب ) 366(حتكي رواية. 

  ة ممتعة، عرب لغة سلسحلباالتنويع يف التيمات من قبل املؤلف، فهو ينتقل من البؤس إىل ،

 .استطاع ا تكوين أسلوب خاص به حبرفية ومهارة عظيمة

ا البحث ، فان وفقنا فمن اهللا وان أخطانا مد هللا الذي  أعاننا يف اجناز إكمال هذويف األخري حن

  .فمن أنفسنا ومن الشيطان
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  : ملخص

النص املوازي هو تلك النصوص األخرى املصاحبة للعمل األديب سواء أكان شعريا أم 

وغريها من العناصر ... ، واإلهداء واالستهاللأملقدمايتنثريا، كالعنوان، اسم املؤلف، واخلطاب 

  .اليت ختلق لدى القارئ رغبات وانفعاالت تدفع به إىل الرغبة يف قراءة النص املناصية

ألمري تاج السر، فقد زرعت " 366"وهو األمر نفسه الذي انطبق على عتبات رواية 

  .كتشاف دالالتهة أدبية جعلته يسعى لقراءة النص، باإلضافة إىل السعي اليف القارئ ملس

 .عدان وجهان لعملة واحدة تسمى العمل األديبفالعتبات النصية واملنت ي

Résumé: 

Le paratexte c’est les textes qui suient le travail 

litteraire sois poème ou prose comme le titre, le nom 

d’auteur ou le didicace … et autres composants nou textels, 

qui née chez le lecteur des encrés, des emmotions qui lui 

poussent à lire un texte. 

C’est identique sur les frantières du conte "366" de 

Amir Tadj Alssir, qui à planter dans le lecteur une touche 

litteraire qui la rendu une personne qui cherche a lire un 

texte et découvrir ses significations. 

Les frantieres textuelles les texte se considérent 

comme deux face à une seule pièce appellée le travail 

littéraire. 

    




