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العريب والغريب  هيمت هذا املقال بتعريف العتبات النصية يف النقد احلدايث،

 وٕابراز ٔامهية النصوص احمليطة ^لنسـبة للنص الرسدي، عىل حد سواء

وفاعليهتا يف حماورة ٔافق انتظار القارئ، وٕاiرة اشـهتائه لقراءة النص 

.املركزي  

لعتبات تتنوع وتتعدد حبسب وعي الاكتب اسة عىل ٔان ابرهنت اqر و 

ٔالمهيهتا ورضورهتا، وقوة حضورها وتأثريها يف سـياق املنت النيص من 

�ة، وحبسب حاجة املدون الروايئ من �ة iنية.  

مجB من الوحدات االٔيقونية واللغوية يه عتبات النص الروايئ  بني ٔانوت 

، واحملاورة ٔالفق انتظار الروايئ لخطابلوإالشارية والرموز، املشلكة 

رك فضو� وتدفعه الرسدي، بل وحت لقراءة النص القارئ وٕاiرة اشـهتائه

.بقوة  ملعرفة تفاصيل أكرث ختص النص احلاكيئ  

معىن ٔاي ٕان لك ما يتضمنه العمل أالديب �  ،لك ما يف الرواية � دال�ف

عن عالمات دا� ، ^عتبار ٔان ما حييط ^لنص عبارة معني ودور يقوم به

، املمزية لغهتاو  ،عىل يشء ما، ذ  ٔان لك رواية متت� هويهتا اخلاصة

املرفقات النصية  وتعترب" العتبات النصية"ؤاول مالمح هذه الهوية 

ٔاغوار النص العميقة  سربل  القارئاحمليطة ^لنصمفاتيح ٔاساسـية يسـتخد¨ا 

لنص املنت وتمك قصد استنطاقها وتأويلها، ٔاي املداخل اليت تتخلل ا

مبثابة البوابة الرئيسـية ل²خول قرائيا ٕاىل النص ، فالعتبات تعترب وتمتمه

.ٕادراك مواطن امجلال فيه الروايئ  

 

 

   Résumé     

     A travers cet article nous aimerions mettre 

en exergue le concept «  seuil » et la place qu’il 

occupe dans la critique littéraire moderne, 

arabe et occidentale, simultanées, et de faire 

ressortir l’efficacité de la « paratextualité » 

dans le texte narratif afin de susciter chez le 

lecteur le désir de vouloir découvrir avec 

engouement le contenu textuel de l’ouvrage. 

Nombreuses sont les études qui ont démontrées 

la pluri-diversité du « seuil », selon son 

importance et les sensations cognitives de 

l’auteur selon sa prépondérance et son 

influence sur l’authenticité du texte et des 

exigences du romancier.  

Cette étude démontre que la notion du seuil 

narratif se  résume en un ensemble d’icônes 

linguistiques, de signes et symboles qui 

composent le discours narratif et suscite la 

convoitise du lecteur pour découvrir le roman.  

Le roman est très riche en significations qui 

concourent le tout pour constituer la 

personnalité et l’identité du texte, à savoir, la 

langue, la prose, les expressions,  les signes, 

l’espace et le temps. Cet ensemble d’indices 

forment le « seuil  textuel ».  

Toutes les références qui accompagnent le 

texte sont considérées comme des mots clés 

utilisés par le lecteur pour se faire une idée sur 

le roman et ses orientations littéraires. Les 

seuils narratifs sont un préambule au texte pour 

apprécier la beauté du texte et ses lieux 

créatifs. 
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لكتابة اليت حتيط ^الل العقود املاضية انشغاال كبريا ^ملؤثرات عرف النقد العريب خ
يف  - ٕاىل زمن   قريب -ياعدباالٕ  العملفقد اكن النقد أالديب ينظر ٕاىل . إالبداعية بعامة
 أمور تْعلق ^ٔالدب دون ٔان تكون Åبعة من مصميه،فتتعداه ٕاىل اجلانبضوء عالقته ب

هذه الرؤية النقدية عىل اقتناع  ترتكز. نفيسال  ٔاوسـيايس،ال  جÉعي، ٔاوÈ تارخيي، ٔاوال 
  .ما هو خارج ـ ٔاديبحمااكة شلك من ٔاشاكل  ما يه ٕاال الناقد بأن الكتابة أالدبية

اختالف ٔاهدافها النقدية، عىل الرمغ من تعدد مناجهها و  راساتٔان هذه اq غري
حول نقطة  تلتقي-فٕاهنا،...)مناجه نفسـية، Ñرخيية، اجÉعية(باين منطلقاهتا الفلسفية وت 

ا حني تطرح علهيا بعض أالسـئB املتعلقة  مركزية مشرتكة، ويه احلرية اqامئة اليت تال̈ز
بوصف العنارص واملكوÅت اqاخلية لهذا أالثر أالديب، ٔاو حتديد نوعية العالقات اليت 

  .تربط هذه املكوÅت فÜ بيهنا
، ٔالن إالبداعيؤية جتاه النص الر  زاوية ٕاىل تطوير Èنشغاالتدعت هذه  وقد

ورؤى خاصة ومواقف  خمتلفة ومتغرية،ٔافاكر ينتج عن  حاكئيانصا  -بوصفها -الرواية 
شديدة التنوع وÈختالف  تشعباتفلسفية، تشلك يف ضوء رؤية موضوعية وفنية ذات 

،مبا امجلايل املناسبجيسدها حرص الاكتب عىل ٕاظهارها ^لصورة املثىل، والتشكيل 
والتشكيل الفين من تقنيات رسدية خاصة وآليات متنوعة،  املشهد الروايئعليه  نيتضم

لفاظ ؤاساليب لالٔ  صياغة ممزية مترس مينحهاتعمل عىل تشكيلها تشكيال جامليا، وفق 
يف  والÉزج الواحض Èنصهار ، تعمق أالفاكر وختزتن يف ذاكرهتا صوروطرق لتوظيف اللغة

  .هتاوجزيئا "قاسـميهاثناïها وت
بعد ذ  بوساطة شـبكة من إالجراءات اليت ينمتي بعضها ٕاىل جوهر املنت  وتتدمع

النيص، وحييط البعض االٓخر هبذا املنت، يمنو عىل ختومه ويصاحبه حسب مجموعة من 
املتطلبات وÈسـتحقاقات التشكيلية الرضورية لتشييد الهيلك العام، والعامرة الهنائية 

  .لهيلكية اخلطاب الروايئ
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العتبات  - عادة  -ومن التقنيات اليت حيرص الاكتب عىل ٕابرازها وتفعيل ٔادواهتا 
النصية، اليت تتعدد وتتنوع حبسب وعي الاكتب ٔالمهيهتا ورضورهتا وقوة حضورها وتأثريها 

    .يف سـياق املنت النيص من Åحية، وحبسب حاجة املدّون الروايئ من Åحية ٔاخرى
        ::::ــ مفهوم العتبة النصيةــ مفهوم العتبة النصيةــ مفهوم العتبة النصيةــ مفهوم العتبة النصية1111
واللغوية وإالشارية  عتبات النص الروايئ عىل مجB من الوحدات أاليقونية ثلومت 

، واحملاورة ٔالفق انتظار القارئ وٕاiرة اشـهتائه الرسدي، الروايئ لخطابلوالرموز، املشلكة 
؛ٔاي  1..."لك ما يف الرواية � دال� "بل وتصيده ^ملعىن الباريت لللكمة، حبيث يرى بأن 

العمل أالديب � دال�، ^عتبار ٔان ما حييط ^لنص عبارة عن عالمات ٕان لك ما يتضمنه 
دا� عىل يشء ما، ذ  ٔان لك رواية متت� هويهتا اخلاصة ؤاسلوبيهتا املمزية، وال تسمح 
ٔالحد ^ملرور داخل فضاهئا أالسلويب والوقوف عىل هذه الهوية املغلقة ما مل ميت� ٔادوات 

فردها، تؤه خلوض هذه املغامرة اليت تفتح ٔامامه ٔافقا معرفية ممعنة يف خصوصيهتا وت
العتبات "ؤاول مالمح هذه الهوية . مركزï واسعا ومعيقا من آفاق النص وعوامله وفضاءاته

املرفقات النصية احمليطة ^لنص اليت تعد مفاتيح ٕاجرائية " ونعين هبا شـبكة " النصية
العميقة قصد استنطاقها وتأويلها، ٔاساسـية يسـتخد¨ا الباحث السـتكشاف ٔاغوار النص 

  .2"ٔاي املداخل اليت تتخلل النص املنت وتمك وتمتمه
ميكن عد هذه العتبات مبثابة البوابة الرئيسـية ل²خول قرائيا ٕاىل النص الروايئ، 

تسـّيج النص وتسميه " والتعرف عىل متاهاته وٕادراك مواطن جاملياته ؛ فالعتبات يه اليت 
. 3" ومتزيه عن غريه وتعني موقعه يف جنسه وحتدث القارئ عىل اقتنائه  وحتميه وتدافع عنه

فهـي اليت حتيط ^لنص الرسدي فمتهد �، وحتفز القارئ وتسـتدرجه للولوج يف عوامله، 
بداية من غالف الرواية ا�ي حيتوي عىل العنوان ا�ي يومسه، ويفتح ٔامام ذهن القارئ 

مضمون املنت الرسدي، وامس الاكتب ا�ي يزيد مجموعة من Èفرتاضات وأالسـئB حول 
من اشـهتاء القارئ وحيفزه عىل اقتنائه وقراءته، ولفظة رواية اليت حتدد جنسه، وغريها من 

 . مكوÅت العتبة النصية
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هذه العتبات ^لعناوين الرئيسـية والفرعية واملقتبسات " جريار جينيت"وقد حدد 
الل والهوامش واملالحظات وأاليقوÅت ؤاسامء املؤلفني وإالهداء واملقدمة والمتهيد وÈسـهت

^لهوامش " هرني ميتريان"، ويه عند 4والنارشين، ؤادر�ا مضن ما نص عليه ^ملناص
  .5النصية

تظهر هذه العتبات عىل الغالف وداخل الكتاب، وترتاءى يف منظور القارئ منذ   
تلقي رسد أالحداث الروائية، ماعدا املالمسة القرائية أالوىل للنص، ٔاي قبل الرشوع يف 

الهوامش واملالحظات اليت يرى الاكتب ٔاهنا تفتح للقارئ رؤى توضيحية حول حدث ما 
ٔاو خشصية ما ٔاو فكرة معينة، فتظهر للقارئ بعضها مبثوi داخل منت النص الروايئ، وال 

 القارئ ٕاىل أفاكر يأيت ذ  عىل سبيل املصادفة ٕاذ تأيت لتدعمي املعاين ٔاو تعميقها ٔاو ٕاحا�
 .قد تغيب عن ذهنه ٔاثناء تلقيه لتتابع الرسد

وقد يلجأ الروايئ يف ٔاحيان ٔاخرى ٕاىل وضع ملحق خاص للتنويه هبذا يف هناية  
الرواية شدا النتباه القارئ ٕاىل أمهيته، ٕاضافة ٕاىل عتبة إالهداء اليت تتسم ^�اتية اخلالصة 

يبتدئ به الراوي روايته مضن ٔافق ومنظور يثري رؤى وÈسـهتالل ا�ي  ــيف الغالب ـ ــــ
وقÜ وٕاشارات تسهم يف توجيه فعالية القراءة يف مسارات قرائية معينة، تشتبك فÜ بعد مع 

كام حتيلنا ٕاىل بعض قواعد ٔادبية الرواية ومفتا�ا . حلقات املنت النيص وخشوصه ؤاحداثه
لغة الروايئ وتو�اته داخل الرواة فÜ  الرئيس وهو اللغة، حيث تعطينا حملة خاطفة عن

بعد، كام يأخذÅ الطموح بعيدا ٕاىل حد ٔان تصلنا عتبة الرواية ٕاىل املرجع واخللفية املؤثثة 
 .للرواية

فعتبات الرواية ال ميكهنا ٔان تكون جمرد زخارف تسـيج النص الروايئ الروائية  
ين عليه الروايئ العامرة اليت جيهتد جبامليات التشكيل حفسب، ٕامنا يه ٔايضا أالساس ا�ي يب

  .كثريا يف منحها فرصهتا تشكيليا وجامليا ومسيائيا مضن قالب عام هو الشعرية
 الغريب منظور النقد ــ عتبات الكتابة الروائية من2

^جلدل اqائر يف معق لك معل رسدي بني  النظرïت النقدية الغربية عنيت   
ته اqاخلية، ويعترب ميشـيل فوكومن أالوائل ا�ين ٔاiروا مكوÅته احمليطة به وبني متفصال
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حفرïت "يف خالل حديثه عن حدود الكتاب، وذ  يف كتابه " النص احمليط"مسأ� 
حدود كتاب من الكتب ليست ٔابدا واحضة مبا فيه : "، يقول يف هذا الصدد"املعرفة

واللكامت أالخرية، وخلف خفلف العنوان، وأالسطر أالوىل، . الكفاية، وغري ممتزية بدقة
بنيته اqاخلية وشلكه ا�ي يضفي عليه نوعا من Èسـتقاللية والمتزي، مثة منظومة من 

، فريى فوكو ٕامنا حيتضن ٔاي كتاب مما حييط 6..."إالحاالت ٕاىل كتب ونصوص ومجل ٔاخرى
 به منعناوين رئيسـية، وعناوين فرعية، ومتهيدات وغريها ، ال تكن دالالهتا واحضة وال

مقاصدها جلية ٕاال ٕاذا ربطها قارئ الرواية بغريها من النصوص املصاحبة لها اليت اسـتلهم 
مهنا الاكتب بعض ٔافاكره، ^ٕالضافة ٕاىل لك ما حييط الروايئ والكتاب من لقاءات حصفية 

  .ليست مسـتقB بذاهتا وال مكتفية مبعانهيا ورموزها وغريها، فالعتبة الروائية
نقدي ا�ي متزي به ميشـيل فوكوه ومزي مؤلفه، هو ا�ي فتح الباب هذا الوعي ال  ٕانّ    

واسعا ٔامام التنقيب واqراسة والتحليل النقدي البناء حول العالقة بني العتبة النصية 
والنصوص احمليطة ^لنص املركزي، فقد حولت ماهية العتبة من مش�ت iنوية 

ص شلكية ووظائف داللية، مينحها وهامشـية للرواية ٕاىل مكّون � ما ميزيه من خصائ
  .اqرس النقدي أالمهية النقدية نفسها اليت يولهيا لبنية النص الرسدي يف حد ذاته

مضن ما تعرض  ولعل من ٔامه النقاد ا�ين اهمتوا هبذه املسأ�  هو جريار جينيت
ٕاليه من مقرتحات حول موضوع الشعرية حيث اكن يسعى ٕاىل حتديث رؤيته النقدية من 

املغلق ٕاىل تطبيقات ومفاهمي « L’architexte »ال النص، فظهرت ممزيات النص  جم
حيث متكن من خالل حتلي " خطاب احلاكية، حبث يف املهنج " النص الشامل املغلق يف 
من وضع قواعد نصية وخطابية ٔاحضت " حبثا عن الزمن الضائع " لرواية مارسـيل بروست 

Åفاكن لـجريار جينيت رؤى . ته وماهيات صيغه الرتكيبيةٔاوليات يف فهم بنيات الرسد ومكو
نقدية خمتلفة للنص أالديب، كام ابتكر تقنيات ذات طابع حدايث تفتح للقارئ سـبال وآفاقا 
جديدة للتعامل مع ٔاي نص، فاكن � الفضل يف ٕاعادة Èعتبار للك مكون داخيل 

 .وخار+ يف النص
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ّده ٕاىل سبيل انفتاح النص عىل من ش  L’hypertexteفتحلي للنص الفويق 
مجموعة الصيغ اليت متكن النص من ٔان يتعاىل                                             

عىل الصيغة Èنغالقية ٕاىل عالقة تفاعلية مع مرجعيات عدة وجعل جينيت هذه العالقات 
ة النصي« Paratextualité »متفرعة ٕاىل مخسة تصنيفات ختص العالقات،

: اكلتايل العرب نصية ويه« Intertextualité »احملاذية،
والنصية « Métatextualité »، والنصية الفوقية« L’hypertextualité»التناصية
  .النصية الشامL’architextualité» B »الواصفة

ركز عىل احلضور املزتامن بني " التناصية"ويف حتليل جريار جينيت ودراسـته لـ  
وغالبا ما يكون النص االٓخر حارضا . ن ذ ، عىل سبيل Èسـتحضارنصني ٔاو ٔاكرث م

فعليا بشلكه احلريف يف النص الرسدي، وهذا يتطابق ـ بصفة تقريبية ـ مع ما يسمى قدميا 
، ويأيت هذا النص بني مزدوجتني ٔاو ^لتوثيق � ٔاو من دون توثيق،ٔاو قد )Èستشهاد(

مصطلح التناص ا�ي اقرتحته جوليا كريستيفا ، وهو 7)التلميح(يأتيبأقل حرفية يف حال 
  .فÜ سـبق

وقد حدد معىن النصية الواصفة بأهنا الرابط بني نصني يتحدث عنه املؤلف دون 
داخل سـياق  تضمنأانيشري ٕاليه ٔاو يسـتدعيه، ويأيت هذا النص يف الكثري من أالحيان م 

مقابال " علق النيصالت" مصطلح  سعيد يقطنيسعيد يقطنيسعيد يقطنيسعيد يقطنيالعمل دون ذكر من الاكتب، وقد اقرتح 
 .8، وينطلق يف ذ  من إالحياءات اليت ينطوي علهيا فعل التعلقجينيتجينيتجينيتجينيتملصطلح 

التحويل " وضع مقابال آخر للنصية الواصفة وهو محمد الهادي املطويمحمد الهادي املطويمحمد الهادي املطويمحمد الهادي املطويبيد ٔان 
بعد، مفرط، كام : تعين يف اليوÅنية« Hyper »وملا اكنت السابقة   : "، يقول" النيص

ن دال� هذا النوع من التعايل النيص تعين فÜ تعنيه التحويل كام مر، تعين زائد، وفوق، وأ 
ويف التحويل ما يقتيض الزïدة وإالضافة لفظا ٔاو معىن، فقد رٔاينا يف انتظار العثور عىل 

هو النص ) ب(عىل ٔان يكون النص " التحويل النيص " مصطلح ٔادق، اعÉد مصطلح 
ل، والنص  ل ٕاليه هو النص   احمل) ٔا ( احملو<   .                                                            9"و<
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، فهو عند "لكية النص " بذات املصطلح فرتمجه ٕاىل  ععععيليليليل    جنجنجنجنيب ٕابراهيب ٕابراهيب ٕابراهيب ٕابراهميميميميكام اهمت 
، حىت ٕانه رٔاى ٔانه مثة )جنسا(مجموعة اخلصائص العامة اليت جتعل من النص A "  جينيتجينيتجينيتجينيت

  .10..."ما يسمى ^ٔالجناس اللكية
ٔايضا عن النصية الفوقية وعن النصية الشامB؛ فأما أالوىل فهتمت  جينيتجينيتجينيتجينيتوحتدث 

اليت جتمع « Hypertexte »بنص سابق « Hypotexte »^لعالقة، وتكون هذه العالقة
نصا الحقا بتحويل نص سابق عرب نص بديل، ٔاو تقليد نص لنص سابق عن طريق ما 

ٔاد� وعالمات مصطلح "  النصية الشامB ويه ؤاما الثانية ويه.3اصطلح عليه ^الشـتقاق
علهيا يقتيض العرف أالديب من الاكتب احرتا¨ا، والترصف فهيا يف حدود معلومة، ويقتيض 

، فالنصية الشامB 11"تعقهبا عند تفكيكه لعالمات النص -ٕاذا رام الفهم  -من القارئ 
سـبل توضيحية لفهم ميثاق مضين يُعقد بني الاكتب والقارئ وفق توضيح مسارات و 

  .املعاين، وجناح الاكتب  يف منح النص لك فاعليته يك يضمن التأثري يف متلقيه
يف هذا التصنيف عىل عنوان  جينيتجينيتجينيتجينيتٔاما عن النصية احملاذية انصب حديث   

العمل الرسدي، العنوان التحيت، العنوان اqاخيل، املقدمات، التذييالت، التصدير، 
ية، الهوامش اليت تأيت ٔاسفل الصفحات، الهامش يف آخر العمل، التنبهيات،احلوايش اجلانب 

العبارات التوجهيية، رسومات وصور ؤانواع ٔاخرى من ٕاشارات ومالحـق، وخمـطوطات 
ذاتـية وغريية وقد يقتيض النص حوايش توضيحية ٔاو تعريفات لشخصية ٔاو ملصطلح ما، ٔاو 

  .12املوضوع التنويه بتارخي خيدم فكرة 
 

ام، وجب ٔان حتتوي لك رواية ـ ^لرضورة ـ عىل نصوص حماذية تطبعها وبشلك ع   
، وقد بني من "عتبات : " كتا^ ممتزيا عنوانه  م1987سـنة  جينيتجينيتجينيتجينيتومتزيها، وقد ٔافرد لها 

خال� ٔان صيغ وجود ٔاي كتاب مل تأخذ الكثري من اهÉم النقاد واجهتادات الباحثني يف 
سات Èفتتاحية اليت بواسطهتا ـ  ^لتضافر مع مكوÅت جمال أالدب، رمغ ٔامهية هذه املامر 

 ً̂  .ٔاخرى ـ يصري النص ٔاو مجموعة من النصوص رواية ٔاو كتا
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املوقع ا�ي يُظهر املزية  جريار جينيتجريار جينيتجريار جينيتجريار جينيتٕان النصوص ٔاو العتبات احملاذية من منظور         
العمل نعين هبا  ، ومثالية« L’idéalité »أالساسـية للعمل أالديب ويه مثالية هذا العمل 

عروض : العالقة بني العمل نفسه وشلك ظهوره، وعالقته بتجسـيداته اKتلفة أمهها طبيعة
  .خطية، ٔاو افتتاحية، ٔاو قرائية

، واجه سؤÈ جينيتجينيتجينيتجينيتبعد حتليل متعدد وخمتلف للك املعطيات اليت توفرت بني يدي      
، وهل ٔادبية أالدب تتحقق يف 2"ما ا�ي جيعل العمل أالديب معال فنيا : " ٕاشاكليا هو

النص ذاته مبفهومه التقليدي من حيث هو مضمون، ٔاو ترتكز ^ٔالساس عىل البنية 
والشلك العام للعمل، وبذ  شد انتباهه ٔان العتبات احملاذية يه ٔاحد مكوÅت بناء 

�  وجب Èنطالق من نقطة مركزية مفادها ٔان . الكتاب كلك وليس النص لوحده
يب هو نسق من العالمات اqا�، و¨مة احمللل والباحث هو الغوص يف ٔاغوار العمل أالد

مظاهر حتقق اqال� من خالل هذه العالمات، وكيفية اشـتغال نسقها، ومظاهر تعدد 
  .دالالهتا

هو رشح آليات الرواية ووصف هذه  جينيتجينيتجينيتجينيتٕان ٔامه ما اهمت بدراسـته وتوضيحه 
، وال تكون هذه االٓليات مو�ة 13" توq املعىنالطريقة اليت هبا ي " التقنيات وتنوير 

  .لتحلياللنص املركزي حفسب بل تشمل ٔايضا آليات النصوص احملاذية
ٔانه ال وجود " ، فاكنت رؤيته لعتبات العمل أالديب من منطلق ههههرنرنرنرني ميرتاني ميرتاني ميرتاني ميرتانٔاما   

  ،فلك مشّلك 14"ليشء حمايد يف الرواية
من العنوان والصورة اليت  نيص يرتبط بشلك عنقودي ^لنص املركزي، فبداية

من الغالف اخلار+ للرواية، مث الصفحة اليت حتوي مؤلفات  مساحة معتربة-غالبا  -حتتل 
ته ا�اتية وصوال ٕاىل الصفحة أالخرية، لكها متواليات ذات دال� رمزية ، وهو ري الاكتب وس

ء ٔااكن ملفوظا ِقرائيا مجموعة من امللفوظات اليت لها شـبكة من العالقات اqاللية املمزية سوا
ويل هذه العتبات قمية قرائية وحتليلية يبقوة ٕاىل ٔان  الناقد وهذا ما يدفع. ٔاو تشكيليا
  .دالالت املكوÅت النصية احملاذية يف جانب قميهتا الفنية وامجلالية يسـتفيد من
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لقة وقد انكب الباحثون يف دراسـهتم للعتبات عىل اجلانب إالخباري لها، كام اهمتوا حب  
احمليطة به ذات املعىن املزدوج؛ معىن ختيييل  النصوصالوصل الرابطة بني النص املركزي و 

خاص ^لعنوان الرئيس والعناوين الثانوية وصورة الغالف، ومعىن حقيقي يتعلق ^مس 
 .املؤلف ومعلومات النرش وتعداد مؤلفات الروايئ وما ٕاىل ذ 

  
        ::::يبيبيبيبـ قضاï العتبات النصية والنقد العرـ قضاï العتبات النصية والنقد العرـ قضاï العتبات النصية والنقد العرـ قضاï العتبات النصية والنقد العر    3333

        ::::العتبات يف النقد العريب التقليديالعتبات يف النقد العريب التقليديالعتبات يف النقد العريب التقليديالعتبات يف النقد العريب التقليدي. . . . 1111. . . . 3333            
اهمت النقد العريب منذ العصور أالوىل لنشأته ^ملؤثرات اخلارجية للعمل الفين، فقد        

انصب اهÉم الناقد العريب حول عالقة أالثر أالديب ^لفرتة التارخيية ٔاو الزمنية اليت انتقل 
ترب التارخي عامال فاعال يف ميالد العمل و يف خصوصية فيه العمل من املبدع ٕاىل متلقيه فاع 

معانيه ومضامينه ولغته، كام اعترب العامل ÈجÉعي والسـيايس والنفساين من املش�ت 
أالساسـية ٔالي معل ٔاديب، وبذ  جتمتع الرؤية النقدية العربية التقليدية حول فكرة أن 

هو خارج ـ ٔاديب، وال تقوم ٔاساسا عىل  الكتابة أالدبية يه صورة من صور Èسـتنساخ ملا
الوصف من داخل النص أالديب وبدل ٔان يكون Èنطالق من داخل العمل ٕاىل خارجه 
اكنت جمرى التحليل النيص يكون من اخلارج حفسب، وحيمل طابع الوصف من خارج 

اليت العمل دون ما ÈهÉم بأدبية العمل، والتعمق يف مش�ته والعالقة القامئة بيهنا 
 .ختصب املامرسة النقدية

وقد غيب الناقد العريب التقليدي وظائف العتبات النصية ومل يولها ٔادىن اهÉم، بل    
اعتربها نصوصا بكامء غري Åطقة، ال تدّل وال ترمز، يف ظل اكتساح ظاهرة ربط العمل 

اعتبار الناقد نيص، فمت تغييب خطاب العتبات ا�ي اكن عرضيا يف  ـــأالدبيS هو خارج ـ
التقليدي مل يَْرَق ٕاىل حد اعتباره بنية مسـتقB لها خصوصيهتا امجلالية و الرمزية ، ومعل منذ 
ل العتبات فتنطق عنوة مبا يريدها الناقد ٔان تنطق به ، فٕاذا أشار ٕاىل  زمن بعيد عىل ٔان يُقّوِ

السـيايس أو Èمس يكون حديثه عنه ال يتعدى ٔان يكون حديث عن ÈنÉء القبيل ٔاو 
العقائدي ٔاو املذهيب لتسمح ٔان يفتح ٔابواب الشـــرح والتأويل ومن مث ربط النص مبا هـــو 
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خارج عنه، كام هيمت يف حتلي للك جزء من العمل أالديب بواسطة ٕاسقاطات نقدية تنحاز 
  .ٕاىل املضمون دون الشلك ا�ي يبقى iنوï وعرضيا يف نظره

ٕاىل التعيني اجلنيس حفدد اجلنس أالديب للعمل بني وٕاذا تطرق الناقد التقليدي 
تصنيفه يف خانة الشعر ٔاو القصة ٔاو الرواية، فٕانه غالبا ما تطغى عىل تصوراته الثقافة 
القبلية اليت تعطي احلظوة للشعر دون غريه من أالجناس أالدبية، فظل دامئا اجلنس ا�ي 

ه املتلقني حففّز املبدعني عىل إالقبال عليه، لطاملا لقي اهÉما واسعا qى النقاد فاسـÉل ٕالي
  .وبذ  تغييب ٔامهية النرث عرب مراحل Ñرخيية عدة

كام ظل عنوان العمل مغّيبا تغييبا شـبه Ñم يف النقد العريب التقليدي، وحيV ٔاقول   
 Åالنقد التقليدي ال ٔاعين به فقط النقد ا�ي خيص املراحل التارخيية اليت تسـبق عرص

ث بل  ٔاقصد به لك نقد ال يأخذ ^لنظرïت احلديثة و^لرؤية احلديثة لٕالبداع، هذا احلدي
النوع من النقد غّيب القمية امجلالية والرمزية للعتبات النصية وعىل رٔاسها العنوان فاكن 
موضوعا منسـيا يف الثقافة العربية، وٕاذا ما التف ٕاليه الناقد  ـ يف حاالت Åدرة ـ فٕان 

اكن الناقد يلخص ¨مة " هو اخزتال النص مضن مفهومه الشامل، حيث الهدف من ذ  
العنوان املركزية يف التلخيص الشامل ملضمون النص، ا�ي حييل عىل منتج كتايب يدخل 
يف نطاق ما هو خارج النص، هيدف ٕاىل القيام ^ستباق ملعرفة مضمون ما للنص أالديب 

 .q^"15رجة أالوىل 
ف اخلار+ للرواية ٔايضا بعيدة عن انتباه الناقد واهÉمه، وظلت حمتوïت الغال  

ومل تكن ٔاغلفة الرواïت التقليدية حمفّزة ٔالفق انتظار القارئ، فمل تكن تسـتدعيه بقوة ٕاىل 
Èلتفات ٕالهيا، فاكنت عىل شالكة صور وضعت ٔاساسا هبدف اqعاية وإالشهار، فنجدها 

ضمون الرومانيس، ٔاو تبني الرصاع الطبقي ٔاو حتمل الصورة الرومانسـية للرواية ذات امل
ÈجÉعي فتحمل صورة تدل عىل هذا الرصاع بشلك مييل ٕاىل البساطة ويفتقر ٕاىل 
العمق،ٔاو يزخر بصور حامسـية ٔاو بصور مثرية تغري القارئ وتسـتدرجه لقراءة الرواية 

Èجمرد نقطة ع و Bنقدية طوي Bبور حنو طالع عىل مضموهنا، فبقيت أالغلفة ملرح
  .املضمون
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وٕاذا حتدثنا عن املقدمة ٔاو ما يطلق عليه خطاب التقدمي فنجده  قد الىق ما القاه 
العنوان والغالف من الهتميش وعدم Èكرتاث فاعتربه الناقد صاحب دور iنوي ال جيدر 
به ٔان مينحه ٔاكرث مما يسـتحق يف نظره، وتبقى ٔايضا يف النقد ال�سـييك مسافة وفضاًء 

ïخول يف صلب النص املركزي، دون ٔان تكون � خصوصيته عبورqقبل ا ïٕاجبار 
  .       أالدبية وامجلالية اليت متزيه

ٔافضل وسـيB لرّد " وبناًء عىل اجتاه معاكس لهذه املامرسة النقدية املغلوطة، فٕان  
يئ، ذ  ، بدل تركها عىل هامش النقد الروا" Èعتبار للمقدمة يه قراءهتا والتحاور معها 

ٔالن عدم ÈهÉم اجلاد ^ملقدمات مككون نيص ٔاسايس ينتقص كثريا من مسـتوى تلقي 
الرواية كلك، حيث بقيت املقدمات الروائية من دون اهÉم نقدي حقيقي ٔاو متابعة 

حتول جّل هذه " حتليلية جادة تسـتجيل طبيعهتا وحتدد وظائفها املتعددة انطالقا من 
  . 16"ءات نقدية ٔاو انطباعية يف النصوص املقدم لها املقدمات ٕاىل جمرد قرا

و^سـتثناء جل النقد العريب التقليدي فٕان النقد إاليديولو+ للرواية عين يف   
ٔاحيان كثرية خبطاب التقدمي حيث وظفه لتربير مواقفه ؤاحاكمه النقدية، ٕاذ تؤكد العتبات 

انÉءاته الطبقية اليت تتيح للناقد أن Èفتتاحية تو�ات املؤِلّف السـياسـية ٔاو العقائدية ٔاو 
  .يثبت رجعيته ٔاو تقدميته ٔاو تعصبه ٕاىل طبقة دون ٔاخرى

^ٕالضافة ٕاىل عدم اهÉم الناقد التقليدي ^خلطاب Èفتتا_، Åدًرا ما نلفي دراسة يف    
النقد العريب التقليدي هتمت ^لغوص يف معاين ورموز ووظائف التنبهيات وÈستشهاد 

الرواية وال يربطها عالئقيا ^ملنت الروايئ، فبقيت يف نظر النقد جمرد نصوص عرضية  داخل
  .iنوية

        ::::العتبات أو النصوص احملاذية يف النقد العريب احلدايثالعتبات أو النصوص احملاذية يف النقد العريب احلدايثالعتبات أو النصوص احملاذية يف النقد العريب احلدايثالعتبات أو النصوص احملاذية يف النقد العريب احلدايث. . . . 2222. . . . 3333
ال ميكنين ٔان ٔاجزم بأن النقد العريب احلديث ا�ي عين ^لنص الرسدي قد توصل 
ماكهنا إالجابة عىل لك ما تطرحه  ٕ̂ ٕاىل مراحل متقدمة من املامرسة النقدية اجلادة اليت 
النصوص أالدبية من ٔاسـئB ورموز، فالكثري من النصوص الروائية اسـتعصت عىل النقاد 

التساؤالت قيد البحث والتحليل، ومل تكن دراسة النصوص احملدثني، وبقيت الكثري من 
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احملاذية واحمليطة ^ملنت الروايئ شافية حىت يف مراحل حداثية متقدمة يف البحث، ٔالهنا 
  .ٔاخفقت ـ يف الكثري من أالحيان ـ يف متثل املامرسات النقدية الغربية املتطورة

لكثري من اqراسات وظل حمصورا فقد بقيت العتبات النصية موضوعا بكرا مل تََطْ ا
بني حتليالت مبسطة ال تغوص بعيًدا يف ٔاغوار الرموز واملعاين، وبني ٔاخرى تفتقد ٕاىل 
املهارة يف اسـتجالء معانيه وتفكيك رموزه، فبقيت جل اqراسات يف طور اسـتكشاف 

النيص موضوع النصوص احملاذية، ومل يسمل  الكثري مهنا من العرثات، وطغيان نفوذ املنت 
الروايئ عىل ^يق املكوÅت ٔاو تبعية حتليل العتبات ٕاىل حتليل النص املركزي ال تتفرد ـ يف 

ذ  " الكثري من أالحيان ـ ^هÉم خاص هبا دون ٔان تكون ظالال ^هتة للمنت الروايئ، 
ٔان بعض املامرسات النقدية العربية ظلت تشكو من فقر ملحوظ يف مواكبهتا لتطورات 

ٔامام احلقيقة اليت ال ميكن جتاهلها، ويه ٔان التطورات النقدية ... النقدية احلديثة  الصريورة
  . 17"متسارعة وال ميكن ٔان تكون ٕاال حمفزا ٕاجيابيا للناقد العريب    الطموح  

ٔاما ^لنسـبة للنقد املغاريب فٕانين وجدت بعض التنوع ^لنسـبة للنقد املرشيق ا�ي    
ٕاضافة ٕاىل التبسـيط اKل ^لتحليل،  `احمليطة صفة التجزيتحرى يف دراسـته للنصوص 

فالنقد املغاريب اجته يف تناو� العتبات ٕاىل العمق حماو� منه سرب ٔاغوار هذه النصوص 
البنية : عتبات النص: (وٕاÅرة عمتهتا، وتعددت اqراسات واملؤلفات يف هذا الشأن ٔامهها 

عبد الفتاح عبد الفتاح عبد الفتاح عبد الفتاح خطاب Èفتتا_ ٔالعامل الناقد َخّصه لل عبد الفتاح احلعبد الفتاح احلعبد الفتاح احلعبد الفتاح احلججججمريمريمريمريلـ) واqال�
البوح والكتابة، دراسة يف (، وجند ٔايضا مؤلّفا آخر ال يقل ٔامهية من سابقه وهو لكيطولكيطولكيطولكيطو

، درس من خال� ٔامهية العتبات عند احلديث معر حمعر حمعر حمعر حيليليليللـ) السرية ا�اتية يف أالدب العريب
 خطاب الرحB من خالل خصوصية العتبات يف عبد النعبد النعبد النعبد النيبيبيبيب ذاكر ذاكر ذاكر ذاكرعن السرية ا�اتية، وحبث 

اخلطاب املقدمايت يف الرواية (، و)عتبات الكتابة، مقاربة مليثاق احمليك الرحيل(كتابه 
يف التعـايل النيص (عن جمB عالمات مغربية، ومقال  عبد الرحعبد الرحعبد الرحعبد الرحميميميمي العالم العالم العالم العالممقال لـ) املغربية

 .وغريه كثري.. .يف اBb العربية للثقافة  محمد الهادي املطويمحمد الهادي املطويمحمد الهادي املطويمحمد الهادي املطويلـ) واملتعاليات النصية
وختللت يف مؤلفات ٔاخرى إالشارة ٕاىل النصوص املوازية من خالل فصول ٔاو نصوص      

) بنياته وٕابداالهتا: الشعر العريب احلديث(ٔاو تعليقات حول هذا املوضوع، من ٔامهها مؤلف 
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 ، ؤازمة املصطلحفؤاد الزايهفؤاد الزايهفؤاد الزايهفؤاد الزايهلـ) احلاكية واملتخيل(عن دار توبقال، و  محمد بنيسمحمد بنيسمحمد بنيسمحمد بنيسل²كتور 
تفسري (عن دار الفكر العريب، و محمد خري البقاعيمحمد خري البقاعيمحمد خري البقاعيمحمد خري البقاعيل²كتور ) يف النقد الروايئ العريب

عن دار الفكر العريب  عبد عبد عبد عبد هللاهللاهللاهللا ترو ترو ترو ترول²كتور ) وتطبيق التناص يف اخلطاب النقدي املعارص
 .ٕاخل...ٔايضا 
وقد اختلفت اqراسات وأالحباث الرسدية العربية يف حتديد مصطلح حيدد معاين      
ت ويدل عىل مقاصدها، وبلغت الرتمجة بني النقاد املغاربة واملشارقة اضطرا^، فاكنت العتبا

ـ يف الكثري من أالحيان ـ تعمتد عىل الرتمجة احلرفية  املعجمية، ٔاو اعÉد املعىن السـيايق 
  .ا�ي ُوّظف فيه يف اللغة أالصلية

ها يف كتابه   ^ملناصصات، ويعرف )Paratextes(يرتمج مصطلح سعيد يقطنيسعيد يقطنيسعيد يقطنيسعيد يقطنيفـ     
اليت تأيت عىل شلك هوامش نصية للنص أالصل هبدف التوضيح "بأهنا ) القراءة والتجربة(

هذه املناصصات خارجية،  -يقول الباحث -وتبدو لنا . ٔاو التعليق ٔاو ٕاiرة Èلتباس الوارد
ة ، يسـتعمل املناص بعد معلي)انفتاح النص الروايئ(ويف كتابه . 1"وميكن ٔان تكون داخلية

فاملناص امس فاعل من الفعل Åص مناصة، . إالدغام الرصفية،وجيمعها عىل صيغة املناصات
ومنه ٔاخذ . مفرسا حتوي للمصطلح بأن هذا Èمس يدل دال� فعلية عىل املشاركة واجلوار

يف لك مؤلفاته » املناص«وفÜ بعد ٔاصبح هذا الناقد . 18ة ل²ال� عىل امس الفاعلصاملناص
ووجدت عند الباحث . 19)الرواية والرتاث الرسدي(ت، وخاصة مهنا يف مؤلفه اليت حلق

يصنع من نفسه "ويعين به الوسـيB اليت هبا ). النص املوازي(مصطلحا آخر هو محمد بنيس محمد بنيس محمد بنيس محمد بنيس 
  .  20"كتا^ ويقرتح ذاته هبذه الصفة عىل قرائه، ومعوما عىل امجلهور

العنارص املوجودة عىل حدود "النص املوازي بأنه عبارة عن  محمد بنيسمحمد بنيسمحمد بنيسمحمد بنيس وعرف  
النص، داخ وخارجه يف آن واحد، تتصل به اتصاال جيعلها تتداخل معه ٕاىل حد تبلغ فيه 
درجة من تعيني اسـتقالليته، وتنفصل عنه انفصاال يسمح ل²اخل النيص، كبنية وبناء، ٔان 

لنصوص هذا التداخل وÈنفصال ـ يف الوقت نفسه ـ بني ا.21"يشـتغل وينتج دالليته 
عن الشعرية أالرسطية والشعرية العربية من  محمد بنيسمحمد بنيسمحمد بنيسمحمد بنيسكام حتدث . املوازية والنص املركزي

بقراءة ما حييط ^لنص من " خالل النقد العريب قدميه وحديثه، ؤاثبت ٔاهنام مل هيÉ مطلقا 
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" هو  صويلصويلصويلصويل، وقد وجد بعد متحيص واسـتقراء مؤلفا للـ22" عنارص ٔاو بنيهتا ٔاو وظيفهتا 
          .23هذا املصدر ٔاشار بطريقته اخلاصة ٕاىل مقاصد النص احمليط" الكتاب  ٔادب

وٕاذا ما رجعنا ٕاىل مؤلفات النقد العريب القدمي ٔالفينا كتبا ٔاولت بعض ÈهÉم 
بعتبات النص املوازي، السـÜ عند الكتاب ا�ين عاجلوا موضوع الكتابة و الكتاب،  

اهمت كثريا بعنوان العمل وفضاء " ٔادب الاكتب"تابه يف ك  الصويلالصويلالصويلالصويلفنجد املؤلف . وغريمه
 . الكتابة، ؤادوات التحبري والرتقيش، وكيفية التصدير، والتقدمي والتختمي

وٕاذ ذكرت بعض املؤلفات القدمية اليت ٔاشارت ٕاىل النصوص احمليطة ـ بشلك ٔاو     
ت ٕاىل ٔان الناقد بآخر ـ فهذا ال يوقعين يف التناقض فهو يمكل ما قلته سابقا حيV ٔارش 

العريب التقليدي مل يوِل ٔادىن اهÉم للنصوص املوازية، فالناقد التقليدي ال ٔاقصد به الناقد 
ا�ي عارص حقبا Ñرخيية غابرة، بل عنيت لك Åقد ال يهنج مهنجا حداثيا يف حتلي 

^لنص للنصوص أالدبية، وكذ  ال ٔاحمك عىل النقد القدمي كلك بهتميشه للنصوص احمليطة 
أالديب، بل حتدثت عن المك ا�ي وصلنا من املؤلفات النقدية القدمية واليت وجدت ٔان 

  . جلّها ال هتمت هبذا املوضوع ٕاال ما اسـتثنيته مهنا سابقا
وٕاذا ما عدÅ ٕاىل املصطلحات املرتمجة من الفرنسـية ٕاىل العربية واخلاصة ^لنصوص 

 le) (دها جند فريد الزايه يرتمج     احمليطة واملوازية وما خيص مفاهميها ومقاص
paratexte +عبد العايل عبد العايل عبد العايل عبد العايل ، ٔاما24^حمليط اخلار+ ٔاو ما ٔاطلق عليه مبحيط النص اخلار

عبد عبد عبد عبد ، يف حـني وجدت 25يف اسـتخـدامه مصطلح املناص  السعيد يقطنيالسعيد يقطنيالسعيد يقطنيالسعيد يقطنيفيوافق  بوطيببوطيببوطيببوطيب
مصطلح  المالمالمالمعبد الرحÜلععبد الرحÜلععبد الرحÜلععبد الرحÜلع، واسـتخدم )النص املوازي(قد انتقى مصطلح  الفتاح احلالفتاح احلالفتاح احلالفتاح احلججججمريمريمريمري

  .26)املوازïت(
ل²ال� عىل  "املوازية النصية"مصطلح  محمد الهادي املطويمحمد الهادي املطويمحمد الهادي املطويمحمد الهادي املطويكام وظف أالسـتاذ 

^ملوازية النصية ٔاو املوازي النيص ويه ترمجة حرفية )La paratextualité( مصطلح 
" ترمجها املوازي، ويوازي مبعىن حياذي ٔاو جياور، ويف اللغة ) Para(للمصطلح، ٔالن 

وذ  حىت يشمل املصطلح الصنفني من املوازي النيص . حتاذï وتقابال: لشيئانتوازى ا
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وفهيام ما ال جياور املنت يف نفس أالثر iٔن ) ٔاي النص اqاخيل والنص الفويق اخلار+(
  . 27"يكون شهادة ٔاو تعليقا ٔاو توضيحا، ٕاذا جاء متأخرا عن طبعه ونرشه

، ويه ـ يف رٔايي 28امللحقات النصية  وجدت مصطلح محمد خري البقاعيمحمد خري البقاعيمحمد خري البقاعيمحمد خري البقاعيوعند       
ـ ٔاكرث الرتجامت دقة ودال� ؛ ٔالن العتبات ٔاو متثل حوايش وهوامش وملحقات حتيط 

) La paratextualité(و مصطلح . ^لنص املركزي تتصل به من داخ ٔاو من خارجه
) Para(ٔاوهلام السابقة : يف قواميس اللغة الفرنسـية يقسم دوما ٕاىل قسمني ٔاساسـيني

ؤاصلها من اللغة اليوÅنية مبعىن جبانب، ويه يف اللغة الفرنسـية تسـبق لكامت كثرية وحتمل 
) texte(تعين النصية، و) textualité(دامئا معىن اbاورة ٔاو املشاهبة ٔاو املصاحبة، و 

 .تعين النص
م ـ اسـتخدا محمد خري البقاعيمحمد خري البقاعيمحمد خري البقاعيمحمد خري البقاعيومن ٔاصوب الرتجامت ٔايضا ـ ٕاىل جانب ترمجة السوري      

فالنص املوازي عبارة عن عتبات " مصطلح النص املوازي ٔاو النصوص املوازية  محمد بنيسمحمد بنيسمحمد بنيسمحمد بنيس
مبارشة، وعنارص حتيط ^لنص، ويه تتحدث مبارشة ٔاو غري مبارشة عن النص، ٕاذ تفرسه 

؛ خفطاب العتبات "وتيضء جوانبه الغامضة، وتبعد عنه التباساته وما ٔاشلك عىل القارئ
مسـتقB بوصفها كياÅ قامئا بذاته � بنيته اخلاصة ووظائفه  يتشلك ^ٔالساس من نصوص

  . ٔالنين رٔايته ٔاكرث دال� من غريه) النص املوازي(املنوط هبا، �  فضلت مصطلح 
، )transtextualité(وتعد النصوص املوازية من ٔامه مشّ�ت املتعاليات النصية        

ويتألف النص . النيص، والتناص ٕاىل جانب معامرية النص، والنص الواصف، التعلق
املوازي من ملحقات وعتبات داخلية وخارجية تتعالق مع النص املركزي ٕاما ^لرشح أو 

براز ما للعتبات من وظيفة يف "إالحياء ٔاو المتهيد  ٕ̂ مضن سـياق نظري وحتلييل عام يعتين 
ق ،ٔاو حتفزي ٔاف29"فهم خصوصية النص وحتديد جانب ٔاسايس من مقاصده اqاللية 

Èنتظار qى املتلقي واسـتدعاء فضو�، مثل عتبة الغالف وعتبة املؤلف وعتبة العنوان 
يف أالساس اكن  جريار جينيتجريار جينيتجريار جينيتجريار جينيتٔالن ما اكن هيمت به الباحث . وغريها... وعتبة املقدمات

التعايل النيص، والتفاعل احلاصل بني النصوص عىل سبيل الوصف ٔاو اbاورة ٔاو التعلق 
  . 30ية السابق والالحقالنيص من خالل جدل 
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بأن النصوص املوازية ) أالطراس(ٔاو ) Palimpsestes(يف كتابه  جينيتجينيتجينيتجينيتويؤكد 
يتكون من عالقة يه ٔاقل وضوحا ؤاكرث " يه شلك آخر من التعايل النيص حيث 

ويقميها النص يف اللك ا�ي يشلكه العمل أالديب، مع ما ميكن ٔان نسميه ^لنص . اتساعا
قات النصية، اكلعنوان، والعنوان الفردي، والعناوين اqاخلية، واملقدمات املوازي، ٔاو امللح

وامللحقات، والتنبهيات، والمتهيد، والهوامش يف ٔاسفل الصفحة ٔاو الهناية، واملقتبسات 
ؤانواع ٔاخرى من العالمات الثانوية ... والزتيينات، والرسوم، وعبارات التنويه والشكر

                    .31"مما توفر للنص وسطا متنوعا  وإالشارات الكتابية ٔاو غريها
ٔان النص احمليط ٔاو املوازي من ) عتبات(ٔاو ) Seuils(يف كتابه     جريار جينيتجريار جينيتجريار جينيتجريار جينيتويرى    

النص كتا^ ليقد ٕاىل القراء بصفة خاصة، وامجلهور بصفة عامة " ٔامه املقومات اليت جتعل من 
ص املوازي ومدى ٔامهيته كعتبة وجب أن وهو قول يدل عىل القميةاليت حيظى هبا الن. 32"

  .   القارئ قبل الولوج يف قراءة النص املركزي، تسـتثريه وتفتح ٔامامه ٔافقا لالنتظار خيطوها
وبذ  نصل ٕاىل القول ٔان النص املوازي يمتثل يف النصوص اbاورة اليت ترافق 

اqاللية  النص بوصفها عتبات وملحقات داخلية ٔاو خارجية متارس وظائف عدة مهنا
يف التعايل النيص (يف كتابه  الهادي املطويالهادي املطويالهادي املطويالهادي املطوي    محمدمحمدمحمدمحمدوامجلالية والشعرية والتداولية، ويعرفه 

النص املوازي هو لك نصية شعرية ٔاو نرثية تكون فهيا العالقة : " بقو�) واملتعاليات النصية
 ،¨ام اكنت خفية ٔاو ظاهرة، بني نص ٔاصيل هو املنت ونص آخر يقدم � ٔاو يتخل مثل

وغريها من توابع ...العنوان واملقدمة، وإالهداء، والتنبهيات، والفاحتة، واملالحق وا�يول 
ٔاو الطابع داخل الكتاب ٔاو خارجه مثل  نص املنت واملمتامت � مما ٔاحلقه املؤلف ٔاو النارش

الشهادات واحملاورات وإالعالÅت وغريها، سواء لبيان بواعث ٕابداعه وغاïته، ٔاو ٕالرشاد 
  . 33"ارئ وتوجهيه حىت يضمن � القراءة املنتجة الق

ت� البنية النصية اليت تشرتك " النص املوازي بأنه  سعيد يقطنيسعيد يقطنيسعيد يقطنيسعيد يقطنيكام يعرف اqكتور     
وبنية نصية ٔاصلية يف مقام وسـياق معينني، جتاورا حمافظة عىل بنيهتا اكمB ومسـتقB وهذه 

ٕاىل خطا^ت عديدة، كام ٔاهنا قد تأيت البنية النصية قد تكون شعرا أو نرثا، وقد تنمتي 
 . 34"هامشا ٔاو تعليقا عىل مقطع رسدي ٔاو حوار ٔاو ما شابه 
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وعليه فٕان النص املوازي يمتثل يف جزء من الرواية كلك، هو ٔاول مقّوم جيعل من      
الرواية رواية، فهو ا�ي يرمس املالمح أالوىل لصورة الرواية وشعريهتا، وهو ا�ي يساعد 

ئ عىل فهم خصوصية املنت الرسدي وربط العالقة القامئة بني النص املوازي واملنت القار 
والتفاعل النيص احلاصل بيهنام ، كام يوحض � بعض مقاصده، ويسـتثري فيه الفضول ا�ي 

  .35يدفعه ٕاىل خوض مغامرة قراءة النص الرسدي وتفكيك مغالقه ورموزه
اqور التواصيل الهام ا�ي تلعبه " لعب فالنص املوازي ^لنسـبة للقارئ هو ا�ي ي 

يف توجيه القراءة، ورمس خطوطها الكربى، qرجة ميكن معها اعتبار لك قراءة للرواية 
  .36"بدوهنا مبثابة دراسة تقوم بتشويه ٔابعاد النص ومراميه 

وميارس النص املوازي وظيفة جاملية ؤاخرى ٕايضاحية وiلثة تداولية؛ فأما الوظيفة 
هـي وظيفة جتميلية تمنيقية تسعى ٕاىل تزيني الرواية، هدفها أالول اقتصادي وهدفها أالوىل ف 

الثاين متعلق جبلب ٔانظار القراء وفتح أفق Èنتظار واسعا أما¨م، ٔاما الوظيفة الثانية 
، ^ٕالضافة 37املولكة للنص املوازي فهـي الوظيفة امجلالية اليت تمتثل يف تمنيق الكتاب وتزيينه

يسعى ٕاىل  ته التداولية اليت جتعل منه خطا^ ٔاساسـيا ومساعدا يف االٓن ذاته،ٕاىل وظيف 
توضيح دالئلية النص املركزي بصفة موجزة، وبذ  تصبح وظيفته ٕاخبارية وٕاجنازية 

خطا^ ٔاساسـيا مسخرا خلدمة يشء آخر يثبت وجوده احلقيقي، وهو " وتداولية معا بصفته 
  . 38"امجلهورالنص، ^عتباره ٕارسالية مو�ة ٕاىل 

وبذ  يكون للنصوص املوازية قمية كبرية يف المتهيد لقراءة النص الرسدي وفهمه، 
وإالحاطة به وباكفة بنياته، فبواسطة النص املوازي يتلمس القارئ مجيع متفصالت النص يف 

 . جانب مدلوليته، ويف جانب ٕانتاجه وتوليده للمعاين وإالحياءات
النص املوازي اخلار+ : ني ٔاساسـيني هاموينقسم النص املوازي ٕاىل شق

)Epitexte(اخيلqوالنص املوازي ا(Péritexte) ؛ فأما النص املوازي اخلار+ فهو النص
يكون بينه وبني الكتاب بعد فضايئ ويف ٔاحيان كثرية زماين ٔايضا، " املصاحب ا�ي 

Åسـتجوا^ت واملذكرات، والشهادات، وإالعالÈ ت، وحيمل صبغة ٕاعالمية مثل
، وميثل النص املصاحب اخلار+ لك 39" جينيتجينيتجينيتجينيتالفصلني أالخريين من كتاب  ويشمل
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نص ال يوجد بينه وبني الكتاب وصل مادي حمسوس، مفوقعه يكون مضن فضاء فزيïيئ 
  . 40وغريها...واجÉعي خارج الكتاب، يتعلق ٔاساسا ^لصحف واللقاءات اخلاصة مع الاكتب

هو النص ا�ي حييط ^لنص املركزي، ويطلق عليه ٔاما النص املوازي اqاخيل ف 
ٔايضا النص احمليط، وهو جياور املنت الرسدي، وميثل عتبات وملحقات تتصل ^لنص 
مبارشة مضن الكتاب نفسه، ويتعلق أالمر ^لغالف، والعنوان الرئييس والعناوين الفرعية، 

بني القارئ والنص، يتيح  ويعترب النص املوازي اqاخيل حلقة وصل. واملقدمات، والهوامش
  .� فهم النص والمتهيد �

وعىل لك تبقى وظيفة النص املوازي اخلار+ واqاخيل عىل حد سواء، إالحاطة ^لنص   
" إالبداعي وتفسري مقاصده وٕايضاح مدلولياته قصد استيعابه، وفك مغالق رموزه، فهو 

ويف النص أالديب ا�ي حيمل  يسعى ٕاىل تقشري جيولوجيا املعىن بوعي حيفر يف التفاصيل
وٕاÅرة ما جيب ٕاÅرته قبل دخول مغامرة  41" يف نسـيجه تعددية وظالال لنصوص ٔاخرى 

قراءته وحتلي، فالنص املوازي من اqاخل ٔاو اخلارج يعطي للقارئ ٔاكرث من سالح ملوا�ة 
ف عىل املنت الرسدي، فال ميكن ٔالي قارئ ممترس ٔان مير مبارشة ٕاىل النص دون الوقو 

  . ملحقاته سواء ٔااكنت نصية ٔاو خارجية
ٕان العالقة بني النص املوازي والرئيس عالقة تقوم عىل حاجة لك طرف من هذه 
الثنائية لالٓخر، فهـي عالقة جدلية تاكملية، وÈهÉم بلك ما حييط  ^لرواية هو أاليقونة 

ي حمايدا ومسـتقال بذاته، اليت تدخلنا ٕاىل ٔاعامق النص إالبداعي، و¨ام يبدو النص املواز 
فٕانه شديد Èرتباط ^لنص، فهو املدخـل أالسايس ا�ي البد منه لفهم النص وفتح 

الهبو ا�ي منه ندلف ٕاىل دهالزي نتحاور فهيا مع املؤلف " مغالقـه وسبـر ٔاغواره، فهو 
لباب ا�ي ، �  يبقى ÈهÉم ^لعتبات النصية يف الرواية، ذ  ا42" احلقيقي واملتخيل

جيب ٔان يلجه القارئ، ويتلمس حدوده، ويقف عىل دالالته ومعانيه وٕاحياءاته، وعالقة هذه 
الرموز ^لنص الرسدي، ومدى انعاكس ظاللها عليه، من ٔاجل حتليٍل متوازن للرواية وفهٍم 
ٔامعق لها، فتحليل ودراسة شعرية العتبة النصية ^ب البد العبور من خال� لفهم شعرية 

  .43الروايئ  النص
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