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 إهداء

  فلله احلدم    اثشكر  دم    اثناء  إىل اوموىل ز    ل،  إىل اثوو  اومتعاء  اثاءيإىل من هو األحق ابحل -
 كدمء يابغي جلالل  لهه   زظيم سلطءنه .

األم،  إىل نفتي اثيت كءنت ي  خيبءت   اإلهن امءت    نكترات إلاثيت صدم ت طويال أمءم اإىل نفتي  -
 تاعظر ق  م شخص ثياري زعدميت .   مل نورا

أيب اثلذا  كءان زوان  سا ا ي   كء  ث زءئهدمء اومبءرك أزظم   إىل أمي   أقرهبم إىل قليب   إىل أز  اثاءس -
 األثر يف اثوصول إىل مء أان زليه اثيوم .

ويف يف     قس ن  أيو  اثذين سءن  ،ي   يتر ا ي اثعاء اي  إىل أمريا      مرياثي احلويويإىل إخويت  -
 هذا اومكء  مل يكن ثيح ث ثوال تشجياهم اومتعدمر ي .

 اإلرشءد .اثفض، زلي اثذين غدمر ،ي ابحلب  اثعو ير  اثاعيحة  اثعوليه    أه،إىل أسءتذيت    -

 مي ان بعوفيوه .و ير أ  يافااء به     سءئال هللا اثالي اثهؤال  أه يهم هذا اثادم، اومعواضعإىل ك،  -

 

 إسراء بن جدو                                                              

 
  

 



 

 

 

 

        

 إهداء

 

تاب  أمتىن من دم  هلل اثذ  باادمعه تعم اثعءحلءت  اثيوم أمتدمت مذكرة خترلي  اثيت كءنت مثرة له    احل
 هللا أ  تكل، ابثاجءح .

  دائدمء    إىل أيب منلي اآلزلى فهو كءاثا ي ة زلى قليب حفظهء هللاثية أه   هذا اثاجءح إىل أمي اثغء-
يشجاين زلى اومضي ق مء  ختطي ك، اثاوبءت ابثعرب  اثادم،   إىل ك، أفراد زءئلة "بن ترزة " ك، إبمسه 

 متايءيت هلم ابثاجءح ك، يف جمءثه .  

 أيب سا   يف احليءة .   ومتعوبلي اثذ  أزعربه با  هللارفيق دريب ز لي اإىل نعفي اثنء،ي   -

 " أمتىن هلء اثتاءدة يف حيءهتء.دمء أه   هذا اثاجءح إىل ص يويت  رفيوة طفوثيت "ايمس نك-

 أخريا إىل ك، من سءز ،ي سوا  من قريب أ  باي  أقول هلم شكرا ل يال .  -
 

 

 نوارة بن ترعة                                                             



 

 

 

 

 شكر و تقدير
يسر لنا من يعيننا على حتصيله وعلمنا مامل نكن نعلماحلمد هلل الذي وفقنا ومن علينا بنعمة العلم و   

... 

السالم على خري املعلمني سيد اخللق أمجعني سيدان حممد صلى هللا عليه وسلموالصالة و   

... 

مجيع أساتذتنا األفاضل األخوة إىل الذين محلوا أقدس رسالة يف احلياة إىلوالتقدير واحملبة و  اإلمتناننتقدم أبمسى عبارات الشكر و   

... 

رشيدة النابعة من القلب خنص ابلشكر األستاذ املشرف عبد هللا بن صفية الذي مل يبخل علينا يوما بعطاءاته و توجيهاته الو   

الدالة على مصداقيته يف العملو   

... 

ة صدورهم اللغات جلامعة حممد البشري اإلبراهيمي الذين غمروان برحاباآلداب و  زيل الشكر ألساتذة كليةكما نتقدم جب  

يسروا لنا الطريق بتوجيهاهتم السديدة طيلة مشواران العلميو   

... 

.ويف األخري إىل مجيع من ساهم يف إجناز هذا العمل سواء من قريب أو بعيد  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 مقدمة 



 مقدمـــــــــــــــــة

 

 أ 

 مقـــــــدمة 

يف اخلطاب األديب، فالعتبات هي "مدخل كلل  ستغناء عنهضروري ال ميكن اال مكون هي العتبات النصية
هتمللاك كبلل  املعاصللر اعتبللات النصللية يف النقللد ، حيللح حتيلل  القللع عهيلله البصللر وادركلله البصلل   "أول مللا  شلليء و 

فتح اجملال لبناء دراسات جد د  اسلاه  يف صلياهت ا  بغية ذلكستوى النتري أو املستوى التطبيقي، و سواء عهى امل
ا هلللا مللن فا للد   ، ملللأي ةللأ أديب يفمتتهكلله مللن  للو   حيللور ةصللية الفتللة، فقللد أصلل   ةتامللا ومكللو   العتبللة  للا

 اقو ته . مة  تمثل دورها يف إمناء النأ و ة م، إذ اعد وسيهفعالية مجالية ودالليةو 

قلدي، ةتلرا لاعاليت للا و يمت لا املعرفيلة، وأيفيت لا يف إضللاء  فالعتبلات ملن أهل  القيلايت اللله  طرح لا اللوعي الن       
اجملاور و  العال ة املوجود  بني العتبات والنأ احمليط إاثر  يف، حيح أس   احلقل املعريف اجلد د النأ وكشف أهواره

 جوهريت .صبح ما وك العتبة مكو  أساسيا و لهنأ املركزي لي

 للاك ت، فعتبللات الللنأ ماللاايح دخللق بيللد القللاريف إغ الولللو  يف أهللوار الللنأ و إ وكمللا أن لكللل بيلل  عتبللة        
 ، فغدت جل الدراسات النقد ة احلد ثة ال ختهو من إشارات إغ العتبات النصية .عوامله، وفك مغاليقه

ختيار  عهى اجملموعة القصصية ابقطاش " ازخر هبقه العتبات و ع  وملا كاة  أعمال األد ب اجلزا ري "مرزاق       
 ، فأهرا  ذلك و شد  إغ حماولة الو وف عند دالالت عتبااه .أشد كتبه إاثر  القراء من "جراد الب ر" إذ كان 

: "مللرزاق ل اجملموعللة القصصلية "جلراد الب لر"  لعتبلات النصلية يفك : شلعر ة او حبثنلا املوسلل بنلاء عهلى هلقا  ي      
 ذلك بغية اإلجابة عن العد د من التساؤالت أيف ا :بقطاش" و 

 هي وظا ا ا ؟ ما وك العتبات النصية ؟ و ما ما 
 " وماهى دالالهتا ؟ ؟ كيف جته  العتبات النصية يف  صأ "جراد الب ر 

 وضو  مجهة  من األسباب أيف ا : د دفعتنا إغ إختيار هقا املو        

 اوسيع معارفنا القااية خاصة فيما  تعهق اجلاةب التطبيقي ؟يل العهمي و الرهبة يف الت ص 
  الدراسات اله اتناول شعر ة العتبات يف اجملموعة القصصية "جراد الب ر" ملرزاق بقطاش . هة الب وث و 

  الب لح ، فقد رأ نا أن  قسلرهبة جاحمة، وإشباعا له س النقديةطهق الب ح، سعيا وراء حتقيق اومن هنا        
 .رسخامتة مث ذ ه  الدراسة با إغ مقدمة ومدخل و فصهني و 

وظلا ف العتبلات مث  منلا ابلراز مث فصلهنا أ سلاك العتبلات و  ما لوك العتبلاتاعر ف العتبات النصية يف املدخل  ناولناا
 .عهى حد سواء والعريب، ت النصية يف الدرس النقدي الغريبالعتبا



 مقدمـــــــــــــــــة

 

 ب 

: عتبلة الغلالف ،  هليمطاللب  ةمخسل هحتت اةطوتلدراسة العتبات النصية اخلارجية، و  أما الاصل األول فخصصناه
 عتبة اإلهداء .، س  الكااب، عتبة العنوان، عتبة املؤشر اجلنسياعتبة 

 : عتبللة هلليإغ ثالثللة مطالللب  ةقسلل ا، حيللح لنللا رصللد العتبللات النصللية الداخهيللة او فأمللا النسللبة لهاصللل الثللا  
 ، عتبة اهلوامش .الصور، عتبة العناو ن الداخهية

 ويف اآلخ  أهنينا العمل خبامتة اربز أه  اخلطوط العامة لنتا ج الب ح وأعقبناها بقا مة املصادر و املراجع .

 استند  إغ ما اقدمه السميا ية من آليات لهت هيل و القراء  . عن املن ج املتبع يف هقه الدراسة، فقدأما 

 املراجع ةقكر من ا :ولتاعيل املقاربة والوصول إغ ةتا ج كهية اعتمد  عهى جمموعة من 

 . عتبات ج ار جيني  ) من النأ إغ املناص ( عبد  احلق بهعابد 
 . مدخل إغ عتبات النأ ، عبد الرزاق بالل 
 لبنية و الداللة( عبد الاتاح العجمري .عتبات النأ )ا 

ان العرفللهللقا العمللل نللد مللن واجللب الوفللاء و  جز للل فيللهه أن مللن عهينللا امتللاكويف اخلتللاك وبعللد اوفيللق ري وايسلل ه و 
اإلشلراف عهلى هلقه الرسلالة، وملا بن صاية د ري عبالتقد ر إغ أستاذ  الااضل اجلميل أن ةتوجه بوافر الشكر، و 

 رعاها حىت كربت هقه الدراسة منق أن كاة  بقر  و  ، حيح سقىمن كرمي اوجي ااه وجهيل عنا تهأوال  به 

 أعاةنا عهى  طا ا ما أ نع  .و 

 

 

 وهللا نسأل التوفيق و السداد
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 مفهوم العتبات : أوال : 

يعد التقعيد للمصطلح والتأسيس للمفهوم يف أي حبث علمي ضرورة وهدفا رئيسيا يعمد إليه الباحث            
ويصبح هاجسه املعريف الذي تقتضيه دواع ذاتي   ال ي يب ن يف ضوئها ااهي  اا سيتتل  عليه  ل  يف رصد املعامل

واوضوعي   ابعتباره احملدد الرئيس لألطر ال ي سيستند إليها البحث  الضالط ملساره  والدافع لعجلته حنو اا 
        يرواه  فنجد تعريف العتبات النصي  يف عدة اعاجم انها :

 : لغة -1

اخلتب  ال ي فوق األعلى : احلاجب باب توطأ أو قب  العتب  العليا و الورد يف لسان العرب لفظ  العتب  : أسكفه     
  (1).تب : الدرج وعتب عتب  : إختذهتماالععتبات و اجلمع عتب و واألسكفه السفلى والعارضتان والعضداتن و 

ال :   ورجاااع إس اسااارته قااايقال أعتباااه  أعطااااه العتاااى عتباااه كألعاااروع  عااات إساااتعتبه أعطاااى العتىأااااا يف اتج ا -
 ساعدة لن جؤي  :

 عتالك يعتب دك اترك            ذكر اللضوب و ال فؤاشاب اللراب و          

 أي ال يستقب  لعتى.

  قال الفراء : أعتب فالن إذ رجع عن أار كان فيه إس غريه ان قولاه لاك العتاى أي وأعتب التئ إنصرف كأعتب
أصا  العتاب التادة  : أعتتاب فهاو اعتاب كاأعرت وهاو النعتاات و  جملباورالرجوع مما تركه إس اا حتاب ويقاال العظام ا

 (2)كما تقدم .

األساكف  هاي بتاب  البااب الا ي يوطاأ قاييس اللل  أن مجاع عتبا  عتباات وهاي أساكفه البااب و جاء يف اعجم او  -
راقاي على اعليها ابلقدم السفلى أو العليا وإمنا مسيت لذلك لإلرتفاعها عن املكان املطمئن السه  لذا فهي تطلق 

العتبا  قطعا  اان احلجار أو اخلتاب الدرج  واا يكون يف احلب  واراقي يصعد عليها والعتب  ان األرض كا  غلايو و 
  (3)أو املعدن تكون حتت ابب .

ذلاك طلح العتبا  ااع وجاود إباالف طفياف و ابلتايل نلخص إس أن ج  املعاجم العرلي  قاد اتفقات يف افهاوم اصاو 
 . راجع لتعددها

 849  ص  1  اادة عتب   ط4 ج -لبنان–( الن انظور   لسان العرب  دار صادر لريوت 1)
 202 ص 1884( ارتض الزليدي   اتج العروع ان جواهر القااوع  دار الفكر   لبنان   د.ط 2)
 .489 ص1898سن   عبد السالم حممد هارون  الدار البيضاء  لريوت  )اادة عتب (  4( أمحد لن فارع  اقاييس اللل   ج3)
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 اصطالحا :  -2
يقاف الباحاث يف احلقا  املعاريف للعتباات اااام عادة ترمجاات للمصاطلح وعادة افااهيم  فقاد ترمجاه حمماد ينايس         

"التاوا"ي النصااي"  وترمجاه ساعيد  يقطاا ن "ابملنااص" فماايال تارجم سااعيد  "املااوا"ي" واتاار حساا  ب:  صاطلح الانص
ص ملناصصات يف كتاله القراءة والرتمج  ابهنا ال ي أتيت على شك  هوااش نصي  للاناب  paratexteيقط ن اصطلح

لتباااع  تباادو لنااا هااذه املناصصااات بارجياا  ودكاان ان تكااون دابلياا  األصاالي فاادف التوضاايف والتعليااق أو ا رة اإ
 .(1)غالبا 
وهااي لااذلك نااص يواجهااه  (2)والعتبااات هااي " ااادب  كاا  شاايء وأول اااا يقااع عليااه البصاار وتدركااه البصاارية "      

القارئ قبا  ولوجاه الانص وتتولاد لدياه فكارة ابدئيا  علاى احملتاومي وابلتاايل دكان اعتبارهاا حلقا  وصا  لا ن اا  الانص 
 وبارجه  .

اإهااداءات وأمساااء املااؤلف ن و كمااا ان العتبااات هااي :" لمااوع النصااوص الاا ي حتفااز املاا  وحتاايط لااه ااان عناااوين       
 (2)ت والفهارع واحلواشي وك  لياانت النتر ال ي توجد على صفح  غاالف الكتااب وعلاى ههارهواملقداات واخلامتا

   أي تتم  ك  اا حييط ابلنص ان جوانب سواء دابلي  او بارجي  .
ويعرفها عبد الر"اق لالل لقولاه" العتباات يف الانص هاي لماوع اللواحاق او املكماالت املتمما  للنسايد الانص الادال -

  ألهنا تساهم يف جاذب (4)ائم لذاته  له ضوالطه وقوانينه ال ي تفضي ابلقارئ اس القراءة احلتمي  للنصألهنا بطاب ق
 انتباه القارئ  فيحاول قراءهتا وأتويلها حسب وجه  نظره اع رلطها  ضمون النص ليتست له فهم بصوصيته .

الاانص اااع حميطااه الاانص املباشاار  العنااوان   تااؤهاكمااا ياارمي "عبااد الواحااد " ان العتبااات النصااي  هااي العالقاا  الاا ي ين-
العنوان الفرعي  العنوان الدابلي  التصوير  احلواشي  اصف  الصفحات  اهلوااش يف ابر العم   العبارة التوجيهي    

  .(5)  املالحق الزبرف   الديباجات  الرسم  العالف
فاا قبا   دبولاه ولناءا على ااا سابق نساتنتد ان العتباات النصاي  عباارة عان عتباات أوليا  اللاد للقاارئ ان دار         

  الهنااا تفااتح اجملااال ااااام القااارئ لالطااالع علااى جتاااو" هااذه العتبااات و وضااعها جانبااا  وال دكاان إس الفضاااء النصااي
 النص واستكتاف بباايه الداللي  والوهيفي  .

 . 209ص1895-1( سعيد يقط ن  "القراءة و التجرل "  دار اليقاف    الدار البيضاء  امللرب  ط1)
 .54  ص 2008  1( عبد املالك أشهبون  "عتبات الكتال  يف الرواي  العرلي "  دار احلوار للنتر والتو"يع  سوري  ط2)
 21 ص2000قد العريب القدمي   تقدمي ادريس نقوري افريقيا  الترق  امللرب (عبد الر"اق لالل "ادب  اس عتبات النص" دراس  يف اقداات الن2)
جااعاا  كردااان ( ساااان جلياا  إلااراهيم  مسيائياا  العتبااات النصااي  يف الباات املتناغماا  عمااوداي قاراءة يف اجملموعاا  القصصااي  )عصااا اجلنون(ألمحااد بلااف  للاا  4)

 02 ص2019  كردان  كلي  الللات و العلوم اإنساني   قسم اللل  جااع
 .45م ص2002(عمرعبد الواحد  التعلق النصي دار اهلدمي للنتر و التو"يع  5) 
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 :أنواع العتبات النصية اثنيا: 
 ( العتبات النشرية اإلفتتاحية : 1

طباعته  وهي أق  حتديدا عند ناشر املنخرط يف صناع  الكتال  و "وهي ك  اإنتاجات املناصي  ال ي تعود اسؤوليتها لل
 (1)السلس  " احلجم  اإشهار   "جينيت"  إذ تتمي  يف اللالف  اجلالدة  كلم  الناشر

   السالساا   امللحقاا ن ي  هااذا املناااص علااى عاااتق الناشاار واتعاونااه )كتاااب دار النتاار ااادراءحيااث تنقاا  اسااؤول
 يندرج حتت هذا النوع عنصران : الصحفي ن( و 

اجلاالدة  كلما  الناشار  اإشاهار  احلجام  السلسا ...(  اان )اللالفالاذي يضام حتتاه كا  و ري :"أ(نص حميط النش 
 ( 2) أو لتعبري أبر :هي تلك العناصر احمليط  ابلكتاب" (2) قد عرف تطورا اع تقدم الطباع  الرقمي و 

 "رحفي لدار النتامللحق الص"ويندرج حتته ك  ان : اإشهار  وقائم  املنتورات  و ب( نص الفوقي النشري:
ود اسساااؤليتها ابألسااااع اس املصااااحبات اخلطاليااا  الااا ي تعااا" ديااا  كااا  تلاااك اإنتاجاااات و  ( العتب   ات التفليفي   ة :2

   اإستهالل " و ينقسم هو األبر اس قسم ن : اإهداء  العنوان الفرعي  العنوان  الكاتب
لعنااوين الفرعيا   العنااوين الدابليا    ا  ن  العناواالكاتاب" والذي يضم حتته ك  اان  اسام أ( نص احمليط التفليفي : 

 (4)   التمهيد "اإستهالل  التصدير
 شرحه النص إال أهنا تعم  على إضاءته و "يضم ك  تلك اخلطاابت اخلارجي  عن  ب( نص الفوقي التفليفي :

تاااات  النااادوات  املاااؤمترات  املناق    : اللقااااءات الصاااحفي   اإذاعيااا   التلفزيونيااا   احلاااواراتتكاااون إااااا "عااااا  اياااو 
  أااا املراسااالت  املاذكرات احلميميا   التعليقاات الذاتيا  هذا ينضم حتت النص الفوقي العام   و ك القراءات النقدي 

 (5)" تندرج ضمن النص الفوقي اخلاص " 
ااا حيتاوي علياه اللاالف أاااا  النتاري  عالقا  تكاالياا  فالنتاري  تتعلاق لكا تنتد أن لا ن العتباات التأليفيا  و مماا سابق نسا
  إذا فالعتبات النتري  جزء ال يتجزأ ان العتبات التأليفيا  فكا  واحاد انهاا لتألفي  فهي اتعلق  ابمل  النصيالعتبات ا

 تكم  األبر .
 
 

  45 ص2009  1( عبد احلق للعالد )عتبات جريار جينيت ان النص اس املناص( تقيم سعيد يقط ن   انتورات اإبتالف  اجلزائر العاصم  ط1)
 .48(املرجع نفسه  ص2)
للاا  املخاك  كلياا  األداب و العلااوم ( ساعدي  نعيماا   اسارتاتيجي  الاانص املصااحب يف الرواياا  اجلزايريا  الااويل الطاااهر يعاود اس اقااااه الزكاي للطاااهر وطاار   2)

 .225ص    2008اارع  سكرة  اإنساني  و االجتماعي   قسم األدب العريب  جااع  حممد بيضر ب
 .48ص   املرجع السالق  ( عبد احلق للعالد4)
 .222  225ص  املرجع السالق ( سعدي  نعيم  5)
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 أقسام العتبات :اثلثا : 
 النص املوا"ي ل ن منط ن :يراز جرار جينات يف نطاق 

: يتحاد  "جينيات" عاان الانص احملايط فيحيا  القاارئ إس مجلاا  اان التقنياات الطباعيا  املسااتمدة  ال نطط احمل يط -1
ص األساساي  للناشار ايلماا  اادو الاانص مماا يقاع حتات املساؤولي  و الناشار فيلاالعالقا  التقاعديا  لا ن املؤلاف و  إس تلاك

ا فاذذ( 1)حىت ناوع الاورق الاذي يساتطيع لاه الكتاابوصور ارفق  للالف وعناوين و إبراج كتاب ان بطوط استعمل  
 التصاااديرات  اإهاااداءات   نااا  علاااى ههااار اللاااالف ايااا  :املقااادااتاخلارجيااا  املدو هاااو يتعلاااق ابلعنااااوين الدابليااا  و 

 (.2) الفهارع  اهلوااش
 اء  العناوين الدابلي  اهلوااش احلواشي .اإهد اإستهالل   حتته ك  ان :إسم الكاتب  العنوانفالنص احمليط يضم 

باذ التاخص أمساا فمعنااه أن يعارف ياني  يف اللالف لعاد العناوان إن أ:يعد اسم الكاتب العتب  ال اسم الكاتب -أ(
ساامى دائاارة فالتساامي  اياااق اجتماااعي ياادب   وجبااه امل  اديااز يف اجملتمااع عاان ابقااي أفااراد اجلماعاا  الاا ي ينتمااي إليهااو 

ساتلالل ذلاك اإسام يف التعاااالت اخلاصا  ااع األشاخاص الطبيعا ن أو اإعتباارين فلكا  اسام ال ي تؤهلاه إالتعريف 
 (3) دالل  إجتماعي  .

 لعالا  الفارق  ل ن كاتب يعد اسم الكاتب ان ل ن العناصر املناصي  املهم  فال دكننا جتاهله أو لاو"ته ألنه ا -
الفكري  على علمه دون النظر لإلسم إن كان حقيقيا وحيقق الكيته األدلي  و  لصاحبه  فيه ييبت هوي  الكتاب  وأبر

 (4)أو استعارا .
 (5)هي ثالث  يترتط فا على ااذكره جرار جنيت كن إسم الكاتب أن يتخذ أشكال و دو 
   (onymat)إذا دل إسم الكاتب على احلال  املدني  له  فتكون أاام االسم احلقيقي للكاتب -
 pseudيعرف ابالسم املساتعار  دل على اسم غري االسم احلقيقي  كاسم ف  أو للتهرة  فنكون أاام اا أاا إذا-

onymat 
 .anonymatيعرف  أاا إذا مل يدل على أي اسم نكون أاام حال  االسم اجملهول أو اا-
 
 
 
 
 .29  اجلزائر  صاملصطلح النقدي اإجرائييف تلقي   أشعار امللتقى الدويل اليالث يف حتلي  اخلطاب "( لعمري الزاوي1)
 .41ص 2009-2002 ملوا"ي  يف ديوان عبد هللا محادي  اذكرة ااجستري  جااع  قسنطين   شعري  النصوص ا( رويفي  لوغنوط2)
 . 92 ص 2009  اجلزائر  )د.ط( اوفم للنتر  السم  والنص السردي  ( حست فاليل3)
 .22ص   جنيت ان النص إس املناصات جرار عتب ( عبد احلق للعالد 4)
 22  ص ( املرجع نفسه5)
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 العنوان : -ب(
يلااح علينااا يف ئل  و يعااد العنااوان ااان لاا ن أهاام عناصاار املناااص )الاانص املااوا"ي( لااذا فذنااه تعريفااه يطاار  لعااض األساا     

كوناه لماوع اعقاد   التحلي   فجها" العنون  كما عرفه عصار النهضا  أو قبا  ذلاك العصار الكالسايكي كعنصار اهام 
 أتويليه .كن ارده ادمي قدرتنا على حتليله وول  وهذا التعقيد ليس لطوله أو قصره  أحياان أو ارلك

 (1)العنوان عبارة عن كتل  اطبوعا  علاى صافح  العناوان احلاالا  ملصااحبات أبارمي ايا  إسام الكاتاب أو دار النتار. 
وهاذا ا قراءته كنص قالا  للتحليا  والتأويا  ينااص نصاه األصالي  كننأي كيف د  واملهم يف العنوان هو سؤال الكيفي 

مشولي  يف كتالاه مسا  وي هويك تعريف أكير دق   و لوي هويك(حيث يقدم ل –ااانقش فيه جنيت اع )كلود دوشي 
د تظهار علاى رأع لتادل علياه قا  اان كلماات ومجا  وحاىت نصاوص العنوان جاعال إايه "لموعا  العالااات اللسااني  

 (2)لتجذب مجهوره املستهدف .  تتري حملتواه الكلي و وتعينه
 (2)أاا كلود وشي فيقرت  ثال  عناصر للعنوان 

 Tadigالعنوان  -1
و غالبا ااجنده اوساواا أو اعلماا دحاد العناصار الطباعيا  أو اإاالئيا  ليادل  second titreالعنوان اليانوي  -2

 على جهته .
 وهو عاا  أيت للتعرف ابجلنس الكتايب للعم  )رواي   قص  اتريخ...إخل(. sous-titreالعنوان الفرعي  -2
وتكتف املعت حبياث حيااول املؤلاف أن ييبات فياه قصاده لراتاه     والرازيعد العنوان ارجعا يتضمن لدابله العالا -
لو لتذيي  عنوان فرعاي  و  ال ي باط املؤلف عليها نسيد النص  وهذه النواة ال تكون اكتمل أي أنه النواة املتحرك    

(فااالعنوان ارتبطااا إرتباطااا عضااواي 4اإضاااف  )جالاا  للمتلقااي كذاكانيا  التأوياا  و فهاي أتيت كتساااجيل  يااب عنااه الاانص إ
  وهاو تكاون هنااك عالقا  ليناه ولا ن الانص ابلنص كما أن العناوان اليوضاع إعتباطياا أو عبياا لا  يوضاع لقصادي  حاىت

 النصي  األبرمي .اليق  أمهي  عن ابقي املكوانت 
 
 
 
 
 
 25( عبد احلق للعالد عتبات جرار جنيت ان النص إس املناص  ص 1)
 . 29( املرجع نفسه  ص2)
 . 29( املرجع نفسه  ص2)
 .108 ص1889 2 ع5( مجي  محداوي  )السيميوطيقا و العنون ( لل  عامل الفكر  م 4)
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 ستهالل : اال -ج
  كا   وإستعماال يف الللا  الفرنساي  والللاات عموااااملصطلح األكير تداوال ستهالل عند "جنيت " هو ذلكاال      

كااااااااااان أو حتميااااااااااا   préliminaire/ لاااااااااادائيا  liminaireذلااااااااااك ااااااااااان الفضاااااااااااء ااااااااااان الاااااااااانص اإفتتاااااااااااحي 
postiminaire هلاذا يكاون اإساتهالل البعادي اب خبصوص الانص الحقاا أو ساالقا لاهوالذي يع  إبنتاج بط  

إستعماال جند : املقدا  / وان اإستهالالت اآلكير تداوال و ( 1)اؤكد حلقيق  اإستهالل  (prostface)أو اخلامت  
بالصاا  /  (note)  حاشااي  (avis)  توطئاا   (prologue)  اليباجباا avant-propos  التمهيااد املاادب 

اطلاع    (avant -dire)قبا  )ال( لادء القاول présentation  عارض / تقادمي noiticeإعاالن للكتااب 
(prélude) فاحت  / ديباج  بط  الكتاب بطاب لدئي  (exorde) . 

وضااوع فبضااياع إنتباهااه تضااايع : األوس جلااب القااارئ أو السااااع أو املتااااهد وشااده إس املس  تهالل وفيفت  ان لال -
االساتهالل يف  هاذه الوهيفا  ذات شاعب عادة انهاا  أااا اليانيا  فهاي التلمايح ديسار القاول عماا حيتوياه الانص و اللاي 

 (2)أكيرها إستتارة .أحسن املواضيع و 
يناااهره يف التااعر املطلااع  ويف فاان العاازف علااى الناااي اإفتتاحياا  فتلااك كلهااا يعرفااه "أرسااطو" هااو: "لاادء الكااالم و  -

 (2)لداايت كأهنا تفتح السبي  إس اايتلو "
 اإلهداء : -د

التحليااا  حياااث ابلدراسااا  و القاتاااه النصاااي  فقاااد حظاااى أيضاااا تع اإهاااداء تقليااادا ثقافياااا عرقياااا وألمهيااا  وهائفاااه و يعتاااك
يتخصاااص اإهاااداء إبعتبااااره عتبااا  نصاااي  ال ختلاااوا اااان قصااايدة ساااواء يف إبتياااار املهااادي إلياااه أو يف إبتياااار عباااارات 

 (4)املهدي.
شخصيات  هم يتوجهون إبعداءاهتم إس أشار إليه الكيري ان األدابء والكتاب وقبلهم التعراء و اإهداء تقليد قدمي -

سانجد إشاتلال هاذه العتبا  لوصافها تقليادا أدلياا يوطاد  الدينيا  ا يف األوساط اليقافي  والسياساي  و هلا حضورها ودوره
العالقات ل ن املهدي و املهادمي إلياه علاى إباتالف طبقااهتم  حياث تتاتل  عتبا  اإهاداء علاى نقطا  حموريا  واهما  

ي  يالاا  رسااال  ابثاا  اكيفااا    اركزياا  حتماا  يف طياهتااا الكيااري اااان ترتكااز علااى طبيعاا  العالقاا  لاا ن طاااريف اإهااداء وهاا
 (5)الدالالت. 

 
 
 .112-112( عبد احلق للعالد   عتبات جريار جينيت ) ان النص إس املناص(   ص 1)
 .24 22 ص2008( ايس ن نصر  اإستهالل فن البداايت يف النص األديب  سوراي  داتق دط  2) 
 .19 19السالق ص ( ايس ن نصر  املرجع2)
 22ص1882 1( عبد الفتا  احلجمري  عتبات النص )البني  و الدالل  ( اتورات الرالط   دار البيضاء  ط4)
 .98 99 ص2014 1( سوسن البيايت "عتبات املكتب  النقدي  "  دار غيداء عمان  األردن  ط5)
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 (1)أشخاصا أو لموعات واقعي  أو إعتباري .   سواءا كانوااإهداء هو تقدمي ان الكاتب وعرفان حيمله لألبرين -
اناه  يتسام ابلواقعياا   جناد جارار جنيات يفارق لا ن إهادائ ن " إهاداء باااص" يتوجاه لاه الكاتاب لألشاخاص املقارل ن -

-)كاحلريا املنظماات والرااو" ب للتخصايات املعنويا  كاملؤسساات واهليئاات و "إهاداء عاام" يتوجاه لاه الكاتاواملاديا  و
 (2)العدال ...إخل(.-السلم

أن  أي  لاااه الكتااااب( dédierكمااا جناااده يفااارق أيضاااا لاا ن فعلااا ن اهمااا ن هلاااذا املصااطلح األول فعااا  )أهااادمي /   -
يعارف ابإهاداء ابلتوقياع وهاذا  له نسخ  ابلتوقياع( أي ااا dédicacerالياين )أهدمي اإهداء املوجود يف الكتاب و 

 (2)ن الكتاب لتخص اا )القارئ..املهدي إليه ( اوقعه ان طرف الكاتب نفسه .اإهداء ارتبط إبهداء نسخ  ا
 العناوين الداخلية: -ه

احث  واألقساام و املبيد يف داب  النص كعنوان للفصول و هي عناوين ارافق  أو اصاحب  للنص ولوجه التحد       
فالعنااااوين  عااااا   غاااري أناااه يوجاااه للجمهاااوروان األصااالي الااادواوين التاااعري  وهاااي كاااالعناألجاازاء للقصاااص والااارواايت و 

قاراءة فهارع أو تصافح و /تتحادد  ادمي إطاالع اجلمهاور فعاال علاى ناص الكتااب   لدابلي  جندها أق  انهاا اقروئيا ا
 (4)املنخرطون فعال يف قراءته.إبعتبارهم ان يرس  إليهم النص و  اوضوعاته

ابلي  حمتم  فحضور العناوين الد يعد حضوره ضروراي  العناوين الدابلي  يف الكتاب عكس العنوان األصلي الذي -
فتوضاااع هاااذه  يف كااا  الكتاااب إال ااااا كانااات حتتااااج إس تبياااان أجزائهاااا و فصاااوهلا واباحيهاااا   ولااايس ضاااروراي وإلزاااااي
 (5)العناوين لزايدة اإيضا .

مر يف الظهاور يف الطبعاات تظهر العناوين الدابلي  عاا  يف الطبعا  األصالي   أي يف الطبعا  األوس للكتااب  لتسات -
الالحقاا  ااان الكتاااب  غااري أنااه دكاان أن ختتفااي يف طبعااات الحقاا  ولكاان إبرادة ااان الكاتااب نفسااه  فهااو واضااعها 

 (2)األساسي.
 
 
 
 
 
 .82عبد احلق للعالد عتبات جرار جنيت ان النص إس املناص  ص (1)
 .82( نفس املرجع ص2)
 .82( نفس املرجع ص 2)
 .125-124( املرجع نفسه  ص 4)
 . 125( املرجع نفسه  ص 5)
 .125( املرجع نفسه  ص 2)
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دقق فيها "جو"يب عند جنيت وهي الوهيف  ال ي حقق و تكمن وهيف  العناوين الدابلي  إبختاذها الوهيف  الوصفي   -
جها   والعنااوين  فصاوهلها اانالعالقا  لا ن العنااوين الدابليا  و ليزا" يف الوهيف  اللساني  الواصف  ألهنا متكننا اان رلاط 

الدابلي  وعنواهنا الرئيسي ان جه  أبرمي   ألن العناوين الدابلي  كبت ساطحي  هاي عنااوين واصاف  شاارح  )....( 
الانص لنيا  ساينريوهات لعنااوين )الدابليا  و الرئيساي ( و لعناوهنا الرئيسي كبني  عميق   فهي أجول  اؤجل  لسؤال ل ن ا

 (1)حمتمل  لفهمه .
 اهلوامش : احلواشي و -و

ااارتبط ءاازء انتهاى تقريبااا ااان يقادم  جنياات "تعريفااا شاكليا للحاشااي  و اهلااااش " فهاي الفااو  اتلااري الطاول         
أو التعلياق  فهاي إضااف  تقادم للانص قصاد تفساريه  أو توضايحه  اقالال له إاا أن أيت ان املرجاعإاا أن أيت   النص

 لك شك  حاشي  الكتاب أو العنوان الكبري يف الصحاف   الحظتهاعليه لتزويده  رجع يرجع إليه   تتخذ يف ذ
 (2)تنبيهاهتا القصرية أو املوجزة الواردة يف أسف  صفح  النص أو يف أبر الكتاب ختكان عما ورد فيه. و  

 اعقدة انها:ي واهلوااش تتخذ أاكن  اتلف  و احلواش
 أسف  صفح  النص/ الكتاب )وهذا املعمول له غالبا( -1
 أن حتتر ل ن أسطر النص/ الكتاب )كيريا ااجنده يف الكتب املدرسي ( -2
 املقاالت يف أبرها .جندها يف البحو  و  -2
 اهلوااش يف للد أو كتاب باص فا .كما دكن أن جتمع هذه احلواشي و   -4
 كما دكن أن تكون يف الصفح  املقالل  للنص .  -5
 على احلاشي  )وهذا ااجنده يف كتب القدااء أصحاب احلواشي(.كما دكن أن جند اايعرف ابحلاشي    -2
هاوااش الناشار توضاح يف أبار اش الكتاب توضع يف أساف  الصافح  و   هواكما دكن أن جند يف لعض الكتب  -9

 الكتاب.
احلواشااي إااا أن تكااون ارقماا  أو دحاارف اهلجااء املوضااوعي  لاا ن قوسا ن أو ااان دوهنااا  قصااد واملالحاو أن اهلااوااش و 

 (2)ضبط املرجع الذي حتي  عليه النص . 
 
 
 
 
 
 129( عبد احلق للعالد عتبات جرار جنيت ان النص إس املناص  ص1)
 129( املرجع نفسه  ص2)
  129( املرجع نفسه   ص2)
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 النص الفوقي : -2
   فااالنص الفااوقي تناادرج فيااه كاا  الرسااائ    سااام املناااص إس جانااب الاانص احملاايطيعااد الاانص الفااوقي  ين أق            

دائرة يف فلكاه فهاو ينقسام حساب "فلياب عاا  أو باص ( فتكون اتعلق  له و املخططات املوجودة بارج الكتاب )و 
اللقااءات صاحفي   الذاتيا  و -التعليقاات –املراسالت -احلوارات -الن" إس نص فوقي أتليفي جند فيه ) االستجواابت

 .(1)...(كانت أو تلفزيوني  ..
ياه )اإشاهار  قائما  املنتاورات  وامللحاق   إس ناص فاوقي نتاري جناد في عاام وبااصوهو اا يعرفه جنيت لانص فاوق

 مل يركز عليه جنيت كيريا ألنه الحق ابملناص النتري. هو ااالصحفي لدار الناشر(و 
ألياا  شااارح   رغاام االبااتالف يف تناوهلمااا ترمجيااا يتااكالن prétexteو Epitexte   كاا  ااان اصااطلحي  -

 (2)ومها يتقامسان اعا لصورة جتاولي  احلق  الفضائي للمصطلح . prét للمفهوم
 دكن أن نقسم النص الفوقي إس قسم ن: -

 النص الفوقي اخلاص :  -أ
لكان حضاوره املتموضاع و   ذي ديز ل ن النص الفوقي العام والنص الفوقي اخلاص  ليس غياب اجلمهاور املساتهدفال

 :سم جنيت النص الفوقي اخلاص قسم ناجلمهور احملتم  املعك عنه ابملرس  إليه األول إذ يقو ل ن الكاتب 
إاا رساالت اكتولا  أو لسري ان املراساالت ل ن الكاتب وقراءته و يكون هذا النص ا: و  النص الفوقي السري -1

 شفوي  ان قرائه.
اته حماورا إايها وهذه الوجه  الذاتي  أتبذ شكل ن : وهو الذي يتوجه فيه الكاتب إس ذ النص الفوقي احلطيطي -2
 : 
 شك  املذكرات اليواي  . -
 (2)شك  النصوص القبلي  . -

 النص الفوقي العام : -ب
فاذا الانص الفاوقي العاام هاو كا  العناصار املناصاي  الا ي جنادها بقى ان املنااص لعاد الانص احملايط و وهو ك  اا ت      

  يفاارتض أنااه حماادود  تاادور يف فلااك داباا  فضاااء فيزيقااي وإجتماااعي الكتاااب نفسااه لكنهاااااااداي الحقاا  ابلاانص يف 
ويتحدد اوقع النص الفوقي العاام يف أي اكاان باارج الانص فايمكن أن يظهار يف جريادة أو للا  أو حصا  تلفزيونيا  

 (4)أو إيذاعي  أو لقاء صحفي أو التقي أو اؤمتر.
 .125ن النص إس املناص  ص ( عبد احلق للعالد عتبات جرار جنيت ا1)
 .29( لعمري الزاوي  "أشلال امللتقى الدويل اليالث يف التحلي  اخلطاب " يف تبقي املصطلح النقدي اإجرائي  اجلزائر ص2)
 . 128( عبد احلق للعالد عتبات جرار جنيت ان النص إس املناص ص 2)
 . 125ص  املناص عبد احلق للعالد عتبات جرار جنيت ان النص إس ( 4)
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  إطااار الااذي حيايط ابلاانص :كااالعنوانكحوصال  دكاان القاول أن السااميائيات احلديياا  هاي الاا ي إهتماات لدراسا  او    
لا ي أطلاق عليهاا ابلنصاوص املوا"ياا   اإهاداء  الرساواات التوضايحي   إفتتاحياات الفصاول وغاري ذلااك اان النصاوص ا

باشار لدراسا  العتباات اتمايال يف نقا  اركاز التلقاي اان الانص إس الانص   وأيت الادور املال ي تقوم على لياانت الانص
 (1)املوا"ي .

احملاايط ابلاانص علااى  وعليااه جنااد السااميائيات احلديياا  أو اعلاام العالااا  إسااتطاع أن يبلااور عاادة دراسااات حااول اإطااار
للتوصا  إس مجياع اعطياتاه و أدلي  للتوغ  يف الانص ر العتبات ال ي تعطى ملس  فني  و   وهنا يكمن دو إبتالف أنواعه

 داللته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 .104  ص 2012ول   لن الدين   عتبات النص األديب   اقارل  مسيائي   اجلزائر خب( 1) 
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 وفائف العتبات النصية :رابعا : 
العاادي أيضاا ياويل املعاصر لعتبات النص أو ادابلاه  ولايس النقاد فحساب  وإمناا القاارئ اهتم النقد احلديث و       

املاداب  اان أمهيا  يف قاراءة    و يرجع هذا االهتمام إس اا تتكله هذهالعتبات احمليط  ابلنص ان بارجه أمهي  لتلك
  وقاد قيا  عان هاذه العتباات أهناا عالااات هلاا وهاائف عديادة دكان ابتازال و الكتف عن دالالته اجلماليا   النص

 ألر"ها فيما يلي :
 وفيفة مجالية: -1
ناوان اجلميا  اللاوص فياه اان باالل " العذه الوهيف  يف كوهنا جتذب القارئ  وتلريه لتصفح الكتاب و تكمن أمهي  هو 

يقاا  رصااف العناااوين  ور ااا شااك  الطباعاا   ورساام طر   و املقدااا  املياارية  والصااورة واأللااوان اجلميلاا  علااى اللااالف  و 
 (1")القارئ وهو يتلقى األثر األديب    ك  ذلك يعطي الكتاب صورة مجالي  تزيد ان شلفالكلمات

 وفيفة وصفية : -2
  عن اإنتقادات املوجه  للعناوان ال ي يقول العنوان عن طريقها شيئا عن النص  وهي الوهيف  املسؤول وهي الوهيف  "

يتسااام إن كاااان العناااوان يف أحااااي ن كيااارية باااذ القاااارئ حملااا  عماااا يوجاااد يف الااانص  و   أي اااان باااالل العناااوان أ(2)" 
 ابللموض .

 وفيفة إخبارية : -3
اتريخ النتر ان جه  و اإحال  على اقصدي  اا  أو على أساسا يف اإشارة إس إسم الكاتب  ودار النتر  و تكمن 

  (3)سريورة أتويلي  اعين  اتصل  ابلكاتب ان جه  أبرمي 
 وفيفة التعيني اجلنسي للنص : -4

  وإس أي حتدياد هويا  أو جانس العما  األديب أااا دوره فايكمن يفللكتااب و يكون يف اللالف األاااي وهذا التعي ن 
  حياث يبا ن حلااا  الكتااب أناه يلعاب دور املرشاد كما عر أو روايا   أو اسارحي   أو قصا (سلسل  أدلي  ينتماي )شا

  الولاااوج إس سااااعدة علاااى عمليااا  وابلتاااايل يعاااد ااادبال اااان املاااداب  األوس امللبدايااا  الناااوع األديب املوجاااود اعاااهااان ا
 (4).النص

 
 
 .51أان  حممد الطوي  عتبات النص الروائي يف رواي  اجملوع إلراهيم الكوين "العنوان اللالف  املقتبسات" ص  (1)
 .99 عتبات)جريار جينيت ان النص إس املناص(ص ( عبد احلق للعالد2)
 .25اجلحيم" لعائت  لنور اذكرة اكمل  لني  شهادة املاسرت يف اللل  العريب و أدافا  صلن عون جنود مسيائي  العتبات النصي  يف الرواي  "نساء يف  (3)
 للااااااااااااااا  2012-02-18( ينظر عباااااااااااااااد اجملياااااااااااااااد علاااااااااااااااوي إمساعيااااااااااااااا   عتباااااااااااااااات الااااااااااااااانص اقارنااااااااااااااا  نظريااااااااااااااا   نتااااااااااااااار يف أبباااااااااااااااار اجلناااااااااااااااوب 4)

 .2020فيفري https://www.maghress.com/sudinfos/704  08:20 22الرع
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 ويقية : الوفيفة التش -5
ان ان بالهلا حيفز ذهن القارئ ويتده عاا  جذب فاع   ملعرف  املزيد أهم وهائف السرد قددا وحدييا  و هي ان 

ااان التتاويق جااذب ( و 1يفاا  ابادعون ذو اهااارة عاليا  )  وغالباا يااكع يف أداء هاذه الوهالتفاصاي  املتوقعا  و املفاجئاا 
صرية   رغم أن القص  القرغب  اكتتاف اا تؤول إليه األاوراملتلقي دسلوب احلكي املتسلس  الذي ييري يف تضاعيفه 

 (2.)  كما أن القص  القصرية التكاد تتسع لألساليب غري التتويقي  تنسجم كيريا اع هذا األسلوب
  الوفيفة التخيلية : -6

 ( 2)يكون للمتلقي اخلاص حضور فخم. هلا تتولد القراءات املتعددة  و شعري   ان بالأكيرها هي أعمق الوهائف و 
اصاي  للتخصاي  فالتخيي  يظهر يف إساتخدام احلاوار البااط  الاذي يفساح اجملاال للقاارئ لإلطاالع  علاى غرائبيا  التف

ف للمتلقي الفطان مث  اا يستكت  ال ي حتولت إس فأر  فهو التعور ابحلصار واملطارد أم هو التعور ابلضال  واهلوان
 (4)هذه اإرهاصات التخيلي  .ح ن يرلط النص و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 94 ص2002ينظر د أمحد حممد ويس ثنائي  التعر والنير يف الفكر النقدي حبث يف املتاكل  و اإبتالف  انتورات و"ارة اليقاف  السوري  داتق  (1)
النصااااي  يف اجملموعااا  الققصااااي  "وغااااذاأيت" للقااااا  شااااريف  التاااامالن  لل جااعااا  امللااااك غبااااد العزياااز:األداب و العلااااوم اإنساااااني  فاااوا" عبااااد العزيااااز اللعباااون  العتبااااات  (2)

 .14ص2020
 .82 ص2002 1( لطيف "يتوين  اعجم اصطلحات نقد الرواي    اكتب  لبنان انشرون ودار النهار للنتر  لريوت  ط2)
 2002صاي  يف اجملموعا  القصصاي  " وغادا أيت للقاصا  ")شاريف  مشاالن(   للا  جااعا  امللاك عباد العزياز : األداب والعلاوم اإنسااني  ( فاوا" عباد العزياز  العتباات الن4)

 . 15ص
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 العتبات النصية يف الدرس النقدي :خامسا : 
 عند الغرب : -1
  فهاااو أحاااد أقطااااب النقاااد األدياااب ابلعتباااات  ااياااال " جاااريار جنيااات " النقااااد اللااارلي ن إهتماااااا كباااريا اهااتم         

   عرف ابنتلاله انذ الستينات على األجناع اللني  والتفرات .رنسا إخنرط يف تيار النقد اجلديدوالتعري  يف ف
ضاااوع كمااا يعااد جاااريار جنياات اااان النقاااد األوائاا  الاااذين أ روا قضااي  العتباااات وذلااك يف اقرتحاتااه النظريااا  حااول او 

 نص املللق إس افهوم النص التاا التعري  عنداا حاول تطوير األليات النقدي  اإجرائي  ابالنتقال ان لال ال
  حيااث قاادم يف  paratext  ولااذلك بصااص لااه اصااطلح ااان دائاارة التااعرايت وتنااوع ااادابلها  فحاااول التوسااع 

القا  الا ي ينساجها وذلك ان بالل الع( 1)واصلي    اا"ال يتهد للساع  حركي  تداولي  وتتعريفا دقيقا seuilsكتاله 
 .  واا يدور لفلكه ان نصوص اصاحب  او اوا"ي  له وال تعرف إال ان بالله مما حييط ابلنص

علاى ضارورة العنايا  ابلعتباات كماا قدااه يف كتااب " املقاداات " اذ الحاو أن الدراساات  كماا أكاد لاوربيص      
يف عاادم ههااور قاعاادة لدراساا  املقااداات  كمااا أنااه هناااك ااان النقاااد ااان دعااا إس األدلياا  اااا"ل يكتنفهااا نقااص يتمياا  

ناوان   واكاد علاى قضاي  العصاالهتمام ابلعتبات " لوسيان غولداان " وإعطائهاا أمهيا  كبارية يف عمليا  دراسانه النصاو 
 ( .2)  حيث درسه ان رجياي افتوح  تستمد إس العرض املنهجي والذي يعد املؤطر الفعلي له

" الاذي حيادد  Hors livreم وهو يتكلم على بارج الكتااب " 1892جاك دريدا يف كتاله التتتيت سن  وجند "
 .( 2)فيه لدق  اإستهالالت واملقداات والتمهيدات والديباجات واإفتتاحيات حماال إايها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"اللعنا  واللفاران" لعاز الادين ايهاويب  ااذكرة اقداا  لنيا  شاهادة املاسارت يف الللا  و أاال لن عمار وحساناء طهاراوي  شاعري  العتباات النصاي  يف دياوان ( 1)

 .12األدب العريب  ص
 25 ص 2000  1عبد الر"اق لالل  ادب  إس عتبات النص  إفريقيا الترق  الدار البيضاء  امللرب  ط( 2)
 .25ص نفس املرجع السالق.( 2)
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 عند العرب :-2
  مث ا علااى شااك  إشااارات توجيهااات اتلفاا بااات الاانص " انااذ القاادم حيااث كاناات لاادايتهإهااتم النقاااد ب "عت      

هااا ( يف كتالااه  290أفااردت لعاادها اؤلفااات باصاا  حتاادد قواعااد الكتالاا  للنصااوص والكاتااب " كااذلن قتيباا  " ) ت 
واعلواااات   حياث إحتااومي علااى إشاارات مثيناا  هاا(     يف كتالااه أدب الكتاااب225 "أدب الكاتاب " والصااويل )ت

وافيا  إشااتملت علااى لموعاا  ااان املوضااوعات اخلاصاا  ابدب الكاتااب حيتاجهااا الكاتااب احلااادق كمااا حيتاجهااا املااتعلم 
 ( 1) انها : التصدير   اخلط   اخلطأ يف الكتال    عرض الكتاب ... واا جاء إس ذلك

ه األندلساي " يف كتالاه العقاد الفرياد ) كما حظي "العنوان " ابلصدارة واإهتمام انذ القدم   ايلما جاء لاه "عباد رلا
  وقاد دعاا إس ضارورة ذلاك . دوين العنوان علاى املاادة املدونا ها( حيث أورد فيه إشارة اتر ي  إس أسبقي  ت229ت 

(2) 
ار إس اجلانااب اجلمااايل وقااد اهااتم "اجلاااحو " ابملقدااا  أيضااا اركاازا علااى جانبيهااا اجلمااايل واملضاامون حيااث أشاا       
أن تكاون  كما أشار إس املضمون حيث حدد فيه مثاني  أوجاه اللاد  (2): " إن إلتداء الكتاب فتن  وعجبا " الانها فق

   الصنف والتأليف واإسناد والتدلري .يف ك  كتاب وهي : اهلم   املنفع   النسب   الصح 
ساهااات اللرليا  اانهم : الناقاد أاا حادييا فهنااك نقااد عارب أساهموا يف ترمجا  املصاطلح لعاد إساتفادهتم اان اإ      

"حممااد لناايس " ياارمي أن " العتبااات النصااي  هااي عبااارة عاان عناصاار تاارتبط لعالقاا  جدلياا  ااان الاانص دابلااه وبارجااه 
  تتص  له إتصاال  علها تتداب  اعه اصر املوجودة دابله وبارجه يف آنلطريق  اباشرة أو غري اباشرة أي تلك العن

 ن اسااتقالليته "تنفصاا  عنااه انفصاااال ال يساامح للااداب  النصااي كبنياا  ولنااا إذ يتااتل  إس حااد تبلااه فيااه درجاا  ااان تعياا
 ( 4.)وينتد دالليته  

 
 
 
 
 
 
 
 
 . 220-122الصويل ألو لكر  أدب الكاتب   دار الكتب العلمي    لريوت  لبنان  دط  ص( 1)
 .159 ص1822  د/ط  4( إلن عبد رله األندلسي  العقد الفريد  اصر ج2)
 .99 ص 2002  القاهرة اصر  1اجلاحو   احليوان  تقدمي التااي  دار اكتب  اهلالل  ج( 2)
 .92 ص1898  1حممد لنيس   التعر العريب احلديث  لنياته وإلدالته التقليدي    دار تولقال للنتر   الدار البيضاء  امللرب   ط( 4)
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 متهيد :

إنطاو  عىاق ميماة  ياة غل اة ت عتبشااش ال صاية الا أمه كتست اجملموعة القصصية "جراد البحر" ملرزاق بقطاش ا      
مجشلية وداللية أسهمتهش ت اضفشء الف ية واإلاثرة من خالل أيقواناش اإلحيشئية البشرزة فقد جعىات مان الا ت يتئاشف  

 ويت شغم مع عتبشته .

وت هذا الفصل س ت شول العتبش  اخلشرجية لىمجموعة القصصية "جراد البحر" وتتحادد عتباش  اجملموعاة القصصاية 
  : ت

 .مرزاق بقطش  : الئشتب_اسم 
 جراد البحر  : _الع وان

 مصت : _املؤشر اجل سي
 اىل والديت : _عتبة االهداء

 عتبة الغالف :أوال : 
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، حياات تاادخى ش إشااشراته إىل إكت ااشع ىفاات إنتبااشق القااشر  وتىااب إهتمشمااهيعتااا ال ااالع العتبااة اىتوىل الاا  ت       
عالماش  الاا ت ب اا ق مان ال صااول كمااش كمال ل ااش ت اائيالته أبعااشد داللياة ومجشليااة  ولااه أن يتحاول ماان  اارد حىيااة 

إذ يعمل هذا اىتخ  عىق إغواء القاشر  وإغرائاه مان أجال إمت اشء الئتاشع والتعارع ( 1) شئىية إىل فضشء عالمي دال
 عىق أسرارق و إكت شع الىبس واخلبشاي املوجودة فيه .

يعتا ال الع من امل شصش  ذا  التمظهرا  املشدية وال  تتضمن كل اإلجراءا  املتعىقة إبختياشرا  الئشتاب       
 الطبشعية والورمية وال  تئون أكثر داللة ت مئوان  الئتشع مثل اىتشئشل واخلطوط ، نوعية الورمة املطبوعة به

 (2)، اىتلوان املختشرة. 

ء املهم واىتسشساي ت التعريااب غلعمال اىتدا واإلشاهشر لاه حيات يساشهم ت إعطاشء نظارة يعتا ال الع الفضش      
 أولية عن العمل ومئوان  ال ت الداخىية فهو يعتا مرآة عشكسة ملش هو موجود ت ال ت الداخىي .

 

 

جشمعة م توري شعبة البالغة، وشعرية اخلطشع ، كرة شهشدة املشجسرت، مذ ملوازية ت دواوين عبدهللا محشديرومية بوغ وط، شعرية ال صول ا -(1)
 .  171، ل  2007_2006،مس طي ة  

 .  53لعبد احلق بىعشبد عتبش  ،  -(2)
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ماان اساام  : الاا  كتاال مئشنااة ت لوحااة ال ااالعو ماان خاللااه ائ  ااش ترمجااة العالمااة املوجااودة بااب ال صااول املصااشحبة 
اخل وت ال ااالع ال شاااي  اشيااد او عفاااوي او ..………الئشتااب الصااورة  االلاااوان املختااشرة دار ال  ااار التج اايس

اثناوي او مهماال او مىيال االمهيااة مهماش كااشن ج ساه ونوعااه فاشن هااشذا اثال عتبااة مهماة البااد مان القااشء ال ضارة عىيهااش 
 . (1) ومقربتهش واخضشعهش لىقراءة والبحت والتشويل

 ااالع العتبااة اىتوىل الاا  تصااشفت بصاار املتىقااق لااذلة أصاابت ااال ع شيااة وإهتمااش  ال ااعراء الىااذين حولااوق ماان يعااد ال
، إىل فضاشء مان ازفا ا  اخلشرجياة واملواجهاش  الف ياة املساشعدة عىاق ية معقدة وخلفظ احلماال  الطبشعياةوسيىة تق 

 (2)تىقي املتون .

جااراد البحاار" فضااشء واسااع ترتبااع عىيااه  موعااة ماان اىتيقااوان  إن ال ااالع الااذي تفاارد  بااه اجملموعااة القصصااية "
ىتدا حياات يتئااون ماان ا إساام الئشتااب، ع ااوان الئشتااب، التج اايس والعالمااش  الاا  تسااشهم ت التعرياااب غلعماال ا

 ، حيت ائن أن نقسم غالع الئتشع إىل مسمب ا ال الع اىتمشمي وال الع اخلىفي .الصورة، اىتلوان

 ، م الئشتب ت أعىق الصفحة وتوسطهش، كمش كتب خبط متوسطشمي ل"جراد البحر" إسجند ت ال الع اىتم

، كمش يتموضع الع وان أسفل إسم الئشتب ومد كتاب خباط ىون اىتبيض الذي يدل عىق اىتمل والتفشؤلإختشر له الو 
ىق اجلهة اليسار  ون أبيض ع، وجند كته مبششرة املؤشر اجل سي " مصت" بىيظ وغلىونب ا اىتبيض والب فسجيغى

موجة لىبحر الذي يدل عىق "املد ، وكت التج يس أتيت الصورة وال  تعتا عالمة أيقونية فهي كوي عىق لى الع
ىااون الثبااش  وإنعاادا  الراحااة وهااذق املوجااة كماال الشاا  فهااو دال عىااق عااد  اإلسااتقرار و  اجلاا ر" وهااذا إن دل عىااقو 

التجديااد واحليااشة واخلاارور إىل باار اىتمااشن ت اىتباايض الاادال عىااق اىتماال و والىااون ، اىتباايض و الب فسااجي أرة أخاار 
اإلماايلياة وخصوصاش ت  تمعاش  أوروغ )فرنساش املساتعمر ب فساجي يرما  لىتساىط إىل املىاول وال ابالء و حب الىون ال

التوزيااع اجل ائاار ال ششاام الااذي إساات  ع اجل ائاار بوح ااية ( وأساافل كاال هااذا جنااد دار ال  اار "ال ااركة الو  يااة لى  اار و 
SNED " وهااذا ياادل عىااق العالمااة الو ياادة بااب صاا   بىااون أباايض داخاال إ ااشر ب فسااجي، ومااد كتااب خبااط ،

 املؤلاب ودار ال  ر .

 
 

 

ر،  حبييب بىعيدة ، شعرية العتبش  ال صية ت دوان أسفشر املالئئة لع  الدين ميهوا ، مشجسرت ت اىتدع والى ة العربية  ، جشمعة امد خض -(1)
 .78،ل  2013/2014بسئرة  

 . 21،  ل  2222،  1بالل عبد الرزاق ، مدخل إىل عتبش  ال ت ، إفريقيش ، ال رق ، ط  -(2)
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جنااد مقطااع مصصااي لقصااة "جااراد البحاار" واملااتمعن ت هااذا جياادا جنااد أن ع ااوان الئتااشع هااو  وت ال ااالع اخلىفااي
"جراد البحر" موجود ت ال الع اىتمشمي ت حب ال الع اخلىفي وجد فيه مقطع يتحدث عن جراد البحار ف جاد 

 أن ال الع اخلىفي مئمل لى الع اىتمشمي  .

صاااية "جاااراد البحااار" هاااي البواباااة الااا  وضاااعهش الئشتاااب "مااارزاق وغلتاااشك ائااان أن نقاااول أن غاااالع اجملموعاااة القص
 لىقشريء فدفعت به لى ول و التعمق ت املنت القصصي. (1)بقطش " 

مان ه ااش نسات ت  أن ال ااالع لاه أمهيااة كبا ة ت ترساايص اجملموعاة القصصااية ت ذهان القااشر  فهاو يسااشهم بطريقاة غاا  
اىتول ىتنظاشر املىتقاق وهاو بادورق ي اري القاشر  فتدفعاه ت الولاور إىل مبششرة ت جنشح ال ت اىتدا إذ يعتاا املقصاد 

 أعمشق ال ت .

 إسم الكاتب :اثنيا : 

يعااد إساام الئشتااب ماان اإلشااشرا  املهمااة امل اائىة لعتبااة ال ااالع اخلااشرجي "فااال ائ  ااش تشهىااه أو  شوزتااه ىتنااه      
حبه وحيقاق مىئيتاه اىتدبياة والفئرياة عىاق عمىاه دون العالمة الفشرمة بب كتشع وأخر، فيه يثبات هوياة الئتاشع لصاش

فأمهيتاه مان أمهياة الئتاشع فاال ائان أن  ىاو أي عمال أدا مان إسام  (2)ال ظر لإلسم إن كشن حقيقياش أو مساتعشرا"
   .صشحبه والذي بواسطته يثبت أصل وم ع ذالة الئتشع وإىل من يعود

بعاد الع اوان "إذ ذخاذ ال اخت إسام فمع اشق أن يعارع وايا  ت  كمش أن إسم الئشتب يعد العتبة الثشنية ت ال الع
اجملتماع عىااق غمااي أفاراد اجلمشعااة الاا  ت تماي إليهااش فشلتساامية ميثاشق إجتمااشعي ياادخل توجباه املساامق دائاارة التعرياااب 

اللاة ، فىئال إسام داىتشاخشل الطبيعاب أو اإلعتباشريبال  تؤهىه إلست الل ذلة اإلسم ت التعشمال  اخلشصاة ماع 
فئل فرد إبمساه الاذي ايا ق عان اىتخار والاذي يتفارد باه مان خاللاه تساهيل عىياه عمىياة التواصال ماع  (3)إجتمشعية "

 ال   .

نفساه الاذي يعطياه   تىاب مئشن وضع اإلسم من كتشع ىتخر "فوضع اإلسم ت أعىق الصفحة ال يعطاي اإلنطباش 
 (4)الئتب الصشدرة حديثش ت اآلعىق ".، لذلة غىب تقدمي اىتمسشء ت معظم وضعه ت اىتسفل

 

، عمال ت الصااحشفة اجل ائرياة ، خاري  ب اهشدة ماارتجم  1441مارزاق بقطاش  ا روائاي وماشل و ماارتجم و كشتاب صاحفي ج ائاري ماان موالياد عاش   -(1)
 .2221جوان  2)عرا ، فرنسي ، إجنىي ي ( توت 

 .63عبد احلق بىعشبد ، عتبش  جرار ج ييت ،ل -(2) 
 .76ل2004حسن فالك السمة وال ت السردي موفه   ل  ر مقشرنة ت شفرة الى ة رابطة اهل القىم اجل ائر  -(3)
 .118ل1_سعيد بقطب من ال ت الىق ال ت املرتابط امل رع ط(4)
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، وإعطاشء ميماة ل فساه وغشلباش ماش يتموضاع إسام الئشتاب ت صافحة ال االع وذلة يدل عىق إعالء الئشتب ب فساه
)مااوائم ال  اار ،املالحااق اىتدبيااة( ويئااون ت أعىااق صاافحة …… لع ااوان وت غمااي املصااشحبش  امل شصاايةوصاافحة ا

ال الع وخبط غرز يسهل جىب القشر  ولفت إنتبشهه ويثبت مىئية الئتشع لصشحبه كمش أن إسم الئشتب يسشهم 
 ت اإلشهشر لىئتشع .

 ، وهاذا دليال عىاقالئشتاب إختياشر وضاع إمساه احلقيقاي ومن املالحظ ت اجملموعاة القصصاية "جاراد البحار" إن إسام
ع حيت ، وفرض نفسه وجىب القراء إليه مد جعل إمسه مرتبعش ت واجهة ال المتئن هذا الئتشع ت إثبش  وجودق

، وكأنه يىوح لىقشر  أنه صشحب العمل كماش جنادق ت الصافحة الثشنياة بعاد ال االع وذكار أراد بذلة أن ياز لىعيشن
 فحة اإلهداء إبسم "مرزاق" كت إهدائه لوالدته .أيضش ت ص

فقد متوضع إسم الئشتب "مرزاق بقطش " ت الواجهة اىتمشمية وجشء ت أعىاق الصافحة مبششارة فاوق الع اوان حيات 
جعل الع وان أكثر حجمش من إمسه ورتش هذا دليل عىق تواضع الئشتب أو هي حيىة جل  إليهش ليجىب القشر  إلياه 

 ، إذ يعتا إسم املؤلاب واجهة إشهشرية لتسويق الئتشع .يبحت عن إمسه ب  اب وشوقة كي ، وذل

، وإمنش كتب خبط وحجم متوسطب وبىون اىتبيض وغشلبش خلط وحجمه فأنه مل يئتب خبط غىيظأمش غل سبة ل وعية ا
اب حشلتاه املتفشئىاة رتاش فهاذا الىاون أراد الئشتاب أن يصا ،ن يدل عىق اىتمل وغاد أفضال و م ارقمش يئون هذا الىو 

 والوصول إىل احلىم الذي وضعه خصب عي يه أال وهو اإلستقالل ورفد راية احلرية لتخىت من املستعمر ال ششم. 

وع د مرائت اش لىمجموعاة القصصاية خشصاة ت مصاة "اجلياشد تعاود مان ملعركاة" جناد حضاور الئشتاب وكاشن يىعاب دور 
 (1).طع مصه "الرزق الذي انقطع حبىه "ن ت اجل ء الثشين من مقصديق امل رتع أمحد الذي جشء زائرا ىترض الو 

ولااذا نساات ت  أنااه ال ائاان أن يظهاار أي عماال أدا دون ذكاار إساام صااشحبه إذن ه ااشل عالمااة تئشمىيااة بااب املؤلاااب 
، فإسم الئشتب عتبة أسشسية ال ائن اإلست  شء ع هش فهاي الا   نت بدون مؤلاب وال مؤلاب بدون نتوال ت فال

 ج س ال ت و بيعته.  تاز

 

 

 

 

 

 102مرزاق بقطش  جراد البحر ل(  1)
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 عتبة العنوان :اثلثا : 

، وهلااذا عاد العتبااة الرئيسااية الاا  خل أسشساايش  لقاراءة أي عماال إبااداعي، وماادعاد الع ااوان املفتااشح الرئيساي لىاا تي    
 تفرض عىق القشر  إست طشمهش مبل سا أغوار ال ت.

 : العنوان لغة -1

 الع وان ت جذرق الى وي إك مشدة )ع ن( فقد جشء ت "لسشن العرع "يعود 

و .…… ظهر أمشمة ، وعن يعن ع اش وع اوان و إعت اش عارتض وعارض : عن ال   يعين ويعن ع  ش وع وان : ع ن
 (1.)اإلسم ا الع ن و الع شن 

 وع  ت الئتشع يع ه ع ش وع  ه كع ونة وع  ونته وعىونته تعىن واحد م تق من املعىن . 

 : إلصطالحا -2

هو مسة الئتشع او الضرورة الئتشبية فهو مقطع ل وي امل من اجلمىة نصش او عمال ف يش يدل عا وضشئفه ال ائىية 
 ( 2)واجلمشلية والداللية عىق ال صول واالعمشل ال  يقدمهش 

 3)  بىعشبد ان الع وان الرسشلة االوىل او العالمة االوىل ال  تصى ش ونتىقشهش من ذالة العشمل بصفته الة مراءة ال ت ير 
 ) 

 : أنواع العنوان -3

 : تتعدد  أنوا  الع شوين بتعدد ال صول ووظشئفهش وأهم الع شوين هي

 : العنوان احلقيقي

( 4)ملواجهاة املتىقاي ويسامق "الع اوان احلقيقاي أو اىتسشساي أو اىتصاىي"هو مش حيتال واحهاة الئتاشع وياازق صاشحبه 

 ويعتا تثشبة بطشمة تعرياب مت ه ال ت هوية فتمي ق عن غ ق من ال صول .

 

 .290 -292ابن م ظور ، لسشن العرع ، ل  ( 1)
 .18_17ل 1998الس ة  18ي ظر ا رشيد حييشوي خطشع الع شوين مراءة من اعمشل امب صشحل  ىة البحرين الثقشفية العدد ( 2)
 .65 عبد احلق بىعشبد عتبش  ل( 3)
 .270( ششدية شقرو  ،سيميشئية الع وان ت مقش  البوح لعبد هللا ال  ي ، ل4)
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 العنوان املزيف :
وذيت غشلباش  (1)احلقيقي و"هو إختصشر وترديد له ، وظيفة أتكيد وتع ي  لىع اوان احلقيقاي"وذيت مبششرة بعد الع وان 

وال  وتع ي إليه مهمة إستخالع الع وان احلقيقي إن ضشعت  صفحة ال الع (2)"بب ال الع والصفحة الداخىية"
 ، ىتنه  رد ترديد لىع وان احلقيقي وهو موجود ت كل الئتب .حشجة لىتمثيل له

 : عنوان التجاريال

أو املواضايع املعادة لإلساتهالل  (3)يقو  عىق وظيفة ذا  أبعشد تشرية وهاو ع اوان سايتعىق غشلباش غلصافحة واجملاال 
 السريع وهذا الع وان حقيقي ال  ىو من بعد إشهشري تشري. 

 : العنوان الفرعي

حضورق ت الؤلفش  ال يئون بصفة دائمة ، ، لئن فة أو تتمة تىحق غلع وان الرئيس، وتئون أسفىه مبششرةهو إضش
، فضااال عاان أدائااه لوظيفااة إعالميااة  اات مضاامون الاا ت  دي وظيفااة أتويىيااة لىع ااوان الاارئيسوت حشلااة حضااورق يااؤ 

، أي ذيت ت ماان حياات عااد  إشااتقشئه ملضاامون الاا ت ويئتسااب شاارعيتة ت كونااه يسااد الفجااوة الاا  تتخىاال الع ااوان
 (.4) ال شلب مئمال لىمعىن

 

 

 

 

 

 

 

 

 .457عبد اهلشدي مطوي ، شعرية الع وان كتشع السشق عىق السشق ، فيمش هو الفشرايق ، ل( 1)
 .270ششدية شقرون، مرجع سشبق، ل.( 2)
 .270املرجع السشبق ل( 3)
 .79ل12007خشلد حسب ت نضرية الع وان م شمرة أويىية ت شؤن العتبة ال صية _دار التئوين دم ق ط( 4)
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 : العنوانوظائف  -4

 تىاب وظشئاب الع وان وأمهيتهش مان ناو  أدا إك آخار وتتجىاق هاذق الوظاشئاب الا  يصاعب حصارهش لتعادد         
 : أمنش هش والتوصل إليهش ليس غىتمر اليس  ت  شل اإلبدا  وهي

وتعااد هااذق الوظيفااة   (1)، اياا ق بااب الئتااب اىتخاار " خالهلااش يعطااي الئشتااب إمسااش لىئتااشع "ماان : الوظيفةةة التعينيةةة
 ضرورية، ىتن معرفة القشر  إلسم الئتشع يئون مرتبطش هبش .

معاىن هاذا أن الع اوان مبال   (2)"وهاي الوظيفاة الا  يقاول الع اوان عان  ريقهاش شاينش عان الا ت "  : الوظيفة الوصفية
 ، أو تفس ق .يتحدث ع ه إمش بتوضيحه أو أتويىه، و  تكل ش  هو وصاب لى

وهي الوظيفة ال  كشول أن تذع ا "فضول املىتقق ل راء العمل واإلمبشل عىيه مراءة وإنتشجش " : اإلغرائيةالوظيفة 
 ، أي أن هذق الوظيفة ت  ل عىق كسب إهتمش  القشر  وكذا عىق ت ويقه .

تعال  يحة بي هماش،المة الداللية بب الع وان وال ت، وتقيم عالمة وشاهي الوظيفة ال  يؤكد الع و: الوظيفة الداللية
، مل طقاي بي هماش وتباب داللتهاش معاش، ومان الا ت إىل الع اوان إلساتجالء الارابط القشر  ي طىق مان الع اوان إىل الا تا

 (.3)فقد أصبت الع وان يسشهم ت تفس  ال ت من الداخل 

اإلنفعاشال  مثال ال اعر  وهي كدد تىة العالمة الا  باب املرسال والرساشلة وكمال  موعاة مان : الوظيفة اإلنفعالية
 (4)ال  شئي الذي يئون شديد اإلرتبشط غلوظيفة اإلنفعشلية .

 

 

 

 
 .14،ل1،2211عبد املشلة اشهبون ، الع وان ت الرواية العربية ،  اشكشة لىدراسش  وال  ر والتوزيع دم ق ، ط (1) 

 .87عبد احلق بىعشبد ،عتبش  )ج ار جي ب من ال ت اىل امل شل(، ل (2)

 ي نااور الاادين غكريااة ، تىيااش  احلداثااة ت شااعر عششااور فااين ، مااذكرة ل بياال شااهشدة املشجيساارت ، كىيااة اىتداع والى ااش  جشمعااة مولااود معمااري ، تياا (3)
 .40 ، ل 2012/  2013وزو

 .86عبد احلق بىعشبد ، عتبش  ج ارجي يت، ل  (4)
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 دراسة العنوان الرئيسي جملموعة القصصية "جراد البحر": -5

إن ع وان اجملموعة القصصية لىئتشع "مرزاق بقطش " جشء مهيم ش ب ئل غرز عىاق صافحة ال االع خباط         
غىاايظ لتىاا  غلىااون اىتباايض والىااون الب فسااجي لااش تعاال القااشر  لوهلتااه اىتوىل ت كسسااه لىع ااوان عاان مااد  غرابااة  

، فيجذباه ملعرفاة السابب شبتاه عىاق هاذا ال ائلتكتشبة املفردين "جراد البحر"الاذي يثا  تساشؤل القاشر  عان سابب ك
 وراء هذا ليئون إجنشزا بصراي غلدرجة اىتوىل عىق مستو  سطت ال الع .

ومن خالل دراست ش لىع وان من أجل تسىيط الضوء عىق موا ن ال موض والضبشبية فيهش خشصاة أن الئشتاب        
وناه رساشلة امىاة هبماو  القصات الا  يتضام هش الئتاشع "مرزاق بقطش " يئتاب جبعل جراد البحر ع واان لئتشبة لئ

ولش هو مالحظ فشلع وان ه اش يقاو  عىاق دالاب إث اب مهاش ا "جاراد " الاذي يادل عىاق أحاد أناوا  الق اراي  والبحار 
 إمسياة تاادل عىاق ناو  مان الق اا اي  ، لاش اثال عاان هاذا الع اوان مجىاةحييال إىل مئاون مان مئااوان  الطبيعاةالاذي 

عبااشرا  العمااق ىتن اتااواق يتحاادث عااان تشكوزا أو أ  الربيااشن أو ال ااشرخة، وت "جاااراد البحاار" ش غإلسااويعاارع أيضاا
 اإلستعمشر ومش أحلقه من خوع ورعب ت نفوس ال شس.

، مصاد شاد القاراء وكاذا كقياق مثىة ت الع وان ضارورة الباد م هاشوعىيه نىخت إىل أن إنتفشء العتبة اىتولية املت       
، "جاا ار جي يااات"  ت كتشباااه "عتبااش "، ولعااال ذالاااة مااش إكت ااااب هاااذق العتباااةااغمشتيااة لاااه أساااب رأي اىترغح ال

وت نفاس الومات أن "جاراد البحار" يعاد إشاشرة ضام ية، فواضعهش إنتشمشهش بع شياة مئثفاة تادك تعاشين عميقاة ، ذلاة 
 هش اجملموعة القصصية .يقد  هذا الع وان لىقشر  تصورا يدرل من خالله  بيعة القضشاي ال  ت شولت

الا  جار  أحاداثهش   هاي مصاة "جاراد البحار"ان ماع مصاة مان اجملموعاة القصصاية و هذا ومد تصاشدع الع او         
هااه مااد نبشد الااذي يبىاا  ماان العماار ساتون عشمااش، و الااذي يعااشين ماان ضاا ط الااد  و ت شاش   البحاار كااشن بطىهااش الصااي
، لئ ه  ا عىاق ه ذا  يو  إنفجشرا ت شرايب خمهمس مد تسبب ل، ىتن حرارة ال الطبيب إىل اإلبتعشد عن الصيد

ت لااه  اس أفااواق ت ساا وا  ، أجنبااجااه ت سان متقااد  مان اماارأة ولااودالصايد ىتنااه إرتئاب غىطااة ت حيشتاه وهااي زو 
، خوفااش ماان أن تااراق إحااد  زوارق احلراسااة فتىقااق عىيااه ت الثشلثااة صاابشحش مباال باا و  الفجاار، كااشن ي اا ل معاادودا 

رورية عىاق ، وسابق وأن  ىباوا م اه إمت اشء آال  املرامباة و اإلنقاشذ الضايريدون م هم أن ي ضام إىل نقاشبتهمض فهم القب
  ىبوا م ه احلصول عىق ترخيت من مجعية البحشرين .سطت زورمه و 

،  ىباوا إصاطيشد جاراد البحار و يعارع خمشبناه، والومات الاذي ي صاب فياهكشن الصيشد هو الوحيد الذي يعرع  ارق 
، خبا  الساخرية م ه أن يبيعهم صيدق كال ياو  حا  يقوماوا بتساويقه، حباذا لاو أن مل يتا ور ، لئاشن أذامهام ألاوان مان

 اىتفواق اخلمسة ي شديه و صشحب املطعم ي ظر م ه دفعة من صيد مسب .
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ة عان الا ت من خاللاه ائان أن يئاون نظارة أوليابة لي ة فهو مفتشح أسشسي لى ت و ومن ه ش نست ت  أن الع وان عت
 ، فشلع وان ي يل غ شء اإلهبش  عن ال ت .

 املؤشر اجلنسي :رابعا : 

، كماااش ياار  ج يااااات فقىاايال ماااش جناادق إختياااشراي وذاتيااش  وهاااذا أساااب ؤشاار اجل ساااي هااو مىحاااق غلع ااوان"إن امل      
، ال ظاش  اجل ساي لىعمالتوجيه ش مصاد ، فهو ذو تعرياب خ ي تعىيقي  ىتنه يقو  بالعصور اىتدبية واىتج شس اىتدبية

 (1)ذيت ليخا عن اجل س الذي ي تمي إليه هذا العمل اىتدا أوذلة ".

فبفضال هااذا املؤشار ائاان لىقااشر  أن يهتادي إىل نااو  اجلا س اآلدا الااذي بااب أيدياه بسااهولة وي  اطه عىااق كيفيااة 
 إستقبشله لى ت .

اجل سااي والااذي هااو "مصاات" فبفضاال هااذا املؤشاار  جنااد ت هااذا العماال املوجااود بااب أياادي ش  بااع عىيااه إساام املؤشاار 
بل الولور اجل سي إهتدي ش إىل نو  العمل اىتدا  الذي حنن بصدد دراسته فىقد سهل عىي ش اىتمر ت إدرال العمل م

، فقاد تئارر هاذا املؤشار ت أمئ اة متعاددة ت الئتاشع حيات لدياه أمئ اة خشصاة يتمومااع إىل فضاشء الا ت الاداخىي
، كمااش ائ ااه التواجااد ت و ال ااالع أو صاافحة الع ااوان أو مهااش، هاان العااشدي لظهاار املؤشاار اجل ساايملئااشفيهااش " إن ا
 ( 2)، بعد صفحة الع وان أو ت أخر الئتشع".ر  مثل وضعه ت مشئمة كتب املؤلابأمشكن أخ

ملصااشحبة ،  مان املالحااظ أن املؤشاار اجل سااي هلااذا العماال تواجااد ت ال ااالع اىتمااشمي لىئتااشع بااب الع ااوان والصااورة ا
نسات ت  أن املؤشار اجل ساي رغام صا رق  لع اوان وجاشء كات الع اوان مبششارة،كمش إحتل أيضش مئشان آخر ت صافحة ا

 إال أن وظيفته عظيمة تسشعد القشر  عىق تىقي العمل اآلدا بسهولة .

 

 

 

 

 

 
 .89( عبد احلق بىعشبدالعتبشر  ج ار جي يت ل 1)
 .90_89ل  ،املرجع نفسه (2)
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 عتبة اإلهداء :  : خامسا
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لاة كال مان عتبااة ، فداللتاه ال ت فصال عان دال ت ويعارع أيضاش غخلطااشع املقادمشيتاإلهاداء عتباة مان عتباش  الا    
، عارع عىاق ع صارا مساشعدا ت الولاور إىل الا ت، فهاو ي ائل الع وان أو ال الع، أو غ مهاش مان العتباش  ال صاية

أصابت ي ادرر لئان اىتن  (1)إمتداد العصور اىتدبية أبشئشل خمتىفاة موحادا مواثياق املاودة واإلحارتا  والعرفاشن والاوالء 
أو ، إذ يعتاااا "تقااادير مااان الئشتاااب وعرفاااشن حيمىاااه مااان ل خااارين ساااواء كاااشن أشخشصاااش ضااامن إ اااشر الااا ت ازااايط

إماش ت شائل )موجاود  أصاال ت العمال /الئتاشع ( وإماش ت  ، وهاذا اإلحارتا  يئاون موعش  )وامعياة و إعتبشرياة (
 .(2) شئل مئتوع يومعه الئشتب خبط يدق ت ال سخة املهداة"

، رجشء و إلتماشس... إىل غا  ددة تتمثل ت ا "إعرتاع و إمت شن، شئر وتقديرويرد اإلهداء عىق أشئشل متع      
 (3)، احلمشسي واحلميم الدور املمي " جداينة ال  يؤدي فيهش البعد الو ذلة من الصي  اإلهدائي

، ف جاادق "جا ار ج يات" هااي أبارز التقسايمش  ، جنااد أن تقسايمش التقساايمش  ىتناوا  اإلهاداء ظهار  العدياد مان
مان حيات أن اإلهاداء اخلاشل ، وفارق بي هماش ب ومهش ا إهداء خشل و إهاداء عاش يص اب اإلهداء إىل نوعب رئيسي
شتااب لى خصاايش  إهااداء عااش  يتوجااه بااه الئاملقااربب م ااه، يتساام غلوامعيااة واملشديااة و  "يتوجااه بااه الئشتااب ل شااخشل

 (4)العدالة ...(املع وية كشملؤسسش ، واهلينش  وامل ظمش ، والرموز)كشحلرية السىم، و 

، أو شارحية عريضاة ما هم إبهداء ديوانه إىل مجهاور  القاراءنذكر من أنواعه أيضش إهداء اجلمهور وفيه يقو  ال شعر و  
 (.1)دون أن  صت شخصش بعي ه 

 

 

 

 

 

 

 .94عتبة عبد احلق بىعشبد عتبة ج ار جي ت من ال ت اىل امل شل ل  (1)
 .93ل ( املرجع نفسه، 2)
 .199( عبد املشلة اشهبون عتبة الئتشبة ت الرواية العربية ل 3)
 .93عتبش  ج ار جي يت من ال ت الىق امل شل ل  (4)
 .146ل  2004_1959امد صفوان ت ئيل البصري ال عر العرا احلديت  (1)
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، باداء مان إثباش  إمساه ود القراء أن يضشعاب الئشتاب ذاتاه وجند أيضش اإلهداء الذايت وهو نو  اندر الورود إذ مل يتع
أول مااشر  ملااش أن الئشتااب هااو ، أتكياادا ملباادأ شااه  مفااشدق ، بيااد أن ذلااة ال  ىااو ماان مقصااديهعىااق غااالع مؤلفااه

تست اعر حرماة الئتشباة ، ىتن الاذا  الئشتباة هاي الا  هداء، وهذا مش يار ت بعض اىتحيشن هذا ال و  من اإليئتبه
 .(1)، ومهد  إليهش ت آن واحد ية ت أن تتور نفسهش ذاأ كشتبة ، وهلش اىتحقوأمل املخشض

 وظائف اإلهداء :

 (2) وظائف إهداء العمل : -آ

، والعالمش  ال  يست تجهش دي إليههي البشحثة عن داللة هذا اإلهداء ومش حيمىه من معىن لىمه لية :الوظيفة الدال
 من خالله .

وهااي وظيفااة مهمااة ىتطااش ت  ااط احلركيااة التواصااىية بااب الئشتااب ومجهااورق اخلااشل والعااش  اققااة  : الوظيفةةة التداولةةة
 املهد  إليه .ومصيداش ت تفشعل كل من مهدي و  اإلجتمشعيةميمتهش 

 : وظائف إهداء النسخة -ب

حيات ي ب اي عىاق الئشتاب أن يتواضاع ملان يهادي إلياه ال ساخة مصاد إنتظاشر رد فعىاه  وظيفة )وضع(التواضةع : -
 حشل مراءته لىئتشع .

، ماان بااب الئتااشع الااذين  داء  الثشبتااة حياات جنااد روالن غرثوهااي وضااعيش  اإلهااوظيفةةة )وضةةع( اإلعتةة ار :   -
 (3)يئثرون اإلعتذار لقرائهم .كشنوا 

 

 

 

 

 

 . 235عتبش  الئتشبة الرواية العربية  ، ل  ،عبد املشلة اشهبون( 1)
ة  صاات نقااد أدا ، رسااشلة املشجيسات ، مساام الى ااة العربيافشر املالئئااة ل عا د الاادين ميهااوا،  خمطاوط ، شاعرية العتبااش  ت ديااوان أساحبيايب بىعباادة ( 2)

 .93، ل  2013/2014، بسئرة ،  جشمعة امد خيضر
 . 99، عتبش  ، ل عبد احلق بىعشبد ( 3)



 .شعرية العتبات الخارجية ...........................................................................................الفصل األول..
 

 30 

 دراسة اإلهداء يف اجملموعة القصصية "جراد البحر" :

يتجشوز اإلهداء القيمة الت ي ية واجلمشلية واإلمتصشدية إىل اإلرتبشط  بروئية املؤلاب إنطالمش من كونه يقو  عىق         
تحقااق ب يااشع أحااد ، فهااي عمىيااة تواصااىية ال ائاان أن توالعالمااة الاا  تااربط غملهااديإليااه كدياد خصوصااية املهااد  

 ومن خالل اإلهداء املوجود ت الئتشع يظهر ل ش ا رفيهش عن اىتخر 

، كماش يظهار ل اش أن الوالادة هاي املهاادي هاداء عىاق كىمتاب فقاط إىل والاديتأن الئشتاب "مارزاق بقطاش " إمتصار اإل
دتق( وجههش الئشتاب ل اخت اإلهداء ه ش هو )إهداء خشل( حيت نىحظ أن العبشرة )إىل والإليهش الئتشع ونو  

، إذ كتاب اإلهاداء بئال  الماة جملاشل وأعطاق إشاشرة عىاق مساشر الا ت، فشإلهاداء ت هاذق  احلشلاة حادد امقرع م ه
تااه الاا  أتاات بااه إىل ، حياات أهااد  عمىااه إىل أغىااق إنسااشنة ت حيشبااشرا  التقاادير واإلحاارتا  لوالدتااهمعااا أبمسااق ع

 الوجود .

تقااش ع اإلهااداء مااع ماانت القصاات حياات ظهاار ل ااش بعااد أن تصاافح ش  اجملموعااة القصصااية  أن إختيااشر الئشتااب       
هذا إن دل عىق شيء إمنش يدل عىق أن جل ش أو صدفة بل كشن عن سبق إصرار وترصد، و هلذا اإلهداء مل يئن عبث

 القشر  عىق فهم املضمون وفة شفراته . العتبش  داخىية كشنت أ  خشرجية تسشعد

وخ  دليل عىق ذلة مصة "البديل" ال  تدور أحداثهش ت السالمل ال  تطل عىق البحر، حول العجوز ال  ومفات 
تتأمل امل ظر حيت كشنت نظرااش  متست اجلبل املقشبل مث ت  لق حنو املدي اة رويادا رويادا وتساتقر ه يهاة ع اد البحار ، 

، حولت أنظشرهش إىل ع ي  هلش غشع وراء البحر ومل يعددمشئق وهي كدق ت اىتفق لئ هش تستعيد ذكر  مر  عىيهش 
 ، وكت السور مبششرة جرع .... سور مص  عريض  آتكىت أ رافهاليمب 

، إطاش خلوناة والاذين يتعاشمىون ماع الساىطةكشن ه اشل جسار فيماش مضاق مان الا من فقاد كاشنوا يعادمون فياه كال ا     
، إذا  شصاام مااع أحااد  جااشء إىل هااذا املئااشن وتبااشرز كااشن زوجهااش رجاال فتااوةعااود بااذكراياش إىل ذالااة اجلساار حياات  ت

ضشء الا  أتيت كال أسابو  مان ومن هذا املئشن تستطيع أن ترتمب تىة البشخرة البي ،معه...لقد ذهب ضحية ال در
 ، لعل إب هش يئون عىق مت هش .فرنسش

ىت كدق ت ال بتاة إطاش ت ابه "اىتخاد ياور" فئار  أطاش تاب أن أتخاذ هاذا "االخاذ وع دمش ن لت الدرر الثشلت ظ
اع يور" إىل البيت مهماش كاشن الاثمن لان ترتكاه وساط اإلمس ات فيماو  إخت شماش ، إمتىعات ال بتاة وملات كتىاة مان الارت 

ن جبي هاش بساشعدهش العارق عا، وأخذ  خرمة من القفة ولفات هباش ال بتاة وهاق متسات حوهلش ح  ال تاب احليشة فيهش
لقااد باادأ  تعتقااد أن نبتااة "اىتخااذ يااور" سااوع تعااوض ذال الااذي راح ضااحيت ال اادر فااوق اجلساار وذلااة ، اىتااان

 الذي غشع وراء اىتفق عىق منت غخرة بيضشء .
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، فهي الوحيدة ال  ستظل ت إنتظاشرهم حا  ء اىت  وحبهش ىتوالدهش غ  م روطفشمل ر  من هذق القصة هو أن وفش
 لو  شل ال من .

عرفاشن حيمىاه ل خارين ساواء كاشنوا أشخشصاش أو رجية مهمة فهاو تقادير مان الئشتاب و املالحظ أن اإلهداء عتبة خشو 
  موعش  وامعية أو إعتبشرية .

 



 

 

 

 

        

 الثانيالفصل 
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 متهيد     

تساعد القارئ على فهم منت النص وإعطائه  قرااة  ووليرةف فهرش ت رلع العنراو   العتبات النصية الداخلية           
له أمهية ودور فعال يف إنسجام و هؤالة لكع عنصا م  الستهالل والصور وكذلك  احلواشش واهلوامش و ا الداخلية 

وهررذا مادسررد يف اةلوعررة القصصررية باررااد البهرراب و قررد شررهدت هررذ  اةلوعررة القصصررية  فتنررا م واررااة الررنص
تكراف  كبررني آررا وااائهرا و هلررذا علرردف يف هرذا الوصررع أا نتنرراول هرذ  العتبررات الداخليررة هلرذ  اةلوعررة و تتهرردد 

 فيلا لش :

: مل  عتلررد الكاتررى علررى هررذ  العتبررة قررا اعلرريف للقررارئ ر بررة يف الك ررذ عرر  ا  ررا  الررداخلش هلررذ   ستتاله  اال
 القصص .

 : فهش تتناول حوايل أرآعة ع ا قصة . الداخلية العناوين

 هش أهم و قونة يف النص .اةلوعة القصصية على سبع صور و  : حتتوي الصور

 عض ال خصيات ا ذكور  داخع ا نت القصصش .لب : فهش حتتوي على آعض التعا وات اهلوامش

توقذ القرارئ قبرع ولواره الريت تسرة اليت التقع أمهية ع  ساآقيها و ستهالل م  العتبات النصية الداخلي عترب اال     
ف أو الرنص و التعبرني عر  فكرا  معينرةف حيث  ستعا هبا الكاتى م  أاع توضيح قصد  مر  الكترا  داخع النص

كرر  القررول أعررا يف عالقررة تررااآن وتكامررعف وعررد االسررتهالل يف عررد  معرراام القررة موررلونه أي مسررتهالل لرره عاالو 
 :منها

هررو شررد  انصررباآه لسرراا العررا  : بهررع السررها  ا طرراف و هررع ا طررا هررالف و اعررع ا طررا إعررالالف واسررتهع ا طررا و 
تهليف اذا ارتوع صوت وقوعها و اسف صبيف ف وإعليف السلاة إذاني  : أهع السها  إذا قطا له صوت...وقال  

 (1)ف وكع ششة رفع صوته فقد استهع بكاة : رفع صوته وصاح عند الوالد و استهع الصيب ابلبف

ف أي شرررشة يف ماحلتررره ادو   عرررد معرررا مررراد  بهلرررعب تررردل علرررى البررردة مررر  هرررذا التعا رررذ مكررر  أا نسرررتنت  أاو 
 استهالال .

 

 
 . 121ف ص 9( اآ  منظور ف لساا العا  ف ج1)
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 صط ح :أما االساله   يف اال

: بذلرررك ا صرررطلح ادكورررا ترررداوال واسرررتعلاال يف الل رررة الوانسرررية والل رررات  سرررتهالل عنرررد بانيررريفب عتررررب اال       
الرذي  عرإب تنتراج خطرا   صروص الرنص اإلفتتاحش آرد ييا كراا أو ختاميراف و  ف كع ذلك الوواة م  النصعلوما

.(1) 

ب اإلستهالل اذا هو آدة الكالم و ناظا  يف ذلك آقوله اخلطاآة  تهدث ع  االستهالل و  كتاآه ف  عد ورسطو يف
و اإلفتتاحية ف اايت كأعا توتح السبع  ا  تلو ف ويف ف  العاف على الناي : اإلفتتاحية فتلك كلها آدال عا: ا طلع

مجريال وضرعو  يف إفتتراح ا عاوفرة كأعرا حلنرا يف النوع الربهاين ذلك أا عرايفيف النرا  إذاعافروا حلنرا شبيهة ابالستهالل 
 حيرث قررام آراآن ا طلررع ابلقصرريد  فهنرا قرردم ورسرطو موهومررا شررامال ابالسرتهالل و آعررد ذلرك آرردأ آتخصيصرره(2.)ب
 ف وكلها تعد آداايت للكالم .اإلفتتاح آو  العاف على النايو 

أي  تخرذ اإلسرتهالل شركع العتبرات ا خرا  مكراف  تواارد فيره حيرث  تخرذ مكرانا مهلرا إمرا أا  كروا آردائش 
مررا آعرردي أي آعررد اإلنتهرراة مرر  الررنصف ولكررع واحررد منههررا ميررا   يررا ف كلررا عررد إقبلرش أي قبررع ال رراوع يف الررنص و 

الررداخلش والرررذي  تصرردر مباحرررث الل ب  تلوقررع داخرررع الكتررا  الرررنص وهررو مرررا  عرراف ابالسرررتهالل سرررتهأ وررا اال
شرارح راا آرا ا باحرث  علرع كرنص واصرذ و ستهالل مندالكتا  ومداخله  مربرا تقسيلاتهف أو أا  كوا هذا اال

 (3)للنص ا صلش ب.

سرتهالل عتبرة أساسرية المكرر  اإلسرت ناة عنره  را لرره مر  أمهيرة كررب  وهررش وقرا سربمي مكر  أا نسررتنت  وا اال       
 يف فهررم الرنص و  كسرنه مرر  فرك شروااته ال اموررة للوصرول إ  م راا  ا صررلش وذلرك مر  خرراللمسراعد  القرارئ 

   ني  ررررررررستهالل مؤشا هداف  ساهم يف إعاح العلع ا ديب وإعطائه حلة قيا  عأ وار  كلا مك  أ وا إعتبار اال
.  
اتررى مررايفاط آقطررات مل  عتلررد علررى ومرر  خررالل دراسررتنا لللجلوعررة القصصررية باررااد البهرراب نلهرر  أا الك      
 قررذ و  تسرراةل عرر  سرربى ف و ذلررك رمررا   ررا  منرره و هررو أا  عررع القررارئ ل و م  قررم آررذكاها يف كتاآررهسررتهالاال

 هذا ما  عع ا تلقش  سعى إ  فك هذا الل ا ع  طا مي القااة  اجليد  .عدم ذكا  لالستهالل يف كتاآهف و 
دم ذكا الكاترى لعتبرة اإلسرتهالل يف نصره إال أنره قرد أكسرى عللره ادديب م  هنا مك  أا نقول أا ر م عو      

فخامة ومل  عله  وتقا دي ميا  .

 
 .112ص  ف( عبد احلمي آلعاآد ف عتبات ااار انييف ) م  النص إ  ا ناص (1)
 .233ف ص  1999( أرسطو ف ف  اخلطاآة ف تامجة عبد الامحاا البدوي ف دار القلم ف آنيوت ف لبناا 2)
 .111( عبد احلمي آلعاآد ف عتبات ااار انييف ف ص 3)
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 : العناوين الداخلية:أوال

هررش عنرراو   مافقررة أو مصرراحبة للررنصف و وارره التهد ررد داخررع الررنص كعنررواا للوصررول وا باحررث وادقسررام 
 .1واداااة للقصص والدواو   ال عا ة

أو  باحرث  ورعها الكاترى هلردف معرا فالعناو   الداخلية عدها مصاحبة للرنص وتكروا عنراو   لوصرول 
 .2و كوا ذلك بإما تكويذ فصوهلا أو نصوصها عامة وإما توسنيها وإما وضعها يف مأيفط التأو عب

فهذ  العناو   تساعد يف تقدمي نظرا  أوليرة عر  الرنص وتعلرع علرى توتريح أفرمي التوقرع لرد  القرارئف إذ فلر  
  ذهرر  القررارئ التأو ررع ادويل هلررذا الررنص وهررذ  العنرراو    تلررذ عرر  الوهلررة ال رريت  قرراأ فيهررا عنررواا داخلررش  تبررادر إ

العنواا ادصلش إذ ب واه اجللهور عامةف أما العناو   الداخلية فنجد  أقع مقاوئيةف تتهردد مرد  إطرالع اجللهرور 
ليررة فهررش حيررث  عترررب العنررواا ادصررلش ضرراوري يف الررنص وإلاامررشف أمررا العنرراو   الداخ ف3فعرال علررى النصكالكتررا ب

 ليسيف ضاور ة وإمنا حوورها اختياري.
تعد العناو   الداخليرة آردورها مر  العتبرات النصرية ال ريت ال تقرع أمهيتره مر  العتبرات ادخرا  فواودهرا  رؤدي 
ررا  كننررا مرر  رآررن العالقررات آررا العنرراو   الداخليررة وفصرروهلا مرر  اهررةف  وظررائذ عررد  منهررا الوظيوررة الواصرروية بدع 

 لية وعنواعا الائيسش م  اهة أخا ب.والعناو   الداخ
وعد العناو   الداخلية يف أمكنة خمتلوة بعلى رأس كع فصع أو مبهث إما مستقلة عر  العنراو   ادصرلشف 
وإما مقاآلة لره فيكروا العنرواا ادصرلش علرى اليلرا والعنراو   الداخليرة علرى اليسرار والعكرأل يف الكترى ادانبيرةف  

 ب.ا واضيعوهاس أو قائلة كلا مكننا أا تكوا يف ال

 داللة العناوين الداخلية: -1
اختار القاص بمايفاط آقطاتب عناو نه الداخلية آعنا ة  ا خيدم نصوصه حيث ااةت كاختاال هلاف فالقرارئ آرذلك 

  كو ا نظا  أولية ع  النصوص قبع الولوج أليهاف فهش عتبة وموتاح  ساهم يف فك شواات هذ  ادخني .
القصصررية باررااد البهرراب توررم أرآعررة ع ررا قصررةف وكررع قصررة موضرروعها وهلررا فوررائها اخلرراص وأرضرريتها واةلوعررة 

الواسعة حول ا وضوع ا تناولف ولك  عند التعلمي اجليد يف القرااة  ا لتعرة وا سرلية  تبرا كرع قصرة مكللرة دخرا  
تلرع الواحرد وأخرذ أمولرة عر  هرذ  وتدور حول قالى واحد وهو االستعلار وا عرافت ال ريت كانريف تسرود داخرع اة

 القصص:
                                                             

 .121-121عبد احلمي آلعاآدف عتبات ااار حبنييف م  النص إ  ا ناصف ص  1
 .121ا ااع نوسهف ص  2
 .121ا ااع نوسهف ص  3
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 : عندما جيوع البشر: 1 القصة
مر  خرالل قاائتنرا لعنررواا القصرة  تبرادر إ  أذهاننرا أا اإلنسرراا معنرا  احلقيقرش عنردما  رروع  بهرث عر  قروت  ومرره 

ت أخررا  وسررد اوعرره آترروفني ادكررع وال ررا  ابلعلررع ا تواصررع ولكرر  عنررد التعلررمي يف الدراسررة عرردها حتلررع دالال
وأكوا قرو  يف ا عرا لنخراج إ  م را  وهرش: الصرلود عنرواا ا قاومرة واجلروع النوسرش أشرد أنرواع اجلروع وأخطرا  كروا 

 النوأل الب ا ة صعبة وأمار  ابلسوة ومع ذلك فإا ر م ادمل  بقى ادمع للهيا  والسعش قدما.

 : أعراس املوسم اجلديد:2القصة 
عنرواا  تبرادر إ  الرذه  أا هرذ  القصرة تردور حرول ادعرااس يف ادوقرات اجلد رد  أي يف الوهلة ادو  عند قااة  ال

احلالية مع تطورات العصاف وهذ  القصة معنونة جبائا ادول آعنواا بر ح ال لالب وهنا أحداث هذ  القصة تدور 
 أا عنصا الصرلود واإلصراار حول توافد الوقافات واختالفها وأا لكع منطقة هلا عاداهتا وتقاليدها اخلاصة هباف إ 

 على التلسك ابلتار خ ادصلش ابريف ادا يف القصة وهذا ما أد  إ  الصااع القائم آا القدمي واجلد د.
يف حا العنواا الواين ااة آعنرواا بمر   سرأل ادمرواتبف هنرا يف هرذ  القصرة أحردا ها تردور حرول ادمروات الرذ   

عررنهم دعررم ال  ررؤذوا أحررداف وأ وررا عررا  قوررية الوقررا ال ررذي قررد كسررا ظهررا  انتقلرروا إ  رمحررة الف فررال أحررد  سررأل
 الااال فجعع حياهتم كلها آؤس وعناة.

 : برج اجلوزاء:3القصة 
يف الوهلة ادو  م  دراسة العنواا  تبادر إ  ذه  القارئ أا هذ  القصة سرتدور أحردا ها حرول آراج اجلرويفاة ال رذي 

ولكر  آعرد  ♊ ع را مر  دائرا  الرربوجف أي قروس مر  دائرا  مسرار ال رلأل رماهرا هو اثلث آاج مر  ادآرااج اد رإب
قااة  القصة فإا أفرمي توقرع القرارئ مل تكر  صرائبةف فأحرداث هرذ  القصرة آعرد التعلرمي اجليرد يف الدراسرة فهرش تردور 
حول خملوات االستعلار الوانسش على اجلاائا وانت ار الوح ية ونذاكف كلا أا اإلماا معتقردات ال وارود هلرا مر  

 اهلاو ررة. فاإلمرراا والعلررع علرى هررذ  ادآررااج دليررع علررى ضررعذ الصرهة كررر: آرراج اجلررويفاة فإنرره  طريح ابدشررخاص إ 
 اإلماا ابهلل وعدم حتقيمي شاط م  شاوطه وهو القواة والقدر.

 : اخلروج من املنطقة اخلطرية:4القصة 
تدور أحدا ها حول الواط آا احلاضا وا اضش فقد خلمي هذا االختالف تناقوات آا ادايرالف حيرث أا اجليرع 

أنه على حمي وعلى درا ة اتمة وأنه صاحى السياد  يف العلم لقياد  العامل وهنا ذلك عند الور  ال رذي مل  احلايل  ظ 
 ا ى م  حماد ة صاحى الدكاا ظنا منه أا فارط ا ستو  التعليلش آينهلا ل   ورتح ارال التوراهم إال أا احلرانو  

 أظها له العكأل.
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 : الزرقة دائما:5القصة 
لعنررواا بالارقررة دائلرراب  تبررادر إ  أذهاننررا كررع مررا هررو أيفرط مجيررع مرر   ررا و رراة ال ررذي  امررااا إ  مرر  خررالل قاائتنررا 

السالم والااحة ادآد ةف ومنت قصة  تكامع مع عنواعا فهذ  القصة تتهدث ع  كرع مرا هرو أيفرط  رني مسرلوح أا 
  دخع عامل النسياا. 

 : اجلياد تعود من املعركة:6القصة 
لعنواا القصة يف البوادر ادو   تبادر إ  أذهاننرا تلرك اخليرول ال ريت عرادت مر  ا عاكرة وخاضرتها  م  خالل دراستنا

آكررع قررو  وكانرريف مناصررا  لواسرراعا آتهقيررمي الوررويف وهررذ  القصررة ذو عنرروانا ادول آعنررواا باللهررم ا ررتعو ب وهررذ  
إ  أهلره مهلررا كرراا وكيولرا كرراا فهررو  القصرة تناولرريف موضروع فرراع  عررود إ  أصرله يف النها ررة وأا كررع مرتعو   عررود

. أي أا كرع مسرافا أو مهرااا 1 عود إ  أصله ودليع ذلك يف قرول القراص: باللهرم ا رتعو   عرود إ  أهلره دائلراب
 يف عا ة ا طاف  عود إ  أرضه وحي  إ  داير .

صرة تردور أحردا ها حرول أمحرد أما اجلاة الواين م  القصة فكراا آعنرواا الراورط الرذي انقطرع حبلرهف هنرا يف هرذ  الق
ا  رب  ال ررذي ارراة مررع يفواترره قاصرردا اجلاائررا آررااير ف وذهررى ابلورربن إ  آررالد القبائررع أ رر  حكررم عليهررا ابلتخلررذ 
والتأخا عر  ابقرش والايت الروط ف وال رشة ا الحر  هنرا أا الكاترى قرد لعرى دور يف هرذ  القصرة أ ر  كراا  لربأل 

 دور صد مي ا  ب  أمحد.
والث م  هذ  القصة كاا آعنواا الواس ا خدوعةف كانيف أحدا ها حول الوترا  ال ريت هاآريف مر  ال راطة ويف اجلاة ال

 وعدم ر بتها ابلعود  إ  أهلها إ  داير ال اآة الوانسيةف هنا  لعى دور فانسة ا عتقدات والعقليات.
م وهررو اهلجررا  وخملواهتررا علررى ومرر  خررالل دراسررتنا لقصررة اجليرراد تعررود مرر  ا عاكررة وفررك شرروااهتا  توررح موضرروع هررا

 النووس.   

 : تومهات يف زمن احلرب:7القصة 
م  خالل دراستنا لعنواا القصة رسم يف خميلتنا خملوات االستعلار وأوضاعها ونذاكف وآعد التعلمي يف الدراسة تبا 

 أا أحداث هذ  القصة تدور حول دم مي يف يفم  احلا .

 : الرطب واليابس:8 ةالقص
تنا لعنواا القصة بالاطرى واليراآألب تبرادر يف أذهاننرا للوهلرة ادو  أنره سريهدث مقارنرة آرا البهرا م  خالل دراس

 والياآسةف ولقد استعلع متناقوا كعنواا لقصة لوتيف انتبا  ا تلقش آ كع كبني.

                                                             
 .99مايفاط آطاتف اااد البهاف ص  1
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 جراد البحر:: 9  ةالقص
ال ررذي هررو نرروع مرر  السررلك  ررايل الررول  مرر  خررالل دراسررتنا لعنررواا القصررة  تبررادر إ  أذهاننررا ذلررك اجلررااد البهرراي 

وترردور أحرردا ها حررول الصررائد العجررويف ذو السررتا سررنة وعلررى عاتقرره عائلررة ذو مسررة أفرروا  وعليرره إطعررامهم وترروفني 
قوت  ومهم إال أا عائمي ا نارات ا بقبة لل واط  تالحقه وقرد كراا  صريد يف وقريف الوالورة صرباحا وكراا ذلرك هرو 

بأ ف وكاا الصياد  عيش ض وطات أوهلا م  اجلانى الصهشف آدأت صهته تتدهور وقيف خاوج اااد البها م  خم
وكاا ماض اجللوكوما حياصا  م  اهة وا نارات احلكومية م  اهة أخا  إال أا مسؤوليته دا  عائلته اعليف منره 

 أسد  تصد  لكع ا صائى واهلجلات مهلا كانيف نوعها.
إ  م ا  أال وهو الصلود أمرام ا  راكع قرو  وعلرى اإلنسراا أا  عرع ومك  م  خالل قصة اااد البها أا خناج 

 م  م اكله حافا و صنع منها سلم للوصول إ  مبت ا .

 الزوبعة اخلضراء::11 ةالقص
م  خالل دراستنا لعنواا القصة يف الوهلة ادو  أبا القصة تدور أحدا ها حول يفوآعة رملية ولك  تبادر إ  ذهننا  

هذ  الاوآعة آلوا أخطا ولك  توقعاتنا فاقيف ذلك فبعد التعلمي يف القصةف أحردا ها كانريف حرول كيذ وأا تكوا 
فوول الطوع م  معافة ما كراا وراة السرور ومرع كرع الصرعا  واحلروااا ال ريت كانريف تعيقره مر  طرول السرور وقصرا 

 أبختره وا  را  مر  هرذ  قامته وعلى حافة السور  واد حواشش يفاااية إال أا إصراار  وعامتره اعلريف منره  سرتعا
 القصة هش الا بة أساس النجاح وكلا  قال م  أراد فهو  ستطيع.

 البوتقة:: 11 ةالقص
عند دراستنا لعنواا القصة  تبادر إ  أذهاننا ذلك اإلفة ال ذي  ستعلع يف ا خاآا إلاااة التواعالت الكيليائية يف 

لنرا أا هنراك عالقرة آرا العنرواا وا رنت إذ أا القصرة تردور حررول  درارة حراار  عاليرةف وآعرد التعلرمي يف الدراسرة  تبرا
صررد قا  علررالا يف علليررة سرراقة النقررود عنررد ا ررار  الطا ررمي مرر  شرريوحف عجررائاف آنررات. ويف أحررد ادايم ا رراطا  يف 
ئره الصيذ على أحد الافيقا أا  قطع الساحة م  هذا ا خبأ إ  الطاف ادخا حيث  نتظا  رفيقه م  أارع إعطا

النقودف وم  خالل رحلته دار ادال آينه وآا نوسه حول أحقية ا لكية هلذ  النقود هنا وقعيف التجاآرة مر  خرالل 
مت ررنيات ادحررداث واالضررطااابت ال رريت ظهررات لررد  الورر  بالسررارطب ومرر  هنررا تظهررا العالقررة الوطيررد  آررا العنررواا 

 وا نت.

 املمكن واملسالحيل:: 21القصة
ا القصة  نتاآنا شعور الده ة واحلني  آا ا لك  وا سرتهيع ومرا العالقرة آينهلراف فهرو عنرواا قريم عند دراستنا لعنوا

وذو م ررا  كبررني مررا آررا ا لكرر  وا سررتهيع  كرروا هنرراك واقررذ آينهلررا علررى أرض ترردور آرره يف ذهررول وده ررة ال 
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مي معرارض لرهف وعنرد التعلرمي  عاف هع  بك ا لكر  و تقبرع ا سرتهيع و سركنه وال رذي رمرا سيوريعه يف وقريف الحر
اجليد يف القصة فإا أحدا ها تدور حول إمكانيرة تقبرع وارود بوحرش البهراب وأنره حقيقرة ولكر  مر  اجلهرة ا قاآلرة 
استهالة واود  وعدم اخلووع واالستسالم للخاافات والسرعش ابلعلرم للقوراة علرى هرذ  احلالرةف لتتصرارع أحرداث 

 لواقع واخليال.القصة آا ا لك  وا ستهيع أي آا ا

 موت صاحب اجلواد:: 13 ةالقص
م  خالل دراسرتنا لعنرواا القصرة ومتنهرا فإعرا علرى تطراآمي اتمف فهرذ  القصرة تتهردث عر  العرم إآرااهيم ال رذي ترو  
مجاد سقوطه م  أعايل الدرج إال أا ر بته يف ا وت كانيف ر بة الكاماةف وا وت على شاف موت اجلياد )اخليول 

 . 1لك دلى يف قول الكاتى بفقد قال يل ماارا أنه سيلوت ميتة اجلياد إذا ما حاا أالهبادصيلة( وذ
إال أا ا تلع  يف القصرة  سرتخلص أا ا روت احلقيقرش  كروا عنردما مروت ال ر ذ لرد  اإلنسراا ال رذي ال  عريش 

احملررين  سرراهم يف علررى أمررع و ررد أفوررعف وأا مرر  ماترريف أحالمرره وضرراعيف حياترره وذلررك مكرر  القررول أا اةتلررع 
 إحباط ال با  وسلى حا ته يف العلع والتعبني.

 البديل:: 14ةالقص
عند دراستنا لعنرواا القصرة انتاآنرا فورول معافرة مرا هرذا البرد ع وفيلرا  كلر د وعر  أي آرد ع  قصرد أهرو إ رايب أم 

حررول ا رراأ  العجررويف ال رريت  سررليبف وعنررد دراسررتنا  ررنت القصررة والتعلررمي اجليررد فيهررا تبررا أا هررذ  القصررة أحرردا ها ترردور
فقدت الا بة يف العيش وال يت عانيف كونيا يف حياهتا م  وحد  واضطااابت عنيوة فاخترارت ا روت كبرد ع هلرا لعلهرا 

 تااتح وتنااح كع مهومها.
 فقد وفمي الكاتى آدراة كبني  يف اختيار عنواا القصة فهو ذو شوا  هامة لوهم منت النص.

 الفراغ: مقطع من جدارية: 15ةالقص
هذ  القصة مقطع م  ادار ة الوااغ وال يت تدور أحدا ها حول الوعة م  الوتية  لعبوا آلقلار ابلقرا  مر  البهرا 
وآطرع هرذ  القصرة طورع  وهرم أبمرور السرها وال رذي كراا دائلرا النصرا حليوره حيرث قرال: ب اكرة مر   رد  اليسرا  

. وقررد كرراا جبرروارهم صررياد 2أا حيرردث لرره أي خرردوتبمسررح كررع القطررع النقد ررة مرر  أطررااف الصررخا  ا دآبررة دوا 
عجويف حيدط يف خين قصبته وهو  تد  حنو ا اةف وهذا الصياد قد لقرش السرخا ة مر  الطورع السراحا ورمرا  جبللرة 
مرر  الكللررات القاسررية ال ررذي حطلرريف م ررارعا  وذلررك يف قررول الكاتررى: ب ررني أا الطوررع حدارره آنظررا  متسررائلة 

  ها العجويفدساخا  وقال: أ   عكايفك أ

                                                             
 .119البهاف ص مايفاط آقطاتف اااد  1
 .191ا صدر نوسهف ص  2
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 .1ليأل يل عكايف...
وا  ا  م  هذ  القصة هو أا تواوت ادايال فهناك فجو  آا اجليع القردمي الرواعش احملراف  علرى أخالقره ومبادئره 

 احلسنة على  اار اجليع اجلد د الواسد ال ذي داد م  أخالقياته ونسأل ال العافية.
ا اخلراص آرا العتبرات النصريةف فهرش تعطرش نظرا  أوليرة للنصروص قبرع وم  هنا نستنت  أا العناو   الداخلية هلا ويفع

الولوج والتعلمي والردخول إليهرا وهبرذا فهرش تسراعد علرى فهرم الرنص ايردا والعنراو   الداخليرة مكر  اعتبارهرا شريوا  
 النص. 
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 اتنيا عالبة الصور :
ف لذا ع تتجاويف إ  اخلطا  البصاي أ واف آال تنهصا على اخلطا  الل وي فقن إا أشكال التعبني اإلنساين     

ات الريت تسراعد علرى فرك ف فهرو عتبرة مر  العتبرحيترع مكانرة لرد  اإلنسراا ا عاصرا أصبح الاسم الت كيلش )صور(
 كت اف عالقات النص آ ني  م  النصوص .شواات النصف وا 

 تعريف الصور  : -1
 الذي صور مجيع ا واودات هو ر يف أ اة ال تعا ف ا صور و عند لساا العا  : صو وردت الصور يف الل ة 

 (1)ف فأعطى كع ششة منها صور  خاصة ف و هيية مواد   تليا هبا ف على إختالفها و كواهتا.ورتبها

معطررى  ف وهررش ويلررش اسررد أو تعبررني آصرراي معرراد أمررا الصررور يف اإلصررطالح هررش : تعرراف الصررور  أبعررا كررع تقليررد
ف و الوانيرة تورلينية مسرتلد  داللتهرا مر  ا للعرامل اخلراراش يف مظهرا  ا ور حسش للعورو البصراي أي إدراك مباشر

 (2.)الاسالة ادو  إلنتااها 

 أنواع الصور غري اللغوية : -2
 صور فوتو اافية دحد ادطوال .

 رؤ تنا له آطا قة مباشا  .
 مالحمه ا ا لة يف ذاكاتنا وهو  ائى .

 صور  فنية ماسومة له.
 (3)حاكته ا سجلة مع شا ن فيد و. 

 
 
 
 

 
 . 121ف ف ص 2إآ  منظور ف لساا العا  ف م  .1

 .13فص  1999 نظا : صالح فوع ف قااة  الصور  أو صور  القااة  ف دار ال اوط ف فقاها  ف .2

 . 79حبييب آلعيد  ف شعا ة العتبات يف د واا ب أسوار ا الئكةب لعا الد   ميهويب ف مذكا  لنيع شهاد  ا ااستني يف ادد  العايب ف ص .3
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 دراسة الصور يف اجملموعة القصصية "جراد البحر" : -3
ا  أولية قبع التعلمي يف النص  الدارس يف إعطائه نظات الداخلية اليت تساعد القارئ و تعد الصور م  العتب            

تسراعد علرى الوهرم اجليرد لللورلوا وتاسرم لرد  ا تلقرش خلويرة واضرهةف فهش هلا ويفعا اخلاص آا العتبات حيث 
م  هنرا فقرد  يرات هرذ  اةلوعرة القصصرية آكورا  الصرور حيرث  رباوح عرددها آرا سربعة رسروم ت ركيلية مكوورة و 

 ابلدالالت العليقة م  آينها :
 عندما جيوع البشر :  -1
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ف  ورع ت ركيلش سرااييل آعيرد عر  الواقرع وميرع إ  الطراآع اخليرايل ف إعرا رسرمااةت الصور عاما  ابلردالالت       
إنساا آال مالمح حيث تظها مالمح واهه قسوحة وهذا  عرب على  اوات الوط  ا سلوآة مر  اإلسرتعلار و تامرا 

 الذي تعاض له ال عى إابا فب  اإلستعلار ال اشم .أ وا إ  الظلم 
(سم   لى على الاسم اللروا ادسرود الرذي  عررب عر  17×12كلا ظهات الصور  يف إطار علودي مقاس )      

 احلاا و الظلم و  ظها اللوا ادآيض آ كع طويذ .
ارررواا  2ور أحرردا ها آدا ررة مرر  تعررد هررذ  الصررور  عتبررة أوليرررة تعطررش القررارئ فكررا  عررر  مررنت القصررة الرريت ترررد      

 حلياترره إال إذا إلتهررمي ابلورردائا ف فتتنرراول قصررة حسررا الررذي كرراا ال  ررد معررام يف حررش سررانيف أواررا 1919
سرنوات عقرااب علرى  3حيث أنه آذل ما يف وسعه ليصبح منهم آعد أا كاا قد خاج م  السج  حيرث قورى فيره 

ؤالة العصرا  ...قرد قرائال : حرذاري أا تنخراط يف صرووف هر د ا السج  قبيرع خاوارهمف فقد حذر  ساقة ارتكبها
 خناطيف يف صووف هؤالة العصا  .نعوو عنك إذا ا
يدرو شجعه على الصلود يف موقوه وعلى عدم ح  صد قه آوا كللة مد ا السج   وبه أنذاك و لك  حسا مل ت

اا الملررك ال خاصرة أنره كرسراعد حسرا آعرد خاواره مر  السرج  و  ف فقرد كراا آيردرو أول مر اإلستسرالم للظنروا
ر م ت جيعات آيدرو حلسا إال أا كع د قويف حنبها خالل واود  يف السج ف و ف فوالدته قأهع وال دار حتتونه

ف فقرد ألقروا عليره القربض انرود الوكنرة يف مقررب  اود  يف اإلنولام إ  الودائا واهلاو  م  ا لجأ ابةت ابلو رعو 
 دروآا .ا
 اجلياد تعود من املعركة :  -2
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ف الررذي  نتلررش لللدرسررة نرروع مرر  الاسررم الت رركيلش السررااييل أو اخليررايلختيررار هررذا القصررد الكاتررى علرردا ا         
الب راي ا بردع مررع  سرتبقى   : آقراة اخليررالالريت ظهررات رسروماهتا منرذ القرردم واليفالريف إآرداعاهتا خالررد  و  السراايلية

 ادمجع يف ا درسة الساايلية أعا تدم  الواقع ابخليال لتعطينا طبقا فنيا متكامال .إآداعات اد د ف و 
ف هبرذ  الصررور  إ  قررد أخرذحلوررور  آكورا  يف ادد  العرايب و  ذلركفقرد اسرتخدم  الونراا احلصرراا كامراف و          

رما آه فاستخدم احلصاا و  ال لوح فة اليت  تايف ابلقو  وادنوة و العا  و آية ادصليف يفم  ادحصنة العا الام  ا اضش
 لإلنساا ا  ب  الذي ر م ا آسش اليت ما هبا إال أنه آقش حمبا لوطنه .

ف وقد إستعلع  ا بدع  ال ة ألرواا هرم : اللروا ادسرود (سم11×12  يف إطار علودي مقاس )كلا ااةت الصور 
 فداك  الذي  اما لل لوض و ا أسا اللوا الامادي الو  (1)مل كلا أنه رما للخوف ب الذي  اما ب للهاا و اد

 النور .الواتح الذي  اما إ  احليو ة و  و اللوا الامادي 
ف مرر  ا عاكررة ب تنقسررم إ   ررالث قصررصقصررة ب اجليرراد تعررود قررة آعنررواا القصررة و كررذا متنهررا و للصررور  عال          

أبا يفرقرة ائرد إ  الروط  أبنره مهراوم وا تعو  ب حيث  صذ الااوي يف هذ  القصة الاارع العادو  آعنواا ب اللهم 
ف كلرررا وصررروه أبنررره كتلرررة ابهترررة تتهررراك فيقرررول :بعينرررا  أمنرررا وضرررعوا واهررره أمرررام حد ررردا حملرررىعينيررره  رررني عاد رررة لك

ذا  توافرمي مرع مورع ف وهردائلرا هم ا رتعو   عرود إ  أهلره أفقيةب وصوه أ وا ابللصهوراتا يفائ تاا داعيد علود ة و م
ف وقرد وصرذ الرااوي أا عرود  اجليراد   : ب اجليراد تعرود مر  سراحة للهم كش  ننت  هراو  ماليره باشعيب ااائاي ب 

 ا عاكة دوا أا تبقى صاحلة ل   ب.
أمررا القصررة الوانيررة فهررش آعنررواا ب الرراورط الررذي إنقطررع ب تعرراض هررذ  القصررة أحررداث وشخصرريات منهررا :        

ذهرا  بنرورآنيب و يراور احلرش منبهراا آت يريال احلرش و ارع العائرد إ  الروط  مرع يفواتره بانراب احلامرع الرذي اراة لالا 
وانسرية حيرث أضراع العاآيرة الدارارةف رافقره السيد  بفانسااب آعدما  ا  ع ا سنواتف مل  تخلى عر  احلرد ث ابل

إ  الررروط  فكررراا اجلررروا  بال  وكرررا يف العرررود ب  تبررردال احلرررد ث حرررول إذا كررراا  نرروي العرررود  أمحررد يف يفاير  احلرررش و 
ف أحرأل أمحرد أنره ع يف إصرالح ا صراعد الكهاابئيرة وأنره  علرع يف الصرباح فقرن ف و قروم آردور   وميرةأخرب  أنره  علر

ف إنتهريف أحرداث القصرة آعرد أا رو  الاارع العائرد إ  وطنره يف أرض الروط  و  عراين مر  التلراط هو الذي  عريش
آعرد أا وعرد  أبا  كترى دمحرد لع را   مر  العلراف و اتا وهش ا ا مطلقة وإعرا يف اخلرامأل و ته تاوايف ما أا أخ

 رسالة م  ابر أل خالل أسبوع .

 
 .171( أمحد خمتار علا ف بالل ة واللواب ف ص 1)
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حتكرش ا  أما القصة الوالوة فهش آعنواا ب الواس ا خدوعة ب تردور أحرداث هرذ  القصرة يف ابر رأل حرول فتر         
فهاآرريف  فابر ررأل لرااير  قا برة هلررا ومل تعجبهرا تصرافات هررذ  القا برةف حيررث ذهبريف إ  قصرتها لور  علررى شرن البهرا

أرادت أا تعلع الوترا  د اعلوا م  دارمها آيتا لللواعيدف و ف لق لعونة دعا شكتها إ  ال اطةصوتها ابمنها حيث و 
ال أعرا قالريف للور  أعرا ال ف  نيف الوتا  أا تعود إ  أهلها إر أل  ةاد أا الوتا  ااةت م  ابمعها ظنيف أعا عاها 

 ستقات دموعها على صدر  .اف ومالبث رأسها أا تد  حنو الو  و تقو 
 هتوميات يف زمن احلرب :  -3
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ويف شرارد حيلع الاسم الت كيلش لقصرة ب هتومرات يف يفمر  احلرا  ب دقرة واضرهة  ولريف يف رسرم موصرع لعجر       
ف تظها هه اليت توحش على احلسا  وادملداعيد واالسنا م  خالل عبأل مالحمه و تعى الذه   ظها عليه احلاا و 

الرريت ط رريف علررى  ف ومرر  ادلررواا(سررم11×11يف إطررار علررودي مقرراس ) ف كلررا ارراةت الصررور العررا ابريف  ودقيقررة
 ادآيض فقن .الاسم هش ادسود و 

مولوا القصة  يث تدور أحرداث هرذ  القصرة القصرني  يف دم رمي مرع  رالث شخصريات تعرب الصور  على       
ف مرر  ا طررار إ  سرروح قاسرريوا آررنيوت هررم )الاميررع و السررائمي والبطررع ( حيررث  عرراض البطررع رحلترره مرر  دم ررمي إ 

سريوا وح قاف وتبردو دم رمي  رااة حتريف سرفيقول :بهكذا ا دا يف يفم  احلا و صذ ا د نة على أعا تبدو خالية 
ف الوربا  لره لروا وخرا يف هرذا البلرد لعلره  برار ا ردافع تسروقه الرا ح حنرو وعرايل دم رمي ب ضبا  أ ا  نعقد فوقها

وصذ الاحلة وصذ دقيمي و موصع إ  أا وصع إ  حمطة النقع الواسعة الذي ظ  أنه سرنيكى حافلرة نقرع كبرني  
ف وشربه ا د نرة مردخع د  الاحلة تست اط سراعة ورآرعبطع أا مف توقع الا سيار  التسع أكوا م  مسة ركا فإذا هب

 اخلاو  .لوارط الوحيد هو أشجار الا توا و تياي ويفو )آالد القبائع( ا
 وررا هررش مرراور شرراحنات عسرركا ة عد ررد ف فوررم  د رره ورفعهررا ابلتهيررة حنررو ومرر  ادحررداث الرريت وصرروها أ       

اف يفميلره كراا فئرم رتوعيف الاشاشات و البنرادط معهروا ال احناتف فأات  الاد أبحس  منهاف أايدي عد د  ارتوعيفف
 ف فهو مهندس وليأل شاعا ومل  عاف دم مي إال يفم  السلم .   قدر تلك الطا مي  ام التقد املطوال الاحلة و 

 إ  الوط  يف حال احلا  .العجويف ا اسوم يف الصور   اما  يف ادخني نالح  أاو 
 الرطب و اليابس : -4
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كيلش لواه طولة صر ني  ف موليف رسم ت و الياآألب أا الصور  ماسومة آدقةا الح  على صور  قصة ب الاطى    
سرتعلع الونراا يف الصرور  (سرمف وا19×11  يف إطار علودي مقاس )ف كلا ااةت الصور آقصة شعا و ا  قصني 

اتررى ب مررايفاط آقطرراتب هررو ب الاطررى ختررار  الكا: اللرروا ادسررود واللرروا ادآرريضف كلررا أا العنررواا الررذي الررونا مهرر
صة اليت تردور أحردا ها يف كذا تعرب الصور  ع  مولوا القمعرب ع  ماتبد ه لنا هذ  الصور ف و  والياآألب هو عنواا

ها علرى الوسرهة الامليرة الواسرعة واحل رائش اهللجيرة تعاض وصذ دشعة ال لأل ال تو ة اليت تنوال أشرعتالبها و 
وا عنرد اخلرن السرلكش وهرم اي اجلالأل داخع ا اقرى حيرث كراا  ال رة أطورال  قورتعاض  وم م   وميات العسكو 

ف كرانوا  تبرادلوا النظراات ا سرتوا  فيلرا آيرنهم    ا دوا الدخول إ  الوسهة الامليةف حاكاهتم توحش أبعم   تأملونه
ف تقرردم  ال ررتهم وهررم ةالامليرر قررذف أحرردهم الكررا  يف فحيررة ا اقررى أخررنيا عورراوا علررى وسرريلة للرردخول إ  الوسررهة

  قررررام ف إلررررتقن أحرررردهم الكررررا  نتبررررا  العسررركاي فيعافرررروا ردود فعلرررره تبرررادلوا التعليقررررات و اإلشررررارات حرررر   وررررنيوا إ
 ف و سند آندقيته إ  الداخع حيث أنه كاا  نتظا م  خيلوه يف احلااسة آوارغ الصرب.العسكاي م  ماقبه متواقال

 الزوبعة اخلضراء :  -5
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دا ا اأ  تاما إ  مولوا  ف وذلكصور  قصة بالاوآعة اخلوااةب كاماعلد بمايفاط آقطاتب إ  إستخدام ا اأ  يف 
ف حيررث ترردور أحررداث هررذ  القصررة يف السررطح إذ كرراا شررشة واحررد  ررؤرط الطوررع منررذ أا صررار  صررعد إ  الررنص

الكررب  حر  تسراعد  علرى قوراة ته  ف آدأ م  إستدعاة شقيقآواور  معافة احليا  وراة السور السطح حيث أحأل
راف كرراا الكاسررش هررو الرراابط آينرره وآررا مررا ف  ررني أنرره إيفداد إصرراايف البدا ررة   حاولرريف رد  عرر  عامررهف ترراددت وطررا 

ف   آدأ  ويمي إ  أا شة تعبي شقيقته م  اااة ما حيدثف كع إهتاايف  يف الكاسش تعإب أعا إرتعاحيدث وراة السور
ا ظرا مررا واراة السرورف حيررث أفسررهيف لره مكرراف علرى الكاسررشف ورفعترهف ومل   رراهد شررييا يف د إاترد هبررا شرقيقته قرر
 ة يف موع قامة شقيقته واهها مدورف  ربيف فيه حااباا أسوداا مقوساا ف   رأ  حتيف السور مباشا  طولالبدا ة

ى حاارة ال رقيقا إ  حنراا دمية كبني ف وهذا  دل علشوتاا قاما تاا دقيقتاا وخيع إليه لبعض  واا أنه   اهد و 
 حو  ادم الداف  .و 

يف إطرار علرودي قد ااةت الصرور  يلش ل : بشاوط ال لألب آعد الظالمف و كلا تعرب الصور  على رسم ت ك    
ودف ستعلع الوناا يف الاسم لونا كاف طا يا على كع رسروم الكترا  ومهرا : اللروا ادسر(سمف ا11×12مقاس )

 اللوا ادآيض .و 
 املسالحيل و املمكن : -6
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كلرا   سرم ت ركيلش ل : آيورة كبرني  مت رققةا الح  على صور  قصة با ستهيع و ا لك ب أا الصور  عبار  ع  ر 
ف وقد إستعلع الوناا يف الصور   ال ة ألواا منهم : ادسرود (سم11×12  يف إطار علودي مقاس )ااةت الصور 

ف وكرذا تعررب مناسرى  را تبد ره لنرا هرذ  الصرور  الذي إخترار  الكاترى هرو عنرواا ف كلا أا العنوااوادآيض والامادي
سرو فيره قروار  الصريد انبرا إ  الصور  ع  مولوا القصة الريت تردور أحردا تها يف ا افرأ الصرخاي الصر ني الرذي تا 

هرذ  السراعة  قروارهبم يفف حول خوف الصياد   م  الروحش البهراي اةهرول دا مر  عراداهتم أا  قوراوا إ  انى
الواقعرة يف أعلرى  آعرض النسرو  الووروليات أطللر  مر  نوافرذ آيروهت   إقب  ادطوال مر  الصرياد   و  فم  ال او 
ف وعليد الصياد   مل  اؤا على اخلاوج فهو ال ؤم  ابخلاافات لقرد قراأ العد رد مر  الكترى عر  البهرا القا ة البها ة

م الورارط أا يه ف   أا أحد شيوح القا رة قرد طلرى مر  الصرياد   يف ا وسرصار له إ ام آه و ابحليتاا اليت تعيش فو 
  تهولوا إ  فالحا موع أادادهم فلم أيخذو آنصهه . هجاوا حافة الصيد و 

 مقطع من جدارية الفراغ : -7
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ف  ورع حالرة الليرع احلالرك حيرث  ظهرا ت ركيلش  رني واقعرش وميرع إ  الطراآع اخليرايلاسرم اراةت الصرور  ك        
ف كلا ااةت الصرور  القلا ابللوا ادسود ور ح عاصوةف وهذا  عرب ع  البؤس والسأس م  واقع اجليع اجلد دفيها 

 (سم   لى على الاسم ادسود و اللوا ادآيض و الامادي  .19×12يف إطار علودي مقاس )
ف القصرة الريت لوا القصرة قبرع الولروج إ  أ روار القرارئ فكرا  عر  مورتعد هرذ  الصرور  عتبرة أوليرة تعطرش           

ذ  القصررة طوررع  وهررم أبمررور آطررع هرر لعبرروا القلررار ابلقررا  مرر  البهررا و ترردور أحرردا ها حررول الوعررة مرر  الوتيرراا 
الررذي كرراا دائلررا النصررا حليورره حيررث قررام  اكررة مرر   ررد  اليسررا  مسررح كررع القطررع النقد ررة مرر  أطررااف السررها و 
م صرياد عجررويف حيردط يف خرين قصربته وهرو  تررد  قرد كراا جبرواره دآبرة دوا أا حيردث لره أ رة خرردوتف و االصرخا  
 لكللات القاسية اليت حطليف م اعا  ف وهذا الصياد لقش سخا ة م  الطوع الساحا و رما  جبللة م  احنو ا اة

 كايفك أ ها العجويف د .قال : أ   علطوع حداه آنظا  متسائلة ساخا  و ذلك يف قول الكاتى ب  ني أا او 
ف ومر  خالهلرا مات اجلوها ة وموتراح أساسرش للرنصم  خالل ما تقدم نستنت  أا الصور عتبة قيا  فهش م  العالو 

 ف فالصور تا ع   اة اإلهبام ع  النص .ا  كوا نظا  عامة ووولية ع  النصمك  أ
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 عالبة اهلامش :اثلثا :
 عترب اهلامش م  أهم العتبات عند  النقاد احملد ا اليت توني لللتلقش سبيع الوصول إ  داللة هرذ  النصروص        
 ف ومر    فهرش تك رذ عر  مادهتراالدالليرة الريت ت رني إ  حمتواهرا اإلشراراتفهش حتتور  الكورني مر  ا علومرات و ف 
بررني عرر  ادسررلوآية الونيررة اجلد ررد  الرريت وظورريف للتعو تقنيررة معانيهرراف لررذلك فهررش تعررد مرر  آررا ادشرركال البنائيررة الو 

   قراأ الكترا  أو الرنص مر  تكروا مواهرة  رمدلوالت النصوص اإلآداعيةف واهلوامش  وعها ا ؤلذ يف ال الرىف و 
 .(1)ف للتوضيح آعض الدالالت الوارد  يف ا نت ضافة توسني أو حتليع أو إشار  ماوذلك إلآعد  ف
ه  رى قبرع التعا وية فهش ذات وظيوة تو يقية أ ورا إذ  را  النقرد احلرد ث أنرا التوسني ة و ظيوتهوفوال ع  و        

 الترأليذ دنره  راد ا رنت داللته وحدود  أا  طلع على اترخيه لرذلك فهرش ضراور  منهجيرة يفاستنطاط آنية اهلامش و 
اة صرور  واضرهة و كاملرة جبليرع التوسنيات اليت تعد ااةا رئيسريا مر  البهرث مرع أمهيرة يف إعطرم  االستطاادات و 

 (.2)اوانبه 
ماتبن جباة منتهش تقا با م  الرنصف إمرا احلاشية أبنه : بملووظ مت ني الطول و عافبانيار اينييفب اهلامش و       

 ف وإما أا أي  يف ا اااع ب.أا أي  مقاآع له
وهم النصوص اإلآداعية و قو ها و وا ها  ا  آعض الاوائيا أا اهلامش هو خطا  ذو آنية مناصية ضاور ة لو       

 (.3)مجاليا فنيا وفكااي وذهنيا و 
ف فهو   ذ ها مرا شراة مر  روئ آعرض إذا هو وسيلة م  وسائع التجد د واالآتكار يف آنية النصوص اددآية       

   النصرروص ف آرع  علهررا يف آعرض ادحيرراا حمرور الداللررة هلرذحمترو  ادصرلية الشرر  مر  اإل ورراح والتوسرني فهسررى
 (.1)رمويف  ا خوش عند ا تلقش م  دالالت وإشارات و ذلك تضافة فيتواعع معهاف و 

 
 

 
-131ف ص 2337ف 1(  نظررا : آرردر الررد   الارك ررش ف الربهرراا يف علرروم القرراوا ف حتقيررمي أآررو الووررع إآررااهيم ف دار الرربا  ف )دك (ف عرردد اةلررد 1)

139. 

 .111-113ا سللا يف البهث العللش ف تامجة أنيأل فاحية ف دار الوقافة ف آنيوت لبناا )دفط( ف ص فاانب رويفنتال ف مناه  العللاة( 2)

  نظا : مجيع محداوي ف اهلوامش ف الل ة يف اخلطا  الاوائش العايب ف) ث م  شبكة ا علومات( .( 3)

إآررااهيم الاوائيررة ف خمطرروط  رسررالة مااسررب ف  صررص الل ررة العاآيررة أد ف   نظررا : وداد هرراتذ أمحررد ف العتبررات التأليويررة احمليطررة يف أعلررال صررنع ال ( 1)
 . 133فص 2312البآية للعلوم اإلنسانية ف مصا ف
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 دراسة اهلوامش يف قصص "جراد البحر" ملرزاق بقطاش  : -
أول مر   نيارب عتررب بار  عتبات النص تساعد ا تلقش على استيعا  النص وفهله وادراكهف و اهلوامش عتبة م      

تكروا اهلروامش عراد  يف  فا الكاتى ح   وهرم القرارئ الرنص و وسرا ف فهش عتبة ضاور ة أي  هبإهتم آعتبة اهلوامش
نصوص صر ني  تلهرمي ابلرنص أسوع الصوهة على عكأل ا قدمة فهش أت  يف مستهع النص واهلوامش عبار  على 

 (.1)التبياا للتوضيح و 
شاح آعض الكللات الصعبة و اااد البها للتو يمي والتعا ذ والتوسني والتوضيح و  ااةت اهلوامش يف قصص       

رمرررا للتعا رررذ آ رررخص مرررا  يف اةلوعرررة القصصرررية أخرررذ علرررى سررربيع ا ورررال : اهلرررامش يف قصرررة بمررر   سرررأل عررر  
ف حيررث عرراف الكاتررى آ خصررية كار ررع شيسررلاا هرروب أحررد راررال العصرراابت ادمررا كا  27ادمررواتب صرروهة 

رواط ا ررروتب و أعجرررى هبرررا 2111م وقرررد ألرررذ يف السرررج  روا رررة الاناانرررة 1913بررره يف  افرررة ال رررا سرررنة قوررى حن
 ا ال ا م  القااة يف العامل.

فقد عراف الكاترى آ خصرية الكولونيرع آيجرارد  33كلا ورد اهلامش يف قصة م   سأل ع  ادموات فصوهة   -
 آ  مهيدي يف يفناانة آسج  آاآاوس . قائد راال ا ظالت الوانسا ف وهو الذي إ تال العايب

 عاف   : فا د  اآرك شروابا ا وسريقى البلروين ال رهني كترى مسرنيته اجلنائا رة قبرع موتره  31كذلك يف صوهة   -
  ظها هامش :بو ليام كايل الذي إ تال الع اات م  الويتناميا ب. 31ويف صوهة 

ف فيكترى بأ نيرة إنت رات   اح فيها الكاترى مجلرةف 13وقد ظهات اهلوامش أ وا يف قصة آاج اجلويفاة صوهة  -
آعررد اإلسررتقالل مباشررا  ...بحررا  الورروار و إحنررا حمينررا اإلسررتعلارب وكرراا السرركار  حيافوعررا : ) حررا  الكونترروار 

 )البار( و البني  اتنهش )تا ح( الدمار )اهلم(.

ف أراد الكاتى م  خالهلا لللنت الاوائشنستطيع أا نقول أا اهلوامش يف كتا  باااد البهاب وكأعا مكللة         
 أا  وع القارئ يف صلى ا وضوع احلكائش وأا خيااه م  دوامة ال لوض الذي إتصذ آه النص.

إعرراد  ة الرريت تسرراعدف علرى اسررتيعا  الررنصفو فرك شرروااتهف و إذا تعرد عتبررة اهلررامش مر  آررا العتبررات ا وايف ر       
 ست ناة ع  أي منهلا.وظيوتها اخلاصة للنص فال مك  االالنصية هلا ف فكع عتبة م  العتبات م  اد د إنتااه

 

 
ف 1عبررد احلررمي آلعاآرردف)عتبات اررنيار اينيرريف مرر  الررنص إ  ا نررراص( تقرردمي سررعيد  قطررا ف من ررورات اإلخررتالف ف اجلاائررا ف العاصرررلة فط  (1)

 .113ص 2337
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: خامتة  

ليلاي  تسايي  عليياة او  يف تكاين  ظرا م مسابقة عا  الان  تعد العتبات النصية مفاتيح أولية تساعد القاائ         
: أمهيا تائجالن م  جمليعةإىل تيصينا ج اد البح " جملليعة القصصية "ا لعتبات دئاستنا وم  خالل، يهإل  

 و لقااد ساامهت عتبااات اجملليعاة القصصااية يف فيااا الان  وفااا هاف اته العتباات النصااية مفااتيح أوليااة تسااعد ،
 "ج اد البح  " إىل حد بعيد يف تقدمي ظر م هامية لين  .

 ماا قا  تكساابه بااابم ا لااال و اادا مااا جسااد  ماا  اليياحاام تعلاا  عيااا تكليااة الاان ، و  العتبااات النصااية  يااة
 بقطاش يف جمليعته القصصية .

 خائجي .ك  كبري يف تفسري الن  وذلا ابل بط مبا  ي داخيي و تسا ا العتبات النصية بش 
 عتبات خائجية .تنقسا إىل قسلني عتبات داخيية و  العتبات النصية 
 ف اجملليعاة القصصاية نعتا  لاالظتبا  املتيقي وجتيب ظر  ، و اائقم اليت تيفت البوىل و ألعتبة الغالف  ي العتبة ا

، الصاايئم التيحاايحية تتكاايم ماا  اسااا الكاتااب، عناايام، الت نااي  " جاا اد البحاا " جمليعااة ماا  النقااي ت الاايت
 املصاحبة .

 والغاالف يف  اد  اجملليعاة القصصاية    ي عتبة  الياة تقادإ إىل القاائ ، نيتقاي فيياا الاداخ  وا اائ  الغالف ،
     .الفك م ال ئيسة امليجيدم داخ  منت الكتابكام عبائم ع  صيئم مصغ م حتي  إىل 

  م  خالل أنقي ته. الكلال الفينمسة علد م قا  بقطاش يف عتباته النصية إىل إعطائيا 
 جاا اد البحاا "  اليااة عيااا الاان ، إذ حتفاا  القااائ  عيااا بااات النصااية يف اجملليعااة القصصااية لقااد أحااافت العت"

 م العاكسة ليلنت النصي.آفيي مبثابة امل  ، املضل م فيهلن  حبثا ع  املعاين أليائ ا استنطا 
 صاية "جا اد البحا " عنايام اجملليعاة القص ديب، وقاد هيا ت ا ي  نة املكيظة ليعلا  األنعت  العنيام م  العالما

داال عيا قصة مضلنة يف اجملليعة، و د  القصة القصريم تعت  م  أ اا القصا ، إحااد وداللاة ملاا ن ناد عنيا  
 .الن  اصاله ليقائ  صاحب

  وقد ملسنا ا تلاما واححا هبلا.اإلهيائ تبتام ميلتام يف عليية التسينم و سا الكاتب عاالعنيام و 
  يم جساا ا دتاادا بااني الاايت ال نكاا  أم ظيااج إىل الاان  إال ع  ااا، و ااي هباادا نكااالعناايام  ااي أ ااا عتبااة ظصااية، و

 " عتباة "جا اد البحايام اجملليعة القصصاية ومنه كام عن، وأنقيظة حتل  الكثري م  الدالالت، الصلت والكالإ
 ظطال ، اليت دلت القائ  عيا فحيى الن .ئبطت خائ  الكتاب بداخيه، وكاظت ظقطة اال
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 ويف  ااد  يع األديب الاد   اي يف صادد دئاساتهتيحاح الناتباة تعاني القاائ  يف تكاين  ظراا م و املؤها  ا نساي ع ،
 جمليعة قصصية .اجملليعة ذك  " قص " أ  دل عيا أظه 

 حيا  ساامهت الصايئم ة ماا ع ا  اليساام عا  التعباري عناهتعد الصيئم م  العالمات النقيظية الايت تقايإ ب  ا ،
 املطبيعة داخ  "ج اد البح " يف تيحيح ال ؤنة وئسا خيفيات تتلاها مم احملتيى .

 عياا صافحة الغاالف األماميااة أو ا يفياة لقصا  فقاد هااك   إم عاا  األنقاي ت والصايئ و ال سايمات ساايادا
 مسحة ذ نية واسعة إلنصال الفك م ال ئيسية اليت ن مي إلييا الكاتب ع  ب نم قنام بص نة لري لفرية .

 . الياجية ا يفية ليل ليعة  القصصية ليست أق  أمهية م  الياجية المامية 
  املبااادع واملتيقاااي، كيراااا األقااا ب إىل الياااام  ا اصاااة ليلبااادع، فياااي تساااا ا عتباااة اإل اااداد يف خيااام عالقاااة باااني

لالباا ماا تاتييف  يف الاد  أظاتج فياه العلا  اإلباداعي وأ اا ،ف اتاه، و  تكشف جاظبه الخ ، وتبني املناا  العااإ
 اليالدن  أو األبناد أو األبناد أو اإلخيم.

 ويف  اد  اجملليعاة ليياا امليادى ابلنسابة ليكاتابيت حياإل داد له لانة داخ  الكتاب وذلا ليقيلة الكباريم الا ،
 ا كباااري فياااي تعااا  عااا  ظبااام الناااام "إىلجااااد اإل اااداد يف  ياااة صاااغريم جااادا تتكااايم مااا  كيلتاااني إال أم معنا ااا

 ".والديت
 هااائحة وقااد جااادت العناااون  الداخييااة يف "جاا اد البحاا "  ت لااة و ، العناااون  الداخييااة عيااا فيااا الاان  تساااعد

 لنصيصيا .
 لاادلا أصاابح الان  ال نفيااا إال بتحيماا  مااا حياايط بااه ألم لكاا  هاايد ام  م كاا ائاساات املعاصاا م قيباات ا ااالد ،

 .داللته 
 يم جياظبه الداخيية وا ائجية اإلحابة به م ستعابه و ايف إمكاظية فيا الن  و  تكل  أمهية العتبات النصية . 
 كادلا ليتع ناف باابع  و  ،دت ا ايام  يف اجملليعااة القصصاية هاائحة ليكيلااات الصاعبة وليتيحايح والتباانيجاا

 الشيفصيات .
  " الت ملااا حيلاا  ماا  وهيفااة الاادالحاا " عبااائم عاا  فضاااد ماا  العالمااات و جاا اد البلااالف اجملليعااة القصصااية

 جاذبية ليلتيقي .إل ائية و 
 نالا ا يد بني أج اد ظصه .وفم م قا  بقطاش إىل حد بعيد يف حتقيم الت 
  النصاية وبادلا اساتحقت أظاياع العتباات  معراا"جا اد البحا " ملا قا  بقطااش ستيفت اجملليعاة القصصاية القد

أم تكاايم ظصاااا قااابال ليدئاساااة والتحيياا  مااا   اادا املنرااايئ، و اادا ماااا فااتح األفااام أماااإ ابحثاااني آخاا ن  لتفعيااا  
  ظتائج تكل  ما تيصينا إليه.مقائابهتا حيل عتبات  د  اجملليعة لييصيل إىل
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