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كلمة شكر
.في البدء نشكر هللا سبحانھ وتعالى ـ الذي تم بفضلھ وعونھ ھذا البحث

والً اإلشراف على قبل أيذلا"مداور محمد"نتقدم بالشكر الجزیل لألستاذ القدیر

ة العمل حتى ونصائحھ السدیدة من بدایي أرشدنا بمعلوماتھ القیمة،ذھذا البحث، وال

.لینا بأي نوع من أنواع المساعدةبخل عینھایتھ، كما أنھ لم 

.منا أسمى عبارات الشكر واالمتنانلھ

وال یفوتنا في ھذا المقام أن نتقدم بالشكر لكل أساتذتنا الكرام الذین كانوا مصابیح 

.تضيء دروبنا من أولى مراحلنا الدراسیة حتى اآلن

لكل من ساھم في ھذا البحث من قریب أو من بعید،

.بالقلیل أو الكثیر، لھ منا كل الشكر والعرفان

".جزاكم هللا عنا خیر الجزاء"لكل ھؤالء نقول 



.ھـداءإ

.أبي الطاهرةروحأهدي هذا العمل إلى
أمي حبیبتي لىإ
...إخوتي...سندي لىإ

مبروك، عائشة، ربیعة، صلیحة، حنان

من تمیزن بالوفاء حبیباتيإلى 

.إیمان، نورة، خیرة، سمیة

من غمروني بودهم عائلة زوجي إلى 

فلذة كبدي إبنتيلىإ

إلى من قاسمني أرقى الجمیل بصبر زوجي

.أهدیكم عملي المتواضع

ــنةیأمـ



إھداء
نبع الحب والحنان إلى أمي حبیبتيإلىاھدي ثمرة مساري الدراسي

الغالي الذي إلى،من نزع من روحھ وراحتھإلىینبوع العطاء والثقة بالنفس إلى
بداخلي حب الذي فرش لي طریق التسییر وبذراألعلىالمثل إلىحملت اسمھ 
.ابي العزیز إلیكهللا تاجا وقندیال ینیر حیاتنا أدامك...طلب العلم 

.إخوتيإلى من یقاسمني حضن الوالدین وسندي في ھذه الدنیا 

بحثي ھذا الیكعناءالقلب الواسع ،سندي وذراعي قاسمتني التي منحھا هللا إلى
.أمینة

.ذكرتيإلى كل من وسعتھم ذاكرتي ولم تسعھم م

ھجیرة
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:مقدمة

عتبات الكتابة أو،"مداخل النص"االهتمام بما یسمى یسعى النقد المعاصر الیوم إلى 
ویرجع هذا االهتمام على حساب القارئلنصي اهتمامه باأن ظل إلى وقت قریب یولبعد 

الجمالیة ف عن مفاتنه ودالالته ه المداخل من أهمیة في قراءة النص والكشإلى ما تشكله هذ
ه العتبات هي عالمات لها وظائف عدیدة، فهي تخلق لدى المتلقي انفعاالت ورغبات هذ

تدفعه إلى الولوج إلى عالم النص برؤیة مسبقة في غالب األحیان، فالعتبات النصیة
.إلى أعماقهبالرغبة للولوج هي أبواب تفتح أمام المتلقي وتشحنه 

خارجه للقارئالحد الفاصل بین النص و تبرتعو مائیةسیالعتبات النصیة كعالمة تعّد 
فمن جملة وظائف العتبات تقدیم فكرة جامعة قارئ كما أنها جسر واصل بین النص وال

رك بعض غیبیاته من ناحیة المتلقي یدأو فتجعل القارئوشاملة عن النص األدب
هذه األخیرة یمكنها اإلجابة نإإذ " العتباتسیمائیة"وهذا من خالل .قبل أن یقرأهالموضــوع، 

.عن التساؤالت التي یطرحها المتلقي

كتاب في"العتباتسمیائیة"هذا البحث الموسوم بـالمنطلق كانت محاولتنا في هذامن
.تبیین دور العتبات في تلقي المتن وعالقتها معهللمصطفى صادق الرافعي) "أوراق الورد(

أوراق"كتابفيالنصیةالعتباتسمیائیة" الذاتبالموضوعهذاعلىاالختیاروقعوقد
المجالهذافيالبحثعلىحفزتنادوافعو أسبابعدة ل" الرافعيصادقمصطفى" لــ" الورد
قلةإلىباإلضافة) الوردأوراقرسائل(جدیدعملعلىحدیثةنظریةتطبیقمحاولة:منها

كافیانصیبافیما نعلمینللمألنه" الوردأوراقبرسائل" تتعلقالتيالتطبیقیةالدراسات
:، وهنا یمكن أن نطرح اإلشكالیات التالیةمن الدراسة

هل اختیار مصطفى صادق الرافعي للغالف الخارجي والعنوان الرئیسي وللعناوین الفرعیة -
والداخلیة اعتباطي بمحض الصدفة؟ أم هو مقصود ومدروس؟
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فما "مصطفى صادق الرافعيـ"ـــلــ" أوراق الورد"على رسائل سیمائیةمقاربة إسقاطوٕاذا أردنا -
الذي یمكن أن تقدمه هذه المقاربة من تمیز لها في مجال النقد األدبي؟

ولقرب،واالهتمامبالدراسةجدیرةألنهاالرافعي،رسائلإلىتوجهناكانهناومن
كما یمكن اإلشارة ،القراءعندالموجودةالخلجاتعنوتعبیرهاأنفسنامننصوصها

.یتوفر على عتبات متنوعة" أوراق الورد"إلى أّن كتاب 

جنس /محاولة تطبیق نظریة نقدیة حدیثة على عمل والهدف األسمى من دارستنا هقد كان و 
بینهذا الجنس الذي نشأ من خالل التفاعل والتداخل"أوراق الورد"هو رسائل جدیدأدبي 

.وجنس الرسالة) العذريالغزل(ماجنسین أدبیین قدیمین ه

عرف بكتاباته المثیرة للجدل من ناحیة الشكل أدیب كما كان هدفنا تسلیط الضوء على 
".مصطفى صادق الرافعي"والمضمون وهو األدیب الكاتب المشهور

لقراءة النص األدبي، وتعمیق السیمیائيوفي المقابل نود معرفة مدى استجابة المنهج 
.قبل أن تصبح قناعة فكریة" أوراق الورد" ختلف الجوانب بقناعة ذاتیة لكتابفهمنا له من م

تفرض علینا تقسیم البحث إلى جانب نظري وآخر تطبیقي وقد ارتأینا أّن طبیعة الموضوع
.البحثخاتمة، مدخل، وفصلین باإلضافة إلىوعلیه ستبنى هذه الدراسة على مقدمة

العتبات المكونة للمدونة المدروسة أهمى وقفة موجزة علمدخل البحثوقفنا في
.حتى یستطیع القارئ أن یتواصل مع التطبیق في الفصل الثاني

المهاد النظري واحتوى أربعة مباحث :استعرضنا في الفصل األول سیمیائیة العتبات
:وهي كاآلتي

الغرب وعند كان العتبات النصیة من منظور النقد تناولنا فیه العتبات عند األولالمبحث 
مطالب تمثل ةوتفرع عنه ثالثیةأما المبحث الثاني فكان بعنوان العتبات الخارج،العرب

لثالثاوالمطلب،اسم المؤلففیهتناولنانيالمطلب الثاما أالمطلب األول في عتبة الغالف 
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وتفرع یةأما المبحث الثاني فكان بعنوان العتبات الداخو ووظائفهأنواعهالرئیسيالعنوانعتبة
المطلب األول بعنوان عتبة المقدمة أنواعها ووظائفها ،هذا المبحث إلى أربعة مطالب

عتبة اإلهداءتصدیر، والمطلب الثالث بعنوانفتطرقنا فیه إلى عتبة اللثانيأما المطلب ا
.هوامشعتبة النون بـالمعفي حین كان المطلب الرابع هو 

.لیختم الفصل األول بخاتمة تتضمن أهم ما خلصنا له في هذا الفصل

النصیة العتباتاه بسمیائیةــووسمنقي ـأما الفصل الثاني فخصصناه للجانب التطبی
تم التحدث فیه عن طبیعة البناء الداخلي ،)مصطفى صادق الرافعي(لــــــــــأوراق الوردفي 

:للكتاب وقد ضم هذا الفصل ثالثة مباحثوالخارجي 

األول یحمل عنوان سیمیائیة العنوان الخارجي لكتاب أوراق الورد، أما المبحث الثاني 
وقد تناولنا في المبحث الثالث دراسة العناوین سیمیائیة العتبات الداخلیة،فحمل عنوان 

ئج التي توصلنا إلیها عقب الداخلیة وعالقتها بالمتن النصي، لیختم هذا الفصل بأهم النتا
بحثنا هذا بخاتمة تضم أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خالل دراستنا ، و ختمنادراستنا هذه

لمصطفى صادق الرافعي لتتبع بقائمة " في أوراق الورد" لموضوع سیمیائیة العتبات النصیة 
.لمالحقا

بكاتبهالنصتربطالتيلیدیةالتقالمناهجعناالبتعادمّناومحاولةذلكمنانطالقا
االستعانةخاللمنللعتباتالمكونةالعناصرلمقاربةذلكالسیمیائيالمنهجتبنيعمدنا الى 

"       جینیتجیرار"في الشعریة " البویطیقي"الفرنسيالباحثقدمهيالذالمنهجيبالتصّور
.أخرىنقدیةمناهجعلىاعتمادناننفيأندون"seuils" "عتبات"هكتابفي

الجانبیخصمامنهامختلفةومراجعبمصادراستعنابحثنا،أهدافتحقیقأجلومن
" seuils"جینتجیرار"كتابأبرزهامنالبحث،لهذاالتطبیقيبالجانبیتعلقماومنهاالنظري
لحسین" النصونظریة"باللعبدالرزاق"لالنصإلىومدخل" عتبات" بلعابدعبدالحق"وكتاب

."ريمخ
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الصعوباتمنهافالبحثهذاإنجازأثناءیخص الصعوبات التي واجهتنااأما فیم
جانبإلى،"seuils"لكتابعربیةترجمةعلىالحصولنستطعلم،حیثبالمراجعالمتعلقة
اعتمدناالتيالمراجعنقصمنیعانيمیدانهنإإذطرحه،وطبیعةالمتناولالموضوعحداثة
األفكارماجعلالعتباتحولاآلراءكثرةذلكإلى،باإلضافةالتطبیقیةاساتالدر وخاصةعلیها
للبحثالتكوینبدایةفيكباحثیننحنخبراتنانقصأخرىجهةومنجهةمنعلیناتختلط
وتحدیدشكالیةاإلبمباشرااتصاالالمتصلةالمراجعقلةهيواجهتناصعوبةوأهم.العلمي
الرسائلفنعلىباالشتغالتعلقفیماخاصةالكتابةفي" يالرافعصادقمصطفى"طریقة

المعرفیةوالخلفیاتالعتباتلمصطلحالتراجمبتعددالرؤىتتنوعأینلها،المختلفةوالعتبات
أعمالفيبمدلوالتهاواإلحاطةحصرهالیصعبلدرجةالمصطلحاتضبابیةثمومنللمراجع

.األدبيالناقد

قبل أوال ا الذي"محمد مداور"لشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف نتقدم با: وفي األخیر
اإلشراف على هذا البحث، والذي أرشدنا بمعلوماته القیمة كما نتقدم بالشكر إلى أعضاء الّلجنة 
المناقشة لهذا البحث على تجشمهم عبء قراءة هذا البحث، كما نشكر كّل من قّدم ید 

.المساعدة من قریب أو من بعید
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:هومــــــــــــح والمفــــالمصطلالنصیةالعتبات

بأنواعهال تمث، ذلك أّنها المعاصرینالنقادقبلمنكبیرباهتمامالعتباتحظیت 
.همعابر المتلقي إلى النص إذ هي أولى المؤشرات الدالة على عالم

لغة "عتبات النصیةال"مفهوم سنحاول تحدید لبحثاا وفي إطار العرض المنهجي لهذ
.حتى تتضح أكثرواصطالحا

:لغة

أسكفة الباب، عتبات وهيأن جمع عتبة، مقاییس اللغةلغة، كما جاء في معجم العتبة 
علیا، وٕانما سمیت بذلك الب التي یوطأ علیها بالقدم السفلى أو هي خشبة الباواألسكفة 
ون راقي الدرجة وما یكعن المكان المطمئن السهل، لذا فهي تطلق على مالرتفاعها 
لعتبة قطعة من الحجروالعتبة من األرض كل غلیظ، وامن مراقي یصعد علیها في الجبل

1.المعدن تكون تحت البابأو الخشب أو 

:والعتبة كاسم

.عتبات وأعتاب وعتبة: الجمع-

.خشبة الباب التي یوطأ علیها:  العتبة-

.الخشبة العلیا: العتبة-

.كل مرقاة: عتبةال-

.جسم محمول على دعامتین أو أكثر: العتبة في الهندسة-

498ص)تبة مادة ع(الم هارون، الدرا البیضاء، بیروت ، ، تحقیق عبد الس4معجم مقاییس اللغة، ج: أحمد بن فارس- 1
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1.الشدة واألمر الكریه: العتب-

:اصطالحا_2

ال یمكن التوقف فیه عند عتبات مفتوحا، إذ "العتبات النصیة " مفهومأصبح 
فضاء رئیسیة فياغم من أن عتبة العنوان والتصدیر واإلهداء تمثل أنساقمعینة على الر 

أخرى ال حدود لها من العتبات النصیة التي ال یمكن أن یجترحها االعتبات إال أن ثمة أنساق
لتي حسب الضرورات النصیة ا) الشعري ، والسردي(النص األدبي في أشكاله المختلفة 

لتفات إلى ما یتضمنه النص ألن العتبة لذا ینبغي اال2.تقتضي احاللها في فضاء خطابه
.یفیة تخضع لرؤیة التشكیل النصيألهي حاجة ت

الدالالنصلنسیجالمتممةالمكمالتأواللواحقمجموعهيالنصفيالعتبات
الحتمیةالقراءةإلىبالقارئتفضيالتيقوانینهوضوابطهلهبذاته،قائمخطابألنهاذلك

عرفةالمواالطالعحبعنأوولوعأوافتتانأوفضولعنناتجةحتمیةهيللنص،
المتخصصةغیرأوالمتخصصةالواعیةالقراءةبنهمالذاتإلشباعمحاولةهيحتىأو

.3معالمهتنیرودروبهتضیئعامةثقافةاكتسابهفيسبباولتكونبهالیستزاد

للنص األصلي جاورالنص الموازي المبات النص هي ذلك النص المصاحب أو عت
وهوامش ،حواش: حیط بمتن الكتاب من جمیع جوانبهمجموع النصوص التي ت" الذي یعنيو 

ومقدمات وخاتمة وغیرها من بیانات النشر التي ،وفهارس،وعناوین رئیسة وأخرى فرعیة
عن المتن الذي یخفره أو یحیط تشكل في الوقت ذاته نظاما إشاریا ومعرفیا ال یقل أهمیة 

بیضون، دار عليرب، المجلد السابع، منشورات محمدلسان الع: بن منظور األنصاريجمال الدین محمد بن مكرم-1
.82،83، ص2003، 1طلبنان، بیروت،الكتب العلمیة،

، 1996، 1عتبات النص البنیة والداللة، منشورات الرابطة، الدار البیضاء، ط: مريحجعبد الفتاح ال-
.16ص 2

عبد الرزاق بالل، مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء، بیروت، 
16، ص2000 3
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ألنهاوأول لقاء بینهما لف والقارئ،ن المؤ تمنحه فرصة للتعرف علیه، إنها أول تواصل بیو
نوعیة به، بل إّنه یلعب دورا هاما فيعناوین فرعیة، مقدمات، من متجانس غیر ةمجموع"

القارئ فكرة أولیة عن النص   " العتبات النصیة"على هذا األساس تمنح 1".توجیههاو القراءة
.                            بالنص وفاتحة لههذه العتبات محیطةوتأتي"2.امشو هإهداءات،تصدیرات تعلیقات،
فهي لیست وتفسیره لذلكأهمیة قصوى في فهم النص مثل العتبات النصیة إذن، ــت

عتبات "و.من خالله یرسم المتلقي انطباعا أولیا عن النصنصبل هي ، زینة فقطأو حلة
:من الباحثین منهمفقد وظف هذا المصطلح عدد " العتبات النصیة"أو "النص

بحثا في كتابكان قراءة و ״عتبات״سماه الذي"عبد الحق بلعابد"ّلفمؤ 
كما وّظف مصطلحات . النص إلى المناص في " جنیت"درس فیه أبحاث ". جیرارجنیت"

نظریة ״حسیٌن خمري في مؤلفه 3.أخرى تدور في السیاق ذاته كالمناص و النص الموازي
5البنیة والداللة" عتبات النص ״جحمري في كتابه وعبد الفتاح ال،4״النص

مع أّنه أشار،6״مدخل إلى عتبات النص״عبد الرزاق بالل موسومة ب في دراسة لو 
، سیٌاجات النصوص المصاحبة، المكمالت: اته إلى مصطلحات أخرى تدور في اإلطار ذ

.النص

.16عبد الرزاق بالل، مدخل إلى عتبات النص، ص 1

2-chiristian Achour et simon Rezzoug, convrgences critiques , Introduction a la lecture du
littéraire O ,P ,U , ALGER , 1990,P28 .

رسالة ماجستیر، قسم اللغة 2008البن قتیبة انموذجا،"اءالشعر والشعر " العربيالنصیة في التراث النقدي:سعیدة تومي3
.45ص،2009-واألدب العربي، جامعة البویرة، 

115المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص ،حسیٌن خمري نظریٌة النص، من بنیة: ینظر 4

78ة ،ص عبد الفتاح الجحمري عتبات النص ،البنیة و الدالل: ینظر 5

22الرزاق بالل، مدخل إلى عتبات النص، صعبد 6
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االلكترونیةٌ المواقعأحدفيمنشورلهمقالفيالرباحيكمالاستخدمهذاتهالمصطلحإنّ 
״1ًيئالرواالنصعتبات״بعنوان

"یةالنصالعتبات״مصطلحوظفتيالتةٌ یالنقدالمقارباتمنریكبعددلوجودنظرا
كتابإلىأشارتيالتالدراساتیعجمأنّ كما،البحثاهذيفالتقید بهو تبنیهفضلنا
Seuilعنوانهترجمتالمجال،هذايفاألساسالمصدرهوالذي"جنیتلجیرار "״

״یةالنصالعتبات״المصطلحبهذاالتغشاللنئنطمعلناجماوهذا.״عتبات״ـب

الجوانبیعجممنیلهأو تو سیره وتفالنصفهميفكبرىةٌ یأهمفللعتباتإذن
״ةٌ یالنصالعتبات״مٌ یتقسٌمكنیو. الخارجوالداخلمنشاملةةٌ یكلإحاطةبهواإلحاطة
نصكلهوو الداخليالموازيالنصأوالداخلیةالعتبات:نیتجإجراءاتحسبنٌ یقسمإلى

ٌقعیالذيوهو،2المجاورأوالمصاحبأو،)طٌ یالمحالنص(المتنأوبالنصیحیط مواز
یةالفرعینالعناو مقدمةالكتاب،عنوان: مثلنفسهالكتابأوالنصفضاءيفالنصحول

3حظاتالالموبعضالفصولینعناو و 
جزء״ةٌ یالنصالعتبات״أشكالمنعینة الهذه و،

العتباتتكوناألساسهذاعلىةٌ یالداخلالعتباتتؤسسيالتالعناصرمنةیلطو مةئقامن
ٌكونیو ،یدأوالتمهالعنوانمثلالكتابفضاءداخلموقعهخذیأماديخطابكل"لیةخالدا
عبارةيهإذن. 4"اإلشاراتأوبعضالفصولنٌ یعناو مثلالنصفجواتبین مدرجایانا أح
الغالفمنبالكتابیطا محردیماكلوتشملمباشرة،بالنصتتصلةینصملحقاتعن
الموازيالنص"أوالخارجیةالعتباتأماوالهامشوالمقدمةداءواإلهوالعنوانؤلفالمواسم

الذي یقعالمصاحبيالعمومالنصأوردیفأو اليالخارجالموازيالنصأي:"الخارجي
سابقھمنأبعدموقعاٌحتلیلكنھالنص،حول

.16، صالنصعتباتإلىمدخلبالل،الرزاقعبد 1

2016.-1-16تاریخ التصفح  www. arabic nadwah.com اذا النص الموازي ؟جمیل حمداوي لم 2

2 Voir , Gérard Genette , Seuils, ed, du seul,paris,1987, P11.
27ص م،2007، 1دة العربیة المعاصرة، دار توبقال للنشر، طمنصر الخطاب الموازي للقصیلنبی 4
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ٌكونیماغالباإطار،يفذاتهالكتابخارجيهيالتالخطاباتكلٌضمی"فهو
مذكراتمنخاصةتالمراسشكلأوعلى،ولقاءاتحواراتشكلعلىأي،میاإعال
النصحولتدورةٌ یمواز نصوص"ةٌ یالخارجالعتباتتكونهكذا1."یةشخصلئأورسا

يالثقافالفضاءٌة،یاألصلاإلنتاجةٌ یمقصدضمنتبرحالتجعلهاجدامهمةمسافةولكن عبر
2."يالعموم

بالتعرض للبدایات ،ا اهتمامنا بالتنظیر الغربي والعربي للعتبات أوالوعلیه فقد أولین
»«"جیرارجنیت"والمتمثلة في جهود ،األولى لها Gerard genette الذي یعد الرائد

مبرزین charles grivel" غریفل تشارل "و"loehock""كهو لیو "وجهود كل من ،األول
هذهقیمةوتبرزا في تحدید مفهوم العتبات النصیة همتضافر باإلضافة إلى  العالقة بینهما 

تعریفهامنبدءاعنهالحدیثلسنعرجالتيالنصیةالسیمائیةمجهودخاللمنالعتبات
.النصیةالعتباتمعبعالقتهامروراواالصطالحياللغوي

:السیمائیة المفهوم و المصطلح

دراسةهاإنّ ". المعنىحولتساؤالتهيبداهةاألكثرمعناهافيالسمیائیاتإن
صریحة–قصدیةغیابففي. للمعانيمنتجةثقافیةحالةباعتبارهاإلنسانيللسلوك

كلأساسهيالقصدیةهذهمدركا، وأيداال،یكونأنالسلوكلهذایمكنال-ضمنیةأو
بالمعنىالخاصةالمفاهیممنمجموعةخاللمننفسهاعنعبرتالتيالمعرفیةالقضایا

3".والسیرورةوالتداولوالمادةالوجودحیثمن

1 11 Voir- Gérard Genette - Seuils –p11
. 27ص ،المعاصرةیة العربیدة منصر الخطاب الموازي للقصنبیل  2

3Greimas : Sémantique structurale, éd, Larousse, Paris , 1966,p.5
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وتعدواإلشاراتوالرموزالدالالتمعانيتفسیرعلمهاأنّ علىالسیمیائیةإلىینظر
.1والنقدواللغةاألدبمجاالتفيالعلومأحدثمن

ألنهارموز،حقیقتهافيالكلماتإنإذلها،وتطویرةلأللسنیامتدادالسیمیائیةإنثم
فهماستدعاءفيدائماً وتسهمأصًال،عنهللتعبیروجدتالذيغیرآخرشیئاً تمثل

العالمةقیمةعنینمماوذلكأعمق،دالالتإلىوتشیرما،أمراً إبالغهقصدالمخاطب
.2"حیاتنافي

الطبمجالفي،1752سنةظهرقدسیمیولوجیاأوالالسیمیائیةمصطلحكانوٕاذا
ماحیثالجسدیة،وأعراضهالمرضعالماتدراسةعلىیقومالذيالنفسيأوالعالجي

النصإلىتنظرالسیمیائیةأنمنوانطالقاً هذا،یومناحتىإلیهایستندالدراسةهذهزالت
تحكمذاتهاحدفياللغةفإنالجوانب،متعددلغويإطارأنهعلى" نثراً أمكانشعراً "األدبي
تقفإشارةوالكلمةسیمیولوجي،إشارينظام"وهوتراكیبهامفرداتهاعلىبناءوینشأ،النص

وهذاعیني،لموجودذهنیةصورةهومدلوالً الذهنفيیثیردالأنهاعلىالذهنفي
: "النصأنمبدأمنینطلقانوحقیقتهنصالجوهرأنمنوانطالقاً الداللة،هوالحدث
المحلقةوأطیارهالخیالشطحاتمنالمعبرالرفیعللقولجاً ینسشيءكلقبلیكونأنیجب
فإنسیمیائي،منهجيمنظورمننصاً نقرأحینفإنناثمومن. 3"حدودبدونهعوالمفي

ثل  الفاتحة، مالعتبات المحیطة به،نحویتجهماغالباً القراءةهذهمنالمنشودالهدف
.الهوامش،الخاتمة،المقدمة،التصدیر

ما وراء اللغة، بحث في الخلفیات المعرفیة، مؤسسة عبد الكریم عبد اهللا للنشر والتوزیع، تونس، : عبد السالم المسدي1
.5، ص1994ط، .د

شعریة معاصرة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، مقاربات تشریحیة لنصوصلنص،تشریح ا: عبد اهللا محمد الغذامي2
.13، ص1987، 1بیروت، ط

.93، وزارة الشؤون الثقافیة، تونس، ص36، عددمساهمة في التعریف بالسیمیائیة، مجلة الحیاة الثقافیة: علي العشي 3
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قراءةفيالتطویرفعلنسایرأننایعنيفذلكللنص،جدیداً خلقاً تعدالقراءةبأنسلمناوٕاذا
.                     الشاملالخطابدالالتمنانستشفهالعتبات التي 

ال یمكن أي،عتباتالقراءةةضرور بتقرالتيالمقولةهذهمعنتعاملفحینالحالوبطبیعة
كالمنهجمعینمنهجضوءفيیصحأنیمكنفذلك،دون المرور بعتباتهنصفهم 

األوحدأنهعلىالموقفهذابشمولیةنحكمأنیمكنوالبآلیاته،نؤمنالذيالسیمیائي
.األخرىالنقدیةالمناهجمشروعیةبذلكفسنلغيوٕاالدومًا،حواألص

واإلهداءكالعنوانبالنصیحیطالذياإلطاربدراسةالحدیثةالسیمیائیةاهتمتكلذل
علیهاأطلقالتيالنصوصمنوغیرهاالفصولوافتتاحاتالتوضیحیة،والرسومات
الدارسعلىتفرضالتيئیسیةَّالراتالعتبأحدیعدنوالعنوا. الموازیةالنصوص

الكاتبإلىبالنسبةأهمیةاألكثروهوالنص،أعماقإلىالولوجقبلویستنطقهایتصفحهاأن
التياألولىالبوابةهــوفالعنواناألنظار،إلیهلیجذبوالوقتالفكرياالهتمامیولیهالذي

كینونتهلتهبهالنصجسدعلىالمتربعةالعتباتأخطریعدألنهفتحها،القارئیحاول
مثیرأولإنهالكاتب،طرفمنیكتبماوآخرطرفنامنیقرأماأولوهوووجوده،
وجهةهووالعنوانفیه،وٕاشعاعاتهخیوطهویبثأعالهفيیتمركزحیثالنص،فيسیمیائي

العنوانصفحةعلىمطبوعةلةكت«عنعبارةهوأوالغالف،صفحةعلىالمصغرةالنص
نظامایعددائماكانلذا،1»النشردارأوالكاتباسممثلأخرىلمصاحباتالحاملة
بالعنوانالسیمیاءاهتمامیكنلملذلكالباحث،تغريرمزیةوأخرىداللیةأبعادذاسیمیائیا
فهوتخطیها،یجوزالالتيالنصعتباتأولىلكونه»  كتابیةضرورة«ألنهبلاعتباطیا

ومنه. المعتمةالمناطقبهیضيءمصباحاالناقدالقارئیستخدمهاالتيالكلیةالداللةمفتاح
یعدفهوبالمضمونالعنوانعالقةتبیانخاللمنالكاتبأفكارعلىیقفأنالناقدیستطیع

.16صعبد الرزاق بالل، مدخل إلى عتبات النص، 1
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ترابطالفإن،الفرعهووالعنواناألصلهوالنصكانفإذا. 1العملعتباتأهممن
.كلیهماداللةیولدالذيهوبینهماالعضوي

.18صنفسه المرجع 1
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:1لمحة عن كتاب أوراق الورد
. هو الحلقة الرابعة واألخیرة من سلسلة فلسفة الجمال والحب"أوراق الورد "

، أي بعد سبعة سنوات من تاریخ القطیعة، وقد هدأت نفس 1931وقد صدر أول مرة سنة 
"          مي زیادة "و " الرافعي"ویبدو أن نوعا من المصالحة تّم بین . وسكنت ثائرته" الرافعي"

م غیر أن هذه المصالحة لم تنه القطیعة ولم تبق علیها، فأصبحت 1924في أواخر سنة 
" الرافعي"وقد صّور . العالقة بینهما في منزلة بین المنزلتین، الهي بالصداقة وال هي بالعداوة

ال أرید لي وال لك : " أحسن تصویر فقال" مي"ي إحدى رسائله إلى هذه الصداقة الجدیدة ف
هذا الموقف المتعب بالرضا الغضبان والغضب الراضي، فلیتها لم تكن صداقة إذا كانت              

.2ال تبقى كماهي، وال تنقلب كما تكون العداوة

ننا نجانب الدقة    ولك" أوراق الورد " " الرافعي"فبوحي من هذه العالقة الجدیدة كتب 
حضورًا  " لماري یني"كانت وحدها مصدر هذا التألیف بل إننا نجد " مي زیادة"إذا قلنا إن 

تلك یستمّد من لینها " في الكتاب الَیقّل كثافة عن حضورها، فهما إذن اثنتان ال واحدة، 
هذه یستوحي منها و . وسماحتها وذكریاتها السعیدة معانَي الحب التي تمأل النفس بأفراح الحیاة

.3معانيَ  الكبریاء والصد والقطیعة وذكریات الحب الذي أفعم قلبه باأللم

اإلبداعیة نضجا في مضمونه وشكله، " الرافعي"ونعتقد أن هذا الكتاب هو أكثر كتب 
ثم إنه لّما أّلفه كان في شبه اطمئنان . وقد وضع فیه عصارة تجربته العاطفیة وخبرته الفنیة

فیه أقرب " الرافعي"ثم كان حظ التأمل الفكري فیه أوفر من حظ االنفعال، وكان نفسي، ومن 
.إلى المبدع الواعي لما یكتب، منتبها للغایة التي یرید أن یبلغها والهدف الذي یروم تحقیقه

، دار بوجمیل للطباعة والنشر، "مصطفى صادق الرافعي شاعرا وناثرا، بین الكالسیكیة والرومنطیقیة: "مصطفى الصید1
.39، ص2012ط، .تونس، د

.40المرجع نفسه ص 2

.40المرجع نفسه ص 3
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ولهذا السبب قّدم لفصول كتابه األربعین بفصل تمهیدي، حاول أن یؤرخ فیه لرسائل 
" فلسفة الجمال والحب " وانتهى الى أن هذا اللون من الكتابة في الحب في األدب العربي،

طراز فرید من نوعه، لم تعرف اآلداب العربیة له نظیرا في شعرها ونثرها على امتداد 
. تاریخها



I- العتبات النصیة من منظور النقد االدبي.

II - العتبات الخارج نصیة

III - العتبات الداخل نصیة
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I- األدبيمنظور النقدمن العتبات النصیة  :

:الغربيالنقدمنظورمن النصیةالعتبات1-1

لحقل قد تمت مالمسته من نقاد كثر في ا" النص المحاذي"أن مصطلح البد من ذكر
النقدي الغربي، بحثوا في تمظهراته المفاهیمیة وتجلیاته المصطلحیة وٕان لم یخصصوا له 

.كتابا كامال

النص (من أوائل النقاد الغربیین الذین أثاروا قضیة "Michel foko"فوكومیشیل"ویعدّ 
حة حدود كتاب من الكتب لیست أبدا واض'': في معرض حدود الكتاب، إذ یقول) المحاذي

والكلمات األخیرة، بما فیه الكفایة، وغیر متمیزة ودقیقة، فخلف العنوان واألسطر األولى 
وخلف بنیته الداخلیة وشكله الذي یضفي علیه نوعا من االستقاللیة والتمیز ثمة منظومة من 

1.''...اإلحاالت إلى كتب و نصوص و جمل أخرى

هم متنه النصي إال من خالل نالحظ من خالل هذا القول أن أي كتاب ال یمكن ف
.المرور بعتباته الداخلیة و الخارجیة

) المیـثاق السیر الذاتـي( في كتابه" philipe legeune) "فیلیب لوجان(كما تعرض
اسم الكاتب ( و هي التي تتحكم بكل القراءة من) أهداب النص(أو) حواشي النص( لما سماه 

2.اسم الناشر، حتى اللعب الغامض لالستهاللالعنوان، العنوان الفرعي اسم السلسلة،

یتضح من هذا القول أن العتـبات النصیة تمثل عنصرا هاما للدخول إلى عالم النـص
'' بالتار'' و ما قدمه '' جینت''أنه ما من فارق بین من قّدمه " عبد الحق بلعابد" وقد وضح

.230م، ص 1986، 1ة سالم یفوت، الدار البیضاء، طمحفریات المعرفة، ترج: فوكومیشیل 1

.29،30ص ،)جیرار جینت من النص إلى المناص(عتبات : بلعابدعبد الحق2
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"Balter" الموضوععلىبین أنه تكلم ، و اضیع النص الداخلیة والمحیطةالذي تطرق لمو
الغالف ، العنوان ، المقدمة ، الفهارس، الخواتم : ( داخل النص المحاذي من أشكال في 

1).دور النشر

كان منهجا تعلیمیا، كما دعى لالهتمام ) بالتار( یالحظ من خالل القول أن ما قدمه
مدى تعلقه مع المتن (صة الذي أكد على العنوان بصفة خا" لوسیان غولدمان"بهذا الموضوع 

2).النصي

المؤسس الحقیقي لعلم العنوان، ألنه قام بدراسته من خالل ) (leohok" لیوهویك" ویعد
اطالعه على علم اللسانیات ونتائج السیموطیقیا، فقد رصد العنوان رصدا سیمیوطیقا وركز 

من الدالئل مجموعة '' على البناء و الداللة و الوظیفة وقد عّرف العناوین بوصفها
اللسانیةالتي یمكنها أن تثبت في بدایة النص من أجل تعیینه واإلشارة إلى مضمونه اإلجمالي 

3.ومن أجل جذب الجمهور المقصود

قدم اهتماما واضحا بالمتلقي من خالل أهمیة النص ) لیوهویك( من هنا نالحظ أن 
.المحاذي و دوره في عملیة جذب المتلقي إلى المؤل

.النص المحاذيالحدیث عن لم یغیب "jacques derrida''"  اك دریداج"كما نجد 

.30، ص )جیرارجنیت من النص إلى المناص"(عتبات:" عبد الحق بلعابد1

.24،25، ص نفسهالمرجع 2

.46تبات النص، ص ع: عبد الفتاح الجحمري3
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التي أشار من خاللها hors-livreالمعنونة " la dissemination"ففي مقدمة كتابه 
إلى البناء الفني و الفكري و الوظیفي، واالهتمام بالملفوظات و المستوى اإلیدیولوجي      

.دافعا محفزا في تنبیه القارئ للولوج إلى عالم النصإذ یعتبرها1.في المقدمة و وظائفها

وال یسعنا هنا إال أن نشیر إلى أن هؤالء یعدون األوائل في تسلیط الضوء على عتبات 
النص أو المناص، على أن ذلك ینتظم إذا ما كنا نقصد عند الغرب، أما إذا كنا نقصد   

النص و عرفوا أهمیتها بعد أن نظموها عند العرب نذكر أن علماء العربیة أشاروا إلى عتبات
.في مؤلفات خاصة تحدد قواعد كتابة النصوص

'' جیرار جینت'' و تواصل االهتمام بعتبات النص من قبل النقاد الغربیین ومن بینهم 
.الذي اكتملت معه الرؤیة الخاصة بموضوع العتبات، إذ صارت واضحة المعالم

:العتبات من منظور جیرار جینت2-1

مصدرا أساسیا لكل البحوث التي " عتبات"Seuils''2'' ) جیرار جینت( عتبر كتاب ی
، فقد احتوى الكتاب في ثنایاه الكثیر '' عتبات النص''تهدف إلى فك و تحلیل شفرات نص 

التي تتمثل في مجموع اللواحق النصیة المحیطة بمتن الكتاب '' العتبات النصیة'' من أشكال 
lesو اإلهداءات"les titres"تتمثل هذه العتبات في العناوینمن مختلف جوانبه، و

dédicacesو التصدیرات":les epighraphes "والمقدمات "les prefaces" اسم ،
، و أشكال أخرى حللها جیرا جینت في األحد عشر فصال  "le nom d’outeurالمؤلف 

3.من مؤلفه النقدي المنهجي

.25-24عبد الرزاق بالل ، مدخل إلى عتبات النص ، ص : ینظر 1
2- Gerard genette ; seuils  ed,du seuils.paris ,1987.

.23، ص )مدخل إلى عتبات النص (:عبد الرزاق بالل3
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والنظر فیها على أنها إحدى المشكالت األساسیة إن االلتفات لحقیقة هذه النصوص 
للعمل األدبي تكتسي أهمیة خاصة من خالل الوقوف عندها بالتحلیل والتحدید والمسائلة 
عنها من شأنه أن ینبه القارئ إلى مسالك ممكنة لدخول النص، ویتیح للمتلقي إمكانیات 

1.مختلفة للقراءة، وقد یضيء ما تعتم منها

في هذا الكتاب تعد تتویجا إلرهاصات نظریة سابقة تمثلت في وجود " جنیت"إن أعمال 
بعض اإلشارات السریعة للموضوع وبعض المالحظات التي أكدت ضرورة العنایة به كما   

إذ ال حظ أن الدراسات '' livre de borges préface'' في كتاب المقدمات لبورخیس 
2.ور قاعدة خاصة بدراسة المقدماتاألدبیة ما زال یكتنفها نقص یتمثل في عدم ظه

من بین المؤلفات التي أشار '' palimpsestes'' ''أطراس'' كما یعد كتاب جیرا جینت 
فیها إلى العتبات النصیة ضمن اإلطار المنهجي العام الذي تمثل في عرض أشكال 

.المتعالیات النصیة

كانت أكثر " یرارجنیتج"كما نشیر إلى أّن أهم الدراسات التي تناولت العتبات بعد 
تطورا ونضجًا بفضل استفادتها مما سبقها من جهود علمیة وأكادیمیة، كان غرضها الضبط 

وٕاذ یعد انتقاء بعض الفصول من مؤلفات مختارة 3.المنهجي بواسطة التأصیل      والتحدید
نجد مثال من حیث بنائها الفني والفكري والوظیفي،'' العتبات النصیة '' لدراسة بعض أشكال 

.hors-livre4المعنونة ladisseminationلكتابه '' جاك دریدا'' مقدمة 

.23المرجع نفسه ، ص 1

.24عبد الرزاق بالل ، مدخل إلى عتبات النص ، ص: ینظر 2

.25ینظر المرجع نفسه، ص 3

.25ینظر المرجع نفسه، ص  4
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" discour du roman"لكتابه " henri mitterrand"و تعتبر مقدمة هنري متران 
حیث عني فیها بالقوانین العامة المنظمة لكتابة المقدمة من حیث الملفوظات و الضمائر    

1.ناف المتكلمینو تنظیم الكلمات وفق أص

بكل أصنافها وأنواعها     '' العتبات النصیة '' كما تم انتقاء مؤلفات بكاملها لدراسة 
من مقدمات وٕاهداءات وعناوین ومالحق، وال جدال في أن أهم مؤلف یمثل هذا االتجاه    

عتبات لجیرار جنیت الذي یعد مصدرًا رئیسیا لكل باحث في هذا "seuils" هو كتاب
2.وعالموض

'' العتبات النصیة '' وعلیه سنتناول ما جاء في هذا الكتاب بالتفصیل ، إذ یحدد مفهوم 
كل ما یجعل من النص كتابا یقدم إلى قرائه أو بشكل أعم إلى الجمهور، وهو بذلك '' بكونها 

3.''أكثر من مجرد حد أو حاجز إنه عتبه

توغل في النص و فهمه، فهي ومن هذا المنطلق تمّكن العتبات النصیة القارئ من ال
مجموعة ''تمنحه فرصة للتعرف علیه و إعطائه فكرة أولیة ، و تعد أول لقاء بینهما ألنها 

تأتي محایثة للنص من جمیع الجوانب المحاطة به، و اإللمام به إلماما 4'' غیر متجانس
.كلیا شامال من الداخل و الخارج

:را جنیت إلىوعلیه یمكن تقسیم العتبات النصیة حسب جی

:الداخليالموازيالنصأوالداخلیةالعتبات-أ

.297اشتغال المقدمة في الخطاب النقدي القدیم ، ص مصطفى الشاذلي ، مقاربة أولیة لكیفیة: ینظر 1

297ص،المرجع نفسه: ینظر2

.297ص،الشاذليمصطفى: ینظر3

4 Chiristion achour et simon rezzoug,p28 .
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:، فالّنص الموازيموازیة تحیط بالمتن الداخلياالعتبات الداخلیة نصوصتعدّ 

، مقدمة عنوان الكتاب: ذي یقع حول النص في فضاء النص أوالكتاب نفسه مثلهو ال'' 
1.''بعض المالحظاتعناوین الفصول و العناوین الفرعیة،

ة من النصوص الموازیة من هذا القول نتأكد من أن العتبات الداخلیة تعتبر مجموع
هذا الجزء من أشكال العتبات هو من قائمة طویلة و خصائصه، تكون ضمن لكل كتاب و 

من العناصر التي تبنى علیها العتبات الداخلیة أو النص المحیط، و علیه تكون العتبات 
العنوان أوالتمهید: الكتاب مثل أخذ موقعه داخل فضاء كل خطاب مادي ی'' الداخلیة 

2.''عناوین الفصول أو بعض اإلشارات: یكون أحیانا مدرجا بین فجوات النص مثل و 

مل كل ما یحیط بالكتاب تشبالنص مباشرة و بالتالي تعد ملحقات نصیة تتصلو 
.المقدمةهداء و اإلمن غالف واسم المؤلف والعنوان و 

:تبات الخارجیة أو النص الموازي الخارجيالع-ب

) epi(السابقة الیونانیة'' ) Epitescte( لقد تناول هذا المصطلح جمیل حمداوي
3.''على أن النص الموازي الخارجي أو الردیف أو النص العمودي المصاحب 

ما یؤكد أنهما متكامالن ألنه) الداخلیة و الخارجیة( بعد عرض جنیت لكال النوعین 
لتصبح بذلك رقما حسابیا بسیطا ضمن '' العتبات النصیة'' یتقاسمان الحقل الذي تشغله 

:أجندة ریاضیة بمعادلة 

1 Voir: gerard genette , seuils p11.

.27نبیل منصر ، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ص: ینظر 2

www؟الموازي، لماذا النصجمیل حمداوي3 .arabic nadwah.com. ،27/04/2016.
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Paratexte = peritexte + epitexte

هذه األبعاد یمكن تحتاج إلى أبعاد مختلفة و '' نصیةالعتبات ال'' یرى جنیت أن دراسة 
:الخمس التالیةا من خالل األسئلة إدراكه

، سؤال )كیف؟(، سؤال الكیفیة )متى؟(، سؤال الزمانیة )أین؟(یة سؤال المكان'' 
1'').لماذا؟، وسؤال الوظیفة)إلى من؟(، و )ممن؟(التواصلیة

ترد العمل بطریقة في ، إنما إذن فالعتبة النصیة ال یمكن لفصل أحد أجزائها عن اآلخر
.ب إطاره النهائي وشكله الخاصتامنسجمة تعطي النص أو الكمحددة و 

قسم النص المحاذي یه علج'' عتبات ''بالنص المحاذي في كتابه "جنیت"إن اهتمام 
)epitexte(و النص الفوقي ) peritexte) ( النص المحیط: ( قسمین هما إلى

و تنطوي تحت كل منهما عناصر محاذیة، یمكن تمثیل مكونات النص المحاذي النشري
:التألیفي بالجدولین اآلتیین

2:جدول مكونات النص المحاذي التألیفي

النص الفوقي التألیفي النص المحیط التألیفي 
الخاص العام 

اسم الكاتب 
)الرئیس و الفرعي( العنوان 

العناوین الداخلیة 

ءات الصحفیة و اإلذاعیة اللقا
التلفزیونیة
الحوارات 

)العامة والخاصة(المراسالت 
المسارات

المذكرات الحمیمیة

، 2000،ط.ب العرب، دمشق، داد الكتالمعاصر، منشورات اتحاراءات في الشعر العربي الحدیث و ق: خلیل الموسى1
.72ص

.4،5، ص ) جیرار جنیت من النص إلى المناص( عتبات : عبد الحق بلعابد 2
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االستهالل 
المقدمة
اإلهداء

التصدیر 
المالحظات
الحواشي 
الهوامش

المناقشات
الندوات

المؤتمرات 
القراءات النقدیة

النص القبلي
التعلیقات الذاتیة 

1:جدول مكونات النص المحاذي النشري-1

النص الفوقي النشريالنص المحیط النشري
فالغال

صفحة العنوان
jaquettesالجالدة 

كلمة الناشر 

اإلشهار
cataloguesقائمة المنشورات 

pressالملحق الصحفي لدار النشر 
dedication

:عربي الر النقديمنظو الالنصیة فيالعتبات 3-1

عبارة '' إذا أمعنا النظر في طبیعة التألیف العربي التراثي نجد أن أول ما وصلنا منه 
رویات شفویة ینقلها طلبة العلم عن علمائهم، و غالبا ما أخذت طابع الحوار الذي عن م

2.''یعتمد السؤال و الجواب

تطور حركة التألیف المنظم في الثقافة العربیة إال أنه مع ظهور علم الكتابة و 
عرب ضرورة تحدید ضوابط اإلسالمیة منذ منتصف القرن الثاني للهجرة أدرك العلماء ال

.50ص المرجع نفسه،: ینظر1

.26، مدخل إلى عتبات النص، صعبد الرزاق بالل: ینظر2
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الكتابا یسیر علیه العلماء واألدباء و وضع قواعد التألیف لتكون منهاجبة و الكتا
.نتاج مؤلفاتهمإفي 

خاصةنعثر على مصنفاتفسالمغرب ى كتب النقد التراثي في المشرق و ٕاذا عدنا إلو 
: ب الذین اهتموا بموضوع الكتابة والكتاب  نذكر منهم الكتّ اخاصة عند '' العتبات النصیة''بـ

.1الصوليابن قتیبة و 

یحوي جملة یحتاجها الكاتب الذيللصولي '' أدب الكتاب'' من نفائس مكتباتنا العربیة و 
مل على طائفة تیشهوو ،فیهباإلیجاز البلیغ و وضوح االفكار الحاذق، و هذا الكتاب یمتاز

ات العتب''التصدیر، الحظ، أما عناصر: خاصة بأدب الكتابیمات التالمن الموضوعات أو 
ناشریها، إذ بإمكانها المساعدة على فتح مغالیق و فهي انشغاالت محققي النصوص '' النصیة

مالحظات هامة و تعلیقات مفیدة توجد على الحاشیة،المخطوطات أحیانا إلى جانب المتن 
شیئا منها على الغالف الداخلي والخارجي قد نجدضمنها مقدمة الكتاب أو خاتمته، و تت

تحدید زمن المخطوطة إن لم ات تعني على تقدیم آراء المؤلف و لمالحظهذه اللمخطوطات و 
اختبار النساخ لواحدة من العبارات ''، كما یساعد في تحدید هذا التاریخ تكن تحمل تاریخا

غفر اهللا''أو '' اهللاه رحم'' التقلیدیة التي تلي عادة اسم المؤلف أو األدیب أو العالم كقولهم 
ألنها تتضمن ما إذا كان الناسخ قد خط الكتاب في زمن '' عمره و مدهأطال اهللا '' أو ' له

2.المؤلف أو بعد وفاته

تحقیق النصوص '' الفني عن البیان الموسوم بـ"عبد السالم هارون"أما كتاب 
، و قد حقق الكثیر عربي حداثي ضمن تحقیق المخطوطات، یعتبر أول متن''و نشرها

.8، صالبن قتیبة" الشعر والشعراء"النصیة في التراث النقدي العربي: سعیدة تومي: ینظر 1

.71، ص 1999، 8دراسة في مصادر األدب، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: الطاهر أحمد مكي 2
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كما نسبة الكتاب إلى مؤلفهي تتعلق بتحقیق عنوان الكتاب، واسم المؤلف، و تمن اإلشارات ال
:أنه یخص بالذكر 

.وصف مخطوطاتهالعنایة بتقدیم النص و -1
.العنایة باإلخراج الطباعي-2
.صنع الفهاریس الحدیثة-3
1.التذییالتاالستدراكات و -4

و یعطیه نالحظ أن عبد السالم هارون یثبت انجازات عربیة حدیثة تتعلق بالنص
.خاصیة في العنایة به

عن عبارة'' الشعر العربي الحدیث بنیاته وٕابداالتها'' في مؤلفه "محمد بنیس"أما 
عتبات مرتبطة ارتباطا جدلیا مع النص بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، و یقصد بها 

ته،داخله و خارجه في آن، تتصل به من استقاللیالعناصر الموجودة على حدود النص'':
2.''و ینتج داللیتهصي كبنیة و بناء أن یشغلتنفصل عنه انفصاال ال یسمح للداخل النو 

'' العتبات النصیة'' في حین یؤكد فرید الزاهي أن النص حینما یتحدث عن محیطه الخارجي 
هو داخل كیف یمكن إقامة خطاب حول الالمنتظر؟ أي ما '' فهذا یفترض صعوبة معینة 

3.''فق انتظار النصأظار القارئ و ضمن أفق انت

.48-43، ص 1998، 1عبد السالم هارون ، تحقیق النصوص و نشرها ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط : ینظر 1

، 1986، 1دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، ط، 1الشعر العربي الحدیث ، بنیاته و إبداالتها ، ج: محمد بنیس 2
.76ص 

، 1دراسة في السرد الروائي والقصصي، افریقیا الشرق، الدار البیضاء، ط، فرید الزاهي، الحكایة و المتخیل:ینظر3
.85ص، 1986
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أن تصوره للعتبات، فهو یرى جیرا جنیت في فلم یختلف كثیرا معأما سعید یقطین
والصور و الذیولالعتبات النصیة توجد في العناوین و العناوین الفرعیة و المقدمات

1.نصيتوسع أكثر في شرحها عند تحدیده ألنواع التفاعل القدو و كلمات النشر،

'' العتبات النصیة'' مما سبق نالحظ أن النقاد العرب كان لهم السبق في دراسة 
.و كانت لهم جهود في عرضها و توسعوا في دراستها

العالقة التي ینشئها النص'' :أن العتبات النصیة هي"الواحدعمر عبد "كما یرى
التنبیه، ، العنوان الداخلي، التصویريلعنوان الفرع، االعنوان: مع محیطه النصي المباشر

الزخرفة  ،، العبارة التوجیهیةل الصفحات، الهوامش في آخر العملالمالحظة، الحواشي، أسف
2.'' إلخ...، البیان ، الرسم، الغالف، المالحقالدیباجات

ففي إطار هذا الجموع النصي یكون عمل أدبي ، بمعنى أنها عالقة نصیة تنشأ 
.ص األصلي و نصوص أخرى تتقدمه أو تتأخر عنه ، لكن تبقى في نفس محیطهبین الن

فالمناصالنص الموازي لنصه األصلي'' :أن العتبات النصیة هيیشیر بلعابد إلى
لكنه نص یوازي النص األصلي ، فال یعرف إال به و من خالله، و بهذا نكون قد و نص،

3.'' ...وره و قرائه قصد محاورتهم و التفاعل معهمجعلنا للنص أرجال یمشي بها لجمه

تقها البحث في بعض ما أنجز كان من نتائج ذلك أن ظهرت دراسات أخذت على عا
، الموضوع یمكن أن نعدها دراسات رائدة أسهمت في فتح الباب أمام الباحثینحدیثا

لدار البیضاء ، المغرب ، سعید یقطین ، انفتاح النص الروائي ، النص و السیاق ، المركز الثقافي العربي ، ا: ینظر 1
.96،99، ص 2001، 2ط

.68، التعلق النصي، ص عمر عبد الواحد2

.28، ص )جیرار جنیت من النص إلى المناص( عبد الحق بلعابد، عتبات : ینظر 3



المهاد النظري: سیمیائیة العتبات:                             الفصل األول

28

'' ألدب الغربي النشأة و التطورالعنوان في ا'' السیما عتبة العنوان "و الدارسین للعتبات و
) سیمیاء العنوان الشعري( لمحمد فكري الجزار و) صال األدبيالعنوان و السیموطیقا االت( و

1''.سو لبسام قط

المعاصر، رسالة لعنوان في الشعر العربي الحدیث و الرسائل األكادیمیة مقاربة ا'' من و 
2'' .)جمیل حمداوي(ماجستیر 

مدخل إلى عتبات النص ( لكتب التي اهتمت بدراسة عتبة المقدمة  من األبحاث و او 
رسالة جامعیة لنیل شهادة دبلوم : الذي أشار في هوامش كتابه منها ) عبد الرزاق بالل(ـل

المقدمة " م للمیالد بعنوان 1990الدراسات العلیا كلیة اآلداب بالدار البیضاء عام 
" .في التألیف النقدي القدیم

مقاربة الخطاب المقدماتي الروائي '' ما نشیر إلى رسالة جامعیة أخرى بعنوان ك
3.''سعدیة الشاذلي''

یبدو واضحا أن هذه الدراسات أثمرت جهودا لها الفضل في السبق و الریادة في نشر األفكار 
ده ، لكن دراسة العتبات لدى النقاد العرب تخرج عن اإلطار العام الذي حدالنقدیة الجدیدة

"جیرارجنیت"النقد الغربي خاصة التصور الذي قّدمه

.31،32ص،العربیة) روایة األجیال( صیة في سهام السامرائي ، العتبات الن: ینظر 1

.32، صالمرجع نفسه: ینظر 2

.32، ص مدخل إلى عتبات النص: عبد الرزاق بالل3
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:موقف النقاد من العتبات

فهناك " العتبات النصیة "المبدعین في قضیة استحضار أو تغییب راء النقاد و آكثرت 
في بناء النص ونسیجه الذي ال یمكن االستغناء عنه ر من یرى أنها عنصر فاعل ومؤث

:منهانذكروذلك لعدة أسباب 

كالعنوان بوصفه خطابا مستقال عن مصدره : لحفاظ على هویة النصوص المركزیةا-1
.وسیاقه وكذلك الحال فیما یخص اسم العلم

هذا ما ینهض به الخطاب التقدیمي، وكذا : االهتمام بحسن تالقي النص المركزي-2
.االحترامات التي نجدها في النصوص التوجیهیة

1اسم العلم والمقدمة: راءة مثلتوجیه القارئ نحو نموذج محدد من الق-3

في حین هناك من یرى بأنها ترف فكري، وفریق آخر یرى بأنها جزء من هذه العتبات یظل 
2.في النهایة مجرد مكمالت ألنها ال تخضع لرؤیة  الكاتب الشخصیة ومقصدیته

لك أن العتبات النصیة كانت عنصرا فاعال في بناء شعریة الخطاب إال أن ذ: وخالصة القول
كله ال یمكن أن یغني عن قراءة المتن النصي وذلك بالوقوف عند المتن ذاته، لذا فإن دور 
هذه العتبات ال یمكن أن یكون بدیال عن دور اللقاء الفعلي بین القراءة والنصوص نفسها، 

.واستنادا إلى هذا یمكننا القول أن العتبات مصباح یضیئ الدرب للمتن

52،53لكتابة في الروایة العربیة، صعتبات ا: سوسن البیاتي .1

.33مدخل إلى عتبات النص، ص: عبد الرزاق بالل 2
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-II نصیةالعتبات الخارج:
تقعبمعنى العتبات التي) العتبات الخارج نصیة(سة وتحلیال نتناول في هذا المبحث درا

حیث تعتبر عتبات م عملیة تلقیه للمتلقي،وتنظّ ،خارج المتن النصي فهي تأتي قبل النص
ولى التي تواجه القارئ وتساعده في القبض جوهریة مهمة، كما أنها تعتبر الواجهة األ

:من أبرز العتبات الخارجیة نذكریوط المتشابكة للمتن النصي و على الخ
:عتبة الغالف-1

یعتبر الغالف العتبة األولى للدخول الى عالم النص من أجل استكشاف مضمونه 
وغالبا وصورولى من رسوم ولوحات تشكیلیةالصفحة األأو ما یمكن أن یمأل،وأبعاده الفنیة

فالغالف ومكوناته یعد المدخل األول لعملیة القراءة "اختیار دور النشر منما تكون
یتم عبر هذه المكونات وما تحمله ،باعتبارات اللقاء البصري والذهني األول مع الكتاب

.1"دبي أم في سیاق المؤسسة األدبیةسواء في سیاق النوع األمن داللة مؤطرة للنص،

ئیته وتشارك في مقرو ط بالنص،مجموع اللواحق التي تحی"لذا یعد الغالف من بین 
إذ یتضمن عنوان ،الخارجي الذي یحوي معظم المعلوماتوالتي لها موقع ضمن بنائه

والتعیین األجناسي، قد یتم الطبع،سنةلوحة الغالف، دار النشر و ،فاسم المؤلالكتاب،
یمكن اء أحیانا عن بعض المعلومات دار النشر وسنته على سبیل المثال ولكن الغناالست

.2"االستغناء عن تفاصیل أخرى كعنوان الكتاب واسم المؤلف ولوحة الغالف

، عمــــــــان، األردنوالتوزیــــــــع، للنشــــــــر وطــــــــار، فضــــــــاءاتاللغــــــــوي فــــــــي روایــــــــات الطــــــــاهر النســــــــیج: الخطیــــــــبعبــــــــد اهللا 1
.17ص2008،1ط
.36النقدیة، صعتبات الكتابة في مدونة محمد صابر عبید : سوسن البیاتي2
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:        المؤلفاسم-2

أن بعضیجهلأحدوالالنصمعتعاملهتمهد للقارئمهمةقرائیةعتبة"المؤلفاسم"یمثل
.1فنیتهاأوأدبتهاولیس إلىأساسامؤلفیهاإلىشهرتهاترجعاألدبیةاألعمال

العملویكون هذاحیانا،أاألدبيعملهفيدورإن للمؤلفالقولهذاخاللمننالحظ
.شهرتهفيأخرى سبباأحیانا

یمثل أهمیة ،أدبيغیرو أكانأدبيكتابأيغالفعلىالمؤلفاسملظهورأنكما
أعلىفيفالمؤلاسمجهةتثبیتأماالتجاریة،حتىوالنوعیةأوالملكیةخاللمنبارزة

الكتابیمتلكها صاحبالتيالرفیعةالمنزلةعلىیدل"الرافعيصادقلمصطفى"الكتاب
الخصائصیحدد"أنالقارئیستطیعإذ،المتلقيتوجیهسلطةیمنحهناالمؤلففاسم

حضورلهومعروفالمؤلفاسمكاناذاالسیماذاكأوالمؤلفلهذاالفكریةواألسلوبیة
ذهنیةتعالقاتمناالسمهذایشیر إلیهأنیمكنماعلىفضالاألدبیة،ةالساحعلى
یستحضرهأنیمكنوما،)انثىأوذكر (الجنسویةوالتاریخیةوالجغرافیةالمؤلفهویةمع

2."المنتجالنصفيستؤثرحتماألنهاكتاباتهوبیئتهمنالمؤلفعنالمتلقي

:أنواعه ووظائفه: العنوان- 3

:غةل-أ

إن الخوض في تفصیالت مدلول العنوان اللغوي والرجوع إلى المعاجم اللغویة التي سعت 
العنوان، داللیا شاسعا لمفردة و معجمیا.إلى توضیح داللته ومفهومه في سیاقه النصي

.20ص، الجزائر، 1دار الهدى للنشر والتوزیع، طعمر محّمد الطالب، مفهوم الروایة السیریة، : ینظر 1

.74، ص2007ماي ،7، عدد61، ج16مج مجلة عالمات، عتبات النص،: باسمة درمش 2
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، ضمن انحدارها النسبي من ثالث وحدات )العلوان(كسرها، أوأي بضّم العین و ) الٌعنوان(
ویمكن لنا االقتراب من هذا الطیف الداللي باستثمار موسوعة ) ، َعنَا، َعَلنَعَننَ (معجمیة 

.1"ابن منظور الّلغویة

:ورد في لسان العرب البن منظور

ظهر أمامك وَعنَّ : َیعن ویُعنُّ عَنَنا وُعنواًناالشيءعّن ": َعَننَ "في باب العین وفي ماّدة "
.وَعرَض اعَترَض : وَیعنُّ عًنا وُعنواًنا، واعتنّ 

كَعنوَنة : وَعننُت الكتاب وأعننُته، أي عرضته له وصرفته إلیه، وَعنَّ الكتاب َیعنُه عّنأ وعّننته
.وَعنوَنته بمعنى واحد مشتق من المعنى

عنْنُت الكَتاب تْعنْینًا وَعَنیُتُه َتعنَیًة إذا عْنونُتُه، أبدلوا إحدى النونات یاءا : قال اللحیاني
فلما كثرت النونات ُقلبت إحداها "َعنانٌ "لكتاب من ناحیته، وأصله ّنه یعُن اوُسمَي عنوانا أل

واوًا، ومن قال ُعلوان الكتاب جعل النون المًا، ألّنه أخفُّ وأظهُر من النون، ویقال للرجل 
2."قد جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته: الذي یعرض وال ُیصرحُ 

مقطع لغوي أقل من الجملة نصا" و فهاالصطالحیةأما داللته : صطالحاا- ب
أنه یعتبر الركیزة األساسیة للتعرف على النص فهو یعني اسم الكتاب كما.3"أو عمال فنیا

دمشق، ،والترجمة والنشرالتكوین للتألیف، دار )العتبةمغامرة تأویلیة في شؤن (في نظربة العنوان : حسینخالد حسین 1
. 56، ص،2007، 1طسوریا، 

دار صادر للطباعة ، مادة عنن من باب العین،4المجلد لسان العرب،:ظورأبو الفضل جمال الدین  ابن من2
3152، ص1997بیروت لبنان، والنشر، 

.155، ص 1983ط ،  بیروت، دمعجم المصطلحات األدبیة، دار الكتاب اللبناني، : سعید علوش3
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للبدایة ملزمة،كما نسمي األشخاص وهو یحمل منً قصدیة فاعلة لكشف الباطن بفعل إرادة 
.                     1"وٕاخراج المعنى

العنوان عتبة من عتبات النص أو مفتاح "القیم النقدیة ترى أن أن بعض باإلضافة إلى
.2"من مفاتیحه، أو باب نلج منه إلى العالم النصي

بدءا من طباعة"ر،ونعني بهذا أن لكل شيء في الخطاب األدبي له وظیفة ودو 
الشعریة ومساحات البیاض إلى ما یرد في النص، غیر أن بعض العناصر في هذا الصفحة
تنتهي بأداء وظیفتها كالفهارس واإلهداءات والبعض اآلخر یظل فاعال على الرغم الخطاب

من أداء وظیفته، وهذا االستمرار هو ما یمیز الكلي من الجوهري، وهو مجال اهتمام التحلیل 
.3"النصي

ألنهم ،هملوا كثیرا العنوانأالدارسین العرب أو الغربیین قدیما وحدیثا قد ویالحظ أن
لیه على أنه ملفوظ لغوي ال قیمة له، لذلك نجدهم قد تجاوزوه مع باقي العتبات نظروا إ

هو األخرى التي تحیط بالنص، لكن العنوان لیس مجرد اسم یدل على العمل األدبي، إّنما
إذ تنطوي عتبة .4وغامضة لممراته المتشابكةوٕاضاءة بارعةمدخل نلج منه إلى النص 

.یة واالختیار والتنظیم والوضعالعنوان على قدر كبیر من الحر 

، دار السیاب للطباعة )المقفعالبنقراءة في حكایات كلیلة ودمنة (التحلیل السیمائي للخطاب : ناصر شاكر األسدي-1
.154، ص 2009، 1والنشر والتوزیع، لندن، ط

.73قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص :خلیل الموسى-2
محمد فكري الجزار، لسانیات االختالف، الخصائص الجمالیة لمستویات بناء النص في شعر الحداثة ، دار : ینظر3-

.280، ص 2001، 1إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
2006أوت WWW arabic.nadwa.com،27لعربیة،جمیل حمداوي، صورة العنوان في الروایة ا: ینظر-4
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قد اهتمت المناهج النقدیة الحدیثة بالعتبات، إذ أن بعض األبحاث في مجال علم ل
أكدت على أهمیته في دراسات معمقة وبشرت بعلم جدید هو ،السرد والمنطق والسیمیوطیقا

: ن منهمالذي اهتم بصیاغته وتأسیسه باحثون غربیون وحداثیو ،)Titrologie(علم العنوان 
) La marque du titre: (وقد تمیز هذا األخیر بكتابه)هتران لیوهوك(، )جیرار جنیت(
وقد شغل أهم دراسة علمیة للعتبات "Seuils) "جیرارجنیت(، كما یعد كتاب "سمة العنوان"

. حیزا كبیرا من كتابه-صر العتباتبصفته أحد عنا-العنوان

الروائي أو الشعري قد اهتمت بالعنوان ألنه إن كل الدراسات التي ركزت على الخطاب
ویحدد مضمونه ویؤثر ،من الخطابات اإلغرائیة بالدرجة األولى كونه یعین النص

)Expéditeur(موجه من مرسل )Message(وباعتبار العنوان رسالة موجزة .في جمهوره
بتلخیص مجمل ) أو السامعالقارئ (قصد إفادة هذا األخیر )Destinataire(إلى مرسل إلیه 

التي ثیقا بین وظائف العنوان والوظائفوعلیه نشأت عالقة ترتبط ارتباطا و .الخطاب
Roman) (رومان جاكبسون(اقترحها  yakobson ( للغة من حیث تأدیتها للرسالة المرجعیة

ي ألن العنوان یعتبر مفتاحا إجرائیا في التعامل مع النص في بعدیه الدالل"والتناصیة 
. 1"والرمزي

أربع وظائف للعنوان تمیزه عن باقي " عتبات"في كتابه )جیرار جنیت(حدد وقد 
:الخطابات األخرى وهي على النحو التالي

La fonction de: (الوظیفة التعیینیة-1 désignative(

ها تتكفل نّ أل)nom(كما جرت علیه العادة في التسمیة العنوان اسم رفیع-
، وهذه 2"كما نسمي شخصا تماماتعننه،أن تسمي كتابا یعني أن تعّیَنهُ "بتسمیة العمل و

.78، ص )جینیت من النص إلى المناص جیرار(عتبات  : عبد الحق بلعابد-1
.437، ص )عنن(العرب، مادةمنظور، لسان ابنأبو الفضل جمال الدین : ینظر-2
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وتشیر إلى محتواه ،ّنها تّعرف بالمتنإالتسمیة تهدف إلى التعرف علیه بكل دقة من حیث 
وتصبح بمقتضاها مجرد .وهي أكثر الوظائف شیوعا وانتشارا، تشترك فیها األسامي أجمع

یستعمل النقاد و.وهي تحدید هویة النص.عمال الفنیةملفوظات تفرق بین المؤلفات واأل
Joseph Besa()جوزیف بیزا كامبورربي(تسمیات أخرى لهذه الوظیفة ذكرها 

Compube(في كتابه) :les fonction de titre ( استدعائیة)Appllative( عند
)Kanorowics()كانتروویكیس(عند)Referencielle(ومرجعیة ، )Greveel()جریفل(

فهي الوظیفة الوحیدة " .واحد هو التعیینإلى معنىرغم اختالف هذه التسمیات إال أّنها تتجه 
اإللزامیة والضروریة، إال أّنها ال تفصل عن باقي الوظائف ألنها دائمة الحضور ومحیطة 

.1"بالمعنى

مكن تعین اسم الكاتب وتعرف به للقراء بأقل ما یالتعیینیةومنه نستخلص أن الوظیفة
.تعریفه من احتماالت

)La function déscriptive(: الوظیفة الوصفیة-2

الموجهة له، ولهذه الوظیفة جانبا االنتقاداتیسعى العنوان إلى جعلها مسؤولة عن 
إیجابیا وهو حریة المرسل في اختیاره لما یقوم به المرسل إلیه من تأویل، إذ تعد هذه الوظیفة 

هيخصائصه الموضوعیة أو الشكلیة وقد كثرت تسمیاتها وصفیة تصف النص بإحدى 
أما ).F, Ab renatives(الوظیفة التلخیصیة )نتشتاینغولدن(األخرى، إذ یسمیها 

.Métalinguistique(2(فیسمیها الوظیفة اللغویة الواصفة )كونتوروویس(

ةـــمهمة ـفــها وظیــنینیة، وأــودة بنفس قوة الوظیفة التعیـــأنها وظیفة موج"جنیت"یؤكد 
.نتقادات الموجهةستغناء عنها كونها المسؤولة عن االالعملیة التواصلیة وال یمكن االفي

.78، ص )یرار جینیت من النص إلى المناص ج(عتبات،: عبد الحق بلعابد-1
.86ص المرجع نفسه،-2
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)La fonction connotative: (اإلیحائیةالوظیفة-3

الوظیفة اإلیحائیة مرتبطة بما قبلها، سواء أراد الكاتب ذلك أم لم یرد وتأتي هذه الوظیفة 
لوصفیة، وتسمى أیضا بالوظیفة الداللیة الضمنیة المصاحبة، فهي ككل مصاحبة للوظیفة ا

دائما قصدیة لذلك ال یمكننا الحدیث عن وظیفة وهي لیستملفوظ لها طریقتها في الوجود، 
لوظیفة الوصفیة، في بادئ األمر مع ا)جنیت(دمجها "لذلك إیحائیةإیحائیة وٕانما عن قیمة 

، وتعتمد هذه األخیرة على مدى قدرة المؤلف 1"یفيرتباطهما الوظثم فصلها عنها ال
.ن خالل التراكیب اللغویة البسیطةعلى التلمیح واإلیحاء م

La(اإلغرائیةالوظیفة-4 function sédductive(

ما یعرف بالوظیفة اإلشهاریة، وتعد ذات طبیعة استهالكیة، وذلك ألّنها قضیة الكاتب، 
وتعمل واالنتظارالمغري وهو ما یحدث التشویق وانجذب القارئ للعنوتركز على

هذه الوظیفة على لفت انتباه المتلقي وشده إلى المتن من خالل الرجوع إلیه لتوضیح 
.2الدالالت واإلیحاءات بتفصیل أكثر

هذا ، لهذا یطرح(...)هذه الوظیفة مشكوك في نجاعتها " یرى بأن ) جنیت(غیر أن 
التساؤل المحفز على الشكّیة أیكون العنوان سمسارا للكتاب وال یكون سمسارا لنفسه؟ فال بد 

وراء لعبة اإلغراء الذي سیبعدنا عن مراديبستالاالمن إعادة النظر في هذا التمادي 
.3"هصسیضر بنو ، العنوان

.87، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد-1
.88المرجع نفسه، ص: ینظر 2

.88ص المرجع نفسه،-3
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تتقاطع هذه غل على جذب انتباه القارئ وتشویقه، لذلك تتشابك و تأي أنها وظیفة تش
:الوظائف في مجموعها نوردها كالتالي

.الوظیفة القصدیة= الكاتب          العنوان 

.الوظیفة التأثیریة= العنوان          القارئ 

.الوظیفة التفكیكیة= القارئ          العنوان 

.الوظیفة اإلیحائیة+ الوظیفة األنطولوجیة= النص العنوان        

.1الوظیفة الشعریة= العنوان العنوان 

2:ونمثل بهذا المخطط مجموعة هذه الوظائف

الوظیفة األنطولوجیةالوظیفة اإلیحائیة

الوظیفة التأثیریة

الوظیفة القصدیة      الوظیفة الشعریة       الوظیفة التفكیكیة

، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، )مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة(في نظریة العنوان : خالد حسین حسین-1
.98، ص 2007، 1سوریا، ط دمشق، 

.99المرجع نفسھ ص 2

النص

القارئ العنوان الكاتب
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:أهمیة العنوان- 5

والرأس    ،رأس النص" هو أو ،ان الفتة توضح الكثیر من مطالب الكاتبیعد العنو 
یحتوي الوجه وفي الوجه أهم المالمح، ولذلك فإن البحث في العنوان هو البحث في صمیم 

نص مرتبط بهيّ أفعنوان ،س مرتبط بالجسد بصیالت دقیقة جداأوكما ان الر ...النص
.1"رأسونص بال عنوان، جسد بال،رتباطا عضویاا

ال یمكن أن نتصور جسدا بال رأس كذلك ال یمكننا أن نصادف نصا بال عنوان 
:نذكر"جنیت"والعناوین هنا تتحدد تسمیتها اعتمادا على ما جاء به

العنوانle titreالعنوان الحقیقي أو المركزي أو األصليوهو.

 العنوان الفرعيle titre secondaireنويأیضا العنوان الثاویسمى.

الجناسيالمؤشر (للكتابویقصد بها ما یحدد الجنس األدبي :اإلشارة الشكلیة(
.2من شعر أو قصة أو روایة

من خالل داالللمنظور التركیبي عالقة بالعنوان بوصفه عمالأنّ من كل هذا یتضح 
یتداول سم للشيء یعرف به وبفضلهفالعنوان للكاتب كاال" الوظیفة التي یؤدیها كل منهما 

لذلك أصبح العنوان في النص ضرورة ملحة ال یمكن االستغناء .3"یشار به إلیه ویدل به علیه
عنها لذلك نرى الُكتاب یتفننون في وسم مدوناتهم كما یتفننون في اختیارها بالتنسیق بالخط 

.والصورة المصاحبة

.84قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص : خلیل الموسى-1
.61Voir- Gerard Genette, seuils, p 60 ,-2

.15ص الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، القاهرة، العنوان وسیمیوطیقا االتصال األدبي، : محمد فكري الجزار-3
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III -العتبات الداخل نصیة:

مصاحب أو النص الموازي المطوق ذلك النص النص العتبات ّرف بأّنهاتع
للنص األصلي والذي یعني مجموع النصوص التي تحیط بمتن الكتاب من جمیع 

العنوان والمقدمة واإلهداء والفاتحة والمالحق وكل ماله عالقة بتوابع : مثلجوانبه
ما ، وهوأو الناشر أو الطابع داخل الكتابالنص والمتممات التي یلحقها المؤلف 

الشهادات : ما هو خارج متن الكتاب مثل" أما ) péritexte(تبات الداخلیة یعرف بالع
أو إلرشاد القارئ وتوجیهه حتى ،والمحاورات واإلعالنات سواء لبواعث ابداعه وغایاته

: نهاأل،)Epitexte(هذا ما یعرف بالعتبات الخارجیة . 1"یضمن له القراءة المنتجة
ومتصلة بعوالمه اتصاال اته من رؤیة كتابتكتب بمنأى عن النص وٕان كانت جزءا 

.2"وثیقا

تساهم في فضاء النص وهي عناصر تناصیهأشكاال الداخلیة إذنالعتباتدّ تع
داللیة، ال یمكن تجاهلها أثناء دراستنا لفضاء النص ألنها جزء من الداللة وعنصر مكمل 

النص إذ تتفاعل مع بعضها أن مكونات النص تعد نتوءات بارزة في هیكل ذلك .3للمعنى
وتتحقق في مجموعة من التفاعالت النصیة القادرة وحدها على الدفع به قدما " البعض 

العنوان، وهذا ما یتحقق مع 4"نحو األمام، وٕارشاد القارئ إلى كیفیة فك رموزه وٕاشاراته
.المتن النقدي لغایة التأصیل والممارسةفي

WWW.arabic؟الموازيجمیل حمداوي، لماذا النص : ینظر-1 NADWa. COM27 2006أوت.
.100ص ، 2006، القاهرة، 1رؤیة للنشر والتوزیع، طالروایة والتراث السردي، : سعید یقطین2-

، االختالفن، منشورات الدار العربیة للعلوم، ناشرو الدال،سیمائیةنظریة النص، من بنیة المعنى إلى في : حسن خمري-3
.110،ص، 2007، 1الجزائر العاصمة، طبیروت 

النادي األدبي بجدة، ، 7ع، 29، في شعریة الفاتحة النصیة، مجلة عالمات في النقد، ج الطر یطرجلیلة : ینظر- 4
.144ص السعودیة، 
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:عتبة المقدمة أنواعها ووظائفها-1

المقدمة هي األخرى ضمن خطابات العتبات النصیة الداخلیة فهي من أهم رجدنت
، حیث 1"الفضاءات النصیة في عملیة ولوج القارئ من عالم ما قبل النص إلى عالم النص"

تكمن أهمیة عتبة المقدمة في تسهیل عملیة المرور إلى المتن وتكشف عن الموضوع 
تعرف على محیط النص باإلضافة إلى أّنها تلفت والمنهج والخصائص، إذ تساعد في ال

النظر إلى ما فیها من أفكار وما تتضمن من مشاریع نظریة یهدف الباحث إلى التقید بها 
.وتطبیقها في متن كتابه

وتعد المقدمات في التراث النقدي العربي مرجعا رئیسا لكثیر من القضایا النقدیة 
راثي العربي بخالف المقدمات في المراجع الحدیثة التي وبذلك فهي تسعى إلى تأطیر النقد الت

قراءة المتن تصیر مشروطة بقراءة " ثم فإن ومنر، صبحت تختزل في صفحات قلیلة ال غیأ
هذه النصوص، فكما أننا ال نلج فناء الدار قبل المرور بعتباتها فكذلك ال یمكننا الدخول 

.2..."إلى عالم المتن قبل المرور بعتباته

رصد وظائف )عبد الرزاق بالل(ولها أیضا وظائف متعددة ومختلفة ومع ذلك حاول 
:المقدمة في النقاط التالیة

 خباره بأصل الكتاب وظروفه ومراحل تألیفهإ الحرص على تنبیه القارئ وتوجیهه و.

ستقبال مشروع قید التحقیق سیكون مجاله متن الكتابتهیئ المقدمة القارئ ال.

www.arabEwcrilers. Comة، عبد المالك أشهبون، الخطاب اإلفتتاحي التخیلي في الروایة العربی: ینظر-1
.23مدخل إلى عتبات النص، ص : عبد الرزاق بالل-2
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ان تتحول المقدمة إلى خطاب دفاعي أو حجاجي من خالل معالجة في بعض األحی
.1االنتقادات التي قد تمس الكتاب

)جنیت(إلى شرح للعنوان وتحلیله بشكل مسهب یقول المقدمةوفي أحیان أخرى تتحول
.2"ینبغي أن یتجاوز قراءة المقدمة، فهي حریة ال یرحب بها المؤلفال أحد"

ة هي العتبة التي تفضي بنا إلى فضاء المتن ومن ذلك فهي ومن المالحظ أن المقدم
.تكتسي أهمیة بالغة إذ تسعى إلى استجالء مقاصد الخطاب والكشف عن قضایا الفكر فیه

)جنیت(كما یتوجب على مؤلف المقدمة عند التحلیل أن یراعي النقاط التي ناقشها 
.3"الثة أصناف من المقدمینفي مؤلفه والتي فصلها عدد من الباحثین مؤكدین على ث

سناد مهمة التقدیمإونجده في حالة ) prefacier Réel(المقدم الحقیقي : األول-
یها الضمیر علإلى شخصیة حقیقیة واقعیة، إذ غالبا ما یكون المتن وصاحب المقدمة یهیمن 

.أنا

لتقدیم قلیل الورود وهذا النوع من ا) préfacier Imaginair(المقدم المتخیل :الثاني-
الخطاب الذي یجري على لسانها ال یغدوا أن یكون " لى من خالل صنع خیال الكاتب جیتو 

.4"من صنع المؤلف نفسه

)prefacier Apocryphe(المقدمة المنسوبة إلى شخصیة واقعیة بالخطأ : الثالث-
المؤلفات أنفسهم، باإلضافة إلى هذه األنواع هناك نمط آخر من المقدمات ال یكتبها أصحاب

بل یكتبها أشخاص آخرون ألغراض متعددة، یمكن إجمالها في أنواع ثالثة على نحو 

.51ص ،مدخل إلى عتبات النص : عبد الرزاق بالل: ینظر-1
2 - Gerard genette, seuils, P 10.

.51، ص مدخل إلى عتبات النص: عبد الرزاق بالل: ینظر-3
4 Gerard Genette, seuils, p 10.
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" األدب والغرابة")عبد الفتاح كلیلیطو(عند تقدیمه لكتاب )عبد الكبیر الخطیبي(ما قدمها 
:وهي

شیئا في الكتاب وتكون في غالب األحیان تجاریة وٕاشهاریة وبالتالي ال تفید :تعریفیةمقدمة 
.المقدم، وٕانما هي مقدمة توجه القارئ وتعطیه حكما مسبقا

حلله لفائدتها الخاصة مع مساءلته وعدم االستسالم تترتبط مع الكتاب المقدم، : مقدمة نقدیة
.لما یقدمه

وذلك .تكون مستقلة عنه وتعد هذه المقدمة مقدمة غیر مباشرة: مقدمة موازیة للنص
.1لمختلف األسئلة المطروحةاالنتباهتها، حیث یتوجب علینا على حریمحفظتهاب

توضیح وكشف الضمور في األفكار، كما إلىوهكذا سعى خطاب المقدمات في مجمله 
یتجاوز مجرد المداخل اً علمیاوبذلك تلعب المقدمة دور ر، إلى إرشاد القارئ للمنتظسعى

.عیة صاحبهالتقلیدیة إذ یشكل في النهایة نصا یحیلنا على مرج
:عتبة التصدیر-2

الرسالة :رسالیة وهيیتشكل النص من مكونات ثالث تؤدي دورها في العملیة اإل
.2المرسل والمرسل إلیه وبین المرسل والمرسل إلیه سیاق مشترك یتمثل في التصدیر

یعمل هذا األخیر بأنواعه المختلفة استشهادا كان أم اقتباسا على لفت انتباه القارئ 
ینخرط التصدیر في التفاعل مع النص، ویحافظ على اختالفه في الوقت "إذالقراءة،لى إ

منقسم، منشطریحتفظ بهویته، خطاب معه، لكنهمن النص ولیس منه یتداخل ذاته، فهو

، بیروتللطباعة والنشر، الطلیعةلكتاب عبد الفتاح كلیلیطو، األدب والغرابة، دار تقدیم عبد الفتاح الخطیبي،: ینظر-1
.5، ص 1997،  3ط
.104صالعربیة،) روایة األجیال(لعتبات النصیة في ا:سهام السامرائي:ینظر2
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لذلك یعتبر التصدیر من أقرب العتبات الخارج ،1"على نفسه بین لزوم النص والولوع به 
.لقراءةلالكاتب یتقصد في فتح شهیة القارئنصیة للعمل ومضمونه ألن

یوضع عامة على رأس الكتاب كاقتباس«العمل/تصدیر الكتاب ) جنیت(یعرف و 
، أي بإمكان المؤلف أن یختار المكان الذي یناسبه لكتابة تصدیره ویكون 2»أو في جزء منه

الفصل ب أوأو بأكثر دقة على رأس الكتاعلى شكل حكمة توضع في أعلى الكتاب،
.ملخصا معناه

:مكان ظهور التصدیر

یعتبر المكان األصلي لتصدیر الكتاب هو المكان القریب من النص ویكون عامة في 
خر محتمل للتصدیر شبه اإلهداء آهداء وقبل االستهالل، وهناك مكان أول صفحة بعد اإل

.   3ن یأتي التصدیر في نهایة الكتابأب

ل في العملیة التواصلیة والتداولیة بحیث یعد الرسالةویعد التصدیر العنصر األو 
أو منه وهذا التصدیر الذي ،وهو الكاتب أو الكتاب المقتبس عنه،و المصدر لالقتباسأ
.قتبسه الكاتب یكون حقیقیا وصحیحای

أن یذكر أوال اسم من اقتبس عنه كما ) الكاتب(ر صدّ أما عن تقنیات التصدیر، فالمُ 
وأن یكتبه بخط مغایر لخط العمل إال أن هذه التقنیات ،یضع االقتباس بین قوسینعلیه أن 

المحرك األساسي هو الكاتب ف4.ن في األعراف الكتابیة والطباعیةغیر مستقرة لحد اآل

.104، ص العربیة) روایة األجیال(لعتبات النصیة في ا: سهام السامرائي:ینظر1
.307ص،) جیرار جنیت من النص الى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد2
.108صنفسه،المرجع : ینظر3
.109، ص ) جیرار جنیت من النص الى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد:ینظر4
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الثاني هو العنصرepigraphaireأما المصدر له ،le pigrapheurأي المصدر 
.1لیه الرسالةإه لیه الذي توجإللتصدیر أي المرسل 

وفق طاطة للعملیة التواصلیة والتداولیة للتصدیرخن نضع أخیر ویمكن في األ
2:ما یلي

)التصدیر(

للقارئ الواقعي _________یصدر _________الكاتب الواقعي 

___یصدر______الكاتب الضمني _________ المصدر

للقارئ الضمني المصدر له

للمسرود له____________یصدر ____________السارد 

االقتباس

:ویأتي التصدیر على أنواع عدة منها
ب إلى إدراج نص من نصوصه السابقة، ویموضعه ما وفیه یعمد الكات: تصدیر ذاتي.1

.العنوان والمتن النصي
عادة نص أو مجموعة نصوص لكتاب أخرین وفیه یعمد الكاتب إلى است: تصدیر اقتباسي.2

.لیموضعها ما بین العنوان والمتن
ب نفسه والتصدیر توفیه یجمع الكاتب ما بین التصدیر الذاتي أي للكا:تصدیر مزدوج.3

.الغیري أي لغیره من األدباء ویوظف النوعین السابقین من أنواع التصدیر

.110ص، المرجع نفسه:ینظر1
.110، ص جع نفسھالمر: ینظر  2
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یدرج في أعلى النص وغالبا ما یأتي هذا یأتي فیه التصدیر مفردا و :التصدیر المتعدد.4
.1النوع في بدایة الكتاب أي قبل مقدمته

:وبعد تعرفنا ألنواع التصـدیر نسلط الضــــوء على أهــــــــم وظائــــــــــــفه ومنها

ومرة وقطعیة ، تكون هذه الوظیفة تعلیقیة مرة: األولى) على العنوان(وظیفة التعلیق -1
.ومن هنا فهي تبرر العنوان،d’éclaircissementأخرى توضیحیة 

وتحدد وتخدم هذه الوظیفة تعلیقا على النص:الثانیة) على النص(وظیفة التعلیق -2
لیكون أكثر وضوحا بقراءة العالقة الموجودة بین التصدیر ،من خالله داللته المباشرة

.2والنص
تعد هذه الوظیفة من f./caution indirecteالضمان غیر المباشر : وظیفة الكفالة-3

بأنها منحرفة أي غیر مباشرة ألن الكاتب "genetteالوظائف األربعة التي قال عنها جنیت 
یأتي بهذا التصدیر المقتبس لیس لما یقوله هذا االقتباس، ولكن من أجل مقال هذا االقتباس 

.3"شهرته إلى عملهلتنزلق 
ط هذه الوظیفة بالحضور البسیط للتصدیر ألن ترتب:الغیاب للتصدیرو وظیفة الحضور-4

كانوا اء لألخرین سو .)4(عمرهلتصدیر أو غیابه یدل على جنسه أو الواقع الذي یحدثه حضور ا
.أشخاصا أو مجموعات

من هذه الوظیفة بحسبه هي األكثر انحرافا فالمالئمة الداللیة "جیرارجنیـــــت "ویحذر
.5"للخطللتصدیر لیست دائما خطة خاضعة

. 107العربیة، ص) روایة األجیال(العتبات النصیة في : سهام السامرائي-1
.111، ص)جیرارجنیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد2
.111المرجع نفسه، ص3

.112المرجع نفسه، ص 4

.112ص ، )جیرارجنیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد: ینظر5
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الى التحذیر من استعمال التصدیر للزینة والمراوغة دون أن )جنیت(لذلك یسعى 
.ینخرط وضعه في نقل ثقافي وحضاري

عبرها یهدف الكاتب "دبي، النص األاإلهداء ممارسة اجتماعیة في یعدّ :هداءعتبة اإل-3
وهذا العمل صدوره،عد ثر األدبي قبل وبفي إنتاج هذا األهمخاطبا معنیا ویشدد على دور 

في شكل مكتوب یوقعه الكاتب بخط یده أو،كون في شكل مطبوع أصال في الكتابی
على هذا األساس فإن اإلهداء ال یخلو من القصدیة في اختیار ، و 1"في النسخة المهداة 

.لیه أو العبارات واختیارهاإالمهدى 

:یفرق بین إهدائیین) جنیت(ونجد

.المادیة، یتسم بالواقعیة و به الكاتب لألشخاص المقربین منهتوجهی: إهداء خاص-

المنظمات، كالمؤسسات والهیئات و وجه به الكاتب للشخصیات المعنویةیت: إهداء عام-
.2....)كالحریة ، السلم و العدالة ( الرموز و

خذ طابعا وعلى هذا فاإلهداء الخاص هو ما نجده في النسخة األولى قبل الطباعة ویت
اإلهداء العام هو الذي یوجهه الكاتب من یكتب بخط یده و ألن المؤلف هوشخصیا 

.للشخصیات المعنویة

لههديأ/dedieاألول فعل بین فعلین مهمین لمصطلح اإلهداءأیضا) جنیت(ویفرق
له نسخة هديأ/dedicacer، ویعني اإلهداء الموجود في الكتاب، والثاني فعل 3)الكتاب

.93، صالمرجع نفسه1
.93المرجع نفسه، ص : ینظر2
.93ص، )جیرارجنیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد:ینظر3
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بإهداء نسخة من الكتاب ، وهذا اإلهداء مربوط ، أي ما یعرف اإلهداء بالتوقیع)عالتوقی
.1الكاتب نفسهقبلموقعة من ) القارئ، المهدى الیه(لشخص ما 

ٕاهداء نسخة بین إهداء الكتاب و اموجودااختالفهناك أن هذا القول نالحظ من خالل
تلي ة األولى من الكتاب التيهو الصفحمنه، أما مكان ظهور هذا النمط من اإلهداء ف

صفحة العنوان مباشرة على االغلب بالرغم من وجود أماكن أخرى یمكن أن یتموضع فیها، 
أو یقع في مجلدات فیمكن أن یخص الكاتب كل جزء ، ال إذا كان الكتاب له أجزاء عدةفمث

.2أو مجلد بإهداء خاص، أو یحمل اإلهداء في جزء أو مجلد من الكتاب فقط

یعني أن المتلقي إذا ما أجاد تأویل هذا اإلهداء فانه حتما سیسهم في كشف هذا
ن ین معظم الدارسأإذ حكم في مسیرة الكتابة اإلبداعیة مفصل من مفاصل الرؤیة التي تت

وقفوا عند أهمیة اإلهداء ودواعیه من مواقف متباینة بین معارض یرى فیه جانبا كبیرا 
.3ا نفسیا فعاال في استمالة القارئؤید یرى فیه سیاقا موجها وعقدوم،من الترف الشكلي

إن اختالف وجهتي نظر الدارسین في توظیف هذه العتبة قد عارض العمل االدبي 
ذاته، إذ نجد من األدباء الروائیین من التزم بهذه العتبة في كل أجزاء أعماله كبنیة لها 

نهائیا في كل هاوبین من رفض) م مستغانميكأحال(موقعها الذي ال یمكن االنزیاح عنه 
.4"نجیب محفوظ"ــمن قریب أو بعید كالیهإأجزاء أعماله الروائیة ولم یلتفت 

لزامیة، وربما كانت تلك الطبیعة مدعاة إلى عدم إهمالها إبنیة "ذلك أن اإلهداء ال یعد 
جموعته أو قصیدته مهدیا م،ماال یلتزم من اإلهداءن الشاعر عندما یلتزم بقرائیا أل

.87، صالعربیة)روایة االجیال(العتبات النصیة في :سهام السامرائي  1

.95، ص)جیرارجنیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد2
.88العربیة ،ص)روایة االجیال(العتبات النصیة في :سهام السامرائي :ظر ین3
.89ص،العربیة)روایة االجیال(العتبات النصیة في :سهام السامرائي : ینظر4
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نه بذلك البد ویرید إرسال رسالة على المتلقي إرمزیا فوأخر خر حقیقیا كان هذا اآلإلى اآل
1.لكان ترك اإلهداء من جانب المبدع أولىالّ إ و 

موعته القصدیة نه یهدي مجإهذا یدل على أن الكاتب عندما یلزم بما ال یلتزم ف
ه المراد منه إرسال ي إلى المرسل إلیه حقیقیا كان أو غیر أخر لى اآلإالغیر قصدیة أو 

.المتلقي أن لم یفهم فتترك للمبدعلى إهذه الرسالة 

:عتبة الهوامش-4

ملفوظ متغیر الطول مرتبط بجزء منته تقریبا " هو )جیرار جنیت( الهامش كما یعرفه 
.2"ن یأتي في المرجع وٕاما أ) en regard(من النص، إما أن یأتي مقابال له 

أو توضیحه أو التعلیق علیه بتزویده بمرجع یدفع إلیه، النصالهوامش تفسیرحاولت
أي بمالحظات وتنبیهات .ذلك حاشیة الكتاب أو العنوان الكبیر في الصحافة"تتخذ في 

.3"موجزة في أسفل صفحة النص أو في آخر الكتاب تخبرنا عما ورد فیه

النص وتسانده وتساعده تخدملعتبة عن غیرها من العتبات كونها یعود اختالف هذه ا
وتدعمه من الداخل في حین نجد العتبات األخرى تخدم النص من الخارج لذلك یتشكل 

ونص النص وفق معماره البنائي من بنیتین نصیتین هما نص رئیسي یمثله المتن الروائي
ال تتفاعل هاتان البنیتان ".4الهامشنصا محیطا وبنیة نصیة صغرى تحیل على ثانوي یمثل 

.89صالمرجع نفسه ، 1
.127ص ،) رار جینیت من النص إلى المناص جی( تباتع: دبعبد الحق بلعا-2
.127ص : المرجع نفسه-3
.93العربیة، ص ) روایة األجیال(النصیة في العتبات: السمرائيسهام : ینظر-4
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الهامش بوجود د تفاعال أسلوبیا وداللیا بهدف ترسیخ النص المهمش وتقویته وغالبا ما یتحد
.1"مرتكزات أساسیة تسهم الهامش بالواقعیة

لذلك ،سهم في ترسیخ النص قصد تفسیره وتوضیحهیُ وهذا التفاعل األسلوبي والداللي 
جنبات النص لتتوسط الصفحة لكن بعد الثورة الصناعیة تطورت تتموضع في"كانت قدیما 

.2:صناعة الكتاب وتقنیاته الطباعیة، فأصبحت تتخذ أماكن مختلفة منها

).ول به غالباوهذا المعم(الكتاب /فل صفحة النصأس"-

.الكتاب كثیرا ما نجده في الكتب التعلیمیة والمدرسیة/ أن تحشر بین أسطر النص-

.ي آخر البحوث والمقاالتنجدها ف-

.نجدها في آخر الكتب-

.3یمكن أن تجمع الحواشي والهوامش في مجلد أو كتاب خاص بها-

وترتكز مقاربة الهوامش في الخطاب 4... یمكن أن تكون في الصفحة المقابلة للنص-
5:األدبي أو الفني على مرتكزات أساسیة هي

.البنیة:أوال

.الداللة:ثانیا

د الدالالت وتكامل البنیات، دار وائل للنشر دالبنیة الروائیة في نصوص إلیاس فركوح تع: سوسن البیاتيومحمد صابر-1
.27، ص 2011، 1ط والتوزیع، عمان،

.128، 127عتبات، ص : عبد الحق بالعابد-2
.162العربیة، ص ) األجیالروایة(العتبات النصیة في / سهام السامرائي: ینظر-3
.163ص نفسه،المرجع: ینظر-4

.163صالمرجع نفسه،: ینظر 5
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.الوظیفة:ثاثال

.القراءة السیاقیة:رابعا

:أهمهاأما عن وظائف الهوامش فیمكن أن نحصر

أي التفسیر الهامشي، فالوظیفة األساسیة للحواشي :الوظیفیة التفسیریة التعریفیة-
.1والهوامش األصلیة هي الوظیفة التفسیریة

أن الهوامش والحواشي الالحقة الهامشي أي یقثبالتو أو ما یطلق علیه:الوظیفیة التعلیقیة-
.تتخذ سیال لفهم النص

البعض الشرح الهامشي وهذه الوظیفة هي التي تقدم ایسمیه":الوظیفیة اإلخباریة-
.2"للنصوتجنیسیهببیوغرافیةمعلومات

لهذا تعد الهوامش والحواشي أهم عناصر المناص كونها تعمل على تفسیر النص 
، وكذلك مظهر من مظاهر التجریب والحداثة )ي داخل النصأي ف(األصلي والتعلیق علیه 

یتفاعل مع المتن النصي في اشراك القارئ في تفكیك رفهو یسعى إلى خلق نص مجاو 
.النص وتركیبه

نستنتج مّما سبق ذكره، أّن العتبات سواًء كانت خارجیة أو داخلیة لها وظائف ال تقل
ارئ وتفتح أمامه أفق انتظاركما تحّفزُه وُتغویه، الّنص، فهي توجه الق/عن وظیفة المتن

الغالف ومحتویاته، أّما العتبات الداخلیة فتضم كل فالعتبات الخارجیة تتمثل في 
، هذه العتبات بنوعیها )اإلهداء، التصدیر، التقدیم، المقدمة، العناوین الداخلیة(االستهالالت

.ستكون محّل دراستنا في الفصل الثاني

.131عتبات، ص : عبد الحق بلعابد-1
.131، ص المرجع نفسه: ینظر-2



I.ةنصیّ الخارجالعتبات

II. ّةالعتبات الداخل نصی.

III.دراسة العناوین الداخلیة وعالقتها بالمتن.
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:ةــــــــــــــــــــوطئـــــت

ة ـــبات النصیتعللقیةـم إضاءة تطبیقدّ نأن في هذا الجزء من البحث سنحاول
عن مجموعة رسائل لكتاب هو عبارة او مصطفى صادق الرافعي،ــل"أوراق الورد"في

.في مجال فلسفة الحب والجمالنثریة وشعریة

التوفیق بین الجانب النظريانطالقا من سعینا العمیق، المتمثل في محاولة و 
عبد "الذي فصله الباحث الجزائري"جینتر جیرا"منهجاعتمدنا على ،الجانب التطبیقيو 

والخارج نصیةالتي تكون فیها العتبات الداخل في رصد الحاالت المختلفة"الحق بلعابد
من هذه األنماط بحسب مع ضرورة التنبیه إلى إمكانیة تفاوت دراسة كل نمط ذلكو 

.طبیعته

ي علیهتنطو نظرا لما م المعرفي المتعلق بعتبات النص و ة الكر ثـعلى الرغم من ك
مختصرةا بأقصى جهدنا لتقدیمهاعملن. بة المستوى الرفیع الذي تتمتع بهخصو من ثراء و 

.إظهار تمظهراتها من خالل المتن المدروسلذا سنحاول ،میسرة في الجزء النظريو 
الفرعي العنوان الرئیسي و "أوراق الورد"ومن بین العتبات التي نجدها بارزة في كتاب 

.والهوامشوالتصدیر والمقدمات،،والفاتحة النصیة
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I-نصّیةالخارجالعتبات:

عتبات النص أومفتاحعتبة منالعنوان"أن النقدیة إلىالدراساتبعضتشیر 
1."مفاتیحه، أو باب نلج منه إلى العالم النصيمن 

:خطاب مواز للنصعتبة مركزیة و /الغالف الخارجي -1

نصرا مهما حیث عد عبالغالف الخارجيللنص األدبيلقد اهتمت الدراسات الحدیثة 
من الغالف اً بدءالنصیةشاملة للبنیة لنصإذ أصبحت النظرة ل،من عناصر النص الموازي

.النصبفضاء الملفوظ أي مضمون اانتهاءو 

تجدر اإلشارة هنا إلى أن أهمیة دراسة العنوان أو العناوین الداخلیة ال تقل أهمیةو 
.لغالف الواجهة األمامیة األولى یشد انتباه القارئتباراالعهذا نّ إإذ الغالف، عن دراسة 

یندرج ضمن عالقة النصمضمون ثیق بین مركبات الغالف الخارجي و فاالرتباط الو 
حتى تحقق أكبر قدر ممكن الخطابیة و التسایرستراتیجیة تستند علىإابداعیة وفق ارتكازیة و 

هو لقارئ للدخول إلى عالم الروایة و واجهها افالغالف الخارجي أهم عتبة ی." من االنتشار
أي أن الغالف الخارجي یعد من أهم عناصر 2".ا هائال من الشفرات القابلة للتأویل

بناءً مقصدیةاتیفتح للقارئ أبواب تناول النص من عدة مستویات دالة ذإذ،النص الموازي
جي مركزي أو عبر عناوین فرعیة تترجم من خالل عنوان خار بؤرهّجهُ یو و هو الذي"شكال و 

ما نجد على الغالفوغالبا، الداللیة العامةیماتهسأو مقصدیتهو ّنصلنا أطروحة ال
عالوة والنشر، الطبعاإلبداع وحیثیاتوجنسالمؤلف وعنوان مؤلفهاسم،الخارجي

.73قراءات في الشعر العربي الحدیث و المعاصر ،ص :خلیل الموسى1
.107ص ،3،1997عدد،دط،الكویت،، عالم الفكر25مج العنونة و اوطیقیالسم:جمیل حمداوي2
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تثمنه إیجابا و لــالعمزكيالناشر أو المبدع أو الناقد تو كلماتات التشكیلیةـــعلى اللوح
.1"ترویجا و تقدیما و 

في هذه الحالة نعتقد و ،الغالف بحضوره القوي عتبة من عتبات النص الموازيیشكل 
ینبغيهویة بصریة"هو یعتبرف،أن الغالف یحقق عملیة التواصل مع القارئ أو المتلقي

.2"هویته ته و اعالمو ،یضع سمات للنصبالتالي و (...) ص أن نتقبلها كإحدى هویات الن

النص یوحي بشيء من تفاصیل إذشكال من أشكال التواصل الجمالي، الغالف یعد 
بحیث لمصطفى صادق الرافعي" أوراق الورد"هو ما نالحظه في غالف كتاب ، و وعوالمه

تب بالبند كُ ف و ستراتیجیا في بدایة سطح الغالموقعا او أخذ العنوان الرئیسي حجما كبیرا 
.العریض حتى یلفت انتباه القارئ

:ائیةوداللته السیمیة للغالف ــــة األمامـــــــخطاب الواجه-2

في كتاب السیمائیةداللته خطاب الواجهة األمامیة للغالف و یهمنا اآلن هو تحلیلما 
مون الرسائلإلى مضالمتلقي صل و تها أنیمكنمؤشرات ه یحمل نّ إإذ ،"أوراق الورد"

أّما طبعته فهي الطبعة العاشرة  سم،15عرضه و سم، 24، الذي یبلغ طوله في الكتاب
.صفحة260، وعدد صفحاته 2000ببیروت، لبنان سنة 

في النصف األعلى،رفة والحرفخعلى ثنائیة الز "أوراق الورد"بنیت لوحة غالف كتاب 

الفنيو واألیدیولوجي معلنا حضوره الفكري)افعيق الر مصطفى صاد(اسم الكاتب للواجهة
لقب المؤلف اسم و قد دلَّ من التجارب المعاشة في الواقع و من خالل رصده لمجموعة

تمیزه عن باقي العناصر و إبراز صاحب هذا العمل اإلبداعي الجدید:على عدة دالالت منها
سود مغایر للون سطح الواجهة بالبند فكتب بخط سمیك وبلون أأما عنوان المدونة.األخرى

.107ص، السمیوطیقا والعنونة:ويمداحجمیل 1
.107ص،والعنونةالسمیوطیقا: حمداويجمیل2
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أسفل العنوان "رسائلها ورسائله "ویلیه العنوان الفرعي یلفت انتباه القارئالعریض حتى 
ى لإأوراق" مركب تركیبا إضافیا من خالل إضافة عبارة"أوراق الورد".الرئیسي بخط رقیق

فهو ،الطبیعةجمالي مرتبط بألنه یشیر إلى عنصر تركیبا ال یخلو من مفارقة"الورد"ارةعب
عالق فیها شكل الزخرفةوهكذا فإن بنیة العنوان بنیة ثنائیة یت.ذو إیحاءات رومانسیة

.تنتمي إلى الحاضرلماضي والكلمةبالزخرفة توحي ا،مع الكلمة

:وعلیه حاولنا دخول هذا الكتاب من خالل

:األلواندراسة -3

:أربعة ألوان بارزةالكتاب فنجد إذا انتقلنا إلى رصد األلوان في

المائل البنفسجيقد استغرق اللونو ، سطح الغالفجزء منفياللون األبیضحضر 
والعنوان الفرعيكتب به العنوان الرئیسيفقد األسود سطح الواجهة أمااللونإلى الوردي
بالحزنشعور على الاألسودیدل اللونو ،اسم الكاتب مصطفى صادق الرافعيإضافة إلى 

ه بمااتجاه محبوبت"مصطفى صادق الرافعي"یحملهاعن العاطفة التيفهو یعبرغالبا
ون ـــــــالل"،رىـــقط فیها لینهض مرة أخــــیصمد كل مرة یسات و عراقیلــمن صعوبفي ذلك

الذي ینطلق منه المؤلفوهو التفاؤل 1"التفاؤلوراءةـــــــــالبهارة و ــز إلى الطـــض یرمــــاألبی
.من عودة الحبیبة إلیه بعد فراق دام عشر سنواتواثقوكأّنه

یَْوَم تَْبیَضُّ ﴿قد ورد ذكر اللون األبیض في القرآن الكریم اثنا عشرة مرة فقال تعالى و 
ا الَِّذیَن اْسَودَّْت ُوُجوھُھُْم أََكفَْرتُم بَ  ْعَد إِیَمانُِكْم فَُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُكنتُْم ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ ۚ فَأَمَّ

هتداللنستطیع أن نقول أن اللون األبیض تتسعهو من)106آل عمران (2﴾تَْكفُُرونَ 
والعفة،النقاءو ،كما یرمز للصفاءفهو یكسب الثقة الكبیرة،،نهائیة المعنىالإلى حیث

.195،ص 1997، 2لتوزیع و النشر ،القاهرة ط لعالم الكتب ،اللغة و اللون:رأحمد مختارعم1
.106آل عمران 2



"أوراق الورد" ثاني                                  سیمیائیة العتبات النصیة فيالفصل ال

56

یضفي البهجة ،راحة للنفساأللوانفهو أكثر "،النزاهةو البراءة،و والوضوح ،الطهارة،النظافةو 
الوضوح ویوحي بمعنى تطمئن قمةوالبیاض هو،هو یوحي بنظافة المكانبالراحة و الشعور و 

.1"السرورله النفس ونحس بالصفاء والسكینة ویبعث التفاؤل و 

لون ـهو ضد الوان الطیف و ود في ألـموجغیروة و ـفهو لون الق"ودـاألسأما اللون
ور الثقة بالنفس یزید من الشعالمواد المخدرة والسامة ویعطي القوة و ینطلق من األبیض و 
هاجت األحزان كلما،كلما تعمق إحساس اإلنسان بذاتهو .2"تعمق إحساسنا بذاتنابالحزن و 

ن باللون األسود كما أنه یعطي شعور بالهیبة فبمجرد رؤیة القارئ للعنوا،المكبوتة في النفس
فهو باعث قوي ،یقوده شعور وقتها إلى الرهبة منهو ،فسیشعر بالرهبة إلى حد ما منه

اللون یدل هذا، و الغموضعور بالكسل و یبعث الشیقلل النشاط والحیویة و ،للغموض
.الغموضمیة واألناقة والجدیة و على الفخامة الرس

ستقرار الروحانیة ویحفز الخیال وهو لون االال و فیرتبط بالخی"أما اللون البنفسجي
، فاللون البنفسجي یوسع افاق صول إلى أفكاره العمیقة الداخلیةحیث یسمح لإلنسان بالو 

ویجعل الشاعر یشعر أنه فرید من نوعه ومستقل ولیس مجرد ،ا ویزید من وعیناتفكیرن
ن والشعراء أفكارهم ، لذلك یستوحي معظم الكتاب والفنانی3"شخص عادي مثل الحشود

.من اللون البنفسجيامضة والسحریة الغ
له الذلك نجد أن اللون البنفسجي لون اإلنسانیة فهو یجمع بین الحكمة والقوة لم

للداللة ف الرافعي اللون البنفسجيظّ وفي هذا الكتاب و .من دالالت حسب الثقافات
وقد استخدمه .ألنه مزیج بین اللونین األحمر واألزرق،ننسجام في الكو على التناغم واال

امعة عمار ثلیجي، األغواط ج14عدددالالت األلوان في التراث الشعبي و الدیني، مجلة دراسات،: عبیدة صبطي1
.66،ص2010جوان،

.78المرجع نفسه، ص 2

.  185،186للغة واللون، ص ا: أحمد مختارعمر 3
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ولون ،اللون جامعا بین الحب ودیكوراتهیعد هذا"ومن هنا .كلغة للتصویر والتعبیر والبالغة
خاصة وأن رسائله تندرج ضمن فلسفة الحب والجمال باإلضافة .1"التناسق والتوازن العاطفي

. ة ذات لون بنفسجي وهو لون جمیل أخاذفي الطبیعأن الكثیر من الورود
نا الحالة التي یمر األسود على صفحة الكتاب دلیل یعكس لداللة انسجام اللونین األبیض و و 

بین العفة بین الغموض والوضوح،القوةالنفسي مابین الضعف و هي الصراع بها المؤلف و 
.والجدیة و بین الضغوطات النفسیة

لونت به الورود الموجودة في الجزء لك اللون األصفر الذي وما یلفت انتباه القارئ ذ
األلوان التي یستخدمها أكثر "وهو من ألنه أحد ألوان الضوء المرئي،،السفلي للكتاب

وهو لون لمعدن الذهب والشمس وثمار اللیمون ومعظم أنواع ،الرسامون في لوحاتهم
.وعلى هذا األساس وظفه الرافعي.2"ورالزه

:        ؤلفاسم الم-4

أنیجهلأحدوالالنصعمتعاملهللقارئتمهدمهمةقرائیةعتبة"المؤلفاسم"یمثل
.3"فنیتهاأوأدبتهاإلىولیسأساسامؤلفیهاإلىشهرتهاترجعاألدبیةاألعمالبعض

.شهرتهفيسبباأخرىأحیاناالعملهذاویكونأحیانا،األدبيعملهفيدورللمؤلفف

، یمثل أهمیة بارزةأدبيغیرأو أدبيكتابأيغالفعلىالمؤلفاسمظهورأنكما
الكتابأعلىفيالمؤلفاسمجهةتثبیتماأ،التجاریةحتىوالنوعیةوأالملكیةخاللمن

فاسم،الكتابصاحبیمتلكهاالتيالرفیعةالمنزلةعلىیدل"الرافعيصادقلمصطفى"
األسلوبیةالخصائصیحدد"أنالقارئیستطیعإذالمتلقيتوجیهسلطةیمنحهناالمؤلف

. 185،186اللون، ص للغة و ا: عمرأحمد مختار 1

.184المرجع نفسه، ص 2

. 20ص، 2008، 1دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، طعمر محّمد الطالب، مفهوم الروایة السیریة،: ینظر 3
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الساحةعلىحضورولهامعروفالمؤلفاسمكانذاإالسیماذاكأوالمؤلفلهذاالفكریةو
المؤلفهویةمعذهنیةتعالقاتمناالسمهذاإلیهیشیرنأیمكنماعلىفضالاألدبیة،

المؤلفعنالمتلقيیستحضرهأنیمكنوما،)انثىأوكرذ(والجنسویةوالتاریخیةالجغرافیة
1."المنتجالنصفيستؤثرحتماألنهاكتاباتهوبیئتهمن

له " أوراق الورد" أعلى صفحة كتاب" مصطفى صادق الرافعي"وظهور اسم المؤلف 
عدة دالالت من ضمنها إبراز صاحب هذا العمل اإلبداعي وتمیزه عن باقي العناصر 

لتي احتواها الغالف، ومن جهة أیضا تمیزه عن باقي األسماء اإلبداعیة األخرى، األخرى ا
فقد كتب اسم المؤلف باللون األسود، وٕاذا بحثنا عن دالالت هذا اللون ألفیناه لون القوة والثقة 

وهذا إن دّل على شيء فإّنه یكشف عن جانب . بالنفس، وهو لون یزید من الشعور بالحزن
.سیة لشخصیة المؤلفمن الجوانب النف

، فقد جاء أسفل الفضاء الغالفي الداخلي "دار الكتاب العربي"أّما اسم دار النشر 
للكتاب للداللة على مكان نشره، ومن ثم فقد أخذ الكتاب طابعا تجاریا اشهاریا، وفي هذا 

). حقوق الطبع محفوظة(الذكر دلیل على الملكین التامة

:ومستویاتهدراسة العنوان-5

سمة وعالمة االسمذلك أن بعدا أعمق من الداللة المعجمیة و تعتبر دالئلیة بنیة العنوان 
.على المسمى

ورقة في أبسط مفاهیمها اللى مجموعة من األوراق و إبشكل مباشر ) أوراق(لفظیشیر 
، أوراق ألشجارسرد لمختلف المفاهیم الواقعیة أو الخیالیة فمثال هناك أوراق الكتب، أوراق ا

قد تكون نثرا أو شعرا یقصد من خاللها إثارة االهتمام ...، أوراق الماضيرالورد أوراق الزه
.القراء من جهة أخرىو شخصي للسامعینحسن التذوق الو 

.74، ص2007، مجلة عالمات، النادي األدبي بجّدة، السعودیة، ماي 16، مج 61عتبات النص، ج: باسمة درمش 1
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مصطفى "أنّ أمكننا القول)الرسائل(كتاببمتن ال) أوراق(في محاولتنا ربط لفظة و 
نقل لنا هذه التجارب ثّم ،صد لنا مجموعة من تجارب عاشهاا ر في عمله هذ"صادق الرافعيّ 

.ة وأخرى شعریة متفاوتة الطولینثر رسائلعلى شكل 

ال تخدم موضوعا واحدایالحظ أّنهابالرغم من تعددهالهذه الرسائل و إن المتأمل 
تخدم عدة و إنما ،الذي هو الموضوع األساس لهذا العمل األدبي الجدید،  و )الحب مثال(

و الجمال، جمال الكون، فلسفة ، فلسفة الحبمنها على سبیل المثال الفراقنذكرمواضیع
...المرض

:الصوتيالمستوى-أ

خاللمناللغةمنهاتتشكلالتياألصواتطبیعةعلىالقدامىالعلماءركزلقد
بینویصفونها(...) مخارجهاىعلیوزعونهاراحواحین"لهاالدقیقالعلميالبعدإلىاإلشارة
واالستعالءواالنفتاحطباقواإل(...) واالعتدالوالرخاوةوالهمسوالجهرواللینالشدة

.1"(...)واالستطالةوالصفیراالنخفاضو 

بشحنالصوتیقومحیثوصفاتهالحرفخصائصاستشراففيمحاوالتهموتتمثل
.التكرارمنالحاصلالتوترطریقعنللعبارةیبالتركعملیةخاللمناللفظفيالداللة

جیدایعرفخصائصهاواألصواتصفاتبحقیعرفالذيالمؤلفأنفیهالشكاوممّ 
األصواتعالمومنمقاصدهاإدارةمنیتمكنحیثاألولیةداللتهافيتتحكمكیف

وتأویلهداللتهصوتكلطيتعصوتیةتركیبةفي" الوردأوراق"العنوانیظهروداللتها
اإلنسانيالحّس علىتدلمرتینالراءفتكرار"صفاتمنیحملهماخاللمنبهالخاص

.14، ص1983، 1نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، سوریا، ط: تامر سلوم 1
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الجمالوتذوقبالحباإلحساسالرافعينصفيولعّله.1"متوسطمجهورذوقيحسيفهو
.أشكالهبكل

) الواو(صوتیهیمنحیثالكلمةتتشكلالبعضبعضهامعاألصواتتتحدوعندما
حرفلیردمرتینتكررفقدمعانیهوبصفاتهاً مرتبطجليبشكلیظهرو)الراء(وصوت

.مرتینكذلكالواو

الشدةمتوسطمجهور،ذوقيحسيفهو"الجهریةالحروفمنالراءصوتویعتبر
العربياللسانفيجوهريبشكلیتمركزوداللته،بصفاتهالراءصوتویبقىوالرخاوة،
مرونتهمنالكثیرالعربياللسانلفقدولوالهللمفاصل،الجسدحاجةعنتقلالفحاجته

الترجیحعلىالراءصوتویدل.2"والبهاءالرشاقةیفقدهمماالحركةعلىوقدرتهوحیویته،
الفراقوحرقةالحبحرارةواحتراق،حرارةمنفیهماإلىإضافةوالحركة،والتكراروالفزع
.المحبّ نفسفيباستمراروتتوّقدتتكررالتي

إّنها تدل على البوح : الحروف المجهورة" أوراق الورد"تغلب على عنوان الكتاب 
على القلب، حب خرج من الّسر والكتمان،بقوالجهر بالحب، والصراخ وشدة األلم المط

."رسائل الحب"لرسائل اُكتبت هذه اإلى البوح والعلن، فلو ال البوح والمجاهرة بالحّب م

:المستوى النحوي- ب

ینـــــــــــده یتكون من وحدتـدروس نجـــالمالكتابظر في عنوان هذا ـإذا ما أمعنا الن
، و إذا جئنا لمعرفة داللة البنیة التركیبیة لهذا العنوان ألفیناه جملة اسمیة )الورد+أوراق (

كمبتدأ و مسند في لفظ أوراق " ذهه"أو" هي"بالضمیرمتكونة من مسند إلیه محذوف مقدر
مالالباأللف و او قد جاء هذا االسم معرف،"الورد "كخبر مدعوم بمضاف و مضاف إلیه 

.31ص، )دس(،)ط،.د(جزائریة، بن عكنون، الجزائر،، دیوان المطبوعات التواترات اإلبداع الشعري:حبیب مونسي 1

.31صتواترات اإلبداع الشعري، : حبیب مونسي 2
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المجال المتیح لكثرة تیحیالذياألمر. جمعورد بصیغة ال،ةال نكرة لیغدوا عنوانه معرف
العطر ،رالزهو ،على الربیعاألوراق لتخصیص فدلت أفادت ا) ال(االحتماالت الذهنیة إذ أن 

.وتأویلهبناء النصأداة و هذه المعاني هي محورصبح تمما منحها نصیا الغلبة في الـتأویل ل

رسائلها "العنوان الفرعيـوعالقتها بالمدونةهذا ما یساعدنا في استنباط داللة عنوان و 
زجاجة:مثلة من الطبیعةانسبة األسماء المستوحما نالحظه هنا نحویا هیمنة و "رسائله،و 

ناحیة ألنها أشد تمكنا وأخف على الذوق السلیملقوة الداللة االسمیة من "وذلك الورد،رالعط
1."الفعلیة من ناحیة أخرى من الداللة 

لنا مدى عقالنیة اللغة مما یبین ،دالليلها تأثیرٌ فأما جمالیة الحذف في المبتدأ 
"الرافعي"كأن ، و متناهيالالالتقریر بصیغة اسمیة یدل على الحسم و نصفعنوان ال،تعملةالمس

الشاعر الملهم كالم الطبیعة كما یرى" الطبیعة من وحاةمستالرومانسیةاقتنع بأن الحیاة 
اتن مترجمة بجملتهاحسن فطبیعةبأسره مترجما إلى لغة عینیة أصبحت أراها في هجرها

2."فكريإلى لغة 

:في الجدول اآلتي"أوراق الورد "كتابوفي األخیر یمكن اختصار التركیبة النحویة لعنوان 

المسندالمسند إلیه
أوراق الورد)تعود على الرسائل(ذهه/هي

خبرمحذوف مقدر مبتدأ

27ص،1،1981ط، مصر، مكتبة األنجیلو المصریة"التطورالنشأة و ،عنوان في األدب العربيال":عویس محمدمحمد1
. 5ص، 10،2000طلبنان،بیروت،العربي،الكتابدارورسائله،رسائلها، "أوراق الورد "مصطفى صادق الرافعي 2
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:الدالليالمستوى-ج

ألنهان یتسم بالطابع الرمزيهو عنو " الورد أوراق" فيعنوان الكتاب المدروس المتمثل إنّ 
معرفتها تتوقف على ذهن القارئ و ،بجملة من الدالالتإذ یرتبطمستوحى من الطبیعة

. تنطاق النصوتأویالته ومدى تمكنه من الرغبة في اس

عناصر حیویة مكونة للطبیعة، وهي ذات بعد جمالي، رومانسي " الورد"و" األوراق"ف
صریحة للعنوان أّما الداللة المجازیة فتومئ إلى أن الورد رمز هذه هي الداللة المباشرة ال

رسائل بین فهي " أوراق الورد"للحب والجمال، وهذا هو المعنى الذي تصّب فیه رسائل 
) الكون(محّبین رسائل في فلسفة الحب والجمال، جمال المحبوبة من جهة وجمال الطبیعة 

أن نأخذ بجملة لتي تربط العنوان بالمتن علینا لكن قبل الدخول في العالقة او .من جهة أخرى
اأدبیً اً جنس، هذا األخیر الذي ابتدع"ــيالرافع"نصالتي یتداخل معهامن النصوص الغائبة

".رسائل الحب"جدید هوثوبولكن في،"رسائلال"فنهو

تتتشكل عالقة تناص ساهموجراء هذا التداخل بین رومانسیة الكاتب والعنوان
ففي الوهلة األولى ٕاضفاء معنى جدید علیه متضمن بالمتن،في ربط العالقة بین الدالالت و 

أي أن القارئ عندما یتمعن،بعنوان الرسائل هو معناها األصليیعتقد القارئ أن المقصود 
لكن ،الطبیعةیظن أنه یتحدث عن أوراق الزهور الموجودة في" أوراق الورد "في العنوان 

له ینكشف لنا قصد آخرناو و قمنا بت،)المتن(نصإذا ما ربطنا هذا المعنى بمضمون ال
.وهو رمزیة هذا العنوان وٕاحالته،لنص الرافعياألصح بالنسبة همن هذا العنوان ارتأینا أن
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IIالداخل نصّیةالعتبات:

"أوراق الورد"فاتحة كتاب - 1

)  المتلقي(ات داللیة تحف النص و تشرع أبوابه أمام القارئ تعدُّ العتبات النصیة عالم
تعد الفاتحة نقطة " أوراق الورد"وفي كتاب 1.وتشحنه بالدفع الزاخر بروح الولوج إلى أعماقه

لوظائفها البالغیة والشعریة التي "انطالق سرد الرسائل وهي ذات البدایة والنهایة باإلضافة 
. 2"االستهالل المعهودةتتشابه إلى حد كبیر مع وظائف 

وهنا یتضح أن الفاتحة ال تعني فقط بالجمل االفتتاحیة و بدیعیة االبتداء و حسب بل لها  
أندرودي " حدودها وقیاساتها الخاصة التي تحدد نهایاتها، في ذلك  یقول الناقد الفرنسي 

عتبة اللفظیة أن الفاتحة النصیة ھي قطعة  نصیة  تبدأ من ال" Androdi Long" لونج
وھو اآلخر إلیھیصغيمتقبلتفرض بناء الكالم الى سارد خیالي یوازیھ( التخییل إلى

. 3"و تنتھي بحدوث اول قطیعة ھامة في مستوى النص( متخیل

وتمثل الفاتحة استرجاعا سردیا یمّهد للقارئ أرضیة الدخول إلى عالم النص       
ة اللحظة األولى التي ینهض فیها السرد وتستیقظ فیها توابع الكتابة وفضائه وتعد هذه األخیر 

.عند صاحبها فلحظة البدایات هي من أعسر وأشق لحظات اإلبداع الفنیة

، التي تعمل على تحفیز القارئ    "الوظیفة االغرائیة"ومن أبرز وظائف الفاتحة النصیة 
فهذه األخیرة یجب أن ترّغب القارئ 4.طاعهوحمله على التواصل والدیمومة وتأمین عدم انق

أن یكونا ضمن حقل داللي على القراءة، لذا فإنه یستوجب على العنوان و الفاتحة كلیهما

. 145، في شعریة الفاتحة النصیة، صرجمیلة الطر یط: ینظر1
.145المرجع نفسه، ص : ینظر2
.148المرجع نفسه، ص 3
.152المرجع نفسه، ص 4



"أوراق الورد" ثاني                                  سیمیائیة العتبات النصیة فيالفصل ال

64

هل سیصدق هذا التناسق في بقیة العتبات : واحد منسجم هذا ما یجعلنا نطرح السؤال
األخرى؟

ا عن التنبؤ الذي حصل في العنوان تعد فاتحة كتاب أوراق الورد نبذة صغیرة تكشف مبدئی
إنه لیس : " فاتحته بقوله" الرافعي" امرأة، إذ یبدأ یتحدث عن موضوع الحب بین ر جل و ألنه

. 1..."ولكّنها ظالل حیة تروح وتجيء في ذاكرتي. معي اال ضاللها

الجمالیةلة في العشق على طریقته الفلسفیة یعّبر عن رسا" الرافعي"هنا نجد 
كان : " وقد وظف في هذه الفاتحة مجموعة من العبارات الدالة على الحب و الجمال منها

لها في  نفسي مظهر الجمال و معه حماقة الرجاء و جنونه  ثم خضوعي لها خضوعا 
. 2"ال ینفعني

. 3"وما أرید من الحب إال الفن، فإن جاء من الهجر فن فهو الحب: " وقال أیضا

یرى أن العطف في أقصى الهجر ألنه لم یطلب الحب إال في عصیانه " الرافعي"كان وقد
دعا هذا جمال یالئم طبیعتي الشدیدة وحب یناسب كبریائي و أریدها غضبى، ف" إذ یقول

. 4..."جرحي یترشرش دما

أنها وضحت مبدئیا مالمح ذات صلة بالعنوان " أوراق الورد"ما یالحظ على فاتحة 
، و هي رسائل في مجال )ذكرو أنثى(والتي توحي بوجود طرفین " رسائلها و رسائله" عي الفر 

" الرجل"تعود على "  رسائله"األنثى و" المرأة "هنا تعود على ) الهاء( الحب إذ إن رسائلها
.الذكر وهنا تكمن قصة التراسل بین الطرفین

.05أوراق الورد، ص: مصطفى صادق الرافعي1
.05المصدر نفسه، ص 2
.05المصدر نفسه، ص 3
.05المصدر نفسه، ص 4



"أوراق الورد" ثاني                                  سیمیائیة العتبات النصیة فيالفصل ال

65

:التصدیر-2

خارج  نصیه  له دور و وظیفة في الكتاب      یعد التصدیر عتبة من العتبات ال
اقتباس أو شذوة مقتبسه من خارج النص أضحت من " و هو في المفهوم  النقدي الحدیث 

ملكیة النص لإلیحاء بأطیافه الداللیة، فهو لیس من النص لكنه أصبح من ممتلكاته بحكم 
عوم بعالمة ما، باسم الجوار والتشابك الداللي بینه وبین النص لكنه من جهة أخرى مد

.1بتنصیص، یقوي العالقة الملكیة لیذكرنا بأصوله و وفضاءاته األصلیة افتراًضا

.وكأن التصدیر انتماء ینخرط في التفاعل مع النص لیحافظ على اختالفه في الوقت ذاته

) الرسائل(بتصدیر كشف عن بدایة التنبؤ بموضوع الكتاب " كتاب أوراق الورد"استهل 
محمد "ب الموجود بین طرفین، لكن هذا التصدیر لم یكتبه الرافعي بل كتبه صدیقه وهوالح

القارئبینوسیطاطرفایكونفهو یشبه التقدیم الذي یوقعه غیر المؤلف،" سعید العریان
ُیتوقعالتيالّصعوباتبعضفیّذللأخر،جهةمنوالنصالقارئوبینجهة،منوالمؤلف

تمهیدیةتوجیهیةفوظیفتهومرجعّیته،المؤّلفخلفیةمنهویقّربص،للنّ القارئفهمتعوقأن
وفي هذا التصدیر یعرف بهذه الرسائل        .2"مباشربشكلالمتلقيانتظارأفقفيتؤّثر

ثم انتهت كما ینتهي كل حب     ... كانت قصة حب"وموضوعها إذ یبدأ بجملة إخباریة 
بعض عناصر وجوده، وافترق الحبیبان على غیر میعاد    بین اثنین تكون الفلسفة والكبریاء 

3.وفي نفس كل منهما حدیث یهم أن یفیض به

، ص 2009، 1عتبات الكتابة في الروایة العربیة، إدارة الحوار للنشر و التوزیع، سوریا،  الالذقیة، ط: عبد المالك أشهبون1
242.

2006-2005الجزائر،جامعةماجستیر،رسالة،"القدسفيیظهرعمر"روایةفيالنصيالتفاعل:  الكیالنينجیب 2

.07أوراق الورد، ص: الرافعيمصطفى صادق)3(
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لیست كل رسائله في الكتاب : " عن رسائل الرافعي وقال" محمد سعید العریان"كما تحدث 
تلك التي عرفها في  ربوة من لبنان ) حدیث القمر(هنالك صاحبة : أخرى) فالنه(إلیها فهناك 

1"تسع عشر سنةمنذ

تلك یستمد من لینها وسماحتها وذكریاتها السعیدة "مواضیع كتابه الرسائل تتعددهنا
معاني الحب التي تمأل النفس بأفراح الحیاة، و هذه تستوحیها معاني لكبریاء والصّد         

. 2"والقطیعة و ذكریات الحب الذي أشرف  في خواطره بالشعر و أفعم قلبه باأللم

إنه كان : " إلى شرح وتفسیر ما جاء في الكتاب من حب یقول" سعید العریان" ینتقل
3"یحبها حبا ال یتسع القلب ألن یشترك فیه غیرها فكان قلبه لها من دون النساء جمیعا

في شرح مواضیع الحب للرافعي، ووصف أقسام كتاب " العریانسعید"ثم یسترسُل 
لذي یبدأ بمقدمة بلیغة في األدب، یتحدث المؤلف فیها عن تاریخ رسائل الحب ا" أوراق الورد"

في العربیة، ثم تأتي بعد هذا الفصل مقدمة الرسائل، و فیها سبب تسمیة الكتاب          
. هذه المقدمة یتحدث  فیها عن حبه و آالمه في الحب

" رسائل الحب"لجنس الجدید مؤلف هذا ا" الرافعي"في ختام هذا التصدیر یثني على 
.العفیف

:صدر من التاریخ-3

ذكر فیها " صدر من التاریخ"مقدمة تاریخیة بعنوان : مقدمتین" أوراق الورد"لكتاب 
التي یمكن أن تصّنف في مجال الحب، لكّنه ینفي أن تكون ) الرسائل(كل المؤلفات " الرافعي"

".رسائل في الحب"في تاریخ األدب العربي 

.08، ص"أوراق الورد: "مصطفى صادق الرافعي1
.09صنفسهالمصدر2
.09المصدر نفسه، ص3
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رسائل "ابتدع  جنسا جدیدا سماه " الرافعي"أن یتبین لنا" صدر من التاریخ"عند قراءة 
.، فهذه المقدمة ذات وظیفة نقدیة هدفها التعریف بجنس الكتاب"الحب

تشرح مقدمة الكتاب طریقة القدامى في الحب، فهم یتحدثون به وال یكتبون فیه و یتراسلون 
ذه و تلك، أي أن في تاریخ األدب ممن اشتهر بالعشق   به و في كتب األدب أشیاء من ه

1."قیس بن ذریح و لبنى، جمیل و بثینة، ابن زیدون و والدة"في هذا الباب نذكر منهم 

.2"ابن الدهینة، و ابن الطثریة، و ابن میادة: "و ممن اشتهر بالغزل في هذا المجال

ن شعر وغزل في الحب، ألّن القدماء ینطلق الرافعي  من شرح وتفسیر ما جاء به القدامى م
. الغزل ولم یهتموا بالترسل في مجال الحب/اهتموا بالشعر

:المقدمــــــــــــــة - 4

المقدمة الثانیة له، فهي مقدمة تضیئ للقارئ بعض " أوراق الورد"كتاب " مقدمة"تعد 
إلجابة عن التساؤالت الكتاب تدریجیا فعند قراءتها یصل القارئ إلى بعض ا/معالم النّص 

...). العنوان، الفاتحة، التصدیر(التي طرحتها العتبات السابقة

كانت معها ذات یوم وردة : " یذكر الكاتب في بدایة المقدمة سبب التسمیة في قوله
ال أدري أیتهما تستثني األخرى فجعلت لها ساعة من حفاوتها تلمسها مرة صدرها و مرة 

تهدلت متى ردة بین ذلك كأنها تنمو في شعاع و ندى، إذا رأیتها و قد تفتحت وشفتها، و الو 
.3"أحست أنها  قد حالت أوراقها شفاها ظمأى

.14، صالوردوراقأ:الرافعيصادقمصطفى: ینظر1
.14المصدر نفسه، ص 2
.25ص نفسهالمصدر3
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ما أرى هذا الحب إال كورق الورد في حیاته ورقته و عطره و جماله، وال : قالت" 
ي مسها حدا بعینه أوراق الورد إال مثله في انتشارها على إصبع من یمسها إذا جاوز ف

."1من الرقى

وكذلك " أوراق الورد"فإذا كتبت یوما معاني األشواك فسمها : فاستضحكت وقالت"
2"!سماها

من هذه األقوال یتبادر إلى ذهن القارئ أن الحبیبة شاعرة روحانیة تسمو هي وصاحبها 
لة، كما یوضح أنها رسائل بالحب فوق المادة، وال یریدان إال النفس الجمیلة للنفس الجمی

متفردة وجنس جدید من خالل خروجه من جمال المرأة الى جمال الطبیعة وفلسفة الكون 
وبذلك یخرج من فهم جمال الحبیب إلى فهم جمال الطبیعة و یدرك بروحه من حول : "لقوله

موسیقیة كل شيء من الجو الخیالي البدیع المحیط به إحاطة الوزن الشعري بالكلمة والنغمة ال
بالصوت، ومن ذلك ینبثق في نفسه نور الهي خالق یفیض في كل جمال في االرض       

.  3"والسماء

، الحب "شعر القلب"، "الحب الصحیح: "وّظف الرافعي عبارات دالة على الحب مثل
كالطبقة بین اإلنسانیة و اإللهیة، الحب الصحیح لیس له فوق، كل هذه العبارات لها وظیفة 

).رسائلها ورسائله(والفرعي" أوراق الورد"لتوضیح العنوان الرئیسي مهدت

نستخلص أن  تلك العتبات المدروسة في الكتاب هیأت للتعریف  بالعنوان الرئیسي  تدریجیا 
.حتى یتضح الغموض شیئا فشیئا، ثم یأتي المتن النصي

.25أوراق الورد، ص : مصطفى صادق الرافعي1
.26المصدر نفسه، ص 2
.27المصدر نفسه، ص 3
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:الهوامش-5

تبات الداخلیة باعتبارها ملحقات یدرج بعض الباحثین الهوامش والحواشي ضمن الع
حیث یستغلها للشرح      مش واضح بصورة جلیة عند الرافعي نصیة للمتن، واستخدام الهوا

" أّما قبل: "و التفسیر و التعلیق، و أحیانا یشیر في الهامش إلى ابتداعه الفاظا جدیدة مثل
.   1.و البغضإّال في الحب" أما قبل"ویرى الكاتب أّن " أّما  بعد"في مقابل 

و نقول  ) مهما  یكن من شيء(ان معناها : قال سیبویه في أّما بعد:" یقول الرافعي
،  "أما بعد: "اختلفوا في أول من قال" لقد كان ما كان و(أن معناها )  أّما قبل(نحن في  

فقیل أنه كعب بن لؤي، و قیل بل قس بن ساعدة الخطیب، و هو األقرب، وال اختالف في
أي أّن الرافعي هو أّول من استعملها، وقد عنون بها إحدى رسائله .2")أّما قبل: (أول من قال

كما أقول أنا یا حبیبتي، ولم تخطر ) اما قبل(ثم یقولوا في لغتنا : "في الكتاب یقول الّرافعي
)     أّما بعد(قالوا "، "ألحد قط وال یصححها وجه وال تعلیل، ولكني تضعها من أجلك

. 3وأسمیتها وصل الماضي) أما قبل(وها فصل الخطاب وأنا أقول وسم

فجمعت ضمیرها وهو الباء بضمیره " یعذبني بك: " كما یشرح عبارات لغویًا أو بالغیا مثل
4"وهو الكاف، وال غرو أن یكون هذا من جنون الحب لقاًء أو وصاال، هذا المعنى رقیق جدا

لقوة االلتفات وبالغته في هذا ) أهدى(ب في استعمل ضمیر الخطاب بعد ضمیر الغائ"
الموضع، والمعنى ان شتم الحبیبة كظباب الصبح، یسوقه ظالال سوداء لیقطره بعد قلیل ندى 

5"یتم به جماله

.122، ص "الوردأوراق": الرافعيصادقمصطفى)1(
.122ص نفسه،المصدر)2(
. 122المصدر نفسه، ص )3(
.110المصدر نفسه،ص)4(

.38د، ص أوراق الور : "مصطفى صادق الرافعي 5
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: أیضا لشرح مفردات غامضة على نحو ما نراه في المقامات منها" الرافعي" كما تطرق
.1"ى الذي تكون علیه الصورة الفوتوغرافیةالرق كلمة استعملناها لهذا الورق المقو 

2"القدر و هي تغلي على النار و تفورصوت: الهدیر"

كنایة عن دخولها : أي صبرت وذهب أكثر عمرها، واقتحمت العقبة األخیرة: خال من سنها"
.3"في الشیخوخة

المتن نستنتج من خالل األمثلة السابقة الواردة في هامش الكتاب أنها أثرت ما جاء في
للتسهیل عملیة القراءة للرسائل وفهمها خاصة وأن هذه الهوامش قد تضمنت معاني لم توجد 
في المتن النّصي حیث اثرته وتممته وأضاءت بعض جوانبه الغامضة، وأجابت عن بعض 

.التساؤالت التي راودت المتلقي

.38، ص "الوردأوراق": الرافعيصادقمصطفى1
.248المصدر نفسه، ص 2
.252سه ، ص المصدر نف3
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IIIالعناوین الفرعیةدراسة :les intertitre

الجزء من البحث رصد العناوین الداخلیة المشكلة للكتاب، إذا تختلف وظیفة سنحاول في هذا 
هذه األخیرة عن وظیفة  العنوان الرئیسي، فهي تسهم في فك شفرات  ورموز العنوان 

له ما یبرره داللیا و تأویلیا" أوراق الورد "الرئیسي، فحضور العناوین الداخلیة في كتاب 
و یساهم هذا التقسیم للكتاب ) رسالة(عنوان 49اب ألفیناه یتكون من ٕاذا عدنا الى متن الكتو 

في تسهیل عملیة القراءة، و كذا اكتشاف خبایا النص هذا من جهة كما ساهمت هذه 
الوضعیة للعناوین في إضفاء بعد فني جمالي للكتاب المدروس إذ یبدأ هذا االخیر بعنوان 

و لتوضیح ما سبق ارتأینا رسم " السالم علیهاو "    و ینتهي  بعنوان " وزدت أنك أنت"
:مخطط یمكننا  من التعرف على العناوین الداخلیة ككل و هو موضح كالتالي

:الجدول

الصفحاتالعنوانالرقم

صفحات3أي 33إلى 31من وزدت أنك أنت1

صفحات3أي 36إلى 34من زجاجة العطر2

37صفحة واحدة )شعر(مانفُع رقة روحي 3

صفحات4أي 41الى 38من رسم الحبیبة4

صفحات5أي 46إلى 42من البالغة تتنهد5

صفحات7أي 53إلى 47من ...رسالة للتمزیق6

صفحات5أي 58إلى 54من القمر7
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59صفحة واحدة )شعر...(قال القمر8

صفحات5أي 64إلى 60من نظراتها9

صفحات4أي 68إلى65من استمداد فلسفة10

صفحات5أي 73إلى 69من صرخة ألم11

صفحات4أي 77إلى 74من و ألم الحب؟12

78صفحة واحدة )شعر(من السالم 13

صفحات6أي 84إلى 79من الحبیبات والمصائب14

صفحات7أي 91إلى 85من رسالة االبتسامة15

صفحات3أي94إلى 92من جواب الزهرة الذابلة16

صفحات5أي 99إلى 95من رسالة الجاذبیة-یاللجالل17

صفحات5أي 104إلى 100من االشواق18

105صفحة واحدة )شعر(كتاب رضا 19

صفحات4أي 109إلى 106من روایة القلم20

صفحات5أي 114إلى 110من نار الكلمة21

صفحات6أي 120الى 115من المتوحشة22

صفحات6أي 126إلى 121من ....اما قبل 23

صفحات7أي 133إلى 127من جواب غرب24
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134صفحة واحدة )شعر(عذب مصور 25

صفحات6أي 140إلى 135من لماذا؟..لماذا26

صفحات3أي 143إلى 141من ...كتاب لم تكتبه27

صفحات5أي 148إلى 144من قالت وقلت28

صفحات6أي 154إلى 149من ىالغضب29

صفحات4أي 158إلى 155من هدیة شتم30

159صفحة واحدة )شعر(متى یا حبیب القلب؟ 31

صفحات9أي 168إلى 160من صالة في المحراب االخضر، شجراتي32

صفحات4أي 172إلى 169من شجرات الشتاء33

صفحات7أي 179إلى 173من رسالة الطیف34

صفحات5أي 184إلى 180من في العتاب35

185صفحة واحدة )شعر(في االحالم 36

صفحات3أي 188إلى 186من في معاني التنهدات37

صفحات5أي 193إلى 189من ألیس كذلك؟ نضارة حب الى الكون38

صفحات9أي 202إلى 194من النجوى39

صفحات5أي 207إلى 203من هل أخطأت؟40

صفحات9أي 216إلى 208من قلت وقلت41
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صفحات2أي 218إلى 217من )شعر(!یا قلبي42

صفحات5أي 223إلى 219من البحر43

صفحات6أي 229إلى 224من فلسفة المرض44

230صفحة واحدة )شعر(یوم النوى 45

صفحات3أي 236إلى 231من الهجر46

صفحات9أي 245إلى 237نممن قلمها47

صفحات10أي 255إلى 246من وهم الجمال48

3أي 258إلى 256من والسالم علیها49

نالحظ من خالل هذا الجدول أن رسالة وهم الجمال قد حظیت بحصة األسد 
طرح من الكتاب ككل، وهذا طبعا من خالل الصفحات المقدرة بعشر صفحات وهذا نظرا لما

).موضوع فلسفة الجمال(في هذه الرسالة، 

قمنا بأخذ نماذج أو باألحرى عناوین من هذه الرسائل أولها ولتوضیح ما سبق ذكره، 
صفحة أي ثالث صفحات وٕاذا نظرنا 36الى 34تبدأ من " زجاجة العطر"عنوان 

تحمل جیبة فهي عبارة طیاتها مفارقة عإلى العنوان نجده یتألف من كلمتین تحمل في
أهدى " ومغریة حیث یانا أخرى،  فهي كلمة ساحرة دالالت عدیدة مختلفة أحیانا و متقاربة أح

یا زجاجة العطر، اذهبي إلیها: الى حبیبته مرة زجاجة من العطر الثمین و كتب معها
1"و تعطري بمس یدیها و كوني رسالة قلبي إلیها

.35،34، ص " اوراق الورد": مصطفى صادق الرافعي1
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ها یا زجاجة العطر، إنك خرجت من أزهار كأنها شعل نباتیة، قولي ل: " ویقول أیضا"
كانت في الریاض على فروعها كأنها تجسمت من أشعة الشمس و القمر، فلما ابتعتك و 

1"و صرت في یدي، خرجت من شعل غرامیه

قولي لها أن شوق األرواح العاشقة یحتاج دائما إلى تعبیر جمیل كجمالها، بلیغ: ویقول" 
كبالغتها، ینفذ إلى قلب الحبیب بقوة الحیاة، سواء رضي أم لم یرضى، وهذا الشوق النافذ 

2"كان األصل الذي من أجله خلق العطر في الطبیعة

لقد خرجت من أزهار جمیلة، وستعلم حین تسكبك هي على جسمها !أیها العطر: "یقول" 
لكنهم نالوا الجنة و ین تركوا الدنیا نك كالمؤمنالفاتن أنك رجعت الى أجمل من أزهارك، وأ

3"!...نعیمهاو 

أزهار، نباتیة، : نالحظ من خالل األمثلة السابقة أن الكاتب وظف ألفاظًا عن الطبیعة منها
.الشمس، القمر، الطبیعة، ویالحظ انه متأثر بالطبیعة وفلسفة الكون

من الرسائل التي أرسلها  وهي رسالة" قالت وقلت"ونجده یوظف عنوانًا داخلیًا وهو 
9أي 218إلى ص 208إلى حبیبته یتألف من كلمتین و هذه الرسالة تبدأ من ص 

صفحات، حیث نجد هذا العنوان یحمل دالالت عدیدة، إذ توحي بوجود حوار بین حبیب 
:ومحبوبته، وفعال نالحظ أنها رسالة حواریة بینهما و من أمثلة ذلك

عك من الغضب وما وسعت منه، فإن غضبك هو نفسه اغضب ما وس: " قالت له"
ألم تر الى الحریق في البرق والى الصواعق في الرعد، أذاك من امتالء !من مقاییس الرضا

.35، ص الورداوراق: "الرافعيصادقمصطفى1
.36نفسه، ص صدر الم2
.36نفسه، ص صدر الم3
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".أنا راضیة بحكمك فاحكم: " وقالت له في أمر1"السحاب بالنار أم من امتالئه بالماء؟

..."قد عرفت الحكم ولم أنطق به: قال"

فهل الحكم عطر في مندیلك أعرفه من الهواء؟: قالت

وأما واهللا یا حبیبتي لو كنت محامیة لسرقت : بل عرفته بنفسك الرقیقة الملهمة: قال
2"من أدمغة القضاة أحكامهم

الدموع هي روح المحیط السماوي، أال ترى أنها ال تسیل إال مع االقدار؟ متى : " قالت
.3"زل الدمعنزل القدر ن

نالحظ من خالل األمثلة السابقة أن الكاتب وظف أقواال له ولحبیبته بشكل متكرر
في هذه الرسالة، فاختیار هذا العنوان  له ما یبرره داخل النص، فإذا ما حاولنا  ربط المتن 

و تجدر بالعنوان الرئیسي رسائلها ورسائله نجده یثبت العنوان الرئیسي في هذه الرسالة، 
اإلشارة في هذا المقام إلى مفردات الطبیعة المذكورة في ثنایا الرسالة، البرق، الصواعق، 

.الرعد، السحاب، الهواء و هذا ما جعل الرسالة تبدو مترابطة داللیا

صفحة 53ص إلى 47والتي تبدأ من " رسالة للتمزیق"أما العنوان الثالث  المدروس فهو 
.صفحات07أي 

وهذا العنوان له ما یبرره داخل النص، " التمزیق"و " رسالة: "العنوان من كلمتيیتألف
فإذا حاولنا ربط هذا األخیر بالعنوان الرئیسي نجد الكاتب یوظف مفردة رسالة مستوحاة 

.من العنوان الفرعي الخارجي رسائلها ورسائله

.208مصطفى صادق الرافعي، اوراق الورد، ص 1
.209نفسه، ص صدرالم2
.210نفسه، ص صدرالم3
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:" الرافعي"، وتعبیره عنه، یقول وهنا نالحظ عالقة العنوان الداخلي بالعنوان الخارجي
كاد -و اهللا–هذه رسالة لن ابعث بها، رسالة مني أنا وٕالي أنا، أكتبها الیوم ألقرأها غدا، فقد 

هذا الحب یجعلني على اختالف أیامه أشخاصا مختلفین   متناكرین، حتى إنه لیحتاج 
. 1"شخص الغد أن یتعرف ماذا كان خبر شخص األمس

هل على الحب خیار؟، أم هو الجمال األزلي یستعلن لكل إنسان بالوسیلة و : " ویقول  أیضا
.2"التي توافق  مزاجه و تالئم تركیب نفسه على قدر ما یالئمه و على أحسن ما یالئمه

نالحظ من خالل هذه األقوال أّنها رسالة تجمع بین عواطف الحب وفلسفة الجمال، 
).نظرة صوفیة(ألزليهذا األخیر الذي یربطه بالجمال ا

:عالقة العنوان الرئیسي بالعناوین الداخلیة-1

في العناوین الداخلیة لهذا الكتاب " أوراق الورد" إذا أردنا البحث عن حضور عنوان 
وجدناه حاضرا في كل رسالة تقریبا، فقد تناولت كل رسالة موضوعًا معینًا، فأغلب  الرسائل 

یها التذلل و االستعطاف و فیها تصنع الغضب و دعوى الكبریاء اللهفة و الحنین و ف: " فیها
أي أّن كل رسالة ذات .3"وفیها الُمنى الحالمة تتواثب بین السطور، في خفة الفراشة الطائرة

.صلة وطیدة إّما بالحب أو الطبیعة، والورد عنصر بارز من عناصر الطبیعة

قص في لغة الماضي حدیث قلب فكل رسالة تصف ما كان في خلوة نفس إلى نفس، وت" 
إلى قلب وتكثف في سر االبتسامة ومعنى النظرة، وتتحدث عن الجمال الطبیعة وفلسفة 

4"الكون

.47رسائله، ص رسائلها و الوردقأورا: عيالرافمصطفى صادق 1
.50، ص نفسهصدرالم2
.09ص المصدر نفسه3
.09نفسه، ص صدرالم4
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"  ما نفع رقة روحي"منها : نالحظ أن بعض الرسائل فیها صفحة واحدة وقد جاءت شعراً 
، "بیب القلبمتى یا ح"،  "كذب مصور"،  "كتاب رضا"،  "منى السالم"،  "قال القمر"
لرسائل  ساعد القارئ على فهمها ، أي من خالل االختصار في ا"یوم الندى"،  "في األحالم"
اكتشاف خبایاها و ایراد العناوین الداخلیة بهذه الوضعیة أضفى على الكتاب بعدا فنیا و 
.جمالیاو 

إلى الكون، جواب نظرة حب : حیث نجد العنوان الرئیسي حاضرا في العناوین الداخلیة منها
وراق الورد وهو معجم الطبیعة، وكذلك الزهرة الذابلة، شجرات الشتاء، حیث توحي إلى أ

وقالت، رسالة الطیف، من قلمها، توحى إلى العنوان الفرعي رسائلها رسالة للتمزیق، وقلت 
.ورسائله

قبیل الصدقة بل وفي األخیر یمكننا القول أن اختیار العناوین لم یكن هكذا اعتباطیا أو من
هذا ما یفسر لنا غنى" مصطفى صادق الرافعي"هو مقصود و مدروس من قبل الكاتب 

.و زخم و تنوع دالالت العنوان

:عالقته بالمتن النصيتناص العنوان و -2

" أوراق الورد"إذا عدنا إلى عالم النص في كتاب أوراق الورد وجدنا حضورا قویا للعنوان 
بلفظه الصریح " الورد" قد تردد ذكر، و )مضمر(صریح، أو بشكل ضمني واضح و إما بشكل 

كانت أزهارك فكرة من فن الحسن تثبت !أیها العطر"... أو بذكر مرادفاته مثل قول المرسل 
:ویقول في هذا المقام1..."وطافت زمنا على مظاهر الكون الجمیلة

اذ یغدولیها اذ یروح و ت           فرق عوبي زهرة في جانب النیل قد نم

.36وراق الورد،  ص أمصطفى صادق الرافعي، 1
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1تیاره في طبعها الهجر والصدلطافته في طبعها الحب والرضا            و 

وكنا في یوم من أیام الربیع وكل شيء حولنا یتكلم بلغة الشمس في لمعة :" وقال
في األزهار معانیها الغزلیة التي بها وحدها تظهر الطبیعة في رقة امرأةء وجمال، و ضو و 

2..."عاشقة

ذات یوم وردة ال أدري أیتهما كانت معها:"أوراق الورد "قوله أیضا في مقدمة كتاب و 
3..."تستثني األخرى

نستنتج مما سبق أن العنوان الرئیسي له عالقة وطیدة بالمتن، لنصل إلى داللة معینة 
ن السنة وهو الربیع كان یرمز إلى عمر الورد في فصل م" أوراق الورد"مفادها أن عنوان 

الحب الذي عاشه الكاتب ثم استحال هذا ) فترة(باإلضافة إلى عمر. المذكورة في ثنایا المتن
.الربیع إلى صیف مع فراق محبوبته

" رغبة مصطفى صادق الرافعيو " الوردأوراق"وأهم ما نلمسه هو غموض العنوان الرئیسي 
یخص بالذكر واللبس و الغموض وي إلزالة هذا ثانتى بعنوان في تفسیر الغامض منه، لهذا أ

.القرآن الكریم

وفي األخیر وبعد الدراسة اإلحصائیة لهذه العناوین نجد تفاوتا فیما بینها من حیث عدد 
ب الصفحات فكل موضوع یعبر عنه بعنوان مناسب یتناسب معه في الطول أو القصر حس

أوراق "هذا التكامل یؤدي إلى تشكل كتاب فیما بینها، و فهي تتكامل : الموضوع المتناول
لها عالقة (.تكون بذلك متكاملة مع العنوانمفسرة للمعاني ومعبرة عنها، و مما جعلها " الورد

). وطیدة مع العنوان الرئیسي

.194ص،"الوردأوراق"الرافعي،صادقمصطفى1
.194ص نفسه،صدرالم2
.25نفسه، ص صدرالم3
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:خاتمة الفصل الثاني

نا حاولنا في دارستنا المتواضعة أن نثیر جملة من القضایا في الختام أمكننا القول أنّ و 
.مركزین على خطاب العتبات النصیةالّنصياإلشكالیات التي قد یطرحها المتن و 

كتاب من خالل "الجدید لمصطفى صادق الرافعيقد تطلب هذا البحث زوایا العمل ّ و 
، الّنصيحیث شكلت العتبات النصیة أهم محطة في العناصر المهیكلة للبناء "أوراق الورد"

ارتبطت به فاتحة لنا جملة من المنافذ أتاحت لنا الولوج ن المتن و هاما مبات جزءً تفكانت الع
.عالم النص في مختلف طبقاتهإلى

مجملها، من غالف بوجهه األمامي والخلفي وما حمله من ولقد مثلت العتبات في 
، ضابطة للعمل النصياستراتیجیات قبلیة كاشفة تشكیالت لغویة وبصریة، تخطیط و 

الداللي في المتن، هذا ما منح منظومة مصطفى صادق الرافعي زخما لمعطیات الموجود 
.   رمزاداللة و من الطاقة إیحاءا و 
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:خاتمة

هي حدیثة العتبات النصیة التي أقامتها رسائل كتاب أوراق الورد نستنتج مما سبق أنّ 
في الدراسة، لها وظائف تشویقیة واغرائیة للمتقبل على اكتشافها، وكل عتبة منها تمثل بنیة

فیها ومتنافذةت مستقلة عن غیرها من بنیات العتبات، فإنها في الحقیقیة مترافدة معهاوٕان بد
كل منها من خصائص بنیویة في اإلیحاء بعوالم حیث تسهم جمیع هذه العتبات وما تتمیز به

.النص من عتبات داخلیة وخارجیة

، تبرز أهمیتها كعنصر إثارة )العتبات(أهمیة ودورمن خالل هذه اإلطاللة على
یعكس أفق التوقعات وتشویق یختزل مضمون النص في غالب األحیان، لكن أحیانا أخرى ال

ثنائیة بارزة أو هذه الرؤیة في هیمنة وسیادةاالنعكاسویمكن أن نرصد هذا . لدى القارئ
، ومن خالل هذه "األمل واأللم" أو" ثنائیة الحزن والفرح":هيرغم اختالف مسمیاتها

ن یثبت فالرافعي حاول أ"فن الرسائلّ "كشف عن جنس جدید هو"الرافعي"الثنائیات تبین أّن 
الذي یختلف عن الرسائل التي یكتبها " رسائل الحب العفیف"أنه تأثر بهذا الجنس الجدید، 

.القدیمفيدباءاألنقاد و ال

فلسفة "یربط الفلسفة بالتصوف من ذلك یتبین أن الرافعي له احاطة كبیرة بالتراث فهو
الكوني فیصبح الحب یقترب من الحب الصوفي الذي یظهر في الجمال و " الحب والجمال

.إنسان وسیلة

حیث إن كل ، والعناوین الداخلیة،"أوراق الورد"هناك عالقة وطیدة بین العنوان الخارجي
واحد منهما یكشف وظیفة معینة مهمة خاصة ما یتعلق بتلقي النص على مستوى التجنیس 

تمكنا من معرفة نظریة خاللها من فالعتبات السیمیائیة لها عالقة ضروریة بالقارئ والتي
:المتعالیات النصیة في هذه الدراسة التي تمخض عنها النتائج التالیة
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شكل الفصل األول تأطیرا للمفهوم اإلجرائي الموظف.
في الدراسة نحو مصطلح العتبات.
شكل البحث تجربة نقدیة لجنس الرسائل.
 الجماللحب و صادق الرافعي بالثقافة العربیة وفلسفة اتأثر الكاتب مصطفى.
فلسفة ئل التي تتحدث عن جمال الطبیعة و بروز تأثر الكاتب من خالل توظیفه للرسا

.الكون
 حیث یمتزج الشعري بالنثريان رسائل أوراق الورد تجریبیة.
 صعب یصل أحیانا إلى درجة التكلفأسلوب الكاتب أسلوب.
 استنطاق النص الدیني والتراثيقدرة األدیب على.

جعل  ، "أوراق الورد" قات مع نصوص كتابت العتبات النصیة سلسلة من العالو هكذا كان
.منه المؤلف فضاءا و صدرا رحبا لكل  باحث أو دارس

تبقى النتائج متنوعة ومن هنا فال نهایة للسؤال، وما من جواب نهائي یمكن أن نتوقف عنده و 
.على مستوى كل فصلو متناثرة في ثنایا البحث و ما على القارئ إال أن یستخلصها

: إّن العتبات ظّلت كنزا من كنوز النقد األدبي من عدة زوایا: القولع لكل ما تقدم نستطی
كالتلقي وتحلیل الخطاب، والتعالي النصي، كما أّنها ستظل دواال سمیولوجیة فاعلة 

.في النصوص
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:قائمة المصادر والمراجع
.القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع-

.المصادر العربیة: أوال
رسائلها ورسائله،دار الكتاب العربي، بیروت "أوراق الورد " مصطفى صادق الرافعي -1

.2000، 10لبنان، ط
.المراجع العربیة : ثانیا 

صادر العین، دار، مادة عنن من باب 4لسانالعرب، المجلد: الدین ابنمنظورأبو الفضل جمال -1
.1997لبنان، والنشر، بیروتللطباعة 

مادة (دار البیضاء، بیروت، ، تحقیق عبد السالم هارون، ال4معجم مقاییس اللغة، ج: أحمد بن فارس-2
.)عتبة

.1997، 2ط والنشر، القاهرة، عالم الكتب للتوزیع واللوناللغة : أحمد مختارعمر-3
.1983، 1د العربي، دار الحوار، سوریا، طنظریة اللغة والجمال في النق: تامر سلوم-4
عليلسان العرب، المجلد السابع، منشورات محمد: جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األنصاري-5

.2003، 1بیضون، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، ط
) ط،.د( ،ءعات الجزائریة، بن عكنون، الجز اإلبداع الشعري، دیوان المطبو تواترات : حبیب مونسي-6
) .دس(
الدار العربیة الدال،سیمائیةنظریة النص، من بنیة المعنى إلى في : حسن خمري-7

.2007، 1للعلومناشرونمنشورات االختالف، بیروت الجزائر العاصمة، ط
التكوین للتألیفوالترجمة ، دار )العتبةتأویلیة في شؤن مغامرة (في نظربة العنوان : خالد حسین حسین-8

. ،2007، 1طدمشق، سوریا، ،والنشر

،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، في الشعر العربي الحدیث والمعاصقراءات: خلیل الموسى-9
.2000دط، 
، 1983ط ،  بیروت، دمعجم المصطلحات األدبیة، دار الكتاب اللبناني، : سعید علوش- 10
، 2006، القاهرة، 1رؤیة للنشر والتوزیع، طالروایة والتراث السردي، : سعید یقطین- 11
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دار غیداء للنشر والتوزیع ،العربیة)روایة االجیال(العتبات النصیة في :السامرائي أحمد سهام - 12
.2015، 1العراق، ط

،1داروائلللنشروالتوزیع،عمان،طالنقدیة،عتبات الكتابة في مدونة محمد صابر عبید : سوسن البیاتي- 13
2011.

.2008، 1الدار البیضاء، ط، )جیرارجنیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد- 14
عبد الرزاق بالل، مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، إفریقیا الشرق ، - 15

، 2000الدار البیضاء، بیروت، 
ما وراء اللغة، بحث في الخلفیات المعرفیة، مؤسسة عبد الكریم عبد اهللا للنشر : عبد السالم المسدي- 16

، 1994ط، .والتوزیع، تونس، د
،       1996، 1عتبات النص البنیة والداللة، منشورات الرابطة، الدار البیضاء، ط: الجحمريعبد الفتاح- 17
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والتوزیع، عمان، للنشر وطار، فضاءاتاللغوي في روایات الطاهر النسیج: الخطیبعبد اهللا - 19

.2008،1األردن، ط
تشریح النص، مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، دار الطلیعة : عبد اهللا محمد الغذامي- 20

.1987، 1للطباعة والنشر، بیروت، ط
ل د الدالالت وتكامدالبنیة الروائیة في نصوص إلیاس فركوح تع: وسوسن البیاتيمحمد صابر- 21

.2011، 1ط والتوزیع، عمان،البنیات، دار وائل للنشر 
مكتبة األنجیلو المصریة، مصر، "العنوان في األدب العربي، النشأة والتطور : "محمد عویس محمد- 22
.1،1981ط

األدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، العنوان وسیمیوطیقا االتصال : محمد فكري الجزار- 23
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:ثبت المصطلحات: 01ملحق

couvertureالغالف

Correspondancesالمراسالت

Déducteurالمهدي

Dédicataireالمهدي الیه

Destinateurالمرسل

Destinataireالمرسل إلیه

Dos de livreظهر الكتاب 

Epi grapheالتصدیر

Épi texteالنص الفوقي

Épi texte auctorailلتآلفيالنص الفوقي ا

Épi texte éditorialالنص الفوقي النثري

Épi texte privéالنص الفوقي الخاص

Épi texte publicالنص الفوقي العام

Fonctionsالوظائف 

Fonctions connotativeالوظیفة االیجابیة

Fonctions descriptiveالوظیفة الوصفیة

Fonctions séductiveة الوظیفة االغرائی

Fonctions désignativeالوظیفة التعیینیة

Hors livreخارج الكتاب

Inter textualitéالتناص

Perti texteالنص المحیط

Peri texte auctorailالنص المحیط التآلفي

Peri texte éditorailالنص التآلفي النظري

Quatriéme du couvertureالصفحة الرابعة للغالف
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):التعریف بمصطفى صادق الرافعي: (02ملحق 

دخل الرافعي المدرسة االبتدائیة، 1880ولد مصطفى صادق الرافعي في ینایر 
االبتدائیة بتفوق ثم أصیب وحصل على الشهادة قاضیا بها،حیث كان والده " دمنهور"في 

في أذنیه سریره و خرج من هذا المرض مصابافيأقعده عدة شهور " دیالتیفو "بمرض یقال أنه 
الثالثین من عمره لم یحمل الرافعي في تعلیمه ه المرض حتى فقد سمعه نهائیا في استفحل بو 

.على  ید والدهلى أكثر من الشهادة االبتدائیة وأخذ نفسه بالجد واالجتهاد و تعلمالنظامي ع

تابة ر، فقد انصرف عن الشعر الى الكعلى الرغم أن الرافعي لم یهتم في میدان الشع
من أطلق أول صرخة اعتراض على الشعر العربي النثریة ألنه وجدها أطوع، ولعل الرافعي هو

ر كل ما أن في الشعر العربي قیودا ال تتیح له أن ینظم بالشع: "التقلیدي في أدبنا فقد كان یقول
قد كانت أول وقفت ضد قیود الشعر و وهذه القیود هي الوزن القافیة" یرید أن یعبر عن نفسه

.عرفها األدب العربي في تاریخه الطویل

:میادینه

فیة، هو میدان النثر القاالرافعي، حیث كان مقیدا بالوزن و لیه إالذي انتقل :المیدان األول
ال یتعداها إلى تصرفات ه العفیفة التي كانت تمأل قلبه و في التعبیر عن عواطفالشعري الحر 

.هتخرج من
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".تاریخ آداب العرب"أهمها كتابه هو ا لدراسات األدبیة و : المیدان الثاني

.1"وحي القلم"هو مجال المقال الذي أبدع فیه ابداعا عجیبا فكانت في كتاب : خیرالمیدان األ

:مؤلفاته

.م1908عاماألولىطبعتهصدرت) شعر(: النظراتدیوان

موضوعاتهأكثرأعدّ إنشاءه،منأدبیةاذجنمعلىیحتويمدرسيكتاب: اإلنشاءملكة
صرفتهثمالنظرات،دیوانفيالنماذجبعضمنهنشرو،1907سنةفيإلصدارهتهیأو

منهالمنشورةالنماذجإالیبقفلمأصولهضاعتقدوفأغفله،فكرتهتنفیذعنماشؤون
.النظراتدیوانفي

1911هـ،1329عامجزأینفياألولىطبعتهدرتص) أجزاءثالثة(: العربآدابتاریخ
الموافقهـ1359عاموذلكالعریانسعیدمحمدبتحقیقوفاتهبعدالثالثالجزءوصدر. م

.بهإالیعرفونهالالذيالرافعيكتاباألدباءأكثریراه. م1940لعام

وقد،)العربآدابتاریخكتابهمنالثانيالجزءوهو(: النبویةوالبالغةالقرآنإعجاز
.م1928عامالنبویةوالبالغةالقرآنإعجازباسماألولىطبعتهصدرت

تغلبالحبفيرمزيأسلوبوهواإلنشاء،أدبفيالرافعيأصدرماأول: القمرحدیث
.1912سنةفيلبنانإلىرحلتهبعدأنشأهالصنعة،علیه

أثرمنمصرفيكانمابعضإیاهاألهمهاإلنسانیةالمعانيبعضفيسطور: المساكین
.م1917عاماألولىطبعتهصدرتالعامة،الحرب

.1955، 3ة الرافعي، طاحی: محمد سعید العریان1
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المرحومإلىأهداهالذي) مصریااسلمي(نشیدهعنصغیركتّیب: زغلولباشاسعدنشید
منالكتابفيماأكثروبالقاهرة؛السلفیةالمكتبةفيطبع،1923سنةفيزغلولسعد

.إمالئهأولرافعياإنشاءمنهوالمقاالت

بینوبینهكانمماشيءعنفیهیتحدث1924سنةفيأنشأهكتاب: األحزانرسائل
.صدرهذاتیبّثهصدیقمنأنهیزعمرسائلشكلعلىفالنة،

بعدأطوارهمنالثانيالطورأوفالنة،حبقصةمنالثانيالجزءهو: األحمرالسحاب
.أشهرباألحزانرسائلبعدصدرالقطیعة،

الجاهليالشعرفيكتابعلىوالردالجامعة،فيالعربياألدبمقاالت: القرآنرایةتحت
.1926سنةفيصدر. حسینلطه

أنشأهاالحبوالجمالفلسفةفيرسائلعلىیقومحبه،قصةمناألخیرالجزء: الوردأوراق
األولىصدیقتهبینوبینهكانمماوفالنة،بینوبینهكانفیماحالهمنحاالً لیصور
.القمرحدیثصاحبة

لمجلةأكثرهالمؤلفكتبوقصصومقاالتفصولمجموعةوهو) أجزاءثالثة(:القلموحي
م193-1934عاميبینالقاهریةالرسالة

تاریخ آداب العرب، إعجاز القرآن و البالغة النبویة، حدیث القمر، المساكین، رسائل االحزان، 
مر، تحت رایة القرآن، على السفود، و أوراق الورد الذي نحن بصدد دراسته و هو السحاب األح

الجزء األخیر من قصة حبه، یقوم على رسائل في فلسفة الجمال و الحب أنشأها لیصور حاال 
من حالها فیها كان بینه و بین فالنه، و مما كان بینه و بین صدیقته األولى صاحبة حدیث 

.القمر
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جلسثمالفجر،لصالةالرافعياستیقظ1937لعاممایومنالعاشراالثنینمیو في:وفاته
ثمساعة،ومضتمصاله،إلىعادثمدواء،لهاتناولمعدته،فيبحرقةفشعرالقرآن،یتلو

الروحأسلمقدوجدوهالدار،أهللههبولمااألرض،علىسقطبالبهوكانفلماوسار،نهض
مات،طنطافيالعائلةمقبرةفيأبویهجوارإلىالظهرصالةعدبودفنجثمانهوُحمل،

).رحمه الّله تعالى(.2عاماً 57یناهزعمرعنالرافعيصادقمصطفى

".حیاة الرافعي" نا في هذا التقدیم بمؤّلف سعید العریاناستع2
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.الجداول:03ملحق رقم 

الصفحاتالعنوانالرقم
صفحات3ي أ33لى إ31من نك انتأوزدت 1
تصفحا3ي أ36لى إ34من زجاجة العطر2
37صفحة واحدة )شعر(روحي ةمانفع رق3
صفحات4ي أ41لى إ38من رسم الحبیبة4
صفحات5ي أ46لى إ42من البالغة تتنهد5
صفحات7ي أ53لى إ47من ...رسالة للتمزیق6
صفحات5ي أ58لى إ54من القمر7
59صفحة واحدة )شعر...(قال القمر8
صفحات5ي أ64لى إ60من نظراتها9
صفحات4ي أ68لى إ65من استمداد فلسفة10
صفحات5ي أ73لى إ69من صرخة ألم11
صفحات4ي أ77لى إ74من و ألم الحب؟12
78صفحة واحدة )شعر(السالم نيم13
صفحات6ي أ84لى إ79من الحبیبات و المصائب14
صفحات7ي أ91لى إ85من رسالة االبتسامة15
صفحات3ي أ94لى إ92من جواب الزهرة الذابلة16
صفحات5ي أ99لى إ95من رسالة الجاذبیة-یاللجالل17
صفحات5ي أ104لى إ100من شواقاأل18
105صفحة واحدة )شعر(كتاب رضا 19
صفحات4ي أ109لى إ106من روایة القلم20
تصفحا5ي أ114لى إ110من نار الكلمة21
صفحات6ي أ120إلى 115من المتوحشة22
صفحات6ي أ126لى إ121من ....ا قبل مّ أ23
صفحات7ي أ133لى إ127من جواب غرب24
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134صفحة واحدة )شعر(ذب مصور ك25
صفحات6ي أ140لى إ135من لماذا؟..لماذا26
صفحات3ي أ143لى إ141من ...كتاب لم تكتبه27
صفحات5ي أ148لى إ144من و قلتقالت28
صفحات6ي أ154لى إ149من الغضبى29
صفحات4ي أ158لى إ155من هدیة شتم30
159صفحة واحدة )شعر(متى یا حبیب القلب؟ 31
صفحات9ي أ168لى إ160من صالة في المحراب االخضر، شجراتي32
صفحات4ي أ172لى إ169من شجرات الشتاء33
صفحات7ي أ179لى إ173من رسالة الطیف34
صفحات5ي أ184لى إ180من في العتاب35
185صفحة واحدة )شعر(في االحالم 36
صفحات3ي أ188لى إ186من في معاني التنهدات37
صفحات5ي أ193لى إ189من لیس كذلك؟ نضرة حب الى الكونأ38
صفحات9ي أ202لى إ194من النجوى39
صفحات5ي أ207لى إ203من هل أخطأت؟40
صفحات9ي أ216لى إ208من قلت و قلت41
صفحات2ي أ218لى إ217من )شعر(!یا قلبي42
صفحات5ي أ223لى إ219من البحر43
صفحات6ي أ229لى إ224من فلسفة المرض44
230صفحة واحدة )شعر(یوم النوى 45
صفحات3ي أ236لى إ231من الهجر46
صفحات9ي أ245لى إ237منمن قلمها47
صفحات10ي أ255لى إ246من وهم الجمال48
صفحات3ي أ258لى إ256من و السالم علیها49
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."أوراق الورد"الواجهة األمامیة لكتاب:04ملحق
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:ملخص المذكرة

لقد حازت العتبات النصیة بوضعها خطابا وموقعا استراتیجیا، فاعال في قراءة وفك 
والغرف قشفرات النص األدبي وعالماته السیمیائیة، فكانت نوافذ لمتن مفعم بالمغالی

.اإلبهامیة

وانطالقا مّما تقدم عرضه في الفصل األول والثاني نخلص إلى أنّ العتبات النصیة

.بمثابة الّنص الموازي الذي یواجه القارئهي 

لمصطفى صادق الرافعي، أضاءت لنا " أوراق الورد"إّن دراسة سیمیائیة العتبات لكتاب 
بعده الّداللي، والذي جوانب مهّمة في الّنصوص نفسها، وأفادت الكشف عن المخبوء في

حّفزنا للوقوف على سیمائیة العنوان الرئیسي والكشف عن العالقات المتبادلة بین عناوین 
.المتن الّنصي

كما تبّین لنا من خالل هذه الدراسة أّن العتبات الّنصیة لم ترد اعتباطیة بل تأخذ شكًال 
.أكثر تعقیدًا مّما تبدو علیه في بساطتها
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