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 أمحد بن بلة 1جامعة وهران

 كلية اآلداب والفنون/ قسم اللغة واألدب العريب

 السنة األوىل ماسرت/ ختصص: األدب اجلزائري القدمي

 مقياس: اخلطاب املوازي )وحدة تعليم استكشافية(                

 د. دوبالة عائشة

 "عتبات اخلطاب املوازي"

 توطئة:

هذا املقياس موضوع عتبات النص املوازي اليت تقدم النص للقارئ؛ وأهم  يتناول     
ما يندرج ضمن العتبات النص املوازي هي: العناوين، املقدمات، أمساء املؤلفني، 

صفحة غالف اخلامتات، الفهارس، اهلوامش، بيانات النشر، وكل ما هو موجود على 
كونة للنص املوازي وحددها فيما إىل العناصر امل"جرار جينيت"  الكتاب. وقد أشار

 يلي: 

العنوان الرئيسي، العنوان الفرعي، العناوين الداخلية، املقدمات، التذييالت، 
التنبيهات، التصديرات، احلواشي، اهلوامش، العبارات التوجيهية، الزخرفات، األشرطة، 

 الرسوم، نوع الغالف...اخل.

 مني أساسيني مها:والنص املوازي حسب جينيت ينقسم إىل قس     
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تب ، العنوان، العناوين الفرعية، اكي: هو ما يتعلق بالنص من اسم ال* املصاحب النص
 ، كلمة الناشر...اإلهداء، التصدير، الصور واأللوان والرسومات املصاحبة للغالف

اب لكنها تتعلق به،  كت: هي اخلطابات املوجودة خارج ال** احمليط النصي
 واحلوارات، املراسالت اخلاصة، التعليقات، املؤمترات، الندوات...كاالستجوابات 

وتتلخص مهام العتبات أساسا يف حتديد جنس العمل ونوعه، وكذا تسميته وحتديد      
مضمونه، باإلضافة للتعرف على صاحب العمل والناشر والظروف املرافقة لصدور 

العمل من اخلارج إىل الداخل.  الكتاب، فهي مبثابة مرشد للقارئ يف رحلته الستكشاف
وتتغري طبيعة العتبات حسب املراحل والثقافات واألجناس األدبية، وحىت عند الكتاب 
أنفسهم، ومن ناشر إىل آخر مع ما يرتتب من هذه التباينات واالختالفات من نتائج 

 على مستوى اإلنتاج والتلقي.

 اجلانب التطبيقي:

ليت تصافح بصر املتلقي، وغالف الكتاب هو وجهه يعد الغالف العتبة األوىل ا     
وبطاقة تعريفه اليت تتجلى فيها املالمح األوىل للعمل األديب وهويته اليت حتدد ردة فعل 
القارئ، الغالف جزء من داللة النص، وعندما يكون رسم الغالف موفقا واختيار اللون 

 مناسبا، فإن ذلك ميكن الناشر من حتقيق مبيعات عالية.

، األوىل يتكون الغالف اخلارجي للكتاب من صفحتني أساسيتني؛ أمامية وخلفية      
حتمل اسم املؤلف وعنوان الكتاب. وقد تكون فيها ألوان وصورة أو لوحة تشكيلية 
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منتقاة بعناية حىت تنسجم مع حمتوى العمل. والثانية حتمل البيانات اخلاصة بدار النشر 
 ، السنة، كلمة الناشر..(.)اسم الدار، العنوان، الطبعة

 املطلوب: 

من اختيارك يف ضوء دراسة الغالف اخلارجي لكتاب أو رواية أو ديوان شعري  -
 عتبات النص املوازي.

 مالحظة:

          prof.doballah@gmail.com إرسال العمل املنجز يكون عرب االمييل:

                     


