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 عنوان المداخلة:
 االجرائية صرة بين الوعي النظري والمقاربة الخطاب المقدماتي في الرواية العربية المعا      

 د: متلف آسية
 جامعة حسيبة بن بوعلي _الشلف _الجزائر
Metlef.assia@gmail.com  

  الملخص:
عمى أن النص نادرا ما يقدم دون تضافر  في كتابو "عتبات " Gerard .genette يؤكد "جيرارجنيت" 

تساعد عمى فك من النصوص المحيطة التي  المقدمةتعتبر العنوان، و  ، و مجموعة من العناصر كاسم المؤلف
 قبميا عمى مستوى الفضاء النصي لمكتاب وخطابا دواخمو ، وتعد المقدمة باعتبارىا  شفرات النص وسبر أغواره و
ا ميما ابة من أىم ىذه المصاحبات النصية التي تحيط بالعمل األدبي ،إذ تمعب دور بعديا عمى مستوى زمن الكت

منذ أن وضعت عمى منصة التأويل أمست ميمة قراءتيا أمرا متالزما مع دراسة و ، تأطيره  النص و في تقديم 
قيق أىداف تداولية ، األمر الذي حتم عمى النقاد دراستيا ومعاينة وظائفيا واألدوات التي تشتغل بيا لتح نصيا

 وجمالية.  
والجدير بالذكر أن ىذا الخطاب المقدماتي يتمتع بحضور مكثف وفعال في مختمف الحقول المعرفية والفكرية 

تختمف عن أىميتيا في حقل ،فال يكاد يخمو منيا مؤلف أو كتاب ،غير أن أىميتيا في تمك الحقول المعرفية 
األدب وخصوصية خطابو الفني والجمالي وآفاقو التخيمية التي ال تطمح  اإلبداع األدبي ،وذلك عائد الى طبيعة

الى التواصل مع الواقع بقدر تحقيق المتعة الجمالية ما جعميا_المقدمة_ خطابا واصفا متميزا يقوم بوظيفة البعد 
ءل في ىذا التداولي لمعمل األدبي من جية ووظيفة التأثير عمى المتمقي من جية ثانية ، وحري بنا أن نتسا

 السياق عن:
 _ ما ىو الدور الفعال الذي تمعبو المقدمة باعتبارىا خطابا موازيا في قراءة النص وفك شفراتو؟ 

 ؟_ فيما تتجمى خصوصية الخطاب المقدماتي في الرواية العربية المعاصرة 
 ؟رة.البعد التداولي والجمالي لمخطاب المقدماتي في الرواية العربية المعاص كيف ينكشف -

داخل اإلطار الذي حددتو ىذه الندوة الدولية  اإلجابة عنيلة البحثية ض اإلشكاالت التي تروم ىذه الورقتمكم بع
والتي نسعى من خالليا الى إيضاح أىمية  وخصوصية الخطاب المقدماتي في الموسومة ب"خطاب المقدمات" 

 داخل النصوص اإلبداعية و التداولية  الرواية العربية المعاصرة وأبعاده الجمالية والفنية
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الخطاب المقدماتي _ مقاربة نظرية لممقدمة في الرواية العربية المعاصرة_ المقاربة النقدية الكممات المفتاحية: 
بين الغياب والحضور في الرواية العربية المعاصرة_ البعد التداولي والجمالي  المقدمةلمخطاب المقدماتي _ 

 .في الرواية العربية المعاصرة اتيلمخطاب المقدم

 _ المقدمة في الثقافة العربية:1
من أبرز المواضيع التي اىتمت بيا الكتب األدبية القديمة، والتي أولت عناية خاصة « المقدمة»تعتبر 

بجميع العناصر الموازية لمنص، وكذا جميع عناصر التصدير، باعتبارىا المدخل الرئيسي لولوج النص وسبر 
اسم المؤلف، واالستفتاح، والعنوان إلى »فضال عن كونيا تمثل كال جامعا لعناصر وجزئيات عديدة،  أغواره،

غير ذلك إذ أن القيمة األساسية لممقدمة في أدبيات التصدير في التراث العربي القديم تركز بشكل كبير عمى 
بحكم موقعيا في الغالب وليس المقدمة و »، ذلك أن 1«مستوى المجال الداللي لمنص ومستوى إنتاجو وتمقيو

بالضرورة عقب العنوان مباشرة كانت تنتج خطابا واصفا لمتن الكتاب تبين فيو طبيعة موضوعو وتحدد مجالو 
المعرفي وتكشف دواعي الكاتب الذاتية والموضوعية لمتأليف وتشير إلى المنيجية التي تتحكم في طرق عرضيا 

من القارئ المفترض لمنص أو المستيدف بو في المدار المعرفي لممتن وتحميميا والّدفاع عنيا، كما كانت تتض
المقدمة تستعرض القضايا الفنية والجمالية وكذا الداللية ف ، 2«وتييئو نفسيا وذىنيا لكي يجيد فيمو ويحسن تمقيو

قدي يبرز المرجعية، كما أنيا تمثل قراءة ذاتية أو موضوعية في شكل وصف ن إضافة إلى المقاصد التداولية و
 أىم دواعي الكتابة وتحديد أىدافيا العامة والخاصة.

زيادة عمى ما تقدم نجد أن ىذا التقميد األدبي عرف بشكل مبكر في الثقافة العربية مقارنة بالثقافة الغربية ، 
طع والذي يولي التراث التأليفي عند األمة العربية اإلسالمية ظيره، يق»وفي ىذا الصدد يشير مصطفى سموي: 

جديدي نيج مبين في التعرف عمى ىذه فتح « جينيت»قطعا جازما ال شك من بعده أّن ما جاء بو األستاذ 
المكونات وجمعيا وترتيبيا لم يسبق إليو أحد، إال أّن الذي يمارس ما يمكن أن ندعوه بحفريات التراث، فإنو يقف 

مسممون القدامى ىذا الذي ندعوه بـ: ''العتبات'' أو عمى كم ىائل من التنظير والتطبيقات التي خّص بيا العمماء ال
 .3«''المصاحبات''

                                                           
، 2008، 01عتبات النص ''بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر''، منشورات مقاربات، ط -يوسف اإلدريسي 1

 .35ص
 .35المرجع نفسو، ص 2
مصاحبات النص: في عتبة المقدمة كما فيميا العمماء المسممين، أشغال الندوة العممية بكمية المغة العربية  -مصطفى سموي 3

يناير،  26، 25، 24وآدابيا، جامعة السمطان موالي سميمان، بني مالل في موضوع ''عتبات النص: نحو مقاربة أولية'' أيام 
 .01، ص 2001
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إذ أن العمماء العرب القدامى لم يستطيعوا تصنيف وترتيب وفيم صناعة التأليف منذ انطالقتيا األولى عند 
 أنيم المؤلف إلى غاية وصوليا بين يدي القارئ مرورا بمكونات النشر وما يستمزم ىذه المرحمة  من طقوس، إال

نظروا وطّبقوا كثيرا في  الموضوع، إذ ال يخمو كتاب من الكتب التي ألفيا العرب المسممين القدامى في شتى 
عموم وفروع المعرفة من عتبة المقدمة، بل إن بعض مقدمات التأليف ذاع صيتيا بشكل كبير  فبات القراء 

 .1ييتمون بيا أكثر من اىتماميم بالمتن الذي جاءت لتقدم لو
وعميو فمقد كان الخطاب المقدماتي حاضرًا وبشكل مكثَّف في المؤلفات النقدية وباعتباره سنة واجبو 

وعمى العموم فقد كانت وضرورة ليا شروطيا ومواصفاتيا التي تختمف كميًا عن شروط المقدمات الحديثة، 
ينفي ىذا وعي المؤلفين العرب  المقدمة بمثابة خطبة استياللية قد تكون مقتضبة أو موسعة أو الحقة، ولكن ال

،لذلك اشترطوا توفر مجموعة من القواعد األساسية في بناء 2بضرورتيا وأىميتيا باعتبارىا سمطة خطابية إقناعية
 :3معمارية ىذه العتبة وىي كالتالي

وتسمسل الفقرات في  الحرص عمى حسن الصياغة والديباجة باعتماد األسموب المتميز الفني الجميل، -أ 
 ديباجة سميمة تشدُّ انتباه المتمقي.

 عدم اإلطالة في المقدمة. -ب 
الحرص عمى  ضرورة انسجام ما تحتويو المقدمة من معمومات مع موضوع الكتاب، فالمقدمة كالعنوان  -ج 

بارودي وشوقي سار كل من ال»تقوم بإستراتيجية البوح واالعتراف والوشاية أما في الثقافة العربية الحديثة فقد 
عمى سنة عربية قديمة في تقديم الشعراء لدواوينيم، ولربما كان أبو العالء المعري من بين أوائل الشعراء العرب  

تقديمو لكل من سقط الزند ولزوم ما ال يمزم، وىي السنة التي  -ىنا–القدماء الذين وضعوا تقديما ونذكر منيم 
 .4«تواليةاتبعيا الشعراء اآلخرون عبر العصور الم

وفي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تجمت أىمية المقدمة في الرواية العربية كخطاب يستعيد 
لتجسيد الطريق بين ىذا »قوتو بعد ما كان الشعر يييمن عمى ثقافة الشعوب العربية، فجاء الخطاب المقدماتي 

 .5«وبين القارئ الذي لم يتعود تذوق ىذا النوع الجنس األدبي الحديث،

                                                           
 .02ص  سابقمرجع مصطفى سموي ينظر:  1
ص  2000الشرق ، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، المغرب ،افريقيا-مدخل إلى عتبات النص -ينظر: عبد الرزاق بالل 2

39. 
 .39-38، ص المرجع نفسو 3
بداالتو ال -الشعر العربي الحديث-محمد بنيس 4   85ص، 1989، 01الدار البيضاء، ط، دار توبقال لمنشر،01تقميدية، جبنياتو وا 
 .56ص ،  1،2005 في العتبات وبناء التأويل،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،ط ىوية العالمات -شعيب حميفي 5
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لقد عرف الخطاب المقدماتي في الرواية العربية تحوالت سريعة مقارنة بالخطاب القديم، مما يساىم في 
خطابيا الذي تحدد بو رؤيتيا، وتدافع بو عن »بمورة وتأسيس نظرية الرواية إذ أصبحت الرواية العربية تممك 

ا الحامل لتصوراتيا والتي تقترب نسبيا من تصورات الخطاب المقدماتي في أشياء وتختمف وجودىا بإنتاج خطابي
نظرية »في مؤلفو « محمد كامل الخطيب»وثمة كتب اىتمت بجمع مقدمات الرواية، كما فعل ، 1«في نقط أخرى

 2والتي قّسميا إلى ثالثة أقسام:« الرواية
  نقاد يعتبرون فييا عن وجية نظرىم في ىذا الجنس األدبي قسم جمع فيو حوارات ونقاشات كتبيا روائيون و

 الجديد.
 .أما القسم الثاني فقد أورد فيو عددا من المقدمات، بينما خصَّ القسم الثالث بعدد من الشيادات 

وبناًء عمى ما تقدم أصبحت المقدمة في الثقافة العربية قديميا وحديثيا تقميدا متبعا في الكتب العممية 
ية، إذ تشترط في كل بحث أو دراسة أو كتاب أو أطروحة جامعية، ولكنو أصبح كذلك حتى في واألكاديم

المؤلفات اإلبداعية شعرًا وسردًا ونقدًا، إذ باتت عتبة ميمة يطلُّ من خالليا القارئ عمى النص بأكممو من خالل 
 ما تحممو من قضايا داللية ومنيجية واصطالحية ليا عالقة مباشرة  بالنص.

 -عتبات النص»ن أىم الدراسات العربية التي تناولت ''عتبة المقدمة'' في المؤلفات اإلبداعية نذكر: وم
التقميدية « الشعر العربي الحديث الجزء األول»في كتابو « محمد بنيس»لعبد الفتاح الحجمري و « البينة والداللة

مقاربة في »وسعدية الشاذلي في « مغربيةالخطاب المقدماتي في الرواية ال»وعبد الرحيم العالم في مقالو 
عتبات »ومصطفى سموي « مدخل إلى عتبات النص»، وعبد الرزاق بالل في«الخطاب المقدماتي الروائي

 «.المفيوم و الموقعية والوظائف -النص
ال تزال تفتقد إلى دراسة مفصمة ضمن األجناس  -المقدمة -وعمى الرغم من ىذا فإن ىذه العتبة النصية

 بية المختمفة شعرًا وسردًا ومسرحًا ونقدًا.األد

 :في الثقافة الغربية_ 2

، 3إلى أن المقدمة لم تظير إال في القرن السادس عشر ميالدي« عتبات»يشير جيرار جينيت في كتابو 
رابميو'' أن ويبدو من خالل تتبعو لألدب الغربي القديم في الفترة الممتدة من الشاعر اإلغريقي ''ىوميروس'' إلى ''

المقدمة كانت تشكل جزًء من المتن، لذا تسمى ىذه االفتتاحية الداخمية بالمقدمة المدمجة أو المقدمة المّتصمة 
                                                           

 .56، ص شعيب حميفي ، المرجع السابق  _ 1
 .56ص المرجع نفسو _  2

3  Gérard Genette : Seuils, P 183. 



5 
 

، لذلك كانت 1«أن المقدمة ىي تمك األسطر األولى أو الصفحات األولى من المتن أو النص الرئيس»بمعنى 
تب نواياه وطريقتو في تناول موضوعو، كما كان تتضمن بدرجات وأساليب متفاوتة خطاب يعرض فيو الكا

 المؤلف يعمن عبرىا عن اسمو وعنوان مؤلفو.

إضافة الى أن ىناك نوعين من المقدمة في الثقافة الغربية: مقدمة متصمة ومقدمة منفصمة أو مقدمة 
ر مع المالحم ترتبط الخطابات المتصمة بظيورىا المبك»مدمجة ومستقمة وفي ىذا السياق يقول شعيب حميفي: 

والكتابات األولى التي كانت توجد فييا المقدمة كنص لغوي مرتبط، لكن ىذا النوع سرعان ما تالشى، وصارت 
المقدمة شيئا منفصال شكال ،كما ظّمت في عمقيا مرتبطة بالنص، وقد أتاح ليذا االنفصال إمكانية توسيع 

وع، وليذين الخطابين شراكة في اليدف الوظيفي، الخطاب، وفتح  قوى أخرى لو في اتجاىات تقترب من الموض
 2«وغن كان الخطاب المنفصل ىو الذي سيظَّل مييمنًا حتى عصر الرواية الراىن

 
 
 

 

ومن أىم الدراسات النظرية والتطبيقية  الغربية التي تناولت المقدمة بالدراسة والتحميل والتنظير والتطبيق، 
( في M. Charles، وميشيل شارل )«عتبات»، و«أطراس»نستحضر ما كتبو كل من "جيرار جينيت" في كتابو 

 وغيرىا من الكتابات النقدية. (J. Derridaوجاك دريدا )« بالغة القراءة»

يتَّضح الفرق بين مقدمات المؤلفات القديمة والحديثة في كون األولى ال تثير إشكاالت كبيرة لكونيا كانت  
توضع في السطور األولى لمنص وأحيانا في سطوره األخيرة، كما أن زمن كتابتيا يماثل زمن كتابة النص نفسو 

 :4، أما المقدمات الحديثة فتتميز بخمس سمات3النص نفسو ونشره بين الناس، وشكميا ىو شكل

 ليس ىناك مكان قار خاص بالمقدمة تمزمو وال تغادره، إذ يتم االختيار بين أحد الموقعين ليكون المكان :
بعده، ومن البدييي أن األمر ليس بريئا، إذ تتحكم فيو ضرورات السوق وتوجيو  مكانا ليا: قبل النص و

                                                           
   www.almothaqaf.com، 18/11/2012األحد  ،2278المثقف، العدد  -الخطاب المقدماتي -جميل حمداوي_ 1
 .54مرجع سابق، ص  -ىوية العالمات -شعيب حميفي_ 2
 .58، ص2008، 01بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، ط -عتبات النص-ينظر: يوسف اإلدريسي_ 3

4  Gérard Genette : Seuils, PP 138-181. 
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ق التي تراعي في االختيار نوعا من القراء غالبا ما يبتدؤون قراءة الكتاب وتصفحو من متطمبات التسوي
ويشير ''ج. جينيت'' إلى أن المقدمة يمكن أن ، الخطاب ليذه الفئةآخره فيتم وضع الكتابة البعدية ليصل 

كل  ال تقتصر عمى صدر الكتاب، بل توضع في آخره كما يمكنيا أن تتحول من مكان إلى آخر بعد
 أول طبعة لمكتاب. يفطبعة، أو تضاف إلييا مقدمات أخريات، أما تاريخ ظيوره فيجب أن يكون 

 تابع "ج.جينيت " لحظة كتابة المقدمة، فوجدىا غير قابمة لمحصر واعتبر أن أىميا وأبرزىا الزمن :
 :1يتحدد في ثالث لحظات

 تمتد من لحظة انتياء الكاتب من كتابة نصو وطبعو وتنطبق أساسا عمى الطبعة  :األولى المحظة
 األولى األصمية.

 تيمُّ الطبعة الثانية لمكتاب التي يفردىا الكاتب بمقدمة تخصيا ويمتُد زمنيا من المحظة الثانية :
 بداية صدور الكتاب إلى لحظة إعادة طبعو.

 ن صدر في  «المقدمة المتأخرة»: تخص المحظة الثالثة وىي التي تظير في طبعة نص سبق وا 
 طبعات سابقة بدون مقدمة.

 ليس النثر ىو الصيغة الوحيدة والضرورية لكتابة المقدمة، فبالرغم من كونو يمثل الشكل الشكل :
 . 2الميمين في كتابتيا إال أنيا يمكن أن تأخذ شكال شعريا أو حواريا

 ألن أنواع المقدمين تختمف وتتعدد حسب طبعات النص » : يصعب تحديد المرسل في المقدمة،المرسل
الواحد الذي يعاد طبعو كل مرة بمقدمة جديدة، أو يضم في إحدى طبعاتو أكثر من مقدمة كتبيا أكثر 

 .3«من كاتب
 أو 4: من السيل جدًا تحديد مستقبل المقدمة مقارنة بمرسميا، ألنو يكون بالضرورة قارئ النصالمستقبل ،

 ، ويتميز ىذا الجميور عن قراء العنوان بممكيتو لمنص.5«جميور المقدمة الخاص»تران" ىـ.مي بحسب"

 

                                                           
1 G. Genette : Seuils, P 162. 
2Idid , p 160. 
3Gérard Genette : Idid, p 165 
4Idid , P 180. 
5 H.Mitterand, Le discoure du roman, P.U.F, 1986, op.cit, p 23. 
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قطعة من الكالم أقل »وبعد ىذا الطرح لنشأة المقدمة في الثقافة العربية والغربية يتفق كالىما عمى أنيا 
المؤلف كتابو فيشرح من خالل مجموعة من مكوناتيا المرتبة والمنظمة قضايا الكتاب ونيجو  من المتن يقدم بيا

 1«.وظروف وخطة تأليفيو، وكذا ما يرمي إلى تحقيقو من أىداف
فيي ذلك النص الذي يفتتح بو العمل األدبي والذي تتضافر فيو مجموعة من العناصر لتشكل بنيتو 

وبنية النشأة والتكون وبنية الشيادة وبنية السياق وبنية النقد، وبنية التقريض(، لذلك فإن  المستقمة )كبنية التعريف،
القضايا الداللية والفنية والجمالية والمقاصد المرجعية والتداولية، ومن جية أخرى، »المقدمة تسعى إلى استعراض 

مع تبيان ظروف الكتابة، وتحديد تقدم قراءة ذاتية أو موضوعية في شكل شيادة، أو وصف نقدي أو تقريظي 
إذ تمثل المقدمة خطابًا واصفًا متميزًا يقوم بوظيفة البعد التداولي لمعمل األدبي من 2«.أىدافيا الخاصة والعامة

جية ووظيفة التأثير عمى المتمقي من جية ثانية، ىو خطاب محفوف بااللتباس ومستفز لمقارئ الفعمي والقارئ 
 3ثير فيو أسئمة تتناول الشكل والموقع والزمان والمرسل والمستقبل.الضمني والمفترض بحيث ي

نوع من التعاقد بين المؤلف والقارئ، إذ أّنيا الصورة المثالية التي يتطمع الكاتب ناىيك عن أنيا _المقدمة_ 
وتنظيميا، توجيو القراءة »إلنجازىا، فيترتب عمييا نجاح أو فشل المتمقي في قراءة النص، إلييا توكَّل ميمة 

 4«.وبالتالي تييئ القارئ الستقبال مشروع قيد اإلنجاز سيكون مجالو ال محالة_متن الكتاب_
وعمى الرغم من اعتبار ىذا الخطاب المقدماتي عتبة ميمة تساعد عمى تمقي واستيالك النص وحمايتو من 

، غير أنَّ 5«ية تصير مالزمة لوجزء من النص تمدُّه بقوة قصدية وظيف»التأويالت المغموطة وىي بيذا المعنى 
عتبة  قد تشوش عمى طبيعة النص »ثمة من ال يعتبرىا كذلك وخاصة في األعمال اإلبداعية بل يعدُّىا 

، ووفقا ليذا تعتبر نصا مضافا ال 6«بأسرار النص المركزي الجوىرية -بطريقة غير مباشرة-اإلبداعية ووشاية
قيقة، إذ أن خطاب المقدمة ليس إجباريا في النصوص اإلبداعية قيمة لو ولكن ال يمكن أن نجزم بيذه الح

لم يعر تقديم نصوصو الروائية أىمية كبرى، »السردية، ''فنجيب محفوظ'' باعتباره أكبر الروائيين العرب إنتاجا 

                                                           
 .23مصطفى سموي، عتبات النص، مرجع نفيو، ص 1
، 2278صحيفة ثقافية سياسية مستقمة تصدر عن مؤسسة المثقف العربي، العدد  جميل حمداوي، الخطاب المقدماتي، المثقف: 2

 . www.almothaqaf.com       18/11/2012األحد 
 Said bengrad.free.frينظر :عبد الرحيم عالم، الخطاب المقدماتي في الرواية المغربية  3
 .106، ص1997، 03، ع25السيميوطيقا والعنونة، مجمة عالم الفكر، مججميل حمداوي،  4
 .2007، مايو 61: آفاق المعنى خارج النص ، مجمة عالمات في النقد ، النادي األدبي بجدة، جأحمد المنادي، النص الموازي 5

 .145مرجع سابق، ص
-أكتوبر 33الفكر، المجمس الوطني لمثقافة والفنون، المجمد عبد الممك أشيبون، خطاب المقدمات في الرواية العربية، مجمة عالم  6

 .88ديسمبر، ص-أكتوبر

http://www.almothaqaf.com/
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ا موازيًا يقوم بعممية 1«بإنشاء ما جاء من كممات الناشر عمى أغمفة رواياتو التمييد ، وفي الوقت نفسو تعد نصَّ
ويقوم بتسميح القارئ بآليات وأدوات تكون فيصاًل وموجيًا في العممية »لممتن الالحق والتبشير بو والتمميح بنواياه، 

 فالمقدمة تحمل مميزات وخصائص العمل. 2،«القرائية
 : Préface« المقدمة»_تحديد مصطمح 3

'' والمدخل Avant-propos''لقد وردت كممة ''مقدمة'' متداخمة مع مصطمحات أخرى، كالتمييد 
(Introduction( وتوطئة )avis) '' فاتحة / ديباجة ،Préambule( خطبة الكتاب ''exorde إذ يعتبرىا )

كان أو ختميا ) (Préliminaire( بدئيا / liminaireكل ذلك الفضاء من النص االفتتاحي )»جينيت 
(Postliminaire) حقا بو أو سابقا لو، ليذا يكون االستيالل والذي يعنى بإنتاج خطاب بخصوص النص، ال
 3«.مؤكدة لحقيقة االستيالل Postfaceالبعدي أو الخاتمة 

فمفظة "االستيالل" تكاد تكون مصطمحا تقنيا أكثر ارتباطا بالنصوص الشعرية العربية التقميدية التي درج 
الغرض الرئيسي  قبل التعرض إلى فييا الشعراء عمى استيالل قصائدىم بذكر الديار ووصف الرحمة والراحمة

فقد خص النقد العربي قديما وحديثا ىذه المطالع بالدراسة والتحميل فبحث في داللة  ورمزية المطالع »
 4«.وأبعادىا النفسية والحضارية وغيرىا ت واالستيالال

فغالبا ما ترد متالزمة وال تكاد تخرج في معناىا العام  أما مصطمحات ''التمييد'' و''المدخل'' و''التصدير''
، أورد بعض االختالف «مدخل إلى عتبات النص»عن مفيوم المقدمة، إاّل أن ''عبد الرزاق بالل'' في كتابو 

 الموجود في المعنى استنادا إلى الموسوعة الفمسفية روزنتال فترجمت كممة: 
''_Propedantique تدريب أولي ومنياج تمييدي ومدخل في عمم من العموم »تعني: ''  بكممة ''تمييد'' و

جرى التوسع فيو بشكل منيجي وموجز والتمييدات تسبق الدراسة التفصيمية لفرع المعرفة المطابق والمنياج 
 .5«المدرسي لمفمسفة يسمى أحيانا التمييدات الفمسفية

- Préface  ''كممة يكتبيا المؤلف في أول كتابو »وتعني جاءت ترجمتو في المعاجم العربية لكممة ''تصدير
يعبر فييا عن مالحظات شخصية موجية إلى قارئ الكتاب وينتيي عادة بفقرة الشكر لألشخاص والفئات التي 

 6«.ساعدت المؤلف في بحثو
                                                           

 Saïd bengrad.free.fr_ -عبد الرحيم عالم، الخطاب المقدماتي في الرواية المغربية  1
 .2008ديسمبر  24رابح بوصبع: سيميائية الخطاب المقدماتي في )طوق الياسمين( لواسيني األعرج، الكممة، العدد  2

3 G. Genette: Seuils, op-cit, P150. 
 .50، ص02/1987حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية، دار الجيل، بيروت، ط 4

.36عبد الرزاق بالل ، مدخل الى عتبات النص ،ص 5  
.37صسابق مرجع عبد الرزاق بالل ،   6  
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وقد جرت العادة أن يكتب تصدير جديد لكل طبعة جديدة لمؤلف ينص فيو عمى ما في الطبعة الجديدة 
ن الطبعة السابقة عمييا، وال يتعدى التصدير صفحتين أو الثالث، في حين أن المقدمة قد تصل من اختالف ع

 إلى طول فصمين من فصول الكتابة.
وبخالف ''ج. جينيت'' الذي رأى أن مصطمح المقدمة في عتبات النص يشتمل المدخل والتوطئة والتمييد  -

م بين المقدمة والمدخل وعمى الرغم من كونيما خطابا واالستيالل، فإن جاك دريدا أشار إلى االختالف القائ
موجيا إلى المتمقي يحمل معمومات ال تخرج عن اإلطار الذي يشتغل بو المبدع، إال أن اختالفيما يكمن في أن 

ىو خطاب لو عالقات أكثر نسقية أقل تاريخية، وأقل ظرفية بالنسبة لممؤلف... بيد ان المقدمات عمى »المدخل 
ذلك تتنامى من طبعة ألخرى وىي رؤية شمولية فارقة بين المدخل كخطاب يعرض تصورا قرينا العكس من 
 .1«بالنص...

وفي ىذا المجال ينحى المدخل منحى فمسفي كنسق فكري عكس المقدمات التي تخضع لمظرفية وليست 
صطمحات التي تتعدد يتضح مما سبق أن الخطاب المقدماتي ظل متذبذا بين مجموعة من الم الزمة في الرواية.

في المبنى والتي قد تمتقي في المعنى، )كالتصدير، االفتتاحية، التمييد، المدخل، ...الخ(، وباختصار شديد 
 2يمكن القول أن الخطاب المقدماتي ىو خطاب يحمل مجموعة من الصفات والتي تتمثل في كونو خطابا:

 يقوم بالتعميق عمى بعض جوانب الرؤية اإلبداعية لدى الروائي. :شارحا -
 : يحاجج من خاللو الروائي بعض القضايا التي استأثرت باىتمام النقاد بخصوص أعمال الروائي.جدالي -
 : يقوم بشرعنة بعض القضايا )األخالقية، السياسية أو االجتماعية...(.تبريري -
 ظرية التي يحاول المؤلف تمرير تقاطيعيا العامة من خالل المقدمة.: يتعمق بتغيير الخمفية الناستقطابي -

تتمتع بأىمية قصوى ضمن خطاب العتبات العتبارات شتى منيا ما يرتبط  préfaceوتبقى المقدمة 
بوظيفتيا ومنيا ما يرتبط بشكميا ومنيا ما يرتبط ببنائيا، فالخطاب المقدماتي الختالف مصطمحاتو يبقى بشكل 

يء يقدم الّنص الذي يعمن  عنو العنوان. ومن ثمة كانت المقدمات الروائية مداخل تييئ القارئ أي ش»عام 
وتقدم لو شيئا عميو أن يتسمح بو قبل قراءة النص، ففي ىذا التقديم، حث عمى القراءة، ودفاع عن المقروء، وعن 

 3«.الجياز النظري الذي أنتج ىذا العمل
 
 

                                                           
 .51،52في العالمات وبناء التأويل،  ص -ىوية العالمات-شعيب حميفي  1
 .69ص 1،2009ط، دار الحوار الالذقية،  عتبات الكتابة في الرواية العربية، -ينظر: عبد الممك أشيبون  2
 .51ص -ىوية العالمات-شعيب حميفي  3
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 :والحضورعتبة المقدمة بين الغياب _4

انكبت الدراسات النقدية المعاصرة عمى دراسة الخطاب التقديمي باعتباره أحد صور الخطاب االفتتاحي 
األكثر تداوال في العديد من أنماط الكتابة )السردية، التاريخية، الفمسفية ......(، لذلك انصرف النقاد إلى دراسة 

قي الخطابات التي تحتاج إلى التفسير والوصف خصائص وآليات اشتغال المقدمة شأنيا في ذلك شأن با
 1والتحميل والدراسة.

في نطاق أنواع النصوص االفتتاحية )ذاتية كانت أن غيرية( التي تيدف إلى »... كما تدخل المقدمة 
، إذ أنيا مقدمات تخبر القارئ عن أصل العمل  األدبي 2«إنتاج خطاب عمى مشارف النص الذي تسبقو

قصاء المقدمة في النصوص اإلبداعية شأنيا في ذلك شأن وظروف كتابتو، وا ختمفت اآلراء حول استحضار وا 
 3:النصوص الموازية األخرى، فانقسمت اآلراء إلى  مؤيد ومعارض ضمن تصورين اثنين

: ال يرى أصحاب ىذا التصور أي حرج في تصدير اإلبداع بخطاب تقديمي، إذ يعتقد التصور األول . أ
مناسب لألديب لتقديم أعمالو الفنية أو توضيح آرائو اإلبداعية وخطتو في الكتابة وفي  ىؤالء بأن أفضل فضاء

 كثير من القضايا الفنية والثقافية ىو ''فضاء المقدمة''.

فالمقدمة عند ىذه الفئة ليس ذلك النص الساذج البسيط الذي يمكن تجاوزه بسيولة أو حتى إقصاؤه، بل 
إّنيا »نا إلى فضاء المتن المركزي الذي ال تستقيم قراء تنالو إاّل باالطالع عميو إّنيا العتبة األساس التي تحمم

يديولوجي تختزن رؤية المؤلف وموقفو من العالم، فالمقدمة إذا،   وعاء معرفي وا 

دورا ميما في  ، كما تشتغل4«فضاء فسيح يتيح لمكاتب العديد من إمكانات التعبير والتعميق والشرح
خطاب موجو نحو النص »بسط األسس والمفاىيم النظرية الخاصة باإلبداع والكتابة والتأليف ومن ثم فيي 

والقارئ، قصد بناء أو تحديد نمط من القراءة  المتوخاة، وىذه الوظيفة التوجييية جزء من إستراتيجية المقدم في 
ر حرية القراءة، فمكل قارئ تفسيره الخاص لمعمل سواًء مما ، فالمقدمة ال تصاد5«تحديد عالقة القارئ بالّنص

تطرحو الرواية أو المقدمة، إذ يمكن لمقارئ إعادة إنتاج النص بطريقتو الخاصة بعيدا عن سمطة المقدم عّما 
                                                           

 .59مرجع سابق، ص  -عتبات الكتابة-ينظر: عبد الممك أشيبون 1
 .59المرجع نفسو، ص  2
 .63، 62، 61المرجع نفسو ، ص  3
 .60مرجع سابق، ص  -عتبات الكتابة-يبونينظر: عبد الممك أش 4
، مايو 16، مج61مجمة عالمات في النقد، النادر األدبي بجدة، ج -النص الموازي: آفاق المعنى خارج النص-أحمد المنادي 5

 .145، ص 2007



11 
 

ما كتبو، فالعممية اإلبداعية الحداثية تعتمد عمى ذكاء القارئ وعمى مخيمتو وقدرة محاورتو لمنص والتي تحرره تما
 من سطوة المقدمة.

: يرى أصحاب ىذا التصور بأنو ال جدوى من احتواء الكاتب اإلبداعي عمى محطة التصور الثاني . ب
فيي عتبة تشوش عمم طبيعة النص اإلبداعي ووشاية بطريقة غير »التقديم، أو باقي األشكال األخرى لالستعمال 

صا مضافًا ال يشكل أي قيمة إضافية لمنص، زيادة ، إذ أنيا تمثل ن1«مباشرة بأسرار النص المركزي الجوىرية
 عمى ذلك فإن الفضاء المناسب لتقديم العمل األدبي عميو أن يتموقع بعيدا عن الفضاء النصي بصفة عامة.

لخطاب التواصمي اكما يسعى أصحاب ىذا التصور إلى إبراز خاصية الخطاب األدبي والتي تمّيزه عن 
تفسير ...الخ(، فعمى الرغم من أن الخطاب األدبي يحمل غاية تواصمية إاّل أنيا العادي المباشر )تعميق، شرح، 

ذات صبغة فنية راقية تجسد أدبية الخطاب في حد ذاتيا، فيي تيدف إلى االمتاع والمؤانسة بالدرجة األولى، 
ياريًا غير مرتبط لذلك يندرج الخطاب التقديمي ضمن إستراتيجية الكتابة لدى الكاتب أو ذاك إذ يمثل جزءا اخت

بحتمية قارة عكس العنوان واسم المؤلف...الخ، وليذا ابتعد العديد من األدباء عن ىذا النوع من النصوص 
 3ومن األسباب التي دعت ىؤالء إلى تبني فكرة إقصاء المقدمة:2،المحيطة

ل ليم صورة _  يرى البعض أن النقاد سيركزون بشكل كبير عمى ىذا الجزء المقدم لمّنص والذي يشك
ل إلييا من خالل المقدمة عمى النص  عامة عن النص، وبالتالي إسقاط استخالصات واستنتاجات تم التوصُّ

 المركزي.

إساءة حقيقية لجوىر عمل »_ يرى البعض اآلخر أن المقدمة نص مضاف، ويعّد في حقيقة األمر 
اء الذاتيين المطموبين لمواجية كل االحتماالت إبداعي يفترض فيو توفره عمى القدر الكافي من االستقالل واالكتف

 .4«التداولية الممكنة

فإذا كان ىدف المقدمة حماية النص من التأويالت المغرضة أو المغموطة، فيي بذلك تنتيك عنصرًا عامًا 
من عناصر الكتابة، أال وىو عنصر االلتقاء المباشر مع النص بدون وسيط أو وصاية خارجية أو حكم قيمة 

                                                           
 .63مرجع سابق، ص  -عتبات الكتابة-عبد الممك أشيبون  1
 .63ص  -عتبات الكتابة -ينظر عبد الممك أشيبون  2
 ص . -المرجع نفسو  3
أبريل  28، جريدة العمم، )الممحق الثقافي( السبت «العتبات النصية بين الوعي النظري والمقاربة النقدية»عبد العالي بوطيب   4

 .11، ص 2001
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إنيا تقمل من قيمة األصالة في »ق أو توجيو إلى ىدف، فيذه كميا عوامل تعرقل االتصال المباشر بالنص مسب
 .1«العمل األدبي بصفة عامة

أنيا تؤسس لمحظة تواصل غير متكافئ ما دام الكاتب يقترح فييا عمى القارئ »فمن أكبر سمبيات المقدمة 
 .2«إن العديد من القراء يفضمون قراءة المقدمة بعد قراءة النصالتعميق القبمي عمى نص لم يعرفو بعد، لذلك ف

ولحل ىذا اإلشكال اقترح جيرار جينيت إستراتيجية قرائية مضادة تستطيع تصحيح وضع المقدمة التي 
تأجيل قراءة المقدمة لما بعد االطالع عمى النص »تمخص األحداث من البداية ويتمثل ىذا االقتراح في 

ال يمكن أن ننكر ما لممقدمة من ميام استقطابية توصيمية تساىم في فتح نوافذ النص لمقارئ ، إذ 3«اإلبداعي
وباختصار شديد بمنزلة بوصمة ييتدي »وتمكنو من القبض عمى خيوطو المتشابكة وتؤمن لو قراءة جيدة إّنيا 

 .4«بواسطتيا القارئ إلى القراءة الجيدة التي تجنبو شطط التأويل وسوء التقدير

ميو فقد بات الخطاب المقدماتي واقعة نصية ممموسة، األمر الذي حّتم عمى النقاد معاينة وظائفيا، وع
 واألدوات التي تشتغل بيا.

الوظائف التي تضطمع « عبد الممك أشيبون»حصر الناقد  وخصوصية خطابها النقدي: وظائف المقدمة_ 5
 :5بيا المقدمة فيما يمي

 .الحصول عمى قراءة 

 ىذه القراءة مالئمة. أن تكون 

 .استقطاب القارئ 

ىذه األىداف تجعل من العمل األدبي نصا مقروءا قراءة جيدة بعيدة عن قراءات مغموطة، فالمقدمة توجو 
وىذا ما يؤكد مشروعية اعتماد المقدمة »المتمقي الستقبال مشروع قيد التحقق يكون فضاءه متن الكتاب 

                                                           
 .65مرجع سابق، ص  -عتبات الكتابة -عبد الممك أشيبون  1
 Saïd bengrad.free.fr -الخطاب المقدماتي في الرواية المغربية-عبد الرحيم عالم  2
مجمة عالم الفكر، المجمس الوطني لمثقافة والفنون  واآلداب، المجمد  -خطاب المقدمات في الرواية العربية -عبد الممك أشيبون  3
 . 90ديسمبر، ص  –، أكتوبر 33
 .90المرجع نفسو، ص   4
 .73ص  -عتبات الكتابة -الممك أشيبون ينظر عبد  5
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بذلك فبقدر ما تصير قراءة المقدمة ضرورة ال مناص منيا لمدخول في فضاء الممفوظات الدالة عمى االستقبال، و 
 .1«المؤلف بقدر ما تتقمص حرية القارئ في إمكانية تجاوزىا إلى المتن مباشرة

كما ىو الشأن بالنسبة لمعنوان أو صورة -االستقطاب التجاري المألوف »فال تمكن وظيفتيا في ذلك 
ذي انغمس في قراءة التقديم قد قطع خطوات ىامة، تبدأ بالحصول عمى النسخة، ما دام ىذا القارئ ال -الغالف

من خالل الفتاتيا أو إعارتيا أو حتى سرقتيا، ثم شروعو في قراءة العمل، بل يجب النظر إلى مفيوم 
ر االستقطاب بالمعنى الذي يتجاوز اإلغراء واالستدراج )التجاري( إلى نوع آخر من االستقطاب: يتعمق بتغي

تسعى إلى ، فيي 2«الخمفية النظرية التي يحاول المؤلف تمرير تقاطيعيا العامة من خالل ىذه المقدمة......
ىو تدشين »تحديد كيفية تمقي النص وقراءتو قراءة جيدة بعيدة عن التأويالت المغموطة، فدور التقديم األول 

ن حيث ىو ميثاق تواصمي من نوع خاص، النص وافتتاحو، وكل تدشين يعني بالضرورة التعريف بيذا لنص م
يتم التوقيع عميو بين الكاتب والقارئ، ىذا الميثاق الضمني تحّدد بنوده كيفيات تمقي النص األدبي والتعامل معو 
في مستويي القراءة والتأويل، وليذا تصبح عممية القراءة مشروطة بإدراج المتمقي، بطريقة غير مباشرة، في النسق 

 3«.لمكتاب الذي تشكل المقدمة أحد مداخمو األساسية المعرفي العام

قد تعمل المقدمة عمى اختزال النص وتكثيفو، دون أن يعني ذلك أن قراءتيا قد تغني عن قراءة المتن، بل 
 يبقى المتمقي الطرف األىم في ىذا النوع من الخطابات،، 4إن قراءة المتن تصير مشروطة بقراءة المقدمة

فالمقدمة تركز عمى القارئ بالدرجة األولى كما تستيدفو في مجمل صوره: )القارئ المستيمك، القارئ الناقد، »
القارئ الراىن، القارئ اآلتي، القارئ الضمني، القارئ الحقيقي(، انطالقا من كونيا مقدمات تعقد مع كل واحد من 

، أو كسيرة أو كرواية وسيرة في الوقت نفسو، أو كنوع جديد ىؤالء القراء مواثيق معينة لمقراءة قراءة النص كرواية
بيد أن ىذا الخطاب يحاول في بعض األحيان مصادرة االنتقادات التي قد تمس الكتاب، إذ ، 5«لم يقاربو النقد

 7ويمكن القول بأن الخطاب التقديمي ىو: 6يتحول إلى خطاب حجاجي دفاعي.

                                                           
 .52ص  -عتبات النص-عبد الرزاق بالل  1
 .73ص  -عتبات الكتابة -ينظر: عبد الممك أشيبون  2
 .73عتبات الكتابة  ص  -عبد الممك أشيبون 3
 .52ص  -مدخل إلى عتبات النص -ينظر: عبد الرزاق بالل  4
  Saïd bengrad.free.fr  -الخطاب المقدماتي في الرواية المغربية-عبد الرحيم عالم  5
 .52ص  -مدخل إلى عتبات النص -ينظر: عبد الرزاق بالل  6
 .75ص  -عتبات الكتابة -ينظر عبد الممك أشيبون  7
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 ق سابق عمى محتوى نص الحق لم تتم معرفتو واستقصاء : فالمقدمة عبارة عن تعمياستباق خطابي
عوالمو بعد، كما أنيا جواب ضمني عن سؤال مفترض يشغل بال الكاتب، ويقض مضجعة في عالقتو بمحفل 

 القراءة.

 وىو عبارة عن تعاقد قبمي ضمني أو صريح بين المؤلف وقارئو من أجل ضمان حد خطاب مساعد :
 بعديِّا ......أدنى من الفيم المناسب لمعمل 

  :مقالة، رسالة، بيان أدبي....خطاب متعدد األغراض ومتنوع األصناف 

 :يختزل النص ويكثفو دون أن يعني ذلك أن قراءتو قد تغني عن قراءة المتن. نص واصف 

 :أنواع المقدمات في الرواية العربية المعاصرة_ 5  

 :من زاوية كاتب الخطاب التقديمي أ_     

ت النقدية و األدبية المعاصرة اىتماما كبيرا بالمقدمة العتبارىا عتبة مصاحبة لمنص، ومنذ اىتمت الدراسا
أن وضعت عمى منصة التأويل النقدي أمست ميمة تفحصيا قرائيًا أمرًا متالزمًا مع دراسة نّصيا، األمر الذي 

قامة بعض التصنيفات األولية حول  ، وفي ىذا الشأن مّيز 1أنواعياحتم عمى النقاد معاينة وظائفيا وأدواتيا وا 
النقاد  بين أنواع متعددة من المقدمات التي تختمف بحسب زوايا النظر إلييا، ويمكن حصر ىذه األنواع عمى 

 :2الّنحو التالي

 

 

 

 

 

                                                           

  www.nizwa.com  -خطاب المقدمات في الرواية اليمينية-ينظر: محمد يحي الحصماني 1 
 .69-60ص ص   -ىوية العالمات-ينظر : شعيب حميفي  2

http://www.nizwa.com/
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 _  يكتبيا المؤلف، مقدمًا بيا عممو الروائي،»وىي تمك الخطابات التي : الخطاب المقدماتي الذاتي 
فتجيء مثبتة في الرواية عمى شكل إشارة أو تنبيو وتحذير ومقدمة مفصمة، وليس بالضرورة أن تمحق 
بالطبعة األولى، ولكّنيا باإلمكان أن تمحق بطبعات جديدة ويمكن لمرواية أن تجمع أكثر من خطاب 

 .1«مقدماتي مع تالحق طبعاتيا، مشكمة بذلك سيرورة فكرية

عبارة »فالخطاب المقدماتي الذاتي ىو الخطاب الذي يوقعو المبدع ذاتو ويتوجو بو إلى القارئ وىي ىنا 
كمتمق، وبين الّنص  -أي القارئ-، قصد بناء عالقة دافئة بينو2«عن تعاقد ضمني أو صريح بين الكاتب وقارئو

مات في مضمونو عمى أحد األمور الذي يمثل رسالة المبدع إلى ذلك القارئ، ويشتمل ىذا الصنف من المقد
  3الثالثة: 

  فإّما أن يكتب المؤلف مقدمة تعريفية يعّرف فييا بإنتاجو تعريفا يقّربو من القارئ الميتم ومن الجميور
 بصفة عامة.

 .ما أن يختار المؤلف كتابة مقدمة تحميمية نقدية، وىذا نادر بشكل كبير  وا 

                                                           
 .60مرجع سابق، ص  -ىوية العالمات-شعيب حميفي  1
 .37مرجع سابق، ص  -مدخل إلى عتبات النص -عبد الرزاق بالل  2
 .70ابق، ص المفيوم  والموقعية والوظائف، مرجع س -عتبات النص-ينظر: مصطفى سموي  3

 أنواع الخطاب المقدَّماتي

 من زاوية كاتب

 الخطاب
من زاوية هدف 

 الخطاب

من زاوية 

 طبيعة الخطاب

زاوية  من

 الزمن

 ذاتي

 غيري

 مشترك

 تقريضية
 نقدية

موازية 

 للنص

 حوارية
 تفسيرية
 شعرية
 سردية

 الحقة
 متأخرة
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  ما أن يكتب المؤلف مقدمة يؤسس فييا  لظيور نوع جديد من الكتابة األدبية.وا 

إذ يسعى الخطاب المقدماتي الذاتي الى كشف المبدع عن موضوع عممو وتوضيح اليدف منو والبوح       
بمالبسات وظروف كتابتو، كي يسيل عمى القارئ استيعاب تعرجات النص وفضاءاتو الواسعة ويغريو بمتابعة 

 .2«البوح واالعتراف»وىو ما اصطمح عميو بإستراتيجية ، 1أحداثو المتنوعة ودالالتو المختمفة

 : يتجمى ىذا النوع من الخطابات المقدماتية في ذلك التقديم الذي يّتم عن  الخطاب  المقدماتي الغيري
طريق استكتاب مقّدم آخر لمّنص يقوم صاحبو بدور تحفيزي لمقارئ، من خالل تقديم شيادتو حول »

وعادة ما تجمع بين المقّدم والمؤلف عالقة الصحبة أو الصداقة، أو ،  3«دالمؤلف والمؤلَّف في آن واح
االىتمام الثقافي أو الحساسية الفنية، لذلك قلَّ ما تخمو المقدمات الغيرية من روح المجاممة والدعاية و 

 .4اإلشيار

بالمتمقي )المقدم محطة أساسية في إبراز طقوس الكتابة الروائية في عالقتيا »وتعتبر المقدمات الغيرية 
، فيي 5«والجميور( كما تحدد في الوقت نفسو، مجموعة من الشروط التاريخية التي وجَّيت ىذه الكتابة الروائية

األقدر عمى إنتاج معرفة نقدية ليا فاعميتيا وخصوصيتيا، وبالذَّات إذا كان المقدم شخصية ليا مكانة إبداعية 
فالمؤلف ىو الذي يختار بنفسو من يوكَّل إليو أمر تقديم »مية اإلبداعية، خاصة، فيذا التقديم ينبع من صميم العم

، ويمكن أن يختمف شخص المقدم 6«ديوانو الشعري أو روايتو أو مسرحيتو أو مجموعتو القصصية أو غير ذلك
 : 7فيكون 

 فتظل  : ينجز بحثو حول الرواية، ويتم إلحاقو بيا، كما يمكن أن ال يمحق بالرواية،متخصصا ناقدا
 مفصولة، لكّنيا تشكُل خطابا مقدَّماتيًا لمنص.

وتجيء بعض ىذه الخطابات الغيرية مرفوقة بالنص الروائي، سواءًا بعد بداية النص، أو عمى ظير 
 الغالف يورد الكاتب أو الناشر تقديمو لمرواية، كما يمكن أن يكون ىذا التقديم من أديب متذوق لألدب.

                                                           

  www.nizwa.com، 17/07/2009 -57العدد   -خطاب المقدمات في الرواية اليمينية-ينظر: محمد يحي الحصماني 1 
 .51مرجع سابق، ص  -مدخل إلى عتبات النص -عبد الرزاق بالل  2
 .127ص  -عتبات الكتابة -عبد الممك أشيبون  3
      www.nizwa.com   -خطاب المقدمات في الرواية اليمنية -ينظر: محمد يحي الحصماني 4 

  .128عبد الممك أشيبون ،عتبات الكتابة  ص   5
 .91ص  -عتبات النص: المفيوم والموقعية والوظائف-مصطفى سموي  6
 .62ص  -ىوية العالمات-ينظر: شعيب حميفي  7

http://www.nizwa.com/
http://www.nizwa.com/
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 ّنما إلى حسو الجمالي فيكون تقديمو نصا إبداعيا يقف فيو  :روائيا ال يمجأ إلى أدوات نقدية صارمة، وا 
 : 1ومن خصائص ىذا النوع من التقديم أمور ثالثة، عمى مواطن الجمال

 الحديث عن المؤلف أو الترجمة لممؤلف. -

 الحديث عن الجنس اإلبداعي الذي كتب فيو المؤلف. -

 الكتاب المقدَّم لمقراء. الحديث عن الّنص/ -

كما يمكن لممقدِّم أن يزيد أمورًا تتصل بالخصائص الفنية لمغة المؤلف أو تجربتو الكتابية أو غير ذلك مما 
لو عالقة بالّنص في خصوصيتو، كما قد يقارن المقّدم أعمال المؤلف بأعمال أخرى سبقت المؤلف نفسو أو 

 .2اطع مع اإلبداع المقدَّم لوببعض أعمال غيره من المؤلفين والتي تتق

  الخطاب المقدماتي المشترك: 

عّمق الناقد شعيب حميفي أنواع الخطاب المقدماتي ، فالذاتي عند كتابة المؤلف لممقدمة ،بنفسو والغيري 
أما  لكتابة شخص آخر لممقدمة حول الّنص، كالناقد المتخصص أو الكاتب المعني بالحس الجمالي والمعرفي،

عمى شكل حوار أو استجواب بين الروائي وناقد آخر، فيجتمع الذاتي بالغيري »الخطاب النقدي المشترك فيكون 
إلنجاز حوار مشترك، موضوعو الرواية، فيقدم خاللو رؤيتو وبعض اإلضاءات التي تنير سبيل المتمقي،فيحقق 

 سوى يعرفيا ال التي لبعض الجوانب عيةووظيفة إشعا، من جية بذلك وظيفتين متالزمتين: وظيفة إشيارية
 .3«الكاتب

كما تفضي ىذه األنواع الثالثة إلى أنواع أخرى يمكن حصرىا  :من زاوية هدف الخطاب التقديميب _ 
 4كالتالي:

 وىو النوع الذي يكتبو  تكون تجارية إشيارية، ال تضيف شيئا إلى الكتاب المقّدم،  :مقدمة تقريظية
 الناشر في أغمب األحيان.

 وىي تمك التي تدخل في حوار مع الكاتب وتيدف إلى إبراز أصالة المكتوب.مقدمة نقدية : 

                                                           
 .91ص  -عتبات النص-ينظر: مصطفى سموي  1
 .91المرجع نفسو، ص   2
 .63ص -ىوية العالمات -شعيب حميفي 3 

 .05ص 1982، 01دار الطميعة، بيروت، ط -دراسة بنوية في األدب العربي األدب والغرابة:-عبد الفتاح كميطو  4
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 تكون مستقمة ومباشرة، وىذا النوع من المقدمات ىو الخطاب الذي يمتمك األدوات مقدمة موازية لمّنص :
 التي تقترب بشكل مباشر من المتمقي.

نواع الثالثة األولى من الخطابات المقدماتية تنظر إلى المقدمة من زاوية كاتب الخطاب الذي يقدم فاأل
 .1رؤيتو وتعميقو، في حين تنظر األنواع الثالثة المتأخرة إلى المقدمة من زاوية المكتوب ونوعيتو وىدفو

 من زاوية طبيعة الخطاب التقديمي:ج _  

فقد أحصى أربعة أنواع أخرى الستخالص جممة المكونات التي تؤسس الخطاب  أّما جيرار جينيت
 2المقدماتي وىي:

 تكون المقدمة قصيدة أو جزءا من قصيدة، وقد تكون ذاتية أو غيرية كشكل استفزازي مقدمة شعرية :
فضول  لمقارئ في التقديم لعمل ليس من جنسو، وفي الرواية خاصة، فتكون القصيدة خمفية قرائية تثير

 القارئ وتجره إلى المتن.
  التخييل يعتمد »: تقوم ىذه المقدمة بتفسير مواقف البطل ورؤيتو ويمجأ إلييا، ألن مقدمة تفسيرية

التعقيد واإلييام مما يجعل عممية المتابعة والتشويق عصية عمى القارئ تقذف في نفسو شيئا من 
 . 3«االستئناس بتفسير بعض المواقف وتبسيطيا

  ىي مقدمة تحتوي عمى بعض العناصر السردية في مكوناتيا التي تعتمد عمى السرد سردية مقدمة :
معالم زمنية ومكانية » كاالستيالل ببعض أقوال المفكرين ورجال األدب والعمماء، وتكون ىذه المقوالت 
لم توجد إاّل من  ،والتي4«وفكرية، يقرأ من خالليا المتن وتثبت بذلك وثاقة االرتباط بين المقدمة  والمتن

تسعى في وقت واحد إلى كشف نموذج الجنس الذي تتحدث عنو »أجل تقديمو، ذلك أّن المقدمة  
 . 5«وكشف نموذج قراءتيا

  تعتمد الحوار واإلجابات تكون إلزالة الّمبس والغموض الذي يكتنف القارئ، وبالتالي مقدمة حوارية :
 ويكون الحوار متموقعا حول رؤى الرواية والّذات والتاريخ. تقوم المقدمة باحتضانو حتى ال يصطدم بيا

                                                           
 .65ص -ىوية العالمات -ينظر: شعيب حميفي  1

2  Gerard genette, seuils, p159-160. 
 .2008، ديسمبر 24لوسيني األعرج مجمة الكممة، عدد -سيميائية الخطاب المقدماتي في )طوق  الياسمين(-رابح بوصبع  3
 السابق المرجع   4
 ص -مدخل إلى عتبات النص -عبد الرّزاق بالل  5
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 1:من زاوية الزمند_ 

 وىي التي تمحق بالرواية بعد صدور الطبعة األولى، لما يمكن أن تكون قد أثارتو من مقدمات الحقة :
 جدال يضطر الناشر )أو المؤلف( معو إلى إلحاق مقدمة توضيحية.

 وظيفة استدراكية مثل الوظيفة الالحقة . :مقدمات متأخرة 

يتوفر عمى جينات مغايرة »ونصل في األخير إلى القول بأن الخطاب المقدماتي في الرواية العربية 
ومن جية أخرى يميٍّد لمتجريب في  لمخطابات األخرى، فيو من جية يؤسس لذاتو أساسا بخصوصيات قائمة،

الشكل السردي الحديث ويشكل نسيجا متميٍّزا وسط تمك الخطابات، والمتجمي في الوظيفة اإلجرائية ليذا الخطاب، 
ليست ذلك الّنص الذي يمكن استبعاده وتجاوزه بسيولة بل ، فيي 2«والمتمثل في تأمين قراءة جيٍّدة لمنص الروائي

التي تحممنا إلى فضاء المتن الذي ال تستقيم قراءتنا لو إالَّ بيا ، إّنيا نص جد محّمل  Seuilإنيا العتبة »
يديولوجي تختزن رؤية المؤلف وموقفو من إشكاليات عصره... إّنيا مرآة المؤلف  ومشحون، إّنيا وعاء معرفي وا 

 .3«ذاتو

ورؤاه حول العمل المقّدم، ولكن بمثابة تمييد لمعمل، يشرح فيو الكاتب أو المبدع تصوراتو تعد المقدمة 
تبقى في الحين ذاتو بعض المالحظات التي ال يمكن تجاوزىا في الخطاب المقّدماتي القابع في األعمال 

 4اإلبداعية، ونذكر منيا:

    تضمين الروائي في مقدمتو لعناصر الحساسية الفنية التي ينتسب إلييا، والخصوصيات التي تميز
 يشكل تصورات مسبقة حول رؤية الروائي الفنية. تجربتو اإلبداعية، مما

   طغيان الوظيفة التوجييية عمى الخطابات التقديمية في الرواية العربية إذ يمجأ الروائيين إلى ىذا
 الخطاب القبمي الشارح خوفا من التأويالت الخاطئة والمغموطة.

   نقدية، سبقت أن أثيرت بخصوص  يورد الكاتب مقدمات ذاتية كرد فعل نقدي عمى قضايا إبداعية و
صنع »أعمالو السابقة، وكان لنا مثال عن ذلك وىي مقدمة رواية "تمك الرائحة" التي كتبيا الروائي نفسو 

 ه.ر إذ أراد أن يبرر ويقّدم وجية نظ« اهلل إبراىيم

                                                           

.69ص -ىوية العالمات -شعيب حميفي  1  
 .70-69ص -المرجع نفسو  2

 .53-52ص -مدخل إلى عتبات النص -عبد الرزاق بالل  3
.141-140ص  -عتبات الكتابة في الرواية العربية -ينظر: عبد الممك أشيبون 4  
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  أن »كن اشتغال الخطاب التقديمي الغيري بدوره عمى إنتاج معرفة نقدية ليا فاعميتيا وخصوصيتيا ويم
تشكل ىذه المقدمات الغيرية ركيزة أساسية في تطور الممارسة النقدية عامة، بواسطة إسياميا غير 

 .1«المباشر في اإلجابة عمى األسئمة التي يطرحيا الّنص المقّدم لو
   تعدد أغراض الخطاب التقديمي واختالف المنظور إلى وظائفو، كل ذلك انعكس بصيغة أو بأخرى

 رة ىذا الخطاب، ويظير ىذا األمر بجالء في تعدد أصناف المقدمات.عمى أشكال بمو 
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