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مريم بخشي
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أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة الشهيد مدين بآذربيجان ،ایران
المل ّخص
یسعی النقد اجلدید بالبحث عن العتبات النصية ملا له من أمهية يف قراءة النص والكشف عن دالالته والتصدیر بوصفه عتبة ذا
أمهية ذات وظيفة مجالية و داللية ،استثمر يف كثري من األعمال الروائية؛ فهذه الدراسة تتناول مدی استخدام هذه العتبة يف
الروایات الفارسية والعربية ویهدف إلی دراسة مقارنة للتصدیر بني األدبني روایة ،للوقوف علی طبيعة استثمار عتبة التصدیر
ولإلطالع علی كمية توظيف التصدیر وأنواعه ونوع مصادره وتعدد التصدیر وعالقة التصدیر مع العنوان .الدراسة هذه تعمل
بالرصد والوصف والتحليل واملقارنة من خالل استخدام املنهج الوصفي والتحليلي وبواسطة استخدام برنامج  ،SPSSیتم عرض
السكان اإلحصائية.
الروائيون العرب أكثر حرصا الستخدام التصدیر يف مستهل روایاهتم فتعددت مصادر تصدیراهتم من الدیين واألورويب
والشرقي والكتاب املقدس والشعر والنثر واملثل و ...يف حني اختيار التصدیر واستخدامه فی الروایة الفارسية عفویة وليس فيها
خاص للکاتب الروائي .غادة السمان وواسيين
أسلوب
تعمد وتكلف .تعددت التصدیرات يف الروایة العربية وتنوعت وصارت
ٍّ
َ
األعرج وإبراهيم الكونی أكثر مستخدما للتصدیر يف الروایة العربية ويف الروایات الفارسية ،حممد أیويب ونادر إبراهيمي أكثر
استخداما له .إن نصيب التصدیر الغريب من جمموعة التصدیرات العربية أكثر من سائر التصدیرات وميتلك  %06منها.يف حني
التصدیر الغريب يف الروایة الفارسية ميتلك أقل نصيب ( )71/5ويف الروایة الفارسية التصدیر الشرقي أکثر ،یليه يف املرتبة الثانية،
التصدیر الذاتی .واملصادر الفارسية املستفادة ،يف األغلب هي أشعار حافظ ومولوي .برتولد برخیت وميكل أجنلوو ،إریك فروم،
باسكال ،لئون تولستوی أكثر حضورا فی التصدیرات الروائية العربية .إن الروائي العريب تأثر من الغربيني واستخدم التصدیر كفن
وزخرفة والروائي الفارسي استخدمه للمعنی ویأيت باألقوال الشهرية لدی املخاطب.
الكلمات ال ّدليليّة :األدب املقارن ،عتبات النص ،التصدیر ،الروایة العربية ،الروایة الفارسية.

 .1تاریخ الوصول1331/3/22 :
 .5العنوان اإللكرتوين:

تاریخ القبول1331/1/52:

 /33حبوث يف األدب املقارن ،السنة الثامنة ،العدد  ،35شتاء 1311

 .1المق ّدمة
 .1-1إشکاليّة البحث

تعد العتبات النصية 1من أهم القضایا اليت تطرح يف النقد اجلدید« .نظرا لفعاليتها وقيمتها املعرفية وأمهيتها يف إضاءة النص».
(مهاجي :5612 ،أ) العتبات النصية هي«کل ما تلحق بالنص( ».امحدی« )335 :1335 ،سيت العتبات النصية نسبة إلی
عتبة البيت» (مهاجی )52 :5612 ،وتشتمل اسم املؤلف ،العنوان ،الناشر ،كلمات الشكر ،اإلهداء ،التصدیر ،التمهيد و...
والتصدیر 5بوصفه جزءا من العتبات النصية بل هو مع سائر العتبات یشكل نظاما دالليا ال یكمل حتليل النص الروائي دون
النظر إليه.
«ﺍالستشهاﺩ ﺃﻭ ﺍلتصدیر عباﺭﺍﺕ توجيهية یستخدمها ﺍلكاتب يف ﺍلصفحاﺕ ﺍألﻭﱃ ملؤلفه ﺍليت توظف قبل متنه لتوضﺢ
مقصوﺩه ،Dupriez, 1984: 10( ».نقال عن مهاجي )17 :2175 ،التصدیر حرکة ونشاط ثقايف وحرکة أدبية یقوم
النص املقتَبس ویضيء النص ویعطيه داللة أکثر وأعمق ومبثابة بطاقة دعوة تدعو القارئ لقراءة النص ولفک أسراره باعتباره نقطة
اتصال بني النصني (نص الروایة والنص املقتبس منه) فتحليله يف النص یکشف عن اجلوانب الداللية واإلبداعية واجلمالية للنص.
استثمره الروائيون يف كثري من أعماهلم الروائية؛ هذا الفن وهذه الظاهرة ميكن مالحظته يف األدبني الفارسي والعريب؛ لكن ال یدری
بشكل دقيق كيف استخدمه األدبان وكم مرة استخدماه؛ فالدراسة هذه تتناول مدی استخدام التصدیر يف الروایات الفارسية
والعربية؛ فيهدف البحث إلی الدراسة املقارنة لعتبة التصدیر بني األدبني ،للوقوف علی طبيعة استثمار عتبة التصدیر ولإلطالع
علی كمية توظيف التصدیر وأنواعه ونوع مصادره وتعدد التصدیر ومکان التصدیر وعالقة التصدیر مع العنوان.

واألهميّة والهدف
ضرورة
 .1-2ال ّ
ّ
علی القارئ أن یقرأ قبل قراءة الروایة تصدیرها الذي ال حيدث اعتباطيا والروائي یوجهه إليه ویكتبه له وعلی الدارس وناقد الروایة
أن یتناوال التصدیر قبل كل شئ؛ ألن له وظيفة مفتاحية وداللية لفهم الروایة وأن یدرس ملاذا الراوي انتخب هذا النص دون غريه
وهذا املؤلف دون غريه .فمن مثة مهمة الناقد هي إبراز هذه العتبة النصية .وبيان وظائفها ودالالهتا ومدی تأثريها فی النص
الروائي لتسهيل التواصل مع النص.
إن اهلدف من هذه الدراسة هو الكشف عن مدی أمهية وحضور التصدیر فی الروایة العربية والفارسية ومعرفة أنواع املصادر اليت
مييل الكتاب إلی استثمارها مث تطبيقها بني األدبني ،والکشف عن ميزاهتا و بيان الفرق بني تصدیراهتما هل بينهما تشابه.
 .1-3أسئلة البحث
 .1أی األدبني أكثر التفاتا الستخدام عتبة التصدیر؟
 .5ما هي مصادر التصدیر يف الروایة العربية والفارسية وأیهما أكثر استخداما؟ وهل یوجد مصدر مشرتك للتصدیرات الفارسية
والعربية؟
 .3ما هي أهم ميزات تصدیرات الروایات الفارسية والعربية؟ وهل یوجد تشابه بني تصدیرات األدبني؟
1. Para text
2. Epigraph
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 .3-7خلفيّة البحث
موضوع العتبات النصية خاصة التصدیر جاءت يف آراء األدباء العريب القدمي ويف أعماهلم لكن طرحها عقالنيا وتنظيمها نظریا
متت علی ید جريار جينيت .ويف العصر احلدیث شغلت مساحة واسعة يف الدراسات األدبية والنقدیة حيث طرقها العدید الكثري
من الباحثني:
یوسف اإلدریسي ( ،)5663عتبات النص ،حبث يف الرتاث العريب واخلطاب النقدي املعاصر ،املغرب :املقاربات.
عبداحلق بلعابد ( ،)5663عتبات جريار من النص إلی التناص ،اجلزائر :االختالف.
مجيل محداوي ( ،)5611مقاربة النص املوازی يف روایات بنسامل محيش ،أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة حممد األول،
املغرب.
عبدالنيب ذاكر ( ،)1113عتبات الكتابة ،دار وليلی للطباعة والنشر ،الطبعة األولی ،مراكش :املغرب.
عبداملالك أشبهون ،)5661( ،عتبات الكتابة يف الروایة العربية ،داراحلوار للنشر والتوزیع ،الطبعة األولی ،سوریا.
رضا بن محيد« ،)5613( ،عتبات النص فی حدث ابوهریرة قال ،قراءة يف العنوان والتصدیر» ،جملة خطاب ،العدد .13
طبيش حنينة ،)5610( ،النص املوازي يف الروایة اجلزائریة ،واسيين األعرج منوذجا ،أطروحة الدكتوراه ،اجلمهوریة اجلزائریة
الدميقراطية الشعبية ،جامعة باتنة.
مهاجي فایزة« ،)2175( ،فعالية العتبات النصية ودالالهتا ،قراءة يف اخلطاب الروائي اجلزائري» ،اجلمهوریة اجلزائریة الدميقراطية
الشعبية ،جامعة جياليل ليابس.
عبدالرمحان محداين« ،)2177( ،اسرتاجتية العتبات يف روایة اجملوس إلبراهيم الكوين مقاربة سيميائية» ،أطروحة ماجستري،
اجلمهوریة اجلزادریة الدميقراطية الشعبية ،جامعة السانية -وهران.
الکتب األربعة األولی ،استعرضت موضوع ا لعتبات النصية نظریا وشرحته واألطروحات تناول العتبات إجرائيا يف بعض الروایات
وبعض مل یتطرق؛ فهذه الدراسات علی الرغم من كثرهتا وأمهيتها إال أّنا
العربية فبعض منها تطرق موضوع التصدیر بصورة عابرة
ٌ
مل هتتم ومل تدرس بشكل مستقل موضوع التصدیر واكتفت به بني الدراسات اليت ختتص مبوضوع العتبات ومل یدرس دراسة
مقارنة بني اللغتني ..فإن التصدیر حيتاج إلی دراسة مستقلة خاصة مقارنته بني األدبني.
 5 -1ـ منهجيّة البحث واإلطار النّظري
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لدراسة عتبة التصدیر يف الروایات العربية والفارسية دراسة تعمل بالرصد والوصف
واملقارنة والتحليل؛ حبيث تکلمنا عن التصدیر وأنواعه ومکوناته ومرجعياته فناقشنا هذه املوضوعات يف الروایات الفارسية والعربية
فقارنا بني األدبني ودرسنا التشاهبات واالختالفات يف استخدام التصدیر.
انتخبنا ثالثني روائيا عربيا شهريا (جنيب حمفوظ ،إبراهيم نصراهلل ،إبراهيم الكوين ،تامر إبراهيم ،صنع اهلل إبراهيم ،أحالم
مستغامني؛ غادة السمان ،غسان كنفاين ،ثروة أباظة ،كوليت اخلوري ،سحر خليفة ،إحسان عبدالقدوس ،خالد توفيق،
عبدالرمحن منيف ،عبدالرمحان الشرقاوي ،عالء األسواين ،علي بدر ،أمي ن العتوم ،مجال الغيطاين ،أمين العتوم ،مكاوي سعيد،

 /30حبوث يف األدب املقارن ،السنة الثامنة ،العدد  ،35شتاء 1311

نوال السعداوي ،یوسف السباعي ،یوسف فاضل ،جنيب كيالين ،یوسف إدریس ،كمال صياح احلمد ،ربيع جابر ،عبده
خال )...والحظنا كل روایاهتم واستخرجنا تصدیراهتم.
الروائيون الذین استخدموا التصدیر يف أعماهلم الروائي كلها ،هم :إبراهيم نصراهلل ،إبراهيم الكوين ،خالد توفيق ،علي بدر ،عبده
خال ،أمين العتوم ،واسيين األعرج ،ربيع جابر ،غادة السمان ،یوسف السباعي.
والذین استخدموا الشاهد االستهاليل مرة واحدة فقط هم :زینی بركات ،صنع اهلل إبراهيم ،سحر خليفة ،ربيع جابر ،جنيب
كيالين ،مكاوي سعيد ،كوليت اخلوري.
وانتخبنا ثالثني روائيا من الروائيني الفرس هم :جالل آل أحمد ،بزرگ علوي ،محمود دولتآبادي ،صادق هدایت،
جمال میرصادقي ،نادر ابراهیمي ،إبراهیم گلستان ،إبراهیم مدرسي ،إبراهیم یونسي ،ابوتراب خسروي ،جمال
زاده ،جمال مجابي ،جعفر مدرسي صادقي ،هوشنگ مرادي كرماني ،هوشنگ گلشیري ،أحمد محمود،
إسماعیل فصیح ،مصطفي مستور ،قاسم علي فراست ،غالمحسین ساعدي ،سیمین دانشور ،شهریار مندنيپور،
منیرو رواني بور ،بیزن نجدي ،اعتمادزاده ،محمد أیوبي ،ابوالقاسم باینده ،مسعود بهنود ،محمد علي علومي ،فؤاد
فاروقي.

الروائيون الذین استخدموا التصدیر ،هم :صادق هدایت ،نادر إبراهیمي ،إبراهیم گلستان ،ابوتراب خسروي ،سمین

دانشور ،منیرو روانيبور ،محمد أیوبي ،ابوالقاسم پاینده ،مسعود بهنود ،إسماعیل فصیح ،مصطفي مستور ،فؤاد
فاروقي.

والكاتبون الذین صدروا روایاهتم مرة واحدة هم :جمال میرصادقي ،محمدعلي علومي ،هوشنگ گلشیري ،جعفر
مدرّس صادقي ،إبراهیم مدرسي ،هوشنگ مرادي كرماني ،قاسم علي فراست ،جمالزاده.
تتضمن هذه الدراسة ،عدد التصدیرات يف األدب الفارسي واألدب العريب وأنواعها ونوع مصادرها املستخدمة ،عالقة التصدیر
بالعنوان ،تعدد التصدیرات وتطبيقها بني األدبني .جدیر بالذكر أن التصدیرات رصدناها يف أول كتب الروایة وال نظرنا إلی
فصول الکتاب لرعایة الوحدة بني النماذج.

 .3البحث و التّحليل
النصية
 .7-3العتبات ّ

عتبات النصوص هي مفاتيﺢ العمل الروائي .ذلك أّنا ُّ
تدل وتشري إلی ما يف النصوص باعتبارها نصا مكثفا یهضم ما بداخل
العمل وهلا إشاراهتا و وظائفها اليت جتعل من دراستها طرقا لسرب أغوار النصوص( .إساعيل سامل )2 :5615 ،العتبات أو
«النص املوازي هو جمموع العناصر النصية وغري النصية اليت ال تندرج يف صلب النص السردي ،لكنها به متعلقة وفيه تصب وال
مناص له منها .فال ميكن أن یصلنا النص السردي مادة خاما ،عاریا دون نصوص وعناصر عالمية خطابات حتيط به».
(القاضي )305 :5616 ،مجيل محداوي قدم هذا التعریف« :النص املوازي عبارة عن عتبات مباشرة وملحقات وعناصر حتيط
بالنص سواء من الداخل أو اخلارج .وهي تتحدث مباشرة عن النص؛ إذ تفسره وتضيء جوانبه الغامضة ،وتبعد عنه التباساته وما
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أشكل علی القارئ( ».محداوي« )11 :5613 ،وال یعين وصفها باملوازیة ،نفي التفاعل وبني النص واملنت ،وإمنا هي إشارة إلی
إمكانية انفصال النص واملنت عنها دون أن یفقد استقالليته.ولكن مبا أّنا حاضرة يف صدارة النص ،فال بد أن تنشأ بينها وبني
النص عالقة تفاعل وتبادل وتأثري( ».احلضرمي ،د.ت« )361 :من وجهة نظر األدب املقارن ،توفر عتبات النص فهما أفضل
للنص وتزیل األحادیة ،وحتقق الفهم الصحيﺢ لتأثري العمل ،وميكن أن یكون هلا تأثريات كبرية على تفسري النص( ».پرياين،
)739 :7935
عتبات النص قسمان :األول النص احمليط وهي العتبة اليت أحاطت النص( ».نامور مطلق )133 :1330 ،وهي كل ما یتعلق
باملظهر اخلارجي للك تاب ،وهو نوعان :النص احمليط التأليفي ویندرج حتته اسم الكاتب والعنوان الرئيسي والعنوان الفرعي،
والعناوین الداخلية واالستهالل واملقدمة واإلهداء والتصدیر واملالحظات واحلواشي والنص احمليط النشري ویندرج حتته الغالف
واجلالدة وكلمة الناشر والسلسلة ،والثاين النص الفوقي.

 .2-2مفهوم التصدير
یعرف جينيت تصدیر الكتاب  /العمل،كاقتباس یتموضع عامة علی رأس الكتاب أو يف جزء منه( .بلعابد،161 :5663 ،
نقال عن جينيت )131 :1131 ،فتصدیر الكتاب اقتباس جبدارة بإمكانه أن یكون فكرة أو حكمة تتموضع يف أعلی الكتاب،
أو بأكثر دقة علی رأس الكتاب أو الفصل ،ملخصا معناه (فهو ذو وظيفة تلخيصية) ...ویعد التصدیر كمقدمة للنص والكتاب
عامة ذو قيمة تداولية واضعة لطریقة تسنن هبا القراءة الواقعة يف قلب حوار الناشئ بني النص واحلكمة اليت رجع إليها الكاتب.
(بلعابد )161 :5663 ،وسی التصدیر ألن الكتاب یصدرون به أعماهلم نظرا إلی صالهتا اخلفية باملتون اجملاورة هلا(.الریاحی،
 )31 :5661كما یطلق عليه الشاهد االستهاليل والتبئري؛ ألنه فی مستهل الكتب ،تبئري للنص واملنت خیتزل أفكاره واألبعاد
الكامنة وراءه(.اهلاشم أسر )03 :5663 ،سی االستشهاد أیضا ﻭتعين ﺍملقتبسة بأّنا شاهد یوضع يف مستهل عمل ﺃﻭ فصل
لإلشاﺭﺓ ﺇﱃ ﺭﻭﺡ هذﺍ العمل أو الفصل ومن مث فإن القصد العام للكاتب یكون موضحا باملقتبسة(.یوسف اإلدریسي:5612 ،
 ،15نقال عن )Bernand, Duries Les procedes, p10-18
«إن لتصدیر أو االقتباس أو االستشهاد له بعد ثقايف یساهم يف حيویة فی إنتاج اخلطاب ،مهمته تواصلية تداولية .كما ميكن
تصنيف التصدیر كونه استشهادا یقوم علی االنتظام فی ملفوظ لغوي ،غري أن هذا ال مينع وجود نتاجات غري لغویة(رسوم مثال)
تنهض بوظيفته( ».فایزة )11 :5612 ،والتصدیر «بوصفه جزءا ال یتجزء من القيمة اإلبداعية املتكاملة للنص فلم یعد املنت
النصي الغایة الوحيدة اليت یقصدها املتلقي» (كالب)5 :5611 ،؛ بل هو عمل فين یقيم التواصل بني القارئ والنص؛
فالتصدیر یشد القارئ للقراءة ولكشف أغوار النص ویدعوه للتحاور مع النص؛ بعبارة أخری ،للتصدیر وظيفة متهيدیة متهد
القارئ للفهم الروایة وله وظيفة إغرائية یغری القارئ لقراءة النص حتی یكشف الداللة الرمزیة اليت حيملها التصدیر؛ نفهم من
هنا :بني النص والتصدیر عالقة تبادل وتفاعل فحينا یساعد التصدیر لفهم النص ،حينا آخر یساعد النص علی كشف رموز
التصدیر وفك أسرار النص« .تعمل عتبة التصدیر بوصفها نوعا منا التناص الذي ینفتﺢ علی تالقﺢ نصوص حاضرة وسابقة؛ إذ
حياول املبدع اإلفادة من النص املأخوذ ليتوافق مع نصه املقروء( ».السامرائي)160 :5610 ،
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 .2-3مك ّوناته
-1مؤلف التصدیر« :یشمل التصدیر الغريی ویتمثل فی النموذج املهيمن املنسوب إلی مؤلف غري مؤلف العمل فإما یكون
التصدیر حقيقي كما ميكن أن یكون خاطئا أو تصدیرا غريیا مزیفا( ».نبيل منصر ،21 :5663 ،نقال عن Voir: G.
 )131- 136Genette, Seuils, pp.مؤلف التصدیر هو صاحب التصدیر فال ینكر أحد أن القائل األصلي أو
الصاحب احلقيقي ذوأمهية يف حتليل التصدیر ،فللباحث أن جييب ملاذا الروائي انتخب هذا القائل دون غريه.
 -2التصدیر :1وهو العنصر األول يف العملية التواصلية والتداولية للتصدیر حبيث تعد الرسالة أو املصدر هلذا االقتباس وهو
الكاتب أو الكاتب املقتبس عنه  /منه هذا التصدیر .وهذا التصدیر الذي یقتبسه الكاتب یكون حقيقيا وصحيحا ،إال أن
استخدامه يف العمل رمبا ستخرجه عن سياقاته ومرجعياته األصلية.كاستخدامه يف عمل ختييلي كالروایة استخداما خیطئ مرجعياته
أو یتعارض معها.
 -9املصدر :5وهو احملرك األساسي واملهم للتصدیر واجمليب عن السؤال الثاين الذي وضعه جينيت .فاملصدر هو من یضع
التصدیر أي املصدر القانوين والكاتب الواقعي له ،كما ميكن أن یشرتك يف اختيار هذا التصدیر كمحيط الكاتب (عائلته،
أصدقاءه) أو الناشر.
-4املصدر له :3فكما عرفنا بأن املصدر هو الكاتب املرسل للتصدیر (الرسالة) للمصدر له (املرسل إليه) وهو القارئ املفرتض.
ولكن علی مستوی التطبيق هو قارئ واقعي یتخيله الكاتب بأنه سينخرط فی فعل قراءاة العمل( .بلعابد)771 :2112 ،
 .3-3أنواع التصدير
ویأيت التصدیر على أنواع عدة منها:
 .1تصدیر ذايت :وفيه یعمد الكاتب إﱃ إدراج نص من نصوص سابقة له أو تأليف نص أو عبارة أو مجلة نثریة من عمله
األديب اخلاص به وميوضعها مابني العنوان واملنت النصي.
 .5تصدیر اقتباسي :وفيه یعمد الكاتب إﱃ استعادة نص أو جمموعة نصوص لكتاب آخرین ليموضعها ما بني العنوان والنص
لدعم املقولة الروائية وإضاءهتا.
 .3تصدیر مزدوج :وفيه یوظف الكاتب نوعني السابقني من أنواع التصدیر إذ جيمع الكاتب مابني التصدیر الذاتی أي للكاتب
نفسه والتصدیر االقتباسي أی لغريه من األدباء.
 .3التصدیر املتعدد :وفيه یأيت التصدیر مفردا ویدرج يف أعلى النص ،ولكن هناك من یلجأون إلی استعمال عدة نصوص فی
سياق تصدیری حمدد وغالبا ما یأتی هذا النوع فی بدایة الكتاب أي قبل مقدمته وغالبا ما یلجأ املصدر إلی ذكر اسم املؤلف أو
األدیب الذی أخذ منه عنوان كتابه أو دیوانه ألن هناك من یذكر النص من دون اسم مؤلف( ».حممد جاسم)133 :5661 ،
1.epigraphe

2. epigrapheur
3. epigraphaire
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 .2ومث ة تصدیر آخر هو التصدیر اإلیهامي الذي یصنع فيه الكاتب عبارة له وینسبها إﱃ كاتب آخر معروف أو جمهول.
(السامرائی)161-163 :5610 ،

 .5-3وظائف التصدير
یضطلع التصدیر بوظائف مجالية وداللية وهی وظائف فنية تتصل جبماليات الروایة إنشاءا وتقبال .إن التصدیر حلظة صامتة،
وحده التأویل من خیضعها للقراءة لينطق صمتها (بلعابد )111 :5663 ،حدد جنيت أربع وظائف للتصدیر:
 .1وظيفة التعليق علی العنوان :وهی وظيفة تعليقية ،تكون مرة قطعية ومرة توضيحية ومن هنا فهي ال تربر النص ولكن تربر
عنوانه وهذه التربیریة للعنوان من طرف التصدیر ال تكون إال إذا كان العنوان مبنيا علی االفرتاض ،1أو التلميﺢ 5أو إعادة
التشكيل الساخر.3
 .2وظيفة التعليق علی النص :وهي الوظيفة األك ثر نظامية ،حبيث تقدم تعليقا علی النص ،حتدد من خالله داللته املباشرة،
ليكون أكثر وضوحا وجالء بقراءة العالقة املوجوة بني النص والتصدیر.
 .9وظيفة الكفالة  /أو الضمان غري املباشر :وهي من الوظائف األربعة اليت قال عنها جنيت بأّنا منحرفة أي غري مباشرة؛ ألن
الكاتب یأيت هبذا التصدیر املقتبس ليس ملا یقوله هذا االقتباس ولكن من أجل من قال هذا االقتباس لتنزل شهرته إلی عمله.
 .4وظيفة احلضور والغياب للتصدیر :هذه الوظيفة هي األكثر احنرافا حبسب جنيت إلرتباطها باحلضور البسيط للتصدیر كيفما
اتفق.ألن الواقع الذي حيدثه حضور التصدیر أو غيابه یدل علی جنسه أو عصره أو مذهبه الكتايب.فحضوره لوحده عالمة علی
الثقافة( .بلعابد)777-772 :2112 ،
 .6-2المقارنة والتحليل
 .1-6-2شكل التصديرات
تنوعت أشكال الشواهد (التصدیرات) ومضامينها بتنوع الكتاب؛ أشكال استخىدام اجلمالت املقتبسة خمتلفة كاستخدام اآلیات
القرآنية ،األشعار القدمية ،األقوال الصوفية ،األساطري القدمية ،النصوص القصصية ،أقوال األروبيني ،اآلراء الشخصية ،قطعات من
كتاب مقدس .وأشكال االستخدام يف الروایة الفارسية شبيهة بالعربية غري أن الروایة الفارسية ال تقتبس من الكتاب املقدس
والعهد القدمي ورسالة یوحنا.
الروائيون العرب یقتطفون مجلة أو مجال قصرية من بني النص األصلي (املرجع) ویكتفون به والروائيون الفرس یوردون الشعر أو
النثر بأكمله فنری يف تصدیراهتم صفحة كاملة أو صفحتني أو ثالث صفحات .علی سبيل املثال ،نری ست صفحات من
النص املصدر يف روایة «گفتار تپههاي مارلیك» إلبراهيم گلستان .فمن هنا خیدمون النص املصدر فيسببون عن خلوده
وحضوره يف األذهان عن طریق الروایة .هذا من جهة ومن جهة ثانية الروائيون العرب یصدرون روایة بتصدیرات متعددة؛ ففي
1. emprunt
2. allusion

3. deformation parodique
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بعض األحيان ال یكتفون بشاهد واحد بل صدروها بثالثة شواهد أو أكثر؛ فنجاح التصدیر وفاعليته يف الروایات العربية أكثر
وأجلی؛ من طرف آخر ،للتصدیر خاصة للتصدیر املتعدد وظيفة إغرائية؛ ألن تنوع وتعدد التصدیر یغري القارئ لقرائته ولفك
شفراته.
النكتة اجمللبة للنظر هي أن استثمار التصدیر يف الروایة العربية يف كثري من األحيان ،أسلوب خاص للكاتب؛ ألن الكاتب أو
الروائي الذي یستخدم التصدیر ،یستخدمه يف كل روایاته .من جهة آخر ،االقتباس من مصدر خاص ،أسلوب أخر لذالك
الكاتب؛ علی سبيل املثال ،التصدیر باآلیات القرآنية ساد أعمال باكثري الروائية فقد صدر مجيع أعماله بآیات من القرآن«.وهذا
التصدیر حيمل توجيها إیدئولوجيا یلقي ضوءا علی مضمون العمل األدبی الذي یتصدره( ».احلضرمي ،د.ت)361 :
 .3-6-3أنواع التصديرات
كال األدبني.والتصدیر
كل أربعة أنواع التصدیر یوجد يف الروایة الفارسية والعربية والتصدیر االقتباسي هو أكثر استخداما يف َ
املتعدد يف الروایة العربية أكثر حضورا والتصدیر الذايت یغلب يف الروایة الفارسية.شرح هذا یأيت يف مصادر التصدیر.

 .3-6-2الدراسة اإلحصائية للتصدير في الروايات الفارسية والعربية
استخدمت أربعة عشر روائيا فن التصدیر من الروائيني العرب (اجملتمع اإلحصائي) و استخدمته سبعة عشر روائيا من الروائني
الفرس .رغم أن عدد اسم الروائي املصدر يف األدب الفارسي أكثر ،لكن عدد تصدیراهتم أقل من العريب؛ فالروائيون العرب
استخدموا  35تصدیر والفارسي  .19فالروائي الفارسي ال یستخدم التصدیر بالضرورة يف كل روایاته بل يف بعض منها؛ علی
سبيل املثال« ،إبراهيم گلستان» ال یستثمر التصدیر يف كل روایاته.
(اجلدول رقم )7
اسم الروائي

اسم الرواية

وجود التصدير

مصدر التصدير

إبراهیم گلستان

اسرار گنج درة جني

✓

نفسه

آذر ،ماه آخر پاییز

-

گفتار تپههاي مارلیك

✓

خروس

-

جوي ودیوار تشنه

✓

مَه و مِه

-

شكار سایه

✓

نفسه
مولوي
مولوي

هذه القضية تربز أن الروائيني الفرس یطلعون عن هذا الفن لكن ليس لدیهم الكثري من الرغبة واالهتمام الستخدام هذا الفن؛
هذا من جهة ومن جهة آخر ،استثمار التصدیر لدیهم عفویة وليس فيها اختيار و تكلف ،كأن النص املصدر خیطر إلی بال
الروائي بل النص يف ذهنه .وال یعمد الكاتب إلی اختياره .لكن الروائي العريب إن یستثمر من التصدیر ،یستثمره يف كل روایاته.

دراسة مقارنة للتصدیر البدئي فی الروایات العربية والفارسية 31/

هذا اإلحلاح شاع إلی ٍ
حد اعتمد الروائي إلی التصدیر يف كل فصل ،مل خیل فصل من فصوهلا من التصدیر كإبراهيم الكوين الذي
استخدم  21تصدیرا يف جمموعته الروائية :اجملوس .هذا األمر حييلنا علی التعمد للتصدیر فكأن التصدیر هو اهلدف بذاته ال
ألجل الروایة؛ فللتصدیر يف كثري من األحيان وظيفة الكفالة أو الضمان غري املباشر.
 .3-6-3مصادر التصدير
يف العادة الغالب ،یكون هذا التصدیر مقتبسا من نصوص ذات أمهية عاملية أو قدسية (متعالية) أي یكون مالكوها هلم سلطة
دینية أو روحية أو فكریة أو تارخیية وهلم قبول وحضور يف اجملال الثقايف واملعريف( .محداين )133 :5611 ،انتقاء واختيار مصدر
دون أخری ميثل انتمائه لفكرة أو مكتبة أو إیدئولوجية ألن «وجود الشاهد أو غيابه حبد ذاته ميكن أن یكون دليال علی عصر أو
جنس أو اجتاه أديب .فبينما نری استخدام الشاهد حمدودا عند الكالسيكني والواقعني ،نراه منتشرا عند الرومنسيني كرغبة يف ربط
الروایة التأرخیية والفلسفية خصوصا بالتقاليد الثقافية .كذلك استخدمه الكتاب الشباب يف الستينات والسبعينات ليبينوا انتساهبم
إلی خط ثقايف معني( ».الزیتوين )779 :2112 ،فالتصدیر عالمة ثقافية وكلمة السر بالنسبة إلی اهلویة الذهنية وترجع أمهية
التصدیر إلی أن الك اتب خیتار اسم املؤلف املستشهد به ،وهو اسم یوحي بشرف نسب ثقايف وعذوبته ومينﺢ الكاتب مكانة بني
العظماء( ».بن احلميد )94 :2174 ،فمعرفة أنواع املصادر املقتبسة خاصة لألدبني ،أمر هام.
الروائيون الفرس مييلون إلی التصدیر الشرقي والروائيون العرب یلحون إلی التصدیر الغريب إما بسبب احتكاكهم وصالهتم
التصدیر باللغة األجنبية مثل اإلجنليزیة أو الفرنسية
العريب
بالغرب وإما بسبب فخرهم إلی انتمائهم إلی الغربني حبيث یورد الروائي ُّ
َ
مث أعقبها برتمجة إلی اللغة العربية مثل واسيين األعرج( .راجع واسيين األعرج ،2172 ،أصابع لوليتا )5 :فهذا االنتقاء یعكس
ّنج الروائي العرب والروائي الفارسي.
(الرسم البياين رقم )7

 /35حبوث يف األدب املقارن ،السنة الثامنة ،العدد  ،35شتاء 1311

املالحظ للرسم البياين جيد أن التصدیر الغريب من جمموعة التصدیرات العربية أكثر من سائر التصدیرات وميتلك  %06منها .يف
حني التصدیر الغريب يف الروایة الفارسية ميتلك أقل نصيب ()%71/5؛ ويف الروایة الفارسية التصدیر الشرقي أکثر .فإذا ننظر
إلی التصدیرات الشرقية للروایات الفارسية ،جند أن أكثرها داخلي أي من املصادر الفارسية اإلیرانية غري ست منه عربيا .واملصادر
الفارسية املستفادة کثريا هي أشعار حافظ ومولوي .فالسبب يف ذاك هو اكتفاء الفرس إلی مصادرهم وعدم اتصاهلم بالغربيني
كاتصال العرب هبم والسبب اآلخر كما قلنا ،أن الروائي العريب استخدم التصدیر كفن وزخرفة وإ َثر تأث ٍر من الغربيني ،فمن
الواضﺢ استخدمه بكثرة وباستخدام أقوال الغربيني .فالروائي الفارسي یرعی املخاطب ویأيت باألقوال واألشعار واألمثال واحلكم
الفارسية البسيطة الشهرية والعريب یأيت بالتصدیر املقتبس يف كثري من األحيان «ليس ملا یقوله هذا االقتباس ولكن من أجل من
قال هذا االقتباس لتنزل شهرته إلی عمله ».يف الواقع یربطون أعماهلم مع األعمال املشهورة عامليا ومن هذا املنطلق ،فإّنم
یفخرون بتوسع قرائتهم املصادر الغربية والعاملية؛ برتولد برخیت وميكل أجنلوو إریك فروم ،باسكال ،لئون تولستوی أكثر حضورا
فی التصدیرات الروائية العربية.
الشواهد الشرقية للروایات العربية قد تعددت وتنوعت جنسا واهتمامات فبعضها فلسفی وآخر دینی وثالث أدبی وهی
بذلك تكشف عن حواریة لألزمنة واحلقب واالجناس واخلطابات .وهی حواریة تنسج من هذه األمناط تركيبا به یتميز النص
جنسا جامعا ینصهر داخله لون من التعدد اللغوي (لغة القرآن ،لغة احلدیث ،لغة املتصوفة ،لغة الشعر( .)...املصدر نفسه:
 )35الرسم البياين التايل یعرض تطبيقا اثنني إلی اثنني بني األدبني:
(الرسم البياين رقم )5

عند فحصنا الرسم البياين ملرجع تصدیرات الروایة العربية نستنتج :التصدیر الغريب أكثر حضورا يف الروایات العربية ،یليه يف املرتبة
الثانية :التصدیر الدیين ما حييلنا علی االهتمام الكبري بـالقرآن الكرمي والكتاب املقدس.
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ونشاهد يف الرسم البياين للروایة الفارسية ،أن التصدیر الشرقي أكثر تفضيال؛ فال خیرج الروائي الفارسي من حدود الشرق يف
أغلب األحيان .ویليه يف املرتبة الثانية ،التصدیر الذاتی .فيحب املصدر للتصدیر الذايت ،أن یربز ویظهر من أعماله الشخصية
فيقتبس من ذاته؛ بعبارة أخری ،الروائي الفارسي یتوجه إلی الذات؛ الذات الوطين والذات الشخصي.
الرسم البياين التايل یعرض نصيب التصدیرات الداخلية الفارسية من التصدیرات الشرقية(العربية ،التاجيكية ،الرتكية و)...
(الرسم البياين رقم )9

 .5-6-3تع ّدد التصديرات
تعددت التصدیرات يف الروایة العربية وتنوعت؛ بعبارة أخری ال یكتفي الكاتب املقتبس ،بعباره مقتبسة من مصدر واحد بل
یقتبس من مصادر متعددة وحينا متنوعة؛ كأن الكاتب املقتبس یلعب مع النصوص املقتبسة ،فالسؤال :ملاذا الیَرضی الكاتب
باقتباس واحد أو اثنني؟ اجلواب الناتج عن التفكر هو أنه ال یرضی ذوقه باالقتباس الواحد .أو االقتباس الواحد ال یعلق علی
النص أو العنوان تعليقا کامال واجلواب اآلخر هو أن يف املقتبسات املتعددة دالالت متعددة وكل منها یلقي الضوء علی النص
من جانب مث االقتباس املتعدد یظهر إطالعه الواسع علی مصادر متعددة .نالحظ معا التصدیرات الروائية لغادة السمان منوذجا:

 /33حبوث يف األدب املقارن ،السنة الثامنة ،العدد  ،35شتاء 1311

(اجلدول رقم )2
اسم الروائي

اسم الروایة

املرجع

غادة السمان

السباحة فی حبرية الشيطان
″

جورج شحادة
لينكولن بارنت

″

مارلني فرجسون

″

نورمان براون

القبيلة تستجوب القبيلة

بن جوزیف اكيبا

القمر املربع
″

توماس فولر
آلربكامو

″

إریك فروم

″

سانتایانا

تسكع داخل جرح
″

جني روستاند
ثورو

″

اللورد بایرون

″

جريار بویر

ختم الذاكرة بالشمع األمحر
″

فالدميري نابوكوف
مريتل رید
ادوارد داهلربغ

شهوة االجنحة
″

رینيه دیكارت

″

لویس مامفورد

″

سيبل بدفورد

″

ستيفنسون

″

هوراس

كما نری يف اجلدول ،كل روایة حيمل أربع أو سمس تصدیرات .األساء املوجودة يف قائمة املصادر ،تدل علی كثرة املصادر
املقتبسة وتلوّنا ،حبيث ال نری التكرار بينهن .فهذا «یدل علی الثقافة املوسوعية للمؤلف وما یدل علی قدرته علی اإلنتقاء
واالختيار بل واملالءمة بني هذه النصوص» (محدانی)743 :2177 ،؛ بعبارة أخری التعدد يف التصدیرات ناتج عن مهارة
االندماج بني التصدیرات حبيث ینتقي الكاتب تصدیرات بينهن عالقة حبيث كلها تشري إلی املوضوع أو كل منها یلقي الضوء
علی النص من زاویة .على أي حال ،ینبغي أن تدور حول حمور املوضوع وال یأيت لوظيفة زخرفية فقط« .ویشري كذلك إلی معنی
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آخر وهو قدرة الكاتب علی استيعاب تلك النصوص وتطویعهاخلدمة متنه الروائي وكذا األتكاء عليها لعضد ومساندة البعد
توضع عبثا وإال ملا
اإلیدئولوجي الذي یرید بثه يف كل فصل من الفصول( ».املصدر نفسه) وال شك أن هذه التصدیرات مل َ
أتعب الكاتب نفسه يف البحث عنها يف بطون الكتب الغربية :االجنليزیة والفرنسية واألملانية والصينية وغريها( .املصدر نفسه)
 .6-6-3التصدير والعنوان
یؤتی بالتصدیر _عادة_ لتفسري العنوان( .خريي الرمادي )513 :5613 ،ولفک أسراره؛ النكتة اجمللبة لالنتباه يف الروایات
الفارسية هي أن العنوان مقتبس من التصدیر؛ بعبارة أخری كلمات (الفاظ) العنوان مقتبسة من كلمات تصدیر تلك الروایة؛
فالقارئ الباحث یواجه مع ظاهرة مجالية وهي وجود األلفاظ املشرتكة بني العنوان والتصدیر بل وحدهتما (يف بعض األحيان)؛
علی سبيل املثال «نار دون دخان» اسم روایة لـ«نادر إبراهيمي» مقتبس من تصدیرها « :ال حيرتق النار دون دخان»« .مقتول
احلب» ،مقتبس من «متی مينع التمریض ملقتول احلب» (اساعيل فصيﺢ) «اهلاویة املخيفة» ،مقتبس من «ليلة مظلمة ،اخلوف
من املوج واهلاویة املخيفة» (فصيﺢ)« ،هاویة» ،مقتبس من «فأمه هاویة» (ابوتراب خسروی) فزاد التصدیر شفرة العنوان؛
فللقارئ أن یفك رمز العنوان والتصدیر معا يف آن واحد.
نرى هذه الظاهرة أیضا يف الروایات العربية ولكن ليس بقدر الروایات الفارسية .علی سبيل املثال :التصدیر«:اخلروج األول
إلی وطن الرؤی السماویة» مقتبس من «لقد كانت الصحراء وطن الرؤی السماویة» إلبراهيم الكوين /والعنوان «برق خلب»
مقتبس من هذا التصدیر« :أو تكوين مثل برق خلب» إلبراهيم الكوين« .يف مر اجلرذان» ،مقتبس من التصدیر «أفكر أننا يف
مر اجلرذان »...خلالد توفيق؛ ففي العالقة بني العنوان والتصدیر ليس فرق بني األدبني؛ الفرق يف معدل استخدام
القضية.فالباحث الذي یعمل علی دراسة عنوان الروایة يف الروایات خاصة الفارسية فله دراسة تصدیرها .فـ«املقتبسة تروم عرب
بنيتها وترکيبها ـ إکمال املهمة اليت بدأها العنوان فهي بقدر ما تضيء بعض جوانب املوضوع وجتيب علی جزء من األسئلة اليت
أثارها العنوان يف ذهن املتلقي تثري لدیه أخری أکثر عمقا وتعقيدا ما یوقعه فی الشراک اليت نصبها له املؤلف بعنوان کتابه
وأیقونته فيغریه ذلک مبتابعة سرب أغوار النص( ».اإلدریسي)13 :5612 ،
 .1-6-3مكان التصدير
املكان األصلي للتصدیر ،هو املكان القریب من النص عامة كأن یكون يف أول الصفحة بعد اإلهداء وقبل االستهالل(.محدانی،
 )73 :2177یوضع التصد یر فی الروایة العربية يف أعلی الصفحة يف بدء النص السردي يف حني يف الروایة الفارسية یوضع يف
نفس املوضع أو يف صفحة الغالف أو يف صفحة املقدمة أو بدل املقدمة فله الوظيفة التقدميية أیضا يف منت الروایة.علی سبيل
املثال ،أويت التصدیر يف روایة «نقشبندان» ،علی صفحة الغالف«:چشم را به اطراف ميدوانم همهچیز سفید است»...
(عبدي :7924 ،صفحة الغالف)

 .2النتيجة
أشكال استخدام اجلمالت املقتبسة خمتلفة ك استخدام اآلیات القرآنية ،األشعار القدمية ،األقوال الصوفية ،األساطري القدمية،
النصوص القصصية ،أقوال األروبيني ،اآلراء الشخصية ،قطعات من الكتاب املقدس .وأشكال االستخدام يف الروایة الفارسية
شبيهة بالعربية غري أنه ال یقتَبس من الكتاب املقدس ،العهد القدمي والعهد اجلدید يف الروایة الفارسية.
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جند من خالل دراسة هذه التصدیرات رغبة ملحة من طرف الكاتب العريب لتزیني روایاته بالتصدیر؛ فالروائيون العرب أكثر
حرصا الستخدام التصدیر يف مستهل روایاهتم فتعددت مصادر تصدیراهتم من الدیين واألورويب والشرقي والكتاب املقدس والشعر
والنثر واملثل و ...يف حني استخدام وانتقاء التصدیر فی الروایة الفارسية عفویة وليس فيها اختيار وتكلف ،كأن النص املصدر
خیطر إلی بال الروائي بل النص يف ذهنه وال یعمد الكاتب إلی اختياره كما نری يف روایات سيمني دانشور ،أو إبراهيم گلستان.
غادة السمان وواسيين األعرج وإبراهيم الكونی أكثر مستخدما للتصدیر يف الروایة العربية ويف الروایات الفارسية ،حممد أیويب
ونادر إبراهيمي أكثر استخداما له.
إن نصيب التصدیر الغريب من جمموعة التصدیرات العربية أكثر من سائر التصدیرات وميتلك  %06منها.يف حني التصدیر
الغريب يف الروایة الفارسية ميتلك أقل نصيب ( )%71/5ويف الروایة الفارسية التصدیر الشرقي أکثر .فإذا ننظر إلی التصدیرات
الشرقية للروایات الفارسية ،جند أن أكثرها داخلي أي من املصادر الفارسية اإلیرانية واملصادر الفارسية املستفادة کثريا هي أشعار
حافظ ومولوي .فالسبب يف ذاك هو اكتفاء الفرس إلی مصادرهم وعدم اتصاهلم بالغربيني كاتصال العرب هبم والسبب اآلخر
كما قلنا ،أن الروائي العرب استخدم التصدیر كفن وزخرفة وإ َثر تأث ٍر من الغربيني فمن الواضﺢ استخدمها بكثرة وباستخدام أقوال
الغربيني فالروائي الفارسي استخدمه للمعنی و یرعی املخاطب ویأيت باألقوال واألشعار واألمثال واحلكم الفارسية البسيطة املعروفة
لدی املخاطب .برتولد برخیت وميكل أجنلوو ،إریك فروم ،باسكال ،لئون تولستوی أكثر حضورا فی التصدیرات الروائية العربية.
ومن جهة ثانية الروائيون العرب یصدرون روایة واحدة بتصدیرات متعددة ففي بعض األحيان ال یكتفون بشاهد واحد بل
صدروها بثالثة شواهد أو أكثر؛ فنجاح التصدیر وفاعليته يف الروایات العربية أكثر وأجلی؛ من طرف آخر ،للتصدیر خاصة
للتصدیر املتعدد وظيفة إغرائية؛ ألن تنوع وتعدد التصدیر یغري القارئ لقرائته ولفك شفراته.
إن التصدیر الشرقي أكثر تفضيال يف التصدیرات الفارسية؛ فال خیرج الروائي الفارسي من حدود الشرق يف أغلب األحيان.
یليه يف املرتبة الثانية ،التصدیر الذاتی .فيحب املصدر للتصدیر الذايت ،أن یربز ویظهر من أعماله الشخصية ،فيقتبس من ذاته؛
بعبارة أخری ،الروائي الفارسي یتوجه إلی الذات؛ الذات الوطين والذات الشخصي.
النكتة األخری ،الك اتب الفارسي یستخدم التصدیر يف بعض األحيان يف صفحة الغالف ،أو صفحة املقدمة أو قبلها أو
مبثابة مقدمة فيعطيه الوظيفة التقدميية .التصدیر يف الروایة الفارسية یطول وفی العربية یقصر بالنسبة إلی الفارسية.
النكتة اجمللبة لالنتباه يف الروایات الفارسية هي أن العنوان مأخوذ من التصدیر؛ بعبارة أخری كلمات العنوان مقتبسة من
كلمات تصدیر تلك الروایة؛ فالقارئ الباحث یواجه مع ظاهرة مجالية وهي وجود األلفاظ املشرتكة بني العنوان والتصدیر بل
وحدهتما.
يف ك ثري من األحيان ،اسنثمار التصدیر يف الروایة العربية أسلوب خاص للكاتب؛ ألن الكاتب أو الروائي الذي یستخدم
التصدیر ،یستخدمه يف كل روایاته .من جهة آخر ،االقتباس من مصدر خاص ،أسلوب أخر لذاك الكاتب؛ مثال التصدیر
باآلیات القرآنية ساد أعمال باكثري الروائية فقد صدر مجيع أعماله بآیات من القرآن وهذا التصدیر حيمل توجيها ایدئولوجيا یلقي
ضوءا علی مضمون العمل.
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المصادر
الف :الکتب
 .1احمدي ،بابك ()2831؛ ساختار وتأويل متن ،تهران :مركز.

 .2اإلدریسي ،یوسف ()5612؛ عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر ،الطبعة األولی ،بريوت:
دارالعربية للعلوم ناشرون.
 .3بلعابد ،عبداحلق ()5663؛ عتبات (جيرار من النص إلی التناص) ،الطبعة األولی ،اجلزائر :االختالف.
النص الموازي(عتبات النص األدبي) ،د .ط ،املغرب :املعارف.
 .4محداوي ،مجيل ()5613؛ شعرية ّ

 .2اخلليفي ،النزیهة ()5615؛ البناء الفني ودالالته فی الرواية العربية الحديثة ،الطبعة األولی ،تونس :الدار التونسية
للكتاب.

 .0الریاحي ،كمال ()5661؛ الكتابة الروائية عند واسيني االعرج ،الطبعة األولی ،كارم الشریف.
 .1زیتوين ،لطيف ()2112؛ معجم مصطلحات نقد الرواية ،الطبعة األولی ،لبنان :دارالنهار.

النصية في رواية األجيال العربية ،الطبعة األولی ،العراق :املنهل.
 .2السامرائي ،سهام ()2177؛ العتبات ّ
 .1عابدي ،داریوش ()2831؛ نقشبندان ،تهران :سوره مهر.
 .16فصیح ،اسماعیل ()2831؛ كشته عشق ،تهران :البرز.

 .11القاضي ،حممد واآلخرون ()5616؛ معجم السرديات ،الطبعة األولی ،تونس :دار حممدعلي.
 .72منصر ،نبيل ()2114؛ الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،الطبعة األولی ،املغرب :دار توبقال.

 .13اهلاشم ،أسر ()5663؛ عتبات المحكي القصير في التراث العربي واإلسالمي ،األخبار والكرامات والطرف،
الطبعة األولی ،بريوت :الشبكة العربية لألحباث والنشر.
 .13واسيين األعرج ()5615؛ أصابع لوليتا ،الطبعة األولی ،دبی :الثقافية.

ب :المجالّت
 .12بن احلميد ،رضا ()5613؛ «عتبات النص فی حدث ابوهریرة قال ،قراءة يف العنوان والتصدیر» ،مجلة خطاب،
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 .10پیراني ،منصور()2831؛ متنهاي آستانه اي در پیوند با ادبیات تطبیقي(نمونه مطالعه شده :سعدي نامه)،
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 .71احلضرمي ،طه حسني (د.ت)؛ «عتبات النص الروائي يف روایات أمحد باكثري ،دراسة يف البنية والداللة» ،مجلة
التواصل ،العدد  ،27اجلمهوریة اجلزائریة ،جامعة باجی خمتار ،صص .474-417
 .72خريي الرمادي ،ابواملعاطي ()2174؛ « عتبات النص ودالالهتا يف الروایة العربية املعاصرة حتت ساء کوبنهاغن أمنوذجا»،
مجلة مقاليد ،العدد السابع ،صص .223-912

 /33حبوث يف األدب املقارن ،السنة الثامنة ،العدد  ،35شتاء 1311

 .11نامور مطلق ،بهمن ()2831؛ «ترامتنیت مطالعه روابط یك متن با دیگر متنها» ،مجله شناخت ،شمارة ،11
صص .38-33

 .21كالب ،حممد مصطفی ()2171؛ «عتبات النص يف روایة (ستائر العتمة) لوليد اهلوديل دراسة سيميولوجية سردیة»،
المجلة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ،العدد  ،25صص .7-72

ج :األطروحات

 .27محداين ،عبدالرمحان ()2177؛ استراتجية العتبات في رواية المجوس إلبراهيم الكوني مقاربة سيميائية ،أطروحة
ماجستري ،اجلمهوریة اجلزائریة الدميقراطية الشعبية :جامع السانية وهران ،معهد اللغات واآلداب والفنون.

النصية في شعر عبدالوهاب البياتي ونزار قباني ،أطروحة دكتوراه ،العراق:
 .55حممد جاسم ،جاسم ()5661؛ العتبات ّ
جامعة موصل.
النصية ودالالتها ،قراءة في الخطاب الروائي الجزائري ،أطروحة دكتوراه،
فعالية العتبات ّ
 .29مهاجي ،فایزة ()2175؛ ّ
جامعة جياليل ليابس ،كلية اآلداب واللغات والفنون ،اجلمهوریة اجلزائریة الدميقراطية الشعبية.
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