
 
 محّكمة( -بحوث في األدب المقارن )فصلّية علمّية 

 کرمانشاه  ،کلّّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، جامعة رازي
94-33 صص م، 3172هـ. ق/  7323هـ. ش/ 7231 شتاء، 23ة، العدد ثامنالّسنة ال  

  7الفارسيةو  العربية اتفی الرواي البدئي لتصديرل مقارنة دراسة
 3مريم بخشي

، ایرانجامعة الشهيد مدين بآذربيجان ،ة وآداهباغة العربي  قسم الل  يف أستاذة مساعدة   

 صالملخّ 
 عتبة ذاشف عن دالالته والتصدیر بوصفه كة يف قراءة النص والية ملا له من أمهي  عن العتبات النص   بحثیسعی النقد اجلدید بال

يف عتبة مدی استخدام هذه التتناول هذه الدراسة ف؛ عمال الروائيةمن األثري كيف   رثم  ت وظيفة مجالية و داللية، است  ذاة أمهي  
عتبة التصدیر  للوقوف علی طبيعة استثمار ،بني األدبني روایة  لتصدیر ل مقارنةیهدف إلی دراسة و  الفارسية والعربية الروایات

تعمل الدراسة هذه د التصدیر وعالقة التصدیر مع العنوان. وتعد   صادرهنوع منواعه و ة توظيف التصدیر وأمي  ك لیالع عولإلط  
عرض  ، یتم  SPSSبواسطة استخدام برنامج دام املنهج الوصفي والتحليلي و من خالل استخ املقارنةالتحليل و بالرصد والوصف و 

  ان اإلحصائية.ك  الس
هتم من الدیين واألورويب تصدیرا مصادردت ثر حرصا الستخدام التصدیر يف مستهل  روایاهتم فتعد  كلروائيون العرب أا

عفویة وليس فيها فی الروایة الفارسية واستخدامه التصدیر  ختيارس والشعر والنثر واملثل و... يف حني اتاب املقد  كالو  والشرقي
ان وواسيين غادة السم  تعد دت التصدیرات يف الروایة العربية وتنو عت وصارت أسلوَب خاصٍّ للکاتب الروائي.  ف.ل  كوتتعم د 

األعرج وإبراهيم الكونی أكثر مستخدما للتصدیر يف الروایة العربية ويف الروایات الفارسية، حممد أیويب ونادر إبراهيمي أكثر 
.يف حني منها %06إن  نصيب التصدیر الغريب من جمموعة التصدیرات العربية أكثر من سائر التصدیرات وميتلك  استخداما له.

یليه يف املرتبة الثانية، ، ويف الروایة الفارسية التصدیر الشرقي أکثر( %5/71) يف الروایة الفارسية ميتلك أقل  نصيبالتصدیر الغريب 
فروم،  هي أشعار حافظ ومولوي. برتولد برخیت وميكل أجنلوو، إریكيف األغلب ، ستفادةاملواملصادر الفارسية التصدیر الذاتی. 

تأث ر من الغربيني واستخدم التصدیر كفن  الروائي العريب إن  باسكال، لئون تولستوی أكثر حضورا فی التصدیرات الروائية العربية. 
 لدی املخاطب. ویأيت باألقوال الشهرية الروائي الفارسي استخدمه للمعنی وزخرفة و 

  التصدیر، الروایة العربية، الروایة الفارسية.عتبات النص، األدب املقارن،  الّدليلّية:الكلمات 
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 المقّدمة. 1
 إشکالّية البحث .1-1

 «نظرا لفعالي تها وقيمتها املعرفية وأمهيتها يف إضاءة النص.»من أهم  القضایا اليت تطرح يف النقد اجلدید.  1تعد  العتبات النص ية
.کل  ما ت لحق  »العتبات النصية هي: أ( 5612)مهاجي،   یالعتبات النص ية نسبة إل تيس  »( 335: 1335)امحدی،  «بالنص 

وتشتمل اسم املؤلف، العنوان، الناشر، كلمات الشكر، اإلهداء، التصدیر، التمهيد و... ( 52: 5612 ،ی)مهاج «تيعتبة الب
بوصفه جزءا من العتبات النص ية بل هو مع سائر العتبات یشك ل نظاما دالليا ال یكمل حتليل النص الروائي دون  5والتصدیر

  النظر إليه.
 لتوض ح متنه قبل توظ ف اليت ملؤل فه األوىل الصفحات يف الكاتب یستخدمها توجيهية عبارات التصدیر أو االستشهاد»

قو م ثقايف وحرکة أدبية ی ر حرکة ونشاطالتصدی( 17: 2175، نقال عن مهاجي، Dupriez, 1984: 10) .«مقصوده
عطيه داللة أکثر وأعمق ومبثابة بطاقة دعوة تدعو القارئ لقراءة النص ولفک  أسراره باعتباره نقطة النص املقَتب س ویضيء النص وی

. ات صال بني النصني )نص الروایة والنص املقتبس منه( فتحليله يف النص  یکشف عن اجلوانب الداللية واإلبداعية واجلمالية للنص 
؛ هذا الفن وهذه الظاهرة ميكن مالحظته يف األدبني الفارسي والعريب؛ لكن ال یدری ري من أعماهلم الروائيةاستثمره الروائيون يف كث

الفارسية  تصدیر يف الروایاتال هذه تتناول مدی استخدامفالدراسة استخدماه؛  مر ة بشكل دقيق كيف استخدمه األدبان وكم
، للوقوف علی طبيعة استثمار عتبة التصدیر ولإلطالع لعتبة التصدیر بني األدبني املقارنةوالعربية؛ فيهدف البحث إلی الدراسة 

ي ة توظيف التصدیر وأنواعه ونوع   عالقة التصدیر مع العنوان.مکان التصدیر و وتعدد التصدیر و  مصادرهعلی كم 
 ورة واألهّمّية والهدفالّضر . 2-1

علی القارئ أن یقرأ قبل قراءة الروایة تصدیرها الذي ال حيدث اعتباطيا والروائي یوج هه إليه ویكتبه له وعلی الدارس وناقد الروایة 
دون غريه أن یتناوال التصدیر قبل كل شئ؛ ألن له وظيفة مفتاحية وداللية لفهم الروایة وأن یدرس ملاذا الراوي انتخب هذا النص 

وهذا املؤلف دون غريه. فمن مث ة مهمة الناقد هي إبراز هذه العتبة النصية. وبيان وظائفها ودالالهتا ومدی تأثريها فی النص 
 الروائي لتسهيل التواصل مع النص.

واع املصادر اليت إن  اهلدف من هذه الدراسة هو الكشف عن مدی أمهية وحضور التصدیر فی الروایة العربية والفارسية ومعرفة أن
 مييل الكت اب إلی استثمارها مث تطبيقها بني األدبني، والکشف عن ميزاهتا و بيان الفرق بني تصدیراهتما هل بينهما تشابه.

  أسئلة البحث .3-1
 األدبني أكثر التفاتا الستخدام عتبة التصدیر؟ أی   .1
للتصدیرات الفارسية  مشرتك صدروأی هما أكثر استخداما؟ وهل یوجد مالروایة العربية والفارسية التصدیر يف  صادرهي م ما .5

 والعربية؟
 ما هي أهم  ميزات تصدیرات الروایات الفارسية والعربية؟ وهل یوجد تشابه بني تصدیرات األدبني؟ .3

                                                           
1. Para text 

2. Epigraph 
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 ة البحثلفيّ خ. 7-3
 أعماهلم لكن طرح ها عقالنيا وتنظيمها نظریا موضوع العتبات النص ية خاص ة التصدیر جاءت يف آراء األدباء العريب القدمي ويف

مت ت علی ید جريار جينيت. ويف العصر احلدیث شغلت مساحة واسعة يف الدراسات األدبية والنقدیة حيث طرقها العدید الكثري 
 من الباحثني:

، حبث يف الرتاث العريب واخلطاب النقدي املعاصر، املغرب: ، (5663)یوسف اإلدریسي   .املقارباتعتبات النص 
 .االختالف :عتبات جريار من النص إلی التناص، اجلزائر (،5663) عبداحلق بلعابد
مقاربة النص  املوازی يف روایات بنسامل محيش، أطروحة دكتوراه، كل ي ة اآلداب، جامعة حممد األول،  (،5611) مجيل محداوي

 .املغرب
 .املغرب :باعة والنشر، الطبعة األولی، مراكشعتبات الكتابة، دار وليلی للط (،1113) عبدالنيب ذاكر

 .عتبات الكتابة يف الروایة العربية، داراحلوار للنشر والتوزیع، الطبعة األولی، سوریا (،5661) عبداملالك أشبهون،
 .13 ، جملة خطاب، العدد«عتبات النص فی حدث ابوهریرة قال، قراءة يف العنوان والتصدیر»(، 5613)رضا بن محيد، 
النص املوازي يف الروایة اجلزائریة، واسيين األعرج منوذجا، أطروحة الدكتوراه، اجلمهوریة اجلزائریة (، 5610)طبيش حنينة، 

 .الدميقراطية الشعبية، جامعة باتنة
یة الدميقراطية ، اجلمهوریة اجلزائر «فعالية العتبات النصية ودالالهتا، قراءة يف اخلطاب الروائي اجلزائري»(، 2175)مهاجي فایزة، 

 .الشعبية، جامعة جياليل ليابس
، أطروحة ماجستري، «اسرتاجتية العتبات يف روایة اجملوس إلبراهيم الكوين مقاربة سيميائية»(، 2177)عبدالرمحان محداين، 

 .وهران -اجلمهوریة اجلزادریة الدميقراطية الشعبية، جامعة السانية
لعتبات النصية نظریا وشرحته واألطروحات تناول العتبات إجرائيا يف بعض الروایات الکتب األربعة األولی، استعرضت موضوع ا

ا  العربية فبعض منها تط رق موضوع التصدیر بصورة عابرة وبعٌض مل یتطر ق؛ فهذه الدراسات علی الرغم من كثرهتا وأمهيتها إال أّن 
راسات اليت ختتص  مبوضوع العتبات ومل یدرس دراسة مل هتتم  ومل تدرس بشكل مستقل موضوع التصدیر واكتفت به بني الد

 فإن  التصدیر حيتاج إلی دراسة مستقل ة خاص ة مقارنته بني األدبني.  مقارنة بني اللغتني..
 ة البحث واإلطار الّنظريمنهجيّ  ـ 5 -1

والفارسية دراسة تعمل بالرصد والوصف اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لدراسة عتبة التصدیر يف الروایات العربية 
واملقارنة والتحليل؛ حبيث تکل منا عن التصدیر وأنواعه ومکو ناته ومرجعياته فناقشنا هذه املوضوعات يف الروایات الفارسية والعربية 

 فقارن ا بني األدبني ودرسنا التشاهبات واالختالفات يف استخدام التصدیر.
شهريا )جنيب حمفوظ، إبراهيم نصراهلل، إبراهيم الكوين، تامر إبراهيم، صنع اهلل إبراهيم، أحالم انتخبنا ثالثني روائيا عربيا 

مستغامني؛ غادة السمان، غس ان كنفاين، ثروة أباظة، كوليت اخلوري، سحر خليفة، إحسان عبدالقدوس، خالد توفيق، 
ن العتوم، مجال الغيطاين، أمين العتوم، مكاوي سعيد، عبدالرمحن منيف، عبدالرمحان الشرقاوي، عالء األسواين، علي بدر، أمي
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نوال السعداوي، یوسف السباعي، یوسف فاضل، جنيب كيالين، یوسف إدریس، كمال صياح احلمد، ربيع جابر، عبده 
 خال...( والحظنا كل  روایاهتم واستخرجنا تصدیراهتم.
كل ها، هم: إبراهيم نصراهلل، إبراهيم الكوين، خالد توفيق، علي بدر، عبده الروائيون الذین استخدموا التصدیر يف أعماهلم الروائي  

 خال، أمين العتوم، واسيين األعرج، ربيع جابر، غادة السم ان، یوسف السباعي.
والذین استخدموا الشاهد االستهاليل مرة واحدة فقط هم: زینی بركات، صنع اهلل إبراهيم، سحر خليفة، ربيع جابر، جنيب  

 ، مكاوي سعيد، كوليت اخلوري.كيالين
آبادي، صادق هدایت، علوي، محمود دولت جالل آل أحمد، بزرگ :هم  الفرسنيالروائي منئيا وانتخبنا ثالثني روا

لستان، إبراهیم مدرسي، إبراهیم یونسي، ابوتراب خسروي، جمال رصادقي، نادر ابراهیمي، إبراهیم گجمال می

، أحمد محمود، هوشنگ گلشیريزاده، جمال مجابي، جعفر مدرسي صادقي، هوشنگ مرادي كرماني، 

پور، إسماعیل فصیح، مصطفي مستور، قاسم علي فراست، غالمحسین ساعدي، سیمین دانشور، شهریار مندني

، اعتمادزاده، محمد أیوبي، ابوالقاسم باینده، مسعود بهنود، محمد علي علومي، فؤاد منیرو رواني بور، بیزن نجدي

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

سماعیل فصیح، مصطفي مستور، فؤاد إبور، محمد أیوبي، ابوالقاسم پاینده، مسعود بهنود، دانشور، منیرو رواني

 فاروقي.

، جعفر هوشنگ گلشیريجمال میرصادقي، محمدعلي علومي، والكاتبون الذین صد روا روایاهتم مر ة واحدة هم: 

 زاده.مدرّس صادقي، إبراهیم مدرسي، هوشنگ مرادي كرماني، قاسم علي فراست، جمال
ا املستخدمة، عالقة التصدیر صادرهالفارسي واألدب العريب وأنواعها ونوع متتضم ن هذه الدراسة، عدد التصدیرات يف األدب 

بالعنوان، تعدد التصدیرات وتطبيقها بني األدبني. جدیر بالذكر أن  التصدیرات رصدناها يف أول كتب الروایة وال نظرنا إلی 
 فصول الکتاب لرعایة الوحدة بني النماذج.

 حليلالبحث و التّ  .3
 يةالنصّ العتبات . 3-7

ا تدلُّ وتشري  إلی ما يف النصوص باعتبارها نص ا م كص هي مفاتيح العمل الروائي. ذلو عتبات النص ث فا یهضم  ما بداخل كأّن 
العتبات أو  (2: 5615)إساعيل سامل،  .العمل وهلا إشاراهتا و وظائفها اليت جتعل من دراستها طرقا لسرب أغوار النصوص

ن ها به متعل قة وفيه تصب  وال كية اليت ال تندرج يف صلب النص السردي، لية وغري النص  هو جمموع العناصر النص   املوازي النص  »
 «ن أن یصلنا النص السردي ماد ة خاما، عاریا دون نصوص وعناصر عالمي ة خطابات حتيط به.كمناص له منها. فال مي

النص املوازي عبارة عن عتبات مباشرة وملحقات وعناصر حتيط : »م هذا التعریفمجيل محداوي قد  ( 305: 5616)القاضي، 
ره وتضيء جوانبه الغامضة، وتبعد عنه التباساته وما ث مباشرة عن النص؛ إذ تفس  وهي تتحد   سواء من الداخل أو اخلارج. بالنص  
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املنت، وإمنا هي إشارة إلی لنص و ا وال یعين وصفها باملوازیة، نفي التفاعل وبني»( 11: 5613)محداوي،  «ل علی القارئ.كأش
ن مبا أّنا حاضرة يف صدارة النص، فال بد  أن تنشأ بينها وبني كاملنت عنها دون أن یفقد استقالليته.ولانية انفصال النص و كإم

أفضل من وجهة نظر األدب املقارن، توف ر عتبات النص فهما  » (361د.ت:  )احلضرمي، «عالقة تفاعل وتبادل وتأثري. النص  
)پرياين،  «للنص وتزیل األحادیة، وحتقق الفهم الصحيح لتأثري العمل، وميكن أن یكون هلا تأثريات كبرية على تفسري النص.

7935 :739) 
ق ل  ما یتعل  ك( وهي  133: 1330)نامور مطلق،  «أحاطت النص.العتبة اليت احمليط وهي  ن: األول النص  اقسم النص عتبات

اتب والعنوان الرئيسي والعنوان الفرعي، كتاب، وهو نوعان: النص احمليط التأليفي ویندرج حتته اسم الكباملظهر اخلارجي لل
والعناوین الداخلية واالستهالل واملقدمة واإلهداء والتصدیر واملالحظات واحلواشي والنص احمليط النشري ویندرج حتته الغالف 

 .لفوقيوالسلسلة، والثاين النص ا لمة الناشركواجلالدة و 
 مفهوم التصدير. 2-2
، 161: 5663)بلعابد،  تاب أو يف جزء منه.كة علی رأس الاقتباس یتموضع عامك،تاب / العملكف جينيت تصدیر الیعر  

تاب، كمة تتموضع يف أعلی الكرة أو حكون فكانه أن یكتاب اقتباس جبدارة بإمكفتصدیر ال( 131: 1131نقال عن جينيت، 
تاب كمقدمة للنص والكالتصدیر   صا معناه )فهو ذو وظيفة تلخيصية(... ویعد  تاب أو الفصل، ملخ  كال ثر دق ة علی رأسكأو بأ

 اتب.كمة اليت رجع إليها الكواضعة لطریقة تسنن هبا القراءة الواقعة يف قلب حوار الناشئ بني النص واحل عامة ذو قيمة تداولية
)الریاحی، ون اجملاورة هلا.أعماهلم نظرا إلی صالهتا اخلفية باملت رون بهیصد  ت اب كال ی التصدیر ألن  س  و  (161: 5663)بلعابد، 

اره واألبعاد كتب، تبئري للنص واملنت خیتزل أفكال ه فی مستهل  ألن   ؛ما یطلق عليه الشاهد االستهاليل والتبئريك( 31: 5661
عمل أو فصل  شاهد یوضع يف مستهل بأّنا املقتبسة وتعين  أیضااالستشهاد  س ی( 03: 5663)اهلاشم أسر، امنة وراءه.كال

 :5612)یوسف اإلدریسي، .بسةحا باملقتون موض  كاتب یكالعمل أو الفصل ومن مث فإن القصد العام لللإلشارة إىل روح هذا 
 (Bernand, Duries Les procedes, p10-18، نقال عن 15

ن كما ميكته تواصلية تداولية.  فی إنتاج اخلطاب، مهم   بعد ثقايف یساهم يف حيویة لهاالستشهاد  لتصدیر أو االقتباس أوإن  »  
یة)رسوم مثال( هذا ال مينع وجود نتاجات غري لغو  االنتظام فی ملفوظ لغوي، غري أن   علیونه استشهادا یقوم كتصنيف التصدیر  

جزءا ال یتجز ء من القيمة اإلبداعية املتكاملة للنص  فلم یعد املنت  بوصفه» والتصدیر (11: 5612، فایزة) «.تنهض بوظيفته
 یقيم التواصل بني القارئ والنص؛ هو عمل فين   بل ؛(5: 5611)كالب،  «یة الوحيدة اليت یقصدها املتلق يالنص ي الغا

ویدعوه للتحاور مع النص؛ بعبارة أخری، للتصدیر وظيفة متهيدیة مته د  شف أغوار النص  كفالتصدیر یشد  القارئ للقراءة ول
نفهم من  ؛التصدیرحيملها شف الداللة الرمزیة اليت كالقارئ للفهم الروایة وله وظيفة إغرائية یغری القارئ لقراءة النص حتی ی

شف رموز كحينا آخر یساعد النص علی  فحينا یساعد التصدیر لفهم النص،  وتفاعل عالقة تبادلهنا: بني النص والتصدیر 
التناص الذي ینفتح علی تالقح نصوص حاضرة وسابقة؛ إذ  االتصدیر بوصفها نوعا من تعمل عتبة»أسرار النص.  ك  التصدیر وف

 (160: 5610)السامرائي،  «.ه املقروءاملأخوذ ليتوافق مع نص   حياول املبدع اإلفادة من النص  
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 ناتهوّ كم. 3-2
ون كلف العمل فإما یلف غري مؤ ی النموذج املهيمن املنسوب إلی مؤ ل فیشمل التصدیر الغريی ویتمث  »التصدیر: ف مؤل  -1

 .Voir: G، نقال عن21: 5663)نبيل منصر،  «.صدیرا غريیا مزیفاون خاطئا أو تكن أن یكما ميك التصدیر حقيقي
Genette, Seuils, pp. 136- 131 ) ر أحد أن  القائل األصلي أو كال ینف التصدیرمؤلف التصدیر هو صاحب

 .ملاذا الروائي انتخب هذا القائل دون غريه أن جييبحث البلف ،الصاحب احلقيقي ذوأمهية يف حتليل التصدیر
أو املصدر هلذا االقتباس وهو  الرسالة عد  واصلية والتداولية للتصدیر حبيث ت: وهو العنصر األول يف العملية الت1التصدیر -2
 ون حقيقيا وصحيحا، إال أن  كاتب یكوهذا التصدیر الذي یقتبسه ال .منه هذا التصدیر / اتب املقتبس عنهكاتب أو الكال

الروایة استخداما خیطئ مرجعياته كاستخدامه يف عمل ختييلي  كاته األصلية.استخدامه يف العمل رمبا ستخرجه عن سياقاته ومرجعي  
 أو یتعارض معها.

األساسي واملهم للتصدیر واجمليب عن السؤال الثاين الذي وضعه جينيت. فاملصد ر هو من یضع  كوهو احملر  : 5املصد ر -9
)عائلته،  اتبكمحيط الكا التصدیر  يف اختيار هذ كن أن یشرت كما ميكاتب الواقعي له،  كالتصدیر أي املصد ر القانوين وال

 صدقاءه( أو الناشر.أ
 ( وهو القارئ املفرتض.املرسل إليه) ر له)الرسالة( للمصد   للتصدیر اتب املرسلكبأن  املصد ر هو الما عرفنا ك: ف3املصد ر له-4
 (771: 2112)بلعابد،  .فی فعل قراءاة العمل اتب بأنه سينخرطكن علی مستوی التطبيق هو قارئ واقعي یتخ يله الكول
 أنواع التصدير. 3-3

 ة منها:ویأيت التصدیر على أنواع عد  
نثریة من عمله  أو عبارة أو مجلةمن نصوص سابقة له أو تأليف نص   . تصدیر ذايت: وفيه یعمد الكاتب إىل إدراج نص  1 

  .يوميوضعها مابني العنوان واملنت النص  به  األديب اخلاص  
ن والنص بني العنوااب آخرین ليموضعها ما أو جمموعة نصوص لكت   تصدیر اقتباسي: وفيه یعمد الكاتب إىل استعادة نص   .5

 ضاءهتا.لدعم املقولة الروائية وإ
اتب كاتب مابني التصدیر الذاتی أي للكاتب نوعني السابقني من أنواع التصدیر إذ جيمع الكف التصدیر مزدوج: وفيه یوظ   .3

 أی لغريه من األدباء. قتباسينفسه والتصدیر اال
فی ة نصوص ی استعمال عد  لإعلى النص، ولكن هناك من یلجأون درج يف أد: وفيه یأيت التصدیر مفردا  وی  التصدیر املتعد   .3

لف أو ر اسم املؤ كلی ذ با ما یلجأ املصدر إلامته وغتاب أي قبل مقد  كتی هذا النوع فی بدایة الد وغالبا ما یأسياق تصدیری حمد  
 (133: 5661)حممد جاسم،  «اسم مؤلف.ون ر النص  من دكمن یذ  كهنا تابه أو دیوانه ألن  كن  وااألدیب الذی أخذ منه عن

                                                           

1.epigraphe 

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

 وظائف التصدير. 3-5
التصدیر حلظة صامتة،  إن  . الروایة إنشاءا وتقبالصل جبماليات ية تت  لع التصدیر بوظائف مجالية وداللية وهی وظائف فن  یضط

 أربع وظائف للتصدیر: د جنيتحد  ( 111: 5663)بلعابد،  وحده التأویل من خیضعها للقراءة لينطق صمتها
 رن ترب  كول ر النص  ة توضيحية ومن هنا فهي ال ترب  ة قطعية ومر  ون مر  ك، تعلی العنوان: وهی وظيفة تعليقية وظيفة التعليق. 1

أو إعادة  5، أو التلميح1نيا علی االفرتاضان العنوان مبكون إال إذا  كعنوانه وهذه التربیریة للعنوان من طرف التصدیر ال ت
 .3يل الساخركالتش

ثر نظامية، حبيث تقدم تعليقا علی النص، حتدد من خالله داللته املباشرة، كوظيفة التعليق علی النص: وهي الوظيفة األ. 2
 وضوحا وجالء بقراءة العالقة املوجوة بني النص والتصدیر.ثر كون أكلي
: وهي من الوظائف األربعة اليت قال عنها جنيت بأّنا منحرفة أي غري مباشرة؛ ألن  أو الضمان غري املباشر / فالةكوظيفة ال. 9
 قتباس لتنزل شهرته إلی عمله.ن من أجل من قال هذا االكاتب یأيت هبذا التصدیر املقتبس ليس ملا یقوله هذا االقتباس ولكال
يفما كثر احنرافا حبسب جنيت إلرتباطها باحلضور البسيط للتصدیر  كوظيفة احلضور والغياب للتصدیر: هذه الوظيفة هي األ. 4

فحضوره لوحده عالمة علی تايب.كعلی جنسه أو عصره أو مذهبه ال .ألن الواقع الذي حيدثه حضور التصدیر أو غيابه یدل  اتفق
 (777-772: 2112)بلعابد،  .الثقافة

 المقارنة والتحليل .2-6
 ل التصديراتكش. 2-6-1
استخدام اآلیات كشكال استخىدام اجلمالت املقتبسة خمتلفة  أاب؛ ت  كع ال)التصدیرات( ومضامينها بتنو   ال الشواهدكعت أشتنو  

راء الشخصية، قطعات من  أقوال األروبيني، اآلالقرآنية، األشعار القدمية، األقوال الصوفية، األساطري القدمية، النصوص القصصية، 
 تاب املقدسكالروایة الفارسية ال تقتبس من ال ال االستخدام يف الروایة الفارسية شبيهة بالعربية غري أن  كتاب مقدس. وأشك
 ا.القدمي ورسالة یوحن  العهد و 

یوردون الشعر أو لروائيون الفرس تفون به واك)املرجع( وی األصلي الروائيون العرب یقتطفون مجلة أو مجال قصرية من بني النص  
نری ست  صفحات من علی سبيل املثال،  .املة أو صفحتني أو ثالث صفحاتكمله فنری يف تصدیراهتم صفحة  كالنثر بأ

لستان. فمن هنا خیدمون النص  املصد ر فيسب بون عن خلوده إلبراهيم گ« كهاي مارلیگفتار تپه»روایة النص املصد ر يف 
ففي دة؛ وحضوره يف األذهان عن طریق الروایة. هذا من جهة ومن جهة ثانية الروائيون العرب یصد رون روایة بتصدیرات متعد  

                                                           

1. emprunt 
2. allusion  

3. deformation parodique  
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ثر كثر؛ فنجاح التصدیر وفاعليته يف الروایات العربية أكشواهد أو أروها بثالثة تفون بشاهد واحد بل صد  كبعض األحيان ال ی
 ك  د التصدیر یغري القارئ لقرائته ولفد وظيفة إغرائية؛ ألن  تنوع وتعد  وأجلی؛ من طرف آخر، للتصدیر خاصة للتصدیر املتعد  

 شفراته.
اتب أو كال اتب؛ ألن  كلل من األحيان، أسلوب خاص   ثريكيف   مار التصدیر يف الروایة العربيةتة اجمللبة للنظر هي أن  استثكالن

 كل، أسلوب أخر لذااالقتباس من مصدر خاص. من جهة آخر، روایاته ل  كالروائي الذي یستخدم التصدیر، یستخدمه يف  
وهذا »قرآن.الثري الروائية فقد صد ر مجيع أعماله بآیات من كالتصدیر باآلیات القرآنية ساد أعمال با علی سبيل املثال، اتب؛ كال

  (361)احلضرمي، د.ت:  «ره.ولوجيا یلقي ضوءا علی مضمون العمل األدبی الذي یتصد  ئیدالتصدیر حيمل توجيها إ
 ع التصديراتا نو أ. 3-6-3
.والتصدیر دبنياأل استخداما يف كاَل ثر كأهو أربعة أنواع التصدیر یوجد يف الروایة الفارسية والعربية والتصدیر االقتباسي  ل  ك

 التصدیر. مصادرشرح هذا یأيت يف غلب يف الروایة الفارسية.حضورا والتصدیر الذايت ی ثركد يف الروایة العربية أاملتعد  
 الفارسية والعربية تصدير في الرواياتلل الدراسة اإلحصائية .2-6-3

ا من الروائني سبعة عشر روائيه تاستخدمو اجملتمع اإلحصائي( ) الروائيني العرب منالتصدیر  فن   اروائيعشر  أربعة   تاستخدم
فالروائيون العرب ن عدد تصدیراهتم أقل  من العريب؛ كثر، لكاسم الروائي املصد ر يف األدب الفارسي أعدد رغم أن   .الفرس

علی  ؛ل  روایاته بل يف بعض منهاكبالضرورة يف  التصدیر الروائي الفارسي ال یستخدم ف .19تصدیر والفارسي  35استخدموا 
 ل روایاته.كال یستثمر التصدیر يف   «لستانگبراهيم  إ» سبيل املثال،

 (7)اجلدول رقم 
 التصدير مصدر وجود التصدير اسم الرواية اسم الروائي

 نفسه ✓ جني ةاسرار گنج در لستانإبراهیم گ

  - آذر، ماه آخر پاییز 

 نفسه ✓ كهاي مارلیگفتار تپه 

  - خروس 

 مولوي ✓ جوي ودیوار تشنه 

  - مِه مَه و 

 مولوي ✓ ار سایهكش 

الستخدام هذا الفن؛ االهتمام الرغبة و لدیهم الكثري من ن ليس كل لعون عن هذا الفن  یط    الفرسروائينيهذه القضية تربز أن  ال
ر خیطر إلی بال النص املصد   أن  ك ،فل  كوليس فيها اختيار و تعفویة استثمار التصدیر لدیهم هذا من جهة ومن جهة آخر، 

ل  روایاته. كالتصدیر، یستثمره يف   ن الروائي العريب إن یستثمر منكل .اتب إلی اختيارهكوال یعمد ال .الروائي بل النص يف ذهنه
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وين الذي كإبراهيم الكمل خیل فصل من فصوهلا من التصدیر   ل فصل،كإلی حٍد اعتمد الروائي إلی التصدیر يف   شاع هذا اإلحلاح
دف بذاته ال هو اهلأن  التصدیر كد للتصدیر فتصدیرا يف جمموعته الروائية: اجملوس. هذا األمر حييلنا علی التعم   21استخدم 

 الضمان غري املباشر.أو فالة كثري من األحيان وظيفة الكفللتصدیر يف  ؛ ألجل الروایة
 التصدير مصادر. 3-6-3

وها هلم سلطة كون مالكة عاملية أو قدسية )متعالية( أي یذات أمهي   ون هذا التصدیر مقتبسا من نصوصكی الغالب،عادة يف ال
 واختيار مصدر انتقاء( 133: 5611)محداين،  .ریة أو تارخیية وهلم قبول وحضور يف اجملال الثقايف واملعريفكدینية أو روحية أو ف

ون دليال علی عصر أو كن أن یكذاته مي غيابه حبد  وجود الشاهد أو »ألن   تبة أو إیدئولوجيةكأو م رةكانتمائه لف دون أخری ميث ل
رغبة يف ربط كني والواقعني، نراه منتشرا عند الرومنسيني  كالسيكجنس أو اجتاه أديب. فبينما نری استخدام الشاهد حمدودا عند ال

نوا انتساهبم ات والسبعينات ليبي  ينيف الست   اب الشبابت  كاستخدمه ال كذلكفية.  رخیية والفلسفية خصوصا بالتقاليد الثقاالروایة التأ
لمة السر  بالنسبة إلی اهلویة الذهنية وترجع أمهية كفالتصدیر عالمة ثقافية و  (779: 2112)الزیتوين،  «.ثقايف معني   إلی خط  

بني  انةكاتب مكاتب خیتار اسم املؤلف املستشهد به، وهو اسم یوحي بشرف نسب ثقايف وعذوبته ومينح الكالتصدیر إلی أن  ال
 بني، أمر هام . داملقتبسة خاصة لأل أنواع املصادر فمعرفة (94: 2174)بن احلميد،  «العظماء.

هم وصالهتم كا كمييلون إلی التصدیر الشرقي والروائيون العرب یلح ون إلی التصدیر الغريب إما بسبب احتالروائيون الفرس 
أو الفرنسية  باللغة األجنبية مثل اإلجنليزیة التصدیرَ العريبُّ ی ور د الروائي  حبيث   فخرهم إلی انتمائهم إلی الغربني بالغرب وإما بسبب

س كفهذا االنتقاء یع( 5، أصابع لوليتا: 2172)راجع واسيين األعرج،  مث  أعقبها برتمجة إلی اللغة العربية مثل واسيين األعرج.
 .الروائي الفارسيالعرب و الروائي ّنج 

 (7)الرسم البياين رقم 
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يف  .منها% 06 كثر من سائر التصدیرات وميتلكالتصدیر الغريب من جمموعة التصدیرات العربية أ جيد أن   للرسم البيايناملالحظ 
 نظرفإذا ن. ويف الروایة الفارسية التصدیر الشرقي أکثر؛ %(5/71) نصيبأقل   كحني التصدیر الغريب يف الروایة الفارسية ميتل

واملصادر  منه عربيا. غري ست  ثرها داخلي أي من املصادر الفارسية اإلیرانية كإلی التصدیرات الشرقية للروایات الفارسية، جند أن  أ
إلی مصادرهم وعدم اتصاهلم بالغربيني   رستفاء الفكهو ا  كهي أشعار حافظ ومولوي. فالسبب يف ذااملستفادة کثريا الفارسية 

فمن  ،فن  وزخرفة وإ ثَر تأث ٍر من الغربينيكاستخدم التصدیر   ما قلنا، أن  الروائي العريبكصال العرب هبم والسبب اآلخر  ات  ك
م كفالروائي الفارسي یرعی املخاطب ویأيت باألقوال واألشعار واألمثال واحل .ثرة وباستخدام أقوال الغربينيكب الواضح استخدمه
ن من أجل من كليس ملا یقوله هذا االقتباس ول» ثري من األحيانكوالعريب یأيت بالتصدیر املقتبس يف  الشهرية الفارسية البسيطة 

يف الواقع یربطون أعماهلم مع األعمال املشهورة عامليا ومن هذا املنطلق، فإّنم  «قال هذا االقتباس لتنزل شهرته إلی عمله.
ثر حضورا كال، لئون تولستوی أكفروم، باس كل أجنلوو إریكبرتولد برخیت ومي؛ الغربية والعاملية املصادر ع قرائتهمیفخرون بتوس  

 فی التصدیرات الروائية العربية.
عت جنسا واهتمامات فبعضها فلسفی وآخر دینی وثالث أدبی وهی دت وتنو  الشواهد الشرقية للروایات العربية قد تعد  

يبا به یتميز النص كت. وهی حواریة تنسج من هذه األمناط تر شف عن حواریة لألزمنة واحلقب واالجناس واخلطاباكت كبذل
: نفسه)املصدر  .)لغة القرآن، لغة احلدیث، لغة املتصوفة، لغة الشعر...( د اللغويجنسا جامعا ینصهر داخله لون من التعد  

 بني األدبني:  إلی اثننياثننيالتايل یعرض تطبيقا  لرسم البياينا (35
 

 (5)الرسم البياين رقم 
 

 

ثر حضورا يف الروایات العربية، یليه يف املرتبة كعند فحصنا الرسم البياين ملرجع تصدیرات الروایة العربية نستنتج: التصدیر الغريب أ
 تاب املقدس.كرمي والكبري بـالقرآن الكا حييلنا علی االهتمام الالثانية: التصدیر الدیين م  
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فال خیرج الروائي الفارسي من حدود الشرق يف  ال؛تفضيثر كالفارسية، أن  التصدیر الشرقي أونشاهد يف الرسم البياين للروایة 
 ةأعماله الشخصي أن یربز وی ظهر من ،فيحب  املصد ر للتصدیر الذايت ویليه يف املرتبة الثانية، التصدیر الذاتی. أغلب األحيان.

 .الذات الوطين والذات الشخصي إلی الذات؛ه الروائي الفارسي یتوج  فيقتبس من ذاته؛ بعبارة أخری، 
 ية و...(كية، الرت كالرسم البياين التايل یعرض نصيب التصدیرات الداخلية الفارسية من التصدیرات الشرقية)العربية، التاجي 
 

 (9)الرسم البياين رقم 

 
 د التصديراتتعدّ . 3-6-5

ر واحد بل اتب املقتبس، بعباره مقتبسة من مصدكتفي الكأخری ال یعت؛ بعبارة دت التصدیرات يف الروایة العربية وتنو  تعد  
الكاتب ملاذا الیَرضی  :فالسؤال ،اتب املقتبس یلعب مع النصوص املقتبسةكأن  الكوحينا متنوعة؛  یقتبس من مصادر متعددة 

علی  أو االقتباس الواحد ال یعل ق .واحدال قتباسالباذوقه ر هو أن ه ال یرضی ك  باقتباس واحد أو اثنني؟ اجلواب الناتج عن التف
ل منها یلقي الضوء علی النص كدة دالالت متعددة و خر هو أن  يف املقتبسات املتعد  واجلواب اآل تعليقا کامال النص أو العنوان

 :ان منوذجاالسم  غادة لائية تصدیرات الرو النالحظ معا  الواسع علی مصادر متعددة. هالعإط   ظهری  د مث االقتباس املتعد   من جانب
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 (2)اجلدول رقم  
 املرجع اسم الروایة اسم الروائي
 جورج شحادة السباحة فی حبرية الشيطان غادة السمان

 ولن بارنتكلين ″ 
 مارلني فرجسون ″ 
 نورمان براون ″ 
 يباكبن جوزیف ا  القبيلة تستجوب القبيلة 
 توماس فولر القمر املربع 
 اموكآلرب  ″ 
 فروم كإری ″ 
 سانتایانا ″ 
 جني روستاند ع داخل جرحكتس 
 ثورو ″ 
 اللورد بایرون ″ 
 جريار بویر ″ 
 وفكفالدميري نابو  رة بالشمع األمحركختم الذا  
 مريتل رید ″ 
 ادوارد داهلربغ شهوة االجنحة 
 ارتكرینيه دی ″ 
 لویس مامفورد ″ 
 سيبل بدفورد ″ 
 ستيفنسون ″ 
 هوراس ″ 

 املصادر ثرةكتدل  علی   ،املصادرقائمة األساء املوجودة يف . مل أربع أو سمس تصدیراتروایة حي ل  ك،  ی يف اجلدولنر  كما
علی قدرته علی اإلنتقاء  علی الثقافة املوسوعية للمؤلف وما یدل   یدل  »فهذا  .بينهن  التكرار ی حبيث ال نر ا، ّنلو  وتاملقتبسة 

مهارة د يف التصدیرات ناتج عن التعد  بعبارة أخری  ؛(743: 2177)محدانی،  «واالختيار بل واملالءمة بني هذه النصوص
منها یلقي الضوء  ل  كها تشري إلی املوضوع أو  ل  كعالقة حبيث   اتب تصدیرات بينهن  كاالندماج بني التصدیرات حبيث ینتقي ال

لی معنی إ كذلكویشري  »حال، ینبغي أن تدور حول حمور املوضوع وال یأيت لوظيفة زخرفية فقط.  من زاویة. على أي   علی النص  
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اء عليها لعضد ومساندة البعد كذا األت  كالنصوص وتطویعهاخلدمة متنه الروائي و  كاتب علی استيعاب تلكآخر وهو قدرة ال
أن  هذه التصدیرات مل توَضع عبثا وإال  ملا  ك  ال شو  )املصدر نفسه( «من الفصول. لل فصكه يف  ولوجي الذي یرید بث  ئیداإل

 )املصدر نفسه( .تب الغربية: االجنليزیة والفرنسية واألملانية والصينية وغريهاكاتب نفسه يف البحث عنها يف بطون الكأتعب ال
 التصدير والعنوان. 3-6-6

ة اجمللبة لالنتباه يف الروایات تكالن( ولفک  أسراره؛ 513: 5613)خريي الرمادي،  یؤتی بالتصدیر _عادة_ لتفسري العنوان.
الروایة؛  كلمات تصدیر تلكة من  قتبسلمات )الفاظ( العنوان مكمن التصدیر؛ بعبارة أخری   قتبسالفارسية هي أن  العنوان م

)يف بعض األحيان(؛  االعنوان والتصدیر بل وحدهتمة بني كفالقارئ الباحث یواجه مع ظاهرة مجالية وهي وجود األلفاظ املشرت 
مقتول » .«ال حيرتق النار دون دخان »من تصدیرها:  قتبسم« نادر إبراهيمي»اسم روایة لـ «نار دون دخان»علی سبيل املثال 

مظلمة، اخلوف ليلة »من  قتبسم ،«اهلاویة املخيفة»)اساعيل فصيح(  «متی مينع التمریض ملقتول احلب  »من  قتبسم ،«احلب
فزاد التصدیر شفرة العنوان؛ )ابوتراب خسروی(  «فأمه هاویة»من  مقتبس، «هاویة» ،)فصيح( «من املوج واهلاویة املخيفة

 رمز العنوان والتصدیر معا يف آن واحد. ك  فللقارئ أن یف
اخلروج األول »:التصدیرعلی سبيل املثال:  هذه الظاهرة أیض ا يف الروایات العربية ولكن ليس بقدر الروایات الفارسية.نرى 

 «برق خل ب»وين/ والعنوان كإلبراهيم ال« وطن الرؤی السماویة ءانت الصحراكلقد  » من مقتبس «إلی وطن الرؤی السماویة
يف ر أننا ك  أف»من التصدیر  قتبس، م«اجلرذان يف مر  »وين. كإلبراهيم ال «ببرق خل  وين مثل كأو ت»من هذا التصدیر:  قتبسم

ل استخدام خلالد توفيق؛ ففي العالقة بني العنوان والتصدیر ليس فرق بني األدبني؛ الفرق يف معد   ...«اجلرذان مر  
عرب  املقتبسة تروم»فـ القضية.فالباحث الذي یعمل علی دراسة عنوان الروایة يف الروایات خاصة الفارسية فله دراسة تصدیرها.

املهمة اليت بدأها العنوان فهي بقدر ما تضيء بعض جوانب املوضوع وجتيب علی جزء من األسئلة اليت  بنيتها وترکيبها ــ إکمال
أثارها العنوان يف ذهن املتلق ي تثري لدیه أخری أکثر عمقا وتعقيدا ما یوقعه فی الشراک اليت نصبها له املؤلف بعنوان کتابه 

 (13: 5612اإلدریسي، ) «وأیقونته فيغریه ذلک مبتابعة سرب أغوار النص.
 ان التصديركم. 3-6-1
)محدانی، هداء وقبل االستهالل.ون يف أول الصفحة بعد اإلكأن یكان القریب من النص عامة  كان األصلي للتصدیر، هو املكامل

یوضع يف یر فی الروایة العربية يف أعلی الصفحة يف بدء النص السردي يف حني يف الروایة الفارسية یوضع التصد (73: 2177
مة فله الوظيفة التقدميية أیضا يف منت الروایة.علی سبيل  نفس املوضع أو يف صفحة الغالف أو يف صفحة املقد مة أو بدل املقد 

 «چیز سفید است...دوانم همهچشم را به اطراف مي»، علی صفحة الغالف:«نقشبندان»املثال، أ ويت التصدیر يف روایة 
 : صفحة الغالف(7924)عبدي، 

 النتيجة. 2
استخدام اآلیات القرآنية، األشعار القدمية، األقوال الصوفية، األساطري القدمية، كدام اجلمالت املقتبسة خمتلفة  شكال استخأ

ال االستخدام يف الروایة الفارسية كس. وأشقد  املتاب كالراء الشخصية، قطعات من أقوال األروبيني، اآلالنصوص القصصية، 
 .يف الروایة الفارسية ه ال ی قَتبس من الكتاب املقد س، العهد القدمي والعهد اجلدیدأن   شبيهة بالعربية غري
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ثر كلروائيون العرب أفا لتزیني روایاته بالتصدیر؛اتب العريب كمن خالل دراسة هذه التصدیرات رغبة ملح ة من طرف ال دجن
تاب املقدس والشعر كال والشرقي و تصدیراهتم من الدیين واألورويب   دت مصادرحرصا الستخدام التصدیر يف مستهل  روایاهتم فتعد  

ر املصد   أن النص  ك ،فل  كالفارسية عفویة وليس فيها اختيار وتالروایة فی يف حني استخدام وانتقاء التصدیر والنثر واملثل و... 
 لستان.وایات سيمني دانشور، أو إبراهيم گيف ر نری ما كاتب إلی اختياره  كوال یعمد ال خیطر إلی بال الروائي بل النص يف ذهنه

حممد أیويب  يف الروایة العربية ويف الروایات الفارسية،غادة السم ان وواسيين األعرج وإبراهيم الكونی أكثر مستخدما للتصدیر 
 ثر استخداما له.كبراهيمي أونادر إ

.يف حني التصدیر منها %06 كسائر التصدیرات وميتلثر من كإن  نصيب التصدیر الغريب من جمموعة التصدیرات العربية أ
ويف الروایة الفارسية التصدیر الشرقي أکثر. فإذا ننظر إلی التصدیرات ( %5/71) أقل  نصيب كالغريب يف الروایة الفارسية ميتل

الفارسية املستفادة کثريا هي أشعار واملصادر الشرقية للروایات الفارسية، جند أن  أكثرها داخلي أي من املصادر الفارسية اإلیرانية 
صال العرب هبم والسبب اآلخر  ات  كصاهلم بالغربيني  إلی مصادرهم وعدم ات   تفاء الفرسكهو ا  ك. فالسبب يف ذاحافظ ومولوي

خدام أقوال ثرة وباستكفن  وزخرفة وإ ثَر تأث ٍر من الغربيني فمن الواضح استخدمها بكاستخدم التصدیر  ما قلنا، أن  الروائي العرب ك
املعروفة م الفارسية البسيطة كیرعی املخاطب ویأيت باألقوال واألشعار واألمثال واحل استخدمه للمعنی و الغربيني فالروائي الفارسي

 ثر حضورا فی التصدیرات الروائية العربية.كال، لئون تولستوی أكفروم، باس كل أجنلوو، إریكبرتولد برخیت ومي لدی املخاطب.
تفون بشاهد واحد بل كدة ففي بعض األحيان ال یبتصدیرات متعد  واحدة ومن جهة ثانية الروائيون العرب یصد رون روایة 

ة ثر وأجلی؛ من طرف آخر، للتصدیر خاص  كثر؛ فنجاح التصدیر وفاعليته يف الروایات العربية أكروها بثالثة شواهد أو أصد  
 شفراته. ك  د التصدیر یغري القارئ لقرائته ولفع وتعد  نو  د وظيفة إغرائية؛ ألن  تللتصدیر املتعد  

من حدود الشرق يف أغلب األحيان.  يف التصدیرات الفارسية؛ فال خیرج الروائي الفارسي التفضي التصدیر الشرقي أكثرإن  
فيقتبس من ذاته؛  ة،أعماله الشخصيفيحب  املصد ر للتصدیر الذايت، أن یربز وی ظهر من  یليه يف املرتبة الثانية، التصدیر الذاتی.

 بعبارة أخری، الروائي الفارسي یتوج ه إلی الذات؛ الذات الوطين والذات الشخصي.
أو أو قبلها اتب الفارسي یستخدم التصدیر يف بعض األحيان يف صفحة الغالف، أو صفحة املقدمة كالتة األخری، كالن
 لی الفارسية.قصر بالنسبة إیطول وفی العربية ی التصدیر يف الروایة الفارسية. ةيمة فيعطيه الوظيفة التقدميمقد  مبثابة 

من  مقتبسة العنوان لمات كتة اجمللبة لالنتباه يف الروایات الفارسية هي أن  العنوان مأخوذ من التصدیر؛ بعبارة أخری  كالن
ة بني العنوان والتصدیر بل كالروایة؛ فالقارئ الباحث یواجه مع ظاهرة مجالية وهي وجود األلفاظ املشرت  كلمات تصدیر تلك

 وحدهتما.
اتب أو الروائي الذي یستخدم كاتب؛ ألن الكثري من األحيان، اسنثمار التصدیر يف الروایة العربية أسلوب خاص للكيف  

مثال التصدیر اتب؛ كال كخاص، أسلوب أخر لذا مصدراالقتباس من  ،من جهة آخر. ل روایاتهكالتصدیر، یستخدمه يف  
لوجيا یلقي ئو یدوهذا التصدیر حيمل توجيها ار مجيع أعماله بآیات من القرآن ثري الروائية فقد صد  كباآلیات القرآنية ساد أعمال با 

 لعمل. ضوءا علی مضمون ا
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 (فارسی -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی كاوش

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، كرمانشاه
33-22-م، صص 3172هـ. ق/  7323هـ. ش/  7231، زمستان 23تم، شمارة شسال ه   

 7فارسی و عربیهای در رمان آغازينسرنوشته بررسی تطبیقی 

 3مریم بخشي
ات عرب دانشگاه شهید مدني آذربایجان، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیّ  

 یدهکچ
 هاي آن سخن بگوید.شف داللتك ت آنها در خوانش متن وها به خاطر اهمیّنقد جدید در تالش است از پیرا متن

نویسان در آثارشان به ه بسیاري از رمانكشناسي است زیبایي رد داللي وكاركت، داراي به عنوان پیرامتني با اهمیّ سرنوشته

ند. از این رو هدف كعربي بررسي مي هاي فارسي وپژوهش حاضر میزان استفاده از این پیرامتن را در رماناند. برده ارك

 و سرنوشتهبرداري از چگونگي بهره طبیعت و ات است تا ازهاي دو ادبیّدر رمان نوشتهسرپژوهش حاضر، بررسي تطبیقي 

ال ؤبا عنوان آگاهي یابد. این پژوهش بر س سرنوشته وارتباط سرنوشتهد تعدّ آن و ابعانواع آن و نوع من و اربردكاز میزان 

با استفاده از روش  عربي چگونه است؟ این پژوهش هاي فارسي ودر رمان سرنوشتهاصلي زیر استوار است: جایگاه 

 ها و توصیف و مقایسه و تحلیل آن پرداخته است.آوري دادهبه جمع، spssافزار فاده از نرمتحلیلي وبا است -توصیفي 

فراوان است. در  د ویشان، متعدّهاسرنوشتهبیشتري دارند؛ از این رو منابع  ةعالق سرنوشتهاربرد كنویسان عربي، به رمان

 ف نیست.لّكت د وروي تعمّاز  در رمان فارسي امري دروني است و سرنوشتهاربرد كه كحالي

نویس عربي، شرقي بیشترین حضور را دارد. رمان سرنوشته ،هاي فارسيدر رمان غربي و سرنوشتههاي عربي، در رمان

ه به صورت كاست  روشن ،رواند؛ از اینار بردهكها به در اثر تأثیرپذیري از غربي را به عنوان هنر، تزیین و سرنوشته

ار كرا در جهت ایراد معني به  سرنوشتهنویس فارسي، اما رمان ،باشند ار بردهكها به از سخنان غربي با استفاده فراوان و

هاي فارسي آسان متكح امثال و اشعار و سخنان و ند وكبرد و در استفاده از این سخنان، حال مخاطب را رعایت ميمي

اسلوبي  ةجنب ع هستند ومتنوّ د وها در رمان عربي متعدّسرنوشته برد.ار ميكبه  شهرت بیشتري دارند،ه نزد مخاطب ك

 دارند.
، رمان فارسي، رمان عربي.سرنوشتهپیرامتن، ات تطبیقي، : ادبیّواژگان كلیدی
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