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ودرصووصرهو ار
العنووانرهوووراتاتوواوراوولروالعتبووةراووىرللوونصررومووأرمهو رمكونوواترالنقوودراحلوودي رللروايووة روقو ّ
البحو رلدراةووةرونوواويأرالروايوواتروميووأرالعتووو ؛رونرالعتووو رمتاووردرورونونووةررواياتو ؛رفهوووريسووتعیرا يوواترالقر نیووةر
ويقتبسووهارلاوویاوةرون ووانرروايات و رفتایووزترروايات و ربالتاووديراتروالعنوواويأرالقر نیووة؛رفوونحأرنسوواهره و هرالعن واويأر
بو و«العن ووانرالتاوودير » رم رون ووانراتوواررمووأرالتاوودير رتتجل و رمهووارارالروا ووهرالعتووو رورونونووةرروايات و روالتعووال ر
بینهوواروبوونرالوونصرفو رميكوأردراةووةرروايوواترالعتووو رنعووزلروووأروناوينهووا؛رفتسووتلز ردراةووةرونوواويأررواياتو روو قتهووار
بالعتباترالنایةراوصرى روكیایةروةببراةتخدامهارللوقوو رولو رالونص؛رالعنووانرالقور رورروايواترمميوأرالعتوو ر
ر
يض وواوعرفعالی ووةرالقو ورااارويو وور رال وونصرويتا ووازنرم ووعرن ووصرالرواي ووة ر نرالعنو ووانرالق وور رت و رواراريس ووهررم ووروررال وونصر
ونصرك و و«ياصوواالرالسووجأ»رو«منوواريوةووع»روتوواراريوودلرول و راتوووىرالروايو روةركو و«ذا قووةر
واةتكشووا رروواراترالو ر
اتوووت»رو«كلاووةراه»رو«طري و رنهوون »روتوواراريضا و رركو و«تسووعةروشوور»رور«صاويووة»رو«يسوواعونراسیسووها»ر
الضاوضرنابعرمأراحلو رقاودارويقوودر ىرافرتاضواتراتالوةروالرميكوأرللقوارئرمنريهتود ر ىرداللوةرالعنووانر الر
بعوودرالوقووو رولو را يووةراتقتبسووةرروالبنیووةرالعایقووةرللروايووة رالعنووانرالروا ووهروميووأرالعتووو ريووود رواا او رلكووأرالعنووانرور
نووصرقوودرتضلهووبرولی و روایاووةردونرمصوورىركالوایاووةرالوصووایةروريووار«صوواالرالسووجأ»رو«منوواريوةووع»روكالوایاووةر
اإلحيا یووةرور«صاويووة»رو«تسووعةروشوور» رللعنووانرالتاوودير رلروايوواترالعتووو ،روایاووةر؛الیووةرميضووا؛رونرالقووارئريوانو ر
العنوانربالكلااتراتقتبسةراليترجتعررالقارئرجتولرماوراارالنصراىتريكشعرداللةره ارالعنوان،رفو ربودرلاهو رداللوةر
العنووانردراةووةرالتاووديرروفها و رتناولوواراتقالووةرهو ه،ردراةووةرونووا رويأرالروايووةروميووأرالعتووو روةووببراصتیاررهووارومر وكاهلار
ومةالیبهارومكوناهتاروتناصهارمعرالنصرمأرص لرانتهانراتنه رال روصاهر-رالتحلیله ر
الکلمات الدليلية:رالرواية،رالعتباترالنایة،رالعنوان،رالتادير،رمميأرالعتو ر
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المق ّدمة
1ـ  .1بيان المسألة
العتبواترالناوویة1رمووأرالقضوواياراهلامووةرىرالنقوودرايديودروهیتهووارور ضووااارالوونص؛ر«فقورااارالعتبوواترمضووحار
مأرمستجداترالنقدراحلدي رواتعاصرروذلكرمأرصو لرموقعهوارورفضواارالونص،رباوتباره رواركلیوةردالوةرمورنظاموار
والنصراتركورز رمووأرنهووةرمصورورى رومووأرةووةرفاهاووةرالناقوودرتكاووأرور
ر
مووأرالع موواترالدالووةرمووأرنهووةروورو قتهوواربو
واترموالروكیای ووةرار ووتضالرنظامه ووار انی ووارومظ وواهررتعددي ووةردالالهت ووار الو ووا»(ف ووايزا،ر
ر
ب ورازرمظ وواهررهقو و ره و هرالع م و
:2112رب) رفكاووارمننووارالرنل و رفنوواارالووداررقبوورراتوورورربعتباهتووارفك و لكرالرميكننووارالوودصولروروووانترات و رقبوورر
ور،ر
اترورربعتبات (محداىنروبودالرمحان،ر:2111ر)11رفعتبواترالونصرىرالروايوةرهوه:راةو راتؤلوع،رالعنووان،رالنار ر
كلااترالشكر،راإلهداا،رالتادير،رالتاهیدرو ر ر
نرالعن ووانريروّع ودررمووأرمه و رالعتبوواترالناوویةراتوازيووةرا یلووةربووالنصرالوور یو؛رای و ريسوواه رورتوضووی رداللووةر

نرتركیبووارومووأرعرفووالعنوانرهووور
الوونصرواةتكشووا رمعانی و رالظوواهرارواةایووةر نرفهاوواررو نرتاس ویارو نرتاكیك وارو ر
اتاتوواورالضوورور رلسووررمو وواررالوونصروالتعا و روررووعاب رالتا هووةروالسووارروردهووالیزهراتاتدا (محووداو ،ر:2111ر
رفاهةرالبووركااريّعدرالرمسراتاهدرتوارحيويو رنسودرالونصرموأر
ر
لرماريّ رقرم؛رون
صررماريّكتبرومو ر
ر
)261ر«العنوانر
تووالوي ترالريا یووةرتتاوواه رفیاوواربینهووارلتقوود رلنووارداللووةرقريبووةرمووأرمقاووديةرالكاتووب »(مسوول ،ر:2112ر)12ر

ونصروكشووا روالعتبووةراوروىرواوةاةوویةرللوونصرواصتی وارهرلوویوراصتی واراروش ووا یار
فووالعنوانرهوووراتاتوواوراوولرلاووت رالو ر
ةه ؛ربررورااهرهد

رر

وةرواركوةرمدبیوةرونشوا ر قواو،ريقوو رالونصراتقتوبوررويضوهارالونصر
التاديرروتبةرمصرىرذاترمهیةرورالرواي ر
ر
و
ويعلی رداللةرمكورروموا رونوابةربلاقةردووارتدوورالقارئرلقرااارالنصرولاكرمةرارهرباوتبوارهرنقلوةراتاوالربونر
النانر(نصرالروايوةروالونصراتقتوبورمنو )رفتحلیلو رورالونصريكشوعرووأرايوانوبرالداللیوةرواإلبداویوةرواياالیوةر
أر
للنص (خبشوه،ر1132ش:ر)13راةووتوارهرالروا یووونروركووویرمووأرمواوواهل رالروا یووة؛رومووأربیوونه رمميووأرالعتووو رلك و ر
كیایووةراةووتخدام رخيتلووعروووأربقیووةرالووروا ینرويتایهوز؛رااتال وارروايوواترالعتووو ربالتاووديررالقوور ؛ربوورراةایاووةر
ا،ركوررروايواترمميوأرالعتوو رميتلوكرالعنووانر
العامةرلروايات رههراالقتبواسراتتزايودرموأرا يواترالقر نیوة؛ر ضوافةر ىرهو ر
التاودير رالقور روهو ارالعنووانرميوورردوررالعنووانروالتاووديررور نروااود؛رونواويأررواياتو رهوه:ر«ذا قوةراتوووت»،ر
«ادي راينوود»،ر«يسواعونراسیسوها»،ر«يوارصواالرالسوجأ »،ر«ناوررموأرايوأر»،ر«امسو رممحود»،ر«تسوعةر
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وشر»،ر«صاوية»،ر«كلاةراه»ر«مناريوةوع»،ر«طريو رنهون »رو«اودي راينوود» ر ضوافةر ىرهو ا،رالعنواويأر
الداصلیةرللرواياترميضارهاررونوانارقر نیا رول رةبیرراتوال،رلروايةر«يارصواالرالسوجأ »،رةوتةروشوررونوانوار
انركلاووةرموروبووارارمور؛لووةرمووأرا يووةرالقر نیو روةركآيووةر(لكوررنبوارمسووتقر )ر
ورركلو را يوواترالقر نیووة رفووالعنو ر
داصلیووارحياو ر
فنسووتلیعرمنرنسوواهرهو هرا يوواترالوويتردصلوواروررمسرالااووول،رتاووديراروونوانووارمعووارور نروااوودرمور«العنووانر
التاودير »؛رم رونووان ّرزيوأربالتاودير رتتجلو رمهوارارالروا ووهرالعتوو رورونونوةررواياتو روالتعوال ربینهواروبونرالوونصر

فو رميكوأردراةووةرروايوواترالعتووو رنعووزلروووأروناوينهووا؛رفتسووتلز ردراةووةرونوواويأررواياتو روو قتهوواربالعتبوواترالناوویةر
اوصرى روكیایةروةببراةتخدامهارللوقو رول رالنص؛روره هرالدراةة،رختلرر ىرالبالره هراوةئلة:ر
ر
-1رمارههراالةرتاتیجیةراليترانتخبهارالروا هرالعتو رورونونةرروايات ؟ر
-2رماره روایاةرالعنوانروررواياترمميأرالعتو ؟ر
لإلنابةر لیره يأرالسؤالن،ردرةنار؛یعروناويأررواياترالعتو رمأرص لراةتخدا راتنه رالوصاهرالتحلیله ر

2ـ  .1خلفية البحثر
مأرمه رالدراةاتراليترتناولارالعنوانرالروا هررورالتادير،ره هرالدراةات:ر
العتباترالنایةرورديووان:رنبووااترايوا عنرل و والميأرالعتوو ،رزينوبرمسول ،ر 2112روراتوركرارهو ه،رتبحو ر
ضررواياهتا ر
الكاتبةروأرالعتباترالنایةروتناقشهارورديوانررعرروميأرالعتو روالرتتعر ّ

التاووديررالبوود رورالروايوواترالاارةوویةروالعربیووة،رموورميرخبشووه،ر1132ش رناقشووارالكاتبووةروره و هراتقالووة،ر

موضوعرالتاديررمقارنةربنرالرواياترالاارةیةروالعربیةروماروايارموضوعروتبةرالعنوان ر
وتبةرالعنوانروررواياترمميأرالعتو ،رممساار براهی ررنقار،ر 2112رنالارالکاتبةروره هراتقالوةرموضووعرونووانر
رواياترمميأرالعتو رواقتباةو رموأر يواترالقور نرالکورمي؛رلکوأرالتاوايزربونرهو هراتقالوةرومقالتنوا،رهوهرميواردرةوارووددار
ونارر
قلووی رمووأرالروايووات:ر«يووارصوواالرالسووجأ»،ر«يسوواعونراسیسووها»،ر«اوودي راينووود»رو«کلاووةراه»روحنووأردرةو ر
کرررواياترالعتو رعر يارتکلهاارووأرموضووعراقتبواسروناوينو رموأرالقور نرالکورميروحنوأرناقشونارهو اراتوضووعربشوکرر
ه
صررودرةناهربوصا رتاديرارورالعنوان رو وارولیره ا،ردرةناربنیاترالعناويأراتتعددارللروايات ر

3ـ  .1نبذة عن الروائي
مميأرالعتو رراورروروا هرمرد رولدرور(اوردنر-ر،)1322رتلق رتعلیا رالووانو روردولوةراإلمواراترالعربیوةر
اتتحدار-ر ماراروجاانروالتح ربوجامعةرالعلو روالتكنولونیاراوردنیةرلیتحاوررولو ربكوالوريوسراهلندةوةراتدنیوةر
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فیهوواروووا ر1332رووروووا ر1333رختوورنرورنامعووةرالیمووودربشووهاداربكووالوريوسرلضووةروربیووة،رعرالتحو ربايامعووةر
اوردنیةروااررول ررهاديتراتانستیروالدكتوراهروراللضوةرالعربیوةرختاوصرحنوورولضوةرووامهر2113رور،2112ر
ر
ارووتّهرربروايت و ر«ي ووارصوواالرالس ووجأ»روتع ووررو ووأرجتربووةررخا وویةرللكات ووبرورالسووجونراوردنی ووةرص و لرو ووامهر
1336رور1332ربكون و رمعووتق رةیاةوویا ركاووارل و ردواويووأررووعريةروديوودارماوود هاردي ووانرررطیوووررالقوودسروووا ر
2116رر(ويكیبووديا)روقوودرطّبووعرمدبرمميووأرالعتووو رباللووابعراإلة و مه،روذلووكرنلووهرورونوواويأرروايات و ؛رای و ر
يقتبوروناوينهارمأر ياترالقر نرالكرمي،ركااريظهررذلكروركویرمأرقاا ده رر
 .1العنوان
1ـ  .2تعريف العنوان
وأركلاواترو؛وور،رواووىترناوو،،رقوودرتظهووررولو ررمسرالوونصرلتوودلرر
العنووانر«جماووووةرالع مواتراللسووانیةرمو ر
ولی و روتعیین و ،رتش وویر ت وواهرالكل ووهررولتج و بر؛ه ووورهراتس ووتهد

»(بلعاب وود،ر:2112ر)6رمورببی ووانر ص وورره ووور

عنرواليترتشیر ىرا رتوىرالعا رللنص »(قلوس،ر:2111ر)36ر
«جماووةرو
ِّ
ماترلسانیة،رتاور،رتّ ِّ ّ

العن ووانريعاووررول و رتعیوونرالوونصرويشوویر لی و ر،ركاوواريسووع ر ىرمتییووزهروووأرناووو،رمصورورىرباإلضووافةر ىرمنر

طبیعووةره و ارالعن ووانرتؤروورر ىرهويووةرايوونوراودذرال و رتؤروورر لی و (ينظررالیاووه،ر:1332ر)31رو«هووورماوودر
اتووداصرراوولیووةرلكوررقورااارمكنووةرللوونص »(نبیووررمناوور،ر:2113ر)32ر«دراةووةرالعنووانرتتالةووورولو رالكیایووةر
الوويتريناووت رفیهووارالعنووانرولو رات و رالناووهرمووأرنهووة،روولو رالووررىرالوويتريكواهووارات و روربووؤرارالعنونووةرمووأرنهووةر
مصرى »(مررود،ر:2112ر)262رر
ر
2ـ  .1وظائف العنوانر
للعنوانرواا عرنلخصرفیااريله:ر
الوایاةرالتعینیة:روههراتكلاةربتسایةرالعارروفیهارتش ررتدراوةامه ر
الوایاةرالوصایة:رياعرفیهارالعنوانرالنص،ردا اةراحلضوررالروىنرونها ر
الوایاةراإلحيا یة:روتعتادرول رفرتاراإلحياارمأرص لرتراكیبرلضةرالعنوان ر
الوایاةراإلورا یة:رههرالوایاةراليترتضور رالقوارئروتوویرفضوول (بلعابد،ر:2112ر)23-26رفهو هرالوایاوةر
ناجت وةروووأراحل و

الرتكیووبرووویرووواد رورالعنوواويأرمایانووارالتعووررروووأر
رمورالضاوووضرمورالتسووا رلیةرورالعن ووانرمور ر
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ات رووىرالروايوةرتعبویارواضووحا؛ربوررضودربعو رالعنواويأروامضوةرومبهاووةرفعلو رالقوارئرمنريقورمرالونصرويتعاقو راووىتر
يكشعرالع قةرالداللیةربنرالعنوانروالنصرووأرةببرواوضرالعنوانرواحيااات ر
3ـ  .1مك ّونات العنوانر

صنعررعیبرالیاهرمكوناترالعنوانرمأرای رداللت رول رالنحورا يت:ر
م:راتكونرالااوله:يكونرالعنوانراام رالة ررخصرورالروايةروقدريكونربلررالروايةرمورالضحیة ر
ب:راتكونرالزمين:رذلكرمنرالعنوانريتضاأرمعلوماتروأرالزمأ ر
رتنقررمن راواداث ر
ن:راتكونرالاضا ه:رای راتكانرهورالاضا هرال
ّ

د راتكونرالشیئ:رال ريعنراوریاا ر

هوو:راتكونراحلد ه:رای ريلض راحلدثرول ره ااتكونرويسیلررولو ربواقهراتكونواتراوصرورى (الیاو ،ر
:1991ر)99رر
 .2العنوان والتصدير
صو وویاوةرون و ووانرم رواو وورر بو ووداوهرنو ووزارمو ووأرالكتابو ووةرالانیو ووةرنظ و ورارتو ووارللعن و ووانرمو ووأرمهیو ووةرول و و راتسو ووتوىر
اإلو مه(اإلر ووهار)رموال،رول و و راتس ووتوىرالاك وور ر انی ووا،روول و و راتس ووتوىرايا ووا ر الو ووا،رونظو ورار ىرك ووررره و و هر
االوتبو و وواراترفو و ووذنرالعن و و ووانرذورمهیو و ووةرصاصو و ووةربالنس و و وبةرللاؤلو و ووعرواتتلقو و ووهرول و و و رالس و و وواا؛رون و و و ر؛و و وواعرالو و وونصر
وملخاو (طوبیوا،ر:1322ر)12راالصتیواررالوواو رللعنووانرونوودرمميووأرالعتووو ،راصتیوواررفووينريوودوورالقووارئرللتالموور؛ر
ون رخيتاررلروايات رالعنوانررالتادير ؛رفقبررمنرنعاجلره اراتوضوع،رنعر رالتادير ر
1ـ .3تعريف التصدير
«التاووديرراقتبوواسريتاوضووعرواموةرولو ررمسرالكتووابرمورورنووزارمنو »(بلعابوود،ر:2112ر)112رالتاووديرر
يؤرررر ىرات رووىرالروايوةرويضوئربعو رنوانبهوارفهووربوابوةرلقوراااراتو رومعوررووأرةویاقرانتانو رومنابتو (اةلیاه،ر
:2112ر)13رتتنوعرمركالرالتاديراترومضوامینهاربتنووعرالكتواربرومشوارهب رفانهوارم رواركوانرنوورارومنهوارم رواركوانر
رعرارمورمأرمقوالرالقدماارمورمأر ياترالقر نرالكرمي ر
نرالتاديرر«يواابرول رتريررالعنوانروتسويض ررورااروتاسویار(وایاوةرالتعلیو )رونودماريتحروردرالعنووانرور
ربروتوكووالرولو رالاوعیدرالودال رلیكوونر
لقةرمأرالداللة،رومأرنهةرمصرىريندفعرصوبرالنصرلیعقدرمعو ر
ر
مناط رز
ننزلوةرالنوواارالداللوةرالوويتريتكووعرفیهووارالونصر(وایاووةرالتكویوع)»(صالوودراسون،ر:2112ر)111رفنسووتنت :ربوونر
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التاووديرروالعن ووان،رو قووةرتواصوولیةرمتبادلووة؛ربعبووارارمصورورىرللعن ووانروایاووةرالتعلی و رول و رالوونصروللتاووديررميضووار
وایاووةرالتعلیو رولو رالعنووانروالوونص،رفهاتووانرالعتبتووانرتت قیووانرورمدااروایاووةرالتعلیو روتسوواودر اووداهاراوصورورىر
وتشتدرالقضیةروندرتوادهارم رركونرالعنوانروالتاديررریئارواادار ر
2ـ  .3وظائف التصدير
اددرننیارمربعرواا عرللتادير:ر
-1وایاووةرالتعلیو رولو رالعنووان:روهو روایاووةرتعلیقیووة،رتكووونرموورارقلعیووةروموورارتوضوویحیةرومووأرهنووارفهووهرالر
ترررالنصرولكأرتورررونوانو روهو هرالت رريريوةرللعنووانرموأرطور رالتاوديررالرتكوونر الر ذاركوانرالعنووانرمبنیوارولو ر
االفرتاض2رمورالتلای ر1رمور وادارالتشكیررالساصر 3ر
-2وایاووةرالتعلی و رول و رالوونص:روهووهرالوایاووةراوكوووررنظامیووة،رعی و رتقوود رتعلیقووارول و رالوونص،رهووددرمووأر
ص ل رداللت راتباررا،رلیكونرمكورروضواارون اربقرااارالع قةراتونوداربنرالنصروالتادير ر
-1وایا ووةرالكاال ووة/مورالض وواانرو وویراتبار وور:رالكات ووبري وواليترهبو و ارالتا ووديرراتقت ووبورل وویورت وواريقولو و رهو و ار
االقتباسرولكأرمأرمنررمأرقالره اراالقتباسرلتنزلررهرت ر ىروال ر
-3وایاوةراحلضوورروالضیوابرللتاودير:رهو هرالوایاوةرهووهراوكوورراحنرافوارعسوبرننیوارإلرتباطهوارباحلضووورر
البسویطرللتاووديرركیااوواراتاو ونرالواقووعرالو رحيد و راضوووررالتاووديررمورویابو ريوودلرولو رننسو رمورواوورهرمور
م هب رالكتاذ فحضورهرلوادهرو مةرول رالوقافة (بلعابد،ر:2112ر)111-112ر
-2الوایاووةراياالیووة:ريعوودرالتاووديررمولرموواريبارووررالقووارئرمووأرالوونصرفهوووركاللووالعرالو رخيوورنرالقووارئرمووأر
فضووااراحلیوواار ىرفضوواارالوونص رفالقووارئرمووأرص و لرصوواحةرالتاووديرريوودردرمن و رممووا رنووصرندي ودرواتلووعروووأر
النصراوصلهرمبىنرومعىنرولكن ريشبه رىراتعىن،ربرره رملخصرللنصراوصله ل لكرجيوولرالقوارئربباورهرىر
ماوراارالنص/صارنرالنص/رالنصراىتريتوصرر ىرالداللةرالكلیةرللنص (اةلیاه،ر:2113ر)23ر
 .3الدراسة والتحليلر
1ـ  .4العنوان التصديري
لكررروا هراةرتاتیجیةرفنیةرصاصةروراصتیاررالعنوان؛رفكاتبرخيتاررونوانرروايت رموأراهلامواترناسو رمورموأر
وأركلاوواترمورمرووعاررا ص وريأروميك وأرلكاتووبرمنريسووتدوهراتاوورداتروال ررتاكیووبر
ونصروكاتووبريسووتعیرمو ر
داصووررالو ر
القر نیوةرويقتبسوهارلاویاوةرونووانررواياتو ؛رفوالعنوانرورروايواترمميوأرالعتوو ،رماوردارقر نیوةرمورالعنووانرهوور؛لوةرمووأر
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ا ياترالقر نیةروحنأرنساهره ارالنوعرمأرالعنوان،رب و«العنوانرالتاودير »؛ربعبوارارمصرورىرا يواترالقر نیوةرتلعوبر
ودركسووتةروشووررونوانووارلروايوةر«يوارصوواالرالسووجأ » رفلون اظرونوواويأررهو هر
دوررالعنووانروالتاووديررور نروااو ر
الروايةرإلضااارالبح :ر
العناويأرالداصلیةرلروايةر«يارصااىبرالسجأ»ر
وددرالروايةر

وناويأرالروايةر

ونوانرا يةر

رممنا رالعنوانر

1ر

م ْأرقوْبررم ْنرنوْبورمهار

احلديد22:ر

العنوانرالظرور

اونعا 22:ر

؛لةرفعلیةروصایةر

2ر

النور31:ر

ضهارفو ْوقربو ْع ر ر
اّلّااتربور ْع ّ
رم ْستوقررورة ْو رتو ْعل ّاونرر اونعا :ر62ر
ل ّك ِّررنوبذ ّ
ْاوالّواولر رمكانت ّك ْ ر ِّ روامر ر اونعا :ر112ر
يوةع:ر21ر
ومارره ْدنار هالرنارول ْانار

؛لةرامسیةر

1ر
1ر
3ر
2ر

صیضةراومرر
؛لةرفعلیةر

6ر
2ر
11ر

برودار لقاان:ر13ر
ومارت ْدر رنو ْاورماذارتكْس ّ
الاافات163:ر ؛لةرامسیةر
ومارمنهار هالرل ّرمقا رم ْعلّورر
اوازاب:ر21ر ؛لةرفعلیةر
ي ْسئولّونرو ْأرمنبآرك ْرر
رب رايالةر
الضح 2:ر
واللهْیرر ذارةج ر
؛لةرفعلیةر
اونبیاا:ر2ر
الريالْ ّكلّونراللهعا رر

13ر

رمْبدي رر
وّختْاهرورنو ْاسكرمارالله ّ ّ

3ر
11ر
12ر

ْاد ّصلّوارمساكن ّك ْرر

11ر

اقْورمْركتابكرر

12ر

قالر نه ّك ْ رماكوّونرر

16ر

رمأرةبیررر
رصّرون ِّ
فوه ْرر ى ّ

اهلود:ر113ر

؛لةرامسیةر

ورمارنوّؤ ِّصّرهّر الرونررم ْع ّدودرر

2ر

ر

يو ّقصرا ْحل هرر

النار:ر12ر

؛لةرفعلیةر
صیضةراومرر
؛لةرفعلیةر

االةراا13:ر

صیضةراومرر

اوازاب12:ر

؛لةرفعلیةر

الزصر 22:ر

؛لةرفعلیةر

الضافر11:ر

؛لةراةتاهامیةر

وديرارميضووا ر نرات اووظرمنرمعظو رالعنوواويأر
كوررهو هرالعنوواويأرالداصلیووة،ر يوواترقر نیووةرمتكوأرمنرتكوونرتاو ر
الداصلیةرقدرتضوانرارمةولوبرايالوةرالاعلیوة روالعنواويأرالداصلیوةرصو

رونووانرالروايوةراوصوله،ر ي روةركاملوةرمور

؛لو روةركاملووة؛ر نرالعنوواويأرالر یسووةرللروايوواترهووهرنووزارمووأرايالووةرمورا يووةرالوويترانتخبهووارالروا ووهرمووأربوونر يوواتر
رميرككلاةراه،رصاوية،رادي راينود،رتسعةروشر؛روبالنسبةرللعناويأرالداصلیة،روناويأرقایا رر
القر نرالك ر
ه و و هرالعنو وواويأرالقر نی و ووةراصتو وویتربدق و ووةروافو وورا؛رونره و و هرالعن و وواويأرواتاو وورداترالقر نی و ووةروامضو ووةرمشور و ووةر
اوفكار ف و«العنووانرينبضووهرمنريعاوودر ىرتشوووياراوفكواررالر ىرتسووجیلها »(خبولووةربووأرالووديأ،ر:2111ر)113ر
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والتاووديررقوودريرفووعرهو ارالتشو رويا؛ربعبووارارمصورورىردراةووةرا يووةرالوويتراقتّووبوررمنهووارالتاووديرروالعنووان،رترفووعرواوووضر
العنوان؛رول رةبیرراتوال،رالعنوانر«تسعةروشر»رمور«يساعونراسیسها»رورادرذاهتاوارونوانوانروامضوانر الر

تاديريأرمقتبسنرمأرالقر نرالكرمي،رانات رمضالی رالعنواننر ىرادررما ر
ایناارن اظها رارك ر
كا ووارقلن ووارالعنو ووانرمقت ووبورم ووأرالتا وودير؛ربعب ووارارمص ورورى،رالعنو ووانروب ووارارقر نی ووةروررواي وواتر«ي ووارص وواالر
السجأ»،ر«ناررمأرايأر»،ر«يساعونراسیسها»،ر«ذا قةراتوت»،ر«ادي راينود»،ر«امس رممحد»،ر«كلاوةر
انر
اه»،ر«تس ووعةروش وور»رو«صاوي ووة» فتوا و ودرالعن و ووانروالتا ووديررفو وواصتلطرواا اهاا؛كالوایا ووةراإلحيا ی ووةرللعن و وو ر
كو«ذا قةراتوت»ربوصوا رونوانواروتاوديرا؛رف نوررذا،رواوا عرهو يأراال نون،رمتوزنروختوتلط؛ر ذرللتاوديرروایاوةر
التعلی و رول و رالعن ووانروالوونصروللعن ووانروایاووةرالتعلی و رول و رالوونص رفاووهررواي واترامي وأرالعتووو ريتشووابكرالتاووديرر
والعن ووان؛رونررالعن ووانره ووورالتا ووديرروالتاووديرره ووورالعن ووان؛ربعب ووارارمص ورورىردالالترالعن ووانروالتاووديررتتش ووابكر
ومایانووارتتاووارعرفتتضوواوعرالوودالالت رفوویاكأرالقووول:رللعن ووانرالتاوودير رلروايوواترالعتووو ،روایاووةر؛الیووةرونر
واوراارالوونصراووىتريكشووعرداللووةرهو ارالعن ووانر
القووارئريوانو رالعن ووانربالكلاوواتراتقتبسووةرفتجعووررالقووارئرجتووولرمو ر
اتقبو؛رف ربدرلاه رداللةرالعنووانردراةوةرالتاوديرروفهاو روالشو ارالو ىرحيتوانرالقوارئرإلدرادردالالترالعنووانر
والنص،رهورقرااارا ياتراتقتبسةرمأرالقر نروفهاها ر
نلخصروناويأررواياترالعتو رومةلوهبا:ر
عنوان الرواية

رقم اآلية

اآلية المقتبسة

أنماط العنوان

امس رممحدر

الاع:ر6ر

مناريوةعر

يوةع:ر31ر

امسّ ّرم ْمح ّرد﴾ر
﴿ْ

ايالةراالمسیةر

يساعونراسیسهار

عروه ارمصه﴾ر
وة ّر
﴿قالرمناريّ ّ

ياصاالرالسجأر

اونبیاا:ر112ر ﴿الري ْساعّونراسیسها﴾ر

يوةع:ر31ر

ذا قةراتوتر

رالس ْجأ﴾ر
﴿يارصاال ِّ

كلاةراهر

العنكبوت22:ر ﴿كررنو ْاورذا قةّرالْا ْوتر﴾ر
النساا:ر121ر

ادي راينودر

الرون:ر12ر

طري رنهن ر

النساا:ر163ر

ولرالله روكرلاتّرّ﴾ر
﴿ همنارالْاسی ّ رویس رابْ ّأرم ْرميرر ّة ّ
﴿ه ْررمتادرادي ّ را ْيّنّودر﴾ر
﴿ هالرطري رنهنه ررصالديأرفیهارمبدا﴾

ناررمأرايأ

ايأ:ر1ر

تسعةروشر

اتد ر:ر11ر

راةتاعرنوارمأرا ْي ِّرأ﴾ر
﴿قّ ْررمّواهر هرمنه ّ ْ

صاويةر

احلاقة:ر2ر

﴿ولْیوهارت ْسعةروش رر﴾ر

هه ْ رم ْوج ّازرَنْررصاويةر﴾ر
﴿كالنو ّ

ايالةراالمسیةر
ايالةرالاعلیةر
اةلوبرالنداار
ايالةراالمسیةر
ايالةاالمسیةر
ايالةرالاعلیةر
مةلوبراوةتوناا
ايالةرالاعلیةر
ايالةراالمسیةر
ايالةراالمسیةر
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نووديرربالو كررمنو راصتووارترالعنووانرايالووهرميضوواروربووعررواياتو :ر«منوواريوةووع»رور«يووارصوواالرالسووجأ»رور
«يساعونراسیسها»رو«امس رممحد»رفالبنیةرالرتكیبیةراليتراصتاررالروا هرلرواياهتا،راتلاةربعضوهارموأربعو رفهو هر
العناويأراتختلاةرتركیباريظهررمدىراهتاا رالكاتبرورتشكیررالعنوانرومهارت ر
1ـ 1ـ  .4رواية «ذائقة الموت»ر
البنیةرالرتكیبیة:رللعنوانرمكونرفاولهروهورذا قةرومكونراد هروهوراتوت؛رداللوةرالعنووانراللضويوةرواإلحيا یوةر
ر
منركو هرر
تاهو رموأرذاترالعنووانررذا قوةراتوووتررالو ريشویر ىراتوووت؛راتنووا،رالقور رللعنووانرالروا ووهريودلرولو ر ر
الرتكیوبرصووررتبتوودمرا و و ؛روالعنووانرمقتووبورمووأرا يووةر(كوررناووورذا قووةراتوت)(اونبیوواا:ر)12ر
ناووورمتوووترو ر
«ذا قةراتوت»ر رمركبرمأراة رالااورراتضا ر ىراتووتروفیو راةوتعارا؛رونرالو وقرللسوانرفشوب راتووتربشوهار
راتش ووب ربو و رفه ووهرمكنی ووة،رو«االة ووتعارارم ووأرالعوام ووررال وويترتو وویرانتب وواهرالق ووارئ»(ينظ وور:رم ووالك ،ر

يّو اقرعراو و
)روتضري رللقرااا رفكاارقلنارالعنوانريواهرللاوتروالعنووانراةور ربشوكرراةو رالااوورريودلر
:2111رر 31-33ر
ول راالةتارار ر
ونص:رکو لكرَنوورنراتوووت ر()22،رونووانرفروووهرمقتووبورمووأرالقوور نريتناةووبرمووعرالعنووانر
تنووا،رالعنووانروالو ر
اوصلهروالنص ر نره ارالعنوانرالتادير :رياوررمشوهدرصوررونراتووت ؛رفنور رهو هرالاوورارورالونص:ر«كانوار
وةروكلاوارانشوقاربلوولرمورت،رصورنرموأرالشو رركوا أرالر
اورضرىرايو رتنش رتباوارتبدمرذلوكرموأرايهوةراينوبی ر
نركانربشرارم رایوانا؟ر نسانارم رواشا؟»(العتو ،رمر:2111ر)22رر
مدر ر ر
روايةر«حديث الجنود»
البنیووةرالتكوينیووة:رالعنووانريشووتاررولو رمكوونراوود هريتاووورروراوودي رومكوونرفوواولهروهواينووودرومقتووبور
رايّنّودر﴾(الرون:ر)12رو«اإلاالوةرهنواررنوارالرتعوودر ىرا يوةرواودها،ر
مأره هرا يةرالكرمية:ر﴿ه ْررمتادرادي ّ ْ

برر ىركامرر«ةورارالرون»،رلعررفیهارذكورىرتناوعرالضوحايا،رموروورارتوأرطضو روجتور روتوال ررالعتوو ربوالقر نرالر
يقتاووررول و رالعن ووان؛ربووررينسووحبرول و رمةوولوب رالسوورد رورجماووررالروايووةركاووارورروايت و راوصوورى رفهوووررووديدر
التو ووال رربو ووالنصرالقو وور »(ااو وودرواو وور،ر:2113راو وودي راينو ووود،رتو ی و و رالتو وواريخرورهو ووانرالروايو ووةراإلة و و میة)ر
رايّنّووود،ر
وارا هاوودراوودي ْ
«وقو ْولو {:ه ْررمتووادراوودي ْ
رايّنّووودُريو ّقووولرتوعوواىرذ ْكوورهرلنبیِّو ر ّا هاوود(:)،رهو ْوررنوواادريو ّ
اللرى،رةورارالرون)ر
هدوارول رالله رور ّةول ربرالذ ّاه ْ رومكّْروهه ْر»( ر
اله يأرجتن ّر
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الرتكیبیووة:رون ووانر«اوودي راينووود»رال و راقتّووبورمووأرا يووةرات و کورا،رفاوووررلاعوورر«متوواد»رو«اينووود»ر
البنیة ر

مضیعر ىرادي ؛رفدورهرمضا ر لی ر

البنیةرالداللیة:رورهو هرالروايوة،ريتاودىرالشواورروالروا وهرمميوأرالعتوو رلتو یو راويوا رالاوعبةرموأرتواريخرالووورار
الل بیةرورنامعةرالیم رود،روا ر1326رواونهزاراومنیةراوقاارالعتو ربسببرروايت رادي راينود ر
التنووا،ربوونرالعنووانروالوونص:رالرضوودرتناصووارمباروراربونرالعنووانرولكوأرضوودرالورتابطرالوودال ربوونرالروايووةروبونر
ا يوةراتقتبسوة روالوونصربالكالو رتشوویر ىرالعنووان؛ر«اللاویووةرالرياونعرناسو ؛ربوررحنووأرالو يأرناوونع ؛رحنوأرالو يأر
نسوواأرل و رمناسوونارلی و عنا،روحنووينرل و رر وةوونارلیاوواعنا»(العتووو ،ر:2113ر)26رمو«مطل و رالوور یورصوواروارالق ورارر
ول رر وسرالللبةراتسراكنرفسقطروراحلالر311رقتیر »(العتو ،ر:2113ر)26ر
للعنووانرورهو هرالروايووة،روایاووةرالتعلیو رولو رالوونص؛رونرركلاووةراينووودرتوودلرولو رالتهووان رواتنووعرواالقتحووا ر
والرصا ،ر
 2ـ 1ـ  .4رواية «يسمعون حسيسها»
بأركوی،ر1321ق:ن،3ر)333ر
البنیةراتعجایة:راحلسیو:رالاوترواحلو «م راريقهاروراونساد»( ر
البنیووةرالتكوينیووة:رللعن ووانرمكون وانراوود یانرونرالاعوورريوودلرول و راحلوودثروهووورفعووررالسوواعرواحلسوویورهووور
الاوتروالاوترادث ر
واراحلّ ْسووىنرمّولئووكر
البنیو ر
ارهل وّ ْ رمنهو ْ
وةرالرتكیبیووةرالنحويووة:ريتك وونرالعن ووانرمووأرايالووةرالاعلیووةراحلالیووةر﴿ هنرالهو يأرة وبوق ْ

وارمْبوعو ّودونر/رالري ْسوواعّونراسیسووهرا ﴾(اونبیوواا:ر)111-112؛ريسوواعون:رفعووررمضووارعرمرفوووعروال وواورضووایر
وْنوهو ّ
متاررمرفوعرورارررفعرون رفاور راسیسهارماعولرب رومناوبرباتحةر صرهارروالضایرمضا ر لی ر

وللريرتكوبرموأرالرالناوهرور
رمأرالناایةرالرتكیبیةرهورمنرايالةرالقر نیةرياعراينوةروالاعوررة ر
ر
الشهاراوه
ارالرتكیو ووبرالقو وور روروصو ووعرايحو ووی روباو ووورار جيابیو ووةرعی و و رخيلو ووورالاعو ووررمو ووأرالر
او وونراةو ووتخد رالعتو ووو ره و و ر
الناه فیاكأرمنريواهرلنارمنرايحی راورضهروتع يبات رقريبرمأرمهرراينةرفیساعونراسیسها ر
البنیووةرالداللیووة:ريتایهووزرالعن ووانرنیووزار«التسووا لیةرورالعن ووان»(ااوودرمووالك ،ر:2111ر)33روحياوورروایاووةر
اإلو وراا؛رفیسوواللرالقووارئ:رمووارهوووراحلسوویو؟روريسوواعونراسوویورمىررووها؟رمورمووأره و ريسوواعون؟رهووهرنهوون ر
تتاووورهارونوودرق ورااارالروايووةروماوودا هارورمعووتق ترةووورياروهديووداراتهجعوونر(22رو)13رورةووجأرتوودمر،ر يووار
روايةرورمدبرالسجونروهديدارةجونرالسورية ر
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واتروورك ورراللحظوواترور
ر
وأرك وررالكلاو
تنووا،رالعن ووانروالوونص:رمووارونوودنارتناصووارمبار ورا؛رلك وأريّسووا ّعرمو ر

وتلیعر
الرواي ووة،راس وویورر ووديدرم ووأراحلج ووی :ر«مص و ر
وابارالركل ووةرص وود روطرف ووارم ووأروی ووين،رص وورصارب ووالول رم وواراة و ّ

وعرك ورر
واصوولكارمةوونا رمووأرالونووع »(ناوووراتاوودر:ر)21ر«فااوواررا حووةرالشوووا رنوورااراوورقرالشووعراترومو ر
رلارصةرمصرىرما لةرمين »(ناوراتادر:ر)22ر
ر
صرصة،ركانريهاه ربضحكةرلیقلعهارانتظارا
ر
3ـ 1ـ  .4رواية «يا صاحبي السجن»
البنیووةرالتكوينیووة:ريتك وونرالعن ووانرمووأر و ثرملاواوواترختلووورمووأرالاعوور:ره و ارالعن ووانرمووأرونوواويأرالنووداا؛ر
فیتكونرالعنوانرمأرمكونرفاولهروهورصاالرومكونرفضا هروهورالسجأ ر
وداارواتنوادىرالو رمضویعر
رالرتكیبیوةرموأراور رالن ر
البنیةرالرتكیبیةروالداللیوة:ريتشوكرررالعنووانرموأرایو ربنیتو ر
ر
لی راتضافانر لی (ى+السجأ)رفیشیرالعنوانر ىرالنوداارالويترتونههواريوةوعرالنولر(ع)ر ىرصوديقی رورالسوجأر
فیااو ره و ارالعنووانروووأراووادثرالسووجأرالوويتروايشووهارالروا ه والبنیووةرالتناصوویةرللعنووان،رهووهر يووةر﴿يووارصوواالر
وار﴾(يوةووع:ر)13ر نر«ال وربطربوونراحلالووةرالسیاةووةرورزمووأر
رمتواِّرقّووونرصْی ووررم راللهو ّرالْوااو ّودرالْقهو ّر
ِّ
السو ْ
وجأرمرمر ْربوواب ّ
ةیدناريوةعرولی رالس روزمأراميأرالعتو ركانرلاتةر؛یلوةرنتريتلورقرهلوارالعديود روهو اريؤكودرلنوارانو رونودركبوار

احلريوواتريشوویعرالظلو روموواذارخيتلووعروزيووزرماوورروووأراكووا رالیووو ،رفسووادرقضووا هروةیاةووهروكبووارللحريووات »ر
))www.noor-book.com/ر
تنووا،رالعن ووانروالوونص:رالتاووديرروالعن ووانرورروايوواترمميووأرالعتووو ،رورصدمووةالنص؛رورالروايووةر«يووارصوواالر
السجأرنر رالتنا،ربكرروضوو:ر«بدمترموتوادرایواارالسجأ (يوةوع)رالو ردصوررمعو رالسوجأرفتیوانرهوار
(وكرمووة)رو(ولووه) راوتووادرفیاوواربعوودرول و رمنرخيوودمنارمكوووررمووارة وواهرورممووورراللعا

يلقی و ربوونريوودينارورينووورر

وارالا وودِّي ر
العب وواراراو وویارال وويتراقتبسو و رم ووأرالكت ووابراتعجزا(:اليالتیكا ووارطع ووا )رفكن ووارن ووردرولیو و :ر﴿يوة ووعرميه و ِّ
وديرروالعنو و و و ووانروال و و و وونصريتوا و و و وودونرويا و و و ووورونرالس و و و ووجأربكو و و و ورر
مفتن و و و ووا﴾»(العت و و و ووو ،رب:2111ر)33رفالتا و و و و ر
دقا قها والتاووديرريعلو رولو رالوونصرويضوویئ رروالعنووانريووؤدىروایاتو رالوصووایةرىرفهو رالوونص؛رونرهو ارالعنووانر
يتلاب رمعرا رتوىر روياا روصااررام ر
الجن»
 4ـ1ـ  .4رواية «نفر من ّ

راي و و ِّروأرم ر«؛او و ووةرم و وونه رم و ووارب و وونرالو و ووةر ىر
البنی و ووةراتعجای و ووة:رنا و وورر(اة و و ر؛و و وعرللجااو و ووة)رنوا و ووررم و ووأ ْ

العشرا »(الزاشر ،ر:1312ر)621/3رر

فصلیه التنظیرات و النقد فی االدب العربی -السنة االولی ،العدد – 1ربیع 1611

66

البنیةرالتكوينیة:رالعنوانرمأرای رالداللةريتشكررمأراتكوننرالااولینروها:رنارروايأ ر
رايو ِّروأ،رصوواةرناوور»ر(الوودواس،ر
وةرالرتكیبیو ر
البنیو ر
وة:ركلاووةر«ناوورر»رفاوووررللاعووررا و و رورهووور«اةووتاع»ر«مووأ ْ
رموأر
راةوتاعرنواور ِّ
:1322ر)122/2روايأ:رجمرورربواحلر رايور رالعنووانرمقتوبورموأرا يوة:ر﴿قّ ْوررمّواوهر هرمنهو ّ ْ
يةراليتراةتعالاركالتاديرروربدايةرالرواية ر
ر
اي ِّأرفوقالّوار رنهارمس ْعنارقّو ْر ناروجبا﴾(ايأ)1:را
ْ

الروايووةرتتحوودثروووأرالنهايوواترال ّكوورىرللكووون،روتعتاوودرولو رمرنعیوواتردينیووةروولایووةروتارخيیووةروراتااضوولةر
ّ
بنراإلنوروايأ روالرتّعر رالارتارالزمنیةرالويترتّعايهوارالروايوة،ربوررمتتودروركورراوزمنوة روتنتشوررورممكنوةرواقعیوةر

ّصرىرمتخیلة روتكشوعرووأراإلرادارالبشوريةراتت ب بوةرورصضوووهارل ّقووىرالشور،روةویلرارالظو رولو راورضر
وم
ّ
ّ
ناركسباريداراإلنسان ()https://www.noor-book.com/ر
ْ
التن ووا،ربو ونرالعنو ووانروال وونص:رالتن ووا،ربو ونرالعنو ووانروالتا ووديرروال وونصرتوّ ّوطِّووعرىرمرن ووااراتختلا ووةرللرواي ووةر

ذارصرفنار لیكرنارارمأرايأريستاونرالقر نرربوداراةشووعرالتوا ر
منها«:صا ررمة رهبدواروت رباوتررصی ررو ر
ول و و و رر وسرالاو و ووبیة،رمطرق و و وواربر وةو و ووه

»(العتو و ووو :2113،ر)22رمو«وصو و وودقرمو و ووأرقو و ووالر ىنر رمرىرمو و ووارالر

ترون »(مميأرالعتو ،ر:2113ر)233رر
 5ـ 1ـ  .4رواية «اسمه أحمد»
البنیةرالتكوينیة:ريكونرالعنوانراام رالة ررخصروهورمكونرفاولهرفیاتازرالعنوانربالعلایة ر
وةرالرتكیبیووةرللعنووانرمووأرمسووندر لیو :ر«اةو »رمضووافار ىرضووایرالضا ووبر
وةرالرتكیبیووةروالداللیووة:رتتوواللعرالبنیو ر
البنیو ر
وهوراتبتدمرورمأرمسندر«ممحد»روهوراةر رفهوورونووانريودوورالقوارئرللتسوا لرموارهوهرالع قوةربونرهو هرايالوةر
القر نیووةروالروايووةره و ه؟رويووویرايوودل؛راة و رمووأرممحوود؟رهووررهوووربلووررالروايووة؟رواذارول و رالقووارئرمنره و هرايالووة،ر
مقتبورمأرالقر ن،رفاارههرو قت رببلررالرواية؟رفندرسره هراتساللةرورتنا،رالعنوانروالنص ر
امسّ ّرم ْمح ّرد)(الاع)6:ر
اقتبورالكاتبررونوانرروايت رمأررا ية ر
:ر( ّمبشِّراربر ّةولريالْيترم ْأربو ْعد ر ْ
تنووا،رالعنووانروالوونص:رنووااترو رممحوودر«كاملووة»روراحللو ،رم نوواارمحلهوواربو ،رامورمارةوووداا،رينوویرنسوودهار
التاووا رضوووارقوواد رمووأربعیوود،ريلقو رهالووةرمووأرالضووارولو رونههوواراهلووادئ،رومبلضتهوواربووالنرمفضوورراومسوواارممحوودرمور
البشرىرباة رممحدروراتنا ريسببروأرتركررالكاتبرووأرمبشورر
وبدرااه،رفالص ترببشرهارومسارالولدرممحد»ر ر
برةولرامس رامحد رفالتنا،ربنرالعنوانروالنصرواض روره هراياو ت«:اوموررواضو رونتريعودراتاوررمنو رجموديا،ر
امس رممحد،رهك ارةامسی »(العتو ،ر:2112ر)16ر
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رررهاررالعنوانرداللةرقر نیةروتالرخيیة،ر«هو هرا يوةروالويترقبلهواروا يواترالوو ثربعودهارمسووقةرلتسوجیررمنر
النرلرصل اهولی رو لو ررةوولرمعلوو رالرةوالةرونودراتوؤمننرمرةول راهرباهلودىروديوأراحلو رلیظهورهرولو رالوديأركلو ر
ولوووركوورهرالكووافرونرمووأرمهووررالكتوواب،رومووارنوواارب و رمووأرالووديأرنوووررةوواطعرمووأرونوودراهريريوودراتشووركونرلیلائوووهر
بالفواهه رواهرمت رنورهرولوركرهراتشركون »(طباطبايه،رد ت:ر)221/13رفناوانئربعنواويأرروايواترمميوأرالعتوو ر
اليترهاررالدالالترالاكريةرالتالرخيیةرالدينیةرالكویاراتوایة ر
6ـ 1ـ  .4رواية «خاوية»ر
وة:ركلاووةرصاويووةرتورتبطرورالو هأرنعووا رركووویا؛رجمووردارمووأرالتعريووعرتكسووبرالضاووض رالعنووانر
وةرالرتكیبیو ر
البنیو ر
مووویرللجوودلروالتسووا لربواةوولةرالضرابووةراتعنا یووةراحلاصوولةرمووأرا و

راتوصووو رهووهراة و رفاووورروصوواةرصوورفیةر

ونااترنکرا؛رلكأرمارهوهردورهواروراياورراتاروضوة؟ر نربعو رونواويأرروايواترالعتوو ريشودرالقوارئرمنرترانوعر
نرمرارمصرىرويلالعرا ياتراليتراقتبورونهوارالعتوو رونوانو رالروا وهرموراتروديوداراوىتريكشوعرالع قوةربونر
ر
القر
ا يةراتقتبسةروالروايةراتقاودا:ر
﴿فوتورىرالْق ْو رفیهارص ْرو ركالنوهر ّه ْ رم ْوج ّازرَنْررصاويةر﴾(احلاقة:ر)2ر
روّرورها﴾(البقرا:ر)223ر
﴿م ْوركاله رمهررول رقو ْريةروههرصاويةرول ّ

﴿فت ْلكربوّیّوتوّ ّه ْ رصاوية﴾(النار:ر)22ر

فندرسركیعرمص رالروا هرونوان رمأره هرا ياترالو ةربعدردراةةرالداللةراتعجایةرهل هرالكلاة:ر
ر
وأرةوكايارفاوهر
البنیةراتعجایةروالداللیة:راةواو راةو رالااوورريّقوالرمكوانرصواورومرضرصاويوةرم رصالیوةرم ّ

ةووورارالناوور:رفتل وكربیوووهت رصاويووةر(الناوور:ر)22رم رصالیووةرمورةوواقلةرمتهدمووةرول و رةووقوفهاروورةوووراراحلاقو روةر
كوالي رموجووازرَنووررصاوية(احلاقووة:ر)2رم ررك والي رمصووولرَنووررمتآكلووةراون ووا روقی ورراةاويووةرهووهرالوويترانقلعووار
مصوووهلارفخورووىرمنهووارمكايووارم رص (بلوورسرالبسووتا ،ربووابراةوواا،ر)212رونوواارورتووانرالعووروس،را لوودر،12ر
وههرصاويةرول رورورها:رم رصرلارورصربارولو ررمركايا(زبیودى،رر1232هوو:رذيوررالعورش،ر)222؛رونوااتر
نعووينرالداهیووةروراتعجو رالوةوویطرونووااتروراتعجو راتااووررورتاسوویروريووبرالقوور نرنعووىنرةوواقلةرم رةوواقلةر
ةووقوفها يقالرصووو رالبیووارخيووو رصوواا:رةووقطروهتوود رمصوولهارصورووىرخيورووى:رفووروروصو رمووأرم ِّ رمنوویو (التوووضه،ر
:2111ربابراةاا،رر)166رر
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بع و و رونو وواويأرالروايو وواترايديو وودارالرتاه و و رنجو ووردرقرااهتو ووا؛ر«والريونو وودرورالو وونصر االو ووةرمبارو وورارول و و ر
العنوان»(مالكه،ر:2111ر)121ربرريستلز رقرااارنصرالروايةرفبعدرقرااارالروايةرتاكرروارهتا والروايةر«صاويوة»ر
مأر ادىره هرالروايات ر
تق ووعرالروايووةر«صاويووة»رور ووةرمقسووا رتوودوررماووداثرالقس و راوول،رجببوورراحلسوونربعاووانربوواوردنرب وونر
اللبیووبرن و لروزونت و رةوولوىروطالهاوواربوودرراتاووابرنوورضرالتواوود رممووارالقس و رالوووا ،رفتوودوررمط وواررمادا و ر
عاصربسورياربنرزيادرومصت رلی سروالتقا رببدرروزوان رمن رمموارالقسو رالوالو ،رفایو رينسو رالكاتوبرابكتو ر
الروا یةرای رتلتقهرالشخایاتركلهاربسببراحلربرالسورية ر
وولركلاوةر«صاويوة»رمقتبسوةرموأرهو هرا يواترالو وة؛ربعبوارارمصرورى ر،ركلاوةرصاويوةرتشویر ىر
فنستلیعرمنرنق ر
؛یعراتااهی رالو ةروره هرا يواترالو وة روموأرصو لرموارةوب ،رنسوتنت رموأرونووانر«صاويوة»رمنو ريودلرولو ر
اةلووورصاصووةراةلوووراتك وا ر ووررالتهوود روالروايووةره و هرتوورو راوم وراكأراةالیووةراةربووةر وورراحلووربروالقلوووبراةاويووةر
الساقلةر ررفقدرا بوبروالدماوراةالیةرمأرالتاكیرالبشر رالعاد ر ررمرضرالتواد ر
 7ـ 1ـ  .4رواية «كلمة اهلل»
البنیووةرالتكوينیووة:ريتشوكررونووانرهو هرالروايووةرمووأرمكوونرروویئهرورهو رووركلاووةر رومكوونرفوواولهروهوووراةو رولو ر
«ولكأراالة رفی ر حياارمبعدرمأرالعلایة»(اادرمالكه،ر:2111ر)123ر
وةرالرتكیبیووة:ريتشووكرررالعن ووانر«كلاووةراه»رمووأر؛لووةرناقاووةرمكونووةرمووأراة و رمضووا ر ىراة و ر صوور،ر
البنیو ر
ومبتدمرب رصور،رمورصوررتبتودمراو و روجموهارالعن رووانر؛لوةرناقاوةرولو رهو ارالنحووريوویرالتسوا لربضیوةرالوصوولر
ىرمتا راتعىنرويویراتتلقهرويشدرانتباه ر
البنیووةرالداللیووة:ر نراحل و

رالعن ووا رالنحووو ريووویرالتعقی ودرورايوودلروالتسووا ل؛رلك وأراإلهوودااروالتاووديراتر

واقارالروايووةر
تكشووعربسووروةرةووررهو ارالعنووانر ىراوود:ر ىرویسو ربووأرموورميروویسو ربووأرموورميرهو رووركلاووةراه؛رفتنو ّر
االصووت

ربوونراتسوویحیةرواإلة و روتووردراالوتقووادرالكنسووهربالتولی و روبووالنراتسووی رلوویور ل و ربووررهوووررةووولرااهر

وولراللهو روكرلاتّو رّرملْقاهوار ىر
روكلات راليترمرارر لیهارةبحان روتعاىرىره هرا ية﴿ همنارالْاسی ّ رویسو رابْ ّوأرم ْورميرر ّة ّ
م ْرميروّرووررمْن ّ﴾(النساا:ر)121ر
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التنووا،ربونرالعنووانروالوونص:رن اووظرالتنووا،ربونرالعنووانروالوونصرمباروروراررور؛لووةر« منو رواركلاووةراهرورروور
من روراةالديأ»(العتو ،ر:2112ر)13رفهنادرترابطروانسجا ربنرالعنوانروالونص رالنكتوةرا لبوةرللنظوررهوهرمنر
العنوانرالتادير رال ريستخدم رالروا ه،ريستخدم رورالنصرميضا رفالعنوانروالتاديرروالنصررهاروااد ر
 8ـ 1ـ  .4رواية «طريق جهنّم»ر
البنیةرالتكوينیة:ريض رالعنوانراتالةاو رمكووننرمكوانین:رطريو رونهون رويعوررووأرالاضواارالو رتودوررفیو ر
اتوراراترواواوداثرالتع يبیوة رهو هرالروايوةرروايوةرمصورورىرووأرالسوجونروتعو يباهتاربالنواوهوواراتختلاوةرصو لر وونر
واما:رالالقة،رالااع،رقلعراواافر،رالارونة،رالتعلی رورايودرانرواوةوقع،رالضوربربالكواو،رالاوع ربالكهربواار
و ر«ممررفوقراةیالروفوقراالاتاال»(العتو ،رب:2112ر)22ر
وةرالرتكیبی ووة:ر( هال)رمدااراة ووتوناار(طريو و )رمس ووتوىنرب ووذالرمنا وووبربالاتح ووةر(نهو ونه )رمض ووا ر لیو و رجم وورورر
البنی و ر
بالاتحةرللعلایةروالعجاة ر
البنیو و ووةرالداللیو و ووة:ر نرالعن و و ووانر«طري و و و رنهو و وون »رمقتو و ووبورمو و ووأرا يو و ووةر﴿ هالرطري و و و رنه و و ونه رصالو و ووديأرفیهو و ووار
مبدا ﴾(النساا:ر)163رفالعنوانراتقتبوريشیر ىرايهن راورضهروههرالسجأروتع يبات روان ر
التنا،ربنرالعنوانروالنص:رضدرالتنا،ربنرالعنوانروالنصرمباررارووویرمباروررواتكوونراوولربودارور؛لوةر
ور،رك وانريبوودورمنريسوویرورطري و رال وووودا »(العتووو ،ربر
«ك وانرقوودربوودمرورطري و رخيرن و رمووأره و هرالوودنیاربالاعو ر
ووت؛ركلهووارتّاضووهر ىرویووابر
:2112ر)233رو؛لووةر«كانووارطري و راينووونرموووررطري و راتوورضروموووررطري و راتو ر
انريقسو رالنواسربعاواهر
ملی »(العتو ،رب:2112ر)132روضدراتكونرالوا رور؛لةر«لكأرالعسكر رالو رركو
ِّ
ىراينووةرمورايهوون ،ردفووعرذرونوودرتلوكراللحظووةر ىرنهوون رودصلنووارا رقووةرالوويترةووتكونرمووالواىرمكوووررمووأرناووعر
وار »(العتو ،رب:2112ر)16ر
 9ـ 1ـ  .4رواية «تسعة عشر»
البنیةرالرتكیبیةروالتكوينیة:رالتشكیرراياا رللعنوانريظهوررورووددردونرمتییوزريلاوارانتبواهراتخاطوبرويلورور
ر
ةواالتروأربواو ره ارالتشكیرراياا رللعنوانرويضور رالقوارئرللبحو رووأرالتاییوز رمهوورمبتودمراو
م رصووررا و

رمتییووزه؟رمووارهووهرداللت و ؟رون ووانريقووودر ىرافرتاضوواترالراوودرهلووا؛ره و اراحل و

رمتییوزهر

راتقاووود«:ا و

ر

ياووررتلحو رالوونصرفیبوودورالوونصرمبتووورارقاووديا »(ااوودرمووالكه،ر:2111ر)12ره و ارالعنووانربالنسووبةر ىرمتییووزهر
رالرتكیبیة،روددردونرمتییزروالريّعل رمارهور ورابو ؛ر نربعو رالعنواويأر
ا و ،رمكونرفاولهرممراربالنسبةر ىربنیت ر
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ِّ
ئراتتلقووهرونوودر
وتعالاركعن ووانرللروايووةرتسووعةروشوور رفیّاووان
ر
للعتووو ريشوودراتتلقووهرمنريق ورمرا يوواترالقر نیووةرالوويتراةو
موانهةره ارالعنوانرللوهلةراووى،رروالرياه راتعىنر الرمنريقرمرالنصروا يةراتقتبسة ر

البنیةرالداللیوةروالتناصویة:ر«لیسوارالعنواويأردا اوارتعوررووأرمضوامنرناوصوهاربلريقوةرمبارورارم رتعكسوهار
بكوررنو ارووضوووو ربووررضوودربعو رالعنوواويأروامضووةرومبهاووةرورمزيووةربتجريوودهاراالنزيووااهرموواريلوورورصووعوبةرور
جيادرداللةربنرالعنوانروالونص »(رمحوا ،ر)2112رفوالعنوانرونووانروودد رروالونصريكشوعرووأرالعنووانرصو

ر

انروأراتوىرالنصرورالقدمي رفالضرابةراللاظیةرتضر رالقارئر ىرقرااارالنصروفوكرروارات :ر
ر
ماركانريكشعرالعنو
ر
«فكرترورمنررویئارمووررالكتابواترالسوحريةرولو رنودرانرالكهوو رالقدميوةرقودريكوونرطريقوهر ىرالنجواا،رول هوهر

منرمقو ورمرهو و اراتكت وووبرولو و رالاخرا اوص ووابعروی ووونرورالظ

قو ورمتربالص ووابعهراحل وور راوول واحل وور ر

اةامو،رتشكلارلد هرركلاةرهه:ر(ولیها) «ولیهوارتسوعةروشور»رصورصارللخورونرموأرالقور:ر«ولیهوارتسوعةر
وشوور»روارتاووعرولوواارالقوورروالیووارورالاضوواا »(العتووو ،رمر:2112ر)13-16ربعوودرق ورااارالروايووةرفك واررمزيووةر
انروتركیب و رالكاملووة:ر«ولیهووارتسووعةروشوور»ربعبووارارمصورورىرق ورااارالعنووانرتكتاوورربعوودرقورااارالروايووة رالنكتووةرالر
العنوو ر
تنتههر ىرهنا؛رفذنرنترتكأرللاخاطبرمعلوماترقر نیة،رالريستلعرمنرياكررمزر«ولیهوارتسوعةروشور»؛رفلو رمنر
ّصلی رومارم ْدرادرمارةق ّر/رالرتّوْبقهروالرت ّر/رل هوااةرل ْلبشرر/رولْیوهوارت ْسوعةر
يرانعرالقر نرويقرمرا يةراتتعلقةرب :ر﴿ةال ْ

وش ر﴾(اتد ر:ر)22-11رفه هرا يةرماتواورضواارالوراو رموأرالقور؛را يوةرالويترتشویر ىرمنر«ولو رةوقررتسوعةروشورر
مأراةزنة »(اللر ،رةوراراتد ر)رفكلاةر«ولریها»رار رنرروراالة ربعدهارجمرورر/رصررمقد ررو«ت ْسوع روشورر»ر

مبتدارمؤصر رويرتبطرونوانره هرالروايةرارتباطارو یقارنضاوياروبالاكرارالر یسوةرالويترتلراهوا ر«تودوررماوداثرالروايوةر

اولررنررقارئروكاتبرتتوفاهراتنیة،روبعدردفن رخيرنرمأرالقررويبدمرایات رورالرزا ر
2ـ  .4أشكال اقتباس (تصدير) العنوانر
وة؛ركعن ووانر«ناووررمووأر
الش وكرراوول:رانتخووبرون ووانرالروايووةرمووأرالتاووديررالقوور رال و راةووتخدم رىرالروايو ر
راي ِّأ ﴾(نووأ:ر)1رمور«كلاووةراه»رمووأر
اةووتاعرنواووررمووأ ْ
ايووأ»رالو راةووتعارهرمووأرا يووة:ر﴿قّو ْوررمّواووهر هرمنهو رّر ْ
ولرالله روكلاتّ ّ﴾(النساا:ر)121ر
التادير:ر﴿ همنارالْاسی ّ رویس رابْ ّأرم ْرميرر ّة ّ
الوا :رمورالعنوانرمالصوذرمأرالتاديررال راةتخدم رالروا هرورم ناارالنص (ولیهارتسعةروشر)ر

الوال :رمورلیورللروايةرتاديرربرراقتبورونوان رمباررارمأرالقر ن ر
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 .4النتيجة
لكررروا هراةرتاتیجیةرفنیةرصاصةروراصتیاررالعنوان؛روالروا وهرمميوأرالعتوو راوتاودرالقور نرورصویاوةرونواويأر
روايات و و رفاصت وواررما ووردارقر نی ووةرمور؛ل و روةركامل ووةرم ووأرالقو وور نروحن ووأرنس وواهره و و ارالن وووعرم ووأرالعن و ووان،ربو و و«العن و ووانر
؛ربعبارارمصرىرا ياترالقر نیةرتلعبردوررالعنوانروالتاديررور نروااد ر
ر
التادير »
وةرتركیبیواريظهوورر
الرتكیبیووةرالوويتراصتوواررالكاتووبرلرواياتو ،راتلاووةربعضووهارمووأربعو رفهو هرالعنوواويأراتختلاو ر
البنیووةر ر
موودىراهتاووا رالكاتووبرورتشوكیررالعنووانرومهارتو ريعتاوودرالكاتووبرولو ربعو راوةووالیبراةاصووةرركاةووتخدا ر
ايالووةرالاعلیووةرمورمةوولوبرالنوودااروربنیووةرالعنووان؛ربعبووارارمصورورى،رروو رمنرالعتووو ريالصو روناوينو رمووأرالقوور نرلكنو ر
خيتاررالعنوانرباورارمارداردونرمتبوع،رموروددردونرمتییزرمور؛لةرالرتّاه رداللتهارورالقرااااووى ر
نصركو و«ياصوواالرالسووجأ»روتووارار
العنووانرالقوور رللعتووو ،رتوواراريسووهررمووروررالوونصرواةتكشووا رروواراترالو ر
يدلرول راتووىرالرواي روةرك و«ذا قوةراتووت»رورتواراريضاو ررك وور«تسوعةروشور»رورصاويوةرالضاووضرنوابعرموأراو

ر

التاییووزرقاوودارويقووودر ىرافرتاضوواتراتالووةروالرميكووأرالقووارئرمنريهتوود ر ىرداللووةرالعنووانر الربعوودرالوقووو رولو ر
البنیةرالعایقةرللرواية ر
ه هرالعنواويأرالقر نیوةراصتویتربدقوةروافورا؛رونرهو هرالعنوا رويأرواتاورداترالقر نیوةروامضوةرمشوروةراوفكوار ر
والتاديررقودريرفوعرهو ارالتشو رويا؛ربعبوارارمصرورىردراةوةرا يوةرالويتراقتّوبورمنهوارالتاوديرروالعنووان،رترفوعرالضاووضر
ورالعنوان؛رول رةبیرراتوال،رالعنوانر«تسعةروشر»رمور«يساعونراسیسوها»روراودرذاهتاوارونوانوانروامضوانر
تاديريأرمقتبسنرمأرالقر نرالكرمي،رانات رمضالی رالعنواننر ىرادرما ر
امار ذارن اظها رارك ر
كا ووارقلن ووارالعنو ووانرمقت ووبورم ووأرالتا وودير؛ربعب ووارارمص ورورى،رالعنو ووانروب ووارارقر نی ووةروررواي وواتر«ي ووارص وواالر
السجأ»،ر«ناررمأرايأر»،ر«يساعونراسیسها»،ر«ذا قةراتوت»،ر«ادي راينود»،ر«امس رممحد»،ر«كلاوةر
وديرركالوایاو ووةر
اه»،ر«تس ووعةروش وور»رو«صاوي ووة» رفتوا وودرالعن و ووانروالتاو ووديررف وواصتلطروا ووا عرالعن و ووانروالتا و ر
انركو«ذا قةراتوت»ربوصا رونواناروتاديرا؛رف نررذا،رواا عره يأراال نن،رمتزنروختتلط ر
اإلحيا یةرللعنو ر
العنو ووانرالروا ووهرومي ووأرالعت ووو ري ووود رواا او و رلكو وأرالعنو ووانرورن ووصرق وودرتضله ووبرولیو و روایا ووةردونرمص ورورىر
كالوایاةرالوصایةرور«يارصاالرالسجأ»رو«مناريوةع»رروكالوایاةراإلحيا یةرور«صاوية»رو«تسعةروشر» ر
للعنوانرالتادير رلرواياترالعتو ،روایاوةر؛الیوةرميضوا؛رونرالقوارئريوانو رالعنووانربالكلاواتراتقتبسوةرالويتر
جتعووررالقووارئرجتووولرموواوراارالوونصراووىتريكشووعرداللووةرهو ارالعنووان،رفو ربوودرلاهو رداللووةرالعنووانردراةووةرالتاووديرر
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وفها و روالشو و ارالو و ىرحيت ووانرالق ووارئرإلدرادردالالترالعنو ووانروال وونص،ره ووورقو ورااارا ي وواتراتقتبس ووةرم ووأرالق وور نر
وفهاها ر
،رنستقرىرباليارصیضارور و ثرمسوتويات:رالسوجأرواحلوربرواحلیواار
ر
مأرص لرتتبعروناويأررواياترالعتو
بعوودراتوووترن اووظرورونونووةرالعنوواويأرالر یسووة،رةوویادارايالووةراالمسیووةرواتیووررحنوووراالصتاووارروالضاوووض رونوواويأر
رواياتو رتتسو ربالسوواةرالعاوريةراو فاروواوضووا لرواياترالعتووو روایاووةر؛الیووةروةووباب:راوالراةووتلها ربدقووةرمووأر
نووصر صووررموایووارفووت ق رالناووو،روزادتر؛الیووةرالعن ووانروالوووا :رمی وزارالتسووا لیةرواإلو وراارواحل و

روالضاوووضر

بلريقةرواویةرموندارالوایاةراياالیة ر
نورورىراوواهراراحلو
احل

رالعنووا رورونوواويأررواياتو رمووأراحلو

رالنحووو ،رحنووور«تسووعةروشوور»رمور«صاويووة»رمور

راتضاو رركو«ادي راينود» رالعنواويأرا وفوةرمنهواررویئا،رموأرونواويأراإل واراروتضور رالقوارئراوىتريقورمر

الروايةرويكتاررالعنوان؛راحل

ريوندرمیزارالتسا لیةرورالعنوان ر
ّ

ود،ر
بع روناويأررواياترمميأرالعتوو رهاوررالودالالترالاكريوةرالتالرخيیوةرالدينیوةرالكوویاراتوایوةرمووررامسو رممح ر
كلاةراهرورمناريوةع ر
ن اووظرالتنووا،ربوونرالعن ووانروالوونصرتناصووارلضويووارااهريووارمورتناصووارمعنويوواريتاوووررورالع قووةربوونرالعن ووانر
العتباتراوصرىركالتاديررواإلهدااروصاحةرالض
ر
والنصرون اظرتعالقاربنرالعنوانرو

ر

 .5الهوامش
1-Para text
2- Emprunt
3- Allusio
4- Deformation parodique
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العت ووو ،رممي ووأ ر(تر،)2111ريس ــمعون حسيس ــها،راللبع ووةرالوانی ووة،رب وویوت:راتؤةس ووةرالعربی ووةرللدراة وواتر

والنشرر

67

فصلیه التنظیرات و النقد فی االدب العربی -السنة االولی ،العدد – 1ربیع 1611

العتو ،رمميأ ر(م،)2113رحديث الجنود،راللبعةرالوانیة،ربیوت:راتؤةسةرالعربیةرللدراةاتروالنشر ر
العتو ،رمميأ ر(ب،)2113رنفر من الجن،ر ،1ربیوت:رداراتعرفةرللنشرروالتوزيع ر
العتو ،رمميأ ر(مر،)2112رتسعة عشر،ربیوت:روایرالكتب ر
العتو ،رمميأ ر(بر،)2112رطريق جهنّم،ربیوت:روایرالكتب ر
العتو ،رمميأ ر(،)2112ركلمة اهلل،رب ریوت:رداراتعرفة ر

العتو ،رمميأ ر(،)2112راسمه أحمد،ربیوت:رمكتبةرالراهرممحد ر
العتو ،رمميأ ر(،)2113رأنا يوسف،رب ریوت:رداراتعرفة ر
قلوس،ربسا رموة ر( ،)2111سيمياء العنوان،رمردن:ردا راراتكتبةرالوطنیة ر
منار،رنبیر ر(،)1110رالخيال الموازي للقصيدة العربية المعاصرة،راتضرب:رةلسلةراتعرفة ر
اوطروااتر
ااوودرمووالك ،رفوورنروبداحلسوویب ر(،)2111رعتبــة العنــوان فــي الروايــة الفلســيينية (دراســة فــي الــنص
الموازي)،رمطرواةراتانستی،راإلررا :روادلراوةلة،رنامعةرالنجاورالوطنیةرورنابلو،رفلسلن ر
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األدل المقارن،رالسنةرالوامنة،رالعددر،12ر،ر 11-33ر
خبولوةربووأرالووديأ ر(،)2111ر«وتبواترالوونصراودذ،رمقاربووةرةوویایا یة»،رمجلــة ســمات،رنامعووةرالبحوريأ،ر
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نامعةراادرصیضر،ركلیةرا دابرواللضات ر
ر
والنصراودذ»،ر
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https://www.2iber.com/16/2113/review-ayman-otoom-novel/
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عنوان سرنوشتهوار در رمانهای أيمن العتوم
چکیده
عنوان کلید اول وآستانه اول متن بوده واز مهمترین عناصر نقد جدید رمان است .این پژوهش به بررسیی
عناوین رمانهای أیمن العتوم اختصاص یافته است؛ چرا که او در گزینش عنوان رمانهایش یگانه بوده و آیات
قرآن را برای ساخت عنوان رمانهایش به کار میگیرد؛ به این دلیل رمیانهیای وی بیه سرنوهیته و عنیاوین
قرآنی متمایز گشته است.وما این نوع از عناوین را به نام «عنوان سرنوهته وار» میخوانیم .یعنی عنوانی که از
سرنوهته ،برگزیده هده است .مهارت این رمان نویس در برگزیدن عنوان و ارتباط بین عنیوان و میتن آهیرار
است .به طوری که بررسی رمانهای وی بدون بررسی عناوین آنها امران پذیر نیست؛ پس میبایست ،برای
فهم رمانهای وی ،عناوین آن رمانها وارتباط آن با دیگر آستانههای متن وکیفیت و سبب به کار بیردن آنهیا
بررسی هود .عنوان قرآنی در رمانهای العتوم ،فعالیت خواندن را تقویت کرده ومتن رمان را غنیی سیاخته وبیا
متن درآمیخته است .عناوین قرآنی مثل «یا صاحبی السجن» و«انا یوسف» ،پی بردن به متن و کشف رمزهای
آن را تسهیل کرده و گاهی همچون «ذائقة الموت» و«کلمة اهلل» و«طریق جهنّم» به محتیوای رمیان داللیت
داهته و گاهی همچون «تسعة عشر» مفهوم و محتوای آن را پیچیده و مبهم میکنند .این پیچیدگی ناهیی از
حذف عمدی بوده واحتماالت فراوانی را ایجاد میکند وخواننده بدون اطالع از آیه اقتباس هده و ساختار عمیق
رمان ،نمیتواند به داللت آن پی ببرد .مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی ی تحلیلی ،بیه بررسیی عنیاوبن
رمانهای أیمن العتوم پرداخته و علت انتخاب آنها و هرلها و سبکهای و عناصر آنها وارتباط آن را با میتن
بررسی کرده است.
کلمات کلیدی :رمان ،پیرامتنیت ،عنوان ،سرنوهته ،أیمن العتوم
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Epigraphy title and its structure in Ayman Al-Atoom's novels
Maryam Bakhshi, Parviz Ahmadzadeh

Abstract
The title is the first key and the first threshold for the text. Among the
most important components of the new criticism of the novel. This study
has devoted the titles of novels to Ayman Al-Atoom because Al-Atoom is
unique in "Titrologie". his novels. We call these titles Ephigraphy titles.
The skill of the novelist Al-Atoom is evident in the title of his novels
and the connection between them and the text. Al-Atoom's novels cannot
be studied in isolation from their titles. It necessitates studying the titles
of his novels and their relationship to other textual thresholds, how and
why they are used to find the text; The Quranic title in Ayman AlAtoom's novels doubles the effectiveness of reading, enriches the text and
mixes with the text of the novel. The Qur’anic title sometimes facilitates
the passage of the text and the exploration of the text as “O two my
companions in prison” and “I am Joseph” and sometimes indicates the
content of the novel as “the taster of death” and “the word of Allah” and
“the path of hell” and sometimes it clears as “nineteen” and “empty” And
“they hear her Whispering”. The ambiguity stems from the intentional
omission and leads to possible assumptions. The reader cannot be guided
by the meaning of the title except after examining the quoted verse and
the deep structure of the novel. This article deals with studying the novel
titles for Ayman Al-Atoom, the reason for choosing it, its forms, methods,
components, and its relationship with the text.
Keywords: The textual thresholds, Title, epigraphe, novel, Ayman AlAtoom.
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