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حناول يف هذه اSراسة تسليط الضوء عىل العنوان، Lعتباره مج� حسن السكوت         

�مة، حماولني فك نصيته وحتليل تركيبه النحوي، كام  eعلهيا، ملا يُؤديه من معىن ودال
سـنحاول قراءة وتأويل العالقة بني العنوان والنص وبني العنوان ومجموع العناوين أالخرى 

  .ريسـيتٔالغا� ك
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تنكرت لو�ة النظر التوليدية، و ٔاعربت عن ولعها  للسانية قدٕاذا اكنت املدارس ا  
الشديد بقوانني التصنيف فٕاهنا قد وقعت يف عيب املبالغة والرتكزي عىل حاe اللغة وٕاغفال 
ا �رخيها، فالتصور اجلديد للبنية ينطلق من امجل�، ويتضمن ٕاشارة حامسة لتارخيها متجاوز

بذ� القطيعة بني اللغة وال�م، و بني الوصف والزمن، وبذ� نتخطى العامل املغلق 
  .للرموز وعنارصها وتشكيالهتا ٕاىل ٔابنيهتا الاكمنة حبثا عن جوهر اللغة يف معلية القول

مجموعة من املكو'ت اللغوية املرتبة ترتيبا حنو# حبيث تكون وحدة " وامجل� كام نعمل        
  )01" (يف ذاهتا وتعرب عن معىن مسـتقل اكم�

وامجلل تقبل مبرونهتا آداء ٔاكرث العبارات تنوعا فهـي :" فبامجلل نتلكم، وLمجلل نفكر        
يه العمل ا´ي يعمتد عىل حتليل الرتاكيب ) 03(و مبا ٔان اللسانيات). 02"(عنرص مطاط

وكام . لتحليل ٕاىل عنارصها أالوليةٕاىل العنارص اليت تتكون مهنا، فالعنوان ٕاذن مج� قاب� ل 
 Titulusعند الغرب من اللكمة الالتينية  Le Titreاشـتقت لفظة العنوان "نعمل فقد 

  )04". (واليت تعين التسجيل والعالمة
إالشارة اليت تتصدر العمل ٔاو "و يف تعريف آخر جند ٔان العنوان يُطلق عليه لفظة          

  )05" (ما يقصده الاكتب املوضوع يف شلك صيغة حتيل ٕاىل
  )Ì) "06مس املعطى ٔالثر ٔاديب بواسطة مؤلفه"ٔاو بعبارة ٔاخرى فهو          

و عليه فالعنوان ما هو ٕاال مجموعة من العالمات اللسانية املندرجة عىل رٔاس نص           
  .لتحدده وتدل عىل حمتواه العام وتعرف امجلهور بقراءته

  :صياغته/نصية العنوان:ٔاوال
والعنوان كام سـبقت إالشارة ما هو ٕاال مج�، حدد عنارصها العديد من اللغوين   

  :بل وعرفوها Lلعديد من املفاهمي لعل من ٔابرزها
فكرة �مة ٔاو تتابع من عنارص القول ينهتـي بسكتة، ٔاو يه منط تركييب ذو : "يه  -1

  )07". (مكو'ت تشكيلية
  .النحوية اwتارة تُضم يف وحدة حنوية كربىهذا يعين ٔاهنا سلس� من املفردات         



   شهرية زر'& / أ                                    روا#ت ٔاغا� كرسـيت منوذجا –دراسة تركيبية حنوية : امجل� العنوان 

 
 

 2013 ديسمرب                           235                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

بناء لغوي يكتفي بذاته، وترتابط عنارصه املكونة ترابطا مبارشا، ٔاو غري " ٔاو يه   -2
  )08" (مبارش Lلنسـبة ملسـند ٕاليه واحد ٔاو متعدد

مبعىن ٔاهنا الوحدة اليت تقدم معىن اكمال يف ذاته، ٔاو ملفوظا تتصل عنارصه مبحمول         
  .رث بيهنام ترابط منطقئاو ٔاك

ومن املنظور الوظيفي فقد عرفها ماثيسـيوس ٔاحد مؤسيس مدرسة براغ بأهنا          
ويأيت املسـند ٕاليه يف املرتبة  Thèmeواملسـند  Rhèmeاملسـند ٕاليه : متكونة من شقني

 .ويأيت احملمول أو اخلرب يف املرتبة الثانية) املوضوع(أالوىل 
  

  parker pyne investigates:  مثال
        

              Thème    Rhème 
  

  مسـند           مسـند ٕاليه           
  

  خرب             موضوع            
الرتكيب إالسـنادي ال ميكن اختصاره، ؤاصغر قول : " ٔاما ٔاندريه مارتنيه فيعترب ٔان        

دث ويثري إالنتباه ٕاليه ال بد ٔان يشـمتل عىل عنرصين يشري ٔاحدهام ٕاىل مضمون ٔاو ح
ويسمى االٓخر مشارك ٕاجيايب ٔاو سليب، ونسميه املسـند ٕاليه  Prédicatونسميه املسـند 

Sujet" (09.(  
  :و يف أالخري يأيت املوت)  Death Comes at The end:( مثال 

  :و يتكون هذا العنوان من
  )املوت(املسـند  Death: عنرص مركزي  - أ 

  )يأيت(املسـند ٕاليه  Comes: ٔاداة التحصيل    - ب
  ).يف أالخري( at the end) التمك�(ٔامناط إالحلاق أالخرى  -ج 
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للجم� طرقا ثالثة الغرض مهنا معرفة نصية امجل� ) 10(و يتوسل التحليل ٔالتوزيعي       
  :و فهم صياغهتا

  
  ))taken)(at)(the)(flood: ((أالقـواس  )1

flood  The  At  n  Take 
The Flood  At  Taken 

At the flood  taken 
Taken at the flood 

  : عُلبت هوكيت   )2
  : املَشّجر  )3

  ركوب التيار: 1مثال
Taken at the flood                                             

  
                    at the flood                    Taken 

  ركوب                          التيار                                           
              

  the flood        at                   en              
Tak       

                 
  Flood  The             
                  
    
        Definite      noun   preposition           past participale   stem 

(Verbe ( 
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                articale                           
  إالصبع املتحرك: 2مثال

                                    
The moving finger                                        

                                  
  املتحرك        أالصبع
Finger        The moving 

  
Noun           moving              The 
      
    Ing     +  move     

      
                                                                        

Present participle marker/ gerund form   verbe(stem)     
Definite   articale                                                                                                         

  حتر#ت LركرLين: 3مثال
Parker pyne investigates                                      

  
  Investigates            parker 

pyne 
  

  )s)    inrestigate         
  

                        proper noum                                         noun  
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                       Simple present  
                                                                                                                             

marker   
  

  :لُغز سيتا فورد : 4مثال 
                              The sittaford mystery                         

  
      Mystery      the sittaford 

  
                       sittaford  the          
  

           noun         Noun of village       definite       
                
  article 

  
  جرمية يف ملعب الغولف: 5مثال

Murder on the link                                           
                                 

  
                      On the link                                             

murder 
  

               The link                 on 
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         Link           The 
     

      Noum      definite        preposition                             noum 
  ظرف ماكن                                 امس         articleامس                     

  ٔاداة التعريف                      
و يمت يف هذا املشجر حتديد العنرصين النحويني الرئيسـيني و املبارشين، مث يقسام         

ٔان نصل ٕاىل املسـتوى ا´ي ال  ٕاىل عنرصين مبارشين آخرين مث Ìسـمترار يف التقسـمي ٕاىل
  .ميكن بعده التقسـمي

يبدٔا Lجلسم االٔكرب مث يندرج ٕاىل أالسفل منهتيا ٕاىل املكو'ت : "مبعىن ٔان املشجر         
  .و تسمى Lملكو'ت الهنائية) 11"(الصغرى اليت ال تقبل التقسـمي

  مكون فعيل+ مكون امسي : مثال
             Lord Edgware                dies   

  )1(مكون مبارش )                      2(مكون مبارش                                  
  

           Lord         Edgware       die                    s 
  )1(مورفمي)       2(مورفمي)              3(مكو'ت هنائية                       مورفمي

ليه فهذه التقسـ�ت اخلاصة Lمجل� هدفت ٕاىل تبين املكو'ت النحوية املبارشة وع         
ٔاصغر وحدة لغوية ميكن ٔان : "واملكو'ت الهنائية لهذه العناوين، واملكون النحوي ما هو ٕاال

تدمج ف� هو ٔاكرب مهنا لتكون مركبا، وال ميكن جتزئهتا ٕاىل ما هو ٔاصغر مهنا مع Ìحتفاظ 
  ).12"(وية ووظيفهتابقميهتا اللغ
وميكن ٔان يتألف العنوان من مركب حنوي واحد استنادا لتقدير ما هو مضمر           

  .ومقدر
وهو عنوان ٕالحدى روا#ت ٔاغا� كرسـيت و هذا العنوان " الثعلب: "مثال           

اخترص  بلكمة واحدة دلت عىل معاين املكر واخلبث واخلديعة ويه معاين مضمرة يعرفها 
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  .القاتل الثعلب Lعتبار ٔان روا#هتا بوليسـية من الطراز أالول: اخلاص والعام، والتقدير
  :تأويل العالقة بني العنوان و النص: �نيا

  :العنوان و التأويـل-أ 
ا´ي يضع القارئ يف : "بأنه) 13(العنوان الروايئ L.Hockيعرف ليوهوك   

  ).14" (الغموض والريب
لقارئ ٔابواب التأويل عىل مرصاعهيا لفهم ما وراء هاته العناوين، وعليه فسـيفتح ل         

عالقة العنوان ليس Lلعمل حفسب بل مبقاصد املرسل : "وهذا ما ٔاكّده اجلّزار حني قال ٔان
من مع& ٔايضا، ويه مقاصد تتضمن صورة افرتاضية للمسـتقِبل عىل ضوهئا يتشلك العنوان 

الباين للعنوان، وقصد املسـتقبل الباين النتاجيته ، وهنا حيدث التفاعل بني قصد املرسل 
  ).15" (اSاللية

ويرتبط مفهوم التأويل Lلتصور ا´ي منلكه عن املعاين وعن رشوط وجودها،           
فاللكمة ال ميكن ٔان تقف عند حدود التعيني احملايد ملرجع موضوعي " ؤاشاكل حتققها 

  ).16" (ياقات احملمت�مسـتقل حيث تشـمتل ٔايضا عىل مجموعة من السـ 
مبعىن ٔان لللكمة معاين متعددة تُدرك يف ٕاطار ذايت، ثقايف واج)عي ولغوي معني،   

فعل حر ال خيضع ٔالية ضوابط، فالسريورة التأويلية :" ولقد قسم ٔامربتو ٕايكو التأويل ٕاىل
فهيا  تتطور خارج قوانني انسجام العنوان ٔاو متاسكه اSاخيل وٕاىل تعددية للقراءة يسجل

  ).17" (حمدودية التأويل
  :ويف هذا الصدد يقول روالن Lرت

يسـتحيل احلديث عن معىن واحد ووحيد ٔالن ذ� يتناىف مع طبيعة املعىن ذاته، "        
  ).18" (فتصور مدلول هنايئ لكي و�بت، يسري يف Ìجتاه املعاكس للمعىن

عىل المترد عىل القوانني والنظم  ومن خالل ما سـبق، فالتأويل هو قدرة إالنسان         
  .والتأثري فهيا، وهكذا حتل قصدية القارئ حمل قصِدية الاكتب

  :تأويل عالقة العنوان بـالنص -ب 
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مدخال هاما لفهم ٔاغوار النص العميقة، قصد : "هناك من النقاد من يعترب العنوان         
  ).19" (استنطاقها وتأويلها

زاد مثني نسـتطيع من خال, تفكيك النص " نظر هؤالء ٔاي ٔان العنوان يف           
  ).20" (ودراسة انسجامه وفهم ما مغض فيه

و قد ٔاطلق عليه آخر Lلبنية الصغرى، ولكهنا بنية ٕافتقار غري مسـتق� عن البنية             
  )21" (الكبرية، املمتث� يف النص

النص، وٕاضاءة Lرعة مدخال ٕاىل عامرة :"بل ويذهب آخرون ٕاىل اعتباره       
  ).22" (ٔالهبائه وممراته املتشابكة

: وقد يأيت العنوان عكس ما يرتقبه املتلقي وهذا ما ٔاكده ليوهوك حني قال              
  ).23" (وبعد قراءة بنية النص يرتاءى العنوان ٔانه ليس دامئا خفا مغر# لكنه مراوغ"

للروائية ) 24(ن Lلرواية المنوذج من هذا املنطلق كيف اكنت عالقة العنوا        
  ).25(ٔاغا� كرسـيت 

 :و لٕالجابة عن هذا السؤال Sينا اwطط التايل
  العنوان                                               

  مسـند  -
  بنية سطحية  -
  ٔاسـئ�  -
  دال  -
  وحدات سامئية  -
  مقة  -
  اختصار  -

  
  صعود                  هبوط

  النـص
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  ٕاليهمسـند   -
  بنية معيقة  -
  ٔاجوبة  -
  مدلول  -
-  eملفوظات رسدية دا  
  قاعدة  -
  ٕاطناب  -
  وتفاصيل   -

  )01(خمطط رمق                                        
  

بني العنوان و نصه، فٕاذا اكن " صعود و هبوط" هذا اwطط يبني العالقة          
ن العنوان بنية سطحية فالنص بنيته العنوان مسـندا فالنص هو املسـند ٕاليه، و ٕاذا اك
  .اخل.....العميقة، و ٕاذا اكن العنوان دÌ فالنص هو املدلول

يشلك مرتكزا دالليا، :"ولقد ٔاشار مارتيين ٕاىل هذه العالقة فالعنوان Lلنسـبة ٕاليه         
لغوي جيب ٔان ينتبه ٕاليه فعل املتلقي، بوصفه ٔاعىل سلطة تلقي ممكنة، ومتزيه بأعىل اقتصاد 

  ).26"(ممكن الكتنازه عىل عالقات ٕاحالية مقصدية حرة ٕاىل العامل وٕاىل النص وٕاىل املرسل
  :وميكن تأويل  ما ذهب ٕاليه مارتيين wLطط التايل         

ٔاعىل اقتصاد  -        ٔاعىل سلطة تلقي                       -
  لغوي

                  -   
  02خمطط رمق 

  
� هذه أالسـئ� عقب قراءته لهذا العنوان ا´ي يمتزي بأعىل ٕاذن فاملتلقي سـيطرح مج     

وتفكيكه :" اقتصاد لغوي و ا´ي سـيدفعه ٕاىل اخلطوة الالحقة، ويه معلية ترشحي العنوان
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ٕاىل وحداته اSاe، اليت ميكن ٕادرا�ا يف سـياق النظام الرسدي املشحون بشحنات بالغية 
  ).27" (وداللية وفكرية

  .هذه الوحدات نسـتطيع كشف البنية العميقة للنص ومن خالل        
  :واجلدول التايل يوحض ما ذهبنا ٕاليه

The murder  of roger Ackroyd 
امللفوظات الرسدية اSاe عىل   )مقتل(امللفوظات الرسدية اSاe عىل العالمة السـمييائية 

  )روجر اكرويد(العالمة السـمييائية 
  )28(وبصفيت طبيبا حمرتفا  -
  )29( سـيكون من أالفضل اسـتخدام سالح ال يسـتطيع احملققون تتبع ٔاثره وصوال ٕايل مك -
  )30(ال ٔاشك ٔانين ٔاردت قت& منذ البداية  -
اكن حلو  -  )31(ال ٔاشعر Lٔالسف علهيا كام ٔانين ال ٔاشعر Lٔالسف عىل نفيس  -

  )32(املعرش، يدفع التربعات السخية لٔالعامل اخلريية 
  )33(السـنوات اليت ٔاعقبت  وفاة زوجته ٔاي رغبة يف تكرار الزواج  مل يظهر ٔاكرويد يف -
  )35. (قام برتبية ابن زوجته من رجل آخر حىت ٔاصبح رجال يعمتد عليه -

  
ٕاذن مقنا يف هذا اجلدول بترشحي بنية العنوان واليت تكونت من لكمتني دارت   

  .حوهلام رF لك امللفوظات الرسدية للرواية
وعليه فاملنظومة الرسدية للرواية مل خترج عن الثنائيتني الضديتني املرتبطتني          

وهو طبيب القرية وا´ي ميثل جانب الرش برمغ Iنته ) شـبارد(Lلعنوان، فالقاتل 
والثانية " روجر ٔاكرويد"النبي�،واليت مل تردعه من ارتاكب جرميتني أالوىل يف حق الضحية 

، )بوارو(حاره عندما اكتشف رسه وفضحت جرميته عىل يد احملقق يف حق نفسه وانت
والضحية كام يف اجلدول ٔاعاله ميثل جانب اخلري والعطاء والطيبة، ٔاما اجلاين فميثل جانب 

  .الكرب والطمع و اSهاء و الرش و إالرصار عىل اجلرم ؤاخريا قتل النفس
  حتيلنا بطريقة ٔاو بأخرى ٕاىل معرفةهذه العالقة :تأويل عالقة العناوين ببعضها البعض -ب
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الظروف السـياقية والثقافية لعناوين روا#ت ٔاغا� كرسـيت، فاملتتبع ٕالنتاج كرسـيت الروايئ يف 
مجموعة قصصية سـيجد ٔاهنا تتحدث  13رواية، و  67عاملها البولييس، وا´ي وصل ٕاىل 

  .اخل...ا عن معىن واحد وهو اجلرمية بلك ٔاشاكلها ؤانواعها ؤاسـباهبا ؤادواهت
اجلرمية فعل اج)عي حيمكه نسق ثقايف حمدد، وجدت يف اKمتعات :" و حنن نعمل ٔان       

  ).36" (القدمية والبدائية، واسـمترت ٕاىل اKمتعات املعارصة
وكام نعمل فأول جرمية عىل وجه أالرض اكنت بني أالخوين قابيل ا´ي قتل ٔاخاه        

  .ضاهابيل بسبب الغرية وعدم الر 
و السلوك إالجرايم ينبع من ثقافة اKمتع وخلفياته التارخيية، واKمتع الربيطاين Lٔي         

فٕاذا اكن "جممتع آخر يتكون من ٔافراد وجامعات، مهنا اwتل نفسـيا ومهنا السلمي ٔاخالقيا،
Ìمتع ويتضمن إاليذاء وKعتداء سلوك الفرد غري مساير للثقافة، ومعايري وقوانني ودين ا

  ).37" (عىل الغري حيمك عىل سلوكه بأنه سلوك ٕاجرايم والعكس حصيح
لكن الواقع يؤكد عكس ذ� وتؤكده روا#ت ٔاغا� كرسـيت فهناك من اKرمني   

املسايرين للثقافة بل وبلغوا مقهتا واعتدوا عىل الغري، وهناك ٔايضا من املتدينني من ارتكب 
  .اجلرم بأبشع صوره

فاKمتع هو ا´ي يضع الفرد منذ والدته يف :"ملدرسة الفرنسـيةٕاذن وكام تقول ا  
" وسط معتل قمييQا بدفعه ٕاىل اجلرمية بطريقة مبارشة، ٔاو ٕاىل نقص يف الرتبية والتكوين

)38.(  
  .فأالفعال املنحرفة ٕاذن تتوS عندما يكون ارتباط الشخص KLمتع ضعيفا ٔاو متصدعا

ٕاىل السلوك إالجرايم  Quebecمريكية يف الكيوبيك ولقد تطرقت املدرسة االٔ           
يعمد ٕاىل حتليل اسرتاتيجي عندما خيتار ارتاكب مع& :" وٕاىل اKرم خاصة ؤاكدت بأنه

إالجرايم، فهو يضع ٔامام عينيه غاية يريد حتقيقها، فيفكر يف املعدات املالية وا´هنية، 
  ).39" (والرضورية ويضع املزا# وأالخطار وقوة أالعداء
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          Sرم وتؤكد قناعاته يف سلوكه إالجرايم وسKٕاذن فهذه املدرسة حتلل نفسـية ا
اكخلروج عن املألوف، الرغبة يف المتS، البحث عن الشهرة : لك الطرق لتحقيق رغباته

  .اخل... والسـيطرة، أالخذ Lلثأر، الثورة عىل السلطة
ن بدرجات خمتلفة، قد تصل وهذه الرغبات كام نرى موجودة يف لك البرش لك  

  .عند اKرم ٕاىل ذروهتا وهكذا يرتكب احملرم
  :و لقد حاولنا تصنيف عناوين ٔاغا� كريسـيت يف اجلدول التايل       

  
  Lدنغتون 4.35قطار  -  ذكر زمان وقوع اجلرمية -1
  جرمية يف العيد -
الرسيع،  جرمية يف وادي النيل، جرمية يف قطار الرشق -  ذكر ماكن اجلرمية -2

جرمية يف العراق، جرمية يف ملعب الغولف، جرمية يف الصحراء، جرمية يف القرص، جرمية يف 
  القرية

  موت السـيد ماغنيت -  ٔاسامء الضحا# -3
  موت اللورد ٔارجوير -
  مقتل روجر ٔاكرويد -
  املهتمة الربيئة -  ذكر أالطراف الشاهدة عىل اجلرمية -4
  الشاهدة الوحيدة -
  الثةالفتاة الث -
  بصامت أالصبع -  البصامت اليت يرتكها اKرم -5
  أالصبع املتحرك -
  رصاصة يف الرٔاس -  سالح اجلرمية -6
  جنون Ìنتقام -  دوافعها ؤاسـباهبا -7
  الوصية املفقودة -
  جثة يف املكتبة -  الضحية ٔاو الضحا# -8
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  اجلثة الثانية -
  الضحية القات� -
  اةخامتة املأس -  اجلزاء والعقاب -9
- eانتقام العدا  

  حتر#ت Lكر Lين -  ذكر امس احملقق يف اجلرمية - 10
  القضا# أالوىل لبوارو -
  القضا# أالخرية لالٓنسة ماريل -

قضية اجلندي السـمئ، قضية الزوج احملبط، قضية السـيدة  -  ذكر ٔاسامء القضا# - 11
  .امضةاحلزينة، قضية موظف املدينة، قضية املرٔاة الغنية، القضية الغ

  
  :التعليق عىل اجلدول

لقد ٔارادت كرسـيت من خالل مج� هذه العناوين التعريف بعامل اجلرمية وإالجرام   
بلك حيثياته وهنا يمكن رس شهرهتا وتفردها Lٔحسن اكتبة روائية لهذا اللون من القصص 

  :عىل مر التارخي البرشي تقريبا، فقد امتازت روا#هتا Lخلصائص التالية
  .موض وٕا�رة انتباه املتلقي بأوجز العبارات ؤادلها عىل إالطالقLلغ -ٔا 

اسـتعانهتا Lحلقائق ِلُتلبس خيالها الواسع ٔاثواL واقعية جدا فقد اسـتخدمت ٔاسامءا  -ب
واقعية ٔالماكن زارهتا يه وزو�ا عامل االٓ�ر الشهري يف بالد الرشق كروايهتا جرمية يف 

جرمية : ذات ص� وثيقة Lلاكتبة و عاملها الواقعي كروايهتا العراق، Lٕالضافة ٕاىل ٔاماكن كثرية
  اخل....يف املكتبة، جرمية يف اجلو

ومن خالل قراءتنا لهذه الرواية جند ٔان للاكتبة معرفة كبرية بعامل أالدوية و العقاقري  -ج 
مما ٔاعطى جلرامئها مصداقية علمية  Iوالسموم وقد اكتسبهتا منذ اكنت ممرضة خالل ح ع 

  .ٔادبيةو 
  .املالحظ ٔان اKرم يف عناوين كرسـيت ظل غامضا وغري مذكور بسبب طابع روايهتا -د 
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اكwدرات، رسقة، قتل معدي، القتل اخلطأ، : هـ ـ ولقد ُصنفت اجلرمية ٕاىل ٔاقسام كثرية
 هتك العرض، واجلرامئ أالخالقية، ٕاال ٔان العقلية اليت امتازت هبا ٔاغا� وتربيهتا وقميها النبي�
والعالية جعلت اKرم عندها ال يرتكب تلمك اجلرامئ اليت متس Lٔالخالق واليت هتتك 

  .Lٔالعراض بل اكنت دوافعه تقريبا مادية حبتة
ةةةة         ::::اخلالصاخلالصاخلالصاخلالصــــ

  .تكشف عناوين روا#ت ٔاغا� كرسـيت عن مرجعيهتا وٕايديولوجياهتا يف احلياة -1
من لغهتا واتقاهنا للعبة الغموض  نصية العنوان ٔاو طريقة صياغته تدل عىل متكن الاكتبة -2

  .قصد جذب انتباه القارئ ٔا# اكن تو�ه وفلسفته
  .يعترب العنوان مركز الثقل اSاليل للنسـيج الروايئ -3
هذه العناوين خاضعة ٔايضا ملهنج الاكتبة ا´ي اختارته يف لك روا#هتا واليت حتقق فهيا  -4

عن احلقيقة، يف قالب من إال�رة  عن اجلرمية يف عامل ميلء Lلغموض والشك حبثا
  .والتشويق

  :وظفت يف هذه العناوين -5
  ...بوارو، االٓنسة ماربل، روجر كرويد: ٔاسامء إالعالم -أ 

  ...اجلرمية، اجلثة، : ٔالفاظ القتل -ب
  .ٔاسامء ٔالماكن خمتلفة اكنت مرسحا واسعا للجرمية - ج
  .ب، احلصان أالشهبذاكرة أالفيال، الثعل: توظيف ٔالسامء بعض احليوا'ت -د
  .البدe البنية: توظيف لبعض أاللوان -ه
  .، القضا# أالوىل لبوارو13الفتاة الثالثة، اللغز : توظيف لبعض أالرقام -و
طابع التشاؤم والسوداوية ا´ي طبع هذه العناوين، ٔالنه عامل ميلء Lلفظاعة، والشؤم  -6

القتل بأبشع صوره،كام ركزت عىل  ،القنوط، اليأس ،الهزمية، اخلوف، الرعب، احلزن،و
  .ٔاسلوب الشك، و Ìرتباك والغموض

تراوحت عناوين كرسـيت بني الطول والقرص فالطول يساعد عىل توقع املضمون  والقرص  -7
  .فهيا حيتاج ٕاىل قرائن فوق لغوية توF ملا يتبعه
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واملسـند ٕاليه أو  ولقد غلب عىل عناويهنا امجلل إالمسية املوضوعة لٕالخبار بثبوت املسـند -8
  .بال دالe عىل التجديد ٔاو Ìسـمترار، ٔاما امجلل الفعلية فهـي 'درة جدا

  .ٕارتباط عناويهنا بعامل اجلرمية والبحث عن اKرم -9
 .تأثري روا#ت ٔاغا� كرسـيت وخاصة عناويهنا عىل إالنتاج الروايئ البولييس - 10
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        جــــــــــعجــــــــــعجــــــــــعجــــــــــعرارارارااملاملاملاملهـوامــــــــــهـوامــــــــــهـوامــــــــــهـوامــــــــــشششش و  و  و  و ال ال ال ال 
        

سايم عياد وآخرون، معجم اللسانيات احلديثة، مكتبة لبنان 'رشون، بريوت،  -1
  .129م، ص 1997

، تعريب عبد امحليد اSواخيل ومحمد القصاص، مكتبة أالجنلو مرصية، "اللغة"فندريس،  -2
  .101، ص 950مطبعة خنبة البيان، Lريس ديسمرب 

هو اSراسة العلمية للغة، يف ذاهتا : ، ٔاو عمل اللغةLinguistiqueمصطلح اللسانيات  -3
ؤالجل ذاهتا، سواء اكنت مسـتعم� ٔاو Lئدة، وتكون هذه اSراسة عىل املسـتو#ت 

  .الصوتية، الرصفية النحوية واSاللية
4- Dictionnaire encyclopédique, paris 1999, P69 . 
5- L. Hock. La marque de titre dispositifs. Sémiotique d’une 

pratique textuelle, paris 1981, P5. 
6- Robert Paul, dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française, société de nouveaux lettrés, 1970, P88. 
، 1روبرت دي بوجراند، النص واخلطاب وإالجراء، ترمجة متام حسان، عامل الكتب، ط -7

  .88، ص 1988
جوزيف ميشال، دليل اSراسات أالسلوبية، املؤسسة اجلامعية لcراسات والنرش  -8

  .40، ص 1984والتوزيع، بريوت 
، 1986، 2صالح فضل، النظرية البنائية يف النقد أالديب، مكتبة أالجنلو املرصية، ط -9

  .141ص 
فقد سلط ويه مرتبطة بتفكري دوسوسري، 1930ظهرت التوزيعية يف و م ٔا حوايل - 10

روادها الضوء عىل البنية اللغوية Lعتبارها نظاما من الرموز يف معلية توزيعية سلمية تأخذ 
فهيا لك لكمة قميهتا املنطقية و اللغوية للوصول يف أالخري لبناء لغوي سلمي دون خمالفة لنظام 

  .اللغة
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، 2، ط2رمون طحان، أاللسنية العربية، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ج - 11
  .52،ص1981

، 2007، 2ٕابراهمي خليل، يف اللسانيات وحنو النص، دار املسرية، أالردن، ط - 12
  .83ص
   L. Hockٔانواع العناوين أالخرى لـ - 13
1-  Le titre dentatif  مبارش  

       -Le titre connotatif 2ٕاحيايئ        
       -Le titre principale 3رئييس       
        -Le titre secondaire4فرعي       
       - Le second titre     5العنوان الثاين       
       -Le sous titre  6العنوان التحيت       
         -Le titre imposteur7املزيف       
  -Le titre Romanesque 8الروايئ       

14 - Lio. Hock, la marque de titre, p 177. 
االتصال أالديب، الهيئة املرصية العامة محمد فكري اجلزار، العنوان وسـمييو طيقيا  - 15

  .21، ص 1998للكتاب، 
محمد شومان، حتليل اخلطاب إالعاليم، ٔاطر نظرية ومناذج تطبيقية اSار املرصية / د - 16

  .58، ص 2007، 1اللبنانية ط
  .58نفسه، ص  - 17
  .58نفسه  ص  - 18
ب العريب، اجلزائر، برشى البسـتاين، قراءات يف النص الشعري واحلديث، دار الكتا - 19
  .32، ص 2002، 1ط
  .32نفسه، ص - 20
  .72نفسه، ص  - 21
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عيل جعفر العالق، الشعر والتلقي، دراسات نقدية، دار الرشوق، عامن، / د - 22
  .173، ص 1997، 1أالردن، ط

23 - L. Hock La marque de titre, P177. 
 من أالحداث الرواية رسد قصيص نرثي يصور خشصيات فردية من خالل سلس� - 24

وأالفعال، واملشاهد، والرواية شلك ٔاديب جديد، مل تعرفه العصور ال�سـيكية والوسطى، 
ونشأ مع بواكري الطبقة الربجوازية، وما صاحهبا من حترر الفرد واكنت الرواية بدي� عن فن 

لتعبري حام� رساe جديدة، ل  18املالمح، ولقد نشأت الرواية الغربية يف ٔاوروL منذ القرن 
عن روح العرص، واحلديث عن خصائص إالنسان، وتعترب رواية دونكيشوت لرسفانتس 
ٔاول رواية فنية يف ٔاوروL ٔالهنا اعمتدت عىل املغامرة والفردية، وهذا نفسه مادعت ٕاليه 

  .الربجوازية اجلديدة
ل ٔاغا� بني ٔابوين ممترسني يف عامل الرتبية النفسـية والعقلية، مل تدخ 1890وSت عام  - 25

ٔابدا ٔاية مدرسة، شاركت يف احلرب العاملية أالوىل مكمرضة، وهناك تعرفت عىل ٔانواع 
عديدة من العقاقري والسموم، موظفة هذه اخلربة يف روا#هتا، تزوجت مرتني، ٔاول روا#هتا 

القضية الغامضة يف (ثلوج يف الصحراء، ومل يكتب لها النجاح مما دفعها ٕاىل كتابة روايهتا 
واليت ٔادخلهتا ٕاىل عامل النجاح والشهرة، ترمجت روا#هتا ٕاىل لك لغات العامل، ) لزسـتاي

  .1976وتوفيت سـنة 
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