
1 
 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي 

 جامعة ثيسمس يلت 

 لكية الآداب واللغات 

قسم اللغة والأدب العريب 

: املطبوع البيداغويج املوسوم بـ

 

ترمجت ادلصطلح النقدي  يف دروس
 

 نقد ومناجه:  ختصصالثالثة ليسانس ل م دلس نة ل

:  دادـــــــــــــإع
فـتوح محمـود . د

 

 2021/2022: الموسم الجامعي



2 
 

 :التعريف بادلطبىعت البيداغىجيت وأهدافها وعالقتها بالربنامج

 : التعريف مبىضىع ادلطبىعت

تعاجل ىذه اؼبطبوعة البيداغوجية ؿباضرات خاصة بطلبة السنة الثالثة ليسانس، السداسي 
:  بعنواف1النقد كاؼبناىج، كحدة التعليم األفقية، اؼبادة: السادس، شعبة الدراسات النقدية، زبصص

 ؿباضرة كفق الربنامج 12، كربتوم على 01:، اؼبعامل01:ترصبة اؼبصطلح النقدم، عدد األرصدة
اؼبسطر ؽبذا اؼبستول، بداية دبقدمة أحاطت باؼبوضوع من كل جوانبو، كتناكلت يف احملاضرات العناكين 

إشكالية الًتصبة كالتعريب، مث كقفت على القيمة اؼبعرفية للمصطلح : اؼبقًتحة كفق الربنامج كالتارل
النقد : النقدم بُت الًتصبة كالتعريب، كبعدىا تناكلت ترصبات اؼبصطلحات على اختالؼ أنواعها بُت

التارىبي، كالنقد النفساين كاالجتماعي كالبنيوم كاألسلويب، كمصطلحات السيميائية كالتفكيك كالنقد 
 .كغَتىا...الثقايف

كال ندعي أف ىذه احملاضرات قد أحاطت باؼبوضوع من كل جوانبو، أك أنٍت قد جردت 
كل اؼبصطلحات النقدية بآليات نقلها، بل مثل ىذه اؼبواضيع الشائكة ربتاج إذل اؼبزيد من البحث 

كاؼبعاعبة، ألف قضية توافد اؼبصطلح النقدم من الثقافة الغربية إذل البيئة العربية تتسارع كتكثر يوميا يف 
اؼبدكنات كاؼبعاجم العربية اؼبتخصصة اليت تؤلف كتنشر نتيجة الًتصبات اؼبتعددة بُت الباحثُت كانعداـ 

التنسيق بُت اؽبيئات العلمية كاألكاديبية يف الوطن العريب يف االتفاؽ على كضع اؼبصطلح النقدم 
كترصبتو يف آف كاحد، كقد جاءت ىذه احملاضرات لتقف عند مباذج ؿبددة من كل ترصبة للمصطلح 

النقدم، غَت أف اإلؼباـ باؼبوضوع يف صبيع احملاضرات صعب اؼبناؿ، ألف كل ؿباضرة حبد ذاهتا 
 . باستطاعتها أف ربمل عنواف مؤلف أك معجم متخصص يف اؼبصطلح النقدم

كؽبذا بالرغم فبا بذلتو من جهد فإين مقتنع بأهنا دل تبلغ درجة الكماؿ، بل جاءت 
لتوضح اؼبعادل الكربل كتبُت الطريق للطالب الناىم عن معرفة طرؽ ترصبة اؼبصطلح النقدم  من أجل 
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تزكيد ثقافتو بوضع اؼبصطلح النقدم كترصبتو كأىم اؼبصطلحات النقدية اليت تعدد ترصباهتا كفوضى 
 .نقلها يف اػبطاب النقدم العريب

 : أهداف التعليم

يعد ىذا اؼبقياس دبثابة كسيلة بيداغوجية سبكن الطالب يف مرحلة الليسانس من التعرؼ 
على مصطلحات اؼبناىج النقدية اؼبعاصرة، كؿباكلة التعريف خبلفياهتا كمرجعياهتا الفلسفية كالوقوؼ 

على تعدد مصطلحاهتا يف اػبطاب النقدم العريب اؼبعاصر، كىذا ما يسهل للطالب التفريق بُت 
اؼبصطلحات النقدية األجنبية كترصباهتا اؼبتعددة بُت الباحثُت العرب كمفاىيمها حبسب اجتهاداهتم يف 

 ...نقل اؼبصطلح بآلياتو اؼبختلفة من الًتصبة أك التعريب أك االشتقاؽ أك الًتصبة اغبرفية

 : ادلعارف ادلسبقت

ضركرة تعريف الطالب باؼبصطلحات النقدية األجنبية كمدل حضورىا يف اػبطاب النقدم العريب _ 
اغبديث كاؼبعاصر، كطريقة نقلها إذل  الدراسات العربية على اختالؼ اؼبشارب اللغوية كتنوع الثقافات 

الفكرية مشرقا كمغربا، كؿباكلة جرد ىذه اؼبصطلحات اؼبتخصصة على حسب اجتهادات النقاد 
 .العرب دبختلف آليات نقل اؼبصطلح النقدم

دراسة كتصنيف ابرز اؼبناىج النقدية اعبديدة كمدل حضورىا يف اػبطاب النقدم العريب اؼبعاصر _ 
كمعرفة آليات انتقاؿ ىذه اؼبناىج إذل النقد العريب من خالؿ الوقوؼ على أىم اؼبصطلحات النقدية 

كل _اليت تسارعت اعبهود العربية يف انتقاؽبا إذل اػبطاب النقدم العريب من خالؿ اجتهاد الباحثُت 
 .يف نقل كترصبة اؼبصطلحات النقدية الغربية_ على حسب ثقافتو كتوجهو
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 :مقدمت

 اللغة كائن حي تنمو بنمو مصطلحاهتا، كتضمحل بزكاؿ كعزكؼ أىلها، معلـو أف
كقد برىنت اللغة العربية خالؿ تارىبها الطويل على قدراهتا الفائقة إلهباد اؼبصطلحات اؼبطلوبة 
 كتوليدىا بشىت الوسائل كالطرؽ اؼبتوافرة لديها من اشتقاؽ ككبت كترصبة كؾباز كتعريب كغَتىا

 .من اآلليات

،  بعامةقد ظهر خالؿ القرف العشرين أعماؿ علمية كثَتة تناكلت اؼبصطلح اللساينك
إال أهنا سبيزت بأغلبية الطابع الفردم، كال غرك أف اؼبصطلحات اللسانية ربتاج إذل ضبط كتوحيد 
أكثر من غَتىا، كلذا شغلت قضية نقل اؼبصطلح كترصبتو يف العربية اؼبعاصرة اىتماـ العديد من 

يظنو الظمآف مادة _ عند بعض منهم_الباحثُت كاؼبفكرين، كلكننا نلمس فيو ضبابية كسراب 
.  يف التعامل مع اؼبصطلح األجنيب إال أنو كىٌم وبتاج إذل مراجعةتشفي غليلو

 جهود جبارة يف ىذا اجملاؿ للتأليف اؼبعجمي  اؼبعاصرينكقد كاف للباحثُت العرب
 يف مؤلفاهتم كمعاصبهم لتستوعب اؼبفاىيم اعبديدة بسهولة فائقة فاذبهوا إذل تدكينهااؼبتخصص 

 الذم ال طابع العفوماؿأىم ما يتسم بو الواقع العلمي اللساين العريب ىو اؼبتخصصة، غَت أف 
 ىذه العفوية إذل الكثَت من النتائج السلبية، كيف أدتكقد يهتم بأبعاد اؼبشكل اؼبصطلحي، 

مقدمتها االضطراب كالفوضى يف كضع اؼبصطلحات، كعدـ تناسق اؼبقابالت اؼبقًتحة للمفردة 
 كىذا ما أثر على اؼبردكد ؛ كاختالؼ كجهات النظر كتعدد مصطلحاهتا بتعدد مفاىيمهااألجنبية

فالغرب يينتج ككبن نًتجم دكف إدراؾ أصوؿ الًتصبة  الًتبوم ككٌلد لدينا تبعية مصطلحية،
، كىذا ما خلف لدينا فوضى اصطالحية يف ـبتلف كالتحكم يف اللغة اؼبنقوؿ منها كاؼبنقوؿ إليها

 .ؾباالت علـو اؼبعرفة
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قد شهدت الساحة العربية يف السنوات األخَتة ثورة نقدية عارمة ميزىا الطابع ك
العلمي للدراسات كاألحباث األكاديبية نتج عنها بركز العديد من اإلشكاالت يف الساحة النقدية 

العربية، ال سيما يف ؾباؿ نقل اؼبصطلح دبختلف آليات توليده، كبذلك ظهرت العديد من 
اؼبصطلحات اعبديدة يف اؼبعجم اللساين كالنقدم العريب، كهبدؼ التعامل مع ىذا االنفجار 
اؽبائل من اؼبصطلحات اعبديدة فقد ظهرت اعبهود العلمية ككثرت اغبركات الثقافية كالفكرية 

ؼبواجهة ىذا الوضع بتأسيس ؾبامع لغوية كىيئات علمية مثل مكتب التنسيق باؼبغرب كؾبالت 
أكاديبية كصناعة معاجم متخصصة يف كل ميداف، إال أف ىذا دل يشفع لتوحيد الرؤل كاألفكار 

. مشرقا كمغربا يف العادل العريب يف ضبط اؼبصطلح كتوحيده

من جهود أبنائها يف كإف اؼبتأمل يف الساحة النقدية العربية اؼبعاصرة هبد الكثَت 
ظهور العديد ب ، كىذا ما ساىمناىج النقدية اؼبعاصرةاىتمامهم بادلدراساهتم األكاديبية كالبحثية 
ة جهودىم كإسهاماهتم النقدية، كدراسالنقدية الغربية عماؿ لأل هتممن اؼبصطلحات نتيجة ترجم

 شكاالت نقدية يف اػبطاب النقدم العريب متمثلة يف طريقة نقلإفأدل ذلك إذل ظهور 
، كمن ىنا جاء التفكَت يف اؼبطبوعة البيداغوجية إلماطة ا ككيفية التعامل معواؼبصطلحات النقدية

، لتقف  اؼبصطلح النقدم ترصبةاللثاـ عن الغموض كااللتباس كالتداخل اؼبصطلحي الذم أصاب
عند أىم اؼبصطلحات النقدية اليت نقلت إذل العربية بالًتصبة، كىذا انطالقا من الربنامج اؼبسطر 

 :لطلبة السنة الثالثة لسانس زبصص نقد كمناىج، كىي كالتارل
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إشكاليت الرتمجت والتعريب :احملاضرة األوىل

لقد منَّ اهلل سبحانو كتعاذل على اللغة العربية كاصطفها بأف تكوف ترصبانا لوحيو، كدستورا 
ؽبذه األمة ككيانا ؽبويتها، فشرفها بكتابو اؼبقدس، كجعلها لغة خالدة خلود لغة النص القرآين، فالعربية 
الفصحى ثابتة من حيث تراكيبها كقواعد نظمها، كىي لغة نامية كمتطورة من حيث ألفاظها كدالالهتا 

، كإف أنبية احملافظة عليها كتنميتها ال ترجع إذل 1كأساليبها كمصطلحاهتا الستيعاب كل ما ىو جديد
لغة القرآف الكرمي كلغة الًتاث العريب كحسب، بل ألف العربية الفصحى أداة دعم _ فقط_كوهنا 

 .2"العالقة الثقافية بُت كل أقطار العربية، ألهنا كسيلة التقدـ العلمي كتكوين مستقبل األمة العربية

كقد أٍكذل علماء العرب اىتماما كبَتا باؼبصطلح منذ زمن بعيد، نظرا ًلما لو من دكر بارز 
كأساسٌي يف ترصبة اؼبفاىيم الًعلمٌية، كالسيما يف العصر اغبديث الذم عرؼ تدٌفقا متسارعا، كسيال 

إذا :"متواصال من اؼبفاىيم، كالٌنظريات، كالٌرؤل، كالٌتصٌورات، كعن ىذا االىتماـ يقوؿ بلعيد صاحل
كاف سٌر قباح الٌدراسات الٌلغويٌة الغربٌية يعود إذل الٌتعاكف العلمٌي بُت الٌدكؿ األكربٌية، كىذا الٌتعاكف 

كلٌية للمصطلحات عًبعلها موٌحدة قدر اإلمكاف، فإٌف ىذا ما ربتاج إليو الٌلغة  أٌدل إذل كضع اؼبعايَت الدَّ
العربٌية ليكوف ىناؾ عرؼ اصطالحٌي موٌحد، فهي حباجة إذل بناء مفهومية جديدة من خالؿ 

  3".استيعاهبا ؼبصطلحات جديدة

كقد شاع يف بعض الًتاكيب اللغوية كاأللفاظ األجنبية يف اللغة العربية على غَت عيرؼ 
قواعد العربية، كخاصة منها ما يتصل باؼبصطلح الفٍت اعبديد، حيث قبد بعضا منو متداكال يف 

دراسات اؼبعرٌبُت دكف أف يكلِّفوا أنفسهم بعض العناء يف إهباد مقابال لو يف العربية، كقبل أف تقوؿ فيو 
اجملامع اللغوية كاؽبيئات األكاديبية ىي األخرل كلمتها، كيعد ىذا عمل فردم يقـو بو شخص ـبتص 
أك على العكس، فيسلك يف اؼبصطلح سلوكا آخر، كعلى ىذا قبد أنفسنا أماـ زخم ىائل من الغزك 
األجنيب للمفردات العربية، أك فيما يسمى باعبديد اؼبعرَّب، كىذا األخَت ىو ما وبتفظ فيو باألصل 

، ...الديبقراطية، كاالستقراطية، كالربجوازية: األجنيب، مث يضاؼ إليو شيء من العربية، كمن مثل ذلك

                                                             
 .120_119العربية الفصحى بُت ؽبجاهتا كعاميتها اؼبختلفة،  ص: عبد الكرمي خليفة_ 1
 .34اللغة العربية يف العصر اغبديث قضايا كمشكالت، ص:ؿبمود فهمي حجازم_ 2

. 06الٌلغة العربٌية الًعلمٌية، ص: صاحل بلعيد -  3
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كغَتىا من اؼبفردات اعبديدة يف العربية اؼبعاصرة، كأنكى من ىذا أف أساليب اللغات األعجمية يف 
النحت كالًتكيب كجدت سبيلها إذل العربية، فشاعت يف الصحف كسائر األدبيات العربية، كمن 

، كىذا اعبديد استقر يف العربية ...أفرك آسيوية أنكلو أمريكية، كأنكلوسكسوف، كىندككأركبية: ذلك
 .1اؼبعاصرة، فاستعملو اؼبختصوف كغَتىم، كألفو اؼبعنوف بالعلم كاؼبعرفة

كمن ىنا نشأ التفكَت يف التعريب، الغناء العربية باؼبصطلح الفٍت للوسائل كاألدكات 
كاؼبعاين اعبديدة، مث فكركا يف جعل العربية لغة العلم، فكاف لطائف منهم ما أرادت، كلقد انصرؼ 

 :جهود األكائل العاملُت يف التعريب يف مطلع ىذا القرف إذل إتباع أسلوبُت

 هتيئة اؼبصطلح العلمي بأخذه جبملتو من اللغة األجنبية، كإجراء تغَت طفيف عليو :األول
ينصرؼ إذل األصوات كمعاعبتها عالجا يهيئ من اؼبادة األجنبية شيء على غرار األبنية كاألصوات 

. العربية

أف يتجو إذل العريب فيختار من موادىا مادة على أية ىيئة كانت لتؤدم اؼبعٌت اعبديد أك : الثاني
. 2أسلوب الًتصبة: قل اؼبصطلح العلمي، كيسمي إبراىيم السامرائي ىذا األسلوب

كيعدُّ اؼبصطلح النقدم من بُت اؼبصطلحات الذم شغل الباحث العريب يف حقل 
الدراسات النقدية اؼبعاصرة كاىتم بو كثَتا بنقلو كترصبتو من لغتو األصلية إذل اللغة العربية، غَت أف 

االشتغاؿ بًتصبة اؼبصطلح عملية يف غاية اػبطورة كالتعقيد، ألف ذلك ال يستدعي من اؼبًتجم إتقاف 
اللغة اؼبًتجم منها فقط، بل البد بعدىا من اإلؼباـ باغبقل النقدم اؼبشتغل فيو كالتخصص يف 

مصطلحاتو،  

فتغَت طرؽ نقلها بُت الًتصبة كالتعريب، فأدل ذلك إذل تغَت يف مفاىيمها كتعدد 
مصطلحاهتا من بيئة إذل أخرل، كقبل أف نفصل اغبديث يف ذلك البد لنا من اإلحاطة دبفاىيم آلية 

: الًتصبة كالتعريب كالعالقة بينهما

                                                             
 246_245غزك األساليب األعجمية للعربية كالغزك األجنيب للعربية، ص:إبراىيم السامرائي_  1
 .182_181العربية كاؼبصطلح العلمي، ص: إبراىيم السامرائي_ 2
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تطلق الًتصبة يف اللغة على تفسَت لغة بلغة أخرل، أك تدؿ على التفسَت  :تعريف الترجمة_  أوال
كاإلبانة كاإليضاح، أك نقل كالـ من لغة إذل لغة أخرل، كيف االصطالح ال يبتعد اؼبعٌت اللغوم عن 

بياف : الًتصبة:"فقد جاء يف كشاؼ اصطالحات الفنوف للتهانوم معناىا بقولو: اؼبعٌت االصطالحي
، كفسر أبو 1"لغة ما بلغة أخرل، كاللساف اؼبًتجم عنو ىو لساف آخر، كفاعل ذلك يسمى ترصباف

إبداؿ لفظة بلفظة تقـو مقامها، خبالؼ : الًتصبة: البقاء الكفوم بُت كل من الًتصبة كالتفسَت بقولو
إف معٌت الًتصبة ىو نقل معٌت كل نص بلغتو األصلية إذل لغة مغايرة مع : كمن ىنا نقوؿ . 2"التفسَت

 .اؼبعادلة يف اؼبعٌت بينهما

: تنقسم الًتصبة كفق األسلوب اؼبتبع فيها إذل قسمُت نبا: أقسام الترجمة: ثانيا

 كوبلو لبعضهم تسميتها بالًتصبة اغبرفية، كىي تقتضي إلتزاـ الصورة اللفظية :الترجمة اللفظية_ 1
. كترتيب العبارات كالًتاكيب يف النص األصلي

 كتسمى بالًتصبة اؼبعنوية ؼبا فيها من التصرؼ، بل إف بعضهم جعل منها نوعا :الترجمة الحرة_ 2
.  3الترجمة الحرة جداظباه 

: 4يبكن إصباؿ شركط الًتصبة يف النقاط التالية: شروط الترجمة: الثثا

. الرباعة اللغوية بلغة األـ كالرباعة يف ربقيق اؽبدؼ يف نقل اؼبعٌت بأسلوب فبيز_ 

. الثقافة العامة الوافدة للتخصص_ 

. الربط احملكم بُت الًتاكيب يف ترصبة النص_ 

. ذبنب الغموض كاللبس_ 

. االىتماـ بالصياغة ال التبديل_ 

                                                             
 .414، ص1كشاؼ اصطالحات الفنوف، ج:  التهانوم ؿبمد بن علي1
 .105، ص2الكليات، ج:  أبو البقاء الكفوم2
 . كما يليها13الًتصبة اؼبشوىة كفوضى اؼبصطلح اللساين،  ص: كليد ؿبمد السراقيب:  ينظر3
 . كما بعدىا25الًتصبة اؼبشوىة كفوضى اؼبصطلح اللساين، ص: كليد ؿبمد السراقيب:  ينظر4
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. إيثار التعريب على الًتصبة_ 

. إضاءة مواضع من النص اؼبًتجم عن طريق ضرب األمثلة من كاقع اللغة اليت ينقل النص إليها_ 

. اإلؼباـ بسالمة األسلوب من كل جوانبو اللغوية_ 

. مراعاة التقسيم األصلي لفقرات النص بلغتو األصلية_ 

كضوح اؼبصطلح ككحدتو _ 

إذا كانت الًتصبة هتتم بنقل اؼبصطلح من لغتو األـ إذل مقابل لو يف اللغة : تعريف التعريب: رابعا
العربية، فإف التعريب خالؼ ذلك فهو يعٌت بنقل اؼبصطلحات من اللغة األجنبية كتطويعها ؼبالئمة 

الذكؽ العريب يف النطق، أم ىو صقل اللفظ األعجمي كإخضاعو لنهج العربية كإعطاؤه جنسية لغوية 
 أضبد ، كقد تعددت مفاىيم التعريب بُت الباحثُت العرب، ككلها تصب يف مفهـو كاحد،فمثال1عربية

إف التعريب ىو نقل الكلمة األعجمية دبا يتفق كأبنية العربية كصيغها، سواء كقع :"مطلوب يعرفو بقولو
فيها تغيَت أك دل يقع، كىو نوع من االقًتاض الذم تلجأ إليو اللغات لسبب من األسباب أك ؽبدؼ 

، كهبعلو مصطفى 2"من األىداؼ، كحاجتها إليو أك تلمحها بو، أك تأثرىا بثقافة األجنيب كلغتو
ىو يف األصل أخذ الكلمة غَت العربية كإحداث بعض التغيَت اللفظي فيها، حبسب ما يقتضيو :"جواد

النطق العريب من قلب كثَت من التاءات كالطاءات، كقلب اؽباء يف أكاخر الكلمات الفارسية قافا أك 
 .3"جيما أك كافا، كٌصب الكلمة اؼبستعارة يف قالب عريب

ىو إدخاؿ اللفظ األعجمي يف العربية بعد تبديلو كهتذيبو يف لفظو ككزنو دبا :"أما ؿبمد اؼببارؾ فعٌده
إقامة اللفظ األجنيب على كزف عريب بوساطة النقص أك :"، كعٌرفو عبد الصبور شاىُت4"يناسب العربية

                                                             
 .292فقو اللغة كخصائص العربية، ص: ؿبمد اؼببارؾ:  ينظر1
. 33 صحركة التعريب يف العراؽ،  2
 .285الدراسات اللغوية يف العراؽ يف النصف األكؿ من القرف العشرين، ص:  عبد اعببار جعفر كىيب القزاز3
 .196 فقو اللغة كخصائص العربية،  ص4
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تدخيل األلفاظ كلمة من اشتقاقنا، نضعها يف :"، يقوؿ(تدخيل األلفاظ)، كيسميو 1"الزيادة أك القلب
. 2"مقابل تعريب األلفاظ

نظرا للتداخل يف اؼبفهـو بُت مصطلحي الًتصبة كالتعريب، كما أحدثو ىذا األخَت من 
فهو يف الًتاث . 3بلبلة يف األذىاف بُت اؼبثقفُت العرب، جعل اؼبهتمُت بو إذل الفصل بينهما

  كما 4"فأما التعريب يف عصرنا فقد صار مرادفا للًتصبة... مصطلح قدمي كىو غَت الًتصبة"العريب
. عيرؼ يف اؼبشرؽ العريب

كىذا اإلطالؽ األخَت أحدث فوضى عند اعبمهور من غَت اؼبعرَّبُت اؼبتخصصُت، فارتأينا 
!. من خاللو أف نوضح العالقة اليت تربط اؼبصطلحُت، كنربز نقاط التالقي كالتباعد بينهما ؟

من الصعب أف مبيز بُت حركيت الًتصبة كالتعريب يف مسَتهتما التارىبية، كلكنهما 
متداخالف من حيث اآلثار كالنتائج، كـبتلفاف من حيث األىداؼ كالوسائل، كلبلص يف األخَت إذل 

 ىي نقل من اللغة األجنبية إذل ما يقابل النص أك اؼبصطلح العلمي باللغة العربية، حبيث :الترجمةأف 
ال يتاح للمًتجم ؾباؿ التصرؼ يف الشكل كاؼبضموف، كلن يتحقق قباحها إال دبدل استيعاب اؼبًتجم 

 فهو ؿباكلة نقل اؼبصطلحات العلمية كما يتعلق هبا من لغة :التعريبللغتُت كإجادتو لفن الًتصبة، أما 
. أجنبية إذل اللغة العربية مع ربويرىا يف النطق ليتالءـ مع اللساف العريب

كهبذا فالًتصبة كالتعريب آليتاف مهمتاف يساعداف اللغة العربية يف النمو كالتطور كمواكبة 
. الركب اغبضارم كما تأتى معو من مصطلحات جديدة

 

 

                                                             

 .309 العربية لغة العلـو كالتقنية، دار االعتصاـ، القاىرة مصر، دط، دت، ص1
 .335اؼبرجع نفسو، ص 2
 .59الًتصبة كالتعريب كاؼبصطلح، ص: بوبكر فراجي: ينظر 3
عريب إقبليزم )قاموس اؼبصطلحات اللغوية: إميل يعقوب كآخركف: كينظر. 65يف شعاب العربية، ص: إبراىيم السامرائي 4

 .201، ص(فرنسي
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 :المصطلحات اللغوية في الدرس العربي بين الترجمة والتعريب_  خامسا

لقد شهد القرف العشرين تطورا رىيبا كثورة لسانية كبَتة يف ـبتلف ؾباالت العلـو العربية، 
ككاف من نتائجها ظهور عقبات كبَتة يف كضع اؼبصطلح اللساين كالنقدم كترصبتو كتعريبو بُت النقاد 

العرب كاللسانُت كاؼبهتمُت بالًتصبة، كىنا ظهرت العديد من اؼبصطلحات اعبديدة اليت ال عهد ؽبا 
باللساف العريب، فكاف لزاما على الباحث العريب كاالكاديبي أف يشد ازاره كيشمر على سواعيو من 

أجل أف يهيأ نفسو كهبهز فكره كمعجمو اللساين الهباد مقابالت عربية أك مصطلحات موازية ؽبذه 
. اؼبفاىيم الغربية للتعامل مع ىذا االنفجار اؼبعجمي الذم جاءت بو اغبضارة الغربية

كيف ىذه الفًتة تعددت اعبهود العربية كاالسهامات النقدية لدراسة اؼبصطلحات اللسانية 
أحادية أك ثنائية )كترصبتها كنقل مفاىيمها الغربية إذل اللغة العربية، كذلك بتأليف معاجم متخصصة 

العصب اؼبركزم الذم يهيمن على "تعٌت باؼبصطلحات اللسانية، ألف االىتماـ باؼبصطلح يعٌد  (اللغة
منظومة الفكر، شأنو يف اػبطاب شأف األعمدة يف البناء، ما دل تستويف موضعها فإف البناء مآلو إذل 

. 1"اهنيار، ككثَتة ىي األبنية اليت هتاكت اباف اؽبزة األكذل حاؿ الصداـ بُت اؼبفهـو كاؼباصدؽ

كإف اؼبالحظ يف بعض اؼبعاجم اللسانية اليت ديكنت يف السنوات األخَتة هبد أهنا قد 
سبيزت بأغلبية الطابع الفردم ذات النزعة الذاتية كاالجتهادات الشخصية، كىذا ما كٌوف شحنة قوية 

كتشتت كاسع يف نقل اؼبصطلح كترصبتو يف العربية اؼبعاصرة، نتيجة التعصب _ أحيانا_كضبابية عاسبة 
أك األخذ من معاجم كقواميس عامة غَت متخصصة، أك غياب ىيئات علمية أكاديبية ـبتصة من 

. ؾبامع لغوية كمراكز للتعريب كالًتصبة يف الوطن العريب يركن إليها كاضع اؼبصطلح اللساين

كمعلـو أف معاجم اؼبصطلحات اللسانية اليت دكنت كتداكلت بُت اللسانيُت كأىل 
مظلة حبثية تضم ربت جناحها "االختصاص للتعبَت عن األفكار كاؼبعاين اللسانية، يبكن أف تكوف 

، كإف منهجية ىذه اؼبعاجم يف كضع اؼبصطلحات 2"أعماال علمية تبحث يف اؼبصطلحات اللسانية
ألف من معاجم أك مسارد ؽبذه اؼبصطلحات، كىي يف معظمها "اللسانية تنطلق من مبدأ أف كل ما 

                                                             
. 70 جاد عزت، اؼبصطلح النقدم اؼبعاصر بُت اؼبصريُت كاؼبغاربة، ص 1
 .341 ظبَت استيتية، اللسانيات اجملاؿ كالوظيفة كاؼبنهج، ص2
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، كعليو 1"تتخذ اؼبصطلح األجنيب أك اؼبفهـو األجنيب منطلقا للبحث عن مقابال عريب، كليس العكس
الذم دخل إذل الدرس اللساين العريب عن طريق الًتصبة باعتبارىا "فإننا نقصد باؼبصطلح اللساين ىو 

. 2"نقال للمفاىيم اؼبستجدة على ساحة اللسانيات خالؿ القرف العشرين

كإف اؼبتأمل كاؼبمعن النظر فيما يكتب اليـو كيًتجم للمصطلحات اللسانية الغربية يف 
اآلكنة األخَتة، هبد أف الطابع العفوم ىي ظبة اتسم هبا جهدىم يف دراساهتم كصناعة معاصبهم، 

عفوية ال تقًتف دببادئ منهجية دقيقة، كال باالكًتاث باألبعاد للمشكل اؼبصطلحي، "كىي يف اغبقيقة 
كقد قادت ىذه العفوية إذل الكثَت من النتائج السلبية، كيف مقدمتها االضطراب كالفوضى يف كضع 

؛ ألف الفجوة اغبقيقية منبعها يكمن 3"اؼبصطلحات، كعدـ تناسق اؼبقابالت اؼبقًتحة للمفردة األجنبية
توليد اؼبصطلح كاستعمالو، األمر الذم أدل إذل اختالؼ كجهات النظر كأثر على نتائج البحث "يف 

كاؼبردكد الًتبوم ككٌلد لدينا تبعية مصطلحية، فالغرب ينتج ككبن نًتجم دكف إدراؾ أصوؿ الًتصبة 
كالتحكم يف اللغة اؼبنقوؿ منها كاؼبنقوؿ إليها كإدراؾ اػبلفيات الثقافية كاألسس الفكرية الكامنة خلف 

اؼبصطلحات كاؼبوجهة ؽبا كبو ربقيق أىداؼ ؿبددة، كقد أثر ىذا على كل صيغ اػبطاب العريب 
. 4"إعالما كاقتصادا كتربية كحبثا علميا كسياسيا كثقافة كرؤيا مستقبلية

كوبق لنا أف _كبالرغم من اعبهود اليت بذلت يف صناعة اؼبعاجم اللسانية اؼبتخصصة 
إال أننا ما زلنا قبد الكثَت من االضطراب كاللبس كالضبابية كغياب الدقة يف ترصبة _ نفتخر هبا

 طروبة فأرداىااؼبصطلح كاهباد اؼبقابل الدقيق لو، كىي يف اغبقيقة مرض عضاؿ أصاب ىذه اعبهود 
الفراش بُت الكثَت من اؼبًتصبُت كالنقاد فكانت النتيجة تعدد اؼبقابالت العربية للمصطلح األجنيب 

. الواحد، زيادة على ذلك غياب الضوابط اؼبشًتكة يف ترصبة اؼبصطلح كتعريبو

 

 

                                                             
. كينظر، اؼبصطلح األلسٍت العريب كضبط اؼبنهجية. 30 أضبد ـبتار عمر، ؿباضرات يف علم اللغة اغبديث، ص1
 .151 يوسف مقراف، اؼبصطلح اللساين اؼبًتجم مدخل نظرم إذل اؼبصطلحات ص2
 .394 عبد القادر الفاسي الفهرم، اللسانيات كاللغة العربية، ص3
 .48_47 بشَت إبرير، الذخَتة العربية مشركع علمي حضارم، ص4
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لقد حصل اختالؼ كبَت يف نقل اؼبصطلحات  :فوضى نقل المصطلحات اللسانية _ سادسا
: اللسانية يف الدراسات العربية بُت الًتصبة كالتعريب، كىذا ما حصل عند نقل اؼبصطلح الصويت

(phonology) ك(phonetics) ،اللذين دل تتحدد داللتهما يف لغتهما األـ بشكل دقيق ،
على الرغم من كثرة استخدامهما يف علم اللغة االقبليزم، إال أننا قبد ؽبما عدة تفسَتات اليت توقع 

:  1الباحث يف حَتة كارتباؾ

للداللة على ذلك النوع من  (phonetics) استعمل دم سوسَت مصطلح  .1
العلم التارىبي الذم وبلل األحداث كالتغَتات كالتطورات عرب السنُت، يف حُت حدد 

 .بدراسة العملية اؼبيكانيكية للنطق، كعده من أجل ذلك مساعدا لأللسنية (phonology)ؾباؿ

يف عكس ما استعملو  (phonology)أما مدرسة براغ فتستعمل مصطلح  .2
فيو دم سوسَت؛ إذ تريد بذلك الفرع من األلسنية الذم يعاجل الظواىر الصوتية من ناحية كظيفتها 

فقد أخرجو  (phonetics)فرعا من األلسنية، أما  (phonology)اللغوية، كلذلك قبدىا تعرب 
 .معظم رجاؽبا من األلسنية كعٌدكه علما خالصا من علـو الطبيعة يقدـ اؼبساعدة لأللسنية

لعشرات السنُت  (phonology)كاستعملت األلسنية األمريكية مصطلح  .3
دبعٌت تاريخ األصوات كدراسة التغَتات اليت ربدث يف أصوات اللغة نتيجة تطٌورىا، أما مصطلح 

(phonetics)  فقد استعمل يف معٌت العلم الذم يدرس األصوات الكالمية كيصنفها كوبللها من
 . كإمبا فقط باالشارة إذل كيفية انتاجها كانتقاؽبا كاستقباؽبا. غَت إشارة إذل تطورىا التارىبي

  ك phonetics)من األلسنيُت من رفض الفصل بُت ما يسمى .4
phonology)ألف أحباث كلٍّ منهما تعتمد على األخرل ، ككضع االثنُت ربت مصطلح ،: 

phonetics أك ربت مصطلح  phonology. 

كمعظم األلسنيُت اآلف على زبصيص الفونولوجي للدراسة اليت تصف كتصنف  .5
أما اؼبصطلح فونتكس فيقصركنو على دراسة أصوات الكالـ مستقاة من . النظاـ الصويت للغة معينة

                                                             
 .39كؿباضرات يف علم اللغة اغبديث، ص. 586_584اؼبصطلح األلسٍت العريب، ص: أضبد ـبتار عمر:ينظر 1
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تقابالت مباذجها كعن ذبمعاهتا يف لغة معينة كدكف النظر إذل كظائفها اللغوية أك حىت معرفة اللغة اليت 
. تنتمي إليها

كقد انتقل اػبالؼ يف مفهـو اؼبصطلحُت إذل اللغة العربية، فاستعملهما األلسنيوف العرب 
كعرٌبو إذل  (phonetics)كل على حسب دراستو كمدرستو األلسنية، فمنهم من أبقى اؼبصطلح 

علم األصوات »أك « علم األصوات»أك « الصوتيات»: ، كمنهم من عرٌب عنو باؼبصطلح(فوناتيك)
، (phonology)، كحدث الشيء نفسو بالنسبة ؼبصطلح «علم األصوات العاـ»أك « اللغوية

علم »أك « علم الفونيمات»: ، كمنهم من عرٌب عنو باؼبصطلح(فونولوجيا): فمنهم من أبقاه كعرٌبو
« علم كظائف األصوات»أك « علم األصوات التنظيمي»أك « علم األصوات التارىبي»أك « األصوات

 .1«علم األصوات التشكيلي»، أك «علم التشكيل الصويت»أك 

فهذين اؼبصطلحُت ىبتالفاف اختالفا تاما، كقد أكضحت كفاء البيو اػبالؼ فيهما من خالؿ 
الدراسة اؼبستفيضة يف ؾباؿ الصوتيات، كانتهت إذل أف علم الفنولوجي كعلم الفونيتيك نبا كجهاف 
لعملة كاحدة، ىي الصوت البشرم، كأف ىذين النوعُت من البحث كالدراسة يعتمد أحدنبا على 

األحر، كىي مع ذلك ربذر من االعتقاد بأف ىذا اؼبصطلح أك ذاؾ لو داللة كاجدة عند صبيع 
الكتاب على اختالؼ عصورىم، أك حىت عند الكاتب لواحد يف صبيع ما يكتب، لو أف ىذا 

. 2اؼبصطلح يطابق سباـ اؼبطابقة ما يًتجم بو عادة يف لغة أخرل من اللغات

( poetics)كمثل ما حدث مع بقية اؼبصطلحات السابقة يقاؿ األمر ذاتو عن مصطلح 
الشعرية، االنشائية، الشاعرية علم األدب، : فقد ترجم إذل العربية على النحو األيت: الالتيٍت األصل

  كعن مصطلح،3بويطيقا، كبويتيك: الفن االبداعي، فن النظم، فن الشعر، نظرية الشعر، كعٌرب 
(semion) السيميولوجية، السيميائية، : اليوناين األصل الذم ترجم إذل العربية على النحو اآليت

 الذم Deviation: ككذلك مصطلح. 4كعلم العالمات، كسيمياء، كعلم اإلشارات، كالدالئلية

                                                             
. 586_584اؼبصطلح األلسٍت العريب، ص: أضبد ـبتار عمر:ينظر 1
 .27أطلس أصوات اللغة العربية، ص:  كفاء البيو2
 .16_14مفاىيم الشعرية، ص: غبسن ناظم:ينظر 3
. 8_7إشكالية اؼبصطلح النقدم اؼبعاصر،  ص: بساـ قطوس كؿبمود درابة:ينظر 4
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االنزياح، االكبراؼ، العدكؿ، االنتهاؾ، اػبرؽ، الغرابة، التغريب، : ترجم إذل العربية على النحو األيت
. 1اإلغراب، األصالة اؼبفارقة

كقد أرجع سباـ حساف سوء ترصبة اؼبصطلح كاؼبخاطر اعبسيمة الذم وبدثو التعدد 
أف معظم اؼبًتصبُت للمصطلحات كانوا يف ماضيهم طالبا "كاالضطراب يف شيوعو يف كقتنا اغباضر إذل 

يف جامعات الغرب يتلقوف العلم بواسطة اؼبصطلحات األجنبية، كينشئوف أطرىم الفكرية من خالؿ 
ىذه اؼبصطلحات، كقد يفكر أحدىم يف كيفية التعبَت بالعربية عن مفهـو اصطالحي ما، فيصل 

مستقال إذل ترصبتة دكف أف ينظر يف احتماؿ كجود ترصبة لو سابقة قاـ هبا غَته، حىت إذا عاد إذل بلده 
العريب عاد كيف جعبتو عدد من ؿباكالت الًتصبة اليت تفتقر إذل شرط العرفية الواجبة للمصطلح، كىكذا 

. 2"زبتلف ؿباكالت الًتصبة للمصطلح الواحد حىت يف حدكد اؼبؤسسة العلمية الواحدة 

: إشكاالت ترجمة المصطلحات اللغوية_  سابعا

بدأت اؼبشكلة تظهر مع بدايات القرف العشرين حُت بدأ االتصاؿ بالدراسات الغربية، 
كشرع عدد من اؼبستشرقُت بدراسة اللغة العربية كأعوزىم البحث يف إهباد مصطلحات تقابل تلك 
اؼبصطلحات اؼبوجودة يف اللغات الغربية، كدبركر الوقت كازدىار اغبضارة  تفاقمت اؼبشكلة أكثر 
نتيجة الزخم اؽبائل من اؼبصطلحات الوافدة كما يصاحبها من اختالفات يف اؼبفاىيم كتطور يف 

مدلوالهتا، كذلك قبد مثال عن يوئيل يوسف عزيز يذكر اؼبعانات اليت يكابدىا يف ترصبتو للمصلحات 
إف صعوبة ترصبة دم سوسَت تكمن يف اؼبصطلحات اللغوية الكثَتة، :"يف كتاب دم سوسَت، يقوؿ

فما زاؿ علم اللغة حديث العهد يف العربية دل يتبلور كثَت من مصطلحاتو اليت دخلت العربية، لذا 
، كيف بعض األحياف قبد 3"رأيت أف أثبت اؼبصطلح باألقبليزية جنبا إذل جنب مع الكلمات العربية

فيستخدـ _ دكف حىت ؿباكلة تعريبة كإخضاعو للصياغة العربية_بقاء اؼبصطلح األجنيب كما ىو "

                                                             
 .13_11االنزياح مصطلحا نقديا، ص: االنزياح كتعدد اؼبصطلح ، كموسى ربابعة: أضبد كيس: ينظر 1
 .330مقاالت يف اللغة كاألدب، ص:سباـ حساف 2
 .04علم اللغة العاـ،  ص:دم سوسور 3
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ابستمولوجيا كأبالتيف كاكوستيكي كجراماطيقا كدياكركين كفوناتيك كبرادصبايت : مصطلحات مثل
. 1"كسنتجمايت كساميولوجيا، كغَت ذلك

التعدد يف التعبَت عن مفهـو اؼبصطلح الواحد كذلك من بُت االشكاالت  كتعد  ظاىرة
سأستخدـ يف القسم التارل :"اليت يعاين منها اؼبصطلح اللغوم يف الدراسات العربية، يقوؿ جوف الينز

عددا من اؼبصطلحات اليت جاء هبا أكسنت، إال أنٍت دل أعطها التعبَت الذم أعطاه إياىا أكسنت 
بالضبط، ففي بعض اغباالت قبد أف تفسَته غَت كاضح على اإلطالؽ، كيف حاالت أخرل يكوف 

 Phoneme)مصطلحات :  ، من مثل2"تفسَته من الوضوح ما فيو الكفاية إال أنو مثَت للجدؿ
اليت اختلف يف اهباد مقابالت عربية ؽبا، يبكن  (Phonology كPhone  كAllophoneك

: أف نوضح االختالؼ يف اعبدكؿ اآليت

Phoneme Allophone Phone Phonol
ogy 

المصدر العربي 

 3عضو من الفونيمفونيم 
وألوفون 

دراسة الصوت اللغوي _ فون 

قاموس اللسانيات _ صوت صوتيم تعاملي صوتيم 

دروس في علم األصوات _ _ _ صوتم _ صوت
العربية 

_فونيمية_فونيم
صوت _صوتيم

صوت  4متغير صوتي
صوت _لغوي

علم 
 5الفونيمات

معجم علم اللغة النظري 

                                                             
. 32ؿباضرات يف علم اللغة اغبديث، ص:أضبد ـبتار عمر 1
 .194اللغة كاؼبعٌت كالسياؽ، ص:جوف الينز 2
 .194،356دراسة الصوت اللغوم، ص:  أضبد ـبتار عمر3
 .11معجم علم اللغة النظرم، ص: ؿبمد علي اػبورل4
 .214معجم علم اللغة النظرم، ص: ؿبمد علي اػبورل5
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كالمي مجرد 

عضو _1ألوفونفونيم 
 2الوحدة الصوتية

معجم مصطلحات علم  3الفونولوجياصوت كالمي 
اللغة الحديث 

مفاتيح األلسنية _ _ _ صوتيم 

وا5صوتولوجيا_  4صوت فرعي_ 
الصونولوجي 

والمنهج 
 6الصوتيمي

دراسة السمع والكالم 

بديل صوتي أو _ 
 7لفظي

، 8صوتمية_ 
وعلم 

التشكيل 
، 9الصوتي

 10والنطقيات

معجم المصطلحات 
اللغوية 

                                                             
 .03معجم مصطلحات علم اللغة،  ص:  ؿبمد حسن باكال كرفاقو1
 .03 اؼبرجع نفسو، ص2
 68 اؼبرجع نفسو،ص3
. 180دراسة السمع كالكالـ، ص:سعد مصلوح 4
. 19 ص اؼبرجع نفسو،5
. 181 اؼبرجع نفسو، ص6
 .39معجم اؼبصطلحات اللغوية،  ص: رمزم منَت البعلبكي 7
 .378ص اؼبرجع نفسو،8
 .378 ص اؼبرجع نفسو،9

 .378 ص اؼبرجع نفسو،10
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و1الفونولوجيا_ _ _ 
وعلم 

األصوات 
اللغوية 
 2الوظيفي

علم اللغة مقدمة للقارئ 
العربي 

الفونولوجيا، _ _ _ 
التشكيل 
الصوتي 

 3والصوتيات

مناهج البحث في اللغة 

المستوي _ _ _ 
 4الفونولوجي

نظرية تشومسكي اللغوية 

 

ككذلك قبد مشكلة التداخل يف اؼبصطلحات بُت العلـو كاختالؼ اؼبفاىيم، من مثل 
اؼبنطق كالفلسفة، كقد أدل مثل ىذا التداخل إذل االشًتاؾ يف عدد من اؼبصطلحات اليت تنتمي لكال 

 ك Connotation: العلمُت، كمن األمثلة الدالة على ذلك ما قبده يف اؼبصطلحُت
Denotation فهذاف اؼبصطلحاف يشَتاف يف الفلسفة إذل داللة خالؼ تلك اليت يشَتاف إليها ،

، كيف اللغة ظل اؼبعٌت، أك Connotationيف علم اللغة، فاؼبصطلح األكؿ   يف الفلسفة ىو اؼبفهـو
 أم اؼباصدؽ، Extension يف الفلسفة تعٍت ما يعنيو لفظ Denotationاؼبعٌت اؼبواكب، ك

                                                             
 194علم اللغة مقدمة للقارئ العريب،  ص: ؿبمود السعراف 1
 194، ص اؼبرجع نفسو2
 .111مناىج البحث يف اللغة،  ص:سباـ حساف 3
 .51نظرية تشومسكي اللغوية، ص:جوف ليونز 4
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كمع ذلك قبد من الليسانيُت من ىبلط اؼبداليل الفلسفية . كيف اللغة ىي الداللة األكرل أك داللة الوضع
. 1كاللغوية ؽباتُت اؼبفردتُت

كيعٌد االختالؼ اغباصل بُت الدراسُت العرب يف ربديد اؼبصطلح للمفهـو الواحد كلك 
من العراقيل اليت تواجو توحيد اؼبصطلح اللغوم، فبالرغم من توفرىم على مستند تراثي أصيل لدل 

بُت علم : طائفة احملٌدثُت، كيبكن أف نوضح ذلك للتداخل اؼبصطلحي يف اعبدكؿ التارل
عند الباحثُت يف العصر  (Terminography")اؼبصطلحية"ك (Terminologie)اؼبصطلح
:  فيما يلي2اغبديث

المفهوم الغربي وما يقابله من  
مصطلحات عربية 

المفهوم الغربي وما يقابله من 
مصطلحات عربية 

 Terminologie Terminographyاؼبصطلح 

______ اؼبصطلحية  3عبد السالـ اؼبسدم

علم اؼبصطلح، اؼبصطلحية، علم  4علي القاظبي
اؼبصطلحات 

 ______

: علم اؼبصطلح، كيضمعلي القاظبي 
االصطالحية كزبتص يف 

 Terminologyمباحث
 كاؼبصطلحية زبتص يف مباحث

Terminography 

اؼبصطلحية 

اؼبصطلحية علم اؼبصطلح جواد حسٍت عبد الرحيم 

                                                             
 .143اؼبصطلح اللساين،  ص: عبد القادر الفاسي الفهرم: ينظر 1
.  كما يليها32اؼبصطلحية ككاقع العمل اؼبصطلحي يف العادل العريب، ص: خالد اليعبودم:ينظر 2
قاموس اللسانيات : ينظر 3
. مقدمة يف علم اؼبصطلح:  ينظر4
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 1ظباعنة

ػػػػػػػ علم اؼبصطلحات عصاـ عمراف 

جواد حسٍت عبد الرحيم 
 2ظباعنة

علم اؼبصطلحات، علم 
، (العاـ، اػباص)اؼبصطلح

اؼبصطلحية 

ػػػػػػػػػػػػ 

النظرية اؼبصطلحية العامة، جواد حسٍت ظباعنة 
. النظرية اؼبصطلحية اػباصة

ػػػػػػػػ 

اؼبصطلحاتية اؼبصطلحاتية، اصطالحية اعبيالرل حالـ 

ػػػػػػػػػ علم اؼبصطلحات  3أرخصيص عبد السالـ

اؼبصطلحية، علم اؼبصطلح، علم  4ىليل ؿبمد حلمي
اؼبصطلخية 

التدكين اؼبصطلحي 

االصطالحية اؼبصطلحية  5ؿبمد رشاد اغبمزاكم

 

كيبكننا أف لبلص من كل ىذا أف أىم األسباب اليت أصبحت عائقا يف تشكل العقبات 
يف نقل اؼبصطلح اللغوم الذم يتعدد فيو اؼبقابالت العربية للمصطلح األجنيب، يبكن أف كبصر أنبها 

: فيما يأيت

                                                             
 اؼبصطلحية العربية اؼبعاصرة، التباين اؼبنهجي كاشكالية التوحيد 1
 .اؼبصطلحية العربية بُت القدمي كاغبديث: ينظر 2
 .46اؼبصطلحات اؼبوحدة،ع:"إشكالية تأسيس علم اؼبصطلحات يف الثقافة العربية اؼبعاصرة، مداخلة مقدمة يف ندكة 3

، ؾبلة اللساف العريب، ع 4   .30اؼبصطلحية يف عادل اليـو
. 39سبل تطويرىا كتوحيدىا، ؾبلة اللساف العريب، ع: اؼبصطلحية العربية اؼبعاصرة 5
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االجتهادات الفردية يف كضع اؼبصطلح رغم كجود اجملامع اللغوية اؽبيئات العلمية، إال أهنا  .1
 .قصرت صبيعها يف الوفاء دبهمتها كدكف تنسيق بينها

تعدد اعبهات الواضعة للمصطلح كتعدد منهجيات التعريب كتعدد مصادر اؼبصطلح كالتأخر  .2
 .1الزمٍت يف قياـ جهة قادرة على كضع اؼبصطلح اؼبالئم يف الوقت اؼبالئم

التعصب الفردم للمصطلح كإف كاف قد عٌرب كاتفق على كضعو، فلن يًتاجع كاضعو رغم  .3
 .اقتناعو كعلمو بدقتو كمشولو من الذم ابتكره

 Etymology:اػبلط بُت اؼبصطلح كالشرح أك التفسَت كاطالؽ على اؼبصطلح االقبليزم .4
تأصيل الكلمات أك علم تاريخ الكلمات، يف حُت ىبتار أضبد ـبتار عمر : بعض األلفاظ مثل

ؿباضرات يف علم اللغة اغبديث، " أفضل من ىذا إما تعريب الكلمة أك استخداـ مصطلح التأثيل"أف
 .39ص
إختالؼ اؼبفهـو للمصطلح يف اللغة الواحدة فبا يؤدم يؤدم إذل عدـ كضوحو كالتباسو على  .5

 (.phonology  ك phonetics): اؼبًتجم، مثلما حدثنا أطبد ـبتار عمر عن مصطلحي
: االختالؼ يف تعريب اؼبصطلح يف اللغة األـ، مثل ما حدث بُت اؼبصطلحُت االقبليزيُت .6

Nasalityك Nasalization فاألكؿ دبعٌت تسرب اؽبواء كليا من خالؿ فتحة األنف كيسمى ،
يعٌت تسرب اؽبواء من األنف مع استمرار تسربو مع الفم، كيسمى مصطلح : مصطلح األنفية، كاآلخر

 .38ؿباضرات يف علم اللغة اغبديث، ص. التأنيف
 .االعتماد يف ربديد اؼبصطلح على لغة أجنبية كاحدة، كىذا ما يؤدم باؼبختصُت إذل التعدد .7
عدـ دقة اؼبصطلح الواحد لدل أىل االختصاص يستدعى دائما إذل التفكَت يف مصطلح  .8

. جديد يفي بالغرض كىذا ما يدعوا إذل التعدد االضطراب

 

 

 

                                                             
 .138التعريب كاؼبصطلح، ص: شحاتة اػبورم 1
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القيمت ادلعرفيت للمصطلح النقدي بني الرتمجت والتعريب : احملاضرة الثانيت

: مفهوم المصطلح النقدي_ أوال

يشكل اؼبصطلح النقدم العنصر األساسي الذم يقـو عليو اػبطاب النقدم اؼبمثل يف 
رمز لغوم مفرد أك مركب أحادم الداللة، "، باعتباره 1"ؾبموع األلفاظ االصطالحية لتخصص النقد"

منزاح نسبيا عن دالالتو اؼبعجمية األكذل، يعرب عن مفهـو نقدم ؿبٌدد ككاضح، متفق عليو بُت أىل 
، ألف اؼبصطلح النقدم يؤطر لنا التصورات الفكرية اليت 2"ىذا اغبقل اؼبعريف أك يرجى منو ذلك

ينتجها فعل فبارسة العملية النقدية كفق ضوابط منهجية من شأهنا توضيح داللة النقد األديب الذم 
يقف موقفا كسطا بُت العلم كالفن دبعنانبا الدقيق، أك ىو فن منظم فال فائدة لقوانُت نقدية ال تبعث "

، كىبلص عبد العزيز الدسوقي من كل ىذا إذل أف مفهـو اؼبصطلح النقدم 3فينا شعورا جبماؿ األدب
النسق الفكرم اؼبًتابط الذم يبحث من خاللو عملية اإلبداع الفٍت كلبترب على ضوئو طبيعة :"ىو

. 4"األعماؿ الفنية كسيكولوجية مبدئها كالعناصر اليت شكلت ذكقو

:  المصطلح النقدي بين الدقة واالضطراب_ ثانيا

إف اؼبتتبع للدراسات النقدية يف العصر اغبديث هبد أف استعماؿ مصطلح النقد يتعدد بتعدد 
اؼبفاىيم النقدية كتنوعها، كىذا ما يدؿ على مظهر بارز من مظاىر تعثر النقد األديب يف استخداـ 
مصطلحات دقيقة كصارمة، ألف ىذا حاؿ طبيعة اؼبصطلح الذم يتطلب اؼبفاىيم الدقيقة لتوضيح 

يف منظومتو اؼبعرفية اليت ربدده "صوره كربطو دبالزماتو اؼبوضحة لو عدة أمور، إذ يتعُت كضع اؼبفهـو 
كما يتوجب تعريف اؼبفهـو ؼبزيد من إزالة اللبس الذم قد يعًتم ...كتوضحو كما يتوجب تسميتو

كمن . 5"تسميتو، األمر الذم يؤدم إذل تأكيد اؼبفهـو كترسيخو بالنسبة للمادة اؼبعرفية اليت وبيل عنها
يف  (أم ؾبرد الدليل اللغوم)كثَتا ما يقع اػبلط بُت اؼبفهـو أك الداللة العلمية كاللفظ "اؼبالحظ أنو 

                                                             
 .213يف اؼبصطلح النقدم، ص:  أضبد مطلوب1
 .24إشكالية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب اعبديد، ص:   يوسف كغليسي2
 .166أصوؿ النقد األديب، ص:  أضبد الشايب3
 .235كبو علم صباؿ العريب، ص:  عبد العزيز الدسوقي4
. 188نظرية اؼبفاىيم يف علم اؼبصطلحات، ص: ساجر.ج 5
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عملية الًتصبة السطحية اليت ال تعمق البحث يف الداللة العلمية للمصطلح، فبا يؤدم إذل فهم خاطئ 
. 1"ينعكس حتما على كيفية نقل العلـو إذل اللغة العربية

كإف أبرز األمور اليت توضح العالقة اليت تربط بُت اؼبفهـو كاؼبصطلح الذم يشَت إليو، ىو 
كليس شبة :"الدقة يف التحديد، كذلك حىت يكوف اؼبصطلح كاضحا يف داللتو على مفهومو، يقوؿ ماييو

بُت االصطالح اللغوم كالشيء الذم كضع لو ذلك االصطالح أم عالقة طبيعية، كإمبا ىي عالقة 
: ما نعنيو بالدقة شيئاف:"كيبكن لنا أف نشَت ما يقصد بالدقة من خالؿ كالـ فبدكح خسارة. 2"تقاليد

 أال ذبانب داللة اؼبصطلح اللفظية مفهومو العلمي، كىو ما نعرب عنو بالدقة العلمية .1
 .أال ذبانب داللتو االصطالحية داللتو اللغوية، كىو ما نعرب عنو بالدقة العلمية .2

أف يؤدم اؼبصطلح اؼبفهـو العلمي اؼبقصود، كأف يكوف ىذا اؼبصطلح سليما من الناحية اللغوية : أم
. 3"مبٌت كمعٌت

كىذا ال يعٍت أف نقص الدقة مقصورا على العربية فحسب، بل ىي قضية عامة يف صبيع 
كليس صحيحا ما يدعيو بعضهم من أف األلفاظ االصطالحية العربية كثَتا ما تتسم باؼبيوعة "اللغات، 

كانعداـ الدقة، كأف مصطلحات الفرقبة قد اكتسبت ثباتا كدقة كربديدا ينتفي معو كل لبس أك خلط، 
فالواقع أف ما من لغة إال تعاين من لبس، أك غموض أك نقص دقة يف مصطلحاهتا، كأف اؼبصطلح 

. 4"األعجمي نفسو كثَتا ما يقصر عن أداء ما يدخل فيو من معاين

غَت أف اؼبصطلح يف الدراسات النقدية اغبديثة ال ىبلوا من التعثر كاالضطراب، كلديو ميزة 
خاصة يف عملية التواصل بُت صبيع النقاد، من أجل فتح آفاؽ جديدة يف الدراسات النقدية اؼبعاصرة، 

مضطركف يف ؾباؿ األدب كالفن إذل ربديد مصطلحاتنا على "إننا : كلذلك صرح ؿبمد مندكر بقولو
. 5"كبو يقينا اللبس لكي نقرب ما استطعنا يف أحباثنا يف منهج العلماء

                                                             
. 86علم اؼبصطلحات كبنوؾ اؼبعطيات، ص: ليلى اؼبسعودم 1
. 454النقد اؼبنهجي عند العرب،  2
. 41إشكالية الدقة يف اؼبصطلح العريب، ص: فبدكح خسارة 3
 .43 ؼبرجع نفسو، ص4
. 61النقد اؼبنهجي عند العرب، ص 5
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عددا غَت قليل من النقاد كالباحثُت يستعملوف - كمن اؼبؤسف-كلكن رغم ذلك قبد 
مصطلحات كمفاىيم نقدية من قبيل اؼبوضة الفكرية دكف أف يعرفوا كيفية االستعماالت الدقيقة ؽبذه 
اؼبصطلحات، كىذا االستعجاؿ يف استعماؿ اؼبصطلح يؤدم هبم إذل االضطراب يف كضعو، كيرجعو 
معظم الباحثُت إذل السيل اعبارؼ من اؼبفاىيم اغبضارية كالعلمية اليت فاجأت ركاد النهضة الفكرية 
العربية، كؽبذا دل تسمح ؽبم بالبحث يف الًتاث العريب عن مصطلحات اليت تعرب عن تلك اؼبفاىيم 

. اعبديدة

: آليات صياغة المصطلح النقدي_ ثالثا

نظرا لوالدة اؼبصطلح النقدم يف سياؽ ثقايف مغاير للبيئة العربية، فقد استعاف الباحثوف بوسائل 
 :عديدة لوضعو، كىي كالتارل

 كىو صياغة لفظة من لفظة أخرل على أف يكوف ىناؾ تناسب بينهما يف الٌلفظ :االشتقاق .1
، كيبكن (كيسٌمى القلب كذلك)كيقسم الٌصرفٌيوف االشتقاؽ إذل اشتقاؽ صغَت كاشتقاؽ كبَت .كاؼبعٌت

يرل الدكتور ك. القوؿ أٌف االشتقاؽ األكثر إنتاجٌية، كفاعلٌية يف الٌنمٌو اؼبصطلحي ىو االشتقاؽ الٌصغَت
. 1أضبد مطلوب أف االشتقاؽ يف أصوؿ الكلمات الٌعربية كالتوليد يف األفراد اؼبتكلمُت هبا

كيعٍت اجملاز لدل علماء البياف االنتقاؿ بالكلمة من معناىا األصلي إذل معٌت جديد، : المجاز .2
كتستخدـ الٌلغات ىذا األسلوب يف عملٌية الٌنمٌو اؼبصطلحي، فيلجأ كاضعو اؼبصطلحات إذل ألفاظ 

 .قديبة ييطلقوهنا على مفاىيم جديدة حبيث يصبح للكلمة مدلوؿ جديد بدالن من مدلوؽبا القدمي
األجنيب إذل الٌلغة العربٌية دبعناه ال بلفظو، فيتخٌَت اؼبًتًجم من  كىي نقل اؼبصطلح: الّترجمة .3

 . األلفاظ العربٌية ما يقابل معٌت اؼبصطلح األجنيب
 كىو انتزاع كلمة من كلمتُت، أك أكثر على أف يكوف تىناسيب يف الٌلفظ كاؼبعٌت بُت :الّنحت .4

.  2اؼبنحوت، كاؼبنحوت منو

                                                             
 106حركة التعريب يف العراؽ، بغداد، ص : أضبد مطلوب:ينظر- 1

 102-98مقدمة يف علم اؼبصطلح، ص: علي القاظبي: يينظر -  2
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 كىو إدخاؿ ألفاظ جديدة إذل اللغة العربٌية دل يكن ؽبا كجود يف اللغات األخرل :التوليد .5
مثلما كقع يف العصر الذىيب للحضارة اإلسالمية عندما كاف العرب ىبًتعوف األشياء فكانوا يولدكف ؽبا 

. اعبرب كالكحوؿ كاللوغاريتم: األلفاظ مثل
كعلى الٌرغم من أٌف للفظ الٌتعريب عٌدة دالالت يف االستعماؿ الٌلغوٌم اغبديث :الّتعريب .6

، سواء دل يتعرض ىذا 1إهباد مقابالت عربية لأللفاظ األجنبية: كالقدمي، فإنٌو يف اؼبصطلحٌية يعٍت
الٌلفظ اعبديد للتغَت فإنو يسٌمى دخيالن، أك مع تغٌَتات معٌينة ينسجم مع الٌنظامُت الٌصويت، كالٌصريف 

ربويل طبيعي أك تغيَت »فالتعريب هبذا اؼبعٌت ىو. لٌلغة العربٌية، كيسٌمى الٌلفظ يف ىذه اغبالة معربان 
تدرهبي يطرأ على اللغة كهبرل هبا يف قاموس مطرد كقد خضعت لو اللغة العربية جملموعها كمن أكؿ 

نشأهتا كما زبضع لو اآلف كبعد اآلف، كإف تعريب الكلمات األعجمية يف اللغة دبثابة حركة 
االستمرار، أم أنو عمل قاـ بو كاضعو اللغة أنفسهم مضطرين إليو بسائق طبيعي يف أكؿ عهد الوضع 

مث اتصل بنا كبن كجرينا عليو كليس ىو فبا حدث فينا أك اصطلحنا عليو كدل يعرؼ الواضعوف 
. 2«األكلوف

: أسباب اختالف ترجمة المصطلح النقدي_ رابعا

يرجع الباحث بساـ قطوس أف االختالؼ يف ترصبة اؼبصطلح النقدم الواحد من شأنو أف 
: يفاقم االختالؼ النقدم، كيعود ذلك إذل أسباب منها

فهناؾ الكثَت من اؼبصطلحات اؼبتعددة اؼبعٌت . عدـ استقرار اؼبصطلح النقدم: أكالن 
كاؼبفهـو عند النقاد، فضالن عن تأرجح اؼبعٌت للمصطلح النقدم عند الناقد الواحد، كلذلك فإنو من 

الصعب إرساء قواعد كاضحة للنظرية النقدية العربية دكف توحيد اؼبعٌت كاؼبفهـو للمصطلح النقدم 
. العريب كربديدنبا

اختالؼ النقاد يف فهم اؼبراد من اؼبصطلح النقدم الواحد فبا يؤدم إذل تضارب : ثانيان 
. اآلراء أحيانان كاختالؼ النتائج

. إف مشكلة االصطالح مرتبطة ارتباطان كثيقان بإشكالية التعريب كالًتصبة: ثالثان 
                                                             

 . 94التعريب كتنسيقو يف الوطن العريب،  ص: ؿبمد اؼبنجي الصيادم_ 1
 58حركة التعريب يف العراؽ، ص : أضبد مطلوب-  2
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الرغم من اآلليات اليت كجدىا الباحث العريب يف صياغة كنقل اؼبصطلح النقدم إال بؼ
أهنم كقعوا يف اضطراب كخلط يف استعماؿ كتداكؿ ىذه اؼبصطلحات اليت رفدت هبا نصوصهم 
: النقدية، ككل ذلك كٌلد العديد من اؼبشكالت يف استخداـ اؼبصطلح النقدم، نذكر بعضا منها

يستعمل بعض من الباحثُت تسميات ـبتلفة للمصطلح : تعدد تسميات المصطلح الواحد_ 1
: الذم نقل (Structure)أك  (Structuralism)البنيوية : الواحد، كمثل ذلك مصطلح

. البنيوية، البنائية، البنية، اؽبيكلة، األلسنية، البناء

لدل كل من حسن ناظم، كنور  (الشعرية) الذم يقابلو مصطلح  la poétique: كمصطلح
عند عبد اهلل  (الشاعرية)الدين السد ككماؿ أيب ديب، كرشيد بن مالك، كصالح فضل، كمصطلح 

عند حسُت الواد كالعديد من الدارسُت  (اإلنشائية)الغذامي كسعيد علوش كهناد الًتكلي، كمصطلح 
عند عبد السالـ اؼبسدم،  (البواتيك)لدل عبد اؼبلك مرتاض، ك (البويتيك)التونسيُت، كمصطلح 

عند عبد اؼبلك  (الشعرانية)عند ؿبي الدين صبحي كعبد اؼبلك مرتاض، كمصطلح  (الشعريات)ك
لدل خلدكف الشمعة كبشَت القمرم  (بويطيقا)لدل علي الشرع، كمصطلح (الشعرنظرية )مرتاض، ك

لدل جابر عصفور  (علم األدب)كجابر عصفور كسعيد يقطُت كعبد السالـ اؼبسدم، كمصطلح
لدل يوسف عزيز كؾبدم كىبة كاغباج عبد الرضبن صاحل،  (فن الشعر)كؾبيد اؼباشطة، كمصطلح 

لدل بساـ بركة كمبارؾ اؼببارؾ، كىناؾ أيضا النظم لدل حسن ناظم، كعلم  (األدبية)كمصطلح 
، غَت أف مصطلح الشعرية يف نظر البعض يتفوؽ على غَته من (القول الشعري وعلم الشعر)

اؼبصطلحات اؼبًتاكمة ؼبا يبتاز بو من كفاءة داللية كشيوع تداكرل جعلو يهيمن على ما سواه من 
 .اؼبصطلحات اؼبوازية

تشهد الساحة االصطالحية : ستخدام المصطلح النقدي الواحد للداللة على عدة مفاهيما_ 2
النقدية العربية اؼبعاصرة أزمة حادة يف االستعماؿ األديب كالنقدم، نتيجة تعدد اؼبرجعيات كالرؤل 

الفكرية لكل ذبربة ، نتيجة اختالؼ اؼبشارب اللغوية كتعدد اؼبفاىيم االصطالحية ذات الدالالت 
اليت تعددت داللتها كانتشرت دكف أف تًتسخ  (القصة القصَتة): احملددة، كمثل ذلك مصطلح

سرد مكتوب أك "إهنا : كتستقر، كقد استخدمها النقاد كالباحثوف للداللة على عدة مفاىيم، منها
جنس "، كىي "شفوم، يدكر حوؿ أحداث ؿبددة، كفبارسة فنية ؿبدكدة يف الزماف كالفضاء كالكتابة
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أديب يتميز باالقتصاد يف التعبَت كتصوير اغبدث أك اللحظة الزمنية العابرة بلغة كصفية درامية تكشف 
بعبارة عامة سرد ألحداث ال "، ك"للقارئ من كجود شخصية ذات داللة معينة تعربِّ عن موقف خاص

يشًتط فيو اتقاف اغببكة، كلكنو ينسب إذل راكو، كأنبيتها تنحصر يف حكاية األحداث كإثارة اىتماـ 
" القارئ أك اؼبستمع ال الكشف عن خبايا النفس كالرباعة يف رسم الشخصيات

كىي من اؼبشكالت اليت يعانيها اؼبصطلح النقدم قبل : ضبابية منبع المصطلح النقدي_ 3
الًتصبة، كىي ناذبة عن التضخم النقدم الذم حدث يف أكربا يف اؼبنتصف الثاين من القرف العشرين، 

كىذه الظاىرة اشكالية اصطالحية تعاين منها معظم الدراسات النقدية العاؼبية، كذلك باعتبار أف 
:  اؼبصطلح ال يزاؿ شيفرة علمية يف الدرجة األكذل زبضع للًتصبة اغبرفية الذاتية، من مثل مصطلح

، كاإلشارة (Symbol)، كالرمز (Icon)، كاأليقونة (Index)، كاؼبؤشر (sign)العالمة
(Signal) كالشيفرة ،(Code ... )
كىي من أبرز اؼبشاكل اليت يعتمد عليها الناقد العريب؛ ألنو : تابعية النقد العربي للنقد الغربي_ 4

يعود يف الكثَت من األحياف إذل اؼبراجع الغربية يف تلقي اؼبصطلح النقدم كتشكيل مفهومو كأدكاتو 
النقدية كاإلجرائية، كفبا زاد الطُت بٌلة اختالؼ النقاد أنفسهم يف مفهـو اؼبصطلح النقدم، كذلك 

الختالؼ مشارهبم اللغوية كمذىبهم النقدم، كيبدكا أف ذلك فرض على النقد العريب اؼبعاصر حالة 
من االغًتاب كاالنقطاع عن الًتاث، نتيجة التبعية النقدية اليت فرضت نفسها على الكثَت من النقاد 

العرب التصاؽبم بالغرب كانفصاؽبم عن أصالة اؼبصطلح النقدم العريب القدمي، كىذا ما أدل إذل خلط 
اغبداثة، كما بعد اغبداثة، : يف مفاىيم اؼبصطلحات كتضارهبا كغموض دالالهتا، مثل مصطلحات

...  كالبنيوية، كالنقد التفكيكي، كالنقد الثقايف، كالنقد التكويٍت 

ف الًتصبة اغبرفية الشكلية ال الداللية تفقد اؼبصطلح النقدم خصائصو إ: الترجمة الحرفية_ 5
اعبوىرية، كيصبح اؼبصطلح غَت مألوؼ للمتلقي العريب، كذلك لعدـ كجود أسس كمعايَت كاضحة 

توحي بعدـ تفاعلها مع "يعتمدىا اؼبًتجم يف نقل اؼبصطلح األصلي، كما أف اللفظة األجنبية أصال 
". مفردات لغتنا كثقافتنا العربية

اؼبتتبع للحركة النقدية العربية اغبديثة هبد تنوعا يف اؼبناىج النقدية  إف: تنوع المناهج النقدية_ 6
كتعدد مصادرىا الغربية كاختالؼ مناىجها، ككل منهج يفرز العديد من اؼبصطلحات اػباصة بو، 
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ربيل إذل مدارس ـبتلفة يتناكؽبا النقاد يف دراساهتم، كىذه اؼبصطلحات هتيمن على الساحة النقدية 
كتنتشر يف العديد من الدراسات، غَت أف الناقد عندما ينتقل إذل منهج جديد يوٌلد مصطلحات 

جديدة خاصة بو، كىذه األخَتة ال تتناسب مع اؼبنهج األكؿ، كردبا تتداخل مصطلحاتو كال جذكر ؽبا 
يف الًتاث النقدم العريب، كبالتارل فإف كضع مرادفات عديدة للمصطلح النقدم الواحد يضع 

الدراسات النقدية يف مأزؽ كبَت أدت إذل موهتا، كظهور أخرل جديدة عنها مغايرة ؽبا، كيعود ذلك 
: ألسباب عديدة منها

ذك ثقافة أجنبية يقرأ األدب كنقده : األكؿ:"كىم ثالثة أنواع: اختالف ثقافة المؤلفين والباحثين_ أ
ذك ثقافة عربية : الثالث.ذك ثقافة مضطربة يقرأ األدب األجنيب  كنقده بالعربية: الثاين .باللغة األجنبية

". يأخذ من كل فن بطرؼ

كذلك بنقل اؼبصطلح من مصادر متعددة فبزكج دبفاىيم ـبتلفة : تعدد لغات المصطلح النقدي_ ب
من حيث الوالة كالنشأة، ككل ذلك دفع النقاد إذل اعتماد اجتهادات فردية، حسب رؤيتهم كثقافتهم 

مثل نقل . يف توضيح مفهـو اؼبصطلح كداللتو، فبا أكقعهم يف التخبط اؼبفهومي للمصطلح النقدم
معرٌبا  (Phonetic)، كباالقبليزية "الفونيتيكا"بالفرنسية معرٌبا بػ (Phonetique)مصطلح 

". علم األصوات"، خبالؼ ما يقابلو يف اللغة العربية بػ"الفوناتيك"بػ

 :هجرة المصطلح النقدي وقانون التجريد االصطالحي_ خامسا

إف ىجرة اؼبصطلح يف الدراسات النقدية كاألدبية حقيقة مسلم هبا، كىذه العملية لديها 
: أشكاؿ ـبتلفة، منها اؽبجرة االصطالحية داخل اللغة الواحدة من حقل معريف إذل آخر، مثل

، كييفضل 1يف العربية الذم اشًتؾ يف لفظو كتعددت دالالتو إذل عدة أشياء (التضمين)مصطلح 
، كاؽبجرة من لغة إذل لغة أخرل، كىذه 2"بالنزكح اؼبصطلحي"يوسف كغليسي تسمية ىذه العملية 

األخَتة لديها بعد آخر قد يتغَت مالمح اؼبصطلح اؼبهاًجر من بيئة ألخرل، كقد ينتقل اؼبصطلح ذاتو 
اللغوم الواحد، فتتنوع حدكده كزبتلف مفاىيمو حبكم ىذا النزكح اإلجرائي،  (اؼبوضع)داخل اؼبهاجىر 

. كقد يتاح لو أف يًتجم أك يعٌرب أك يبقى دخيال
                                                             

 .25اؼبصطلح النقدم، ص: أضبد مطلوب:  ينظر1
 .47إشكالية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب اعبديد، ص: يوسف كغليسي:  ينظر2
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كلكي نتتبع اؼبصطلح النقدم اؼبهاًجر الذم لو شركطو البنيوية كمواصفاتو الداللية، البد 
من الوقوؼ على طريقة تعيننا يف استقباؿ ىذا الطيف اؼبهاجر، كلعل السلَّم الذم رظبو عبد السالـ 

اؼبسدم اغبل الوحيد لتقصي مراحلو كضبط ىذا الوعي االصطالحي، حىت يتسٌت لنا معرفة مكنونات 
. الدارسُت احملدثُت كاؼبعاصرين يف التعامل مع اؼبصطلح النقدم الدخيل اؼبهاجر

كىذه الطريقة اليت جاء هبا عبد السالـ اؼبسدم قد تعددت تسمياهتا يف سياقات ـبتلفة، 
فهي مراتب التجريد االصطالحي، قانوف التجريد االصطالحي، ناموس الًتقي : كلكنها متقاربة

. 1االصطالحي، قانوف اؼبراتب االصطالحية

كخالصة قانوف التجريد االصطالحي يف معاعبة اؼبصطلح الدخيل اؼبهاجر من لغة إذل لغة 
يبر بثالث مراحل كمراتب سبثل ناموسا مطردا قبل أف يستقر يف مرحلتو األخَتة على أخرل، قانوف 

بُت منزلة التقبل كمرتبة التفجَت كمدارج الصوغ الكلي "صورتو اجملردة الواعية، كىذه اؼبراحل تتأرجح 
.  2"بالتجريد

كمعٌت ذلك أف اؼبصطلح النقدم البد لو من ثالثة مراحل حىت يستقر يف االستعماؿ، 
: 3كيزيد يوسف كغليسي أكثر توضيحا ؽبذه اؼبراحل، فيجعل لكل مرحلة اظبا جديدا

، كفيها يغزك اؼبصطلح اللغة كينزؿ ضيفا (التجريب)يسميها مرحلة : مرحلة التقبل .1
 .حديدا على رصيدىا اؼبعجمي

، كفيها ييفصل داؿ اؼبصطلح عن (االضطراب)يسميها مرحلة : مرحلة التفجير .2
مدلولو، كييفكىك اؼبصطلح إذل أجزائو اؼبكونة لو، فييستوعبي نسبيا، كييعوَّض بصياغة تعبَتية مطٌولة 

 .نوعا ما
اؼبرحلة اغباظبة يف حياة اؼبصطلح،  كىي، (االستقرار) يسميها مرحلة: مرحلة التجريد .3

، فيستقر اؼبصطلح الدخيل على مصطلح  كفيها يتم تعويض العبارة اؼبطٌولة بلفظ وبوًصلي اؼبفهـو
. تأليفي أصيل

                                                             
. 53_47قاموس اللسانيات، ص: عبد السالـ اؼبسدم 1
. 53_52اؼبرجع نفسو، ص 2
. 48إشكالية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب اعبديد، ص: يوسف كغليسي:  ينظر3
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ككل مرحلة من ىذه اؼبراحل سبثل فًتة زمنية حضارية مرتبطة بواقعها الثقايف كطرائق 
تقبل العرب ألفاظ اليونانيُت فأخذكىا أكال كفجركىا ثانيا، مث جردكا منها "استعماؿ مصطلحها، كلقد 

: ، كىكذا تقتفي اؼبصطلحات النقدية اؼبهاجرة ناموس الًتقِّي االصطالحي1"مصطلحات تأليفٌية
. تقبُّله، فتفجَت، فتجريد

/ الّسكرونية): نقيس تقبل اؼبصطلح: كيف ضوء ىذا التصور نضرب لذلك مثاال
Synchronie)  معرٌبا، مث تفجَت اللفظ إذل العديد من الًتصبات اؼبتنوعة اليت جاءت يف الساحة

: مقابال عربيا، ىي (15)النقدية العربية، كاليت توزعت يف اؼبؤلفات اغبديثة دبا ال يقل عن 
السنكركنية، التزامن، التواقت، التوقييت، اآلنية، الراىن، دراسة اغبالة اغباضرة، الوصفية، التعاصر، 

: ، مث ذبريد اؼبصطلح ...2القرارم، حاؿ الثبات، حاؿ االستقرار، السكوين، التوزع اآلين، االستبدالية
مقابال  (20)الذم فيجر إذل أكثر من  (Diachronie الدياكرونية ):، كمثلو مصطلح3(اآلنية)

الدياكركنية، الدايكركنية، التعاقب، التطور، الٌتزٌمن، الزمنية، التارىبية، عرب الزمنية، دراسة : عربيا
التطور، التوالدم، الزمانية، التفارؽ، التتابع، التغَت، التأرىبي، التالحقية، اغبركي، اؼبتحرؾ، التزامن، 

. 5(الزمانية): ، حىت ترٌكز التجريد فتبلور مصطلح ...4العمودم

هبذه اؼبنهجية اليت رظبها عبد السالـ اؼبسدم يف تتبع مرجعية اؼبصطلح النقدم اؼبعاصر كاليت قد 
 (الًتصبة)، ك(التقٌبل): يف مقابل (التعريب): تقابل ىذه اؼبراتب أك اؼبنازؿ الزمنية يف صناعة اؼبصطلح

إشكالية "، كؽبذا فالوقوؼ عند (التجريد): يف مقابل (الصياغة النهائية)، ك(التفجَت): يف مقابل
مصطلح النقد األديب اؼبعاصر تتطلب دراسة عميقة للمصطلحات كعودة إذل مظاهنا للوقوؼ على 

االنزياح الذم قبده يف : ، من مثل مصطلح6"معانيها كدالالهتا قبل إشاعتها يف الدراسات اغبديثة
مرحلة التفجَت قد ذباذبتو دراسات نقدية كثَتة، كتعلقت بدائرتو مصطلحات كأكصاؼ عديدة، كاليت 

                                                             
. 52قاموس اللسانيات، ص: عبد السالـ اؼبسدم 1
. 140إشكالية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب اعبديد، ص: يوسف كغليسي:ينظر 2
 .180قاموس اللسانيات، ص: كعبد السالـ اؼبسدم. 155معجم اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة، ص: سعيد علوش: ينظر 3
. 140إشكالية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب اعبديد، ص: يوسف كغليسي:ينظر 4
 .180قاموس اللسانيات، ص: عبد السالـ اؼبسدم 5
 .56يف اؼبصطلح النقدم، ص: أضبد مطلوب 6
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،  كعلى كل فهي يف الغالب مصطلحات اختلف النقاد يف 1زادت عن أكثر من ستُت مصطلحا عربيا
نقلها، فتعددت صياغاهتا كتنوعت مفاىيمها، كاضطربت دالالهتا يف أحياف أخرل يف اؼبؤلفات 

النقدية العربية اغبديثة كاؼبعاصرة كالباحث عن مفاىيمها يف الًتاث العريب األصيل هبد مصطلح كاحد 
شامل كاؼ يشفي غليل القارئ كيطفئ توىج نار الًتصبات اؼبتعددة كاختالؼ مفاىيم اؼبصطلح 

النقدم 

: كللخركج من مأزؽ ىذه اإلشكالية يف تعدد اؼبصطلح كاضطرابو نقًتح ما يلي

البد من العودة إذل الًتاث العريب يف مقابل كضع اؼبصطلح األجنيب - 

توحيد اعبهود الفردية يف الوطن العريب يف مقابلة اللفظ العريب للمصطلح الوافد - 

. دفع باجملامع العربية لتبٍت قضية اؼبرجعية يف اؼبصطلح النقدم اؼبعاصر لتوحيد اعبهود- 

اغبث على تشجيع اعبهود العربية يف ترصبة اؼبصطلحات كتأليف اؼبعاجم بالعودة إذل أصالة - 
. اؼبصطلح

. تشجيع سياسة التنميط بقصد ربقيق العالقة األحادية بُت اؼبصطلح كمفهومو لتوحيدىا- 

ربديد ىيئة ـبتصة يف ضبط اؼبصطلحات الًتاثية كاإلصباع عليها لتوحيد استعماؽبا كالتخاطب هبا - 
. عربيا

. توحيد الًتصبة يف الوطن العريب كاالبتعاد عن النزعة الفردية يف كضع اؼبصطلحات بُت اؼبتخصصُت- 

.  عقد الندكات كاؼبؤسبرات اليت هتتم بإشكالية ترصبة اؼبصطلحات النقدية اؼبعاصرة كتأصيلها- 

. كضع إسًتاتيجية إلحياء تفعيل اؼبصطلح النقدم الًتاثي يف مقابل اللفظ األجنيب الواحد- 

توحيد آليات الًتصبة اؼبصطلحية يف صياغة اؼبصطلح النقدم كاعتمادىا بطريقة موحدة على - 
. مستول القطر العريب بأكملو

                                                             
إشكالية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم : كيوسف كغليسي. 60_59االنزياح كتعدد اؼبصطلح، ص: أضبد ؿبمد كيس: ينظر 1
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: ترمجت مصطلحاث ادلناهج النقديت:  الثالثت احملاضرة

تعد مصطلحات النقد األديب ىي عالمات لغوية تعرب عن مفاىيم كتصورات نقدية تابعة 
ؼبدارس كفلسفات ـبتلفة، فكل منهج نقدم لو مصطلحاتو اؼبصاحبة لو تستخدـ يف عملية اؼبمارسة 

بُت اؼبنهج كاؼبصطلح عالقة "النقدية كسبيزه عن غَته من اؼبناىج النقدية، غَت أف العالقة اليت تربط 
أحدنبا أف يستغٍت عن اآلخر أثناء الفعل  قرابة كثيقة هبدر بالناقد كصلها، أهنما صنواف ليس يف كسع

كبالتارل فالعالقة اليت تربط اؼبصطلح باؼبنهج عالقة تكامل ال يبكن الفصل بينهما ، 1"النقدم
استخداـ مصطلحات بعينها يشكل عالمة على اؼبنهج اؼبتبع ، كىذه اؼبسألة ؽبا أنبية بالغة، بل "ك

يبكن اعتبارىا مرشدا أساسيا لتبيُت منهج الناقد، كإذا ما تعددت اؼبصطلحات من مصادر منهجية 
ـبتلفة، يبكن اإلحصاء بسيط أف يكفي إلظهار اؼبنهج الغالب أك اؼبنهج احملتضن ؼبناىج أخرل تبدك 

 .2"ىامشية

فاؼبتتبع للمناىج النقدية اؼبعاصرة هبد أف لكل كاحد منو لو مصطلحاتو ىبتلف هبا عن 
غَته، كىذا ما سجلتو بعض الدراسات اليت اىتمت بصناعة اؼبعاجم اؼبتخصصة بتمييز مصطلحات 
النقد األديب اغبديث كاؼبعاصر حينما كجدت أهنا عبارة عن مصطلحات لنظرية نقدية كمعرفية كافدة 

 .من ثقافات مغايرة دخلت إذل بيئتنا العربية عن طريق الًتصبة كالتعريب

قد ؼكلكن قبل أف نقرر مناىج ؿبددة للنقد األديب هبب علينا أف كبدد كظيفتو كغايتو، 
: 3الباحث حسُت الواد غاية النقد األديب ككظيفتو فيما يليلنا ػبص 

تقومي العمل األديب من الناحية الفنية، كبياف قيمتو اؼبوضوعية على قدر اإلمكاف، : أوال
كىو _ألف الذاتية يف تقدير العمل األديب ىي أساس اؼبوضوعية فيو، كمن العبث ؿباكلة ذبربة الناقد 

                                                             
 .56إشكالية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب اعبديد، ص:  يوسف كغليسي1
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من ذكقو اػباص، كميولو النفسية كاستجاباتو الذاتية ؽبذا العمل، ىذه _ ينظر إذل العمل األديب فيقومو
كل ىذه . االستجابات اليت ترجع إذل ذباربو الشعورية السابقة بقدر ما ترجع إذل العمل األديب نفسو

عوامل ذبعل التقومي الفٍت للعمل األديب مسألة تفاعل بُت ىذا العمل كشعور الناقد، كىذا ما يسمونو 
.  يف النقدالذاتية 

تعيُت مكاف العمل األديب يف خط سَت األدب، فمن كماؿ تقومي العمل األديب من : ثانيا
الناحية الفنية أف تعرؼ مكانو يف خط سَت األدب الطويل، كأف كبدد مدل ما أضافو إذل الًتاث 

األديب يف لغتو كيف العادل األديب كلو، كأف تعرؼ أىو مبوذج جديد أـ تكرار لنماذج سابقة مع شيء 
من التجديد؟ 

كىذه ناحية من نواحي _ربديد مدل تأثر العمل األديب باحمليط كمدل تأثَته فيو : ثالثا
فإنو من اؼبهم أف نعرؼ _ فضال عن الناحية التارىبية_ التقومي الكامل للعمل األديب من الناحية الفنية

ماذا أخذ ىذا العمل األديب من البيئة، كماذا أعطى ؽبا، كأف كبدد بذلك مدل العبقرية كاإلبداع، 
. كمدل االستجابة العادية للبيئة

كبياف خصائصو _ من خالؿ أعمالو_تصوير ظبات صاحب العمل األديب : رابعا
الشعورية كالتعبَتية، ككشف العوامل النفسية اليت اشًتكت يف تكوين ىذه األعماؿ، ككجهتها ىذه 

. الوجهة اؼبعينة، كذلك بال سبحل كال تكلف كال جـز ذلك حاسم

فإذا عرفنا كظيفة النقد كغاياتو يف اغبدكد التقريبية أمكن أف نعُت مناىج النقد اليت تكفل 
لنا ربقيق ىذه الغايات، كمن خالؿ ىذا التنبيو يبكننا أف كبدد ىذه اؼبناىج كمصطلحاهتا يف 

 :، كىي كالتارلاحملاضرات اليت سنعاعبها يف ىذه اؼبطبوعة البيداعوجية
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:  التارخييالنقدمصطلحاث : احملاضرة الرابعت

إف اؼبتأمل كالباحث يف العالقة اليت تربط األدب بالنقد هبدىا عالقة تالـز فالبحث عن 
أحدنبا يتطلب كجود اآلخر، فمثلو مثل الصلة اليت تربط بُت األدب كالتاريخ، ألف توظيف اؼبعلومات 

التارىبية يتطلب فهم الظاىرة األدبية، كألف األدب ىو خاصية كل ؾبتمع يف بيئتو اليت تسجلها 
اللحظة التارىبية، كإف ارتباط األدب بالتاريخ مثلو مثل غَته من العلـو اليت تداخلت كتشابكت 

معارفها، فصار التاريخ يعتمد على األدب كىذا األخَت يستعمل اؼبصادر التارىبية يف دراسة كربليل 
 .النصوص األدبية

كيعٌد اؼبنهج التارىبي من أقدـ اؼبناىج اليت استعملها األركبيوف يف دراساهتم االجتماعية 
كالتارىبية، كخباصة كأف اؼبهمة األساسية للنقد ىي البحث يف تكامالت النص البنيوية كاعبمالية، كقد 

المنهج : اختلف اؼبؤرخوف كالكتاب يف ماىية اؼبنهج التارىبي، فسمي بعدة مسميات منها
كمن التعاريف اليت المنهج السردي، ألنو عملية اسًتداد كاسًتجاع للماضي، ككذلك االستردادي 

أعطت للمنهج التارىبي ذلك الذم يعتربه عملية فحص كربليل دقيقُت لسجالت اؼباضي كـبلفاتو، 
تدكين التاريخ أك كتابة : إعادة تصور اؼباضي يتم بوسيلة رئيسية كىي تعرب عن اؼبنهج التارىبي كىي

التاريخ، فاؼبنهج التارىبي يصف كيسجل كيدرس كيعلل كوبلل الوقائع التارىبية هبدؼ الوصوؿ إذل 
 .1اغبقيقة التارىبية النسبية

كاف أكؿ ظهور ىذا اؼبنهج من أكائل اؼبناىج النقدية يف العصر اغبديث، فقد ارتبط 
بالفكر االنساين كبالتطور األساسي لو، كانتقالو من العصور الوسطى إذل العصور اغبديثة، لقد تبلور 

اؼبنهج التارىبي داخل اؼبدرسة الركمانسية كانبثق عنها، فالركمانسية ىي اليت تبلورت عن كعي اإلنساين 
بالزمن، كتصوره للتاريخ، ككضوح فكرة التسلسل كالتطور كاالرتقاء، كالقضاء على فكرة الدكرات 
الزمانية كاغبركة االنتكاسية للزمن كالتاريخ اليت كانت تصور العصور الذىبية يف اؼباضي كتنظر إذل 

                                                             
 .525_524إشكالية اؼبنهج التارىبي يف الدراسات النقدية األدبية، ص:  الصادؽ دىاش1
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اغباضر باعتباره ربلال كاهنيارا، كىذه ىي فكرة الكالسيكية، ىذا التصور التارىبي ىو الذم عكس 
النظرة الكالسيكية اليت ظلت تؤمن بأف األدب كاالبداع ما ىو إال ؿباكاة لألقدمُت، كأف أدهبم يبثل 

 1النموذج األرقى يف ؾباؿ التطور التارىبي

يرتكز ىذا اؼبنهج على تفسَت الظواىر األدبية، انطالقا من تأثر العمل األديب بظركؼ 
العصر من أحداث التاريخ السياسي كاالجتماعي كالتطورات التارىبية الذم أصابتو كسيلة لتفسَت 

 الذم درس النصوص تين هيبوليتHippolyte Taine :األدب، ككاف من ركاد ىذا اؼبنهج
 Ferdinand، كفرديناف بركنتيَت (العرؽ، البيئة، الزماف ):التارىبية يف ضوء تأثَت ثالثيتو الشهَتة

Brunetiére كسانت باؼ ،  Sainte-Beuve كشارؿ أكغسنت ،Charle Augustin 
الذم ركز يف أعمالو على األديب ليكشف عن طبيعتو كشخصيتو كأثر العوامل اػبارجية يف أدبو، 

 من بُت الركاد ؽبذا اؼبنهج كالذم ساىم يف تأسيسو  Gustave Linsonكيعٌد غوستاؼ النسوف 
، كمن بُت النقاد العرب الذين هنلوا بالالنسونيةكأثر بشكل كاسع يف نقدنا العريب، حىت أصبح يعرؼ 

ؿبمد مندكر كطو حسُت كأضبد ضيف،  ككاف : من معُت اؼبدرسة الفرنسية كتأثركا هبذا اؼبنهج قبد
معظم مصطلحات ىذا اؼبنهج متعلق دبجاؿ التاريخ اليت تتحدث عن العصر كالبيئة كعلم األحياء 

 .2كعلم االجتماع

 : مالمـح المنهـج التاريـخي وإجراءاتـه_ 

 أبرز إجراءات اؼبنهج التارىبي كأىم من خالؿ اطالعنا يف اؼبؤلفات يبكننا أف نسجل
 :3 التارلمالؿبو يف

الناقد  التعريف بسَتة اؼبؤلف كتتبع حياتو كمراحل نشأتو كالظركؼ اليت أثٌرت فيو، حيث اىتم_ 
شخصية اؼبؤلف  من ركاد اؼبنهج التارىبي كمؤسسيو بالًتكيز على الذم يعد- سانت بيف-الفرنسي 

                                                             
 .34دليل النظرية النقدية اؼبعاصرة مناىج كتيارات، ص:  بساـ قطوس1
  كما بعدىا15مناىج النقد األديب، ص: يوسف كغليسي:  ينظر2
 .28_25مناىج النقد األديب اغبديث رؤية إسالمية، ص: كليد قصاب:  ينظر3
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كالنواحي اعبسمية  من خالؿ تقصي شخصيتو كأسرتو ككضعو االجتماعي كاالقتصادم كالثقايف،
  .اؼبعطيات كالصحية كاػبلقية، كذلك ألجل تفسَت ىذا العمل األديب بناءن على ىذه

عوامل  لعوامل أخرل خارجية، تساىم يف تشكيلو على كبو معُت، كىي"إخضاع العمل األديب _ 
 أحد ركاد ىذا اؼبنهج التارىبي1828-1893) ( تارىبية جربية، ظباىا الناقد الفرنسي تُت

 .اعبنس، البيئة كالعصر: كمؤسسيو

 .العرؽ الذم نزؿ منو الكاتب :الجنس أو العرق -

 .الوسط اعبغرايف الذم ينشأ فيو الكاتب :البيئة أو المكان -

 .التطور التارىبي الذم يؤثر يف الكاتب :العصر أو الزمان -

 :كباإلضافة إذل ذلك قبد أف اؼبنهج التارىبي ىو

 .اؼبوضوعية كذلك بسبب اعتماده اؼببالغ فيو على اغبقيقة التارىبية اليت ىي كليدة :موضوعي_ 
 فهو ينظر إذل العمل األديب على أنو كاقعة معينة، كوباكؿ تفسَتىا كفق :نقد تفسيري _

 .اعبنس، البيئة كالعصر: الثالثية التينية

حركة التاريخ  كقيمة األدب عنده يف كونو كثيقة تارىبية، تقدـ صورة للعصر كتعكس: نقد قيمي -
 .سبعؼبجكا

على أنو  كىو يهتم دبضموف العمل األديب، كيعوؿ عليو كثَتان، ألنو ينظر لألدب :نقد مضموني -
سبع ؼبجكثيقة ىامة تساعد على فهم التاريخ كا
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 النفساني النقدمصطلحاث : احملاضرة اخلامست

 رائد مدرسة التحليل النفسي SIGMUND Freud)سيغموند فرويد ( يعدٌ 
خالؿ أكاخر القرف التاسع عشر، فقد استمد آلياتو النقدية من نظريتو يف التحليل النفسي اليت أقامها 

حوؿ األعماؿ األدبية كفسرىا من منطلق ما يعرؼ بالشعور كالالشعور، حبيث تنطلق ىذه النظرية 
على أساس أف تفكَتنا الظاىر كتصرفاتنا الشعورية ما ىي إال عمليات نفسية ال شعورية ذبرم يف 

. 1العقل الباطن مستقلة عن إرادتنا

فقد رسخ سيجموند فركيد اؼبنهج النفسي منهجا يف النقد األديب كاتبعو يف ذلك 
كذلك بعد إصدار فركيد كتابو اؼبشهور Adler  كإدلر G Jung.Gتالميذتو كارؿ جوستاؼ يونج 

فيلهلم ينسن يف : تفسَت األحالـ كؾبموعة من الدراسات النفسية لعدد من األدباء كالفنانُت من مثل
 حيث حلل اؼببٌت اغبلمي كتقنياتو الرمزية كدراستو عن ليوناردك دافنشي، Gradivaقصتو جراديفا 

كمقالو عن دكستوفسكي كجريبة قتل األب، كيضاؼ إذل مسانبة علماء النفس ىؤالء كدراساهتم حوؿ 
أنبية العقل الباطن أك الالشعور يف االبداع الفٍت عدد من النقاد كباحثي األدب الذين كجدك أمامهم 

كما ىائال من اؼبعلومات اليت تعينهم على تفسَت عملية اػبلق الفٍت بعامة، كهتيئ ؽبم الوسائل 
 .2للكشف عن األثر األديب باإلشارة إذل حياة صاحبة تارة، أك جالء اؼبعٌت اغبلمي تارة أخرل

كقد استهول اؼبنهج النفسي الكثَت من النقاد العرب اؼبعاصرين الذين قدموا العديد من 
عباس محمود الدراسات النقدية النفسية مستفدين من طركحات علم النفس، كمن ىؤالء النقاد 

الحسن "أبو نواس يف كتابو النرجسية الذم درس شخصية أيب نواس يف ضوء ما أظباه عقدة العقاد 
 ، Narcissismبالنرجسية بالظاىرة النفسية اؼبعركفة " أفات أيب نواس"كفسر ما ظباه " بن هانئ

حيث عقدة النقص دراسة عن بشار بن برد سبثل مبوذجا كاضحا ؼبفهـو إدلر عن المازني كما قدـ 
يرد إبداع بشار ككلوعو هبجاء الناس كشتمهم إذل عقدة نقض يعاين منها بسبب كونو أحد شعراء 
اؼبوارل أكال، ككونو شاعرا كفيفا ثانيا، كقد أبرز الباحث بساـ قطوس عيوب اؼبنهج النفسي معاملتو 

                                                             
 .50، ص2008، 1اؼبدخل إذل مناىج النقد اؼبعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، مصر، ط:  بساـ قطوس1
 42دليل النظرية النقدية اؼبعاصرة مناىج كتيارات، ص:  بساـ قطوس2 
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للنص األديب بوصفو كثيقة نفسية ذات مستول كاحد علما بأف العمل األديب يتشكل من طبقات 
 .1كمستويات ردبا كاف أحد ىذه اؼبستويات اؼبستول النفسي

 :كمن مصطلحات اؼبنهج النفسي نذكر على سبيل التمثيل ال اغبصر

 :  psycho-critique مصطلح النقد النفساني: أوال

يعزل إليو "تكاد ذبمع معظم الدراسات على أف الناقد الفرنسي شارؿ موركف الذم 
، فقد حقق للنقد األديب انتصارا منهجيا كبَتا، إذا psycho-critiqueمصطلح النقد النفساين 

فصل النقد األديب عن علم النفس، كجعل من األكؿ أكرب من أف يبقى ؾبرد شارح كموضح للثاين، 
مقًتحا منهجا ال هبعل من التحليل النفسي غاية يف ذاتو، بل يستعُت بو كسيلة منهجية يف دراسة 

 .2"النصوص األدبية

   :psychologie de la litteratureمصطلح سيكولوجية األدب : ثانيا

ؾباؿ يبحث يف طبيعة العالقة بُت مضموف األثر  "يعد مصطلح سيكولوجية األدب ىو
األديب كعادل النفس الالشوعورية عند الكاتب، ظهر يف البداية على يد فركيد كأتباعو يف أكاخر القرف 
التاسع عشر كيعترب األثر كثيقة معرفية كاػبطابات كاؼبذكرات اػباصة تكشف عن خبايا العادل النفسي 

 .3"للكاتب، كيًتؾ جانبا اؼبوضوع اعبمارل لألثر

  :Narcissim: مصطلح الترجسية: ثالثا

اؼبفرط بالذات، كالتعبَت مأخوذ من اسم نرجس، الاعجاب  :"نقلها إبراىيم فتحي دبعٌت
كيف النهاية أصابو اؽبزاؿ، )الكالسيكية أصبح مفتونا بصورتو اؼبنعكسةيف اؼباء  كىو شاب يف اؼبيثولوجيا

 .4"الزىرة اؼبعركفة باظبو كربوؿ إذل

 
                                                             

 .46_45دليل النظرية النقدية اؼبعاصرة مناىج كتيارات، ص:  بساـ قطوس1
 23ص مناىج النقد األديب،:  يوسف كغليسي2
 .106قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، ص:  ظبَت سعيد حجازم3
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 : Psychocritique :مصطلح النقد النفسي: رابعا

لغة النص  إحدل اذباىات النقد اغبديث، ىدفو أف يح" ىو: نقلو ظبَت حجازم دبعٌت
االستعارات كالصور  الالشعورية للكاتب عن طريق دراسة شبكات األديب، ليصل إذل ـببآت النفس

ىذا االذباه هبمع بُت األسس النفسية كاألسس النقدية، ليقف على  .األثر البالغية اؼبضمرة يف بنية
 .1"حقيقة منطق الالشعور من خالؿ لغة النص كلغة الالشعور

 :  Psychoanalysis: مصطلح التحليل النفسي: خامسا

، كىو الالشعورية طرائق تكنيكية لدراسة العمليات النفسية " منعٌده إبراىيم فتحي بأنو
. 2"بُت العمليات االنفعالية الشعورية كالالشعورية بنية منهجية من النظريات عن العالقة _ كذلك_

دراسة دكر الالشعور يف اغبياة العقلية للذات، "ىو :كينقلو سعيد علوش هبذا اؼبصطلح كيعرفو بقولو
كتفسَت التداعيات ضمن سياؽ ربويل كمياء النفس أحالما كىفوات، كال يقتصر األمر على العصابُت 

بل يشمل األسوياء، ؽبذا عٌد الالشعور بنية تشبو بنية اللغة عند الكاف ثائرا جباكبسوف يف ىيسًتيا 
، بينما يقًتح 3"كدكر النشاط اعبنسي يف تفسَتىا كالتعارض بُت اغبب إيركس كعريزة اؼبوت ثانانوس

حبيث قبده ينحت اعبزء التحلفسي، : الناقد عبد اؼبلك مرتاض ؽبذا اؼبصطلح كبت لفظتُت لو باسم
، كمزج بينهما يف (فسي ): بػػػ(النفسي)، كاعبزء األخَت من لفظ (التحلً ): بػ(التحليل)األكؿ من لفظ 

 .كلمة كاحدة حيت ينفرد بنقل اؼبصطلح عن غَته من النقاد العرب

 : Textanalyse: مصطلح التحليل النفسي للنص: سادسا

الكشف عن  مصطلح يشَت إذل ؿباكلة الناقد أك الباحث يف"نقلو ظبَت حجازم بأنو 
كالناقد يف ىذا الصدد . نصالالكاعية يف مرحلة ما قبل اؿ تأكيل الظواىر  اؼبسودات حملاكلةرالتداعي احل

 .4"بعناصر النص تشبو عملية القراءة النفسية يعتمد على قراءة مقننة 
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 : Psycholectureمصطلح قراءة نفسية : سابعا

األديب على ضوء  مفهـو يستخدـ لإلشارة إذل دراسة العمل"نقلو ظبَت حجازم بأنو 
كرباكؿ . قراءة تعتمد على أسس العلـو اإلنسانية عامة كعلم النفس خاصة كأسس النص األديب

 .1"نصالكامنة يف بنية اؿ بُت البنيات الشعورية كالبنيات الالشعورية دراسة العالقات القائمة

 : Psychobiographieمصطلح سيرة نفسية : ثامنا

مفهـو يستخدمو الناقد النفس للداللة على تاريخ نفسية اؼببدع "عده ظبَت حجازم بأنو 
مع الًتكيز على . كصراعاتو اؼبختلفة مع اجملاؿ أك البيئة اليت أحاطت بو  ؾبمل نصوصومن خالؿ

شكل تراكيب نظاـ كرموز النص اليت أغبت على كجدانو كتكررت يف ثنايا تكوين صورة كعباراتو 
 .2"كمفرداتو اؼبختلفة
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:  االجتماعيالنقدمصطلحاث : احملاضرة السادست

 امتدادا للمنهج التارىبي، فقد استقى منطلقاتو األكذل منو، فقد  االجتماعيجاء اؼبنهج
استوعب منو اؼبفكرين كالنقاد فكرة تارىبية األدب كربطوىا بتطور اجملتمعات اؼبختلفة كربوالهتا، طبقا 

. الختالؼ البيانات كالظركؼ كالعصور

من Pierre Barbaris) (بَتس بار) فكرة اؼبنهج االجتماعي يف نظر قد جاءتك
األدب ظاىرة اجتماعية كأف األديب ال ينتج أدبا لنفسو كإمبا ينتجو جملتمعو منذ " النظرية اليت ترل أف 

    ردد دم بونالدؾ ككذؿ،كينتهي منهاىا، ىا بالكتابة كإذل أف يبارسماللحظة اليت يفكر ؼ
(DeBonald)  العالقة بُت األديب كمن ىنا نفهم أف؛ "األدب تعبَت عن اجملتمع" عبارتو الشهَتة 

 فاألديب يعكس كيصور ،كالواقع االجتماعي ليست عالقة من جانب كاحد بل ىي عالقة جدلية
االجتماعية يف بيئتو، كاألدب ىو شبرة إعادة بناء عناصر الواقع بلغة جديدة ىي لغة التعبَت  اغبياة
 .األديب

كتشَت بعض الدراسات حوؿ اؼبناىج النقدية أف فكرة تفسَت األدب كاغبدث األديب عن 
طريق اجملتمعات اليت تنتجها كتتلقاىا كتستهلكها قد عرفت يف العصر الذىيب يف فرنسا خالؿ بداية 

كيعتقد أف االرىاصات األكذل للمنهج االجتماعي يف دراسة األدب كنقده قد  القرف التاسع عشر، 
األدب يف عالقتو : كتاهبا اؼبوسـو  Mme de staelمدام دي ستايل بدأت منذ أف أصدرت 

ـ، فأدخلت بذلك اؼببدأ القائل بأف األدب تعبَت عن اجملتمع، كإف 1800باألنظمة االجتماعية عاـ 
كارل ماركس الذم منح النظرية االجتماعية بعدىا االجتماعي كعمقها الفكرم ىو اؼبفكر اؼبادم 

K.Marx  ،الذم أصبحت على يديو نظرية متكاملة كرؤية فلسفية لألدب كالتطور االجتماعي
كبعض علماء  G.W.Hegelهيجل كىذا ال يعٍت ذباىل بعض مسانبات بعض الفالسفة مثل 

 جون ستيوارت مل وبليخانوف ولوكاتش إذل جانب أوكست كومت ودوركهايم :االجتماع مثل
 .كغَتىم من الفالسفةولوسيان جولدمان، 
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أف اؼباركسية ىي فاألساس عبارة عن نظرية يف االقتصاد السياسي كضعها كارؿ  كمعلـو
 يف منتصف القرف التاسع عشر، حبيث كاف ؽبما آراء عامة يف فريدريك إنجلز ماركس دبشاركة 

األدب كالفنوف تنطلق من األساس الفكرم الذم بنيا عليو نظريتهما يف التفسَت اؼبادم للتاريخ، كىو 
خاضع للقول االقتصادية كاإليديولوجية كليس ألية قيم فنية جوىرية أك _ كفق رؤيتهما_أف األدب 

 .1مستقلة

كقد أنتج اؼبنهج االجتماعي يف النقد األديب ؾبموعة من اؼبفاىيم كاؼبصطلحات النقدية 
الفن للفن، ورسالة األدب، واألدب الملتزم، واألدب الثوري، والواقعية النقدية، : اؼبهمة مثل

ككلها مصطلحات تشَت إذل رسالة األدب كاألديب كهتدؼ إذل الدعوة لئال والواقعية االشتراكية، 
يقتصر األدب على كونو نشاطا خاصا بالقضايا الفردية، كإمبا يكوف لو دكر كإسهاـ يف تطور اجملتمع 

 .2كرقيو كدكر يف توعية أفراده

 :كسنحاكؿ يف ىذه اعبزئية أف نلقي الضوء على بعض مصطلحات اؼبنهج االجتماعي

 : Aliénation mentalمصطلح _

يعد ىذا اؼبصطلح دبعناه العاـ االغًتاب كالذم يعٌد من اؼبفاىيم الواسعة الفضفاضة 
كالعابرة للتخصصات، قبده يف الفلسفة مثل يف علم االجتماع وبمل دالالت نفسية كأدبية، كاؼبفهـو 
الذم نريد أف نقف عنده ىو اؼبفهـو الذم تبناه النقد اؼباركسي كحاكؿ إسقاطو على األعماؿ األدبية 

اغًتاب ذايت كآخر موضوعي أم اغًتاب عن اؼبوضوع، فإذا كاف ىذا : كالفنية، كقسمو إذل قسمُت
اؼبصطلح قد كجد يف الفكر الالىويت كالديٍت مث االقتصادم كالصناعي مع ماركس، فقد انتقل إذل 
األدب كأصبح األديب كاؼبثقف عموما يعيش حالة من االغًتاب عن نفسو كلغتو كأدبو، كقبد أف 

                                                             
 .52_50دليل النظرية النقدية اؼبعاصرة مناىج كتيارات، ص: بساـ قطوس:  ينظر1
 54دليل النظرية النقدية اؼبعاصرة مناىج كتيارات، ص: بساـ قطوس:  ينظر2
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ىي اليت أدت إذل انتقاؿ ىذا اؼبفهـو من االقتصاد السياسي إذل جورج لوكاتش جهود اجملرم 
 .1األدب

كاؼبتأمل يف اؼبعاجم اؼبتخصصة اليت نقلت ىذا اؼبصطلح إذل البيئة العربية حبسب 
اجتهاداهتم كزاكية رؤيتهم هبد فيها تعدد مفاىيمهم لو  بتعدد مشارهبم اللغوية كمنبع ثقافتهم، فقد 

اضطراب خطَت "ىو : نقل مفهـو ىذا اؼبصطلح يف معجم الركس اؼبتخصص يف علم النفس دبعٌت
كمطوؿ للنشاط النفسي قريب من اعبنوف كاألمراض العقلية، فهو يعٍت فقداف االتصاؿ بالواقع 

بينما يف الفكر العريب فقد نقلو ظبَت الجنون، : ، كنفهم من ىذا أف ىذا اؼبصطلح يعٍت بو2"اؼبعاش
 من الشعور ينط معزل إذل ير يشـمفهو"ك ق :، كيعرفو بقولواغتراب عقلي: حجازم يف معجمو دبعٌت

 قادرة يرتصبح غك نشاط ال يستجيب النفعاالهتا اػباصة، كأ سلوؾ عند الشخصية، يظهر يف شكل
 ف فاقدا للتوازك ذا الشعور يبدقاؼبوقف على ضوء كاحمليطة هبا ، اجملاؿ أك البيئة على التكيف مع 

 . 3"ليف جهة أخر اآلخرينكيف جهة '' األنا''يصبح ك

حالة انبهارية كانسحابية "كالذم يعٌده االستيالب كينقلو سعيد علوش يف معجمو دبعٌت 
ربت ظركؼ خارجة عن االرادة، أك االنقطاع عن االنتماء إذل الذات كالتشيؤ القهرم، كاستيالب 
البطل الركائي حالة سيكولوجية تسمح بتحليل ثنائيا الفاعل الركائي، كاالستيالب يالـز كل كتابة 

 .4"كيفما كانت توجهاهتا

 

 

                                                             
 . كما بعدىا571اؼبنهج االجتماعي كالنقد األديب بُت جدلية اؼبثاقفة كاؼبمارسة، ص: نعيمة بولكعيبات:  للتفصيل ينظر1
2 Grand Larousse de la psychologie , 2 éme édition , 2008 , p 45 
 .138مدخل إذل مناىج النقد األديب اؼبعاصر، ص:  ظبَت حجازم3
 .113معجم اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة، ص:  سعيد علوش4
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  :Socio-critique: مصطلح_ 

 "ىو: ، كيعرفو بقولوالنقد األدبي االجتماعيينقلو ظبَت حجازم إذل العربية دبصطلح 
عن عالقة  من البنيات األدبية الدالة، يليها مرحلة البحث دراسة النص دراسة جدلية، تنطلق يف البدء

، تارىبية أك اقتصادية نة، تعيش يف ظركؼ متشاهبةمىذه البنيات بنية فكر فئة، أك صباعة اجتماعية مع
ربديد طبيعة العالقة بُت بنية األثر كبنية الفكر  دراسة اؿ نص صباليا كاجتماعيا، عن طريقأك ىي 

سوسيو نقدية ، كينقلو سعيد علوش يف معجمو دبصطلح 1"كبنية الوسط االجتماعي خالؿ الزمن
يف النص، ال قانوف النص، فهذا  القانوف االجتماعي (نقدية-السوسيو( تستهدؼ :"كيعرفو بقولو

لالختزاؿ إذل خطاب أديولوجي  ذبربة اجتماعية، عرب كاقع كمتخيل، غَت قابل األخَت، ليس سول
 .2"سائد

  :la littératur Sociologie de مصطلح _ 

ؾباؿ دراسي معًتؼ "ىو : ، كعرفو بقولواألدب اجتماعيةنقلو ظبَت حجازم دبصطلح 
االجتماعية أك الثقافية يف  على مضموف األثر األديب، كعدد ؿبدد من الوقائع بو، وباكؿ الوقوؼ

دراسة اغبالة، ادلٌ تبع استعمالو من  كأسلوب" ربليل اؼبضموف"اعتمادا على منهج  مرحلة تارىبية ؿبددة
 .3"االجتماع جانب رجاؿ

 

 

 

                                                             
 . 123قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، ص :  ظبَت سعيد حجازم1
 217معجم اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة، ص:  سعيد علوش2
 .122قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، ص:  ظبَت سعيد حجازم3
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 : littéraire Analyse de sociologieمصطلح _ 

ربديد "ىو :كعرفو ظبَت حجازم بقولوتحليل اجتماعي أدبي، نقل إذل العربية دبصطلح 
بُت تلك البنيات  البينات الدالة داللة موضوعية كتعُت صلتها ببنيات فكرية معينة، كؿباكلة إبراز الصلة

 .1"الفكرية، كفكر فئة اجتماعية أك صباعة يف مرحلة تارىبية ؿبددة

 :  Réfletمصطلح 

يعٌد ىذا اؼبصطلح من مصطلحات اؼبنهج االجتماعي، نقلو سعيد علوش مقابال 
إحدل أطركحات النقد اؼباركسي التقليدم، كىي أطركحة زبلى عنها :"، كيرل أنو االنعكاسدبصطلح 

الكثَت من اؼبعاصرين، كيرل بليخانوؼ بأف األدب كالفن مرآة للحياة االجتماعية، إذ تتحوؿ العالقة 
االجتماعية مع ربوؿ األذكاؽ اعبمالية للناس، ككذا انتاج الفنانُت، كمن السابق يظهر كيف ركج 

أحسن : لنظرية االنعكاس كأدب االنعكاس، ككذلك ىو تعبَت يصادؼ مرجعو يف تعبَت مثاؿ
 .2"باطمئناف منذ أف أخذت أكتب إليكم

مفهـو "ىو  :كنقلو كذلك ظبَت حجازم هبذا اؼبصطلح كأعطى لو تعريفا اخر بقولو
عن الواقع  من القرف العشرين للداللة على تعبَت األثر األديب يستخدمو الناقد التقليدم يف األربعينيات

أف العمل األديب يعرب  حىت ظهرت آراء لوسياف جولدماف كاعتربت االجتماعي كتصويره بكيفية معينة
 .3"عن الكاتب كاعبماعة اليت يرتبط هبا تارىبيا، كالعصر الذم يعيشو

 

 

                                                             
 .16قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، ص:  ظبَت سعيد حجازم1
 .152معجم اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة، ص:  سعيد علوش2
 115قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، ص:  ظبَت سعيد حجازم3
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:  البنيىيالنقدمصطلحاث : احملاضرة السابعت

 اؼبنهج البنيوم يف النقد األديب على إرىاصات ـبتلفة، حبيث قبد أف البنيوية هنض لقد
structuralism قد قامت على أسس لغوية، مستعينة بالنماذج اللغوية، كخباصة النموذج 

 بوصفهما نظاما، مث أخذت البنيوية  Langue كاللغة paroleالسوسَتم الذم ميز بُت الكالـ 
يف الشيوع على يد جهود علماء كفالسفة كانثركبولوجيُت كنقاد أدب كلسانيُت، ككاف من بينهم 

ياكبسوف كتركبتسكول كغَتنبا من اؼبنتسبُت إذل حلقة براغ الذين قدموا حبثهم العلمي اؼبعمق عن 
اؼببادئ العامة للبنيوية يف مؤسبر دكرل لعلـو اللساف يف الىام، كدل يتحقق شيوع البنيوية كمنهج نقدم 
إال يف اػبمسينات من القرف اؼباضي، ألنو سيطر على حقوؿ الدراسات األدبية يف فرنسا آف ذاؾ، مث 

، فمثال C.L.Straussبرزت بوصفها توجها منهجيا نظريا من خالؿ أعماؿ كلود ليفي شًتاكس
ـ يعٌد ؿباكلة فبنهجة للكشف عن األبنية العقلية الكلية العميقة، 1958األنثركبولوجية البنيوية : كتابو

كما تتجلى يف أنظمة القرابة كاألبنية االجتماعية األكرب، ناىيك عن األدب كالفلسفة كالرياضيات 
 .1كاألمباط النفسية الالكاعية اليت ربرؾ السلوؾ االنساين

 :مصطلح البنية والبنيوية وفوضى الترجمات العربية_ 

: Structure :تعريف مصطلح البنية: أوال

تعددت مفاىيم ىذا اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم ككثرت مصطلحاتو بُت ناقليو يف  
: طالحاص، كلكن قبل أف نعرج لذلك البد من القاء نظرة عن مفاىيمو لغة كا2الدراسات العربية

كتعٍت البناء أك الطريقة  (بػىٍتى )يف لساف العرب من الفعل الثالثي  (بنية)تيشتق كلمة  :لغة
 .3كالكيفية اليت يكوف عليها البناء، أك الكيفية اليت شييىد عليها ،ككذلك تدُّؿ على التَّشييد كالعمارة،

                                                             
 .105_104دليل النظرية النقدية اؼبعاصرة مناىج كتيارات، ص: بساـ قطوس:  ينظر1
 .البنية كالبنيوية يف اؼبعاجم كالدراسات األدبية كاللسانية العربية:يوسف كغليسي:  لللمزيد من التفصيل ينظر مقاؿ2
 .، مادة بٌت 1لساف العرب ، مج : ابن منظور 3
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يف اؼبعاجم الغربية  دبفهـو النسق ككذا البنية، كقبد structuralismارتبطت البنيوية ك
 حيث أننا قبدىا يف اللغة Stuere يف اللغات األكركبية من األصل الالتيٍت" البنية"اشتقت كلمة 

 كقد مشل مفهومها Structuraاالتينية   كيفStructure كيف اإلقبليزية Structure الفرنسية
كقد نصت اؼبعاجم األكركبية على . الفنية اؼبعمارية كضع األجزاء يف مبٌت ما، كذلك من كجهة النظر

، كال 1منتصف القرف السابع عشر يف ميداف العمارة كالبناء ٌأف فن اؼبعمار استخدـ ىذه الكلمة منذ
. 2يبعد ىذا كثَتا عن أصل الكلمة يف االستخداـ العريب القدمي للداللة على التشييد كالبناء كالًتكيب

يف بنية يعٌد دم سوسَت األب الركحي للبنيوية غَت أنو دل يستعمل مصطلح : اصطالحا
 .نسق ونظامكتابو ؿباضرات يف علم اللغة العاـ، بل كاف يستعمل مصطلح 

حيث تبدك البنية بتقدير "حاكؿ جوف بياجيو ضبط مفهـو اصطالحي عاـ للبنية كقد 
تبقى أك تغتٍت بلعبة  (تقابل خصائص العناصر)أكرل، ؾبموعة ربويالت ربتوم على قوانُت كمجموعة 

التحويالت نفسها، دكف أف تتٌعدل حدكدىا أك تستعُت بعناصر خارجية، كبكلمة موجزة تتألف البنية 
، يف حُت يٌعرفها كلود ليفي شتاركس أبو 3"اعبملة كالتحويالت كالضبط الذايت: من ميزات ثالث

. طابع النسق أك النظاـ-أكال كقبل كل شيء-ربمل البنية:"يلي البنيوية باصطالح أغلب الدارسُت كما
ربوؿ يعرض للواحد منها أف وبدث ربوال يف باقي العناصر  فالبنية تتألف من عناصر من شأف أم

. 4"األخرل

كانت يف  (البنية)كقد أشار عبد ااهلل الغذامي يف دراساتو إذل نتيجة مفادىا  أف فكرة 
، كىذا قبل أف )ق471أعماؽ تفكَت علماء الًتاث العريب، كباألخص عند عبد القاىر اعبرجاين ت

كما داـ اعبرجاين قد أخذ دبفهـو إشارية اللغة، فال بد أف فكرة : "تكوف مفهوما ألسنيا غربيا بقولو
                                                             

 .157عتبات النظرية األدبية اغبديثة،  ص: عبد السالـ صحراكم 1
 .120نظرية البنائية يف النقد األديب، ص: صالح فضل 2
 .08عارؼ منيمنة كبشَت أكبرم، ص: مشكلة البنية، تر: جوف بياجي 3
 35مشكلة البنية، ص: إبراىيم زكريا 4
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البنية كانت يف أعم اؽ تفكَته، ألف عالقات اإلشارات مع بعضها تتضمن اإلسناد كتفضي إذل 
تصبح مفهوما جرجانيا دبثل ما ىي (البنية)كمن ىنا فإٌف . األكصاؼ الالحقة كإدراكها يكوف بالتأكيل

 .1"مفهـو ألسٍت

أىم مصطلح لغوم حديث إال أٌف كثَتا من "يعٌد ( البنية)مصطلح كلبلص يف األخَت أف 
دبفاىيم ـبتلفة، فأحيانا يطلقونو على النظاـ الذم يشرح قابلية الكل، ألنو  الباحثُت يستخدمونو

متضامنة، كأحيانا أخرل يطلقونو على الكل، الذم تنتظم فيو عناصر ذات طبيعة  يتكوف من أجزاء
 – خاصة مدرسة كوبنهاجن- ينتهوف إذل نتائج ـبتلفة كذلك، فالبنائيوف األكركبيوف  ؿبددة، كمن ىنا

اؼبضموف تبعا  الشكل الشيء الوحيد اعبوىرم الدائم من كجهة النظر اللغوية، حبيث يشرحوف يعتربكف
عناصر ىذا  لعالقاتو بالشكل، طبقا ؼبنهجهم االستنباطي، أما البنائيوف األمريكيوف فهم وبللوف

طبقان للمنهج  موع الذم ينتظمها الكتشاؼ بنيتهاؼبجا على أساس عالقتها بانواؼبضموف احملددة كيعرفو
 .2"االستقرائي

: (Structure) ترجمات مصطلح البنية

لقد انتقل ىذا اؼبصطلح يف الكتابات العربية بكيفيات ـبتلفة، لكن مفاىيمها زبتلط 
: فيما بينها، كيبكن لنا أف نوضحها يف اعبدكؿ التارل

 المدونة المصطلح العربي
 271معجم علم اللغة النظرم، ص: ؿبمد علي اػبورل_ تركيب، بنية

 .87معجم مصطلحات علم اللغة اغبديث، ص_ 
 204األسلوبية كاألسلوب، ص: عبد السالـ اؼبسدم_ هيكل، بنية

 .235مدخل إذل نظرية القصة،ص: ظبَت اؼبرزكقي كصبيل شاكر_ 
 104اؼبصطلحات األدبية اغبديثة، ص: ؿبمد عناين_ البناء، التركيب

 .87البنية القصصية يف رسالة الغفراف، ص: حسُت الواد_ الهيكل

                                                             
 32اؼبشاكلة كاالختالؼ قراءة يف النظرية النقدية العربية، كحبث يف الشبيو اؼبختلف، ص: عبد ااهلل ؿبمد الغذامي 1
 114نظرية البنائية يف النقد األديب، ص : صالح فضل 2
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 .161دليل الدراسات األسلوبية، ص: جوزيف ميشاؿ شرمي_  بنيان
 .272معجم اؼبصطلحات األلسنية، ص: مبارؾ مبارؾ_  تركيب، نظم، بناء

 

: (Structuralism)مصطلح البنيوية: ثانيا

خلقت البنيوية يف مفهومها جدال كخالفا فكريا بُت الدارسُت كالنقاد،  :مفهوم البنيوية
كمهما يكن من اختالؼ حوؽبا بوصفها حركة اجتماعية أك سياسية، أك فكرية فلسفية، أك بوصفها 

فهي منهج ، 1مذىبا كنشاطا أيديولوجيا فإهنا مع ذلك ٌكلو كانت مشركعا منهجيا بالدرجة األكذل
نقدم ينظر إذل النص على أٌنو بنية كالمية تقع ضمن بنية لغوية أمشل، يعاعبها معاعبة مشولية رٌبوؿ 
النص إذل صبلة طويلة مث ذبزيئها إذل كحدات دالة كربل فصغرل، كتتقصى مد يف تضمن الدكاؿ ؽبا 

كذلك يف إطار رؤية نسقية تنظر إذل النص مستقال عن شىٌت سياقاتو دبا فيها اؼبؤلف كتكتفي بتفسَته 
داخليا كصفيا مع االستعانة دبختلف اإلجراءات اؼبنهجية العلمية، كباختصار فهي منهج نقدم 

داخلي يقارب النصوص مقاربة آنية ؿبايثة، تتمثل النص بنية لغوية متعالقة ككجودا كليا قائما بذاتو، 
.  2مستقال عن غَته

  دل تظهر فجأة يف باريس، كما حدث يف باريس يفالبنيوية:"كيرل جوف سًتكؾ أٌف 
 الستينات ىو أف ىذه اؼبعرفة العادية ربولت بقدرة قادر إذل شعار ازبذه بعض الناس ككجدكه أمرا

 دل تنبثق كإٌف البنيوية ،3"فكرية شاعت شيوعا ذباكز حدكد اؼبعقوؿ« موضة»مثَتا فخلقوا منو 
 كنظرية أك كمنهج بطريقة تلقائية، بل ؽبا جذكر عميقة يف اؼبذاىب الفكرية كالفلسفية السابقة

 Freudكفركيد  Marxككانت شائعة يف كثَت من كتابات القرف التاسع عشر، كمنهم ماركس ،
 De saussure 4.كالعادل اللغوم السويسرم دك سوسَت 

                                                             
 .169. عتبات النظرية األدبية اغبديثة، ص: عبد السالـ صحراكم 1
 .71مناىج النقد األديب، ص: يوسف كغليسي 2
 .7البنيوية كما بعدىا من ليفي شًتاكس إذل دريدا، ص: جوف سًتكؾ 3
 .02أضبد أبو زيد، اؼبدخل إذل البنائية،  ص: ينظر 4
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للمعرفة،  منهج فلسفي كفكرم كنقدم، كنظرية:"انوظبَت سعيد حجازم البنيوية بأيعرؼ 
فكرة جوىرية  تتميز باغبرص الشديد على التزاـ حدكد اؼبنطق كالعقالنية، كيتأسس ىذا اؼبنهج على

العناصر اؼبكونة  أف االرتباط العاـ لفكرة أك لعدة أفكار، مرتبطة ببعضها البعض، على أساس مؤداىا
ببعض يف نظاـ  ا ذلك اؼبنهج إال من حيث ارتباطها كتأثرىا بعضهاقأما تلك العناصر فال يعٍت. ؽبا

نفسو، باعتباره نسق  منطقي مركب، كيف النقد تعٍت ؿباكلة التوٌحد بُت لغة األثر األديب كاألثر األديب
 1"يتألف من صبلة عناصر من الدالالت الشكلية

تقع  منهج نقدم ينظر إذل النص على أنو بنية كالمية"أما عند يوسف كغليسي فهي 
كحدات  ضمن بنية كالمية أمشل يعاعبها معاعبة مشولية، ربوؿ النص إذل صبلة طويلة، مث ذبزئها إذل

، (الورقة الواحدة يبثلها سوسَت بوجهي)ا يف تضمن الدكاؿ ؽبا توفصغرل، كتتقصى مدلوال دالة كربل
كىنا تدخل (مؤلفو،  كذلك يف إطار رؤية نسقية تنظر إذل النص مستقال عن شىت سياقاتو، دبا فيها

كصفيا، مع االستعانة دبا تيسر  لركالف بارت، كتكتفي بتفسَته تفسَتا داخليا ((موت اؼبؤلف))نظرية 
 .2"من إجراءات منهجية علمية كاإلحصاء مثال

أحد تيارات النقد من الفكر اللساين "هبدىا  ((البنيوية))كالباحث عن مصدر اشتقاؽ 
يف كصف اللغة عوضا عن الكلمة Structureالدراسة اللغوية كلمة بنية  لسوسَت حبيث شاعت يف

كالبنيوية اللغوية تتدرج يف دراسة اللغة من الوحدة الصغرل،  Systeme)نظاـ،) اليت استعملها كىي
 مركرا بالوحدة األكرب منها، كىي الصيغة أك الالصقة، الػPhoneme)  ( اللغوم كىي ىنا الصوت
Morpheme  مث كلمةLexim  كالعبارة غَت اؼبكتملةPhrase كأخَتا اعبملة حبدكدىا اؼبًتامية 
 .3"كأم دارسة للغة ينبغي أال تتجاكز ىذا التدرج. كفقا لقواعد النحو

إف شيوع البنيوية اليت احتذت النموذج السوسَتم دل تتوقف عند دم سوسَت بل كاصلت 
طريقها على يد جهود علماء كفالسفة كأنثركبولوجيُت كنقاد أدب كلسانيُت، ردبا كاف على رأسهم 

، الذين قدموا حبثهم العلمي  Cercle de Pragueكغَتىم من حلقة براغ ياكبسون وتوبتسكوي 
اؼبعمق عن مبادئ العامة للبنيوية يف مؤسبر دكرل لعلـو اللساف الذم عقد بالىام، لكن شيوع البنيوية 

                                                             
 .213إشكالية اؼبنهج يف النقد العريب اؼبعاصر، ص: ظبَت سعيد حجازم 1
 120النقد اعبزائرم اؼبعاصر من الالنسونية إذل األلسنية،ص: يوسف كغليسي 2
 .88النقد األديب اغبديث من احملاكاة إذل التفكيك، ص: إبراىيم ؿبمود خليل 3
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كمنهج نقدم كسيطرتو على حقوؿ الدراسات األدبية يف فرنسا دل يتحقق إال يف اػبمسينيات من 
 C.Lévi كلود ليفي شتراوسالقرف اؼباضي، كبرزت بوصفها توجها منهجيا نظريا من خالؿ أعماؿ 

strauss  ،ـ ؿباكلة فبنهجة للكشف عن األبنية العقلية 1958األنثركبولوجيا البنيوية : فقد كاف كتابو
كاألبنية االجتماعية األكرب، كال شك أف شًتاكس حقق  الكلية العميقة، كما تتجلى يف أنظمة القرابة

للبنيوية نقلة نوعية نقلتها من اللغويات إذل الدراسات األدبية كخباصة يف ربليلو بنية أسطورة أكديب، 
بأ اؼبالمح اؼبشًتكة لكل ما البنيوي جاك بياجيه فقد خلص إذل نتيجة يف دراسة جوناثان كلر أما 

يوصف بأنو بنيوم ىي بالفعل مشًتكة كإذل أقصى حد، كاليت تظهر بأف كل علـو الرياضيات كاؼبنطق 
كالفيزياء كاألحياء ككل العلـو االجتماعية كانت دائما هتتم بالبنية، كمن مثٌ فقد كانت البنيوية سبارس 

. C.Lévi strauss 1 حىت من قبل ظهور ليفي شًتاكس

من أىم اؼببادئ أك اؼبفاىيم اليت أشاعتها البنيوية ككاف ؽبا حضورىا على : مفاهيم البنيوية: ثالثا
 :اؼبستول النقدم التطبيقي، كمن أبرزىا مايلي

 لقد هنض اؼبشركع البنيوم مرتكزا على علم اللغة :Langue،Paroleاللغة والكالم _ 1
اغبديث كمنطلقا من سبييز دم سوسَت بُت اللغة كالكالـ، فاللغة نظاـ كمؤسسة كؾبموعة من القواعد 
كاؼبعايَت التواصلية، بينما يشتمل الكالـ على التجليات الفعلية للنظاـ يف فعلي النظاـ كالكتابة، كمن 

 .اليسَت اػبلط بُت النظاـ كذبلياتو

 يعد ىذا اؼببدأ الثاين لعلم اللغة الذم استند إليو :Relations Systemنظام العالقات _ 2
البنيويوف فهو أف اللغة نظاـ من العالقات كالتعارضات اليت هبب أف تتحدد عناصرىا على أساس 

شكلي كزبالفي، كلعل أىم الدركس يف الثورة الفونولوجية بالنسبة لليفي شًتاكس، ىو رفضو التعامل 
مع العناصر باعتبارىا كيانات مستقلة، كتركيزه بدال من ذلك على العالقات بُت ىذه العناصر، 

فالوحدات ليست كيانات مستقلة بذاهتا، كإمبا ىي عقد تلتقي عندىا سلسلة من االختالفات، سباما 
كالنقطة الرياضية اليت ليس ؽبا مضموف يف حد ذاهتا، كإمبا يتحدد مضموهنا على ضوء عالقاهتا بغَتىا 

 .من النقاط

                                                             
 .105_104دليل النظرية النقدية اؼبعاصرة مناىج كتيارات، ص:  بساـ قطوس1
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 تعٌد ثنائية التزامن كالتعاقب : Synchronic and Diachronicالتزامن والتعاقب_ 3
من الثنائيات اليت طرحها دم سوسَت كطورىا البنيويوف، فالتزامن ىو زمن حركة العناصر فيما بينها يف 

زمن كاحد ىو زمن نظامها داخل البنية، أما التعاقب فيمثل زمن زبلخل البنية أك زمن هتدـ العنصر 
الذم يعرب عنو أحيانا بانفتاح البنية على الزمن، فدراسة لغة ما يف نظامها الثابت يف غبظة زمنية معينة 

يندرج ربت التزامن، كهبذا تكوف الدراسة التزامنية دراسة كصفية كثابتة كمستقلة عن صبيع الظواىر 
أما دراسة اؼبتغَتات اؼبتحققة يف اللغة كمتابعتها خالؿ الزمن فيندرج ربت التعاقب، كهبذا . كاؼبتغَتات

ىو الدراسة يف فًتة من الزمن يكوف التزامن كبعبارة أخرل فإف . تكوف الدراسة التعاقبية دراسة تارىبية
فهو دراسة التعاقب فيها اجملموع الكلي للتغَتات اغباصلة ضئيلة جدا ينحصر يف اغبدكد الدنيا، أما 

العالئق بُت عناصر متعاقبة وبل فيها كل عنصر ؿبل العنصر اآلخر دبركر الزمن، كلو أردنا ترصبة ىذين 
 :اؼبفهومُت إذل لغة النقد لقلنا إف شبة نوعُت من أنواع العالقات التوزيعية

كتتعلق بإمكانية التأليف، كىي تعٍت : Syntagmatic (التتابعية)العالقات التركيبية  . أ
 .دخوؿ كحدتُت يف عالقة ذات ظبة تبادلية أك غَت تبادلية، تنافرية أك غَت تنافرية

كىي العالقات اليت ربدد إمكانية : Paradigmaticالعالقات االستبدالية  . ب
االستبداؿ، كاليت تنطوم على أنبية خاصة يف ربليل النظاـ، إف معٌت أم كحدة يعتمد على 

 .االختالفات بينها كبُت كحدات أخرل كاف من اؼبمكن أف ربل ؿبلها يف إحدل اؼبتتاليات

إذا كاف الداؿ ىو الصورة الصوتية : Presence and absenceالحضور والغياب _ 4
، أما العالقة فهي (الصورة الصوتية)للمدلوؿ أك التصور الذىٍت، فإف اؼبدلوؿ ىو اعبانب الذىٍت للداؿ 

ارباد الصورة الصوتية مع التصور الذىٍت أك ىي الكل اؼبتآلف من داؿ كمدلوؿ، كعلى الرغم من أف 
العالقة بُت الداؿ كاؼبدلوؿ إعتباطية إال أف اربادنبا يؤلف بنية الداللة، ككأف الداللة ىي عالقة تتحقق 
من تآلف الداؿ كاؼبدلوؿ، كقد ظهر التطوير األمثل لثنائية الداؿ كاؼبدلوؿ لدل دم سوسَت فيما ظبي 
بعالئق اغبضور كالغياب، كقد مثلها جهود البنيويُت يف البحث الدالرل عن ظاىرة النص كباطنو، بلو 
قراءة النصوص يف مستوياهتا األفقية كالعمودية، أك يف نسقها الظاىرم كعالقاهتا العميقة، كقد شهد 

روالن بارث، والفيلسوف والناقد مفهـو الداؿ كاؼبدلوؿ دفعة جديدة على يدم كل من الناقد 
اللذين رفضا فكرة كجود ارتباط ثابت بُت الداؿ كاؼبدلوؿ، كذىبا إذل أف النفسي جاك الكان 

اإلشارات تعـو ساحبة لتغزم اؼبدلوالت إليها لتنبثق معها كتصبح صبيعا دكاال أخرل ثانوية متضاعفة 
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لتجلب إليها مدلوالت مركبة، كىذا حرر الكلمة كأطلق عناهنا لتكوف إشارة حرة، كىي سبثل حالة 
 .1ألنو يعتمد على ذىن اؼبتلقي إلحضاره إذل دنيا اإلشارةحالة غياب يف حُت يبثل اؼبدلوؿ حضور 

 : structuralismeترجمات مصطلح البنيوية 

يف ذاتو، أكال كأساسا، ىو العنواف اعبامع (structuralisme)   مصطلح"كاف لقد 
 عاـR-jakobson (1896-1982) -ركماف جاكبسوف-أبدعو العادل اللغوم الكبَت  الذم

رفقة  (structuralisme)  كىو أكؿ من طبق لوصف األعماؿ النظرية غبلقة براغ اللغوية، 1929
للشاعر  )قصيدة القطط(ذل  عClaude Lévi –Strauss -كلود ليفي شًتاكس- زميلو

كقد ترجم ىذا .يف منتصف طبسينيات القرف اؼباضي(Baudelaire)   الفرنسي الشهَت بودليػر
، عند النقاد الِبنيوية إذل ما يقارب عشرين ترصبة كأشيعها استعماال يف الدراسات العربيةاؼبصطلح 

كسامي سويداف ككماؿ أبو ديب   عبد الكرمي حسن كعبد ااهلل الغذامي كيبٌت العيد:اؼبعاصرين مثل
كقد قوبل  .كغَتىم كثَت... كشايف عكاشة كعبد العزيز ضبودة كعبد اؼبلك مرتاض كجابر عصفور

:  يف الدراسات العربية دبقابالت كثَتة منهاstructuralismeىذا اؼبصطلح النقدم األجنيب 
البنوية، البنيوانية، البينية، اؽبيكلية، اؽبيكالنية، الًتكيبية،  الًبنيوية، البنيوية، البنيانية، البنائية،

اؼبذىب البنيوم، اؼبنهج البنيوم، النظرية البنيوية، اؼبذىب  الشكلي، السًتككتورالية، الوظيفية، اؼبنهج
 ترصبات ىذا اؼبصطلح يف الساحة العربية على كيبكن لنا أف نوضح. 2اؼبنهج اؽبيكيالين الًتكييب،

 :اختالؼ اؼبشارب الثقافية كالفكرية، يف اعبدكؿ التارل

 المدونة ترجمة المصطلح بالعربية
تكثر اؼبدكنات اليت تستعمل ىذا اؼبصطلح، كتتعدد األظباء اليت _  بكسر حرف الباء: الِبنيوية

عبد اهلل الغذامي، كيبٌت العيد، : استعملتو يف ددراساهتا، من أمثاؿ
ككماؿ أبو ديب، كشايف عكاشة، كعبد اؼبلك مرتاض، كعبد العزيز 

                                                             
 .112_109دليل النظرية النقدية اؼبعاصرة مناىج كتيارات، ص:  بساـ قطوس1
 .130شكالية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب اعبديد، صإ: يوسف كغليسي: ينظر2
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 .195اؼبعجم اؼبفصل يف األدب، ص: ؿبمد التنوجي_  بضم حرف الباء: البُنوية

 02/287معجم الدالئلية، : الراجي التهامي اؽبامشي_  البناوية
 .12األلسنية العربية، ص: ريبوف طحاف البنيانية

اؼبعجم اؼبفصل يف اللغة كاألدب، : عاصي ميشاؿ كبديع يعقوب_ 
 .334ص

 .13نظرية البنائية يف النقد األديب، ص: صالح فضل _  البنائية
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 .37ص
 ...17، 8،9ربليل اػبطاب السردم، ص: عبد اؼبلك مرتاض_ 

البنية كالبنيوية يف اؼبعاجم كالدراسات األدبية :يوسف كغليسي_  البنيية
 21كاللسانية العربية، ص

 .11مدخل إذل قراءة اغبداثة، ص: عبد اؼبلك مرتاض_ 
 

نظرا لكثرة اؼبصطلحات النقدية كتعددىا يف مقابلة ىذا اؼبصطلح األجنيب كاستقرار أغلب 
الذين النقاد العرب فإف الناقد اعبزائرم عبد اؼبلك مرتاض ىبطأ البنيوية النقاد العرب على مصطلح 

عن االستعماؿ النحوم  كذلك عوضا"، (بًنيوية)كىو _ يف نظره_اؼبصطلح اػباطئ ىذا تداكلوا 
على القياس؛ ألنك ذبريو  »فتيػي« »فتية«كذلك كما تقوؿ يف النسبة إذل »بنيٌية«السليم الذم ىو إما 

، كىو يف رأينا »بنػوم  « :يبكن أف يقاؿ ؾبرل ما ال يعتل؛ كىو مذىب أيب عمرك بن العالء، كما
إفساد العربية " كيصركف على ، "بن حبيب أخف نطقا، كأكثر اقتصادا لغويا، كىو مذىب يونس

ذلك بأف االستعماؿ اػباطئ حُت يصر   ،الرأس كفأسها بالفأس، كاالستمتاع بإصابتها بالبأس، يف
 « فهو إمبا ينسب ىذا اؼبذىب إذل لفظ غَت موجود يف األصل؛ ألف  »البنيوية«على استعماؿ 

أما عن ىاء ... ؛ كذلك حىت يبكن قلب الياء الثانية كاكا »بًٍنيػىية  «ىو : تعٍت أف األصل »البنيوية
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التأنيث تقلب كاكا فذلك ؾبرد جهل صراح بالعربية؛ ألف ىذه اؽباء ال تعد لدل النحاة يف ربديد بنػى 
. 1"األلفاظ

: كمن أبرز مصطلحات النقد البنيوم، يبكن لنا أف نسرد بعضا منها

  :Structurale Sématique: علم الداللة البنيويمصطلح _ 

ؾبموعة من القواعد كاألسس اللغوية كالشكلية تبحث يف داللة النص األديب، كاعتبار ىو 
تتطلب الفهم كالبحث يف معانيو، معتمدا يف ذلك على مفاىيم  ىذا األخَت لغة رمزية متعددة اؼبعاين

. 2العلـو اإلنسانية كاللسانية من ناحية كاؼبعايَت اؼبنطقية من ناحية أخرل

  :Structure du texte بنية النص مصطلح_ 
ل ؾبموعة العالمات أك أنسقة العالمات اؼبضمرة يف ؿ يستخدمو الناقد للداللة عقمفهـو

. 3األثر األديب، باعتبار أف ىذا األخَت نظاما مكتفيا بذاتو، ال يتأثر باجملاؿ أك البيئة اليت ظهر فيها

 : Méthode structurale :مصطلح منهج بنائي_
عن العناصر  ريقة يعاجل هبا الناقد األثر األديب معاعبة لغوية كشكلية، تتمثل يف البحثط

كيعطى ؽبا األكلوية يف التحليل، كيف إنشاء ، أك الوحدات اللغوية الدالة، كعالقتها دبجموع تنظيم األثر
 .4النماذج اؼبستقاة من ذىن الناقد، كمن الوحدة اؼبنطقية القائمة يف بنية األثر

 

 

 

                                                             
 .191_190يف نظرية النقد متابعة ألىم اؼبدارس النقدية اؼبعاصرة كرصد لنظرياهتا، ص:  عبد اؼبلك مرتاض1
 .129_128قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، ص:  ظبَت سعيد حجازم2
 .133قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، ص:  ظبَت سعيد حجازم3
 .85قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، ص:  ظبَت سعيد حجازم4
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:  األسلىبيالنقدمصطلحاث : احملاضرة الثامنت

ؾباؿ النقد  ك الناقد العريب ؾبموعة من اإلشكاالت الكربل يفأصادؼ الباحث م
 كاالختالؼ يف مفهومها، كىذا ما األسلويب، منها تعدد ترصبات اؼبصطلح األسلويب يف الساحة العربية

سبب فوضى اصطالحية يف اغبطاب العريب، فاذبو الناقد أك اؼبًتجم إذل االكتفاء يف الغالب بًتصبة 
اؼبصطلح ترصبة حرفية زبتلف بو داللة كمفهـو اؼبصطلح من ناقد إذل آخر عن مضموف اؼبصطلح يف 

لغتو األـ، كىو ما تسعى إليو ىذه احملاضرة من كشف اللثاـ عن التداخل اؼبصطلحي يف نقل 
مصطلحات النقد األسلويب يف الساحة النقدية العربية، كقبل ذلك البد من إلقاء نظرة عن مفهـو 

 :مصطلح األسلوب كاألسلوبية

السطر من النخيل، ككل طريق فبتد فهو ": األسلوب يف اللغة ىو:تعريف األسلوب: أوال
كيقاؿ أخذ فالف يف ... الطريق كالوجو كاؼبذىب، كيقاؿ أنتم يف أسلوب سوء أسلوب، فاألسلوب ىو

 .1"أم أفانُت منو أساليب من القوؿ

الٌذم  إنو عبارة عن اؼبنواؿ" ::ق بقولو808أما يف االصطالح فقد نقلو ابن خلدكف ت
اؼبعٌت الذم  كال يرجع إذل الكالـ باعتبار إفادتو أصل. ينسج فيو الًتاكيب، أك القالب الذم يفرغ فيو

كظيفة البالغة  ىو كظيفة اإلعراب، كال باعتبار إفادتو كماؿ اؼبعٌت من خواص الًتكيب، الذم ىو
 .2"كالبياف، كال باعتبار الوزف كما استعملو العرب فيو الذم ىو كظيفة العركض

 عندما عرفو جورج بيفػوفكقد تناقلت الدراسات اغبداثية أشهر تعريف لألسلوب عند 
 .3"كلذا ال يبكنػو أف ينتػزع، أك وبمػل أك يتهػدـ. اإلنساف نفسػو األسلػوب فهػو:"بقولػوبقولو 

 

                                                             
 .225، ص7لساف العرب، مادة سلب، مج:  ابن منظور1
 .589اؼبقدمة، ص:  ابن خلدكف2
 .35الدرجة الصفر للكتابة، ص:  ركالف بارت3
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إف اغبديث عن تعريف األسلوبية حديث صعب اؼبناؿ، كذلك  :تعريف األسلوبية: ثانيا
، كؽبذا ال بد من كالنقد كالبالغة كالٌلسانياتلتشعب ميادينها كتداخلها مع اغبقوؿ اؼبعرفية األخرل، 

 :1يف سياؽ اغبديث عن األسلوبية_ سجلها بساـ قطوس_تسجيل أربعة احًتازات 

يتمثل يف صعوبة ربديد تأريخ دقيق النطالقة األسلوبية بسبب كوف الدرس : األول
 .األسلويب نشاطا مارستو صبيع اؼبعارؼ اليت ازبذت من اػبطاب ميدانا ؽبا

يتمثل يف الًتدد بُت عٌد األسلوبية منهجا نقديا أـ أهنا أكسع من ذلك بسبب تعدد : ثانيا
ميادينها كتداخلها مع حقوؿ أخرل كثَتة كالنقد األديب كعلم البالغة كاللسانيات، كعلم النص، حىت 

أف األسلوبية نفسها غدت أسلوبيات، كىو مصطلح الذم يؤثره سعد مصلوح حيث جعلو مقابال 
كقيده بوصف اللسانية مؤكدا اؼبنطلق اللساين يف  Stylistics Linguistic للمصطلح االقبليزم 

 .شرح العالقة بُت البالغة العربية كىذا الفرع من فركع الدراسة اللسانية اؼبعاصرة

، كعلى الرغم من األسلوب واألسلوبية كجود نوع من التداخل بُت مصطلحي : ثالثا
ذلك التوضيح الذم قدمو الدكتور أضبد دركيش حوؿ اؼبصطلحُت كبدايتهما التارىبية كربديد العالقة 
الراسية كاألفقية بُت اؼبصطلحُت، إال أف اإلشكالية تبقى قائمة بُت ىذا التداخل كخباصة طوؿ الفًتة 

 .األسلوبية يف مقابل حداثة اؼبصطلح الثاين األسلوبالزمنية اليت قطعها اؼبصطلح األكؿ 

ال أدرم إذا كنت ؿبقا يف اغبديث عن األسلوبية بعد الشكالنية الركسية كالنقد   :رابعا
اعبديد يف ظل االحًتازات السابقة، بيد أف كوف األسلوبية ارتكزت يف إسهامها على معاعبة النصوص 

 .بوصفها كقائع لغوية مستقلة ؽبا عاؼبها اػباص كتكوينها اؼبميز

 أمر صعب نتيجة تداخل ىذا اؼبصطلح  تعريف دقيق لألسلوبيةمن ىنا نفهم أف ربديد
بُت  ىناؾ نوع من التداخل كالتخارج:"مع ـبتلف اغبقوؿ اؼبعرفية، كىو ما صرح بو صالح فضل

البنيوية  األسلوبية كالبنيوية، على اعتبار أف األسلوبية انبثقت من الفكر اللغوم كاألديب قبل اغبركة
تشارؿ  لألسلوبية ىو متأثرة بذات االذباىات اليت أسهمت يف تشكيل البنيوية، إذ إٌف أكؿ مؤسس
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كاذباىات دراسة  كبالتارل فإٌف ىناؾ نوعا من الًتابط بُت األلسنية من ناحية" سوسَت"تلميذ " بارل 
 .2"العجوز كريث شرعي للبالغة:"ىو علػم األسلوب، كيعٌد 1"األساليب التعبَتية من ناحية ثانية

التصرؼ يف  علم لساين يعٌت بدراسة ؾباؿ:"ىي يعرؼ األسلوبية عبد السالـ اؼبسدمأما 
 .3"حدكد القواعد البنيوية النتظاـ جهاز اللغة

كيرل نور الدين السد أف عبد السالـ اؼبسدم كاف السباؽ إذل نقل ىذا اؼبصطلح 
 كيرد عنو أحيانا باألسلوبية stylistiqueكتركهبو بُت الباحثُت العرب، كيًتجم اؼبسدم مصطلح 

أننا حباجة إذل تأصيل مصطلح علم األسلوب يف :" صالح فضللكما ير، 4األسلوب بعلم
الكتشاؼ نكيفها مع عبقرية اللغة العربية ك قجقرب مناكنج قاتكأد الدراسات العربية لكي نستحصد

علميا، نؤثر اؼبصطلح اؼبستقر ا جبعلنا ممالرسالة اللغوية،  مالية يفجلقدراهتا على استثمار العناصر ا
ت تحديثة حلردت يف بعض الدراسات اف كإكة األمر، م هناق يفبالبحوث اليت تصق ندخل يف نطاؽك

 .5"مصطلح آخر

كقائع التعبَت اللغوم من " شارؿ بارل أٌف األسلوبية تدرس يف الدراسات الغربية يرل ك
بظاىرة ضبل  لسانيات تعٌت" ىي  األسلوبية يعتربميشاؿ ريفاتَت ، أما  6 "مضامينها الوجدانية ناحية

 .7"الذىن على فهم معُت إدراؾ ـبصوص

كيعدُّ نوفاليس أكؿ من استخدـ مصطلح األسلوبية كال ييدرل مىت كاف ذلك، كلكنو 
ـ حسب بيَتجَتك، فظلت األسلوبية لديو زبتلط بالبالغة، كيف عاـ 1837بالتأكيد قبل عاـ 

ـ أطلق فوف درجبلنتس مصطلح األسلوبية على دراسة األسلوب، كيرل صالح فضل أف 1875
التحديد الدقيق ؼبيالد علم األسلوب قبده يتمثل فيما أعلنو العادل الفرنسي جوستاؼ كويرتنج عاـ 

                                                             
 .60يف النقد األديب، ص:  صالح فضل1
 .03علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو، ص:  صالح فضل2
 .56األسلوبية كاألسلوب، ص:  عبد السالـ اؼبسدم3
 .14_13، ص1األسلوبية كربليل اػبطاب، ج:  نور الدين السد4
 .166علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو، ص:  صالح فضل5
 .33مقاالت يف األسلوبية، ص:  منذر عياشي6
 .49األسلوبية كاألسلوب، ص:  عبد السالـ اؼبسدم7
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 ـ كبدأت 19ظهرت خالؿ القرف   stylistiqueـ، كمن ىنا يتضح لنا  أف كلمة أسلوبية 1886
 ـ، حيث تلقت  دفعة قوية على اثر ازدىار علم 20تتأصل مصطلحا يف السنوات األكذل من القرف 

ـ، كقد انربل 1913 تFerdinand De Saussureاللغة اغبديث على يد فرديناند دم سوسَت 
ـ لدراسة األسلوب بالطرؽ 1947 ت charles bally أحد تالميذة دم سوسَت كىو شارؿ بارل

العلمية اللغوية فعمل على إرساء قواعد األسلوب من خالؿ بنيوية اللغة مستفيدا من طركحات دم 
ـ 1902سوسَت، كعايو يشَت بعض مؤرخي األسلوبية إذل أف بارل ىو من أصل علم األسلوب عاـ 

حبث يف علم األسلوب الفرنسي، مث اتبعتو بعده دراسات : كاسس قواعده حُت نشر كتابو األكؿ
 بأنو اؼبؤسس األكؿ لالسلوبية، كقد عرؼ األسلوبية بالي أخرل نظرية كتطبيقية، كمن ىنا نعت 

العلم الذم يدرس كقائع التعبَت اللغوم من ناحية ؿبتواىا العاطفي أم التعبَت عن كقائع :"بأهنا
 .1"اغبساسية الشعورية من خالؿ اللغة ككاقع اللغة عرب ىذه اغبساسية

األسلوبية عند عبد : كقد نقل ىذا اؼبصطلح إذل البيئة العربية بالعديد من الًتصبات، فهي
السالـ اؼبسدم كنور الدين السد، كعلم األسلوب عند صالح فضل كشكرم ؿبمد عياد، كأسلوبيات 

 .كغَتىا كثَت...عند سعد مصلوح

 :مصطلحات األسلوبية: ثالثا

 (poétique) :مصطلح  .1

باإلنشائية، : يًتجم عبد السالـ اؼبسدم ىذا اؼبصلح يف كتابو األسلوب كاألسلوبية بػ
 يف كتابو النص األديب البويتيكفأصبح متداكال بُت النقاد يف تونس، أما عبد اؼبلك مرتاض فعربو بػ 

ثالثية " يف كتابو بيوطيقا  أك  علم االبداع األدبي بػ كترصبو ؿبمود أمُت العادلمن أين كإذل أين؟، 
لػ " الشعرية" يف كتاب الشعرية بػ شكرم اؼببخوت كرجاء بن سالمة  كترصبو، "الرفض كاؽبزيبة

، إبداع،بلفظ  (1987)سنة  25كترصبو ؿبمد خَت البقاعي يف اآلداب األجنبية عدد، (تودكركؼ 
فإف عبد اؼبلك مرتاض ،  poétiqueالشعرية كؼبا اؼبصطلح يف النقد األديب العريب بًتصبتو دبصطلح 

باعبمع الذم كأنو ال مفرد لو مثل اللسانيات، ؼبا شاع ىذا اؼبصطلح الشعريات يقًتح لو مصطلح 
بُت أكساط النقد العريب اعبديد فقد قوبل بالعديد من اؼبصطلحات يبكننا أف نبينها ككبصي أصحاهبا 
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عند حسن ناظم يف كتابو مفاىيم شعرية، فاضل ثامر يف : الشعريةفهو : على سبيل التمثيل ال اغبصر
أساليب : يف الشعرية، كصالح فضل: الشعرية العربية، ككماؿ أبو ديب: كتابو اللغة الثانية، كأدكنيس

: قضايا اغبداثة عند عبد القاىر اعبرجاين، كرشيد بن مالك: الشعرية اؼبهاصرة، كؿبمد عبد اؼبطلب
معجم : عند سعيد علوش: الشاعرية: ، كىو...قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص
عند عبد : الشعريات، كىو ...اػبطيئة كالتكفَت: اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة، كعبد اهلل الغذامي

ترصبة عودة إذل خطاب اغبكاية عبَتار : الكتابة من موقع العدـ، كؿبمد اؼبعتصم: اؼبلك مرتاض
عند مبارؾ : الشعري، كىو ...يف نظرية الركاية: عند عبد اؼبلك مرتاض: الشعرانية: ، كىو...جينيت
قاموس : عند اميل يعقوب كبساـ بركة: الشاعري، كىو ...معجم اؼبصطلحات األلسنية: اؼببارؾ

، كىو ...بنية اللغة الشعرية لكوىُت: ترصبة: اؼبصطلحات اللغوية كاألدبية، كؿبمد الورل كؿبمد العمرم
اؼبعجم اؼبوحد : معجم مصطلحات األدب، كعبد الرضباف اغباج صاحل: عند ؾبدم كىبة: فن الشعر

: عند ؿبي الدين صبحي: ، الػاليف، أصوؿ التأليفالقول الشعري: ، كىو...ؼبصطلحات اللسانيات
: ، كىو...اؼبصطلحات األدبية اغبديثة: عند ؿبمد عناين: علم الشعر، كىو ...نظرية النقد األديب

، ...معجم مصطلحات علم اللغة اغبديث: عند علي القاظبي كآخركف: الدراسة اللغوية للشعر
عند : األدبية:  م، كىو.يف كتابو أ: عند عبد اؼبلك مرتاض: أدبية الشعر والماء الشعري: كىو

معجم اللسانية، : عند بساـ بركة: علم النظم: ،  كىو...البنية اللغوية لربدة البوصَتم: رابح بوحوش
: عند عبد السالـ اؼبسدم: االنشائية: ، كىو...معجم اؼبصطلحات األلسنية: كمبارؾ مبارؾ

ترصبة كتاب عصر البنيوية ألديث : عند جابر عصفور: علم األدب: ، كىو...األسلوبية كاألسلوب
اؼبصطلح : عند عبد السالـ اؼبسدم يف كتابو البواتيك :، كنقل كذلك معربا، فهو...كرزكيل
عند : والبوطيقاالنص األديب من أين كإذل أين، :عند عبد اؼبلك مرتاض يف كتابو، والبوتيك النقدم

: الكالـ كاػبرب، كعبد السالـ اؼبسدم: جابر عصفور يف ترصبتو لكتاب عصر البنيوية، كسعيد يقطُت
 .كغَتىا من اؼبصطلحات اليت شاعت كانتشرت يف البيئة العربية مغربا كمشرقا....األسلوبية كاألسلوب
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  (:Écart)مصطلح  .2

يعٌد االنزياح من بُت مصطلحات األسلوبية باعتباره من خصائص اػبطاب األديب كسبنح 
: صبغة صبالية للنص، كقد نقل ىذا اؼبصطلح النقدم إذل البيئة العربية بالعديد من الًتصبات، منها

ربليل مركب لقصيدة ) شعرية القصيدة قصيدة القراءة : عند عبد اؼبلك مرتاض يف كتباهاالنزياح
إشكالية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب :  كيوسف كغليسي يف كتابو،(أشجاف يبانية

كغَتىم، كدل يستقر هبذه الًتصبة عند غَتىم، بل تنوعت كتعددت بتعدد مشارهبم، فقد ...،اعبديد
 كصالح فضل، كشكرم ؿبمد عياد، ، عند ؿبمد عناين، كعزت ؿبمد جاد(االنحراف) :ترجم

عند سعيد علوش، كمبارؾ مبارؾ،  (الفارق) عند أضبد ؿبمد كيس، كدبصطلح (البعد)كدبصطلح 
عند ؾبدم  (الشذوذ)عند ؿبمد عناين، كعلي القاظبي كأصحابو، كدبصطلح  (الفجوة)كدبصطلح 

عند عبد السالـ اؼبسدم، كسباـ  (العدول) عن توفيق الزيدم، كدبصطلح (االتساع)كىبة، كدبصطلح 
عند  (المفارقة)عند عبد السالـ اؼبسدم، ، كدبصطلح  (الخرق)حساف، كضبادم صمود، كدبصطلح 

، كغَتىا كثَت ...عند السعيد بوطاجُت (اإلغراب): سعد مصلوح، كعبد السالـ اؼبسدم، كدبصطلح
من اؼبصطلحات النقدية اليت جاءت عن طريق األىواء كاالجتهادات الفردية كالتعصب القبلي 

 .كاؼبشرب الثقايف يف إطالؽ التسمية دكف أم سند أك حجة يقـو عليها
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: التلقيمصطلحاث نظريت : التاسعتاحملاضرة 

لقد عرؼ النقد األديب ظهور العديد من اؼبناىج النقدية، فكانت اؼبناىج السياقية مهتمة 
باؼبؤلف كاعتربتو اؼبرجع كاؼبقصد األساسي يف العمل األديب، كاىتمت اؼبناىج النسقية بالنص حبد 

ذاتو، كجعلتو ؿبور العملية اإلبداعية، كأنبل ىذين االذباىُت قطب أساسي يف العمل األديب، أال كىو 
يف طبعتها األؼبانية كاىتمت نظرية التلقي إذل أف ظهرت يف الساحة النقدية اؼبعاصرة المتلقي، 
مقولة النقد (على النص ذاتو  كٌردة فعل على إنباؿ السياؽ اػبارجي كصب االىتماـ"بالقارئ 
كيركز على سياقات النص اؼبتعددة اليت  ، فجاء نقد التلقي أك االستقباؿ ليقلب اؼبقولة سباما)اعبديد

استقباؿ النص يستتبع االىتماـ بالقارئ كبعملية  من ىنا كافق، تفضي إذل إنتاجو كاستقبالو أك تلقی
كانت مثل ىذه العناصر جزءا من العملية النقدية عموما،  كلئن .ءة كربديد معٌت النص كتأكيلواالقر

فاألسئلة اليت تعٍت دبن ىو القارئ؟ ككيف ، إشكالية يف السابق فإف أنبية القارئ أك ىويتو دل تكن
كقد يستغرب اؼبرء النتائج اليت يبكن الوصوؿ إليها عندما  ،مطركحة تكن يستقبل النص كيتلقاه؟ دل

 .1"ىويتو ىي ؿبور العملية النقدية يكوف القارئ أك

 : Réceptionمصطلح التلقي : أوال

: تدؿ على االستقباؿ (ا-ؽ-ؿ)مادة إف الباحث يف اؼبعاجم اللغوية العربية هبد أف 
كفالف يتلقَّى فالنا أم - كما حكاه األزىرم-تلقَّاه، أم استقبلو، كالتلقي ىو االستقباؿ »

 إذل األصل réceptionترجع كلمة التلقي ؼ، أما يف اؼبعاجم الغربية 2«يستقبلو
 كالقبوؿ action de recevoirاليت ربمل معٌت االستقباؿ « receptio»الالتيٍت

accepter دبناسبة 1979، أما داللتها اعبمالية كالنقدية فقد كعبت ساحة النقد الفرنسي عاـ 
 من قبل اعبمعية الدكلية لألدب اؼبقارف innsbrukاؼبؤسبر الذم عقد يف أنسربيك 

(l’association internationale de littérature comparée AILC)  ربت
 حبضور communication littèraire et réceptionالتواصل األديب كالتلقي : عنواف

: ىذا اؼبؤسبر الذم جاء تقريبان بعد حوارل سنة من ترصبة كتاب. اؼبنظر األؼباين ىانس ركبرت ياكس
                                                             

 .283ميجاف الركيلي، سعد البازعي، دليل الناقد األديب، ص 1
 .«لقا»لساف العرب، مادة :  ابن منظور2
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pour une esthétique de la réception من طرؼ كلود ميارد Claude 
maillardيف ؾباؿ الدراسات اؼبقارنة » فاحتفي هبا ،، لتتواذل العناية إثر ذلك بنظرية التلقي

بل ظهرت ؾبلة . احملدكدة، مث ظهرت أعداد خاصة من اجملالت الفرنسية األكاديبية اىتمت باؼبوضوع
كخصصت بعض . 1976سنة« ouvres et critiquesاألعماؿ األدبية كالنقد »ـبتصة تدعى 

 .1(«1978-77)أعدادىا لنظرية التلقي 

أما ربديد مفهومو يف االصطالح فصعب جدا، نتيجة تعدد اؼبصطلحات كاالذباىات 
كذكر العديد من اؼبراجع الغربية اؼبتخصصة لنظرية التلقي بتعاريف مطولة انطالقا من جذكرىا 
أمر "الفلسفية كصوال إذل أىم األفكار كالقضايا اليت جاءت هبا، كلكنها يف الغالب كلها تشَت إذل 

 . يف تفاعلو مع النص األديب2"كاحد ىو االىتماـ بالقارئ أك اؼبنبع الذم يركز على القارئ

 : نظرية التلقي: ثانيا

نشأت نظرية الٌتلقي مع هناية الستينيات من القرف العشرين بأؼبانيا، على يد كل من 
 Wolf gang "فو لفغانغ ايزر"ك ( Hans Robert Jauss)  ىانز ركبػرت ياكس"األستاذين 

Izer) من جامعة كونسػتانس  (constance  اليت ارتبطت ارتباطا كثيقا بنظرية التلقي حىت أصبح
كمفاىيم نظرية،حولت ؾبرل الدراسات  ذكر إحدانبا يستلـز األخرل، دبا قدمتو مػن طركحػات جديػدة

حيث تكوينها عرب  األدبية كالنقدية؛كذلك أهنا أعادت بناء تصور جديد ؼبفهـو العملية اإلبداعية من
 .3التاريخ، كطرؽ فعالية القراءة كدكر اؼبتلٌقي يف إنتاج ىذه العملية

 

 

 

 

                                                             
 .15-14نظرية التلقي كالنقد األديب العريب اغبديث، ص : أضبد بو حسن 1
 .47التلقي يف النقد العريب القدمي، ص: فاطمة الربيكي 2
 .26نظرية التلقي كالنقد األديب اغبديث، نظرية التلقي إشكاالت كتطبيقات، ص: ؿبمد بوحسن:  ينظر3
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 :إشكاالت ترجمة مصطلح التلقي: ثالثا

لقد شهد مصطلح التلقي فوضى اصطالحية يف الدراسات النقدية العربية، نتيجة 
االختالؼ يف ترصبة ىذا اؼبصطلح باختالؼ اؼبرجعيات اؼبعرفية ؼبستخدمي ىذه النظرية، حبيث قبد 

تلقي، استقباؿ، نقد االستجابة، القراءة، التقبل، : "ؽبذا اؼبصطلح الكثَت من اؼبقابالت العربية، منها
 : كما يقابلو بالعربيةRéception، كيبكن لنا أف نوضح أبرز النقاد الذين ترصبوا مصطلح 1"تأثَت

 : مصطلح االستقبال_ 

حسب _حبجة ، االستقبال: بـ Réceptionيفضل الناقد عبود عبده ترصبة مصطلح 
 أيسر من (استقبل)أف ىذه الكلمة ىي اؼبعادؿ األصح معجميا، كأف االشتقاؽ من فعل "_ اعتقاده

 اؼبعتل األخَت، ناىيك أف ىذا الفعل ليس اؼبعادؿ اؼبعجمي الصحيح لفعل (تلقى)االشتقاؽ من فعل 
Regipieren 2" األؼباين. 

 : مصطلح التأثير واالتصال_ 

  مقابل مصطلح (االتصال) ك(التأثير) نبيلة إبراىيم استعماؿ مصطلح الناقدةرببب 
Réception ال من حيث إف النص قد استقبل، بل من حيث إنو " حبجة أف عملية القراءة تتم

قد أثرل يف القارئ كتأثر بو على حد السواء، كؽبذا فإف أصحاب ىذه النظرية ال يسموف نظريتهم 
 .3"التأثير واالتصالنظرية االستقباؿ، بل يسموهنا نظرية 

 : مصطلح االستجابة واالستقبال_ 

: صطلحُت  مبRéceptionيرادؼ الناقد عزيزم السعدية يف ترصبة مصطلح 
مفهوماف مرتبطاف بنظرية التلقي، يصعب الفصل بينهما فبا سيطرح "االستجابة كاالستقباؿ، كيعتربنبا 

 .4"أشكاال يف النقد اعبديد اؼبهتم بالتلقي كاالستجابة
                                                             

 .44التلقي يف النقد العريب القدمي، ص: فاطمة الربيكي 1
 .237ىجرة النصوص، دراسات يف الًتصبة األدبية كالتبادؿ الثقايف، ص:  عبده عبود2
 .102القارئ يف النص، نظرية التأثَت كاالتصاؿ، ص:  نبيلة إبراىيم3
 .34التلقي يف النقد، البحوث اإلعجازية مبوذجا، دار القركيُت، ص: عزيزم السعدية 4
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 : مصطلح جمالية التلقي_ 

ذلك إلشارة ىذه اعبمالية إذل ىورسل "يقًتح الناقد ناظم عودة مصطلح صبالية التلقي، ك
كانغاردف يف دعوهتما إذل إنتاج اؼبعٌت من خالؿ الذات الفانبة للظواىر كالشتماؿ التلقي على العمـو 

، كيسَت على 1"أكال، كعلى اغبيادية اليت تتطور باذباه إعادة بناء اؼبعٌت من خالؿ اػبربة كاإلدراؾ ثانيا
ضمن مفهـو أمشل ىو التلقي كمفهـو التأثير صبع مفهـو "خطاه الناقد عبد الكرمي شريف يف إمكانية 

 2"جمالية التلقيمفهـو 

 : مصطلح التقبل_ 

جماليات التلقي يطلق الناقد عبد الناصر حسن ؿبمد على ىذه النظرية دبصطلح 
كسار على هنجو الناقد حسُت الواد حينما ترصبها ، 3نظرية التوصيلكيعنوف كتابو دبصطلح ، (التقبل)

 .ككلها مصطلحات تشَت إذل نظرية التلقيجمالية التقبل، إذل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .16_15األصوؿ اؼبعرفية لنظرية التلقي، ص:  ناظم عودة خضر1
 .144من فلسفات التأكيل إذل نظريات القراءة، دراسة ربليلية نقدية يف النظريات الغربية اغبديثة، ص:  عبد الكرمي شريف2
 .98نظرية التوصيل كقراءة النص األديب، ص:  عبد الناصر حسن ؿبمد3
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: مصطلحاث السيميائيت: ةشرالعااحملاضرة 

بدأت االنطالقة الفعلية للسيميائيات يف الدراسات الغربية مع كل من دم سوسَت 
كبَتس، حبيث قبد أف دم سوسَت تكهن دبيالد علم السيميولوجيا يف كتابو دركس يف اللسانيات 

العامة بإشارات عريضة عنو تنبئ دبستقبل ىذا العلم كطرح اؼببادئ العامة لو، بينما قدـ بَتس نظرية 
متكاملة لعلم العالمات كخصو بكتب كمقاالت كثَتة، ككانت ىذه االجتهادات صدل يف الفكر 

الذم سعى جاىدا إذل نقل ىذه اعبهود كؿباكلة االستفادة منها _ خباصة جهد دم سوسَت_العريب 
يف الدراسات العربية بعقد ملتقيات علمية حوؽبا كتأسيس نواد ثقافية كؾبالت أكاديبية هتتم هبا 
كخصصت قواميس كمعاجم نقلت مصطلحاهتا، غَت أف اؼبستقرئ لواقع اؼبصطلح السيميائي يف 

الدراسات العربية اؼبعاصرة، هبد االختالؼ كالتداخل اؼبفهومي بُت الباحثُت على اختالؼ اؼبشارب 
اللغوية كاألقاليم مشرقا كمغربا ظاىرة بارزة يف كتاباهتم النقدية، كىذا ما أثر سلبا يف تبليغ الرسالة 

العلمية للمتلقي، كتوضح فشل عملية التواصل بُت القارئ العريب ككاضع اؼبصطلح السيميائي، كلذلك 
اػبطاب السيميائي مستعصى الفهم يف لغتو األصلية، فإف الًتصبة كبالشكل الذم مت بو، "كاف 

كحبكم تعبَتىا عن رغبة فردية زبضع ؼبيوؿ شخصية أكثر فبا زبضع لفعل صباعي تزيدىا غموضا على 
. 1"غموض، كال تفي بالغرض العلمي

كنظرا ألنبية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب اؼبعاصر كاإلشكاليات اليت يطرحها 
االشتغاؿ يف ىذا اغبقل، كباكؿ الوقوؼ عند أبرز اؼبصطلحات السيميائية اؼبعرٌبة يف ضوء النقد العريب 

: اؼبعاصر

  (:Sémiologie, Sémiotique )السيميائية والسيميولوجيا : أوال

إف غياب التنسيق بُت اعبهود العربية الفردية منها كاعبماعية كاختالؼ اؼبشارب اللغوية، 
جعل مسانبة النقاد العرب ىبتلفوف يف كضع اؼبصطلحات من باحث آلخر، كىذا ما سبب كثرة 

 .اؼبصطلحات كتداخل مفاىيمها، مثل ما حدث ؽبذين اؼبفهومُت األجنبيُت اؼبتالصقُت

                                                             
 .122مصطلحات النقد العريب السيماءكم، ص:  موالم علي بوخامت1
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يف اغبقوؿ _ كذلك_كدل يقتصر التداخل اؼبفهومي على النقاد العرب فحسب، بل زرع 
النقدية العاؼبية بآليات كمفاىيم ـبتلفة، كعرؼ ارتباكا يف استعماالتو سواء يف اللغة األصلية اؼبنقوؿ 

. عنها أـ يف اللغات اؼبًتجم إليها

يتداخل ىذين اؼبفهومُت يف الثقافة الغربية على اعتبار أهنما حداف ؼبفهـو كاحد، 
( Todorovتودكركؼ )كيتجاىلوف الفركؽ اعبوىرية اليسَتة اليت تفصل اؼبصطلحُت، حبيث قبد 

ىي ( أك السيميولوجيا)السيميائية : "يقدمانو بصيغة العطف كالتخيَت، بقوؽبما (Ducrotديكرك )ك
 .1"علم العالمات

، كىو ما (السيميائية)ك (علم الداللة)كىبتلط اؼبفهومُت كذلك يف الثقافة الفرنسية بُت 
 :يقصد اؼبًتجم] (داللة)اػبطاب الصحفي ىبلط دائما بُت مصطلحي : "يؤكده برنار توساف، بقولو

(Sémiotique) كعلم العالمات(:Sémiologie)] كيف بعض األحياف ال ندرؾ االختالؼ ،
ال هتتم  (الداللة)يهدؼ دراسة العالقات بُت الداالت كاؼبدلوالت،  (علم العالمات)نعلم أف : بسيط

. 2"إال باؼبدلوالت كدالالت اللغات كـبتلف أشكاؿ التعبَت كالتواصل

قسما من السيميائية "يف التيو نفسو، إذ جعل علم الداللة  (شارؿ موريس)ككقع كذلك 
( Designatum)العالقة بُت العالمة كمقصدىا أك ما ربيل عليو : يعٌت بداللة األلفاظ، أم
. 3"مقابال للتداكلية كالًتكيب

كزمالئو فقد حاكلوا يف قاموسهم أف يبيزكا   (Georges Mounin)أما جورج موناف 
معادؿ للسيميولوجيا، ينتمي إذل الواليات "قليال بُت ىذين اؼبصطلحُت؛ إذ يشَتكا إذل أف السيميائية 

                                                             
1  T.Todorov, O.Ducrot: dictionnaire encyclopédique des scienes du langage, 
edition du seuil, paris, 1972, p113. 

 .19 ما ىي السيميولوجيا، ترصبة ؿبمد نظيف، ص2
. 235إشكالية اؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب اعبديد، ص:  يوسف كغليسي3
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للداللة _ بدقة أكرب _ اؼبتحدة األمريكية بصفة خاصة عند شارؿ موريس مثال، كيستعمل أحيانا 
. 1"على نظاـ من العالمات غَت اللغوية كإشارات اؼبركر

كهبذه التحديات كاحملاكالت يف الثقافة الغربية كما جاء معها من ازدكاجية كفباثلة ؽبذين 
اؼبصطلحُت، فإف ساحة النقد العريب اؼبعاصر شهدت أشكاال ـبتلفة كاختالط رىيب يف استعماؽبما، 

ىبلط بُت اؼبفهومُت كهبعلهما _ مثال _ سواء يف صورهتما اؼبعرٌبة أك اؼبًتصبة، فهذا عبد اهلل ضبادل 
 (السيميوطيقا)أك  (علم العالمات)أك  (علم الداللة)يقف اليـو : "داخل حقل معريف كاحد، يقوؿ

، كمثلو رادؼ مازف 2"(الداؿ)أك  (بالرمز)، كإمبا يهتم علم الداللة بالعالمة كاليت يسميها بعضهم ...
السيميولوجي : ، ككل ذلك من أجل تسوية بُت اغبقلُت3الوعر بُت السيميولوجيا كالسيميائيات

. كالسيميوطيقي

يبكن أف نسجل أبرز اؼبفاىيم اؼبتداخلة كالصياغات اؼبتنوعة يف اؼبمارسات النقدية العربية 
: حوؿ ىذين اؼبصطلحُت، مع ذكر اؼبصطلحات اؼبزاكجة كاؼبماثلة كاليت تدخل يف التسوية بينهما

 تعريبه ترجمته المصطلح
 
 
 
 

Sémiotique 
 
 
 

علم السيمياء، سيميائية، سيمائية، 
سيميائيات، السيماءكم، 

سيميائيايت، السيمية، سيميات، 
سيميوتية، سيمياء، علم السيمياء، 

علم الرموز، علم األدلة، علم 
الداللة اللفظية، علم الداللة، علم 

الدالالت، الداللية، الدالية، 
العالمية، علم العالمات، اإلشارية، 

علم اؼبعاين اللفظي، علم تطور 

الساميوتيك، سيميوتيكس، السيماطيقا، 
السيميوطيقا، السيميوتيكية، 

. السيميوتيكا، علم السيميولوجيا

                                                             
1  Georges Mounin et autres: Dictionnaire de la linguistique, PUF, paris, 1974, 
p296. 

 .165 الشعرية العربية بُت اإلتباع كاالبتداع، ص2
 .173مصطلحات النقد العريب السيماءكم، ص:  موالم علي بوخامت3
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.... دالالت األلفاظ، 
 
 
 

Sémiologie 

، سيمياء، علم السيمياء، السيماء
السيميائية، سيامة، علم الرموز، 

الرمزكية، علم العالمات، العالمية، 
علم العالقات، علم األدلة، علم 

الدالئل، دراسة اؼبعٌت يف حالة 
.... سنكركنية، علم اإلشارات، 

 

سيميولوجيا، سيميولوجية، سيمولوجية، 
. السميولوجيا، علم السيمانتيك

يتضح من : بينما اختلفت الًتصبة من باحث آلخر كل على حسب مشربو اللغوم إذل
احملاكالت العربية يف نقل ىذين اؼبصطلحُت أهنم كقعوا يف خلط كارتباؾ كبَت، كىذا ما حدم ببعض 

الباحثُت بإحياء اؼبصطلح الًتاثي، إال أف األمر ازداد اضطرابا، كبالتارل استعاضوا عن السيميائية كعلم 
السيمياء بالسيميولوجيا كالسيميوطيقا كما شاكلها من الصيغ اؼبعرٌبة، كفبن فضل ىذه الطريقة كل 

أكضح _ يف اعتقادىم _ كغَتىم؛ ألهنا ... ،3 كؿبمد عناين2 كصالح فضل1عبد اهلل الغذامي: من
النقل أكذل من "مفهوما من الصيغة العربية اليت قد يلتبس مفهومها دبحموؽبا الًتاثي من باب أف 

االشتقاؽ يف استحداث األظباء اعبديدة إذا كاف ىذا االشتقاؽ سيؤدم إذل اػبلط، كلبشى أف يفهم 
القارئ العريب من السيميائية شيئا يتصل بالفراسة كتوٌسم الوجوه بالذات أك يربطها بالسيما كىي العلم 

. 4"الذم اقًتف يف مراتب اؼبعارؼ العربية بالسحر كالكيميا دبفهومها األسطورم يف العصور الوسطى

كقد حاكؿ ؿبمد عناين أف  يشَت إذل فارؽ بسيط بُت السيميولوجيا كالسيميوطيقا دكف 
بعض الباحثُت قد حاكلوا أف يفرضوا فركقا بينهما، مثل ؿباكلة قصر "أف يعتد بو، حبيث إف 

                                                             
 .42اػبطيئة كالتكفَت، ص:  ينظر1
. 445، 44نظرية البنائية يف النقد األديب، ص:  ينظر2
 .153اؼبصطلحات األدبية اغبديثة، ص:  ينظر3
 .297نظرية البنائية يف النقد األديب، ص:  صالح فضل4
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السيميولوجيا على العلم النظرم، كجعل السيميوطيقا تنصرؼ إذل تطبيقات ىذا العلم، كلكن ىذه 
. 1"احملاكالت ال تستند إذل االستعماؿ اعبارم

الذم  (Sémiologie):كاجتهد ظبَت ستيتية يف إزالة اإلهباـ بإعطاءه فرقا بُت مصطلح
 ىناؾ فرقا بُت كلميت:"الذم كضعو بَتس، يقوؿ (Sémiotique)كضعو دك سوسَت، ك

simology  ك semiotics كإف كانتا تستخدماف حىت اآلف للداللة على مضموف كاحد، بل 
 بعلم النظم السيميائية، كيكوف ؾباؿ simology ينبغي أف يكوف بينهما فرؽ، فقد نًتجم كلمة 

 بعلم phonology: ىذا اؼبصطلح ساعتئذ دراسة النظم اإلشارية اؼبختلفة جريا على ترصبة كلمة
: جريا على ترصبة كلمة (السميائيات) بعلم semioticsالنظم الصوتية، مث قد تًتجم كلمة 

phonetics2" بعلم األصوات .

انطالقات من ىذه الفركؽ بُت اؼبصطلحُت، كبالتوازم مع الصياغات العربية كما جاء 
أقرب  (سيميولوجية كسيميائة)معها من اختالفات مفهومية، فقد رجح موالم علي بوخامت 

اؼبصطلحات إذل الصواب، فضال على جل اؼبصطلحات اؼبصوغة لدل النقاد العرب كاؼبنقولة من 
: 3اؼبعاصبية العربية القديبة، كبرر ذلك بالعوامل التالية

أقرب إذل الًتصبة عن اللغة الفرنسية، مثلما ىو مصطلح  (سيميولوجية) إف مصطلح  (1
للداللة على التأنيث أليق  (e)أقرب إذل الًتصبة عن اللغة االقبليزية، مث إف الالحقة  (سيميوتيكا)

 .مقابلة تاء التأنيث يف اللغة العربية
كلو  (Semioسيميو ) تشاكل اؼبصطلحاف سيميائية كسيميولوجية يف الالحقة  (2
 .تشاكل الالحقتاف يف األصل االغريقي كاألصل الًتاثي العريب: بالصدفة، أم

 (جيولوجيا)باأللف لفظ ال معٌت لو على زنة  (سيميولوجيا) القوؿ دبصطلح  (3
 .يف آخر اللفظ ال أصل ؽبا يف اللغة الفرنسية، بل يف اللغة االقبليزية (A)كجغرافيا؛ ألف الالحقة 

                                                             
 .153 اؼبصطلحات األدبية اغبديثة، ص1
. 36السيميائية اللغوية كتطبيقاهتا على مباذج من األدب العريب، ص: ظبَت ستيتية2
. 178 مصطلحات النقد العريب السيماءكم، ص3
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ىو كذلك أقرب إذل الشجرة اؼبعاصبية العربية، كليس  (سيميائية) إف مصطلح  (4
كسم، كظبة، كسيمية، كسواىا : بالضركرة لتوكيد قباعة ؼبا يتوافر عليو من دالالت أثيلة من مثيالت

. من اؼبصطلحات

  (:Signe)سمة : ثانيا

الداؿ كاؼبدلوؿ، كعٌد : إف السمة كما رآىا فرديناند دم سوسَت ىي نتاج التحاـ طرفُت
، كاؼبصطلح كفق ىذا التحديد ال يعدك أف يكوف شيء جيء بو ليمثل (العالمات)أف اللغة نظاـ من 

نتيجة نسق من الداؿ كاؼبدلوؿ أك نسق بُت صورة ظبعية  (الدليل): (السمة)شيئا آخر، مث إنو يعٌد 
كتصور، كنبا متماسكاف كوجهي الورقة كفق رباط اعتباطي، كيزداد التداخل حوؿ ىذا اؼبصطلح يف 

ىلمسلف )الدراسات النقدية الغربية، كال سيما حينما قبد استعماالت أخرل مثلما أكردىا 
L.Hjelmslve)  دبفهـو ( السمة)حُت ربط مفهـو( السيموزةSmmiosis) كىي يف نظره ،

الداؿ )، أم بُت (Contenu)كشكل اؼبضموف  (Forme)تعالق بُت شكل التعبَت 
Signifiant) ك( اؼبدلوؿSignifié)1 حبسب التأسيس اؼبعريف لدم سوسَت. 

أما إذا انتقلنا لواقع ىذا اؼبصطلح األلسٍت السيميائي كصَتكرتو يف الدراسات النقدية 
العربية اؼبعاصرة ، فإننا نلفيو أكثر تعقيدا كتقلبا سواء يف صورتو اؼبعرٌبة أك اؼبًتصبة، فهو يقًتف دبجموعة 

كغَتىا ... السمة، الدليل، العالمة، الرمز، اإلشارة، : من اؼبصطلحات ذات اؼبفاىيم اؼبتعددة، مثل
. من اؼبصطلحات

، مث قابل اؼبصطلح (إمارة)معرٌبا بو عن اللفظة  (عالمة)فقد أركد بساـ بركة مصطلح 
( Marque)، كربدث كذلك عن مدلوؿ مصطلح عالمة 2(SymptÔme)بلفظة أجنبية 

إشارة، ميزة، ككسم، معتربا كل شيء عالمة يعٌد مؤشرا كموسوما كفبيزا : مقاربا إياه بألفاظ عديدة مثل
(Marque)3 كتتداخل عليو اؼبفاىيم حينا آخر فيقارب مصطلح ،(Signe)  ليشمل اؼبفاىيم

                                                             
 .164مصطلحات النقد العريب السيماءكم، ص:  موالم علي بوخامت1
 .197 معجم اللسانية، ص2
. 128 معجم اللسانية، ص3
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الرمز كاإلشارة كالعالمة، كقواـ ذلك حركة شكلو كعالمة توضع فوؽ اغبرؼ أك ربتو : السابقة، من
. 1ضبطا للفظة

: أكرد عدة مصطلحات مثل (العالمة)كيف مساؽ حديث عبد السالـ اؼبسدم عن 
، على أساس أهنا (Marque)عوض  (Le Signe)كقابلها بالعالمة  (الداؿ كاؼبدلوؿ كالداللة)

ؾبموعة عالمات، "العالمة اللغوية، منتهجا يف ذلك طريقة فردينا ندم سوسَت، كمعتربا أف اللغة 
كبإدراؾ اغبس لو ييدرؾ بو شيء غَته، كالعالمة _ رؤية أك ظباعا أك ؼبسا_كالعالمة ما يدرؾ باغبٌس 

أما ... اللسانية مقـو مركب من مظهر حسي فيزيائي تدركو العُت كتابة كيدركو السماع ملفوظا، 
 Laالداللة ): العملية اليت يقًتف فيها الداؿ باؼبدلوؿ يف أذىاننا فهي اليت تسمى

signification")2 .

صورة ربمل يف : ، فقد رأل أف الواك كالسُت كاؼبيم(ظبة)كعند كقوفو على اللفظة اؼبعرٌبة 
السمة، كالوسم، كالوساـ، كالوظبة : معٌت كضع العالمة، كىو ما كاف يتم يف بعض صوره بالكي، كمنو

السيمة، السيما، كالسيمياء، ككلها :  ىي العالمة، فضال على األشكاؿ األخرل اليت تصاغ منها مثل
. 3تدؿ على العالمة

أما عبد اؼبلك مرتاض كقع يف اضطراب شديد يف ترصبة اؼبصطلح، كخباصة حينما سٌلم 
، كحينما تناكؿ مصطلح القرينة (Indice)معادؿ يف كثَت من الوجوه للقرينة  (السمة)بأف مفهـو 

(Indice) 4اؼبؤشر، كالعلمية: يف الثقافة لدل بَتس أضاؼ مصطلحُت نبا .

بدعول أف الدليل غالبا ما ينصرؼ إذل معٌت  (Signe= دليل )كنقض فكرة معادلة 
مصطلح "يف صيغتها اؼبنسوبة إذل اعبمع، كال يرل فيها سول  (الدالئلية)قريب من الربىاف، كىي من 

. 5"يفتقر إذل تأسيس من الوجهتُت اللغوية كاؼبعرفية صبيعا

                                                             
 .187 معجم اللسانية، ص1
 .153_152األسلوبية كاألسلوب، ص:  عبد السالـ اؼبسدم2
 .34_33االزدكاج كاؼبماثلة يف اؼبصطلح النقدم، ص:  عبد السالـ اؼبسدم3
 . كما يليها11بُت السمة كالسيميائية، ص: عبد اؼبلك مرتاض:  ينظر4
 .313 يف نظرية الركاية، ص5



73 
 

يف اجملاؿ  (داللة_ دؿ )كيوافقو عبد السالـ اؼبسدم، بل يرفض كل مشتقات مادة 
أحلت مصطلحا من مصطلحات علـو اللساف يف غَت موطنو؛ ألف مادة الداللة "السيميائي اليت 

فكأف يف استعماؿ مادة الداللة للتعبَت عن الساميوتيك إحراج ... دبشتقاهتا قد تكرست لعلـو اؼبعٌت، 
. 1"للغة كإدخاؿ للضيم على ألفاظها

اعبهود العربية زبتلف يف ترصبة ىذا اؼبصطلح اختالفا هبذه اآلراء النقدية يتضح لنا أف 
عسَتا، اقبر عنو  اختالفات كثَتة يف اؼبمارسات النقدية اؼبعاصرة، سواء يف صورتو اؼبعرٌبة أك اؼبًتصبة، 

 :كىو ما يوضحو اعبدكؿ التارل

 نقله إلى العربية المصطلح
 

Signe 
 

ظبة، السمة، عالمة، رمز، أمارة، الداؿ ، اؼبدلوؿ، العالمة، 
اإلشارة، كالرمز، كالرمز اللغوم، الدليل، 

 

:  (Séme)الّسيم : ثالثا

ال ربتمل التحقق "، كىذه الوحدة 2"أصغر كحدة لغوية حقيقية ذات معٌت"السيم ىو 
، كعليو فإف 3("Séméme)اؼبستقل، كإذف تتحقق دائما داخل تشكيل دالرل أك سيميم 

سباما مثل الفيمات  (Sémémes)ىي العناصر اؼبشكلة للسيميمات  (Sémes)السيمات "
(Phémes)  بالنسبة إذل الفونيمات(Phonémes")4.  كنقل ىذا اؼبصطلح إذل اللغة العربية

 :، كىو ما يوضحو اعبدكؿ التارلمعرٌبا كمًتصبا

 

                                                             
 .112 اؼبصطلح النقدم، ص1
 .260معجم اؼبصطلحات األلسنية، ص:  مبارؾ مبارؾ2

3 Jean dubois et autres: dictionnaire de linguistique,p433. 
4  Algirdas julien Greimas: Sémantique structurale, nouvelle edition, PUF,paris, 
1986, p332. 
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 نقله إلى العربية المصطلح
 

Séme 
، : السيم، سيم، السيم، سيمة، سيمية، كاؼبًتجم بػ مٍعنم، اؼبقـو

كحدة داللية، عضو الوحدة الداللية، داؿ، عالمة، لفظ، أصغر 
 .كحدة معنوية، كحدة معنوية، معٌت مفرد، معجم، نواة، كحدة لغوية

 

(:  Sémanalyse)السيماناليز : رابعا

ىذا اؼبصطلح كالذم ينهض على  (Julia Kristiva)تناكلت جوليا كريستيفا 
سيميائية مركبة، متاطبة للتأسيس السوسَتم الذم أنزؿ السيميولوجيا منزؽبا من علم النفس 

، مدعما بآليات التحليل السيميائي  االجتماعي، حبيث تبدك السيميائية عندىا جزءا من ؿبفل العلـو
منتميا إذل اػبلخلة الفركيدية، كيف مستول آخر ماركسي، مع اىتماـ خاص بالتحليل النفسي الذم 

ليمنحو مفهمة قادرة على اإلمساؾ باإلمكانية اجملازية "ترل أنو يتدخل يف مسار التنظَت السيميائي، 
 .1"داخل اللساف، كذلك عرب التعبَت اجملازم

كؼبا انتقل ىذا اؼبصطلح إذل الساحة النقدية العربية اؼبعاصرة أفرغ من ؿبتواه السيكولوجي 
جهال منهم خبلفيتو اؼبعرفية كاكتفائهم باؼبظهر السطحي الذم ال يربز ىذا احملتول، كلذلك دل هبدكا 

كىو ما يوضحو ، كاختالفهم يف ترصبتو، (2سيماناليز): سبيال إذل ذلك غَت مواجهتو بالصيغة اؼبعرٌبة
 :اعبدكؿ التارل

 نقله إلى العربية المصطلح
 

Sémanalyse 
السيماناليز أك السيميائيات التحليلية، السيميولوجيا التحليلية، 

التحليل الدالرل، كالتحليل الدليلي، عالمية الداللة، التحليل 
.... النفسيميائي أك التحليل السيميوسيكولوجي، 

 
 

                                                             
 .19علم النص، ترصبة فريد الزاىي، ص:  جوليا كريسطيفا1
. 91ما ىي السيميولوجيا، ص: كؿبمد نظيف. 304مصطلحات النقد العريب السيماءكم، ص: موالم علي بوخامت 2
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(:  Sémiosis): السيميوزة: خامسا

مرادفا  (courtés ,Greimas)كرد ىذا اؼبصطلح يف معجم غريباس ككوتاس 
العملية اليت تشيد العالقة االفًتاضية اؼبتبادلة بُت شكل التعبَت كشكل "، دبعٌت (للوظيفة السيميائية)

 .1"(باصطالحات دك سوسَت)، أك بُت الداؿ كاؼبدلوؿ (باصطالحات يلمسلف)احملتول 

عند  (السيموزة): كانتقل إذل الدراسات النقدية العربية على شكلو يف صورتو التعريبية
، يقوؿ عبد اؼبلك 3، السيميوسيس2السيميوزيس: معظهم النقاد، كمنهم من غَت يف حركفو اؼبعرٌبو بػ

: كردبا كتبوه (السميوزة)لقد دأب النقاد العرب اؼبعاصركف على إطالؽ مصطلح : "مرتاض
، كلعلنا نكوف كبن (Sémiosis)، فجمعوا بُت ساكنُت اثنُت عليو السيميائيوف الغربيوف (السيميوزة)

أكؿ من عٌرب ىذا اؼبصطلح بناء على اػبلفية اؼبعرفية األصلية يف الثقافة الغربية، إذ تعٍت 
(Sémiosis La) مث "السمة، كموضوعها، كمؤكؽبا: شبكة العالقات الرابطة بُت ثالثة أطراؼ ،

يوىاًسم)يقًتح مصطلحا آخر ىو 
أنو مفهـو قادر على اؼبشاركة، بل البلورة كالربط بُت "على أساس  (اؼب

. 4"ىذه األطراؼ الثالثة اليت تكوف ىذا النظاـ السيمائي

أما ترصبة اؼبصطلح عند باقي النقاد العرب، فقد اختلفت من باحث آلخر، كل على 
 :نوضح ىذه الًتصبات يف اعبدكؿ التارلحسب مشربو الثقايف، 

 

 نقله إلى العربية المصطلح
 

Sémiosis 
 عمل اإلشارة، عملية الرمز أك التمثيل، التأشَت، ،سيميائي

واسم، كالتواسم، التسومي، 
ي
 ....اؼب

                                                             
1 Algirdas julien Greimas, joseph courtés: sémiotique, p339. 

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي : كرشيد بن مالك. 72معجم اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة، ص: سعيد علوش 2
. 198، 178للنصوص، ص

 .14درس السيميولوجيا، ص:  ركالف بارت3
 .281 التأكيلية بُت اؼبقدس كاؼبدنس، ص4
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(: Chiffre)الشفرة : سادسا

مقابال  (شفرة)يفضل كثَت من النقاد العرب اؼبعاصرين  يف نقل ىذا اؼبصطلح اؼبعٌرب 
يف معظم األحواؿ، كهبيز ؾبمع  (Chiffre: )، بدال من اؼبصطلح اؼبعٌرب عنو(Codeكود ):لػ

: ، يقوؿ عبد اللطيف أضبد الشويرؼ(بفتح الشُت) (الشىفرة)اللغة العربية بالقاىرة يف استخداـ 
للداللة على كتابة الرموز قصد اإلخفاء ، كخباصة يف  (الشفرة)تستخدـ اللغة اؼبعاصرة كلمة "

،  (الشفرة)اؼبراسالت الدبلوماسية بُت األجهزة السياسية للدكلة، ككذلك ترد  يف اؼبوسيقى دبعٌت الٌرقـو
تعويال على  (اعبىفر)بيد أف اؼبصادر اغبديثة من اؼبعجمات الثنائية أك غَتىا، تستعمل الكلمة بصيغة 

كترل  .أف اعبفر م قدمي العربية ىو اعبلد، كقد كانت تكتب فيو رموز لإلنباء بالكوائن كالٌدكالت
، كأما ضبطها (سايفر )(Cypher)أف تقبلها على أهنا معرٌبة من  (الشفرة)اللجنة نظرا لشيوع كلمة 

. 1"فيعتمد على اؼبشهور يف الصيغ اؼبعرٌبة كىو الفتح

 :يبكننا أف نورد أبرز الًتصبات اليت نقلت إذل العربية ؽبذا اؼبصطلح يف اعبدكؿ التارل

 نقله إلى العربية المصطلح
 

Chiffre 
شفرة، شىيفرة، الكود، رمز، نظاـ اصطالح، رموز االتصاؿ، 
تنظيم الرموز، النظاـ الرمزم، نظاـ رمزم، مواضعة أك كضع، 

 .كغَتىا من اؼبصطلحات.... القانوف، الٌسنن، النمط، 
 

(: Icone)األيقونة : سابعا

اضطرب النقاد اؼبعاصركف يف ربديد مفهـو ىذا اؼبصطلح كداللتو بكثَت من التسميات، 
... اإلشارة، اؼبؤشر، الدليل، كاأليقونة، كاإليقوف، كالشيفرة، كاؼبؤكؿ، كالعالمة، الصورة، : أبرزىا

 .كغَتىا من اؼبفاىيم اؼبتناثرة يف الكتابات النقدية العربية

                                                             
 .433ـ، ص1997تصحيحات لغوية، الدار العربية للكتاب، تونس ليبيا،  1
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عالمة مبنية على تشابو بينها كبُت الشيء احملسوس الذم تشَت "كمفهـو األيقوف ىو 
إليو، فهو رمز يدؿ بذاتو على ما يرمز إليو، فهو ليس رمزا اعتباطيا، بل ىناؾ عالقة سببية بُت الشيء 

. 1"مثل الصورة بالنسبة لصاحب الصورة: كبُت ىذا الرمز

لدل بعض الباحثُت، مثل ما  (Image)كىكذا يلتبس مدلوؿ اؼبصطلح بلفظ الصورة 
سعى  (أيقونة/صورة)، كخبصوص ىذه الثنائية 3، كصالح فضل2مبارؾ مبارؾ، كبساـ بركة: جاء عند

سبثيل بياين )، كاستعارة (Image)الصورة : عادؿ فاخورم إذل زبريج جديد لإليقونة ىو
Diagramme) الصورة الفوتوغرافية للوحة عبوكوندا ىي أيقونة اعبوكوندا، كصورة سبثاؿ "، معتربا

: الذم يعٍت بو (رسم بياين)، كمثل ىذا اؼبذىب كباه مبارؾ مبارؾ حينما أعطي لو اسم 4"أفالطوف
، أما عبد القادر فيدكح فقد 5"الرسم الذم بواسطتو يبكن أف نصل إذل ربليل الكلمة إذل مكوناهتا"

، (الكلمة)العالمات العرفية : عٌد تأسيس النظاـ السيميوطيقي ينبٍت على نوعُت من العالمات
لدل آخرين، مثل ؿبمد رشاد  (بالسمة كالعالمة)، كيقًتف مرة أخرل 6(الصورة)كالعالمات األيقونية 

. 7اغبمزاكم

 (أيقونة): بالصيغة اؼبعرٌبة ( Icone)كيبيل معظم الناقدين العرب يف مواجهة مصطلح 
. 8"مصطلح األيقونة اؼبعٌرب مقبوؿ من زمن طويل يف العربية، كال داعي إلهباد ترصبة لو"حبجة أف 

كيعٌد  (األيقونة): كاؼبمعن يف كتابات عبد اؼبلك مرتاض هبد أنو يعٌرب ىذا اؼبصطلح بػ
مصطلحا دينيا مسيحيا أصال، مث نقل إذل ىذا اؼبعٌت السيميائي الذم يعٍت فيما يعٍت العالقة 

، مث ال يرتاح ؽبذا التعريب كيرفضو من األساس، كيقًتح لو مصطلحا 9التشبيهية مع العادل اػبارجي
                                                             

 .136معجم اؼبصطلحات األلسنية، ص:  مبارؾ مبارؾ1
 .113معجم اللسانية، ص:  ينظر2
  كما يليها121بالغة اػبطاب كعلم النص، ص:  ينظر3
. 182 السيميولوجيا، صأك (السيمياء)  حوؿ إشكالية4
 .81 معجم اؼبصطلحات األلسنية، ص5
 .11_10دالئلية النص األديب، ص:  ينظر6
 .129معجم اؼبصطلحات اللغوية اغبديثة، ص:  ينظر7
 .155اؼبصطلحات األدبية اغبديثة، ص: ؿبمد عناين 8
 .234_233حملمد العيد، ص (أين ليالم)م دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة  _أ:  عبد اؼبلك مرتاض9
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يف اللغة لسيميائية يعٍت صورة حاضرة سباثل صورة  (اؼبماثل)على أساس أف  "(اؼبماثل): بديال ىو
؛ ألهنما معنياف ـبتلفاف، (اؼبشابو)كدل نقل  (اؼبماثل)غائبة، سواء كانت ذىنية أـ حسية، كقد قلنا 

. 1"(اؼبماثلة)ذلك بأف اؼبشاهبة ال ينبغي ؽبا أف تعٍت 

لكن التعريب دل يكن كافيا يف اؼبمارسات النقدية العربية للوقوؼ أماـ ىذا اؼبصطلح، لذا 
 :كىو ما يبينو اعبدكؿ التارل، _زيادة على اؼبعرٌبة _ ألفينا ترصبات كثَتة يف احملاكالت اؼبعاصرة 

 نقله إلى العربية المصطلح
 

Icône 
إقونة، أيقوين، إيقونة، إقونة، إقوين، األيقوف، األيقونة، األيقونية، 

التصوير الشعرم، الرمز اؼبعرب، الرمز، الصورة، األمثولة، اؼبثل، 
 اؼبماثل، سبثيل بياين، رسم بياين، ظبة، عالمة ،اؼبثيلة

 
 

  (:Proxémiqueالبروكسيميكا ): التداخل الفضائي: ثامنا

أصبح وبظى باىتماـ كبَت لدل النقاد  (Proxémique)إف اؼبفهـو اعبديد ؼبصطلح 
اختصاصا، بل مشركع اختصاص سيميائي يستهدؼ ربليل أكضاع الذكات "العرب، بوصفو 

 .2"كاؼبوضوعات ضمن الفضاء، كباألخص استغالؿ الذكات الفضاء ألغراض الداللة

كاؼبتأمل يف الكتابات السيميائية العربية اؼبعاصرة هبد أف مفهـو ىذا اؼبصطلح قد حدد 
باإليباء _ يف حاالت استعمالو القليلة_ضمن الفضاء كاؼبكاف يف العمل السردم، غَت أهنم اكتفوا 

، حُت حديثو عن (اغبيز)إليو، ككاف عبد اؼبلك مرتاض من أكائل من اذبهوا إذل مصطلح بديل ىو 
حملمد العيد آؿ خليفة، كخباصة يف مقاـ   (أين ليالم): يف ربليلو للنص الشعرم (اغبيز الشعرم)

 La)ما يطلق عليو يف السيميائية "الذم ينشأ عنو  (Spatialisationالتحييز )كالمو عن 
Proxémique) كىو حقل ؼبا يقم على ساقية، كغايتو ىي ربليل أحواؿ الذكات كاؼبوضوعات ،

                                                             
 .291السبع معلقات دراسة شعرية، ص:  عبد اؼبلك مرتاض1

2 Algirdas julien Greimas, joseph courtés: sémiotique -  dictionnaire raisonne de la 
théorie du langage, p300. 
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انتظار االتفاؽ على "يف  (الربككسيميكا)، كقد نقلو إذل اللغة العربية بالصيغة اؼبعرٌبة 1"معا عرب اغبيز
اؼبفاىيم اليت ال تربح تدرج يف مهدىا، "من _ يف اعتقاده _ ؛ ألف ىذه اؼبفهـو "مصطلح عريب داؿ

. 2"كاليت رباكؿ السيميائية جاىدة الًتكيج ؽبا

من ابتداعو دكف سواه، بينما  (اغبيز)كعليو، فقد أقر عبد اؼبلك مرتاض أف مصطلح 
فهو شائع بُت كثَت من النقاد العرب اؼبعاصرين، كلذلك قبده يوضح التفرقة بُت  (الفضاء)مصطلح 

إف مصطلح الفضاء من منظورنا على األقل قاصر بالقياس إذل اغبيز، ألف :"ىذا اؼبصطلح كغَته، يقوؿ
الفضاء من الضركرة أف يكوف معناه جاريا يف اػبواء كالفراغ، بينما اغبيز لدينا ينصرؼ استعمالو النتوء 

نريد أف نقفو يف العمل الركائي على مفهـو  (اؼبكاف)كالوزف الثقيل كاغبجم كالشكل، على حُت أف 
. 3"اغبيز اعبغرايف كحده

كقد أغرل ىذا اؼبفهـو بعض الناقدين يف اؼبشرؽ العريب، منهم الناقد األردين بساـ قطوس 
للجواىرم على ضوء اغبيز الذم أخذ بو عبد اؼبلك مرتاض ، متبعا  (تنويبة اعبياع)حُت درس قصيدة 

التخريج اللطيف الذم أكرده مرتاض حوؿ "إياه يف ذلك اآلليات نفسها اليت استخدمها من منطلق 
. 4"تصوره

، موضحا 5"دبعٌت اؼبكاف كاغبيز "(Space)كاستخدـ ؿبمد عناين اؼبصطلح االقبليزم 
قياسا على  (الفضاء)ظنوا أهنا تعٍت "التداخل اؼبفهومي الذم استغلق على بعض النقاد اليت 

(Outer Space)الفضاء اغبارجي، كىو اؼبصطلح الشائع يف الفلك، كيف ىذا ما فيو من : ، أم
. 6"خلط ألف اؼبقصود ىو اؼبكاف يف الركاية سواء كاف فضاء أك عامرا

أما يف الدراسات النقدية العربية األخرل، فقد نقل ىذا اؼبصطلح إذل اللغة العربية 
 :يوضحها اعبدكؿ التارلبًتصبات متنوعة ككثَتة، 

                                                             
 .101حملمد العيد، ص (أين ليالم)م دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة  _ أ1
 .101حملمد العيد، ص (أين ليالم)م دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة  _ أ2
 .245ربليل اػبطاب السردم، ص:  عبد اؼبلك مرتاض3
 .36ـ، ص1998 اسًتاذبيات القراءة، دار الكندم، إربد األردف، 4
 .118 معجم اؼبصطلحات األدبية كاغبديثة، ص5
 .118 معجم اؼبصطلحات األدبية كاغبديثة، ص6
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 نقله إلى العربية المصطلح
 

Proxémique 
 

الربككسيميكا، ؾباكر، ذباكر، قرب، متقارب، كإشارة للقريب، 
 .التنظيم اؼبكاين للبيئة البشرية، اعبوارية، االستجارة

 
 

  (:Métalangue): لغة اللغةمصطلح : تاسعا

اختلف النقاد العرب يف نقل ىذا اؼبصطلح إذل اللغة العربية اختالفا كبَتا، كاألصل فيو 
، كنبا كلمتُت مسبوقتُت بالسابقة (Méta Langue)ك (Méta Langage)من اؼبادتُت 

(Méta) أما مصطلح(ما كراء)أك ( ما بعد: )اليت تعٍت ،( :Méta Linguistique)  ىو اسم
، انطالقا من رسم (R. Jakobson)لوظيفة من الوظائف اللسانية اليت حددىا ركماف جاكبسوف 

، كمستول لغة (Objet_Langue)، يف مساؽ حديثو عن مستول (التواصل)نظرية االيصاؿ 
 .1اليت تتحدث فيو اللغة عن ذاهتا (Méta Langue)اللغة 

كإف اؼبستقرئ لواقع ىذا اؼبصطلح يف الكتابات النقدية العربية اؼبعاصرة هبد فيو اضطرابا 
اليت يتصدرىا ىذا اؼبصطلح كانت سببا رئيسا  (Méta)كبَتا بُت الباحثُت؛ ألف السابقة اإلغريقية 

 أك اؼبًتصبة، كىو ما يوضحو يف اختالؼ ترصباتو كاضطرابو لدل النقاد بُت نقلو على صيغتو اؼبعربة
 :اعبدكؿ التارل

 نقله إلى العربية المصطلح
 

Métalangue 
 

ميتالونقاج، اؼبيتالغة، اؼبيتالغوية، ميطالغة، اؼبيتا لساين، ميطالسانية، 
لغة اللغة، اللغة الواصفة، ما فوؽ اللغة، اؼباكراء لغوية،  .ميتكالـ

اؼباكرائية لغوية، اللغة البعدية، اللغة الورائية، اللغة االنعكاسية، لغة 
.... اللغة، قوؿ على قوؿ، الكالـ على الكالـ،

 

                                                             
. 212مصطلحات النقد العريب السيماءكم، ص: موالم علي بوخامت 1
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: مصطلحاث التفكيك: ة عشراحلاديتاحملاضرة 

 ليس منهجا، كما أنو ليس نظرية عن األدب، Déconstructionإف التفكيك 
كلكنو اسًتاتيجية يف القراءة، قراءة اػبطابات الفلسفية كاألدبية كالنقدية، من خالؿ التموضع يف 

داخل اػبطابات، كتقويضها من داخلها، من خالؿ توجيو األسئلة كطرحها عليها من الداخل، كإذا 
ما علمنا أنو ما من نظرية نقدية إال كبنيت على خلفية فلسفية كفكرية، فالنقد اؼبضموين، مثال بٍت 
على الفلسفة اؼباركسية، كالنقد الشكلي استند إذل الوضعية اؼبنطقية، فإف من حقنا أف نتساءؿ عن 

 .1اعبذكر الفلسفية اليت بنيت عليها اسًتاتيجية التفكيك

ترتبط التفكيكية باسم الكاتب الفرنسي جاؾ دريدا الذم عرؼ بتعدد جوانبو كخصب 
اىتماماتو، فهو فيلسوؼ كقارئ نصوص من الًتاث الفلسفي الغريب، كصاحب نظرية معركفة باسم 

مركزية الكلمة أك ميتافيزيقيا اغبضور، كىو قارئ مفسر لكثَت من أعماؿ ركسو كسوسَت كفركيد 
كأفالطوف كجاف جينيو كىيغل كماالرميو كىَتسل كأكسنت ككانط، كقد أظهر يف تفسَته ؽباتيك 

النصوص أهنا نسجت من خيوط ـبتلفة، كال يبكن ألم نص منها أف ينتهي إذل بناء متكامل، بل 
يزحزح الواحد منها اآلخر كيقصيو، كىذا النمط من القراءة يفرض نفسو يف ؾباؿ النقد األديب على 

 .2كبو النص

فالتفكيكية نظرت إذل اػبطاب بوصفو نظاما غَت منجز إال يف مستواه اؼبلفوظ، أم يف 
اؼبظهر اػبطي الذم قوامو الدكاؿ، لتعٍت بذلك أف اػبطاب يينتج باستمرار كال يتوقف دبوت كاتبو، 

كؽبذا دعت التفكيكية إذل الكتابة بدؿ الكالـ، النطواء األكذل على صَتكرة البقاء بغياب اؼبنتج 
األكؿ، يف حُت يتعذر ذلك بالنسبة للكالـ، إال يف نطاؽ ؿبدكد جدا، لقد خلص دريدا بعد دراستو 

التفكيكية حملاكرة أفالطوف يف فيدركس إذل أنو إذا كاف الكالـ اطارا للحضور كاؽبوية كالوحدة كالبداىة، 
 .3فإف الكتابة إطار للغياب كاالختالؼ كالتعدد كالتباين

                                                             
 .123دليل النظرية النقدية اؼبعاصرة مناىج كتيارات، ص:  بساـ قطوس1
 .110النقد األديب اغبديث من احملاكاة إذل التفكيك، ص:  إبراىيم ؿبمود خليل2
 .124دليل النظرية النقدية اؼبعاصرة مناىج كتيارات، ص:  بساـ قطوس3
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كإف االسًتاتيجية اليت تتأسس عليها التفكيكية بوصفها طريقة للنظر كاؼبعاينة إذل 
اػبطاب، كىو يقف إذل اعبانب اآلخر من الطركحات التارىبية كالسوسيولوجية كالسيكولوجية كالبنيوية 

الوصفية، ىدفو ربرير شغل اؼبخيلة، كافتضاض آفاؽ بكر أماـ العملية اإلبداعية إهنا ؿباكلة إلنشاء 
اسًتاتيجية عامة تتفادل اؼبقابالت اليت ميزت الفكر الغريب بدءا من أفالطوف ككصوال إذل دم 
سوسَت، لتقيم يف األفق اؼبغلق ؽبذه اؼبقابالت اسًتاتيجية بديلة للقراءة كالكتابة، أك يف مقاربة 

النصوص، كىي من ىذه الزاكية ليست حيادية، كإمبا ىي ثورية رباكؿ قلب التضاد الكالسيكي 
 .1كإزاحة النظاـ

 :تعريف مصطلح التفكيكية: أوال

يف أصلو إمبا يتهجى إذل أربعة مقاطع دالة (Déconstruction)   مصطلحيعٌد  
  :2كىي

كاالنتهاء  كىي سابقة التينية تتصدر كثَتا من الًتاكيب الفرنسية دبعٌت النفي(dé):  ة السابق_ 
 .كالقطع كالتوقيف كالتفكيك كالنقد

كثَتة،  تتصدر كلمات(co, col, com)  كىي كلمة مرادفة لسوابق أخرل(con):  كلمة_
 (avec).زبرج معانيها عن الربط كالًتابط كاؼبعية

 . دبعٌت البناء(struct ):  كلمة_ 

أشكاؿ  تػدؿ كلتانبا على شكػل من (tion)  كىي الحقة فباثلػة لالحقة(ion):  الالحقة_ 
  (ation)   النشاط كاغبركة

عملية تفكيك لكل خطاب جاىز، أم لكل خطاب تشكل "عٌرفت التفكيكية بأهنا 
نظم كقواعد ترسبت عرب التاريخ، كىي قراءة ربوؿ دكف ربط عالقات  كطقوس داللية أك كفقا آلليات

مقاربة فلسفية للنصوص أكثر : "ىي، أك 3"بأية عمليات تفسَتية ترتكز على معايَت خارجية اػبطاب
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منهج يف القراءة، أبدعو جاؾ دريدا كىو لذلك يعد اذباىا من اذباىات نظريات  منو مقاربة أدبية، إنو
كإذا كاف مفهـو التلقي كدكر القارئ شيئا قديبا قدـ النقد األديب فإنو يشهد يف النقد  التلقي كالقراءة،

 .1"كاسحا تطورا ىائال إذ تتسع آفاقو، كتتشعب دركبو، كيشكل اذباىا مستقال اغبديث

 : مصطلحات التفكيكية: ثانيا

إذل العربية، فًتجم  (Déconstruction)  يف ترصبة مصطلحالنقاد العرب ختلف ا
التفكيكية، التشروبية، التشريح، التقويض، التقويضية، نظرية التقويض، النقضية، ، التفكيك: "بػ

 :، يبكننا أف نوضح بعضها يف التارل2كغَتىا من اؼبصطلحات...التحليلية البنيوية الالبناء، التهدمي،

اىتم الناقد السعودم عبد اهلل الغذامي بًتصبة التفكيك كتقديبو للعربية من : مصطلح التشريح_ 
 (Déconstruction)اػبطيئة كالتكفَت من البنيوية إذل التشروبية، كنقل مصطلح : خالؿ كتابو

ربَتت يف تعريب ىذا اؼبصطلح، كدل أر :"كىو ما صرح بو يف قولوالتشريحية، : عن االقبليزية دبصطلح
والفك، /النقض: كفكرت لو بكلمات مثل_ على حد اطالعي_أحدا من العرب تعرض لو من قبل 

من التحليلية كلكن كجدهتما وبمالف دالالت سلبية تسيء إذل الفكرة، مث فكرت باستخداـ كلمة 
مصدر حل، أم نقض، كلكنٍت خشيت أف تلتبس مع حلل أم درس بالتفصيل، كاستقر رأم أخَتا 

كاؼبقصود هبذا االذباه ىو تفكيك النص من أجل إعادة التشريحية أو تشريح النص، على كلمة 
 .3"بنائو، كىذه كسيلة تفتح اجملاؿ لالبداع القرائي كي يتفاعل مع النص

 Déconstructionاقًتح الناقد عبد اؼبلك مرتاض أف يًتجم مصطلح : مصطلح التقويض_ 
كقد سبق لو أف كظف ىذا اؼبصطلح األخَت يف التفكيكية، بدال من اؼبصطلح الشائع التقويضية، إذل 

التشريحية ، كألف ليلة كليلة، مثلما استعار مصطلح (أ،م)ربليل اػبطاب السردم، ك:  مؤلفاتو مثل
، لكنو يف األخَت استقر على مصطلح كاحد كفضلو عليهم (أ،م):  يف كتابوالتفكيكية إذل جانب 
على  أصل اؼبعٌت يف فلسفة دريدا تقويض يعقبو بناءكحجتو يف ذلك أف ، 4التقويض: ىو مصطلح
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 أك بناء عن بعضهاطع جهاز أنقاضو، على حُت أف معٌت التفكيك يف اللغة العربية يقتضي عزؿ ؽ

...  أجزاء بندقية، كىلم ِّ جرا البعض دكف إيذائها، أك إصابتها بالعطب، كتفكيك قطع ؿبرؾ أك
، كتبعو يف ذلك 1"أعمدهتا كطويت إذا أسقطت (تقوض)كاػبيمة يف العربية تطنب إذا بينيت، ك

، كاعترباه أنسب من التقويضسعد البازعي كميجاف الركيلي حُت دافعا عن مصطلح  الناقداف
يتناسب مع "التفكيك، كحسب نظرهتما يعتربانو أقرب من التفكيك إذل مفهـو دريدا، فهذا اؼبفهـو 

االستعارة اليت يستخدمها دريدا يف كصفو للفكر اؼباكرائي الغريب، إذ يصفو باستمرار بأنو صرح أك 
 .2"معمار هبب تقويضو

يقـو ىذا اؼبصطلح يف فلسفة التفكيك على تعارض : Differenceمصطلح االحتالف _ 
الدالالت، فهناؾ العالمات اليت زبتلف كل كاحدة منها عن األخرل، كىنا اؼبتوالية اؼبؤجلة من سلسلة 

كيعٍت .العالمات الالهنائية، كىكذا ىبرج اؼبصطلح من داللتو اؼبعجمية، كيكتسب داللة اصطالحية
دريدا باالختالؼ اإلزاحة اليت تصبح بوساطتها اللغة أك الشفرة، أك أم نظاـ مرجعي عاـ ذم ميزة 

تارىبية، عبارة عن بنية من االختالفات، كىذا يعٍت أف االختالؼ عند دريدا فعالية حرة، غَت مقيدة، 
 .كىو يوجد يف اللغة ليكوف أكؿ الشركط لظهور اؼبعٌت

 أساسو أف اهلل سبثل بنية من اإلحاالت :Logocentrismمصطلح التمركز حول العقل _ 
الالهنائية اليت يشَت فيها كل نص إذل النصوص األخرل، ككل عالمة إذل العالمات األخرل، كمن ىنا 

كجو النقد لسوسَت على أساس أنو كقع يف اذباه مركزية الكلمة، كأسس اغبضور يف الكلمة بوصفها 
 .نقطة إحالة أصلية، كإذا كاف الفاعل الواقعي عند سوسَت ىو اؼبتكلم، فإنو عند دريدا الكاتب

الكتابة كاالختالؼ كعلم :  يؤسس دريدا ؼبفهـو الكتابة يف كتابيو:Writingمصطلح الكتابة _ 
الكتابة، كينطلق يف فهمو للكتابة من خالؿ دعوتو التحديثية، من األسس الفلسفية كالفكرية اليت كاف 
أسس ؽبا، فليست الكتابة كعاء لشحن كحدات معٌدة مسبقا، كإمبا ىي صيغة إلنتاج ىذه الوحدات 

كتابة تتكئ على التمركز حوؿ العقل : األكؿ: كابتكارىا، كمن ىنا أصبح لدينا نوعاف من الكتابة
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الكتابة : أجبدية خطية، كىدفها توصيل الكلمة اؼبنطوقة، كالثاين/كىي اليت تسمى الكلمة كأداة صوتية
 .1اؼبعتمدة على النحوية أك كتابة ما بعد البنيوية، كىي ما تؤسس العملية األكلية اليت تنتج اللغة

كلبلص يف األخَت أف ترصبة مصطلح التفكيك قد شهد خلط كفوضى اصطالحية، كال 
زبرج بأف تكوف الوجو الظاىر لصراع ثقايف ايديولوجي عميق متوغل يف الثقافة العربية يقـو على النفي 

اؼبتبادؿ بُت االجتهادات من باحث آلخر، كىذا ما جعل ترصبة اؼبصطلح تتأخر يف البالد العربية 
 .كاالستفادة من الًتاث األصيل
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: مصطلحاث النقد الثقايف: ة عشرالثانيتاحملاضرة 

لقد شهد النقد العريب اؼبعاصر ىزات عنيفة على مستويات ثقافية كمعرفية ـبتلفة غَتت 
الرؤية النقدية تغيَتا جذريا، كخباصة مرحلة ما بعد البنيوية اليت ظهرت معها العديد من اؼبقوالت 

كالنظريات كالنقد الثقايف، كمن ىنا تأثر النقد العريب كغَته من العلـو كاؼبعارؼ هبذه التطورات، فلم 
يصل النقد العريب هبذا التطور االنفتاح إال بعد جهد جهيد من الدارسُت النقاد اغبداثيُت الذين مرك 

 .خبط متسلسل بداية من البنيوية مث التفكيكية مث نظريات التلقي كصوال إذل النقد الثقايف

كيعٌد النقد الثقايف ما بعد البنيوم من اؼبوضوعات اليت ظهرت على الساحة النقدية 
العاؼبية خالؿ الثمانينات كالتسعينات من القرف اؼباضي، كقد أخذ ىذا االذباه بالركاج بُت الكثَت من 

النقاد كاؼبؤلفُت على اختالؼ اختصاصاهتم كمشارهبم اللغوية، كقد ظهر ىذا اؼبصطلح يف العادل العريب 
 الذم صدر عاـ النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافيةربديدا عند عبد اهلل الغذامي يف كتابو 

 .1ـ، كالذم أعلن فيو موت النقد األديب كأحل مكانو النقد الثقايف ما بعد البنيوم2000

يعرؼ النقد الثقايف بشكلو : Cultural Criticismتعريف مصطلح النقد الثقافي : أوال
نشاط فكرم يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعا لبحثو كتفكَته كيعرب عن مواقف إزاء :"بأنوالعاـ 

نشاط كليس ؾباال معرفيا خاصا :"، أك ىي كما عرفها األمريكي أرثر أيزبراجر بأنو2"تطوراهتا كظباهتا
بذاتو، كأف نقاد الثقافة يطبقوف اؼبفاىيم كالنظريات على الفنوف الراقية كالثقافة الشعبية كاغبياة اليومية، 
على حشد من اؼبوضوعات اؼبرتبطة، إف النقد الثقايف كما أعتقد ىو مهمة متداخلة مًتابطة، متجاكزة 
متعددة، كما أف نقاد الثقافة يأتوف من ؾباالت ـبتلفة كيستخدموف أفكارا كمفاىيم متنوعة، كدبقدكر 
النقد الثقايف أف يشمل نظرية األدب كاعبماؿ كالنقد كأيضا التفكَت الفلسفي كربليل الوسائط كالنقد 
الثقايف الشعيب، كدبقدكره أيضا أف يفسر نظريات كؾباالت علم العالمات، كنظرية التحليل النفسي 

اخل، كدراسات االتصاؿ كالبحث يف كسائل ... كالنظرية اؼباركسية كالنظرية االجتماعية كاالنثركبولوجية
 .3"اإلعالـ كالوسائل األخرل اؼبتنوعة

                                                             
 .05النقد الثقايف يف اػبطاب النقدم العريب ، ص: عبد الرضبن عبد اهلل:  للمزيد من االطالع ينظر1
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كاؼبتتبع يف تطور البحث يف ؾباؿ الثقافة يف األحباث الغربية اغبديثة هبده ينطلق مع بداية 
القرف الثامن عشر لكنو أصابتو نكسة على اؼبستول اؼبعريف إذل بداية التسعينات من القرف اؼباضي 

الذم دعا إذل فنسنت ليتش الذم شهد انتعاشا كتطورا  مع أحد الباحثُت األمريكيُت اؼبعاصرين ىو 
الذم تكوف مهمتو األساسية سبكُت النقد اؼبعاصر من اػبركج من نفق نقد ثقافي ما بعد بنيوي، 

الشكالنيُت كالنقد الشكالين الذم حصر اؼبمارسات النقدية داخل إطار األدب، كىذه الرؤية تبعو يف 
النقد الثقافي قراءة في األنساق من خالؿ كتابو عبد اهلل بن محمد الغذامي، ذلك الناقد العريب 
كالذم استخدـ أدكات النقد الثقايف الستكشاؼ عدد من الظواىر الثقافية العربية، الثقافية العربية، 

 .كاليت دل تستطع ـبتلف مدارس النقد األديب السابقة التصدم ؽبا

على مشركعو النقدم ىذا، كجعلو النقد الثقافي مصطلح فنست ليتش لقد أطلق 
حبيث يقـو النقد الثقايف عنديو على ما بعد الحداثة ومابعد البنيوية، مصطلحا رديفا ؼبصطلحي 

 :ثالثة خصائص ىي

ال يؤطر النقد الثقايف فعلو ربت إطار التصنيف اؼبؤسسايت للنص اعبمارل، بل ينفتح على  .1
ؾباؿ عريض من االىتمامات إذل ما ىو غَت ؿبسوب يف حساب اؼبؤسسة، كإذل ما ىو غَت صبارل يف 

 .عرؼ اؼبؤسسة سواء كاف خطابا أك ظاىرة
من سنن ىذا النقد أف يستفيد من مناىج التحليل اؼبعرفية من مثل تأكيل النصوص كدراسة  .2

 .اػبلفية التارىبية، إضافة إذل افادتو من اؼبوقف الثقايف النقدم كالتحليل اؼبؤسسايت
إف الذم يبيز النقد الثقايف ؼبا بعد بنيوم ىو تركيزه اعبوىرم على أنظمة اػبطاب كأنظمة  .3

ال شيء خارج االفصاح النصوصي، كما ىي لدل بارث كدريدا كفوكو، خاصة يف مقولة دريدا 
 بأهنا مثابة الربكتوكوؿ للنقد الثقايف ؼبا بعد بنيوم، كمعها مفاتيح ليتشكىي مقولة يصفها النص، 

كحفريات فوكو، حيث حدد ليتش من خالؿ توضيحاتو ىتو بارث التشريح النصوصي كما عند 
حدكد النقد الثقايف كؾباؿ اشتغالو، حيث أنو يتجاكز اؼبؤسسايت كاعبمارل إذل ما ىو غَت مؤسسايت 

كغَت صبارل، كما أنو يستمد آلياهتمن مناىج التحليل اؼبعرفية كدراسة اػبلفيات التارىبية كما فعل فوكو 
 .1كدريدا كغَتنبا فبن ركب موجة اغبداثة
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كالباحث عن األصوؿ األكذل للنقد الثقايف يف الدراسات الغربية هبد أف الفكرة دل تتبلور 
صاحب أنطونيو غرامشي فقط بل ظهرت مع كوكبة من الفالسفة كالنقاد أبرزىم االيطارل لييتش مع 

الهيجمونيا، حرب المراكز، الثقافة والمثقف العضوي، المجتمع : اؼبصطلح كاؼبفاىيم التالية
أشهر فالسفة القرف ميشال فوكو كمع السبعينيات ظهرت أفكار اليلسوؼ الفرنسي المدني، 

، كقد ...العشرين اؼبتأثر بأفكار كل من نيتشو كألتوسَت ككانط كىايدغر كجورج بوتايل كجورج دكميزيل
اإلجراـ : كجاؾ رانسي، حيث حلل فوكو تاريخ اعبنوف كعاجل مواضيعإدوارد سعيد تأثر بو كل من 

 .1أركيولوجيا المعرفة: كالعقوبات زاؼبمارسات االجتماعية يف السجوف، كىو مبتكر مصطلح

لقد انبهر اؼبثقف : التفاعل العربي مع ما بعد الحداثة في نقل مصطلحات النقد الثقافي: ثانيا
العريب دبنجزات النقد الغريب كخباصة يف مرحلة ما بعد اغبداثة اليت شهدت تطورا رىيبا يف قذؼ 
اؼبصطلحات، فأعجب العريب هبذه الدراسات النقدية كتأثر هبا كنقلها إذل بيئتو العربية يف شكل 

النقد الثقايف قراءة : دراسة عبد اهلل الغذامي: دراسات تتحدث عن النقد الثقايف كتوظف آلياتو، منها
االستشراؽ، : العادل كالنص كالناقد، ككتاب: يف األنساؽ الثقافية العربية، كدراسات إدكارد سعيد

النقد الثقايف : عبد الفتاح العقيلي: النظرية كالنقد الثقايف، كدراسة: ؿبسن جاسم اؼبوسوم: كدراسة
: عبد القادر الرباعي: صباليات التحليل الثقايف، كدراسة: يوسف عليمات: قضايا كقراءات، كدراسى

: عبد العزيز ضبودة: سبارين يف النقد الثقايف، كدراسة: صالح قنصوة: ربوالت النقد الثقايف، كدراسة
 .كغَتىا من اعبهود العربية اليت انكب اىتمامها يف ىذا اجملاؿ... اػبركج من التيو،

من خالؿ إدوارد سعيد كيعد اؼبؤسس اغبقيقي للنقد الثقايف عربيا ىو الناقد الفلسطيٍت 
كتبو السابقة الذكر، كخباصة كتابو االستشراؽ الذم يعد مشركعا جديدا كضعو ليفضح أفكار ما قبل 

 .2الكولونيالية كما بعدىا، فقد رأل فيو طريقا الستعمار الغرب للشرؽ

اليت يقـو  ىو ؾبموعة الدراسات: "كما عرفو أخضر شليباالستشراق كيقصد دبصطلح 
هبا أىل الغرب عن الشرؽ، ديانتو كأعرافو كثقافتو، فقد أطلق على الدراسة اليت تعٌت بدراسة العادل 

كأطلق على الغربُت الذين يقوموف بالدراسة االستشراقية أهنم صباعة من االستشراق الشرقي مصطلح 

                                                             
 .550_549التفاعل النقدم العريب مع مصطلحات النقد الثقايف ذبربة عبد اهلل الغذامي أمبوذجا، ص: بن جديد صباؿ:  ينظر1
 550التفاعل النقدم العريب مع مصطلحات النقد الثقايف ذبربة عبد اهلل الغذامي أمبوذجا، ص: بن جديد صباؿ 2
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اؼبؤرخُت كالكتاب األجانب الذين خصصوا جزء من حياهتم يف دراسة الشرؽ كتتبع اؼبواضع الًتاثية 
 .1"كالتارىبية كالدينية كاالجتماعية للشرؽ

 جهدا فبيزا يف النقد الثقايف، من خاللو كتابو االستشراؽ الذم ادوارد سعيدلقد بذؿ 
حلل فيو األفكار االستشراقية كاػبطاب االستعمارم كساىم يف تأسيس رؤية حوؿ الكولنيالية كما 

: كحدد أنواعو كأىداؼ كل نوع منها، كجعل اؼبمارسة النقدية األربعةالنقد بعدىا كفككو، كما حلل 
 .النقد العلمي، التأريخ األديب، التقومي كالتأكيل من زاكية أدبية، النظرية األدبية

غَت أنو دل يلق ىذا : Secular criticismالناقد المدني كما قدـ مصطلح 
العادل كالنص كالناقد، كؼبا ذاع صيت الدراسات : اؼبصطلح اىتماما يف زمنو، كقد ذكره كثَته يف كتابو

يف الركاج كاالىتماـ لدل النقاد، ككاف الناقد المدني الثقافية يف العادل العريب بدأ مفهـو مصطلح 
ىذا اؼبصطلح يضع الناقد على حد الشفرة بُت النظاـ اؼبؤسسايت الذم يدير فعل الناقد كبُت الثقافة "

اليت تتحدل فعل النقد يف حيويتها كحدث غَت فبنهج، كسعيد ىنا يرل أف على الناقد أف وبٌوؿ ىذا 
التعارض بُت النظاـ كالثقافة إذل ذبانس ىبدـ الفعل النقدم عرب استعداد الناقد ؼبساءلة اػبطاب 

 .2"النقدم ذاتو مع انفتاحو على األقليات اؼبهمشة من أجل إحضارىا إذل اؼبنت الثقايف

يعٌد الغذامي من أبرز : تجربة عبد اهلل الغذامي في تأصيل مصطلحات النقد الثقافي: ثالثا
فرع من فركع النقد "اؼبؤسسُت للنقد الثقايف يف العادل العريب، فقد قدـ ىذا اؼبشركع على أنو 

النصوصي العاـ، كمن مث فهو أحد علـو اللغة كحقوؿ األلسنية معٌٍت ينقد األنساؽ اؼبضمرة اليت 
ينطوم عليها اػبطاب الثقايف بكل ذبلياتو كأمباطو كصيغو، ما ىو غَت رظبي كغَت مؤسسايت، كىو 

ليس معٍت بكشف اعبمارل كما شأف النقد األديب، كإمبا نبو كشف اؼبخبوء من ربت أقنعة البالغي 
اعبمارل، فكما أف لدينا نظريات يف اعبماليات، فإف اؼبطلوب اهباد نظريات يف القبحيات، كاؼبقصود 

 .3"بنظرية القبحيات ىو كشف حركة األنساؽ كفعلها اؼبضاد للوعي كللحس النقدم

                                                             
 .26نبوة ؿبمد يف الفكر االستشراقي اؼبعاصر، ص: ػبضر شليب 1
 .51النقد الثقايف قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، ص: عبد اهلل الغذامي 2
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فهو هبذا اؼبشركع اعبديد اقًتح بدائل جديدة ذباىلها النقد األديب، منها كشف اؼبخبوء 
قد أكقعنا كأكقع نفسو يف حالة من العمى الثقايف "من ربت أقنعة البالغي اعبمارل، ألف النقد األديب 

، كيعمل النقد الثقايف على تتبع حركة 1"التاـ عن العيوب النسقية اؼبختبئة من ربت عباءة اعبمارل
 .األنساؽ اؼبضمرة اليت تنكشف بالنقد الثقايف

كقد حاكؿ الغذامي يف دراساتو تأصيل مصطلحات النقد الثقايف كذلك بالتجديد يف 
كليس القصد ىو :"اؼبصطلح البالغي الًتاثي، كبعث فيو ركح ثقافية جديدة، كىو ما يصرح بو يف قولو

إلغاء اؼبنجز النقدم األديب، كإمبا اؽبدؼ ىو يف ربويل األداة النقدية من أداة يف قراءة اعبمارل اػبالص 
كتربيره كتسويقو بغض النظر عن عيوبو النسقية، إذل أداة يف نقد اػبطاب ككشف أنساقو، كىذا 

، كيقًتح ؾبموعة من اػبطوات يف النقلة النقدية من 2"يقتضي إجراء ربويل يف اؼبنظومة اؼبصطلحية
 :األديب اؼبؤسسايت إذل الثقايف كالتارل

 .نقلو يف اؼبصطلح النقدم ذاتو .1
 (النسق)نقلو يف اؼبفهـو  .2
 نقلو يف الوظيفة .3
 نقلو يف التطبيق .4

 :كيف النقلة اؼبصطلحية حدد ستة أساسيات ىي

 (الوظيفة النسقية)عناصر الرسالة  .1
 (اجملاز الكلي)اجملاز  .2
 التورية الثقافية .3
 نوع الداللة .4
 اعبملة النوعية .5
 .3اؼبؤلف اؼبزدكج .6

                                                             
 .11النقد الثقايف قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، ص: عبد اهلل الغذامي 1
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 :1نوضح ىذه النقلة االصطالحية عنده كالتارل

عناصر : أبدع الغذامي ىذا اؼبصطلح من خالؿ عنصره األكؿ: مصطلح الوظيفة النسقية .1
 من مفهومها النقدم األديب التقليدم كمقًتحا مصطلح األدبية الرسالة، كذلك بتحرير مصطلح 

خالؿ دراستو لوظائف اللغة عند ياكبسوف، كاليت حددىا ىذا األخَت الوظيفة النسقية، وذلك من 
، كؽبذا أجرل الغذامي (اؼبرسل كاؼبرسل إليو كالرسالة كالسياؽ كالشفرة كأداة االتصاؿ): يف ستة عناصر

لذا :"يقوؿالعنصر النسقي، تعديال يف النموذج الياكبسوين كذلك بإضافة العنصر السابع فيها كىو 
فإننا نقًتح اجراء تعديل أساسي يف النموذج كذلك بإضافة عنصر سابع ىو ما نسميو بالعنصر 

النسقي، كما دامت عملية االتصاؿ تتم من اؼبرسل إذل مرسل إليو بينهما رسالة تصل عرب أنواع من 
الوسائل التوصيلية كتقـو على شفرات يستعُت اؼبرسل إليو على فهمها بالسياؽ اؼبشًتؾ بُت أطراؼ 

 فإننا هبذا نتيح ؾباال للرسالة (العنصر النسقي)االتصاؿ كفعل التفسَت كإذا ما أضفنا العنصر السابع 
 .2"ذاهتا بأف تكوف مهيأة للتفسَت النسقي

بعد الوظائف الوظيفة النسقية، : كهبذا نستنتج أف الغذامي قد اقًتح الوظيفة السابعة ىي
 .النفعية، التعبَتية، اؼبرجعية، اؼبعجمية، التنبيهية، الشاعرية: الست اؼبعركفة سابقا

اقًتح الغذامي مفهوما اخر للمجاز يصبح ذا قيمة ثقافية : مصطلح المجاز والمجاز الكلي .2
ال قيمة بالغية، حبيث قبده يوسع يف ؾبالو كيهيئو الستعماؿ نقدم أكثر كعيا بالفعل النسقي 

أحدنبا حاضر كماثل يف الفعل اللغوم اؼبكشوؼ، كىو ىذا : كتعقيداتو، زدبا أف اػبطاب وبمل بعدين
الذم نعرفو عرب ذبلياتو العديدة اعبمالية كغَتىا، أما البعد اآلخر فهو البعد الذم يبس اؼبضمر الدالرل 

للخطاب ، ىذا اؼبضمر الفاعل كاحملرؾ اػبفي الذم يتحكم يف كافة عالقاتنا مع أفعاؿ التعبَت 
 .3كحاالت التفاعل كبالتارل فإنو يدير أفعالنا  ذاهتا كيوجو سلوكياتنا العقلية كالذكقية

معلـو أف مصطلح التورية من اؼبصطلحات البالغية اليت : مصطلح التورية والتورية الثقافية .3
تكلم عنها علماء البالغة يف مؤلفاهتم عرب ـبتلف عصورىم، كقد جاء بو الغذامي ىنا ليعدؿ كيوسع 

                                                             
التفاعل النقدم العريب مع مصطلحات النقد الثقايف ذبربة عبد اهلل الغذامي أمبوذجا، : بن جديد صباؿ:  للمزيد من االطالع ينظر1

 . كما يليها551ص
 68النقد الثقايف قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، ص: عبد اهلل الغذامي 2
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من قدرة اؼبصطلح العملية، كاؼبتأمل يف معٌت اؼبصطلح يف الًتاث العريب أف يوحي إذل اؼبعٌت 
كىو ىبضع للقصد كالتعمد الحداث اعبمالية لدل اؼبتلقي فبا كرطها لتكوف أسَتة اعبمارل "البعيد،

فقط ال أداة نقد أك قراءة أنساؽ اػبطاب اؼبضمرة كىذا ما غفلت عنو كل من البالغة كمن النقد 
األديب، لذا استعار الغذامي مصطلح التورية من البالغة ليجعلو أداة يف النقد الثقايف، مث كسع يف 

مفهومها لتدؿ داللة كلية على حاؿ اػبطاب الذم بدكره ينطوم على بعد مضمر كال شعورم كال 
كىو بعد عميق أكثر فاعلية التورية الثقافية، يبكن كشفو إال عن طريق ما اصطلح عليو الغذامي 

كتأثَت من البعد الواعي كىو طرؼ دالرل ليس فرديا كال جزئيا، إمبا ىو نسق كلي ينتظم ؾباميع من 
اػبطابات كالسلوكيات باعتبارىا خطابات مثلها ينتظم الذكات الفاعلة كاؼبنفعلة كىذا ىو اؼبدلوؿ 

  .1"التورية الثقافيةاألمشل ؼبصطلح 
ازبذ الغذامي ىذا اؼبصطلح مكانة جديدة كانت : (الداللة النسقية)مصطلح نوع الداللة  .4

ترتبط بالشرط النحوم ككظيفتها : مهملة بُت الداللتُت الصروبة كالداللة الضمنية، فاألكذل
ترتبط  (الداللة النسقية)توصيلية، أما الثانية فهي داللة ضمنية ترتبط بالوظيفة اعبمالية للغة، ك/نفعية

يف عالقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكوف عنصرا ثقافيا أخذ بالتشكل تدرهبيا إذل أف أصبح 
عنصرا فاعال يكمن داخل اػبطابات، كىذا العنصر الثقايف يتحكم يف تفكَت الشخص كيف سلوكاتو 

 .2فبا جعل الغذامي يقًتح مصطلح كمفهـو الداللة الثقافية
اعبملة الثقافية كمصطلح ىي مقابل : (الجملة الثقافية)مصطلح الجملة النوعية  .5

للمصطلحُت اعبملة النحوية كاعبملة األدبية، أما كمفهـو فهي مقابل للجملة الصروبة كللجملة 
كاعبملة الثقافية مفهـو يبس الذبذبات الدقيقة للتشكل الثقايف الذم " الضمنية كما أراد ذلك الغذامي

يفرز صيغة التعبَتية اؼبختلفة كيتطلب التارل مبوذجا منهجيا يتوافق مع شركط ىذا التشكل كيكوف 
 :قادرا على التعرؼ عليها كنقدىا، كستكوف أنواع اعبمل ثالثا كالتارل

 اعبملة النحوية اؼبرتبطة بالداللة الصروبة .1
 اعبملة األدبية ذات القيم البالغية كاعبمالية اؼبعركفة .2

                                                             
ظبَت : كينظر. 553التفاعل النقدم العريب مع مصطلحات النقد الثقايف ذبربة عبد اهلل الغذامي أمبوذجا، ص: بن جديد صباؿ 1

 .77دليل مصطلحات الدراسات الثقافية كالنقد الثقايف، ص: اػبليل
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 .1"اعبملة الثقافية اؼبتوالية عن الفعل النسقي يف اؼبضمر الدالرل للوظيفة النسقية يف اللغة .3
اقًتح الغذامي ىذا اؼبصطلح، ألنو رأل أف يف كل ما نقرأ قبد : مصطلح المؤلف المزدوج .6

اؼبؤلف اؼبعهود مهما تعددت أصنافو كاؼبؤلف الضمٍت كالعليم كالتارىبي، : أحدنبا: ىناؾ مؤلفُت اثنُت
اؼبؤلف "ىو الثقافة، كىو اؼبؤلف اؼبضمر غَت ظاىر أك نسقي، كىو الثقافة، ألنو يرل أف : كالثاين

اؼبعهود ىو ناتج ثقايف مصبوغ بصيغة الثقافة أكال، مث إف خطابو يقوؿ من داخلو أشياء ليست يف 
يرتبط بالدالالت النسقية حيث المؤلف المزدوج كعي اؼبؤلف، كال ىي يف كعي الرعية الثقافية، ك

 2"يعشش التناقض اؼبركزم كتفعل األنساؽ أفاعيلها كتلك ىي مهمة النقد الثقايف للكشف كالتعرؼ
 .عليها

يقصد الغذامي دبصطلح النسق الثقايف غَت النسق كمعانيو : مصطلح النسق الثقافي .7
اؼبختلفة كالبنية أك النظاـ اليت ظهرت مع فردينارد دم سوسَت، بل قبد معناه عند الغذامي يأخذ قيما 

داللية كظبات اصطالحية خاصة، كأف يتحدد عرب كظيفتو ال عرب كجوده اجملرد، كقد نٌوه خبطورة 
، كقد حدد 3يف كونو مضمرا خفيا يبارس تأثَته بطريقة غَت مباشرة كدكف رقيبالنسق الثقافي 

الغذامي شركطا للوظيفة النسقية جعلها يف أربعة نقاط حبيث إذا توفرت فسنكوف أماـ حالة من 
 :حاالت الوظيفة النسقية

 .نسقاف وبدثاف معا كيف آف، يف نص كاحد أك يف ما ىو حبكم النص الواحد .1
يكوف اؼبضمر منهما نقيضا كمضادا، فإف دل يكن ىناؾ نسق مضمر من ربت العلٍت فحينئذ  .2

 .ال يدخل النص يف حالة النقد الثقايف
البد أف يكوف النص صبيال كيستهلك بوصفو صبيال، بوصف اعبمالية كىي أخطر حيل الثقافة  .3

 .لتمرير أنساقها كإدامتها
البد أف يكوف النص صباىَتيا كوبظى دبقركئية عريضة كذلك لكي نرل ما لالنساؽ من فعل  .4

 .4عمومي ضارب يف الذىن االجتماعي كالثقايف

                                                             
 .76_75النقد الثقايف قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، ص: عبد اهلل الغذامي 1
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  :الخاتمة
من خالؿ ىذه احملاضرات يبكن لنا أف نسجل أبرز النتائج اليت توصل إليها البحث يف 

 :ترصبة اؼبصطلح النقدم اؼبعاصر

النقدية  ات الغناء العربية باؼبصطلح اؼبصطلح النقدم يف البحوث العربيةنشأ التفكَت يف تعريب_ 
، كقد انصرؼ جهود األكائل العاملُت يف التعريب يف  كاغبضارة العربية لغة العلم حىت تواكباعبديدة

هتيئة اؼبصطلح العلمي بأخذه جبملتو من اللغة األجنبية،  األكؿ :مطلع ىذا القرف إذل إتباع أسلوبُت
كإجراء تغَت طفيف عليو ينصرؼ إذل األصوات كمعاعبتها عالجا يهيئ من اؼبادة األجنبية شيء على 

أف يتجو إذل العريب فيختار من موادىا مادة على أية ىيئة ، كاآلخر غرار األبنية كاألصوات العربية
: كانت لتؤدم اؼبعٌت اعبديد أك قل اؼبصطلح العلمي، كيسمي إبراىيم السامرائي ىذا األسلوب

، غَت أف اؼبتأمل يف البحوث العربية هبد أف ىناؾ إشكالية عويصة يف نقل اؼبصطلح أسلوب الًتصبة
 .النقدم بالًتصبة كالتعريب نتيجة االختالؼ يف نقل مفاىيمها كتعدد مصطلحاهتما

 مصطلح النقدادل هبد أف استعماؿ  كاؼبعاصر العصر اغبديث خالؿلدراسات النقديةيف اإف اؼبتتبع _ 
يتعدد بتعدد اؼبفاىيم النقدية كتنوعها، كىذا ما يدؿ على مظهر بارز من مظاىر تعثر النقد األديب يف 

 كنظرا لذلك استعاف الكثَت من الباحثُت بآليات صياغة استخداـ مصطلحات دقيقة كصارمة،
اؼبصطلح النقدم من استقاؽ كترصبة كتعريب ككبت كتوليد كاقًتاض، إال أف ىذا دل يقدـ نفعا يف 

 .توحيد كضبط اؼبصطلح النقدم

: أنتج اؼبنهج االجتماعي يف النقد األديب ؾبموعة من اؼبفاىيم كاؼبصطلحات النقدية اؼبهمة مثل_ 
، كاألدب الثورم، كالواقعية النقدية، كالواقعية االشًتاكية،،  الفن للفن، كرسالة األدب، كاألدب اؼبلتـز

قد رسخ سيجموند فركيد اؼبنهج النفسي منهجا يف النقد األديب كاتبعو يف ذلك ركب من الباحثُت ك
النقد النفسي، سيكولوجية : اؼبتخصصُت يف ىذا اجملاؿ، كأصدركا ؾبموعة كبَتة من اؼبصطلحات، مثل

األدب، النرجسية، النقد النفساين، التحليل النفسي، التحليل النفسي للنص، قراءة نفسية، سَتة 
، ككلها جهود مباركة لكن اؼبشكل العويص كاف يف ترصبة ىذه اؼبصطلحات النقدية كنقل ...نفسية

 .مفاىيمها حبسب لغتها األـ، فبا شكل فوضى اصطالحية يف اػبطاب النقدم العريب
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 على أسس لغوية، مستعينة بالنماذج اللغوية كخباصة النموذج السوسَتم الذم ميز  هنضت البنيوية_ 
، بوصفها نظاـ، كىي بالتارل تقدـ مبوذجا لتحليل األعماؿ  Parole كالكالـ Langue بُت اللغة

الفنية نشأ يف مناىج علم اللغة اؼبعاصر، كمن ىنا فقد قامت البنيوية على التصور القائل بأف علم 
كقد قوبل ىذا اؼبصطلح النقدم األجنيب . اللغة يبكن أف يكوف مفيدا يف دراسة الظواىر االنسانية

structuralisme ،كقد  يف الدراسات العربية دبقابالت كثَتة قاربت يف حدكد عشرين مصطلحا
كضح البحث ذلك، انطالقا من الدراسات اليت أقامها أمثاؿ الناقد اعبزائرم يوسف كغليسي كأمثالو، 

 .كبتعدد ىذا اؼبصطلح تعددت الًتصبات ككثرت مفاىيمو يف اػبطاب النقدم العريب

ؾباؿ النقد األسلويب، منها تعدد  صادؼ الناقد العريب ؾبموعة من اإلشكاالت الكربل يف _ 
 كاالختالؼ يف مفهومها، كىذا ما سبب فوضى ترصبات اؼبصطلح األسلويب يف الساحة العربية

فقد نقل اصطالحية يف اغبطاب العريب، كأخرل تداخل ىذا اؼبصطلح مع ـبتلف اغبقوؿ اؼبعرفية، 
األسلوبية عند عبد السالـ اؼبسدم : مصطلح األسلوبية إذل البيئة العربية بالعديد من الًتصبات، فهي

كنور الدين السد، كعلم األسلوب عند صالح فضل كشكرم ؿبمد عياد، كأسلوبيات عند سعد 
مصطلح الشعرية : كغَتىا، أما اؼبصطلحات اليت ترتبط بو كؽبا عالقة مباشرة قبد مثال...مصلوح

كاالنزياح اللذاف نقال إذل العربية بالعديد من الًتصبات كذلك الختالؼ اؼبشارب اللغوية للمًتصبُت 
 .كالتعصب الفردم يف الوضع كاالستعماؿ

تلقي، استقباؿ، نقد االستجابة، القراءة، التقبل، تأثَت، : تعددت مصطلحات نظرية التلقي بُت_
كىذا راجع إذل االجتهاد الفردم للمًتصبُت من جهة، كمن جهة أخرل نابع من اؼبرجعيات اؼبعرفية 

 .ؽبذه النظرية، كمن ىنا صار الباحث العريب يف تيو كفوضي اصطالحية

اؼبستقرئ لواقع اؼبصطلح السيميائي يف الدراسات العربية اؼبعاصرة، هبد االختالؼ كالتداخل إف _ _
اؼبفهومي بُت الباحثُت على اختالؼ اؼبشارب اللغوية كاألقاليم مشرقا كمغربا ظاىرة بارزة يف كتاباهتم 

النقدية، كىذا ما أثر سلبا يف تبليغ الرسالة العلمية للمتلقي، كتوضح فشل عملية التواصل بُت القارئ 
مستعصى الفهم يف لغتو  كلذلك كاف اؼبصطلح السيميائي العريب ككاضع اؼبصطلح السيميائي،

 . عشوائية كفردية مشلها الغموض كالفوضى االصطالحية الًتصبةكانتاألصلية، ؼ
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شهد اػبطاب النقدم العريب خلط كفوضى اصطالحية يف ترصبة مصطلح التفكيك _ 
(Déconstruction)  ككلها ال زبرج بأف تكوف الوجو الظاىر لصراع ثقايف ايديولوجي عميق ،

متوغل يف الثقافة العربية يقـو على النفي اؼبتبادؿ بُت االجتهادات من باحث آلخر، كىذا ما جعل 
على _ات ترجماؿكمن بُت . ترصبة اؼبصطلح تتأخر يف البالد العربية كاالستفادة من الًتاث األصيل

التفكيكية، التشروبية، التشريح، التقويض، التقويضية، نظرية ، التفكيك: ػ_سبيل الذكر ال اغبصر
 .كغَتىا كثَت. ..التحليلية البنيوية التقويض، النقضية، الالبناء، التهدمي،

اجتهد النقاد العرب اؼبعاصركف من مثل ادكارد سعيد كعبد اهلل الغذامي يف نقل مصطلحات النقد _ 
الثقايف إذل البيئة العربية بعد استفادهتم كتأثرىم دبصطلحات الدراسات الغربية اليت أطلقها فنسنت 

كغَتىم، ككاف ؽبذين الباحثُت كغَت يف اآلكنة األخَتة الدكر ... ليتش كأنطونيو غرامشي كميشاؿ فوكو
الكبَت عربيا يف إيضاح مفهومو كشرح معاؼبو نظريا كتطبيقيا، كاطالؽ العديد من مصطلحات النقد 

الثقايف، من مثل مصطلح االستشراؽ الذم ظهر مع ادكارد سعيد كاليت قصد هبا الدراسة الغربية 
للشرؽ، كما قدـ مصطلح الناقد اؼبدين الذم يضعو على حد الشفرة بُت النظاـ اؼبؤسسايت الذم يدير 

فعل الناقد كبُت الثقافة اليت تتحدل فعل النقد يف حيويتها كحدث غَت فبنهج، أما ذبربة الناقد عبد 
: اهلل الغذامي فقد أنتج مشركعو الكثَت من اإلسهامات يف تأصيل مصطلحات النقد الثقايف، منها

الوظيفة النسقية، اجملاز كاجملاز الكلي، التورية كالتورية الثقافية، الداللة النسقية، اعبملة : مصطلح
الثقافية، اؼبؤلف اؼبزدكج، النسق الثقايف، كىي كلها مصطلحات جاءت نتيجة القراءة الثانية للجهود 
الغربية مع اجتهاد كؿباكلة استلهاـ الًتاث للتعبَت عن معاين مستجدة ؽبا ؼبا يتطلبو الوضع اغبارل من 

 .مصطلحات جديدة
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: قائمة المصادر والمراجع
: المراجع العربية: أوال

 
إصالح : اللغة العربية، القسم الثالث:العربية كاؼبصطلح العلمي، ضمن كتاب: إبراىيم السامرائي_ 

اللغة كالتعليم، ربرير كتقدمي ؿبمد كامل اػبطيب، منشورات كزارة الثقافة، دمشق سوريا، دط، 
2004 

يف شعاب العربية، دار الفكر اؼبعاصر، بَتكت لبناف، دار الفكر، دمشق سوريا، : إبراىيم السامرائي_ 
 1990، 1ط
النقد األديب اغبديث من احملاكاة إذل التفكيك، دار اؼبسَتة، عماف األردف، : إبراىيم ؿبمود خليل_ 
 ـ2011، 4ط
 ت.، د.مشكلة البنية، مكتبة مصر، دط: إبراىيم زكريا_ 

، دار اؼبسَتة، عماف، األردف، النقد األديب اغبديث من احملاكاة إذل التفكيك: إبراىيم ؿبمود خليل_  
 2007 ، 2ط

أضبد أبو زيد، اؼبدخل إذل البنائية، اؼبركز القومي للبحوث االجتماعية اعبنائية، القاىرة، مصر، _ 
1995 

نظرية التلقي إشكاالت : نظرية التلقي كالنقد األديب العريب اغبديث، ضمن كتاب: أضبد بو حسن_ 
، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرباط، 24: ندكات كمناظرات رقم: كتطبيقات، سلسلة

 .اؼبغرب
 1995، 1يف علم اللغة اغبديث، عادل الكتب، ط: أضبد ـبتار عمر_ 
 1995، 1ؿباضرات يف علم اللغة اغبديث، عادل الكتب، القاىرة، ط: أضبد ـبتار عمر_ 
، معهد البحوث : أضبد مطلوب_  حركة التعريب يف العراؽ، اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

 1983/ىػ1403كالدراسات العربية، بغداد العراؽ، 
. ـ2002يف اؼبصطلح النقدم، مطبعة اجملمع العلمي العراقي، بغداد العراؽ، دط، : أضبد مطلوب_ 
ـ، 2003، 3النقد األديب أصولو كمناىجو، دار الشركؽ، القاىرة مصر، ط: السيد قطب_ 
 131_129ص
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، دار العلم للماليُت، (عريب إقبليزم فرنسي)قاموس اؼبصطلحات اللغوية: إميل يعقوب كآخركف_ 
 1987، 1بَتكت لبناف، ط

الكليات، ربقيق عدناف دركيش كؿبمد اؼبصرم، كزارة الثقافة، دمشق سوريا، : أبو البقاء الكفوم_ 
. 2، ج1982، 2ط
 ـ1998اسًتاذبيات القراءة، دار الكندم، إربد األردف، : بساـ قطوس_ 
، 1اؼبدخل إذل مناىج النقد اؼبعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، مصر، ط: بساـ قطوس_ 

2008 
 2004الًتصبة كالتعريب كاؼبصطلح، دار الغرب، كىراف اعبزائر، دط، : بوبكر فراجي_ 
كشاؼ اصطالحات الفنوف، ربقيق علي دحركج، مكتبة لبناف، بَتكت : التهانوم ؿبمد بن علي_ 

ـ 1996، 2لبناف، ط
 2014، 2سحر اؼبوضوع، مطبعة أنفو، فاس اؼبغرب، ط: ضبيد ضبيداين_ 
اؼبصطلحية ككاقع العمل اؼبصطلحي يف العادل العريب، دار ما بعد اغبداثة، فاس : خالد اليعبودم_ 

. 2004، 1اؼبغرب، ط
ـ 2002اؼبقدمة، دار الفكر العريب، بَتكت لبناف، دط، : ابن خلدكف_ 
قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار اغبكمة، اعبزائر، : رشيد بن مالك_ 

. ـ2000
، 1دار العلم للماليُت، بَتكت لبناف، طمعجم اؼبصطلحات اللغوية،  : رمزم منَت البعلبكي_ 

1990 .
. ـ1980عادل الكتب، القاىرة مصر، دراسة السمع كالكالـ، :سعد مصلوح_ 
معجم اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة، دار الكتاب اللبناين، لبناف، سوشربس الدار : سعيد علوش_ 
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، 1معجم مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، دار الكتاب اعبديد، بَتكت لبناف، ط: سعيد علوش_ 
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 ـ2002
 2007يف النقد األديب، إرباد الكتاب العرب، دمشق سوريا، دط، : صالح فضل_ 
، 2علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة مصر، ط: صالح فضل_ 

 ـ1985
  1998 ،1نظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، ط: صالح فضل_ 
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ـ 2008، 4ط
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 1999دط، 
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