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 ة ، له انعكاس واضح على مناحيها العربي األدبيةإن التطور الهائل الذي عرفته الساحة النقدية    

خاصة حقل السرد ، الذي كان له حظ وافر من البحث و التمحيص و التدقيق ، مما دفع بالعديد من 

 الصحيح ، لكنهم عه في مساره النقدي ضمحاولة لتأسيس المصطلح وو  إلىاد الدارسين و النق

و  األداءارب ضاصطدموا بواقع نقدي صعب ، تمثل في صعوبة ترجمة المصطلح و نقله ، وذلك لت

للفكر  األدبيةالتبعية الفكرية و  إلى باألساساختالفها ، و نشوب صراعات فكرية و أدبية راجعة 

 نقدية الغربية.الغربي و استلهام المفاهيم النقدية دفعة واحدة دون فهم مراحل الحركة ال

مما  التي تطبق عليها  األدبية ألعمالااستورد النقاد الكثير من المفاهيم النقدية جاهزة ، قبل أن تنشأ 

قضية ترجمة في  إلىجعل قضية )المصطلح( النقدي العربي وخاصة في الحقل السردي تتحول 

 .األولالمقام 

 إلىالمشرق العربي القريب ثقافيا ولغويا وتفاقمت مشكلة ترجمة )المصطلح( النقدي خصوصا ما بين 

اللسان و الثقافة الفرنسية ، وهو ما ولد  إلىغة االنجليزية ، وبين المغرب العربي الكبير الميل لال

احد لعدد من المصطلحات خلقت تداخال كبيرا في المفاهيم الداللية للمصطلح الواحد ، ووجود مفهوم و 

خصوصا أن علم السرد علم حديث النشأة في الحقل  السردي بابية في فهم المصطلح النقديضلنا 

ية قدلسانيات النلاالجتماعي و ا داخل مع علوم أخرى ، كعلم اللغة المعاصر ، وعلم مت األدبيالنقدي 

 مياء.ي، وعلم الس

تمتلك تاريخا خاصا بها وبناًءا على هذا التحول  ألنهافالمصطلحات النقدية تتحول وتتعدد داللتها 

 ير لفًظا و داللة.تتغ
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 نحاول أن نجيب عنها أال وهي : ما اإلشكالياتأذهاننا العديد من التساؤالت و  إلىومن هنا يتبادر 

هو المصطلح وما هو العلم الذي يعني بدراسته وتطويره كيف وصل لنا وكيف ترجم إلينا وهل أوفي 

إذا ما وفقوا في دراسته و  نتساءلا الدارسون ، كم إليهاحقه من البحث ، وما هي النتائج التي وصل 

 العوائق التي واجهتهم.

و الوسيلة و القناة  األداةإذن قضية المصطلح النقدي قضية كبرى وجوهرية في نقدنا العربي فهو يعد 

 األداةخاصة و لهذا وجب االعتناء بهذه  اآلخرينالتي من خاللها نتمكن من النهل من العلوم وعلوم 

في بحثنا هذا التطرق إلى )المصطلح النقدي( ، لما له من أهمية كبرى في النقد  يناارتأأوال ، ولهذا 

 وتوضح كل التي عالجت المصطلح  األعمالالعربي ، ونهدف في عملنا هذا إلى حصر الجهود و 

التي ساعدت في درئ هذا  واالجتهادات عمالاأل إلىونشير  في هذا الميدان لخلط أو لبس حاص

مع طبيعة  الئمتهملخطوات النهج التحليلي المقارن في بحثنا هذا ، وذلك  اتبعناا فقد الخلط ، ومن هن

 موضوعنا الذي يحتاج إلى عقد مقارنات بين الترجمات و البحوث في )المصطلح السردي(.

 وتتمثل خطة بحثنا في مذكرة تحمل بين طياتها ثالثة فصول بمباحثها:

 الذي عنوانه ب: المصطلح النقدي السردي )مفاهيم أساسية( األولالفصل  (1

 يحمل هذا الفصل خمسة مبادئ أساسية وهي:

  نا فيه علم المصطلح و عرفناه لغة واصطالحا.لوقد تناو  األولالمبحث 

  المصطلح وتعدد مرادفاته الداللية إلىالمبحث الثاني وقد تطرقنا فيه 

 



 : مقدمة

 ج

 

 كعلم المبحث الثالث : عالجنا فيه المصطلح 

 المبحث الرابع : فخصصناه للمصطلح النقدي بصفة خاصة 

 المبحث الخامس : تناولنا فيه السرد و المصطلح السردي 

 ترجمة المصطلح النقدي السردي الفصل الثاني: فجاء تحت عنوان: (2

 وحمل ثالثة مباحث و هي:

 : وفيه جهود الباحثين العرب في ترجمة المصطلح النقدي األولالمبحث  (1

 ها الباحثون في ترجمة المصطلحهالثاني : وحمل الصعوبات التي واجالمبحث  (2

 المبحث الثالث : فركزنا فيه على المصطلح السميائي كمثال عن المصطلح السردي (3

 نماذج تطبيقية مقارنةبالفصل الثالث فعنوناه ( 3

 و عمل مبحثا واحدا : تمثل في نماذج تطبيقية مقارنة عن المصطلح السميائي.

 وفي األخير اختتمنا بحثنا بحوصلة جمعنا فيها كل النتائج التي وصلنا إليها

ولم يكن طريقنا معبدا بالورود فنحن نواجه هذا البحث ، فلقد واجهنا عدة صعوبات نذكر منها : 

تساعد هذا البحث وتفرع عناصره ، مما أجبرنا إلى تغير العناوين و الخطط كل مرة نصل فيه الى 

أو لم نستطع التصدي لها بصراحة ، كما أتعبنا كذلك كثرة المصادر في هذا الموضوع  طريق مسدودة

 باللغات األجنبية الن هذا العلم أغلبه علم غربي

على ما قدمته من توجيهات ونصائح  عاشور زهراءكما أتقدم بكل الشكر والعرفان ألستاذتنا الفاضلة 

 دير واإلحترام.قيمة إلتمام هذه المذكرة .فلكي سيدتي كل التق
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 مفهوم المصطلح لغة واصطالحا:

كان تحديد المصطلح وضبط المفهوم من أهم الرهانات التي واجهتها مختلف الدراسات األدبية 

والنقدية ، وذلك راجع إلى تزاحم كم هائل من المصطلحات ، مما أحدث أزمة حادة أفرزت مشكلة 

غيره مما يقترب منه أو يتداخل على مستوى المفهوم وعقدت إمكانية تطويق المصطلح وفصله عن 

 معه في الصفة أو المجال .

وهذه المشكلة ال تقتصر في لغتنا فقط بل تتعداها إلى كل لغات العالم ، مادامت طبيعتها تتغير 

وداللتها تتطور تبعا للمكان والزمان ، حيث يقول الفيلسوف ليبتنر في هذا الشأن :"إن معظم 

الف حول معنى األلفاظ وداللتها ، وذلك ألننا ال نلجأ إلى المعاني الخالفات العلمية ترجع إلى الخ

المتواصلة بينا المرسل والمستقبل وكلما كان المصطلح أدق وأحكم كان أقرب إلى التداول عند العلماء 

 وقد تفطن الجاحظ إلى ذلك في اإلشادة بعلم الكالم . 1"

المختوم ، هي أبجدية التواصل المعرفي "فالمصطلحات خالصة العلوم ، رحاق المعارف ورحيقها 

 2ومفاتيحه األولى"

 فهو يعرف كاألتي : فكان للمصطلح من التصديات الهامة لمحاولة تعريفه وحصره  في مجاله

  أ لغة:

هناك تعاريف لغوية عديدة لكلمة المصطلح حيث يعرفه يوسف وغليسي بأنه :" المصطلح مصدر 

 مبني على وزن المضارع المبني للمجهول "ٌيْصلُح" بإبدال حرف المضارعة  اصطالحميمي للفعل 
                                                 

 atinternational.org www.ـ موقع الجمعية الدولية للترجمة 1 

 8002العربية للعلوم ط األولى، يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،الدار  -2 

 .11ص
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"، بمعنى أن أصله افتعل" على صيغة الفعل المطاوع "اصطلحميما مضمومة ، و ورد فعله الماضي "

" بعد صاد ) كما هي الحال هنا أو ضاِد افتعل" ومعلوم أن اللغة العربية في حال وقوع تاء "اصطلح"

 1.....("اطرد،  اضطرب، اصطبرظاِء ، تجنح إلى قلب مثل تلك الحروف طاء "أو طاِء أو 

كما ورد تعريف المصطلح كذلك في معجم مقايس اللغة على أن المصطلح :"ينحدر من الجذر 

، كما ورد في لسان  2اللغوي صلح "الصاد الالم الحاء ، أصل واحد صحيح يدل على خالف الفساد "

صالح ضد الفساد والًصلح سلم وقد إصطلحو وصالحو وأصلحو وتصالحو العب إلبن منظور:"أن ال

صالحو"  . 3وا 

أما معجم الوسيط يضيف :"صلح ، صالًحا ، صلوحا ، زال عنه الفساد ، إصطلح القوم : زال ما 

 4بينهم من خالف وعلى األمر تعارفو عليه و اتفقوا "

لمصطلح هو: كلمة تعني الصالح سبق من عيد التعاريف نستنتج أن تعريف ا و على أساس ما

نما تمتد في  وعكس الفساد واالتفاق وعدم االختالف مابين الناس، وهي لفظة ليست بالحديثة ، وا 

          عرفوها في مجال الحديث النبوي  التراث اإلنساني، فقد عرفها القدماء المسلمون وأول ما

 .ن حمدان والفرابي واآلمدي ... وغيرهم)مصطلح الحديث ( وتحدث  عنها الجاحظ والكندي وأحمد ب

 :اصطالحاب 

                                                 

 12يوسف وغليسي المرجع السابق ص  -1 
 303ص  3ابن فارس : معجم مقاييس اللغة تحقيق وظبط عبد السالم هارون دت ج -2 
 00ص  2991 ،2مادة صلح ج،  2ط  دار صادر بيروت ، ،ابن منضور: لسان العرب -3 
 545مجمع اللغة العربية القاهرة ص  1" ط1-2إبراهيم إياس وآخرون : معجم الوسيط " -4 
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كما كان شأن التعريف اللغوي لكلمة المصطلح كذلك كان الحال بالنسبة لتعريفها االصطالحي ،فقد 

كان لها عدة تعاريف ومحاوالت للضبط نذكر منها ما قاله الشريف الجرجاني حيث عرفه بأنه:" 

خراج اللفظ  باسمقوم على تسمية الشيئ  اتفاقعبارة عن  االصطالح ما ينتقل عن موضعه األول وا 

أما في معجم الوسيط فجاء تعريفه كاألتي:"االصطالح  1من المعنى اللغوي إلى آخر لمناسبة بينهما "

أما محمود فهمي حجازي فيرى أن :" لكلمة  2: اتفاق طائفة على شيئ مخصوص " اصطلحمصدر 

 .3" ابتداءً نية وجرمانية وبعضها مصاغ يعضها منقول من لغات التالمصطلح دالالت كثيرة ب

ويرى محمود فهمي حجازي أن أفضل تعريًفا لعلم المصطلح على أنه : "مفهوم مفرد أو عبارة مركبة 

معناها، أو باألحرى استخدامها وحدد في وضوح أو هو تعبير خاص ضيق في داللته  استقر

نة وله ما يقابله في اللغات األخرى، يرد دائما في سياق المختصة،واضح إلى أقصى درجة ممك

 4النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد، فيتحرر بذلك وضوحه الضروري"

" الفرنسية termeأما اللغات األوروبية فتصطنع لهذا المفهوم كلمات متقاربة النطق "والرسم من طراز"

"term" اإلنجليزية "termine" اإليطالية "termino "" اإلسبانيةtermo  البرتغالية، وكلها مشتقة من "

 5نية بمعنى الحد أو المدى أو النهاية"يالكلمة الالت

                                                 

 األبياري إبراهيم تحقيق 1992 بيروت 4 ط العربي الكتاب دار 44 ص التعريفات كتاب:  الجرجاني الشريف 1 

  . وغليسي يوسف نقال

  2إبراهيم إياس وآخرون : المعجم الوسيط "1-8" ط 8 مجمع اللغة العربية ص 545   

3محمود فهمي حجازي : األسس اللغوية لعلم المصطلح ،دار غريب القاهرة 1994 ص 44 
  

-محمود حجازي:علم المصطلح،مجلة مجمع القاهرة ع 59 2990 ص 54
4  
 

-grand larouse de la langue francaise lifrairie paris 1978 tome 7eme p6018 (terme) 
  5نقال عن يوسف وغليسي 
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" المكافئة لرب التخوم الحدودية ، حيث تحيل في terme"كما تستحضر الداللة األسطورية كلمة"

  1علوه صدار"الميثولوجيا اإلغريقية على إله روماني مجسد للحدود أو تخوم الحقول يمثل بنصب ي

الناس على  اتفقوالتعارف أي ما  اقتفاالومن خالل هذه التعريفات المنوعة نصل أن المصطلح هو: 

لغوي (  اتفاقالناس على تسميته فنقول أنه )  اجتمعصطالحه فهو ما ا

                                                 

Myriam philibert dictionnaire des mythologies masci-livers prafrance 1998 p260  
  1 نقال عن يوسف وغليسي .
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 المصطلح ومرادفاته

 العرب: عند -أ

التراثية العربية ك )مفاتيح ( و)مصطلح( فان الكثير من التصنيفات الحطصازيادة عن كلمتي )

العلوم( للخوارزمي،و)مفاتيح العلوم( للسكاكي،و)التعريفات( للجرجاني،و)كشاف إصالحات الفنون( 

للتهناوي...حملت بين طياتها كلمات أخرى تترادف مع المحيط الداللي لكلمة) مصطلح( نذكر 

نحصر داللتها وينعزل استعمالها أمام منها:)األسامي،األلفاظ،المرادفات( وغيرها من المرادفات التي ت

 صطالح( .اهيمنة كلمتي )مصطلح(و )

فهما الكلمتين األشهر واألكثر انتشاًرا واستعمال عند اللغويين و المعجميين العرب قديما وحديثا،غير 

نعدامها،وقد دار ايعني  ستخدامها لكن هذا الاأن كلمة مصطلح كانت أقل انتشاًرا قديما وكان يندر 

حول هذا الطرح حيث يقول أحد الباحثين العرب المعاصرين:"إنه لغريب حقا أن نجد معظم  جدل

الباحثين يستخدمون كلمة )مصطلح( بدال من )إصطالح(، مع العلم أن هذه الكلمة ال تصح لغة، إال 

 1.." صطلحنا عليها، ذلك أن أسالفنا لم يستخدموها ولم ترد في المعجم لهذه الداللة وال لغيرهااإذا 

 وقد رد هذا الطرح على صاحبها لعدة أسباب أال وهي:

                                                 

الرؤوف جبر اإلصالح مصادره ومشاكله وطرق توليده ) مجلة اللسان العربي( مكتب  تنسيق  يحيى عبد  1   
 243ص  2991 30التعريب بالرباط عدد 
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السيما  استعمالهاإن خلو المعجمات العربية من كلمة )مصطلح( ال يقوم دالليا على عدم  2

التي تكشف بصنيعها هذا عن قصور واضح  1المعجمات العربية الحديثة ومنها معجم الوسيط "

التصانيف المعجمية القديمة وغلق الباب أمام التوليد نتهت إليه اوتعويل )ماضوي ٌصراح( على ما 

 اللغوي .

أما السبب الثاني هو أن التسليم بأن أسالفنا لم يستخدموا هذه الكلمة هو إستقراء ناقص فالعديد من  1

للقاضي ابن  2ختاروا هذه الكلمة عنوانا لمؤلفاتهم نذكر منهم: )التعريف بالمصطلح الشريف(االمؤلفين 

) لغة    المخصص لمصطلحات الكتابة الديوانية، وكتاب   ه(149-100العمري ) فضل اهلل

(،الموقوف على علم  2105)ت  الغريب في مصطلح آثار الحبيب( للشيخ محمد مرتضى الزبيدي

 الحديث.

إن إدراج هذه الكلمة في باب األخطاء الشائعة سماًعا ، ذلك أنها ال تصح لداللتها المستخدمة  -3

( يتعدى بها وهذا يزيد بعًدا عن الصواب خطأ بحد اصطلحالفعل )  ألنلها إال مع حرف الجر)على( 

( على أنها )مصطلح ينظر إلى الصيغة -في مايبدو–ما يفهم من هذا التعليل أن صاحبنا  نألذاته ، 

 3مفعول، وقد أرجعناها سابقا إلى صيغة المصر الميمي " اسم

                                                 

درك ذلك تمن الطريف أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد أغفل ذكر) المصطلح( في) معجمه الوسيط لكنه اس  1  
 في) معجم الوجيز(

  2حققه محمد حسين شمس الدين،ونشرته دار الكتاب العلمية ببيروت سنة2999 

   10 ص 1009 2 ط للعلوم العربية الجديد،الدار العربي النقدي الخطاب في المصطلح إشكالية وغليسي، يوسف  3
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( ، الختالف مفهوم كل واصطالحيستحسن األخذ واالحتفاظ بكال الصيغتين مًعا )مصطلح  -4

 االتفاق( اصطالحمنهما عن األخرى في المعجم اللغوي الحديث ، فنحن، نقصد في استعمالنا لكلمة)

 ، في حين نستعمل كلمة) مصطلح ( معناها اإلسمي . اضعةو والم

وخالصة القول أن "للمصطلح"مرادفات عديدة ومتنوعة ذكرت وتناولتها مختلف المصنفات، أال  أن 

كل منهما في  استعمالهما( ، اللتان يكثر اصطالحأشهرها على اإلطالق  هما كلمتي )مصطلح( و)

قصد باإلصطالح التوافق ، ونقصد بالمصطلح معناه جانب معين يتناسب والكلمة، ففي الغالب ن

 . االسمي

 عند الغرب -ب

ن  ( "فقد TERMEكلها على كلمة ) اجتمعتكما كان الحال مع اللغة العربية فإن اللغات األروبية وا 

( بالفرنسية ،المشتقة من الكلمة IDIOME( باإلنجليزية أو)IDIOMتعاطت كلمات أخرى ككلمة )

وخصوصية األسلوب  1("PARTCULARIT( الدالة أصال على الخصوصية)IDIOMAاإلغريقية )

تحديدا ، ثم تطورت الداللة على الكالم النوعي لطائفة ما ، الذي يدرس ضمنه ما يميزه بالنسبة إلى 

 2اللهجة أو اللغة التي يرتبط بها "

 االصطالحية العبارة" مقام تقوم التي"  االصطالحية العبارة:" ب الكلمة هذه المعاصرون العرب وقابل

كلمة  ذلك أيضا ومن.. الرماد( )فالن كثير نوع من خاصة" سياقية كنائية" عبارات" مقام تقوم التي" 

(item ) "نحوي مجموع من عنصر على وتدل" لغة  ، و" عنصر" المفردة:"إلى  العرب ترجمها التي 
                                                 

-DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE p 293 idiot 1نقال عن يوسف وغليسي  
Jean dubois (et outer) dictonnare de la linuistique litrairie larousse paris 73 p 250  نقال

  2عن يوسف وغليسي 
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 ،كرسي طاولة أخت، أخ، أب،) األسماء إن نقول إذ ، خاًصا مصطلحا باعتباره يؤخذ... معجمي أو

 . خاصة داللية مميزات ذات معجمية مفردات تشكل( 

كما أن الدكتور جميل صليبا في معجمه الفلسفي قد جعل من كلمة " الحد" مقابال للكلمتين 

 استعمال، و هو  1الشيئ " ماهية على الدال القول " ، بمعنى (definition, terme)الفرنسيتين

( تجري كثيرا في اللغة الفلسفية ، على أن الحد في  termeفلسفي محض ألن الكلمة ) الحد=

محمولها ، وأن موضوع القياس هو حده األصغر ، كما أن  القضية المنطقية هو موضوعها أو

 محمول النتيجة هو حده األكبر.

وهي  2("  conventionهي )  مثلما جعل من كلمة " الموافقة"  أو " المواضعة " مقابال لكلمة أخرى

 داللتها مع الداللة المعجمية لكلمة" مصطلح في "اللغة العربية. استقامةالكلمة الوحيدة التي 

دالة على هذا    (termeكلمة)  اختاراألوروبي قد  االستعمالفإن  واختالفهاومع تعدد هذه المفردات 

 د قصورها في حقل معرفي معين( عنterme techniqueالمفهوم وأسندها وحددها بعبارة) 

( أو forme"فالمصطلح" عالمة لغوية التقوم إال بتوفر ركنيها األساسيين ال ينفصالن الشكل ) 

 (. concept(أو التصور) notion(أو المفهوم ) sens(، والمعنى ) dénominationالتسمية )  

 فظي للمتصور الذهني.( أي الوصف اللdéfinitionويوجد بينهما "التحديد" أو التعريف ) 

 

 

                                                 

 ، دار الكتاب البناني ، بيروت 2( ط2.1د جميل صليبا : المعجم الفلسفي )  1 
 439المرجع نفسه ، ص  2 
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 علم المصطلح :-3

هو العلم الذي يبحث في العالقة بين المفاهيم العلمية واأللفاظ اللغوية التي تعبر عنها ،  وهو علم 

المستقلة "ألنه يتركز في مبناه ومحتواه على مختلف العلوم وأبرزها : علم  األخرىليس كل العلوم 

اللغة والمنطق واإلعالمية )علم الحاسبات اإللكترونية (، وعلم الوجود وعلم المعرفة ، وحقول 

  1التخصص العلمي المختلفة "

عرفية األخرى حيث فهو علم ليس عامال مستقال عن سواه من العلوم، بل متاخم لجملة من الحقول الم

األلفاظ  دالالت تطور و وعلم (sémantique)الداللة  كعلم: شتى علوم يقع في  مفترق

(sémasiologie) المعاجم وعلم ((lexicologie ....... 

 فنستطيع أن نطلق عليه لقب )علم العلوم( أو مفتاح العلوم كما لقبه الخوارزمي .

ولقد تأخر ظهور هذا العلم في الفكر األوروبي إلى نهايات القرن الثامن عشر، فكان ظهوره األول 

 Christian Gottfreid Shut) (وباحتشام في ألمانيا أوال على يد األستاذ كريستيان غوتفريدشتز 

)           ( أما الكلمة اإلنجليزية 2199(عام)Terminologieفقد أقرت الصيغة )  2141-2931

Terminologg (فقد ظهرت ٌبعيَد ذلك مزاحمة للكلمة األخرى )Nomenclature على حين يعود ،)

على يد لويس سيباستيان مرسي  2902(إلى سنة(Terminologieإستعمال المقابل الفرنسي   

L.S.Mercier (2140-2902. ضمن مؤلف له حول التوليد اللغوي ،) 

 

                                                 
وأنظر كذلك علي  0ص  2991القاهرة  ، 1طمقدمة في علم المصطلح، مكتبة النهضة المصرية ،     1

 ص ل 2992مطابع جامعة الملك سعود الرياض  1القاسمي:علم اللغة وصناعة المعجم ط
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 وقد أوردها في معنى سجالي يدور حول تعسف المصطلحات المبهمة :     

  (Abus de terms incomprehensible)1  ثم تطورت كلمة(terminologie)  و أصبحت

 تحيل إلى ثالثة مفاهيم مختلفة :

 ( مجموعة المبادئ واألسس التصورية التي تحكم دراسة المصطلحات. 2

 ( مجموعة القواعد التي تسمح بتحقيق صناعة مصطلحية. 1

 2ُمعطى  اختصاص( مجموعة مصطلحات ضمن مجال 3

وترى الباحثة ماريا كابري أن المفهوم األول يحيل على االختصاص والثاني على المنهجية ، بينما  

  3يحدد الثالث مجموع مصطلحات ميدان معين 

صطلح : بأنه العلم الذي يحكم نظام المعجم المختص بعلم من وعرف فيستر في أواخر حياته علم الم

 العلوم ، وحدد سمات علم المصطلح بخمس :

 يبحث علم في المفاهيم للوصول إلى المصطلحات التي تعبر عنها  – 2

 ينتهج علم المصطلح منهًجا وصفًيا  -1

 يهدف علم المصطلح إلى التخطيط اللغوي و يؤمن بالتقييس والتنميط -3

 علم المصطلح علم بين اللغات  -4

                                                 

  1 A loin Rey M la terminologie. Noms et Notions ,P.U.F.Paris،نقال عن يوسف وغليسي 
2 Maria T.cabré la terminologie traduit du catalan par MC carmi et j. Humbley les 

presse de l’unversité d’ottaua armand colin paris 1998 p،نقال عن يوسف وغليسي 
3  Ibid, p 70 ،نقال عن يوسف وغليسي 
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                                                1يختص علم المصطلح غالبا باللغة المكتوبة . -5

 اتجاهات ثالثة تتبنى مختلفة فكرية مدارس ثالثة إلى اإلشارة يمكن طلحصالم علم وفي        

 :وهي متميزة

 :فينا مدرسة األولى -1

" wuster فيستر" النمساوي المهندس مؤسسها نظرية من"  المصطلحية المدرسة" هذه تنطلق

 للغة الدولي التقييس)  بعنوان 2932 عام برلين جامعة إلى قدمها التي أطروحته في المعروضة

 لصيقة اتصال وسيلة بوصفها(  المصطلحات) إلى ينظر فلسفيا اتجاها يتبنى فيستر وكان( التقنية

 المفاهيم، تلك دراسة من ينطلق أن يجب(   المصطلحي) البحث فان ولهذا ، المفاهيم بطبيعة

 عنها تعبر التي( المصطلحات) صياغة ثم ، وتعريفها وصفها و وخصائصها بينها القائمة والعالقة

 أنشطتها في المدرسة هذه توجهات تبنت قد اليونيسكو ومنظمة   2("والمصطلحات) المفاهيم وتنميط

 : براغ مدرسة الثانية -1

 حول اللغوية نظريتها أرست التي الوظيفية اللسانية براغ مدرسة من" المصطلحية المدرسة هذه نمت"

 الجانب يؤكد كان الذي F.Desousure 2932 فيرديناند دو سوسور السويسري اللغوي أعمال

 توجها المصطلحية المدرسة هذه وتتبنى الحديث اللغة علم مؤسس بعضهم يعده والذي الوظيفي للغة،

                                                 

( 2990) 41لعربي العدد س ساجر المصطلحية والمعجم التقني ترجمة محمد حسن عبد العزيز مجلة اللسان ا’ج 1  
 293 210ص 

 من االبحاث المؤسسة لمدرسة فينيا : 2 
E.Wuster.Dusworten der Welt ,shoubildish and terminologish Dargestelt 

« Sprochform(born) (1959/60) p183,204 
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 ، اللغة ألفاظ من خاصا قطاًعا أو جزءً  تشكل( المصطلحات) إن:  القائلة  الفكرة على يقوم لسانيا

 الوسائل فيها بما لسانية وسائل يستخدم أن البد(  المصطلحات) ظاهرة  في البحث فإن ولهذا

 1" المعجمية

 : الروسية المدرسة:  الثالثة 3)

:  سابقا السوفيتية العلوم ةكاديميأ عضو الروس المهندسين من اثنان المصطلحية المدرسة هذه أسس
 موضوعيا اتجاها المدرسة هذه وتنتهجLotte) لوته ( المرموق والمصطلحيcaplygin)شابلجين (

 المفهوم بين المطابقة وكذلك األخرى المجاورة بالمفاهيم وعالقته المفهوم الثقل مركز في يضع
 ضرورة حيث من فينا بمدرسة المدرسة هذه وتأثرت للمفاهيم المصطلحات وتخصيص والمصطلح

 المعجمية من بدال المصطلحية التطبيقات المدرسة هذه وتبني وتوحيدها وتقسيمها المصطلحات تنميط
"  بائًيا لفأ ترتيبها من بداًل  تهاالموضوع طبقا المصطلحات ترتب نماأ يأ.  المادة ترتيب حيث من

2. 
 
 
 
 

                                                 

 المؤسسة لمدرسة براغ : األبحاثمن    1
U.brond , Sbernik , Pronozné ekonomic k, faculty, Skolyzene deishé Terminologicka 

Stud ,1,2,3 (Drague : Pedagogicke Norkladatelstivi 1966,1977,1972- 

 

  2 من االبحاث المؤسسة للمدرسة الروسية

A,m,Terpijorer Ruhovedstre poM rozrobetekei Uporjadoenijun oucnotechiceshoj 

terminologie (Moshva : lzd-va-AN SSSR(1952)56 

 دليل اعداد وتنظيم المصطلحات العلمية و التقنية

 اساسيات تكوين المصطلحات العلمية و التقنية

 موقع علم المصطلح في نظام العلوم المعاصرة

 مشكالت الرمز في لغة العلوم ، علم المصطلح و المعلوماتية.
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 النظرية العامة والنظرية الخاصة في علم المصطلح : 

) علم اللغة العام ( يتناول دراسة طبيعة اللغة ونظامها بصورة عامة في حين يتناول )علم  أنكما 

اللغة الخاص( لغة معنية بالدرس والتحليل ، فان النظرية العامة )للمصطلح( تعني بالمبادئ العامة 

مشكالت التي تحكم وضع )المصطلحات( طبقا للعالقات القائمة بين المفاهيم العلمية ،  وتعالج ال

 المشتركة بين اللغات تقريبا وفي حقول المعرفة عامة .

في حين تقتصر النظرية الخاصة في علم المصطلح على دراسة المشكالت المتعلقة بمصطلحات 

 في لغة معنية بذاتها . األحياء أوحقل واحد من حقول المعرفة كمصطلحات الكمياء 

بتحديد المبادئ المصطلحة الواجبة التطبيق في وتعني النظرية العامة لعلم المصطلح بشكل خاص 

وضع المصطلحات وتوحيدها وكذلك تحديد طرائق االختبار بين المبادئ المتضاربة فمثال من 

وسهولة اللفظ ، وقابليته  واإليجازالشروط الواجب توفرها في )المصطلح الجيد( الدقة  آوالمتطلبات 

كن التضارب قد يقع بين دقة المصطلح التي تتطلب لالشتقاق وصحته لغويا ، وشيوع استعماله ول

 1االقتصاد في اللغة  مبدآالذي ينطوي تحت  اإليجازوبين  أحيانامن كلمة واحدة  أكثر

ويقع التضارب كذلك في قابلية المصطلح لالنشقاق وبين االستعمال الشائع وليتضح المثال ندرج هذا 

 المثال لزيادة الفهم  :

جمعها ) أفالك ( للتعبير عن ) القمر الصناعي ( الذي يدور في الفضاء وفي وضع كلمة ) أفلك ( و 

شيوعا ما بين الناس وفي مثل  أكثركلمة القمر الصناعي  أنوقابلة لالنتهاء غير  وأوجزدق أكلمة 

                                                 

 ( بتصرف)  1009 ناشئون لبنان مكتبة النظرية وتطبيقاته العلمية بيروت أسسهمن كتاب علم المصطلح   1 
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هذه الحاالت تبحث النظرية العامة ) للمصطلح ( في طرق االختبار ما بين المبادئ المتضاربة 

 . أهميتهاوترتيبها حسب 

اما النظرية الخاصة فتصف المبادئ التي تحكم  وضع ) المصطلح ( في حقول المعرفة المتخصصة 

والطب وغيرها وُيسهم عدد من المنظمات الدولية المتخصصة في تطوير النظريات  واألحياءكالكمياء 

الخاصة للمصطلحات في كل حقل حسب االختصاص  ومن هذه المنظمات منظمة الصحة العالمية 

  1والهيئة الدولية للتقنيات الكهربائية وغيرها....

وشرحها  أحسنهما، واصطفاء اذن فعلم المصطلح هو علم يهتم بدراسة المصطلحات والمفاهيم 

كعلم الدالة وعلم المعاجم وغيرهما من العلوم  األخرىوتصنيفها كما هو علم يتداخل مع عديد العلوم 

سيران هذا العلم هوى علم غربي  أنالتي يتغير منها ويستعين بها على )المصطلح( كما ال ننسى 

كغيره من العلوم الغربية عن طريق  إليناحديث عرفه األوروبيين في القرن التاسع عشر ، ووصل 

  .والترجمة والبعثات العلمية وغيرها االستشراف

 المصطلح النقدي :

مما ال شك فيه ان المصطلح النقدي يشكل العمود الذي يقوم عليه الخطاب النقدي فهو "رمز لغوي -

يعبر عن مفهوم نقدي  األولىالداللة منزاح نسبًيا عن داللته المعجمية  أحادي) مفرد او مركب ( 

  2يرجى منه ذلك. آوهذا الحقل المعرفي  لواصمحدد وواضح متفق عليه بين 

                                                 

  1009النظرية وتطبيقاته العلمية بيروت ) مكتبة لبنان ناشرون (  أسسهمن كتاب علم المصطلح :   1  
  .) بتصرف (

 

 14غليسي إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الجديد. المرجع السابق ص و يوسف  2 
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والمصطلح النقدي جزء من المصطلح العام وهو " اللفظ الذي يسمى مفهوما نقدًيا لدى اتجاه نقدي ما 

لتخصص االصطالحية  األلفاظهو مجموع  آو  هت مصطلحامن  آوذلك االتجاه  ألفاظ، ويعتبر من 

  1النقد"

الفني وتختبر على ضوئه  داعاإلبنه " النسق الفكري المترابط الذي يبحث من خالله عملية أكما 

 أدركتهذا التعريف  تأملتفلو   2الفنية وسيولوجية مبدعا والعناصر التي شكلت ذوقه األعمالطبعة 

بان المصطلح النقدي هو الذي يؤطر التصورات الفكرية التي ينتجها فعل ممارسة العملية النقدية وفق 

 ضوابط منهجية من شانها توضيح داللته .

 المصطلح النقدي :  نشأة

 األعرابلقد شكلت المصطلحات النقدية العربية خليط من التصورات ، واستمد بعضها من عالم 

)       وخيامهم  ) البيت ، العمود ( ومن على سباق الخيل ) المجلى والمصلى ( ومن عالم الثياب 

حسن الدباجة ، رقيق الحواثي ، مهلهل ( ومن عالم الحروب والشجاعة ) متين ، االسر ( ومن 

ن عالم وقد استمد  مصطلحات  مظروف التصارع القبلي ) النقائص ، السرقة ، الرفادة ، اإلغارة ( 

) الطبع والصحة ( بل استمد  الطبيعة   )هذا شعرية ماء ورونق ( ومن الحياة االجتماعية

مصطلحات من عالم البحث كذلك ) المفاضلة والفحولة ( ومن تجارب العرب في الترجمة ) اللفظ 

 .3والمعنى (

                                                 

 135ص  1001احمد مطلوب ، في المصطلح النقدي ، منشورات المجمع العلمي ، بغداد ، )دط( ،  1 
 األدبعبد العزيز الدسوقي ، نحو عالم الجمال العربي ، سلسلة عالم الفكر ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و  2 

 219ص  حع. 9، الكويت مج 

 00ص  اإلسكندريةرجاء عيد ، المصطلح في التراث النقدي ، الناشر للمعارف ،   3    
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ن بعد تحمل معطيات اليه م آلتللمصطلحات النقدية تم التطور الذي  األولىوهكذا نجد ان البواكير 

) النقائص( الى عصور  اإلسالمالحياة العربية من الجاهلية ) المعلقات و القصائد( الى صدر 

االنحطاط )المعارضات و الموشحات( وبتقدم الزمن وتعمق التجربة الثفافية تزود النقد بمصطلحات 

رة ( مثل التشبيهات العضوية فلسفية مثل )المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوع والشعر منها كالصو 

 ) الكالم جسد و روح فجسده النطق وروحه معناه (.

على يد )حازم القرطاجي( في مصطلحات مثل )القوة المؤثرة  أوجهوقد بلغ االتجاه الفلسفي للنقد 

دماجمن استجارة وتنبيه  األخالقيةوالقوة الضائعة والقوة الحافظة( ، وعدد من المصطلحات  رداف وا   وا 

 من تزويد وافتعال مصطلحات الرفات الشعرية من )نسخ وسلخ ........( إضافتهوما  وأطناب

 للمصطلح النقدي : التأسيسيةالخلفيات 

 :من الثوابت المعرفية ، و المقاييس اللغوية ، والوسائل النوعية هي يتألقجماع ما  إن

المنهجي والمعرفي الذي يرمي كما يذهب عبد السالم المسوي قاعدة التأسيس التي تحض القصد  -

اليه مستعمل المصطلح من الزيغ ، فتكفل له الرؤية العلمية الواضحة والسند القوي كما تؤمن له 

 1الخبرة التي تزيده بصيرة بأدوات عمله"

 

 

   المعرفية : الثوابت -أ 

                                                 

 -  22ص  2994ى -د ط–عبد السالم المهدي المصطلح النقدي مؤسسات عبد الكريم للنشر والتوزيع تونس  1  
20  
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 إلى شدودةم قفاللغة ظاهرة جماعية واجتماعية تحركها الحاجة فت أنمن الثوابت المعرفية المطلقة 

اء، إنقاذ لالنسالخ وينشرها  الثاني بوازع حب البق بضغط المواكبة األولقطبين متجاذبين يدفعهما 

الماحي لرسمها ، وعلى عماد هذه الحقيقة تتوزع قاعدة أساسية  في صياغة المصطلح النقدي العربي 

 اتصاءاإلقمع  يتالءمطرفي الجنب : أن  التي تقوم على قدرته على ترسيخ التعادلية القابضة على

المتجددة و أن يبقى على بنيته التي بها جوهره وفيها هويته ، الن المصطلح ال يولد أو يصاغ أو 

، بل البد من حاجة ماسة ، وداللة واضحة ومناسبة تدعوا إليه  اعتباطيةرتجاال ، أو بصورة ايضع 

 في هذا العم أو ذلك.

   اللغوية: سالمقايي -ب 

فهو ذو طبيعة  ربي منحته سمة التفرد و التمايز تي تحكم لغة المصطلح النقدي العإن القواميس ال -

االنشقاق ، مما يكسبه طواعية  آليةتوالدية بفعل " الحركة االنفجارية داخل بنيته ، الناجمة عن 

حاجة داللية على أن  رتصاف الذاتي عند كلداخلية تمكنه من محاورة االنتظام الذاتي ، واستئناف اإل

للكلمات العادية تفاديا لكل   الدالالت التي يكسبها يحرم بموجبها من حق االنزياح الداللي المباح

  1راب تواصلي محتملاضط

 

 

  :الوسائل النوعية -ج

                                                 

مجلة الخبر ، لحسن دحو ، كاريزما المصطلح النقدي العربي ، تأمالت في الوعي النقدي و صياغة المفهوم  1  
 .121ص  1022 01جامعة محمد خيضر ، بسكرة الجزائر ع ، زائريجال األدبأبحاث في اللغة و 
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ويقصد تحديد مجال االختصاص المعرفي للمصطلح إذ يشترط في المصطلح أن يحافظ على 

العناصر المفهومة التي شكلته ، و أن يتمكن من خلق تواصل متبادل بينه و بين اللغة التي ينتجها و 

حمولته  كتسبايدفعها ، وبينه وبين الموضوع الذي يريد معالجته ، وبخاصة إذا كان المصطلح قد 

فكرية و المفهومية عبر تشكله في الزمان و المكان و الثقافة المغايرة لبعد : التاريخي و الحضاري ، ال

بصورة طبيعية و إيجابية ، ضرورة استيعابه في حقله المعرفي في أثناء  انتقالهمما توجب عملية 

ية ومفهوما في شكله من حقول معرفية متباينة يسر ضبطه معجميا و مالحقته في إطار أسرته الثقاف

 حالية القريبة و البعيدة. الداللية و اإل أسرتهإطار 

 السرد و المصطلح السـردي :( 6

 :السـرد -1

 ̨ا : الحديث و القراءة أي :أجاد سياقهما و الصوم تابعهدً رَ ا وسِ السرد من الفعل "سرد سردً  :لغة -أ 

  :  َسْرًدا وَسَردَ  بسرعة، قرأهو الكتاب 

  1صار يسرد صومه ,و السرد مصدر تتابع 

 دة بالتشديدر  سَ وم   ،ة ودَ رُ سْ درع مَ  د"، ر، فقد ورد "س حأما منجد مختار الصحا

ة المثقوبة دو دفقيل سردها : نسجها وهو تداخل الحلق بعضهما في بعض وقيل "السرد": الثقب و المس

تابعة وقولهم في األشهر الحرم ثالثة  يسرد الحديث :إذا كان جيد السياقة وسرد الصوم : فالنو ،

 2.أي متتابعة وهي :ذو القعدة ذو الحجة ومحرم وواحد فرد : وهو رجب سرد:

                                                 

 440 ص 1991, 41 ط, بيروت  المشرق دار منشورات, واإلعالم اللغة في  المنجد  1 

 م1927هـ1407 بيروت الجليل دار, الصحاح مختار, القادر عبد بن  بكر إبي بن محمد الرازي 2
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 وع  قال القرطبي :ر والسرد هو النسج, وهو نسيج حلق الد

 وم  ر  م   ير  غ   يش  الع   ول  ط   ال  ين  ل              اده  سر  أ   فا  اع  د مض  دي  الح  ع   ن  ص  

ا تقدمة الشيء إلى شيء تأتي به  متسقا بعضه في أثر  بعض متتابعً  أيضا : "والسرد في اللغة 

 1له " السرد وسرد الحديث إذا تابعه ,وكان جيد

    2 ا إذا كان جيد السياق له "إذا تابعه وفالن يسرد الحديث سردً ،  اسردً ه ُ ردْ سْ الحديث ونحوه يَ  دسر  

يعني إجادة السياق و السرد :اإلبالغ و اإلبداع  ، ومن هنا نخلص إلى أن السرد في معناه اللغوي

 من أبلغ أي أوصل فتقول بلغ الرسالة إلى القوم أي أوصلها  لغة :

      بقوله : اللغة مقياس كتابه في  السرد  فارس أبن عرف جهته ومن

جامع  سمإإن كلمة  السرد  تدل على توالي أشياء كثيرة يتصل بعضها  ببعض من ذلك  السرد " 

 اقالو  " السِّردِ  في وَقدِّْر للدروع وما أشبهها من عمل الحلق قال اهلل تعالى في شأن داود عليه السالم 

و يكون الثقب ضيقا و المسمار غليظا  وال يكون  المسمار  دقيق و الثقب ، معناه ليكن ذلك مقدرا 

  .بها التتابع ومن هنا فكلمة سرد لغويا  يقصد  3" واسعا  بل يكون  على التقدير

 ب/ اصطالحا : 

سواء تعلق األمر باألحداث التي وقعت فعال أو بتلك التي  ، يعني بشكل عام قص أحداث أو أخبار 

  بالفرنسية وهي العملية التي يقوم بها NARRATIONويقابل المصطلح العربي "ها الخيال بتكر ا

                                                 

 4  الجزء  بيروت  الجليل دار" سرد" مادة, العرب لسان, مكرم بن  محمد الدين  جمال الفضل أبو منظور إبن 1 

 140 ص 1922 هـ1402,

 140 ص  نفسه المصدر  2 

 ط بيروت الجليل دار, هارون محمد السالم عبد تحقيق, اللغة مقياس معجم زكرياء بن الحسين أبي فارس بن أحمد 3 

 57 ص 4 المجلد  1991 1
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      المشتمل على اللفظ  القصصيوينتج عنها النص القصصي ،  و الراويأ"السارد أو الحاكي  

   1  " الحكاية أي الملفوظ القصصيو 

          2  " نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صور لغوية وهو مصطلح نقدي حديث  يعني "

بأنه  الطرقة التي يختارها الروائي أو القاص حتى المبدع  الشعبي /  أما عبد المالك مرتاض فيعرفه "

، يقدم بها الحدث إلى المتلقي فكأن السرد إذن  هو نسيج  الكالم ولكن في صورة حكي ل، الحاكي 

وبهذا  المفهوم يعود  السرد إلى معناه القديم حيث تميل المعاجم  العربية إلى تقديمه بمعني النسيج 

     3أيضا

الراوي و  السرد هو الطريقة التي تروي بها القصة  عن طريق قناة " يرى أنحميد الحميداني ف أما

ولكن بالشكل والطريقة التي يقدم بها  ، وفي رأيه أن القصة ال تتحدد بمضمونها فحسب المروي له"

  4ذلك المضمون 

حكي لحكي وهو الكيفية والطريقة التي تا ذلك الذي  يعتمد عليه في أنماط " السرد وهذه الطريقة هي "

فهو  المحبكة " واختيار الوسائل التي بها يقدم للقارئ  المادةبانتقاد بحيث يتكفل  السارد  ، بها القصة

 : ا يجتمع فيه أربعة أقطابيتطلب عقدً 

العقد وبطل  انتفى واحد من هذه األقطاب إال  اختفىوكلما  ، الشخصية واللغة ، الكتاب والقارئ  

  1السرد " 

                                                 

 72 -77 ص  1924 1 ط للنشر التونسية الدار, القصة نظرية إلى مدخل, شاكر جميل, مرزوقي سمير 1 

 82ص 1997 1ط  سوريا  التوزيع و للنشر الحوار دار’ والتطبيق النظرية في السرد تقنيات,  يوسف امنة 2 

 الجامعية  المطبوعات ديوان  بغداد جمال  لحكاية تفكيكي سيميائي تحليل ليلة و ليلة الف مرتاض، المالك عبد 3

 24 ص 1994 ط د  الجزائر

  التوزيع و والنشر للطباعة  العربي الثقافي المركز األدبي النقد رمنظو من السردي النص بنية لحميداني حميد 4 

 45 ص 8000 4 ط  بيروت
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معا من  يؤطرها  تجتمع فيه أسس الحياة  من الشخصيات وأحداث وما ، متجددة للحياةفالسرد إعادة 

 وفق تعدد لغوي و ألحكي يرورة صو  تدخل في صراع يحافظ على حياة السرد، مكان وزمان 

خطابات متعددة ومختلفة فهو كما يقول بارت" فعل ال مختلف يتسع ليشمل  ، وفكري  يولوجييدإ

ل مختلف الخطابات سواء كانت أدبية أو غير أدبية يبدعه اإلنسان أينما وجد حدود له يتسع ليشم

بواسطة   كتابية  كانت أو بواسطة اللغة المستعملة شفاهية  ألحكييؤدي   نيمكن أ  ،وحيث ما كان

ثابتة أو متحركة وبالحركة  وبواسطة  االمتزاج المنظم لكل هذه المواد إنه حاضر في  ، الصور

و الدراما    و الحكاية و القصة و الملحمة و التاريخ و المأساة  مثولة األ الخرافة واألسطورة و 

  2" واإليماء  واللوحة المرسومة  في الزجاج المزوق و السينما  والشطوط و المنوعات والمحادثات

إذا أردنا تبسيط فيمكن تعريف السرد بأنه عرض حدث أو سلسلة أحداث متتابعة أو أخبار واقعية أو -

 ، تنشط ضمن زمان ومكان معيين ، وكل سرد يشترط حدثا وشخصيات، خيالية بواسطة اللغة 

 القارئ. وأوبواسطة سارد ينتقل كل ذلك إلى السامع 

 المصطلح السردي :-1

الحكائية و البالغة  ، و السيمو طبقا من بينها : السر ديات ، نذكر تهتم بالسردظهرت علوم أدبية -

شبه  " العلوم بمصطلحة هذه تشغل  وغيرها ،...... التداولية و التلفظ ، ونظريات واألسلوبيةالجديدة  

طي السرد" لكن كل علم منها يع هو "و ترتبط بموضوع واحد  ألنها بينها ، الفروقات  رغم موجزة "

                                                                                                                                                                       

 17 ص 8004جانفي 1 العدد  قسنطينة منتوري جامعة, السرديات مجلة,  الحديثة نظرية, ساوي محمد 1 

 19ص 1997 1ط  لبنان العربي الثقافي المركز العربي للسرد مقدمة الخبر و الكالم, يقطين سعيد 2 
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وتحضر من هنا تلك الفروقات و االختالفات في االستعمال ،  مفهوم أو مصطلح داللته الخاصة 

 بالرغم من التشابهات الظاهرة .

ما يميز هذه المصطلحات عن إلبراز  إعطاء بعض األمثلة الدالة على ذلكالنطاق ا هذفي  نايمكن

 : بعضها  من خالل الوقوف على النقطتين التاليتين

 االشتراك اللفظي واالختالف المصطلحي :-2

وظف تاإلطار النظري الذي   بحسب لكنها تختلف داللة ، انجد العدد من المصطلحات تشترك لفظً 

 إن  (DISCOURS) والنص (TEXTE) الصيغة و (MODE)لحكي أو  والسرد في نطاقه

 أو السردية و (NARRATIVITE) والراوي ، (NARRATEUR) الخطاب مثل مصطلحات

تختلف   ،وغيرها مصطلحات متداولة في كل النظريات  (RECITE/NARRATION)الحكائية 

ويمكن أن تلمس ذلك عند باحث  واحد  ،مستعمليها إلى حد التضارب و التعارض  ا بينبينً  ااختالف

           ها جميعا نأو المفردات وهي أ  1المصطلحاتب تعلقت ثحي صعبةمسألة  ىيعني  سو ال  إن هذا 

                     ( متعددة المعاني) 

 حي:صطالاالختالف اللفظي واالشتراك  اال-1

 االطار ا ولو فيشترك اصطالحً تلكن  ، نجد بالمقابل مصطلحات عديدة تختلف من حيث اللفظ

 ،وجهة النظر الداللي عند ما وقفنا عليها في النقطة السابقة ويمكننا التمثل لذلك بمصطلحات مثل:

إن هذه المصطلحات تختلف من حيث اللفظ لكنها تشترك و التبئير ......والرؤية والبؤرة ،  والمنظور 

                                                 

 مة المصطلح النقدي بيانات بتصرفز ال حول أثم ، اعيبقمحمد خير ال 1 
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نها جميعا اصطلحً  بالموقع الذي يحتله الراوي  من عالم األحداث كذلك نعطي مثال من  تشملا وا 

 / FABULA / INTRIQUE / HISTOIRE  :ة حيث أن مصطلحات كجنبياللغات األ

DIEGESE / RICIT / CONTENEU 

لكنها تستعمل في سياقات مختلفة وفي  ألحكيهذه المصطلحات تلتقي في كونها تتصل بمادة ف

 يلي : إطارات  نظرية متباينة ويعود مصدر االختالف فيها إلى ما

عمل األخر أو  على دون أن يكون أي منهم مطلعا أيدعوأو  ، اختالف الذين استعملوها أول مرة-2

 .ألخر غيره العتبار أو إلىعدل عنه 

( 2940"ج بويون " )لكن   ، ة  النظرهوج  " مصطلح " البدايةي ف جيمس مثال هنري لقد استعمل 

 اويمكن " مصطلحا آخر" الثاني أو اقترح  أو بعدهما اختار األول ىتأومن  فضل مصطلح ) الرؤية(

لمقابل ل   (fabula)ة مصطلحالشكالنين الروس في البداي أن نعاين هذا أيضا من خالل استعمال

sujet  لكن السردين وهم يطورون انجازات الشكالنيون اقترحوا مصطلح(histoire) .ليقابل الخطاب      

له تاريخه الخاص في النطاق النظري الذي يوظف   " مصطلحأو مفهوم  "يبين لنا هذا االختالف أي

متطلبات النظرية الجديدة المع  ليتالءم فيه و مصدر االختالف يؤب أساسا إلى محاولة تطويره لفظا

  .التحليل يستدعيها التي

التالية التي يتم بها أي  السمات إتمامم أما أنناا  مالتي وقفنا عنده النقطتين نستنتج كذلك من خالل

 حريص نيهأتهذه السمات تتصل من جهة بطبيعة المصطلح ومن جهة ، طلح أيما كان نوعهمص

 .انشغالهبطريقة 

 طبيعة المصطلح السردي : -3
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)      داخل االطار النظري الذي ينتمي إليه  يكتسبها خاصة التيال تهالمصطلح السردي له طبيع إن

ا ,الحكائية ( قد تستعمل إطارات نظرية متعددة المصطلح نفسه لكن داللته يقوطيالسرديات  السيم

 تختلف قطعا باختالف 

  .ذلك اإلطار

ونجد الشيء نفسه مع    (Narrativité) موضوعا في  دالحكائية مثال  تحد السيميوطيقا أن

السرديات  التي تعتبر المصطلح  نفسه  موضوعها  وباستعمال  اللفظ  ذاته  لكن  مدلول  

 أنالنظري الذي يشغله كما  اإلطاروتوظيفه تخص  استعمالهالمصطلح  مختلف تماما الن طبيعة 

لكنها مع ذلك   تلفة تشترك في الداللة العامةهذه المصطلحات تنتمي  إلى إطارات  نظرية  مخ

 السيميوطيقا أو " المتكلم "الراوي "  في  السرديات  يتلقي مع المرسل  في  ريا ف"ذستظل تختلف ج

ظم فيه تتنالذي مجال النظري ال فقو  لكن  داللة  هذه المصطلحات  ال تحقق إال ،في نظرية  التلفظ 

ن كانت تت ، رغم إن طبيعة األدوار التي تضطلع بها  من فها إبعادها ووظائ من 1خذالفعل مشتركة وا 

 .في سيادتها  النظرية المختلفة

  :غالتاالشطريقة -

 إلىقية التي ينتمي أليها ، وبالنظر يإن داللة المصطلح تتجسد في إطار الحقل الداللي ، و الشبكة التنس

 المصطلح في إطاره النظري الخاص به نجد أن )المصطلحات( متحولة و متعددة الدالالت ، و

 معنى ذلك أن لها تاريخ خاص بها.

                                                 

)مقال في  2990،  0سعيد يقطين : نظريات السرد و موضوعاتها ، في المصطلح السردي مجلة مكناس ، ع 1 
 ( بتصرفنترنتاال
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وكلما تحولت اللفظة تغيره لفظا ومعنى : أي أنها تتجه نحو الدقة و الوضوح كلما ابتعدت عن 

، إن هذه التحوالت تعطي للمصطلح الواحد إمكانات التعيين المتعدد وتسمه باالختالف  األولتاريخها 

 الداللي.

المكان ، )حال المصطلحات السردية وهي تنتقل إلى الحقل وهو ينتقل في الزمان ، أو يهاجر في 

التي يحملها منذ زمنان تشكله  األساس، حتى وغن ظل يحافظ على الداللة  1االصطالحي العربي(

 .األولى

على الموقع الذي يحتله في نسق  تتحدد داللة المصطلح نفسه إلى جانب الطابع التاريخي ، بناءً 

 أليالنظري الذي يوجد في نطاقه ، والمقصود بذلك أن  اإلطارإليه ، أو  الحقل الداللي الذي ينتمي

النظري وهكذا نجد من المصطلحات  اإلطارالنظرية ، أو في بناء  ا في التراتيبْ ا خاصً مصطلح موقعً 

ما هو " جامع " ، وتتولد عنه مصطلحات أخرى متضمنة في نسق المصطلح الجامع باعتبارها نتاج 

، و هذا التصنيف يجعل المصطلحات تتباين من حيث الدرجة و تختلف من حيث عملية التصنيف 

من جهة  الموقع ، حتى و إن كانت تجتمع في عالقة الكل بالفرع ، ألن كل مصطلح يكتسب داللته

 بحسب السياق ، وبحسب الموقع الذي يتحدد له و يكسبه داللته الخاصة من جهة ثانية.

، فهو مفهوم جامع ، أي أن له بعًدا Narrateurمثال " الراوي "  وإلعطاء مثال على ذلك ، نأخذ

وظف هذا المفهوم في التحليل السردي لبعض مفهوم الكاتب في النقد ما قبل  Générique  جنسيا

 السردي.

                                                 

 بتصرف 2990،  0سعيد يقطين : نظريات السرد و موضوعاتها ، في المصطلح السردي مجلة مكناس ، ع  1 
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لكنه في نطاق التطور تعرض الكثير من التصنيفات التي قدمت لنا عدًدا هائال من التسميات و 

التي يوجد عليها ، فهو حيث  األطوارالمتصلة بالدور الذي يتطلع به في مختلف الحاالت و  األنواع

يكون شخصية من الشخصيات العمل السردي يختلف عنه في حالة ما إذا كان غير مشارك في 

القصة....... وال يكفي تحديد هذا )المصطلح( فقط بناًءا على االسم العام الذي يتسمى به و هو 

 .ألحكيموقع الذي يحتله خارج ال

في السيميوطيقا الحكائية : إنما تحتل  (Les actants)ويمكن قول الشيء نفسه عن " العوامل " 

موقعا من بناء النظرية ، و يصعب تحليلها ما لم يتم تحديد موقعها الخاص من التحليل. أما النظر 

يس سوى تبسيط نظري ، و بدون باعتبارها خروًجا عن المصطلح " الشخصيات " و تطويًرا لها فل

للداللة " ال نكون ننظر في هذا )المصطلح الجامع( )العامل( وما تتشكل منه  األوليةتحديد " البنية 

البنية العاملية ، و ما تستوعبه من " عوامل" لكل منها موقع خاص و داللته الخاصة... و كلما 

لى المقتضيات التي عرفتها في نطاق تطورت هذه المصطلحات اتخذت دالالت جديدة ، بناًءا ع

 1عملية التحول.

إن للمصطلحات حياتها الخاصة ، و تاريخها الشخصي ، ومن ثمة داللتها الداللية التي تحدد وفق 

تتطور المصطلحات ، وتختلف استعماال و  األفقطبيعتها و طريقة تشغيلها و وظيفتها ، و وفق هذا 

 داللة.

                                                 

 جع السابق )بتصرف(ر الم 1 
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بالنسبة إلى هذه المصطلحات و هي تتحرك في فضائها الثقافي و تتصل هذه القضايا مجتمعة 

المعرفي التي تملكت في نطاقه ، أما عندما تتحول إلى أي فضاء أخر فال يمكن للمشاكل إلى أن 

 تتفاقم و تزداد ، و خاصة عندما ال يكون الوعي بها حاضرا ، و العمل على تجاوزها وارًدا.

استقبال هذه )المصطلحات( ونقلها إلى لغتنا و استعمالنا النقدي  عندما نكون نحن العرب ، في وضع

، فإننا ال ننقل فقط كلمات ، ولكن عالوة على ذلك مفاهيم مثقلة بحموالت تاريخية و معرفية و 

، و كل هذه الحموالت ال يمكنها ال أن تفرض علينا أمريات جسيمة للتعامل مع  استعماليه

ة حيوية و إبداعية ، و ذلك ما نود البحث فيه من خالل الوقوف المصطلحات و استعمالها بطريق

 1على وضعية " المصطلح السردي العربي".

 
 

                                                 

 بتصرف نفسه المرجع 1 
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I- :جهود الباحثين في ترجمة المصطلح السردي 

 :السميائيمجال دراسة المصطلح السردي  .1

 ترجمة الدراسات السردية الغربية مع تزايد عدد الباحثين العرب المنشغلين بالتحليل السردي وب    

 يحدد سعيد يقطين مجال هؤالء الباحثين من خالل 

 مجال الدراسة : –أ 

هذا سوف نركز عليه كثيرا فهنا تبرز فئة أخرى تهتم بتحليل النصوص العربية قديما أو حديثا ،      

 إلىمن الدراسات الغربية الرائدة في هذا المجال سواء في لغاتها األصلية أو مترجمة  باالستفادة

تبه )تحليل الخطاب الروائى ، بامتياز سعيد يقطين في مختلف ك االتجاهالعربية ، وقد مثل هذا 

في مؤلفاته المختلفة )المتخيل السردي ،  إبراهيمالرواية و التراث السردي و غيرها ( ، وعبد اهلل 

السردية العربية ، موسوعة السرد العربي و غيرها ( و يؤكد يقطين هنا على ضرورة التفاعل مع 

هذا التعامل ، فأسلوب  آلياترح في األخر ،ألن ذلك أمر حتمي و حيوي ، إال أن اإلشكال يط

تعترضه ، فيقدم  التي(  المصطلحاتحل إشكالية )  همهيالمترجم يختلف عن أسلوب الدارس فاألول 

مقترحات و بدائل بناء على المجال الذي ينشط فيه ، و تصير المصطلحات بالنسبة إليه كالمفردات 

اللغة األصلية أو القواميس المزدوجة ، و يجتهد اللغوية التي تحتاج إلى تبسيط ، فيلجأ إلي قواميس 

                 . االصطالحيفي تقديم ) المقابل المناسب (، معتقدا أنه يحل المشكل المعجمي بحل المشكل 

أما الثاني )الدارس ( : فإنه يتعامل مع )مصطلحات ( وهي تشتغل وفق نسق معين ، لذا فهو     

، كما أنه مطالب  استعماالتهمطالب بفهم طبيعة المصطلح وكيفية تشكله و داللة المتعددة فتعدد 
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صرف ، بتقديم البديل أو المقابل العربي ،بما يتناسب و خصوصية اللغة العربية )قواعد الصياغة ، ال

 1الداللة ، الحقول المعرفية ( . 

عن طريق الترجمة العلمية الهادفة و الواعية ، والتي يقول عنها سعيد يقطين :  هذا لن يأتي إال    

"أن الترجمة العلمية ال تختلف عن البحث أو الدراسة ، إنها تتجاوز حد حل المعضالت اللغوية 

عترض المترجم عادة ويعمل جاهدا على تدليلها ليتمكن من التركيبية و األسلوبية و المعجمية التي ت

فية والنظرية جانب ذلك على حل المعضالت المعر  نقل العمل من لغة إلى أخرى ، إنها تعمل إلى

،التي يصطدم بها المشتغل باألعمال ذات الطبيعة النظرية و التطبيقية ، هذه المعضالت تتصل 

اب موضوع الترجمة .وهي تنتمي إلى مرجعية ثقافية و تاريخية بالمادة المعرفية التي يحتويها الكت

خاصة يستحيل فهمها عن طريق نقلها من لغة إلى لغة ،وهنا يتدخل الباحث للكشف عن دالالتها 

 وأبعادها في ثقافتها التي ترتبط بها. 

نما معرفة سردية واسعة .     هنا العمل ال يستدعى فقد معرفة باللغة وا 

 مة : مجال الترج -ب

تتعلق العملية هنا بنقل  مقاالت أو كتب غربية ) فرنسية او انجليزية ( حول السرد الى اللغة العربية 

، سواء كانت هذه المادة ذات طبيعة تنظيرية أو تطبيقية ، و يالحظ هنا وجود عدد معتبر من 

مد معتصم ،عمر الكتاب و الباحثين الذين يبرزون في هذا المجال ، ونذكر على سبيل المثال مح

في )خطاب الحكاية (، وعبد الرحمان أيوب في )مدخل لجامع النص( ،  أألسديعلي ، عبد الجليل 

                                                 

  1ينظر : مقال محمد مومن اإلدريسي ، أزمة المصطلح السردي المترجم إلى العربية ، 05 ، 06 ، 6103 
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حمالة و مصطفى الناجي و نبيلة إبراهيم ي )أطراس (، كما نذكر بن عيسى بو المختار حسيني ف

   1والسيد إبراهيم و غيرهم .

على المنجزات السردية  ةالعربيعامة أساسية في تعرف الذات ال شك أن الترجمة شكلت د      

 الغربية ، حيث إن الترجمة أداة فعالة للتواصل والتحاور بين الشعوب ، شرقا وغربا وجنوبا وشمال .

إنها كتابة بالنسبة للعديد من المترجمين مثل الدكتور محمد الديداوي الذي يستند في أعماله 

 2لترجمة والمصطلحية ( إلى عطاءات يوجين نيدا.)خصوصا المتعلقة بعلوم ا

 : اآلتيةأما فضل ثامر فيقدم المقترحات 

خاص بمصطلحات النقد األدبي يوحد الجهود الفردية  اصطالحي(العمل على وضع معجم 1

 والجماعية ويوضع قواسم مشتركة ومقبولة من قبل المترجمين والباحثين والنقاد العرب.

 للمصطلحات النقدية .(السعي لتأسيس مصرف 2

(السعي لحل األشكال الناجمة أحيانا عن ترجمة المصطلح من عدد من اللغات األجنبية األصلية  3

 اختالفوذلك عن طريق عمل جماعي مشترك يعتمد على داللة المصطلح المعرفية لحل أي لبس 

  .محتمل

تشجيع المؤسسات الثقافية والجامعية والمجامع العلمية والعربية وهيئات التعريب في الوطن العربي  (4

وعقد المزيد من الندوات والحلقات الدراسية  االصطالحيةعلى مواصلة العمل على نشر المعالم 

 الخاصة بالمصطلح النقدي العربي والقديم منه خاصة .
                                                 

  1 ينظر : مقال محمد مومن اإلدريسي ، أزمة المصطلح السردي المترجم إلى العربية ، 05 ، 06 ، 6103 
اإلجتماعية  محمد الديداوي المجلة المغربية للدراسات الترجمة ، العدد األول مركز الدراسات و البحوث اإلنسانية و 

  2، المغرب ص 053 .
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األسس العلمية في وضع المصطلحات أو  اعتمادد على ضرورة (حث المترجمين والباحثين والنقا5

مبادئ وضع المصطلحات التي أقرتها المجامع العلمية وكتب تنسيق  اعتمادترجمتها أو تعريبها 

 1التعريب بالرباط .

يحدد أحمد مطلوب خطوات الحد من هذا التأزم في ضوء التوجه لوضع معجم حديث وهذه      

 الخطوات هي:

 المصطلحات العربية و ذلك من أجل:: رصد 1

 2أ( تدوين المصطلحات التي ال تزال شائعة في الدراسات األدبية الحديثة.

بها في وضع المصطلحات الجديدة لما لم يوضحه له أو يوضع له مصطلح ولم شبع  االستعانةب( 

 أو لم يتفق عليه األدباء والباحثون .

 من معانيها القديمة إلى المعاني الجديدة بطريقة التوليد.ج( نقل المصطلحات القديمة عند الضرورة 

في هذا  استعملتالمصطلحات النقدية التي  واستخالص: جدد أهم الكتب األدبية والنقدية الحديثة، 2

 على مصطلح دقيق للداللة على المعنى الجديد. واالتفاقالقرن 

المصطلحات التي تتصل  واستخالصوالفنون  االجتماع: جدد أهم كتب الفلسفة وعلم النفس وعلم 3

 بالنقد األدبي.

 قام به عبد الجليل بن محمد األزدي ) المغرب (  إضافة إلى تلك المجهودات ما

                                                 

 المرجع السابق.  1

  2- يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي ص33.
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( من ترجمة للمفاهيم السردية 2112وعبد الرحمن مزيان ) الجزائر ( في السنة الثانية بعد األلفين ) 

في المعجم الموسوعي لعلوم اللغة لصاحبيه ترفيتان تودوروف والواردة   التي تبين لهما أنها جوهرية 

(Todorov) و أوزفالديكرو  

قد أكد المترجمان على أن الترجمة في كل أحوالها ال تخلو من المخاطر والمزالق ، وأن إشكالية 

المصطلح الزالت قائمة حتى يومنا هذا حيث أن ترجمة المصطلح العربي عامة وتعامله مع اللغة 

رنسية خاصة لم يعرف إتفاقا بين المترجمين سواء في المغرب أو المشرق العربي والمالحظة نفسها الف

تسجله في اللغات األخرى ، المهم هو التعامل مع ماسنجد  من إنتاج األخر بغية التواصل الحضاري 

 1مع موقع معرفي .

 

 

 

 

 

 

II-صعوبات ترجمة المصطلح النقدي السردي: 

                                                 

سلسة أسئلة  تزفيتان تو دوروف و أوزفالديكرو ،مفاهيم سردية ، ترجمة الجليل األزبي ، و عبد الرحمان مزيان ، 
  1المنهج في النقدالحديث ، المطبعة و الوراقة الوطنية ، ط 0 ، 6106 ، ص 3، 3 .
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ومن  ،تثار بين حين و آخر "مشكلة المصطلح النقدي" بما يثار من مشكالت أدبية أو فكرية -   

يتابع حركة التأليف في هذا القرن ال يجد مشكلة بالمعنى الدقيق, فهناك تراث عربي ضخم يتمثل في 

طلح أكثر من "ألف وخمسمائة مصطلح أدبي وبالغي عربي" ولو رجع من يرفع شعار "إشكالية المص

 إلى ذلك التراث لوجد الطريق ممهدا.

بعض المهتمين بقضايا األدب ونقده عن التراث العربي أدى إلى هذه المشكلة  انقطاعإن    

المتصورة أو المفتعلة, ولو أدرك المنقطعون مسالك الغربيين وعودتهم إلى التراث اليوناني والروماني, 

ذه المشكلة أن بعضهم ال يعرف الظروف التي نشأ فيها لرأوا السبيل واضحا للعيان" ومما أدى إلى ه

المصطلح واألسباب التي أدت إلى وضعه , ولم يطلع على األدب األجنبي إطالعا يؤهله لفهم 

 1بما يكتب عن األدب من مقاالت أوقعته في الخلط واإلضراب". واكتفىالمصطلح فهما دقيقا, 

التي يعيشها التأليف و الترجمة مما زادها خلال إن مشكلة المصطلح النقدي حدثت من الفوضى    

ضرابا.  وا 

 وهي: وهو ثالثة أنواع :ثقافة المؤلفين أو الباحثين اختالف  -أ

 ذو ثقافة أجنبية يقرأ األدب ونقده باللغة األجنبية. األول:-

 ذو ثقافة مضطربة يقرأ األدب األجنبي ونقده بالعربية. الثاني:-

 2يأخذ من كل فن طرف."ذو ثقافة عربية الثالث: -

                                                 

  1 أحمد مطلوب في المصطلح النقدي ، منشورات المجمع العلمي ،  د ط ، بغداد ، 6116 ص 65
  2- المرجع السابق ص 60.
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في لون الثقافة وطريق تحصيلها إلى أن يأخذ من يقرأ باللغة األجنبية  االختالفلقد أدى هذا     

والتفاوت كما حصل بين المشرق العربي والمغرب  االختالفمصطلحاته عن اللغة التي يعرفها فيقع 

ومثله ذو الثقافة  اضطراباه أكثر العربي, أما ذو الثقافة المضطربة والمعتمد على الترجمات فأمر 

العربية الذي لم تتضح الرؤية أمامه ولم يستطيع أن يوازن بين ما كان وما يفرضه الواقع الجديد, 

وهذان الصنفان في حيرة من األمر فهما يتأرجحان بين المصطلحات العربية و األجنبية, ولن يكون 

ثقافة العربية والثقافة األجنبية ما يجعلهم هناك مصطلح عربي إن لم يتوفر على رجال يحملون ال

 قادرين عل القول الفصل, وصادرين عن أصالة وتفكير عميق في وضع المصطلحات.

 : األوربيين اختالفب( 

في المصطلح ونظرتهم إليه من خالل ثقافتهم الخاصة أو مذهبهم األدبي  اختلفواكذلك هم      

والنقدي، ويتجل ذلك في مصطلح "الصورة" فهي عند العرب غيرها عند الغربيين، وهي عند 

الرومانيين تمثل الشاعر و األفكار الذاتية، وعند اليونانيين تفرض الموضوعية وعند الرمزيين تنقل 

.وهي عند غيرهم" دعم 2عي الباطني، وعند السرياليين تعني بالداللية النفسية "المحسوس إلى عالم الو 

قوامة الكلمات" وهي )إعادة إنتاج عقلية، ذكرى لتجربة عاطفية أو إدراكية غابرة ليست بالضرورة 

 1بصرية(".

 االصطالحي: واالختالفاالشتراك اللفظي  -ج

                                                 

.60أحمد مطلوب في المصطلح النقدي، المرجع السابق ص  -0  
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ح الواحدة , وذلك بحسب المجال النظري و غالبا ما تكون هناك مقابالت مختلفة للمصطل    

المعرفي الذي توظف في إطاره ، بل وحتى عند الباحث الواحد يمكن أن نلمس تعارضا وتظاربا 

 تلك المقابالت. استعمال

 ألحكيو  Résitالسرد  modeالصيغة  texteالنص  Discourمثال مصطلحات في الخطاب 

Narration  ة او الحكائية ديالسرNarrativité  الراويNarratoir  يحدث فيها  أنمصطلحات يمكن

 الكثير من اللبس و التداخل.

 : االصطالحياالختالف اللفظي و االشتراك  -د

المختلفة لفظا و المشتركة داللة او معنى  المصطلحاتمن جهة أخرى يمكن أن توجد العديد من  -أ
 .يمكن أن نمثل لذلك’ 
 Foyorالبؤرة  ،Tocalisation،المنظورة التبئير  Vision،الرؤية  point de vuب :وجهة النظر  
لفظا تعبر عن الموقف الذي يحتله الراوي من المادة الحكائية التي يرويها  ختلفافهي جميعا و إن  ،

 1راجع إلى.. االختالف, ويرى سعيد يقطين أن أصل 
 

مبتكريها ألول مرة لسبب أو ألخز، ففي البداية أستعمل هنري جيمس  أومستعمليها  تالفخا .1

مصطلح ) وجهة النظر ( وفضل جون بويون مصطلح ) الرؤية ( أما من أتى بعدهما فقد 

مصطلحا أخر كما فعل جيرار جينيت حين  قترحاالمصطلح األول و الثاني و ربما  اختار

 وضع ) المنظور و التبئير ( .

 يحتاجها التحليل. التيمع المتطلبات النظرية الجديدة  لتتالءملمصطلحات محاولة تطوير ا

                                                 

  1 ينظر المقال السابق .
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ي العربي واقع متأزم كونه خطاب مازال يتخبط في عشواء المناهج قدن واقعنا النومما ال شك فيه أ   

ويكابد و عشاء المصطلحات البراقة , و كثيرا ما تعالت األصوات و الصيحات وهبت   ،الجديدة

 "1الذي طالما حمل جزيرة هذا الطاعون. " االصطالحيشخيص هذا الفيروس المعالجات لت

 األداءعصر مصطلحات  ظنا انه لو كان  إلىفراح البعض يعزو استغالل الخطاب النقدي عليه 

مكنه أن يدرك على العلم الذي حملته اللغة له , وترى البعض قد ي االصطالحي على غيرها هو ال

إغالقا في المصطلح وطعن من ال يواسي  مهاجما يرمي الخطاب النقدي باأللغاز بما ظنه  انبهر

 2أمره بتقديم مادة العلم بعد ترك جهازه المصطلحي ".

صف المصطلحات و   غليسي " بأن جل الدراسات و البحوث متفقة علىو الحظ الدكتور " يوسف 

 النقدي الجديد بالمشكلة .اللسانية و السميائية هي المعين األساسي للقاموس 

   

س ر أما "محمد حلمي خليل " يقرر أن المصطلحات اللسانية " أصحت تشكل عبئا كبيرا عن الدا     

 3.والمتقدمالمبتدأ  ياألكاديم

وهي  العفويأما " عبد القادر الغانمي " فيعتقد " أن أهم ما يتسم به وضع المصطلح هو طابعه      

عفوية ال تقترن بمبادئ منهجية دقيقة , و ال باإلكتراث باألبعاد النظرية للمشكل المصطلحي , وقد 

                                                 

  1 يوسف وغليسي : إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، المرجع السابق، ص 35. 
 عبد السالم المسدي : المصطلح النقدي ، مؤسسات عبد الكريم بن عبد اهلل للنشر والتوزيع ، تو نس ، 0330 ، 

2ص 06 .
  

محمد حلمي خليل : دراسة تقويمية لحصيلة المصطلح اللساني في الوطن العربي ، ضمن ) تقدم السانيات في 3 
  .633، ص  0330الإلسالمي ، بيروت ، األقطار العربية ( ، وثيقة أصدرتها منظمة اليونيسكو ، دار الغرب 
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و الفوضى في وضع  االضطرابقادت هذه العفوية إلى الكثير من النتائج السلبية في مقدمتها 

 1المصطلحات و عدم تناسق المقابالت المقترحة للمفردات األجنبية "

بن مالك " يالحظ أن " ترجمة المصطلح في الخطاب السميائي المعاصر تتسم  أما " رشيد     

الذي يحول دون بث وتلقي الرسالة العلمية و يؤدي في جميع الحاالت إلى نسق األسس  باالضطراب

   2ينبغي أن يبنى عليها التواصل العلمي " التي

لنقدية يكشف حالة الفوضى كما أن " فحصا دقيقا للمصطلحية المسخرة في الدراسات ا -    

المصطلحي الذي يعد السمة الغالبة في البحوث النقدية صادرة عن  االضطرابوالتذبذب" ألن هذا" 

 3التسرع في تبني هذا التيار أو ذاك، وعن غياب رغبة حقيقية في تمثل وفهم جوهر السؤال".

 

 

 

كما سبق أيضا وأن الحظ"توفيق الزبدي" أن : "المصطلح النقدي اللساني ومسألة نقله إلى  -    

العربية يشكل عقبة كبرى أمام هذا البحث، إذ هو يمر بفترة تأرجح وغموض أدت إلى عملية ترادف 

 4وخلط كبيرين".

                                                 

  .530، ص  0333، بيروت  0كويرات ،طعبد القادر الغانمي الفهري ، اللسانيات واللغة العربية ، منشورات  1
2 رشيد بن مالك : مقدمة في السيميائية السردية القصبة ،) دط ( ، 6111 ، ص 36 .

  

  3- رشيد بن مالك، مقدمة في السميانية السردية، المرجع السابق ص 30.
توفيق الزبدي أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خالل بعض نماذجه، الدار العربية  -

  4للكتاب،تونس،)دط(،0330 ص03.
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الجديد، ومن التوظيف كما أن الدكتور " وهب رومية" يكشف تلك النزعة التشاؤمية من لغة النقد 

المصطلح النقدي آفة قاسية يعاني منها  استخدامفي  االضطرابالمضطرب، حيث هذا  االصطالحي

 1النقد المعاصر معاناة قاسية.

بطبيعة الحال راجع إلى كوننا نرتكب إثما ال يغتفر هو نقل المصطلح النقدي الغربي  االضطرابوهذا 

ي تختلف عن الثقافة الغربية، وفي هذا الصدد يصرح الدكتور "عبد )الفلسفي( إلى ثقافتنا العربية الت

العزيز حمودة" في )مراياه المحدبة( بقوله :"حينما ننقل نحن الحداثين العرب المصطلح النقدي الجديد 

ويفقد القدرة على أن يحدد معناه، فإذا  في عزلة عن خلفية الفكرية والفلسفية، فإنه يفرغ من داللته 

، إذ أن القيم المعرفية القادمة مع المصطلح واالضطرابعوالقه الفلسفية أدى إلى الفوضى نقلناه ب

 2تختلف، بل تتعارض أحيانا مع القيم المعرفية التي طورها الفكر العربي المختلف".

ويؤكد ذلك في )مراياه المقعرة( بقوله:" إننا نرتكب إثما ال يغتفر حينما ننقل المصطلح النقدي الغربي، 

وهو مصطلح فلسفي بالدرجة األولى بكل عوالقه الفكرية إلى ثقافة مختلفة في الثقافة العربية دون 

 3. لالختالفإدراك 

 

 

 

 
                                                 

1- وهب أحمد رومية، شعرنا القديم والنقد الجديد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،)دط( 0333 ص01.
  

  2- عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، الكويت)دط( 0333 ص33.
  .13ص 6110عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت)دط(  -3
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III- السيميائيات حول المصطلح والمفهوم  La sémiotique:termes et 

nation 

 لغة :-1

 رب :غعند ال – أ

 أولغوية عربية لمصطلح السيميائيات فورد في معجم اللسانيات تعريف السمة  فيتعار هناك      

عم  يلي :" في المعنى األ اللغوي للسيميولوجيا أو السيميوتيك ما األصلالتي هي   (signe)اإلشارة  

، فالعنصر )أ( يعين بطبيعة متنوعة بديال عن العنصر )ب( .  اإلشارة أويعين كل شيء مثل الرمز 

 1في السماء يدل على وجود السحاب. األسوداللون مثال 

                                                 

 Jean du bois et autres – D ictiionnaire de linguis et des sience du langage-21rue du 

 1pari p430   -montparnqsse 75283 
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تكرر هذا التعريف فمثال يعرف ." في المعنى األعم كل هدف ، أو شكل  أخرىنجد كذلك في معاجم 

 أيقونةأو ظاهرة التي تمثل شيئا أخر غير نفسه ونقبل عادة الشيء الذي يعطى لنا من بيرس : 

 1،عالمة رمز .

: " محاضراته يبشر بهذا العلم قائال ( فقد ارتبط باللسانيات فهذا سوسير في  sémiologieأما )     

في المجتمع ، مثل هذا العلم يكون جزءا من  اإلشاراتيمكننا أن نتصور علما موضعه  دراسة حياة 

علم النفس االجتماعي وهو بدوره جزء من علم النفس العام وسأطلق عليه علم اإلشارات السيميولوجية  

هي القواعد التي تتحكم فيها ولما كان هذا  يوضع علم اإلشارات ماهية مقومات اإلشارات وما ،أو

 2.شارات العامالعلم لم يظهر للوجود ... لكن له حق الظهور فعلم اللغة هو علم اإل

محددا موضوعه  االجتماعينستنج أن سوسير ربط هذا العلم بالمجتمع وال يفضل عن علم النفس    

 وقواعدها وأدرج علم اللغة العام داخل علم السميولوجيا . اإلشاراتفي التركيز على 

في الوقت  (sémiontics)فقال :" بأن مصطلح  السميائيأما " دنيال تشا ندرلر " في معجمه      

اه بيرس وكذلك ما اسم للسيميولوجياالراهن ، على نحو كبير كمصطلح شامل ، يضم تحته كال من 

     3 السيميوطيقا .

 " هوكون الشيء وضع ليدل على شيء أخر.signe نستنتج من خالل التعريفات أن مصطلح " 

  :عند العرب-ب
                                                 

Geores mouniss – dictionnaire de lingustique- 4 edition –presse universetaires de 

fronce،paris  ،2004 ، 1p299.  
  60، ص  0333،   5اللغة العام ، تر : ديؤيل يوسف عزيز ، بيت الموصل ، ط سوسير : علم  دي فردينان 2
لفنون  دنيال تشاندرل : معجم المصطلحات األساسية في علم العالمات ، تر : شاكر عبد الحميد ، أكاديمية ا 

61163 ، ص 036 .
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وردت كلمة سيمياء عند العرب كثيرا فنجد هذه اللقطة في قاموس إبن منظور أن " السيمياء :     

وسم " وهي في الصورة     " فعلى " يدل على العالمة : مشتقة من الفعل "سام " الذي هو مقلوب " 

ذلك قولهم : "سيمة" ، فإن أصلها "وسمى" ويقولون  "سيمى" بالقصر، وسمياء بزيادة الياء والمد وقيل 

 1: الخيل المسومة ، والمسومة هي العالمة .

وجوههم ورد كذلك مصطلح السمياء في القران الكريم بمعنى العالمة في قوله تعالى " سيماههم في 

 3، وكذلك قوله تعالى :"وتعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس الحاقا" . 2من أثر السجود "

 4وجاء في قوله تعالى : " يعرف المجرمون بسيماهم ".

 أن لفظ ) السيمياء( عند العرب معناه العالمة. اآلياتنستنتج من خالل التعريف وهذه 

 :  اصطالحا-2

 رب: غعند ال-أ

بين أصوات اللغة ، وقد قال عنهم إمبرتو ايكو: " فهم  االختالفمن تنبه إلى  أوليعد الرواقيين      

يميزون بوضوح بين العبارة والمضمون والمرجع ويبدو أنهم نقلو الثالثية التي أوحى بها أفالطون 

 وأرسطو  ولكنهم درسوها بدقة فلما وجدت لدى تالميذهم المعاصرين .

                                                 

شيد بن مالك ، دار مجد الوي للنشر و ميشال أريفيه و غيره ، السيميائية )األصول ، القواعد و التاريخ ( تر ر  1 
 . 6113،  0التوزيع ، ط 

 .63سورة الفتح : االية  2
 .635سورة البقرة : االية  3
 .00سورة الرحمان: االية  4
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بسؤاله عن  أغسطسالتفكير السميائي في القرن الرابع والخاص خطوة أخرى مع القديس  وانتقل   

بين نظرية العالمات ونظرية اللغة ،  (De Mogistro)في كتابه  أغسطسوالتفسير إذ وحد  التأويل

وتعرف على جنس العالمات ، التي تمثل العالمات اللغوية من بينها صنفا ، مثل الالفتات 

 شهارية .إلوالعالمات ا

 

 

يمكننا القول مرحلة" جون لوك" تعد المرحلة الحقيقية في تمييز السيمياء عن  11وفي القرن      

  .ثالث علوم إلىغيرها  من العلوم . فقط صنفها 

   1علم الطبيعة ) الفيزياء ( علم السمياء –خالق ألعلم ا -1

فقط ربط هذا الحلم بالمنطق حيث يقول :'' ليس المنطق شارل سنرس بيرس  األمريكيأما 

 2أخر للسيميو طيقا ، والسيميو طيقا نظرية شبه ضرورية شكلية للعالمات . اسمابمفهومه إال 

   (Sémiotique)  في تحديد المصطلح األنسب لهذا العلم فهناك مصطلح   اختالفكما أن هناك 

قافة األمريكية "بيرس " والثاني مصدره الثقافة ، األول فمصدر الث (sémiologie)ومصطلح 

 األوروبية ديسوسير .

 بالمنطق والفلسفة لدى بيرس وهو األسبق في الظهور . Sémiotiqueمصطلح  ارتبط 

 1والذي يعني اإلشارة . (sémeions)أما "بييرجيرو" فيعود بهذا المصطلح إلى اليونان  

                                                 

  1 المرجع السابق ص 30 .
  2 ميشال أريفيه وغيره ) السيميائية األصول والقواعد التاريخ ( مرجع سابق ص 03 .
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1 عبد الملك مرتاض : نظرية النص األدبي ، ص 033 .
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 عند العرب :-ب  

ختلفوا في رده إلى أصله ، ومن هؤالء الذين اعرف العرب مصطلح السيميائيات منذ القدم وقد      

تناولوه إبن خلدون الذي يخص فصال من مقدمته لعلم أسرار الحروف : فعلم أسرار الحروف هو كما 

 1يقول : المسمى بالسيميا ، نقل وضعه من طسمات التي هي من خاصية أهل التصوف .

 ون ربط هذا العلم بالمتصوفة وظهور الخوارق على أيديهم .خلد فأبن   

تناوله إبن سينا في مخطوطة تنسب له عنوانها كتاب الدار النظيم في أحوال علوم التعليم في فصل 

 عنوانه علم "السيميا ".

علم يقصد فيه كيفية تمزيج القوى التي في جواهر العالم األرضي ليحدث  –إذ يقول : علم السيميا    

هو مرتب على صفة اليد وسرعة الحركة ، واألول من  عنها فعل غريب ، وهو أيضا أنواع فمنه ما

 2... . األنواع هو السيميا بالحقيقة والثاني من فروع الهندسة وسنتذكره والثالث هو الشعوذة

 

 

   

 آوالدالة ، مهما كان نوعها  اإلشارةكذلك نجد الجزائري قدور عبد اهلل ثاني يقر بأنها،علم       

 3أصلها، ... وأن النظام الكوني يكمل ما فيه

                                                 

عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ) لديوان المبتدأ أو الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 1 
 .330،ص 6110، بيروت ،  0األكبر ( مراجعة : سهيلة زكار ، دار الفكر ، ج

 . 65ميشال أريفيه، مرجع سابق ص 2 
  3 المرجع نفسه ، ص 63 . 
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أما الجاحظ كان سابقا لعصره ، تكلم عن الدالئل و اضربها ، والداللة كما يعلم هي من أساسيات    

علم السيميائية ،وقد قسمها إلى خمسة : أولها اللفظ ثم اإلشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال و تسمى 

،وهي تكشف  نصبة ... ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها وحلية مخالفه

وعن خاصتها  وأقدارهالك عن أعيان المعاني في الجملة ثم في حقائقها في التفسير وعن أجناسها 

  1وعاّمها

 إنواحد بل يرى  رأيتحدث أبو هالل العسكري عن قصدية العالمة واعتباطية فهو ال يميل إلى    

العالمة " يمكن إن يستدل بها كاّل من قصدية العالمة واعتباطيتها جائز، وفضل في ذلك قائال إن 

اقصد فاعلها ذلك أم لم يقصد و الشاهد أن أفعال البهائم تدل على حدثها و ليس لها قصد إلى ذلك 

 يقولون :  ناللغويياللص تدل عليه وهو لم يقصد ذلك وما هو معروف في عرف  أثارو 

 2عليه بأثره وليس هو فاعل ألثره من قصد. استدللنا

 نقسمتاالعسكري هي محل جدال في السميائية المعاصرة وبذلك  أثرها إلىإن هذه القضية    

يقولون للعالمة )دال ومدلول  وآخرونفهناك من يقول بأن للعالمة )دال ومدلول وقصد (  اتجاهات

 وجانب تأويلي(.

 

                                                 

1 الجاحظ : البيان والتبيين ، تر : حسن السندوبي ، ج0 ، القاهرة ، 0303 ، ص 30 .
  

  2 أبو هالل العسكري : الفروق في اللغة ، دار األفاق الجديدة ، ط0 ،بيروت ، 0330، ص 03 .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 نماذج تطبيقية مقارنة:

 



 نماذج تطبيقية مقارنة                                                     :                     الفصل الثالث

55 

 

 محتوى الكتاب:

هذا الكتاب محصلة لقاءات عديدة )لعز دين المناصرة( في نهاية الثمانينات، وأوائل القرن        

الجديد أثناء عمله كأستاذ بجامعة تلمسان، ويلمس فيه من خالل أحاديثه التي كان يلقيها بين الحين 

ضت إلى صياغة بعض و اآلخر، إذ أن هذه القيم اإليجابية التي ارتهنت إليها المناقشات العديدة، أف

 في المؤسسة العلمية. السميائيةالحلول حول إشكالية تلقي المعرفة 

 فكان من الواجب أن تناقش صعوبات المعرفة و الترجمة.

هكذا أنجز هذا الجهد المشترك في الترجمة والذي يضم ستة نصوص نقدية سميائية لعدد من     

اريس السيميائية، بقيادة غريماس، وذكرت أهم األعالم المؤسسين في فرنسا حيث تشكلت مدرسة ب

، Disjunctionوفصله Sémiotiuqeالفرنسية األساسية المترجمة مثال: سيميائية   تالمصطلحا

 Opposant 1ومعارض

الموصوفة  السميائية: ميشال أريفيه . وتعرض فيها لمصطلح  ـل األدبيةصرح كذلك بالسيميائية       

 واإليحاء Dérotationوعالقاتها بالنشاطات المرتبطة بها ومفاهيم   :التقرير    وأسمائهاب األدبية 

Comotation   عند  األدبية السميائية إعمال.المستمدة من هيلمسليف والتي احتلت مكانه هامة في

 . األدبيةجاكبسون والشكالنيون الروس على غرار 

   

 

 
                                                 

 1 .70ميشال أريقيه وغيره المرجع السابق ص  -
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عض المصطلحات التي تحدد مفاصل الجهاز النظري كما نقل أيضا عن ميشال أريفيه ترجمته لب     

الذي يشير إلى  الهيئة في حكم النية الفونيمية )  Signifianceللسيميائية التحليلية وهي : التدليل 

 الكان (.

و : لدراسة مقتطفة نجده كذلك في القسم الثالث ، والذي ترجم فيه بالتعاون مع الناقد المغربي بوراي    

لجوزيف   An alyseséniotique du discours de l énonce a l’énonciationبمن كتا

 1كورتيس فيها اهم مصطلحات التفكير اللسائي والسيميائي الغربي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .07ميشال اريفيه المرجع السابق . ص  1
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 إشكالية الترجمة

عن غموض  أساساالصعوبات التي واجهته في نقل المصطلح ناتجة  إنيردف رشيد بن مالك     

حية موحدة في رجمات منها والدراسات وغياب مصطلالسيميائية العربية ، التحية في البحوث لالمصط

ب : قاموس السبيل ل : دانيال ريغ ودراسات بعض الرواد المؤسسين للحركة  استعان إذالبحث 

ين العرب مثل : الناقد جهود بعض السيميائي إلى إضافةالسيميائية في الجزائر مثل عبد الحميد بورايو 

 1من مدونة نقل المفاهيم والمصطلحات السيميائية الغريماسية . األخيرةلما هذه  دبن كرا ديالعربي سع

، دون اإلحالة على األصل المترجم إال  الالتينيةغير انه اكتفى بإدراج المصطلحات العربية المقابلة 

طريقة الترجمة التي توخاها المترجم نقل إشارات جان كلودكوكي  أسهمتفي القليل النادر ، وقد 

 المؤلف األصلي بإيجاز بليغ.

ير الموضوعية في ترجمة بعض يخفي هذا الصدد ، هو أن المترجم لم  االنتباهإن مايثير      

وهي    انطباعالتي ترجمها إلى  Similareالمصطلحات الفرنسية إلى العربية مثل الكلمة الفرنسية  

 2تدل عليه هذه الكلمة .  التي تبعد عن المعنى الظاهر

 

 

 

 

                                                 
  333المغرب ، ص  ينظر سليمة لوكام : تلقي السرديات في النقد المغاربي ، د ت ، د ط 1

  377ينظر المرجع نفسه ص  2
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 الكلمة  ترجمتها  الكلمة  ترجمتها

Simmanence 

Interpetatif 

Signe 

Epeuve 

Séméme 

Formel 

jonction 

 محايثة

 تأويلي

 عالمة

 مهمة

 سيميم

 شكلي

 صلة

Sémuologie 

Sémiotique 

Carré sémotique 

Disjunction 

Conjunction 

Sejet 

actant 

 سيميولوجيا

 سيميائية

 مربع سيميائي

 فصلة

 وصلة

 قاعل

 عامل 
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 أهم المصطلحات السائدة في المدونة منها : استخلصنامن خالل هذا الجدول    

 Carré sémotique ع السيميائي بالمر -1

ة وصف بنية عالم مهم يسلم غريماس بالطابع المستقل للدالالت ، ويسند  إلى علم الداللة    

، وينظم هذا العالم الداللي في بنيان التعارض التي ستقل نمط وجودها عن نمط  ثالدالالت المحاي

حضوره في األفعال التواصلية . وهي بنيات مستقلة عن اللسان ولهذا يعتبر علم الداللة نفسه صراحة 

 محاولة لوصف عالم الصفات المحسوسة .

ن أجزاء علم الداللة العام ، أي السيميوطيقا التي تهتم مباشرة بدراسة مجموعة أنها بعبارة أدق جزء م

 المقاوالت واألنساق .

 المحايثة :-2

شاع هذا المصطلح في بداية ستينات القرن الماضي ، ويعني التحليل المحايث عند البنيويين أن      

فهي عزل النص عن سياقاته النص ال ينظر إليه األتي ذاته معقوال عن أي شيء يوجد خارجه 

 1المحيطة.

الطبيعية لسلوك إنساني مدرج  يرورةالصأن المحايثة هي رصد لعناصر ال تفرزها  آخرونيرى      

 2داخل المدى الزمني .

  

                                                 

 . 75المرجع نفسه  ص 1 

حديث الخمري ، نظرية النص من بنية المعنى إلى السيميائية الدالة ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، د ط عمان ، 2 

 152،  152ص 
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فالتحليل السردي يشار فيه إلى مفاهيم ال تترك إال في إطار عالقتها به . منها الداللة األصولية    

    السيميائيات السردية من تحليل المستويات استفادتومستويات التحليل والنص ومستوياته . وقد 

لها ، و أنه ال دور لهذه الداللة للمادة الحاملة  اكتراثأنماط تشكلها . فتبلورت الفكرة التي تقول بعدم و 

، وهناك من يعطي المحايثة مضمونا إالهيا من خالل  استهالكهاو  وانتشارهاالمادة في ظهورها 

القول بمعرفة محايثة يمتلكها اهلل وييسرها إلى اإلنسان عبر ألفاظ ثالثة : لفظ القلب واللفظ الداخلي 

 والخارجي .

 العالمة :-3

 األولهي االصطالح المركزي في السميائية , وتعني السميائية بالعالمة على مستويين , المستوى    

تشبهها  التي األخرى تتها بالموجوداقبوجودها و عال أيوجوري )انطولوجي( ويعنى بماهية العالمة 

 و التي تختلف عنها . 

 : األولالمستوى -أ

 بعاد ثالثة:أليدرس السميائية وفقا 

البعد النظمي السياقي: وهو يدرس الخصائص الداخلية في منضومة العالمات دون أن -ا(

 ينظر في تفسيرها أي بنظر في بنية العالمات داخل المنظومة ) القصيدة مثال(.
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البعد الداللي: يهتم بالعالمة بين العالمة و بين مدلوالتها فهو يدرس محتوى العالمات -ب(

 ن العالمة و تفسيرها وتأويلها من دون النظر إلى من يداولها .العالقة  القائمة  بي

البعد التداولي: فله عالقة بدراسة المسائل السميائية التي تحتاجها علوم معينة مثل  -ج(

 1سيكولوجية اللغة .

يفها في الحياة العلمية ظو فهو تداولي ) براغماتي( يعنى بفاعلية العالمة وبت  :المستوى الثاني -ب 

. 

 : PEIRECEالعالمات عند بيرس أنواع*

 العالمات فيما يلي :  أنواعميز بيرس     

تعتبر عنها عبر الطبيعة  التيوهي العالمة التي تشير إلى الموضوعية  :Iconاأليقونة أ( 

 الذاتية للعالمة فقط, وتمتلك العالمة هذه الطبيعة سواء وجدت الموضوع أولم توجد.

 تأثرهاشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها عبر تهو عالمة : Indexالمؤشر  -ب(

الحقيقي بتلك الموضوعية.. فالمؤثر يتضمن إذن نوع من األيقونة مع أنه أيقونة من نوع 

نما التعديل الصادر  خاص , فليست أوجه الشبه فقط هي التي تجعل من المؤشر عالمة , وا 

 .عن الموضوعة هو الذي يجعل المؤشر عالمة 

 

 
                                                 

  1  ميشال أريفيه و غيره مرجع نفسه ص 31 .
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عرف غالبا ما –وهو عالمة تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها  :Symbolج( الرمز

 1ته , فالرمز هو العالمة العرفية.االرمز بموضوع طالرتباالتي تدفع  باألفكاريقترن 

كثيرا في ترجمة  ااختلفو كان بين العرب تقارب و تشابه في تعريف لمصطلح السيمياء ، إال أنهم      

يتقيد بها و يتبعها ،و ذلك بحكم تعدد مشاربهم  التي،فلكل واحد منهم منظومته  أللفضةهذه 

 الذي شكل ضبابية نالحظه في الجدول األتي :  االختالفونظرياتهم التي يمتحنون منها ، و هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 1 . 32،  ص السابقالمرجع  
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 المترجم  الترجمة  المرجع 

نظرية النص األدبي التحليل 

 -السيميائي للخطاب الشعري

،عنوان  -في نظرية الرواية

كتابه : تحليل الخطاب 

 السردي 

قاموس مصطلحات التحليل 

 السميائي للنصوص 

عنوان كتاب في سمياء 

 الشعر القديم دليلية .دليليات 

عبد السالم المسري ،اإلزدواج 

و المماثلة في المصطلح 

 سيميائية 

 

 

 

 

 السيميائية 

 

 دليل دليليات  –سيمياء 

 

 سيميو طيقا 

 

 عبد المالك مرتاض 

 

 

 

 

 رشيد بن مالك 

 

 محمد مفتاح 

 

 فلاير غول 
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  24-24النقدي ص 

النضرية البنائية في النقد 

 304األدبي ص 

 

 

 علم العالمات 

 

 

 صالح فضل 
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 عبد الملك مرتاض في أطروحته . صاغ بعض الباحثين مصطلح سميولوجيا فالناقد     

المفهوم اللغوي لهذا المصطلح فينطلق من كلمة )سمة( ،قائال : إن أصل  استأصلففي هذا الصدد 

السمة في اللغة العربية أت من الوسم )و، س، م ( وليس من التسويم )س ، و، م ( الذي هو نفسه 

 1ير أو علم بكي أو وشم أو قطع أو نحوه.يعني ما يعنيه في الحقيقة تركيب "الوسم " وهو إحداث تأث

كذلك وضع رشيد بن مالك ترجمة لهذا المصطلح بالسميائي إلي حوار ذلك نجد ترجمات أخرى    

 –المغاربة أمثال محمد مفتاح ب سمياء  قادح فضل في الوقت ذاته ترجمة النلعلم العالمات لصال

 دليليات  –دليلية 

 المصطلحاتالمصطلح أكبر مشكلة فهناك الكثير من  استقراربسام قطوس أن عدم  رآههذا ما    

كان عند هؤالء النقاد وقد يكون كذلك في الصعوبة و الغموض  المتعددة المعنى و المفهوم وهو ما

 2من المتعمد في هذه المناهج .

 

  

                                                 

  1 عبد الملك مرتاض ، نظرية النص األدبي ، ص 170 . 

2بسام قطوس : قضايا المصطلح ، اللغة العربية في مواكبة العلوم الحديثة ،د ط ، د ت ، المغرب ، ص 372 .
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 :مقارنة المصطلحات

سعيد بن نراد 
 لحميداني 

 المصطلح  رشيد بن مالك  عبد الحميد بورايو 

 مساعد 
 معارض

 ذات الحالة 
 ذات اإلنجاز 

 
 تناظر 

 
 1تركيبي 

 
 اتصال

  
 انفصال أنفصال 

 
 عامل 

 اإلنجاز 
 مقطع 
 تيمي 

 مساعد 
 معارض معيق 

 ذات الحال 
 ذان الفعل 

 
 قطب داللي 

 
 2توزيعي 

 
 اتصال 

 
 انفصال 

 
 عامل 
 األداء 
 متتالية

 غرضي 

 مساعد 
 معارض 

 ذات الحال 
ذات الفعل ذات 

 الفاعل 
 نظيرة )إيزوطوبيا(

  
 3نظمي 

 
 وصلة 

 
 فصلة 

 
 عامل فاعل 

 األداء 
 مقطوعة 

 موضوعاتي تيمي 

Adjuvant 
Opposant 

Sujet detaté  
Sujet de faire 

  
Isotopie 

  
Syntagmatique 

 
Conjconction 

 
Disjonction  

Actant  
Performance 

Séquénce  
Thé matique  

 

                                                 

  1 ميشال أريفيه و غيره ،مرجع سابق ، ص 30 .

  2عبد الحميد بورايو ، المسار السردي و تنضيم المحتوى ،ص 32 .

  3 سعيد بن كراد : مدخل إلى السميائيات السردية ،ص 35 .
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 :تحليل الجدول

على الجدول هو وجود تشابه ضئيل في ترجمة    اطالعناناه إثر ظإن أول ما ال ح        

 Adjuvantالمصطلحات بين المترجمين فمثال نجد اتفاقهم في ترجمة مصطلح  

بن كراد ورشيد بن مالك و كذلك المترجم  بورايو : كما  تؤدي نفس المعنى مساعد عند كل من سعيد

 Séquenceاثنين و اختالف األخر في الترجمة فكلمة  أتفاقنجد أيضا 

ختلف فيما بينها في نظرية التأنيث اإتفق في ترجمتها رشيد بن مالك و بن كراد و عدها بالمقطوعة و 

 بالمتتالية.و التذكير فقط على عكس عبد الحميد بورايو الذي عدها 

بين هذه الكلمات هو الطاغي بكثرة بين المترجمين، إذ أن لكل واحد منهم  اإلخالفلكن      

منظومته الخاصة به قد تقترب تارة ويبتعد تارة أخرى من بعضها البعض، وهذا ربما يدل على أن 

 الباحث العربي يقتصر إلى تنسيق الجهد الجماعي في إطار مجمعات علمية.

ذا حاو  لوجدنا أنه مشكل نسقي لساني أي شكل المصطلح العربي بدليل  اإلخالفلنا فحص أسباب وا 

 أنه يعبر عن معطى ومفهوم واحد، فالتضارب يتموقع على مستوى الشكل ليس إال:

فهو عند رشيد بن مالك وبن كراد نظمي تركيبي وعند Sgntagmatique فلو أخذنا مثال مصطلح 

 بورايو توزيعي.

" االتصالالتي ترجمها رشيد بن مالك ب"الوصلة" وسعيد بن كراد " conjonctionوكذلك لفضة 

 اتصال الذات أو الفاعل بموضوع القيمة. همابوالوصلة يراد  االتصال" فلكل من االتصالوبورايو" 
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 Isotopieكما نستنتج أيضا التعدد في وضع المقابل للمصطلح المترجم مثل ذلك مصطلح         

الذي عدها بن مالك ب:"إيزوتوبيا" ووضع لها مقابل "نظيرة" وترجمها كل من بورايو وبن كراد" بقطب 

داللي"  "تناظر"، وكذلك نستخلص أنه في الوقت الراهن الذي تقدم فيه اللغة األجنبية مصطلحا واحد 

ول الدكتور عزوز" نجد له عدة ترجمات مختلفة في اللغة العربية بعدد الدارسين ولعل السبب كما يق

إما عدم اقتناع كل باحث بما يقدمه غيره من الدارسين واجتهاداتهم في المجال المصطلحي و كذا 

ما عدم اطالعه على ما قدمه غيره " أو "برغبة فردية تخضع لميول شخصية 1الهيئات و المجامع، وا 

 . 2بدال أن تكون نتيجة لفعل معرفي جماعي"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 1 ينظر سعيد بن كراد مدخل إلى السيميائيات السردية. -

، 2775اير " ين3عزوز أحمد، مجلة المصطلح، مجلة علمية أكادمية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، العدد  -

2 .33ص
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إلى المصطلح ذاته ،  الترجمة في الوطن العربي عائدا إما إلى المترجم أو اضطرابإن        

فيها بينهم  واختالفهمفقضية المترجم من مشاكلها قلة المترجمين واألكفاء وتفاوت مداركهم وثقافتهم 

 وقلة وعليهم بالمنهج الذي أنتج المصطلح ، 

أو المترجم وقد يكون السبب  ألصلاالمصطلح سواء  اضطرابأما قضية المصطلح فمن مشاكلها    

كما يقول صاحب المرايا  األحيانكذلك صعوبة المصطلح وغموضه وهذا يرجع في الكثير من 

 المقعرة أنه يعود إلى : 

روبية خاصة الظاهرانية و الهرمنوطيقية ية وما بعد الحداثية بالفلسفة األالمدارس النقدية الحداث ارتباط

 با حتى على قارئ من داخل الثقافة نفسها .هنا يجعل إدراك المعنى صع

 1. واإلبهامالعنصر الحداثي وما بعد الحداثي القائم على تعمد الغموض     

إن للترجمة أهمية كبيرة في نقل العلوم بين األمم والثقافات حيث تعتبر الجسر الذي تعبر من     

 .  األخر اإلنسانليتطلع على ما وصل إليه  األمةخالله هذه 

ينشط هادف وبناء ، ويرمي  اجتماعيوهي كما يعرفها " عياط" فعل ثقافي متطور يعبر عن إنجاز 

إلى توسيع دائرة الحوار والمعرفة في بيئته لشحذ فعاليته إلستعابه ألكبر قدر من حصائد المعارف 

لتخلص من .وهي مفتاح األمم لتالقي اإلنغالق الفكري من جهة وا اآلخرينخبرات  واكتساباإلنسانية 

 2التبعية المطلقة

                                                 

 .  110. ص 2771 –عبد العزيز حمودة : المرايا المقعرة . عالم المعرفة . مطابع الوطن د ط. الكويت 1

اصات الواقع و تصورات المستقبل ، مجلة المجلس األعلى للغة رهمحمد زرمان : الترجمة في الوطن الغربي ، إ 1

  . 21، ص  2777العربية ، د ط ، الجزائر ، 
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ونستنتج في األخير أن ترجمة المصطلح السميائي عملية معقدة ، نظرا لغياب البحث وتحميص 

جميع األعمال لهؤالء النقاد والمترجمين ومنجزاتهم في هذا الميدان ، وما قدموه بعد محطة معرفية 

مكنته بالخوض في مسار أسهمت في تخصيب عقل القارئ العربي عموما والجزائري خصوصا و 

 . السميائيالدرس 

طالعه على لغتين وتمكنه  ولذلك فللمترجم دور هام في نجاح هذه المهمة من خالل خبرته الواسعة وا 

 من اإلجراءات اللغوية .
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من خالل دراستنا لموضوع إشكالية المصطلح النقدي السردي في الترجمة )نماذج تطبيقية مقارنة( 

 توصلنا إلى مجموعة من النتائج على المستويين النظري والتطبيقي، تتمثل هذه النتائج فيما يلي:

الناس على تفق الناس على اصطالحه، فهو ما اجتمع االمصطلح هو: االتفاق والتعارف، أي ما "إن 

 . تسميته فنقول إنه اتفاق لغوي

للمصطلح كلمات أخرى تترادف معه وتتالقى معه في نفس المعنى منها ) األسماء، األلفاظ المرادفات 

 ( لكن أشهر كلمتين عرف بهما كلمتي )مصطلح و اصطالح (.

 يقصد بهما : االصطالح أي التوافق والمصطلح يقصد منه معناه االسمي .

لح علم يطلق عليه لقب علم العلوم ومفتاح كل العلوم كما يشترك مع العديد من العلوم علم المصط

ويتركز في مبناه عليها ، كعلم اللغة االجتماعي المصطلح النقدي جزئ من المصطلح العام ، وهو 

 مجموع األلفاظ االصطالحية لتخصص النقد .

عالم سباق الخيل ومن عالم الطبيعة  نشأة المصطلحات العربية من عالم األعراب وخيامهم، ومن

 .....تأسس المصطلح النقدي بخلفيات عديدة : 

اللغة ظاهرة جماعية فال يصاغ المصطلح بصفة اعتباطية بل البد له داللة واضحة ومناسبة تدعا  -أ

 له. 

 ب الهوية البد له أن يكون ذو طبيعة توالدية ، قابل لالشتقاق محمي من االنزياح عن معناه
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دخال الموضوع الذي يريد معالجته والمصطلح  -ج الوسائل النوعية: أي مجال تخصص المصطلح وا 

 يحمل حمولة فكرية ومفهوميه عبر تشكله في المكان والزمان بأبعاد تاريخية وحضارية. 

السرد هو قص األخبار حقيقية كانت أم خيالية وهو مصطلح نقدي حديث يعني نقل األحداث من    

 واقعية إلى صور لغوية.صورها ال

 .سلوبية ونظرية التلفظ والتداوليةظهور علوم أدبية تهتم بالسرد منها : السرديات والسيموطيقا واأل     

 يوجد نوعان من المصطلحات السردية:

 . مصطلحات تشترك في اللفظ وتختلف في المعنى 

 . مصطلحات تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى االصطالحي 

ودات الجبارة والفعالة التي بذلت من قبل النقاد والمترجمين إلى أن مسألة ترجمة المصطلح رغم المجه

 تبقى عائق أمام كل مترجم لم تتوفر له كل إمكانيات الترجمة وهو ما خلف اضطرابات

صعوبة ترجمة المصطلح السردي سببها الرئيسي اختالف الثقافات ونظرة المترجمين له المصطلح 

الغرب ربطه سوسير بالمجتمع محددا موضوعه في اإلشارات والقواعد المصطلح  السميائي عند

 السميائي عند العرب هو العالمة وكل شيئ وضع ليدل على كل شيئ أخر. 

 تعدد واختالف المترجمين في وضع المقابل للمصطلح المترجم .   
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، تحليل الخطاب األدبي وقضايا النص، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دط، دمشق، ينظر عبد القادر شرشار  - 1
 .401، ص6002
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  برواية ورش.القران الكريم 

 أوال: الكتب : 
 الكتب بالغة العربية :  -1

 إبراهيم أحمد ملحم : الخطاب النقدي و قرأة التراث نحو قراءة تكاميلية .  
 . 2002أحمد مطلوب : في المصطلح النقدي، منشورات المجمع العلمي، بغداد )د ط(،

، سوريا  1التطبيق ، دار الحوار لنشر و التوزيع ، ط تقنيات السرد في النظرية و ال امنة يوسف :
1991 . 

 توفيق الزبدي : أثر اللسنيات في النقد األدبي الحديث .
 (،  دار الكتاب اللبناني ،بيروت . 2 -1جميل طيبا : المعجم الفلسفي ) 

 . 1971محمد بن أبي بكر ، بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، دار الجليل ، بيروت ،، الرازي
 المصطلح في التراث النقدي، الناشرون للمعارف اإلسكندرية  : رجاء عبد ،عبد الرحمان بن خلدون

المقدمة )ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر (، 
 .  666، ص  2001دار الفكر، بيروت ، 

مقدمة في السيميائيات السردية ، و سيميائي للنصوصرشيد بن مالك : قاموس مصطلحات التحليل ال
. 

 سعيد يقطين : الكالم و الخبر مقدمة للسرد .
 . 1971، 1سمير مرزوقي جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة ، الدار التونسية للنشر ، ط 

   1997، بيروت ،  6الشريف الجرجاني : كتاب التعريفات ،دار الكتاب العربي ، ط 
 المرايا المقعرة ، المرايا المحدبة  ز حمودة :عبد العزي

       نحو عالم الجمال العربي، سلسلة عالم الفكر المجلس الوطني للثقافة  عبد العزيز الدسوقي :
  .الفنونو 

المصطلح النقدي العربي تأمالت في الوعي النقدي و الصياغة المفهوم مجلة الخبر ،  لحن دحو:
   .جزائريأبحاث في اللغة و األدب ال

 محمد خبير الباتاي : مثال حول أزمة المصطلح . 
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المجلة المغربية بدراسات الترجمة ، العدد األول مركز الدراسات و البحوث اإلنسانية  محمد الديداوي :

 . 111ص  -2011و اإلجتماعية ، المغرب ،
  .نظريته الحديثة، مجلة السرديات محمد ساوي :

علم  . 1991اللغوية لعلم المصطلح ، دار غريب ، القاهرة ،  محمود فهمي حجازي : األسس
 . 1976المصطلح ،مجلة مجمع القاهرة ، 

الترجمة في الوطن العربي ، إكرصات الواقع و تصورات المستقبل ، مجلة المجلس  محمد زرمان :
 . 21، ص 2006األعلى للغة العربية ، د ط ، الجزائر أ 

 شعرنا القديم و النقد الجديد  وهب أحمد رومية :
 
 : المترجمةالكتب  -2

يكو : بيروت لبنان  1السميائية و فلسفة اللغة ، تر : أحمد األصمعي ، المنطقة العربية ، ط  إمبرتوا 
 .  16، ص 2002، 

شاكر عبد الحميد أكادمية  :ريتا تشا ندرل : معجم المصطلحات األساسية في علم العالمات ، تر
 .  2002الفنون ، 

 فردينا ندي سوسير : علم اللغة العام ، تر : ديو ئيل يوسف عزيز ، بيت الممصل 
 ميشال أريفيه وغيره: )السميائية األصول، القواعد، التاريخ(، تر: رشيد بن مالك. 

 
 ثانيا: المعاجم:

 للغة العربية، القاهرة .م اعج، م2".ط  2 -1ياس: معجم الوسيط " إبراهيم إ
 1991، بيروت ،  1إبن منظور : لسان العرب ، دار صادر ط 

 . 1س اللغة ، تحقيق عبد السالم هارون، د ت ج ي: معجم مقايفارس ابن
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 ملخص:
ناقشنا في بحثنا هذا والمعنون بإشكالية المصطلح النقدي السردي في الترجمة )نماذج مقارنة(      

فعرفنا في الفصل األول، المصطلح لغويا و اصطالحيا وتطرقنا إلى مرادفاته الداللية وخصصنا جانبا 
والصعوبات التي واجهها للمصطلح النقدي والسردي وفي الفصل الثاني تناولنا جهود الباحثين 

المترجمين في ترجمة المصطلح والتي وقفت عائقا أمامهم وتحدثنا كذلك عن المصطلح السميائي عند 
 الغرب والعرب.

أما في الفصل الثالث فكان عبارة عن نماذج تطبيقية مقارنة لبعض المصطلحات األجنبية السردية 
 ال آريفيه وغيره، ترجمة رشيد بن مالك.إلى العربية واختالف الترجمات لها في مدونة ميش

 وخلصنا إلى أن مشكلة ترجمة المصطلح تبقى عائق 
 أمام المترجمين لعدم توفر إمكانيات الترجمة.

 كلمات مفتاحية: 
 sémiotique، السيميائية:critiqué، النقد:traductions، ترجمة: terme)مصطلح: 

 .   conventionالمواثقة: 
Nous en avons discuté dans notre recherche intitulé: le problème du récit 
terme monétaire en traduction (par rapport aux modèles appliqués), nous 
avons défini dans le premier chapitre: Le terme linguistiquement et 
idiomatiques, et mettre de côté de côté pour le terme récit de trésorerie. 
nous avons abordé au deuxième chapitre les difficultés qu'ont rencontré les 
traducteurs dans la traduction du terme de récit monétaire. 
et nous avons parlé aussi du terme sémiologique chez les arabes w 
l'occiden. 
le troisième chapitre était des modèles pratiques comparés de quelques 
termes étrangers récitatifs et la différence entre les traductions. 
We have discussed this in our research: the problem of the narrative term 
monetary in translation (in relation to applied models), we defined in the 
first chapter: The term linguistically and idiomatic, and set aside for the term 
narrative of TreasuryWe discussed in the second chapter the difficulties 



encountered by translators in the translation of the term monetary 
narrativeAnd we have also spoken of the semiological term in the Arabic 
languages o OccidenThe third chapter was comparative practical models of 
some recitative foreign terms and the difference between translations 
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