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م   قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسّل

كم ﴿ من اصطنع إلیكم معروفا فجازوه، فإن عجزتهم عن مجازاته فادعـوا له حتى تعلموا أّن
اكرین   ﴾قد شكرتم، فإنّ اهللا یحب الشّ

م بواسع الشّكر والتّقدیر إلى أستاذي    ال یسعنا ونحن في هذا المقام إّال أن أتقدّ

ل بقبول اإلشراف على هذا البحث * عـلي بخوش*الفاضل    الذي تفضّ

  ولم یبخل علي بمالحظاته العلمیة مع منحي حریة إبداء الرأي 

  بلغة الحوار بین األستاذ والطالب

م خالص ا   لشّكر والعرفان إلى األساتذة الكرامكما ال یفوتني أن أتقدّ

  * طرفایة رف، لخضر تومي، ومسعود قاسم، وأمالا، وعامر شمعرف رضا*

  دون أن أنسى جزیل الشّكر إلى أساتذتي في قسم اآلداب واللغة العربیة الذین 

رشاداتهم وحب استقبالهم وتزویدي بكل  ٕ   ساعدوني كثیرا بتوجیهاتهم وا

  ما أحتاجه من وثائق 

  فإلیهم مني جمیعا أسمى معاني الشّكر والتّقدیر



  

  

  مقـدمـــــــة
 



: ةــــــمقّدم    

 
 أ 

 

مذهل في الوعي الّنقدي مع الثورة الّنقدیة الّنقدي الجزائري تزایدا بشكل   عرف الخطاب      

بین األدب  حتكاك بین الحضارات في إطار المثاقفةاالتي شهدها القرن العشرین، واتساع ال

الغربي واألدب الجزائري، مّما فرض اإلهتمام بالمصطلح الّنقدي باعتباره ظاهرة ثقافیة عالمیة 

یقوم علیها تأسیس الخطاب الّنقدي، فال وجود لخطاب نقدي دون تحدید المصطلحات الّنقدیة 

كن من الخاصة به ألّن المصطلح یستطیع اإلمساك بالعناصر الموّحدة لضبط المفهوم والّتم

في الّتصور، ویرسم المعالم  تجمیعیة لما قد یبدو مشتتاانتظامها في قالب لفظي یمتلك قّوة 

لیس من الیسیر الوصول إلى معرفة من المعارف دون ثبت المصطلح،  رسما مختصرا، إذ

وعیا بقضّیة المصطلح وأهّمیته في  الملك مرتاض من الّنقاد الّناقد الجزائري عـبدوبهذا كان 

الخطاب العربي، وكما وتعریبه وترجمته بما یوافق الخطاب الّنقدي فقد عني بضبطه وتحدیده 

من خالل تقدیم قراءة للّنصوص األدبیة في إجرائیا مصطلحات جدیدة، وتمّثلها عمل على 

  .ظّل معطیاتها

لّنقدي عند عبد الملك مرتاض وكشف المصطلح ا ارنا لموضوعانطالقا من هذا كان اختی   

استیراتیجیة شكله بما تضّمنه من خلفیات فكریة ومرجعیات معرفیة، فجاءت هذه الّدراسة 

  .المصطلح الّنقدي عند عبد الملك مرتاض: بعنوان

كان الّدافع وراء اختیار هذا الموضوع هو الّرغبة الملّحة للبحث في الخطاب الّنقدي و    

  .م أعالمهالجزائري وعند أه

البحث لیس بالجدید المطلق وال بالمتداول المكّرر، وٕاّنما هو دراسة قد سبق إلیها وموضوع    

  .بعض الباحثین ولكن تختلف عنها في الّطرح والّتحلیل

  

  



: ةــــــمقّدم    

 
 ب 

الجزائر؟ وما اشكالیة المصطلح في ما مالمح الّنقد : البحث من عّدة اشكالیاتانطلق هذا    

المصطلحات الّنقدیة التي تّم توظیفها في خطابه أهم الّنقدي عند عبد الملك مرتاض؟ وما 

   الّنقدي؟

فكان المنهج الوصفي الّتحلیلي الذي یقوم على عرض ووصف أّما بالنسبة للمنهج المّتبع    

داة المساعدة في الّتفكیك والّتعّمق في البعد المعرفي لألعمال الّنقدیة، وقد مّثل الّتحلیل األ

  .حتى تستوفي حّقها من الّدراسةالّدراسة المصطلحیة 

أّما المدخل فكان متعّلقا بمالمح  ولقد توّزعت مادة البحث إلى مدخل وفصلین وخاتمة،   

 إشكالیة الترجمة، وٕاشكالیة المنهج، وٕاشكالیة: حیث خّصص بالعناصر الّتالیةالّنقد الجزائري 

  .المصطلح

اشكالیة المصطلح الّنقدي والذي : بــــ خّصصناه للجانب الّنظري معّملة أّما الفصل األّول فقد

  .وضع المصطلح الّنقدي وٕاشكالیته طرائق تعریف المصطلح لغة واصطالحا وكذاتضّمن 

إلى المصطلح الّنقدي عند أن نعرض فیه  لفصل الثّاني جاء تطبیقیا، ورأیناأّما بخصوص ا

األّول المصطلح الّسردي والثّاني : ، وتلخص إلى عنصرین أساسیینبد الملك مرتاضع

  .المصطلح الّشعري

ذا ـــــالل هــــــا من خــــــا إلیهـــــــلنج التي وصــــــم الّنتائـــــــة ألهــــــت محّصلــد كانـــــة فقـــــا الخاتمــــأمّ 

  .ثــــالبح

وقـد استعنت في هذا البحث بمجموعة وافرة من المصادر والمراجع فنخص بالّذكر كتاب    

في نظریة الّروایة لعبد الملك مرتاض وكتاب اشكالیة المصطلح في الخطاب الّنقدي العربي 

  .الجدید لیوسف وغلیسي وكتاب في المصطلح الّنقدي ألحمد مطلوب



: ةــــــمقّدم    

 
 ج 

الوقت نفسه شّكلت حافزا للمضي قدما نحو وفي في هذا البحث صعوبات  واعترضتنا    

الهدف المنشود، وكانت في اتساع الموضوع وكثرة المصادر مّما جعلتنا نشتغل على نطاق 

مفتوح یشمل المدّونة الّنقدیة لعبد الملك مرتاض ككل، والتي تتعّدد مشاربها وخلفیاتها 

  .المعرفیة

ن قّدم لي ید العون وعلى رأسهم األستاذ المشرف لكّل م شكر والعرفانجزیل البقّدم تأوأخیرا   

على رحابة صدره ورعایته لهذا البحث من خالل مالحظاته القّیمة التي أكسبتني ثقة بالّنفس 

ألعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم بقراءة ر موصول أیضا على هذا الوجه، والّشكالهتمامه 

     .المذّكرة وٕافادتي بتوجیهاتهم الّسدیدة

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  لــــــــدخــم

  الجـزائــــــــــريفي  مالمـــــــــح النـقـــــــد
 



  

  :الفصل األول

  إشكالیة المصطلح الّنقدي

  تعریف المصطلح لغة واصطالحا: أوال

  حــــــع المصطلـــــــق وضـــــــطرائ: ثانیا

  ديــــــح النقــــــف المصطلــــتعری: ثالثا

 ديــــح الّنقــــــة المصطلـــإشكالی: رابعا
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 " Terme : "مفهوم المصطلح 1.

ي ــــــــا التـــــرز القضایــو من أبـــــوه باحثیند من الـام العدیــــدي باهتمـــــي المصطلح النقــحظ   

نهــــــــــا ـارسیـــــــن لكارب واختالف بین الدّ ـــــنقطــــــة تقر من الندوات فكـان ــــــــا الكثیــعقدت ألجلهـ

ل ما ـــــــألزمـــــــــة المصطلـح وك لّ ــــــاد حــــكانـت فـي  مجملهـا تصب في مصب واحد وهـو إیج

 حواالصطالح من ناحیة اللغة ـــــوم المصطلــــــمفه ا نتساءل عنـیــه وهذا ما جعلنینطــــوي عل

  . بشكل عام ثم المصطلح النقدي بشكل خاص؟

  :لغة. أ

دیــــــــــــــد لهــــــــــــذه إن البحـــــث عــــن أصـــل الكــلمـــــة، أمـــر یساعــد على الفهـــــم والوضـــوح الشّ    

  .فظـــــةاللّ 

الدالة ) صلح(من مادة مأخـوذة " مصطلح"غویة نجــد أن كلمة وٕاذا عدنا إلى المعاجـــم اللّ    

اد ـــــــالص :"أي أنــه نافــــــع ویـذهـــب فـي ذلـك ابن فـارس إلـــى: علــى صالح الشيء وصلوحـــه

  .1"ء أصــل واحــد یدل علـــى خالف الفســــاداــوالالم والح

ومن خــالل ما ذهب إلیه ابن منظــور في معجمـــه لسان العرب الذي كان متفقّــــا ومؤیدا    

: صلـــــح:"فـــي سـبیــــل الطـریــــق الـــذي صــــاغ إلیــــه ابن فــــــارس، حیـــث یــرى ابــن منظــــور أن

  :بو زیدضد الفساد صلح یصلح ویصلح صلوحـــا وصلوحا، أنشد أ: الصالح

 .2"فكیـف بإطراقــــي إذا ما شتمتنـــي؟ وما بعـد شتــــم الوالدیـــن صلــوح   

  

                                                           
،  )د ط(للطباعة ، بیروت ، لبنان ، معجم المقاییس في اللغة ، دار الفكر : الحسین احمد بن زكریاء وابن فارس أب 1

   .574ص 
2
،    4، مج1997، 1بیروت، لبنان، ط ، دار صادر،لسان العرب: حمد مكرمالفضل جمال الدین م وابن منظور أب  

   .60ص
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ــاد فــــي تعریفـــــــــه ـــح النقــــــــدي لعـــــــــزت محمــــد جـــــــــاب نظریــــــة المصطلتــــــــــوجـــــــــــــــاء في ك   

حددت : حـادة صلــــــمــن الم) أصلح(ـل ــــــــــدر میمــي للفعـــــمصــ:"ح بقولـــهـــــــالمصطل للفـــظـــــــــــــة

د ـــــــــــــا ضـــــان أي أنهـــــــــــــإلستحسرادف اـــــــــــا تــــــــادة بأنهــــــــــذه المــــة هــــــدالل ةـــــــــــم العربیـــــالمعاج

ادة تعني ـــــذه المـــــــة على هــــــات الدالـــــــــذه الكلمــــــة أن هــوص العربیـــــاءت النصــــوجاد، ـــــالفس

ن قوم ــــــاد بیــــن المعنى الداللي األّول والمعنى الداللي الثاني، فاصطالح الفســـــاق وبیـــــاإلتف

  .1"الیتم إّال باّتفاقهم

و ــــوه]) صلح[أي من الفعل (والّصلح اسم منه :"ه ــــا بقولــــة وضوحـــــویزید الفیومي اللفظ   

  .2"وم وفقت وتصالح القوم اصطلحواالتوفیق، ومنه صلح الحدیبیة وأصبحت بین الق

أنهـــا كلمـــة ردیفــــــــة لكلمــــة ) المصطلح(ونلخص من كل هــذه التعــــاریف اللغویـــة للفظــــة    

اإلتفاق، وأن المصدر داللة اإلتفاق مثل داللـة فعلـــــه أي المصدر والفعــــل یحمـــال المفهــــوم 

  . نفســـــه والداللــــــة 

عدید من المعاني لهذا الجــذر إّال أّنــــه ینجــــم عن هـــذا التعریــــــف رغم أنها توّلدت عنها ال   

  .نظـــــرة داللیـــــة واحدة وهي اإلتفـــاق ، وهذا التعدد ما هو إّال إختالف النظــــــرة 

  :اصطالحا - ب

م والرؤى ـــــالمفاهیة من ــــم والغرب مجموعــــة العرب منهــــاء اللغــلقـد واجه العدید من علم   

  البحث  م یهدف إلىــم قدیـــح علــفعلم المصطل:"التي سلطت الضوء على خدمات هذا العلم 

  

 

                                                           
، 2002،ص 2002، )ط.د(نظریة المصطلح النقدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب : عزت محمد جاد: ینظر 1

   .29ص
   .11، ص  2002، 1الكتب الحدیثة ، األردن، طعالم : في المعجمیة والمصطلحیة: انياني سنّ سنّ  2
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 في العالقــــات بین المفاهیـــم العلمیــــة والمصطلحــــات اللغویة التي تعبــــر عنها إنها الّدراســـــة

  .   1"دین مختصة من النشاط البشريالمیدانیة لتسمیة المفاهیم التي تنمي إلى میا

روزه على ــــة من العوامــل تسهـــــم في تطــــوره وبـوعلیه فإن علم المصطلح یخضع لمجموع  

  . الساحـــــة األدبیـــــة جمعـــــاء

 ّرره یبـــــــــــلـــــوم ألنّ ـالعـة كبیــــرة في تحصیــــل ـــــلمصطلــــح أهمیـــا أّن لـــــع لنــــــذا یتضـــــــــله      

ن أكثر أ:"ه ــــــبقول التهانويده ـــــیؤكّ  دث ، وهذا ماـــــث أو المتحــــویوّضح قصد كل من الباح

ل ـــح ذلك ألّن لكـــاه المصطلــــو اشتبـون هـــــــــة والفنـــــوم المدونـــــــف العلـبه في مختل ما تحتاج

  .2"هــــا بـــــاصطالحم ـــــــعل

قصــــوى تحتاجهـــــا  ة كبیــرة وضرورةـــــح أهمیــــلمصطلل أنّ  یه فإننا نفهم من هذا القولوعل   

ر الحیــــاة في مختلـــف المجاالت، وفي السیـــاق ــــــوم والفنـــــون لمعالجــــة مظاهــــــــــف العلـــمختل

وع ــــــد في الرجــــــن والتي تتجســـــــر وسیلتیـــبـم عـــه یتـــلمـق عـــطری:"أّن  ويــالتهانه حّدد ــــنفســــ

ات ــا اللغـــــت فیهـــب التي جمعـــوع إلى الكتــــن في الرجــــة فتكمـــــم، أّما الثانیــــذة العلــــإلى أسات

  .3"ةـــــــــالمصطلحی

ه ـــــــد سواء على أنّ ـح أو اإلصطالح على حــوم المصطلــــورة مفهــیمكن بلآنفا ق ــا سبمّ وم   

 ة على وضع شیئ ما ، وهذا ــــة مخصوصــــــاق طائفــــــذي یتجّلى في اّتفــــاص والـــالعرف الخ

  

 

                                                           
، جامعة منتوري )مخطوط(ماجستیر،مقّدمة لنیل شهادة ال استراتیجیة الخطاب النقدي، رسالة: یمینة بن سویكي  1

   .39، ص 2007قسنطینة ، الجزائر، 
   .7، ص 2002، )ط.د(في المصطلح النقدي ، مطبعة المجمع العلمي ، بغداد ،: أحمد مطلوب: ینظر 2

   .7ص : المرجع نفسه  
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شیئ باســــم ما  المصطلح عبارة عن اّتفاق قوم على تسمیة،:"الشریف الجرجاني ما یؤّكده 

  .1"ینقــــل عــن موضعـــــه األّول

ق ــــــات التي تنبثـــــصطلحونلمس من خالل هذه النظرة أّن عملیة المصطلح هي نتاج الم   

  .خالل تفاهم فئة أو طائفة معینة تواضع الذي ینتج منالو  في االتفاقفي األصل 

ق هدف ـــــع حتى یحقــــاق والتواضـــــد اإلّتفــــبع الــــزا وقابال لإلستعمــفالمصطلح یكون جاه   

ل ـــن السبیــــن أساسییــــوم على ركنیــــة خاصة تقـعالمة لغوی:"ومبدأ التواصل، فالمصطلح ، 

  .2"إلى فصل دالها التعبیري عن مدلولها المضموني

ارة ـــــل بینهما، وبعبــــن الفصــــث الیمكــــول بحیــــال والمدلة الدّ ــأي أّن المصطلح هو بمثاب   

  .اهــــظ ومعنــــل بین اللفــــن الفصــــرى الیمكـــــأخ

ح ـــــــظ المصطلـــــرون لفـــي ال یذكــــرب القدامـوجدنا أّن الع:"اـــــا كتبنــــــا ثنایــــــما تصفحن وٕاذا   

ر، ــــــــع عشــــــد في القرن الّتاســـــرة وبالتحدیـــــة متأخــإلى حقب مون بتعریفه وتواصل ذلكیقو  وال

ه ــــــــح علیـــــوا علیه أو اصطلــا نجدهم قد استخدموا لفظة المصطلح في قولهم اصطلحـــولكنن

ا ــــــــا خالصـــــة شحنـــــــــــــة مشحونـــــل هي لفظــة مجردة بــــة المصطلح لیست كلمة بسیطــــــوكلم

  .3"عــــــري واســـــوم فكـــــــا إلى مفهـــــیحیلن

  بأّنه أداة من أدوات التفكیر ووسیلة من وسائل التقدم األدبي، :"ویعرف المصطلح أیضا    

   

  

                                                           
   . 7ص  :المرجع الّسابق :أحمد مطلوب 1
 م2009، 1إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات االختالف، الجزائر، ط: یوسف وغلیسي 2

   .22، ص
المصطلح النقدي عند أسامة بن منفذ في كتاب البدیع في نقد الشعر، دار عبیداء : أحمد یحي علي الدلیمي: ینظر 3

   .32، ص2014، 1عمان، األردن، ط
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وهو عبارة عن لغة مشتركة یتم من خاللها التفاهم والتواصل بین الّناس عامـة أو بین فئـــــة 

  .1"من مجاالت الحیاة والمعرفةوطبقة خاصة في مجال محدد 

نستخلص بعض النقاط نراهــــا هذه التعاریف المسجلة أمامنا یمكن أن ومّما سلف فإّن    

  :سنقوم بتصنیفها على النحو اآلتي و من شروط علم المصطلح حــــن من وجهة نظرنا ن

  :اق ـــــــــدأ اإلّتفــــــمب: أوال

 ة منــــــــرف مجموعـــــا من طـــــق علیهــــــة مّتفــــــات المدّونـــــالمصطلحون ـــــب أن تكـــــأي یج   

  .ون رصید وحصانة معرفیة تؤّهلهم إلى ذلك كّل حسب مجالهـــــاألشخاص یمتلك

  :مبـــــدأ اإلختـــــــالف :اــــــثانی

أي یجـــب أن یكــــون المصطلـــح المختــــار بعیدا عن المصطلـــــح الحقیقــــي ال من ناحیـــــة    

في الدال مثـــال ذلك  ول واختالفهـــاــــا في المدلـــــظ أي اشتراكهـــــة اللفـــــا من ناحیــالمعنى وٕاّنم

ردات ـا عّدة مفــــتقابله الحزنة ــــنجد مثال كلمم الداللي ـــي أو ما یسّمى بالمعجـل الداللــــالحق

ف ــــا وتختلــــات تشترك معنـــذه الكلمـفه... البكاء، األلم، الصراخ ، الحنین:لــفي المعنى مث

   .لفظا

: اــــــن همـــــقد وضع صفة المصطلح الجّید بشرطی:"علي القاسمي وفي هذا السیاق نجد    

وم أو ـــــفهو عدم تمثیل المفه: الثّانیةل، أّما ـــــتمثیل كل مفهوم أو شيء بمصطلح مستق أوال

  .2"دــــــح واحــــــر من مصطلـــالشيء الواحد بأكث

  

                                                           
المصطلح النقدي والبالغة عند اآلمدي، في كتابه الموازنة ، بین شعر أبي تمام والبحتري، دار : نـــوح أحمد عبكل 1

   .27، ص 2011، 1ردن، طحامد ، عمان ، األ
   .9.8لنقدي، صفي المصطلح ا: أحمد مطلوب 2
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ـّوه أن التمثیـــــل یجـــــــب أن ـــــذان الشرطیـــن حیث ینــــقد وضع ه علي القاسميفإّن وعلیه    

ذا أمر غیــر ــــــد، ویرفض تعددیـــة المصطلـح، ولكــــن في اعتقادنــــا هــبمصطلح واح یكــــــــون 

دة ـــــة واحـــــل داللـات من تحمـــــر من المصطلحــــــد الكثیـــأغلب األحیان ألّنه یوجصائب في 

ا ـــــّد ذاتهـــــــة في حـــــا إشكالیــــــــذا برأینـــوهاء ـــــّدة أشیـــــــــد دال على عـــــــح واحــــــــــاك مصطلـــــوهن

ات ــــد المصطلحـــــیــــل توحـــر من أجـدا أكبـوا جهـــن أن یبذلــن والمترجمیـرض على الباحثیــــــتف

ه على ـــــنفسارض ـــال الفـــــة اإلشكـــــت بمثابـــح التي أصبحـــــة المصطلــــــاء على تعّددیــــوالقض

  .اــــــــف أنواعهــــــلـوم بمختـــــة العلـــــساح

د ــویمكن أن نقول إّن داللة المصطلح تختلف في معانیها فیمكن أن یكون مصطلح واح   

قد تعدد بهـــا العنصر المثبـــــت لفظة الوزن : مثال ذلكوله لفظ واحد تختلف دالالته نهائیا 

ح ــروض ولتوضیـو خاص بالعـوم آخر وهــردد بمفهـا تتــــالوزن نراه مةكل للبناء الخیمة ولكن

وسّماه ابن وهب دل ـــالبفسّماه المبّرد :"ات ــــكمصطلح اإللتفأكثر نقدم مثاال في علم النحو 

  .1"راضــــــــاإلعتوّسماه الباقالني رف ــــــالص

ه ــــعن طریق الترجمة تكون لدیفهناك مصطلح وهذا خیر دلیل على تعّددیة المصطلح،    

اك مثال فهنــــكمصطلـــــح الشعریـــــة عــــّدة مفاهیـــم وهـــو في الواقــــع یحیــــل إلى معنى واحـــــد 

من یطلق علیها مصطلح الشعریة وهناك من یطلــق علیهــــــا مصطلـــــــح األدبیــــــة واآلخریـــــن 

  .الجمالیــــــةا مصطلح یطلــــــق علیهــــــ

م ـــــن اهتمـــــو بعلــــالذی نـــــر من الباحثیـــــح عند كثیـــأّن المصطلالمفاهیم السابقة نجد ومن    

  .المصطلح یتجّسد في ذلك اإلجماع العقلي والفكري حول مصطلحات ما

  

 

                                                           
   .37المصطلح النقدي عند أسامة بن منفذ في كتاب البدیع في نقد الشعر،ص: أحمد یحي علي الدلیمي  1
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اّتفــــــاق طائفـــــة على :"هووفي األخیر یمكن القول إّن المصطلح في معناه اللغوي العـــام    

  . 1"مفهـــــوم بلفـــــظ أو تركیـــــب، فهـــــو مـــــا تعارفـــــوا علیه واّتفقــــــوا من مفاهیــــــم اصطالحیة

ة، ــــــة معینـــــة أو طائفـــــن فئـــــــدث فیما بیــــــالذي یحم ـــوالتواضع والّتفاه االتفاقوبالّتالي فهو  

  :ح ـــــللمصطلن ــــن أساسیتیــــلفظتی یجعلنا أمام وهو بهذا المعنى

  .اّتفاق المتخصصین على داللة دقیقة -1

  .2"اختالف المصطلحات عن كلمات أخرى في اللغة العامة -2

                  .ربــــــــــح عند العــــــــوم المصطلـــــــــة لمفهــــــــــذا بالنسبـــــــه   

 ه عنــــــــذي نقلــــــال مــــي بوخاتــــــموالي علاحث ــوم البـــمفهي بــــــفنأت ربــــــسبة للغبالنأّما    

ّددة ـــــالمصطلح كلمة لها في اللغة المتخّصصة معنى محّدد وصیغة مح:" في قوله فاتشیك

ّدد ـــــــال محــــــة تنتمي إلى مجــــرء أّن هذه الكلمـــــالمر ـــعادیة یشعا یظهر في اللغة الــــ، وحینم

  .3"ودقیق

ة ــــــة متخّصصــففي تعریفه هذا نلمس من  خالل نظرته أّنه یرّكز على أّن المصطلح لغ   

  .أي ینتمي إلى مجاالت محّددة من النشاط البشري لتظهر في اللغة العادیة

 الــــــــذي حـمصطل) ةـــــة، انجلیزیـــــــفرنسیة، ألمانی(ة ـــــــة األوروبیـــــــــي اللغل فــــــــد استعمــــــــــوق   

  مرتبــــــــط Terme  حـــــفالمصطل:"وح ــــّددة بوضـــــــــــى ومحـــــــنــة المعـــــــــة دقیقـــدّل على داللــــی 

  
                                                           

، 2005، 1التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة ، دار النشر للجامعات، القاهرة ، مصر، ط: محمود عكاشة  1

   .202ص
مصطلحات الخطاب والمتخّیل عند محّمد لطفي الیوسفي، رسالة مقّدمة لنیل شهادة الماجستیر ، : فایزة بن خلیفة  2

   .14، ص2012.2011جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر، 
، 1حالمصطلح النقدي المعاصر مفهومه وٕاشكالیة وأسسه المعرفیة ، مقیاس مدارس نقدیة ، م: نور الّدین صدار 3

   .2ص
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ه، كمــــــا أّن المصطلـــــح الواحـــــد تتحــــّدد داللتـــه بیـــن ــــــــذي یــــدّل علیـــــــــوم الـــــــــــــالمفهـوح ــبوض

ات ــــط المصطلحـــه وســـــق مكانتــــرین طـــــــه أي عـــــــــــق نفســـــیــــــص الدقـــلتخصمصطلحـــــات ا

ل ــــــــــّدد داخـــــــو یتحـــــب التخّصص، وهـــــّوره بحســـــلمصطلح یخضع في تطا م أنّ ـرى، ثــــاألخ

  .1"صصه هذا التخـــــذي یكونـــام الـــــالنظ

ا ـــــــا دقیقـــــل أن نحّدد تعریفـــــه لیس من السهــــول أنّ ـــــن القــبناء على التعاریف السابقة یمك   

من التعاریف في  د تلقي كثیـــــــرـــــح فقـــــــوم المصطلـــــــمفهدد في ــــللمصطلح وذلك لوجود التع

د ــــظ جدیــــراج لفـبعض الّدالالت من حیث المعنى ومن حیث التراكیب وذلك عن طریق إخ

  . علیه أو اإلختالف االّتفاقرط ـــــى األصلي بشــــــف للمعنــــبمعنى آخر مخال

معنـــــاه األصلي اللغـــــوي الذاتي كمــا ن ــــبــــط بیـل مسألــــــة تر یشكّ ة ـــة فنیـــفالمصطلح تسمی   

   .تربطهـــــا بالمفهـــــــوم الجدیـــــد المستقبلي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 3ص: المرجع السابق : نور الّدین صدار  1  
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  :طرائق وضع المصطلح. 2

ث ــــــــدي حیـعبد الملك مرتاض على الطرق المعروفة في وضع المصطلح النقعتمد لقد ا   

  :ي كاآلتيــــــة وهــاألخیر كغیره من المصطلحات األدبیة والبالغیة بطرق مختلفیصاغ هذا 

  :االشتقاق. 1

ن ــغوییلال بحوث اقــــــاالشتقشغل :"د اللغة حیثـــــا في تولیـــــا هامـــــمكّون اقـــــــاالشتقل ــــیمثّ    

اظ ذات ـــد ألفـة في تولیـــــا األساسیـــــومادتهة ــــن، باعتباره أصل الكلمـــــالقدامى منهم والمحدثی

   .1"ةـــــمعاني محدث

ة أو ــــة من كلمـــأخذ كلم:"وـــد هـــابن دریم كما روى ــوي القدیـــه اللغــــفي مفهوم فاالشتقاق   

  .2"ظ والمعنىــي اللفـــا فب بینهمـــــأكثر مع تناس

ة في الكلمة ــأن تحتوي المشتقات الحروف األصلیشرط كاتبون / كاتب/ كتبمثال ذلك    

  .اة والمعنى معـــــــعلى أن تكون بینهما تناسب على المستوى الصیاغ

ة ــــون مطابقـشرط أن تك) مصدر أو جذر( تولید لفظ من لفظ قاعدي :"هو االشتقاقإّن    

  .3"كلیة أومجاورة داللیة بینه وبین اللفظ ومعناه

  ت ــــن نقصض الحروف، وإ ـــن اّتفقا ببعـّن كل لفظیا:" االشتقاق كتابفي  الزّجاجویذكر    

  

                                                           
، رسالة مقّدمة لنیل شهادة الماستر، جامعة " قراءة في الشكل والمضمون"المصطلح اللغوي  إشكالیة: نبیلة شباح 1

   .10، ص 2011منتوري، قسنطینة ، الجزائر، ماي 
 عبد الملك مرتاض -توظیف المصطلح النقدي السیمیائي في الخطاب النقدي العربي  إشكالیة: عبد الرشید همیسي 2

   .17، ص2012، 2011رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر،  - أنموذجا
   .105، ص2009، 1ختالف ، الجزائر، طالترجمة والمصطلح ، منشورات اال: السعید بوطاجین : ینظر 3
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  .1"ـانــــــــــــر، فهمــــا مشتقـــــــــــــروف أحدهمــــا عن اآلخــــــــح

ـــون ـــــإّال أّنهــــا تجمــــــع على مضمـــوتختلف  االشتقاقلمفهوم أّنه قد تتعّدد التعریفات نجد    

  .دـــــــواح

ت ــة والتي خّصصــــع القدیمـــفتعّدد هي األخرى إذ نجد أن في المراج االشتقاقأنواع أّما    

د ـــــــ، فنجد ابن جني قاالشتقاقّد ألنواع ــــع حــا في وضـدراسات فیه قد الیكاد یّتفق أصحابه

  : اــــــــــن همــــــره في نوعیــــحص

  :رـــــــــاق أكبــــــاشتق -1

ى ـــة معنــــــه الستـــــه وعلى تقالیبــــــد علیــــــــة فتعقـــالثیـــول الثـــــذ أصال من األصــــأن تأخهو    

د شيء ــــه، وٕان تباعــــا علیـــــد منهــــل واحـّرف من كـــة وما یتصــــــب الستـــع التراكیـــد تجمــــواح

: اـــــوتقّلبـــاتهــ "قول"ة على ذلك ـــــــه، ومن األمثلـــل إلیــالصیغة والتّأویرد بلطف من ذلك عنه 

   . ةـــــا اإلسراع والخفّ ـــــــكّله تفیدوقلو، ولق، لوق، لقو 

  :اشتقــــــاق أصغــــــــر-2

 هــــــت صیغــــاختلفإن "ه وـــــع بین معانیــــــول، فتتقراه فتجمـــــــذ أصال من األصــأن تأخ":هو   

  .2"ومبانیه

  :وهناك من النّقاد من یرى أّن االشتقاق له أربعة أنواع   

  ي ـــــــر فـــــــــــك بتغییـــرى، وذلــــــن أخــــة مـــــلمـــــزاع كـــــتـــان:"وه:ــــــــــرـــــیاق الصغــاالشتقــــــــــــــــــ* 

  

  

                                                           
   . 23، ص 2005، 1، مكتبة لبنان، ناشرون ، بیروت، لبنان، طاالشتقاق: حنا طرزيفؤاد  1
   . 10ص: المرجع السابق  2
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  .1"بینهمـــــــــا في المعنى واّتفـــــاق في األحرف األصلیـــــة وفي ترتیبهـــــــاالصیغة مع تشابه 

روح، ــــــارح، ومشــفإّنه دال على مطلق الّشرح فقط، أّما ش) شرح(ومثال على ذلك الفعل    

أي في ) ح.ر.ش(ا تشترك في ـــــروف لكّنهـة، واكثر حـــــلر دالــــــا أكثـــــرح فكّلهـــــــویشرح، واش

  .تركیبها

الــــــذي یعتمـــــد على االشتــــراك في الحـــروف الثالثـــــة :"هو: االشتقـــــــــــــــــــــاق الكــبیـــــــــــــر* 

ــــــة وما  بغض النظر عن مواقـــــع هــــذه الحـــروف وترتیبهــــا، ویمثّــــــل له عــــادة بالتقالیــب اآلتی

  .2)"م.ل.ك)(ل.و.ق)(ب.ك.ر(یتفــــــّرع عنهــــا 

ه ـــبمعنى أّن هذا النوع من االشتقاق في كون قدرته على تولید وٕانتاج ألفاظ جدیدة إّال أنّ    

  .أضعف أنواع االشتقاق من الوجهة العملیة

بعـــــض مجمــــوعــــات ثالثیــــــة مــن األصـــــوات  ارتبــــاط:"هو :االشتقــــــــــــــاق األكبــــــــــــــــــــر* 

ببعض المعاني ارتباطا مطلقا غیر مقّید بترتیـــب فتــــدّل كـــل مجموعــــة منهـــــا على المعنــــــى 

  .3"المرتبط بهـــا كیفمــــا اختــلــــف ترتیــــب أصواتهــــا

ن من ـــــن الّلفضي لّلفظیـــــمع أخذ ما یعكسه التّبای أز وهز، ونهق، ونعقمثال على ذلك    

  .تباین معنوي وكذلك یلّقب اإلشتقاق في العربیة اإلبدال

  

  

  

                                                           
،  )ط.د(الجزائر، بن عكنون ،االشتقاق ودوره في نمو اللغة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، : : فرحات عیاش 1

  .    69ص  ،1995
   . 11ص ،" قراءة في الشكل والمضمون" المصطلح اللغوي إشكالیة: نبیلة شباح 2
   .11ص: نفسهالمرجع  3
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ل ــــبسم:ل ـاستخراج كلمة واحدة من كلمتین أو أكثر مث:"هو: االشتقـــــــــــــاق الكّبــــــــــــــار* 

  .1"قوة إّال باهللا الحول وال: حوللوقوله بسم اهللا، : أي یقال

  .فنجد أّن هذا الّنوع من اإلشتقاق یعمل على اختصار كلمتین أو أكثر في كلمة واحدة   

   :التعـــریـــــــــــــــــب -2

ل ـــــة التي تنتقــــات األجنبیــــن تلك المصطلحـلفظ من لغة أخرى یحیث یتضمّ هو استعارة    

ا ـــربي كمـاء العـــــن البنــم ازءــــــــر جـــــث تصیــــة حیـــــألبنیى ولــــللموسیقع ــــة وتخضـــى العربیــإل

  .2"التقنــــیـــــــــــة ماتـــــــــزال مثــــــــــــــار جدل كبـیـــــــــــــــر:" هــذه محمد عناني :ول ـــــیق

، ویتنـــــاغم ةـأي یحّوله إلى اللغــــــة العربیــبه فالتعریب یحاول أن ینقل اللفظ األجنبي ویعرّ    

     .مع طبیعتها البنائیة والصوتیة مع إحداث بعـــــض التغییـــــــر والتحویــــــــــــــــــــــل

  :اـــــر منهــــــنذك اضــــد الملك مرتـــــعبا ــــــات التي عّربهـــــــومن المصطلح   

  Isotopie/ ایزوطوبیة *

     Poétique /  البویتیك* 

    / Proxémique البروكسیمیكا* 

    

  

  

                                                           
   . 11ص: المرجع نفسه  1
  .  17، ص2003،  3المصطلحات األدبیة الحدیثة ، الشركة المصریة للنشر لونجمانة الحیزة ، ط: محمد عناني 2
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  :وینقسم التعریب إلى عناصر أساسیة وهي 

  : ّربــــــالمع. أ

  .هو كل كلمة أجنبیة دخلت العربیة شرط اخضاعها لمقاییس عربیـة وحروفهـــــا وأبنیتهـــــا   

   : دــــالمولّ . ب

ألفــاظ كانـــت تعرف في اللغــــة العربیــــة قدیمــــا بدالالت معنى جدیدة، یعتمد على  شحن    

   .ارةـــــــــــــــالسیّ :لــمث أي إعطــــاء كل لفظ معنى جدید عن المعنى القدیم

  : خیــــلالدّ . ج

بنائهــــــا الصرفیـــــة تتعّلق بكـلمات أجنبیـــة التخضع للمقایـیس العربیـــــة مع الحفـــــــــاظ على    

  .والصوتیـــــة 

وي ـــــــریب تفسح المجال للتبادل اللغوي بین اللغات من أجل إثراء المعجم اللغفعملیة التع   

  ) .التّأثیر والتأّثر(

  :التــــــــرجمـــــــــــــــة -3

  ة ـــالعلوم اللغویة المهمّ عّد الترجمة فّنا وعلما فرض مكانته منذ القدم وكون الترجمة أحد ت   

ة ـــــة جملـــم العربیـــا في المعاجــــراد بهــوب ویــــن الشعــــوم بیـــــألّنها أساس تبادل الثقافات والعل

  .النقل واإلیضاح والتفسیر: معالم
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إلى لغة أخرى أي ة ــــــــل النص من لغــــنق:"ة منها أّنها ــــــوقـد حّددت عّدة تعریفات للترجم   

ارة ــــــار وسیــــالقط: لــإبدال كلمة أو أسلوب أجنبیة بكلمة عربیة تؤول إلى نفس المعنى مث

  .1"اإلسعاف والسكة الحدیدیة 

  . والهدف منها التمكین من التواصل   

 ةـــل ترجمــــــإذ یفضّ  رةـــــــة كثیـــــات أجنبیـمصطلحاض ـــــــبد الملك مرتــع دـــد مثــــــال عـنــنج   

  آخریــــــن اومن جانب آخـــــر نجـــــــد نقــــــــاد) الحّیز(ح ـبمصطلEspace  األجنبي مصطلـــحال

إّال أّن عـبــــــد ...المجـــــال، المكــــان، الفضــــاء، البیئــة :وهــية ـــــة مختلفـــــه بطریقـــــیترجمون 

الــــذي استقــــى منـــه مصطلحـــــــات  )الحّیز(الملـــك مرتاض یرفضهــا مدافعـــــا عن مصطلحـــه 

   .التحییــــــز، التحایــــــز: وهــــــي

  .مباشرة وغـیر مباشرة : أّما عن أسباب الترجمة فتنقسم إلى قسمین   

  :مباشرة. أ

ـدو ــــیبـــد ــــال جدیــــال استعمــــنوع من االستعارة یصلح فیها الترجمة إدخنها النسیج وهو م   

  ر من األصل، إضافة إلى التحشیة وهــي أكب غریبا، كما نجد التضخیم أي استعمال كلمات

   . شبیهــــــة بالتضخیـــــم مع زیــــادة في األلفــــــاظ    
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  : مباشرة غیر. ب

عن مصطلـــح في األصـــــل مع  رـــؤ أي التعبیــــــا التكافــــــة ومنهــــبیا بالجانــــــرف أیضــــــــتعو    

  . 1"ییر مختلفتعاستعمـــــال 

ا ـــن فیهـــــن مهمیــــت عنصریــــة هي ما استوفـــــة والسلیمــــة الصحیحـوعلى هذا نجد الترجم   

  .ومراعــــاة القواعــد في اللغـــــة الهـدفود، ــــالمقص نىـالمع إیصال: اـــــوهم

  :المجــــــــــــــاز -4

د ـــــاألصلي إلى معنى جدیاإلنتقال بالكلمة من معناها :"یعني المجاز لدى علماء البیان    

وتستخدم اللغات هذا األسلوب في عملیة النمـــو المصطلحي، فیلجأ واضعـوا المصطلحــــات 

إلى ألفاظ قدیمـــة یطلقونهـــا على مفاهیم جدیدة بحیث یصبح للكـلمـــة مدلول جدیــــد بدال من 

ــــذا تدخــــل الكـلمــــة في مدلولها المندثر أو مدلــــول جدیــــد إضافـــة إلى المدلـــول القدیــــم ، وبهـ

   .2"اللفظـــي االشتراكباب 

ولكن مع مرور الزمـــن هناك معنى أّن المجـــــار لفظ یستعمــــل في غیر ما وضع ألجله ب   

  .ینفي مــا یندثــــر وهناك ما

ن ــــــــة إّال أّن هنـــــاك مـــــراء اللغـــــــــة في إثــــاز له أهمیـمن اللغویین من یرى أّن المجـونجد    

  .یــــرى أّن اللغــــة فنیـــــة بذلك عـنـــــه 

  إلى التعابیـــــر الحدیثـــــة ت ـــــد دخلـــــة قــــات العربیة القدیمـــــض الكلمــبعذلك نجد وللتمثیل ل   
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م ــــــل كانت في القدیـــــنق ةــــتدّل على وسیلأصبحت التي السّیارة  :ولكن بمفاهیم جدیدة مثل 

وجاءت :"م في قولــــــه تعالى ـــــــرآن الكریــــــفي القد من ذلك ما ورد ــــة ونجــــــق على القافیــــتطل

  .1"سّیـــــارة فأرسلـــوا واردهم فأدلى دلــــــوه

لى المعانــي الجدیدة إطالق األلفاظ القدیمة للداللـــة ع:" أحمد مطلوبفالمجاز كما یقول    

وم ــــــعلـــــد بعــــد اإلسالم من ــــــا استجـــــا ممّ ـــــكما في األسماء الشرعیة واألسماء الدینیة وغیره

  .2"وفنـــــون وآداب

    :النــــحــــــــــــت  -5   

الوضع االصطالحي إذ یعّد النحت من بین التقنیـات التي یعتمـــــد علیهـــــا الباحثـــــون في    

ول ـــــــل الحصــــن أو أكثر من أجـــــــ، وهو دمج كلمتیمن وسائل تولید األلفـــــاظ الجدیدة وسیلة

على كلمة شرط أن یكـــون هنــاك لفـــظي ومعنـــوي بین المأخــــوذ والمأخــوذ منه ومثـــــال على 

  : ذلــك

  ) حّي عـلى الفالح(أو) حّي عـلى(ـل          المنحوتة من كلمتین ـــــــــعـــــحی  -

  )بسم اهللا الرحمن الرحیم(المنحوت من عـبارة    ة        ـــــالبسمل -

  Néologisme)  جدد ولغة(المنحوتة من            الجـــدلغــــــة -

  Récurrence)  بدأ وعاد(البدعـدة            المنحوتة من  -

  حررة+ كهرباء  كهـرو حـراري           -
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  :ومن المعــــاییــــــــــــــر التي تضبــــــــط آلیــــــة النحـــــــــت نذكـــــــر منهــــــا    

  .أن یكون لكل كلمة معنى یختلف عن معنى الكلمة األخرى*    

  .أن تكون على وزن عربي قدر اإلمكان*   

  .وزن عربي قدر اإلمكان أن تكون على *   

  .أن تبقى حروف المنحوت منه مرتبة بعد النحت*    

  .یجب أن یكون النحت من الكلمات األكثر شیوعا واستعماال*    

ذ ــــزم فیه األخـــــا، ولم یلتـظاهرة لغویة احتاجت إلیها اللغة قدیما وحدیث:"لذلك عّد النحت    

  .1"اتـــــوالسكن اتــــمن الكلمات وال موافقة الحرك

وأخیــــــــــرا یمكـــــن القـــــــــول أّن هـــذه بعـــض الضوابـــــــط التــي تقـــتـــــــــرح لوضــــــع المصطلـــــح     

ــاد النـقـــــدي شرط أن تكـــــــــون هنــــاك مراعـــــاة في خصوصیــــــة المصطلــــح، فهنـــــاك من النـقــــــ

 ریبــــالتعوهناك من یفّضــــل  تــالنح من یعطي األولویــــــة لالشتقـــــــاق وهنـــــــاك مـن یفّضـــــل

  . وهنـــــاك مـن ال یستبدلهـــــا بغیرهـــــا، وبالّتالي ینفي منفــــذ الذاتیــــــة مفتوحـــــا
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  :العربــــيمفهــــوم المصطلــــح النـقـــــدي  -3

 ا أمـــــــة منهـــــیـواء الشرقـوب سـوالّشعارات ــلف الحضـم العربي على مختـــــاح العالــــــفي انفت   

ة ــــــة العربیــــــة وما إن كانت اللغـــدبیالغربیة باتت تنهال علیه العدید من المعارف والعلوم األ

ر ــام الكثیـــاهتمصبحت هذه اللغة محط غدت وأسمیة للحضارات العربیة حتى هي اللغة الرّ 

ة التي ـــــة الحدیثـــــقدیا المدارس النـــــن حتى أرسوا لنــــــوا مبحریــــــن الغربیین وانطلقـــمن الّدارسی

ان من ـــــا، فكـــــا ومصطلحاتهــــا ومبادئهـــم العربي بأسسهـــــت بأضوائها على ساحة العالسطع

ّور الواضح ـــــّدم والتطـــــذا التقـالطبیعي بل لزاما وضرورة حتمیة أن یتقّدم العالم العربي مع ه

  . قضیة المصطلح شغلت اهتمام هؤالء الّدارسین ب ومن أبرز القضایا التي

الخ ...ح دینيــــدي ومصطلـــأنواع هناك مصطلح یخّص األدب ومصطلح نق والمصطلح   

ره ـــــر وحصـــــوع أكثــــاول تخصیص الموضـــــحدي وسنـــــح النقـــــالمصطل ونحن ما یخصنا هو

ا ـــــة وجمعهــــــة العربیــــــات النقدیـــــــــــد المصطلحـــــهو رص:" في نطاق النقد فالمصطلح النقدي

د ومن ــــــع في النقـــینف ذ بماـــــــة واألخـوالوقوف على داللتها وتتبع تغّیراتها في العهود المختلف

اق ـــــــــر وسیـــد الشعــــم في نقــات التي تعینهــــخالل ذلك سیجد الباحثون كثیرا من  المصطلح

  .1"الكالم

ه ـــــا أشبـــه أیضـــــرا، ولكنّ ـــــا مختصـییسر البحث، ویرسم المعالم رسم:" فالمصطلح النقدي   

ة في ــــــة العربیـــــافـــل الثقـــــه أهـــــه األدباء، ویسمعـــــرس یدق فیسمعـــــالجرس، ــــة الجــــــــبصلصل

ح بالقدرة على تنبیه ـــــع المصطلـــــة، لذلك یتمتّ ـــــى قوى متنوعح إیماء إلــــــمجموعها، المصطل

   .2"أكثر من فئة
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ل ــــــلتسهی ةـــــــق العلمي ألي دراسة نقدیــــد في رسم الطریــدي یساعــــوعلیه فالمصطلح النق   

ه ـــــشبّ یك ـــــا لذلـــا منطقیــــــث في تصور الموضوع وفهمه فهما صحیحـــــد أو الباحــــــمهّمة الناق

ح ـــــــزء من المصطلـــــج:" ديــــــح النقـــــفالمصطل ة،ــــند كل دراسـالجرس الذي ینّبه األدباء ع

ون ـــــك أن تكــزم من ذلـــــنا داخل تخّصص وال یلـــــا معیّ ــــــو اللفظ الذي یسّمي مفهومـــوهالعام 

اه ـــــدى اّتجـــــا لــــا نقدیــــون اللفظ مفهومــــویكتفي أن یك[...] ع األعصرــالتسمیة ثابتة في جمی

    .1"اتهنقدي ویعتبر من ألفاظ ذلك االتجاه النقدیة أي مصطلح

ع ــــن یجب على واقـــــد، ولكــــــة لتخصص النقــــــاظ المصطلحیـــــــة من األلفــــأي أّنه مجموع   

ح ـــــة المصطلـــــوح  في صیاغــــالمصطلح النقدي حسب وجهة نظرنا أن یتحرى الدقة والوض

ة ـــــد عامـــــط بالنقـــــة كبرى تحیـــــا إلى إشكالیـــنجد في هذا التعریف نظرة تحیلن واختیاره ولكن

ر ــــرى أّن الفكـدي حیث نـــــح النقــــة المصطلـــــ، أال وهي إشكالیل خاصــــد العربي بشكــــــــوالنق

ة ـــــه دون مناقشــــدون إلیــویتوافالعربي ما إن یرى مصطلحا متوافدا من الحضارة الغربیة إّال 

ح دون فحص ــــك المصطلــــــة ذلـــرب بترجمــــــون العــــــوم الباحثــــر حیث یقــــتفسیأو تحلیل أو 

ه ــــد بأنّ ــــقـنعت ا سؤاالـــرح إرتابنــــــذا الطــــالل هـــــح ومن خــــــأة ذلك المصطلــــــن في نشــــــمعّ ـأو ت

ة دون ــــــــة عربیـــــة خالیــــربي مواصفدي العـــــا النقـــــد في موروثنـــــه هل یوجــدر أن نطرحــاألج

      ر أجنبي ؟ـــــة أو تأثمرجعیــــ

اوز ــــا یتجـــــــر فقط، وٕاّنمــــــال یختص بالشع ديـــالمصطلح النقونجدر بنا اإلشارة إلى أّن    

ة ــــارة والكنایـــــــل من االستعـال ذلك نجد كــــــومث هـــذلك إلى النشر بمختلف أنواعه وخصائص

ع، ـــــم البدیـــــن علــــوض یدخالن ضمــــام والغمـــیدخالن ضمن وسائل اإلیضاح والبیان واإلبه

ل ــــــر دلیـــــا، وأكثــــــة وجماال ورونقـــــعالم رو ــــالك دـم، بل یزیــــذلك ألّن الكالم ال یستغني علیه

   .مـــــو القرآن الكریــــر وحده هــــدي ال یخص الشعـــلح النقـیوّضح أّن المصط
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ا أّن ــــــح لنـــــذا یّتضـــــم وبهــــــــرآن الكریـــــــي القــــــــــدا فـــــــا مجســــــاه سابقـــــــــــــد ما ذكرنــــحیث نج   

د ــــــّدم للّناقـــة تقــــا هي عامــــوٕاّنم د البعضـیعتقكما ر ــــرا على الشعــــكات لیست حـــــالمصطلح

ات ویطّبق ــــــم بتقسیمو ــــــــر ویقـّددة وهو بدوره یحلل ویّفســــات كثیرة ومتعــأو الباحث مصطلح

ة ــدي حسب وجهـــــــح النقـــــة المصطلــــــراد من دراســـر هو المــــكاما نقدیة وهذا األخیعلیها أح

ق ــــــالنس:"بأّنه  المصطلح النقديّرف ــــــیعز الدسوقي ـــعـبد العـزیا، وسیاق آخر نجد ــــــنظرن

ر على ضوئه ـــــة اإلبداع الفني، ونختبــــه عن عملیــــث من خاللــــــط الذي نبحـري المترابــالفك

   .1"شكلت ذوقه ر التي ـــــألعمال الفنیة وسیكولوجیة مبدعها، والعناصطبیعة ا

ة ـة الواصفـــــــل ذلك اللغــــــیمثّ المصطلح النقدي ا على أّن ــــــریف یحیلنــوعلیه فإّن هذا التع   

  .التي تقوم بتأطیر التصّورات الفكریة والذهنیة التي تستنتج عـن طریق العملیة اإلبداعیة 

ة ــــــا في أي دراســــم القضایـــــمن أهدي ــّن المصطلح النقنقول إا سبق ذكره یمكّن أّن مّ وم   

ة ــــــــراسوع الدّ ــــــــور موضــــل تصــــواة األولى من أجــــــّد النــــدي یعـــح النقـــــة ألّن المصطلــــــعلمی

ع ـــات أو إشكاالت وجمـــــاء، وسبر أغواره دون عقبــتصّورا منطقیا صحیحا خالیا من األخط

ه ــــــدة، ذلك ألّن فهم المصطلح واستعماله في محلّ ــــعامیة وفك شفراته ومسائله المعقّ مادته ال

      .في سوء الفهم الصحیح یوّفر الوقت ویجّنب الوقوعالصائب 
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  :إشكالیـــــة المصطلــــح النـــقــــــدي -4

مّما أدّى هذا األخیر إلى  "النقد العربيرا في ــــدي جدال كبیـــح النقـــــــاق المصطلــأثار انبث   

ا األخیرة ــــت بصماتهــات التي طبعــــا تلك الخلفیــونظریات كان سبب بروزه ظهور عّدة آراء

ودة وظهور ــــع عـــــــ، وترجها التعّدد والكثرةمّ یث جّسدت ثورة في خضعلى مّلف التدوین، بح

ة ــــحملإشكالیة المصطلح الّنقدي العربي بعد الّتطّلع والكشف عن الثّقافة الغربیة وبالّتحدید 

ة ــــــــّد ثقافـــــالتي تع) العربیة(على مصر بعد اّطالع الغربیین على الثّقافة المصریة نابلیون 

ن ـــــر ال یمكـــــدث له تأثیــــذي حـــــر الــعریقة والسبب عجزهم وانبهارهم بتلك الثقافة، هذا التّأث

رب بأّنه ــــا جاء عن كالم العــــــابي، كمـــــر ایجـــانكاره، غیر أّن التّأثر ال یمكن القول بأّنه غی

ب ـــــة من جلـــــة الّنابلیونیــــــد الحملــــات بعـــــر للمؤّلفـــــهم في الّنهضة العربیة، وما حدث نشأس

ة ـــــم الّخاصــــــة لمصلحتهـــــّرد خدمـــو مجـــ، فهاسلبی االّصحافة والّطباعة، وكّل هذا كان جانب

ــــــت د تشّعبــــــا قــــــال لخدمة وٕاسعاد هاته األفكار ونشرها، فنظرا لتعّدد هاته اإلشكالیات نجده

ات بین ـــــة، واختالف المصطلحــــــالّترجم اب إلىـــــــا إلى الّذهعلى عّدة أزمات التي أّدت بهـــــ

ن الفوضى ــــــت مـــــــــدي حدثــــــــــح النقــــــة المصطلـــــلــرى أّن مشكــــــــك نــلذل:"نــــــــب الواضعیـــأغل

ثقافة المؤّلفین ا اختالف ـــــواضطرابا خلال ـــــــــا زادهــــــــة وممّ ــــــف والترجمــا الّتألیـــــذي یعیشهـــــــال

    .1"أو الباحثین

اب ــــــفي غیأساســـــا التي تمثّـلت و ل ـــمن العوام إلى مجموعةعائد ت ـــــتشتّ التفّكك وال وهذا   

ر العربي الواحد إلى جانب ذلك ــات في القطـا یخّص المصطلحـــن فیمن الباحثیـیـق بـــالتنسی

               وأسسها،ة تختص بالمصطلحات وتتفّرع بوضع قواعدها ـــــمراكز عربیدام وجود ـانع
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العدید من الّنقاد ) عدم توّحد المصطلحات(ومن الّطبیعي أن یشارك في هذه اإلشكالیة    

ومثــــال ذلك نجــــد ي وأجنبي، ــــــغربي وعربي وشــرق وــــــن ما هــــم بیـــــــن تمّحصت أرائهــــــذیــــال

ا ـــــــة التي یمتلكونهـــــــع الثقافیـــــح من خالل المنابــــم للمصطلـأّن اختالف األوربیین في نظرته

التي تختلف الّنظرات " ورةـــــالص"ح ــــال ذلك مصطلــــــدي ومثـوالخاّصة بمذهبهم األدبي والّنق

ك ـتلك المشاعـر الحمیمــــــة وتـلة تمثّـل ــــدعاة الرومانسیفهي عند :"إلیها عند الرواة الغربیین 

ل المحسوس ـــــــقـتن ةــــــالّرمزی ندــة، وعـــــیـرض الموضوعـتع نــییاألفكـــار الّذاتیــــة، وعند البرناس

  .1"ي الباطني، وعند السریالیین تعني بالّداللة التقنیةــم الوعـــــإلى عال

م المصطلح ـــر عالـــــــة جدلیة كانت ثمارها تغییــــــات أّدت إلى إقامة عالقــــالتّباینكّل هاته    

ه وتعّقده وهذا ما أدى إلى رواج عالم المصطلح ــمشكالت الّنقدي وتّشعبه وأسهمت من زیادة

الذي  ـــــور الغربية على صعید المنظــــحاء ساحة العالم األدبي والّنقدي، خاصالّنقدي في أن

ة ـــــترجمن خالل ــــة مــــذه اإلشكالیـــــت هــــفـتضاعت و ــــــــوتفاقمات ـــــختالفّل االـــــــه جــبدأت علی

على العربي أو بســــــات فهـــــم المصطلح وتوحیده سواء ت مالــلـم العربي للمصطلح فثقـــــالعال

ة ـــــار توّلد جماعات لسانیـــــأثعلى حّله، وهذا ما اد ـــد سواء فتجلى عجز الّنقــالغربي على ح

ور ـــــم ظهـــــــدي ما زاد من تفاقـــــــدراسات المصطلح الّنق ات المصطلحـدراسونقدیة في مجال 

ة على مفهوم ــــــات الّدالـــــــة تحدیدا المصطلحــــــات نتج عنه تزاید المشكلــــــالمصطلحرات ــعش

ة ـــــــن الّنقدیــــــل الّدارسیـوكذا ظهور عّدة مصطلحات لم تكن معروفة وال مألوفة من قبواحد، 

ة وذلك من ــــــوقد حاول الّنقاد أن یتعاملوا مع هاته المصطلحات المتشّعبة ذات ثورة انفجاری

ة ـــــــمشكل م، لكنــــــه المفاهیـــخالل ضبط المفاهیم كّل هذا من أجل ترسیخ ترجمة واحدة لهات

ادة ـــــار الّتاریخي بالّرغم من المحاوالت الجــــــــة بقیت متعقبة لمســــــات الّنقدیــتوحید المصطلح

  ة یصعب حل ــــــل المستعصیـــأّنها تبقى مشكلة من المشاكالتي استنفذها كثیر من الّنقاد إّال 
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ع منه لغزا یصعب ــــــات التي تصنــــــالمصطلحوم هي تلك ــشفراتها وألغازها فمفتاح هاته العل

ا ومصطلحات وم مصطلحاتهـمفاتیح العل:"ّدي ــعـبد الّسالم المسول ـــذا یقـــــه ه ومنــــــتفكیك

ن ــــعد ــــز كل واحـــــوان به یتمیّ ـــــة وعنـا المعرفیــي مجمع حقائقهـهوى فــــارها القصـــــوم ثمــــالعل

ر ألفاظه اإلصطالحیة ـم عبــق العلـن مسلك یتوسل به اإلنسان إلى منطـــم واه ولیســـــس اـــم

ه ـــــاور العلم ذاتـــإّال مح ن كّل علم مقام جهاز من الّدوال لیس مدلوالتــــــه تقوم مـحّتى وكأنّ 

  .1"ن یقین المعارف وحقیق األقوالـــــدرة مــــن قــــومضامی

ات في ـــأ دون مصطلحــــــوم التي تنشــــیقّر بأّن العل فعبد الّسالم المسّديعلى ذلك  وبناء   

ات ــــز الكامن والمصطلحــــــوم هي تلك الّلغـــاألصل لیست بعلوم وهي غیر معترف بها فالعل

ات ـــــل فك شفراتها ألّن تلك المصطلحـــمفاتیحها وبمجّرد الولوج إلى عالم المصطلحات یسه

ات یشفي ــــــوم هي الّدال، فالولوج إلى عالم المصطلحــــــعن جمع من المدلوالت والعلارة ـــــعب

غلیل الباحث والولوج إلیها ینهي مسألة الصراع الجدلي القائم وذلك من خالل عملیة الفهم 

ر ــــــاألخیدي العربي هذا ـالمشكلة األصعب إشكالیة المصطلح الّنقي ــــینهولكن من كّل هذا 

ا من ــــة أمّ ـــــــة إلى باب الترجمــــهذا بالنسبة الغربیة  ــــــة الّتبعیــــــالذي ما یزال یتخّبط في ساح

ا ـــــا هي التي رامت إلیهـــأساس انبثاقه دّ ــــال والتي تعــــــــخّ اا وتدـــــر عمقــــــة األكثـــــة الجدلیــــناحی

ج ـــــة المنهــــــه وهي إشكالیـــــا لــــذي ترجع جّل أسبابهــــــر المعّبث الــــــي ذلك األمــــاإلشكالیة وه

ق ـــــزال یتخّبط في وعاه التّبعیة وعدم وضوح الطریـــــذي ما یـــــر الــــــدي العربي هذا األخیــالنق

رة ـــــط بل أصبحت الّنظــــم فقــــوالمعجة ـر على الترجمـتقتص ة الـــذه اإلشكالیـــد أّن هـلك نجلذ

د تنیر إلى طریق البحث عن ـــــة من قواعـــــا خطّ ـــــالّشائعة إلیه باعتباره مجرد وسیلة تضبطه

ون األولى ــــالحقیقة والوصول إلى نتائج معّینة، وهذا ینبغي الّنظر إلیه من زاویتین حیث تك

ر ـــــة وتنتهي بتفكیك العناصـــــــدأ بالوعي والرؤیــــــمتكاملة تبتفضي الّتعامل معه من منظومة 

  ل معه كوحدة ـــــــا تفضي الّتعامــــــة األخرى أّنهـــــــة، أّما من الّزاویـــــن تلك الّرؤیــــالّالزمة لتحسی
                                                           

   . 4وأسسه المعرفیة ،ص وٕاشكالیةالمصطلح النقـدي المعاصر مفهومه : نور الّدین صدار 1
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ـود ـــذا یعـــي في هـر الجلـــــد أّن األثـــك نجـــة لذلـــــة أصلیـة لغویــــــا داللـــــــــارة لهــــة أو عبــــــغویل 

ي ــــج الّتاریخــــــــــذا المنهــــــــاع هـــــأتبرى ــــــذي یــــوال يـــالتّاریخ جــــج الوصفي والمنهــالمنهإلى 

داع وما ــــة شيء خـــــالمنطوقاللغة  ة وأنّ ــــة المنطوقـــــل في اللغـــــي یتمثّ ـج الّتاریخـــــأّن المنه:"

   .1"ت، والثّابت هو المكتوبـــــــة  هو الثّابـــــّق الّدراســــــیستح

س ـــفي نف والّزمنیةة ــــــر الّتاریخیـــــــالظواه ومـــــالمنهج الّتاریخي یستطیع أّن یقأّن كما نرى    

رة ـــــــول الفتــــرة ألّن طـــــل أن تكون قصیـــــة ویفضّ ــــرة المدروســــــة للّظاهـفهو فترة زمنی:"الوقت 

 ثــــــر، ومن ذلك بحـــــة من الّتغیـــــال مختلفــــــأشك إلى ةـلتعرض اللغة ـالزمنیة ال یخدم الّدراس

ي ـیتجّلى فر ما ـــــوأكث ،الخ...رـــــق، كافــــن، فاســــمؤمل ـثالقدمــــاء في األلفاظ اإلسالمیة مـ

ن ـــــال إزاء المفردات متسائال عـــــــمث ،2"و یتوقفـــــــي فهــــاریخي في الجانب الّداللـج التّ ـــــــالمنه

ة ــــا في نهایـــــــة استعمالهـــــر وكیفیــا أّوال وعن تطّورها الّتاریخي ثانیا ومعناها الحاضـــأصواته

رع المعنى ــو الفـــاق وهـــــــــو االشتقــــرع آخر هـــاظ فــــــــة األلفـــــــت دراســـــتحل ـــــویدخاف، ـــــالمط

ا تلك ــــــدّل علیهـــــي التي تــــــة المعانـــــــم بدراســــــة ویهتــــــو الّداللـــــر هـرع آخــــــــخ الكالم وفــــبتاری

  .3"األلفاظ

ات بحیث ـإلى تعریف الواقع الّداللي للمصطلحإضافة إلى المنهج الوصفي الذي یهدف    

اط بعض ــــــاة الرتبـــــات وذلك مراعــــــــا المصطلحـــــــي وردت فیهــــتـاء الــــــة اإلحصـــــوم بعملیــیق

واد ـــة المــــــي ودراسـقـــالحقی هــــي حجمـح فـــــّور المصطلـــــض وضرورة تصـــات ببعـــــطلحـالمص

ص ـــات وفحــــه على وصف اللغــــتقتصر وظیفت:"ث ــــة بحیـــــــم اللغویـــــــة بالمعاجـــــالمصطلحی

  د هذاــــونج -ففترة تاریخیة معّینة -لغة معّینة الخاّصة باألصوات والّتراكیب ظواهرها مثل 

  

                                                           
  .  45، ص2005، ) ط.د(في المناهج النقـدیة اللغویة  وٕاعـداد األبحاث ، دار هومة ، الجزائر، : صالح بلعید  1
، 1نادیة رمضان الّنّجار، فصول في الّدرس اللغوي بین القدماء والمحدثین، دار الوفاء، اإلسكندریة ، ط: ینظر 2

   . 44، ص2000
  .  48، 2010، 1لغة ، دار المیسرة ، عمان، طمدخل إلى علم ال: إبراهیم خلیل: ینظر 3
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ج ــــــن مناهـــــادة مــــن االستفــــة ال بد مـفإذا أردنا رسم سیاسة لغویالمنهج فیه ازدواجیة اللغة، 

  .1"الّدراسة اللغویة التحلیلیة

فالجمع بین المنهـج الّتاریخي والوصفي یفتح أمامنـــــا إشكالیـــــة المصطلحیـــــة التي فتحت    

لواء المصطلـــــح الذي انبثــــــق منه المناهــــج، وظهور المناهـــــج وبروزهــــــا تنبثـــــق من تحتهـــــا 

  .اإلشكالیة

  

 

 

 

 

 

  

                                                           
   . 81، ص2008، 1البدراوي زهران ، محاضرات في علم اللغة ، دار العالم العربي، القاهرة ، ط: ینظر 1
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  :رديـــــــــح الســـــــــمصطلال: أوال     

  :دـــــــــــــــتمهی

ات ــــات التي أفرزت مصطلحـإلى معرفة النظری األدبي العربي الحدیث قاعدة باتت النقد   

ات، ــــذه النظریــــل هـــــعلى مث رورةــــالضبون ـــــالمشتغلد أضحى ــــوافدة من حقول معرفیة، ولق

ة ــــالمنضبطة ـــارف القّیمـة المعرفیة، المزدوجة باألفكار والمعحلذین معهم جملة من األسآخ

  .التي تجعلهم یطلقون بعض التسمیات على المصطلحات الوافدة

ل ـــمّما جع )نظریات السرد( عربیة هي ولعّل أهم وأبرز النظریات الوافدة على الساحة ال   

د ــــه العدیــــى إلیه النّقاد العرب فألقوا من خاللصطلحي یّتسم بالغزارة وهذا ما سعقاموسه الم

  .من المدّونات

ات ـــد من كتابــــا في العدیــولقد أفرزت هذه النظریات العدید من المصطلحات التي نجده   

  .لنا لغة أخرى  تي عكسالنقدیة التالنّقاد العرب، وتعّددها في الممارسات 

 لملكعبد اا ـــــــي ساقهـالت ةــــالمصطلحات السردیط بعض ــــا تبسیــــا فإّن مهّمتنـــــنـن هـــــوم   

باعتبار أّن دراساته، ضّمت في أغوارها مباحث سردیة التي جّسدها وأوردها الّنقاد  مرتاض

ل ــــــر التحلیالت بكــــــل مختبــالمادة الخام التي یجب أن تعالج داخ:"والتي تمّثل في دراساته 

  .1"األدوات واإلمكانات لتقطر منها المعلومات المصطلحیة تقطیرا

ة ـــــالكتب السردیة لمرتاض یجدها تزخر بعدید من المصطلحات السردیألهم إّن الباحث    

 ـــــقة سواء على المستوى التعدیل أو التطبیــــرق إجرائیـباستخدامات مختلفة یتعامل معها بط

 .ة السردیةــخاصة وأّنه عارف بخبایا اللغة التي ارتأى من خاللها الولوج إلى  بهو النظری

  

                                                           
   .15، ص2004، 3نظرات في المنهج والمصطلح، مطبعة آنفو، فاس، المغرب، ط :الشاهد بوشیحي 1
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  :سردیة نذكر منهاالمصطلحات ال ولعّل أهم هذه   

  Personnage :الشخصیــــــــــــــــة  -1

ة ــــــع األساسیـــاحتـّلت الشخصیات مكانة هامة في عالم اإلنتاج األدبي فهي من المواضی   

  .فیه 

ري ــــــفالشخصیة هي القطب الذي یتمركز حوله الخطاب السردي بمعنى أّنها عموده الفق   

 تـــــات، ولقد اشتقّ ــــدون شخصیــــل، وال سرد بـــــیتمحور علیه، فال یوجد فعل بدون فاعالذي 

 هــــــاع وظهور، والمراد بــــــل جسم له ارتفـــك: الشخص:"الشخصیة في كالم العرب من مادة 

  .1"فاستعیر لها لفظ الشخص إثبات الّذات، 

داث ــــارك في أحـــــكل مش:"ك األحداث فهي ــــــال في تحریـالشخصیة عنصر فعّ  إذ تعتبر   

جزء  ال ینتمي إلى الشخصیات بل یعــدّ ال یشارك في الحدث الروایة سلبا أو إیجابا أّما من 

  .2"من الوصف

ة ـــــال األدبیـــــبأّنها الشخصیة الفنیة في عمل من األعم:"كما یذهب البعض إلى تعریفها    

  .3"أو قصةسواء كانت في مسرحیة 

م التي ـــإلى المفاهی مصطلحیة فإّننا سنعرجالمسحیة للشخصیة في المعاجم ال بعد قراءتنا   

ال ــــن قـــــة حیـــــن الشخص والشخصیـــــد االختالف بیــــد أوجــــ، فقاضــعـبد الملك مرت خّصها

  ة الشخص دون أن ــــــل السردي بوظیفــــض في العمــكائن حركي حي ینه: الشخصیة لدینا:"

                                                           
،     3، مج1997، 1دار صادر، بیروت، لبنان، طلسان العرب ، : ابن منظور أبي الفضل جمال الدین محمد مكرم 1

   .406ص
، 1البنیة السردیة في الروایة ، الّناشرون عن الّدراسات والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة ، ط: عـبد المنعم زكریا 2

  . 68، ص2009
   . 51، ص 1984، 1معجم المصطلحات اللغویة  واألدبیة ، دار المریخ للنشر، الریاض، ط: علیة عّزت عیاد 3
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  .1"یكّونه   

ا ـــــة جمعا قیاسیــــــع الشخصیـــوحینئذ تجم:"وأضاف كي یصّحح بعض أخطاء من سبقوه    

  .2"على الشخصیات ال على الشخوص الذي هو جمع لشخص

 ل سردي والــــل شيء في أي عمــــــون هي كــرّبما تك:" إّن الشخصیة في ما یراه مرتاض   

  .3"سیكیةسیما إذا كان ذا بنیة سردیة كال

ا، ـــــا ومعهـــن إّال بهـال زم:"بمعنى أّن الشخصیة مجّرد اسم یقوم بالحدث، حیث یرى أّن    

   .4"وال الحّیز حّیز إّال بها حیث هي التي تحتویه وتقّدره لغایاتها

ة ـــــل الزمن واللغــــالروایة وجعات ـــــة كبیرة لشخصیـوهكذا نالحظ أّن مرتاض أعطى أهّمی   

ري في ــــــود الفقـــــوم مقام العمــــواألحداث ال تؤّدي وظیفتها إّال من وجود الشخصیات التي تق

  .هیكل النص األدبي

ات ــــــال وفي الروایة كائنـــــة أبطـــــات في الملحمـــالشخصی:"أّن عـبد الملك مرتاض ویرى    

  .5"عادیة

ل الروایـــــة ألّنـــــه مفـــــّوض ــــداخ )البطــــــل(ي وجــــــود شخصیـــــــة ــــاض ینفـــــنى أّن مرتـــبمع   

  .الملحمة

  ا من  ـــــب صفتهــــستة تكــالشخصیة الرئیسی:"الذي یرى أّن  لطیف زیتونيوهو ما یخالف    

  

                                                           
، دیوان المطبوعات "زقاق المدق"تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة : عـبد الملك مرتاض 1

   .126،ص1995، )ط.د(الجامعیة الّساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، 
   . 126ص: المرجع نفسه 2
   . 127: المرجع نفسه 3
   . 127: المرجع نفسه 4
   .13، ص)240(، ع1998، )ط.د(في نظریة الروایة، عالم المعرفة، الكویت، : عبد الملك مرتاض 5
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ه ـــــل من خصالــــط، بــــن دوره فقــــه ال مــــسب صفتتل فیكــــا البطــــة، أمّ ـــدورها داخل الروای   

  .1"أیضا

ل ـــــة والبطـــن الشخصیــــز بیــــراق والتمییـــــدأ االفتــویبدو أّن الّناقد یعمد إلى اإلشارة إلى مب   

التحدید ق ــة وفوذلك حرصا على أن ال یجعل للقارئ مساحة للتساؤل عن مصیر الشخصی

  .الذي خص به البطل 

وره ـــــل حضـــــدأ مهم یحیــّنه مبعلى أ) البطل(یشیر إلى مصطلح لطیف زیتوني وبما أّن    

  .داخل الروایة فإّن مرتاض یذهب عكس ذلك

ة ـــــإّال إذا كانت شخصیة؟ ـــــة في الملحمــایة تختلف عن الشخصیهل الشخصیة في الرو    

ة في أي ــــا إذا كانت الشخصیكمـا یعتقد في الفكــــر الیوناني؟ أمـــ ف إلهالملحمة إله أو نص

ن ـــــارب بیـــــذلك هناك تقزة، لـــــــة وممیــــــات معینــــــن شخص بمواصفـــــع ارةــــي عبـــة، فهــــــروای

  .المصطلحین 

وده ــــــه وجـــــن حي لــــــكائ:"ة هي ــــــالشخصیر أّن ـــــــفي األخیاض ـــعـبد الملك مرتلینتهي    

  .2"سهابالفیزیقي، فتوصف مالمحها، وقامتها، وصوتها، ومال

أّن مرتاض ك یرى ــة بكل وضوح ، وكذلـرأیه في تعریف الشخصیة في الروای نهكذا یبیّ    

  .هناك نوعین أساسیین للشخصیة هما الشخصیة المدّورة والشخصیة المسطحة

         .3"صیة الرئیسةالشخ:"إبراهیم فتحي كما یسّمیها : فالشخصیة المدّورة . أ   

  

                                                           
  .  35، ص2002، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، دار الكتاب، اللبناني، بیروت، لبنان ، ط: لطیف زیتوني 1
   . 76في نظریة الروایة، ص: عبد الملك مرتاض 2
، 1986، )ط.د(معجم المصطلحات األدبیة، المؤّسسة العربیة الّناشرین المّتحدین، صفاقس، تونس، : إبراهیم فتحي 3

  .  212ص
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 إن:"فهي ذات بعد واحد، بمعنى أّن الشخصیة السردیة : أّما الشخصیة المسطحیة .ب   

  .1"فاجأتنا مقنعة إّیانا فهي مدّورة، وأّما إن لم تفاجئنا في مسطحة

ر ـــــالذي یهتم بعنصفتحي وعـبد الملك مرتاض  إبراهیموهكذا تختلف المصطلحات بین    

  .المفاجأة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   . 88في نظریة الروایة، ص: عـبد الملك مرتاض 1
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  Temps :الّزمــــــــــــن  -2

ف ـــــام لفیــــاهتمب مــــــردي فقد حظي الزمن منذ القدیمكّونات النص الس یعّد الزمن من أهم   

ب ــــم حســــف نظرتهــة وتختلـــــــــأشّد المباحث السردیاره ــــــة، باعتبـــــن األدباء والّنقاد والفالسفـم

ر وذلك ــــن میدان آلخــرة مـــــــمتغیّ اله ــــــذي ینطبق علیه وطبیعتـــــال الـــاختالف دراستهم والمج

  .وباحثیه ارسیهر تصّورات دــــــق تغیّ ـــــــوف

ة الزمن، ـــــوم كلمــــــفهة على مـــــاء إطاللــــــإلقا من ـفقبل الولوج إلى عالم العالقات ال بّد لن   

ة ــــــمانه اشتّقت الزّ ـــــومن:"ة بمعنى اإلقامة ـــــق معناه من األزمنــــمشت) الزمان( ظــأّن لف ویبدو

  .1"رجل زمن، وقوم زمني: ألّنها حادثة عنه، یقال

ل إلى معنى ـــــهنا في ألطف داللته یحیوتعني اإلقامة البقاء والمكث جمیعا وكأّن الزمن    

  .آخر

ورد ـــــه فنـــــــرا لصعوبتـــــأّما في مفهومه االصطالحي فقد ورد عند الكثیر من الّدارسین نظ   

ق إلى ـــــة تمضي لحدث سابهو كّل مرحلــــ:"مثال مفهوم الزمن للفیلسوف أفالطون في قوله 

  .2"حدث الحق

ردي التي یقوم علیها فن القص أو السرد، ـــــــــملّما من عناصر النص السعنصر فالّزمن    

اء فتتأثر ــــــاء واألشیـــن األحیوالزمن مظهر وهمّي یزمن:"ومنه تنطلق أبرز التقنیات السردیة 

ة ـبماضیه الوهمّي، غیر المرئي، غیر المحسوس، والزمن كاألكسجین یعایشنا في كّل لحظ

  ه، وال أن ــل مكان من حركاتنا غیر أّننا ال نحّس به وال نستطیع أن نتلّمسمن حیاتنا وفي ك

  

                                                           
   . 172في نظریة الروایة، ص: عبد الملك مرتاض 1
   . 172ص: المرجع نفسه 2



المصطلح النّــقدي عند عبد الملك مرتــــاض                               :الفصـــــل الـثــــاني    

 

44 

  

   "1:نراه، وال أن نسمع حركته الوهمیة على كل حال   

ن ــــمث أّن الزّ ــــل الّروائي، بحیــــالل العمــــة من خــــة الّروایــــن في بنیــــكما یتجّلى دور الّزم   

  .من الشخصیات واألحداث فهو الّروح للّروایة  كالهو النسیج الذي یربط 

ل صوره ـفإّنه یرى أّن دراسة الزمن وتفاصمن لمصطلح الزّ عـبد الملك مرتاض  فمكاشفة   

 نـــــزل عن تضمیــــان بمعـــــاول المكـــــل تنــــحیث یستحی:"في النص األدبي وبخاصة الروائي 

   .2"الزمان

ه باسم ـــــح، یتناولــــالّروائي كمصطل نــــه الّزمــعملیة السرد، ویسّمی وهذا ألهمیة الزمن في   

  .الّزمن بالّسیاق المختلف عن األزمنة األخرى

ي أو ـــــن الفلسفـــــــر الّزمـــــغی ن األدبي هوــــإّن الّزم":واع ــــي إلى أنــــن األدبـــــم الّزمـــــثّم یقسّ    

م ــــة، ومتحكّ ـــّد األشیاء صالبـالّریاضي، فهو زمن متسّلط شّفاف، متوّلج في أشوي أو ــــالنح

  .3"د األمور اعتیاصاـــفي أبع

" مّكة"أو " رةـــــالقاه"فقولنا :"ا ـــــألّن مؤّثرات الّزمن الغابر والحاضر في المتلّقي لها وقعه   

ة ـــدة ومرّكبـــــمعقّ : ةـــــة طویلـــــات زمنیـــــإّال خلفیال یعني " اســــف"أو " انـــتلمس"أو " بغداد"أو 

  .4"ونابضة بالحیویة والحركیة والعنفوان

اهد ــــــة ومشـــــة لوحـــــور األزمنـــــص دواــــحیث لكّل مدینة مواصفات تختلف عن األخرى تب   

  .وأحداث

  

                                                           
   . 173. 172ص: السابقالمرجع : عبد الملك مرتاض 1
   . 227تحلیل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض 2
   . 228ص: المرجع نفسه 3
   . 228ص: المرجع نفسه 4
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ة ـــــات الّتقلیدیــــا بالمقّومــــأن یتّم ذلك تنصیصدون :"فإّن الّزمن بالّسیاق یقصد به الّتاریخ    

  .1"كاصطناع األّیام أو الشهور أو األعوام

ل ـــــع مثــــألّن األدب لو اصطن:"رــــفهناك اختالف طبعا بین التأریخ األدبیة والّتأریخ اآلخ   

  .2"هذه األدوات الّتاریخیة أو الحسابیة لبطلت أدبیته

 لــــرا لهذه الّتفاصیـــــلنا أّن الّتاریخ لن یكون أدبا، واألدب لن یكون تاریخا نظبدوا وهكذا ی   

  .خــــالتي تمّیز النص األدبي عن النص الّتاریخي والّتأری

ان ومع الشخصیات وال یشبه الزمن ـــمصطلح الّزمن في قراءة مرتاض مع المكیتداخل     

ان ــــقد نستشّف زمنا من خالل السرد عبر سرد المكالحسابي أو زمن األحداث بأرقام، إّنما 

  .والّشخصیات

و زمن ـــــوه: زمن القّصة:"أنماط  ةأّن الّزمن في الّروایة له ثالثلسعید یقطین بینما یرى    

ار ــــــن الخطاب في إطــــوهو زم: وزمن الخطابالمادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي 

ن ـــــق زمــــــو زمن تعالـــــوه: ن القّص ــــوزم، )ن الّنحويــــالزم(روي له ــوالمالعالقة بین الّراوي 

   .3"الكتابة بزمن القراءة

سعید في مصطلح الّزمن الّنحوي بینما ال یذكر سعید یقطین  ومرتاض ویلتقي كّل من    

را ـــــواهتّم بها كثیعبد الملك مرتاض أنواع األزمنة الموجودة في الّروایات كما ذكرها یقطین 

  .في بناء الّروایة 

  

                                                           
   . 232ص : المرجع الّسابق: عبد الملك مرتاض 1
   . 232ص: المرجع نفسه  2
   . 53، ص2005، 3انفتاح النص والّسیاق، الّدار البیضاء، المغرب، ط: سعید یقطین 3
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اء ــــر نستشّف من خالله أّنه ینظر بتأمل في بنتقسیما آخجیرار جنیت بینما یرى اقتراح    

  : النص زمنیا فیقّسم الزمن إلى

  .وهي تلخیص أحداث في مّدة معّینة طالت أو قصرت : صةالخال) 1

ا ال ــــر عنها ألّنهـأهمیتها مثال أو بغض البصوهو تجاوز بعض األحداث لعدم : القطع) 2

  .تخدم جمالیة النص الّروائي

  .وهو عندما یتطابق زمن السرد بزمن الحقیقة: المشهد) 3

ه ـــــب لجوئـــــبسب ردـعبارة عن استراحة یحدثها الّراوي في مسار الس): الوقفة( االستراحة) 4

  .)1(إلى وصف موضوع آخر

ار ـــبرنراه ـــــی ذاــــة السرد، وهـیسایر عملی وهذه األزمنة تختلف في الحقیقة اختالفا منطقیا   

ّل محّله مقطع طویل ـــــوصفیة أساسا حیث یتعّطل السرد فیها لیح:"أّنها  الّتقسیم على فالیط

  . 2"صـــــة أو شخــــه مدینـــــف فیـــــأو توص

ة ــــّص الخریطـــفي ما یخط ــــار فالیـبرنو جیرار جنیت كّل من وهو اّتفاق في اآلراء بین    

  .الّزمنیة في أّیة روایة

ّون الّزمن ــــف عن مكـأّن الكش) :"الّزمن(وما یمكن قوله في هذه الّدراسة النقدیة لعنصر    

    ألته وهو ما جعله على لغته بـــــــــابط یؤّطر مسـود ضــتعصیا لعدم وجــّل مســظمرتاض عند 

  

  

                                                           
أنموذجا،  - النظر إلى األسفل-بنیة الخطاب الّروائي في أدب محمد جبریل جدل الواقع والّذات : أمال منصور: ینظر 1

   . 27، ص2006، )ط.د(أصوات معاصرة، دار  اإلسالم، 
   . 38ص: المرجع نفسه 2
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  .1"طورا، أي محیال إلى شكله التجریدي) الّشبح الوهميّ (

یه، ـلــبق عـنطـذي یـال الـمجـته والـالف دراسـسب اختـــن ّزمـلـله ـــرتــظــف نـلـــتـخـد تـاقـوكّل ن   

ي ــتـه الــأدواتـا بـهـلـعمـــتـة ویسـاصـــخ ةـــال داللـــجـّل مـــفالّزمن متعّدد المجاالت ویعطي لدى ك

  .یصوغها في عالمه الفكري والّنظري

  

   

  

  

  

  

   

 

 

 

  

  

                                                           
  .  133، ص2014، 1ومضات نقدیة، دار علي بن رید، بسكرة، الجزائر، ط: مصطفى بوجملین 1
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  Narrateur  :الســـــــــــارد  - 3

ر المشّكلة ـناصـعـیة الـبقـة كـردیـسـظریة الّـ نــل الــمكّونا قصصیا متخّیال داخ) الّسارد(یعتبر   

ارد ـــــ، فالسّ )رديــــالعون الس(ردي أو ــــــر الســـــع الوهمي لألثـللمنجز المحكي باعتباره الّصان

ة ـــه بالقصّ ـــــم في عالقتــــر المتكلّ ـــــال ضمیــــه إلى استعمــــــل بـــــل تصـــــــورة الفاعــــذ صــــیأخ :"

ات ــق في المستویردي وهذا ما یوجد الفار ـوت سـّرد صـث المستوى  أو أن یلقي مجــــمن حی

  .1"السردیة

  .2"هو الّذات الفاعلة لهذا التلّفظ:"وفي أبسط تعریفاته    

  يـا فـصـاخـون شـكــذي یــرد والـــسـالــوم بــقــذي یــص الــخـــالش:"و ـــارد هــسّ ـــد الـــجـالي نـتـّ وبال   

  .3"السرد 

  :ةإلى ثالث ن قّسموا الّساردمّ مبحیث نجد هناك من الباحثون    

الّسلوك السردي أّن الرؤیة تكون من الخلف وأن :"ویعني هذا : ارد أكبر شخصیةـس .1   

  .   4"العمل السردي التقلیدي هو الذي یصطنع هذه الطریقة السردیة

ّل ــف كـواطـــر وعــواطــور وخــعــارف وشــعــمـــلــات واومـــلـــعـمــل الـكـا بّـ مـلـون مـكـوع یــنـهذا ال   

  .شخصیات الّروایة

  

  
                                                           

، الملتقى الّدولي األول في تحلیل "كوابیس بیروت"تحلیل الصوت السردي في الخطاب الّروائي : سلیمة لوكام 1

   . 38، ص2003، )ط.د(الخطاب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
تحلیل النص السردي، معارج ابن عربي نموذجا، الهیئة المصریة العاّمة للكتاب، القاهرة، مصر، : سعید الوكیل 2

   . 62، ص1998، )ط.د(
   . 158، ص2003، 1عابد خزندار، المجلس األعلى للثّقافة، القاهرة، ط: المصطلح السردي، تر:جیر الدبرنس 3
   . 192ي، ص تحلیل الخطاب السرد: عبد الملك مرتاض 4
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ون  ـــكـــت ةـــردیـــســـة الـــرؤیـــة أّن الــادلــــعــمـــال:"ذه ـــي هــنـــعـــوت: ةــصیــخـاوي شـسـسارد ی. 2   

   .1"متصاحبة

نها ـر مـثـرف أكـعـال یـة فـّروایـات الـصیـع شخـه مـاتـلومـعـساوى مـتـارد تـذا السّ ـعنى أّن هـبم   

  .وال أقل منها

ي ـكـحـیة الــضـي قـق فـانـعـاس وتـدود تمـلى حـه عـیاتـصـارد وشخـنستطیع أن نقول إّن السّ    

  .معا

بأّن الرؤیة من الخارج بحیث أّن الّسارد، :"وتعني هذه العالقة : خصیةـل شـارد أقـس. 3   

  .2"نتیجة لذلك، یعلم أقل من أي شخصیة من شخصیات روایته

ة وألفاظ ونوایا شخصیات یئا عن حركـدري شـه ال یّـ ا، ألنــة مـقطـد نـوهذا الّسارد یقف عن   

  .3"ال یستطیع أن یصف لنا أكثر مّما یرى أو یسمع:"الّروایة، إّنه وفقط 

  .ومنه تكتسب الّروایة بعضا من الغموض   

... ل مصطلحا في النقد الجزائريـكّ ـشـی يـك" اردـلسّ ـا"م ـسیـقــذا التـهــب اضـرتـمّدم ـقـذا یـهك   

ف ّـ ؤلـمـن الـیـا بـطـع وسـقـت(...) اردـسّ ـة الـصیــخـأّن شـكــف:"اعلـفـذا الـریف هـعــتـرا بـتهي أخیـینـل

  .4"والّشخصیة الفاعلة في العمل السردي

  

  

                                                           
   . 193ص: المرجع الّسابق: عبد الملك مرتاض 1
   . 194ص: المرجع نفسه 2
   . 194ص: المرجع نفسه 3
   .206ص: المرجع نفسه 4
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ر ـــــذي یعتبـــــال الّدینور ــــــدوق نـصوفاقا مع ما ذهب إلیه ض ارتـمیه ـار إلـأش وٕالى ما    

  .1"ّدد بهّویتها في حین أّن الّسارد كائن خیالي من ورقـحــتـیة تـعـصیة واقـخـف شّـ المؤل:"

لك مفاتیح ـمـراءة ال تـر قـبـانت عـكاض ـرتـمد ـعن) اردـسّ ـال(ح ـطلـمصـة لـنقدیـرة الـظـإّن الن   

ذي ـردي الـسـر الـصـعنـة الـاصـوخ) اردّـ سـال(ل ـكـالتغلغل في مصطلحات اآلخر المقابلة لمش

  .2"أخذ شكال ضمنیا والذي رماه الّناقد في دائرة الوهم

الواسطة بین العالم :"ال الّسارد ـابّراوي مقـیه الـمّ ـسـالذي یعبد اهللا إبراهیم وهذا ما یخالف    

الذي یعهد إلیه المؤّلف  رديـسـالممثل والقارئ، وبین القارئ والمؤّلف الواقعي، فهو العون ال

    .3"الواقعي بسرد الحكایة

ّرد ـجـارد مـسّ ـلیس ال:"وله ـقـــب ديو ار ـبـد الّـ حمـمه ـلـبـقـم یـح لـلـطــصــمــي الــوم فــهـفــمــذا الــوه   

رد ــــســــوع الـــوضــــر مـــة األمـیقــقـي حــو فــل هـارئ، بـقـف والّـ مؤلـین الـارة بـدة وقــحایــة مـطـــواس

  .4"برمته

 )فّـ ؤلـمـال/اردــسّ ـال(حي ـلـطـصــن مــیـــة بــرقـفــي التّ ــفاض ـرتـمى رأي ـلـــف عـــقـــا نــن هنــوم   

  .في حدیثه عن العمل السردي الّشفوي بخاصة

ة ــرؤیــرد بــنفــیكاد یعي الذي ــواق) فّــ المؤل(الثّاني  خیالي و) الّسارد( األّولباعتبار أّن     

  اتـــــــة أخر ولهذا فهو ال یوجد إّال في المحكیــمجّرد روایة یحكي عن راوی:"مخالفة بّین أّنه 

  

                                                           
قراءة مصطلحیة - لـ عبد الملك مرتاض ) في نظریة الّروایة(في كتاب ) المسرود له/الّسارد(ثنائیة : بوجملین مصطفى 1

   .259، ص2014، 10، مجّلة المخبر، بسكرة، الجزائر، ع- مفهومیة
   . 272المرجع الّسابق، ص: ینظر 2
   .19، ص2000، 2، لبنان، طالسردیة العربیة، المؤّسسة العربیة، بیروت: عبد اهللا إبراهیم 3
، 2000، )ط.د(إنشائیة الخطاب في الّروایة الحدیثة، منشورات اّتحاد الكّتاب العرب، دمشق، سوریا، : محّمد الباردي 4

  .  10ص
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ال ــــة فــــات المكتوبـــــا في المحكیــــا یحكي حكایة غیره فهو ال یبدع، أمّ ـــــه أساســـــة ألنّ ـــالّشفوی

  .1"بل عن مؤّلف یمكن الحدیث إطالقا عن سارد

  : وهذا ما نجده جّلیا یصیغ تواصلیة السرد في الشكلین الّتالیین   

  .سرد  ارد         ــس: ةـالمحكیات الشفوی

  .سرد           مؤّلف: المحكیات المكتوبة

مرتاض ذا صاغ ـــــق المؤّلف، لهـــــیمّثل استباءا لح) للّسارد(مرتاض  رةـــــار أّن نظــــــباعتب   

  .تواصلیة السرد في حین یعترض اعتراضا شدیدا هذه الترسیمة

  المؤّلف           الّسارد              السرد              المسرود له

د في ـلهذا یتحفظ وجود الّسارد في األعمال الكتابیة باعتبار المؤّلف فقط هو الذي یتواج   

  .)2(القصة والّروایة وكّل ما هو كتابي 

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .10الّسارد والمؤّلف في تحلیل الخطاب الّروائي الجزائري، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، ص: وسواس نجاة 1
   . 11ص: المرجع نفسه 2
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  البنیـــــــــــة الســـردیــــــــــة -4   

   Structure :البنیــــــــة . 1

ـــل ـــــعلى أهلــــه دخ" بنى"الهیئــــة التي بني علیهـــــا و " البنیــــان": ء في مــــــادة بـ ن واــــــج   

  .1"بها

تعّددت المفاهیم حول البنیة وتنوعت ناحیة االصطالح فقد هذا من جانب لغوي أّما من    

اد، ـــــــن الّنقــشروحـــــــا ته في میادین شّتى وتباینت اآلراء حوله، كونه حظي باهتمام العدید م

ده ــــــة وهذا ما نجــــوم للبنیــــاء مفهـــــإلى إعط) البنیویة(ارتأى في كتابه جان بیاجیه لذا نجد 

تقابل خصائص ( ة ـــــوي على قوانین كمجموعـــــویالت تحتــمجموعة تحإّنها :"جلّیا في قوله 

ن ــــــا أو تستعیــــــا، دون أن تتعّدى حدودهــــة التحویالت نفسهــــتبقى أو تعتني بلعب) رــالعناص

ة والتحویالت ـــــالجمل: ة من ممّیزات ثالثـــــزة، تتأّلف البنیـــــة موجـــــة وبكلمـــــر خارجیـــبعناص

  . 2"والضبط الّذاتي

ارها نسقا من التحویالت تحتوي على ـــــة باعتبـــــوم موّحد للبنیــــــأعطى مفهه ـــفجان بیاجی   

ه هذه ـــــتقّویّدور الذي ــــل الـقوانین الخاصة وذلك من أجل هذا النسق الذي  بات قائما بفض

دود ذلك ــــرج على حـــــة أو أن یخـــــر خارجیـــــرة بعناصـــــذه األخیـالتحوالت دون أن تستعین ه

      .الضبط الّذاتي -التحّوالت -ةــــــالجمل:ّون من ثالث میزات ــالنسق، وباختصار فالبنیة تتك

 

  

  

                                                           
معجم المصطلحات اإلسالمیة في المصباح المنیر، دار اآلفاق العربیة، القاهرة، مصر، : رجب عبد الجواد إبراهیم 1

   . 35، ص2002، 1ط
   . 8، ص1985، 4عارف منیمنة وبشیر أوبرى، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط: البنیویة، تر: جان بیاجیه 2
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   Narrative   :الســـــردیـــــــــة . 2 

ات ــــن في الّدراســـــن الباحثیـــــر مـــــام الكثیــبؤرة اهتم السردیةأو  السردلقد شّكل مصطلح    

اء ــــوبالّتالي صعب علینا إعط ةــــالسردیة، حیث تعّددت المفاهیم المترجمة لمصطلح السردی

 )اــــــالسردولوجی( )اتــــــالسردی( )ردـــــم الســـــــعل(ى ــــم إلـــــده ترجـــــه، لذلك نجــــــّدد لـــــوم محـــــــمفه

  . ألّن كّل تیار أو منهج سردي له آراءه واّتجاهاته المنوطة به، )المسردانیة(

ة ـــــمجموع:"ة أي ــــــزه القصّ ـللسرد من خالل تمییجیرار جنیت ویحسن بنا اعتماد تعریف    

من "ا، وـــــویهذي یر ـــــوب الـــــوي أو المكتــــــاب الشفــــأي الخط" من الحكایة"األحداث المرویة 

  .1"أي الفعل الواقعي أو الخیالي الذي ینتج هذا الخطاب أي واقعة روایتها بالّذات" السرد

 ل ـــــو یّتسع لیشمــــد فهـــــا وجـــــان وأینمـبمعنى أّنه فعل ال حدود له یبدعه اإلنسان حیثما ك   

  .هـــــــة بــــــة الخاصّ ــتقنیاته السردیجمیع الخطابات على اختالفها ویتمّیز عن غیرها فكّل راو 

  .2"اــــالطریقــــــــة التي تروي بها القّصة والخرافة فعلی:"وفي أبسط تعریفــــــاتـــــــه هو    

  :البنیــــــــــــة السردیــــــــــــة

یة سبال لتلك األحداث الحواریة مهما كان نوعها وتّتخذ البنیة السرد امنسق اتعتبر تنظیم   

ر ـــواختیارات من لدن كّل روائي، فالسلوك السردي غایة ینتهجها الروائي كي یحقق بها أكب

  .عدد من المتلّقین

  ینظر إلى البنیة السردیة بشكل ما متأّنیا یقصد توّجه الحكيعبد الملك مرتاض لكن الّناقد 

   

                                                           
، )ط.د(البنیة السردیة في كتاب اإلمتاع والمؤانسة، دراسات في األدب العربي، دمشق، : میساء سلیمان اإلبراهیم 1

   . 13، ص2011
   . 111م، ص1985، 1معجم المصطلحات األدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط: سعید علوش 2
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  . كتاب تحلیل الخطاب السرديلى الزمن، وهذا ما نجده في إ

ة التي ـــــالحكای:"ا ـــــبأّنهان ـــــان فریدمـــــــنورما ـالتي یعرفه: أّن السرد مّرة بضمیر الغائب -

  .1"تسردها شخصیة واحدة

د زمنّي بین ـــغایة هذا الضرب من السرد هي وضع بع:"بأّنها : والسرد بضمیر المتكّلم  -

  .2"والّزمن الحقیقي للسارد) وهو زمن الحدث حال كونه واقعا(زمن الحكي 

ا ــــــكما شرحها وعّلل وجودها وتطبیقهمرتاض یعید شرحها : أّما السرد بضمیر المخاطب -

ر ــــاألمان ــــــلّما ك:"ال ـقائ  Lamadification ]التحویل[ میشال بیطوره ــــــع روایتـــــــفي واق 

ة ـــــد الكیفیــــح لي توصیف وضع الشخصیة من وجهة ورصــــیتی(...) یتعّلق باستعادة الوعي

 .3"التي تولد بها اللغة في نفسها من وجهة أخراة

م ــــــل ضمیر المتّكلـــــــة مقابـــــــل في الحكایـــــــة التي تتمثّ ـــــــة السردیـــــــالبنیمرتاض هكذا یرى    

ال وٕاحداث المفاجآت التي ـــــــــة األحداث، وتفاصل األفعـــــــــــب أو الغائب لبناء كتلـأو المخاط

  .تبني كون الروایة

  

  

  

  

  

                                                           
   . 195ص تحلیل الخطاب السردي،: عبد الملك مرتاض 1
   . 196ص: المرجع نفسه 2
   . 197ص: المرجع نفسه 3
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  :الحّیز -5

ا ــــّل عنهــــة ال تستقــــاره بنیـــیعتبر الحّیز من المصطلحات الهامة في البنیة السردیة باعتب   

ح یشیر للصلة بین األجسام ـــــفالحّیز مصطل:"ّكلة أساسا للمادة الحكائیة المش البنى األخرى

ول الظرف ــــوي أو دخــالمحداخل المكان، وهو عكس المكان من حیث تماس بین الحاوي و 

ا ــــا ما ولهــــل مكانــــا بعدا یشغـــفي المظروف، فالحّیز قد یطلق على األجسام لنفسها بصفته

    .1"مساحة محدودة

ون بعدا ــــن أن یكــشكل فقط في حد ذاتها بل یمكبمعنى أّن الحّیز ال یمكن أن یشتغله ال   

  .بین عّدة أشكال

ه مثل الفضاء والمكان، أو ــــة لـــمصطلحات موازیونجد مصطلح الحّیز في تضایف مع    

  .حقل أو مجال

ؤرة ـــــالب:"ّده ــــــذي عـــــان الــــح المكـــــبمصطل )مـــــعـبد القادر بن سال(د ـــــالّناقا ــــــوجاء أیض   

   .2"الضروریة التي تدعم الحكي وینهض به في كّل عمل تخّیلي

ف ـــــد حیث وظّ ــــح األوحــــة المصطلــــده مسألــــد عنـــــلم توحّ ان عشراتي ـــــسلیمد ــــأّما الّناق   

  .مصطلح الحّیز والفضاء معا

ذا ما نجده ــــا وهــــــل معـــــإضافة إلى ذلك أن المكان ینطوي إلى الشيء المادي أو المتخیّ    

  .3"حّیز مادي أو فضاء فیزیقي ماثال ومتخّیال:"جلیا في قوله 

 

                                                           
المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحدیث، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، : أحمد رحیم كریم الخفاجي 1

   . 371، ص2003، جامعة بابل، الحلة، العراق
   . 39، ص2009، 1السرد وامتداد الحكایة، منشورات اّتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط: عبد القادر بن سالم 2
مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد اإلعجازي، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، : الخطاب القرآني: سلیمان عشراتي 3

   . 147، ص1998، )ط.د(الجزائر،
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ره ـــــل في نظــفقد كانت مسألة المصطلح األنسب عند الحّیز الذي یقابمرتاض ّما الّناقد أ   

  د الملكــبـولع:" بقولهل ـــم خلیإبراهی، وهذا ما لمح إلیه الّناقد Espace األجنبيالمصطلح 

اء ــــان أو الفضـــــا المكـــــردي، وفي مقدمتهــعنایة شدیدة، وولع بمحاور الخطاب الس مرتاض

     .1"الذي یسمیه الحّیز

اض ـــــد إلیه مرتــــــذي عمــــــح الـــــذا المصطلــــن لهــونجد من جانب آخر جملة من المخالفی   

ولهــــا طـــرح ال یعـــــادل مقولــــة  رأيالــــــ التي عــــــارضترة ـــــزوزو نصیة ـــــة األكادیمیــــكالباحث

عند  اهاـــارتضوسنخالف هذه التسمیة التي :" نلمحه جلیا في قولها الصریح وهذا ما الحیــــز

اع ــــــراغ والخالء واإلتســـــر في الفــــألن مدلولها سائ ،ح الفضاءـــــــلمصطل الملك مرتاض عبد

 "الحیز"م الهندسي في لفظة ــــات والتقسیــــدود والعالمـفي حین نلمس وضع الح ،حدودموالال

   .2"التي نعتبرها أقل مساحة من ملفوضات أخرى

اء ـــــال لمصطلح الفضـبدیكز ح الحیّ ـلمصطل ریبرّ  عبد الملك مرتاضاقد وهذا ماجعل النّ    

اع مصطلح ـــــــا عن اصطنـــــا عدلنـــــق أننــــوالح:" كتابه نظریة النص األدبي عندمــا قـــــال في

ل ـــإلى أكثر من حق وقد تسرب ،ز ألن الفضاء عام جدا في رأینالى مصطلح الحیّ الفضاء إ

  .3"معرفي معاصر

رى ـــــات األخــــفضاء، حیث انتقد الترجماقترح مصطلح الحّیز بدیال لل بمعنى أّن مرتاض   

  را  ــــــقاص:"...Espace ظ األجنبيـــــال للفـــــوع مقابـــــاء الموضــــــّن مصطلح الفضإ:"في قوله 

  

 

                                                           
   .202، ص2010، 1المثاقفة والمنهج في النقد، دار مجدالوى، عمان، األردن، ط: إبراهیم خلیل 1
إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب مجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، جامعة محمد : نصیرة زوزو 2

  . 10، ص2010خیضر، بسكرة، الجزائر، 
   .297، ص2007، )ط.د(دار هومة، الجزائر،: األدبي نظریة النص: عبد الملك مرتاض 3



المصطلح النّــقدي عند عبد الملك مرتــــاض                               :الفصـــــل الـثــــاني    

 

57 

الخوار والفراّغ اه جاریا في ـــــون معنـــــن الضروري أن یكــــماء ـــألّن الفض الحّیزبالقیاس إلى 

ا إلى أن كلمتي ـوأشار أیض...بینما الحیز لدینا ینصرف استخدامه إلى التنبؤ والوزن والثقل

ة وال   ــــر سلیمـــــة غیــــهي ترجم Espace ةـــــة كلمـــــة لترجمـالمستعمل )المكان(و ) الفضاء(

 .1"دقیقة التمثیل للمعنى األصلي األجنبي

    وهذا األخیر الذي أظهر  Espaceلمصطلح  الحّیزوبالّتالي یفّضل مرتاض مصطلح    

ر     ــــــن أن ینصــــــث یمكــــــون شامال بحیــــــیكالحّیز ح ــــــــرى ألّن مصطلــالترجمات األخنقائص 

  .2"ادـــواألبعواألشكال والخطوط ...تتبع الداللة والصور(األبعاد، االمتدادات، األحجم :"إلى 

ة ـــــــشعوري في عاطفحّیز اك ــــة ألیس هنــــات المقیســـــذه المسافــــیكون فقط بهالحّیز فهل    

ه ـنسان ال نعرف قیاسه؟؟ وما أضافه مرتاض هو الفضاء األمامي والفضاء الخلفي، كأنّ اإل

ّدال أو ـــــهو الز ّـ الحیهل :"رى ـــــان أخــــیجعله داّال في بعض األحیان ویجعله مدلوال في أحی

  .3"أو المتحّدث عنههو المتحّدث الحّیز المدلول؟ وبعبارة أخرى هل 

د حظي ــــــق) الحّیز(وى ـــــول أّن هذا المستـــــن القـــــا یمكـــــات كّلهـــــالل هذه التخریجـومن خ   

اده ــــــع القارئ افتقـالمستوى الذي ال یستطیباهتمام بالغ من قبل عبد الملك مرتاض باعتباره 

 مــــــــادل عن أهـــــد على أن یجـــــرص الّناقـــــالذي حوى ــــالمست:"في أي دراساته التطبیقیة فهو 

  .4"وینافح عن المصطلح الذي ارتضاه له مخالفا ما ارتضاه النقاد العرب المعاصرون

  

 
                                                           

د السالم عب -عبد الملك مرتاض -االختالف في النقد المغاربي  المعاصر لـ حمید لحمیداني: تسعدیت حمادي: ینظر 1

  . 221، ص2013مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،  المسّدي أنموذجا، رسالة
أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحلیل الخطاب، جامعة : قراءة في الترجمة النقدیة لدى مرتاض : فیصل أحمر 2

  . 176قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص
   .176ص: المرجع نفسه 3

   .175، ص2015، 1تجربة نقد الشعر عند عبد الملك مرتاض، دار قرطبة، الجزائر، ط: عبد الملك بومنجل  4
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    Symbol :مزالرّ  -6

ا ـــــات التي ال یستغني عنهـــــــو من المصطلحــفه باهتمام بالغ من قبل النّقاد الّرمزحظي    

ّر، حیث ـــــات، غیر مستقــــــمتّعدد الّسم:"ح ـــــو مصطلـــــة فهـــــي أي دراساته التطبیقیــــالقارئ ف

  .1"اهـــمفارقا معن لّ ــیستحیل رسم ك

ح ــــــــد هذا المصطلــــــن في تعریف وتحدیـدى الّدارسیــات لــالمصطلحد اختالف ـــــنجوبهذا    

ّل ـــــا كــــوأیض ةـعالم Signalارة ــــأّن كّل إش:"بمعنى  مرتاضن ـبدوا في ذهیالذي ) الّرمز(

ا ــــة أیّ ـــّل عالمــت كــــــلیس، و Sign  عالمـــة Icin ّل أیقونـــــــــــــةـــــــ، وكذلـــك كWdex رــــــمؤشّ 

  .2"دةـــــا على حـــــــــمنه

 ومــــــع بین مفهـــــــالمنبح في ـــــــــــة اضطراب المصطلـــــــــلتتجّلى قضی:"ّم اإلختالف ـا یتـــــنمبی   

ارة ــــــــــــبتصّورات اإلشل ــــــــــــللعم) الصوت الّدال ( ة ــــــــــــثّم فعالی) سوسیر(وم ــثّم مفه) بیرس(

  .3"ةـــــــــــــاللغوی

ز ــــمن هؤالء، فالّرمألّن القصـــد واحد في مفهوم كّل وهذا اإلختالف ناقصا على ما یبدوا   

ز ـــالّرمة ـــــإّن عالق:"بیرس إذ یرى سوسیر ة عند ــــــادل الحقیقي للعالمــهو المعبیرس لدى 

المعنى بز ــــــالّرمر ـــیعتببیرس ة إلى أّن ــط، إضافــــة فقـة عرفیـاعتباطیة ـا هي عالقــبمدلوله

   .4"أو عالمة اصطلح علیها  Signe إشارة Symbole م العا

   

                                                           
   .101معجم المصطلحات األدبیة المعاصرة، ص: سعید علوش 1
   .122نظریة المصطلح، ص: محّمد جاد 2
   .124ص: المرجع نفسه 3
المفاهیم والمجاالت، الملتقى الرابع، السیمیاء والنص، جامعة محّمد خیضر، :الّرمز والعالمة واإلشارة: كعوان محّمد 4

  . 340، ص2006بسكرة، الجزائر، 
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ز ودلیل ذلك ــــــن الّرمـــــوهذا ما یدخل ضمإّن العالقة بین الّدال والمدلول عالقة اعتباطیة   

ّدال ـــــال: ةـــــبحدی) العالمة(ز ـــاط بینهما بل بین الّرمــــإذ ال یقع اإلعتب :"امیل بنفنیست قول 

   .1"ول من جهة وما یشیر علیه من أشیاء وأفكار من جهة أخرىـــــــــوالمدل

  في المخطط اآلتي بنفنیست قصده یا بمر اإیلو وهذا ما شرحه    

  

  

  الصلة اإلعتباطیة            

  صلة اإللتزام

      

   

ا ــــر العالقة بینهمــإذ اعتب:"حینما جعل الّدال ممّیزا للمدلول  جاكبسونوهذا ما لّمح إلیه    

  .2"بنفیستضروریة وهو الشيء نفسه الذي ذهب إلیه 

 فيمحّمد أحمد فتــــوح كما یقـــــول  Symbolالّرمز وٕاذا أردنا أن نفتّـش أكثر عن لفظــــة   

وم ال بالعلــــــــــولهـــــا اّتص... وهـــي تعني الجــــذر والتقـدیـــــر:" Symbolein اللغــــــة الالتینیــــة

فكانــــــت ، )المسیحي  اإلیمـــــانتور تعني دسـ(التـــي تعني Greed ه ة یعني علمــــــــــالّدینیـــــ

 .3"األساس في الشعائر الّدینیة، والفنون الجمیلة والشعر الخاصتستعمل على هذا 

  

                                                           
   .344المرجع الّسابق ،ص: كعوان محّمد 1
   .345ص: المرجع نفسه 2
   .124نظریة المصطلح، : محّمد جاد 3

المرجع   

المدلول 

الّدال   
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ّل مجال، ــــذ دالالت متعدّدة في كــــــزئبقیة تأخ) الّرمز(ة ــــومنه نستطیع أن نقول أّن لفظ   

شيء ما یعني  الّرمزل في أن ــرب للّتصّور المصطلحي یتمثّ ــــاألق:"ا ــــــعلى أن یبقى تعریفه

  .1"شیئا آخر

ا أهل ــــهات التي وضعــهي تعداد المصطلحالّرمز هذا التّفّتح الّداللي الذي تأخذه لفظة    

ة ــــــا أم الوصول إلى غایــــــة داللتهـة الوصول إلى غایــــــّل باحث یتصّورها بنیـــــالبحث، أي ك

اق مع بعض ـــــبالّدراسة، وعلى الّرغم من اإلّتفترجمتها للقبض على داللتها كمصطلح یلیق 

ور والآلشعور ــــالذي یراه ینبع من الّشعفروید و یانج المصطلحات نلحظ اختالفا آخر بین 

ة ــــــات واألساطیر والحكایـــــماثل في الخرافالّرمز أّن :"عـز اّلدین اسماعـیل معا، حیث یرى 

    .2"والنكت وكّل المأثور الّشعبي

ة ــــــات فكریـــــــهي إبداععـز اّلدین اسماعـیل ره ــذا صحیح من جهة أخرى ألّن ما ذكــــــوه   

  .وذاتیة عاطفیة یدخل فیها عامل الشعور والآلشعور

ّي أو ــــیر حـشيء غز ــــالّرم:"في قوله  كودنمّتفقا مع تعریف محّمد فتوح وجاء تعریف    

  .3"عن شيء آخرل أو ینوب ـــــــحّي یمثّ 

ـــــــر ّدل وتتغیّ ـــــــــــات تتبــــذه المصطلحـــــــــــم هــــــیـف أّن مفاهـــــر أن نضیــــــا في األخیـــــــــویمكنن   

 .اهیم متعّدد في الحقول المعرفیةله مفالّرمز فالحقل المعرفي  باختالف

  

  

                                                           
   .124ص: المرجع الّسابق: محّمد جاد 1
   .124ص: المرجع نفسه 2
   .129ص: المرجع نفسه 3
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  :  لمصطلح الشعريا: ثـانیـــا   

  :تمهید

د العربي المعاصر ـــــن وأّن النقــــــر الّزمـــــة تغیّ ــــــإّن إشكالیة المصطلح الشعري هي إشكالی   

ة ـــلتجعل من النقد األدبي نموذجا ومحور لّدراسأفرز من هذه الّنظریات مصطلحات عدیدة 

ذه ــــات لهـــــات وترجمــــــوا اختالفـــــد العربي القــــن للنقـ، وأّن الّدارسیهذه المصطلحات الّشعریة

   :المصطلحات، ولعّل ما یلفت انتباهنا للمصطلحات الّشعریة نذكر منها

  :مصطلح الشعریة. 1

تثیر جدال واسعا كبیرا في الّدراسات األدبیة والّنقدیة سواء الغربیة منها  الّشعریةما تزال    

ف ــــتعریفاتها لذلك یصعب الخروج بتعریأو العربیة، بسبب اختالط معانیها وتشاكلها وتنّوع 

ون ــــــا الّشكالنیـــــات التي أثارهــــتعّد الّشعریة من المصطلح:"محّدد ودقیق لهذا المصطلح إذ 

ل ــــة مثـــــة من أسماء مختلفـــــل مجموعـــــرب من قبـــــــا العـــالّروس وكذا النقد الجدید وقد عّرفه

ة ـــــداث لفظــــت استحـــــّم شاعــــــة ثــــــّشاعر والقول الّشعري واألقاویل الّشعریالّشاعریة وشعر ال

   .1"الّشعریة

 ةــــالّشعریمنذ القدیم یوحي بأّن مصطلح  الّشعریة وعلیه فإّن تعّدد الّتسمیات لمصطلح    

ح ــــد المصطلـــــرورة تحدیــــیستدعي مّنا ض:"و ـــــهو موضوع كثیر الّتشّعب والمسالك لذلك فه

  ي متعّددة  ـــــــن معانـــــة تتضمّ ـــــق، ألّن الّشعریـــــوالمفاهیم الّدالة علیه، وهذا الهدف یلوح بالمزال

  

  

                                                           
ومطبوعات، مصطلحات التحلیل الّسردي، منتدى ستار تایمز، أرشیف األدباء والّشعراء : مصطفى: ینظر  1

   .1، ص19/10/2012، الّتاریخ  13:36:الّساعة
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  .1"تشّعبة غیر متساویة من حیث الحضور الّنقدي

ة ـــــوهذا ألّن الّشعریة تشهد تباینا كبیرا بین الّنقاد على المستوى المصطلحي بین مجموع   

ات ــــــــــات في وجهــــولهذا سنحاول عرض هذه المفاهیم واكتشاف التّباین واإلختالفمن الّنقاد 

ا واحدا بمصطلحات ــــه مفهومــــسنواج:"ا ــــــأّنن دوـــــذا یبـــــله ةـــــح الّشعریــــمصطلالّنظر حول 

  .2"ة وهذا بارز في تراثنا الّنقدي العربيــــــمختلف

ذ القدیم ــــعرف بتنّوع مصطلحاته من مصطلح الّشعریةّن وانطالقا من ذلك یمكن القول إ   

د ــــــحیث یرصالحدیث بنیاته وابداالته الّشعر العربي في كتابه محّمد بنیس وهذا ما یؤّكده 

ة ـــــاء للّشعریـــأعطى العرب القدم:"لنا تلك الّدوال والّتعریفات التي خّصت بها الّشعریة قائال 

ر ـــــة الّشعــــــوصناعن سالم الجمحي ـــــالبر ــــــة الّشعــتسمیات عدیدة ومتنّوعة أشهرها صناع

ار ـــــــوعید بن یحي ــــالبن عّباس أحموقواعد الّشعر لقدامى بن جعفر ونقد الّشعر للجاحظ 

  .3"البن سیناوعلم الّشعر البن طباطبا الّشعر 

ده ـر وقواعــــــاء على الّشعـــــد القدمـــــدّل عنــــی مصطلح الّشعریةأّن  وانطالقا من ذلك یبدو   

  ر العربي في ـــاّتجاهات نقد الشعونقده لكن هناك من له رأي آخر وهذا ما نجده في كتاب 

  

  

                                                           
، 2007، )ط.د(الّشعریة العربیة مرجعیاتها وٕابداالتها الّنصیة، وزارة الثّقافة ، الجزائر، : مشري بن خلیفة: ینظر 1

   .19ص
   .11، ص1994، 1مفاهیم شعریة، المركز الثّقافي العربي، الّدار البیضاء، المغرب، ط: حسن الّناظم  2
، 2001، 2الّشعر العربي الحدیث، بنیاته وابداالته، دار توبقال للّنشر، الّدار البیضاء، المغرب، ط: محّمد بنیس 3

   .42ص
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راء ولیست فن الّشعر، ــــــر وال شعــــخ الّشعــــــت تاریــــالّشعریة لیس:"أّن العراق لمرشد الزبیدي 

  .1"وٕاّنما الّشعریة في ذاتها هي ما یجعل الشعر شعرا

ّردة لألدب ـــــــة ومجــــــــة عامــــــع نظریـــــة وضــــهي محاول:" حسن ناظمفالّشعریة في نظر     

  .2"ا وجهة أدبیةـــــبوصفه فّنا لفظیا إذ تستنبط القوانین التي یتوّجه الخطاب اللغوي بموجبه

ل ــــــــزات التي تجعــــفي مجملها تعبیر عن مجموعة من الخصائص والممیّ تبدوا الّشعریة و    

ة من ــــــمجموعوي على ــــــاب وهي تحتــــــواع الخطـــمن عمل ما عمال أدبیا تمّیزه عن باقي أن

 ةــــــفالّشعری:"القواعد التي توّجه الخطاب اللغوي وترشده وتجعله متمّیزا عن باقي الخطاب 

ّدى ــــــتعا ــــــده، وٕاّنمـــتتعّلق بدراسة خصائص األعمال األدبیة ولم تفتخر اإلهتمام بالشعر وح

ة في ـعنیت باألدب الّروائي ممثلهذا إلى الفنون األدبیة األخرى، ومن أبرز الّدراسات التي 

  .3"دستویسكيلشعریة باختین دراسة 

را على ــــــاب األدبي ولیست حكـــــة للخطــــــر الجمالیـــتهتم بالعناص وعلیه یبدو أّن الّشعریة   

ف عند ـــــة لم تقـــــا أّن الّشعریــــة نظرنـــــوحسب وجهالّشعر فقط وٕاّنما تعّدت ذلك إلى الّروایة، 

   .حدود الشعر بل تجاوزت ذلك إلى الفّن الّروائي 

م والموسیقى ـــــرى كالّرســــفنستطیع القول أیضا أّن الّشعریة یمكن أن تطلق على فنون أخ   

  ر طبیعي ـــــف كوصف منظــــوالّنحت وحتى السینما والمسرح وقد نطلقها أیضا في فن الوص

  ص أّن ــــــو شاعري، وبهذا نستخلـــــول جــــــو حیث نقــــأیضا الجق ـــوتطل فنقول منظر شاعري

  

                                                           
، 1999، )ط.د(اّتجاهات نقد الشعر العربي في العراق، اّتجاه الكتاب العرب، دمشق، العراق، : مرشد الزبیدي 1

   .104ص
   .9مفاهیم شعریة، ص: حسن ناظم 2
، 2004، 1، طكتب العلمیة، بیروت، لبنانمعجم المصطلحات علم الشعر العربي، دار ال: محّمد مهدي الشریف 3

   .85ص



المصطلح النّــقدي عند عبد الملك مرتــــاض                               :الفصـــــل الـثــــاني    

 

64 

  

را أو ــــرا أو نثـــــواء شعــــــالّشعریة في أقصى مفهومها تعّبر عن الخصائص الجمالیة الفنیة س

  .تصّورا

" ةـــــیر ــبشاع"ة ـــــوانطالقا مّما سبق نجد أّن هناك من الّنقاد من استبدل مصطلح الّشعری   

 ول ـــــــن أن نقـــــبدال م:"ه ـــــبقولر ـــــة والّتكفیــالخطیئفي كتابه عـبد اهللا الغذامي  وعلى رأسهم

  ع كبحــــــر وال نستطیـــرة إلى الشعــــــه مباشــــــــوجّ ــن یتــــــا الّذهــّرد أن یسمعهـــــة والتي بمجـــــشعری

فبدال من هذه المالبسة والمغالطة جماع هذه الحركة لصعوبة مطاردتها في مشارب الّذهن 

ة ـــــــل مصطلحي األدبیــــــر ویشمــــــر أو الّنثـــــــواء في الّشعــــــة سـتستبدلها بكلمة أخرى الّشاعری

  .1"واألسلوبیة

حّتى  ةـــــریـح الّشعــــلمصطلر ــــــمغایل ـكبدیالّشاعریة مصطلح الغّذامي وعلیه فقد اّتخذ    

قى ـــــا حتى ال یبـــــــات وتشابكهـــــّدد المصطلحــــه تعـــــح أمامـــــتـح ویفــــــرة المصطلـیّوسع من دائ

ر وینزع ذلك ـــــرا على الّشعــحك ریةـالّشعالمصطلح في دائرة ضّیقة وحتى ال یقف مصطلح 

ذا من ناحیة ـــــر، هـــتبّناه أّنه الّشعالّشعریة كّلما سمع مصطلح ) القارئ(اللبس لدى الّسامع 

هي صفات :"ري ـــــة الّشاعــــــه ألّن لفظــــــد بقي نفســـــوم فقـــــة المفهـــــاإلصطالح، أّما من ناحی

   .2"والخصائص التي تمّیز جّو الّشعر من خیال وعالمه ومشاعره

ة ، لكن في رأینا ـصحیح في استبدال مصطلح الّشعریة بالّشاعریالغّذامي ومنه یبدوا أّن    

وم القدیم ــــــّدا من المفهــــد قریب جـــــالجدیوم ــهذا المفهوم لم یضف أي جدید یذكر ألّن المفه

  ح لم یغّیر شیئا بقدر ما زاد من إشكالیة ــــذا المصطلــــه لهــــلذلك نرى أن استخدام) األصلي(

  

                                                           
   .22-21، ص1998، 4الخطیئة والتكفیر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط: عبد اهللا الغذامي: ینظر 1
، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة اآلداب، مكتبة لبنان بیروت، ط: وكامل المهندس: مجدي وهبة: ینظر 2

   .46، ص1984
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الّشعریة ولم یستخدم الّشاعریة استخدم الغّذامي المصطلح في النقد بل ما نستشّفه هو أّن 

ر ــــــة لشاعــــلكي ال تذّل على الّشعر لكن مصطلح الّشاعریة هو أقرب إلى الّشعر وهي صف

    .وحده لذلك فهو قّرب المعنى بدال من أن یبعده

  األدبیة ول أال وهي ـــــن من القـــــن األخیرتیـــــــفي الكلمتی الغّذامية ــــاه مقولـــفت لإلنتبوالال    

الغّذامي د ـــــنـة عـــــة و األسلوبیـــــة واألدبیـــــوهذا یعني أّن هناك صلة بین الّشعریة ــاألسلوبیو

 ح ـــــصطلن مـــــا في تكویــــر معــــة لیتضافــــاألدبید األسلوبیة مع وتّتح:"موّضحا ذلك في قوله 

  .Poetics "1مصطلح  وــــــواحد یفهمهما ویوّحدهما ثّم یتجاوزهما وه  

األدبیة، األسلوبیة، : اآلتیة اتـــالمصطلحأن هناك عالقة بین الغّذامي وعلیه فقد أدرك    

د تعّددت مصطلحات ـــــر وقـــــذه العناصـــــن هــــــعب ــتهتّم بالجان الّشعریةذلك ألّن الّشعریة، 

بمصطلح ة ـــــالّشعرییعّبر عن ّدي ـــــبد الّسالم المسـعا هو ـــــر فهــد آلخـــــمن ناقة ــــالّشعری

ذي فّجر بعض مسالك ــــهذا المخاطب الذي عرفته دراسة األسلوب هو ال:"بقوله اإلنشائیة 

ا ـن اّتسع مجالهـــــ، وحیةـــالّشعریالبحث الحدیث والتي تضیف رؤاها حینا فتصلح لها عبارة 

     .2"اإلنشائیةواستعابها أحیانا فیستحسن ترجمتها بمصطلح 

 ریةـــــــالّشعتتنّوع تارة في موضع بمصطلح  عبد الّسالم المسّديوبالّتالي فالّشعریة عند    

عبد الّسالم ا أّن ـــــة نظرنـــــدوا حسب وجهــــــة ولكن یبـــــح اإلنشائیــــــر بمصطلـوفي موضع آخ

ه ـــــفي مؤّلف واحد، وهذا یجعل القارئ في حیرة من أمره ویجعلیوّظف مصطلحي  المسدي

االت ــــــــّد عبر إشكــــــات یعـــــادة في المصطلحـــــّدد والّزیـــــذا الّتعـــیقع في إشكالیات متعّددة، وه

  ا مع ــــارئ وتماشیــب وجهة نظرنا هو فقط من أجل إبهار واندهاش القـــح فهذا حســــالمصطل

  
                                                           

.18ص: الخطیئة والّتكفیر: عبد اهللا الغّذامي  1  

.25، ص3ار العربیة للكتاب، تونس،طاألسلوبیة واألسلوب، الدّ : عبد الّسالم المسّدي  2  
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ح ــــا لمصطلــــــة مرادفــــح األدبیــــد أورد مصطلــقمحّمد بنیس أّن تعّدد مصطلح الشعریة نجد 

رادف بین مصطلحي ــــود تـــــاهر على وجـیدّل في الظّ  ةـــــالّشعریح ــــمصطل:"الّشعریة بقوله 

  .1"األدبیة والّشعریة

ق ـــــة أسبـتعتبر من بین الحقول الموازیة للّشعریة وهي األكثر قربا منها واألدبی:"فاألدبیة    

  .2"ظهورا في عالم الّنظریة الّنقدیة الحدیثة من الّشعریة

ال ـــــقائوب ــــاألسلوبیة واألسلفي كتابه عبد الّسالم المسّدي وهذه الرؤیة هي نفس نظرة    

  . 3"أّن مصطلح األدبیة من الحقول الموازیة لحقل الّشعریة:"

ة حیث ـــــموازیة للّشعریّدي ـبد  الّسالم المسـعومحّمد بنیس فاألدبیة في نظر كل من     

قى الّرواج ــــة، لكن لم یلـــولكن مصطلح األدبیة ظهرت قبل الّشعرییشتركان في غایة واحدة 

ة ــ، فشاعت هذه األخیرة في الّساحة األدبیة والّنقدیة ألّنها تمّثل مجموعالّشعریةالكبیر مثل 

اب ـــــذه الخصائص هي التي تضفي الخطـــــاب األدبي وهــــــودة في الخطـــــائص الموجـالخص

د الّنقاد ــــاألخرى بقیت رائجة عن:"ات ـــــد من المصطلحــــاك العدیــــة، وهنـجمالیة وأدبیاألدبي 

ة ـــــفي ترجمل نصیف ــــــجمیعند داعي ـــــكالفن اإلبة ـــوالّدارسین المحدثین لمصطلح الّشعری

جابر اه ـــــالذي تبنّ  ة علم األدبــــــ، وكذا ترجمدیستویفسكية ـــــشعرین ـكتاب میخائیل باختیلـ

   .4"لــــلالدیث كیرزویة ــالبنیویر ـــــكتاب عمة لــــــفي ترجمعصفور 

  .ّشعریةلتنّوع مصطلح الات واختالفها بین الّنقاد فتح األبواب ــــــدد الّترجمـــــأي أّن تع   

                                                           
   .91، ص2001، 2مساءلة الحداثة، دار توبقال، المغرب، ط: محّمد بنیس 1
   .19معجم المصطلحات األدبیة المعاصرة،ص: سعید علوش: ینظر 2
   23األسلوبیة واألسلوب،ص: عبد السالم المسّدي 3
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   اــــــر في أّنهــــــوتنفجق ـــــة تنبثــــــأّن الشعری:"ول ــــــیقأحمد مطلوب د ـــــع آخر نجـــــوفي موض   

  .1"روري لكّل شعرــــــذي هو شرط ضـــــــاح الـــــــنزیا اإلـــــــر وأّنهــــــاإلنحراف عن الّتعبیونجد أّن 

روج عن المألوف ــــــة مثل الخـــــــأي أّن الّشعریاإلنزیاح و ـــــوهمرادفا آخر  لمصطلح الّشعریة

محمد صالح ة في قول ــــــّددة للّشعریـــــم المتعـــــورة هذه المفاهیـــــن بلـــــّدم یمكــــخالل ما تق ومن

ة أو الّشعریة الجمالیة أو ـــا لفظة الّشاعریـــــة منهـــــاء متباینــــا أسمــــق علیهــــــوقد أطل:"شرطي 

  .2"ألدبیة أو السردیةاإلنشائیة أو ا

ة الّنص من ـــــزه على لغــــتركی:"ل من خالل ـــــــاض تشمـبد الملك مرتـند عـة عــــالّشعریأّما    

ري ـــــاب الّشعـــــفي الخط اضـبد الملك مرتعخالل جوهرها الصوتي والّداللي، ولم یحصرها 

نده ـة عـــــّشعریاز أي أّن الــــــة بامتیــفقط بل یقول إّن هناك نصوصا نثریة تتجّلى فیها الّشعری

    .3"الكالمهي التّفنن في بناء وتركیب 

ح الغربي ــــــــت للمصطلـــــترجم مصطلح الّشعریاتل ـــــیستعم اضـــــــبد الملك مرتـعونجد    

Poétique عبد الّسالمن التونسیین أمثال ــــــدى المستعملیــــــة لـــــبدال من مصطلح اإلنشائی    

الشيء لكن یبقى رأیه مجّرد كبیر إّن ترجمة اإلنشائیة أو الّشعریة ال یعني :"بقوله  المسّدي

لحل إشكالیة رون ــــــرب المعاصــــــاد العـــــــرف الّنقـــــة من طـــــمناقش او ــــه یرجـــرأي على حد قول

  .4"المصطلح النقدي الحداثي

  

                                                           
   .47كلیة اآلداب جامعة بغداد، ص: أحمد مطلوب 1
   .26، ص2003، )ط.د(، 1في الّشعریة والّشاعریة، ج: أیمن اللبیدي 2
   .93، ص2001، 2نظریة النص األدبي، دار هومة، الجزائر، ط: عبد الملك مرتاض 3
   .94ص:المرجع نفسه: ینظر 4
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ق بین الّشعریات والّشعریة بحیث نجد عبد الملك مرتاض في العدید من مؤّلفاته أّنه فرّ     

 La poéticite ومــــــمفهط وأعطى لـــــدث خلــــة لكي ال یحـــــن الّشعریــــبالّشعریات للّتمییز بی

، La poétique ص الّشعـــــــــريا في النتعــــنـي المـــــواصفــات التي نجـدهــ لتية اـــــریـــــالّشعو

ة وفهم وظیفة الكتابة  ــــّم بدراســــــذي یهتـــدي الــــالّنقاط ــــا الّنشـــد بهـــــــالتي نقص الّشعریاتوأّما 

ا من جانب آخر ـــد أیضـــــونج )الّلسانیات(ح األلسني أي ــــــا بمصطلـــــة والتي نقیسهــــــالّشعری

  . صالح فضل الذي یخالفه في الّرأي 

  :في الجدول اآلتي عبد الملك مرتاضوصالح فضل وسنعرض موازنة بین    

 صــــــــالح فـضــــــل عـــبـــــد الملك مرتــــــاض

رجع إلى الّتراث واستخلص منه مفاهیم عدیدة التي 

 .وجدت عند الجاحظ وابن قتیبة

الّتراث بل نظر لم یرجع إلى 

 .إلیه من الوجهة الحداثیة

 .الّشعریة هي األدبیة .الّشعریة هي جزء من األدبیة 

العناصر المكّونة للمصطلح  .تناوله من الوجهة اّللغویة

 .كالخیال والغموض

 )1(  

اد ـــــــالّنقر الّزمن وشغل بال ـــــل عبـــــنتقا مصطلح الّشعریةد أّن ـــــلّسابقة نجومن المفاهیم ا   

د من الّنقاد، ـفي عملیة الّنقد األدبي ودرسه العدی واألدباء، فهذا المصطلح كان له دور مهمّ 

وا تبر من الّنقاد الكبار الذین ساهمفكانت نظرتنا ودراستنا عن عبد الملك مرتاض  الذي یع

رب ــــــیث كان العة حــــات الّنقدیة القدیمـــفي دراسة هذا المصطلح الذي دخل بین المصطلح

  .ح ـــــفي لهیب المواجهة اإلصطالحیة بتنوع وتعّدد ترجمات لهذا المصطل

  

                                                           
الّلغة بین عبد الملك مرتاض وصالح فضل، مجّلة علوم ) األدبیة(مصطلح الّشعریة : عبد الّرشید همیسي: ینظر 1

  .230.229، 2012، جامعة الوادي، الجزائر، مارس 4العربیة وآدابها، ع



المصطلح النّــقدي عند عبد الملك مرتــــاض                               :الفصـــــل الـثــــاني    

 

69 

  

  :وهذا ما نالحظه في الجدول اآلتي

 حــــــــــطلــالمص مـــــــــــم المترجــــــاس

 صناعة الّشعر  ألبي سالم الجمحي

 صناعة الشعر الجاحظ

 نقد الّشعر قدامى ابن جعفر

 عیار الشعر طباطبابن ال

 الّشعریة حسن ناظم- مرشد الّزبیدي

 األسلوبیة+األدبیة+الّشاعریة الّله الغّذامي عبد

 األدبیة+اإلنشائیة عبد الّسالم المسّدي

 األدبیة محمد بنیس

 علم األدب جابر عصفور

 اإلنحراف+اإلنزیاح أحمد مطلوب

 الّشعریات عبد الملك مرتاض
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الّشعریة في مجال الّشعر فقط بل تعّدى ذلك إلى الفنون  فعبد الملك مرتاض لم یحصر   

حیث رأى بأّن جمالیات الّشعریة تتجلى في كالمسرحیة والملحمة والّروایة، خرى الّنثریة األ

  .الفنون الّشعریةالفنون الّنثریة تماما مثل 

فیما ذهب إلیه ویرجع السبب إلى أّننا نجد  وافق عبد الملك مرتاضأ اعتقاديوأنا في    

الكثیر من األجناس األدبیة تستخدم الّشعریة بمعنى أّن هذا األخیر كلنا نعلم بأّنه یتجّسد 

في كّل جمالیات الّنصوص أو الخطابات وال ینحصر في الوزن أو اإلیقاع أو الّروي وٕاّنما 

  .ّنثریة كانت أو الشعریةیتمّثل أساسا في تلك الّلغة الّراقیة الجمالیة ال

كما أّنني أوافق مرتاض في أّنه لم تطغى علیه الّتبعیة المطلقة للغرب وٕاّنما استحضر    

وهذا ما یؤّكد أّن عبد الملك الجاحظ وابن قتیبة هذا المفهوم من الموروث العربي أمثال 

  . مرتاض لم یتبع الغرب تبعّیة مطلقة، بل اّتجه نحو موروث عربي أصیل 

رى أن ــــــریة نــــــة بالّشعــــــات الخاصّ ـــــع المصطلحـــالقــــا مّما ورد ذكــــره من تعــــّدد وتنوّ وانط   

ة اولـــــب دون أّیت محـــــو األنســـــل األخرى هــــات أو البدائـدون المصطلح مصطلح الّشعریة

تعقیدا وتشابكا والالفت  ر زیادة المسألةـــــــمنه غی لإلبداع أو خلق مصطلح جدیـد ال فائـــــدة 

لإلنتباه أّن لفظة الّشعریة هي الّلفظة الّشائعة في جّل الّدراسات األدبیة والّنقدیــة والتي أثبت 

وجودها وصالحیتها في كثیر من الكتب الّنقدیــة والكتب المترجمــــة إلى العربیـــــة وكـــــّل هذة 

إلى تعـــــّدد الّترجمـــــات بین الّنقاد واألدباء وحسب اعتقادات أّن هذا الّتعّدد  المقابالت ترجـــــع

ال غیر هــــذا من جهة، أّما  مصطلـح الّشعریةفي المصطلح یثیر اشكالیة للقارئ حول فهم 

  .الّنقدیة من جهة أخرى فهذا الّتعّدد یعّد تنّوع وثراء للمصطلحات
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  Sémiotique :الّسیمیائیةمصطلح . 2  

في  واءـــــبها الّنقاد إهتماما واسعا س تعّد السیمیائیة مصطلح من المصطلحات التي أولى   

ات ــــشّقها الغربي أو العربي، حیث تناول الباحثون والّدارسون مفهوم الّسیمیائیة حسب نظری

ّددة، ــــــا متعـــــد، لكن تسمیاتهـــــواح ومــمتعّددة مّما أّدى إلى تعّدد وجهات الّنظر فالّسمیاء مفه

ذا المصطلح الذي ظهر في العالم ـــــآلخر هد ــــــقار، ومن نـــــاختلفت وتباینت من باحث آلخ

 حیث قاموا باإلّطالع) :"الغربي(اآلخر ة واإلحتكاك بـــــة والمثاقفـــــق الّترجمـــالعربي عن طری

ا في ــــــذة على أیدي أساتذة الّسیمیولوجیـــــذا الّتلمـــــا وكــــــروبو ورة في أـــــات المنشـــــعلى اإلنتاج

  .1"جامعات الغرب

ذا ــرف على هــــّتعرب وجب الــــــعند العة ــــــالسیمیائیح ـــــــرق إلى مصطلـــــــولكن عند الّتط   

ر ــــــاند دي سوسیـــــفردینوي ـــــم الّلغـــــر به العالــــــربي الذي یشیـــــالغ ورــــالمصطلح من المنظ

Ferdinand de Saussure ه ــــــولــــا بقـــــا إّیاهـــــّرفــــمع اـــــالّسیمیولوجیق اسم ــــــد أطلـــــــفق

ة ــــــة كانت أم أیقونیـــــات لغویّ ــــــة العالمــــــن أنظمــــذي یبحث عــــالّسیمیولوجیا تعني بالعلم ال:"

  .2"أو حركیة

الم سواء ـــــدرس الكـــــتتمّثل في ذلك العلم الذي یدي سوسیر لدى  فسیمیولوجیا وبالّتالي   

ة ـــــر لغویّ ـــــة، أّما الغیـــــات الّلغویــــرة العالمـــمنطوقا أو مكتوبا، وهذه األخیرة تدخل ضمن دائ

  .في األیقونة والّرمزفتتمّثل حسب قول دي سوسیر 

  اإلشارات، لغات، أنماط علم یدرس أنساقا ـــالّسیمیوطیق:"أّن  بییر جیروفي حین یرى    

                                                           
   .13، ص2009، 1مدخل إلى الّسیمیولوجیا ، دار الخلدونیة ، الجزائر، ط: نجیب بخوش: ینظر 1
عة، یوسف غازي ومجید نصر، المؤّسسة الجزائریة للّطبا: محاضرة في األلسنیة العاّمة ، تر: فردیناند دي سوسیر 2

   .72، ص1986، 1ط
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  .1"[...] شارات المرورإ

) الّلسانیات(ة ـــــــار الّلغـــــاء في إطــحصروا الّسیمی وجیر دي سوسیروبالّتالي نالحظ أّن    

  .مع اختالفهم حول اختالف المصطلح

ات ــــــتعني الّسیمیائی:"ه ـــــاء بقولــــــالّسیمی Umberto Ecoو یكو اــأمبرت ففي حین یعرّ    

  .2"ةـــــعتباره عالمیمكن ا بكل ما

 Sémiotique اـــالّسیمیوطیق":م ـــــــــسم اـــــــــذا العلــــــــق على هـــــــفأطل رســبی زـــــشارلا ـــــأمّ   

ة یع العلوم اإلنسانیة والّطبیعـذي یظّم جمیـــــم الــــاء هي ذلك العلـّر بأّن الّسیمیــــأقده ـحیث نج

  .3"الخ...من علم الفلك وعلم الّنفس واألخالق والمیتافیزیقا

 ختالف في تسمیة مصطلحاریف اـــــــالل هذه الّتعـره نالحظ من خومن خالل ما تقّدم ذك   

سم اأطلق علیها  شارلزا ــــــبینما ـــــیولوجیسم الّسیما هـــــأطلق علی رـــسوسی ديالّسیمیاء فــــ 

ة یعود إلى ـــوهذا اإلختالف في الّتسمی سم الّسیمیائیاتاأطلق علیها  أمبرتوو قاالّسیمیوطی

ان هذا ـــــاه معّین، سواء كـــــة بمدرسة أو اّتجــــل مصطلح من المصطلحات الّسابقـــــران كــــــإقت

ع ومكان ـــــع إلختالف المرجـــــ، أي أّن اإلختالف راجاني أو أمریكي أو فرنسيـــــاه لســــــّتجاإل

  .ظهور المصطلح

     

  

  

                                                           
، 1988، 1علم اإلشارة، السیمیولوجیا، تر، منذر عیاشي، دار طالس، الّدار البیضاء، ط: ر جیرویبی: ینظر 1

   .23ص
   .28، ص2008، )ط.د(رجمة، بیروت، یة للتة، المنّظمة العربهبهالل و  :رالّسیمیائیة، ت سأس: ردانیال شاندل 2
، 2010 ،1، دار جریر، عّمان، ط)بي القدیمدراسات في الّنقد العر (مفاهیم في الّشعر  ة،دراس: محمود أحمد: ینظر 3

   .69ص
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  : مصطلح الّسیمیاء عند العرب   

ن دائرة هذا ة وّسع مــــوالّترجمّتصال العرب بالغرب عن طریق المثاقفة ال ریب أّن كثرة ا   

الف مذاهب ـــــة باختـــــمـــذه الّترجـــــت هـختلفوا هـــــتد إلى ترجمـــــكّل ناق ح حیث ذهبـــــالمصطل

ة ــــــة الّرمزیــــدرس األنظمــــه علم یــبأنّ :"المترجمین فقد حّدد صالح فضل مفهوم الّسیمیووجیا 

  .1"في كّل اإلشارات الّدالة

دال من الّسیمیاء، ـــــب اــــــمصطح الّسیمیولوجیار ـــــختقد ا لـصالح فضوعلیه یبدو لنا أّن    

  .ل داللة معّینةذه اإلشارات تحمویشترط أن تكون ه

  Sémiotiqueال لـــــ  ـــــــة مقابــــــائیــــسیمی:"ح ـــــــمصطل كـد بن مالـــــرشیدم ـــــستخن اـــــفي حی

 .)Sémeiotike)2 ل اإلغریقي ــذات األم"

ه مــــن ــــــــل مصطلـــحـــــیـصق في تـأـــــانطلـ ـد بن مــالكــــرشیـیا أّن ـا جلّ ـــومن هــنا یظـهـر لن   

  .الغـــرب

ل ـــــع إلى األصـــــده رجـــــاء نجـــمجال الّسیمیفي  عبد الملك مرتاضوٕاذا تصّفحنا مؤلفات    

نطلق من كلمة الّلغوي لهذا المصطلح، حیث ا للّتأصیلروث الثّقافي العربي العربي أو المو 

   .3"ولیس من الّسویم) وسم(ه في الّلغة العربیة آت من الوسم سم أّن أمل:"سمة بقوله 

   

  

                                                           
   .19، ص2003، )ط.د(اإلّتجاه الّسیمیولوجي ونقد الّشعر، دار الفرحة، : ام خلف كاملصع 1
الحكمة، الجزائر، ، دار )عربي، إنجلیزي، فرنسي(قاموس مصطلحات الّتحلیل الّسیمیائي الّنصوص : رشید بن مالك 2

   .175، ص2000، )ط.د(
   .167نظریة الّنص األدبي، ص: عبد الملك مرتاض 3
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ة من العالقات ــــــــة أو شبكــهو نظام الّسم:"وهذا ما یؤّكده تعریفه لهذا المصطلح إذ یقول   

  .1"المنتظمة بتسلسل

  La semiotiqueة ــــالّسیمیوتیكی:"أّن  اضـــبد الملك مرتـعرى ـــــر یـــــع آخـــــوفي موض   

أفضل من العالمیة كما سّمها ) اإلشاریة(ا ــــــرى أّن مصطلحهـــــارات ویـــــّم اإلشــهي علم تظ

  .2"عبد الّسالم المسّدي

ة ثّم ـــــبحیث نرى مرتاض یخالف عبد الّسالم المسّدي في تسمیة المصطلح بالّلغة العربی   

رة ینفرد ــــــل هذه الفكـــــومث: دامىــیرید أن یقترب من أصول الّلغة العربیة ویستند إلى رأي الق

  .اربــــبها مرتاض ویتمّیز عن الّدارسین العرب المشارق والمغ

ل ـــــــیستعمة ــفي نظریة الّروایاب ـــــــفي كت عبد الملك مرتاضد ـــــر نجـــــآخب ـــــن جانـــــوم   

  .اـــــتهح سیمیائیة ومشتّقاــــــمصطل

ق ـــــد علّ ــــإلى الّسیمیائیة وق مصطلح سیمیائیةل ــــام بتعدیـــــق مرتاضظ أّن ــنالح وبالّتالي   

ذي كان ــــالة ـــــمصطلح الّسیمیائیأّن :"ه ـــــقولبص األدبي ـــــالنّ ة ــــنظریعلى ذلك في كتاب 

  .3"یستخدمه بأّنه طویل وهو الذي تغت بها خیال الحنجرة في الّنطق

ة إلى ـــــح من الّسمــــــر هذا المصطـوبهذا نستطیع القول أّن عبد الملك مرتاض قام بتطوی   

ق الّنطق العربي ـــة والتي یراها توافـــــا إلى الّسیمیائیـــــترجمتهالّسیمیوتیك إلى سیمیائیة وأخیرا 

  .األصیل على حسب قوله

    

                                                           
دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیالي لمحمد العید آل خلیفة، دیوان المطبوعات، الجزائر، : عبد الملك مرتاض 1

   .21، ص1992، 1ط
   .21، صان المطبوعات الجامعیة، الجزائریو األدبي من أین وٕالى أین، د صالنّ : عبد الملك مرتاض 2
   .157نظریة الّنص األدبي، ص: عبد الملك مرتاض 3



المصطلح النّــقدي عند عبد الملك مرتــــاض                               :الفصـــــل الـثــــاني    

 

75 

أّن  ن لیاليــــة لقصیدة أیــــــة تفكیكیـــــة سیمیائیــــــدراسه ــــــابــفي كت مرتاضرى ــــــكما ی    

 ة بحیثــــــة الّنزعـــــرة شمولیــــعلیه الّنظاول أّن تكون ـــــالّسیمیائیة لیست لسانیات متطّورة تح:"

  .1"تتسّلط على كل ما هو لفظ وخطاب، وسمة ونص وداللة وتأویل وتركیبة

ة ــــــا بین السیمیائیــــــاك فرقـــــع أّن هنـــــــأراد أن یوضّ  اضـــــبد الملك مرتـعم أّن ـــــه نفهــــومن   

عن الّلسانیات حیث ة ــــــفة مّما یضمن استقاللیة علم الّسیمیائیوالّلسانیات فاإلهتمامات مختل

ة، سیمیائیة، داللة، تأویل ــــالّسم: لـــــة مثـــــات متنّوعـــــمصطلح اضــــلك مرتـــبد المـعقّدم 

  .فتعّددت المصطلحات من خالل بحثه في مجال الّسیمیائیة 

 انجد أّن هناك اختالف اضــــبد الملك مرتـوع الكـم رشید ابنوٕاذا تأّملنا دراسة الّناقدین    

  : ه الجدول اآلتيــــوهذا ما یوّضح مصطلح الّسیمیائیةبینهما حول دراسة 

 رشید بن مالك عبد الملك مرتاض

رجع إلى األصول الّتراثیة من خالل عودته 

 .بالمصطلح إلى الثقافة العربیة القدیمة

 األصـــــول الغربیةرجـــــع بالمصطلــــح إلى 

 "نظریة العالمات"یقصد بالّسیمائیة  "الّسمة"یقصد بها نظام 

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .21نظریة النص األدبي،ص: عبد الملك مرتاض 1
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رب ــــــاد العـــــعند الّنق ةـــح الّسیمیائیـمصطلت ــــومّما تقّدم سالفا یمكن بلورة تعّددیة ترجم    

  :الجدولین المتقابلین

 Sémiotique   :مصطـلـــــح الّسیمیائیــــــة

 اسم المترجم المقابل العربي المرجع

  قاموس الّلسانیات

  تجلیات الحداثة

 تجلیات الحداثة

  سیمیائیة 

  سیمیوتیكا

 سیمیائیات

  

 عبد الملك مرتاض

  ترجمة علم النص لكریستیفا

  في سیمیاء الّشعر القدیم

 تحلیل الخطاب الّشعري

  سیمیائیات

  سیمیاء

 السیمیوطیقا

  

  محمد مفتــــاح

 

  قاموس الّلسانیات 

 بیة واألسلوباألسلو 

  سیمیائیة 

 العالمیة

 

  الم المسّديعبد السّ 

 

المصطلحات األدبیة 

 الحدیثة

 محّمد عناني السیمیوطیقا 

 صالح فضل علم الّسیمیولوجیا بالغة الخطاب وعلم الّنص

الّسیمیائیة أصولها 

وقواعدها، السیمیائیة 

 السردیة

 

 الّسیمیائیة

 

 مالكرشید ابن 

(1) 

  

                                                           
عبد الملك - اشكالیة توظیف المصطلح الّنقدي السیمیائي في الخطاب الّنقدي العربي المعاصر: عبد الّرشید همیسي 1

، 2011،2012أنموذجا، رسالة مقّدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة فرحات عّباس،سطیف ، الجزائر، - مرتاض

  .102.101.103ص
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 Sémiologie: جیـــــــاولو ــــح السیمیـــــــلــــة مصطــــــترجم/ ب

 اسم المترجم المقابل الغربي المرجع

 عبد الّسالم المسّدي علم العالمات األسلوب واألسلوبیة

 مبارك حنون الّسیمیائیات دروس في الّسیمیائیات

 عزاممحمد  سیمیولوجیا  األسلوبیة منهجا نقدیا

معجم مصطلحات علم الّلغة 

 الحدیث

 علي القاسم وآخرون علم الّرموز

معجم المصطلحات األدبیة 

 المعاصرة

 عبد الملك مرتاض السیمیولوجیا 

(1) 

ل هذا ــــحیث انتق ةـــــلمصطلح الّسیمیائیوعلیه تعّد هذه المصطلحات العربیة بمثابة ترجمة 

المصطلح إلى الوطن العربي بشكل كبیر وواضح واختالف المترجمون العرب حول ترجمة 

د ــــتتغّیر وتختلف عنهذا المصطلح، وما یلفت اإلنتباه أكثر هو أّننا نالحظ أّن باحث واحد 

ى ة إلــــــ، باإلضافاـــمصطلح السیمیوتیكالّترجمات فمثال الّناقد عبد الملك مرتاض اختار له 

ب وجهة نظرنا ـــــات حســــذه  الّترجمـــــه، وكّل هــاستعمال السیمیولوجیا والسیمیائیة في مؤّلفات

ر تؤّدي إلى عدم استطاعة القارئ بالخروج بتسمیة ـالتي تباینت واختلفت من باحث إلى آخ

نفسه واحدة مقنعة ولیس القارئ فحسب، بل إّن الّناقد أو الباحث نفسه یقع في تضارب مع 

م دـــــدّل على عـــــرح إّنما یــــغمرة یدرج مثال السیمیائیة ومّرة السیمیوطیقا وهذا إن دّل على ش

ایجـــاد مصطلــــــــح یلیـــــــق بالّسیمیائیـــــــة، وال ریب أن كثـــــرت الّترجمـات لمصطلـــــح السیمیـــــاء 

  .العلم وجوهر حقیقته تضـــــّلل القارئ وتبعـــــده عن روح هذا

                                                           
   .99.98.97ص: المرجع الّسابق:  عبد الّرشید همیسي 1
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ه ــــــاد العرب عند استخدامــــــق من الغرب لكن الّنقـــــة مصطلح منبثــكّلنا نعلم أّن السیمیائی   

ل لهذا المصطلح لكن ما لفت ــــــة للّتأصیـــــــة الغربیــــــــر منهم الثّقافـــــلهذا المصطلح اتّبع الكثی

ح رجع إلى األصول ـــــــا ذهب للبحث عن المصطلـرتاض عندمانتباهي هو أّن عبد الملك م

د بالمصطلح إلى ـالذي ابتع ة عكس رشید ابن مالكـــــــــة العربیـــــــالتراثیة أي عودته إلى الثّقاف

  .حدود الغرب فقط

وروث ــــــــّل مصطلح من المــــــبمعنى اّن عبد الملك مرتاض هذا الّناقد الجزائري یأّصل لك   

ة، كما أّننا ـــــالغربیالعربي، وهذا ما یؤّكده في كّل مّرة أّنه ال یدخل في دائرة التّابعین للثّقافة 

ة إلى ـــــــا عبد الملك مرتاض نجدها متوافقــــــة التي أطلقهـــــإذا الحظنا المصطلحات السیمیائی

ا ــــــأقرب بالنسبة لنا من السیمیولوجی ة تعدّ ـأبعد الحدود، فالسیمیائیة والسیمیوتیكیة والسیمیائی

  .والعالمة والسیمیوطیقا
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 Isotopie :مصطلــــح الّتشاكـــــــــــــل. 3

دي ـــــدرس الّنقــــــرا في الـدور كثیــــدة التي تــــالواف من بین المصطلحات السیمیائیة الّتشاكل   

و من ــــة فهــــــوص األدبیــــــم للّنصـــــلهــــاد في تحلیــــــر من الّنقــــــا الكثیــــــــد علیهـــــربي، ویعتمـــــالع

د ـــالمصطلحات التي شغلت اهتمام المفّكرین والباحثین من أجل ترجمته وبثه في ساحة الّنق

 لكــعبد الم: اشتغلوا على ترجمة هذا المصطلح هو الّناقد الجزائريالعربي ومن بین الذین 

ة التي ــــروع الّسیمیائیـــرع من فـــأّن الّتشاكل ف:" كتاب شعریة القصیدةالذي أقّر في  مرتاض

  .1"ة الّنص األدبيـــــاهتدى إلیها غریماس من خالل تأّمالته وتجاربه حول نظری

اء مستوحي من ـــــالّسیمیمن زء ـــــرع أو جــــف عبد الملك مرتاضعند  الّتشاكله فإّن ـــــوعلی   

د ـــــة وبالّتحدیـــــة األجنبیــــــر بالثّقافــــتأثّ  عبد الملك مرتاضدوا أّن ــــه یبــــاس، وعلیــــخالل غریم

 مصطلح الّتشاكلدم ـاستخ عبد الملك مرتاضأي أّن  مصطلح الّتشاكلاس وأحضر ــــبغریم

ه قوله حول ــــذا ما یوّضحــــة، وهـــجنبیة بصفة عاماس بصفة خاصة والثّقافة األمتأّثرا بغریم

ا ـــــن أحدهمــــــذرین یونانییـــــــل وضع بین جــــأصل ــــــالّتشاك:"ه ـبقولتعریف مصطلح الّتشاكل 

 Isos  رــــاآلخـــومعنـــــــــاه یســــــــــاوي أحدهـمـــــــا Toposةـــــالّتركیب هذهأن ـــــان فكـــــومعناه المك     

    .2" الكالمطلق هذا المصطلح على مكان أو تساوي المكان ثم أ تعني المكان المتساوي،

ن من ــــــدا رأي الغربییــــــمؤیّ  لــــكشاتّ الح ـمصطلاستخدم قد  عبد المالك مرتاضیبدو أن و    

ا فیها ــــالتي تعایشة ـــــالغربیة ــــیئره بالبـأمثال غریماس واستلهام هذا المصطلح إنما یرجع لتأث

  .ك مرتاضـبد المالـعن ـــولم یك ربي،ـــد العــــة النقــــح في ساحــــا المصطلذـــبتوظیف ه  امـــوق

  

                                                           
  . 33،ص1994، 1، المنتخب العربي، ط)قصیدة القراءة(شعریة القصیدة : عبد الملك مرتاض 1
تحلیل باإلجراء مستویاتي للقصیدة شناشیل ابن الجلبي، (التحلیل السیمیائي للخطاب الّشعري : عبد الملك مرتاض 2

   .19.18، ص2005، )ط.د(اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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  .)باستخدام مصطلح التشاكل(ى هذا المنحىالوحید الذي خطّ 

ة ـــحین استخدم هذا المصطلح كان متأّثرا فقط بالبیئ عبد الملك مرتاضوهذا ال یعني أّن   

عندما  عبد الملك مرتاضر حیث أّن ـتّأثب من هذا الــة العربیة نصیــالغربیة وٕاّنما كان للبیئ

م ـــــــــــــد البالغي القدیـــــــة منذ العهــــت رائجــم كانـــاقتبس عّدة مفاهی:"وقف عند هذا المصطلح 

  .1"اق، الجمع، الّلغةــــاس، الطبـــــر، الجنـــــ، الّنظیاةـــــة، مراعـالمشاكلة، المقابل :مثل

ل ذهب إلى أبعد من ــــلم یقف عند حدود هذه  المصطلحات ب عبد الملك مرتاضولكن    

   .الّتشاكل والمشاكلة ذلك حیث قام بإضافة مصطلحي آخرین

بل ساهم  لـــاكالّتشالّناقد الوحید الذي تحّدث عن مصطلح  عبد الملك مرتاضولم یكن    

  .في هذا الدفع الكثیر

  Isotopieتحّدث عن مفهــــــوم الّتشاكـــــــل :"حیث  محّمد مفتــــاحوقــــد اّتبعــــــه في ذلك    

  .2"من میدان الفیزیاء إلى میدان الّلسانیات  الّتشاكلالذي نقل  غریماسوینّوه بمجهودات 

الل ـــكان للوهلة األولى ضمن علم الفیزیاء، لكن من خ مصطلح الّتشاكلأّن وهذا یعني    

ة ـــــأي میدان الّلغ( ات ـــــدان الّلسانیــــه في میـــه ووضعــــاع إخراجـــــودات غریماس استطـــمجه

  ).والكالم

  

  

                                                           
   .266.265إشكالیة المصطلح في الخطاب الّنقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي: ینظر 1
، 17، ع2013الّتشاكل والّتباین في شعر مصطفى الغماري، مجلة  األثر، جامعة ورقلة ،: صالح لحلوحي: ینظر 2
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 المرتجي  وسعیدأنور  والمتأمل لمصطلح الّتشاكل یرى اختالف في ترجمته من أمثال    

ة الغربیة ـــــالف البیئــــوغیرهم، وهذا إّنما یرجع الخت علوش ومحّمد عناني ورشید ابن مالك

 الّناقدة، فها هو ـــــفي العربی هــــا وّظفــــــم مصطلحـالتي تعایشوا فیها، حیث قّدم كّل واحد منه

ّدث عن مصطلح ـــــرة یتحــــــة المعاصــــــات العربیــــم المصطلحــــه معجــــــفي كتاب سعید علوش

في الفیزیاء  غریماسه ــــوم اقتبســــــأّن هذا المفهـــــب:"وقال  رـــالّتناظح ــــتحت مصطل الّتشاكل

ة الّتي ــــة المقوالت الّسیمیائیة التكراریــــي مجموعـــإذ یعن اء،ــــــوري في الّسیمیـــــوهو مفهوم مح

  .1"یتضّمنها الخطاب

، وفي اإلیزوطوبیاإلى  الّتشاكلترجم مصطلح :"فنجده  أنور المرتجيأّما إذا نظرنا إلى    

ن ـــموضع آخر نجد رشید ابن مالك ترجمه إلى اإلیزوتوبیا، وحین ننظر إلى كتاب الّتونسیی

رار ـــــّداللي على غـــــب الـــــفي دائرة القط )لــــالّتشاك(نجد أّن أغلبهم حصروا هذا المصطلح 

ر الّداللي، ـــــوعي أو التّناظـــــر الموضـــــه إلى الّتناظـــــذي ترجمــــیر الـــ، هذا األخمحّمد عناني

  .2"محّمد القاضيتر عند ، ومحور الّتوامبارك حنونوتكرار الوحدات الّلغویة عند 

  

  

  

  

  

  

                                                           
   ص.1985، 1معجم المصطلحات العربیة المعاصرة، دار الكتاب الّلبناني، بیروت، لبنان، ط: سعید علوش  1
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Isotopie 

 عبد الملك مرتاض محّمد بنیس محّمد عناني رشید ابن مالك

 التناظر الّداللي

 اإلیزوتوبیا الّتناظر

 الّتشاكل المشاكلة التناظر موضوعي

عند الّنقاد العربرسم یوّضح ترجمة مصطلح الّتشاكل   
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لح ح في ترجمة المصطـــــن الواضـــــالف والتّبایـــــظ اإلختـــــط نالحـــــذا المخطّ ـــــها ـــنــإذا تأّمل   

ر ـــــح التّناظـــــلمصطلو مرادف ــــه الّتشاكلأّن ـــــب یقرّ : وش مثالفت لإلنتباه أّن سعید علوالال

قاد ا الباحثون النّ ــــــات التي أدرجهـــذه المصطلحــهل كّل هطرحه الذي یمكن أن نوالّسؤال 

ي ؤدّ ــــــغة األجنبیة یهل مصطلح الّتناظر مثال بالل .؟أخريتؤدي إلى مفهوم واحد وبعبارة 

  .جنبیة؟إلى معنى الّتشاكل بالّلغة األ

این ــــــأّن هناك تب:"ول ــــحیث یق يلیسـیوسف وغ دبسیطة جّدا یعطینا إّیاها الّناقــ اإلجابة   

ل ـــــالّتشاكح ـــــاد بمصطلــــد الّنقـواضح بین المصطلحین األجنبین حیث ترجم كالهما على ی

  :األصحولكن الّترجمة 

  Isotopie :الّتناظر

  .Isomorphisue "1 :الّتشاكل
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ة ــــــر في ترجمـــــــــن كبیـــــر تبایــــــــــــط یظهـــــــــاریف والمخطّ ـــــــالّتعذه ــــــّل هـــــا من كـــــــــــوانطالق    

ـــــا ح لنــــة ویّتضــــــة الغربیــــح والجلي بالثّقافــــالواضذا یبرز ذلك الّتأثـــــر ـــــوه الّتشاكلمصطلح 

اد العرب في ــــر وتشّتت الّنقـــــتنافح حیث ال حظنا ـمّرة اختالفهم في ترجمة المصطل في كلّ 

  الخ...تشاكل وتباین ومشاكلة وتناظرترجمتهم لهذا المصطلح من 

رب سواء ـن العـــــن اختالف الباحثیـــــل بیــــــالف الحاصــــــذا اإلختـــــّوه أّن هــــوال ننسى أن نن   

  .المرجعیة أو البیئة أو الثّقافةفي 

ل ــــــام بالّتأصیــوروث العربي حیث قـــــه عن المــــــد الملك مرتاض رغم دفاعــــبـأّن عدوا ـــــیب   

ا في ــالعربیة لكن نجده من خالل مصطلح الّتشاكل متضاربللّسیمیائیة والّشعریة من الثّقافة 

ر ـــــل ألّنه تأثّ ــــــالّتشاك حـــــّر بالّتراث العربي یتخّلى عنه من خالل مصطلـــــد أن أقــــــه فبعــــآرائ

اه داللة ــــــل من الغرب أعطــــــح الّتشاكـــــا أحضر مصطلــبالثّقافة الغربیة ولكن مرتاض عندم

 محّمد بنیسالّتشاكــــــل والمشاكـلــــــة ولم یبتعـــــد عـن هذا المعنى مثـــل ما ابتعــــــد دة وهي ــواح

   .ایزتوبیا لكورشید ابن ماالتّناظم 

ح ـــــمصطل اللـــــاها من خـــــــج التي استسقینـــــة بعض الّنتائـــومّما تقدم سالفا یمكن حوصل   

  :الّتشاكل

  .وذلك راجع لتضارب الثّقافةاختالف الرؤى بین الّنقاد . 1

  .تأثیر المرجعیة الغربیة على الّنقاد العرب. 2

  .مصطلح كیمیائيمصطلح الّتشاكل هو في األصل . 3

  .التباین الواضح بین المصطلحین األجنبیین الّتشاكل والتّناظر. 4
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 Intertextualite: مصطلح الّتناص -4

ال األدبي ــــــن في المجـــــاد والّدارسیـــــا الّنقــــع علیهــــــات التي تواضـــمن المصطلح الّتناص   

اد وراء األدب على ـح لم یّتفق الّنقـــــذا المصطلـــــأّن ه ظـــوالّنقدي على حد سواء ومن المالح

  .مصطلح محدود ودقیق دال علیه

ت الباحثین في ــــــهي التي سبق اـــــجولیا كریستیفدة ـــــالّناق:"أنّ  اضـــــبد الملك مرتـعیرى    

 ل باختینـــــمیخائیات ـــفي كتاباتها األدبیة والمتمّثلة في كتاب الّتناصالّتحدث عن مصطلح 

  .1"جان جیرودوا، وٕاّما في كتابات دوستویفسكيعن 

هو  ح الّتناصـــــمصطلأو  اصــــمفهوم الّتنّر أّن ـــیق اضـعبد الملك مرتوعلیه یبدو أّن    

اطع ـــــهو ذلك الّتق:"ا ـــــفي قولها ــــجولیا كریستیفربي من خالل ـــــوروث الغـمستوحي من الم

  .2"وص أخرىـــالّتغییر مأخوذ من نصداخل 

في ة ـوص غائبـــار نصـــــوص أي استحضـــــن الّنصــــــل بیـــــو ذلك الّتداخــــه اصــــــالّتنإّن    

اظ ــــاني وألفـنصوص حاضرة ومثال ذلك شاعر یرید كتابة قصیدة فإّنه یقوم باستحضار مع

  .بذهنه وأثرت علیه فاستدعاه عند كتابة الّنصوصوأبیات قد مّرت به مسبقا، فالّتصقت 

وهي في  ةــــالمتعالیات الّنصی:"ح ــــدم مصطلــــــد استخـــیجده ق تــلجیرار جنیأّما المتأّمل    

   .3"في عالقة ظاهرة أو ضمنیة مع نصوص أخرى فهمه كل ما یجعل الّنص

  

  

                                                           
  .272نظریة الّنص األدبي، ص: عبد الملك مرتاض: ینظر 1
أحمد المدیني، دار الشؤون الثّقافیة العامة، بغداد، : مفهوم الّتناص في الخطاب الّنقدي الجدید، تر: مارك انجنیو 2

  .103، ص1887
   .21،ص2007، )ط.د(الّتناص في الخطاب الّنقدي والبالغي افریقیا الشرق المغرب، : عبد القادر بقشي 3
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: وعلیه یكون الّتناص من منظور الرؤیا الغربیة یسبح في عّلة مفاهیم من بینها    

ق حكرا ــــــح لم یبــــــن هذا المصطلـ، لكالخ...الّتناص، المتعالیات الّنصیة، تداخل الّنصوص

ة العربیة ـــــل الثّقافــــــدي من قبــــعلى الثّقافة الغربیة وٕاّنما توّسع نطاقه ومجاله في البحث الّنق

دي، حیث الق ـــــر الّنقــــه في الفكــــــدال حولــــــات التي قام الجــــح من المصطلحـــــإلى أن أصب

ذا ال یعني أّن هذا ـــــرة، ولكّن هــــــة المعاصــــــات الّنقدیــــــجزء كبیرا في مختلف الّدراسالتّناص 

بل ورد وتداول بشكل كبیر ولكن تحت دي العربي القدیم، ـــــالمصطلح لم یرد في الّتراث الّنق

ارئ ـــــ، والقالخ...كالسرقات، اإلنتحال، األخذ، الّتضمین(ة ـــــّوعـــــة ومتنـــــفــات مختلــــمصطلح

،عیار ةـالبن قتیب، الّشعر والّشعراء حظللجاالبیان والتبیین : ة مثلــــــة القدیمـــــب الّنقدیــــللكت:"

ات ـــــن بمصطلحــــوم لكــــاول هذا المفهـــــم قد تنــــّل واحد منهــــ، نجد أن كاــالبن طباطبالّشعر 

   .1"متغّیرة

ب لهذا المفهوم ـــحسب وجهة نظره أّنه األنسحیث ذهب كّل واحد منهم یسّمیه باسم یراه    

رك، األخذ، ـــــاس، المشتـــــ، اإلقتبارة ـــالّسرقة اإلغ: منهافظهرت بذلك عّدة مصطلحات :"

  .2"الخ...النسخ

قد استعمل مصطلح :"ده ــــراء نجــطبقات فحول الّشع ابن سالم الجمحيوالمتأمل لكتاب    

  .3"اإلختالف ومصطلح الّسرقة

: مثلراء العدید من المصطلحات ـــــر والّشعـقد استخدم في كتابه الّشعابن قتیبة أّما عن    

  .السلخ، اإلتباع واألخذ

  

  

                                                           
  .17، ص1916، )ط.د(طبقات الّشعراء، مطبعة بریل، لیدن، : محمد ابن سالم الجمحي: ینظر 1
  .27ص: المرجع نفسه 2
  . 147: المرجع نفسه 3
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أّن  لّتناصة لمصطلح اـــــــاالت المختلفــــــذه اإلستعمـــــالل هـــــارئ من خــــوعلیه یالحظ الق    

ات متقاربة تتنّوع من الّسرقة ــلم یخرج كمصطلح ولكن وضعوا  له مصطلح الّتناصمفهوم 

ت مصطلح الّسرقة أو ـــة قد أدرجــــــة القدیمــــــالّنقدیم الكتب ــــد أّن معظـــواإلنتحال واألخذ ونج

ذي یمكن طرحه هل ـــــال اصـــوم الّتنــــلمفهة ـــــاد مرادفــــا الّنقــــا یطلقونهــــة كمــالّسرقات األدبی

ل معنى ـــــرى هـــكمفهوم؟ بعبارة أخ الّتناصمصطلح مصطلح الّسرقة مصطلح یرادف 

  معنى التّناص؟= الّسرقة 

و على ــــذ أو السطــــا األخــــة معناهــاإلجابة عن هذا السؤال لیست بالّشيء الّصعب فسرق   

أو غیرها هو تداخل  اـــــجولیا كریستیفه ــــكما عّرفت الّتناصشيء  دون الّدرایة أو العلم أّما 

  . الّنصوص أو هو تلك العالقة  المترابطة بین الّنصوص 

إلى حّد بعید في رب القدامى لم یوافقوا ــــا أّن العـــــة نظرنـــــالل وجهــــا من خـلذلك یتبّین لن   

ة، فالقارئ للوهلة األولى حین ـــــة مصطلح الّسرقـــــح صحیح للتّناص خاصـــاستنطاق مصطل

رى أّن هذه ـــــی اصــــــوم الّتنـــــمفه دامى حولـــــرب القـــــا العــــــهــات التي أطلقــــــیقرأ المصطلح

وكذا  ح الّسرقةـــــلمصطلرادف ـــذ لیس مــــا بینها، فاألخـــــالمصطلحات متضاربة نوعا ما فیم

رب ال تتوافق ـــاد العــــا الّنقـــــات التي أطلقهـــــون المصطلحــــال، وعلیه تكـــــخ وكذا اإلنتحـــــالّنس

  .الّتناص مفهوممع 

ن قد وّسعوا من نطاق التّناص، فالقدامى العرب ـــــاد الغربییـــــدو أّن الّنقـــــّدم یبــوعلى ما تق   

ّرد أن نسمع الّسرقات ـا بمجــــرّكزوا على الّسرقات واإلنتحال وحصروها في الّشعر ألّننا دائم

ة، ولكن الّنقد ــــة خاصــــــر بصفــــــة والّشعــــبصفة عام) باألدب(د سترتبط ـــــــد القدامى فأكیــــعن

اوز ــــــا تجــــظ والمعنى وٕاّنمـــاص في الّشعر واللفـّتنع من دائرة التّناص علم یعّد الــــالغربي وسّ 

  .ذلك إلى الّتاریخ واألدب بجمع أنواعه
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ر من ــــــوي على أكثــــــد القدیم یحتـــــا نجد كتاب واحد في الّنقـوالّالفت لإلنتباه أكثر هو أّنن   

اق على مصطلح واحد ـــــارب وعدم اإلّتفــــ، وهذا یعّد تضمفهوم الّتناصح دال على ـمصطل

اد المحدثین ـــــة الّنقـــــرى رؤیــــــاء واآلن سنـــــاد القدمـــــه من منظور الّنقـ، هذا كلّ لهذا المصطلح

  .لمفهوم الّتناص

ات ــــدث بكیفیـــــوص مع نص حـــــو تعالق نصــه:" ه ــــاص بقولـالتّن احـــد مفتــــمحمّ یحّدد    

     .1"مختلفة

وص فیما ـــــل الّنصـــوص أي تداخـــهو تعالق الّنص محّمد مفتاحعند  الّتناصوعلیه فإّن    

  .الغربیینبینها ونرى هذا المفهوم یقترب كثیرا من مفهوم الّنقاد 

الّتضمین الّنصي الذي یعني العالقة التي نشأ :"أّما الّناقدة سامیة محرز قد ترجمته إلى    

ومي أو الّتراث ـــــراث الكاتب القـــرى في تـــــوص األخـــــة من الّنصــــــن نص معّین ومجموعــــبی

  .2"العالمي عاّمة

ا وتضمینها، أي أّن ــیعني به الّنقاد العرب تداخل الّنصوص وكذا تعالقه الّتناصأي أّن    

  .هناك عالقة تربط بین نص حاضر ونص غائب

ع وكبیر ـــفقد یرى بأّنه قد اهتّم بمصطلح الّتناص بشكل واس عبد الملك مرتاضأّما عن    

ا بتأسیس ـــــنواحیه أّن العرب القدامى عالجوا هذه القضّیة من جمیع:"في كتاباته حیث یرى 

 درون أنّ ــــــات وهم ال یـــــوم الّسرقــــأسسها، وتأصیل أصولها، وٕان ضّلوا یعالجونها تحت مفه

  

                                                           
، 3تحلیل الخطاب الّشعري، استراتیجیة الّتناص، المركز الثّقافي العربي، الّدار البیضاء، بیروت، ط: محمد مفتاح 1

  .128، ص1992
  .298نظریة المصطلح الّنقدي، ص: عّزت محمد جاد 2
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ا ـــــهي نفسه: دــــــد أو دون قصـــأفكار أو ألفاظ عن قص: الّسرقات أو أخذ األدیب من غیره 

   .1"باالصطالح الحداثي لهذا المفهوم" التّناص"

ت ــــلكن تح مفهوم الّتناصوا ــیرى أّن العرب القدماء عرف عبد الملك مرتاضوعلیه فإّن    

 عبد الملك مرتاضث یرى ـــات، حیــــومصطلح الّسرق الّتناصمصطلحات مغایرة لمصطلح 

 عـــــه أول من اصطنــــحیث أنّ  انيــــز الجرجــــلي بن عبد العزیـلعیرجع  اصــالّتن أّن أصل:"

المصطلح یرفض هذا  عبد الملك مرتاضم لكن ــــربي القدیــات في الّنقد العـــــمصطلح الّسرق

  .2"ألّنه یعتبره إهانة للّشعر

د أورد ــــــوقالجاحظ ب ذلك إلى ــفقط بل نس الجرجانيعلى  عبد الملك مرتاضولم یعمد    

عجیب نى ــام وفي معــــه تـــــــفي تشبیّدم ـــــال یعلم في األرض شاعر تق:"بقوله  للجاحظمقولة 

ه إذ ـــــده أو معــــإّال وكّل من جاء من الّشعراء من بع[...] ریف كریمـــب أو في معنى شـــغری

ه ــــــل نفســـــنى ویجعـــــن بالمعــــــدع أن تستعیــــه ال یــهو لم یعّد على لفظة أو یّدعیه بأمره، فإنّ 

م، وال یكون ـــــاریض أشعارهـــــم وأعــالذي تتنازعه الّشعراء فتختلف ألفاظه شریكا في كالمعنى

   .3"منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه

 مفهوموجد  الجاحظیرى أن  عبد الملك مرتاضمن خالل هذه المقولة أن  وعلیه یبدو   

ح ـــــّر أّن مصطلـــــیق اضــــــعبد الملك مرتوم وكأّن ــــذا المفهــدون ایجاد مصطلح له الّتناص

ا الئقا ـــــه مصطلحــــــهو ضارب بجذوره في الثّقافة العربیة كمفهوم لكن لم یجد لنفس الّتناص

  .وواضحا 

  

                                                           
  .104ص، تجربة نقد الّشعر عند عبد الملك مرتاض: عبد الملك بومنجل 1
  .190نظریة الّنص األدبي، ص: عبد الملك مرتاض 2
عبد الملك - اشكالیة توظیف المصطلح الّنقدي السیمیائي في الخطاب الّنقدي العربي المعاصر: عبد الّرشید همیسي 3

  .47.46أنموذجا، ص- مرتاض
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اص ـــفكرة التّن:"نجده قد بتعریفه بقوله  عند عبد الملك مرتاضر أكث الّتناصولتوضیح     

رة ـــــورة مباشـــسبیل التأّثر والثّأثیر، إّما بصفي مبدئها تعني تفاعل نص مع نص آخر على 

   .1"أو غیر مباشرة

ر نص في نص ــــــوالذي یعني به تأثی اصـــــــبمصطلح الّتنیقّر  اضـعبد الملك مرتإذن    

  .آخر وٕاّنما بطریقة مباشرة وٕاّنما بطریقة غیر مباشرة

جي بدیال عن مصطلح الّسرقات ـــالنس مصطلح الّتناص:" عبد الملك مرتاضوقد أطلق    

  .2"ولم یسّمیها سرقة ألّنه رفض هذا المصطلح

ن ــــــلك اصـــــمفهوم الّتنوا ـــاء عرفــــــرب القدمــــــّر أّن العـــــیق د الملك مرتاضـــــبـفعه ـــــــوعلی   

رها ــــــواعتب اضــــــبد الملك مرتـعا ـــبمصطلحات أخرى من بینها الّسرقة وهذه األخیرة رفضه

ا ـــــاء لفظـــــاء الفصحــــراء القدمـــــق بالّشعـــــح اّلّسرقة ال یلیــإهانة للّشعراء ألّنه في رأیه لمصطل

یدّل على أّن الّشاعر  عبد الملك مرتاضعلى حسب اعتقاد ة ــــــح الّسرقـومعنا، ألّن مصطل

 مصطلح الّتناصلصوص وكما یدّل على اآلثار السلبیة التي یحملها هذا المصطلح بینما 

د ــــا نحن نؤیّ ـــــة نظرنــــــوص، ومن وجهــفهو دال على الّتفاعل والّتداخل والعالقات بین الّنص

د في ـــــّد بعیــــون إلى حـــفقفیما ذهب إلیه ونرى بأّن العرب القدماء ال یوا عبد الملك مرتاض

صّور في أذهاننا  كّل ه یتـــــرنا هذا المصطلح فإنّ ــألّنه إذا ما ذك) الّسرقة(اختیار المصطلح 

  .ما هو سلبي

تحــــت فعبد الملك مرتاض یؤّكد أّن مصطلح التّناص موجود عند الغرب ولكّنهم عالجوه    

  ...ّتضمینكالّسرقات والّتكاتب والمصطلحات أخرى 

  مستلهما مجموعة من المقوالت كالجاحظ وابن قتیبة ولكن عبد الملك مرتاض یقـف عند   

                                                           
، مجلة أدبیة شهریة تصدر عن اّتحاد الكتاب 318.317مفهوم الّتناص، مجلة الموقف األدبي،ع: خلیل الموسي 1

  .4، ص1997العرب، دمشق،
  .309، ص1991، )ط.د(الّسبع المعّلقات،اّتحاد الكتاب العرب، دمشق، : عبد الملك مرتاض: ینظر 2
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ق عبد ـــویؤّكد أّنه غیر الئق بل األنسب التناص وحسب اعتقادنا نوافمصطلح الّسرقات    

ة له باألدب بمجّرد ــالملك مرتاض فیما ذهب إلیه وتبریرنا لذلك هو أّن أي شخص ال عالق

  .سماع كلمة الّسرقة یحمل معنى غیر الئق وسلوك سلبي

وهـــــذا هو األصّح ألّن الّسرقـــــة حسب اعتقادنـــــا  ةــــــا اهانـــإذن عبد الملك مرتاض یعتبره   

   .داللة على الّلصوصیة على أخذ شيء لیس لنا

ة كثیرة لمصطلح واحد ـــــالقى تعّددی ح الّتناصـــمصطلومن خالل ما سبق ذكره نجد أّن    

  ل ـــــة عامة ینهـ، وذلك أّن كّل باحث بصفالّتناصیؤّكد غیاب البعد اإلّتفاق والموّحد لمفهوم 

د آخر ـمن المرجعیات الغربیة، وان صّح التعبیر فإّن كل باحث وناقد یرجع اختالفه مع ناق

ربي ــــــق العـــــاب الّتنسیــــــب غیــــإلى التّبعیة الغربیة هذه األخیرة هي سب مفهوم الّتناصحول 

ل ـــذا المشكــــا هــــب اعتقادنـالموّحد أثناء ترجمة مصطلح غریب وٕاحضاره إلى العربیة، وحس

ربي حتى ــــد الغــموجود في الّنقد العربي أكبر من المشكل الموجود في الّنقد الغربي ألّن الّنق

را فمثال ـــــض كثیــــحد فإّنها لم تبتعد عن بعضها البعول مفهوم واوٕان اختلفت مصطلحاته ح

دة ــــــن دائرة واحـــــل ضمـــــكّلها تدخ الحواریةأو  ةـــــــالمتعالیات الّنصیأو  اصـــــمصطلح الّتن

ف ــــــــــربي تختلـــــد العــــــوم واحد، لكن الّنقـــــؤّدي إلى مفهــــا تــــوص أي أّنهــــل الّنصـــــــوهي تداخ

ق ــــا العرب القدامى ال توافــــــات التي أطلقهــه باختالف مفاهیمه فمثال المصطلحــــمصطلحات

، وهذا ال اصــــــالّتنوم ــــوخیر مثال مصطلح الّسرقة الذي نراه ال یوافق مفه مفهوم الّتناص

ود كبیرة في إرساء ـاثنا العربي جهیعني أّن تراثنا العربي لم تكن له إرهاصات مبثوثة بل لتر 

      .الّتناصكانت في زمن ما توافق مفهوم العدید من المصطلحات التي 
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 Structuralism: البنیویة -5

رة من ــــــــود األخیـــــّوالت كبري في العقـــــد تحــــــدي شهــــــربي الّنقــــــاب العــكّلنا نعلم أّن الخط   

ل وأدوات ــــــت من وسائــالعشرین، وذلك بظهور المناهج الّنقدیة المعاصرة التي أصبحالقرن 

ج لمقاربة ـــــّددت المناهـــــــا، فتعــــــة خصوصـــــمساعدة على سبر أغوار الّظاهرة األدبیة والّنقدی

التي  ومن بین مناهج هذا األخیر البنیویةالّنصوص بین ما هو سیاقي وبین ما هو نسقي 

ات ـــــــة والفلسفـــــــة الّتاریخیــــــاوز الّنزعــظهرت في ساحة الّنقد الغربي والعربي على سواء لتتج

اق ــاإلجتماعیة والّنفسیة وٕاذا أردنا تحدید مفهوم مصطلح البنیویة أّن هذه األخیرة بتوّسع نط

ة ــــمن كلم:"ة اشتّقت ــلبنیویتعریفا حسب كّل باحث وناقد في الفضاء الّنقدي والمالحظ أّن ا

  . 1"في وصف الّلغة  Strrateurالبنیة 

إذ یعّد :"ة ــــــور البنیویــــــرا بالّنص من المنظـــــوقد كان الّنقاد العرب قد اشتغلو اشتغاال كبی   

  .2"ه الّداخليـــــه ونظامــالنص عندهم بنیة مغلقة على ذاتها وال یسمحون بتغیر خارج عالقات

ر، وال یمكن ألي ــــط بها من عناصـــــة وما یحیــومنه فإّن البنیویة عند العرب قوامها البنی   

ه خارج ــــــب قیمتــــر ال یكتــــــة، أي أّن العنصــــعنصر أن ینتظم خارج العناصر المكّونة للبنی

  .العناصر

ح الكالم أكثر ــهذه البنى ولّتوضیوعلیه یبدو أّن البنیویة تدرس العالقات التي تربط بین    

  ة النص ــــــوج إلى بنیــــــرم الولــــــبأّنه یعت:" المنهج البنیويمعّرفا ّدي ـــــعبد الّسالم المس یقول

  

  

                                                           
، 2007، 2رة، عمان، األردن، طیسالمحاكاة إلى التفكیكیة، دار المالنقد األدبي الحدیث من : إبراهیم محّمد خلیل  1

  .88ص
  .68، ص1993، 1المفتوحة، ط ة القدسّنص األدبي، منشورات جامعمنهج تحلیل ال: سعافینالإبراهیم  2
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    .1"بنیة التركیبة من خالل ةالّداللی

ذ أن أخذ ــــــوذلك منة ــــــبالّلغة ــــــة البنیویــــــربط الّلغ لبنیویةفیرى أن ا عبد اهللا الغذاميأّما    

  .بتعریف الّلغة على أّنها نظام من اإلشارات

ر للعمل األدبي ــــتعمد في دراستها لألدب على الّنظ:"كما ترى نبیلة ابراهیم أّن  البنیویة    

  .2"في حد ذاته بوصفه كالما متكامال بعیدا على أّیة عوامل أخرى

ة ـــــتقوم بدراسة النص وتحلیله مهمال في ذلك الظروف الّسیاقیأي أّن المصطلح البنیوي    

ولذاته تحت فكرة موت المؤّلف وذلك البنیة الّداخلیة للّنص ذاته ألّن ما یهّم البنیویة دراسة 

ه، ــــــم وتطّوراتـــــاه ومفاهیـــــف خبایـمن أجل أن یتمّكن الباحث من تقصي النص األدبي وكش

ا من ـــــویة فیها نوعـــــا الّنقاد البنیــــروج لنـنظرنا یبدو أّن هذه الّنظرة التي یولكن حسب وجهة 

ع ونفس ـــــف ومجتمـــــه الخارجي من مؤلّ ـــــزل الّنص عن محیطـــــن عــــــا ال یمكـــالمغالطة ألّنن

ه الخارجیة ـــــعن سیاقاتل ز ــــر إلى الّنص بمعـــــوغیرها ألّن الّنص ابن بیئته وال نستطیع الّنظ

  .وعندما تنادي بموت المؤّلف فإّنه یقابله حتمیة وهي موت المتلّقي

د العربي ـــــج في الّنقـــــة المنهــــــإشكالیاب ـــفي كتسمیر حجازي وفي موضع آخر نجد    

ریة ـــــدي، ونظــــج فكري فلسفي نقــــمنه:"بأّنها لمصطلح البنیویة یقّدم مفهوما آخر المعاصر 

ر ــــد بین لغة األثــــــة الّتوحیــــــالمعرفة تتمّیز بالتزام الحدود المنطق والعقالنیة، إذ تعني محاول

ن ــــــــر مــــــاصـــة عنــــــلـــــف من جمــــــــــق یتألّ ــــــاره نســــــبـه باعتـــــر األدبي نفســـــــذا األثــــــاألدبي وك

  .3"لّدالالت الشكلیةا

  

                                                           
  .77، ص1991، 1قضیة البنیویة دراسة ونماذج، وزارة الثّقافة، تونس، ط: عبد الّسالم المسّدي 1
  .44، ص)ط.د(نقد الّروایة من وجهة نظر الّدراسات الّلغویة الحدیثة، مكتبة غریب، القاهرة، : نبیلة ابراهیم: ینظر 2
، 2004، )ط.د(إشكالیة المنهج في الّنقد العربي المعاصر، دار طیبة، القاهرة، مصر،: سمیر حجازي: ینظر 3

  .213ص
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ا ــإذن البنیویة طریقة بحث العالقات ومحاولة الكتشاف المعاني والّدالالت التي تحتویه    

دام الّلغة وما یؤّكد ــــــــم في استخــــــة التي تتحكّ ـــــــن الّشاملـــــبنیات الّنص، وكذا اكتشاف القوانی

ث على ــــــد األدبي الحدیـا في الّنقـــــفي كتابهم مصطفى وعبد الرضاكالمنا هو تعریف فائق 

ر المّتحدة ـــــــي العناصـــــات التي تعطــــمنهج فكري یقوم على البحث عن العالق:"أن البنیویة 

   .1"قمة ووضعا في مجموع منتظم

الّنص على أّنه بنیة ر إلى ــــــج نقدي ینظـــــــمنه:"ا ــــــعلى أّنهیوسف وغلیسي ا ــكّما عّرفه   

ا إلى ـــــوم بتقسیمهــكالمیة تقع ضمن بنیة كالمیة أشمل تحول الّنص إلى جملة طویلة تّم تق

  .2"وحدات دالة كبرى وصغرى وتقوم بتقّصي مدلوالتها

ة لغویة ــــر إلى الّنص كبنیـــدي ینظـــج نقـیؤّكد أّن البنیویة منه یوسف وغلیسيومنه فإّن    

  .مدلوالتها الكبرى والصغرىلها 

ره ـــــنظ دـیعطینا الّتعریف األّول للبنائیة حسب، وجه صالح فضلوفي موضع آخر نجد    

رد ـــــا مجـــــر تجمعهــــــر وتعتبــــــزل العناصـــــالتي تع یعتمد على مقابلته بالجزئیة الّذریة:"بقوله 

ر المّتحدة قیمة ــــــات التي تعطي للعناصــــــــث عن العالقــــــالبحل في ـــــــة تتمثّ ــــــتراكیب فالبنائی

  .3"وضعها في مجموع منتظم

م عن ـــــة التي تنجــتنظر إلى األبنی صالح فضلبنائیة على حد تعبیر ومنه فالبنیویة أو    

ات التي ــــــث في العالقـــــاجتماع بعض العناصر داخل الّنص وعلى الباحث البنیوي أن یبح

    .وضعها في مجموعة منتظم تعطي لعناصر المّتحدة المتماسكة قیمة خالل

  

                                                           
، 1989، )ط.د(فائق مصطفى وعبد الّرضا، في الّنقد األدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات، دار الكتب، بغداد،: ینظر 1

  . 182ص
   .120، صالنقد الجزائري المعاصر: یوسف وغلیسي: ینظر 2
  . 8اّتجاهات نقد الّشعر العربي في العراق، ص: مرشد زبیدي 3
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اد ــــــد من الّنقــــــداول عند العدیـــلح متیرى أن البنیویة مصط عبد الملك مرتاضأّما الّناقد    

 )بنیویة(ح الخاطئ ــــــــالمصطلرب تداولو ـــــاد العـــــأّن الّنق:"ول ــــــح خاطئ إذ یقـــو مصطلـــوه

  .1")بنیة(عوضا عن اإلستعمال النحوي السلیم 

ة المصطلح ـــــــو على ترجمــــذین مشــــاد الــــــــؤالء الّنقـــــعلى ه اضــبد الملك مرتـعویجیب    

دا، وٕاذا أصّر ـــــأ أبــــــالخط لـــــة ألهـون حجّ ــــا ال یكـــــإّن الخط:"ول ــــــــإلى البنیویة یإجابة إذ یق

فلن یستطیعوا فرض خطئهم على العالم [...] طائفة من الّناس على ارتكاب أخطاء بعینها 

  .2"...ألّن الخطأ یظل أبدا خطأ[...] 

ه ـــــد من مؤّلفاتــحول ترجمة المصطلح كان قاصرا، إذ نجده في العدی مرتاضونرى رأي    

  :البنیویة، وهذا ما یوّضحه في الجدول اآلتياستخدامه لمصطلح 

  المصطلح  الكتاب 

  المدرسة البنیویة  النص األدبي من أین؟ وٕالى أین 

  المنهج البنیوي

  البنیویة

  الّلسانیات البنیویة  األمثال الّشعبیة الجزائریة

  المستوى البنیوي

  

  

  

                                                           
رسالة مقدمة لنیل  -البنیویة انموذجا- الّتأثیرات األدبیة الغربیة في الخطاب الّنقدي عند عبد الملك مرتاض: محمد نمرة 1

  .106، ص2012.2011شهادة الماجستیر، جامعة حسیبة بن بوعلي، الّشلف، الجزائر، 
  . 106ص: المرجع نفسه 2
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ة ـــــبالّدراسة الّداخلیة للّنص ذاته، أي دراسومن خالل كّل هذا نالحظ أّن البنیویة اكتفت    

  .مقتصرة على تحلیل البیئة الّلغویة فحسب

 نسق،(ة من ـــــــات البنیویــالمفاهیم الّسابقة آنقا لمصطلح البنیویة نالحظ تعّدد تسمیومن    

ذا ــــــواحد وه اریف لمصطلحــــــ، كما تعّددت الّتع)ويــبنیة، البنائیة، البنیویة، المنهج، البنی

ه بین ـــــق علیـــــق ومّتفــیقودنا حقیقة إلى طرح سؤال عن سبب عدم وجود تعریف موّحد ودقی

ا ــــام إّنمــل عـــــبشك مصطلح البنیویةذا ال یخّص ـــــوه ربـــــا أو العـــــرب منهــــاد سواء الغــــالّنق

ا من الّشعریة الّسیمیائیة الّتشاكل الّتناص، ـــــــبتناوله اـــــات التي قمنــــع المصطلحـــیخّص جمی

البنیویة، وفي اعتقادنا نرى أّن سبب غیاب تعریف موّحد هذا راجع لغیاب الّترجمة الموّحدة 

 ــه ـــــــه ومبادئـــــــده اّتجاهـــــعند العرب إلى جانب اختالف الّتكدیس الفكري للّنقاد فكّل واحد عن

  .لذلك نرى من الّطبیعي اختالف الّنقاد حول تحدید مفهوم ومصطلح واحدالخاّصة، 

ر، ــــومّما سبق من المصطلحات الّنقدیة التي القت عّدة ترجمات واختالفات من ناقد آلخ  

ة ـــــم األدبیـــــح وإلختالف ثقافتهــــوم للمصطلـوهذا سبب اختالف الّنقاد العرب أنفسهم في مفه

ل عن ــــــرب في الّنهــــــم للغـــــــدا هو تبعیتهـــــــيء تعقیـــــد الشــــــّد سواء، وما یزیـــــلى حة عــوالّنقدی

وا على ــــم لم یتواضعــــــا أي أّنهـــالمصطلحات الغربیة بطریقة غیر منتظمة وغیر مّتفق علیه

ة األدب العربي ـــــــه في ساحـــــات نفســــــد إثبـــــــمصطلح واحد ولم یتّفقوا علیه ألّن كل ناقد یری

ات وتضاربها وهذا جّراء تنّوع ـــــم المصطلحـــــــح في مفاهیـــــط واضـوالّنقدي، مّما أدى إلى خل

 بدـعري ــــد الجزائــــــو الّناقـــــال على ذلك هـالمناهج الّنقدیة واختالف الثّقافة األدبیة، وخیر مث

ات بین الّنقاد ولم یتوّقف عنده ـــهذا األخیر الذي تضارب ترجمته للمصطلح الملك مرتاض

ال أّننا نجد أّنه أدرج عّدة ـــــــه وخیر مثـــــارب مع نفســـــاوز ذلك إلى تضــــــا تجـــهذا الحّد، وٕاّنم

  وغیرها ...السیمیائیة، الّتشاكلمصطلحات لمفهوم واحد مثال 
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األخیر  ــــــابي فأّمـــــار ایجـــــن أي سالح سلبي وآخـــــا أّنه ذو حّدیــوهذا حسب وجهة نظرن    

اله على العلوم ــــــــنهثقافة، وتـــــدّل على كثــــــرة إّطالعـــــه وإ فیتمّثل في أّنه قام یتأّثر بأكثر من 

ح واحد، أي ـــــارئ إلى مصطلـــــم لجوء القاألدبیة وغیرها ، أّما الجانب السلبي فتمّثل في عد

وم واحد، ولكن في الخیر ینفي لكّل ـــالقارئ بهذا الّتصور یضّیع في هذا الّزخم المتعّدد لمفه

  .ناقد وأدیب وجهة نظر ال یمكننا المجادلة فیها

  

  

  



  

  

  ةـــاتمــخ
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 مرتاض عبد الملكعند  المصطلح النقدي د الخوض في أغوارفي ختام هذه الّدراسة وبع      

نصل إلى المحّطة البحثیة الختامیة التي نرصد من خاللها الّنتائج التي خلصنا إلیها والتي 

  :نوردها كاآلتي

قدي، في الخطاب النّ ح في بلورة وتطور المصطلح بشكل واض بد الملك مرتاضـعهم أس -

  .وهذا لم یكن مصادفة من لدن الّناقد بل كان جهد عظیما

مفتاح العلوم، إذ یعّد الوسیلة الفّعالة التي تمّكننا من الخوض في أغوار  المصطلح یعدّ  -

  .علم من العلوم

العربیة والغربیة منذ القدم، إذ عّدت ة ــــــة في الثّقافــــمسألة مترّسخ المصطلح الّنقديمسألة  -

  .نقطة تقارب واختالف بین الباحثین

ة وذلك لتبسیط وتسهیل ــــة نقدیـــــعلمي ألي دراسق الـــــبرسم الطری ديـــــح الّنقــــالمصطلحظي  -

  .لّناقد في فهم الموضوعل

  :منها من ضوابط وضع المصطلح نذكر -

  .الّنحت، الّترجمة، المجاز، الّتعریب، اإلشتقاق: استخدام تولید المصطلحات مثل .   

  .تجّنب تعّدد الّدالالت للمصطلح الواحد .   

  .هتمام بالمعنى قبل الّلفظاال .   

  :یلي تمّثلت إشكالیة المصطلح الّنقدي فیما -

  .طلحات في أنحاء القطر العربي الواحدغیاب التّنسیق بین الباحثین فیما یتعّلق بالمص .   

وصلت إلینا عن طریق الّترجمة، إذ  ّن أغلب المصطلحات متعّددة المشارب الّلغویةأ.    

  . تعترض هذه األخیرة سبیل المترجم
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على معظم المصطلحات السردیة إّال أّنه رفض فكرة أخذ  بد الملك مرتاضـعسیطر  -

  .المصطلح شكال وهمیا

تلك الّشخصیة البسیطة التي تمضي على حال ال  مرتاضبد الملك ـعالّشخصیة عند  تعدّ  -

  .تكاد تتبّدل وال تتغّیر في عواطفها ومواقفها

ظّل مستعصیا لعدم وجود ضابط  بد الملك مرتاضـعإّن الكشف عن مكّون الّزمن عند  -

  .كله الّتجریديیؤّطر مسألته وهو ما جعله على لغته بالّشبح الوهمي أي محیال إلى ش

  .شيء وهمي عبثي بد الملك مرتاضـعالّسارد لدى  -

یا یقصد توّجه الحكي إلى إلى البنیة الّسردیة بشكل ما متأنّ  بد الملك مرتاضـعینظر  -

  .الّزمن

باعتباره المستوى الذي ال  بد الملك مرتاضـعهتمام بالغ من قبل حظي مصطلح الحّیز با -

  .دراساته الّتطبیقیةمن یستطیع القارئ افتقاده في أي 

  .من األدبیة وأحیانا یطابق بینهما  امصطلح الّشعریة جزء بد الملك مرتاضـععّد  -

ة، ـــــة، الّشعرانیــــــه بمصطلح الّشعریـــــیقابل اضـــــبد الملك مرتـند عـع Poetiqueمصطلح  -

  ...ةـــــــا، اإلنشائیـــــــالبوتیك

أّنه یفضي إلى عّدة تحّوالت ودالالت  عـبد الملك مرتاضمصطلح السیمیاء كما یبرهن  -

  .متنّوعة حسب اإلستعمال الذي یخضع إلیه

مصطلح الّتشاكل متأّثرا بغریماس بصفة خاصة والثقافة  بد الملك مرتاضـعاستخدم  -

  .األجنبیة بصفة عاّمة
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مصطلح الّتناص األكسجین الذي نستنشقه، وهذا ما زاد  بد الملك مرتاضـعلقد جعل  -

  .الّنص جماال ورونقا

مصطلحاته بمصطلح التّناص فحسب بل تنّوعت وتعّددت  بد الملك مرتاضـع لم یكتف -

  ...اإلقتباس، التكاتب: منها

ص ذاته ولذاته وذلك حتى یتمّكن دراسة البنیة الّداخلیة للنّ  بد الملك مرتاضـعالبنیویة عند  -

  .الّدارس من كشف خبایا الّنص األدبي

في نقل المصطلحات الغربیة وذلك لتمّكنه من الّلغة األجنبیة  بد الملك مرتاضـعهم أس -

  .والتّبّحر في الثّقافة العربیة

في غناء المكتبة الجزائریة خاصة والعربیة عامة بأعماله  بد الملك مرتاضـعنجاح  -

  .المتخّصصة في مجال الّنقد

ا ها إّال أّنه یبقى متمّسكا ومحتفظمهما  حاول الباحث نقل المصطلحات الّنقدیة وتغّیر  -

   .إلیها بخصوصیة البیئة التي ینتمي
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 د الملك مرتاض ــــبـعالسیرة الّذاتیة والعلمیة لــــ

  د بن أبي طالب، ــــ، بن عبد القادر بن أحمد بن أبي طالب بن محمّ عبد الملك مرتاضولد    

ة ــــــا، والیــــــردة العلیـــــببلدة عرش مسی 1935رــــــرة ینایـد سوالي، في العاشــــــبنت أحموابن زینب 

  .تلمسان الجزائر

ادر بن أحمد بن ــــــاب والده الّشیخ عبد القـحفظ القرآن الكریم وتعلم مبادئ الفقه والنحو، في كت

  .عشرة كلمة ـــــة بزهاء ثمانیـــــة الّشرقیـأبي طالب، بقریة الخماس، التي تبعد عن الحدود المغربی

ة ـة وحین اندلعت الّثورة التحریریـــــبمعهد بن بادیس بقسنطین 1954التحق في أكتوبر من عام 

 1955عام ) المغرب(ة القرویین بفاس ــــــق بجامعـــــه وبعد ذلك التحـــأغلق المعهد وتفرق طالب

راش وظّل یعالج في ـــــأقعده الف ل الذيـــــا بداء الســـــالتي أصیب فیهة ــوقطن بالمدرسة البوعنانی

  . مستشفى مدینة فاس 

ة الحقوق والعلوم الّسیاسیة، ومعهد ـــالتحق بكلیة اآلداب جامعة الّرباط، وسجل اعجابه في كلی

   .، كما التحق بعد ذلك إلى المدرسة العلیا لألساتذة1960العلوم اإلجتماعیة في سنة 

  :هشیوخــــــه وأســــاتــــذتـــــ   

  :لقد تلقى عبد الملك مرتاض تعلمه على ید مجموعة من األساتذة والّشیوخ، أبرزهم

دئ القرآن وعّلمــــــه مبا هـــــــد بن أبي طالب، الذي حّفظـوالده الفقیه الّشیخ عبد القادر بن أحم -

  .الّلغة العربیة والفقه

  .بادیس قسنطینةمعهد بن ) من الجزائر" (أحمد بن ذیاب"األستاذ األدیب  -

  .جامعة الرباط) من مصر" (نجیب محمد البهبیتي"الّدكتور  -

  .جامعة الرباط) من المغرب" (محمد الفاسي"األستاذ  -
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  .جامعة الرباط) من المغرب" (حعفر الكتاني"الّدكتور  -

  .جامعة الرباط) من الجزائر" (عبد الرحمن الحاج صالح"الدكتور  -

  .جامعة الجزائر) من سوریا(" إحسان النص"الدكتور  -

  .كولیج دو فرانس) من فرنسا" (میكائیل أندري"األستاذ  -

  "الّنقدیة: "أعماله المطبوعة   

  .1968نهضة األدب العربي المعاصر في الجزائر -

  .1983النص األدبي من أین؟ وٕالى أین؟  -

  .1991بنیة الخطاب الّشعري،  -

  .1989المیثولوجیا عند العرب،  -

  ).دراسة تفكیكیة سیمیائیة لحكایة جمال بغداد(لیلة ولیلة  ألف -

  .1992لمحّمد العید، " أین لیالي"تحلیل سیمیائي لقصیدة  -

لنجیب محفوظ، " زقاق المدق"تحلیل الخطاب السردي، تحلیل سیمیائي مركب لروایة  -

1995.  

  .1998في نظریة الّروایة،  -

  .1999الّسبع المعّلقات،  -

  .2001، ")شناشیل لبنة الجلبي"تحلیل سیمیائي لقصیدة (لخطاب القرآن نظام ا -

  ).متابعة ألهم المدارس الّنقدیة المعاصرة(في نظریة الّنقد  -
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  الــــّروایــــات والمجموعـــــــات القصصیــــــة   

  .1975، دار الهالل، القاهرة، "روایة"نار ونور  -

  .1985 ،"ةــــــــروای"ازیرــــــالخن - 

  .1986، "ةـــــروای"ف ــــــصوت الكه -

  .1988هشیم الّزمن، مجموعة قصصیة،  -

  .2003الحفر في تجاعید الّذاكرة، سیرة ذاتیة،  -

  :مـــــا صـــــدر لــــــه مع كتـــــــاب آخریـــــــن   

  .1995، "إبراهیم الجرادي"الحداثة المتوازیة، إشراف الدكتور  -

  .1996للّشاعر عبد العزیر البابطین، " بوح البوادي"لدیوان دراسات  -

  .1977األدب الّشفوي، نشر مركز البحوث الّتاریخیة واالنتروبولوجیة،  -

الّشعر الجزائري الحدیث، جامعة الجزائر مطبع على ورق حریر، باالشتراك مع الدكتور  -

  .محّمد مصایف، والّدكتور محمد ناصر

  )1(.2002أعمال ندوة انعقدت بجامعة السلطان قابوس، بمسقط، الثّقافة والقیم،  -

                                                           
 عبد الملك مرتاض -إشكالیة توظیف المصطلــــــح النقــــــدي السیمیائي في الخطـاب النقدي العربي : عبد الرشید همیسي  1

  .2012، 2011عباس، سطیف، الجزائر، ، جامعة فرحات )مخطوط الماجستیر( - أنموذجا
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  روایة ورش عن نافع: القرآن الكریم  -

  

 عـــــــادر والمراجـــــــقائمة المص

، 1ة، طـــــة القدس المفتوحـــــورات جامعـــــمنهج تحلیل الّنص األدبي، منش: نــم السعافیـــإبراهی -

1993 .  

   . 2010، 1ان، األردن، طــــــدالوى، عمـــد، دار مجــــالمثاقفة والمنهج في النق: خلیل إبراهیم -

 ،2010، 1ان، طــــــــرة ، عمـــــــــة ، دار المیســــــــم اللغــــــــــــــل إلى علــــــــمدخ: لـــــــم خلیـــــــــــــراهیــــإب -

. د األدبي ـــــــــأوراق في النق: يـــــــانـــــــإبراهیم رم -   

معجم المصطلحات األدبیة، المؤّسسة العربیة الّناشرین المّتحدین، صفاقس، : إبراهیم فتحي -

  .  1986، )ط.د(تونس، 

رة، ــــــــة، دار المسیـــــــاة إلى التفكیكیــــــــد األدبي الحدیث من المحاكــــــالنق: إبراهیم محّمد خلیل  -

  . 2007، 2عمان، األردن، ط

   .2002، )ط.د(ح النقدي ، مطبعة المجمع العلمي ، بغداد ،ــفي المصطل: حمد مطلوبأ -

ح النقدي عند أسامة بن منفذ في كتاب البدیع في نقد ــــالمصطل: أحمد یحي علي الدلیمي -

   . 2014، 1الشعر، دار عبیداء عمان، األردن، ط

   . 2008، 1ات في علم اللغة ، دار العالم العربي، القاهرة ، طران ، محاضر ـالبدراوي زه -

   .2009، 1ر، طــــــالترجمة والمصطلح ، منشورات االختالف ، الجزائ: لسعید بوطاجینا -

النظر -د جبریل جدل الواقع والّذات ـــــــــبنیة الخطاب الّروائي في أدب محم: أمال منصور -

   . 2006، )ط.د(معاصرة، دار  اإلسالم، أنموذجا، أصوات  - إلى األسفل

   . 2003، )ط.د(، 1ة، جـــــــــــاعریـــــــة والشّ ـــــــــفي الّشعری: ديـــــــــن اللبیـــــــــأیم -

اشي، دار طالس، الّدار البیضاء، ـــــعلم اإلشارة، السیمیولوجیا، تر، منذر عی: بییر جیرو -

   . 1988، 1ط

دات، بیروت، ـــــرى، منشورات عویـــــة وبشیر أوبــــارف منیمنـــــــع: البنیویة، تر: جان بیاجیه -

   . 1985، 4باریس، ط

ة للكتاب ، ـــــــد الملك مرتاض ، الّدار العربیـــــد ، محاورة مع عبـــــــأسئلة النقـ: جهاد فاضل -

  ) .ط.د(لبنان ، 
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دار، المجلس األعلى للثّقافة، القاهرة، ـــــــــعابد خزن: ردي، ترـــــالمصطلح الس:جیر الدبرنس -

   . 2003، 1ط

 ،1الّدار البیضاء، المغرب، طافي العربي، ـــــــز الثّقـــــــة، المركـــمفاهیم شعری: حسن الّناظم  -

1994.  

ة، بیروت، ــــللترجمة ـــــــهالل وهبة، المنّظمة العربی: ة، ترــــــــأسس الّسیمیائی: دانیال شاندلر -

   . 2008، )ط.د(

اح المنیر، دار ــــــــة في المصبــــــــات اإلسالمیـــــــم المصطلحــــمعج: رجب عبد الجواد إبراهیم -

   . 2002، 1اآلفاق العربیة، القاهرة، مصر، ط

عربي، إنجلیزي، (ص ائي الّنصو ـــــــات الّتحلیل الّسیمیـــــــــــوس مصطلحــــقام: رشید بن مالك -

   . 2000، )ط.د(، دار الحكمة، الجزائر، )فرنسي

الثقافي العربي ،  د العربي الحدیث ، المركزـــاستقبال اآلخر، الغرب في النق: سعد البازعي -

  . 2004،  1المغرب ، ط

العاّمة ة ــــــــــتحلیل النص السردي، معارج ابن عربي نموذجا، الهیئة المصری: سعید الوكیل -

   . 1998، )ط.د(للكتاب، القاهرة، مصر، 

اب اللبناني، بیروت، ـــــــرة، دار الكتــــــة المعاصـــــــات األدبیـــــــمعجم المصطلح: سعید علوش -

   .1985، 1لبنان، ط

روت، اني، بیـــــــاب الّلبنـــــــرة، دار الكتــــات العربیة المعاصــــمعجم المصطلح: سعید علوش -

   .1985، 1لبنان، ط

   . 2005، 3رب، طـــــــــاء، المغــــــــّدار البیضـــــــاق، الــاح النص والّسیــــــــانفت: نــــــــد یقطیــــــسعی -

ة لجمالیة السرد اإلعجازي، دیوان ــــــــمقاربة توصیفی: اب القرآنيـــــــالخط: ان عشراتيـــــسلیم -

   . 1998، )ط.د(ون، الجزائر،ـــــــــالجامعیة بن عكنالمطبوعات 

رة، ـــــــــــة، القاهـــــــد العربي المعاصر، دار طیبــــج في الّنقـــــة المنهـــــــــإشكالی: ازيــــــــــسمیر حج -

  . 2004، )ط.د(مصر،

   . 2002رة ، مصر، ــــــــــر، القاهــــــــة ، الدار الثقافیة للنشــــــــمشكالت الحداث: دــــسمیر سعی -

  .2002، 1عالم الكتب الحدیثة ، األردن، ط: في المعجمیة والمصطلحیة: انيسّناني سنّ  -
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اث ، دار هومة ، الجزائر، ـــــــة  وٕاعـداد األبحــــــــة اللغویـــــــج النقـدیــــــفي المناه: دـصالح بلعی -

  .  2005، ) ط.د(

. 3اب، تونس،طـــــــة للكتــــــــّدار العربیـــــــة واألسلوب، الــــــــاألسلوبی: ّديــــــــد الّسالم المســــــــــعب -   

  .1991، 1وزارة الثّقافة، تونس، ط اذج،ــــــــقضیة البنیویة دراسة ونم: عبد الّسالم المسّدي -

، )ط.د(والبالغي افریقیا الشرق المغرب،  الّتناص في الخطاب الّنقدي: عبد القادر بقشي -

2007 .   

السرد وامتداد الحكایة، منشورات اّتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، : عبد القادر بن سالم -

   . 2009، 1ط

   . 2000، 2روت، لبنان، طــــــة، بیــــــــة، المؤّسسة العربیـــــــالسردیة العربی: مــــــعبد اهللا إبراهی -

   .1998، 4ة للكتاب، طــــــــــة العامــــــة المصریـــــر، الهیئـــــة والتكفیئـالخطی: عبد اهللا الغذامي -

ر، ـة، الجزائـــــاض، دار قرطبـــــر عند عبد الملك مرتـــــد الشعــــتجربة نق: عبد الملك بومنجل -

   . 2015، 1ط

تحلیل باإلجراء مستویاتي (ري ـــــــاب الّشعــــــائي للخطـــــل السیمیـــــالتحلی: بد الملك مرتاضـع -

   . 2005، )ط.د(للقصیدة شناشیل ابن الجلبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

، 1991، )ط.د(اب العرب، دمشق، ــــــــاد الكتـــــــات،اّتحــــــع المعّلقـــالّسب: عبد الملك مرتاض -

  .309ص

ة، ــــــات الجامعیــــــوان المطبوعــــن، دیـــــي من أین وٕالى أیــــالّنص األدب: ضاــــعبد الملك مرت -

   .الجزائر

ة ــــــة لروایــــــة مركبــــــة تفكیكیة سیمیائیـتحلیل الخطاب السردي، معالج: عـبد الملك مرتاض -

، )ط.د(ة، بن عكنون، الجزائر، ــــــة المركزیــــــة الّساحـــ، دیوان المطبوعات الجامعی"زقاق المدق"

1995.   

د العید آل خلیفة، ـــــدة أین لیالي لمحمــــدراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصی: عبد الملك مرتاض -

   . 1992، 1دیوان المطبوعات، الجزائر، ط

  .  1994، 1، المنتخب العربي، ط)قصیدة القراءة(دة ــــــشعریة القصی: عبد الملك مرتاض -

، 1998، )ط.د(ت، ـــــة، الكویــــــــة، عالم المعرفــــــة الروایــــــفي نظری: اضــــــد الملك مرتــــبــع -

   ) .240(ع
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  . 2007، )ط.د(ر،ــــــــــة، الجزائــــــــدار هوم: يـــــــة النص األدبـــــــنظری: اضـــــبد الملك مرتـع -

   . 2001، 2ر، طـــــــــــة، الجزائــــــــص األدبي، دار هومـــة النـــــــنظری: اضـــــــد الملك مرتـــــــبـع -

وث ـــــــات والبحــــــــرون عن الّدراســــــة ، الّناشــــــة في الروایـــــة السردیـــــالبنی: اـــعـبد المنعم زكری -

  .  2009، 1اإلنسانیة واالجتماعیة ، ط

، )ط.د(اب ـــــــة للكتــة العامـــــــة المصریـــــــح النقدي، الهیئــــــة المصطلـــــظرین: عزت محمد جاد -

   . 2002،ص 2002

   . 2003، )ط.د(ة، ــــــر، دار الفرحــــــد الّشعـــاإلّتجاه الّسیمیولوجي ونق: عصام خلف كامل -

اض، ـــــخ للنشر، الریــــــدار المریة  واألدبیة ، ــمعجم المصطلحات اللغوی: علیة عّزت عیاد -

   . 1984، 1ط

ة ، ــــــة للفنون المطبعیـــــــة الوطنیـــــــــالنقد األدبي الجزائري الحدیث، المؤسس: دـــعمار بن زای -

  .   1990، )ط.د(الجزائر، 

لطباعة ، ر لـــمعجم المقاییس في اللغة ، دار الفك: فارس أبي الحسین احمد بن زكریاءابن  -

   ) .د ط(بیروت ، لبنان ، 

ات، دار الكتب، ــــــات وتطبیقــــفائق مصطفى وعبد الّرضا، في الّنقد األدبي الحدیث منطلق -

  .  1989، )ط.د(بغداد،

ات الجامعیة ، بن عكنون ــاالشتقاق ودوره في نمو اللغة ، دیوان المطبوع: فرحات عیاش -

  .    1995، ) ط.د(،الجزائر، 

د نصر، ــــــیوسف غازي ومجی: ة ، ترـــــة العامّ ـــــرة في األلسنیـمحاض: فردیناند دي سوسیر -

  .1986، 1المؤّسسة الجزائریة للّطباعة، ط

   . 2005، 1ان، طـــــــرون ، بیروت، لبنـــــــان، ناشـــــاق، مكتبة لبنــــــاالشتق: ا طرزيـــفؤاد حن -

اب، اللبناني، بیروت، لبنان، ـــــة، دار الكتــــات نقد الروایــــــم مصطلحــــــمعج: لطیف زیتوني -

  .  2002، 1ط

د المدیني، دار ــــــأحم: دي الجدید، ترـــــــاب الّنقـــــــاص في الخطـــــــوم التّنــــمفه: مارك انجنیو -

  .1887الشؤون الثّقافیة العامة، بغداد، 
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ة ـة في اللغة اآلداب، مكتبــــــات العربیــــــــم المصطلحـــــــمعج: دسوكامل المهن: مجدي وهبة -

   . 1984، 2لبنان بیروت، ط

  . 1916، )ط.د(ة بریل، لیدن، ـــــــراء، مطبعــــــات الّشعــــــطبق: يــــد ابن سالم الجمحـــــــمحم -

اد الكّتاب العرب، ـــــــورات اّتحــــــة، منشـــــــإنشائیة الخطاب في الّروایة الحدیث: محّمد الباردي -

  .  2000، )ط.د(دمشق، سوریا، 

ه وابداالته، دار توبقال للّنشر، الّدار البیضاء، ـــالّشعر العربي الحدیث، بنیات: محّمد بنیس -

   . 2001، 2المغرب، ط

   . 2001، 2رب، طـــــــــــــــغــــــــــال، المــــــــــوبقــــــة، دار تــــــداثـــــــة الحــــــــــــــمساءل: ســــــــیــــد بنــــــــــمحمّ  -

ة الحیزة ، ــــــالمصطلحات األدبیة الحدیثة ، الشركة المصریة للنشر لونجمان: محمد عناني -

  .  2003،  3ط

عربي، الّدار تحلیل الخطاب الّشعري، استراتیجیة التّناص، المركز الثّقافي ال: محمد مفتاح -

  .1992، 3البیضاء، بیروت، ط

ة، ــــــــربي، دار الكتب العلمیــــــــر العــــــــات علم الشعــمعجم المصطلح: محّمد مهدي الشریف -

   . 2004، 1بیروت، لبنان، ط

جریر، ، دار )دراسات في الّنقد العربي القدیم(ر ــــــــم في الّشعـــــدراسة، مفاهی: محمود أحمد -

   . 2010، 1عّمان، ط

ات، ـــــــــمعـاـــر للجـــــــــــــ، دار النشةــــــوي في ضوء علم الداللــــــــــل اللغــــــالتحلی: محمود عكاشة -

   . 2005، 1القاهرة ، مصر، ط

ن، الجزائر، ـمتابعات في الثقافة واألدب، منشورات اتحاد الكّتاب الجزائریی: رمخلوف عام -

. 2002، 1ط  

ق، ــــــاب العرب، دمشــــــاه الكتــــــاّتجاهات نقد الشعر العربي في العراق، اّتج: مرشد الزبیدي -

   . 1999، )ط.د(العراق، 

ة ، الجزائر، ــــــة، وزارة الثّقافــــالّشعریة العربیة مرجعیاتها وٕابداالتها الّنصی: مشري بن خلیفة -

   . 2007، )ط.د(

  .2014، 1ر، طـــد، بسكرة، الجزائـــــــة، دار علي بن ریـومضات نقدی: بوجملینمصطفى  -

   . 2000، ) ط.د(ت ، ـــــــــویــــــ، الكةـــــرفـم المعــــــــ، عاليـــــد العربـــــــالنق: فـــــــمصطفى ناص -
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اء ــــــــف األدبـــــــــز، أرشیــــــار تایمــــــستدى ــــــردي، منتــــــــل السّ ــــــات التحلیـــــمصطلح: صطفىم -

   . 19/10/2012، الّتاریخ  13:36:راء ومطبوعات، الّساعةـــــــوالّشع

لسان العرب ، دار صادر، بیروت، : د مكرمـــــــال الدین محمـــــل جمـــــــــمنظور أبي الفضابن  -

   .3، مج1997، 1لبنان، ط

ادر، بیروت، ـــــــان العرب، دار صـــــــلس: رمـــــــد مكــل جمال الدین محمــلفضمنظور أبي اابن  -

   . 4، مج1997، 1لبنان، ط

اع والمؤانسة، دراسات في األدب ــــــالبنیة السردیة في كتاب اإلمت: میساء سلیمان اإلبراهیم -

   .2011، )ط.د(العربي، دمشق، 

اء، ــن، دار الوفـــــــاء والمحدثیــــــــوي بین القدمــــــــلّدرس اللغنادیة رمضان الّنّجار، فصول في ا -

   . 2000، 1اإلسكندریة ، ط

ة غریب، ــــة، مكتبــــــة الحدیثــــــــات الّلغویـــــــة من وجهة نظر الّدراســــــــنقد الّروای: نبیلة ابراهیم -

  ) .ط.د(القاهرة، 

   . 1ر، طـــــــــزائـــة ، الجــــــدونیــــــــا ، دار الخلـــــــــــولوجیــــــل إلى الّسیمیـــــــمدخ: وشــــــــب بخــــــــنجی -

   دي، في كتابه الموازنة ، بین ـة عند اآلمــــــــدي والبالغــــــح النقــــــــالمصطل: نـــوح أحمد عبكل -

  .  2011، 1، األردن، طانــــــــــــــمــد، عــــــامــــــــــري، دار حـــــــــــــــــــــــــتـــوالبحام ـــــــتم ر أبيــــــــــــــــعشــــ

ة وأسسه المعرفیة ، ـــه وٕاشكالیــــــــــــح النقدي المعاصر مفهومــــــــالمصطل: دارــــــنور الّدین ص -

   . 1مقیاس مدارس نقدیة ، مح

ة سیدي ــــــــــري، جامعــــــــاب الّروائي الجزائـــــــل الخطــالّسارد والمؤّلف في تحلی: وسواس نجاة -

   .بلعباس، الجزائر

د، منشورات ـدي العربي الجدیــــــــاب النقـــــــــح في الخطـــــــة المصطلـــــــإشكالی: یوسف وغلیسي -

  . م2009، 1االختالف، الجزائر، ط

ر من الالنسونیة إلى األلسنیة ، دار البشائر ــــــــري المعاصــــــد الجزائــالنق :یوسف وغلیسي -

 .2002، )د ط(للنشر واإلتصال ، الجزائر ،

، 3رب، طـــــــح، مطبعة آنفو، فاس، المغــــــــج والمصطلــــــنظرات في المنه :لشاهد بوشیحيا -

2004.  
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اتــــــــــالملتقی  

، الملتقى "روتـــــــــكوابیس بی"اب الّروائي ـــــــردي في الخطـــتحلیل الصوت الس: سلیمة لوكام -

   .2003، )ط.د(ة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ـــــــاب، جامعـــالّدولي األول في تحلیل الخط

أشغال الملتقى الدولي الثالث في : ة النقدیة لدى مرتاض ــــقراءة في الترجم: رفیصل أحم -

  . تحلیل الخطاب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر

م والمجاالت، الملتقى الرابع، السیمیاء ـــــــــالمفاهی :ارةـــــــة واإلشـــالّرمز والعالم: كعوان محّمد -

  .  2006والنص، جامعة محّمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

  

  ةـــــیـل الجامعـــــالّرسائ

مخطوط (د األدبي العربي الحدیث،ـــفي النق المصطلح السردي: الخفاجيأحمد رحیم كریم  -

   . 2003، ، جامعة بابل، الحلة، العراق)الماجستیر

في نظریة : كتاب(اض ـــــــردي عند عبد الملك مرتــــــــح الســـــــالمصطل: ن مصطفىــــــــبوجملی -

ح ، ورقلة ، الجزائر، قاصدي مربا، جامعة )الماجستیرمخطوط (، )الروایة أنموذجا

2012.2011 .   

عبد الملك  -الف في النقد المغاربي  المعاصر لـ حمید لحمیدانيـاالخت: تسعدیت حمادي -

عمري، تیزي ، جامعة مولود م)الماجستیرمخطوط (عبد السالم المسّدي أنموذجا،  -مرتاض

  . 2013221وزو، الجزائر، 

اب النقدي ـدي السیمیائي في الخطــــــح النقــــــتوظیف المصطل إشكالیة: عبد الرشید همیسي -

، جامعة فرحات عباس، )الماجستیرمخطوط ( -أنموذجا عبد الملك مرتاض -العربي 

   .2012، 2011سطیف، الجزائر، 

 مخطوط(د لطفي الیوسفي،ـــــــل عند محمّ ــــــات الخطاب والمتخیّ ــــــــمصطلح: ةــفایزة بن خلیف -

  .2012.2011جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، )الماجستیر
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-دي عند عبد الملك مرتاضـــاب الّنقـــــــــة في الخطــــــة الغربیــــــــــالّتأثیرات األدبی: محمد نمرة -

، جامعة حسیبة بن بوعلي، الّشلف، الجزائر، )الماجستیرمخطوط ( -البنیویة انموذجا

2012.2011.  

مخطوط (، " ل والمضمونـــــقراءة في الشك"وي ـــــــح اللغـــــــــالمصطل ةــــــــإشكالی: احــــــــشب نبیلة -

   .2011، جامعة منتوري، قسنطینة ، الجزائر، ماي )الماستر

، جامعة )ماجستیر مخطوط(اب النقدي، الماجستیر،ــــــــاستراتیجیة الخط: یمینة بن سویكي -

   . 2007، الجزائر، منتوري قسنطینة 

 الّدوریـــــــــات

لـ عبد ) ةــــــــفي نظریة الّروای(في كتاب ) رود لهـــــــالمس/الّسارد(ة ـــــــثنائی: ن مصطفىـبوجملی -

   .2014، 10بر، بسكرة، الجزائر، ع، مجّلة المخ- قراءة مصطلحیة مفهومیة-الملك مرتاض 

 5العددر، ـــــــة ،الجزائـــــــة الثقافــــــــمجل" ط الذهبيــالوسی"م ـــــــــاب المترجــــــالكت: خفناوي بعلي -

،2004.  

، مجلة أدبیة شهریة 318.317اص، مجلة الموقف األدبي،عـمفهوم التّن: خلیل الموسي -

  .1997تصدر عن اّتحاد الكتاب العرب، دمشق،

اري، مجلة  األثر، جامعة ورقلة ـــــــمصطفى الغمر ــــــــل والتّباین في شعـالّتشاك: صالح لحلوحي

   .17، ع2013،

بین عبد الملك مرتاض وصالح ) األدبیة(ة ــــــح الّشعریـــــــمصطل: د همیسيــــــــد الّرشیـــــبـع -

، 2012، جامعة الوادي، الجزائر، مارس 4فضل، مجّلة علوم الّلغة العربیة وآدابها، ع

230.229.  

ري، كاریزما المصطلح النـقـدي ــــــــر في اللغة واألدب الجزائــــــــة المخبـــــــمجل: لحسن دحو -

  . 7ع، 2011العربي، جامعة محمد خیضر، الجزائر، بسكرة ، 

وم ـة اآلداب والعلـــــــــة كلیـــــــاب مجلـــــــاء والمكان في الخطـــــــة الفضـــــــــإشكالی: نصیرة زوزو -

  .  2010اإلنسانیة واالجتماعیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

ر، ــــــــــزائـــــــــــر، الجــــــــبــــدة الخــــــــــة، جریـــــــمــــدة الترجــــــــــعق: رجـــــــــني األعــــــــواسی: نـــــال عـــــــــنق -

    .ج النقدي الجزائري، ماجستیر، مسیلة نصري هاجر، المنت ،10/09/2002الخمیس
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  :ملّخــص

نحاول في هذه الّدراسة أن نتعّرض إلى جانب مهم شغل الكثیـــــر من الّدارسیـــــن والباحثیــــن    

طـــــرح إشكالیــــة الّنقاد وهي إشكالیة المصطلـح الّنقــــدي عند عبد الملك مرتاض، حیث حاولنـــــا 

المصطلح عند مجموعة الّنقاد السیمـا فیمـــــا یتعّلق بمفهـــــوم المصطلحــــــات والّتأصیـــــل لها من 

خالل المقوالت الّنقدیة، وكما شملت الّدراسة اختالف الّنقاد حول مفهوم وماهیة مجموعـــــة من 

ى حضـــــور المصطلحـــــات الّنقدیـــــة عند عـبـــــد المصطلحات، كما تحاول هذه الّدراسـة ابراز مد

 .الملك مرتاض من خالل دراساته الّنقدیة التحلیلیة سواء كانت ترجمة أو تألیفا أو تطبیقا

 

Abstract 

   In this study، we are trying to figure out a significant side that gets 

the attention of many scholars، and critical researchers، that is 

determined ar called the problematic critical concept abdelmalek 

mourtadh where we tried to expose this problematic to a set of 

criticizers, especially with what is related to the connept of terms، 

and the interrelation through the critical saying، also this study 

includudes the criticizer's disagreement about the definition of several 

terms, In addition this study is trying to show how those Critical terms 

are presented by abdelmalek mourtadh through his critical analysis 

study asit was translation, publication, or application. 

     

 


