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-2ميكانيزما الترجمة
ّ
لقد شكلت الترجمة جسرا تواصليا حضاريا بين ألامم املختلفة؛ ذاك ّأنها القناة اللسانية لنقل الركام املعرفي
ّ
من البيئات املنتجة إلى نظيرتها ّ
املتلقية؛ فهي تمثل "إحدى آليات تمكين املجتمع عند حشد الطاقات والكفاءات

ّ
واقتناص الخبرات وصوال إلى مستقبل منشود َّ
التحديات الحضارية لعصر بذاته
تحد َد مجتمعيا في ضوء
ّ
ّ
ّ
تجليا لفهم معرفي يسود جميع مؤسسات وأفراد املجتمعّ ،
يخصه ،تعزيزا لبنية املجتمع
كل فيما
وتمثل الترجمة هنا
ّ
ّ
وإقليميا وعامليا" (.)1
وقدراته وفعاليته وعالقاته محليا
ويحسن القولّ ،أن العربية قد أفادت من الترجمة "فائدتين :مباشرة وغير مباشرة ،كانت الفائدة املباشرة نقل
العلوم واملعارف والفنون املختلفة إلهها ،وما انبى عىى ذل من معرفة ررائ التفكير وأنما الثقافة ألاوروبية
العصريةّ .أما الفائدة غير املباشرة فكانت العناية بالقواميس ألاجنبية والعربية ،والاهتمام باملصطلحات العلمية وقد
كان للمترجمين فضل عظيم في تطويع العربية ملطالب هذه العلوم والفنون وفي إكسابها صبغة علمية وبتخليصها
من قيود الصنعة البديعية" (.)2

فإنها تعرف ّ
وبخصوص الترجمة املصطلحية ّ
بأنها "وسيط تواصىي بين اللغات والثقافات؛ حيث يمارس املصطلح

املترجم ترحاال وظيفيا تحرر فيه القواعد املعجمية للفوز باملعى الواحد في خطابات الترجمة مما يقتض ي التعامل
مع شبكة اصطالحية متجانسة ،تتوزع استراتيجيا لتحق التضمين املناسب والتنوع اللغوي املعادل" (.)3
ّ
ولعل إلاشكالية التي تطرحها الترجمة املصطلحية للمصطلحات الوافدة إلى ورننا العربي لم تكن متعلقة ببدائل
لفظية تتمايز في سم جها ها الصوتي والتركيبي ّ
ولكنه "في مستويات تلقي املصطلحات ألاجنبية وترجمتها إلى العربية
ز
ر
خاصة عندما تؤخذ بشكل عارض أو بادراك رارئ ،ال يؤسس عىى خلفية معرفية شمولية تدرك املحيط الثقافي
الذي أنتج املصطلح" (.)4
وفي هذا السياقّ ،
ينوه (عبد املل مرتاض) إلى سلبيات النقل آلالي ملصطلحات آلاخر؛ إذ يقول في هذا الصدد:
«كثيرا ما نتساهل أو نتسامح ،نحن العرب ،مع اللغات ألاجنبية فندعها ّ
تتسرب إلى لغتنا تحت علل مختلفة من بينها
ّ
والتحدي ،سلسلة دراسات الترجمة ،القاهرة ،مصر ، 0202 ،0 ،ص.96
( )1شوقي جالل ،الترجمة في العالم العربي :الواقع
( )2محمد حسن عبد العزيز ،التعريب في القديم والحديث ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر( ،د ،0662 ،) .ص.091
( )3سعيدة كحيل ،الترجمة واملصطلح ،مجلة آلاداب العاملية ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمش  ،سوريا ،0202 ،ع.06 ،011
( )4السعيد بوراجين ،الترجمة واملصطلح ،منشورات الاختالف ،الجزائر العاصمة ،الجزائر ،0226 ،0 ،ص.001

ّ
ّادعاء وضوح املصطلح املنقول .والح ّ أن ذل السلوك املتسم بالتواكل والتجاوز يعود أساسا إلى التكاسل وضعف
الرغبة في البحث عن مقابل دقي  ،أو قريب من ّ
الدقة للمصطلح الغربي املراد تعريبه ،كما يعود إلى ضعف الغيرة
القومية عىى هذه الضاد»(.)5
ّ
بهذاّ ،
ّ
التبصر في الجانبين (اللغوي/الثقافي) للمفاهيم
فإن تفعيل آلية الترجمة في املجال املصطلحي يتطلب
ّ
واملصطلحات الوافدة؛ فحين "نقوم بعملية الترجمة فإننا ال نترجم من لغة إلى لغة أخرى فقط؛ بل من ثقافة
إلى ثقافة أخرى ،وذل نظرا لالرتبا العضوي الذي يجمع بين اللغة والثقافة ،فعملية الترجمة عىى هذا ألاساس
عملية ثقافية ال تنحصر فقط في مجال الوحدات اللغوية؛ بل ّ
ّ
التصورات الاجتماعية
تتعدى ذل لتطال مجموعة من

وررق التفكير التي تحملها اللغة ّ
وتعبر عنها" (.)6

وبالتاليّ ،
فإن إلاحارة بخلفيات املفاهيم ومنابعها ألاولى املنبثقة عنها حتمية جبرية لكشف الالتباسات الترجمية
في لغة الهدف .ولقد ّ
شدد (محمد عابد الجابري) عىى هذا املرتكز املعرفي واملنهجي واصطلح عليه ب ــ(تبيئة املفهوم)
ّ
التعرف عن قرب عىى تاريخ املفهوم ،الذي يراد نقله ،تاريخه كما تعطيه
والتي تقتض ي خطوتين أساستين "ألاولى
املرجعية التي جاء منها .والثانية هي النظر في كيفية إعادة استنبات ذل املفهوم في املرجعية التي يراد نقله إلهها" (.)7
ومن جهة أخرىّ ،
فإن النصوص املترجمة في نظر (يوسف بكار) -مثالّ -
تظل "املصادر ألاساسية ،التي ّ
يتعرف
من خاللها عدد كبير من الكتاب والنقاد العرب الذين ال يقرؤون بغير اللغة العربية عىى املفاهيم واملصطلحات
ّ
فتتشكل حصيلة ّ
كل منهم النظرية من هذه املادة املغتربة
إلاجرائية والرؤية املتعددة في النظرية ألادبية املعاصرة،
عن أصلها وترتفع الحواجز الشاهقة بينهم وبين ما يقرؤون من ررانة ،ويصبح استعمالهم لها مريضا بالررانة نفسها
التي تغلب عىى الترجمات" (.)8
ّ
تنجر عنها ما أسماه ب ــ(الكتابة العلمية
كما يضعنا الباحث (جميل املالئكة) أمام معظلة الترجمة العلمية ،والتي
الواهية)؛ والتي ساق لها ّ
مسبباتها وتأ ّزماتها لدى املترجم ،فنراه قائال« :ويالحظ أيضا ّأن كثيرا من العلماء القليىي
املعرفة باللغة العربية وصرفها وقواعدها ،وخاصة الذين لم يمارسوا الترجمة العلمية منهم يعتقدون بسهولة الترجمة

ّ
( )5عبد املل مرتاض،تحليل الخطاب السردي :معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق املدق" ،ديوان املطبوعات الجامعية بن عكنون ،الجزائر
(د 0661 ) .ص.002
( )6عبد الرزاق مسل  ،أهمية البعدين الاجتماعي والثقافي في عملية ترجمة املصطلح ألاجنبي ،ضمن كتاب :قضايا املصطلح في آلاداب والعلوم إلانسانية
إعداد :عز الدين البوشيخي ،محمد الوادي ،كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ،مكناس ،املغرب( ،د( ،) .د.ت) ج ،0ص.96
( )7عبد الفتاح القلقيىي ،في دالالت املصطلح ،مجلة أفكار ،وزارة الثقافة ألاردنية ،عمان ،ألاردن ،ع ،0226 ،012ص.02
( )8عبد الحميد العبدوني ،مشاكل ترجمة املصطلح النقدي الحديث ،ضمن كتاب :قضايا املصطلح في آلاداب والعلوم إلانسانية ،إعداد :عز الدين
البوشيخي محمد الوادي( ،د( ) .د.ت) ،ج ،0ص.8

ّ ّ
غير ّأن الواقع أنه كلما ازداد القائم بالتعريب معرفة باللغة ازدادت معاناته في اختيار املصطلحات املناسبة للمدلوالت
العلمية التي تواجهه» (.)9
ّ
ّ
ّ
ولكن بعضهم "يجانبون الفهم الصحيح
املتخصصين مطلعون عىى اللغات التي يترجمون عنها،
ويبدو ّأن معظم
للمصطلح ألاجنبي ّ
مما يوقعهم في الخطأ ،وقد ال يستطيع املترجم تحديد الصيغة العربية التي تؤدي املفهوم الدقي
للمصطلح ألاجنبي فيلجأ إلى صيغة ال تؤدي املعى أو يلتزم باقتراض املصطلح ألاجنبي وإدخاله كما هو" (.)10
ختاماّ ،
فإن للترجمة فائدتها املثمرة في مجال نقل املصطلح العلمي من لغة ألاصل إلى لغة الهدف ،فهي الجسر
ّ
املعرفي التواصىي بين البيئات العلمية املختلفة؛ ولكن جانبها املظلم متعل بتل الانتكاسة الترجمية املصطلحية
التي أقدم عىى ررحها املترجمون في كتاباتهم ،إذ يقف القارئ أمام سيل مصطلحاتي للملفوظ ألاجنبي الواحد
ّ
ّ
وهو ألامر الذي يشكل توترا وأزمة داخل الصرح اللساني العربي املعاصر؛ ذاك ّأن عدم توخي الدقة في فهم مرجعيات
املصطلح ألاجنبي ،ومعرفة ظروف انتاجه ،يجعل املادة املصطلحية املترجمة بعيدة عن املفهوم ألاصىي ّ
ألاولي.

( )9مجيل املالئكة ،يف أساليب اختيار املصطلح العلمي ومتطلبات وضعه ،اللسان العريب ،ع ،9153 ،42ص.53
( )10مصطفى طاهر ادحيارر ،،م ضاااا املصطلح اللوي العريب ،اا م الكتب ادحيا ،،رردي ،ارأررن( ،ر ،4005 ،)).ج ،5ص.29

املادة :املصطلح النقدي
املستوى :الثانية ليسانس
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كلية آلاداب واللغات

التخصص :دراسات نقدية

واللغات

-3ميكانيزما التعريب

ال مراء في ّأن التقارعات املعرفية والثقافية بين ألامم والشعوب املختلفة قد أفرزت ألوانا وأصنافا من التمازج
ّ
املترصد ملنجزات الحقب الزمنية قديمها وحديثها معا.
اللغوي؛ والذي ال ينكره التاريخ
وما دامت اللغة ركيزة تواصلية تفاعلية داخل املجتمع القومي ،وممتدة أواصرها إلى املجتمعات العاملية ألاخرى
ّ
شكلت فضاء خصبا واسعا لدى الباحثين في امليادين العلمية املختلفة؛ إذ ّقلبوا أركانها ّ
ّ
وحددوا تشكيالتها
فإنها

ّ
لتقص ي خلفياتها وآثارها عىى اللغات
ومواصفاتها؛ ورأوا ّأن النظر في تفاعلية اللغات واندماجها معا مبحثا مشروعا
القومية املنصهرة مع اللغات الدخيلة علهها.
ّ
عليهّ ،
ّ
فإن القضية املحورية في ّ
بمسم (الاقتراض)؛ فهي ليست بالجديدة
ظل املؤشرات املعرفية السابقة متعلقة
ّ
ّ
املستحدثة في الزمن الراهن؛ إذ تولدت في عصور قديمة ،وتدخل ضمن ثنائية (التأثير والتأثر)؛ فيرى بعض الباحثين
ّأن مسألة "التأثر والتأثير بين اللغات قانون اجتماعي إنسانيّ ،
وإن اقتراض بعض اللغات من بعض ظاهرة إنسانية
ّ
أقام علهها فقهاء اللغة املحدثون أدلة ال تحص " ( .)11كما يمكن التنويه أيضا إلى ّأن الكلمات الجديدة "ال تطرد
ّ
القديمة دائما؛ فالذهن ّ
يروض نفسه عىى وجود املترادفات واملتماثالت ،ويوزعها عىى وجه العموم عىى استعماالت
ّ
ّ
تغير املفرداتّ ،
تشجع عىى ّ
ّ
ألنها تضاعف ألاسباب التي تؤثر في الكلمات ،فالعالقات
ألن الحياة
مختلفة ،ذل
املتنوعة تعمل عىى ّ
تغير املفردات ،وتقض ي عىى الكلمات القديمة ،أو ّ
ّ
تحور معناها
الاجتماعية والصناعات والعدد
ّ
وتتطلب خل كلمات جديدة" (.)12
(املعرب والدخيل) ،إذ ّ
ّ
عدو
ولقد انشغل علماء العربية القدامى بظاهرة (الاقتراض) ،وأفاضوا في بحثها تحت عنوان
ّ
"في باب (الدخيل) ّ
كل كلمة أجنبية دخلت العربية ،ولم تندمج في بنيتها بل ظلت محافظة عىى خصائصها الصوتية
والصرفية.)13( "...
( )11مسيح أدي مولي ،تعراب ارألفاظ واملصطلحات وأثره يف اللوة وارأرب ،رار البيااة ،امان ،ارأررن ،4099 ،9) ،ص.91
( )12رماان ابي التياب ،التطير اللوي  :مظاهره والله وضيانينه ،مكتبة اخلاجني ،القاهر ،،مصر ،9111 ،5) ،ص.91
( )13ايسف وغليسي ،رشكالية املصطلح يف اخلطاب النقي العريب اجلياي ،ص.51

كما ّ
ّ
كمسم رديف" -من وسائل نمو اللغة ورفد العلوم املستحدثة بمصطلحات دقيقة
عد الاقتراض -أو التعريب
ولكن يجب أن ال ّ
يتوسع فيه؛ لئال يطغى الدخيل عىى اللغة العربية .ولذل رأى املعتدلون أن يكون التعريب
في ألاعالم وأسماء ألاجناس وبعض املصطلحات التي يصعب وضع مقابل عربي لها" (.)14
ّ
فإنه ّ
يتحدد عبر كونه «نقل اللفظ من العجمة إلى العربية» ( .)15كما ّ
يعرف في (املعجم
وبخصوص مفهمته التعريفية،
ّ
الوسيط) عىى أنه «صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها ألاجنبي إلى اللغة العربية» (.)16
كما تعرضت الباحثة (نجاة عبد العزيز املطوع) إلى التعريب في مقالها النقدي املوسوم ب ـ ــ(آفاق الترجمة والتعريب)
ورأت تعريفه منحصرا في "نقل الكلمات أو املصطلحات العلمية من لغة أجنبية إلى اللغة العربية ،مع تحويرها نطقا
لتالئم النط العربي" (.)17
ولقد اجتهد الباحث (حافظ إسماعيىي علوي) في بسط الخالصات الداللية ّ
ملسم (التعريب) في الثقافة العربية
إذ حصره في املضامين ( )18آلاتية:
 -0هو عند العرب اقتراب ،وعمل عىى إصهار املقترب ليصبح من صميم النظام العربي.
ّ
محل لغة أخرى غير العربية
 -0في معناه اللساني الاجتماعي ) )Sociolinguistiqueقد يعىي إحالل اللغة العربية
ّ
(وهذا يدخل في إرار التخطيط اللغوي وخطط التدخل).
 -9تهيئة اللغة وتنميتها وتطويعها لتصير بنظامها قادرة عىى أن تقوم بالوظائف التعبيرية التي تقوم بها لغات أخرى.
 -1نقل النصوص أو مصطلحات من لغة غير عربية إلى اللغة العربية ،وهذا ضرب من الترجمة .ويدخل في هذا الباب
أيضا تعريب ألادوات التكنولوجية كالبرامج الحاسوبية ،مثال  ،لتصير قابلة الستقبال العربية.
 -1إدخال اللغة العربية في قطاع تهيمن فيه اللغة ألاجنبية دون أن يكون للعربية حظ في هذا املحيط فيجعل العربية
حاضرة إلى جانب لغات أخرى ال ش أنه يدخل ضمن تحسين مكانتها وتطوير نشرها.
ّ
ولعل الحرص عىى إزاحة العجمة والررانة عن املصطلح الوافد إلى اللغة العربية عبر آلية التعريب والحفاظ
ّ
عىى إشراقة مفردات اللغة ،ونقائها من شت ألوان الدخيل املجتلب قد دعا (أحمد مطلوب) إلى الحث عىى الحيطة

( )14أحمد مطلوب ،بحوث مصطلحية ،منشورات املجمع العلمي ،بغداد ،العراق( ،د ،0229 ،) .ص.01
( )15املرجع نفسه ،ص01
( )16ابراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،مادة (عرب) ،ص.160
( )17نجاة عبد العزيز املطوع ،آفاق الترجمة والتعريب ،عالم الفكر ،الكويت ،مج ،06ع ،1جانفي -فيفري -مارس ،0686 ،ص..9
( )18حافظ إسماعيىي علوي ،اللسانيات في الثقافة العربية املعاصرة :دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكاالته ،دار الكتاب الجديد املتحدة
بيروت لبنان 0226 ،0 ،ص.81

من "ألاخذ بالتعريب إال عند الضرورة القصوى ،ألن فتح الباب أمامه يعىي إشاعة الدخيل والقضاء عىى فاعلية
اللغة العربية ،ولم ينزع العرب إلى التعريب إال مكرهين" (. )19
املعرب كي ال يجعل من مسألته جراجة عبر مبادئ ّ
عرج الناقد ذاته إلى مبدأ محاكمة املصطلح ّ
كما ّ
حددها له لتثبت
ر
ّ
ويعتد به في القاموس اللغوي العربي؛ وذل عبر إرساء مقاييس تتلخص معاملها في النقا ألاربع ( )20آلاتية :
براءته،
 -0الاقتصاد في التعريب.
 -0أن يكون املعرب عىى وزن عربي من ألاوزان القياسية أو السماعية.
 -9أن يالءم جرس املعرب الذوق العربي وجرس اللفظ العربي.
 -1أن ال يكون نافرا عما تألفه اللغة العربية.
وما دام التعريب آلية مصطلحية مهمة في الحقل املصطلحي ،فقد دافع عنه بعض الباحثين ،ومن بين أولئ
(مبارك ربيع) ،الذي ذهب إلى أنه "ال خوف عىى العربية من ألاجنبي الدخيل؛ بل ّإن اللغة تكون حية بمقدار ما فهها
ّ
ّ
من ألاجنبي والدخيل ،وبقدر ما تستطيع تمثله" ( . )21كما نجد ررحا نقديا متعاضدا معه ،واملتمثل في مقولة
(يعقوب صروف)؛ والذي ال يرى أثرا سلبيا للفعل الاقتراض ي من لغة آلاخر ألاجنبي ،ما دام املصطلح قد شاع داخل
ّ
الفضاء التواصىي؛ فنراه قائال في هذا الشأن« :إال أنىي غير راض عن اهتمام بعض ألاعضاء بالترجمة؛ حيث ال موجب
لها؛ أي ترجمة بعض ألاسماء الافرنجية التي ال مرادف لها عندنا .باهلل ما فائدة اللغة من ترك كلمة افرنجية شاعت
بيننا ،والتفتيش عن كلمة قديمة حوشية ،يحتمل أن ال يؤدي معناها معى اللفظة الافرنجية» (.)22
بهذاّ ،
فإن انتصار الناقد للملفوظات املقترضة الشائعة -باعتبارها مطلبا عصرانيا ينأى عن الاستنجاد باأللفاظ
العربية التراثية وابتعاثها -قد ال يكون املنحى السليم القويم لدى بعضهم ،أمثال (أنيس سلوم) والذي ّنبه إلى مخارر
إشاعة اللفظ املقترض ألاعجمي في اللغة العربية؛ فلو استعملنا ّ
كل كلمة جديدة ال مرادف لها عندنا بلفظها املوضوع
ّ
ّ
فتشوهت محاسنها البديعة ،وانحطت
لها في لسان واضعهها؛ أصبحت لغتنا خليطا من العربية واللغات الغربية،
منزلتها الرفيعة ،وإذا دام النقل إلهها بهذه الطريقة؛ ازدادت فهها الكلمات ألاعجمية بازدياد املكتشفات العلمية
ّ ّ
حت تغلبت علهها ،وكان ذل
واملصطلحات الفنية والتجارية والصناعية والسياسية وغيرها عىى توالي ألايام والسنين
مدعاة إلى سقورها ولحاقها بلغة الغابرين ،فال يبقى منها إال ما حفظته الخزائن من كتب ّ
ألاولين.
وبعد استعراضنا لقضية الاقتراض؛ -باعتبارها ميكانيزما مهمة في إثراء املعجم املصطلحي العربي-
املؤيدين لتفعيلها ،ونظرائهم املعارضين املناوئين لهاّ ،
وبالرغم من تل املشادات النقدية بين ّ
فإنها نخلص إلى ّأنها ت ّ
ظل
وسيلة أساسة في التثاقف مع املعجم الغربي؛ وخاصة ّأن املادة املصطلحية ألاجنبية تخضع لألبنية الصرفية العربية
ّ
ّ
املتخصصون شرورا إلقامتها داخل الحقل اللساني العربي.
وحدد لها

( )19يوسف وغليس ي ،إشكالية املصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،ص.86
( )20املرجع نفسه ،ص.86
()21يوسف وغليس ي ،إشكالية املصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،ص.86
( )22مصطفى راهر الحيادرة ،من قضايا املصطلح اللغوي العربي،ج ،0ص.022-66
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-4مصطلحات النقد النفس ي

توطئة معرفية
املنهج النفس ي النقدي في أبسط تعريفاته هو :ذل املنهج الذي يخضع النص ألادبي للبحوث النفسية ،ويحاول
الانتفاع من النظريات النفسية في تفسير الظواهر ألادبية ،والكشف عن عللها وأسبابها ومنابعها الخفية وخيورها
الدقيقة ،وما لها من أعماق وأبعاد وآثار ممتدة.
ولذل ظهر علم "نفس إلابداع" في الدراسات النفسية ،والذي يجعل التفوق في إلابداع نظيرا لنوع من العبقرية،
ثم يقرن هذه العبقرية بلون من ألوان الجنون ،فذروة التفوق في إلابداع توازي ذروة الشذوذ عن النس السوي
للحياة النفسية ،وال يعتمد علم إلابداع عىى الفروض النظرية البحتة وإنما يحاول إخضاع املبدعين ملجموعة من
الاختبارات وألاسئلة املصممة بطريقة منهجية وعلمية كما يتم إخضاع مسودات ألاعمال إلابداعية ذاتها لهذا النوع
من التحليل.
ّ
وبخصوص عيوب املنهج النفس ي في النقد ألادبي فإنه يمكن إجمالها في آلاتي:
 -0املنهج النفس ي ينظر إلى العمل ألادبي بوصفه وثيقة نفسية؛ مما يؤدي إلى معاملة العمل ألادبي عىى اختالف
مستوياته معاملة واحدة ،فالعمل ألادبي الرديء كالعمل ألادبي الجيد من حيث داللتهما عىى ُمنشئهما ،فلم يعد
َ
توافر قيم جمالية وفنية في هذا العمل ،وال ش أن النتيجة التي تترتب عىى ذل هي أن هذا املنهج
أساس التفاضل
ً
ً
ً
ً
سيكون تحليال نفسيا أكثر منه منهجا نقديا.
 -0يعتمد املنهج النفس ي عىى كشوفات علم النفس وقوانينه العامة ،وهي قوانين وكشوفات لم تزل في إرار الفروض
ً
ً
العلمية ،وأن من الخطأ الجسيم اتخاذها نتائج يقينية وتطبيقها عىى النصوص ألادبية تطبيقا حرفيا فليس نبوغ
ً
الفنان مظهرا من مظاهر مرضه العصابي.
 -9إذا كان العمل إلابداعي تحويل لطاقات املبدع في صورة من صور التسامي بغية تحقي التواؤم مع املجتمع فإن
ً
دافع التعبير عن الذات يمكن أن يكون شررا من شرو إنتاج الفن ،وربما كانت رغبة املبدع في كسب التأييد
الاجتماعي أو سواها من الرغبات الدفينة ألاخرى؛ هي البديل آلاخر املقبول ،فليس من الصواب في ش يء النظر إلى
الفن وألادب عىى أنه محصلة لنفوس بها أعراض مرضية.

مسرد املصطلحات

املصطلح ألاجنبي

املصطلح العربي

ّ
املدونـ ـ ـ ـة

النقد النفس ي

قاموس
مصطلحات النقد
ألادبي لــ :سمير
حجازي

Psychocritique

Psychoanalysis

التحليل النفس ي

Textanalyse

التحليل النفس ي
ّ
للنص

Psycholecture

قراءة نفسية

Psychobiographie

سيرة نفسية

معجم
املصطلحات
ألادبية
لــ :إبراهيم فتحي
قاموس
مصطلحات النقد
ألادبي لــ :سمير
حجازي

قاموس
مصطلحات النقد
ألادبي لــ :سمير
حجازي

قاموس
مصطلحات النقد
ألادبي لــ :سمير
حجازي

إلاطار املفهومي

ّ
 إحدى اتجاهات النقد الحديث ،هدفه أن يحللّ
لغة النص ألادبي ،ليصل إلى مخبآت النفس
الالشعورية للكاتب عن طريق دراسة شبكات
الاستعارات والصور البالغية املضمرة في بنية
ألاثر .هذا الاتجاه يجمع بين ألاسس النفسية
وألاسس النقدية ،ليقف على حقيقة منطق
الالشعور من خالل لغة النص ولغة الالشعور.
 طرائق تكنيكية لدراسة العمليات النفسيةالالشعورية.
 بنية منهجية من النظريات عن العالقةبين العمليات الانفعالية الشعورية والالشعورية.
 مصطلح يشير إلى محاولة الناقد أو الباحثّ
الكشف عن التداعي ّ
املسودات ملحاولة
الحر في
ّ
تأويل الظواهر الال واعية في مرحلة ما قبل النص.
والناقد في هذا الصدد يعتمد على قراءة مقننة
ّ
بعناصر النص تشبه عملية القراءة النفسية.
 مفهوم يستخدم لإلشارة إلى دراسة العملألادبي على ضوء قراءة تعتمد على أسس العلوم
إلانسانية عامة وعلم النفس خاصة وأسس
النص ألادبي .وتحاول دراسة العالقات القائمة
بين البنيات الشعورية والبنيات الالشعورية
ّ
الكامنة في بنية النص.
 مفهوم يستخدمه الناقد النفس ي للداللة علىتاريخ نفسية املبدع من خالل مجمل نصوصه
وصراعاته املختلفة مع املجال أو البيئة التي
أحاطت به .مع التركيز على شكل تراكيب نظام
ورموز النص التي ّ
ّ
وتكررت
ألحت على وجدانه
في ثنايا تكوين صورة وعباراته ومفرداته املختلفة.

Ego,Egoism

ألانا ،ألانانية

Superego

ألانا ألاعلى

)Narcissim (EN

النرجسية

Consciousness

شعور

)Unconscious (EN

الالوعي

 ألانا تعبير يعني الذات الواعية. قد يستخدم املصطلح ليشير إلى تلك السمةمعجم
ّ
ّ
مكونات الشخصية
املكون من
أو ذلك
املصطلحات
الذي يسيطر بأكثر الطرق مباشرة وفورية
ألادبية
ّ
لــ :إبراهيم فتحي على الفكر والسلوك ،فهو "ألانا" التي تشعر وتفكر
ّ
وتميز الشخص عن الذوات الشخصية ألاخرى.
 يمكن أن نطلق تعبير ألانانية أو الذات هو القوة العقلية والانفعالية التي تصلحما بين بواعث ألانا وبين ألافكار واملثل الاجتماعية
وألاخالقية ،ويحدث الاختالل حينما يخفق ألانا
معجم
ّ
التوسط بين بواعث النفس
ألاعلى في
املصطلحات
وبين مسؤولياته الاجتماعي.
ألادبية
لــ :إبراهيم فتحي  -في ألادب ،والدوائر ألاقل "علمية" بالنسبة
إلى دوائر العالج النفس ي ،يكاد ألانا ألاعلى
أن يكون مرادفا تقريبا للضمير وألاخالقيات
أو قبول القانون الخلقي.
 الاعجاب املفرط بالذات ،والتعبير مأخوذ منمعجم
اسم نرجس ،وهو شاب في امليثولوجيا
املصطلحات
الكالسيكية أصبح مفتونا بصورته املنعكسة
ألادبية
ّ
وتحول إلى
لــ :إبراهيم فتحي في املاء (وفي النهاية أصابه الهزال،
الزهرة املعروفة باسمه.
 إلادراك بال دليل .وعند علماء النفس يطلقعلى العلم بما في النفس أو بما في البيئة
معجم
وعلى ما يشتمل عليه العقل من إدراك ووجدان
املصطلحات
العربية في اللغة ونزوع.
وألادب ل ــ :مجدي  -في آلاداب الغربية قبل منتصف القرن السابع
عشر :هو الرأي املبني على موازنة ذاتية لألمور
وهبة وكامل
أو على إلايمان من غير الاستناد إلى املنطق
املهندس
وهو قريب هنا إلى معنى الانطباع الذهني.
ّ
 ّيعرف جاك الكان هذا املصطلح بأنه" :الكالم
املصطلحات
ألادبية الحديثة املتجاوز للفرد؛ أي غير املتاح له حتى يعيد وصل
لــ :محمد عناني ما انقطع من حديثه الواعي".

Projection

إسقاط

Alienation du
heros

اغتراب البطل

 عملية نفسية تقوم بها إحدى شخصياتقاموس
مصطلحات النقد الرواية أو القصة إلسناد أفكارها أو رغباتها الغير
ألادبي لــ :سمير مقبولة إلى أشخاص آخرين.
حجازي
 شعور الشخصية املحورية أو الرئيسية بعدموجود تشابه بينها وبين باقي الشخصيات
قاموس
ّ
التكيف وفي امليول .إلى جانب امليل
مصطلحات النقد في الاتجاه وفي
ألادبي لــ :سمير إلى تقييم جوانب البيئة املختلفة على أساس
ّ
ّ
حجازي
أن الذات هي محور الارتكاز وأن التآزر بينه وبين
آلاخرين غير قائم في الزمان وفي املكان.
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توطئة معرفية
النقد الاجتماعي اتجاه من الاتجاهات الخارجية لدراسة ألادب ،وهو منهج يعمد إلى ربط ألادب باملجتمع
ألن ألادب مرآة تعكس املجتمع بكل مظاهره السياسية والاجتماعية والثقافية ،وتعود هذه الدعوة القائلة بتوجيه
ألادب وجهة اجتماعية بصفة ممنهجة إلى أواخر ق 08وبداية القرن 06م.
وتنطل فكرة املنهج الاجتماعي في نظر (باربيرس) ” Pierre Barbarisمن النظرية التي ترى أن " ألادب ظاهرة
اجتماعية وأن ألاديب ال ينتج أدبا لنفسه وإنما ينتجه ملجتمعه منذ اللحظة التي يفكر فهها بالكتابة وإلى أن يمارسها
وينتهي منها وكذل ردد دي بونالد ) (De Bonaldعبارته الشهيرة " ألادب تعبير عن املجتمع"؛ وهذا يعىي أن العالقة
بين ألاديب والواقع الاجتماعي ليست عالقة من جانب واحد بل هي عالقة جدلية فاألديب يعكس ويصور الحياة
الاجتماعية في بيئته ،وألادب هو ثمرة إعادة بناء عناصر الواقع بلغة جديدة هي لغة التعبير ألادبي
ومن هنا كان منطل النقاد الاجتماعيين في قراءاتهم النقدية يعتمد عىى الظروف الاجتماعية باعتبار هذا املجتمع
هو املنتج الفعىي لهذه ألاعمال إلابداعية والفنية؛ أي أن املجتمع هو الذي يؤثر في ألاديب فيدفعه إلى الخل إلابداعي
كما يعىي أيضا أن معرفة الظروف املختلفة ملجتمع ما ،يمكننا من قراءة نقدية سريعة ألعمال أدبائه فال يكتمل فهم
هذه ألاعمال إال في ظل الظروف التي ساهمت في خلقها أو تحكمت في إنتاجها.
وإجماالّ ،
فإن الذين يتعلقون بالنقد الاجتماعي يرونه هو ألامثل لتناول النصوص ألادبية وذل عىى أساس أن
الكتابة ألادبية ليست في حقيقتها إال امتدادا للمجتمع الذي تكتب عنه وتكتب فيه معا ،كما أنها ليست نتيجة لذل
إال عكسا أمينا لكل آلامال وآلاالم التي تصطرع لدى الناس في ذل املجتمع.
_____________________________________
(*) العودة إلى مقالة (النقد الاجتماعي) للباحثة (نور الهدى حالب) قصد الاستزادة إلاضافية باملقوالت املعرفية
واملنهجية حول هذا الاتجاه النقدي السياقي.

مسرد املصطلحات
املصطلح ألاجنبي املصطلح العربي
النقد ألادبي
الاجتماعي

Socio-critique

ّ
املدونـ ـ ـ ـ ـة

إلاطار املفهوهي

ّ
ّ
جدلية ،تنطلق في البدء
 دراسة النص دراسةقاموس
مصطلحات النقد من البنيات ألادبية الدالة ،يليها مرحلة البحث
ألادبي لــ :سمير عن عالقة هذه البنيات بنية فكر فئة ،أو جماعة
ّ
حجازي
معينة ،تعيش في ظروف متشابهة
اجتماعية
تاريخية أو اقتصادية.
ّ
 دراسة النص جماليا واجتماعيا ،عن طريقتحديد طبيعة العالقة بين بنية ألاثر وبنية الفكر
وبنية الوسط الاجتماعي خالل الزمن.

السوسيو  -نقدية
 تستهدف (السوسيو-نقدية) القانون الاجتماعيمعجم
ن ّ
ّ
النص ،فهذا ألاخير ،ليس سوى
في النص ،ال قانو
املصطلحات
ّ
ومتخيل ،غير قابل
ألادبية املعاصرة تجربة اجتماعية ،عبر واقع
لــ :سعيد علوش لالختزال إلى خطاب أديولوجي سائد.
مفهوم حديث يستخدمه الناقد للداللة على دراسة
قاموس
علم اجتماع
Sociologie du
مصطلحات النقد النصوص باعتبارها مجموعات أو نتاجات خاصة
النص
text
ّ
تشكل رؤية أو ّ
تصور للواقع واملجتمع والتاريخ.
ألادبي لــ :سمير
حجازي
 مجال دراس ي معترف به ،يحاول الوقوفقاموس
 Sociologie deاجتماعية ألادب
مصطلحات النقد على مضمون ألاثر ألادبي ،وعدد ّ
محدد من الوقائع
la littérature
ّ
ألادبي لــ :سمير الاجتماعية أو الثقافية في مرحلة تاريخية محددة
حجازي
اعتمادا على منهج "تحليل املضمون" وأسلوب
ّ
دراسة الحالة ،املتبع استعماله من جانب رجال
الاجتماع.
 هو تحديد البينات الدالة داللة موضوعية وتعينصلتها ببنيات فكرية ّ
معينة ،ومحاولة إبراز الصلة
قاموس
تحليل اجتماعي مصطلحات النقد بين تلك البنيات الفكرية ،وفكر فئة اجتماعية
Analyse de
ألادبي لــ :سمير أو جماعة في مرحلة تا يخية ّ
محددة.
أدبي
sociologie
ر
حجازي
littéraire

Totalité
Cohérente

ّ
كلية متماسكة

Réflet

انعكاس

Realism

واقعية

Vision du
monde

الرؤية إلى العالم
(رؤية العالم)

قاموس
مصطلحات النقد
ألادبي لــ :سمير
حجازي
قاموس
مصطلحات النقد
ألادبي لــ :سمير
حجازي

معجم
املصطلحات
ألادبية املعاصرة
لــ :سعيد علوش

املصطلحات
ألادبية الحديثة
لــ :محمد عناني

معجم
املصطلحات
ألادبية املعاصرة
لــ :سعيد علوش

قاموس
فعل متبادل بين
Action
مصطلحات النقد
الذوات
intersubjective
ألادبي لــ :سمير
حجازي

 عملية التآزر أو العالقة املتبادلة كما تظهر في ألاثرألادبي بين البناء واملضمون .وهذا الفهم اعتمد
عليه لوسيان جولدمان في دراساته
السوسيولوجية عن الرواية الفرنسية.
 مفهوم يستخدمه الناقد التقليدي في ألاربعينياتمن القرن العشرين للداللة على تعبير ألاثر ألادبي
عن الواقع الاجتماعي وتصويره بكيفية ّ
معينة
حتى ظهرت آراء لوسيان جولدمان واعتبرت
ّ
أن العمل ألادبي يعبر عن الكاتب والجماعة
التي يرتبط بها تاريخيا ،والعصر الذي يعيشه.
 إحدى أطروحات النقد املاركس ي التقليديّ
وهي أطروحة تخلى عنها الكثير من املعاصرين.
ّ
 يرى (بليخانوف) ،بأن "ألادب والفن مرآة للحياةّ
تتحول العالقة الاجتماعية
الاجتماعية ،إذ
مع ّ
تحول ألاذواق الجمالية للناس ،وكذا إنتاج
الفنانين".
 اكتشاف تركيبات العلل واملعلوالت في املجتمع. إماطة اللثام عن وجهة النظر السائدة باعتبارهاوجهة نظر القابضين على زمام السلطة/الكتابة من
وجهة نظر الطبقة التي ّ
تقدم أعرض broadest
ّ
امللحة الجاثمة على صدر
الحلول للمشاكل
املجتمع.
 ّتدل عند (كولدمان) على الاستكمال املفهومي
الذي يحصل على انسجام النزعات:
الواقعية/العاطفية/الثقافية ،ألعضاء مجموعة
(طبقة اجتماعية).
ّ
 يرى (كولدمان) ،بأن الطبقات الاجتماعيةهي التي ّ
تكون البنية التحتية (الرؤية للعالم).
يستخدم هذا املفهوم من قبل علماء اجتماع ألادب
ألامريكان لإلشارة إلى العمل ألادبي ال باعتباره
ظاهرة جمالية ،ولكن باعتباره فعل خاص يكمن
معناه في الفعل املتبادل الذي يثيره ألادب
في الجمهور.

أ .مصطفى بوجملين
قسم اللغة وألادب العربي

املادة :املصطلح النقدي
املستوى :الثانية ليسانس

كلية آلاداب واللغات

التخصص :دراسات نقدية

واللغات
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توطئة معرفية
َ
ٌ
ّ
اللغوية وأفكار السويسري دي سوسير
هاصات مختلفة ،بدأت من حقل الدراسات
كان للمنهج البنيو ّي في النقد ألادبي إر
تتضمنه اللغة من أبنية ُل ّ
ّ
ّ
ّ
وثنائية املحورين التاريخي التطوري للغة
غوية،
وثنائياتها كثنائية اللغة والكالم وما
عن اللغة
ّ
ّ
وثنائية ع ْل َم ْي اللغة الداخىي والخارجيّ ،
الشكالنيين الروس عن الشكل ألادبي ودالالته
ثم جاءت دراسات
والتزامىي الوصفي،
ِ
بمفهوم قريب ً
جدا من البنية ،وما أسهم به رومان جاكبسون في حلقات براغ اللغوية ،وتلتها دراسات مدرسة النقد الجديد
في أمريكا وتركيزها عىى املفاهيم الوظائفية للغة ،وأفكار ليفي شتراوس عن أثر النموذج اللغو ّي في التحليل التار ّ
يخي ،وتحليله
لسونيت القطط لبودلير مع جاكبسون ،وما وازاها من دراسات التحليل النفس ي البنيوي عند جاك الكان ومزجه بين عمليات
ّ
ّ
اللغوية.
التداعي في الوعي والبنية
مبادئ املنهج البنيوي في النقد ألادبي:
املكونة لألدب هي اللغةّ ،
ّ
ّ
وأن النص ألادبي في ألاصل هو جسد لغو ّي ،كان ال ّبد من ّ
أي محاولة لتحليل النص
ِبما أن املادة ِ
ّ
تأس َ
ّ
س املنهج البنيوي في النقد ألادبي ،باعتبار مجموعة
علمي ،أن تنطل من اللغة ،ومن هذا املنطل
بمنهج
ألادبي
ٍ
من املبادئ ،هي:
ّ
 النظر إلى املحور التار ّ
يخي في الدراسات ألادبية ،عىى أنه محور مىيء بالدراسات ،وعليه يجب الالتفات إلى محور آخر
ّ
يتمثل في البحث في ألادب بوصفه نظاما في ّ
حد ذاته .عىى املنهج البنيوي في النقد ألادبي أن يدر َ
س ألادب باعتباره
معينة ،تكون فهها ألاعمال ألادبية أبنية ّ
ظاهرة ذات نظام متكامل وقائم في لحظة ّ
تتضمن ُ
ّ
نظما داخلية يمكن
كلية
إدراك ما بينها من عالقات وتراكيب معينةّ ،
تؤدي وظيفتها الجمالية.
ّ
ّ إن العنصر ألاساس ي في العمل ألادبي هو ّ
أدبية ألادب ،التي تتمثل في دراسة العناصر الداخلية لألدب ،والتي تجعل
أدباّ ،
منه ً
وتحدد مدى قدرته عىى القيام بوظيفته الجماليةّ ،
مما ينقل مركز القيمة في ألادب من الدراسات التاريخية
والاجتماعية والنفسية التي كانت تحيط به سا ًبقا ،إلى ألاعمال ألادبية ذاتها ،وما ّ
تتضمنه من أبنية ّ
لغوية داخلية
ّ
ّ
الشعرية لألدب من خالل مستوياته اللغوية.
تحدد الوظيفة
ّ
 اعتماد الفلسفة الظاهراتية التي مثلت الغطاء النظري للبنيوية ،والتي تركز عىى الظاهرة لإلدراك في النص ألادبي
وإلغاء الجانب امليتافيزيقي الغيبي .وقد اشتركت مبادئ املنهج البنيوي في النقد ألادبي مع مبادئ تيارات أخرى
كاملاركسية ،والوجودية ،ولكن املنهج البنيوي في النقد من خاللهاّ ،
غير النظرة الشائعة عن ألادب وربيعته ،وعالقته
بطابعه.
التيارات
بقية
ربع
وبالتالي،
باملجتمع،

مسرد املصطلحات
املصطلح ألاجنبي

املصطلح العربي

ّ
املدونـ ـ ـ ـ ـة

Structuralisme

بنيوية

قاموس مصطلحات
النقد ألادبي املعاصر
لــ :سمير حجازي

Structure

بنية

قاموس مصطلحات
النقد ألادبي املعاصر
لــ :سمير حجازي

إلاطار املفهوهي
 منهج فلسفي وفكري،ونقدي ،ونظرية للمعرفة
ّ
تتميز بالحرص الشديد عىى
التزام حدود املنط
ّ
ويتاسس هذا
والعقالنية،
املنهج عىى فكرة جوهرية
ّ
مؤداهاّ :أن الارتبا العام
لفكرة ما أو ّ
لعدة أفكار،
مرتبطة بعضها ببعض عىى
أساس العناصر ّ
املكونة لها
( .)...وفي النقد تعىي
ّ
التوحد بين لغة
محاولة
ألاثر ألادبي وألاثر ألادبي
ّ
نفسه باعتباره نس يتألف
من جملة عناصر من
ّ
الشكلية.
الدالالت
 مفهوم يشير إلى النظامّ
املتس الذي ّتتحد كل
أجزاءه بمقتض رابطة
تماس تجعل من اللغة
مجموعة منتظمة من
الوحدات أو العالمات التي
ّ
ويحدد بعضها
تتفاضل،
بعض عىى سبيل التبادل.

قاموس مصطلحات
النقد ألادبي املعاصر
لــ :سمير حجازي

Système internal

نسق داخلي

Autoréglage

تنظيم ذاتي

قاموس مصطلحات
النقد ألادبي املعاصر
لــ :سمير حجازي

Transformation

تحوالت

قاموس مصطلحات
النقد ألادبي املعاصر
لــ :سمير حجازي

Structure du texte

ّ
بنية النص

قاموس مصطلحات
النقد ألادبي املعاصر
لــ :سمير حجازي

 التنظيم الذاتي الذييشتمل عىى ألاثر ،إلى
ّ
املوجهة
جانب التفاعالت
نحو وحداته الذاتيةـ
أي التنظيم الذي ينطوي
عىى اتجاهات وعالقات
الوحدات الشكلية أو
اللغوية ،وعالقات هذه
الوحدات بعضها ببعض.
 ّتميز بنية ألاثر ألادبي
بنس خاص يحفظ لها
ّ
لها
ويحق
وحدتها
استقاللها الذاتي عن
ّ
الواقع الخارجيـ ويتجىى
ذل في شكل إيقاعات
داخلية وأنساق لغوية
خاصة.
 مصطلح يشير إلى عناصرداخلية مرتبطة بعناصر
ّ
أخرى في البنية الكلية لألثر
ألادبي ،وهذه البنية يطرأ
علهها ّ
تغير خارجي يرتبط
بالداللة العامة لألثر.
 مفهوم يستخدمه الناقدللداللة عىى مجموعة
العالمات أو أنسقة
العالمات املضمرة في ألاثر
ألادبي ،باعتبار ّأن هذا
ألاخير نظاما مكتفيا بذاته،
ّ
ال يتأثر باملجال او البيئة
التي ظهر فهها.

Sématique
structurale

علم الداللة البنيوي

قاموس مصطلحات
النقد ألادبي املعاصر
لــ :سمير حجازي

Méthode structurale

منهج بنائي

قاموس مصطلحات
النقد ألادبي املعاصر
لــ :سمير حجازي

 مجموعة من القواعدوألاسس اللغوية والشكلية
تبحث في داللة ّ
النص
ألادبي ،واعتبار هذا ألاخير
ّ
متعددة املعاني
لغة رمزية
ّ
تتطلب الفهم والبحث في
معانيه .معتمدا في ذل
عىى مفاهيم العلوم
إلانسانية واللسانية من
ناحية واملعايير املنطقية
من ناحية أخرى.
 رريقة يعالج بها الناقدألاثر ألادبي معالجة لغوية
ّ
وشكلية ،تتمثل في البحث
عن العناصر أو الوحدات
اللغوية الدالة ،وعالقتها
بمجموع تنظيم ألاثر،
ويعطى لها ألاولوية في
التحليل ،وفي إنشاء
النماذج املستقاة من ذهن
الناقد ،ومن الوحدة
املنطقية القائمة في بنية
ألاثر.

أ .مصطفى بوجملين
قسم اللغة وألادب العربي

املادة :املصطلح النقدي
املستوى :الثانية ليسانس

كلية آلاداب واللغات

التخصص :دراسات نقدية

واللغات
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توطئة معرفية
اهتم النقاد الغربيون بموضوع ألاسلوبية اهتماما كبيرا ،واتجهت جل جهودهم إلى محاولة وضع أرر ،ومعالم لهذا العلم
الحديث رغم اختالف تصوراتهم ومشاربهم وتنوع دراساتهم ،التي كان لها الفضل الكبير في إثراء الدراسات الحديثة
بهذا النوع من البحث املوضوعي ،وهو ما انعكس إيجابا عىى الفكر النقدي ألاوربي والغربي عىى الخصوص ،وما أدل
عىى ذل هو الاهتمام الذي القته ألاسلوبية لدى النقاد العرب ،ومحاولتهم رصد هذا العلم ضمن ألاعمال ألادبي العربية
وسنحاول في هذا الصدد رصد أهم آلاراء والتصورات النظرية التي برزت عىى الساحة النقدية الغربية من لدن بعض رواد
هذا الفكر الجديد ومن ثمة سنخرج إلى بعض التصورات وألافكار في ظل البحث النقدي العربي وما يميزه من خصوصية
وذل قبل الانتقال إلى الهياكل والاتجاهات الكبرى التي مارست هذا الفكر النقدي في ظل مدارس نقدية بارزة.
ومن أهم الرواد ألاوائل الذين ساهموا في بناء هذا البحث النقدي ألاسلوبي في أوربا رائفة من النقاد الدارسين واملنظرين
ومنهم:
 -1شارل بالي): (Chares Bally
يعتبر هذا اللساني السويسري من املؤسسين ألاوائل لعلم ألاسلوب سنة 0626م تاريخ صدور كتابه ألاول( في ألاسلوبية
الفرنسية) ،إذ يرى في ألاسلوبية ذل البحث الذي يعىي بدراسة قضايا التعبير عن قضايا إلاحساس والكالم ،وهي بذل
تدرس وقائع التعبير اللغوي من جهة مضامينها الوجدانية أي (تدرس تعبير الوقائع للحساسية املعبر عنها لغويا ،كما تدرس
فعل الوقائع اللغوية عىى الحساسية).
 -2ليوسبتزر): (Léospitzer
أضاف هذا اللساني عىى فكر (شارل بالي) البحث في الوقائع ألاسلوبية من جانب إلاحساس وجانب الفكر ،وحدد ألاسلوب
بانزياحه أو عدوله عن املعيار السائد في الفترة الزمنية املحددة ،وحاول التركيز من خالل ألاسلوبية عىى صاحب ألاسلوب
في انطباعه الشخص ي وكذا النفس ي ،وإذا أغرقت تحاليله ألاسلوبية في الجوانب النفسية املتصلة بالكاتب ذاته ،وهو ما أدى
فيما بعد إلى ظهور منهج خاص في ألاسلوبية.
 -3ميشال ريفاتير): (M. Reffatere
اهتم هذا اللساني بالدراسات اللسانية وألاسلوبية ،وأبرز دور ألاسلوبية كبحث جدي وموضوعي في إبراز شعرية النصوص
رغم ولوعه باملنهج البنائي الذي أفاد التحليل ألاسلوبي ،وقد ركز هذا ألاخير عىى دور القارئ املتميز في فهم الطاقات ألاسلوبية
املودعة في الخطاب ألادبي ،ويرى ألاسلوبية دل العلم الذي يهدف إلى الكشف عن العناصر املتميزة التي يستطيع بها الكاتب
مراقبة حرية إلادراك لدى القارئ املتقبل.

مسرد املصطلحات
املصطلح ألاجنبي

املصطلح العربي
علم ألاسلوب

ّ
املدونـ ـ ـ ـ ـة
قاموس مصطلحات
النقد ألادبي املعاصر
ل ــ :سمير حجازي

Stylistique

ألاسلوبية

Style

ألاسلوب

معجم املصطلحات
ألادبية املعاصرة
ل ــ :سعيد علوش

إلاطار املفهوهي
ّ
 الدراسة املوضوعية املنظمة للغةألاثر ألادبي وأصواتها ،ومفرداتها
وتراكيبها ،وداللتها .وينطوي
هذا العلم عىى الربط املنطقي بين
مالحظات الناقد ،ونمط من املالءمة
املوضوعية.
 درس ،موضوعه دراسة ألاساليبوميزات التعبير اللغوية.

 رريقة وضع ألافكار في كلمات. نمط له خصوصيته في الصياغةوالتعبير في لغة الكتابة أو لغة
معجم املصطلحات الحديث.
ّ
ّ
لنص أدبي
املميزة
ألادبية لــ :ابراهيم فتحي  -الخصائص
ّ
واملتعلقة بشكل التعبير أكثر
ّ
ّ
النص
من تعلقها بالفكرة التي يقوم
علهها.
 رريقة إلانسان في التعبيرعن نفسه كتابة ،وهذا هو املعى
معجم املصطلحات املشت من ألاصل الالتيىي للكلمة
العربية في اللغة وألادب ألاجنبية الذي يعىي القلم .وفي كتب
لــ :مجدي وهبة وكامل البالغة اليونانية القديمة كان
ألاسلوب يعتبر إحدى وسائل إقناع
املهندس
الجماهير ،فكان يندرج تحت علم
الخطابة ،وخاصة الجزء الخاص
باختيار الكلمات املناسبة ملقتض
الحال.

/

ألاسلوبية التعبيرية

مناهج النقد ألادبي
السياقية والنسقية لــ:
عبد هللا خضر حمد

/

ألاسلوبية البنيوية

الحقيقة الشعرية على
ضوء املناهج النقدية
املعاصرة والنظريات
الشعرية
لــ :بشير تاوريريت

/

ألاسلوبية ألادبية

/

ألاسلوبية الوظيفية

L’écart

الانزياح

 يقصد بها راقة الكالم الذي يحملعوارف املتكلم وأحاسيسه ،حيث
ّ
ّأن املتكلم يحاول أن يشحن كلماته
بكم كبير من الدالالت التي يظهر
أثرها عىى املتلقي ،وهي ظاهرة
تكثيف الدوال خدمة للمدلوالت.
ّ
هي رؤية نقدية مزدوجة أو مركبة من
زمرتين نقديتين هما :البنيوية
يتحول ّ
ّ
النص
وألاسلوبية ،حيث
في ضوء هذا الاتجاه إلى بنية قائمة
ّ
بذاتها ،تتخللها عالقات داخلية
تجمع بين عناصر هذه البنية
وال يكون ّ
ألي عنصر قيمة جمالية إلى
من خالل عالقته بالعناصر ألاخرى.
هي التي تدرس عالقة التعبير بالفرد
والجماعة ،كما تدرس حيثيات هذا
التعبير في عالقته باألشخاص
ّ
ّ
وتحدد أيضا بواعث
املتحدثين به،
اللغة وأسبابها.
ّ
 اتجاه نقدي يركز عىى الوظيفةّ
للنص ،بوصفها وظيفة
الشعرية
إبالغية إيصالية.

الحقيقة الشعرية على
ضوء املناهج النقدية
املعاصرة والنظريات
الشعرية
لــ :بشير تاوريريت
الحقيقة الشعرية على
ضوء املناهج النقدية
املعاصرة والنظريات
الشعرية
لــ :بشير تاوريريت
 انحراف الكالم عن نسقه املألوف،ألاسلوبية وتحليل
الخطاب لــ :نور الدين وهو حدث لغوي ،يظهر في تشكيل
الكالم وصياغته ،ويمكن بواسطته
السد
ّ
التعرف عىى ربيعة ألاسلوب ألادبي.
بنية اللغة الشعرية ل ــ - :املجاوزة الفردية أو رريقة
في الكتابة خاصة بمؤلف واحد.
جان كوهين

/

الجرد ألاسلوبي

معجم املصطلحات
ألادبية املعاصرة
ل ــ :سعيد علوش

 دراسة تحليل ألاثر ألادبي ،تحليالإحصائيا ،باعتماد عناصر أسلوب
التأليف ،التي تخضع ألنما
قياسية/تكرار الكلمات/الجمل/رول
الجمل وقصرها/تالح كلمات...
 دراسة إحصائية ،تستعملالكومبيوتر ،في بلورة أهدافها.

