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 مقذمــــــة
 

يحمِّميا معرفتو ,كمصطمحات خاصة بو ينتجيا كفقا لمنيجو كرؤيتو,لكؿ عمـ مكضكع كىدؼ كمنيج   
 .فبل يكاد العمـ يقـك بدكنو,تؿ المصطمح مكانة كبيرة في تأسيس العمـك حكخصكصيتو المنيجية كليذا ا

مف زاكية انتقاؿ المصطمح  مف  (المصطمحية)كنظرا ليذه األىمية رأل الباحث أف يتطرؽ ليذا المكضكع   
المعكقات التي تفؽ دكنو ػػػػػ أحياناػػػػ في الكصكؿ إلى الثقافة , كالتغيرات التي تطرأ عميو, ثقافة إلى أخرل

. األخرل 

السيميائي في الخطاب النقدم النقدم إشكالية تكظيؼ المصطمح :"عنكانا مناسبا كىكار الباحث ليذا اخت  
." العربي المعاصر ػػػػ عبد الممؾ مرتاض أنمكذجا 

ىؿ المصطمح عندما يتمقى في الثقافة العربية يفيـ كيستعمؿ : كقد انطمؽ ىذا البحث مف عدة إشكاليات   
بالطريقة كالحدكد التي رسمت لو في الثقافة الغربية ؟ أـ أنو  يتنازؿ قميبل عف حمكلتو الغربية كيتفاعؿ مع 

يحقؽ انتشاره كتداكلو؟  ؿ (العربية )الثقافة المستقبمة 

ىؿ تتدخؿ ذاتية الناقد العربي في فيـ كتكظيؼ المصطمحات النقدية الغربية ؟   -

محاكال تجمية ك الغربية إلى التنقيب ك البحث في الكتب النقدية العربية  باحث اؿالقمؽ المعرفي دفعىذا كؿ 
.  ىذه اإلشكاليات كلك بالشيء اليسير 

 إلى اختيار ىذا المكضكع ىك اإلعجاب بالدكتكر عبد الممؾ مرتاض  الباحثكالسبب الثاني الذم دفع  
فخط اسمو في قائمة النقاد العرب ,  غمار النقد المعاصر في كثير مف كتاباتو ض خاا معاصرا جزائرماناقد

 ليحصؿ لو شرؼ التعمـ عمى يديو كلك عف  النقديةتواف يتناكؿ كتابأليذا قرر الباحث , بالبند العريض 
. طريؽ تأليفاتو 

الدرس السيميائي " : مكالم عمي بكخاتـ في كتابو :  إلى مثؿ ىذا العمؿ الدكتكُر  الباحثَث كقد سبؽ  
, كالمصطمح , كالمنيج , مصادر التمقي: كمحمد مفتاح في , الذم كازف فيو بيف مرتاض , " المغاربي
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كدراستو إياىا بشكؿ ,  كلكف الباحث اختمؼ عف بكخاتـ بتناكلو لمصطمحات لـ يتناكليا بكخاتـ .كالقراءة 
أعمؽ إذ رجع بيذه المصطمحات إلى جذكرىا عند العرب كعند الغرب ليصؿ في األخير إلى مرتاض فيرل 

  .كما الجديد الذم أضفاه عمى المصطمح , ىؿ كافؽ مرتاض العرب أـ الغرب في ذلؾ أـ ىما معا 

إشكالية المصطمح في الخطاب العربي ": في كتابو الباحثَث الدكتكُر يكسؼ كغميسي سبؽ ككذلؾ    
كطبؽ دراستو عمى عدد كبير مف الدراسات , كقد تطرؽ إلى عدة إشكاليات في المصطمحية  . "الجديد

األمر الذم جعمو يكزع جيده عمى ,دراسات عبد الممؾ مرتاض, النقدية العربية ككاف مف بيف الدراسات 
   .كثير مف النقاد دكف أف يتخصص في دراسات مرتاض كما فعؿ الباحث

 كيؼ  ُأستُقبؿ المصطمح  السيميائي الغربي  الباحثعرؼمأف , ىدؼ مف كراء ىذا البحث اؿككاف    
ككيؼ تدخمت ذاتية ىذا الناقد في ىذا االستقباؿ , المنشأ في الثقافة العربية مف خبلؿ عبد الممؾ مرتاض 

. ثـ في التكظيؼ 

عادة قراءة  , تحتاج إلى مكاجية, كأف أبيف أف لبعض ىذه المصطمحات جذكرا في نقدنا العربي القديـ  كا 

فالباحث يصؼ ما ىك مكجكد عند  ,  المقارف في ىذا البحث المنيج الكصفي التحميمي الباحثكقد اتبع   
ثـ يعتمد عمى التحميؿ ليصؿ إلى , مرتاض مف آراء كما في النقد العربي القديـ كما في النقد الغربي الجديد

. نتائج اجتيادية 

 

: ىي كالخطة المتبعة في ىذا البحث 

 بيذا الفصؿ أف  الباحثداأر,  (اإلشكاليات كالضكابط  ) في المصطمح كالمصطمحية ىك: ػػػػ الفصؿ األكؿ 
.  فيو إلى المصطمح عند القدامى ككيؼ عرفكه كعّرفكه  الباحثتطرؽ, بحث اؿيككف مقدمة نظرية لمكضكع 
ثـ إلى عمما المصطمح كحدكد ىذا العمـ ثـ تقنيات كضكابط كضع المصطمح . ثـ المصطمح عند المحدثيف 

. ثـ طرح قضية المصطمح كالبيئة في مبحث كقضية المصطمح كالترجمة في مبحث آخر, 
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. أصكؿ المصطمح السيميائي عند مرتاض: ػػػػػ الفصؿ الثاني 

األدبية ػػػػ التناص ػػػػ الخطاب ػػػػ االنزياح ػ /السيميائية ػػػػ الشعرية :  ليا ىي  الباحثالمصطمحات التي تعرض
. عمى الترتيب 

 إلى تعريفو المغكم كاالصطبلحي ثـ رصده عند العرب  الباحثككؿ مصطمح مف ىذه المصطمحات تعرض
.  كممف استقى مرتاض ىذا المصطمح ,كعند الغرب 

.  تكظيؼ المصطمح السيميائي عند مرتاض : ػػػػػػ الفصؿ الثالث 

,  تعرض إلى تكظيؼ مرتاض لياق مع نفس المصطمحات السابقة الذكر في ىذا الفصؿ لكف الباحثتعامؿ
كما ىي المصطمحات , كما ىي المصطمحات البديمة التي طرحيا مرتاض في كتاباتو النقدية, ككيؼ فيميا

كما تعرض إلى , التي رفض أف تككف بديمة عف ىذه المصطمحات مع ركاجيا في الساحة النقدية العربية 
قضية انتقاؿ مرتاض مف مصطمح إلى آخر كعزكفو عف المصطمحات التي كاف قد استعمميا ىك في 

.  عدة مصطمحات عربية استعمميا مرتاض مقابؿ مصطمح غربي كاحد في جداكؿ  مساره النقدم كما جمع

.   فييا أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا خص بخاتمة ؿقكختـ بحث

.  عتمد عمى مجمكعة مف المصادر ك  المراجع م ىذا البحث ػػػػ بيذه الخطة ػػػػ أف قكقد دفع

: كتفي بذكر أىميا م

ػػػػػػ حاـز القرطاجني ػػػػػ منياج البمغاء كسراج األدباء  

نظرية النص األدبي  ػػػػ أم دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلم ػػػ تحميؿ  )ػػػػػػ عبد المالؾ مرتاض 
ػػػػ نظرية القراءة ػػػػػ النص األدبي مف "معالجة تفكيكية سيميائية لركاية مركبة زقاؽ  المدؽ "الخطاب السردم 

لى أيف ؟ ػػػػػ بنية الخطاب الشعرم     (أيف كا 

.  ػػػػ رشيد بف مالؾ ػػػػػ قامكس مصطمحات التحميؿ السيميائي  لمنصكص 

ػػػػ مكالم عمي بكخاتـ ػػػػػ الدرس السيميائي المغاربي  
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. ػػػػ يكسؼ كغميسي ػػػػ إشكالية المصطمح في الخطاب النقدم العربي الجديد 

كلكف تكفيؽ ا ,  عقبة في ىذا البحث متمثمة في صعكبة التكفيؽ بيف التدريس كعمؿ كالبحث قكقد كاجيت
.  في ىذا المسار قتدخؿ في ىذا ككاف رفيؽ

ف كاف ىناؾ مف فضؿ في ىذا البحث فيك عائد إلى  ,  بصبره طكيبل  الباحثستاذ المشرؼ فقد تغمداألكا 
. شكر ا لو سعيو كجعمو في ميزاف حسناتو ,  بأقصى ما يممؾ مف جيد قككجو

 .ككؿ مف ساعدني عمى إنجاز ىذا البحث , كأتكجو بالشكر كذلؾ ألساتذة القسـ ك إدارتو

 

 .2011 أكت 12                                                    

 .                                                    جامعة فرحات عباس سطيؼ
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: الفصل األول                                    

  والمصطمحيةالمصطمح

 : المبحث األول

المفهوم والضوابط                

 

 Terma: مفهوم المصطمحأوال ـــ 
، فما مف عمـ إاّل كلو منظكمة مف المصطمحات تعتبر ركنا ركينا مف بنيتو، كال سبيؿ لنا  لكلكج في خبايا العمـك ؿالمصطمحات مفاتيح العمـك

 مضمكف العمـك فالمصطمح يفكؽ الكثير في شحنتو المفظية العادية، مدلكالتيا إذ ىي مجمكعة الّدكاؿ التي تكّكف ،ال التكسُّؿ برزنامة مصطمحاتياإكأغكارىا 
. كال يمكف لعمـ أك فف أف يتطكر ما لـ يضبط مصطمحاتو كيدققيا، فالعمـ ال يستطيع أف يعبِّر عف مفاىيمو إاّل عبر مصطمحاتو

فالعمـ كالمصطمح كقطعة نقدية، كجكد كجييا يستمـز كجكد ظيرىا، إذف فما مفيـك ىذا المصطمح الذم يستمـز كؿ ىذه األىمية في الساحة 
العممية؟ 

 

 :للةًة  المصطمح -1
 

: صمح الشيء":الّدالة عمى صبلح الشيء كصمكحو؛ أم أّنو نافع، ففي المعجـ الكسيط (صمح)مأخكذة مف المادة المغكية " مصطمح"كممة 
. 1"ىذا الشَّيء يصمح لؾ: الّشيء كاف نافعنا أك مناسبنا، يقاؿ

. 2"...الّسمـ، كقد اصطمحكا كصالحكا كأصمحكا كتصالحكا كاّصالحكا : تصالح القـك بينيـ، كالصمح: الصمح": كفي لساف العرب

 

                                                             
 .135ص  (صمح)مادة  (ت.د)بيركت – دار الفكر – المعجـ الكسيط – إبراىيـ أنيس كآخركف  1
. (صمح) مادة 1995دار صادر لمطباعة كالنشر بيركت – معجـ لساف العرب – ابف منظكر  2
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:  ااصطالح المصطمح  ــ2
. 3"اتفاؽ طائفة عمى شيء مخصكص كلكؿِّ عمـ اصطبلحاتو:"   يعرفو المعجـ الكسيط قائبل 

 مف االصطبلح ىك االتفاؽ كالتفاىـ كالكضع، كالظاىر المغكم العاـكيظير أّف المعنى     

.  زاؿ االختبلؼ ىذا األخيركذلؾ أّف ىناؾ اختبلؼ كاف سائدا قبؿ االصطبلح فمما دخؿ

عبارة عف كممة أك مجمكعة مف الكممات تتجاكز داللتيا المفظية كالمعجمية إلى تأطير تطكرات فكرية كتسميتيا "": أحمد أبك حسف"فالمصطمح كما يعرِّفو    
حظات معينة فالمصطمح بيذا المعنى ىك الذم يستطيع اإلمساؾ ؿفي إطار معيف تقكل عمى تشخيص كضبط المفاىيـ التي تنتجيا ممارسة ما تفي ؿ

. 4"بالعناصر المكّحدة لممفيـك كالتمكف مف انتظاميا في قالب لفظي

ؿ، ككما يشير دِّ فظ أف يصبح مصطمحا ُغيِّر معناه كبُ ؿىك لفظ لو في السَّابؽ معنى ما، كعندما أريد ليذا اؿ- قبؿ كّؿ شيء–إذف فالمصطمح 
. فظ يخصُّ المغة كالكبلـ، أّما المصطمح فيخص العمـ كالففؿالباحث إلى أف اؿ

بؿ إنَّو اتفاؽ قائـ عمى "يرفض محسف حسف عبد العزيز أف يككف المصطمح مجّرد اتفاؽ أىؿ العمـ أك الصناعة عمى مدلكؿ خاص فحسب 
معايير، إفَّ أم محاكلة لمتصنيؼ في أقساـ ينبغي أف تككف قائمة عمى كجكه شبو أك خبلؼ في كؿ ما يدخؿ في القسـ المفترض كتميُّز عّما عداه، كليذا 

. 5"لجأ أىؿ االصطبلح إلى التعريؼ لكي يجدكا بو المعرؼ بحيث يككف جامعنا مانعنا

لى تحديده كضبطو بمعايير خاصة لكي ال يككف مانعنا كىذا يزيد  بيذا التعريؼ يجنح محسف حسف عبد العزيز إلى تصنيؼ دائرة المصطمح، كا 
. مف دقَّة المصطمح كفعاليتو

كىذا الذم ذىب إليو عّز الّديف إسماعيؿ عندما تحدث عف حركية المصطمح كعف ضركرة تحديد طبيعتو المجاكزة، كترصيؼ خكاصو المتبّدلة 
ميما استقرت حكؿ نكاة صمبة ثابتة، كقاؿ بأّف السياؽ الحضارم الميتالغكم ىك الذم يضفي عمى المصطمح أقصى درجات الحركية الفّعالة، ككما كصؼ 

. 6أّف المصطمح أداة لمتفكير قبؿ أف يككف أداة لمتحميؿ

. شكؿ، مفيـك كميداف: ىذا عف ماىية المصطمح، أّما عف مككناتو فإّنو يتككف مف

، كيدعى المصطمح المتككف مف كممة مصطمحا بسيطا كعندما يتككف مف أكثر مف / ىك الكعاء المغكم؛ أم المفظ:الشكل-أ األلفاظ، كىك الذم يحمؿ المفيـك
. امصطمحا مركبيسمى كممة 

 ":البنية " كنمثؿ لذلؾ بمصطمح 

                                                             
. 135مادة صمح ص – المعجـ الكسيط – إبراىيـ أنيس كآخركف  3
 .84ص  – 1989 – 60/61ع– مجمة الفكر العربي المعاصر « مدخؿ إلى عمـ المصطمح»: بك حسف أأحمد 4
 2005 – 66مجمة فصكؿ الييئة المصرية العامة لمكتاب مصر ع«المصطمح العممي العربي، المبادئ كاآلليات»: محسف حسف عبد العزيز 5
. 62ص – 

. 14ص « اإلشكالية كالتطبيؽ-المصطمح النقدم األدبي المعاصر»: محمد بمقاسـ 6
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يتكقؼ كؿ منيا عمى ما , كؿ مككف مف ظكاىر متماسكة : " فمصطمح البنية مثبل مفيكمو ىك كىك الداللة الذىنية التي يقصدىا المصطمح، :المفهوم-ب
: كدّقة المفيـك تتأّتى مف أف يككف. 7"كال يمكنو أف يككف ما ىك إال بفضؿ عبلقتو بما عداه , عداه 

. محددا كاضح المعالـ الداللية- 1

. أف تككف بيف الشكؿ االصطبلحي كالمعنى عبلقة إشارية عرضية- 2

النقد : فمجاؿ مصطمح البنية مثبل ىككىك مجاؿ النشاط الذم ُيستخدـ فيو، فالمصطمح الكاحد يختمؼ باختبلؼ المجاالت التي يستعمؿ فييا،  :الميدان-ج
 .البنيكم 

: 8ة إاّل بػم الحقيؽتوكال تتأكد قيـ

.  ال يتعداها كاحدا ال يشاركو فيو أحد، كأّف لكّؿ شكؿ اصطبلحي مفيـكاأّف لكّؿ مفيـك اصطبلحي شكبل خاص: التكّحد- 1

. انتشار المصطمح في ميداف استعمالو لكي ينأل عف الذاتية: الشيكع- 2

ديدات كىذه الضكابط الصارمة كاليدؼ منيا دقة المصطمح كفعاليتو في منيج الّدراسة كفي تطكر العمـ، إاّل أّف جينات البيئة حمع كّؿ ىذه التّ 
.  ىذه القضية بالتفصيؿ في مطمب آخرشالتي كلد فييا تبقى عالقة بو ميما تحّكؿ عنيا كانتقؿ إلى بيئات أخرل، كسنناؽ

. ضبطكا مفيكمو كدّققكهالمصطمح كالمحدثيف نضج عندىـ المغكييف كالنقاد كما يبلحظ الباحث مف خبلؿ عرضو لمتعريفات أّف 

 

 المصطمح عند القدامى: ثانيا
 

 النقد احتراؼال غرك أف قضية المصطمح قضية قديمة قدـ العمـك كالمعارؼ اإلنسانية، فحيثما ُكجد العمـ ُكجد المصطمح، كالعرب القدامى بدؤكا 
 مف مجمكعةكاف النقاد يشتغمكف بقد لذلؾ نجد أف أغمب المصطمحات النقدية ظيرت آنذاؾ، ؼ- كبشكؿ ناضج –ىجرة ؿ ؿ الثاني القرففي األدبي 

تعرض لشيء مف االزدكاجية في االستعماؿ، فيذا قدامة بف جعفر يأخذ عمى ت مف أف اتصطمحـاؿبعض سمـ تالمصطمحات المكحدة فيما بينيـ، إال أنو لـ 
ف كاف المقب يصّح لمكافقتو معنى الممقبات، ككانت األلقاب غير محظكرة، ": لفنكف الببلغية قائبلالقديمة ؿمصطمحات اؿبعض ؿابف المعتز مخالفتو   فأّنو كا 

 سبقكا إلى الّتمقيب ككفكه كقدفإّني لـ أكف أحّب لو أف يخالؼ مف تقدمو مثؿ أبي عباس عبد ا  بف المعتز كغيره ممف تكمـ في ىذه األنكاع كأّلؼ فييا 
. 9"المؤكنة

عبارة عف اتفاؽ قـك عمى تسمية شيء باسـ ما، ينقؿ عف ": لمصطمح، نجد أّف الشريؼ الجرجاني يعرفو عمى أّنوؿكعند رصد مفيـك القدامى 
. 10"مكضعو األكؿ

                                                             
7

 176: ـ ص1992يظز , طالح فضم ـ  َظزٌح انثُائٍح فً انُمذ األدتً ـ يؤسسح يخرار نهُشز ٔانرٕسٌع ـ انماْزج  
 جامعة 2005، أفريؿ جكيمية 05-04مجمة النص كالّناص، ع «اإلشكالية كالتطبيؽ-المصطمح النقدم األدبي المعاصر»: محمد بمقاسـ 8

 15-14: صجيجؿ 
 .45، ص 1980العراؽ – كزارة الثقافة كاإلعبلـ – المكازنة بيف أبي تماـ كالبحترم – أبك القاسـ اآلمدم  9

. 28 ص  1985 ػ مكتبة لبناف ػ بيركت ػ ط التعريفاتكتاب – الشريؼ الجرجاني عمي بف محمد  10
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أّف "أما ابف خمدكف فيك يعتبر المصطمح آليات تخترع لتحقيؽ غايات في اكتساب المعارؼ، كأّف لكؿ عمـ مصطمحاتو المكافقة لطبيعتو ك
. 11"المصطمحات ليست غاية في حدِّ ذاتيا ألنيا تختمؼ مف عمـ آلخر كمف صناعة ألخرل، كىدفيا تقريب العمـك مف طبلَّبيا

في –كنممس مف خبلؿ ىذه النظرة ّأف ابف خمدكف يركز كييتـ بيدؼ المصطمح أكثر مف اىتمامو بماىيتو كضكابطو، كىك يبدم تخكفو 
. 12"كاالصطبلحات في تعميـ العمـك مخمطة عمى المتعمـ حتى لقد يظف كثير منيـ أنيا جزء مف العمـ"مف اختبلط المصطمحات بالعمـك - المقدمة

كالمتتبع لتاريخ المغة يجد أّف اإلسبلـ أحدث أثرا خاصا في تكجييو بعض معاني الكممات كفي استحداث بعض المفردات التي لـ تكف في 
نما اشتقت ليـ مف أسماء متقدمة عمى التشبيو مثؿ قكليـ لمف أدرؾ الجاىمية كاإلسبلـ ": يقكؿ (ق255)الجاىمية، فيذا الجاحظ  كأسماء حدثت كلـ تكف، كا 

. 13"كمف المحدث المشتؽ اسـ منافؽ لمف راءل باإلسبلـ كاستتر بالكفر كأخذ ذلؾ مف النافقاء كالقاصعاء كالراماء... مخضـر 

كىذه االصطبلحات الجديدة استدعاىا التغير شبو الجذرم عمى مستكل الثقافة، مف عيد الجاىمية إلى عيد اإلسبلـ، إذف فتغير العادات 
كالمعتقدات كالطقكس كالمفاىيـ الدينية يكّرث تغيرا كتجديدا عمى مستكل المصطمح، كذلؾ كي يكاكب الجديد الذم طرأ عمى ساحة الحياة بجميع شؤكنيا 

. كمجاالتيا

 14:كلك بشكؿ جزئي عناكيف بعض الكتب التي تناكلت قضية المصطمح سردقـك اآلف بكسأ  

كعالج فيو دالالت األلفاظ كتطكرىا كاألسماء  (ق322)كتاب الزينة في الكممات اإلسبلمية العربية الذم أّلفو أبك حاتـ أحمد بف حمداف الرازم  .1
 .لفظة (400)التي اصطمحيا المسممكف بمدلكالت جديدة كمعاف غير معركفة مف ذم قبؿ كقد عالج فيو ما يقارب األربع مئة 

 .عالج فييا خمسة كأربعيف مصطمحا (ق200) حياف فرسالة الحدكد لجابر ب .2
عالج فييا مائة كتسعة مصطمحا فمسفيا منيا تسع كخمسكف استدركيا عمى جابر بف حياف  (ق252)رسالة الحدكد كالرسـك لمفيمسكؼ الكندم  .3

 .كتعداف الرسالتاف أكلى المحاكالت في المجاؿ االصطبلحي الفمسفي
 .تناكؿ فيو الكثير مف المصطمحات الببلغية (ق296)كتاب البديع لعبد ا بف المعتز  .4

 

 العمكد في كعي يعدمثبل ىك مف مصطمحات النقاد القدامى إْذ " عمكد الشعر"كقد كاف القدماء يستكحكف مصطمحاتيـ مف البيئة، فمصطمح 
ف اختؿ تياكل البناء ككقع  األساس الذم يقـك عميو بناء البيت الذم يسكنو، "العربي بالنسبة لمعربي في بيئتو  كالبيت ... فإف ىك استقاـ قاـ البيت كا 

كىذا االرتباط العضكم بيف العمكد كالبيت انتقؿ إلى الكعي المغكم فجاء عمكد ,15"  الطمأنينة كعبلمة عمى االستقرار كتأكيد لمذات ا رمزالصحراكية يمثؿ 
. الشعر ألّف الشعر ال يقـك إاّل إذا تكفر فيو الكزف كالقافية كاألسباب كاألكتاد

ة التي كانكا يتداكلكنيا فرضت دالمستكر/كيخمص الباحث إلى أّف العرب القدامى كاف ليـ اىتماـ كاضح بقضية المصطمح ألف العمـك المنشأة
ستيراد، كأّف اىتماميـ بالمصطمح لـ يصؿ بيـ إلى درجة التقعيد لعمـ المصطمح، مف ناحية االعمييـ تحديد مصطمحات خاصة سكاء مف ناحية النشأة أك 

. فقد كانت الضكابط كالمبادئ التي تصطحب المصطمحات سطحية مكجزة

                                                             

. 1240، ص 1979, 3 ط,دار النيضة مصر – 3ج– عبد الكاحد كافي : تح– المقدمة – عبد الرحماف بف خمدكف  11
. 1240، ص ينظر المرجع نفسو 12
  ص، ص1965 2 ط,القاىرة مصر- مطبعة مصطفى البابي الحمبي – 1عبد السبلـ ىاركف ج : تح– الحيكاف – أبك عثماف الجاحظ  13

339 – 331. 
 .19ص « اإلشكالية كالتطبيؽ– المصطمح في النقد العربي المعاصر »- محمد بمقاسـ  14
 ,2005  1ط, مصر القاىرة – الييئة المصرية لمكتاب – إشكالية تأصيؿ الحداثة في الخطاب النقدم العربي المعاصر – عبد الغني بارة  15

 .287، ص 
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 Termiologieعمم المصطمح ثالثا ــ 
 

قّدمت المسانيات العامة لمبحث المغكم فكائد عّدة مف ناحية المنيجية ككذا بتزكيده بمصطمحات ليا دّقة عالية تفرع عنيا لسانيات أخرل تسمى 

 La) المسانيات العامة ميدانيا، فكانت ىذه المسانيات كغيرىا مف الظركؼ سببا في بزكغ عمـ المصطمح ئالمسانيات الّتطبيقية كالتي كاف ىدفيا تجسيد مباد
Termiologie)ككثيرا مف العمـك األخرل كالمسانيات النفسية كالترجمة كتحميؿ األخطاء ، .

لى ما يصبك؟  فما ىك ىذا العمـ كما ىك مكضكعو، كا 
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في  " Terminologie"أما ظيكر مصطمح  , حيث ظير في نيايات القرف الثامف عشر في ألمانيا , يعّد ىذا العمـ مف العمـك الحديثة الظيكر 

 16.مؤسس عمـ المصطمح المعاصر " أكغيف فكستر " ـ كيعد النمساكم 1801فرنسا كاف سنة 

 

يدرس طبيعة المفاىيـ كخصائصيا ": عمـ المصطمح ىك العمـ الذم ييتـ بدراسة األسس العممية في كضع المصطمح كىك كما يصفو فكستر
كتكحيد  (...)كعبلقات بعضيا ببعض كنظميا ككصفيا كطبيعة المصطمحات، كمككناتيا، كعبلقاتيا الممكنة، كاختصاراتيا كالعبلمات كالرمكز الّدالة عمييا 

. 17"المفاىيـ كالمصطمحات كمفاتيح المصطمحات الّدكلية كتدكيف المصطمحات ككضع معجماتيا كمداخميا الفكرية مف حيث تتابعيا كتكسيعيا

إذف، فعمـ المصطمح ىك بحث عممي كتقني ييتـ بدراسة المصطمحات العممية كالتقنية دراسة عممية دقيقة كمعّمقة مف حيث المفاىيـ كتسميتيا 
 ابتداء مف الداؿ نحك ةكتقييميا، كىك فرع مف فرع مف فركع عمـ المساف، لكف نظريتو عكس نظرية األلسنية إْذ أّف ىذه األخيرة تيتـ بدراسة الكممة المغكم

 . المصطمحات فييتـ بدراسة مصطمح عممي تقني ما مف المدلكؿ نحك الّداؿ ـالمدلكؿ أّما عؿ

في شكؿ منظكمات كنقؿ المعرفة كالميارات كالتّقنية الخاّصة كصياغة  (ترتيب التصكرات كالمفاىيـ)ييدؼ عمـ المصطمح إلى تنظيـ المعارؼ 
. 18كترجمة الّنصكص الخاّصة إلى المغات األخرل كتخزيف المعمكمات كاسترجاعيا (الّنصكص الخاّصة)المعمكمات التقنية كالمينية 

 ألنو يرتكز في مبناه " كيشير عمي القاسمي إلى أف عمـ المصطمح عمـ ليس مستقبل بذاتو 

 كعمـ المعرفة ,كمحتكاه عمى عمـك عدة  أبرزىا عمـك المغة كالمنطؽ كاإلعبلمية كعمـ الكجكد 

  .19"كحقكؿ التخصص العممي المختمفة 

: كقبؿ أف يحصي الباحث كظائؼ كخصائص عمـ المصطمح البّد مف اإلشارة إلى المرتكزات األساسية الثبلثة التي كضعيا المسدم لعمـ المصطمح كىي 
 . كالمسالؾ النكعية , كالنكاميس المغكية , الثكابت المعرفية 

 .ككجو الدرىـ بظيره , أما الثكابت المعرفية فيقصد بيا طبيعة العبلقة المعقكدة بيف كؿ عمـ مف العمـك كمنظكمتو االصطبلحية كىي كعبلقة الداؿ بمدلكلو 

كيقصد بالنكاميس المغكية اقتضاء تحديد نكعية المغة التي تتحدث عف قضية المصطمح ضمف دائرتيا كما تختص بو مف فركؽ تنعكس عمى آليات صياغة 
 .فالمغة العربية مثبل ليست كالمغة الفرنسية في آليات إنتاج مصطمحاتيا , األلفاظ ضمنيا 

فميس النقد , فمكؿ حقؿ معرفي خصكصيتو في إنتاج جيازه المصطمحي , كالمرتكز الثالث ىك المسالؾ النكعية كيقصد بيا مجاؿ االختصاص المعرفي 
  20..كالطب كليس كاليندسة كىمـ جّرا

: عمـ المصطمح في عّدة نقاطككظائؼ كيمكف في األخير أف نحصي خصائص 

                                                             
16

الجزائر  العاصمة – الدار العربية لمعمـك – منشكرات االختبلؼ – إشكالية المصطمح في الخطاب النقدم العربي الجديد - غميسيكيكسؼ  
   .29 ـ28ص ص – 2008 1الجزائر ط

. 20-19ص  (ت ط)دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع - األسس المغكية لعمـ المصطمح: محمكد فيمي حجازم 17
. 61ص « المصطمح العممي المبادئ كاآلليات»: محمد حسف عبد العزيز 18
19

 .06ـ ص1987 2عهً انماسًً ـ يمذيح فً عهى انًظطهخ ـ يكرثح انُٓضح انًظزٌح ـ يظز انماْزج ط 
20

  .10ص – 1994-  تكنس – مؤسسة عبد الكريـ بف عبد ا لمنشر كالّتكزيع - المصطمح الّنقدم– عبد الّسبلـ المسّدم  
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. مف المداليؿ لمكصكؿ إلى الداؿ عكس عمـ األلسنية (عمـ المصطمح)تنطمؽ المصطمحية "  -1
 .لتختص بالمفردات المحددة المكتكبة دكف المستكيات المسانية األخر -2
 .تتميز بالبحث اآلتي لمتعبير عف مصطمحات حضارة العصر -3
 .تتصؼ بالتكجو المعيارم في تصنيؼ المصطمحات كتكحيدىا كتقييميا الدكلي -4
 21".تقـك معاجميا المختصة عمى أساس التصنيؼ كفؽ مجاالت االختصاص -5

: لمصطمح خمس كظائؼؿغميسي أف ككقد ذكر الدكتكر يكسؼ 

. يكشؼ عف حجـ عبقرية المغة كاتساع جذكرىا المعجمية: الكظيفة المسانية"  -1
 .ال كجكد لعمـ دكف مصطمح: الكظيفة المعرفية -2
 .الكظيفة التكاصمية -3
 .مف خبللو يمكننا تخزيف كـ ىائؿ مف المعرفة: الكظيفة االقتصادية -4
 22". ماةؿ شاىدا عمى حضكر لغة حضارظترضة تؽاقتراض المغات بعضيا مف بعض، فيذه المصطمحات الـ: الكظيفة الحضارية -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

. 191الجزائر العاصمة ص – مجمة المجمس األعمى لمغة العربية « نحك دليؿ تشريعي عربي لترجمة المصطمح العممي»: أحبلـ الجيبللي 
 

22
 .44 – 43 – 42ص – إشكالية المصطمح في الخطاب النقدم العربي الجديد- غميسيكيكسؼ  
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تقنيات وضوابط وضع المصطمح رابعا ــ   
 

أف العبلقة بيف الداؿ كالمدلكؿ اعتباطية عرفية كليذا اختمفت المغات كليجات المغة الكاحدة، كليس مف سبب لدينا يبيف لنا عند المسانييف الشائع 
. ختير داؿ بعينو لمدلكؿ بعينوأُ لماذا 

إفَّ المتكمميف في مجتمع معيف يستخدمكف الكممات نفسيا لئلشارة لؤلشياء نفسيا، كيستخدمكف أنكاعا مف التراكيب لمتعامؿ بيا في مكاقؼ 
لكؿ قائمة عمى االتفاؽ كالّتكاطؤ، كأنكركا المناسبة د بأفَّ العبلقة بيف الّداؿ كالـامتشابية، كقد جرل شرَّاح أرسطك مف الفبلسفة المسمميف عمى ما اختاره، كقالك

. الطبيعية في ذلؾ

 لذلؾ قاؿ األصكات، األبنية، الدالالت، كأسرعيا التغير الداللي،:  االجتماعي ، كيمحؽ عناصر المغة المختمفةخاضع لمتغيركالتغير المغكم 

كتبدؿ الحياة ,  ىك التغير التدريجي الذم يصيب دالالت األلفاظ بمركر الزمف semontic changeالتغير الداللي :  " الدكتكر عبد الكريـ جبؿ 

كلقد غدا مف البداىة في عمـ المغة الحديث أف المغة ػػػ شأنيا شأف الكائف الحي كالظكاىر االجتماعية ػػػ تخضع , اإلنسانية فينقميا مف طكر إلى طكر آخر 
 .23"لنامكس التطكر كالتغير 

 أّما عف المغة العممية فيي مطابقة لمعمـ الذم تتناكلو، كىي محدكدة األلفاظ كاضحة المدلكالت بسيطة األسمكب قابمة لمنمك، كيشكؿ المصطمح العممي فييا 
. لبنة أساسية بحيث ال كجكد ليا بغيره

 المغة العممية كالعمـ الذم يتناكلو، كما ىي سبؿ تكليد كتحكير ىذا ف ىذا المصطمح كي ال يحيد يمنة كيسرة عتضبط فما ىي الضكابط التي 
المصطمح كي يبلئـ العمـ الذم ىك بصدده؟ 

: ُيراعى في كضع المصطمح ما يميك

. أف يككف لفظان ال عبارة حّتى يسيؿ تداكلو"  -1
 .(ليذا يحسف تجنب االشتقاؽ مف ألفاظ الحياة العاّمة)أف يككف محّدد المعنى تحديدان تامِّا  -2
 .أف تككف األلفاظ بطبيعتيا قابمة لمتنسيؽ العممي -3
 24".أف تككف قابمة لمّنمك كالّزيادة -4

 

: كيراعى كذلؾ ما يمي

 .البحث عف اصطبلح عربي قديـ مطابؽ لممفيـك الجديد "  -1
 25. " البحث عف لفظ قديـ قريب مف المعنى الحديث فيبدؿ معناه قميبل كيطمؽ عمى المعنى  الحديث  -2

كالمغة العربية غنية بآليات إنتاج المصطمحات فمماذا المجكء إلى مثؿ ىذا , كالمبلحظ أف ىذا االقتراح الثاني سيحدث بمبمة في مداليؿ المصطمحات 
 !الحؿ 

 .تجّنب تعّدد الّدالالت لممصطمح الكاحد داخؿ الحقؿ الكاحد كتفضيؿ المفظ المختص عمى المفظ المشترؾ"  -3
                                                             

23
 .33 ، ص1997عثذ انكزٌى يذًذ دسٍ جثم ـــ فً عهى انذالنح ــ دار انًعزفح انجايعٍح ــ يظز ،  

24
 .60ص – " المبادئ كاآلليات: المصطمح العممي العربي: "محمد حسف عبد العزيز 
25

 .12ـ ص 1973 1ـ دار انكراب انهثُاًَ تٍزٔخ ـ ط1جًٍم طهٍثا ـ  انًعجى انفهسفً ـ ض 
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 .تفضيؿ الكممات العربية الفصيحة المتكاترة عمى الكممات المعربة -4
 .تفضيؿ الصيغة الجزلة الكاضحة كتجّنب النافر المحظكر مف األلفاظ -5
 .مراعاة ما اتفؽ المختصُّكف عمى استعمالو مف مصطمحات كدالالت عممية خاصة بيـ معربة كانت أـ مترجمة -6
 :كعند التعريب يراعى ما يمي -7

. يرجع ما يسيؿ نطقو في رسـ األلفاظ المعربة عند اختبلؼ نطقيا في المغات األجنبية - أ

 26".التغير في شكؿ المفظ حتَّى يصبح مكافقنا لمصيغة العربية الفصيحة - ب
 :كيراعى كذلؾ ما يمي

 .يميةثلكؿ كالمصطمح مف الكجية الّتأديستحسف كجكد مناسبة بيف الـ"  -1

 27".العالمي عمى المحمي أك الجيكمك تفضيؿ الشائع عمى الشاذ  -2
 :كيراعى كذلؾ ما يمي

 .("احتباس الكبلـ" بدؿ aphasiaترجمو لػِ  (الّصمات)مصطمح )مراعاة اإلفراد المفظي بمثمو؛ أم ترجمة المصطمح المفرد بمفرد مثمو "  -1
 .تكخي كضكح الّداللة كتجّنب إبياميا -2
 .مقابمة الّتعدد المفظي بمثمو في التّرجمة -3
 .الّترخص في الّتحمؿ مف القديـ إذا لـ تتكافر صبلحيتو لبلستعماؿ االصطبلحي الحديث -4
 .إيثار األلفاظ نادرة الّتداكؿ كالغرض مف ذلؾ ىك تخصيص الكممة بمعناىا العممي -5

ا -6  28".يعرؼ المصطمح تعريفنا بّيننا كاضحن
 .تجنب األلفاظ العامية "  -7
  29."ألف المغة العربية لغة اشتقاقية كليست    إلصاقية , تجنب استعماؿ السكابؽ كالمكاحؽ األجنبية  -8

 :كيراعى كذلؾ

 :استخداـ الكسائؿ المغكية في تكليد المصطمحات العممية الجديدة كمنيا" 

عطائيا صبغة حديثة -أ  . إحياء مصطمحات الّتراث كا 
، كتتضمف (عاممكف/عامؿ/عمؿ)ىك أف تستخرج كممة مف كممة كأف يككف ىناؾ تناسب فيما بينيما في المفظ كالمعنى : االشتقاؽ -ب 

 .المشتقات الحركؼ األصمية في الكممة
 كمنو .ك كثير مف المستحدثات تكضع لمحاجة إليو، كلكف بمركر الزمف ىناؾ ما يندثر , لفظ يستعمؿ في غير ما كضع لو: المجاز -ج 

 .المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم
كيشمؿ تمؾ المصطمحات األجنبية التي تدخؿ المغة العربية كتخضع لؤلبنية كلمحركؼ كلممكسيقى، حيث تصبح جزءن مف : الّتعريب -د 

 30".البناء العربي كلكّنو كما يقكؿ محمد عناني ىذه التقنية ما تزاؿ مثار جدؿ كبير
 :31إضافة إلى ىذا ىناؾ

                                                             
26

عبد : نقبل عف- 173 – 172ص  – 1994- 1ط– بيركت – الدار البيضاء – المركز الثقافي العربي – المغة الثانية – امر ثفاضؿ  
 .284ص - إشكالية تأصيؿ الحداثة– الغني بارة 

27
 197ص " نحك دليؿ تشريعي عربي لترجمة المصطمح: "حبلـ الجيبلليأ 

28
 .64 – 63ص – " المبادئ كاآلليات: المصطمح العممي العربي"محمد حسف عبد العزيز  
29

 . 4ـ3 ص ص 2001ـ 1أدًذ يطهٕب ـ يعجى يظطهذاخ انُمذ انعزتً انمذٌى ـ يكرثح نثُاٌ َاشزٌٔ ـ تٍزٔخ ط 
30

. 17ص  – 2003 – 3ط– لكنجمانة الجيزة – الشركة المصرية لمنشر – المصطمحات األدبية الحديثة – محمد عناني  
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 .(الّسيارة مثبلن )كّؿ لفظة تعطي معنى جديدا غير المعنى الذم كانت تعرؼ بو في المغة العربية قديما : الّتكليد -ق 
كّؿ كممة أجنبية ال تخضع لممقاييس العربية، كتبقى عمى حقيقتيا مثؿ أسماء األعبلـ األجنبية كالمستحضرات الكيميائية، : الّدخيؿ -ك 

 (.Pétroleالبتركؿ )كذلؾ لعدـ إيجاد المقابؿ العربي ليا 
، (- ...الحكقمة - البسممة)نكع مف االشتقاؽ كىك دمج كممتيف أك أكثر لمحصكؿ عمى كممة شريطة أف يككف ىناؾ تناسب : الّنحت -ز 

ّنما محركيا الّتكاثر ىك االشتقاؽ كما أسمفنا لذلؾ كاف الّنحت حدثا " كلكف  العربية مف أسرة طبيعتيا الّتكالدية غير الّطبيعّية الّنحتية، كا 
ا في المساف العربي كتكييفا طارئنا عمى جيازه . 32"عارضن

 الضكابط التي تُقترح لكضع المصطمح الّنقدم أك لنقمو مع اإلشارة إلى مراعاة خصكصّية المصطمح، فميست كّؿ المصطمحات قابمة بعضىذه 
لئلذعاف ليذه الشركط بحرفيتيا، كمع ىذه الضكابط تبقى ذاتية الكاضع ترسـ بصماتيا، فيناؾ مف المبدعيف يعطي األكلكية لبلشتقاؽ عف غيره مف اآلليات، 

ا,كىناؾ مف ال يقتنع ببعض ىذه الشركط كيستبدليا بغيرىا كىناؾ مف يفضؿ التعريب، كىناؾ مف يفضؿ الّنحت،   .كىكذا يبقى منفذ الذاتية مفتكحن

                                                                                                                                                                                                                            
 2004– الجزائر – الجزائر العاصمة – مجمة المجمس األعمى لمغة العربية – " مسألة المصطمح في الترجمة العممية كالتقنية: "النكم لمنكر 31
. 140 – 131ص – 
. 25ص – المصطمح الّنقدم– عبد الّسبلـ المسّدم  32
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  :المبحث الثّاني

  النقدي العربي المعاصرالمصطمح في الخطاب                

 

 المصطمح والبيئة :أوال

 

ّف المعرفة العممية كغيرىا التي إليد كمعتقدات كالتزامات دينية كطقكسان معينة، حّتى االبيئة ىي اإلطار الّزماني كالمكاني الذم يحتكم أفكارا كتؽ
تنتجيا ىذه البيئة تمّكنيا بمكنيا كتحّمميا حمكلتيا الفمسفية كالفكرّية كغيرىا، األمر الذم يجعؿ مف ىذه المعرفة ذات خصكصية خاّصة بيذه البيئة، حيث 

الثّقافة المصّدرة مع / يصعب الّتعامؿ معيا في بيئة ثانية مغايرة ليا في المعتقدات كاألفكار، كدرجة الّصعكبة متناسبة تناسبا طرديِّا مع درجة اختبلؼ البيئة 
. الثّقافة المتمّقية/البيئة

. فكّمما كاف التّبايف في األفكار كالمعتقدات بيف الثّقافتيف أكثر كاف الّتعامؿ مع ىذا الّنتاج أعكص كأصعب، كالعكس بالعكس

: منذ أف كفدت المناىج الّنقدية األدبّية الغربية عمى العرب، انقسـ الّنقاد كاألدباء إلى ثبلثة صنكؼك

. (حسب عبد السبلـ المسّدم)صنؼ رفض ىذه المناىج جممة كتفصيبلن، كذىب ينقب في سمبياتيا كيطعف فييا، كىـ أصحاب النقد المأثكر 
كمنيـ مف أمسؾ العصا مف كسطيا كاعتبر . مف تبّنى ىذه المناىج بحذافيرىا دكف تنقية أك مراعاة لمفكارؽ الحضارّية كالثّقافية، كىؤالء ىـ الحداثيكف كىناؾ

. أفَّ ىذه المناىج شّر كخير في آف كاحد، كأخذ خيرىا كترؾ شّرىا

جديدىا، كلذلؾ انتقؿ المصطمح مع  كالحقيقة اّلتي ال مفّر منيا أّف ىذه المناىج البّد لقياميا مف ترسانة مصطمحية تكضح أىدافيا كمعانييا ك
المنيج كحدث االضطراب، حيث اختمؼ الّنقاد في استعماؿ المصطمح كذلؾ لغمكض مفيكمو كاختمفكا كذلؾ في استعمالو بعد تعريبو أك ترجمتو، أـ 

 فأصبح (كمثاؿ ذلؾ مصطمح الشعرية الذم سيتعرض إليو الباحث في الفصؿ الثاني) ؟.. مقابؿ أـ يستعمؿ بمغتو األصمّية  عفقؿاستعمالو بعد أف ُيبحث 
ا بيف يدم الّنقاد مستعصيا عمى األذىاف طالمص    .كاألقبلـ لح عكيصن

لحضارات الّسابقة أك المعاصرة يجد أّف ىناؾ بكتقة كمنفذ تطّؿ مف خبللو ىذه الثّقافات عمى بعضيا البعض فيي تتثاقؼ ؿكالّناظر لمثّقافات أك 
.  كال يضر ذلؾ شيئا فبل ضاعت ىكية ىذه كال انتحمت ىكّية  األخرل فيما بينياكتتبادؿ بعض الّنتاجات كتتبلقح كتتراسؿ

الثّقافة الغربية حالينا ىي ثقافة الغالب، كثقافة العرب ىي ثقافة المغمكب، كالمغمكب مكلع بتقميد الغالب فأنْخُذ الثّقافة العربية مف الثّقافة الغربّية ك
ا- اآلف- يصعب عزؿ "األمر الذم نّدد بو أصحاب الّنقد المأثكر فيـ فيمكا أّنو . دكف إعطاء كتصدير يعّد طمسنا كتغييرنا لمثّقافة العربية ال مثاقفة كتبلقحن

بّية عف كعائيا الّتاريخي فمكّؿ مصطمح نقدم تراث أدبي فمسفي خاص يعطيو معناه كيحّدده، كعد اإللماـ بثقافة المصطمح أك بمراحؿ تطّكره في دالّظاىرة األ
. 33"ثقافتو األصمّية بسبب إشكاالت كثيرة في مجاؿ المقاببلت الّصحيحة  ليذا المصطمح في النقد الغربي

                                                             
منشكرات جامعة – 05، 04ع – ص كالّناص فّ مجمة اؿ– -" المشكبلت كالحمكؿ–المصطمح الّنقدم العربي الحديث : "حامد كساب عياط 33

. 33  ص 2005أفريؿ جكيمية - جيجؿ-جيجؿ 
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 كاف حاصؿ حّتى في ببلد الغرب التي أنتجت المصطمح الّنقدم، لكف االختبلؼ كاف حاصبلن فييا كاف االضطراب اكما أشير إلى أّف ىذ
. ، ككنو يستند في إنشاء المصطمح عمى كسائؿ شرعية ال عمى االعتباطية كالّذاتّية؛ أم اختبلؼ ثراء ال اختبلؼ تضاربرا مبرا شرعيااختبلؼ

 

المصطمح والترجمة : نياثا
 

كلكف ىؿ الترجمات الحالية تراعي الخصكصية . ثقافة أخرل قصد االستفادة مف النص/ثقافة ما إلى لغة/الّترجمة نقؿ حرفي لّنص ما مف لغة
 مف ؿؾ اليكة التي تتركيا الخصكصية الثقافية بيف المترجـ كالنص؟ ىؿ يستطيع المترجـ التنصؿالثقافية لمثقافة المنتجة؟ كىؿ يستطيع المترجمكف ردـ ت

ذاتيتو حاؿ ترجمتو لنص ما؟ 

كألىميتيا احتاج ليا اإلنساف  .إف لمترجمة أىمية كبيرة في نقؿ العمـك بيف األمـ كالثقافات حيث تعتبر الجسر الذم تعبر مف خبللو ىذه العمـك
. فيي تساىـ في حكار الثقافات كتضييؽ الفجكة القائمة بينيا. منذ القديـ ليّطمع عمى ما كصؿ إليو اإلنساف اآلخر

فعؿ ثقافي متطكر يعّبر عف انجاز اجتماعي نشيط ىادؼ كبّناء، يرمي إلى تكسيع دائرة الحكار كالمعرفة في بيئتو "  ":عياط" كما يعرفيا كىي
كىي مفتاح األمـ لتبلفي االنغبلؽ الفكرم مف جية ... لشحذ فعاليتو الستيعابو ألكبر قدر مف حصائد المعارؼ اإلنسانية كاكتساب خبرات اآلخريف 

. 34"كالتخمص مف التبعية المطمقة  المفضية إلى الذكباف في اآلخر مف جية أخرل

أف تككف بيف لغتيف مختمفتيف كلممترجـ دكر ىاـ في نجاح ىذه الترجمة أك فشميا، فنجاحيا يعتمد عمى خبرة -  ببداىة –كيشترط في الترجمة 
. المترجـ كسعة إّطبلعو عمى المغتيف كتمّكنو مف اإلجراءات المغكية

الترجمة نشاط ثقافي معرفي ظير مع حاجة اإلنساف إلى البحث عف كسيمة يحقؽ ": الترجمة تعريفا جامعا مانعا إذ قاؿ" محمد مدني"كقد عّرؼ 
. 35"بيا التفاىـ بيف المغات الثقافية المختمفة

 قد فصؿ في ىذا "سالـ العيس"في التفاىـ بيف المغات اإلنسانية المختمفة، في حيف أف الباحث - إجماال-فقد حّدد صاحبنا كظيفة الترجمة 
: 36تفصيبل كثيرا، فقد عّدد كظائفيا في

. (...تجارم     – عمراني – سياسي – عممي – مطمب ديني )المطمب كالحاجة  -1
 .التكاصؿ -2
 .خدمة المعرفة اإلنسانية -3
 .المكاكبة كالتغطية العممية كاألدبية كالقانكنية -4

 .(إثراء المكتبة العربية كنشر مختمؼ الفنكف)       

 .(ترجمة القصص البكليسية كالغرامية)المتعة كصقؿ الّذكؽ كالخياؿ  -5

                                                             
– الجزائر – مجمة المجمس األعمى لمغة العربية – " إكراىات الكاقع كتصكرات المستقبؿ– الترجمة في الكطف العربي : "محمد زرماف 34

 .21ص  – 2004
. 19ص – دار اليدل – النقد كترجمة النص المسرحي – محمد مدني  35
. 11 – 10 – 09ص ص  – 1999– "مرقكف " منشكرات اتحاد الكتاب العرب – الترجمة في خدمة الثقافة الجماىيرية – سالـ العيس  36
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. (انفتاح الشعكب عمى بعضيا)الثقافة  -6
: 37كقد ذكر أحمد حساني في مقاؿ لو أف لمترجمة إجراءيف شائعيف

 :كىذا عندما يككف ىناؾ تكافؤ بيف المغة المصدر كالمغة اليدؼ أم أنيا مف نفس العائمة كليا عّدة أساليب: الترجمة المباشرة -1
. كذلؾ عندما يعسر إيجاد مقابؿ في المغة المصدر: (التعريب)االقتراض  -أ 
 .النقؿ الحرفي لممتصكر الذىني لممصطمح األجنبي: النسخ أك المحاكاة -ب 
. استخداـ مقابؿ في المغة اليدؼ بكحدات لسانية أكثر مف كحدات المصطمح األجنبي: التضخيـ -ج 
 .كىي عكس األكلى: الترجمة غير المباشرة -2

. يحاكؿ إيجاد بديؿ في المغة اليدؼ مطابؽ لممصطمح في المغة المصدر: التكافؤ -أ 
 .استعماؿ مقابؿ خاص مف المغة اليدؼ لمتعبير عف معنى خاص في المغة المصدر: المؤالفة -ب 
بداع مصطمحات غير مألكفة في العرؼ االصطبلحي لمغة اليدؼ: التحرير -ج   .استخداـ كا 

كتعترض الترجمة عدة مشاكؿ، فمنيا المعرفية كمنيا مشاكؿ خاصة بالمترجـ كقد تصؿ إلى المشاكؿ االجتماعية كخصكصية الثقافة المنتجة ك 
. الثقافة المستقبمة

: 38بعضا منيا" محمد زرماف"ذكر 

. (كيدخؿ في ىذا حماس الناشر لنشر كتاب مترجـ بدافع جني األرباح الكفيرة)غياب التخطيط كالتنظيـ  -1
كسبب ذلؾ إسناد مناصب المسؤكلية لممترجميف الحاذقيف فتمتص ىذه المناصب كؿ جيكدىـ كأكقاتيـ )قمة المترجميف المقتدريف  -2

كال يجدكف الكقت الكافي لمتفرغ لمترجمة، ككذلؾ ميؿ كثير مف المترجميف إلى تعاطي الترجمة الفكرية عف طريؽ العمؿ في 
 .(المؤتمرات الدكلية

أغمب اإلنتاج المترجـ تغمب عميو العمـك االجتماعية كاإلنسانية في السياسة كاألدب كالتاريخ ): تبلؿ في األعماؿ المترجمةخاال -3
 .(كالنقد كالديف كفي المرتبة التي بعدىا كتب التسمية كالكتب التعميمية التي تجمب الربح السريع، بينما الترجمة العممية ىزيمة جدِّا

بدؿ أف يحدد العرب نكعية المعارؼ التي تضعيـ في الطريؽ الصحيح )كقكع الترجمة تحت سمطة اآلخر شكبل كمضمكنا  -4
 .(لتقدـ باعتبار أنيـ أمة ذات تراث حضارم راحكا يتتبعكف ما يثير اىتماـ الغربييفؿالمؤدم 

 .غياب القرار السياسي الذم يعطي الترجمة المكانة المركزية في المشركع الحضارم -5
 . حكؿ كظيفة الترجمةاإلستراتيجيةغياب الخطة  -6
 .ندرة المؤسسات الميتمة بعممية الترجمة -7

لـ تتناكؿ الترجمة مف الداخؿ، فقط اىتمت بالمشاكؿ االجتماعية  (سياقية)كالمبلحظ مف خبلؿ ما قّدـ مف مشاكؿ أنيا مشاكؿ خارجية 
. كاإلستراتيجيةكالسياسية 

 " :الترجمة كالمصطمح " كيضيؼ الباحث أسبابا أخرل تدخؿ في ىذا السياؽ كاف قد ذكرىا السعيد بكطاجيف في كتابو 

 .39"كنقصد تفاكت المدارؾ مف باحث إلى آخر كمف بمد إلى آخر بسبب المغة كالتككيف , ػػػ تبايف مستكيات التمقي كالتأصيؿ " 

 40".ػػػػ عدـ اتفاؽ المختصيف حكؿ السابقة الكاحدة أك البلحقة الكاحدة لتبايف الثقافة كالمنطؽ كالمغة أك لضغكط غير لسانية " 

                                                             
. 308ص  – 2004– الجزائر – مجمة المجمس األعمى لمغة العربية – سانية ؿإشكالية المصطمح في الترجمة اؿ: "أحمد حساني 37
. 47 -34ص ص – " إكراىات الكاقع كتصكرات المستقبؿ– الترجمة في الكطف العربي "محمد زرماف  38
39

  .28 ص 2009 1 انسعٍذ تٕطاجٍٍ ــ انرزجًح ٔانًظطهخ ـ يُشٕراخ االخرالف ـ انجشائز انعاطًح ـ انجشائز ـ ط
40

  .28 انًزجع َفسّ ص 
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 كنقصد بغياب المرجعية إقداـ المترجـ عمى ترجمة النص النقدم في غياب مرجعيتو؛ أم : "غياب المرجعيةكقد ذكر حفناكم بعمي سببا آخر متمثبل في 
عدـ اإللماـ بالسياؽ التاريخي كباألسس النظرية لمنص المترجـ مع العمـ أف كؿ ما يعبر عنو النقد مف أفكار كنظريات كاتجاىات ىك حمقة مف حمقات 

 .41"السياؽ الثقافي كاالجتماعي لمغة المصدر

 :كيذكر أحمد حساني إشكاالت أخرل تكاجييا ترجمة المصطمح

كقد يصبح اضطراب المصطمح عائقا معكقا لطرائؽ الترجمة بعامة كالترجمة المسانية بخاصة مما يعّطؿ آليات اإلبداع " -1
 .كالمساىمة في إنتاج الخطاب العممي

التصكر األحادم لمغة العممية االصطبلحية يكشؾ أف يككف منعدما انعداما كميا كذلؾ عائد إلى غياب الكعي المنيجي في الفكر  -2
 42".العربي المعاصر

االعتماد المطمؽ عمى رصيد المغة األخرل في اصطناع المصطمح، دكف التفكير في تييئة أرضية تتضمف كجكد ثقافة  -3
كقد استفاؽ الباحث ميمكد عبيد منقكر إلى إشكاالت معرفية كقعت فييا الترجمة، األمر الذم أحدث . اصطبلحية لسانية عربية

 :43خمطا كبيرا في مسار بعض الكتابات النقدية كمف بينيا
استمداد الباحث العربي مف النقد الغربي في المفاىيـ النقدية دفعة كاحدة دكف أف يعرؼ كيفيـ مراحؿ الحركة النقدية األجنبية  -4

 .كحيثياتيا تجاىبل نشأتيا الطبيعية كميتما بما يبلئـ اإلبداع األدبي
بؿ إف كثير مف المفاىيـ النقدية التي أدخمت إلى الساحة العربية جاءت جاىزة قبؿ أف تنشأ األعماؿ األدبية التي تنطبؽ "  -5

  ".عمييا
كقد تطرؽ السعيد بكطاجيف لمثؿ ىذه األسباب حينما تحدث عف األخذ مف المغات , كىذا خمط كبير كقعت فيو الكثير مف الدراسات النقدية

  :44األخرل كما صاحبو مف خمط

 .ػػػ محاكلة التعامؿ الحرفي مع المغات األخرل دكف األخذ في الحسباف الشحنة الداللية كالمرجعية التي تميز ىاتو عف تمؾ 

ما يفسر التراجع عنيا لعدـ مكافقتيا داللة المصطمح األجنبي أك لعدـ شمكليتيا أك ألسباب أخرل , ػػػػ التسرع في كضع بعض المصطمحات 
 .تعدـ قابميتيا لمنحت أك االشتقاؽ 

عدـ استقرار المصطمح النقدم مشكمة، فيناؾ الكثير مف المصطمحات المتعددة المعنى كالمفيـك عند النقاد فضبل  يرل أف" بساـ قطكس"أّما 
 .45 عف تأرجح المعنى لممصطمح النقدم عند الناقد الكاحد

 مف مناىج نقدية ُمرجعا المشكمة كميا إلى الصعكبة  قد عزل صاحب المرايا المقعرة المشكمة إلى الحداثة كما بعد الحداثة كما حاـ حكليماك
 :46كالغمكض المتعمد في ىذه المناىج 

                                                             
أفريؿ - 5، 4ع   – مجمة النص كالناص – -" مصطمح الشعرية في الخطاب العربي–إشكالية ترجمة المصطمح النقدم : "حفناكم بعمي 41

. 56 ص 2005جكيمية 
42

 301 – 2966ص ص – " إشكالية المصطمح في الترجمة المسانية: "أحمد حساني 

– اتحاد الكتاب العرب – مجمة التراث العربي – " مصطمحات السيميائية السردية نمكذجا– إشكالية المصطمح النقدم : "ميمكد عبيد منقكرد 43
. 3 – 1ص ص  – 2006– كانكف األكؿ  – 104ع – دمشؽ 

44
 .28انسعٍذ تٕطاجٍٍ ــ انرزجًح ٔانًظطهخ ص  
. 324ص – المغة العربية في مكاكبة العمـك الحديثة : قضايا المصطمح– بساـ قطكس  45
 .117ص  – 2001أغسطس – الككيت – مطابع الكطف – عاالـ المعرفة – عبد العزيز حمكدة المرايا المقعرة  46
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ترجمة النظريات النقدية خاصة الحداثية كما بعد الحداثية تمثؿ أعمى درجات التحدم لقدرات المترجـ لغكيا كذىنيا، فالمترجـ يجد  -1
نفسو يتعامؿ مع مصطمحات لغكية مفردة أك مركبة لـ يحدث االتفاؽ عمى دالالتيا بيف أبناء الثقافة الكاحدة كأحيانا بيف أبناء 

 .الثقافة التي أفرزتيا
 ىذا الذم يجعؿ "نكطيقيةميارتباط المدارس النقدية الحداثية كما بعد الحداثية بالفمسفة األكربية الحديثة خاصة الظاىرانية كالير -2

 .إدراؾ المعنى صعبا حتى عمى قارئ مف داخؿ الثقافة نفسيا
 . النقدم كأىميتوالنصالعنصر الحداثي كما بعد الحداثي القائـ عمى تعمد الغمكض كاإلبياـ لتأكيد إبداعية  -3

كما أخذ بكطاجيف عمى المعاجـ المغكية نفسيا كقكعيا في خطأ كبير كمجمع دمشؽ الذم قفز عمى مجيكدات القدامى مف فبلسفة كمناطقة كدكرىـ في 
... إذ اقترب الطرح المجمعي مف الطرح العاطفي رغـ ما يبدك عميو مف جدية ليست مؤىمة بالضركرة لحؿ معظمة بيذا الحجـ  " الترجمة كالتأسيس ليا

 :تعامؿ مع منشكره بطريقة مدعاة إلى المساءلة لعدة أسباب 

 ػػ القفز عمى مجيكدات القدامى 1

 ػػػ إغفاؿ طركحات المناطقة كدكرىـ النّير في الترجمة كالتأسيس2

 .47 . "ػػػ عدـ اإلنتفاع مف طركحات الفبلسفة التي تناكلت بالدرس مسألة المصطمح كأفردت لو بحكثا كترجمات3

أما قضية المترجـ فمف مشاكميا قمة .    كيخمص الباحث إلى أف اضطراب الترجمة في الكطف العربي عائدة إما إلى المترجـ أك إلى المصطمح ذاتو 
كأما . كقمة الكعي بالمنيج الذم أنتج المصطمح , كالتسرع في ترجمة المصطمحات , المترجميف األكفاء كتفاكت مداركيـ كثقافتيـ كاختبلفيـ فيما بينيـ 

 . قضية المصطمح فمف مشاكميا اضطراب المصطمح سكاء المصطمح األصؿ أك المصطمح المترجـ 
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أصول المصطلح النقذي السيميائي                     

 عنذ مرتاض
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 المبحث األول

:  مصطمح السيميائيةأصول

 :ــ تعريف المصطمح1

 :للةــ 1ــ1

  :عند العربأ ػ ــ 1ــ1

: اآلتي(كسـ)كرد في لساف العرب البف منظكر في مادة   

: أنشد ثعمب.الكسـ أثر الكّي ك الجمع كسـك :كسـ"

يـ رظمت تمكذ أمس بالص

كصمباف كسباؿ الرـك 

 ترشح إال مكضع الكسـك 
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أنو كاف يسـ إبؿ الصدقة أم يعمـ :ك في الحديث...كقد كسمو كسمان كسمة إذا أّثر فيو بسمة ك كيٍّي ...
كالسمة ك الكساـ ما ُكِسـ بو .كأصؿ الياء كاك.عمييا بالكي،كاتَّسـ الرجؿ إذا جعؿ لنفسو سمة ُيعرؼ بيا 

. 48"المككاة أك الشيء الذم يكسـ بو الّدكاب:البعير مف ضركب الصكر ك الميسـ

ك الّسكمة ك السيمة ك  :ـ-ك-س:"في الداللة عمى العبلمة في الشيء (سـك)ك (كسـ)ك تتقاطع مادة   
ـ الفرس جعؿ عميو السِّمية  : السيماء ك السيمياء حجارة مف طيف مسكمة :قكلو عّز كجؿك, العبلمة،كسكَّ
ُركم عف الحسف أنيا معّممة ببياض ك حمرة ك قاؿ غيره مسّكمة :قاؿ الزجاج  .عند ربؾ لممسرفيف 

.  يعمـ بسيماىا أنو مما عذب ا بيا,بعبلمة يعمـ بيا أنيا ليست مف حجارة الدنيا 

. مسّكمة أم عمييا أمثاؿ الخكاتيـ :الجكىرم

كقكليـ عميو سيما حسنة معناه عبلمة ك ىي مأخكذة مف كسمت أسـ األصؿ في سيما ِكْسمى فحكلت ..."
. الكاك مف مكضع الفاء فكضعت في مكضع العيف كجعمت الكاك ياءن لسككنيا ك انكسار ما قبميا

. السِّـ العبلمات عمى صكؼ الغنـ :قاؿ ابف العربي 

: قاؿ الراجز

. 49"لو سيماء ال تشؽ عمى البصر *** غبلـ رماه ا بالحسف يافعان 

كلكف النقاد يعتمدكف عمى المادة الثالثة  ،" السيميائية"ك كبل المادتيف يستخرُج منيما مصطمح  
 50 .مثؿ عبد الممؾ مرتاض(س،ك،ـ)

تعرفيـ                    :كرد كذلؾ مصطمح السيمياء في القرآف الكريـ بمعنى العبلمة في قكلو تعالى  
 كبلِّ  يعرفكف ك عمى األعراؼ رجاؿ:ككذلؾ قكلو تعالى . 273:البقرةبسيماىـ ال يسألكف الناس إلحافان 

 جاء في قكلو تعالى ك29:الفتح  أثر السجكد ف سيماىـ في كجكىيـ ـ :،ككذلؾ46: األعراؼبسيماىـ

                                                             
 .927،ص3ابف منظكر،لساف العرب المحيط ،دار لساف لعرب،بيركت ،ج 48
 .245،ص2 ،جنفسوالمرجع  49
50

 .147 ص2007, انجشائز, عثذ انًهك يزذاع ـ َظزٌح انُض األدتً ـ دار ْٕيح  
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كقد جعؿ :" ... كجاء في تفسير السعدم ليذه اآلية األخيرة . 41الرحماف  يعرؼ المجرمكف بسيماىـ 
  .51"عبلمات يعرفكف بيا ,ألىؿ الخير كالشر يـك القيامة 

 : عف أبي سعيد الخدرم رضي ا عنو عف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿككذلؾ 
الديف كما يمرؽ السيـ مف  يخرج ناس مف قبؿ المشرؽ كيقرؤكف القرآف ال يجاكز تراقييـ يمرقكف مف"  

 ." قيؿ ما سيماىـ قاؿ سيماىـ التحميؽ أك قاؿ التسبيد الرمية ثـ ال يعكدكف فيو حتى يعكد السيـ إلى فكقو

 .في الثقافة العربية  معناه  العبلمة (مياءمالس)يتبيف أف لفظمف خبلؿ ىذا الحديث كىذه اآليات 

  

  :عند اللربــ ب ــ 1ــ1

 التي ىي األصؿ المغكم لمسيميكلكجيا أك  signe  كرد في معجـ المسانيات تعريؼ السمة أك اإلشارة 
 يعّيف (أ)فالعنصر , في المعنى األعـ يعّيف كؿ شيء مثؿ الرمز أك اإلشارة : " السيميكتيؾ ما يمي 

 .52"المكف األسكد في السماء يدؿ عمى كجكد السحاب : مثؿ  . (ب)بطبيعة متنكعة بديبل عف العنصر 

أك شكؿ أك , في المعنى األعـ كؿ ىدؼ :"   كقد تكرر ىذا التعريؼ في المعاجـ األخرل فمثبل ُيعرؼ 
عبلمة , إيقكنة : كنقبؿ عادة الشيء الذم يعطى لنا مف بيرس ... ظاىرة التي تمثؿ شيئا آخر غير نفسو 

    53."رمز , 

ىك ككف الشيء ُكضع ليدؿ عمى شيء  " signe "يبلحظ الباحث أف التعريفيف يتفقاف في أف مصطمح 
 .آخر 

  : استخالص ج ـــــ 1ــ1

                                                             
51

 .902د خ ص , يظز ,عثذ انزدًاٌ تٍ َاطز انسعذي ـ ذفسٍز انسعذي ـ يكرثح اإلًٌاٌ ـ انُاطزج  
52 _    Jean dubois et autres _ Dictionnaire de linguistique et des siences du langage 

21 rue du montparnqsse 75283 _ paris cedex 06 P 430 
 

53
 Georges Mounin _ Dictionnaire de  linguistique_ 4 edition_ 2004_6avenpe reille 75014 Paris _ presse 

universitaires de france . p 299.   
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تبيف لمباحث أف المصطمحيف  " signe"أك مصطمح " السمة"مف خبلؿ ما تقدـ مف تعاريؼ لمصطمح 
 . متطابقاف إلى درجة كبيرة فكبلىما شيء ُكضع بقصد أـ بغير قصد ليدؿ عمى شيء آخر 

 

: اصطالحاًة -2ــ 1

: عند العرب-أ-2ــ 1

كمف ىؤالء الذيف ,   عرؼ العمماء العرب التفكير السيميائي منذ القدـ كقد اختمفكا في رده إلى أصمو 
كتاب الّدر النظيـ في أحكاؿ عمـك التعميـ "في مخطكطة تنسب لو عنكانيا "ابف سينا"تناكلكا ىذا المصطمح 

عمـ يقصد فيو كيفية تمزيج القكل التي في جكاىر .عمـ السيميا:" إذ يقكؿ "عمـ السيميا"في فصؿ عنكانو" 
 ليحدث عنيا فعؿ غريب ،كىك أيضا أنكاع فمنو ما ىك مرّتب عمى صفة اليد كسرعة مالعالـ األرض

ك األكؿ مف ىذه األنكاع ىك السيميا بالحقيقة ك الثاني مف فركع اليندسة ك سنذكره ك الثالث ىك  الحركة ،
 54..."الشعكذة

. ك يتبيف مف خبلؿ ىذا النص أف عمـ الّسيميا عند ابف سينا ىك عمـ الّسحر ك التنجيـ

أّما ابف خمدكف فيعطي ىذا العمـ بعدان آخر فيك يدخمو في الطمسمات التي ىي مف خاصية أىؿ    
ُنقؿ كضعو مف  ك ىك المّسمى ليذا العيد باِلسيْميا،:"  أسرار الحركؼ قائبلن ـالتصّكؼ ك قد رادفو بعؿ

 .55"فاستعمؿ استعماؿ الخاص الطمسمات إليو في اصطبلح أىؿ التصكؼ مف المتصّكفة،

ابف خمدكف ربط ىذا العمـ بالمتصكفة ك بظيكر الخكارؽ عمى أيدييـ ك في خضـ حديثو ذكر مصطمح  ؼ
. باليمزة"السيمياء"

                                                             
رشيد بف مالؾ منشكرات االختبلؼ الجزائر :ميشاؿ آريفية كآخركف ،، تر ػػ السيميائية أصكليا ك قكاعدىا:ػ مقدمة كتاب  عز الديف المناصرة54

.  23،ص2002
سييؿ : :مراجعة (ديكاف المبتدأ ك الخبر في تاريخ العرب ك البربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر) عبد الرحماف بف خمدكف،المقدمة  55

 . 664 ،ص2001،دار الفكر ،بيركت 1زكار،ج
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ك قد كصؼ رشيد بف مالؾ سيميا ابف خمدكف بأنيا ال تغطي ما يحممو التصكر المعاصر إال أنو احتفظ   
.  مع اختبلؼ طفيؼ في البلحقةةباإلنجميزمبو لككنو يعادؿ أغمب الصكر الصكفية في الكممة 

ىي مف أساسيات - كما ُيعمـ –ك الداللة  ,تكمـ عف الدالئؿ كأضربيا ,    أما الجاحظ كاف سابقا لعصره 
أكليا المفظ ثـ اإلشارة ثـ العقد ثـ الخط ثـ الحاؿ ك تسمى  :"ك قد قّسميا إلى خمسة  عمـ السيميائية،

ية أختيا،كىي ؿكلكؿ كاحد مف ىذه الخمسة صكرة بائنة مف صكرة صاحبتيا ك حمية مخالفة لح...ُنصبة
سير كعف أجناسيا ك أقدارىا ك عف ؼف أعياف المعاني في الجممة ثـ عف حقائقيا في التعتكشؼ لؾ 

 56."خاّصيا ك عاّميا

، فيك مراتب أعطاىا أربعة كقديؿ فييا ص في تقنيف العبلمة ك التؼكاف لو فضؿ السبؽ أما الغزالي فقد     
فالكتابة دالة عمى .إّف لمشيء كجكدان في األعياف ثـ في األذىاف ثـ في األلفاظ ثـ في الكتابة :" الذم قاؿ 
 .57"ك الذم في النفس ىك مثاؿ الكجكد في األعياف كالمفظ داؿ عمى المعنى الذم في النفس ، المفظ ،

:  أربعة أساسية ىي مراتبفالعبلمة في نظر الغزالي تتألؼ مف  

المكجكدة في األعياف،المكجكدة في األذىاف،المكجكدة في األلفاظ،المكجكدة في الكتابة ك يبدك أف الغزالي 
بداع النظاـ التكاصمي،إْذ أف اإلنساف يكّيؼ تعاممو مع الكاقع الخارجي مف خبلؿ إقد أدرؾ أىمية المغة في 

م الداؿ كفؽ التصكر الحسي ك ما يكفره المحيط زكفاءتو العقمية التي تسمح لو بابتكار النمط الترمي
نفس ىذا طرح  القرطاجّني كحتى أفك .االجتماعي مف إشارات ك رمكز ترتبط بعالـ األشياء المحسكسة

إف المعاني ىي الصكر الحاصمة في األذىاف عف األشياء :"  حيف قاؿ "منياج البمغاء"الطرح في كتابو 
فإذا عبر عف تمؾ الصكرة , فكؿ شيء لو كجكد خارج الذىف تطابؽ لما أدرؾ منو . المكجكدة في األعياف 

الذىنية الحاصمة عف اإلدراؾ أقاـ المفظ المعبر بو ىيئة تمؾ الصكرة الذىنية في أفياـ السامعيف كأذىانيـ ، 
فإذا احتيج إلى كضع رسـك مف الخط تدؿ عمى األلفاظ , فصار لممعنى كجكد آخر مف جية داللة األلفاظ 

                                                             
 .91 ص 1 ػ ج1947حسف السندكبي ػ القاىرة : الجاحظ ػ البياف كالتبييف ػ تح  56
 .35،36ص ص  (ت.د) 2سميماف دنيا ،دار المعارؼ القاىرة ط:تج أبك حامد الغزالي ،معيار العمـ ، 57
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مف لـ يتييأ لو سمعيا مف المتمفظ بيا صارت المعاني فيككف ليا أيضا كجكد مف جية داللة الخط عمى 
    58". األلفاظ الدالة عمييا 

  فالقرطاجني بيذا القكؿ قد ربط العبلقة التكاصمية بيف المتكمـ كالمستمع بكاسطة المفظ كجعمو  محكر 
 . العبلقة التكاصمية ككنو يترجـ الصكرة الذىنية لتكصيميا لممستمع 

 فيك ال يميؿ إلى رأم كاحد بؿ يرل أف اك تحدث أبك ىبلؿ العسكرم عف قصدية العبلمة ك اعتباطيتو  
دَث "ف العبلمة إك فّصؿ في ذلؾ قائبلن  كبلِّ مف قصدية العبلمة ك اعتباطيتيا جائز، يمكف أف يستدؿ بيا أَثقَثصَث

فاعميا ذلؾ أـ لـ يقصد ك الشاىد أف أفعاؿ البيائـ تدؿ عمى حدثيا ك ليس ليا قصد إلى ذلؾ ك آثار 
استدلمنا عميو بأثره كليس  :المص تدؿ عميو ك ىك لـ يقصد ذلؾ كما ىك معركؼ في عرؼ المغكييف يقكلكف

  59" ىك فاعؿ ألثره مف قصد

ثارىا العسكرم ىي محّؿ جداؿ في الفكر السيميائي أ القضية التي قك ال يخفى عف القارئ أف ىذ  
االتجاه التكاصمي )  (داؿ ك مدلكؿ ك قصد)ف لمعبلمة بأ فيناؾ مف يقكؿ فالمعاصر كانقسـ ليذا اتجاىا

داؿ ك مدلكؿ كجانب ) يقكلكف لمعبلمة ( الداللي كعمى رأسيـ بارتق االتجا)كآخركف  (كعمى رأسيـ سكسير
 . (تأكيمي

ىناؾ إرىاصات عند العرب لـ إف : يقكؿ   تأسيسان عمى ما تقّدـ مف آراء ك أقكاؿ يستطيع الباحث أف 
لكف ىذه الجيكد النقدية ساىمت في كضع أساسيات الفكر السيميائي  ,  بذاتو ا قائـاتكتمؿ لتشكؿ عمـ
 .  كسيركرة عجمتو 

 

 :عند اللرب_ ب-2ــ 1

                                                             
 ص ،ص1986 ،لبناف, بيركت, الغرب اإلسبلمي محمد الحبيب بف الخكجة ،دار : حاـز القرطاجّني ،منياج البمغاء ك سراج األدباء،تح 58

18 ,19. 
. 16،ص 1964، 4أبك ىبلؿ العسكرم ،الفركؽ في المغة ،درا اآلفاؽ الجديدة ،بيركت،ط 59
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يعكد التفكير السيميائي إلى ألفي عاـ تقريبان إلى أياـ الركاقييف الذيف تنبيكا إلى االختبلؼ بيف أصكات   
فيـ يميزكف بكضكح بيف العبارة كالمضمكف كالمرجع كيبدك أنيـ نقمكا :"  كقد قاؿ عنيـ إمبرتك إيكك المغة ،

 60".الثبلثية التي أكحى بيا أفبلطكف كأرسطك كلكنيـ درسكىا بدقة قمما كجدت لدل تبلميذىـ المعاصريف 

غسطيس بسؤالو عف أانتقؿ التفكير السيميائي في القرف الرابع كالخامس خطكة أخرل مع القديس  ك   
,  بيف نظرية العبلمات كنظرية المغة  De Mogistroكّحد أغسطيس في كتابو " إذ التأكيؿ ك التفسير 

مثؿ البلفتات كالحركات , التي تمثؿ العبلمات المغكية مف بينيا صنفا , كتعرؼ عمى جنس العبلمات 
 61".كذلؾ قبؿ سكسير بستة عشر قرنا,كالعبلمات اإلشارية 

تعّد المرحمة الحقيقية في تمييز السيمياء عف غيرىا  (جكف لكؾ) يمكننا القكؿ أف مرحمة17ك في القرف   
 .62عمـ السيمياءػػػػ 3 (الفيزياء)عمـ الطبيعة- 2 عمـ األخبلؽ-1:لى ثبلث عمـك إفقد صنفيا  .مف العمـك 

 .63 ك الذم يعني اإلشارةSemeionsإلى اليكناف بو يعكد  "بيير جيرك"فإفالسيميائية أما عف مصطمح   

ك  (Sémiotique)ف ىناؾ اختبلؼ في تحديد المصطمح األنسب ليذا العمـ فيناؾ مصطمح    كا  
ك الثاني مصدره الثقافة األكربية  (بكرس) الثقافة األمريكية قأما األكؿ فمصدر (Semiologie)مصطمح

ك ىك األسبؽ في " بكرس" بالمنطؽ ك الفمسفة لدلSémiotique، ك ارتبط مصطمح (دم سكسير)
كأعرؽ ميبلدا , أقدـ كجكدا " السيمكتيكا"يبدك أف مصطمح : " إذ يقكؿ مرتاض في ىذا الشأف , الظيكر

 الذم لـ يتداكلو (حتى نزيؿ المبس " السميكلكجيا"أك ) في الثقافة األكربية مف مصطمح السيميائية (1555)
فقد ارتبط بالمسانيات فيذا دم سكسير في  (Semiologie)أما  64. "1910دك سكسير إال زىاء سنة 

 يمكننا أف نتصكر عممان مكضكعو دراسة حياة اإلشارات في المجتمع،:"محاضراتو يبشِّر بيذا العمـ قائبلن 
 مف عمـ النفس االجتماعي ك ىك بدكره جزء مف عمـ النفس العاـ ك سأطمؽ عميو ان مثؿ ىذا العمـ يككف جزء

                                                             
60

 .76 ص2005 1ط, تٍزٔخ نثُاٌ , انًُظًح انعزتٍح نهرزجًح , أدًذ انظًعً : إيثزذٕ إٌكٕ ـ انسًٍٍائٍح ٔفهسفح انهغح ـ ذز  
61

 .84: انًزجع انساتك ص 
 94 ،ص 1986، 5،مجمة الدراسات األدبية ك المسانية ،فاس،ع"في السيميائيات العربية "حنكف مبارؾ، 62
 09 ،ص 1988 ، 11شي، دار طبلس لمدراسات ك الترجمة دمشؽ ،طامنذر عي:،تر (السيمكلكجيا)بيير جيرك،عمـ اإلشارة  63
64

 .165: عثذ انًهك يزذاع ـ َظزٌح انُض األدتً ـ ص 
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ك يكضح عمـ اإلشارات ماىية مقكمات اإلشارات ك ماىية القكاعد التي تتحكـ . عمـ اإلشارات السيميكلكجيا
  65."لكف لو حؽ الظيكر فعمـ المغة ىك عمـ اإلشارات العاـ...كلّما كاف ىذا العمـ لـ يظير لمكجكد فييا،

إذف يربط سكسير ىذا العمـ بالمجتمع ك ال يفصؿ عف عمـ النفس االجتماعي محددان مكضكعو في   
األمر الذم لـ  (السيميكلكجيا)االشتغاؿ عمى اإلشارات ك قكاعدىا كقد أدرج عمـ المغة العاـ داخؿ ىذا العمـ 

ألف , ك اضطره إلى قمب المسالة عمى رأسيا فقاؿ إف السيميكلكجيا جزء مف المسانيات" بارتركالف"ُيرضِ 
تطمب العبكر عبر المغة ػػػ كؿ نظاـ "  ميمة (..سيمافكر ,  شفرة الطريؽ )كؿ مجمكعة سيميكلكجية 

 66. "سيميكلكجي يمتزج بمغة ػػػ كىكذا السيميكلكجيا ستصبح فرعا مف المسانيات

ىي العمـ الذم يدرس بنية :" طرح دم سكسير عند تعريفو ليذا العمـ قائبلن "بيير جيرك"ك قد تبنى   
. 67"اإلشارات ك عبلئقيا في ىذا الككف ك يدرس بالتالي تكزعيا كظائفيا الداخمية ك الخارجية

ك حديثان أصبحت المعاجـ الغربية ال تفرؽ بيف المصطمحيف فنستعمميا مع بعض بعطؼ إحداىما عمى    
ىي عمـ  (أك السيميكلكجيا)          السيميائية:"  حاؿ تعريفو ليذا العمـ يقكؿ"تكدكركؼ"األخرل، فيذا 

. 68"العبلمات

 أدرج تحتيا مصطمح (Semiologie)   ككذلؾ معجـ الركس حيف تعرض لتعريؼ السيميكلكجيا 
(Sémiotique) عمـ عاـ لئلشارات كالقكانيف التي تسيرىا :"  كلـ يفرؽ بينيما إذ عرؼ السيميكلكجيا قائبل

ىي أبحاث السيميكلكجيا التي تصكرىا دم سكسير في , في الحياة االجتماعية التي تسيرىا مكسكعيا 
 كبصكرة عامة مصطمح سيميكتيؾ ىك المستعمؿ (سيميكتيؾ)مشركعو كالتي تقاطعت مع أبحاث بيرس     

  69" .في أيامنا ىذه 

 
                                                             

 .24،ص1988 ،3ديكئيؿ يكسؼ عزيز،بيت المكصؿ ،المكصؿ ،ط:دم سكسير،عمـ المغة العاـ،ترفيرديناف  65
66  _    Jean dubois et autres _ Dictionnaire de linguistique et des siences du langage  

 p426    
 . 09منذر عياشي ،ص :،تر  (السيميكلكجيا)بيير جيرك ،عمـ اإلشارة  67
68 T.Todorov .O.Ducrot: Dictionnaire Encyclopedique des sciences du langage Edition du seuil .Paris 

.1972.p113 .227يكسؼ كغميسي،إشكالية المصطمح ، ص :  نقبلن عف. 
69

  Le petit Larousse : Paris cedex 06_ 1999 _ 21 Rue du Montparnasse 75283_ p 931   
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 Semionticsمصطمح " في معجمو السيميائي الذم قاؿ بأف "دنياؿ تشاندلر"ك لـ تفت ىذه المبلحظة    
في الكقت الراىف، عمى نحك كبير كمصطمح شامؿ ، يضـ تحتو كبّل مف 

 . 70"السيميكلكجيا ك كذلؾ ما أسماه بيرس السيميكطيقا 

 لكنيـ لـ يأتكا بالجديد فكميـ يقتبسكف مف  ,لسيميائيةؿريؼ اتعطرح ك أكثَثرَث السيميائيكف بعد ىذا في    
ىي العمـ الذم يبحث في  :"يقكؿ عنيا ـ مثبل ـ سكسير ،فيذا لكيس برييطك 

 .71"أنظمة العبلمات أيان كاف مصدرىا لغكيان أـ سننيان أـ مؤشريان 

 

 : مصطمح السيميائية عند مرتاض مصادر _2 

بحث في أصمو المغكم عند العرب، فذىب إلى  "سيميائية"قبؿ أف يتطرؽ مرتاض إلى مصطمح    
ك صّحح الفرؽ بيف السِّمة ك التْسكيـ حيث   فيما بعد،"سيميائية" عميو مصطمح لك بف" السمة" مصطمح

كىك إحداث ...(ك س ـ)كليس مف التّسكيـ  (ك س ـ)إف أصؿ السِّمة في المغة العربية آت مف الكسـ :"قاؿ
ْمـٍ بكيٍّي أك كشـٍ أك قطٍع أك نحكه   72."تأشير أك عَث

كما يذىب إلى ذلؾ أبك عثماف الجاحظ منذ زىاء اثني :"كقد دّعـ ما ذىب إليو برأم الجاحظ حينما قاؿ
كبالثكب ك  -إذا تباعد شخصاف –باليد ك بالرأس ك بالعيف ك الحاجب ك المنكب )عشر قرنان،تككف

 . 73"(بالسيؼ

ؿ في التراث العربي ال يحب أف يأخذ مف النقد الغربي إال إذا عاد    ك ىذا دليؿ عمى أف مرتاضان متأصِّ
. إلى تراثو العربي ك استخمص منو المفيـك األكؿ ليذا المصطمح 

                                                             
شاكر عبد الحميد،أكادمية الفنكف،مطابع المجمس األعمى لآلثار :دانياؿ تشاندرؿ ،معجـ المصطمحات األساسية في عمـ العبلمات ،تر 70
. 192 ، ص 2002،

71 J.Dubios et autres:dictionnaire de linguistique librairie larousse.paris1973.p434.  فريد أمعضشك:نقبل عف "
 .08/07/2010:ممتقى ابف خمدكف لمعمـك ك الفمسفة ك األدب ،تاريخ التنزيؿ: مكقع " المنيج السيميائي

 147عبد الممؾ مرتاض ،نظرية النص األدبي ،ص  72
 .، ص فنفسوالمرجع  73
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فمقد كجدنا الجاحظ يربط :" ك قد أخذ مف الجاحظ أكثر مف ىذا ك في أكثر مف مكضع فيك الذم قاؿ   
. 74"الداللة بالمغة السيميائية كما يربط السِّمة بالمغة عمى نحٍك ما في حديثو عف نظرية البياف

ية لمسِّمة حيث يسمَثكف اإلبؿ بميسـ خاص لكي مؿإلى الممارسة الع- حسب مرتاض -بؿ تطرؽ العرب 
. 75ُتعرؼ عندما ُتسرؽ أك تيرب

الجاحظ ،الذم سبؽ زمانو فتحدث عف أنكاع التبميغ السيميائي في كتابو  ك قد شكر مرتاض سعي   
ا جعؿ المفظ لمسامع ك جعؿ اإلشارة لمناظر ك أشرؾ الناظر كالبلمس في معرفة  :"الحيكاف حينما قاؿ 

البلمس ك جعؿ الخّط دليبلن عمى ما غاب مف  العَثْقد إاّل بما فضؿ ا بو نصيب الناظر في ذلؾ عمى قدر
. 76"ك لـ يجعؿ لمّشاـ ك الذائؽ نصيبان (...)أعكانو   مكصكالن بينُو ك بيفاحكائجو عنو، كسبب

فقاؿ بأف الجاحظ يتحدث في ىذا النص  ك قد أعطى مرتاض ىذا الكبلـ الصيغة العممية المعاصرة ،  
المتمقي أك )أداة االتصاؿ بالسامع - المنطكقة – أنكاع التبميغ السيميائي فيجعؿ السِّمة المفظية سمة "عف 

المستقبؿ فيي سمة مرمكقة ،في حيف جعؿ سمة اإلشارة لمناظر كحده ،كىك ما نطمؽ عميو نحف السِّمة 
فيك يكازف .لـ ينسو النقد الغربي ك إجراءاتو ك خصكصيتو التراث العربي /ك أخُذه مف الجاحظ,77"البصرية

بيف الفكر العربي ك الفكر الغربي ك يحاكؿ أف يخرج بفكرة تككف كسطان بينيما ك مقبكلة مف الطرفيف في 
. آف معان 

 Sign / sign أف يككف مقاببلن لممصطمح األجنبي(سمة)ك يظير ذلؾ في اختياره لمصطمح

:ك ذلؾ لعّدة أسباب مف بينيا  

أف العبلمة استعممت في الفكر النحكم العربي بمعنى الحقة تمحؽ فعبلن مف األفعاؿ أك اسما مف -"أ
فيستحيؿ مف حاؿ إلى حاؿ لمنيكض بكظيفة داللية يقتضييا المقاـ، ك لّعؿ - دكف الحركؼ– األسماء 

                                                             
 .166 ،صنفسوالمرجع  74
 .فالمرجع نفسو،ص  75
 .46، 45 ،ص 1الجاحظ ،الحيكاف ، ج 76

 .167عبد الممؾ مرتاض،نظرية النص األدبي،ص  77
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عمى عيدنا ىذا قد يزيد ىذا األمر  اصطناع ذلؾ المصطمح النحكم في أصمو في المفاىيـ السيميائي
.78"اضطرابان ك التباسان   

يتعامؿ معو  ، دقائقو  ؿراعيػجد أف مرتاضان مْشبع بالتراث العربي عالـ بخفاياه ـػمف خبلؿ ىذا النص ف
.م بكعي معرؼ  

  كاقترح أف يككف مصطمح (signe )   مقاببل لمصطمح السمة بدؿ ( La marque ) مع 

79.كاحداقراره أف بيرس استعمميما في مكقؼ   

      ك قد تكّغؿ مرتاض أكثر في الفكر الغربي حيث أخذ عف طكدكركؼ مفيـك السِّمة ،    

.80" آخرئاشيء جيء بو ليمثؿ شي ":ك كذلؾ عف قريماس الذم عرفيا في معجمو قائبلن   

 – sémiotique –semiotics( )semiologie ) يؤصؿ مرتاض لممصطمحييف الغربييفىذابعد   
semiology)  ىما آتياف مف األصؿ اإلغريقي المركب "فقاؿ عنيما(semiotike)  ك ىك مف بمكرة شارؿ

   81." فيك الذم كاف يعّدىا بمثابة العمـ الكمي لمسمات الذم يشمؿ كؿ السمات  (1839 -1914)بيرس 

ك لـ يحْد مرتاض عف بقية النّقاد العرب في ىذا فالكؿ يعمـ أف بيرس ك ىك أكؿ مف تكمـ في السيميائية   
ك لكف لـ تتخذ ىذه السيميائية شكؿ المشركع العممي إال مع بيرس ك سكسير معان ك ىذا الذم يقّره 

. 82مرتاض

ك أف مفيـك  (لكؾ،بيرس خصكصان )ك أقّر كذلؾ أف السيميائيات ترتبط أساسا بالثقافة األنجمكامريكية   
، ك يبدك لو أف (قريماس ،بارت،كريستيفا)مرتبط بالثقافة الفرنسية  (السميكلكجيا)السيميائية
. 83 مف مصطمح السميكلكجيااألكربية كجكدان في الثقافة أقدـ" السيميكتيكا"مصطمح

                                                             
  .148ص  المرجع نفسو، 78
 .149ص  ،نفسوالمرجع  79
80 Courtes et Grimas sémiotique. Dictionnaire raisonne de la theorie du langage . seriel . paris.    1972 / 

semiosis 153 ،صالسابؽالمرجع نقبل عف . 
 .158،ص نفسو المرجع 81
 .159المرجع نفسو ،  82
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ك يعترؼ قبؿ أف يفّرؽ أف الفضؿ " Sémiotiques"ك"Sémiologie"ك يفرؽ مرتاض بيف مصطمحيف   
إلى النظرية، ك ينصرؼ  (Sémiologie–السيمائية )في ذلؾ عائد إلى يممسميؼ، حيث ينصرؼ مصطمح

كىي سيرة يمكف إتباعيا "إلى التطبيقات أك القراءة السيميائية  (Sémiotiques–السيميائيات  )مصطمح 
  .84" آخررأمالمترادفيف في . لمتمييز بيف المصطمحيف االثنيف المتداخميف في رأم

ك قد كرر ىذا الصنيع في مكضع . لـ يتحرج في األخذ مف النقد الغربيامف خبلؿ ىذا نرل أف مرتاض   
  Sémiotiques  /   Sémiologie :حينما أعجبو تفريؽ يممسميؼ بيف, آخر مف مؤلفاتو

كقد يككف ىذا ىك المخرج العممي الرصيف الذم يمكف أف يسيـ في حؿ ىذه اإلشكالية المفيكمية :" كقاؿ   
ة مف العبلقات ػشبؾ " بػأنيا ما عّرفياػخذ تعريؼ السيميائية مف قريماس حيفأبؿ ال يتحرج كذلؾ مف , 85"

 ضفيك يعتمد كثيران عمى قريماس ك خاصة في تحديد حقيقة ك كنو السيميائية في بع, 86"ؿػمة بتسمسػالمنتظ
.87مؤلفاتو  

مف ما ُعرض مف أقكاؿ كآراء نخمص إلى أف مرتاضا يعتمد عمى المغة العربية كثيرا في إرجاعو 
فقد صّحح األصؿ المغكم لمصطمح السيميائية فيك آت مف الكسـ كليس مف , المصطمحات ألصكليا 

رىاصات ليذا المصطمح عند العرب القدامى كخاصة عند (س ك ـ)التسكيـ   كذىب إلى أف ىناؾ أصكال كا 
.الجاحظ   

كاختار بدلو " سمة " مقاببل لمصطمح  "  la marque :" يككف مصطمح   ككذلؾ رفض أف   

  ."Le signe"      

Semiotike    أما عف ىذا المصطمح عند الغرب فقد قاؿ بأنو آت مف األصؿ اإلغريقي    

                                                                                                                                                                                                                            
. 165 ،صنفسوالمرجع  83
. 33 ،32صص   ،2003كىراف ،–دار الغرب لمنشر كالتكزيع -تأسيس لمنظرية العامة لمقراءة األدبية– عبد الممؾ مرتاض، نظرية القراءة  84
 .162عبد الممؾ مرتاض، نظرية النص األدبي ،ص  85
 .21ص, بف عكنكف , ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الممؾ مرتاض،أ،م،دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلم، 86
. 1995الجزائر –  ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الممؾ مرتاض ،تحميؿ الخطاب السردم معالجة تفكيكية مركبة لركاية زقاؽ المدؽ، 87

 .08، 07صص 
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كتطرؽ إلى اختبلؼ الغربييف في اختيار المصطمح األنسب ىؿ ىك السيمكتيؾ أـ السيميكلكجيا كأعجبو رأم 
.يممسميؼ المذككر آنفا   

رل بؿ يحاكؿ اقتفاء أثر الحقيقة خ يرل الباحث أف مرتاضان ال يتعسؼ ك ال ينظر إلى جية دكف أك
كال ييمو أف يتبنى رأيا غربيان كاف أـ شرقيا ك ال يضيره أف  (د الغربػم أك عفػفي التراث العرب )العممية

.ق ك بطبلنو بعد إطبلع ك مدارسةأ خطأليتراجع عف رأم ر  

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

  األدبية/ مصطمح الشعرية أصول

 :تعريف المصطمحــ 1

 :  للة ــ1ــ 1

 :عند العرب-  ــ أ1ــ 1

 :األتي (شعر)كرد في لساف العرب البف منظكر في مادة    
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 .شَثعر بو كشَثُعر يشُعر شعرنا كشعرنا كشعره كمشعكرة كشعكرنا كشعكرة كشعرم كمشعكراء:شعر" 

  .1"كالشعر منظـك القكؿ غمب عميو لشرفو بالكزف كالقافية

 

  : عند اللرب–ب  ــ 1ــ 1

يقاعات " : " poésie "   كرد في قامكس الركس الفرنسي تعريؼ مصطمح  ىك فف جمع األصكات كا 
يحاء بأحاسيس كعكاطؼ    .288"الكممات في لغة مف أجؿ استحضار صكر كا 

 .مكممة باألحاسيس كالصكر الشعرية " أكزاف " فالشعر حسب ىذا التعريؼ مجمكعة إيقاعات 

 

 :  استخالص  ــ ج ــ1ــ 1

كالعرب ػػ حسبما ,   نخمص مما تقدـ بأف الشعر سكاء عند العرب أك عند الغرب يجب أف يتكفر فيو الكزف 
 . أما األحاسيس كالصكر فمتركؾ أمرىا لبراعة الشاعر . تقدـ ػػ يزيدكف فيو شرطا كىك القافية

 

 : اصطالحا ـــ2ــ  1
 :عند العرب أـ -2ــ 1

نظرية ) (الماء الشعرم) (الديباجة)استعمؿ العرب القدماء مفيـك الشعرية تحت مصطمحات أخرل مثؿ   
 .كغيرىا مف المصطمحات( القكؿ الشعرم )(النظـ

كنذكر :" أثناء حديثو عف األشعار الجيدة إذ قاؿ"  حسف الديباجة "   فقد استعمؿ ابف طباطبا مصطمح 
 1.89"الحسنة الديباجة , السمسة األلفاظ , المستكفاة المعاني , اآلف أمثمة لؤلشعار المحكمة الكصؼ 

                                                             
 .323 ، ص 02ابف منظكر، لساف العرب ، مج ، 1

 
2

  Le petit Larousse : p 796. 
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القكؿ إذا كاف مؤلفا مما يحاكي الشيء كلـ يكف مكازنا بإيقاع فميس يعد شعرا :" يقكؿ (ىػ260 )مفيذا الفاراب
 90".كلكف يقاؿ ىك قكؿ شعرم

فقد فطف إلى أف في النثر , كىذه تعد إطبللة مبكرة عمى مفيـك الشعرية الذم يتناكؿ الشعر ك النثر معا    
يقاع ف لـ يحتك عمى كزف كا  كرفض أف يسميو شعرا ألف الشعر عند النقاد القدامى مرىكف , كذلؾ شعرية كا 

كىك كبلـ يسمك عف " قكؿ شعرم " فمجأ إلى تسمية كانت كسطا بيف الشعر كالنثر كىي , بالكزف كالقافية 
 .النثر العادم فيو ركح الشعر 

  

 في مكضع آخر مف كتابو كتاب الحركؼ يصؼ لنا بميارة إستراتيجية تكّكف الشعرية م   بؿ إف الفاراب 
كالتكسع في العبارة بتكثير األلفاظ بعضيا ببعض :" في نص ما كيعطي أسباب انبثاقيا منو فيك القائؿ

  3 .3"كترتيبيا كتحسينيا فيبتدئ حيف ذلؾ أف تحدث الخطبية أكال ثـ الشعرية قميبل قميبل 

 

نبلحظ مف خبلؿ ىذه المقكلة  أف الفارابي قد استعمؿ مصطمح الشعرية ذاتو كىك في رأيو تحدث    
فالشعرية حسب الفارابي شيء قصدم , بحسف ترتيب األلفاظ كتكثيرىا فتبدأ الشعرية في التكّكف كالحدكث 

 .  ُيصنع بحذؽ الشاعر كليست سميمة العفكية 

كليس ىذا بالغريب ألف الباحث قد كجد نقادا عربا آخريف قد استعممكا ىذا المصطمح في تأليفاتيـ 
 :المختمفة كلنذكر منيـ

 

أحدىما االلتذاذ : إف السبب المكلد لمشعر في قكة اإلنساف شيئاف :" (ىػ428)يقكؿ ابف سينا  -
كالسبب الثاني في حب الناس لمتأليؼ المتفؽ كاأللحاف طبعا ثـ قد كجدت األكزاف  (...)بالمحاكاة 

                                                                                                                                                                                                                            
1

 .37:  ص1982 1بيركت لبناف ط, دار الكتب العممية , عباس عبد الساتر : محمد أحمد بف طباطبا العمكم ػ عيار الشعر ػ تح   

90
المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ,محمد سميـ سالـ : ، تحقيؽ (ممحؽ بكتاب تمخيص الشعر البف رشد)أبك نصر الفارابي،جكامع الشعر  

 .172 ص 1971،القاىرة،

 .141  ص 1990 ,2بيركت، ط ,  أبك نصر الفارابي،كتاب الحركؼ تحقيؽ،محسف ميدم، دار المشرؽ 3
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1"مناسبة لئللحاف فمالت إلييا األنفس كأكجدتيا فمف ىاتيف العمتيف تكلدت الشعرية
فالشعرية عنده  ,91

لذة المحاكاة ؛ كىي أف ينتج الشاعر نصا شعريا يماثؿ بو النصكص الشعرية : تكلدىا رغبتاف 
 كحب اإللحاف.  المخزنة في ذىنو ال أف يطابقيا 

 .كالتناغـ المكسيقي، كنبلحظ أف ابف سينا حصر الشعرية في الشعر فقط دكف النثر

ككذلؾ ظف ىذا إف الشعرية في الشعر إنما ىي نظـ أم لفظ اتفؽ كيؼ اتفؽ :" يقكؿ حاـز القرطاجني- 
ال يعتبر عنده في ذلؾ قانكف كال رسـ  مكضكع .نظمو كتضمينو أم غرض اتفؽ عمى أم صفة اتفؽ 

"2.92 

كىذا القكؿ جاء كرد عمى مف قاؿ أف الشعرية تأتي ىكذا عبثا دكف اختيار لؤللفاظ كدقة في تركيبيا مع   
 .بعض كدكف اختيار كذلؾ لممكضكع المراد التحدث كالنظـ فيو

كمف خبلؿ ىذه األقكاؿ الثبلثة يرل الباحث أف القرطاجني أقرب ما يككف بتعريفو لمشعرية مف مصطمح   
الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث األدبي أم األدبية  " الشعرية المعاصر كالذم يتمخص في 

 كعند مقارنة ىذا التعريؼ برأم حاـز القائؿ بأف انتقاء األلفاظ كحسف نظميا مع بعض في مكضكعيا 93"
 .نجد تقاربا شديدا بينيما. المناسب يكلد الشعرية

 :ب عند اللرب-2ــ 1

فف " الذم استعممو في كتابو " أرسطك" عند الغرب إلى الفيمسكؼ اليكناني" الشعرية " يعكد مصطمح
 . بشكؿ مقتضب بعيدا عف التعقيدات النظرية الرزينة المعمقة94"الشعر 

الذم حدد بكضكح مفيكميا  (األدبية )تحت مصطمح " جاككبسف " أما في العصر الحديث فقد انطمؽ مع 
التي أبعدت األدبية عف الدراسة  (...االجتماعية الماركسية)كىذا كرد فعؿ عمى المناىج السياقية .ككظيفتيا

 .النقدية كاىتمت بما حكؿ النص ال بالنص

                                                             
 172 بدكم،بيركت،ص فابف سينا، فف الشعر،مف كتاب الشفاء،ترجمة كتحقيؽ،عبد الرحما 1
 28 األدباء،تح محمد الحبيب بف خكجة، ،ص ج حاـز القارطاجني،منياج البمغاء كسرا2

93
 .23: ص1987 ـ 1شكزي انًثخٕخ ٔ رجاء تٍ ساليح ـ  دار ذٕتمال نهُشز ـ انذار انثٍضاء انًغزب  ط: ذشفٍراٌ ذٕدٔرٔف ـ انشعزٌح ـ  ذز   
 11،ص 1994 1،المركز الثقافي، بيركت،ط(دراسة مقارنة في األصكؿ كالمنيج ك المفاىيـ)حسف ناظـ،مفاىيـ شعرية 94
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 أم 95"ىي كظيفة لغكية بكاسطتيا يمكف أف تصبح الرسالة نكعا مف الفف " كالكظيفة الشعرية عند ياككبسف 
تتكفر فيو لذة إمتاع , الكسائؿ كالطرؽ المغكية التي ترتقي بالرسالة مف مجرد كبلـ عادم إلى كبلـ فني راؽ 

 96".ىي ما يجعؿ مف أثر ما أثرا أدبيا :" كقد عرؼ جاككبسف األدبية قائبل. القارئ 

: كيشير الغذامي إلى أف مصطمح األدبية لـ يتخذ شكبل كاحدا فقط بؿ استخدـ تحتو عدة مصطمحات مثؿ
 97..التعبيرية كاألسمكبية

خصائص ىذا " ليس ىك العمؿ األدبي في حد ذاتو بؿ   " تكدكركؼ "    أما عف مكضكع األدبية حسب 
الخطاب النكعي الذم ىك الخطاب األدبي ككؿ عمؿ عندئذ ال يعتبر إال تجميا بنسبة محددة كعامة كانجازا 
مف انجازاتيا الممكنة كلكؿ ذلؾ فإف ىذا العمـ ال يعني باألدب الحقيقي بؿ باألدب الممكف كبعبارة أخرل 

 98".يعني بتمؾ الخصائص التي تصنع فرادة الحدث األدبي أم األدبية 

 

 :األدبية عند مرتاض /مصطمح الشعرية ـ أصول2

كُتدككؿ كانفرد ػػػ , القديمة ك المعاصرة ,أخذ ىذا المصطمح مكانو بيف الدراسات النقدية الغربية كالعربية      
جراءاتو كامتداداتو ك عبلقتو   , 99في العصر الحديث ػػػ بمصنفات مستقمة لكحده تناقشو في أصكلو كا 

 .بالعمـك األخرل 
                                                             

95
 Dictionnaire de linguistique et des siences du langage p 368   Jean dubois et autres_  

 36،ص 1990 2شكري المبخوت،رجاء سالمة،دار توبقال،المغرب،ط: تزفٌتان تودوروف،الشعرٌة، تر 96

 4،الييئة المصرية العامة لمكتاب،مصر،ط(مف البنيكية إلى التشريحية قراءة نقدية لمنمكذج معاصر)عبد ا محمد الغذامي،الخطيئة كالتكفير 97
 .07،ص 1998

 23تزفيتاف تكدكركؼ،الشعرية،ص  98
 :مف المؤلفات التي ألفت فيو 99

  حسف ناظر–مفاىيـ الشعرية 

  الشعرية العربية–عثماف الميمكد 

  شعرية القص–عمي مبلحي  

  أساليب الشعرية المعاصرة–صبلح فضؿ  

  فضاءات الشعرية–عبد ا ابراىيـ  

  شعرية الفضاء السردم– رشيد بف مالؾ  
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 كسماه 100"نظرية البياف " فسماه عبد ا الغذامي, كاختمؼ النقاد العرب في ماىيتو كتسميتو     

كالشاعرية :      " حيث قاؿ "معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة " في كتابو "الشاعرية "سعيد عمكش 
 كسماه 101"أم األدبية عند ميشكنيؾ , درس يتكفؿ باكتشاؼ الممكة الفردية التي تصنع فردية الحدث األدبي

 .ككثرت حكؿ ىذا المصطمح األسماء  ..103"القكؿ الشعرم : " كسمي  , 102"فف الشعر "مجدم كىبة 

ال تسعى إلى تسمية المعنى بؿ إلى "   كقد عرفو رشيد بف مالؾ في قامكسو السيميائي قائبل بأف الشعرية   
 كبيذا 104"تبحث عف ىذه القكانيف داخؿ األدب ذاتو (...)معرفة القكانيف العامة التي تنظـ كالدة كؿ عمؿ 
 .العمـ ك إجراءاتو/ النص القصير أعطى حدكد  ىذا المصطمح 

أما مرتاض فإنو يعكد بنا إلي جذكر ىذا المصطمح يستنطؽ التراث كيدقؽ في نصكصو عمو يجد ضالتو 
كقد :"فيو ، فكجد بعد ذلؾ أف كثيرا مف النقاد ك العرب القدامى قد تناكلكا ىذا المصطمح ك ذلؾ في قكلو

كابف  (زىر اآلداب)الجاحظ ك ابف قتية كالحصرم : استعمؿ ىذا المصطمح كثير مف النقاد العرب منيـ 
 .105..."(العمدة)رشيؽ 

في - يقصد األدبية- كقد أشار مرتاض في مكضع آخر إلى أف ابف طباطبا اقترب مف ىذا النظرية كثيرا  
 106".الديباجة " في حيف أف الحسف بف بشىر اآلمدم يطمؽ عمييا " حسف الديباجة"استعمالو لمصطمح 

ك يقصد " الماء"  كقد أثبت مرتاض في مكضع آخر أف العرب كانت تطمؽ عمى ىذا المفيـك مصطمح 
قتراء الخطاب األدبي ىك غير ذلؾ سبيبل فيك يمتد إلي نحك العمؽ كما إالشأف في :"الماء الشعرم قائبل

يمتد نحك السطح أم انو يضرب جذكر شبكيات الكبلـ داخؿ النص األدبي ،فيعبر فييا إلى أبعد األعماؽ 

                                                             
 .05ص1985\النادم األدبي الثقافي ج-1ط- الخطيئة ك التكفير–عبد اليس الغذامي  100

 74ص.1984الدار البيضاء .منشكرات المكتبة الجامعية -معجـ مصطمحات األدبية المعاصرة–سعيد عمكش  101
 416ص.1974بيركت -  معجـ مصطمحات األدب مكتبة لبناف–مجدم كىبة  102
 194ص.1984ليبيا /تكنس–الدار العربية لمكتاب -  نظرية النقد العربي كتطكرىا إلي عصرنا–محي الديف صبحي  103

 .140 ص – ـ 2000 – دار الحكمة – قامكس مصطمحات التحميؿ السيميائي – رشيد بف مالؾ  104
 .57 نظرية النص األدبي ص –عبد الممؾ مرتاض -  105
 .17 ص –م دراسة سيمائية تفكيكية . أ–عبد الممؾ مرتاض  -  106

Université Sétif2



43 

 

الركاء "كنحؽ نطمؽ عميو " الديباجة"أك"الماء"كاف العرب يطمقكف عميو الممكنة كىك يمتمس أثناء ذلؾ ما
 107".األدبية"كىذا الذم يطمؽ عميو ياككبسكف" األدبي

  كىذا التنكع في المصطمحات يدؿ عمى أف ىذا المفيـك كاف شائعا كمتداكال بقكة في كتاباتيـ النقدية ك 
األدبية،كلكف ىؿ يحمؿ المصطمح القديـ القديـ نفس الحمكلة التي ىي في المصطمح الجديد في رأم 

 مرتاض؟

 الجاحظ ما ىك إال بعض ىذا ي  كقد عمؽ مرتاض عمى الجاحظ الذم انتقد بيتي الشيباني كرأل أف رأ
كلكف في ثكب لفظي جديد كما يمكف أف نمتمس ىذا األدبية أيضا في التراث "األدبية التي نتكمـ عنيا

 108".الببلغي العربي

   مف خبلؿ ىذا النص كغيره يتبيف إصرار مرتاض عمى أصالة ىذا المصطمح في التراث النقدم العربي 
 . كعمى أنو متجذر في الثقافة  العربية كميما اختمفت األسماء فالمسمى كاحد

كمع ىذا كمو فإف مرتاضا لـ يغفؿ عف تجميات ىذا المصطمح في النقد الغربي المعاصر كلـ يغمطو حقو 
كلما كانت األدبية مف المصطمحات التي أنشأىا ركماف جاككبسف :"بؿ أثبتو لركماف جاككبسف عندما قاؿ

 .109..."1921منذ سنة 

 ك أقر بأف ىناؾ فرؽ بينيما ل  كقد أشار مرتاض مقارنا بيف أدبية جاككبسف كأدبية النقاد العرب القداـ
فما معنى الديباجة لدل : غير أف مفيـك األدبية يظؿ غامضا عبر العصكر."كأف كبلىما بقي غامضا

بيد ... العرب ؟ أىي مجرد انتقاء األلفاظ األنيقة الرقيقة في نسج الشعر أـ ىي شيء أعمؽ قرارا كأبعد غكرا
 .  110"ظمت غامضة بمقدار ما ظمت أدبية ياككبسف غامضة  (ةالديباج–الركنؽ )أف أدبية العرب

فيؿ كؿ مف انتقى ألفاظا كراعى ,   ىنا يقر مرتاض بزئبقية ىذا المفيـك سكاء عند العرب أك عند الغرب 
 مقاـ ىذه األلفاظ كالمكضكع الذم تتناكلو كأحسف في تركيبيا حصمت لو األدبية؟

                                                             
 .97 نظرية القراءة ص –عبد الممؾ مرتاض  -  107
 .17 - 16 صص –م دراسة سيمائية تفكيكية .أ- عبد الممؾ مرتاض  -  108

 .58عبد الممؾ مرتاض ػ نظرية النص األدبي ص 109

  .60ص.المرجع نفسو   110
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في تعريفو لمشعرية في مثؿ  (قريماس كككرتيس  )  كنرل أف مرتاضا يعتمد أحيانا عمى المصادر الغربية
 etude)بالمفيـك الجارم تعني إما دراسة الشعر )في حيف أف قريماس كككرتيس أف الشعريات ىي :" قكلو 

de la poésie) ما  la théorie général desالنظرية العامة لؤلعماؿ األدبية- كذلؾ بإدماج النثر-كا 

œuvres littéraires . "111. 

 .التي تعرضنا ليا سابقا كما اعتمد عمى المصادر العربية 

 

 

 :المبحث الثالث

 أصول مصطمح التنــــــــاص                         

 

  :تعريف المصطمحــ 1

  :للةــ 1ــ 1

  : عند العربأػػ ــ 1ــ 1

 "        :اآلتي (نصص)في مادة" النص "البف منظكر مصطمح "لساف العرب"كرد في       
كقاؿ عمرك بف دينار :رفعو،ككؿ ما ُأظير فقد ُنصَّ  النص رفعؾ الشيء،نص الحديث ينصو نصا،:نصص

 نَثصَّ الحديث إلى فبلف أم رفعو ،: يقاؿ  .ك أسند ما رأيت رجبلن أنّص لمحديث مف الزىرم أم أرفع لو: 
كالمنصة ما . ك الظيكر ةككضع عمى المنصة أم عمى غاية الفضيحة ك الشير.ك كذلؾ نصصتو إليو

                                                             

   
  .95المرجع نفسو  ص 111
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ا جعؿ بعضو عمى بعض ... تظير عميو العركس لُترل كنصَّ كؿ شيء منتياه ...نصَّ المتاع نصِّ
 112."ة الحركةصفصالنصنصة ك الف

 : عند اللرب ــ ب ــ1ــ 1

أك . ىك عمؿ فني أك جزء مف عمؿ أدبي :" ما يمي " Texte "كرد في قامكس الركس تعريؼ مصطمح 
  . 113."ىك كؿ كتابة معتبرة في شكميا التحريرم 

ندعك النص عمى مجمكعة الممفكظات :"  أما جكف ديبكا فقد عرفو في قامكسو المسانياتي المتخصص بػ 
يأخذ . النص إذف عينة مف السمكؾ المغكم الذم يمكف أف ينطؽ أك يكتب , المسانية الخاضعة لمتحميؿ 

قديمة , طكيمة أك مختصرة , تُقرأ أك ُتكتب , يممسميؼ كممة نص بمعنى أكسع كيعني بيا المنطكؽ أّيا كاف 
  114."ىك نص . قؼ : فعنده مثبل , أك حديثة 

عند الغرب يبدأ مف الجممة حسب يممسميؼ إلى تكالي ىذه الجمؿ " النص "   يبلحظ الباحث أف مصطمح 
 . كسكاء كاف ىذا العمؿ منطكقا أك مكتكبا , حتى تكّكف عمبل أدبيا أك جزء مف العمؿ األدبي 

  :استخالصج ــ ــ 1ــ 1

 فكاف يعني عند العرب رفع,  ىناؾ فرؽ شاسع بيف تعريؼ العرب لمنص كتعريؼ الغرب لو 

 . فيناؾ إذف انتقاؿ لمداللة , فأصبح يعني الحديث نفسو ,الحديث 

 

  :اصطالحاًة  ــ2ــ 1

  :عند العرب أــ ــ2ــ 1

                                                             
 .648ص.03المجمد–لساف العرب المحيط -ابف منظكر 112
113

 Le petit Larousse : p 1005. 
114

 Jean dubois et autres _ Dictionnaire de linguistique et des siences du langage p 482   
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 ك ال يعني ,كبيران في الدراسات النقدية المعاصرة العربية منيا ك الغربية حيزان " التناص"يشغؿ مصطمح   
 (السرقات)نو لـ يرد في التراث النقدم العربي قديمان بؿ كرد ك تُدكِكؿ بشكؿ كبير ك لكف تحت اسـأىذا 
 ...(االنتحاؿ)ك (األخذ)أك

عيار )لمجاحظ ،(البياف ك التبييف)البف قتيبة ،(الشعر كالشعراء):كالناظر في الكتب النقدية القديمة مثؿ  
.  البف رشيؽ القيركاني يجد أف كؿ كاحد مف ىؤالء قد تناكؿ ىذا المصطمح( العمدة)البف طباطبا ك(الشعر

 فقد ذىب كؿ كاحد منيـ يسميو باسـ يراه أليؽ مف غيره  فظيرت بذلؾ عّدة  التناصكألىمية مصطمح  
 ...النسخ - السمخ – المشترؾ– االقتباس – اإلغارة–  األخذ –السرقة :مصطمحات ليذا المفيـك 

في كتابو طبقات الشعراء مصطمح االجتبلب   [ق232ت ]       استخدـ محمد بف سبلـ الجمحي 
 :كمصطمح السرقة كذلؾ حينما نسب أىؿ البادية بيت النابغة لمزبرقاف بف بدر 

 تعدك الذئاب عمى مف ال كبلب لو    كتتقي مربض المستنفر الحامي 

سألت يكنس عف البيت فقاؿ ىك لمنابغة أظف الزبرقاف استزاده في شعره كالمثؿ حيف جاء :" فقاؿ ابف سبلـ 
 .115"مكضعو ال مجتمبا لو كقد تفعؿ ذلؾ العرب ال يريدكف بو السرقة 

ككاف جيد , كاف قراد بف حنش مف شعراء غطفاف :" فيك القائؿ في كتابو ,  كاستعمؿ مصطمح اإلغارة 
 .116"ككاف شعراء غطفاف تغير عمى شعره فتأخذه كتدعيو , الشعر قميمو 

  نبلحظ مف خبلؿ استعماؿ ابف سبلـ ليذه المصطمحات المختمفة في كتاب كاحد أف ىناؾ فرقا بينيا 
أما اإلغارة في أخذ القصيدة , فاالجتبلب ىك جمب الشاعر لمبيت الكاحد مف غير شعره كادعاؤه  بأنو لو 

األمر الذم يختمؼ , كفي كبل المصطمحيف تتكفر قصدية األخذ كالسرقة , بكامميا أك شعر الشاعر بأكممو 
 . فيو التناص مع ىذيف المصطمحيف 

ال يعمـ في األرض شاعر تقدـ في تشبيو :" مصطمح السرقة إذ يقكؿ  [ق255ت]  كقد استعمؿ الجاحظ 
مف , إال ككؿ مف جاء مف الشعراء ... أك في معنى شريؼ كريـ , كفي معنى عجيب غريب , مصيب تاـ 

                                                             
115

 27 ,17طض  ,1916نٍذٌ , يذًذ تٍ سالو انجًذً ـ طثماخ انشعزاء ـ  يطثعح تزٌم  
116

 147: انًزجع َفسّ ـ  ص   
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, فإنو ال يدع أف يستعيف بالمعنى , إف ىك لـ يعد عمى لفظو فيسرؽ بعضو أك يدعيو بأسره , بعده أك معو 
 .118كاستعمؿ كذلؾ مصطمح األخذ ,117"كيجعؿ نفسو شريكا فيو 

كقد قاؿ في كتابو  ,121 كاألخذ120كاإلتباع, 119السمخ :   أما ابف قتيبة فقد استخدـ عدة مصطمحات مثؿ 
 :ككاف الناس يستجيدكف لؤلعشى قكلو :" الشعر كالشعراء 

 ككأس شربت عمى لذة      كأخرل تداكيت منيا بيا 

 :حتى قاؿ أبك نكاس 

 دع عنؾ لكمي فإف المـك إغراء     كداكني بالتي كانت ىي الداء

كألبي , فمؤلعشى فضيمة السبؽ عميو ,  كزاد فيو معنى آخر اجتمع لو بو الحسف في صدره كعجزه فسمخو
 122" نكاس فضؿ الزيادة فيو 

 :كىك ذلؾ البيت المشيكر لمنابغة الذبياني, كزيادة في الشرح ندرج مثاال آخر 

 فإنؾ شمس كالممكؾ ككاكب       إذا طمعت لـ يبد منيف كككب 

 :كالبيت ىك ,   يقكؿ فيو أبك ىبلؿ العسكرم بأنو مأخكذ مف شاعر مف كندة 

 123ىك الشمس كافت يـك دجف فأفضمت     عمى كؿ ضكء كالممكؾ ككاكب 

حيث أف المعنى العاـ لبيت النابغة ال يكاد يخرج عف ,   نبلحظ حضكر ىذا البيت األخير في بيت النابغة 
رفعة كشرؼ مكانة الممدكح إلى درجة أف غيره مف : معنى بيت الشاعر الكندم كالذم معناه العاـ ىك 

 .الناس الشرفاء تختفي مكانتيـ إلى مكانة الممدكح كيخبك نكرىـ إلى نكره 

                                                             
117

 .311ص , 3 انجادع ـ انذٍٕاٌ ض 
118

 17ص , 2ض,انجادع ـ انثٍاٌ ٔانرثٍٍٍ  
119

 13ص, 1902,اتٍ لرٍثح ـ انشعز ٔانشعزاء ـ يطثعح تزٌم ـهٍذٌ  
120

 .40انًزجع َفسّ ص  
121

 .54 , 53انًزجع َفسّ  ص 
122

 .13انًزجع انساتك ص  
123

 .197ص  , 1952أتٕ ْالل انعسكزي ـ كراب انظُاعرٍٍ ـ ذذمٍك أتً انفضم إتزاٍْى ـ ط دار إدٍاء انكرة انعزتٍح ـ  
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كالمسخ ىك تقصير الشاعر " المكشح"فقد استعمؿ مصطمح المسخ في كتابو  [ق384ت]  أما المرزباني 
 : كأعطى مثاال عف ذلؾ قائبل , عف المعنى الذم أخذه عف سابقو 

 :بيت بشار " 

 جفَثت عيني عف التغميض حتى    كأف جفكنيا عنيا قصار 

 :قد مسخو العتابي فقاؿ 

 .124"كفي المآقي انقباض عف جفكنيما    كفي الجفكف عف اآلماؽ تقصير 

 ..كاالصطراؼ كاإلغارة كالنسخ : عدة مصطمحات  [ق456ت ]كقد استخدـ ابف رشيؽ القيركاني 

 .االصطراؼ كىك أف يعجب الشاعر ببيت مف الشعر فيصرفو إلى نفسو " 

كيخترع معنى مميحا فيتناكلو مف ىك أعظـ منو ذكرا كأبعد صكتا , كاإلغارة أف يصنع الشاعر بيتا  [...]
   125".كاالىتداـ أك المسخ ىك السرقة فيما دكف البيت  [...].فيركل لو دكف قائمو 

  يبلحظ الباحث مف خبلؿ ما عرض مف استعماالت مختمفة لمصطمح السرقة أف مفيـك السرقة عند النقاد 
القدامى كاف متقاربا إلى درجة أف بعض النقاد ػػػ كليس كميـ ػػػ كرركا ىذا المصطمح دكف أف يضيفكا لو 

كما الحظنا , كالمبلحظ كذلؾ أنو كمما تقادـ الزمف عمى ىذا المصطمح زاد النقاد في التفصيؿ فيو , جديدا 
كالتفريؽ بيف االصطراؼ , ذلؾ عند ابف رشيؽ الذم يميز بدقة بيف المصطمحات في ظاىرىا متقاربة 

 .كاإلغارة كاالىتداـ كالمسخ  

: ظير أبك تماـ ك ذلؾ ألمريف " اّل عندما إ- حسب محمد مندكر– ك لـ تدرس السرقات دراسة منيجية 

. قياـ خصكمة عنيفة حكؿ الشاعر - 1

                                                             
124

. 293ص, ْـ 1343أتٕ عثٍذ هللا تٍ عًزاٌ انًزستاًَ ـ انًٕشخ فً يآخذ انعهًاء عهى انشعزاء ـ ط انًطثعح انسهفٍح تانماْزج  

           
125

 .223 ,216طض  ,1907ط يطثعح انسعادج تانماْزج , انذسٍ تٍ رشٍك انمٍزٔاًَ ـ انعًذج فً طُاعح انشعز َٔمذِ  
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إف شاعرىـ قد اخترع مذىبان جديدان ك أصبح إمامان فيو لـ يجد خصـك :عندما قاؿ أصحاب أبي تماـ - 2
ىذا المذىب سبيبلن إلى رّد ذلؾ اإلدعاء غير أف يبحثكا لمشاعر عف سرقاتو ليدلكا عمى أنو لـ يجدد 

 .126"شيئان 

قد ذىب النقاد القدامى إلى تقسيـ ك تصنيؼ السرقة إلى عّدة أنكاع ك كؿ نكع لو خصائصو ك مميزاتو   ك 
ا سارؽمف أخذ معنى بمفظو كما ىك كاف :"،فيذا ابف رشيؽ القيركاني يقسميا إلى ثبلثة أقساـ عندما قاؿ 

 فإف غير بعض المعنى ليخفيو أك قمبو عف كجيو كاف ذلؾ دليؿ سالخافإف غّير بعض المفظ كاف 
 .127"حذقو

ك أعمى رتبة في السرقة ىي أف  .المفظ ك المعنى:ك مف ىذا نستنتج أف تقسيمو لمسرقة كاف بمقياسيف ىما  
. يغّيرَث اآلخذ مف المفظ ك المعنى معان 

. 128النسخ ك السمخ كالمسخ:نو غّير في المصطمحاتأغير .كليس ببعيد منو تقسيـ ابف األثير ليا

 .كقكع الحافر عمى الحافر :النسخ - أ
  ( عشر ضربامكقد قسمو إلى إثف)ىك الذم يؤخذ فيو المعنى كأكثر المفظ:السمخ - ب
 :المسخ ك ىك نمطاف - ت
. قمب الصكرة الحسنة إلى صكرة قبيحة -1

. قمب الصكرة القبيحة إلى صكرة حسنة - 2

أما الحاتمي فقد ذىب مذىبان بعيدان فقد قّسَـث السرقة إلى تسعة عشر نكعان ك ال بأس أف نذكر بعضان    
االجتبلب ك االستمحاؽ -المؤاخذة – المكاردة - المعاني الُعظـ – اإلغارة – االنتحاؿ –  االنحاؿ :129منيا
. االصطراؼ- 

                                                             
 .357ص.ت.د.مصر .دار النيضة المصرية لمطبع ك النشر –النقد المنيجي عند العرب –محمد مندكر  126

 .281ػ ص 2محمد محي الديف عبد الحميد ػ نشر المكتبة التجارية بالقاىرة كدار الجيؿ ػ بيركت ج: بف رشيؽ القيركاني ػ العمدة ػ تح  127
 .330-273ص.3ج.منشكرات دار الرفاعي بالرياض–المثؿ السائر في أدب الكاتب ك الشاعر – ابف األثير 128
قراءة أخرل لقضية )التناص الشعرم-مصطفى السعدني: نقبل عف90-80ص ص 2334مخطكطة برقـ –حمبة المحاضرة – الحاتمي 129

. 55ص-1991مصر–اإلسكندرية -منشأة دار المعارؼ (السرقات
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   يبلحظ الباحث مف خبلؿ عرضو ليذه المصطمحات كاالىتداـ كالمسخ كالسمخ كالنسخ ك االصطراؼ 
 .كما أف لمتناص المعاصر مستكياتو كطرقو , ىي عبارة عف مستكيات السرقة كأنكاعيا .. كاإلغارة 

 ىـأف  ك,  العرب القدامى ك حظ كبير لدل النقاداىتماـ قضية السرقات الشعرية كاف ليا  كيتبيف لمباحث أف
. لـ يتفقكا عمى مصطمح كاحد ليذا المفيـك

 

 

  :عند اللرب ــ ب2ــ 1

ػػ كلكنو نضج كاكتمؿ " باختيف"ظير مصطمح التناص لممرة األكلى بشكؿ غير مكتمؿ عمى يد الباحث    
كثير مف المحاكالت المكتكبة  في  "عمى يد الباحثة البمغارية جكليا كرستيفاكما يرل محمد خير البقاعي ػػ 

 نشرىا في  أعيد التي Critique كمجمة Telquelظيرت في مجمة  1967ك 1966 عامي  بيف
semeiotike 130 "لباختيف (ستكفسكيكد)كتاب ؿـ مقدالتك في  نص الركاية  كفي كتابيا .

   كالنص الشعرم عند كرستيفا ينتج ضمف حركة معقدة كمركبة مف إثبات النصكص األخرل

 .131"ذلؾ التقاطع داخؿ التعبير مأخكذ مننصكص أخرل": لذلؾ عرفت التناص قائمة ىك , كنفييا في آف 

ك التقاطع ىك تداخؿ نصكص أخرل بالنص الحاضر المراد إبداعو كيقتضي ىذا التقاطع حضكر    
؛ فالشاعر مثبل عندما يككف بصدد كتابة بيت أك قصيدة تحضر في النصكص الغائبة في النص الحاضر

ىذه المعاني كاف قد حفظيا سمفا أك مر بيا فالتصقت , ذىنو معاف مشابية لممعنى الذم أراد أف يكتبو 
 .بذىنو كىي حتما ستؤثر عميو في صناعة معناه الجديد

 : التناص عند روالن بارتأكال ػػ  

                                                             
ص ص  -  دار المعارؼ-1998 1ط–سكرية -حمب-مركز اإلنماء الحضارم- دراسات في النص ك التناصية– محمد خير البقاعي 130
59-60. 
 .103ص . 1987بغداد .دار الشؤكف الثقافية العامة-احمد المديني:تر-مفيـك التناص في الخطاب النقدم الجديد ػػػػػ  مارؾ انجنيك131
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أتذكؽ سيطرة الصيغ ، كانقبلب ": " قائبل "   لذة النص"    تحدث ركالف بارت عف التناص في كتابو 
األصكؿ ، كاالستخفاؼ الذم يستحضر النص السابؽ مف الحاضر كما أدركو ىك أف أعماؿ بركست ىي 

 ، كفي األقؿ ، مف مرتبة المراجع ، كىي أيضان المعرفة العممية كالخارطة الككنية لنشأة الككف مّ بالنسبة إؿ
إف بركست ىك الذم يحضرني كلست الذم أناديو ، : ببركست " مختص"األدبي برمتو كىذا ال يعني أنني 
نما مجرد استحالة العيش : كىذا ىك بالضبط التناص  ( محتكمة ) ذكرل دائريةإنو ليس مرجعان حتميان،كا 

الكتاب . خارج النص البلمتناىي، سكاء كاف ىذا النص بركست أك الصحيفة اليكمية ، أك شاشة التمفزيكف
 .132"يصنع المعنى كالمعنى يصنع الحياة 

ٍر خاٍؿ مف ػػال كجكد لنػػصٍّي ِبؾْ : في كشفو لحقيقة كبيرة ك ىي - التناص–كتكمف أىمية ىذا المصطمح   
التناصية قدر كؿ نّص ميمػا " األمر الذم جّر، ركالف بارت إلى القكؿ بأف,المبلمسات الذىنية األخرل 

.133"كػػاف جنسو  

يستخمص الباحث مف خبلؿ ىذا القكؿ أف بارت كسع مف دائرة التناص فقد أخرجو مف عبلقة الممفكظات 
كىذا الذم نقض النظرية البنيكية القائمة بسجف المغة , بالممفكظات  إلى عبلقة الممفكظات بالعالـ الخارجي 

. 

  :التناص عند جيرار جينيتثانيا ػػ 

كىي في فيمو  كؿ ما يجعؿ النص في عبلقة " المتعاليات النصية " استعمؿ جيرار جينيت مصطمح 
 .134ظاىرة أك ضمنية مع نصكص أخرل  

 135:كقد قّسـ جينيت المتعاليات النصية إلى خمسة أنكاع مف العبلقات 

حضكر متزامف بيف نصيف أك عدة نصكص بكاسطة السرقة كاالستشياد  :  Intertextualitéالتناص / 1 
 .ثـ التمميح 

                                                             
  43 :  ص1998محمد خير البقاعي ػػ المجمس األعمى لمثقافة ػػ المشركع القكمي لمترجمة ػػ . ترجمة د "  لذة النص : " ركالف بارت  132

 .96ص-1988-3ع.بيركت–العرب ك الفكر العالمي –محمد خير البقاعي :تر –نظرية النص – ركالف بارت 133
134

 .21:  ص 2007انًغزب ـ ,  عثذ انمادر تمشً ـ انرُاص فً انخطاب انُمذي ٔانثالغً ـ أفزٌمٍا انشزق  
135

  Gérard Genette . Palimpsestes. P 07:  َمال عٍ 22:  انًزجع َفسّ ص  
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يشمؿ جميع المككنات التي تيـّ عتبات النص كالعنكاف كالعنكاف الفرعي  :  Paratexteالمناص / 2
 ..كالعنكاف الداخمي كالديباجات كالحكاشي كالرسـك كحتى المسكدات 

يتعمؽ بعبلقة التفسير كالتعميؽ التي تربط نصا بآخر يتحدث عنو  :  Meta textualitéالميتانص / 3
 .كىي عبلقة نقدية غالبا , دكف استشياد بو أك استدعائو 

ألف تمييز األنكاع , أم النكع األدبي الذم ينتمي إليو نص ما :  Arche textualitéمعمارية النص / 4
 .األدبية مف شأنو أف يكجو أفؽ انتظار القارئ أثناء عممية القراءة 

كسماه األدب , ( أ) بنص سابؽ ( ب)كؿ عبلقة تجمع نصا  :  Hypertextuialiteالتعمؽ النصي / 5
 .مف الدرجة الثانية 

ك يرجى مف ىذا التناص فائدة أدبية فيك الذم يعيد قراءة النصكص الغائبة التي حضرت فيو بشكؿ    
كؿ نص يقع في مفترؽ طرؽ نصكص  ":عندما عّرؼ التناص قائبل"فيميب سكلرس"مغاير  كما يقكؿ ذلؾ 

 136".ك تكثيفان ك نقبلن ك تعميمان  عّدة فيككف في آف كاحٍد إعادة قراءة ليا كاحتدادان،

  مف خبلؿ ما ُعرض مف أقكاؿ كآراء في التناص لمنقاد الغربييف يخمص الباحث إلى أف النقد الغربي كسع 
فالتناص ييتـ بالنص كبعتبات , مف مفيـك التناص أكثر مما تكسع مصطمح السرقات الشعرية عند العرب

كلـ يركز عمى .. النص كلـ يربط التناص بالممفكظات فقط بؿ تعداىا إلى العالـ الخارجي كالتاريخ كالثقافة 
.النص المأخكذ منو كما فعمت السرقات الشعرية   

 

:عند مرتاض  التناص مصطمح  أصول _ 2  

يدػػػػذا األخير كؿػػكنفى أف يككف ق,   تناكؿ مرتاض ىذا المصطمح في كتاباتو بشكؿ مكسع   

يعتقدكف أف شيطاف"الحداثػػة النقػدية ك يعتػػػرض عمى ذلؾ في قكلو بأف بعض النقاد الػػػعرب   

                                                             
 .08:ص.(قراءة أخرل لقضية السرقات)التناص الشعرم – مصطفى السعدني 136
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فيي ,  فاىتدت إلييا السبيؿ 1958العمـ ىك الذم قّيض ىذه النظرية تقييضان لطيفاَث لمحداثة الفرنسية سنة
, كحدىا صاحبة ىذا الفتح المبيف كىي ػػػ دكف سكائيا ػػػ أـ ىذا التأسيس العظيـ  كال أحد مف النقاد العرب 

, كاف فكر في ذلؾ قبميا أك قدر أك حاـ حكؿ ىذا المفيـك أك اقترب , أك مف غير النقاد العرب أيضا 
ك إنا لنخالؼ عف ىذا ... ككثرة الرجاؿ كانتشار العمـ , كتعاكر العصكر , عمى الرغـ مف تطاكؿ العيكد 

المسألة    ذلؾ بأف قدماء النقاد العرب كانػػػكا خػػػاضكا في ىذه ػػػ نككد ذلؾ تككيدا ػػػػ كال نقبؿ بو شيئا الرأم 
"137.  

مف خبلؿ ىذا النص يككف مرتاض قد نفى أف يػػػككف أصؿ التناص ىك الحداثة الفرنسية ك لـ ينؼ أف   
.تككف ليا يد فضؿ عميو  

:ـــ الجرجاني والسرقات الشعرية1ــ 2   

 اصطنعىك أّكؿ مػػػف - حسػػب مرتاض– أما عف أصؿ التناص فإف عمي بف عبد العزيز الجرجاني    
ا مرتاضلكف  138.كتكسع فيو , كأرسى مبادئو  كبمكر مفيكمو ـ ػػم القديػػػػ في النقد العرب"السرقات "مصطمح 
.ألنو إىانو لمشعراء (السرقات) مصطمح يرفض  

عريػػػػة ك مقكلة ػػػرأ لو مقكلة يتحػدث فييا عػف السػّرقات الشػػػػػػػ  ك قد أشاد مرتاض بالجرجاني عندما ؽ
ك (...)كاد بالغيػػثػػػػػدر ك الجػػػػس ك البػػػػػف بالشـػػػق الحسػػػرت فرأيػت أف تشبيػػػتى نظػػفـ:"م ػػالجرجاني ق

عمػػػؿ فصػػار كاألكؿ في الجبلء ك ػػػػػػػػػػػر ك استػػػق ،ثػـ ُتدكِكؿ بعده فكثػػصنػػؼ سبػؽ المتقدـ إليو ففاز ب
ق مف السػػرؽ ك أزاؿ عف صاحبة مذمة األخذ ػػػراء فمتى نفسػػػػػة عمى ألسػػف الشعػػػاالستشياد كاالستفاض

".139  

                                                             
 .190-189ص.نظرية النص األدبي - عبد الممؾ مرتاض137
 .197 صنفسو المرجع 138
.  183: ص-الكساطة بيف المتنبي ك خصكمو– عمي بف عبد العزيز الجرجاني 139
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ػربي القديـ فحسب عالجرجاني في ىذا التنظير المبكػر ليس في النقػد اؿ:"كقد قاؿ عنو مرتاض معقبان    
 فميست نظرية التناص إال بعض (... ) ثاقبكلكف في تاريخ النقد اإلنساني مف حيث ىك،يكشؼ عف فكر:

.140"استشيدنا بوما يرد في ىذا النص الذم   

:ـــ الجاحظ والسرقات الشعرية 2ــ2  

.كغيرهعمى الجرجاني فقط بؿ ذىب إلى الجاحظ " التناص " لـ يعتمد مرتاض في تأصيمو لمصطمح    

:كقد أتى عمى مقكلة الجاحظ التالية   

ال ُيْعمَثـ في األرض شاعػر تقػدـ  فػي تشبيػو مصػيب تاـ ك في معنػى عجيب غريػب أك في"     

إال ككػؿ مػف جػاء مف الشعػراء مػف بعػده أك معو إف ىك لـ يعُد عمى لفظو أك (...)معنى شريؼ كريـ 
فإنو ال يدع أف يستعيف بالمعػنى ك يجعػػؿ نفسػػو شريكػػان فيو كالمػعنى الذم تتنازعو الشػعراء  ، يّدعيو بأسره

  ك قاؿ,141"فتػختمؼ ألفاظيػـ ك أعاريػض أشعػارىـ ك ال يكػكف منػيـ أحؽ بذلؾ المعنى مف صاحبو 
142.مصطمح ليذا المفيـك  بأف الجاحظ يقر بنظرية التناص دكف إيجادمرتاض   

.ربي األصػؿ ك لكػنو لـ يػجد لنفسػو مصطمحا الئقا عأف مصطػمح التناص  مرتاض ك ىذا إقرار آخر مف  

 

: ـــ ابن طباطبا والسرقات الشعرية 3ـــ 2   

بالجاحظ ك الجرجاني بؿ ذىب إلى ابف طباطبا ك استخمص مف  خػػػبلؿ كبلمو أف مرتاض لـ يكتؼ     
 مشركعو في السرقات كاف نظرية الّسرقات تنيض عمى ستة أصكؿ تقريبان ك شيد لػػػو بعد ذلػػؾ بأف

  :متكامبل كذلؾ

                                                             
. 233صػػػػػػػ  في نظرية النقد  ػػػػػ  عبد الممؾ مرتاض140
. 311ص.3ج- الجاحظ،الحيكاف141
 .214ص-نظرية النص األدبي -  عبد الممؾ مرتاض142
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فقد كانت قبمو محصكرة في الشعر فقط فكسعيا لتشمؿ الكتابة , ػػػ ألف ابف طباطبا كسع دائرة السرقات 
.كميا   

  :(السرقة )ككذلؾ كضع شركطا لئلغارة 

. ػػػ ال ينبغي لؤلديب أف يغير إغارة مكشكفة عمى المعاني فيكدعيا أدبو أك شعره ألف ذلؾ مفسدة لئلبداع1  

. ػػػ إدامة النظر في األشعار الجيدة لكي تمتصؽ معانييا في ذىنو جيدا فيساعده ذلؾ عمى النظـ الجيد 2  

  .فيكسبو ذلؾ قريحة أدبية, كما يحث ابف طباطبا عمى حفظ الجيد مف النصكص ثـ تناسييا 

 النقاد  ك كذلؾ المجكء إلى شيء مف الحيمة في تناكؿ المعاني كاستعارتيا كتزيينيا حتى تخفى سرقتيا عمى
. 

فإذا كجد الشاعر , ك ال بأس باإلغارة عمى معاني الشعراء لكف بشرط تحكيؿ تمؾ المعاني عف مكاضعيا 
ك عمـ ىذا األمر األخير. أك معنى مميحا في الغزؿ استعممو في المدح مثبل   

143.عمى النثر أيضا   

.    ليذه التجديدات مجتمعة كسـ  مرتاض مشركع ابف طباطبا في السرقات الشعرية بأنو متكامؿ  

 

:  ــ مرتاض ونقده لنظرية التناص 4ــ 2  

كلعؿَّ  " :ينتقدىا قائبلن  مرتاضا كالدفاع عف نظرية السرقات الشعرية العربية إال أف مع ىذا التأييد الكبير،  
أنيػـ كػانكا ال يػزالكف يػرىقكف أنفسيـ بالمياث كراء (...)أكبر عيػب في نظػرية السَّرقػات  األدبيػة العربيػة

نكا اآلخذ كلك جاءه ذلؾ مف تكارد مأبيات يستقصكف أفكػػارىا ك ألفاظػيا فيمتمسػػكف الشبػو المكجػكد بينيا ليد
144."الخكاطر  

                                                             
143

 .232 ,226صص  السابؽالمرجع  

. 217المرجع نفسو ص 144
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؛ أم تسميط ىذا المصطمح الكاسع كتضييؽ عممو في البحث عف مكضع ك طبعان ىذا العيػب إجػرائي   
. في النظػرية في حػّد ذاتػيااك ليػس عيب. السرقة كعف البيت المسركؽ  

 قد (1882ػػ 1944) الناقد الفرنسي جاف جيركدك " بأف مرتاض أمػا عف التنػاص عنػػػد الغرب، فقد قاؿ 
المجيػػكؿ عمى .ف السرقة األدبية ىي أساس كؿ اآلداب باستثناء األكؿ منيػاإسبػؽ الحداثييف عنػػػدما قاؿ 

   ك بيػذا قد خالؼ المقكلة التي تشيػع أف جكليػا كريستيفا ىػػي أكؿ مػف قّعػػدت في ىذا 145".كػػؿ حػاؿ 
.المصطمح   

مجمكعػػػة مف العبلقات التي يمارسيا نص ك :"مرتػػاض تعػريؼ التنػاص مف معجػػػـ الركس قد أخذ ك     
ال سيما نص أدبي مع نص آخػر أك مع نصػكص أخػر سػكاء عمى مسػتكل إبػػداعػو أك عمى مسػتكل قراءتػو 

. 146"ك ذلؾ بالتقػريبات التي يحدثػػيا القارئ  

ف لـ يمبس ىػػذا المصطمح    مف خبلؿ ما تقدـ نرل أف مرتاض يصػّر عمى أف التنػاص عربػي األصؿ كا 
فيما سبؽ ،ك نراه ال يتحرج في أف يتبنى آراء بعض أعبلـ النقػد الغربػي في ىػػذا المصطمح ك يتناكليا 

. باختيف   جاف جيركدك ك غيرىـ, كرسيتيفا,قريماس: كذلؾ بالنقد ،ك مف ىؤالء األعبلـ   

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .192 ص السابؽ المرجع 145
146 La rousse . dictionnaire encyclopedique illustre . intertextualite . paris . 1999  193ص نفسونقبل عف المرجع 
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 المبحث الرابع

 "الخطاب " مصطمح أصول

 : تعريف المصطحــ1

 :الخطاب للة ـــ 1 ــ 1

 

  :عند العرب ـــ أ ــ 1 ــ 1    

فَثْصؿَث : عند قكلو تعالىـفي القرآف الكرم"الخطاب "     كردت كممة ْدنَثا ُمْمكَثُو كَثآتَثْينَثاُه الِحْكمَثةَث كَث شَثدَث ﴿كَث
ِني ِفي الِخطَثاب﴾ : ، ككذلؾ في قكلو تعالى( 20سكرة، ص، االية)الِخطَثاب﴾  سكرة، )﴿فَثقَثاؿَث أَثْكِفْمِنييَثا كَثعَثزَّ
 :          كتكسع اإلماـ الطبرم في تفسير اآلية األكلى فقاؿ , ( 23ص، االية
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كقاؿ آخركف بؿ ... ُعني بو أنو عمـ القضاء كالفيـ : اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى ذلؾ فقاؿ بعضيـ " 
... كقاؿ آخركف بؿ ىك قكؿ أما بعد ... معنى ذلؾ تكميؼ المدعي البينة كاليميف عمى المدعي عميو 

  147".كالفصؿ ىك القطع كالخطاب ىك المخاطبة 

أما , 148"فمـ يزؿ بي حتى أدركيا أك كاد , أم غمبني في القكؿ :"   كقاؿ السعدم في تفسير اآلية الثانية
 .  149"صار أعز مني في مخاطبتو إيام ألنو إف تكمـ فيك أبيف مني:" اإلماـ الطبرم فقد قاؿ فييا 

 :التالي" خطب "  كفي لساف العرب البف منظكر في مادة 

ُظـ كقيؿ ىك سبب األمر، يقاؿ ما خطبؾ؟ أم ما أمرؾ؟ كتقكؿ ىذا :الخطبُ "  الشأف أك األمر صغر أك عَث
 . خطب جميؿ، كخطب يسير كالخطب األمر الذم تقع فيو المخاطبة كالشأف كالحاؿ

 .مراجعة الكبلـ كقد خاطبو بالكبلـ مخاطبة كخطابا كىما يتخاطباف: كالخطاب كالمخاطبة...

كالُخطبة ..كالخطبة مصدر الخطيب كخطب الخاطب عمى المنبر كاختطب يخطب خطابةن :   قاؿ الميث
 150".مثؿ الرسالة التي ليا أكؿ كآخر

   نفيـ مف ىذا كمو أف الخطاب كانت العرب تفيمو عمى أنو القكؿ أك المخاطبة الشفيية كيقتضي كجكد 
 .في مكضكع ما (رسالة)متكمـ كمستمتع كبينيما كبلـ

 

  :عند اللرب ـــ ب ـــ 1 ــ 1  

 كىي تكسع  Discursusأصميا البلتيني :" كاآلتي " "Discours     يعرؼ معجـ الركس مصطمح 
فمعجـ الركس يفترض جميكرا أم أف الخطاب ال  , 151. "خطابي حكؿ مكضكع معيف منطكؽ بو لمجميكر

                                                             
147

 طض 21أدًذ يذًذ شاكز ض: ذخ  , 2000,1ط, يؤسسح انزسانح , جايع انثٍاٌ فً ذؤٌٔم انمزآٌ , أتٕ جعفز يذًذ تٍ جزٌز انطثزي  

171,172,173. 
148

 .763دخ ص, د ط ,انًُظٕرج , يكرثح اإلًٌاٌ , ذفسٍز انسعذي , عثذ انزدًاٌ تٍ َاطز انسعذي  
149

 .177ص, 21ض, جايع انثٍاٌ فً ذؤٌٔم انمزآٌ , أتٕ جعفز يذًذ تٍ جزٌز انطثزي  
150

 .855،ص 1ابف منظكر،لساف العرب،مج 
151

  Le petit Larousse: p338  : 
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المغة , تفعيؿ المغة " كىذا الذم كافقو فيو معجـ المسانيات لجكف ديبكا إذ يقكؿ ىك, يككف إال شفكيا
 152" .المفترضة بكاسطة متكمـ 

 "مخاطَثبا " كيفترض سامعا , كالخبلصة مف خبلؿ ىذيف التعريفيف أف الخطاب ُينطؽ 

 : استخالص  ـــ ج ـــ1 ــ 1

أنيما متطابقيف فكبلىما " "Discours  نخُمص مف خبلؿ تعريؼ العرب لمخطاب كتعريؼ الغرب لػ 
 .يفترض لغة تُفّعؿ مف طرؼ متكمـ كمستمع

 :الخطاب اصطالحا  ــــ2 ــ 1

  :عند العرب قديما-أ  ــــ2 ــ 1

فَثْصؿَث : :المذككرة في اآلية  (فصؿ الخطاب  )    ذىب الزمخشرم إلى أف  ْدنَثا ُمْمكَثُو كَثآتَثْينَثاُه الِحْكمَثةَث كَث شَثدَث ﴿كَث
البيِّف مف الكبلـ المخمص الذم يتبينو مف يخاطب بو ال يمتبس " ىك  ( 20سكرة، ص، االية)الِخطَثاب﴾ 

  3".عميو 

خطب خاطبو :" قائبل  (خطب) الزمخشرم عف ىذا المعنى في مكضع آخر يشرح فيو مادة د     كال يبتع
 , 4" أحسف الخطاب كىك المراجعة بالكبلـ كخطب الخطيب خطبة حسنة كخطب الخاطب خطبة جميمة

يتبيف لمباحث حسب الزمخشرم أف الخطاب في مفيكمو العاـ ىك الكبلـ المكجو إلى المستمع دكف تعقيد أك 
تكجيو الكبلـ :" فقاؿ (كشاؼ اصطبلحات الفنكف )كحتى التيانكم كرر نفس الكبلـ في كتابو .تنظير معقد

  5".نحك الغير لئلفياـ

ف األمر الذم أضافو ىك نّية اإلفياـ فبل يككف الخطاب ألجؿ نفسو، ال يحمؿ الكظيفة اإلببلغية    كىذا . كا 
ككصؿ بو اإلصرار إلى أف ال يعتبر الخطاب . (الكميات  )في كتابو " الكفكم " األمر الذم يصر عميو

                                                             
152 Jean dubois et autres _ Dictionnaire de linguistique et des siences du langage p150 

 80،ص 4  ، مج1987, جار ا الزمخشرم ػػػػ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ػػػػ دار الكتاب العربي، بيركت 3

 . مادة خطب1998، 1مزيد نعيـ،شكقي المصرم،مكتبة لبناف ناشركف،ط:جار ا الزمخشرم،أساس الببلغة،تح 4

 175،ص 1972 الييئة العامة لمكتاب، مصر،2التيانكم،كشاؼ اصطبلحات الفنكف،تح، لطفي عبد البديع،ج 5
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المفظ المتكاضع عميو المقصكد بو إفياـ مف ىك متييئ :" خطابا إال إذا كاف بنية اإلببلغ كاإلفياـ قائبل
عف األلفاظ " بالمتكاضع عميو " ك" بالمكاضعة " كالمفيمة. عف الحركات كاإلشارات" بالمفظ " لفيمو،احترز 

لمف " عف كبلـ لـ يقصد بو إفياـ المستمع فانو ال يسمى خطابا كبقكلو" بالمقصكد بو اإلفياـ " الميممة ك
 .1"عف الكبلـ لمف ال يفيـ كالنائـ " ىك متييئ لفيمو 

 :  كالمبلحظ أف الكفكم كضع الحدكد الكاممة لعناصر حمقة الخطاب كىـ ثبلثة

 .يجب أف تتكفر لديو نية اإلفياـ: المخاِطب

 .يجب أف يككف متييئا لتمقي الخطاب: المخاطَثب

 .أف تككف مما تكاضع الناس عميو (الرسالة  ): الِخطاب

مخاِطب، كمخاطَثب كبينيما :   كنستطيع أف نجمؿ القكؿ إف العرب قديما عرفكا أف لمخطاب ثبلثة عناصر
دكف أف يتكغمكا إلى أنكاع الخطاب أك المككنات اإليديكلكجية أك . يحكم نية اإلفياـ (خطاب  )كبلـ 
 .شفراتو

 : عند العرب حديثا- ــــ ب2 ــ 1

 أخذ مصطمح الخطاب عند النقاد العرب المحدثيف حمكلة داللية جديدة كذلؾ باعتمادىـ عمى المسانيات    
عطائو أبعادا لغكية ك دالئمية جديدة  .التي حاكلت تطكير مفيـك الخطاب كا 

ىك جممة عبلئقية لحالية مكتفية بذاتيا، كىي مكتفية بذاتيا أم أنيا : " فيذا أنطكاف مقدسي يعّرفو قائبل
 2".مكانا كزمانا كجكدا كمقاييس ال تحتاج إلى غيرىا 

غير بعيد عف "المسدم"كتعريؼ  . كيقصد مف قكلو مكتفي بذاتيا أم أنيا ال تحتاج إلى السياؽ الخارجي   
إف ما يميز الخطاب ىك انقطاع كظيفتو المرجعية ألنو ال يرجعنا إلى شيء :" ىذا التعريؼ فيك الذم قاؿ

 .3"كال يبمغنا أمرا خارجيا إنما ىك يبمغ ذاتو، كذاتو ىي المرجع كالمنقكؿ في نفس الكقت 

                                                             
 .286، ص 1982أبك البقاء الكفكم، الكميات، القسـ الثاني، تح، عدناف دركيش، محمد الحصرم،منشكرات كزارة الثقافة، دمشؽ، 1

 .67ص  , 1997, الجزائر ,  السد،األسمكبية كتحميؿ الخطاب، دار ىكمة فنكر الدم 2
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 فييما فيي التي قالت بسجف المغة كانقطاع ة  مف خبلؿ ىذيف التعريفيف يبلحظ الباحث بصمات البنيكم
إحالة النص إلى السياؽ الخارجي ردا عمى المناىج السياقية التي غالت في االىتماـ بالسياؽ الخارجي 

  .لمنص

 

بؿ تفضؿ " القكؿ " كمصطمح " الخطاب " ال تفرؽ بيف مصطمح " يمنى العيد " كما يرل الباحث أف    
فعالية يمارسيا متكمـ يعيش في مكاف :" كقد عرفتو قائمة. المصطمح الثاني عمى األكؿ ألنو األكثر أصالة

اجتماعي كفي زماف تاريخي كىك مف حيث ىك كذلؾ ذك طابع تناقضي ىذا الطابع ىك نفسو العبلقات 
 .1"االجتماعية بيف الناس في المجتمع 

 م  كنممس مف ىذا التعريؼ ػػػ عمى عكس ما كجدناه عند المسدم ػػػ تركيز الناقدة عمى الجانب االجتماع
 .(في معرفة النص)كما في كتابيا , كذلؾ أنيا تتبنى المنيج البنيكم التككيني ,كذلؾ إرضاءن لميكليا النقدم

 ىك تعريؼ عبد ا إبراىيـ الذم – في نظر الباحث –  كمف التعاريؼ المتكاممة التي أنتجيا النقد العربي 
مظير نحكم مركب مف " ىك:قائبل. يجمع فيو بيف الجانب النحكم المغكم كالجانب الفني كالجانب الثقافي

كحدات لغكية ممفكظة أك مكتكبة كيخضع إلى قكاعد في تشكمو كتككينو الداخمي قابمة لمتنميط كالتعييف بما 
يجعمو خاضعا لشركط الجنس األدبي الذم ينتمي إليو سرديا كاف أـ شعريا كمرتينا بالخصائص النكعية 

  2".لجنسو كنجد فيو صدل كاضحا ألثار الزمف كالبنى الثقافية 

مف خبلؿ ىذا التعريؼ يرل الباحث أف عبد ا إبراىيـ يكسع مف دائرة الخطاب فميس المنطكؽ فقط    
كلكؿ خطاب مميزاتو ... كما بيف أف الخطاب أنكاع فيناؾ الشعرم كالركائي ك, خطابا بؿ حتى المكتكب 

 .بحسب الجنس الذم ينتمي إليو الخطاب كبحسب البيئة التي أنتجتو 

                                                                                                                                                                                                                            
 .116 ،ص 3عبد السبلـ المسدم،األسمكب كاألسمكبية،الدار العربية لمكتاب،ط 3

 .12،ص 1987 ،1يمنى العيد، في القكؿ الشعرم،دار تكبقاؿ،لمنشر، المغرب،ط 1

 .116،ص1999 ،1عبد ا إبراىيـ، الثقافة العربية كالمرجعيات المستعارة،المركز الثقافي، الدار البيضاء،بيركت،ط 2
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 ما تقدـ يمكف القكؿ إف النقد العربي طّكر مفيـك الخطاب باالستناد إلى النقد الغربي، ل  كتأسيسا عؿ
كيمكف القكؿ أيضا إف  . (الخطاب،المخاطَثب، المخاِطب  )كأعطاه أبعادا أخرل غير العناصر الثبلثة 

 .التعريفات المتباينة التي عرضيا الباحث ناتجة عف إختبلؼ النقاد في منطمقاتيـ كمرجعياتيـ النظرية 

 : عند اللرب_ ــــ ج 2 ــ 1

1   يعكد التأسيس األكؿ لمصطمح الخطاب ألفبلطكف
،أّما حديثا فقد ارتبط (المقاؿ  )كلكف تحت اسـ 153

عطائو   ظيكره كتطكره بنشكء المسانيات التي أعادتو إلى الدرس المغكم مف جديد كا 

 .أبعادا ابستمكلكجية جديدة

 ممفكظ طكيؿ أك ىك متتالية مف الجمؿ تتككف مف مجمكعة"  الخطاب عمى أنو " ىاريس "     يعرؼ 
كبشكؿ يجعمنا نظؿ  منغمقة يمكف مف خبلليا معاينة بنية سمسمة مف العناصر بكاسطة المنيجية التكزيعية

2 "في مجاؿ لساني محض
 يبلحظ الباحث أف ىذا التعريؼ يطبعو طابع العمـك فقد يدخؿ النص في 154

 . (كىك المفيـك القريب مف الخطاب  )ىذا التعريؼ 

كؿ تمفظ يفترض متكمما كمستمعا كعند األكؿ ىدؼ التأثير عمى الثاني بطريقة ما " فيك" بنفنست " أما عند 
"3

155.  

_ متكمـ )    يرل الباحث أف ىذا التعريؼ أكثر كفاءة مف األكؿ ألنو استكفى شركط الخطاب كعناصره 
 .كما نبلحظ أنو يطابؽ تعريؼ الكفكم الذم ُذكر سابقا (مستمع_ ممفكظ 

فقد أعطى الخطاب أبعادا ابستمكلكجية مستقمة ذلؾ أف رؤيتو " فككك" ىذا تعريؼ المسانياتييف لو،أما 
يقؼ " العميقة المحددة لمخطاب كعبلقتو بالمجتمع تعد مف أىـ المكجيات لمثقافة الغربية الحديثة، إذ أنو 

: كقد عرفو قائبل . 156" الحضارة   الحديثة ةعند الحدكد التي صنعت منذ مطمع القرف السابع عشر عقبلني
ممارسات تتككف كبطريقة كبكيفية منسقة لممكضكعات التي نتكمـ عنيا كبطبيعة الحاؿ ال خطابات " ىك 

                                                             
 .117المرجع السابق ،ص  1
 .17،ص 1989سعيد يقطيف، تحميؿ الخطاب الركائي، المركب الثقافي العربي،بيركت، الدار البيضاء، 2

 .19المرجع  نفسو ص  3

156
 .432ص  , 1987 , 1بيركت ط, دار الطميعة لمطباعة  كالنشر , معجـ الفبلسفة ,  جكرج طرابيشي   
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يشير فككك ػػ مف خبلؿ ىذا النص ػػػ إلى أف الخطاب يككف منسجما متناسقا فيما بينو  , 157"بدكف إشارات 
كىك بذلؾ تحكمو إشارات إلى خارج الخطاب أم العبلئؽ الخارجية التي تمنع الخطاب مف أف ينغمؽ عف   

 .ذاتو 

   الشيء المشترؾ بيف ىذه التعريفات أف الخطاب ممارسة لغكية أشمؿ مف الجممة ألنو مجمكعة جمؿ 
 .مع تمايز ىذه التعريفات في التفريعات كالخصائص األخرل لمخطاب ,مركبة تركيبا خاصا متفردا 

   كما أف ىذا التعريؼ األخير فتح الباب لمسيميائية كي تتناكؿ الخطاب كتمارس عميو تحميميا ألنو يحتكم 
كاإلشارات ىي المادة األساس التي تعتمد عمييا السيميائية في تشكيؿ ,  عمى إشارات –حسب فككك - 

 .منيجيا كمكضكعيا

نظاـ مف التمثيؿ المعرفي يتككف مف منظكمة مف " قد عرفو دانياؿ تشاندرؿ قائبل بأف الخطاب ىك      
الشفرات التمثيمية المعرفية كيشتمؿ كذلؾ عمى ذخيرة أك مخزكف تفسيرم مميز مف المفاىيـ كالتعبيرات 

كالخطاب بيذا المعنى يقـك ببناء صكر معينة لمكاقع في إطار المجاؿ ,  (المجازية كاألساطير 
الذم يختص باىتماماتو كيعمؿ عمى الحفاظ عمييا كىكذا تعكس الشفرات  (أك المكضكع  )األكنطكلكجي 

  158".التمثيمية المعرفية المبادئ الترابطية التي يقـك عمى أساسيا النظاـ الرمزم الخاص بحقؿ الخطاب 

ذا التعريؼ يرل الباحث أف تشاندرؿ يربط الخطاب بالكاقع مف خبلؿ المكضكع الذم يتطرؽ   مف خبلؿ ق
 .كينتج شفراتو الخاصة تبعا لمكضكعو , إليو الخطاب 

 

 : مصطمح الخطاب عند مرتاض  أصول_ 2
   دخؿ ىذا المصطمح بقكة إلى الكتابات النقدية المعاصرة مع المسانيات كالسيميائية كتحميؿ الخطاب 

 حيث عرؼ 159مع أف ىناؾ بعض المغات األكربية ال تفرؽ بينيما"النص " ككضع حدا بينو كبيف مصطمح 
 .160"يتككف مف كحدة لغكية قكاميا سمسمة الجمؿ " دكمنيؾ مكنقانك الخطاب بأنو
                                                             

157
 .47 ص 1986, بيركت , الدار البيضاء , المركز الثقافي العربي , سالـ يفكت : تر , حفريات المعرفة, ميشيؿ فككك  

158
 .52ص , شاكر عبد الحميد : تر , معجـ المصطمحات األساسية في عمـ العبلمات , دانياؿ تشاندرؿ   

  59 رشيد بف مالؾ، قامكس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصكص،ص 159
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كقد عاد مرتاض إلى التراث .    كقد تناكؿ مرتاض ىذا المصطمح في كتاباتو النقدية كلكف بشكؿ مقتضب
، 161"فإنما الشعر صناعة كضرب مف النسج كجنس مف التصكير " النقدم فكجد عبارة الجاحظ المشيكرة

كالنسيج الذم " حيث قاؿ" الخطاب " الذم أطمقو الجاحظ إنما ىك مصطمح" النسيج " كاعتبر أف مصطمح
، كاحسب أف ىذا المصطمح مف أقدـ "الخطاب " كاف الشيخ يريده فيما نخاؿ ىك ما قد نريده اليـك نحف بػ
فقد تمثؿ الكبلـ ُبنى، " التركيب " كال" الديباجة " مصطمحات النقد األدبي في العربية، فمـ يقؿ الشيخ ىنا

كىذه الُبنى تنضاؼ إلى بعضيا لتؤلؼ نسجا لو سطح، فالسطح ىنا يحمؿ كؿ فصائؿ الخطاب الخارجية 
  .162"أك السطحية، كذلؾ ىك مكضكع النقد الحديث في النص األدبي 

- أخاؿ):     يظير مرتاض مف خبلؿ ىذا النص متشككا غير مكقف حيث استعمؿ الكثير مف ألفاظ الشؾ
 .فيك يريد إثبات أصالة المصطمح في الثقافة العربية (" قبؿ فعؿ المضارع " قد - أحسب

 نصا آخرا يتكئ عميو كيثبت أصالة ىذا المصطمح عند – حسب اطبلع الباحث –كلـ يجد مرتاض    
العرب،كقد اثبت في مكضع آخر أف ىذا المصطمح عريؽ في النصكص العربية القديمة تبناه األلسنيكف 

الخطاب مف المصطمحات المسانياتية الحديثة التي استعممت في داللتيا الجديدة :" المعاصركف إذ يقكؿ 
عمى الرغـ مف كجكد المفظ في المغة العربية منذ فجر تاريخيا كالخطاب يعادؿ , عف طريؽ الترجمة 

(Discours) في الفرنسية ك(Discours)  ك  في اإلنجميزية(Discourso)  في االسبانية ثـ لـ يمبث ىذا
 .163"المصطمح أك ىذا المفظ العربي األصيؿ الذم استحاؿ إلى مصطمح أف تبناه النقد العربي المعاصر 

سيعرض ىذا التفريؽ )كقد فرؽ بينيما " الخطاب " مع" النص "    كقد تطرؽ إلى إشكالية تتداخؿ مصطمح
كالنص في بعض مفاىيمو لدل :" لكف أشار إلى أف بعض السميائييف ال يفرقكف بينيما (في الفصؿ الثالث

 كأحاؿ بعد ذلؾ إلى معجـ قريماس كككرتيس، Discours)" )164 السميائييف قد يككف مرادفا لمفظ خطاب
 .كفي ىذا داللة عمى استقائو ليذا المفيـك مف المصادر الغربية

                                                                                                                                                                                                                            
 35،ص 2005دكمنيؾ مكنقانك، المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب،تر،محمد يحياتف،منشكرات االختبلؼ،،الجزائر 160

 131،ص 3أبك عثماف الجاحظ،الحيكاف،ج 161

 .16-15ص 1986، 1عبد الممؾ مرتاض، بنية الخطاب الشعرم، دار الحداثة،لبناف، بيركت، ط 162

 .261عبد المالؾ مرتاض،تحميؿ الخطاب السردم،ص  163

 .54عبد الممؾ مرتاض،نظرية النص األدبي،ص  164
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 المبحث الخامس

 مصطمح االنزياح  أصول

 : تعريف المصطمح ــ1

: للة_ 1ــ 1

 : عند العرب أ ــ_1ــ 1

: (زاح )كرد في المعجـ الكسيط في مادة

ا" كَثاحن ا ك زَث ْكحن ا-ك-زاؿ كتنحى ك تباعد: زاح عف المكاف زَث ك اإلبؿ ك غيرىا .أبعده:الشيء زكحن
الُبْعد الزاكم لممتحرؾ في :(في عمـ الرياضة) (اإلزاحة الّزاكية)زاؿ ك تباعد : (انزاح)نحاه : (أزاحو).فرَّقيا:

 165"أم نقطة كانت

  .فالمعنى العاـ ىك االبتعاد ك التنحي

                                                             
 306دار الفكر ص .1ج-المعجـ الكسيط-إبراىيـ أنيس كآخركف 165

Université Sétif2



66 

 

عدؿ "فقد كرد في مادة عدؿ البف منظكر.(عَثدَثؿَث )المتأتي مف مادة.(العدكؿ) االنزياح استعممكا بدالن عنو  
لو معدؿ ك ال معدكؿ أم  ك ما.مف الشيء يعدؿ عدالن كُعُدكالن حاد عف الطريؽ جار كعدؿ إليو عدكالن رجع

. 166"مصرؼ

 

 : عند اللرب ب ـــ_1ــ 1

مسافة أك فرؽ بيف شيئيف أك  شخصيف :" كاآلتي "  "L écart  يعرؼ قامكس الركس الفرنسي مصطمح  
."167 

 .168" عممية االبتعاد عف كجية عادية طبيعية أك محددة مسبقا : " قائبل  " "Déviationكيعرؼ مصطمح 

  كقد أدرج الباحث تعريؼ ىذيف المصطمحيف بالضبط ألف أكثر النقاد العرب اختمفكا في إرجاع مصطمح 
  " ."Déviation  أك" "L écartىؿ ىك , االنزياح إلى المغة الفرنسية 

 

 

 :  استخالص ج ــ_1ــ 1

المبلحظ أف التعريؼ العربي كالتعريؼ الغربي يتفقاف عمى أف االنزياح لغةن ىك ابتعاد شيء عف شيء 
 .مكانيا 

 

 :اصطالحاًة  _2 ــ 1
                                                             

 706ص.1ج–لساف العرب –ابف منظكر  166
167    Le petit Larousse: p355 

168 Le petit Larousse:p 330 
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 :عند العرب_ أ_2 ــ 1

كعدة  (العدكؿ)بيذا المفظ ك لكنيـ عرفكه بمفظ آخر ك ىك (االنزياح) لـ يعرؼ النقاد العرب مصطمح  
الغمط :مصطمحات أخرل لـ تشتير اشتيار العدكؿ ك لكنيا حممت المعنى المقارب الذم حممو العدكؿ مثؿ

 .ك المحف ك التخّيرُ 

نما يقع المجاز ك ":"الخصائص"فيذا ابف جنِّي يقكؿ في كتابو    إليو عف الحقيقة لمعاٍف ثبلثة ك يعدؿ كا 
. 169"ىي االتساع ك التككيد ك التشبيو فإف عدـ ىذه األكصاؼ كانت الحقيقة البتة

نقؿ الكبلـ الحقيقي إلى المجاز مابف جني يربط العدكؿ بقضية الحقيقة ك المجاز فالعدكؿ ىك الذم  ؼ  
ػػ الذم االتساع أك التككيد أك التشبيو ك قد اقترب ابف جني مف مفيـك االنزياح المعاصر: فيككف ذلؾ ألجؿ

كقد   . فيك الذم ينقؿ المغة اليكمية الرئيسية إلي المغة الشعريةسيفصؿ فيو الباحث في المبحث القادـ ػػػ 
في قضية تْرؾ طريقة في الصياغة إلى طريقة أخرل أحسف في التعبير  (العدكؿ)أكرد الجرجاني مصطمح 

ك قد قاؿ .عف المعنى كذلؾ في سياؽ حديثو عف اإلظيار ك اإلضمار ك الدكاعي الفنية المكجبة لكمييما
:" تعميقان عمى قكؿ الشاعر

بر أكسع صعميو ك لكف ساحة اؿ***           ك لك شئت أف أبكي دمان لبكيتو 

ك لكنو . لك شئت بكيت دمان :  أف يقكؿ كلك شاء ا لجمعيـ عمى اليدلفقياس ىذا لك كاف عمى حد "
كأنو ترؾ تمؾ الطريقة كعدؿ إلى ىذه ألنيا أحسف في ىذا الكبلـ خصكصا ك سبب ُحسنو أنو كأنو بدع 

عجيب أف يشاء اإلنساف أف يبكي دما فمما كاف كذلؾ كاف األكلى أف يصّرح بذكره ليقرره في نفس السَّامع 
. 170"ك يؤنسو بو

ك قيؿ المحف أف تمحف بكبلمؾ أم تميؿ إلى نحك مف :"فقد قاؿ (لحف القكؿ)   أما الزمخشرم في تفسيره لػ
: كرية قاؿتاألنحاء ليفطف لو صاحبؾ كالتعريض ك اؿ

ك المحف يعرضو ذكك األلباب *** كلقد لحنت لكـ لكيما تفيمكا 
                                                             

 .442ص  . 2ج. 1957. 2ط.دار الكتب المصرية .محمد عمي النجار :تح- الخصائص–أبك الفتح عثماف بف جني  169
 .127- 126 ص ص 1981دار المعرفة بيركت .محمد رشيد رضا:تح.دالئؿ اإلعجاز - عبد القاىر الجرجاني 170
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 171" بالكبلـ عف الصكاب يعدؿألنو " الحف"ك قيؿ لممخطئ 

: ك مف ذلؾ  (حمد ثمكد أ)أدار

صكت الدجاج ك ضرب بالنكاقيس ***           ك ما زلت بيا إال كأّرقني 

. 172ال يصيح ػػ كىك يقصد الديكؾ ػػػ ألف الدجاج ك قد غمط الشاعر في قكلو صكت الدجاج 

الذم قمنا " ك (التخّير)     ك ىناؾ مصطمح آخر استعممو عبد القاىر الجرجاني كمرادؼ لمعدكؿ أال كىك 
عني العدكؿ عف معنى مف معاني النحك إلى معنى آخر ألداء داللة ال يعطييا المعنى ممف قبؿ إنو 

 173."األكؿ

 مصطمح االنزياح لـ يرد في الثقافة العربية القديمة بيذا المفظ ك إنما ف    تأسيسا عمى ما تقدـ نبلحظ أ
متّأصؿ  (المعاصر)د الذم يعاني منو مصطمح االنزياح تعدك ىذا اؿ.كرد تحت مصطمحات أخرل متعددة 

– المحف – العدكؿ )منذ القديـ إذ الحظنا بعد ىذا العرض أف نّقاد العرب قد استعممكا أربعة مصطمحات 
 ال ألنوك يبلحظ الباحث كذلؾ سطحية مفيـك ىذا المصطمح في النقد العربي القديـ  (التخّير- الخطأ 

يتعمؽ في طرح أنكاع ىذا االنزياح ك مستكياتو كما أنو يتعمؽ بالمجاؿ النحكم كثيراَث ك كذلؾ في الببلغة 
فاالنزياح قد أخذ لو شكبلن مكسعان عند العرب المحدثيف مع المحافظة عمى المعنى األصمي لو ك ىك 

مجاكزة السنف المألكؼ بيف الناس في محاكرتيـ ك ضركب "يعرفو قائبلن ىك " بينسي"فيذا " .المخالفة"
 174."معاممتيـ لتحقيؽ سمة جمالية في القكؿ تمتع القارئ ك تطرب السامع ك بيا يصير نّصان أدبياَث 

: عند اللرب _ ب_2 ــ 1

( Exquartare)ـ ك ىك مشتؽ مف الكممة البلتينية 12في القرف  (Ecart)     عرفت المغة الفرنسية كممة
أما ...أك حتى الطريؽ المتفرع إلى أربعة اتجاىات , أك التقسيـ عمى أربعة ع مبمعنى الفسخ أك التقط

                                                             
 .459 ص 3ج(ت.د).بيركت.دار المعرفة .الكشاؼ .الزمخشرم  171
 .203ص  –1980القاىرة .مكتبة الخانجي - نظرية المغة  في النقد العربي–عبد الحكيـ راضي  172
. 35 ص 1986القاىرة – دار الفكر العربي – االتجاه األسمكبي في النقد العربي – شفيع السيد  173
 05ص..1993 1 ط,رؤية في العدكؿ عف النمطية في التعبير األدبي–عبد المكجكد متكلي بينسي  174
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ـ فإنيا مشتقة مف الكممة البلتينية 15التي لـ تعرفيا الفرنسية إال في القرف ( Déviation) المشتركة الكممة
 175 .بمعنى االنحراؼ عف الطريؽ (Dviatio)المتأخرة 

 كثيران،" األسمكب" النقاد الغربييف ال يفرقكف بينو كبيف ىناؾ بعضفإف االنزياح مصطمح     أما عف تعريؼ
ىك كؿ ما ليس شائعان ك ال عاديان ك ال مطابقان لممعيار :"جكف ككىف عف األسمكبكالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ 

 176".إنو انزياح بالنسبة إلى معيار أم أنو خطأ ك لكنو خطأ مقصكد...المألكؼ 

المألكؼ فاختمؼ النقاد في تعريؼ المغة المعيارية أك /ك مف ىذا المنطمؽ ظيرت إشكالية المغة المعيارية   
المستيمكة التي ال تكحي بأم جمالية جّؿ أمرىا أنيا تسعى إلى تبميغ رسالة ما ك  (العادية)المغة اليكمية

فقط أما لغة الشعر فبفضؿ االنزياح تنتقؿ مف المغة اليكمية إلى لغة شعرية تحكم جماالن في ذاتيا ،األمر 
ألف تحديد المغة . 177"أف مفيـك االنزياح مفيـك  معّقد متّغير"إلى القكؿ " كابانس جاف لكم"الذم جّر 
يقع مف الكبلـ " قائبلن أنو أّما شارؿ بالي فقد أعطاه تعريفان لسانيان   . صعب جدان (أك المغة الصفر) المعيارية

 يحدد الحدث األسمكبي عنده بالغياب ك ذلؾ بإحبلؿ ظاىرة لغكية عاطفية محؿ ذعمى محكر اختياره ،إ
 178."منطقية مف دكف إخبلؿ بالمعنى أخرل عقمية

ك كذلؾ  (Déviation) بيف مصطمح االنزياح كمصطمح االنحراؼ جمعكما أف جكف ككىف    
األمر الذم ساىـ في اإلكثار مف عدد  .179ك الحذؼ(Infraction)ك المخالفة  (Détour)االنعطاؼ

كالذم سكؼ ينعكس عمى الخطاب العربي سمبان باستقبالو بالكثير مف .مرادفات ىذا المصطمح 
. المصطمحات

 

                                                             
 .205ص-إشكالية المصطمح-يكسؼ كغميسي 175
. 15ص.محمد الكالي،محمد العمرم:تر- بنية المغة الشعرية–جكف ككىيف  176
 .109،ص1982-1فيد عكاـ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط:تر .كابانس جاف لكم،النقد األدبي كالعمـك اإلنسانية  177
178 Chareles bally:traite de stylistique francaise .3eme edition .vi 1951.p51 

منشكرات إتحاد الكتاب  (رقكف كتاب ـ)(اإلشكالية ك األصؿ ك االمتداد)اءكم ممصطمحات النقد  العربي السيـ–نقبلن عف مكالم عمي بكخاتـ 
. 273 ،ص 2005العرب ،دمشؽ 

 .273ص , مصطمحات النقد السيمياءكم , مكالم  عمي بكخاتـ -  179
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 : مصطمح االنزياح عند مرتاض أصول _2

كذلؾ ألف ىذا التعدد في ...نقؿ ىذا المصطمح إلى الثقافة العربية بما يقارب األربعيف مصطمحان أك يزيد    
:  ،فسمي180الغربية المنتجة لوالنقؿ ناتج عف تعدده في الثقافة 

 

 المؤلف والكتاب المصطمح

مدخؿ إلى عمـ األسمكب –شكرم عياد  181االنحراؼ

معجـ الدالئمية –التيامي الراجي الياشمي  182ك العدكؿ

معجـ المصطمحات األلسنية – مبارؾ مبارؾ  183ك الفارؽ

محمد بنيس ػػػ ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب  184كالبعد

تكفيؽ الزيدم ،أثر المسانيات في النقد العربي الحديث  185االتساع

 

 

  كقد , كبير أىميو- مرتاض-  في كتابات مرتاض بصكرة محتشمة فمـ يِعرهُ  االنزياحك قد كرد مصطمح  
بكيو الذم تحدث عف النسيج المغكم الذم يككف م مرتاض إلى التراث العربي ك بالتحديد إلى سعاد بو

  186(شربت ماء البحر- حممت الجبؿ)مستقيما كذبا كػ

                                                             
. 204ص.إشكالٌة المصطلح – ٌوسف وغلٌسً  180
 . 36 ص1982الرٌاض –دار العلوم – مدخل إلى علم األسلوب –شكري عٌاد  181
 .165معجم الدالئلٌة ،ص–التهامً الراجً الهاشمً  182
183

.  12،ص1995معجم المصطلحات األلسنٌة ،دار الفكر اللبنانً ، بٌروت –مبارك مبارك  
. 517،ص1979 ، دار العودة ،بٌروت ، 1غرب ، طمظاهرة الشعر المعاصر فً ال ـــ محمد بنٌس 184
 .86،ص1984أثر اللسانٌات فً النقد العربً الحدٌث، الدار العربٌة للكتاب ،تونس،لٌبٌا ،،توفٌق الزٌدي  185
 74 ، ص 1 سٌبوٌه ،الكتاب،ج186
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فميس مثؿ ىذا الحديث عف الّنسيج المغكم ك الكتابة األدبية إالَّ :"...فعّمؽ مرتاض عمى ىذا الكبلـ قائبلن 
 .187 "حديثان مبّكران عْف السيمائيات األدبية القائمة عمى االنزياح األسمكبي

ف لـ يتكاجد ىذا المفيـك القكؿفمف خبلؿ ىذا   أراد مرتاض أف يربط مصطمح االنزياح بالثقافة العربية كا 
. بيذا المصطمح

 :أما عندما قاؿ عبد ا بف المعتز العباسي ىذا البيت في مرثيتو

قكمكا فانظركا كيؼ تسير الجباؿ  * * *  ىذا أبك العّباس في نعشو 

بؿ  ػػػنى الجػػاؿ معػػػم استعـػػػاح ؼػػػة االنزمػػػػػل درجػػػػإؿ "تو ػػػػعّمؽ مرتاض شاكران لو كصكلو بمرثي

 188"ك االنتقاؿ بو مف المعنى المعجمي السائر إلى معنى انزياحي خاص

. 189معتز بؿ ذىب أيضا إلى ابف جني ك الجرجانياؿك لـ يكتؼ بسيبكيو ك عبد ا بف 

م أك حتى المجاز ػػػبما يسمى في الببلغة بالمجاز العقؿ يمحؽ مصطمح االنزياح ك قد حاكؿ مرتاض أف   
يختمؼ عف إجراءات الببلغييف تبعان لما نكّد أف نشحنو بو مف :"ػػػػ كما يقكؿ ػػػػ  إياه قالمرسؿ، لكف تحميؿ

إذ ال ينبغي أف ينصرؼ مفيـك االنزياح الذم ىك ابف السيمائية إلى مجرد  , عبلقة داللية أسمكبية جديدة
نما يجب أف ينصرؼ, التشكيؿ النسجي كحده  إلى تشكيؿ المعنى بإخراج , في تمثمنا نحف عمى األقؿ , كا 

   .190"النسج األسمكبي لمنص األدبي مف االبتذالية كالتقريرية الرتيبتيف إلى تشكيؿ متكتر جديد 

ربي القديـ لكف عمى شكؿ عمف خبلؿ ىذا النص نستنتج أف مرتاضان يقّر بكجكد االنزياح في النقد اؿ   
 (االنزياح القديـ)مجاز عقمي أك مرسؿ ،كلكنو يقّر كذلؾ بكجكد االنزياح المعاصر الذم يختمؼ عف القديـ 

 . (أف نشحنو بو عبلقة داللية أسمكبية جديدة)ك ذلؾ في قكلو 

                                                             
 .172نظرٌة النص األدبً ،ص – عبد الملك مرتاض  187
.  173،ص  السابؽالمرجع  188
 .177، 176المرجع نفسه ،ص 189
 .174 ،ص نفسوالمرجع  190
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لـ يعتمد عمى النقد الغربي المعاصر في فيـ ىذا ػػ حسب اطبلع الباحث ػػػ ك المبلحظ أف مرتاض 
.  المصطمح ك تطبيقو في دراساتو
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 :الفصل الثالث

 

 توظيف المصطلح السيميائي عنذ مرتاض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  المبحث األول 
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                        مصطمح السيميائية

 

إف أصؿ السمة : " قائبل,  (سمة)يحاكؿ مرتاض التأصيؿ المغكم ليذا المصطمح فينطمؽ مف كممػػة     
الذم ىك نفسو يعني ما يعنيو في  (س ك ـ  )كليس مف التسكيـ (ك س ـ )في المغة العربية آت مف الكسـ 

ْمـ بكّي أك كشـ أك قطع أك نحكه " الكسـ"الحقيقة تركيػػػػػب  كيشير كذلؾ إلى  , 191"كىك إحداث تأثيػر أك عَث
لعمو " دكف أف يطابقو ك  (ك س ـ  )كيعتبره قريبا مف مادة  (ع ؿ ـ )مصطمح العبلمة الذم ىك مػف مادة 

  192".يككف آتيا مف العبلمة كالعَثمـ بمعنى الجبؿ 

دكف غيره مف المصطمحات "السمة : " بػ (sign- signe )  كيختار مرتاض مقابمة المصطمح األجنبي 
  193: كقد استدؿ عمى ذلؾ ببعض الحجج "الدليؿ": كػ

أف العبلمة قد استعممت في الفكر النحكم القديـ بمعنى الحقة تمحؽ فعبل مف األفعاؿ أك اسما مف  - أ
كلعؿ اصطناع ذلؾ المصطمػح النحكم في أصمو في المفاىيـ السميائية عمى ... األسماء دكف الحركؼ 

 . عيدنا ىذا قد يزيػد ىذا األمر اضطرابا كالتباسا
" السمة"يبدك لنا كلػك مف باب الحاسػة الذكقيػة فقػط مف خبلؿ تمقي المػػعنى المتكلد عف اصطناع " - ب

 أنو أدنى ما يككف إلى ما يطمػػؽ عميػو السيمائيكف الغربيكف مصطمح 
 (sign)  الذم ربمػػا انصرؼ إلػى المعنى المادم فتمخض لو" العبلمة " مف مصطمح." 

سيحؿ لنػا – كلنكرر –عكضا عف مصطمح العبلمة  ( signe )إف اطبلؽ السِّمة عمى مفيـك "– ج 
لمفيـك آخر قريب منو " العبلمة" مشكمة أخرل مف مشكبلت المصطمح كىػي أننا حيػف نمحض مصطمح 

(" . la marque )كىك ما يطمػػؽ عميو 

أما عف مصطمح السيميائية أك السيميكلكجيا فإف مرتاضا يفضؿ عمييما مصطمػػحا آخرا اشتقو بنفسو    
: فمف الناحية المغكية الخالصة يمكف أف نقكؿ : " عندما قاؿ  (السيمكية  )كيساكيو بػ .سيمائية : كىك 

                                                             
 .147ص  –نظرية النص األدبي – عبد الممؾ مرتاض  - 191
 . مادة كسـ  1956, القاىرة – تاج المغة كصحاح العربية دار الكتاب العربي – الصحاح – ص ف نقبل عف الجكىرم – المرجع نفسو  -192
 .149-148المرجع نفسو صص  - 193
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نطؽ خاطئ كذلؾ ألف " السيميائية "  كقد اعػتبر أف النطؽ بػ 194" السيمكية كما يمكف أف نقكؿ السيمػػائية 
بالجمػع بيف ساكنيف كذلػؾ لطكؿ المفظ الذم يجػػعؿ الحنجػػرة تكابد في " الذيف ينطقكنيا اختصارا يمحنكف 

 195 ."تقطيعو حتى يتقطع نفسيا فيقع المحذكر

 أك 196." نظػاـ السمة:  " أما عف تعريؼ كفيـ مرتاض ليذا المصطمح فنجده يكجز في تعريفو إذ ىي   
كما يرل أف . غريماس :   كقد أسنػػد ىذا التعريػػؼ  لػ197."شبكة مف العبلقات المنتظمة بتسمسػؿ " ىي 

إف المتتبع :" كالدليؿ عمى ذلػػؾ قكلو .السيميائية ليست لسانيات متطكرة تتسمط عمى المغة كالخطاب كالنص
كداللة ىذه المصطمحات يستخمص منيا أنيا ليست لسانيات متطكرة  (يقصد السيميائية )لمصطمحاتيا   

, شمكلية النزعة بحيث يتسمط عمى كؿ ما ىػك لغة أك خطاب كسمػػة كنص , تحاكؿ أف تككف كمية النظرة 
. 198"ك تركيب كتأكيمية , كداللة

كنرل أف مرتاضا أراد بيذا الكبلـ أف يفرؽ بيف السيميائية كالمسانيات فاالىتمامات مختمفة مما يضمف 
 .استقبلؿ السيميائية بمكضكعيا عف المسانيات 

تطكيعيا ال تجاىميا فأضفت "ف السيميائية حاكلت تطكير المفاىيػػـ السالفػػة الذكر كإ كقد قاؿ مرتاض   
 (المسانيات )عمييا معاني جديدة لـ تؾ فييا مف قبؿ كنبلحظ أف كثيرا مف ىذه المفاىيـ تتنازعيا األلسنية 

ف لـ تكلد كؿ , 199"كالسيميائية كالتشريحػية نفسيا  كمف خبلؿ ىذه العبارة نستنتج أف السيميائية كا 
المصطمحات إال أنيا لـ تبؽ بعض المصطمحات عمى حمكلتيا المعرفية القديمة بؿ أضافت كعدلت فييا 

.  كصبغتيا بصبغتيا الخاصة 

عمى السيميائيػة التي اتخذت شكؿ المشركع " دم سكسير"ك" بكرس"قر مرتاض بفضؿ جيكد    كقد أ
إنيا منيجية العمـك التي تعالج , إلى تبني نفسيا بما ىي عمـ لممعاني " العممي بفضميما كىي اليـك تتطمػع 

                                                             
 .157 ص السابؽالمرجع  - 194
 .158المرجع نفسو ص  - 195
 .21ص –دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلم لمحمد العيد – عبد الممؾ مرتاض  - 196
 .المرجع نفسو  ص ف  - 197
  . ص فنفسو المرجع  - 198

 . المرجع نفسو ص ف199 -
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التاريخية التي تشكؿ مكضكع /األنساؽ الدالة أم العمػػـك اإلنسانيػػة حيث إنيا تعد الممارسات االجتماعية 
كنمثؿ لمممارسات االجتماعية , 200" عمى أنيا أنساؽ لمسمات (األدب إلخ , الديف,األسطكرة  )ىذه العمـك 

فطريقة لباس شخص ما ليا داللة سيميائية عمى شخصيتو كعمػى مكانتو في , المػكضة في المباس : بػ 
المجتمع فمكضة لباس الشباب مثبل تختمؼ عف مكضة لباس األطفاؿ كالشيكخ ألف السمة التي يحمميا 

.  الشباب تختمؼ كثيرا عف سمة الكبار كاألطفاؿ 

األمر الذم ال . كيرل مرتاض أف ىناؾ فركقا بيف السيميكلكجيا كالسيمكتيكا ككذلؾ ىناؾ أكجو تشابو   
  201: كقد حصرىا بكخاتـ في سّت نقاط , يستفيؽ لو كثير مف النقاد

 SIGNE كتعني السمة SEMION كىك آت مف المغة اإلغريقية  SEMIOكبلىما يبتدئ بالسابقة  -1
 كتعني الخطاب عمى LOGOS التي أصميا LOGIEثـ يفترقاف في ككف أحدىما ينتيي بالبلحقة  

.  الذم يعني النسبة الديالكتيكية  TIQUEحيف أف اآلخر ينتيي بالمقػػطع 
إنيما اسماف ُبنيا عمى أصؿ الكضع اإلغريقي لمسمى كاحد فيو تسكيػة مفيػكمية ذىب إلييا  -2

 غريماس حيف سألتو جريدة العالـ الباريسية عاـ أربع كسبعيف مف القرف العشريف 
 .كأف السيمكتيكا تعالج خصكصيات الحقؿ كىي بمثابة المغة مف المساف أك الفرع مف األصؿ  -3
بينما يرتبط مفيـك  (بكرس خصكصا – لكؾ  )ترتبط السيمكتيكا أساسا بالثقافة األنجمكسكسكنية  -4

عمى الرغـ مػف أف غريماس عنكف معجمو  (بارط– غريماس  )السيميكلكجيا بالثقافة الفرنسية 
. السيمكتيكا : السيميائي بػ

ـ مػف مصطمح السيميكلكجيا الذم لـ 1555إف مصطمح السيمكتيكػا أقػدـ كجكدا كأعػرؽ ميػبلدا  -5
. ـ1910يتداكلو دم سكسير إال زىاء سنة 

بالمسانيات بينما يرتبط مفػػيـك السيمكتيكا بالفمسفة , إف مفيـك السيميكلكجيا يرتبط أساسا بعمـ المغة  -6
 .كالمنطؽ

كسيعرض الباحث نصكصا مختمفة مف كتب مرتػاض ليبيّػف التطػكر الذم جرل لمصطمح السيميائية    
:  عمى يد مرتاض كسيقـك بتحميؿ ىذه النصكص كاستخبلص نتائج تتبلئـ كطبيعة البحث 

                                                             
 .159 صالسابؽالمرجع  - 200
 . 128-127:  ص ص 2005الجزائر – ديكاف المطبكعات الجامعية – الدرس السيميائي المغاربي – مكالم عمي بكخاتـ  - 201
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لى أيف  )يقػكؿ مرتػاض في كتابػو - أ  LAلقػد نػعمـ أف السيميكتػيكية  :" (النص األدبي مف أيف كا 
SEMIOTIQUE كما يطمؽ عمييا عبد السػبلـ المسدم ىي عمـ نظـ اإلشارات كنحف " العبلمػية"   أك

 عمى العبلمػية ألف بعػض القدامى العرب كاف اصطنع ىذا المفيـك األلسني ليذا المعنى اإلشػاريةنفضؿ 
  202." أك لمعنى قريب منو 

تمتمؾ مفيكما  (أم لمسيميكتيكية )إف النظرية المعاصرة لنظـ اإلشارات :"في نفس الكتاب يقكؿ - ب
  203."ناضجا كؿ النضج لمتبميغ 

نبلحػظ أف مرتاضا استعمؿ أكؿ ما استعمؿ مصطمػح السيميكتيكية - ب- أ– مف خبلؿ العبارتيف   
كذىب إلى .  كجعؿ مصطػمح نظػـ اإلشارات مرادفا لو  la sémiotiqueكمقابؿ لممصطمػح األجنػبي 

" العبلمية " تفضيؿ مصطمح اإلشػارية عمى العبلميػة ال لخطأ ابستيمكلكجي أك اصطبلحي في مصطمح 
.  بؿ ألف اإلشػارية ُأستعممت في النقد العربي القديـ فقط فيي بيذا أقرب لمتراث 

يستعمؿ فيو " م دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيػف ليبلم لمحمػد العيد. أ: " لديو كتاب عنكانو - ج
  204- ..سيميائي - سيميائيكف: كمشتقاتػيا  (السيميائية  )مصطمح 

تأسيسا عمى ىذا نستنتج أف مرتاضا عدؿ عف مصطمح سميكتيكية إلى سيميائية  كذلؾ بعد فترة مف الزمف 
لى أيف " كاف بعد كتاب " أم" ألف تأليفو لكتاب   ".النص األدبي مف أيف كا 

نظػرية –  (2001)التحميؿ السيمػائي لمخطػاب الشعػرم –  (1998)في نظرية الركاية : في كتبو - د
   205.يستعمػؿ مرتػاض مصطمح سيمػائية كمشتقاتيا   (2007)النص األدبي 

 

                                                             
لى أيف –  عبد الممؾ مرتاض 202  .21ص. 1983الجزائر – ديكاف المطبكعات الجامعية – النص األدبي مف أيف كا 
 .المرجع نفسو ص ف  - 203
قد انتيى مرتاض مف تأليؼ ىذا الكتاب سنة  ).101-93-80-55-22-21-19-15:ص ص – م .أ– عبد الممؾ مرتاض  - 204

 .(1992كطبع سنة 1987
- 248-115-114-113-112-107-60: في نظرية الركاية ص ص: عبد الممؾ مرتاض- 205

-... 24-23-22-21-19-18-17-15-14-13-12-11-09-08-07: ص ص : التحميؿ السيميائي 
  ..84-80-79-56-55-54-53-17:ص ص: نظرية النص األدبي 
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كعمؽ عمى " سيمائية "إلى مصطمح" سيميائية"مف خبلؿ ىذا نبلحظ أف مرتاضا عدؿ عف مصطمح    
النطؽ   كىك الذم تعنت بيا حباؿ الحنجرة في " الذم كاف يستخدمو بأنو طكيؿ ك " السيميائية " مصطمح 

".206 

)            إلػى الترجمة       (السميكتيكية  ) القكؿ أف مػرتاضا تطكر مف التعريب  الباحثستطػيعمإذف 
(  . السيمائية) إلى تصحيح الترجمة بما يكافؽ النطؽ العربي األصػيؿ  (السيميائية 

 

  207:المختمفة  كقد أحصى لو الدكتكر يكسؼ كغميسي أكثر مف مصطمح كاف قد استعممو فػي كػتبو  

 

المرجع المصطمح 

 1993 – 2ع– تجميات الحداثة السميكتيكا 

لى أيف اإلشارية – السميكتيكية  النص األدبي مف أيف كا 

نظرية النص األدبي السيمائيات 

 

آخذا " السيمائيات " ك " السيمائية" أف مرتاضا يفرؽ بيف كىنا كهينبو إلى شيء آخر أف الباحث حب مك  
يقترح ىجيمسميؼ حسب قريمػاس أف ينصػرؼ مصطمػح السيمػائية : " ذلؾ مف يممسميؼ كما أقر ىك قائػبل 

sémiologie ..."  إلى النظػرية كينصرؼ مصطمػح السيمائيات بالجمعsémiotiques  إلى التطبيقات 
أك القراءة السيمائية كىي سيرة يمكػف إتباعيا لمتمييز بيف المصطمحيف االثنيف المتداخميف في رأم 

كلكف مع ىذه الدقة العممية كاالحترافية في أخذ مرتاض مصطمحاتو مف  . 208"كالمترادفيف في رأم آخر

                                                             
 .157ص – نظرية النص األدبي – عبد الممؾ مرتاض  - 206
 .232-209: إشكالية المصطمح ص ص – يكسؼ كغميسي  - 207
  .33-32ص – نظرية القراءة – عبد الممؾ مرتاض  208
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كمشتقاتو بعد أف أنكره في ىذا الكتاب بالذات كذلؾ في  (السيميائية  )النقد الغػربي نجده استعمؿ مصطمح 
  209؟!!مكاضع عدة 

 

ة سيمػائيمعالجة تفكيكية – تحميؿ الخطاب السردم )أف لدل مرتاض كتاب عنكانو بكذلؾ الباحث نكِّه مك   
الحظ أف مرتاضا استعمؿ مصطمحو األخير م مف خبلؿ العنكاف 1995الصػادر سنة  (لركايػة زقاؽ المدؽ 

: لكف داخؿ الكتاب استعمؿ  (سيمائية)

كالتفكيكية مف أجؿ محاكلة السيميكلكجية أـ يجب أف تتضافر ىذه المناىج كميا مضاؼ إلييا "...  -1
 210."فؾ األلغاز 

ذف فإف عدلنا عف البنكية التككينية كآثرنا بنكية مطعمة بتيارات حداثية أخراة كخصكصا  "  -2 كا 
 211."السيميكلكجيا 

      البنية/ اإلشارات / النظر كمبلمح الكجو / األصكات / الركائح /  األلكاف سيميكلكجيا" ...  -3
   212..." الدينية 

 تحدث عنيا أبك عثماف الجاحظ في غير مكضع مف سيمائياتكلمتسمية في التراث العربي  "  -4
 213."كتاباتو 

 .  214" في حقيقتيا كريثة المسانيات البنكية مقدمة في تقميعة جديدة السيميائية حتى أنني أزعـ أف "  -5
. 215كأكثر مف استعماؿ ىذا المصطمح في سائر كتابو 

! كلك مرة كاحدة كما ىك ظاىر في عنكاف  الكتاب  (سيمائية)كلـ يعثر الباحث عمى مصطمح   

  

 
                                                             

 .164-163-162-161- 158-150-149 :  ص صالسابؽ  المرجع 209
 .03ص  –معالجة تفكيكية سيمائية لركاية زقاؽ المدؽ – تحميؿ الخطاب السردم – عبد الممؾ مرتاض  - 210
 . 18المرجع نفسو ص- 211
 . 24ص نفسو المرجع  - 212
  .128المرجع نفسو ص - 213
 .08ص  المرجع نفسو  - 214
. 282/284/285/289/ 07/11/13/14/15/17/128/129/137/264/269/277/279/280/281 :المرجع نفسو ص ص  - 215
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عند مرتاض " السيميائية"تطور مصطمح                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرجع                            المصطلح 

أك  سيميكتيكية
اإلشارية 

لى أيف   النص األدبي مف أيف كا 

/  تحميؿ الخطاب السردم. / م .أسيميائية 

"  بيف السمة كالسيميائية " مقاؿ سميكلكجية  

  1993 02تجميات الحداثة ع السميكتيكا 

.  نظرية القراءة/ نظرية النص األدبيالسيمائيات  

/ التحميؿ السيمائي لمخطاب الشعرم / نظرية النص األدبي السيمائية  
. تحميؿ الخطاب السردم : عنكاف كتابو / في نظرية الركاية 
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 الثانيالمبحث 

مصطمح الشعرية                           

 

إلى التراث النقدم العربي القديـ – خبلؿ طرحو ليذا المصطمح –         عاد عبد الممؾ مرتاض 
المعاني مطركحة في ) ليا ، فقد تعرض لمقكلة الجاحظ المشيكرة ؽليستخرج لنا أصؿ المسألة المتطر

 ذىب إلى القكؿ بأف الببلغييف كك أقر بأنيا بعض ىذه األدبية  ك لكف في ثكب جديد  (... الطريؽ 
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 في مظاىر مختمفة ك السيما تحت ما كانكا يطمقكف األدبيةالتماس ىذه " العرب القدامى أعنتكا أنفسيـ في 
 . (الديباجة  ) أضاؼ إلى ذلؾ مصطمح اآلمدم ك ىك ك  216 "(البياف  )عميو 

:  ك قد كضع مرتاض تعريفا لمصطمح األدبية عندما قاؿ 

أننا نفيـ مف األدبية جكىر األدب ، ك الجكىر ىنا ليس بالمعنى الفمسفي لؤلشياء ، ك إنما يعنى ببساطة " 
    217" أجمؿ ما في األدب ، ك أصدؽ ما في عاطفتو ، ك أدفأ ما في جكه ، ك أركع ما في نسجو 

كيميؿ إلى , يبلحظ الباحث أف ىذا التعريؼ يفتقد لمصرامة العممية ػػػ التي تعكدناىا عند مرتاض ػػػ      
 .اإلنشاء 

: يقكؿ ,  عندهلقارئ المحترؼ فيما ليسا سياف اكقد فرؽ مرتاض في تعريفو لؤلدبية بيف القارئ العادم ك

إنيا بالقياس إلى القارئ العادم مجرد تمقي شعكر ما بالجماؿ يمتع النفس ك يغذم القمب أما بالقياس إلى " 
، فإنو يبحث في عناصر مشكبلتيا ، ك مككنات التأثر فييا ، ثـ مككنات  (الناقد  )القارئ المحترؼ 

 218."التأثير فييا مف بعد ذلؾ 

كىك حسب فيـ الباحث كؿ قارئ لؤلدب ) أف القارئ العادمالباحث الحظ مف مف التعريؼمفمف خبلؿ ىذ   
 يحس باألدبية دكف أف يبحث في حقيقتيا ك ال كيؼ دخمت النص أك (دكف أف يصؿ إلى درجة الناقد

الناقد فيك الذم يبحث في العناصر التي أطمقت ىذه األدبية /العناصر التي أكجدتيا ، أما القارئ المحترؼ
 ينفي أف تككف أدبية األدب مجرد شيء نممحو اك كيؼ أطمقت ك كيؼ أثرت في النص ، كما أف مرتاض

.  في النص ثـ عند بحثنا عنو ال نجد شيئا ، فاألدبية ليست كائنا كىميا 

 تطكرا في استعماؿ المصطمح  الباحث    ىذا عف المفيـك ، أما عف قضية االصطبلح فقد الحظ
:  المناسب ليذا المفيـك ك اختبلفا 

                                                             
 .17ص  (م . أ  )–  عبد الممؾ مرتاض 216
 .16 المرجع نفسو ص 217
 .17 المرجع نفسو ص 218
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 )    اسـ   "   : يقكؿ 1983 سنة قالذم ألؼ (النص األدبي مف أيف ؟ ك إلى أيف  )في كتابو /- 1     
La Poétique )  ىك مصطمح ألسني جديد لـ تجد لو العربية بعد مقاببل مقبكال ، إف ترجمتو باإلنشائية أك

 Le)نية لمكتابة أك ؼعند جاككبسف ىك كظيفة المغة اؿ" البكيتيؾ " الشعرية ال يعني كبير شيء فػ 
langage )  التي بكاسطتيا يمكف أف تككف رسالة عمبل فنيا عمى الرغـ مف أف البكيتيؾ ال يقتصر عمى

   219"دراسة مشاكؿ المغة الفنية لمكتابة ك إنما يجاكز ىذا المجاؿ الضيؽ إلى نظرية اإلشارات 

:  يقكؿ . ـ .1987 سنة قالذم ألؼ (م . أ )في كتابو /- 2

انعداـ ىذا الشيء الذم كاف القدامى يطمقكف عميو الماء الشعرم ، ك قد نطمؽ عميو نحف " ...  
لـ يعد النص شعرا ك  ( Poétique )أك البكيتيؾ أك اإلنشائية  أك الشعرية – أدبية الشعر : المعاصريف 

  بالمقارنة بيف العبارتيف نخمص إلى أف 220"لك تكافرت لو كؿ األصكات الجميمة ك اإليقاعات السخية 
 . (الشعرية  )    إلى الترجمة  (البكيتيؾ  )مرتاضا قد تخمى عف  التعريب 

 :  (النص األدبي مف أيف ؟ ك إلى أيف ؟  )يقكؿ مرتاض في كتابو /- 3

)   ك نحف نحسب أف كثيرا مف اآلثار الشعرية التي تندرج تقميديا تحت ىذا العنكاف ليس ليا مف الشعرية " 
التقميدية    ك إنما ىي بمعنى اشتماليا عمى ركح الشعر ك معاييره " البكيتيؾ" ك الشعرية ىنا ليست بمعنى 

").221    

 (البكيتيؾ  )     ال تطابؽػػػ حسب مرتاض ػػػػ مف ىذا النص يستطيع الباحث أف يقكؿ بأف الشعرية      
. تماما 

:     ك لننظر إلى النص التالي 

لـ نعد نجد فرقا كبيرا بيف الشعر الفني ك النثر الفني المذيف يجب أف يتعانقا ليشكبل " يقكؿ مرتاض /- 4
  222."رافدا أدبيا كاحدا ىك الشعرية أك البكيتيكا 

                                                             
 .  27 / 26 ص 1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر – النص األدبي مف أيف ؟ ك إلى أيف –  عبد الممؾ مرتاض 219
 .146ص  (م.أ  )–  عبد الممؾ مرتاض 220
 .27ص . النص األبي مف أيف ؟ ك إلى أيف ؟ –  عبد الممؾ مرتاض 221
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في  (البكتيكا )ك  (الشعرية  )أف ال فرؽ بيف ػػػ حسب مرتاض ػػػػ   الباحث الحظممف خبلؿ ىذه المقكلة  
. حيف أف مرتاضا كاف يفرؽ بينيما في النص الذم قبمو

  "         :       حينما قاؿ  (األدبية )ك مصطمح  (الماء الشعرم  )يطابؽ مرتاض بيف مصطمح /- 5
  223."فالناظـ قد ينظـ أرجكزة ذات إيقاع ، ك يككف بدكف ماء شعرم أم بدكف أدبية 

. 224قديـ أتى بو الجاحظ (الماء الشعرم  ) كنحف نعمـ أف مصطمح 

فقد يصادفنا كثير مف الشعر الذم ال يحمؿ مف الشعرية أم صفة مف صفات : " يقكؿ مرتاض /- 6
 . 225"األدبية 

ثـ كأيف مف نثر استطاع أف يسمك عف نثريتو ك يتعمؽ بالشعرية أم يشرئب إلى ما : "يقكؿ كذلؾ /- 7
 226."كاف مف أجمو أصبل ك ىك أدبيتو التي يجب أف تميزه تمييزا 

، ك  (6) نجد أف مرتاضا يجعؿ الشعرية  جزءن مف األدبية في العبارة القكليف السابقيف بالمقارنة بيف 
: " ىي تؤكد ىذا األمر    ك نضيؼ إلى ىذا عبارة أخرل . (7) في العبارة  الشعرية كاألدبيةيطابؽ بيف

لكف الذم يعنينا ىنا ك اآلف ىك النص األدبي الخالص األدبية ك األدبي ىنا في تمثمنا ممتد إلى الشعرم 
 . 227"شامؿ لو معادؿ لمعناه 

)  يسكم مرتاض بيف العديد مف المصطمحات لترجمة أك لتعريب مصطمح غربي كاحد ىك/- 8
Poétique )  انعداـ ىذا الشيء الذم كاف القدامى يطمقكف عميو الماء الشعرم ك قد نطمؽ : " في قكلو

  . 228 ( "Poétique)"  الشعرية" أك"اإلنشائية " أك" البكتييؾ" أك" أدبية الشعر: "عميو نحف المعاصريف 

                                                                                                                                                                                                                            
 .06ص  . (م . أ )–  عبد الممؾ مرتاض 222
 .62 المرجع نفسو ص 223
224

 . 331ص ,3ض ,1969نثُاٌ , تٍزٔخ , انجادع ــ انذٍٕاٌ ــ دار انكراب انعزتً 
  .96:  المرجع نفسو ص 225
 . 145 ص نفسو المرجع 226
 .05 ص 1998.مف منشكرات اتحاد الكتاب العرب  . (مقاربة سميائية أنتركبكلكجية لنصكصيا  )السبع المعمقات –  عبد الممؾ مرتاض 227
 .146: ص (م . أ )–  عبد الممؾ مرتاض 228
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ك لعؿ ىذا التعدد في إطبلؽ المصطمح مرده إلى جدة ىذا المصطمح عمى الساحة النقدية العربية ألف    
كسنرل كيؼ استقر مرتاض عند مصطمح كاحد في . ىذا النص كاف في الثمانينات مف القرف الفارط 

. كتاباتو األخيرة 

فمفظ الصبح مثبل مف األلفاظ الشعرية : " استعمؿ مرتاض في مكاف الشعرية الشاعرية عندما قاؿ /- 9
 شيئا الشاعريةلما حمؿ مف  (جاء الصبح )حتما ك لكننا لك استخدمناه في جممة مبتذلة عادية كأف نقكؿ 

إال ىذا النكر الذم نممحو في مدلكلو ك لكننا لك أسبقناه باسـ ك شبيناه بو ثـ أضفينا عميو كصفا لدخؿ 
كعمى أف مف :"  كقد كرر ىذا المصطمح مرة أخرل في مرجع آخر229"معجـ الشاعرية مف بابيا العريض 

كىي . حسف حظ القصة الجزائرية المعاصرة أف لغة ىؤالء الكتاب الخمسة في معظميا األعظـ سميمة 
كأنقى شكبل , ثـ يأتي  ابف ىدكقة عمى الرغـ مف أف أسمكب ىذا أجمؿ نسجا ,لدل عثماف سعدم أسمـ 

  .230" الرقيقة منو إلى النثر العادم الفج الشاعريةكأدنى إلى 

.  عمى األقؿ في كتابو ىذا .الشاعرية= الشعرية :ك نخرج مف خبلؿ ىذا النص إلى أف 

الماء – الشعريات – الشعرية :      بؿ إف الدكتكر يكسؼ كغميسي عّد لو عدة مصطمحات ليذا المفيـك 
  231.الشعرانية – أدبية الشعر – البكيتيؾ – الشعرم 

ت مثؿ ىذه المنسكبات ؼالمغة العربية قد أؿ: " قائبل  (شعرانية  )     ك قد عمؿ لو استعمالو لمصطمح 
  .232"(...جسمانية – نفسانية   – ركحانية – ربانية – عقبلنية  )التي تضيؼ ألفا كنكنا قبؿ ياء النسبة 

 Poéticité= الشعرية .  الشعرانية  = Poétique: فرؽ مرتاض بيف الشعرية ك الشعرانية /- 10

النظاـ الشعرم لشاعر أك كاتب لعيد معيف كلبمد معيف كقؿ إف ىذا المفيـك "        فالشعرانية ىي 
بينما ينصرؼ المفيـك  ( Robert, Poétique  )ينصرؼ كما ىك معركؼ إلى نظرية اإليداع األدبي 

                                                             
 .32النص األدبي مف أيف ؟ ك إلى أيف ؟ ك إلى  أيف ؟ ص –  عبد الممؾ مرتاض 229
 .225ص- 1990الجزائر – المؤسسة الكطنية لمكتاب – القصة الجزائرية المعاصرة - عبد الممؾ مرتاض 230
 . 285 -282ص – إشكالية المصطمح –  يكسؼ كغميسي 231
 .300 ص نفسو المرجع 232
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إلى الصفة أك الحالة التي تميز كتابة ما ، فيذا المعنى كأنو يقترب مف معنى  (يقصد الشعرية  )اآلخر 
 .Litteralité" 233األدبية 

: "      ك قد عمؽ الدكتكر يكسؼ ك غميسي عمى ىذا المصطمح بعد أف أصؿ لو في المغة العربية قائبل 
ال  (الذم قد نحتكـ إليو في ترشيح مصطمح ما أك استبعاده )إنما عيب الشعرانية أف المعيار التداكلي 

يقرىا بحكـ غرابتيا لدل المتمقي ك محدكدية استعماليا كندرة ركاجيا حتى إف صاحبيا نفسو قد تنازؿ عنيا 
 .234"في كتبو األخيرة 

 Poétiqueيقابؿ  (في نظرية الركاية  )    كقد كجد الباحث أف مرتاضا في كتاب كاحد ك ىك 
:  ربييف عبمصطمحيف 

 . 235 ( "Poétique)    ك المشبع بالذاتية الضيقة ، ىي في حقيقة أمرىا شكؿ مناؼ لمشعرانية "...  

 Poétique )      ذلؾ أف الحديث عف األسمكب ك األدبية ، ك الشعريات  :"  ك يقكؿ في مكضع آخر 
  236...."ك النص ك  (

مقاببل  "  حيث اقترح أف يطمؽ" الشعرية"ك" الشعريات "فّرؽ مرتاض في كتاباتو األخيرة بيف /-   11
التي تعني المكاصفات " الشعرية " كذلؾ كي نميز بيف " الشعريات "   بالمغة العربية la poétiqueلمفيـك 

 كبيف الشعريات التي ىي نشاط نقدم يسعى إلى فيـ كظيفة la poeticiteالتي نمتمسيا في نص شعرم 
. 237" المسانيات   كقد قسنا الشعريات عمى, الكتابة الشعرية 

ىك مصطمح ألسني جديد لـ تجد لو العربية بعد معادال  ( La Poétique )اسـ :" يقكؿ مرتاض /- 12
عند جاككبسف ىك كظيفة المغة " البكيتيؾ " مقبكال ، إف ترجمتو باإلنشائية أك الشعرية ال يعني كبير شيء فػ

التي بكاسطتيا يمكف أف تككف الرسالة عمبل فنيا عمى الرغـ مف أف   (Le laugage )الفنية لمكتابة أك 

                                                             
 .312في نظرية الركاية ص –  عبد الممؾ مرتاض 233
 .300ص . إشكالية المصطمح –  يكسؼ ك غميسي 234
  .95: في نظرية الركاية ص –  عبد الممؾ مرتاض 235
 . 249ص . المرجع نفسو 236
  (. في اليامش) 170نظرية القراءة ص – عبد الممؾ مرتاض   237

Université Sétif2



87 

 

نما يجاكز ىذا المجاؿ الضيؽ إلى نظرية  البكيتيؾ ال يقتصر عمى دراسة مشاكؿ المغة الفنية لمكتابة كا 
 .238"اإلشارات

 La    ك ىك يقابؿ1983الذم ألفة سنة  (النص األدبي مف أيف ؟كالى أيف؟)ىذا النص مف كتابو    
Poétique الذم طبع سنة  (نظرية النص األدبي )أما في كتابو .  بػ البكيتيؾ أم يعتمد عمى التعريب( 

: فإنو أعاد ىذا النص فيو ك لكف بتغيير مصطمح البكيتيؾ  ( 2007

إف ىؤالء النقاد العرب المعاصريف لـ يكفقكا في منظكرنا نحف عمى األقؿ ، إلى العثكر عمى مقابؿ "... 
ال يعني " الشعرية " أك        " اإلنشائية " مبلئـ ليذا المفيـك النقدم السيمائي الغربي ، إذ ترجمتو بػ 

عند ركماف ياككبسف كظيفة المغة األدبية لمكتابة التي بكاسطتيا يمكف  ( الشعريات )كبير شيء ك تعني 
إلى مستكل عمؿ فني، ذلؾ عمى الرغـ مف أف الشعريات ال تقتصر Message)  )أف ترقى رسالة ما 

 .239"عمى دراسة مشاكؿ المغة األدبية ك لكنيا تجاكز ىذا الحقؿ الضيؽ إلى نظرية األدب 

)  إلى مصطمح (البكيتيؾ  )  بعد مقارنة ىذا النص بسابقو يتبيف أف مرتاضا قد عدؿ عف مصطمح 
إلى ( في اعتقاد الباحث ىي السيميائية ) ك نقؿ مجاؿ اشتغاؿ البكيتيؾ مف نظرية اإلشارات  (الشعريات 

. نظرية األدب بعامة 

مكالم عمي بكخاتـ    ك ىذا التنقؿ ك العدكؿ عف بعض المصطمحات إلى مصطمحات أخرل جر الناقد
بيد أف االضطراب يبدأ في صياغة عبد الممؾ مرتاض حيف نمفيو يقكؿ مصطمح : ".. إلى نقده قائبل 

)  كمفيـك يختص بجمالية الشعر ثـ الشعرانية مقاببل لممصطمح  ( Poétécité)الشعرية مقاببل لفظ 
Poétique)  240".الذم ينصرؼ إلى نظرية الشعرية  

فيشاكؿ "         ( الشعريات ) بصيغة الجمع  ( Poétique )بؿ يزيد عمى ذلؾ تعميقا عندما قابؿ    
 La )ك في اعتقادنا أف البكف شاسع بيف  (الشعريات – الشعرانية – الشعرية  )بيف مصطمحات مختمفة 

                                                             
 .26,27ص؟صأيف؟كالى أيف مف األدبيالنص -  عبد الممؾ مرتاض238
. 94نظرية النص األدبي ص –  عبد الممؾ مرتاض 239
 .269 ص .مصطمحات النقد السيميائكم–  مكالم عمى بكخاتـ 240
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poéticite ( )( poétique ألف مصطمح الشعرية داؿ في ذاتو عمى الجمع فالقصيدة شعرية ك القصائد 
 . 241"شاعرية 

الذم كاف ينقد مرتاضا عمى استعمالو لمشعريات يعمؿ في – مكالم عمي بكخاتـ – ك لكف ىذا الناقد   
ك ىناؾ استعماؿ آخر يعثر عميو عند محمد "لمحمد مفتاح بقكلو  (سيميائيات  )كتاب آخر لو مصطمح 

ك نمكذج يحاكي  (سيميائية )كصكرة في قالب جمع عمى لفظ      " سيميائيات " مفتاح ىك مصطمح 
  .242"كالرياضيات  العمـك كالطبيعيات صياغة األلفاظ الدالة عمى

عندما تزاد في  (األلؼ ك التاء  )ستخمص الباحث أف الػ م    إذف فنصو ىذا يرد عمى نصو السابؽ ، ك 
.  العمـ  آخر المصطمح ىي لمداللة عمى أف ىذا المصطمح يمثؿ حقبل مف حقكؿ

:  أف يرصد تطكرات ىذا المصطمح في كتابات مرتاض في جدكؿ – في األخير – ك يستطيع الباحث 

انمصطهحات انمحعذدة انمرادفة نمصطهح انشعرية في 

 كحابات مرجاض

 

 

انمرجع المصطلح  

البكيتيؾ 

La Poétique 

النص األدبي مف أيف ؟ ك إلى أيف ؟  

             La poétique الشعرية 

 البكيتيؾ= الشعرية 

 األدبية= الماء الشعرم

م . أ

                                                             
   . ص فنفسو المرجع 241
 .145ص– الدرس السيميائي المغاربي –  مكالم عمى بكخاتـ 242
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األدبية =  الشعرية

 

. السبع المعمقات

الشاعرية =  الشعرية

 

النص األدبي مف أيف ؟ ك إلى أيف ؟  

 

 La poétique =  الشعرانية

  poéticité =ك الشعرية 

 

في نظرية الركاية  

" ىؿ الحداثة فتنة "

Poétique            

                               

الشعريات           الشعرانية     

 في نظرية الركاية 

Poétique=   الشعريات

 

نظرية النص األدبي  

األدب الجزائرم القديـ  

قع العدـ  كالكتابة مف ـ

شعرية  

 (دكف مقابؿ أجنبي  )

تحميؿ سيمائي لمخطاب الشعرم  

– تحميؿ الخطاب السردم ألؼ ليمة ك ليمة 
بنية الخطاب الشعرم 
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المبحث الثالث 

 مصطمح التناص

 

Université Sétif2



91 

 

تعكد جذكره في النقد العربي القديـ إلى عمي بف عبد العزيز " التناص " ف مصطمح إ    يقكؿ مرتاض 
  .(السرقات  )لكف في ثكب مصطمح , 243 (ىػ392 )الجرجاني 

السرقات الشعرية ىي اقتباس خفي أك ظاىر : "  لمسرقات الشعرية عندما قاؿ ا    كقد اقترح مرتاض تعريؼ
  ك نستطيع ,244" لمفظ أك جممة مف األلفاظ في سياؽ ما ك إعادة صياغتيا في بيت كاحد مف الشعر غالبا

ك ىذا الذم يختمؼ فيو  ، غيرىـ تعمد الشعراء األخذ مف شعر– أف نضمف مف خبلؿ ىذا  التعريؼ 
. التناص مع السرقات 

إىانة لمشعراء ك "  ك ىذا 245"يقتضي عقكبة قانكنية"ألنو  (السرقة  ) مرتاض ىذا مصطمح  رفض ك قد   
  246."األدباء ك أنو ال يحمؿ الحقيقة في بعدييا األدبي ك األخبلقي معا 

كمصطمح عربي تراثي كقاؿ بأفضمية  (االقتباس  )ك  (التناص )كقد قارف مرتاض في مكضع آخر بيف    
كأحسب أف  (االقتباس  )كقد كاف يطمؽ عميو الببلغيكف العرب :" مصطمح التناص دكف أف يعمؿ ذلؾ 

. 247"الحاؿ   أدؽ كأدؿ عمى كىك المصطمح المعاصر الذم ىك ثمرة مف ثمرات الترجمة مف الغربييف 

    ك السبب الذم جعؿ مرتاضا يقّر بأف الجرجاني ىك أكؿ مف أرسى فكرة التناص ىك اختراعو لمصطمح 
، فيك بيذا المصطمح ينفي سرقة بعض الشعراء مف شعر بعض الشعراء اآلخريف ، ك عمؿ  (المشترؾ )

  248.بأنو مف باب المتشابيات في األلفاظ ك األفكار– الجرجاني – ذلؾ 

فمتى نظرت فرأيت أف تشبيو الحسف بالشمس كالبدر كالجكاد " : " الكساطة"قاؿ الجرجاني في كتابو   
كصنؼ سبؽ المتقدـ إليو ففاز بو ثـ تدككؿ بعده فكثر كاستعمؿ فصار كاألكؿ في الجبلء ... بالغيث 

 . 249"كاالستشياد كاالستفاضة عمى ألسف الشعراء فحمى نفسو مف السرؽ كأزاؿ عف صاحبو مذمة األخذ 

                                                             
 .197ص.نظرية النص األدبي –  عبد الممؾ مرتاض 243
 .199 المرجع نفسو ص244
245

 .203المرجع نفسو ص  

 .ف المرجع نفسو ص 246
 .279ركاية زقاؽ المدؽ ص . تحميؿ الخطاب السردم –   عبد الممؾ مرتاض 247
 .235 المرجع نفسو ص 248
 .183/185ص .الكساطة بيف المتنبي كخصكمو – عمي بف عبد العزيز الجرجاني  249
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كقد أعجب مرتاض بيذا النص كاعتبره مرجعا لنظرية التناص المعاصرة بؿ إف التناص ليس إال جزء    
كلكف في تاريخ , الجرجاني في ىذا التنظير المبكر في النقد العربي القديـ فحسب  :" قائبل , مف ىذا القكؿ

فيستنبط مف حيث ال يشعر نظرية حديثة , النقد اإلنساني مف حيث ىك يكشؼ عف فكر ثاقب كذكاء خارؽ 
ىي نظرية التناص – كذلؾ برده لنظرية السرقات األدبية التي كانت تشغؿ أذىاف الناس عمى عيده - 

  .250"فميست نظرية التناص إال بعض ما يرد في ىذا النص الذم استشيدنا بو 

السرقات إذ اعتبر أف أخذ شاعر مف / أعطى نظرة مكضكعية لمتناص  – قفي نظر–     إذف فالجرجاني 
آخر قد ال يككف سرقة بالضركرة فقد يككف مف باب االشتراؾ في تكارد الخكاطر ك اتحاد األفكار ك 

بؿ سيجعؿ أصؿ التناص ىك النصكص – بعد قميؿ – العبارات ، ك ىذا الذم سيقكلو التناص المعاصر 
. الغائبة المجيكلة 

ابف خمدكف في ىذه القضية الذم تناكؿ ىذه المسألة مف زاكية أخرل ، فيك  (مرتاض  )    كما يستحضر 
الذم نصح طبلبو بأف يحفظكا عشرة آالؼ بيت مف الشعر ثـ نسيانيا تماما ، بعد ذلؾ الشركع في محاكلة 

: " (ركالف بارت )حيث تمتقي ىذه الفكرة مع فكرة . (نسياف المحفكظ )التأليؼ ك سمى ىذه العممية بػ 
 ؛ أم أف تضمف النص األصمي  نصا آخر دخيؿ عميو دكف أف تجعؿ 251"تضمينات مف غير تنصيص 

  .ىذا األخير بيف عبلمتي تنصيص 

 ( Le Vol littéraire )    يرل مرتاض أف النقاد الفرنسييف كانكا يستعممكف مصطمح السرقات األدبية 
صاحب المقكلة  (1944-1882 )" جاف جيركدك"   لخفتو ك قد عزل فضؿ السبؽ بيذا المصطمح بػ 252

إف " التي دافع مرتاض عنيا ك اعتبرىا المقكلة األساس لمتناص المعاصر، حيث يقكؿ ىذا األخير فييا 
 . 253" األكؿ منيا ، المجيكؿ عمى كؿ حاؿ باستثناءالسرقة األدبية ىي أساس كؿ اآلداب 

   إال أف ىذا لـ يمنع مرتاضا مف اإلقرار لباختيف بفضؿ السبؽ في ىذا المجاؿ ك الذم أطمؽ مصطمحات 
:  أكلى لمتناص كػ 

                                                             
 .233في نظرية النقد ص – عبد الممؾ مرتاض  250
 .246 ص  ػػػػػػ نظرية النص األدبي ػػػػػػ  عبد الممؾ مرتاض251
  .191 المرجع نفسو ص 252
 .192 ص نفسو المرجع 253
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  254(تعددية أصكات المغة  ) (كرنفالية النص  ) (البنى الحكارية لمنص  )   

استثمرت " إلى جكليا كرستيفا فيي التي – في رأيو – أما عف إرساء قكاعد ىذا العمـ المفيـك فيعكد الفضؿ 
 )فإجتعمتيا ىي – مف باختيف - خصكصا– األفكار األكلى التي كانت تكتب عف السرقة األدبية ك أفادت 

Intertextualité)  أك إنتاجية النص (Productivité textuelle") 255 .   

:   ك قد عّرؼ مرتاض التناص بتعريفات متنكعة 

 256".ىك استبداؿ نصكص سابقة بنص حاضر دكف قصد /- " 1   

ىك الكقكع في حاؿ تجعؿ المبدع يقتبس أك يضمف ألفاظا أك أفكارا كاف التيميا في كقت سابؽ /- " 2   
 صراح بيذا األخذ الكاقع عميو مف مجاىؿ ذاكرتو ك خفايا كعيو فمفيـك التناص يعني مما دكف ك ع

 .257"ضركرة اإلقرار بنسبية اإلبداع 

التناص لمنص اإلبداعي كاألكسجيف الذم ال ُيشـ  ك ال ُيرل ك مع ذلؾ ال ألمر مف العقبلء /- " 3   
ينكر بأف كؿ األمكنة تحتكيو ك أف انعدامو في أييا يعني االختناؽ المحتـك ، فمف مف الكتاب يزعـ أف ما 

إف كؿ كاتب ناىب مف حيث ال يشعر ... يكتبو لـ يخطر بخمد أحد مف قبمو ك ال فكر فيو ك ال التفت إليو 
 . 258"كال يريد

:  محاكر التناص الباحث ستنتج م    مف خبلؿ ىذه التعريفات الثبلث 

. حضكر نصكص غائبة في نصكص حاضرة  -1
 .ىذا االستحضار عف غير قصد -2
 .ك ىك  ضركرم في اإلبداع  -3

                                                             
 .276 ص السابؽ المرجع 254
 .ف المرجع نفسو ص 255
 .199 المرجع نفسو ص 256
 . ص ف السابؽ المرجع 257
 .278ص – تحميؿ الخطاب السردم –  عبد الممؾ مرتاض 258

Université Sétif2



94 

 

ك نستحضر انزعاج مرتاض مف مصطمح  (ناىب  )     ك لنبلحظ التعريؼ الثالث ك بالضبط عند لفظة 
 )ك لكف ىؿ كممة .المستعمؿ في النقد العربي القديـ ألنو يحط مف قيمة األدباء ك الشعراء  (السرقة  )

.  تعني األخذ بالغصب ك القكة دكف حؽ ألنيا إنيا غير مناسبة ػػػ حسب رأم الباحث ػػػػػ مناسبة ؟  (ناىب 

أف يؤصؿ لمسألة التناص ك يفيـ كنييا ك لماذا  (نظرية النص األدبي  )     يحاكؿ مرتاض في كتابة 
أتت فيك يعتقد أف أماـ عجز البحكث المقارنة التي تبحث في األفكار السابقة عبر أكثر مف لغة ، كاف ال 
مناص مف التفكير في استحداث نظرية جديدة تكفؽ بيف أفكار السرقات األدبية العقيمة األجكاء ك أفكار 

إلى أف التناص ىك – النقاد الغربييف – األدب المقارف المستحيمة التحقيؽ فتنقذىما معا مف الكرطة ك انتيكا 
  259.الحؿ 

ألف التناص ال يبحث عف أسبقية أخذ ىذا الشاعر مف األخر بؿ ييتـ بكيفية تكظيؼ ىذا الشاعر 
. لنصكص ذلؾ الشاعر أك غيره ك ىذا ىك مناط االختبلؼ بيف التناص ك السرقات ك كذا األدب المقارف 

ىتـ بالنتيجة دكف السبب ؛ ت– التناص  – ا ألنو كظيفة السرقات   ك ىذا الذم جر مرتاضا إلى نقد
ك ىنا يفرؽ . فالنتيجة كقعت فبل داعي إلى المحاؽ كراء خيكط قد تصؿ بؾ إلى األصؿ ك قد ال تصؿ 

مرتاض بيف التناص الغربي ك التناص العربي ، فالتناص الغربي ىك الذم كنا نتحدث عنو أما التناص 
في كيفية الطرائؽ التي تفضي إلى تككيف الشخصية األدبية " العربي فيعترؼ بالنتيجة ك بالسبب كذلؾ أم 

  .260"لدل كاتب مف الكتاب 

أصؿ السرقة ك لكف / يبحث عف جذكر  (التناص العربي في  )   ك نخمص إلى أف السرقات الشعرية 
– في رأم الباحث – كالسبب بسيط في ىذا ؛ فمرّد البحث عف جذكر السرقة . التناص الغربي ييمؿ ذلؾ 

ىك حرص النقاد العرب القدامى عمى نقاكة الشعر العربي مف االختبلس كالنيب كاألمر الذم ساعدىـ عمى 
أما اآلف كقد كثر الشعراء كتعددت أجناسيـ فأصبح التفتيش في . ذلؾ محدكدية كـّ الشعر في ذلؾ الكقت 

. جذكر المعاني الجديدة أشبو بالمستحيؿ كألف الفائدة مف التنقيب في ذلؾ لـ تعد كبيرة 

 
                                                             

 .276- 275ص – نظرية النص األدبي –  عبد الممؾ مرتاض 259
. 252 المرجع نفسو ص 260
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 )   ك لكف الباحث كجد ما يخالؼ ىذا اإلقرار في نفس الكتاب فيك كاف قد أقر باختبلؼ المصطمحيف 
المسألة في رأينا مسألة مصطمح ال مسألة "  بأف  قاؿك لكنو يقكؿ في مكضع آخر( التناص ) ك  (السرقة 

بؿ ىناؾ شاىد آخر يقكم ما ذىب إليو , 261"الفكرة في حد ذاتيا فيي قد كردت في النقد العربي القديـ 
غير أف التناص المعاصر يحاكؿ في حذلقة مائية بادية أف يزعـ لمناس أنو : "كىك قكؿ مرتاضالباحث 
ك كؿ ما في األمر أف النقاد  ( ...)عمى الرغـ مف أنو في حقيقتو ليس إالىا  (السرقة األدبية )غير 

 . 262"األقدميف كانكا ربما دانكا السرقة األدبية ك ىك مف شأف األديب الذم يعكؿ عمييا تعكيبل مفضكحا 

مرة يظير بثكب – التناص – سمة التناقض فيك  (التناص  )   ك قد حمَّؿ مرتاض ىذا المفيـك 
االجتماعي ؛ ألنو يحيؿ عمى نصكص أخرل مختمفة المصادر ك الثقافات يضطميا في نفسو ، لكنو في 
الكقت ذاتو ال يعني غير التفاعؿ مع النصكص األخر بحيث يككف مجرد استبداؿ نصكص سابقة عميو 

 263.بنفسو 

الكريستيفية ك التي مفادىا أف النص المكتكب  (االستبداؿ  )    ك في نفس السياؽ ينتقد مرتاض نظرية 
فمثؿ ىذا المذىب يجعؿ الكاتب عبدا " ليس إال اجترار لنصكص ُأخر غير معركفة أك نصكص مجيكلة 

ىناؾ نصكص ال يمكف أف يتناساىا المرء – كذلؾ –   ك لكف 264"لنصكص ال يعرفيا ك كأنو لـ يتأثر بيا 
.  فيي راسخة في ذىنو منقكشة خارجة عف دائرة النصكص المجيكلة ,

 "  :ك ىك  ( Inter-texte ) (بيف النص  )عند استعمالو لمصطمح  (ركالف بارت  )   ك نقد مرتاض 
كثيرا ما " بركست "  ، فيمحظ ركالف بارط أف كتابات 265"تأثر مكشكؼ لمكتاب الراىنيف بالكتاب السابقيف

. كانت مرجعا لكتابات ركائية أخرل 

 .!بالتحديد ؟" بركست "    ك ىذا تناقض منو فأيف ىي النصكص المجيكلة ك ىك يثبت ىنا كتابات 

                                                             
 .258 ص السابؽ المرجع 261

 .264 ص نفسو المرجع 262
 .289 ص نفسو المرجع 263
 .265 ص  نفسو المرجع264
 .266 ص نفسو المرجع 265
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   ك يعجب مرتاض مف غريماس ك ككرتيس المذيف يينئاف أصحاب األدب المقارف بقدـك مفيـك التناص 
إصرار عمى البحث عف أصؿ الفكرة ك الذىاب في " ألنو يتعارض مع األدب المقارف ألف األدب المقارف 

ذلؾ إلى أبعد الحدكد الممكنة أم إلى إمكاف العثكر عمى أبي عذرىا ، فيك صحيح ك ىدير ؛ في حيف أف 
  266."التناص زىد في البحث عف أصؿ الفكرة المعالجة مع اإلقرار بكجكدىا فيك صمت ك تسميـ 

ك اقتراحو ىذا لـ ينبف عمى اعتباط بؿ " التكاتب "    ك قد اقترح مرتاض مصطمحا آخرا لمتناص ك ىك 
  267:عف دقة ك تفحص فقد برر ذلؾ بعدة أشياء 

. التناص عاـ يشمؿ المغة ك األسمكب ك األفكار السابقة المكتكبة  -1
 .التكاتب أكثر خصكصية  -2
 .التناص مفيـك يطمؽ عمى كؿ شيء  -3
 .مصطمح التكاتب ينصرؼ إلى تأثر الكاتب بكتابات أخرل بصرؼ النظر عف جنس ىذه الكتابة -4

:  فإف مرتاض يقكؿ " التناصية " أما عف مصطمح 

ك لقد سبؽ لنا في كتاباتنا األخيرة أف تناكلنا الحديث عف التناص أك التناصية عمى أصح ما /- "1      
 .268"، إما تنظيرا أك تطبيقا  ( INTERTEXTUALITi)ينبغي أف يقابؿ المفيـك الغربي 

 )           ك ذلؾ حيف أطمقكا عمى السرقات األدبية مصطمحا جديدا ىك التناص         /-" ...2      
Intertextualité") 269 

ك المسألة برمتيا أم ما يتمحض لمناص ك المتناص معا يطمؽ عمييا ، كما نأتي ذلؾ فعبل في /- "... 3
فإذا انزلقنا إلى البحث في الماىية ك المفيـك ك العبلقات أم في صميـ النظرية  (التناص  )النقد المعاصر 

 . 270( "Intertextualité)" التناصية " فذلؾ ىك 

                                                             
 . 280:  ص السابؽ المرجع266
  ص 1996    07ع ,  04السعكدية مجمد – الرياض – النادم األدبي -  مجمة قكافؿ" بيف التناص ك التكاتب ":  عبد الممؾ مرتاض 267
  198 - 195: ص
 (مرقكف) . 1998.منشكرات إتحاد الكتاب العرب –  (مقاربة سيمائية أنتركبكلكجية لنصكصيا  )السبع المعمقات –  عند الممؾ مرتاض 268
 . 182ص 
 .193ص . نظرية النص األدبي – عبد الممؾ مرتاض 269
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:      الناظر ليذه النصكص الثبلثة يبلحظ أف 

 . يفرؽ بيف التناص ك التناصية امرتاض -1
 .بالتناصية ( Interextualité )يفضؿ مقابمة  -2
 .بالتناص في كتاباتو المتأخرة  ( Interextualité )تراجع عف مقابمة  -3
القراءة "   " :  في نظرية النقد " ك قد أكرد مرتاض مصطمحا آخرا رادفو بمصطمح التناص في كتابو   

ىي عادة متحضرة ىي دأب متأصؿ ىي مثاقفة داعية , سمكؾ حضارم فكرم ذىني ركحي جمالي ثقافي 
 271( "تناص) أك ىي كما يعبر بعض الغربييف  ( مقارءة )ىي ما يمكف أف نطمؽ عميو في لغتنا الخاصة 

كىذا الكزف يقتضي المشاركة في  (مفاعمة )عمى كزف  ! (مقارءة )إذف المصطمح األخير الذم اقترحو كىك 
.  الفعؿ 

 

انمصطهحات انمحعذدة انمرادفة نمصطهح انحناص في 

 كحابات مرجاض

 

المرجع انمصطهح  

تحميؿ الخطاب السردم  – في نظرية النص األدبي  ( Interextualité )التناص 

السبع المعمقات  –في نظرية النص األدبي  ( Interextualité )التناصية 

 " بيف التناص ك التكاتب " التكاتب

في نظرية النص األدبي  السرقات الشعرية  

في نظرية النقد  المقارءة 

 
                                                                                                                                                                                                                            

 .(اليامش  ) 216 المرجع نفسو ص 270

 .101في نظرية النقد ص –  عبد الممؾ مرتاض  271
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 الرابعالمبحث 

 مصطمح الخطاب

 

   يتناكؿ مرتاض ىذا المصطمح ابتداء مف النقد العربي القديـ ، ك بالضبط عند الجاحظ ، فقد كجد عبارة 
فاعتبر مرتاض ىذا المصطمح  (النسج  )ك إنما أطمؽ مصطمح  (الخطاب)لمجاحظ لـ يطمؽ فييا مصطمح 

، ك (الخطاب ) ك النسج الذم كاف الشيػػخ يريػػػده فيما نخػػاؿ ىك ما قد نريػده اليػـك نحػف بػ: " خطابا فقاؿ 
 (الديباجة  )أحسػػب أف ىذا المصطمح مف أقدـ مصطمحات النقػد األدبػي في العربية ، فمـ يقؿ الشيخ ىنا 

 ، ك ىذه البنػى تنضاؼ إلى بعضػيا لتؤلػػؼ نسجا لو سطح ، فالنسج لفقد تمثؿ الكػبلـ ُبف (التركيب )ك ال 
ىنا يحمؿ كؿ خصائص الخطاب الخػارجية أك السطحيػة ، ك ذلػؾ ىك مكضكع النقػد الحديث فػي النػص 

الفرؽ فقط )     مػف خػػػبلؿ ىػذه الفقػرة نخمػص إلى أف الخطػاب ىػك النسػج بالمصطمح القديـ , 272"األدبػي 

                                                             
 . 16,15:ص–بنية الخطاب الشعرم –   عبد الممؾ مرتاض 272
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كقد أطمؽ مرتاض . ك ىك عبػارة عف تشابؾ بنى لفظػػية فيما بينيا تشابكا سطحيا متناسقا  (في االصطبلح
: المستخمص  بعض العبارات التي تؤكد ىذا المعنى 

  .273"ىؿ المضمكف أكلى في العممية النقدية أك الخطاب - " أ

الخطاب نسج مف األلفاظ ، ك النسج مظير مف النظاـ الكبلمي الذم يتخذ لو خصائص لسانية - " ب
 .274"تميزه عف سكاه 

بأف ىذا الكبلـ العادم البسيط استطاع أف يككف شعرا عظيما ألف األمر ال يكمف في غرابة - "... ج
الخطاب  )األلفاظ ك ال في عمؽ المعاني في الشعر ، قدر ما يقـك في ىذا النسج الذم نطمؽ عميو نحف 

 . 275 "(الشعرم 

يتبيػػف أف مرتاضا ال يػفرؽ بيف النسج ك – التي تعمػد الباحث رصفػيا – إذف مف خبلؿ ىذه العبارات   
. الخطاب ك ىما مترادفاف عنده

 مرتاض في استخداـ  مصطمح النسػػػج ك الخطاب اضطراب  لكف الباحث كجد عبارات ُأخر تدؿ عمى 
: معا

كقد تطكرت األطكار بأىؿ الغرب فاغتدكا يطمقكف عمػػى ىذا الضرب مف المفيػػـك األلسني غالبا "  -1
كعمى أف ىذا المصطمح نفسو كاسع قد  (الخطاب  ) ك ىك ما نطمؽ عميو نحف langageمصطمح 

يشمؿ نسج الخطاب أك طبيعة األسمكب المستخدـ بيد أنو فػي الغالب يطمؽ عمى شبكة العناصر 
   276."األلسنية المستخدمة داخػػػؿ نص مف النصػػكص 

  277".فيناؾ إذف نسج ك ىك مف خصائص الخطاب "... -2
، فيك يكمػف فػي أف الخطػػاب ك االضطراب عند المقارنة بيف ىاتيف العبارتيف يرل القارئ مكاف االختبلؼ 

. غدا أكسع مف النسج الػػػذم جعمػػو مرتػػاض مرادفا لو قبؿ قميػػؿ ، فقد أصبػػح خاصيػػة مػف خاصياتو 
                                                             

 .35  المرجع نفسو ص273
           .53 المرجع نفسو ص 274
 .192 ص نفسو  المرجع 275
 .245ص السابؽ  المرجع 276
 .16 المرجع نفسو ص277
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ك ىك الذم قابػؿ مصطمح  (  langage)ك المبلحظة األخرل ىك مقابمة مرتاض لمصطمح الخطاب بػ   
في بعض مفػاىيمو لدل السيمائييف قد , كالنص أيضا :" ..قائبل . في مرجع آخرDiscoursالخطاب بػ 

  Discours" .278يككف مرادفا لمفظ الخطاب 

 إلى Discours))ك مػرة بػ  (Langage): مػرة بػ (خطػاب )يعػػكد ىػذا االخػتبلؼ فػي مقابمػة مصطمػح   
 بحمػكلة نقديػة غػربية ك أف ك صكلو إلى السػاحة النقدية المعبئ- الخطاب – حداثة ىذا المصطمح النقدم 

( langage)فقد استعمػؿ مرتاض . العربيػػة آنذاؾ كاف مبكػػرا ما زاؿ لـ يػػرس عمػى مصطمػػح كاضح 
 حسب طبعة 2007كاف سنة  (Discours ) فػي حيػف استعمالػو لمصطمح 1986كمقػابؿ لمخطػاب سنة 

.  (المأخكذ منو النص السابؽ   )الكتاب 

الخطاب الشعرم فػي مذىبنػا ىك كػؿ إبػداع أدبي بمغ الحد : "    ك قد كضع مرتاض معيارا لمخطاب فقاؿ 
المقبكؿ ك ناؿ إعجاب أكثر مف ناقد ، أم كػؿ إبػداع أدبي ناؿ الحػد األدنػى مف إجماع الناس عمى جكدتو 

 . 279"فيصنؼ في الخالدات مف اآلثار الفكرية 

إذف فيناؾ درجة يجب عمى الشاعر أف يصميا ك الشرط في ذلؾ أف يناؿ ىذا النتاج الشػػعرم إعجاب أكثر 
. مف ناقد 

! ك لكف ماذا يسمى ىذا النتاج الشعرم إف لـ ينؿ إعجاب النقاد ؟

 

؟ ىػؿ لو عبلقة  (النص  )    ىذا ىك مفيـك مصطمح الخطاب لدل مرتاض ، ك لكف ماذا عف مصطمح 
 متطابقاف ؟ ا ىـىؿ  ,بيذا المصطمح

فالنص مثبل : "مف خبلؿ المغػػات األكربيػة فػي أصػؿ كضعػػو فقػػاؿ  (النص )تكمـ مرتاض عف مصطمح    
نجده عمى ذلؾ " النسج " في أصػؿ االشتقاؽ ك الكضػع في معظػـ المغات األكربية الحديثة يعنػي باتفػاقيا   

                                                             
      .54نظرية النص األدبي ص ػػ  عبد الممؾ مرتاض 278
 .34بنية الخطاب الشعرم ص –  عبد الممؾ مرتاض 279
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ك قد أخذت ىػذه  (tekta)ك الركسية  (text)ك االنجميزية  (texto)ك اإلسبانية  (texte )في الفرنسية 
 .280("textus)األلفػاظ كميا مف أصؿ كاحد ىك البلتينية التي تطػمؽ عمػى النص 

كما يضع مرتاض شركطا ليذا النص فميس شرطا أف يككف قصيدة كاممة أك قصة أكربية بؿ يمكف أف   
 281:ك فييا تتكافر كؿ مكاصفات النص "ممنكع التدخيف " يككف مثبل شعبيا أك عبارة كػ 

.             ُبثػػػػػت بقصػػػػػد التمػػػػػقي- 3.                أنػػػػػيا بثػػػػػػػػػت - 2.       - أنػػيا رسالػػػػػة - 1  
 .أدت غايػػػػػػػػة تبميغيػػػػػػػػػػػػػػة  - 5.    بقػػراءتيػػػـ  إيػػػاىا فقػػػػد استقبمػػػػػكىا - 4

فإف نظرية النص تغتدم ىي كؿ كتابة عمى "ت  بالمبالغة الذم قاؿ فيو باركقد كسـ مرتاض كبلـ    
اإلطبلؽ ، فالتعميؽ عمى النص نفسو ىك نص ، ك النقد نص ، ك نظرية النص نص ، ك كؿ مف يكتب 

 .282"شيئا عمى كجو اإلطبلؽ ك يصطنع المغة فيك ينجز نصا 

فقد كػػاف عيد الناس "    ك عقب مرتاض عمى ىػذا الرأم عنػدما قاؿ بأنو يشكبػو شيء مف المبػػالغة 
 . 283"بالنص أف يكػكف أدبيػا يقػـك عمػى بنػات الخيػاؿ ، ك يػشتمؿ عمى حد أدنى مف األدبية

ما الفرؽ بينو ك بيف الخطاب؟ .    بعد أف عرفنا مفيـك النص عند مرتاض 

ثـ لـ ال يككف النص خطابػا ك الخطػاب نصا ؟ ذلؾ "  قائبل ا   يرفض مرتاض أف يككف النص خطاب
شيء قيؿ بو ك لكننا نحف نأبػى القػكؿ بػو ، فالنػص لدينػا أشمػؿ ك أرحػب أما الخطاب فتضيؼ داخمي ، 

تفصيؿ مف مجمؿ ، ك فرع مف أصؿ كبير،النص ىك كؿ كتػابة عمى كجو اإلطبلؽ في حيف أف الخطػاب 
   .284"تصنيػؼ لنكع الكتابة ك تخصص فني داخمي في تجنيسيا 

: بينيما- عمى ضكء ما ذكر مرتاض–  كيستطيع الباحث أف يفرؽ جميا 

 
                                                             

 .45ص– نظرية النص األدبي –  عبد الممؾ مرتاض 280
 .56 المرجع نفسو ص281
282 100.CF.R.Barthes.Théorie du texte .in op.cit. p 48عبد الممؾ مرتاض نظرية النص األدبي ص :  نقبل عف . 
 .48ص ,  نفسو المرجع 283
 .12 صالسابؽ المرجع 284
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الخطاب  النص           

كؿ كتابة مطمقا                                   أشمؿ ك أرحب                                   

 فرع مجمؿ كأصؿ                                     

تصنيؼ لنكع الكتابة كؿ كتابة مطمقا                                   

 

ك لكػف ىنػػاؾ التباس في , كالظاىر مف ىذا  أف مرتاضا كاف يفػرؽ تفريقػا بيِّنػا بيػف النص ك الخطػاب 
: استعماؿ ىذا المصطمح كذلؾ مف خبلؿ بعض نصكصو 

 

إطػػػبلقا عمى النص أمثػاؿ  (النسج  )فماذا منع النقاد العرب المعاصريف مػف اصطناع مصطمػح - " 1
  285."النقػاد الغربييػف ك ىػك األكلػى باالستعماؿ األدبػي إلػى االشتقػاؽ ك األنسػب بالكضع ؟ 

ك أحسب أف  (الخطاب  )كالنسج الذم كاف الشيخ يريده فيما نخاؿ ىك ما قد نريده اليـك نحف بػ - " 2
  286."ىذا المصطمح مف أقدـ مصطمحات النقد األدبي في العربية 

:   العبارتيف لكجدنا أف الحظنا  كلك 

 .(1مف خبلؿ العبارة ) النص ىكالنسج - (1

 .(2مف خبلؿ العبارة  ) الخطاب ىكالنسج - (2

                                                             
 .51ص ػػ نظرية النص األدبي –  عبد الممؾ مرتاض 285
 .15ص – بنية الخطاب الشعرم –  عبد الممؾ مرتاض 286
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ػػػ فكبلىما يجتمعاف تحت مصطمح كاحد كىك النسج   ػػػ حسب مرتاض الخطابكالنص ال فرؽ بيف إذف 
ك الباحث يعزك ىذا التغيير إلى تبمكر مفيكمي النػص ك الخطاب لػدل مرتاض ك تطكرىما ، ك ىذا , 

. تراجع كاضح منو

 

توظيف مرتاض لمصطلح الخطاب ومرادفاته في مؤلفاته  

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرجع المصطمح 

نظرية النص األدبي نظاـ الخطاب – في نظرية الركاية – بنية الخطاب الشعرم الخطاب 
التحميؿ السيمائي لمخطاب الشعرم  - م.أ–القرآني 

. بنية الخطاب الشعرمالنسج  
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 الخامسالمبحث 

 مصطمح االنزياح

 

ك أصبح . 287أخذ ىذا المصطمح مف جيد النقاد الغربييف ك العرب الكثير حتى إنو تفرد بكتب خاصة   
.   متداكال في الكتابات النقدية تنظيرا ك تطبيقا

انحراؼ الكبلـ عف نسقو المألكؼ ك ىك حدث لغكم يظير في " ىك :  نكر الديف الّسد قائبل ق   ك قد عرؼ
تشكيؿ الكبلـ ك صياغتو ك يمكف بكاسطتو التعرؼ إلى طبيعة األسمكب األدبي ، بؿ يمكف اعتبار االنزياح 

   . 288"ىك األسمكب األدبي ذاتو 

: " ... ك أطمؽ عبارة تعميقا عمى كبلـ سيبكيو " سيبكيو  "   ك قد عاد مرتاض إلى التراث ك بالتحديد إلى 
األدبية  السيميائيات الكتابة األدبية إال حديثا مبكرا عف [ك ]فميس مثؿ ىذا الحديث عف النسج المغكم 

  . 289"القائمة عمى االنزياح األسمكبي

آتيؾ غدا )    ك ذلؾ عند ذىاب سيبكيو إلى أف النسج قد يككف مستقيما حسنا ك قد يككف محاال مثؿ    
. (ك سآتيؾ  أمس– 

                                                             
.  أحمد محمد كيس – االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ػػػ :  عمى سبيؿ المثاؿ 287

 ...فتحية كحمكش – نظرية االنزياح / أحمد مبارؾ الخطيب  – االنزياح الشعرم عند المتنبي                      ػػػ 
  . 179ص  –1ج. األسمكبية ك تحميؿ الخطاب –  نكر الديف السد 288
. 172ص .نظرية النص األدبي –  عبد الممؾ مرتاض 289

Université Sétif2



105 

 

في " عمى أنو  (حممت الجبؿ )     كعمؽ مرتاض عمى الكبلـ المستقيـ الكذب الذم قاؿ بو سيبكيو مثؿ 
الحقيقة ليس إال تكتيرا لمغة ك تزييحا لنسجيا لمخركج بأسمكب الكبلـ مف الرتابة المألكفة لدل المتمقي إلى 

    290."مجاؿ أرحب 

مف الكجية "   كفرؽ بيف الكذب ك المحاؿ ، فالكبلـ المكذكب مككؿ ما احتمؿ الصيؼ ك الكذب أما 
ك عمؿ , 291"االنزياحية فإف ىذا الكبلـ يفمت مف تيمة الكذب ، ك يرقى إلى مستكل النسج األدبي الرفيع 

ذلؾ بأنو ممكف حمؿ الجبؿ إذا شحنا معنى الجبؿ بداللة انزياحية جديدة كأف يككف القصد مف ىذا الجبؿ 
. عالما متبحرا

إلى درجة االنزياح في استعماؿ "    بؿ إنو شكر سعي عبد ا بف المعتز العباسي في الكصكؿ بمرثيتو 
:  ك ذلؾ في قكلو , 292"معنى الجبؿ ك االنتقاؿ بو مف المعنى المعجمي السائر إلى معنى انزياحي خاض 

بإيعاز استخداـ – فقط –  كلـ يكتؼ ,قكمكا فانظركا كيؼ تسير الجباؿ.: ىذا أبك العباس في نعشو 
 المبكرة ك كذلؾ الجرجاني السيميائيةاالنزياح كمفيـك لسيبكيو بؿ أثنى كذلؾ عمى ابف جني في التفاتتو 

مستكل داللي معجمي ، ك مستكم داللي آخر : الذم نبو إلى أف المغة مف حيث الداللة ىي ذات مستكييف 
  . 293انزياحي ك ىك األجمؿ ك األرقى 

 إلى أف مرتاضا يقر لمنقاد القدامى باألسبقية في استنطاؽ ىذا  الباحثخمصم   مف خبلؿ ىذه االقتطافات 
. المفيـك مف الكبلـ العربي لكف التقعيد الرزيف المكتمؿ المتكامؿ لـ يتكصمكا إليو 

ىك ما يطمؽ عميو  خركج النسج عما ألؼ المتعاممكف مع المغة" كقد عرؼ مرتاض ىذا المصطمح قائبل ىك 
  . 294"بصرؼ النظر عف صدقو أك كذبو " االنزياح " اليـك في مفاىيـ السيمائية 

إلى مصطمحات السيميائية بؿ " االنزياح "  أف مرتاضا يدخؿ  الباحثرلم    مف خبلؿ ىذا التعريؼ 
. يعتبره في الببلغة كأنو المجاز المرسؿ أك المجاز العقمي

                                                             
 .172ص  .نفسو المرجع 290
 . المرجع نفسو ص ف291
 .173 ص السابؽ المرجع 292
 .177- 176 ص صنفسو المرجع 293
 .173 ص نفسو المرجع 294
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   295:دكف غيره مف المصطمحات ألف  (االنزياح  )    ك قد اختار مرتاض مصطمح 

. االنحراؼ غير متداكؿ سيميائيا بؿ ىك متداكؿ في المعاني المادية - 1

. العدكؿ يفتقر إلى قكة مفيكمية ك خمفية معرفية ، بؿ ىك مجرد أداة لقراءة نحكية - 2

 المصطمح مف بيف كثير  مرتاض أف ىناؾ احترافية في سؿ الباحثحسم    مف خبلؿ ىذيف الشرطيف 
. مف المصطمحات

ك المعيار في ذلؾ ىك االنزياح – كما يسمييا –     ك يميز مرتاض ما بيف المغة األدبية ك المغة الكظيفية 
االنزياح ىك الذم يحكـ المغة األدبية، بيف الداللة الكاقعية البسيطة أك  " فػ 

 

   296."ىي التي تحكـ المغات الكظيفية بكجو عاـ ... العميقة 

    ك لكف يعترض مرتاض عمى بعض المركقات الداللية الفكضكية التي تبغي الكصكؿ إلى الجمالية دكف 
لكننا نريد إلى أف الكاتب الكبير لممارستو الطكيمة  " :قائبلاحتراـ لقكاعد المغة ك اعتبرىا فكضى ك جيالة 

)    لمغة ك تعاممو معيا ، يستأنس بيا ك تستأنس بو ، فيجد كؿ منيا شيئا مف الرغبة في االنزياح 
L'ecart )  عف المعنى األكؿ إلى معنى ثاف ، فتتسع الداللة ك تغنى ، بفضؿ استخداـ عناصر مف التبميغ

 .297.."ك سكاىا  ( Icone)معينة مثؿ الرمز ، ك االستعارة ك المماثؿ 

    ك الذم يؤخذ عمى مرتاض في ىذا المقاـ تعديده لبعض المصطمحات ك اعتبارىا مرادفة لمصطمح 
ك ربما ىذا التقمب بيف المصطمحات مرده إلى البحث عف أنسب ,  مع أنو انتخب ىذا األخير "االنزياح"

: مصطمح ليذا المفيـك 

                                                             
عف نقبل -308-306 ص 1997نكفمبر – أكتكبر . 47- 46مؤسسة اليمامة كتاب الرياض ع – قراءة النص –  عبد الممؾ مرتاض 295

 .215:ص – إشكالية المصطمح النقدم –يكسؼ كغميسي 
  .110ص . في نظرية الركاية –  عبد الممؾ مرتاض 296
 .123 ص نفسو المرجع 297
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   298: استخدـ مصطمحات أخرل كػ  (شعرية القصيدة  )في كتابو /- 1

. المحف – البعد – الفرؽ   – التيديـ – التدمير – االنتياؾ – االنحراؼ – التكتير – الخرؽ – العدكؿ 

  299. ..."ؼالتحرم ك االنزياحك ال إلى السعي إلى التصكير ك ال إلى : " قاؿ مرتاض /- 2

   .300"السيمائية   يتصنؼ بامتياز في حقؿ  ( Ecart-Gap )ك االنزياح : " ... قاؿ مرتاض /- 3

      ك ىذا التعدد في االصطبلح كاف متكقعا في الخطاب النقدم العربي ألنو مكجكد في البيئة التي 
  ك قد عّد عبد 301أنشأتو ، فقد عّد الدكتكر يكسؼ كغميسي ليذا المفيـك ما يقارب العشريف مصطمحا 

:   م تقمبات ىذا المصطمح عند كبار النقاد الغربييف فكجد دالسبلـ المس

. عند فاليرم  ( Abus) ك التجاكز  ( Ecart) االنزياح 

. عند سبتزر  ( Déviation)االنحراؼ 

 .رينيو ك يميؾ ك أك ستف كاريف  ( Distorsion)االختبلؼ 

. باتيار  (Subvertion )اإلطاحة 

. تيرم  (Infraction )المخالفة 

. بارط (Scandale )الشناعة 

. ككىف  ( Viol)االنتياؾ 

. تكدكركؼ – خرؽ السنف كالمحف 

. أراغكف  ( Transgression)العصياف 

                                                             
 .130-129 ص 1994بيركت – دار المنتخب العربي – قصيدة القراءة – شعرية القصيدة –  عبد الممؾ مرتاض 298
 .48ص .نظرية النص األدبي –  عبد الممؾ مرتاض 299
 .172 المرجع نفسو ص 300
 .204ص . إشكالية المصطمح النقدم .  يكسؼ ك غميسي 301
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 ."مك " جماعة  ( Altération)التحريؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة 
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 الخــــاتمة

 

كاف ىذا البحث محاكلة الكتشاؼ أصكؿ المصطمح السيميائي عند مرتاض كمدل استيعابو لو ككيفية 
 .تكظيفو لو في كتاباتو النقدية المختمفة

 : كقد كصؿ البحث إلى ىذه النتائج

فكجد أف , في الفصؿ األكؿ تطرؽ البحث إلى بعض القضايا النظرية المتعمقة بالمصطمح كالمصطمحية - 
: 

قضية المصطمح قضية قديمة في الثقافة العربية فقد ظير المصطمح في أكائؿ القركف اليجرية كاىتمكا - 
، كالسمة التي كانت غالبة عميو ىك تجنب التعدد في : بو حتى قالكا المصطمحات مفاتيح العمـك

 .المصطمحات لممفيـك الكاحد

 كفيميـ لممصطمح شيء مف العمكمية في حيف أنو نضج كاكتمؿ ـالنقاد العرب القدامى يشكب تعريفو- 
 .عند النقاد العرب المعاصريف 
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عمـ المصطمح ىك العمـ الذم ييتـ بدراسة األسس العممية في كضع المصطمح ييدؼ إلى تنظيـ - 
في شكؿ منظكمات كنقؿ المعرفة كالميارات كالتقنية الخاصة  (ترتيب التصكرات كالمفاىيـ)المعارؼ

كصياغة المعمكمات  التقنية كترجمة النصكص الخاصة إلى المغات األخرل كتخزيف المعمكمات 
 .كاسترجاعيا 

 تجنب تعدد الدالالت –أف يككف المصطمح لفظا ال عبارة : مف ضكابط كضع المصطمح ما يمي - 
 تفضيؿ الكممات العربية الفصيحة عمى – استقراء المصطمح في التراث العربي أكال –لممصطمح الكاحد 
 -          يستحسف كجكد مناسبة بيف المدلكؿ كالمصطمح–الكممات المعربة

- االشتقاؽ:  استخداـ أساليب تكليد المصطمحات–تفضيؿ الشائع عمى الشاذ كالعالمي عمى المحمي 
 .الدخيؿ- النحت- التكليد- التعريب- المجاز

ك , لمبيئة دكر كبير في التأثير عمى المصطمح، يصطبغ بصبغتيا كتحممو حمكلتيا الثقافية كالمعرفية- 
كمما كاف ىناؾ تبايف بيف ثقافتيف في المعتقد كاألفكار كالتقاليد كمما صعبت المثاقفة كانتقاؿ المصطمحات 

 . بينيما 

حداث -  لمترجمة دكر كبير في نقؿ العمـك كالمعارؼ بيف الثقافات كتتمخص كظيفتيا في التكاصؿ كا 
ك , المكاكبة كالتغطية العممية كاألدبية كصقؿ الذكؽ كالخياؿ كتساعد عمى انفتاح الشعكب عمى بعضيا 

قمة _ غياب التخطيط كالتنظيـ _: تعترض الترجمة عدة معكقات في الثقافة العربية المعاصرة منيا 
غياب المرجعية في _ غياب القرار السياسي الذم يعطي ترجمة مكانة مركزية _ المترجميف المقتدريف 

ترجمة المصطمحات النقدية الغربية دكف العمـ بالسياقات لممناىج التي أنتجت ىذه _ بعض الترجمات 
 .المصطمحات

 

فً انفظم انصاًَ ذعزع انثذس إنى انرُمٍة فً أطٕل تعغ انًظطهذاخ انسًٍٍائٍح عهى شالز يسرٌٕاخ 

أيا فً انفظم انصانس فمذ ذعزع إنى ذٕظٍف يزذاع نٓذِ ,عُذ انعزب ٔعُذ انغزب ٔعُذ يزذاع : 

ٔ .انًظطهذاخ ٔانظعٕتاخ انرً نمٍٓا فً ذٕظٍفّ ْٔم اَعكسد ْذِ انظعٕتاخ تانسهة عهى دراسرّ 

 :ذٕطم انثذس فً انفظهٍٍ إنى 
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كليس  (س ك ـ)إلى مادة       _ عمى خبلؼ كثير مف النقاد _  (السيميائية )يعكد مرتاض بمصطمح - 
أما عند , في حيف أف السيميا عند العرب القدامى كانت تعني عمـ السحر كالتنجيـ , (ك س ـ)إلى مادة 

أما الجاحظ . ابف خمدكف فيك مف خصائص أىؿ التصكؼ ، ألف أىؿ التصكؼ ليـ مصطمحاتيـ الخاصة 
 عف العبلمة كقصديتيا كاعتباطيتيا  ، كالعبلمة مف اك أبك حامد الغزالي كأبك ىبلؿ العسكرم فقد تحدثك

 . مباحث السيميائية كما نعمـ 

التفكير السيميائي عند الغرب يعكد إلى الركاقييف ، ثـ مع القديس أكغسطيسس ثـ مع جكف لكؾ الذم قد - 
 .تميزت عنده السيمياء عف العمـك األخرل 

بالمنطؽ كالفمسفة ، كىك أسبؽ في الكجكد مف  (األمريكي المنشأ ) Semiotiqueارتبط مصطمح - 
 . ارتبط بالمسانيات ، أما مؤخرا فيما يستعمبلف دكف تمييز كتفريؽ  (الفرنسي المنشأ)Semiologieمصمح 

 بخبلؼ –إلى الجاحظ ، كىذا يدؿ عمى أف مرتاضا         (سيمياء)رجع مرتاض بأصؿ مصطمح - 
 متأصؿ في التراث النقدم العربي ، ال يتناكؿ مصطمحا غربيا إال كرجع إلى التراث –بعض النقاد العرب 

بالسمة رافضا أف يقابمو بالعبلمة  ( Sign-Signe )كقد قابؿ مصطمح .النقدم العربي عسى يجده ىناؾ 
ككذلؾ يعكد , لعدة أسباب مف بينيا أف العبلمة مستخدمة في النحك العربي بمعنى الحقة أم أنيا مستيمكة 

ىك أكؿ مف تحدث عف  (بيرس)مرتاض كذلؾ إلى الثقافة الغربية ليأخذ عنيا مفيـك السمة كأقر بأف
  .(لكؾ)السيميائية كلكنيا لـ تتخذ عنده شكؿ المشركع العممي ، كربطيا مرتاض بالثقافة األنجمكأمريكية مع 

فينصرؼ األكؿ إلى النظرية أما الثاني كالذم  (Semiotique)ك ( Semiologie)يفرؽ مرتاض بيف- 
قابمو بالسيميائيات فينصرؼ إلى التطبيؽ أك القراءة السيميائية كقد أخذ ىذا التفريؽ مف يممسميؼ كىك 

عمى السيميائية كالسيميكلكجيا ألف في مصطمح  (السيمائية)ككذلؾ يفضؿ مرتاض مصطمح , يعترؼ بذلؾ 
 .  جمع بيف ساكنيف األمر الذم يعنت الحنجرة (السيميائية)

 :حصر أكجو التشابو كأكجو االختبلؼ بيف مصطمح السيميكلكجيا كالسيمكتيكا في - 

 . كىك مف المغة اإلغريقية  ( SEMIO)كبلىما يبتدئ بالسابقة*

 .اسماف بنيا عمى أصؿ الكضع اإلغريقي لمسمى كاحد *

Université Sétif2



112 

 

 .السيمكتيكا ترتبط بالثقافة االنجمكسكسكنية كالسيمكلكجيا بالثقافة الفرنسية *

 .ميكلكجيا كىك مرتبط بالفمسفة أما السيميكلكجيا فمرتبط بالمسانيات السيالسيمكتيكا أقدـ كجكدا مف *

ثـ جنح إلى ( تعريب)بالسيمكتيكية  (Semiotique)قابؿ مرتاض في كتاباتو النقدية المبكرة مصطمح - 
ألف اإلشارية مكجكدة في " العالمية"كرفض  (ترجمة)أم اإلشارية (عمـ نظـ اإلشارات)مصطمح آخر كىك

 .التراث العربي فيي أقرب إلى النقد العربي المعاصر 

 (سيمائية)إلى  (سيميائية)ثـ بعد ذلؾ عدؿ عف (سيميائية)إلى (سيميكتيكية)عدؿ مرتاض عف مصطمح -
  .(السيميائيات)مع استخدامو لمصطمح 

مع اختيار مرتاض لمصطمحاتو كعدلو عف بعضيا إال أنو يقع فيعكد عمى مصطمحات قد عدؿ عنيا في - 
  (...السيميائية - السيميكلكجية)كتاباتو المتأخرة مثؿ 

                  

 :  فالنتائج المتكصؿ إلييا ىيأيا يظطهخ انشعزٌح

 نظرية –الماء الشعرم –البياف -الديباجة )استعمؿ العرب القدامى مصطمح الشعرية تحت مصطمح - 
أما عند , ذاتو ، ككذلؾ  بف سينا  (الشعرية  ) استعمؿ مصطمح مبؿ إف الفاراب(... القكؿ الشعرم –النظـ 

أما حديثا فإنو ,  (فف الشعر)في كتابتو  (أرسطك )الغرب فيعكد مصطمح الشعرية إلى الفيمسكؼ اليكناني 
 . الذم حددىا بكضكح مع تحديد كظيفتيا  (األدبية  )ينطمؽ مع جاككبسف تحت مصطمح 

يعكد مرتاض بيذا المصطمح إلى النقد العربي القديـ كيقرر بأف كؿ مف الجاحظ كابف قتيبة ك الحصرم - 
في حيف أنو اعتمد عمى قريماس , كابف رشيؽ قد استعممكا ىذا المصطمح كلكف تحت أسماء أخرل 

 .كككرتيس في تعريفو لمصطمح الشعرية في النقد الجديد 

كفضؿ مصطمح . باإلنشائية أك الشعرية  (La poetique )في بداية كتابتو النقدية رفض ترجمة - 
ك  (الماء الشعرم  )ثـ ساكل بينيما ، ككذلؾ ساكل بيف  (الشعرية  )ثـ عدؿ عف البكتيؾ إلى  .(البكتيؾ)
  . (األدبية )
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  (الشعرية  )ك  (الشاعرية )في بداية كتاباتو النقدية ساكل بيف - 

كقد فرؽ بينو كبيف الشعرية  (الشعرانية  )استعمؿ مصطمحا آخرا إضافة إلى كؿ ىذه المصطمحات كىك - 
 ىي النظاـ الشعرم لشاعر –حسب مرتاض – كالشعرانية poeticite ، كالشعرية poetiqueفالشعرانية . 

 . ىي الصفة أك الحالة التي تميز كتابة ما : ما أم ىي نظرية اإلبداع األدبي أما الشعرية 

 بمصطمحيف عربييف الشعرانية كالشعريات في poetiqueفي كتاب متأخر لمرتاض يقابؿ مصطمح - 
  بالشعريات،ك La poetique،حيث قابؿ مصطمح(نظرية القراءة)حيف أنو فرؽ بينيما في كتابو

poeticite La، كالشعرية .فالشعريات ىي نشاط نقدم يسعى إلى فيـ كظيفة الكتابة الشعرية   بالشعرية
 .ىي المكاصفات التي نمتمسيا في نص شعرم 

- الشعريات- الشاعرية- الماء الشعرم- الشعرية- البكيتيؾ)  كىكذا يصؿ مرتاض إلى ست مصطمحات 
كالسبب في ىذا أف المصطمح الغربي عندما ينتقؿ إلى الثقافة الغربية ينقؿ معو خصكصيتو .(الشعرانية

الغربية كغمكضو ، فيضطرب الناقد العربي في فيمو فيحاكؿ تعريبو كترجمتو محاكال الكصكؿ إلى مصطمح 
 .أدؽ كمناسب لو

 

 : إلى انرُاصٔلذ ذٕطم انثذس فً يظطهخ

 (االنتحاؿ) (األخذ) (السرقات الشعرية)تناكؿ العرب القدامى ىذا المصطمح تحت اسـ - 
 .، كقد فرقكا بيف ىذه المصطمحات بتفريقات طفيفة(النسخ) (االقتباس)(اإلغارة)

كقد آثر مرتاض , (جكليا كرستيفا)كلكنو اكتمؿ عمى يد الباحثة  (باختيف)ظير عند الغرب عمى يد الناقد - 
مع . أف يعكد بيذا المصطمح إلى النقد العربي القديـ كنفى أف يككف ىذا المصطمح كليد الحداثة الغربية 

 .التناص الحالي  تفريقو بيف السرقات الشعرية ك

                     (سرقات)ػػػػػ عزل مرتاض أصؿ التناص لدل الغرب إلى جاف جيركدك كلكف في مصطمح 
le vol littéraire) ) كنشأ كمصطمح شبو مكتمؿ عند باختيف كاكتمؿ عند جكليا كرستيفا. 
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الذم طرحو الجرجاني يشبو إلى حد  كبير ػػػػ أك يطابؽ ػػػػ  (المشترؾ)ػػػػػ يقرر مرتاض بأف مصطمح 
قد تقاطع مع  (نسياف المحفكظ )كما يقرر أف ابف خمدكف عندما قاؿ بعممية , مصطمح التناص المعاصر 

   .(تضمينات مف غير تنصيص )ركالف بارط في فكرتو 

فالتناص ال يبحث عف أسبقية , بيف التناص  كالسرقات  (نظرية النص األدبي  )ػػػػ يفرؽ مرتاض في كتابو 
أخذ ىذا الشاعر مف اآلخر بؿ ييتـ بكيفية تكظيؼ ىذا الشاعر لنصكص ذلؾ الشاعر أك غيره  كىذا ىك 

ك رغـ تفريؽ مرتاض بيف , مناط االختبلؼ بينو كبيف السرقات التي تبحث عف اآلخذ ك المأخكذ عنو 
 . السرقة ك التناص إال أنو في مكضعيف مف كتابتو ال يفرؽ بينيما 

ػػػػػ اقترح مرتاض مصطمحا آخر لمتناص كىك التكاتب كذلؾ ألف التكاتب أكثر خصكصية مف التناص الذم 
 .كذلؾ مصطمح التكاتب بصرؼ النظر عف جنس الكتابة , يشتمؿ المغة كاألسمكب كاألفكار 

كلكنو تراجع عف ىذا " السبع المعمقات" بدال مف التناص  في كتابو " التناصية " ػػػ اقترح مرتاض مصطمح 
كىكذا . في نظرية النقد " كمرادؼ لمتناص في كتابو " مقارءة " كاقترح كذلؾ مصطمح , في كتابو األخير

  .(التناص ػػػػ التناصية ػػػػ التكاتب ػػػػ المقارءة  )يككف مرتاض قد اقترح أربع مصطمحات لمتناص 

 

 :نًظطهخ انخطاب إنى كتكصؿ البحث بالنسبة 

الذم كقؼ عنده طكيبل ككضع عناصره " الكفكم" كخاصة , ػػػػ تعرض العرب القدامى لمصطمح الخطاب 
كمف قبمو تعرض أفبلطكف ػػػػ عند الغرب ػػػػ ليذا المصطمح لكف تحت , (المخاطب ػػػ الخطاب ػػػػ المخاطب)

 .ثـ تطكر بعد ذلؾ مع  المسانيات  (المقاؿ )اسـ 

الذم أطمقو الجاحظ في بعض عباراتو ىك مصطمح الخطاب في  (النسيج  )كاعتبر مرتاض أف مصطمح 
 .النقد الحديث 
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يضطرب في مكضع آخر مف كتاباتو فيقكؿ بأف الخطاب , ػػػػػػ بعد أف أقر مرتاض أف النسيج ىك الخطاب 
) كمرة بػ             ( DISCOURS)ثـ اضطرابو في مقابمتو لمصطمح الخطاب مرة , أكسع مف النسيج 

LANGAGE   . ) 

 : ػػػػ كضع مرتاض لمنص خصائصا كفرؽ بينو كبيف الخطاب فخصائصو 

 .  ػػػػ أدت غاية تبميغية  4 ػػػػ استقباؿ المتمقي ليا 3 ػػػػ بثت بقصد التمقي ػػػػ 2 ػػػػػ أنو رسالة ػػػػ 1

إال أنو في مكاضع أخرل ال , كالخطاب يختص بالكتابة أما النص فيك أشمؿ كأرحب كأصؿ كالخطاب فرع 
 .يفرؽ بيف النسيج كالنص كالخطاب 

 

 : فنتائجو ىي يظطهخ االَشٌاحأما 

الذم اشتير أكثر مف غيره مف " العدكؿ " ػػػػػ عرؼ النقاد العرب القدامى االنزياح لكف تحت مصطمح 
في كتابو  (العدكؿ  )ابف جني    : الغمط ػػػػ المحف ػػػػ الخطأ كمف ىؤالء النقاد : المصطمحات آنذاؾ مثؿ 

كقد تعمؽ مصطمح , ػػػػػ سيبكيو  (التخير)الخصائص ػػػ الزمخشرم في كتابو الكشاؼ ػػػػ عبد القادر الجرجاني
 . كلـ يتكسع فيو كما في النقد األدبي الجديد , العدكؿ عند العرب القدامى بالنحك ك الببلغة 

أما ككنو كمصطمح فإف النقاد الغربييف ال . ـ 12في القرف  ( ECART )ػػػػػ عرفت المغة الفرنسية كممة 
 .يفرقكف بينو كبيف األسمكب 

 )ػػػػػ التعدد الذم حصؿ ليذا المصطمح في الثقافة العربية كاف نتيجة التعدد الذم حصؿ لو في الثقافة األـ  
 .االنحراؼ ػػػػػ ك العدكؿ ػػػ كالفارؽ كالبعد ػػػػ كاالتساع : فسمي  (الغربية 

اختار مرتاض مصطمح االنزياح دكف االنحراؼ كالعدكؿ ألف األكؿ غير متداكؿ سيميائيا بؿ ىك متداكؿ 
رغـ , أما الثاني فيفتقر إلى قكة مفيكمية كخمفية معرفية فيك مجرد أداة لقراءة نحكية , في المعاني المادية 

العدكؿ ػػػػ الخرؽ ػػػػ االنحراؼ : مثؿ " االنزياح"ىذا االختيار كالتدقيؽ فيو إال أنو يستعمؿ مصطمحات أخرل 
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في كتابو  (التحريؼ )كيستعمؿ  (شعرية القصيدة  )ػػػ التكتير ػػػػ االنتياؾ ػػػػػ التدميرػػ الفرؽ ػػػػ المحف في كتابو 
   .(نظرية األدب  )

 

 يكصي الباحث في نياية بحثو إلى حث المجامع المغكية عمى االلتفات إلى جيكد الناقد عبد

 ككذلؾ يكصي المجامع بجمع حصيمة ,  الممؾ مرتاض في كضع المصطمحات النقدية 

 . مصطمحات خاصة بالمنيج التفكيكي الذم اشتغؿ عميو مرتاض كثيرا 

 

 .                                                كا أعمى كأعمـ أبدان 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 القرآن الكريم

 

 : المصادر

Université Sétif2



118 

 

بف , ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الممؾ ،أ،م،دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلم،, مرتاض ػػػ 2
 .1992,الجزائر , عكنكف 

 .1986، 1عبد الممؾ ، بنية الخطاب الشعرم، دار الحداثة،لبناف، بيركت، ط, مرتاض _ 3

 ديكاف  عبد الممؾ ،تحميؿ الخطاب السردم معالجة تفكيكية مركبة لركاية زقاؽ المدؽ، ,مرتاضػػػ 4
. 1995الجزائر – المطبكعات الجامعية 

 .1994بيركت – دار المنتخب العربي – قصيدة القراءة – شعرية القصيدة –  عبد الممؾ,مرتاض ػػػ 5

منشكرات إتحاد –  (مقاربة سيمائية أنتركبكلكجية لنصكصيا  )السبع المعمقات – عند الممؾ, مرتاض  ػػػ 6
 1998 .(مرقكف )الكتاب العرب

 .1990الجزائر – المؤسسة الكطنية لمكتاب – القصة الجزائرية المعاصرة - عبد الممؾ , مرتاض _ 7

دار الغرب لمنشر -تأسيس لمنظرية العامة لمقراءة األدبية– عبد الممؾ ، نظرية القراءة , مرتاض _ 8
 .2003كىراف ،–كالتكزيع 

 .2007, الجزائر, عبد الملك ـ نظرٌة النص األدبً ـ دار هومة , مرتاض _ 9

لى أيف – عبد الممؾ, مرتاض _ 10 الجزائر – ديكاف المطبكعات الجامعية – النص األدبي مف أيف كا 
1983. 

 

 

 

 

  :المراجع
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 1الثقافة العربية كالمرجعيات المستعارة،المركز الثقافي، الدار البيضاء،بيركت،ط_ عبد ا , ػػػ إبراىيـ 11
،1999. 

  .(ت.د)بيركت – دار الفكر – المعجـ الكسيط – إبراىيـ  كآخركف , أنيس _ 12

المثؿ السائر في أدب –عز الدٌن أبو الحسن علً بن محمد بن عبد الكرٌم الجزري ,  ابف األثير_ 13
 .3ج.منشكرات دار الرفاعي بالرياض–الكاتب ك الشاعر 

. 1957. 2ط.دار الكتب المصرية .محمد عمي النجار :تح- الخصائص–عثماف , ابف جني  _ 14
 .2ج

دار النيضة  – 3 ط3ج– عبد الكاحد كافي : تح– المقدمة   – عبد الرحمن بن محمد, بن خلدون ا_ 15
 1979مصر 

ديكاف المبتدأ ك الخبر في تاريخ العرب ك البربر كمف ) ،المقدمةعبد الرحمن بن محمد, بن خلدون ا- 16
 .2001 ،دار الفكر ،بيركت1سييؿ زكار،ج: :مراجعة (عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر 

فف الشعر،مف كتاب الشفاء،ترجمة كتحقيؽ،عبد الرحماف ,الحسٌن ابن عبد هللا, ابن سٌنا _ 17
 .بدكم،بيركت

 .1902,عبد هللا بن مسلم الدٌنوري  ـ الشعر والشعراء ـ مطبعة برٌل ـلٌدن , بن قتٌبة ا_ 18

 1980العراؽ – كزارة الثقافة كاإلعبلـ – المكازنة بيف أبي تماـ كالبحترم – أبك القاسـ,اآلمدم _ 19

دار صادر لمطباعة – معجـ لساف العرب – جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصارم , ابف منظكر _ 20
  .1995كالنشر بيركت 

الييئة المصرية – إشكالية تأصيؿ الحداثة في الخطاب النقدم العربي المعاصر – عبد الغني,  بارة_ 21
 ،1 ط2005مصر القاىرة – لمكتاب 

 1ط–سكرية -حمب-مركز اإلنماء الحضارم- دراسات في النص ك التناصية – محمد خير ,البقاعي_ 22
 .دار المعارؼ-1998
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  ـ2000 – دار الحكمة – قامكس مصطمحات التحميؿ السيميائي –رشيد, بف مالؾ _ 23

 .1979 ، دار العودة ،بٌروت ، 1ظاهرة الشعر المعاصر فً الغرب ، طـــ محمد  , بنٌس_ 24

 .1993 1 ط,رؤية في العدكؿ عف النمطية في التعبير األدبي –عبد المكجكد متكلي, بينسي _ 25

 .2005الجزائر – ديكاف المطبكعات الجامعية – الدرس السيميائي المغاربي –  مكالم عمي ,بكخاتـ_ 26

كتاب )(اإلشكالية ك األصؿ ك االمتداد)مصطمحات النقد  العربي السيماءكم  –مكالم عمي, بكخاتـ _ 27
.2005منشكرات إتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ  (رقكف ـ  

 الييئة 2، كشاؼ اصطبلحات الفنكف،تح، لطفي عبد البديع،جمحمد على الفاروقً ,  التهانوي_ 28
1972العامة لمكتاب، مصر،  

 

حسف السندكبي ػ :   ػ البياف كالتبييف ػ تح عمرو بن بحر بن محبوب الكنانً البصري, الجاحظ _ 29
 1 ػ ج1947القاىرة 

, بٌروت  ,عمرو بن بحر بن محبوب الكنانً البصري  ــ الحٌوان ــ دار الكتاب العربً, الجاحظ _ 30

 .3ج ,1969لبنان 

 1عبد السبلـ ىاركف ج : تح– الحيكاف  – عمرو بن بحر بن محبوب الكنانً البصري, الجاحظ _ 31
 .1965القاىرة مصر - مطبعة مصطفى البابي الحمبي – 2ط

 .1981دار المعرفة بيركت .محمد رشيد رضا:تح.دالئؿ اإلعجاز - عبد القاىر , الجرجاني _ 32

 .1985كتاب التعريفات ػ مكتبة لبناف ػ بيركت ػ ط – عمي بف محمد الشريؼ, الجرجاني _ 33

 .1916لٌدن , محمد بن سالم ـ طبقات الشعراء ـ  مطبعة برٌل , الجمحً _ 34

ت )دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع - األسس المغكية لعمـ المصطمح: محمكد فيمي, حجازم ػػػ 34
 .(ط
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أغسطس – الككيت – مطابع الكطف – عاالـ المعرفة – المرايا المقعرة _عبد العزيز , حمكدة _ 35
2001. 

 .1980القاىرة .مكتبة الخانجي - نظرية المغة  في النقد العربي –عبد الحكيـ, راضي _ 36

جار ا ػ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ػ دار الكتاب , الزمخشرم _ 37
 .4  ، مج1987, العربي، بيركت

الزمخشرم محمكد بف عمر بف محمد بف عمر الخكارزمي  ،أساس الببلغة،تح،مزيد نعيـ،شكقي _ 38
 .1998، 1المصرم،مكتبة لبناف ناشركف،ط

 .1984أثر اللسانٌات فً النقد العربً الحدٌث، الدار العربٌة للكتاب ،تونس،لٌبٌا ،،توفٌق , الزٌدي _ 39

 .1997, الجزائر ,  ،األسمكبية كتحميؿ الخطاب، دار ىكمة فنكر الدم, السد _ 40

 . ــ السعدي عبد الرحمان بن ناصر ــ تفسٌر السعدي ــ مكتبة اإلٌمان ــ المنصورة مصر دت 41

اإلسكندرية -منشأة دار المعارؼ (قراءة أخرل لقضية السرقات)التناص الشعرم-مصطفى , السعدني _ 42
 .1991مصر–

 .1986القاىرة – دار الفكر العربي – االتجاه األسمكبي في النقد العربي – شفيع ,السيد _ 43

ليبيا /تكنس–الدار العربية لمكتاب -  نظرية النقد العربي كتطكرىا إلي عصرنا–محي الديف, صبحي _ 44
1984. 

 1973 1ـ دار الكتاب اللبنانً بٌروت ـ ط1 ـ  صلٌبا جمٌل ـ  المعجم الفلسفً ـ ج45

 .1987 , 1بيركت ط, دار الطميعة لمطباعة  كالنشر , معجـ الفبلسفة , جكرج, طرابيشي _ 46

الحسن بن عبد هللا ـ كتاب الصناعتٌن ـ تحقٌق أبً الفضل إبراهٌم ـ ط دار أبو هالل , العسكري _ 47

 .1952إحٌاء الكتب العربٌة ـ 

، 4،الفركؽ في المغة ،دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت،طالحسن بن عبد هللا أبو هالل ,  العسكري_ 48
1964. 
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الدار البيضاء .منشكرات المكتبة الجامعية -معجـ مصطمحات األدبية المعاصرة–سعيد, عمكش _ 49
1984. 

عباس عبد الساتر ــ دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت :  ــ العلوي محمد أحمد بن طباطبا ــ عٌار الشعر تح 50

  .1982 1لبنان ط

 – 3ط– لكنجمانة الجيزة – الشركة المصرية لمنشر – المصطمحات األدبية الحديثة – محمد, عناني _ 51
2003. 

 .1982الرٌاض –دار العلوم – مدخل إلى علم األسلوب  –شكري, عٌاد _ 52

 .1987 ،1في القكؿ الشعرم،دار تكبقاؿ،لمنشر، المغرب،ط_ يمنى , العيد _ 53

مف البنيكية الى التشريحية قراءة نقدية لمنمكذج )عبد ا محمد ،الخطيئة كالتكفير, الغذامي _ 54
 .1998 4،الييئة المصرية العامة لمكتاب،مصر،ط(معاصر

 .1985\النادم األدبي الثقافي ج-1ط- الخطيئة ك التكفير–عبد ا, الغذامي _ 55

سميماف دنيا ،دار المعارؼ :، معيار العمـ ،تحمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد ,  الغزالً_ 56
 .(ت.د) 2القاىرة ط

ممحؽ بكتاب تمخيص الشعر البف )،جكامع الشعر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان,  الفارابً_ 57
 .1971المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ،القاىرة،,محمد سميـ سالـ : ، تحقيؽ (رشد

،كتاب الحركؼ تحقيؽ،محسف ميدم، دار المشرؽ  محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان,  الفارابً_ 58
  .1990 ,2بيركت، ط , 

  .1992 ــ فضل صالح ــ نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً ــ مؤسسة مختار ــ القاهرة ــ مصر ــ 59

 

 .1987 2 ــ القاسمً علً ـ مقدمة فً علم المصطلح ـ مكتبة النهضة المصرٌة ـ مصر القاهرة ط60
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محمد الحبيب بف :،منياج البمغاء ك سراج األدباء،تح حازم بن محمد بن حازم ,   القرطاجنً_ 61
 1986بيركت لبناف ،, الخكجة ،دار الغرب اإلسبلمي 

محمد محي الديف عبد الحميد ػ نشر المكتبة التجارية : ػ العمدة ػ تح الحسن بن رشٌق ,  القٌروانً_ 62
 ػ2بالقاىرة كدار الجيؿ ػ بيركت ج

 

   1907ط مطبعة السعادة بالقاهرة, الحسن بن رشٌق ـ العمدة فً صناعة الشعر ونقده , القٌروانً _ 63

. 

أبك البقاء ، الكميات، القسـ الثاني، تح، عدناف دركيش، محمد الحصرم،منشكرات كزارة ,الكفكم _ 64
 .1982الثقافة، دمشؽ،
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 ملخص 

وأي , ٌعتبر المصطلح مفتاح العلوم إذ هو الوسٌلة الفّعالة التً نستطٌع بها أن نخوض فً أي علم من العلوم 

وقد اختار هذا البحث أن ٌدرس إشكالٌة . اضطراب ٌحدث على مستواه سٌنعكس سلبا على فهمنا للعلم المراد خوضه 

وٌعاٌن مدى استٌعاب الثقافة العربٌة , توظٌف المصطلحات النقدٌة الغربٌة المعاصرة الوافدة إلى النقد العربً 

 .لمصطلحات الثقافة الغربٌة عبر الناقد عبد الملك مرتاض فً مؤلفاته المختلفة 

 وقد اتضح من خالل البحث أن نجاح مرتاض فً نقله للمصطلحات النقدٌة الغربٌة للثقافة العربٌة متوقف على ثالث 
ــ التمكن من لغة الثقافة األخرى ــ والتبحر فً الثقافة العربٌة وعلومها ــ والعلم التام بالمصطلحٌة وقوانٌنها : شروط 

 .وأدواتها المختلفة 

 .وقد ركز البحث على بعض المصطلحات السٌمٌائٌة وذلك ألن مرتاضا اشتغل علٌها فً جلّ دراساته النقدٌة 

 : وتوصل البحث إلى بعض النتائج من أهمها 

ــ أن مرتاضا كان سباقا فً نقل المصطلحات السٌمٌائٌة إلى النقد العربً وهذا الذي أدى به إلى االضطراب نوعا ما 
 . فً بعض المصطلحات مما أدى به إلى تغٌٌرها وتداركها فٌما بعد 

 .ــ أن المصطلح النقدي ٌبقى محتفظا بخصوصٌة البٌئة التً أنتجته مهما اجتهد الناقد فً نقله 

 

Résume 

Le terme est la clé des sciences, c'est le moyen le plus pertinent avec lequel on peut explorer 

toutes sciences et toute ambigüité a son niveau peut désorienter la recherche menée. 

 La recherche ci-présente a pour objectif d'étudier la problématique de faire fonctionner la 

terminologie de la critique occidentale moderne infiltré `a la critique arabe , et de vérifier `a quel 

point ces termes transférés par Abdel Malek Mortadh dans ses œuvres , se sont incrustés dans la 

culture arabe . 

La recherche ci-présente démontre que la réussite de Abdel Malek Mortadh dans le transfert de 

la terminologie critique occidentale se base sur trois condition : 

_ La maitrise de la langue de la culture étrangère . 

_ La vaste connaissance de la culture arabe et sa science linguistique . 

_ Le parfait controle de la terminologie , de ses lois et ses outils divers . 

     La recherche se focalise sur quelques termes sémiotiques puisque la majorité des œuvres de 

Mortadh se concentre sur le fonctionnement de ces termes . 
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Le résultat le plus important dans cette recherche est de démontre que Mortadh est le pionnier 

dans le transfert des termes sémiotiques , ce que a mené `a la perturbation de quelque termes 

et qui a conduit , par conséquent , `a sa révision et sa correction ultérieure . 

  Il est ainsi important de prouver que le terme critique reste propriétaire de ses propres 

caractéristiques da champ linguistique en dépit de toutes tentatives `a son transfert .       
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