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ثق أنني لم أنس  ،ولست أنسى  ،و لن أنس أبدا صبرك علي عند أخطائي ،
وتوجيهك الهادي لي  ،و أحضانك الدافئة ،
و كلماتك المشجعة  ،وثقتك الدائمة بي .
يا من تعلمت منه كظم الغيظ  ،و ضبط النفس  ،و أدب الحوار .
يا من ك

لت أن امله ليق دم لنا لحظ ة سع ادة .

يا من لم يمل و لم يئن من الكفاح و الجهاد حتى لقب ب "حيدار ".
يا من حصد األشواك عن دربي  ،ليمهد لي طريق العلم.
أرجو من اهلل أن يتغمد روحك و يسكنك فسيح جنانه .
إل
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ك أه

دي هذا ال
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إلى من كان دعاؤىا سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي  ،صاحبة الروح النقية  ،يا شمعة
تذوب لتنير دروب اآلخرين  ،وزىرة تذبل لتفوح برائحة الياسمين  ،يا من تكافحين و تعملين
و تصبرين و تصمدين  ،إلى كل ما نطلبو منك تستجبين

شكرا أمي  ،شكرا على حنانك

و تربيتك ،و عطائك الالمحدود  ،أدامك اهلل الغفور الرحيم و أمد في عمرك و متعك بالصحة
و العافية دائما  ،ابنتك المخلصة الوفية تتمنى رضاك دائما و أبدا .
إلى من يضيء ل ي الطريق و يقف معي في كل ضيق و يساندني و يتنازل عن حقوقو
إلرضائي ،أخي الذي ليس لي سواه  :محمد األمين .
إلى القلب الطاىر الرقيق و النفس و الوجو المفعمين بالبراءة  ،إلى مهجة حياتنا المدللة :
كشوط شيماء و المدلل أبو بكر و آدم .
إلى سندي و قوتي و مالذي و ملجيء  ،إلى من آثرنني دائما على أنفسهن خالتي و بناتها
( نفيسة و فاطمة ).
إلى براىمي موسى شكري الخاص على تعاونك و تضحياتك  ،أسال اهلل أن يحفظك
و يجعل ىذا في ميزان حسناتك .
إلى أخواتي اللواتي لم تلدىن أمي  ،من تحلين باإلخاء و تميزوا بالوفاء والعطاء  ،إلى ينابيع
الصدق الصافي من معهن سعدت و برفقتهن في دروب الحياة الحلوة سرت صديقاتي:
نصيرة  ،ميلودة  ،أسماء  ،ريمة .
إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات  ،زمالئي طالب الماجستير دفعة . 2013/2012

شكر و عرف ان

أشكر بعد اهلل عزوجل  ،من تخونني الكلمات إليفائو حقو من الشكر و اإلمتنان و طلب
الرضا ،أبي الثاني األستاذ الدكتور  :دراقي زبير  ،الذي ال أنسى فضلو مذ كنت طالبة في
مرحلة التدرج  ،فقد كان عونا لي في بحثي ىذا و نورا يضيء الظلمة التي كانت تقف في
طريقي  ،فهو أشرف على ىذا البحث  ،منذ أن كان فكرة  ،و رعاه إلى أن بلغ ما بلغو اآلن
بفضل توجيهاتو و مالحظاتو القيمة التي أنارت لي الطريق  ،و ىونت علي الكثير من صعوبات
علي و معاملتو الطيبة لي .
المشوار  ،فإليو أجدد شكري و امتناني و أقدر صبره ّ
كما ال يفوتين أن أشكر أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم مبناقشة ىذه الرسالة وتوضيح الصواب يل
وجعل الرسالة أفضل بتوجيهاهتم اجلليلة  .بدءا باألستاذ الدكتور :حممد بلقاسم الذي وجهين مذ كان
ىذا املشروع جمرد تصور  ،و األستاذ الدكتور :عبد الرمحن الزاوي األب الروحي لكل طالب يف سبيل
العلم و الرتمجة  ،و األستاذ القدير الدكتور  :حيي زغودي الذي سيتكبد عناء قراءة املذكرة واثرائنا
بتوجيهاتو القيمة .

م ـقدم ـ ـ ـة
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شلا ال شك فيو أن اللغة ىي أداة التفاىم  ،فهي مستودع أفكارنا و مرآة عاكسة
حلضارتنا ووحدة ىذه اللغة طريق لكل وحدة  ،فهي ليست رلرد وسيلة اتصال
و تواصل  ،إهنا من أىم مكونات اذلوية  ،باعتبارىا الوعاء احلاضن دلفاىيمها و قيمها
و ادلًتجم الويف دلا خيتلج يف كياهنا  ،ذلك أن بلوغ أي حضارة مرحلة متقدمة من
النضوج و التأمل و الوعي الفكري ينتج عنو ظهور مصطلحات تعرب عن الوحدة
الذىنية و الثقافية السائدة فيها  .و باعتبار اللغة ىي وسيلة األدب ولسان حالو ،
و ادلصطلح النقدي الذي ىو جزء من ىذه ادلنظومة ديثل الدرجة األعمق من الوعي
ادلعريف الواعي  ،و ىذا نظرا لتفرعاتو الفلسفية و العلمية  ،فهو جزء من اللغة التواصلية
و شلارسة إجرائية ذات مفاىيم متنوعة و مقوالت شائكة .
ولقد استطاع اإلنفجار النقدي احلداثي يف العقود األخَتة  ،الذي صاحبو
انفجار معريف يف علوم اإلتصال و األنًتوبولوجيا و اإلبستمولوجيا  ،أن يقلب الكثَت
من ادلفاىيم اليت كانت سائدة  ،فنتج عن ذلك فوضى و تباين مصطلحي أمام كل ذلك
الزخم اذلائل من ادلصطلحات اليت أمطرتنا هبا مساء أجنبية محلت سحبها رياح الًتمجة
اليت ىي النافذة العلمية اليت تطل على كل آداب العامل  ،فهي كانت و ال تزال الواسطة
األوىل للتفاعل الثقايف احلضاري بُت شعوب ادلعمورة قدديا و حديثا  ،يتم هبا التالقي
و التالقح و التثاقف و الًتاكم ادلعريف يف شىت رلاالت العلوم  .و بالرغم شلا عرفو تراثنا
النقدي من ثراء مصطلحي الذي بثتو روح احلضارة العربية و اإلسالمية  ،إال أن ثراء
ادلصطلح احلقيقي يكمن يف خلوده و استقراره و ثبات كينونتو ادلعرفية  ،و لكن عصفت
بو رياح الفرقة و الًتمجة و زعزعت عماده  ،يف إطار غياب التنسيق بُت الرؤى النقدية ،
و تعدد واضعي ادلصطلح و اختالف مناىلهم و ثقافتهم  ،و متايز اللغة و غموض
ادلصطلح يف لغتو اليت وضع هبا ألول مرة .كما أن تعدد ادلدارس النقدية  ،و اختالف
ب
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ادلناىج الفكرية  ،و تباعد التيارات األدبية و اللغوية قد ضاعف من حدة اإلشكال ،
و أثار كثَتا من اجلدل و اإلختالف  ،و التعصب لفكر واحد يلغي الطرف اآلخر .
و ذلذا طفق الدارسون يستبينون اخللل و دييطون اللثام  ،زلاولُت توحيد الرؤى  ،و لذلك
إشكالية ترجمة المصطلح النقدي في مسرد

حق يل أن أطرح موضوع "

المصطلحات كتاب مدخل إلى مناىج النقد األدبي المعاصر للدكتور سمير
حجازي كأنموذج ".

و ما البحث إال زلاولة تتشبو بتلك اجلهود الرائدة و الوعي

احلصيف لتطرح األسئلة اآلتية :
 ما ىي أىم ادلشاكل اليت تعرقل ادلسار الًتمجي يف رلال ادلصطلحات النقدية ؟ ىل مهمة ادلًتجم تقتصر على رلرد الًتمجة  ،أم تتعدى ذلك إىل وضع مصطلحجديد ؟
 ىل ىي مهمة منفردة تلقى على عاتق ادلًتجم  ،أم ىي عمل مجاعي متكامل؟ ىل إشكالية ادلصطلح النقدي مرتبطة أساسا بعدم استقرار ادلصطلح  ،فهناكعدة مصطلحات متعددة ادلعٌت عند النقاد ؟ أم ىذا راجع إىل تأرجح ادلعٌت
للمصطلح النقدي عند الناقد الواحد ؟ أم ىي تتعدى ىذا كلو إىل مشاكل
أخرى يتم الكشف عنها بالبحث و التقصي .
 ما ىي احللول اليت ديكن التوصل إليها ؟و قد وقع بُت أيدي يف حبثي وأثناء مجعي للمادة العلمية كتاب تناول ىذا ادلوضوع
حيمل عنوان " الترجمة و المصطلح  :دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي
الجديد " لصاحبو  :السعيد بوطاجين

 ،و لكنو عاجل ادلوضوع بالًتكيز على اجملامع

و اذليئات اليت تعٌت بقضية ادلصطلح و نوه جبهودىا و أعاب تقصَتىا و أخذ مناذج من

ج
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ادلصطلحات  :احلداثة  ،و األسلوبية  ،و الرباغماتية  ،وادلصطلحات السردية  ،غَت أنو
مل يعاجل ادلوضوع نفسو و ال ادلنهجية نفسها .
و الواقع أن انشغايل هبذا ادلوضوع نابع من احلاجة ادللحة اليت فرضها واقع
ادلصطلح النقدي  ،فهو يدق ناقوس اخلطر ،و ىذا دلا آل إليو النقد العريب يف إطار
احتكاكو بالنقد الغريب و زلاولة تبٍت أدواتو و آلياتو  ،و ما نتج عن ذلك من فجوى
التوظيف السليم  .و ال تُبٍت ىذه اآلفاق إال استنادا إىل أسس معرفية مستنَتة غَت
مغلقة  .أما السبب الرئيس وراء اختياري ذلذا ادلوضوع  ،فقد كان رغبيت البحث يف
ميدان النقد و عالقتو بالًتمجة و ادلشاكل اليت يواجهها ادلًتجم يف ىذا اجملال  ،وكذا
األمهية اليت يتمتع هبا ىذان احلقالن ادلعرفيان  .أضف إىل ذلك حيب و ميلي األديب مذ
كنت طفلة  ،فقد اجتهت إىل حقل العلوم اإلنسانية  ،بالرغم من رفض أىلي ألنٍت
كنت متفوقة حىت يف العلوم  ،و ىذا ذلوس الناس باحلقل العلمي و التخصصات
العلمية  .وىا أنا حققت طموحي ووجلت حبر األدب الواسع الذي ال ينجو من
موجاتو إال متمرس يف السباحة .كانت ىذه قناعيت والزالت  ،والتجربة أكدت يل ىذا،
فحقل النقد أهبرين و جعلٍت أسرح يف كثَت من األحيان  .و أما السبب الثاين  ،فزمياليت
يف حقل األدب كن يأتُت لطلب مساعديت يف ترمجة بعض ادلصطلحات النقدية ،
و كانت حَتهتم كبَتة يف إعتماد ترمجة دون أخرى  ،لكثرة ادلرادفات للمصطلح
األجنيب الواحد .فهذه الفوضى ادلصطلحية ىي اليت حركتٍت  ،لعلمي أنو جيب أال
نردف ادلصطلح ادلتخصص بأكثر من ترمجة .
إن طبيعة ادلوضوع تقتضي بالضرورة إتباع منهج معُت من شأنو أن يفي ببعض
جوانب ىذا البحث  .و قد اعتمدت يف دراسيت ىذه على ادلنهج الوصفي لعرض أىم

د
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ادلفاىيم ادلتعلقة بادلصطلح عامة و ادلصطلح النقدي خاصة  ،و أىم ما يعًتض مهمة
ترمجتو  .و دلا كانت حاجة البحث إىل التحليل و ادلقارنة  ،كان لزاما علينا اعتماد ادلنهج
التحليلي ادلقارن خاصة فيما يتعلق بتحليل مصطلحات ادلدونة .
و قد وزعت دراسيت على خطة أراىا جديرة بالتكفل بالقضايا ادلطروحة و ىي
كاآليت :
مدخل حتت عنوان :

المصطلح نشأتو و تطوره و عالقاتو

 ،تناولت فيو

تعريف ادلصطلح لغة و اصطالحا  ،معتمدة يف ذلك على التعريفات اليت وردت يف
ادلعاجم العربية و األجنبية  ،مث شروطو  ،فمكانتو  ،و عالقاتو باللغة ادلتخصصة من
جهة و الًتمجة من جهة أخرى  .و حتولت بعد ىذا للحديث عن العلم الذي يتناول
" ادلصطلح " بالدراسة و ىو " علم ادلصطلح" ،فتطرقت يف البداية إىل تعريفو مث نشأتو
و تطوره  ،و أىم ادلهام اليت ينص عليها من أجل مجع ادلصطلحات و تصنيفها
و العمل على توحيدىا  ،مث عرجت على الفرق بينو و بُت ادلصطلحية .
أما الفصل األول ادلوسوم ب :

المصطلح النقدي و الترجمة

 ،فتناولت فيو

تعريفا شامال للنقد و شروط الناقد  ،مث تعريف ادلصطلح النقدي  .أما العنصر الذي
يليو ،فيتحدث عن وضع ادلصطلح و طرائق صياغتو من اشتقاق  ،وحنت  ،وتعريب ،
وتركيب  ،ورلاز  ،و الًتمجة اليت تناولتها بشيء من التفصيل  ،حبكم أهنا رلال
اختصاصي و زلور حبثي  ،فحرصت على توضيح معادلها لكوهنا اجلسر الرابط بُت
سلتلف اللغات  ،و هبا تُنقل ادلعارف و ادلناىج إىل العربية  ،فحاولت اإلدلام بأىم
تعريفاهتا و الشروط اليت جيب توفرىا يف ادلًتجم للقيام بًتمجة صحيحة و دقيقة تكفل
النقل األمُت للمعارف  ،واليت أذكر منها الدقة يف حتديد ادلصطلح ادلناسب

ه
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وإتقان اللغة ادلنقول إليها وادلنقول عنها  ،مع مراعاة اإلختالف يف ادلرجعيات الثقافية ،
مث عرجت على أىم ادلناىج النقدية  ،ذلك أن ادلنهج ادلتبع ىو الذي يكشف لنا طبيعة
ادلصطلح  ،فلكل منهج مصطلحاتو اخلاصة  .واختتمت ىذا الفصل بادلشاكل الكامنة
وراء تعدد الًتمجات بالنسبة للمصطلح النقدي  ،ألن ادلصطلحات يف رحلتها من بيئة
إىل أخرى تتعرض جلملة من العوامل ينجم عنها تعدد مصطلحي حيول دون أن حتقق
ادلبتغى ادلنشود  ،و قد يرجع ىذا لتعدد األقطار و ادلنهجيات ادلتبعة يف النقل
و غموض ادلفهوم يف زليطو األصلي .
أما الفصل التطبيقي  ،فقد كان استثمارا للمعلومات النظرية و وضعها حيز
التطبيق .فقد استفتحت جزءه األول بتعريف موجز للمدونة اليت اخًتهتا كأمنوذج
و ادلتمثلة يف كتاب " مدخل إلى مناىج النقد األدبي المعاصر " ،

مث ذىبت إىل حتليل

بعض ادلصطلحات اليت تطرح جدال يف ترمجتها بالوقوف على مرجعيتها و داللتها يف
بيئتها  ،و كيف انتقلت إلينا ؟ و كيف يتعامل معها ادلًتجم و ادلتلقي العريب ؟
و اعتمدت يف ذلك على رلموعة من القواميس األحادية اللغة و الثنائية العامة منها
و ادلتخصصة ألختم حبثي بأىم النتائج ادلتوصل إليها  ،مع اقًتاح بعض اإلجراءات اليت
من شأهنا أن تساىم  ،و لو بالقليل  ،يف حل معضلة الزمن  ،أال وىي معضلة التباين
ادلصطلحي بُت الواقع و ادلنشود .
و شلا الشك فيو أن أي حبث قد يشوبو و يعًتض سبيلو العديد من العراقيل
و الصعوبات  .و لعل ىذا راجع إىل ما يتميز بو ادلصطلح من الغموض  ،إىل جانب
تغَت الدالالت اليت حتملها تلك ادلصطلحات بُت مؤلف و آخر  ،و أحيانا حىت يف
الكتاب نفسو أو عند الناقد نفسو  .وذلذا كانت مهمة اإلدلام مبعاين ادلصطلحات

و

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
و دالالهتا أمرا ال خيلو من اجلهد و العناء يف غياب التخصص  .فأنا مل تكن يل أي
خلفية معمقة عن النقد  ،السيما أن ادلوضوع يشمل ادلصطلح النقدي و الًتمجة حتت
جناح واحد  ،و ىذا ليس باألمر اذلُت .
ويف األخَت أشكر اهلل عزوجل الذي وفقٍت و أعانٍت و أخد بيدي و أمدين بالقوة
و اإلرادة  ،كما أتوجو بالشكر اجلزيل إىل أستاذي اجلليل  :الدكتور

دراقي زبير الذي مل

يدخر جهدا دلساعديت و إمدادي بالنصائح و التوجيهات القيمة اليت أنارت يل الدرب ،
و ىونت علي الصعب  ،و أوصلتٍت إىل بر األمان .
وأمتٌت أن يكون عملي ادلتواضع ىذا  ،الذي ال ندعي فيو اإلبداع  ،مثرة و لبنة
تنضاف إىل ىذا احلقل  ،لينتفع منو كل باحث تدفعو الضرورة للجوء إليو و لو بالقدر
اليسَت .
الطالبة  :حياة سيفي
أوالد ميمون  /تلمسان يف  05ماي 2014
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مدخــل

ال شك أن لكل علم من العلوم رلموعة من الركائز اليت يستند إليها و يقوم عليها سواء
على مستوى ادلفهوم و ادلضمون ،أو على مستوى ادلنهج و ادلصطلح .وتكتسي ادلصطلحات أمهية
كربى يف العلوم و ادلعارف ادلختلفة

 ،و احلاجة إليها ملحة يف ربديد ادلعاين و ادلدلوالت

و التعريف هبما  .و ذلذا  ،فقد ُصنفت ادلصطلحات على أهنا مبادئ العلوم و مفاتيحو و أصولو

اليت ال غٌت للمشتغل بادلعرفة عن اإلحاطة هبا  .و ذلذا ارتأينا يف ىذا ادلدخل أن نلقي الضوء
على موضوع ادلصطلح.
.I

المـصطـ ـ ـل ـ ـ ـ ــح

 )1تعريف المصطلح :
أ -لغة:
يشار للمصطلح بلفظيتُت مها اإلصطالح و ادلصطلح  ،فأوذلما مصدر من الفعل
اصطلح  ،والثاين مصدر ميمي على وزن اسم ادلفعول  ،إال أن ىذين اإلمسُت ال وجود
ذلما يف القرآن الكرمي و ادلعاجم العربية القددية اليت ترجع داللتهما اللغوية إىل مادة
ِ
ِ
صلَ ُصح
(  -ل – ح )  .يقول ابن منظور فيها َّ '' :
صلَ َح يَ ْ
الح ض ُّد ال َفساد َ ،
الص ُص
الص ْلح  :السلم " . 1و يقول الجوىري يف صحاحو :
و يَ ْ
وحا و ُص
الحا و ُص
صلُص ُصح َ
صلُص ً
ص ً
اإلستِفساد'' .2
اإلستَ ْ
قيض ْ
الح ن ُص
'' ْ
ص ُص

 -1ابن منظور ،لسان العرب  ،تح  :عبد اهلل علي الكبَت  ،زلمد أضبد حسب اهلل  ،ىاشم زلمد الشاذيل  ،دار ادلعارف

للنشر ،مادة صلح .2479 ،

 -2اجلوىري امساعيل بن جهاد ،تاج اللغة و صحاح العربية  :تح أضبد عبد الغفور عطار ،ط1404 : 3ھ، 1984/

اجمللد  ، 1مادة صلح .
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غَت أننا نجد يف معجم الوسيط  ،وىو حديث  ،ورود اصطلح دبعٌت ''إتفاق طائفة على
شيء سلصو

و اصطلح القوم زال ما بينهم من خالف و على األمر تعارفوا عليو و اتفقوا''.1

ونالحظ من ىذه التعريفات تكرار القول نفسو مع ورود بعض اإلختالفات .والواضح أن
ادلصطلح لفظ يطلق للداللة على مفهوم معُت عن طريق اإلصطالح ( اإلتفاق) بُت كل صباعة
لغوية أيا كانت.
أما لفظة مصطلح

 ،فيقابلها يف اللغة الفرنسية

 termeادلشتق من الالتينية

 terminusاليت تعٌت احلد ( أي ما حيد الشيء أو ادلعٌت ) ويف اإلصلليزية  . termوبالعودة إىل
معجم  le Robertصلد أن ادلصطلح تتجاذبو عدة دالالت منها ما ىو جغرايف  ،و ما ىو
منطقي و حىت إقتصادي  .و لعل أمهها التعريف اآليت الذي يدخل يف إطار حبثنا ىذا :
Terme : « mot appartenant à une vocabulaire spécial »2.

إن " ادلصطلح ىو كلمة تنتمي إىل مفردات لغة خاصة "  - .ترصبتنا –
أما قاموس  ، oxfordفيعرفو بأنو ":كلمة أو عبارة ذلا معٌت خا

يف رلال علم

أو

تقٍت"  - .ترصبتنا-
Term: « a word or phrase used as the name of the especially one
connected with a particular type of language: a technical, legal,
scientific »3.
 -1مصطفى إبراىيم  ،الزيات أضبد حسن ،حامد عبد القادر ،النجار زلمد علي ،المعجم الوسيط ،ادلكتبة اإلسالمية
للطباعة و النشر و التوزيع ،اجلزء األول ،مادة صلح ،

.520

2

- le Robert illustré d’aujourd’hui, Dictionnaire Langue Française et Nom propres ,
édition mise à jours en 1997 , p 1593.
3
- Oxford advanced learner’s Dictionary of current English , Oxford University Press ,
7th Edition , p 1583.
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وما ديكن استخالصو أن ادلعاجم الغربية قيدت ادلصطلح دبفهوم زلدد  ،و دبجال علمي أو
تقٍت معُت ،كما حددت استعمالو يف حقل لو خصوصياتو و معايَته و ضوابطو اليت يفقهها ذو
االختصا .
أ -اصطالحا:
أما يف االصطالح  ،فنجد اجلرجاين يقدم لو عددا من التعريفات بقولو:

ىو " عبارة عن

اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعو األول ،و إخراج اللفظ من معٌت لغوي
إىل آخر دلناسبة بينهما ،و قيل االصطالح لفظ معُت بُت قوم معينُت".1
ونالحظ ىنا أن مدار احلديث ىو االتفاق بُت اجلماعة كشرط لوضع ادلصطلح الذي ال
تتحدد داللتو إال يف ىذا اإلطار .كما أن ادلصطلحات ينتقل فيها اللفظ من ادلعٌت اللغوي للداللة
على معٌت جديد.
و يقدم محمود حجازي تعريفا حديثا يقول فيو إن " :الكلمة االصطالحية أو العبارة
االصطالحية مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناىا أو باألحرى استخدامها و حدد يف وضوح،
فهو تعبَت خا

ضيق يف داللتو ادلتخصصة و واضح إىل أقصى درجة شلكنة ،و لو ما يقابلو يف
دبصطلحات فرع زلدد ،فيحقق بذلك وضوحو

اللغات األخرى ،يرد دائما يف سياق النظام اخلا
الضروري".2

 -1اجلرجاين علي  ،كتاب التعريفات ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،1995 ،

.28

- 2حجازي زلمود فهمي ،األسس اللغوية لعلم المصطلح ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع( ،د.ت) ،
4
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و يركز ىذا التعريف على جانبُت مهمُت ،أال و مها وضوح ادلصطلح و و
سياق نظام خا

 .و معٌت ىذا أن ادلصطلح يولد حرا يف فلك واسع

روده ضمن

 ،مث سرعان ما تتقيد

و تتحدد داللتو إذا ما أسند إىل سياق معُت ( التخصص) .و يضيف علي القاسمي موضحا
و موسعا مفهوم ادلصطلح بقولو " :كل وحدة لغوية دالة مؤلفو من كلمة (مصطلح بسيط ) أو
من كلمات متعددة ( مصطلح مركب) و تسمى مفهوما زلددا بشكل وحيد الوجهة ،داخل ميدان
ما و غالبا ما يدعى بالوحدة ادلصطلحية يف أحباث علم ادلصطلح".1
و عليو ،فإن االتفاق على ادلصطلح شرط ال غٌت عنو ،وال جيوز أن يوضع للمعٌت الواحد
أكثر من لفظة اصطالحية واحدة  ،و البد عند وضع ادلصطلح من مراعاة الشروط اآلتية :
 " إتّفاق العلماء عليو للداللة على معٌت من ادلعاين العلميّة. -إختالف داللتو اجلديدة عن داللتو اللغويّة األوىل.

اللغوي.
 وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة بُت مدلولو اجلديد و مدلولوّ
علمي واحد" .2
 -اإلكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معٌت ّ

و لكن بالعودة إىل واقع ادلصطلح يف وطننا العريب صلده يعاين فوضى و اضطرابا يف وضعو.
و من أجل ىذا عقدت العديد من الندوات  ،و ىذا من أجل إرساء رلموعة من القواعد

3

اليت سبكننا من توحيده  .يرى علي القاسمي بأن التوحيد ادلعياري من شأنو أن جينبنا الوقوع يف

 -1القامسي علي  ،مقدمة في علم المصطلح ،مكتبة النهضة ،القاىرة  ،ط،1987 ،2

.215

 -2مطلوب أضبد  ،المصطلح النقدي :دراسة و معجم عربي -عربي  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،بَتوت  ،ط، 2012 ،1
.10
 -3ينظر :ادلرجع نفسو ،

.13 -12
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اإللتباس و الغموض لدى وضع ادلصطل حات و اإلبتعاد عن الًتادف الذي يتناىف و شروط
ادلصطلح  .و سبر عملية التوحيد خبطوات ىي :
 " تثبيت معاين ادلصطلحات عن طريق تعريفها .
 تثبيت موقع كل مفهوم يف نظام ادلفاىيم طبقا للعالقات ادلنطقية أو الوجودية بُت ادلفاىيم.
 زبصيص كل مفهوم دبصطلح واضح يتم اختياره بدقة من ادلًتادفات ادلوجودة .
 وضع مصطلح جديد للمفهوم عندما يتعذر العثور على ادلصطلح ادلناسب

من بُت

1

ادلًتادفات ادلوجودة".

فالتوحيد ادلعياري للمصطلحات أمر مهم بالنسبة للمصطلح العريب  ،و ىذا للتخلص
من تعدد اإلستعماالت الراجع إىل تعدد األقطار العربية و تعدد واضعي ادلصطلح .و لذا جيب
أن تركز الدراسات يف إطار علم ادلصطلح على إجياد حلول للمشكالت احلاصلة و ادلستقبلية
و الوصول إىل ضوابط خاصة بوضع ادلصطلحات و طرق توحيدىا و تنميطىا .
 )2مكانة المصطلح :
إن تأثَت ادلصطلح البالغ يف الفعل العلمي خاصة و ادلعريف عامة جعلو ينال أمهية قصوى يف
ادلنظومة ادلعرفية ،ألن احلقول اإلبستيمية تتحدد دالالت مصطلحاهتا و استقرار مفاىيمها بقدر
رواج ادلصطلح و شيوعو ،فيحقق العلم أو احلقل ادلعريف ثبات منهجيتو .و ىنا يتعُت استحضار
ما أدركو القدماء بأن ادلصطلحات ىي مفاتيح العلوم على حد تعبَت اخلوارزمي  "،بل ىي ليست

 -1القامسي علي  ،املرجع السابق ،

. 26-25
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مفاتيح العلوم فحسب و إمنا ىي خالصة البحث يف كل عصر و مصر ببدايتها يبدأ الوجود العلٍت
للعلم و يف تطورىا يتلخص تطور العلم".1
و قد قيل  :إن فهم ادلصطلحات نصف العلم  ،ألن ادلصطلح ىو لفظ يعرب عن مفهوم ،
مث إن معرفة ادلصطلح ضرورة الزمة للمنهج العلمي ،إذ ال يستقيم منهج إال إذا بٍت على
مصطلحات دقيقة  ،حبيث ازبذت الشبكة العادلية

للمصطلحات بفيينا شعارا " ال معرفة بال

مصطلح"  ،فمداخل العلوم من أبواهبا و ادلصطلحات ىي مفاتيحها

 .يقول ادلسدي  " :إن

مفاتيح العلوم مصطلحاهتا و مصطلحات العلوم شبارىا القصوى  ،فهي رلمع حقائقها ادلعرفية و
عنوان ما بو يتميز كل واحد منها عما سواه و ليس من مسلك يتوسل بو اإلنسان إىل منطق العلم
لكهنا تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ليست مدلوالتو إال
غَت ألفاظو االصطالحية حىت أ
ذات و مضامُت قدره من يقُت ادلعارف و حقيق األقوال ".2
زلاور العلم ه
وىكذا يتبُت لنا أن للمصطلح دورا كبَتا يف حياة ادلختصُت يف شىت العلوم اللغوية ،فهو
أداة مفيدة يف عملية ا إلتصال اللغوي يف سلتلف ميادين العمل الثقايف و الفٍت بصفة خاصة.
و يكمن ىنا الدور يف نقل ادلفاىيم إىل

األذىان و ربديد ادلعاين و ادلقاصد بدقة من تلك

ادلصطلحات .وتتحدد مكانة ادلصطلح دبدى دقتو و شيوعو " ،فمعرفة ادلصطلح ىي الالزم احملتّم
ادلهم ادلق ّدم لعموم احلاجة إليو و اقتصار القاصر عليو ".3
و ّ

 -1نقال عن  :البوشيخي الشاىد  ،مصطلحات نقدية و بالغية في كتاب البيان و التبيين للجاحظ  ،دار القلم للنشر
و التوزيع  ،الكويت  ،ط1410 ، 3ھ 1995/م ،
-2

.13

نقال عن  :فاضل ثامر  ،اللغة الثانية في إشكالية المنهج و النظرية و المصطلح في الخطاب النقدي العربي

الحديث  ،ادلركز الثقايف العريب  ، 1994 ،ط ، 1994 ، 1

. 170

 -3القلقشندي أضبد أيب عباس  ،صبح األعشى في كتابة اإلنشاء  ،مطبعة دار الكتب ادلصرية  ،القاىرة 1340،ه -

1922م ،ج، 1

.7
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 )3المصطلح و اللغة التخصصية :
من ادلعروف أن مفهوم الكلمة يتحدد ضمن ورودىا يف سياق معُت  ،فلو اجتثت منو فقدت
قيمتها و صعب ربديد معناىا .فادلصطلح يتحدد بادليدان الذي ينتمي إليو
ادلتخصصة برأي  Duboisبأهنا:

تعرف اللغة
،و ّ

« On appelle une langue de spécialité un sous système linguistique
tel qu’il rassemble les spécifiés linguistique d’un domaine
particulier ». 1

" نسمي لغة التخصص على أهنا نظام لساين فرعي جيمع اخلصائص اللسانية دليدان خا

".

– ترصبتنا –
و هتدف لغات التخصص إىل ربقيق الدقة و الداللة ادلباشرة بعيدا عن اإلحياء و اللبس.
فالكلمات تكتسب عند انتقاذلا من اللغة العامة إىل لغة التخصص استخداما جديدا ذا داللة
خاصة و زلددة  .و ينبغي يف كل األحوال مراعاة الداللة احملددة و الواضحة للمصطلح لتحقيق
تواصل فعال و تفاىم أكرب  .ومن مث " ،فإن ادلصطّلح خيضع يف تطوره للتخصص نفسو و ال
يتحدد إال داخل النظام الذي يكونو ذلك التخصص"  .2فقد يكون للفظة عادة  ،داللة لغوية
أصلية يف اللغة العامة  ،مث تتخصص ىذه الداللة يف اإلصطالح العلمي  ،وقد ينتقل ادلصطلح من
التخصص العلمي إىل اللغة العامة

 ،ولكن يظل ىناك اختالف بُت

اإلستعمال التخصصي

و اإلستعمال العام ،و ال تتكون ادلصطلحات إال داخل لغة التخصص .أما اخلصائص الصرفية
و النحوية  ،فال تتكون إال يف اللغة العامة و يستخدم منها ما يفي حباجات التخصص.

1-

cité par : Durieux christine , Pseudo, synonymes en langue de spécialité , C.I.E.L,
université de Cœnr, p96.

 -2حجازي زلمود فهمي  ،ادلرجع السابق ،

.13
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 )4المصطلح و الترجمة:
من ادلتفق عليو يف ظل ما يعرفو العامل من تطور ،ربت ما يعرف بالعودلة و تكنولوجيا
ادلعلوماتية  ،و ما صلم عن ذلك من ظهور زخم ىائل من ادلصطلحات الوافدة إلينا من ألسن ىي
أعجمية بالنسبة إلينا  ،فإنو كان لزاما علينا إلدراك مفاىيمها إخضاعها دلعايَتنا و تكييفها و لغتنا
و إطارنا الثقايف.
و ىنا يتجلى دور الًتصبة باعتبارىا انتقاال من لغة إىل أخرى ،و من ثقافة إىل أخرى لتبيان
مراد ادلًتجم عنو للمًتجم لو الذي ال يفهم اللغة ادلًتجم منها  .فإذا كانت الفلسفة أم العلوم ،
فإن الًتصبة ىي أم اللغات .فهي قناة ىامة الستحداث املصطلحات  ،كما أن ادلصطلح ىو رلال
حيوي يتأثر بكل العوامل احمليطة بو و دبستعمليو و بادلشتغلُت بو .و ادلصطلح ىو شحنة ثقافية
ديسو ما ديس الذات البشرية من تغيَت.
و يقول الديداوي يف شأن العالقة بُت ادلًتجم و ادلصطلحي  " :إن إجياد ادلصطلح يكون
إما بالًتصبة أو اإلخًتاع و غالبا ما يسبق ىذا تلك لذا فإن ادلًتجم مهما كان نوعو

 ،ىو على

العموم أول من يصطدم بادلصطلح و يتعامل معو سلبا أو إجيابا و لو دور مؤثر يف ىذا االذباه أو
ذلك حسب مستواه و ما يتاح لو". 1
و معٌت ذلك أن ادلًتجم ىو يف كثَت من األحيان منتج ادلصطلح الذي ال يصل إىل
أساسا و يضيق اذلوة
ادلصطلحي إىل بعد أن يًتصبو ادلًتجم  .و ىو هبذا خيدم قضية ادلصطلح ً
ادلصطلحية  ،و بالتايل يسهل عملية الًتصبة .تقول كابري يف ىذا الشأن:

 -1الديداوي زلمد  ،منهاج المترجم بين الكتابة و اإلصطالح و الهواية و اإلحتراف  ،ادلركز الثقايف العريب  ،الدار
البيضاء  ،ادلغرب  ،ط، 2005 ،1

.103
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« Le traducteur doit parfois agir comme terminologue pour résoudre
les problèmes posés par les termes qui ne figurent ni dans les
dictionnaires ni dans les banques de données spécialisées » 1 .

"على ادلًتجم ،يف بعض األحيان  ،أن يتصرف ك املصطلحي  ،و ىذا من أجل إجياد حل
للمشاكل اليت تطرحها ادلصطلحات اليت ال تظهر يف القواميس و ال حىت يف بنوك امل

علومات

ادلتخصصة" - .ترصبتنا –
ففي حالة عدم إجياد ادلقابل يف اللغة اذلدف يتقمص ادلًتجم دور ادلصطلحي  ،ذلك أن
العمل ادلصطلحي متعدد اللغات ىو يف حقيقتو ترصبة  ،ألنو يستلزم ادلقارنة و ادلوازنة بُت
ادلفاىيم  ،و ىذا ما يطلق عليو بالًتصبة ادلصطلحية  " ،أي ترصبة ادلفاىيم عنصرا رئيسيا يف ىذه
العملية اليت ينبغي أال يتصدى ذلا سوى مًتجم قادر على اإلدلام بادلوضوع و متمرس يف ترصبتو أو
أخصائي لو ركيزة لغوية متينة على النقل".2
فالًتصبة و ادلصطلح وجهان لعملة واحدة  ،ال ديكن لوظيفة أحدمها أن تتم باجلودة ادلطلوبة
إال دبسامهة اآلخر بوظيفة شلاثلة .كما أن ىناك عالقة تبادل بينهما ال ديكن معها للمًتجم
اإلستغناء عن ادلصطلحية وال ادلصطلحي عن الًتصبة  ،ألن ىدفهما لغوي و مضموهنما لغو ي
و وسيلتهما لغوية  .و كذلك ال ديكننا اإلستفادة من إنتاج علم ادلصطلح يف شكل معاجم ثنائية
أو ثالثية اللغة  ،عامة أو متخصصة  ،إال بعمل مصطلحي حيفظ للًتصبة مكانتها و دورىا الفعال
و الريادي يف عملية اإلنتاج.
1-

CABRE Maria TERESA, la terminologie : théorie, méthode et applications, les
presses de l’université d’Ottawa, 1998, p 93.

 -2الديداوي زلمد  ،الترجمة و التواصل دراسات تحليلية عملية إلشكالية اإلصطالح و دور المترجم  ،ادلركز الثقايف

العريب  ،ادلغرب  ،ط،2000 ،1

.51
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 .IIعلم المصطلح : Terminologie /
 )1نشوء علم المصطلح و تطوره:
إن اإلنفجار ادلعريف احلديث  ،و ما نتج عنو ما ال يعد و ال حيصى من ادلصطلحات
للتعبَت عن ادلستجدات احلديثة يف العلوم ادلختلفة  ،قاد ادلختصُت إىل االىتمام دبا يسمى " بعلم
المصطلح" الذي بدأ يف التطور بشكل مذىل منذ القرن ادلاضي

 ،دلا بدأ علماء األحياء

و الكيمياء يف أوروبا يف وضع قواعد ادلصطلحات و توحيدىا على نطاق عادلي .و قد سبت ىذه
احلركة تدرجييا بُت  1806و  ،1928فصدر معجم شلومان المصور للمصطلحات التقنية
ألوغين فوستر (  1977 – 1998 )Eugen WUSTERالذي أعترب من أىم ادلراجع اليت
أرست ىذا العلم .و يف سنة  1936تشكلت اللجنة التقنية للمصطلحات ضمن اإلرباد العلمي
جلمعيات ادلقاييس الوطنية .و بعد احلرب العادلية الثانية حلت اللجنة التقنية زللها و اختصت
بوضع مبادئ ادلصطلحات و تنسيقها ،و ىي جزء من المنظمة العالمية للتوحيد المعياري
(  .)I.S.Oو يف عام  ،1971و بتعاون مع اليونسكو و احلكومة النمساوية  ،مت تأسيس مركز
المعلومات الدولي



للمصطلحات ( )Infoterm

وتوىل إدارتو األستاذ ىلموت فلرب

(.)HELMUT Felber

 أستاذ جبامعة فيينا  ،مهندس منساوي يعترب مؤسس علم ادلصطلح .
*I.S.O : international organization for standardization , organisation internationale de
normalisation crée en 1964, mais entra officiellement en activitée en février 1947.

Inforterm : (The international information centre for terminology) le centre international
d’information pour la terminologie fut fondé en 1971 , en accord avec l’institut Autrichien
de normalisation (A.S.I) et l’( U.N.E.S.C.O), pour promouvoir la coordination et la
coopération en matière de terminologie .
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و قد حددت ماريا تَتيزا كابري

) (Maria TERESA Cabréأربع مراحل أساسية يف

تطور علم ادلصطلح :
- 1البداي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات )Les origines (de 1930 à 1960

1

اذليـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــة
 - 2ـــ

)La structuration (de 1960 à 1975

- 3اإلنفج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

( L’éclatement )de 1975 à 1985

 -4اآلفاق العريضة (Les larges horizons (dès 1985

أما يف الوطن العريب ،فان تطور علم ادلصطلح كان على يد رلامع اللغة

العربية منها:

( رلمع دمشق  ، 1919ورلمع القاىرة  ،1932ورلمع بغداد  . )1947كما لعبت ىيئات
أخرى دورا كبَتا  ،فنجد مكتب تنسيق التعريب بالرباط ) )1969و رللتو "اللسان العربي" ،
و اجلمعية ادلعجمية التونسية ورللتها " المعجمية" ) (1985اليت ترأسها محمد رشاد حمزاوي .
و ال يفوتنا أن ننوه جبهود الشخصيتُت اجلزائريُت ومها الدكتور عبد الرحمن حاج صالح ( رئيس
اجملمع اجلزائري و صاحب مشروع الذخَتة اللغوية) و عبد الملك مرتاض (رئيس اجمللس األعلى
للغة و صاحب رللة " اللغة العربية)".2

Maria TERESA , op.cit , p27.

- CABRE

1

 -2ينظر  :وغليسي يوسف ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد،الدار العربية للعلوم ناشر ،منشورات

االختالف ،اجلزائر ،ط1429، 1ه 2008-م . 31-30 ،
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ريفه:
عـ ـ
 )2ــت ـ ـ
وصارت رلموع

لقد أدى التقدم العلمي إىل االىتمام ادلتزايد بقضية ادلصطلحات

ادلصطلحات ادلوظفة يف ادليادين العلمية ادلختلفة  ،كل على حدة ،موضوعا لعلم جديد قائم
بذاتو ،لو مفرداتو اخلاصة اليت تدل عليو  ،أال و ىو علم ادلصطلح

Terminologie

الذي يعد

أحد فروع علم اللغة التطبيقي ).(Linguistique appliquée
و تعرف اإليزو (  ، 1990إيزو  )1087علم ادلصطلح بقوذلا :
« L’étude scientifique des notions et des termes en usage dans les
1
» langues de spécialités

أي " دراسة علمية للمفاىيم و ادلصطلحات ادلستعملة يف لغات التخصص"  -ترصبتنا-
فهو إذا العلم الذي يتناول األسس العلمية لوضع ادلصطلحات

و توحيدىا .2و يعرفو

القاسمي بأنو " العلم الذي يبحث يف العالقة بُت ادلفاىيم العلمية و ادلصطلحات اللغوية اليت
تعرب عنها و ىو علم مشًتك بُت عُت علوم اللغة و ادلنطق و اإلعالمية و حقول التخصص
العلمي ،و يهم ىذا العلم ادلتخصصُت يف العلوم و التقنيات و ادلًتصبُت و العاملُت يف اإلعالميات
و كل من لو عالقة باالتصاالت ادلهنية و التعاون العلمي".3
و معٌت ىذا أن علم ادلصطلح ليس علما مستقال عن بقية العلوم  ،فهو علم و دراسة سبتزج
الدالل (  )sémantiqueوعلم تطور دالالت
ة
فيها سلتلف احلقول ادلعرفية اليت منها "علم

-Lerat Pierre , les langues spécialistes, Paris, presses universitaire de France,1995, p16.
 - 2حجازي زلمود فهمي ،ادلرجع السابق.19 ،
 -3القامسي علي ،ادلرجع السابق . 18-17 ,
13
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األلفاظ (  )sémasiologieو علم ادلعاجم (

 )lexicologieوعلم التأثيل أ و التأصيل

( )étymologieوعلم التصنيف ( .1")classicologie
اإلختصاصات  ،الرتباطو بعلوم شىت منها

و نستنتج أن علم ادلصطلح حقل متعدد

اللسانيات و العلوم ادلعرفية و ادلنطق و علوم اإلتصال  ،فيحق لنا ىنا أن ننعتو بعلم العلوم .
كما حيق لنا أن نتطرق إىل اجلوانب اليت يتناوذلا علم ادلصطلح ،فهو يتصل بثالثة جوانب
ىي:
 أوال :البحث يف العالقات بُت ادلفاىيم ادلختلفة ( اجلنس -النوع -الكل -اجلزء) ادلتمثلةيف صورة أنظمة ادلفاىيم اليت تشكل األساس يف وضع ادلصطلحات ادلصنفة.
 ثانيا :البحث يف ادلصطلحات اللغوية و العالقات القائمة بينها ووسائل وضعها و أنظمةسبثيلها يف بنية علم من العلوم.
 ثالثا  :البحث يف الطرق العامة ادلؤدية إىل خلق اللغة العلمية و التقنية بصرف النظر عن2

التطبيقات العلمية يف لغة طبيعية بذاهتا.

و لعلم ادلصطلح فروعو ،فهو يتألف حبسب علي القاسمي من "النظرية العامة اليت تتناول
ادلبادئ العامة اليت ربكم وضع ادلصطلحات طبقا للعالقات القائمة بُت ادلفاىيم العلمية و تعاًف
ادلشكالت ادلشًتكة بُت صبيع اللغات تقريبا و يف حقول ادلعرفة كافة يف حُت تقتصر النظريات

 -1وغليسى يوسف ،ادلرجع السابق ،

.28

 -2احليادرة مصطفى طاىر ،من قضايا المصطلح اللغوي :واقع المصطلح اللغوي العربي قديما وحديثا ،الكتاب األول
عامل الكتب احلديث  ،ط1424 ، 1ه2003/م،

.22
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الخاصة يف علم ادلصطلح على دراسة ادلشكالت ادلتعلقة دبصطلحات حقل واحد من حقول
ادلعرفة كمصطلحات الكيمياء أو األحياء أو غَت ذلك".1
فالنظرية العامة هتتم بالبحث عن ادلفاىيم و ادلصطلحات من أجل توحيدىا و إرساء قواعد
و مبادئ شاملة ذلا ،و ىذا على نطاق عام .أما النظرية اخلاصة ،فتعٌت حبقل معريف بعينو وتصف
ادلبادئ اليت ربكم وضع ادلصطلح يف إطاره.
يرتـ ـ ـ ـ ـكز علم ادلصطلح يف مبادئو على ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة أسس ىي:
و ــــ
 ربديد ادلفاىيم ربديدا دقيقا ،بغرض إجياد ادلصطلحات الدقيقة الدالة عليها. حصر البحث يف ادلفردات الدالة اليت تعرب عن ادلفاىيم ادلنشودة. حبث احلالة ادلعاصرة لنظم ادلفاىيم و ربديد عالقاهتا القائمة و زلاولة إجياد مصطلحات دالةشليزة ذلا.
 زلاولة الوصول إىل ادلصطلحات الدالة ادلوحدة ،يف إطار اإلتفاق عليها. العمل على تنمية اللغات الوطنية الكربى يف دول إفريقيا و آسيا لتصبح وافية دبتطلباتاإلتصال العلمي و التقٍت.
 تصنيف ادلصطلحات يف رلاالت زلددة ،شلا يسمح بتتبع مصطلحات اجملال الواحد علىأساس فكري ،فالدراسات اللغوية احلديثة تؤكد على مبد إ ربديد داللة الكلمة يف إطار رلاذلا
الداليل.2

 -1القامسي علي ،ادلرجع السابق. 20 ،
- 2حجازي زلمود فهمي  ،املرجع السابق.27-24 ،
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علم المصط ـلـح والم ــصط ــلح ــية/

:Terminologie et Terminographie

شلا الحظناه أن الدراسات العربية تستخدم عدة دالالت للتعبَت عن دراسة ادلصطلحات
وتوثيقها  ،فهناك من جيعل علم ادلصطلح و ادلصطلحية مفهومُت مًتادفُت  .و لعل أول من أشار
إىل الفرق بينهما ىو ادلصطلحي و ادلعجمي آالن راي (  )ALAIN Reyيف قولو :
« La terminographie regroupe les diverses activités d’acquisition de
compilation et de gestion des termes. La terminologie se penche sur
les questions fondamentales que soulève l’étude des termes et
1
propose un cadre conceptuel pour les appréhender » .

"تشتمل ادلصطلحية على سلتلف أنشطة اكتساب ادلفردات و صبع ها وإدارهتا .أما علم ادلصطلح
فَتتكز على ادلسائل األساسية اليت تثَتىا دراسة ادلصطلحات و اقًتاح إطار مفاىيمي من أجل
فهمها " - .ترصبتنا -
مث أضاف موضحا :
« La terminographie regroupe un ensemble d’activités dont
l’objectif principal est de décrire des termes dans les dictionnaires
spécialisés ou les banques de terminologie »2.

"كما تشتمل ادلصطلحية على رلموعة من األنشطة اليت هتدف أساسا إىل وصف ادلصطلحات يف
القواميس ادلتخصصة أو بنوك ادلصطلحات"  – .ترصبتنا-

1

- MARIE Claude L’HOMME , La terminologie principes et techniques , les presses de
l’université de Montréal , 2004, p 15.
 2ibid , p21.

16

المصطلح نشأتو و تطوره وعالقاتو

مدخــل

و عليو  ،فادلصطلحية تعٌت بادلصطلحات و مدلوالهتا و بالعالقات بُت ادلفاىيم العلمية
و ادلصطلحات اللغوية  ،أي أن علم ادلصطلح يشكل كل ما ىو نظري  ،بينما ادلصطلحية ذبسد
ىذا يف شكل تطبيقي .وىذا ما يذىب إليو

توفيق الزيدي يف قولو ":فإذا عنيت االصطالحية

باجلانب النظري و دبسألة االصطالح عامة فإن ادلصطلحية عنيت بادلصطلحات صبع ا و دراسة
و نشرا"  ،1أي إهنا تعٌت بدءا جبمع مصطلحات حقل معريف معُت و تصنيفها و ترتيبها  ،مث
نشرىا يف شكل قاموس متخصص.
و خنلص إىل أن ادلصطلحات عموما ىي الوعاء الذي نطرح فيو أفكارنا  ،فإذا ما اضطرب
ىذا الوعاء أو اختلت دالالتو التعبَتية أو سبيعت معطياتو اختل البناء الفكري ذاتو ،و اىتزت قيمو
يف األذىان أو خفيت حقائقو .فضبط ادلصطلحات و ادلفاىيم ليس من قبيل اإلجراء الشكلي أو
التناول الُصمصطنع بقدر ما ىو عملية سبس صلة ادلضمون و تتعدى أبعادىا إىل نتائج منهجية
و فكرية.

 -1الزيدي توفيق ،تأسيس اإلصطالحية النقدية العربية  ،رللة ( عالمات)  ،جدة  ،ج ،8م ،2يونيو،1993
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سبق ك أف أشرنا ما للمصطلح من أعلية  ،فهو كسيلة تواصل معرفية مهمة داخل الثقافة الواحدة ،
ك تزداد أعليتو بوصفو جسرا للتواصل بُت الثقافات ادلختلفة ".فاالسلطة ادلعرفية إذا ىي اليت انبٌت عليها
التصور ادلصطلحي يف العملية النقدية ك انتزاع شفرة اخلطاب النقدم منها باتكائها على اللغة بُت ادلعيارية
اإلصطالحية ك عموـ الداللة تشكل خصوصية ادلصطلح النقدم كما أهنا ما اختلفت الثقافات باختالؼ
اللغات كانت حجر الزاكية يف ربقيق (آلية الوضع) من خالؿ الًتمجة ".1
ك ذلذا سبثل الًتمجة أىم كسائل انتقاؿ ادلصطلح  ،إال أف ىذا اإلنتقاؿ من ثقافة إىل أخرل قد ؼللق
إشكالية  ،ذلك أف ادلصطلحات ربمل معٌت يف لغتها األصلية الذم قد ال يتماشى ك لغتنا ك مقتضياهتا .
ك يعد حقل النقد األديب حقال خصبا لتضخم ىذه اإلشكالية  ،ك ىذا نظرا لتسارع تطور النظرية النقدية
ك تداخلها مع علوـ أخرل ك اعتمادىا على النظريات النقدية الغربية  .ك ىنا يتجلى مشكل ترمجة ادلصطلح
النقدم ك توظيفو يف بيئة مغايرة  ،ك سنلقي الضوء على أىم ادلفاىيم ادلتعلقة بو.
البحث األول  :المصطلح النقدي
 )Iتعريف النقد األدبي:
أ -لغة:
أكردت معاجم اللغة عددا من ادلعاين ادلقصودة من كلمة نقد كما جاء يف لساف العرب  " :فالنَّقد
2
قد الشيءَ نقره
اد ك التَّػنَػ ُقد  :سبيز الدراىم ك إخراج َّ
الزيْف منها" .ك جاء يف معجم الوسيط " نَ َ
ك التّػْنػ َق ُ

قادا  :ميَّز جيِّدىا من رديئها  .ك يقاؿ نَقد النَثْر
ليختربه أك ليميّز جيِّده من رديئو نقد ال ّدراىم ن
نقدا ك تَػْن ن

 - 1جاد عزت زلمد ،نظرية المصطلح النقدي ،مطابع اذليئة ادلصرية العامة للكتاب( ،د-ط)،2002 ،ص.75
 - 2ابن منظور ،لسان العرب ،مادة نقد  ،ص.4517
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يغتاُبم.ك انتقد
ِّعر :أظهر ما فيهما من َعْيب أك ُح ْسن .ك فالف ينقد النَّاس  ،يعيبهم ك ُ
كنقد الش ْ

ِّعَر على قائلو أظهر َعْيبَوُ". 1
أخرج منها َّ
الدراىمْ :
الزيْ َ
ف ك يقاؿ انْػتَػ َقد الش ْ

كيقابل كلمة "نقد" يف الفرنسية كلمة  critiqueك يف اإلصلليزية  ، Critiscismادلشتقة من
اإلغريقية  kritikosادلأخوذة من الفعل اليوناين  Krineinالذم يعٍت احلكم

.2 jugerك النقد

حبسب قاموس الركس ىو:
«Art de juger les œuvres littéraires ou artistiques »3.
أم" فن احلكم على ادلؤلفات األدبية ك الفنية" – .ترمجتنا -
كعليو  ،فإف النقد ال ؼلرج عن مفهوـ احلكم الفاصل بُت ما ىو جيد ك ما ىو ردمء.
ب-اصطالحا:
لقد كقف النقاد عند ىذه اللفظة زلاكلُت تقدمي تعريف ذلا  ،ك لو اختلفت ىذه األلفاظ من حيث
الصيغة  ،إال أهنا تتفق من حيث ادلعٌت .فقد عرؼ أمحد الشايب النقد بأنو "دراسة األشياء ك تفسَتىا
ك ربليلها ك موازنتها بغَتىا ادلشاُبة ذلا أك ادلقابلة ،مث احلكم عليها ببياف قيمتها ك درجتها4".ك النقد يف أدؽ
معانيو ":فن دراسة األساليب ك سبييزىا ك ذلك على أف نفهم لفظة األسلوب معناىا الواسع...ك ىو منحى
الكاتب العاـ ك طريقتو يف التأليف ك التعبَت ك التفكَت ك اإلحساس على حد سواء 5".ك ىناؾ من ذىب

 - 1معجم الوسيط ،مادة نقد ،ص.944
- Alain Rey ,le Robert dictionnaire historique de la langue française ,1993, p531.
-le petit Larousse illustré 2009,librairie Larousse ,Paris , ,p 270 .

2

3

 - 4أمحد الشايب،أصول النقد األدبي ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة  ،ط ،1994، 10ص.115
 - 5مندكر أمحد  ،في األدب و النقد ،هنضة مصر للطباعة ك النشر ك التوزيع  ،الفجالة،
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إىل ربديد معٌت ىذه اللفظة بقولو" :فن دراسة النصوص األدبية دلعرفة اذباىها األديب ،ك ربديد مكانتها يف
1

مسَتة اآلداب ،ك التعرؼ على مواطن احلسن ك القبح مع التفسَت ك التعليل".

كمن ذلك ؽلكننا القوؿ بأف النقد ىو دراسة األعماؿ األدبية ك اإلدلاـ بكل جوانبها  ،أم ربليلها
ك سبييزىا  ،ك ىذا بالغوص يف النص إلظهار مكنونو حسنا كاف أـ سيئا ك إقًتاح الصورة األفضل لو من
كجهة نظر الناقد احليادية .
ك غلدر بنا اإلشارة إىل أف يف عصرنا احلديث صلد مفهوـ النقد قد تطور  ،فهو مل يعد فنا فحسب ،
بل أصبح علما  ،دبعٌت أف مهمة النقد قد تغَتت ك مل تعد تعتمد على التأمالت ادليتافيزيقية ك الطرؽ
العشوائية .ك ىذا ما ذىب إليو بارت (  ) Barthالذم يرل بأف النقد يتسم بعدة خصائص معينة أعلها
تعقيل األثر األديب تعقيال تاما  ،أم النظر إليو ك إىل كحداتو أك عناصره يف ضوء رلموعة من ادلبادئ
ادلنطقية  .أما جولدمان )  ، ( Goldmenفَتل بأف النقد األديب ىو الدراسة العلمية لألثر ،أم أف
اجلوىر يف النقد ىو اللغة العقلية الدقيقة  .ك يضيف أحد الكتاب ك النقاد الفرنسيُت

مشري بيير

) (Pierre Macheryيف دراستو ادلسماة " نحو نظرية لإلنتاج األدبي " أف النقد شكل من أشكاؿ
ادلعرفة العلمية موجهة ضلو إضاءة شركط إنتاج اآلثار األدبية ك تفسَتىا .
كقد صار النقد علما قائما لو أسسو ك مناىجو  ،إال أننا ال ؽلكن أف نطبق عليو مناىج الدراسات
العلمية حبذافَتىا  ،ألف طبيعة الظاىرة األدبية ربوؿ دكف ربقيق ذلك  ،نظرا لطبيعة اللغة نفسها اليت تتميز
دبركنتها ك تغَتىا  .إذا  ،فالنقد مزيج بُت علم ك فن.2

 - 1نقال عن :مناع ىاشم صاحل ،بدايات في النقد األدبي ،دار الفكر العريب  ،بَتكت ،ط، 1994، 1ص.92

 - 2حجازم مسَت سعيد ،النقد العربي و أوهام رواد الحداثة ،مؤسسة طيبة للنشر ك التوزيع  ،القاىرة ،ط ، 2005، 1ص - 23
.25-24
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ج -تعريف المصطلح النقدي:
شلا الشك فيو أف ادلصطلح النقدم يشكل العمود الذم يقوـ عليو اخلطاب النقدم  ،فهو اللفظ
الذم يسمى مفهوما نقديا لدل اذباه نقدم ما  ،ك يعترب من ألفاظ ذلك اإلذباه أك من مصطلحاتو  ،أك
ىو" رلموع األلفاظ االصطالحية لتخصص النقد"  1كما أنو "النسق الفكرم ادلًتابط الذم نبحث من
خاللو عملية اإلبداع الفٍت ك طلترب على ضوءه طبيعة األعماؿ الفنية ك سيكولوجية مبدعها،ك العناصر اليت
شكلت ذكقو"  .2فلو تأملنا ىذا التعريف ألدركنا بأف ادلصطلح النقدم ىو الذم يؤطر التصورات الفكرية
اليت ينتجها فعل شلارسة العملية النقدية كفق ضوابط منهجية من شأهنا توضيح دالالتو.
 )IIالناقــد :
ىو الشخص الذم سيتوىل مهمة قراءة النتاج األديب  ،ك ىو الذم سيعطي حكمو عليو ،ك لكن ىذا
احلكم لن يأيت من العدـ  ،فهو نتاج رلموعة من اخلربات ك زلكوـ بثلة من ادليزات اليت البد من توفرىا يف
الناقد  .ك معٌت ذلك أف الناقد البد من أف يتمتع دبلكة خاصة .
أ  -الذوق :ىو ادلقياس الرئيسي يف رلاؿ النقد األديب حىت ليقوؿ

النسون(

Gustave Linson

(:

"إنو ال شيء ؽلكن أف ػلل فيو زلل التذكؽ". 3
ب -تنمية الذوق و تثقيفه  :بطوؿ اإلطالع على آثار الكتاب ك الشعراء ك التمرس دبعرفة اجليد منو
ك سبييزه من الردمء.

 - 1مطلوب أمحد ،ادلرجع السابق ،ص.235

 - 2عبد العزيز الدكسقي ،نحو علم جمال عربي ،سلسلة عامل الفكر ،اجمللس الوطٍت للثقافة ك الفنوف ك اآلداب ،الكويت ،مج،9ع،2
ص.128

 - 3نقال عن خضر زلمد "،النقد األدبي عند العرب:الخطوات األولى ،العلم ك اإلؽلاف للنشر ك التوزيع(،د.ط)،2007،ص.21
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ج-الذكاء و الفطنة  :فالناقد الذم تقًتف موىبتو النقدية  ،ك ىي الذكؽ  ،بالفطنة ك الذكاء أقدر على
التمييز ك التقومي ك احلكم.1
ك ىناؾ من يذىب إىل تقسيم الذكؽ إىل نوعُت  :ذكؽ خاص ىو ادللكة الشخصية الناذبة عن
استعداد فطرم  ،أم ميل فردم يف احلكم على األعماؿ األدبية  .أما الذكؽ العاـ  ،فهو ما ػلصلو الناقد
2

من ثقافة عامة أك ما ؽلر بو من ذبارب تعمق خربتو  ،ك ىو حصيلة تكوينو الفكرم.

ك البد أف يتسلح الناقد بذخَتتُت ؽلكن إمجاذلما يف الذكؽ ك الثقافة.فالناقد حبسب ادلسدم يقوـ
بثالث كظائف  ،أال ك ىي الوظيفة التثقيفية اليت يتجو فيها الناقد إىل القارئ متناكال اإلبداع األديب
بالتحليل  ،كالوظيفة التوجيهية اليت يتجو فيها الناقد دبا يكتبو إىل األديب صاحب النص ذاتو  ،ك الوظيفة
ادلعرفية ك فيها يتناكؿ الناقد القوؿ األديب بالدرس زلاكرا بو رفيقو الناقد . 3
 )IIIآليات صياغة المصطلح النقدي:
 ،فهم ؽلطركف العامل يوميا كبوتَتة سريع ة دبئات

يف ظل ما يعرفو الغرب من تطور حضارم

ادلصطلحات كاأللفاظ اجلديدة  .كأماـ ىذا الوضع ذبد العربية نفسها رلربة على مواكبة ىذا الركب كمسايرة
زمخة ادلصطلحات يف شىت ادليادين ادلعرفية  ،كلن يتأيت ذلك إال بقياـ رجاالت ىذه اللغة بتوليد ادلصطلحات
لتسمية ادلفاىيم اليت ترد عليهم من الغرب

 .كادلصطلح النقدم  ،كغَته من ادلصطلحات  ،ؼلضع يف

صياغتو لثوابت معرفية كلنواميس لغوية ".فأما الثوابت ادلعرفية فتتصل بطبيعة العالقة ادلعقودة بُت كل علم

 -1الشوابكة داكد غطاشة ك صواحلة أمحد  "،النقد العربي القديم حتى نهاية القرن الخامس الهجري" ،دار الفكر ،ط1430 ،1ق-
2009ـ ،ص.9-8

- 2انظر :مناع ىاشم صاحل"،بدايات في النقد األدبي"  ،ص.94

 - 3ادلسدم عبد السالـ  ،ما وراء اللغة  :البحث في الخلفيات المعرفية ،مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهلل للنشر ك التوزيع  ،تونس،

 ،1994ص . 143-142-141
24

المصطلح النقدي و الترجمة

الفصل النظري

من العلوـ كمنظوـ تو اإلصطالحية كأما النواميس اللغوية فتقتضي ربديد نوعية اللغة اليت تتحدث عن قضية
ادلصطلح ضمن دائرهتا ،كما زبتص بو من فركؽ تنعكس على آليات األلفاظ ضمنها". 1
فالبد أف تتسم صياغة ادلصطلح خبصوصيات اللغة اليت يتم ضمنها توليد ىذه ادلصطلحات  .ك من
أىم طرائق صياغة ادلصطلح النقدم يف لغتنا العربية :اإلشتقاؽ ،ك النحت ،ك اجملاز ،ك التعريب  ،كالًتمجة.
 )1اإلشتقاق:
من ادلسلم بو أنو من أىم خصائص لغتنا الضادية أهنا لغة

اشتقاقية .كاإلشتقاؽ علم مشًتؾ بُت

الصرفيُت كاللغويُت الذم احتاجوا إليو دلا قاموا بوضع ادلعاجم األكىل  . 2كيعرؼ اإلشتقاؽ "بأنو استخراج
لفظ عن آخر متفق معو يف ادلعٌت كاحلركؼ األصلية

3

 ،أك ىو "أخذ كلمة من كلمة أك أكثر مع تناسب

بينهما يف اللفظ كادلعٌت" .4
كقد قسم علماء اللغة اإلشتقاؽ إىل نوعُت :اإلشتقاؽ الصغَت أك (األصغر) كاإلشتقاؽ

اؿكبير أك

( األكرب) .
أ  -اإلشتقاق الصغير :ىو أكثر أنواع اإلشتقاؽ شيوعا يف العربية كىو زلتج بو لدل أكثر
علماء اللغة  .كيعرفو األستاذ الدكتور دراقي بأنو " :ىو ما مل تغَت التصاريف شيئا من مادتو
األصلية اليت ربافظ يف مجيع مشتقاهتا على حركفها األصلية كعلى ترتيبها األصلي باإلضافة إىل
ادلعٌت ادلشًتؾ الرابط بينها". 5
 - 1ادلسدم عبد السالـ  ،المصطلح النقدي ،كوتيب  ،تونس (د.ط)  ،1994 ،ص .10

 -2دراقي زبَت ،محاضرات في فقه اللغة  ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط ،1992 ،1ص .79

 -3أنيس ابراىيم  ،من أسرار اللغة  ،مكتبة األصللو ادلصرية  ،ط ،1987، 6ص .62

 -4ابن دريد األزدم أيب بكر زلمد بن احلسن  ،اإلشتقاق ،ربقيق كشرح عبد السالـ زلمد ىاركف  ،منشورات مكتبة ادلثٌت ،بغداد،
العراؽ ،ص.26
 -5دراقي زبَت ،ادلرجع السابق  ،ص .89-80
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مثل :نقد ك ناقد ك النقد ك انتقد ك التنقاد.
ك الواضح أف

اإلشتقاؽ الصغَت ىو نوع من التوسع يف اللغة  ،كلو الدكر احلاسم يف توليد جزء كبَت

من مفرداهتا.
ب  -اإلشتقاق األكبر :عرفو صاحبو ابن جٍت بقولو  :ىو أف " نأخذ أصال من األصوؿ الثالثية
 ،فتعقد عليو كعلى تقاليبو الستة معٌت كاحد ا ذبتمع الًتاكيب الستة كما يتصرؼ من كل كاحد
1

منها عليو".

مبعٌت أف اإلشتقاؽ األكرب يتم باستبداؿ مواقع احلركؼ ست مرات زبتلف شكال كتتحد معنا

،

كلكنو بالرغم من ىذا ال يستعمل بكثرة يف لغتنا .فاإلشتقاؽ بنوعيو ىو الطريق الرئيسي لتوليد األلفاظ ،
كذلك بإغلاد صيغ جديدة من األصوؿ القدؽلة  ،فعن طريقق يستطيع العريب استبداؿ ادلصطلحات األجنبية
بكلمات عربية فصيحة ىي أحسن تعبَتا كأدؽ داللة ،ىو بال منازع كسيلة للنهوض باللغة العربية.
 )2النحت:
يعرؼ إبراىيم أنيس النحت بأنو "استخراج كلمة كاحدة من كلمتُت أك أكثر"

 ، 2كىو كذؿ ؾ

" اشتقاؽ كلمة من كلمتُت أك أكثر عن طريق اإلختزاؿ كاإلختصار". 3
مثل :زمكاين ادلنحوتة من زماف  +مكاف  ،ك بينصية ادلنحوتة من ما بُت النصوص ،ك كذا
ىدبناء ادلنحوتة من ىدـ ك بناء .

-1

إبن جٍت أبو الفتح عثماف ،الخصائص  ،تح :زلمد علي النجار ،دار الكتب ادلصرية  ،ادلكتبة العلمية (،د.ط)( ،د.ت) ،ص .134

 -2أنيس إبراىيم ،ادلرجع السابق ،ص .86
 -3دراقي زبَت ،ادلرجع السابق ،ص .89-80
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فالنحت إذا ق ك الطريقة اليت يتم فيها مجع كلمتُت أك أكثر باختيار أجزاء مناسبة من الكلمات
ادلتعددة كادلختلفة .ك قد ذىب صاحبو ابن فارس إىل اعتبار كل ما زاد على ثالثة أحرؼ  ،فهو منحوت .
كلقد كرد النحت يف اللغة العربية على صور عديدة أعلها:
أ -النحت النسبي :ىو تركيب صيغة نسبية من امسُت مركبُت تركيبا إضافيا بشرط أال يؤخذ من كل
منهما سول حرفُت اثنُت ليكوف رلموع حركؼ النسبة مخسة.1
مثل :عبقسي ادلأخوذ من عبد القيس.
ب  -النحت الجملي" :كىو احلاصل من مجلة كاملة إمسية كانت أك فعلية الختصار ادلركبُت إىل
كلمة كاحدة ربل زللها كتدؿ على ما يدالف عليو"  ، 2دبعٌت أف تنحت من اجلملة فعال أك إمسا
يدؿ على النطق ُبا  ،أك على حدكث مضموهنما.
مثل :احلوقلة :على كزف فعللة (ال حوؿ كال قوة إال باهلل).
ج  -النحت اإلسمي :ىو أف ننحت من كلمتُت إمسا كقولنا
كجلد .ك قد ظهر ىذا النوع يف عصرنا احلديث

 :جلمود ادلنحوتة من جهد

بظهور مصطلحات جديدة رباكي شبيهاهتا يف

لغات أخرل.
مثل :فقلغوم ( ، )philologieك ربلفسي ( ربليل نفسي)
د  -النحت الصفتي :أم أف ننحت من صفتُت كلمة كاحدة كقولنا
صقب كصعب  ،كىذا للداللة على الرجل الطويل.

 -1دراقي زبَت ،ادلرجع السابق  ،ص .90
 -2دراقي زبَت  ،ادلرجع نفسو  ،ص .92-91
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1

ه -النحت الفعلي" :ىو أف تنحت فعال من فعلُت صرػلُت".

مثل :بلطح :ادلنحوتة من الفعلُت (بلط كبطح) دبعٌت اإلنبطاح كاللصوؽ على األرض.
و  -النحت األوائلي (الترميزي)  :Abréviationيعرفو دراقي بأنو اختصار ؽلس الكلمة ادلفردة
كالعبارة ادلركبة كيكوف يف األكىل حبرؼ أك حرفُت من حركفها األكلية .كىذا ما صلده بكثرة يف
2

ترميز أمساء ادلنظمات كاذليئات الدكلية ،مثل.)I.S.O( :

قد أجاز رلمع اللغة العربية استخداـ النحت ،بشرط التزامو نظاـ اللغة كمقتضياهتا  ،شلا غلعلو كسيلة
رائعة لتنميتها كذبديد أساليبها يف التعبَت كالبياف  ،كمن غَت ربيف لطبيعتها أك عدكاف على نسيجها احملكم
ادلتُت.
 )3التركيب:
ىو اشًتاؾ أك ضم كلمتُت أك مصطلحُت  ،كذلك من أجل احلصوؿ على مصطلح جديد  ،كيتم
ىذا عن طريق حذؼ بعض احلركؼ استساغة ؿلنطق  .كقد جلأت العربية إىل مثل ىذه التقنية إلستحداث
ما احتاجت إليو من مصطلحات دلواكبة ما جلبتو لنا التطورات كادلخًتعات من مفاىيم جديدة يف شىت
ادليادين كقولنا مثال :برمائي  Amphibieادلركبة من (الرب كادلاء).3
 )4المجاز:
ىو " لفظ يستعمل يف غَت ما كضع لو مع قرينة مانعة من إرادتو ادلعٌت األصلي  ،دبعٌت

 -1زبَت دراقي  ،املرجع السابق  ،ص .92-91
 -2من دركس أستاذنا :دراقي زبَت ،زلاضرات ألقيت علينا يف السنة األكىل ماجستَت.

 - 3من دركس أستاذنا :دراقي زبَت.
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استعماؿ اللفظ يف غَت ما كضع لو أصال"  ، 1أم "نقلو من دالالتو ادلعجمية (األصلية أك الوضعية أك
2

احلقيقية) إىل داللة علمية (رلازية أك اصطالحية) جديدة على أف تكوف ىناؾ مناسبة بُت الداللتُت".

ك يتضح أف اجملاز ىو انتقاؿ اللفظ من معناه احلقيقي إىل معٌت آخر رلازم  ،كىذا ما قد يعرب عنو
يف موضع آخر باإلستعارة  .كاجملاز كسيلة تستعُت ُبا اللغة لكي تطور نفسها

باحملافظة على الواحدات

صي
ادلعجمية نفسها كاليت تتسع دالليا لتستوعب دالالت جديدة ال تربطها بالدالالت األصلية سول خا ّة
ادلشاُبة ،إال أنو ال ينبغي أف فسبادل يف استخداـ اجملاز حىت ال فقع يف مطب "االشًتاؾ اللفظي" الذم
ؼللؽ نوعا من اإللتباس  ،كىذا ما يتناىف مع شركط كضع ادلصطلح.
 )5التعريب:
إف مصطلح التعريب من الكلمات اليت تعددت داللتها

 ،فهي ربيل إىل ثالثة معاف حبسب

السياقات ادلستعمل فيها:
 المعنى األول :ترمجة نص من لغة أجنبية إىل اللغة العربية ( . )version -المعنى الثاني :إحالؿ اللغة العربية زلل لغة أجنبية يف رلاؿ ما كجعلها لغة العلم كالعمل

،

مثلما حدث يف اجلزائر يف التسعُتمات عندما تقرر تعميم استعماؿ العربية قصد ترقيىا كمحايتها
باعتبارىا اللغة الرمسية  .كلكن كاف من األجدر ىنا قوؿ اسًتجاع مكانة العربية بدؿ التعريب ،
ألننا ال ؽلكننا تعريب ما ىو عريب باألصل.
3

 -المعنى الثالث :إدخاؿ كلمة دخيلة إىل اللغة العربية بعد إخضاعها إىل قواعد اللغة العربية.

 - 1اخلورم شحادة ،دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب ،دار طالس للدراسات كالًتمجة كالنشر  ،ط ، 1919 ،1ص .42
 - 2كغليسي يوسف  ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد  ،ص .80
 - 3ينظر  :اخلورم شحادة  ،املرجع اؿسابق ،ص .159-158
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كما يهمنا من التعريب ىنا مفهومو الثالث  ،أم تعريب اللفظ الذم ىو استخداـ العرب ألفاظا
أعجمية على شاكلتهم يف اللفظ كالنطق ،أم أهنم عند كضع الكلمات ادلعربة يسبكوهنا يف حركؼ كأكزاف
كنظاـ صويت يتوافق كاللغة العربية.1
أما الديداوي  ،فيعرفو بقولو " :التعريب نوعاف أكذلما النقل إىل العربية كعكسو التعجيم كثانيهما
إضفاء الطابع العريب على ادلصطلح األجنيب كدرلو كتكييفو".2
كما يرل أحمد مطلوب بأنو عند تعريب األلفاظ ال بد من مراعاة:
 اإلقتصاد يف التعريب. أف يكوف ادلعرب على كزف عريب من األكزاف القياسية أك السماعية. أف يالئم جرس ادلعرب الذكؽ العريب كجرس اللفظ العريب.3

 -أف ال يكوف نافرا عما تألفو اللغة العريبة .

فالتعريب إذا ظاىرة أك صورة من صور التبادؿ بُت اللغات  .ككثَتا ما يلبس ادلصطلح ادلعرب لباسا
جديدا  ،فينسى أصلو كيصبح جزءا من اللغة اليت انتقل إليها كال يشعر عامة الناطقُت بو بأنو أجنيب
باألصل.
 )6الترجمة :Traduction /
دبا أف الًتمجة ىي جوىر حبثنا  ،فسنتناكذلا بشيء من التفصيل.

 - 1من دركس أستاذنا :دراقي زبَت.

 - 2نقال عن  :مناؿ كساـ سعيدم ،

إشكالية المصطلح في العلوم االجتماعية بين الترجمة و التعريب األنثربولوجيا ( علم

اإلنسان) أظلوذجا  ،مذكرة ماجستَت  ،سنة  ، 2013/2012ص 84

 - 3أمحد مطلوب ،املرجع اؿسابق ،ص .18
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 )1تعريفها:
من ادلسلم بو أف الًتمجة ظهرت منذ القدـ كجسر حضارم كمعريف مهم ،ككوسيلة للتفاىم كالتواصل
بُت الشعوب كاألمم الناطقة بلغات سلتلفة  .فالًتمجة ىي بنت احلضارة كرفيقتها الدائمة عرب الزماف كادلكاف
1

 ،إهنا النافذة اليت تفتحها الشعوب ادلختلفة لتستنَت بنور غَتىا.

فلفظة ترمجة يف أصل معناىا اللغوم ىي التفسَت ،كالًتمجاف ادلفسر ،كتعٍت يف اصطالح اللغويُت " نقل
معٌت نص قد يكوف مفردة أك كتابا من لغة إىل أخرل من أجل قارئ جديد".2
كيعرفها دانييل قواديك بقولو:
« Toute forme de transfert inter culturel et /ou inter linguistique »3

"ىي كل ربومؿ ػلدث بُت ثقافتُت أك ما بُت لغتُت" -.ترمجتنا-
تستعمل كلمة الًتمجة لتدؿ على أحد
كيورد شاهين محمد ىذا التعريف الذم قد يكوف شامال ،ؼ
األنواع اآلتية :
أ -الًتمجة بصفتها العملية الفعلية لفك رموز النص يف اللغة األصلية كترميز يف اللغة اذلدؼ.
ب  -الًتمجة بصفتها الناتج النهائي كىي النصوص اليت نتجت عن العملية الًتمجية.
ت  -الًتمجة كطريقة من طرؽ تدريس اللغة األجنبية.
ث  -الًتمجة كمجاؿ أكادؽلي  ،كىو رلاؿ متداخل ادلفردات كؽلتد ليشمل رلاالت أخرل

 -1العيسى سامل ،الترجمة في خدمة الثقافة الجماهيرية :تاريخها – تطورها ،دمشق إرباد الكتاب العرب  ،1999 ،ص .10
 -2نقال عن الديداكم زلمد ،منهاج المترجم  ،ص .29

3

-GOUADEC Daniel, terminologie, phraséologie pour traduire : le concordancien du
traducteur, la maison du dictionnaire, 1997, P19, (Glossaire du corcondancier).
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الًتجم » . « la traductologie
كاللغويات،علم ادلنطق ،ربليل النصوص ،1كىذا ما يعرؼ بعلم ة
ك الواضح أف الًتمجة ليست فنا أك رلرد عملية نقل من لغة إىل أخرل  ،ك إظلا ىي شلارسة لغوية يف
منتهى الصعوبة  ،ذلا أصوذلا كتقنياهتا اخلاصة اليت من ش أ هنا أف تنقل معٌت النص بقدر كبَت من الصدؽ
كاألمانة .ك ادلًتجم الذم يقوـ بوذه العملية يقع على عاتقو محل ثقيل ،ؼ ينبغي أف يكوف "بيانو يف نفس
الًتمجة ،يف كزف علمو يف نفس ادلعرفة  ،كينبغي عليو أف يكوف أعلم الناس باللغة ادلنقولة ك ِ
حىت
ادلنقوؿ إليها ،ى
يكوف فيو ما سواء كغاية" 2 .كمن الواجب على ادلًتجم أف يكوف موسوعيا كعلى دراية كاسعة بقواعد اللغة
كخلفياهتا الثقافية ،فالًتمجة علم قائم حبد ذاتو لو أسسو كنظرياتو.
 )2نظريات الترجمة:
إف ظهور الًتمجة كنشاط إنساين ؽلتد جبذكره إىل القدـ  ،ك الًتمجة كانت كال تزاؿ أداة للتواصل بُت
األمم كالشعوب اليت زبتلف لغاهتا  ،فهي مل تعد رلرد نقل من لغة إىل أخرل  ،بل أصبحت علم ا قائم ا
بذاتو لو أسسو كنظرياتو اليت ربكمو" ،فنظرية الًتمجة تسعى إىل التوغل يف جوىر عملية الًتمجة كالوقوؼ
على سرىا كاكتشاؼ الثوابت اليت تتعدل اللساف ادلعُت إىل اللغة كظاىرة إنسانية مشًتكة كالتأمل يف كيفية
حصوؿ اإلتصاؿ بُت الشعوب على الرغم من اختالؼ األلسن كاختالؼ احلضارات".

3

كمن الواضح إذا أف نظرية الًتمجة ىي اليت تعمل على تنظيم عملية الًتمجة كإرساء مناىج كطرائق من
شأهنا أف ربكم ىذه العملية  ،فهي:
 - 1شاهين محمد ،نظريات الترجمة وتطبيقاتها في تدريس الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية وبالعكس ،مكتبة دار الثقافة للنشر
كالتوزيع ،عماف األردف( ،د.ط) ،1998 ،ص .7


- GUIDERE Malhieu , introduction à la traductologie penser la traduction : hier , aujourd’hui
, demain , De Boek universite , 2 ème édition 2010, p 9.

 -2اجلاحظ ،أبو عثماف عمرك بن حبر ،كتاب الحيوان ،ربقيق كشرح عبد السالـ ىاركف ، ،نشر مصطفى البايب احلليب  ،ط1348 ،2ىػ
 1965ـ  ،ص . 76 -3موناف جورج ،المسائل النظرية في الترجمة ،ترمجة لطيف ريتوين ،دار ادلنتخب العريب ،بَتكت ،1994 ،ص .6
32

المصطلح النقدي و الترجمة

الفصل النظري

 " تدرس كربلل ادلشكالت ادلختلفة اليت تثَتىا العملية الًتمجية. توسع مدارؾ ادلًتجم كسبده بالتقنيات كاألساليب اليت سبكنو من زبطي الصعوبات. تكشف بدقة كموضوعية عن سلتلف ادلظاىر اللغوية كالًتكيبية كالداللية اليت تقع يف قلبادلمارسة الًتمجية.
 تقًتح ادلناىج اليت تساعد على ربليل النصوص كفهمها كمن مث انتقاء الطرؽ ادلناسبة لًتمجتها. تسعى باستمرار إىل تفسَت ماىية الًتمجة ككظيفتها ككيفية إصلازىا كعالقتها بالنصوص ادلختلفة1

كذلك عن طريق حبث شىت العناصر اليت تنطوم عليها العملية الًتمجية ".
كقد مرت عملية التنظَت للًتمجة دبراحل ثالث ىي:

 مرحلة ما قبل اللسانيات :كىي النظريات اليت ظهرت قبل القرف العشرين  ،كسبيزت ىذه ادلرحلة
دبحاكالت تناكلت الًتمجة على أسس لغوية كفلسفية كاف يقوـ ُبا مًتمجوف يسعوف اىل التعميق يف
عملهم.
 المرحلة اللسانية :اليت انطلقت مع مطلع القرف العشرين كامتدت حىت الستُت مات منو متضمنة
نظريات تقوـ على التحليل العلمي لظاىرة الًتمجة ربليال نسقيا.
 مرحلة ما بعد اللسانية :اليت بدأت منذ سبعينيات القرف العشرين ك

قد حاكلت الًتكيب بُت

ادلقاربتُت السابقتُت كبنظرية التواصل كالنصية  ،كىي مرحلة رد منظرم الًتمجة كشلارسيها مثل نيدا
أكجُت

)Nida

 )Eugeneكسيلوسكفتس دانيكا

(Seleskovitch

 )Danicaكالدمَتاؿ

مث أندرم فيدركؼ ( )André Fedrovكفيٍت كداربلنيو
) (Ladmiralعلى أطركحة اللسانيُت ؿ
( ) Vinay et Darbelnetكجورج موناف ( )George Mouninككاتفرد

()Catford

كأيضا ردا

 -1شريفي عبد الواحد ،الترجمة :المقاربات والنظريات ،مخبر تعليمية الترجمة وتعدد األلسن ،جامعة كىراف ،دار الغرب للنشر
كالتوزيع ،ج ،2012 ،1ص .12
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1

على التجرييبين كارم ( )Carryك ستاينر ( )Steinnerالذين يسلموف بالطابع الذايت للًتمجة.

كيتضح شلا سبق ظهور نظريات سلتلفة  ،فهناؾ من يركز على الًتمجة باعتبارىا ظاىرة لغوية كيرتكز
على مبدإ النظرية اللغوية يف إعادة صياغة النص  ،عن طريق الًتمجة كلمة بكلمة أك مجلة

جبملة  ،مع

مراعاة العناصر اللغوية من ضلو كصرؼ كداللة  ،حبيث تقوـ نظريات الًتمجة اللغوية على مقارف ة الًتاكيب
اللغوية لكل من نصوص اللغة ادلصدر كاللغة اذلدؼ أكثر من اعتمادىا على مقارنة األنواع األدبية كادلالمح
2

األسلوبية.

كمن أىم النظريات اللغوية صلد النظرية اللغوية لكاتفورد  ،فهو يعرؼ الًتمجة من اجلانب النصي
كيهتم دبستويُت للًتمجة  :األكؿ لغوم يهتم فيو جبميع مكونات النص من صوت كحرؼ ككلمة أك عبارة .
كالثاين داليل يهتم فيو بادلعٌت الذم هتدؼ إليو العبارة ليصل إىل التكافؤ بُت النصُت يف الًتمجة  ،ـ عتمدا
على التطابق الشكلي بُت ادلفردات اللغوية ذات ادلستويات  ،مع عقد عالقات بُت اللغات  ،كفق ادلنهج
التقابلي ادلقارف الذم على أساسو ؽلكن شلارسة العملية الًتمجية للوصوؿ إىل التكافؤ .كما ساىم فيدروف
مساىم عظيمة يف إرساء نظرية لتعليم الًتمجة  .فهو يرل أف الًتمجة شلارسة لغوية بالدرجة األكىل كأف كل
نظرية للًتمجة ال بد من إدراجها ضمن التخصصات اللغوية كقضايا متعلقة بلغة النص  .أما نيومارك  ،فقد
ركز على طريقتُت يف الًتمجة علا :الًتمجة الداللية اليت يعمل كفقها ادلًتجم على نقل داللة األلفاظ ضلو لغة
النص األصلي كما ىي إىل لغة اذلدؼ  .ك الًتمجة اإلتصالية اليت ػلاكؿ ادلًتجم عن طريقها إحداث رد
الفعل نفسو الذم ػلدثو النص األصلي يف قرائو .3كىذا ما أطلق عليو نيدا بادلكافئ الدينامي الذم ؽلنح كل

 - 1شريفي عبد الواحد ،ادلرجع السابق  ،ص .20
 -2نقال عن  :شاىُت زلمد ،ادلرجع السابق ،ص .17

 - 3نقال عن  :كحيل سعيدة ،نظريات الترجمة بحث في الماهية والممارسة من ادلوقع
 mohamedrabeaa.com/books/books1-1150.pdfمت تصفح ادلوقع بتاريخ 2014/01/26على الساعة.23:30 :
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األعلية للمتلقي كاإلىتماـ باألثر الذم يًتكو النص ادلًتجم

 .كقد أكد ذلك يف كتابو :نظرية الًتمجة

ك شلارستها ( )The theory and practice of translationحُت قاؿ :
« translation consists in reproducing in the receptor language the closest
natural equivalent of the source – language message, first in terms of
meaning and secondly in terms of style »1.

" تتمثل الًتمجة يف إعادة إنتاج بلغة الًتمجة ،أقرب مكافئ طبيعي لرسالة اللغة ادلصدر ،من حيث ادلعٌت أكال
كثانيا من حيث األسلوب"  - .ترمجتنا -
أما من اىتموا باجلانب النصي للًتمجة  ،فهم يركزكف على مبد إ ربليل النصوص الذم يعترب كخطوة
أكىل يف عملية الًتمجة  ،كاذلدؼ النهائي للمًتجم ىو ربقيق قراءة موضوعية للغة ادلصدر كإنتاج نص شلاثل
يف اللغة اذلدؼ  ،زلافظا على نوع النص ادلصدر  .كىذا ما ذىبت إليو رايس كاترينا

ِ))Katharina Reiss

يف تقسيمها النصوص إىل ( إخبارم  informativeك تعبَتم  expressiveك ـؤثر . 2)opérative
صلد أصحاب نظرية ادلعٌت اليت تقودىا مدرسة ،*E.S.I.T
ك أما من اىتموا باجلانب اإلتصايل  ،ؼ
يعتمدكف أساسا على شلارسة الًتمجة أثناء ادلؤسبرات ،ك يعتقد ركادىا دانيكا سيلوسكوفتش كمارياف ليديرار
(  )Denica Seleskovitch et Mariane Lederereأنو غلب ترمجة ادلعٌت كليس اللغة

.فالًتمجة ىي

عملية اتصاؿ كليس عملية لغوية. 3
كاف ىذا عرضا ألىم نظريات الًتمجة اليت كاف ذلا تأثَت يف تغيَت منحٌت الًتمجة ضلو علم قائم بذاتو
لو نظرياتو اليت ربكمو.
1

- Nida Eugene Albert, Charles R. Taber, the theory and practice of translation, Brill W. Leiden,
the Netherlands, 2003, P 12.

 - 2شاىُت زلمد  ،املرجع اؿسابق  ،ص .41

* E.S.I.T : Ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs.
3
- voir : HERBULOT Florence, la théorie interprétative ou théorie du sens : point de vue
praticienne / méta journal des traducteurs, vol. 49, n° : 2, P 307.
Pour voir cet article, utilisez l’information suivante : http://Id.erudit.org/Iderudit/00935ar .
35

المصطلح النقدي و الترجمة

الفصل النظري

 )3تقنيات الترجمة:
يرل الكندياف فينام كداربلنيو أف عملية الًتمجة تنطوم على مراحل كإجراءات ينبغي أف ؼلضع ذلا
النص أثناء تنقلو من لغة إىل أخرل  ،ك قد كضعاىا ضمن نوعُت  :نوع الًتمجة ادلباشرة ك نوع الًتمجة غَت
ادلباشرة (أك امللتوية . )obliqueفالًتمجة ادلباشرة تعٍت" :النقل من لغة مًتجم منها إىل لغة مًتجم إليها سواء
لتوافق بنيوم أك إصطالحي" .1كادلقصود بالًتمجة ادلباشرة ىنا ،نقل كحدات الًتمجة إىل كحدات شلاثلة ذلا من
حيث الًتكيب كادلفهوـ  ،كه ذ ا يف حالة كجود تواز بُت اللغتُت سواء من حيث ادلفردات أك البنية النحوية.
 )1-3الًتمجة ادلباشرة ( : )Traduction directe
ك تشتمل على:
أ /اإلقتراض  :Emprunt /ك "ىو النقل احلريف للكلمة من لغة ادلصدر إىل لغةاذلدؼ ،أم إدخاؿ
الكلمة األجنبية كما ىي"  .2كتساىم ىذه اإلسًتاتيجية يف ملء فراغ داليل يف لغة اذلدؼ  ،كيلجأ إليها
ادلًتجم يف غياب أك تعذر كجود مقابل أك بديل يف اللغة ادلًتجم إليها.
مثل:

مسيولوجيا (.)Sémiologie

ب /النسخ  :Calque /يعرفو فينام كداربلنيو بقوذلما:
« Le calque est un emprunt d’un genre particulier, on emprunte à la langue
3
étrangère le syntagme, mais on traduit les éléments qui le composent » .

 -1محزاكم رشاد زلمد ،المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية :معجم عربي أعجمي ،أعجمي عربي ،الدار التونسية للنشر،
تونس( ،د.ط) ،1977 ،ص .283

- 2عناين زلمد ،نظرية الترجمة الحديثة مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة  ،الشركة ادلصرية العادلية للنشر ،لوصلماف ،اجليزة ،مصر،
ط ،2005 ،2ص .87

- VINAY Jean-Paul, Jean DARBELNET, stylistique comparée de l’anglais et du français, Paris,
Didier, 1996, P 46-55 (http://utenti.quipo.it/niki/l_trien/04-05/vin_dar.pdf) le 21/02/2014 à 17 :50 .
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".

"ؼالنسخ ىو اقًتاض من نوع خاص ،يتم حبسبو اقًتاض عبارة أك صيغة أجنبية كترمجة عناصرىا
-ترمجتنا-

كما يعرفو احلمزاكم بقولو" :بأنو نوع من اإلستعارة اخلاصة كذلك بأف نأخذ العبارة من اللغة ادلًتجم
عنها كتًتجم ترمجة مباشرة تستوجب إدخاؿ استعماؿ جديد ". 1
كيتضح شلا سبق أف النسخ إذا ىو نقل تركيب العبارة يف اللغة األصلية كترمجة مفرداهتا ترمجة حرفية
كقولنا مثال :هناية األسبوع

(.)Week end

ج -الترجمة الحرفية : Traduction littérale /
ىي

الًتمجة كلمة بكلمة

) (mot à mot

 ،دبعٌت أف تلتزـ بالكلمة نفسها يف اللغتُت  ،فهي تعٍت

لدل فيٍت كداربلنيو "اإلنتقاؿ من اللغة ادلنت إىل اللغة ادلستهدفة للحصوؿ على نص صحيح من الناحيتُت
الًتاكيبية كالداللية ،كذلك بتقيد ادلًتجم باإلجبارات اللسانية فقط". 2
ؼىذه التقنية تقوـ على استبداؿ الًتاكيب النحوية أك القواعدية ادلوجودة يف لغة

ادلصدر بًتاكيب

توافقها يف لغة اذلدؼ  .كلعل ىذه التقنية تكوف أكثر صلاعة بُت اللغات اليت تنحدر من

األسرة اللغوية

كالثقافة ذاهتا.
مثل :أكلت تفاحة – I ate an apple – J’ai mangé une pomme

فهذه ترمجة حرفية تنقل ادلعٌت كتلتزـ دبقتضيات اللغة اليت ترمجت إليها  .كلكن يف بعض األحياف قد
تصبح الًتمجة احلرفية غَت مقبولة كال تفي بالغرض عندما تعطي معٌت آخر سلالفا للمعٌت ادلراد إيصالو.

 - 1محزاكم رشاد ،املرجع اؿسابق ،ص .283

 - 2بيوض إنعاـ  ،الترجمة األدبية  :مشاكل و حلول  ،دار الفارايب ،بَتكت ،الطبعة األكىل  ، 2003 ،ص .77
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كينتهي فينام كدار بلنيو إىل أنو يف حالة تعذر استخداـ تقنيات الًتمجة ادلباشرة  ،كذلك ألف الرسالة الناذبة
عن ىذا األسلوب:
 "تعطي معٌت آخر. ليس ذلا معٌت. ركيكة أك غَت كاردة ألسباب بنيوية. تتناىف كميتا لسانية اللغة ادلستهدفة أك أجوائها اللسانية.1

 تقع يف مستول سلتلف من مستويات اللغة". )2.3الًتمجة غَت ادلباشرة

): )Traduction indirecte

تدرج ربت مسمى الًتمجة غَت

كبالتايل ،فإف يف ىذه احلالة نلجأ إىل طرؽ أخرل

املباشرة .

كتتضمن:

أ /اإلبدال :Transposition /
اإلبػ ػداؿ قػ ػ ػ ػ ػ ػك:
بحسب فينام كداربلنيو ػ ػ ػ ػ
ؼ
Transposition : « une partie du discours est remplacée par une autre sans
changer le sens »2.

أم "ىو تغيَت جزء ما من أجزاء الكالـ (اخلطاب) جبزء آخر دكف ادلساس بادلعٌت " - .ترمجتنا-
كىذا كًتمجة الفعل باإلسم أك اإلسم باحلاؿ ،حُت يتعلق األمر باجلانب النحوم للغة  ،كه ك ما يذىب إليو
عناين بقولو" :إبداؿ الصورة الصرفية للكلمة يف النص األصلي بصورة صرفية أخرل دكف تغيَت ادلعٌت". 3

 -1بيوض إنعاـ  ،ادلرجع السابق ،ص .78
 -3عناين زلمد ،ادلرجع السابق .ص. 89

- VINAY Jean et DARBELNET Jean, Op.cit, P46 - P55.
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مثل :فور استيقاظها ).(As soon as she got up

الحال

v

كىنا ربوؿ الفعل  got upمن فعل إىل حاؿ يف اللغة العربية "استيقاظها"  .كقد يكوف ىذا اإلجراء إلزاميا
يف بعض احلاالت  ،ألهنا الطريقة ادلثلى للتعبير عن مثل ىذه األمثلة.

ب /التعديل أو التطويع :Modulation /
يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرفػ ػ ػ ػ ػ ػػو فينام ك داربلنيو بقوذلػ ػ ػ ػ ػػما :
Modulation : « variation dans le message obtenu en changeant le point de
1
vue, d’éclairage » .

أم" ىو التحوؿ الذم يطرأ على الداللة أك على كجهة النظر القائمة يف النص األصلي

 ،كذلك بقصد

إيضاحها" -.ترمجتنا -
ك من أمثلتو صلد :

يف الوقت الذم /

()The time when

كلو نظرنا إىل ىذا ادلثاؿ لوجدنا ربوؿ الظرؼ  whenيف اللغة العربية إىل إسم موصوؿ "الذم"،
ألنو ال ؽلكننا القوؿ "يف الوقت عندما".
كعليو  ،فإنو يف مثل ىذه احلاالت ؽلكن أف تعطي الًتمجة نصا سليما من حيث قواعد اللغة
ادلًتجم إليها  ،كلكنو يتناىف مع عبقرية اللغة.

ج/التكافؤ:Equivalence /
التكافؤ من كجهة نظر فينام كدار بلنيو ىو:

-VINAY Jean et DARBELNET Jean, Opcit, P46 - P55.
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1

Equivalence : « les moyens stylistiques et structuraux sont différents » .

كيطلق

ىذا ادلصطلح على احلاالت اليت تصف فيها اللغات ادلختلفة حالة معينة "بوسائل أسلوبية أك

بنائية سلتلفة" – .ترمجتنا -
كتستعمل ىذه التقنية يف ترمجة التعابَت اإلصطالحية ك األمثاؿ  ،أم حينما تواجو اللغتاف ادلوقف
نفسو ،كلكن باستخداـ أساليب سلتلفة مثل:
الطيور على أشكاذلا تقع /

Birds of a feather block together

د/التكييف:Adaptation /

نلجأ إىل قذه التقنية عند التعبَت عن موقف معُت يف ثقافة اللغة ادلًتجم منها دبوقف سلتلف سباما ،
كلكنو مألوؼ كيتناسب مع اللغة ادلًتجم إليها

 ،كؽلكن أف نعرب عنو باستبداؿ ادلرجع الثقايف كتكييفو

كمرجعية اللغة اذلدؼ  ،كذلك ؿلتكافؤ بينهما  .يقوؿ فيٍت كدار بلنيو يف ىذا الشأف:
Adaptation : si dans LA la situation ne peut pas être parfaitement étendue,
2

alors il est nécessaire de faire recours à l’adaptation ».

ك ـعٌت ىذا القوؿ إنو يتم " :تغيَت اإلحالة الثقافية الواردة يف النص األصلي إىل ما يقابلها يف ثقافة النص
ادلستهدؼ" 3.ك مثاؿ ذلك:
تعاطفو يدىفء قليب /

(.)Sa compassion me réchauffe le cœur

فقد ترمجنا ىذه العبارة ترمجة حرفية إىل العربية مع احملافظة على تركيبها كمفهومها األصلي  ،كلكن إذا
أردنا تكييف ىذه الًتمجة كثقافتنا قلنا "يثلج القلب أك الصدر".
- VINAY Jean et DARBELNET Jean, op.cit, P46 - P55.
-, Ibid , P46 - P55.

 -3عناين زلمد ،ادلرجع السابق ،ص .93
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كمن ىذا العرض ادلبسط لإلجراءات السبعة اليت يقدمها كل من فيٍت كداربلنيو  ،نستنتج أف عملية
الًتمجة ُزبضع النص لتحوالت  ،كذلك قصد إيصاؿ ادلعٌت األصلي بأكرب قدر من ادلراعاة دلقتضيات اللغة
ادلنقوؿ إليها ك ثقافتها  ،بأقل ميل إىل احلرفية دبعناىا السليب اليت قد يضيع ـ عها ادلعٌت ادلراد تبليغو يف اللغة
ادلًتجم إليها.
كما ذبدر اإلشارة إىل أنو ىناؾ من تناكؿ ىذه التقنيات  ،كلكن دبقابالت سلتلفة 1كترمجات سلتلفة،
كىناؾ من كسعها  ،ؾ احلمزاكم رشاد الذم أضاؼ التضخيم :بادلعٌت الفيزيائي الذم تستعمل فيو اللغة
ادلًتجم إليها كلمات أكثر من كلمات اللغة ادلًتجم منها  ،ككذا التحشية ،كالتحوير.2
كانت تلك نظرة على أىم التقنيات اليت من شأهنا أف تساعد ادلًتجم أثناء تعاملو مع النص.
كؽلكن أف نخلص بأف ادلصطلح يف ىجرتو من لغة إىل لغة أخرل  ،ؽلر بثالث مراحل على حد تعبَت
ادلسدم الذم يسمي ذلك " قانوف التجريد اإلصطالحي" .كىذه ادلراحل ىي:
- 1مرحلة التقبل :كفيها يغزك ادلصطلح اللغة كينزؿ ضيفا جديدا على رصيدىا ادلعجمي.
- 2مرحلة التفجَت  :فيها يفصل داؿ ادلصطلح عن مدلولو ،كيفكك ادلصطلح إىل أجزائو ادلكونة لو

،

فيستوعب نسبيا كيعوض بصياغة تعبَتية مطولة نوعا ما.
- 3مرحلة التجريد  :أك مرحلة اإلستقرار  ،كىي ادلرحلة احلامسة يف حياة ادلصطلح كفيها يتم تعويض
3

العبارة ادلطولة بلفظ ػلوصل ادلفهوـ ،فيستقر ادلصطلح الدخيل على مصطلح تأليفي أصيل.

 -1ينظر :الديداكم زلمد ،مفاهيم الترجمة المنظور التعريبي لنقل المعرفة ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،ط،2007،1
ص  ،89كينظر:

ère

– -OUSTINOFF Michael, La traduction, presses universitaires de France, 1 édition, 2003, P67
P71, DELISLE Jean, HANNEBORE-LEE Jabnke, C.CORMIER monique, terminologie de la
traduction, John Benjamins Reblishing, 1999.

 -2محزاكم رشاد ،املرجع اؿسابق ،ص .284

 -3نقال عن  :كغليسي يوسف  ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد  ،ص .48
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كما يرل "بأف ادلصطلح يبتكر فيوضع كيبث مث يقذؼ بو يف حلبة اإلستعماؿ قائما أف يركج فيثبت،
كأما أف يكسد فيختفي .كقد يديل

مبصطلحُت أك أكثر دلتصور كاحد فتتسابق ادلصطلحات ادلوضوعية

كتتنافس يف سوؽ "الركاج" مث ػلكم التداكؿ لألقول فيستبقيو كيتوازل األضعف". 1
)IV

مناهج الدراسات النقدية:

توجد " بُت ادلنهج ك ادلصطلح عالقة قرابة كثيقة غلدر بالناقد كصلها  ،أهنما صنواف ليس يف كسع
أحدعلا أف يستغٍت عن اآلخر أثناء الفعل النقدم "  ، 2كدكف ذلك يهتز اخلطاب النقدم ك تذىب رػلو
ك ؼلفق يف القياـ بوظيفتو .كمنو نستنتج مدل العالقة الوثيقة اليت تربط ادلصطلح دبنهجو  .فادلصطلح ىو
الذم يعرب عن ادلنهج السائد  ،ف ُكل كاحد منهما شاىد على كجود اآلخر .فاستعماؿ مصطلحات بعينها
يشكل عالمة على ادلنهج ادلتبع  ،ك ىذه كقفة على أىم مناىج دراسة ادلصطلح النقدم:
أ  -المنهج التاريخي :
يعترب " الصرح النقدم الراسخ الذم كاجو أعنت ادلناىج النقدية احلديثة ك ىو منهج يتخذ من حوادث
التاريخ السياسي ك اإلجتماعي كسيلة لتفسَت األدب ك تعليل ظواىره أك التاريخ األديب ألمة ما"  .3ك يرتكز
ىذا ادلنهج على تفسَت الظواىر األدبية  ،انطالقا من تتبع مدل تأثر العمل األديب بظركؼ العصر ك دراسة
ادلراحل التارؼلية ك معرفة التطورات الطارئة عليو  .ك قد تأثر ىذا ادلنهج يف أكركبا يف القرف التاسع عشر
بادلنجزات العلمية اليت صاحبت الثورة الصناعية آنذاؾ  ،ك سعى إىل االستفادة منها ك تطبيق ادلناىج
العلمية على األدب ك النقد .ك من أبرز شلثلي ىذا ادلنهج ىو :

هيبوليت

تين (Hippolyte Taine

 )1893-1828الذم درس النصوص التارؼلية يف ضوء تأثَت ثالثيتو الشهَتة (العرؽ -البيئة  -ك الزماف)

 -1ادلسدم عيد السالـ  ،المصطلح النقدي ،ص .15

 - 2كغليسي يوسف ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي اجلديد،ص.56

 - 3كغليسي يوسف ،مناهج النقد األدبي ،جسور للنشر ك التوزيع ،اجلزائر،ط،2009،2ص.15
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(Ferdinand Brunetiére

 )1900-1849ك

سانت باف

) (Sainte-Beuveكشارل أوغستن )  (Charle Augustinالذم ركز يف دراستو على األديب للكشف
غوستاف

عن طبيعة األديب ك شخصيتو ك أثر العوامل اخلارجية يف أدبو  ،دكف أف ننسى

النسون ) (Gustave Linsonالذم ساىم يف تأسيس ادلنهج التارؼلي  ،ك الذم أثر بشكل كبَت يف نقدنا
العريب  ،حىت أصبح ادلنهج التارؼلي يعرؼ" بالالنسونية" اليت من ركادىا نقاد تتلمذكا بشكل أك بآخر على
يد رموز من ادلدرسة الفرنسية ك أبرزىم

أحمد ضيف ( ، )1945-1880ك طه حسين ( -1890

 ، )1955ك محمد مندور ( . )1907ك عموما  ،فإف ادلنهج التارؼلي يف النقد يستعَت مصطلحاتو من
صالح

رلاؿ التاريخ اليت تتحدث عن العصر ك البيئة  ،ك من علم األحياء ك علم االجتماع .يقوؿ

فضل":صلد اجلهاز ادلفاىيمي"منظومة ادلصطلحات" يف ادلنهج التارؼلي تستغٍت عن ىذه العناصر مرتبة على
النحو التايل :التاريخ أكال ،أم ادلصطلحات اليت اختمرت عرب ادلراحل التارؼلية ك استقرت يف الوعي الثقايف
ك ثانيا ادلصطلحات ادلتنوعة من علم األحياء".1
ب  -المنهج النفسي:
يستمد ادلنهج النفسي آلياتو النقدية من نظرية التحليل النفسي اليت أقامها

سيغموند فرويد

( )SIGMUND Freudالذم يعد رائد مدرسة التحليل النفسي الذم ظهر يف أكاخر القرف التاسع
عشر .فهو منهج يستفيد من منجزات علم النفس يف ربليل األعماؿ األدبية ك تفسَتىا من منطلق ما
يعرؼ بالشعور ك الالشعور ،حبيث تنطلق ىذه النظرية عل أساس أف تفكَتنا الظاىر ك تصرفاتنا الشعورية ما
ىي إال عمليات نفسية ال شعورية ذبرم يف العقل الباطن مستقلة عن إرادتنا 2 .ك ينتهي التحليل النفسي إىل
أف اإلبداع األديب ليس حالة خاصة قابلة للتحليل ،ألف كل عمل فٍت ينتج عن سبب نفسي ػلتوم على

 -1فضل صالح ،في النقد األدبي ،منشورات ارباد الكتاب العرب ،دمشق ،2007 ،ص.26

 -2قطوس بساـ  ،المدخل إلى مناهج النقد المعاصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة ك النشر ،مصر ،ط ،1،2008ص.50
43

المصطلح النقدي و الترجمة

الفصل النظري

مضموف ظاىر ك آخر مثلو مثل احللم  .ك من أبرز اىتماماتو:
 دراسة عملية اإلبداع من حيث كيفية تولدىا ،ك الظركؼ النفسية اليت ترافقها. التعرؼ على نفسية ادلبدع من دالالت عملو األديب.دراسة تأثَت العمل األديب يف نفسية ادلتلقي .1ج  -المنهج االجتماعي:
جاء ىذا ادلنهج إمتدادا للمنهج التارؼلي  ،حبيث استقى منطلقاتو األكىل منو خاصة  ،ك من ادلفكرين
ك النقاد الذين استوعبوا فكرة تارؼلية األدب ك ارتباطها بتطور اجملتمعات ادلختلفة كربوالهتا  ،طبقا الختالؼ
البيانات ك الظركؼ ك العصور .فاألدب ىو نتاج إجتماعي ك ؽلكن أف نلخصو فيما يأيت:
*المرحلة األولى :تبدأ بكتاب مداـ ديستاؿ

( "(Mme De Staëlاألدب و عالقته بالمؤسسات

اإلجتماعية ".
*المرحلة الثانية :ىي مرحلة الواقعية اإلشًتاكية اليت انطلقت من ادلادية التارؼلية اجلدلية ك مفهوـ اإللتزاـ ،
ك اليت سبكنت من أف تبٍت لنفسها أدكات منهجية خاصة على يد جورج لوكاتش ).)George Lukács
*المرحلة الثالثة  :ىي مرحلة علم اجتماع األدب اليت تتفرع إىل ثالثة اذباىات:
السوسيولوجيا الوضعية. اذباه ربليل النصوص.-خصوصية اإلبداع الداخلية"منهج علم االجتماع األديب".2

 -1كغلسي يوسف ،مناهج النقد األدبي ،ص.22
 -2كغلسي يوسف ،ادلرجع نفسو ،

ص.49
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أما النقاد العرب  ،فقد كاف لزاما عليهم تبٍت ىذا ادلنهج ،ك ذلك لسيطرة األنظمة اإلشًتاكية
ك حركات التحرر القومي على اجملتمعات.
د  -النقد الجديد:
تدؿ عبارة النقد اجلديد ( )New Criticismعلى حركة أصللو أمريكية سادت يف النصف األكؿ من
القرف العشرين  ،إال أهنا مل تلق ركاجا يف األكسا ط األدبية ك األكادؽلية قبل أف يكتب الناقد ك الشاعر
األمريكي جون كراو رنسون ( )John Crowe Ransonكتابا مساه

()New Criticism

الذم يقابلو

بالفرنسية( )Nouvelle Critiqueسنة  .1941كتؤكد ىذه ادلدرسة على أعلية دراسة النصوص األدبية
كأعماؿ فنية كاملة حبد ذاهتا  .فاألدب عندىم فن ك األصل فيو دراسة خصائصو الفنية ك اجلمالية ،
ك ليس تارؼلا أك فلسفة أك علم نفس  ،ك أف األثر الفٍت تكمن فيو كل اخلصائص اجلمالية اليت تعيننا على
دراستو .1ك قد انتقل ىذا ادلذىب إىل األكساط النقدية العربية يف هناية اخلمسينيات ك محل لواءه ثلة من
النقاد ذكم الثقافة اإلصلليزية  ،ك كاف من أىم ركاده الدكتور رشاد رشدي الذم ناضل يف سبيل ترسيخ ىذه
احلركة النقدية اجلديدة .
ق  -المنهج البنيوي :
ىو"منهج نقدم داخلي يقارب النصوص مقاربة آلية زلايثة  ،تتمثل النص بنية لغوية متعالقة ككجودا
كليا قائما بذاتو مستقال عن غَته"  ، 2أم ىو دراسة النص األديب يف ذاتو ك من أجل ذاتو  ،بعيدا عن
اإلسقاطات اخلارجية ( عالقتو بالواقع اإلجتماعي ك أحواؿ ادلبدع أك ارتباطاتو اإليديولوجية).

 -1قطوس بساـ  ،املرجع اؿسابق ،ص .94

 -2كغلسي يوسف  ،مناهج النقد األدبي،ص.71
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ك  -المنهج التفكيكي:
جاءت التفكيكية من حيث النشأة على أنقاض البنيوية يف أكائل التسعينيات من القرف ادلاضي .
فالنص  ،كفق مبادئ التفكيكية  ،ال يوجد إال بقارئو الذم يقوـ بدكر الكاتب يف كل قراءة يقوـ ُبا للنص،
ك ىذا باعتبار أنو ىو الذم ػلدث عنده ادلعٌت ك ىو الذم يُنشئو ك ػلدده  ،فهو أشبو بالتفسَت احلر

للمدلوالت ك ربقيق ذات القارئ  ،دكف اعتبار دلا يقصده ادلؤلف نظرا ألنو ال يعًتؼ بو ك ال يعتربه حاضرا
أك موجودا يف النص  .1ك قد انتقلت التفكيكية إىل اخلطاب النقدم العريب ادلعاصر انتقاال زلتشما
ك متأخرا  ،فظهرت سنة  1985ك صادفت ظهور أكؿ ذبربة نقدية عربية تندرج ربت أجبديات القراءة
التفكيكية  ،ك ىي ذبربة الناقد عبد اهلل الغذامي يف كتابو ( اخلطيئة ك التكفَت).2
ز  -المنهج األسلوبي :
 )CHARLE Ballyالذم أسس ىذا العلم يف

كاف ميالد ىذا التيار على يد شارؿ بايل (

كتابو حبث يف األسلوبية الفرنسية (  . )Traité de stylistique françaiseك األسلوبية منهج نقدم
لساين يقوـ على دراسة النص األديب دراسة لغوية الستخالص أىم العناصر ادلكونة ألدبية األدب  ،أم
منطلقها األساس ىو النص األديب.
ح  -المنهج السميائي :
يتفق ادلهتموف بالسميائيات على أهنا ذلك العلم الذم يُعٌت بدراسة العالمات  ،كلكن ؼلتلفوف يف

جعلها علما  ،أك نظرية  ،أك منهجا يساعد على فهم النصوص ك األنساؽ العالماتية ك تأكيلها .فموضوع
السيميائيات ىو العالمات .
 -1حجازم مسَت سعيد  ،مدخل إلى مناهج النقد األدبي المعاصر مع ملحق قاموس المصطلحات األدبية ،دار التوفيق للطباعة
ك النشر ك التوزيع،ط1425 ،1ىػ  2004-ـ ،ص.47

 -2كغلسي يوسف  ،املرجع اؿسابق،ص.179
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البحث الثاني  :إشكالية ترجمة المصطلح النقدي :
كما سبق ك أف أشرنا بأف ادلصطلح ىو كسيلة تواصل معرفية مهمة داخل الثقافة الواحدة  ،ك تزداد
أعليتو بوصفو جسرا للتواصل بُت سلتلف الثقافات  ،كذلذا قد أُكيل منذ أمد بعناية كبَتة  .ك ادلصطلح
النقدم ىو كذلك ضارب جبذكره يف القدـ  ،ك ليس كليد التقدـ الذم عرفو األدب ك النقد حديثا  ،ك إظلا
إزداد اإلنشغاؿ بو بشكل مذىل مع الثورة اللسانية ك النقدية اليت إكتسحتنا أثناء القرف العشرين  ،ك ما نتج
عنها من مصطلحات ك مفاىيم مل تكن موجودة يف ثقافتنا النقدية من قبل  " ،حبيث أف معظم
مصطلحات النقد األديب حديثة ادلنشأ كلدىا اإلنفجار النقدم يف ميداف الشعرية ك نظرية األدب"  .1فهو
ُبذا قد فرض كجوده على الساحة ادلعرفية  ،بالرغم من إعلاؿ اجملامع العربية للمصطلح النقدم  ،ألهنا
اذبهت منذ قيامها إىل اإلىتماـ بادلصطلح العلمي ك التقٍت  .ك قد يرجع إعلاذلا للمصطلحات النقدية إىل:
"-أف للنقد العريب مصطلحات كثَتة ك أف األدباء ك الباحثُت قادركف على أف يأخذكا مصطلحاهتم
من القدـ.
أف النقد األديب ليس شلا يؤثر يف اللغة ك اذباىاهتا كما تؤثر العلوـ ادلستحدثة ك مصطلحاهتا  ،ك لذلكمل تكن ىناؾ خشية من ادلصطلح األجنيب أك ادلعرب ما داما قليلُت.
 أف األدباء ك ادلؤلفُت شرعوا يف كضع ادلصطلحات النقدية منذ عهد مبكر ،ك اتفقوا على كثَت منهاك شاع استعمالو بُت الناس.
 أف النقد ليس شلا يتصل بالتقدـ العلمي الذم يشهده العامل ك أف احلياة اجلديدة تفرض اإلىتمابالعلوـ،ك قد أدت ىذه النظرية إىل إعلاؿ الدراسات اإلنسانية ك تعثرىا يف كثَت من األحياف".2

 - 1ثامر فاضل  ،املرجع السابق  ،ص.177
 - 2مطلوب أمحد ،ادلرجع السابق ،ص.14
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ك قد كاف لزاما علينا ذلذه األسباب أف هنتم بادلصطلح يف خطابنا النقدم  ،ألف معظم الباحثُت
ك الدارسُت العرب يتفقوف بأف إشكالية ادلصطلح النقدم العريب أساسا تكمن يف أصولو التكوينية ادلعقدة ،
بوصفو حصيلة لقول جذب ك طرد متباينة  .فهو من جهة ؽلتلك جذكر ثقافية قدؽلة ذبعلو يتشبث دبوركثو،
ك من جهة أخرل يتطلع إىل القيم ك ادلفاىيم اليت جاء ُبا التيار الغريب  ،فنتج عند ذلك تياراف أحدعلا
زلافظ يرتبط أشد اإلرتباط دبوركثو ك بادلصطلح البالغي ك اللغوم  ،ك تيار رلدد راح يتخذ من النقد الغريب
مثاال لو  .ك شلا زاد من ح ّدة الصراع كذلك كقوع اخلطاب النقدم العريب احلديث ربت تأثَت الكثَت من
العلوـ اإلنسانية ك االجتماعية كالفلسفة  ،ك علمي اإلجتماع ك النفس  ،ك ىذا ما أدل إىل نوع من
االضطراب ك التداخل  .ك تتضاعف اإلشكالية ك تتعقد عند الوصوؿ إىل زلطة الًتمجة ك تعريب
ادلصطلحات األجنبية .ك قد تتعرض يف رحلتها من لغة إىل أخرل لتأثَتات سلتلفة ربمل زلموالت ثقافية يف
لغتها األصلية  ،مث تتأثر بالثقافة اليت تنتقل إليها ،فتتغَت دالالهتا ك تفقد نوعا من الوضوح ك التحديد .
ك ىذا ما يطلق عليو يوسف كغليسي بػ"ىجرة ادلصطلح"  . 1ك ؽلكن أف طللص إىل أف مصطلحاتنا النقدية
تتأرجح بُت:
 -1ادلصطلح النقدم يف موركثنا النقدم ك البالغي.
 -2صراع ادلناىج ك العلوـ اللسانية ك اإلجتماعية ك األنثركبولوجية ك غَتىا.
 -3زلاكلة ذباىل ادلصطلح النقدم بأنواعو ك السعي إىل توليد مصطلحات جديدة بطريقة إعتباطية
أك إنطباعية .
 -4ادلصطلح النقدم يف أصولو الغربية ادلًتمجة .2

 - 1كغلسي يوسف ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،ص.47

 - 2ثامر فاضل ،إشكالية المصطلح النقدي في الخطاب العربي الحديث ،رللة نزكل  ،تصدر عن مؤسسة عماف للصحافة ك النشر
ك اإلعالف ،العدد ، 2009، 06ص.02
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ك لذلك البد لنا أف نعمل على ضبطو  ،ك ربديده  ،ك توليده  ،ك ترمجتو دبا يتوافق ك حسنا العريب
األصيل  .ك لعل الفوضى اليت يعيشها ادلصطلح النقدم ىي نتيجة التأليف ك الًتمجة

 .ك حسب أمحد

مطلوب  ،فإف ىذه ادلشاكل ترجع كذلك إىل :
)1اختالف ثقافة المؤلفين و الباحثين  :ك ىم على ثالثة أنواع :
 "األكؿ :ذك ثقافة أجنبية يقرأ األدب ك نقده باللغة األجنبية. الثاين :ذك ثقافة مضطربة يقرأ األدب األجنيب ك نقده بالعربية. الثالث :ذك ثقافة عربية يأخذ من كل فن بطرؼ ".1ك يتضح من ىذا أف االختالؼ يف ربصيل الثقافة لو دكر مهم يف إستقرار ادلصطلح النقدم ،
فهناؾ من يأخذ الثقافة ك ادلفاىيم من اللغة اليت يعرفها  ،ك ىذا ما ؼللق مثل ىذا التفاكت ك اإلختالؼ .
ك خَت دليل على ذلك ىو اإلختالؼ الواقع بُت ادلغرب العريب الذم يستند يف ثقافتو إىل اللغة الفرنسية ،
حبكم مرجعيتو الثقافية (اإلستعمار الفرنسي )  ،ك ادلشرؽ العريب الذم ؽليل إىل اللغة االصلليزية.
أما النوع الثاين  ،ذك الثقافة ادلضطربة ك ادلعتمد على الًتمجات  ،فأمره أكثر إضطرابا  ،ك مثلو ذك
الثقافة العربية الذم مل تتضح أمامو الصورة ك مل يستطع أف يوازف بُت كفتُت :كفة ادلصطلح العريب
ك كفة ادلصطلح األجنيب .ك بالتايل  ،فإنو لن يكوف ىناؾ مصطلح عريب ما مل يكن ىناؾ أشخاص ػلملوف
من الثقافة العربية ك األجنبية ما غلعلهم قادرين على الفصل يف ربديده 2 .ك قد أكرد أمحد مطلوب مصطلح
"الصورة"كمثاؿ على ذلك  ،فمعناىا عند العريب ؼلتلف عن معناىا عند الغربيُت  ،فهي حبسبو تعٍت عند
الركمانسيُت ادلشاعر ك األفكار الذاتية  ،ك عند الرمزيُت نقل احملسوس إىل عامل الوعي الباطٍت  ،ك عند

 - 1مطلوب أمحد ،املرجع اؿسابق ،ص.22
 .- 2ادلرجع نفسو ،ص .23
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السرياليُت تُعٌت بالداللة النفسية  .إذا  ،لو تأملنا يف مصطلح "الصورة" صلده تتجاذبو عدة دالالت ،
فكيف سيفهم العريب ىذا التفاكت ما مل يفهم ادلرجعية الثقافية ك الركح األدبية اليت كانت سائدة حُت
ظهور ادلصطلح؟ ك كيف ػلدد ادلصطلح ك يستعملو ك ىو غلهل داللتو ؟ .ك لن يتأتى لو ذلك إال بالعودة
ك اإلعتماد على مرجع ادلصطلح ك مرجعيتو  ،ك يقصد باألكؿ " كاضعو األصلي الذم صاغو يف صور لفظية
ك ضمنو تصورا أك مفهوما قصد االشتغاؿ بو دلعاجلة معرفة معينة "  .1أما مرجعيتو  " ،فهي احلقل ادلعريف
الذم يعرب ادلصطلح عن بعض جوانبو ك يدكر يف فلكو حبيث ال يفهم إال يف فلكو". 2
ك يتضح لنا أف معرفة مرجع ادلصطلح ك مرجعيتو من شأهنا أف يساعد ادلًتجم ك تقوده إىل الضبط
الصحيح للمصطلح  ،إف ىو قد أدرؾ ثقافة ادلصطلح األصلية  .ك ُبذا نتفادل عند انتقالو إىل ثقافتنا
اإلضطراب ك التداخل  .ك ادلرجعية ىي اليت تسمح بتحديد مفهوـ ادلصطلح ضمن دائرتو  ،أم يف
اختصاصو  ،ك ذلك ما عاجلناه سابقا يف العالقة بُت ادلصطلح ك لغة التخصص اليت ال يتحدد معٌت
ادلصطلح إال ضمنها .
)2إشكالية اإلشتراك اللفظي في اللغة العربية و داللة المصطلح الواحد على عدة أشياء :
يعرؼ الًتادؼ على أنو  ":إختالؼ األلفاظ يف احلركؼ ك إتفاقها يف ادلعٌت" ،3أم دبعٌت داللة لفظُت
أك أكثر على معٌت كاحد .ك يرجع الديداوي أسباب الًتادؼ إىل :
*كضع مصطلحات يف حقل معريف معُت دكف التأكد شلا قد يكوف موجودا.
* تعدد اجلهات ك ادلؤسسات الواضعة للمصطلح.

 -1شرشار عبد القادر  ،اضطراب المصطلح في الدراسات األدبية و النقدية المعاصر ،رللة ادلصطلح ،رللة علمية أكادؽلية تعٍت
بإشكالية صناعة ادلصطلح ك تعريبو ك ترمجنو ،سلرب ربليلية إحصائية.يف العلوـ اإلنسانية  ،العدد ،02فرباير، 2003ص.104
 - 2ادلرجع نفسو  ،ص .104
 - 3دراقي زبَت ،املرجع اؿسابق  ،ص99
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* اإلستعجاؿ يف كضع ادلصطلحات يف ميادين معرفية مستجدة.

1

ك نستنتج شلا سبق بأف ترمجة ادلصطلح األجنيب الواحد دبصطلحُت عربيُت أك أكثر  ،أك اشًتاؾ
مصطلحُت عربيُت يف ترمجة مصطلح أعجمي ؼللق يف ادلصطلحات نوعا من التشويش ك الضبابية يف فهم
ادلعٌت ادلقصود .ك خَت مثاؿ على ذلك مصطلح  Linguistiqueالذم ترجم بعلم اللغة  ،ك اللسانيات،
ك األلسنية ك غَتىا  ،ك ىذا ما يتناىف ك شركط ادلصطلح اليت من بينها  :عدـ سبثيل ادلفهوـ أك الشيء
الواحد بأكثر من مصطلح.
ك يف اخلتاـ  ،فإف فوضى ادلصطلح تتجو ضلو ضياع الداللة  ،ك ضياع الداللة يقود إىل التعدد
ادلفاىيمي .ك لذلك  ،فاف الًتمجة اإلصطالحية غلب أف تكوف أحادية ال ثنائية ك غَت متعددة  ،فهي
ليست من باب اإلفادة  ،ألف أحادية الًتمجة ىي ظاىرة صحية  ،أما تعددىا فهي ظاىرة مرضية.

 - 1الديداكم زلمد ،منه اج المترجم  ،ص.122
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بعد أن عاجلنا يف الفصل النظري ادلصطلح بصفة عامة و ادلصطلح النقدي بصفة خاصة
و درسنا بعض القضايا ادلتعلقة به  ،سنتناول يف هذا الفصل مصطلحات نقدية يف مسرد كتاب
مدخل إلى مناهج النقد المعاصر لصاحبه الدكتور  :سمير سعيد حجازي بالدراسة و التحليل ،
لنرى كيف تعامل معها ؟ و البد من اإلشارة إىل أنه بغض النظر عن بعض األخطاء النحوية
و الصرفية و الرتكيبية و ادلطبعية الواردة هبذا ادلسرد  ،فقد انكب مهنا على البحث عن الدقة يف
الرتمجات ادلقرتحة مبقارنتها باالقرتاحات اليت وجدناها يف كتب أخرى على سبيل التمثيل ال
احلصر .كما مل يكن من اليسر تطبيق تقنيات الرتمجة على الرتمجات العربية ادلختلفة للمصطلح
األجنيب  ،إذ كان من الصعب يف حاالت كثرية تفضيل تقنية عن أخرى .
 )1التعريف بالمدونة :
تتمثل ادلدونة اليت اعتمدناها إلجناز حبثنا هذا يف مسرد ادلصطلحات األدبية و النقدية ادللحق
بكتاب مدخل إلى مناهج النقد األدبي المعاصر الذي هو من منشورات دار التوفيق  ،و حيتوي
على  168صفحة يف طبعته األوىل يف سنة  1425ه 2004/م  ،و قد ُق ّسم إىل سبعة فصول
يعاجل يف كل واحد منها منهج ا من مناهج النقد ( التارخيي  ،و البنيوي  ،و التفكيكي ،

و الشكلي  ،و اإلجتماعي  ،و النفسي)  .كما يرى الكاتب أن إدراجه ذلذا القاموس يف آخر
كتابه نابع من مالحظته بأن أغلب الباحثني و النقاد العرب

اعتادوا استعمال ألفاظ

و مصطلحات دون اإلهتمام بوضع داللة زلددة ذلا  ،وهذا ما خيلق نوعا من الغموض و اإللتباس
 ،فهو يدعو النقاد إىل ضرورة حتديد ادلفردات يف صورة قاموس مجاعي أو ملحق يف هناية البحث
خاص بادلفاهيم النقدية لحتديد مضمون اللفظ وفق قواعد موضوعية زلددة  ،و هذا من أجل
التفرقة بني القاموس اللغوي و القاموس النقدي  .فاألول حيدد كيفية استخدام الكلمة يف معناها
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العام  ،و الثاين ينظم وجود هذا اللفظ أو ذاك يف حدود معينة  ،فهو يسعى من وضع هذا
القاموس إىل :
 حتديد مضمون ادلصطلح الذي يساعد النقاد على ضبط تفكريهم و توجيهه و تعميقه . تبادل اخلربات و األفكار بني النقاد . القضاء على العشوائية الشائعة يف استخدام ادلصطلح . القضاء على جوانب اللبس و الغموض يف نصوص البحوث ادلرتمجة و غري ادلرتمجة .كما أن البحث يف إشكالية ادلصطلح لدى سمير حجازي يفضي بنا إىل النظر يف الطر اليت
يشتغل هبا يف اخلطاب النقدي و كيفية استخدامه داخل هذا اخلطاب  .ولعل ما يستشفه الناظر يف
قراءات مسري حجازي تقدديه ادلصطلح قبل تفعيله أو اإلشتغال به  ،بحيث يعمد إىل تعريفه أو شرحه
قصد الوقوف على مرجعيته الفكرية و األلسنية  ،السيما أن عامة ادلصطلحات ادلستعملة يف خطابنا
النقدي العريب ادلعاصر مستقاة من حقول معرفية ذات جذور أجنبية .
وقد وقع اختيارنا على ترمجة ادلصطلحات النقدية  ،أل هنا دونت باللغة الفرنسية و ما هي يف
العربية سوى ترمجة ذلا  .أما انتقاء األلفاظ  ،فقد كان اإلعتماد على أمهيتها و استعماالهتا الكثرية
يف حقل النقد  ،و األهم من ذلك تعدد ترمجاهتا  ،إذ جند أكثر من مقابل للمصطلح األجنيب
الواحد  .وبعد إحصاء ادلصطلحات  ،حاولنا تقصي األساليب ادلستعملة يف ترمجتها معتمدين على
رلموعة من القواميس العامة و ادلتخصصة و بعض الكتب  ،و هذا للمقارنة بني سلتلف الرتمجات
على سبيل التمثيل ال احلصر .و فيما يلي جدول ادلصطلحات اليت سنتناوذلا بالدراسة :
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Aliénation mental

اغرتاب عقلي

138

Ambivalence des
valeurs
Avant- garde

ازدواج القيم

138

الطليعة

140

Communication

اتصال

141

Conflit littéraire

صراع أديب

142

سيا

143

Critique littéraire

النقد األديب

144

Critique génétique

النقد التكويين

143

Critique normative

النقد ادلعياري

143

تقد النص

143

تفكيك النص

145

حديث أديب

146

)حيوي ( دينامي

146

Herméneutique

تأويل

148

Imitation

تقليد

149

Implicite

قراءة مضمرة

150

Origine de la critique

مصدر النقد

154

Contexte

Critique textuelle
Déconstruction du
texte
Discours littéraire
Dynamique
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و جتدر ادلالحظة إىل أنه يف بادئ األمر اعتقدنا أن هذا ادلسرد خاص بادلصطلحات الواردة يف
هذا الكتاب فقط  ،إال أنه  ،و بعد البحث و بالرجوع إىل كتبه و قواميسه  ،توصلنا إىل أن هذا
ادلسرد يرد يف آخر مجيع كتبه و مطبوع كذلك يف شكل قواميس :
 النقد العريب و أوهام رواد احلداثة  ،مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع  ،الطبعة األوىل.2005،
 قاموس مصطلحات النقد األديب ادلعاصر  :عريب –إجنليزي – فرنسي ،دار األفا العربية ،الطبعة األوىل . 2001
 قاموس مصطلحات األنثروبولوجيا و الفلسفة و علوم اللسان و ادلذاهب النقديةو األدبية  :فرنسي – إجنليزي – عريب /عريب – فرنسي – إجنليزي  ،دار الطالئع للنشر
و التوزيع .2007
 -إشكالية ادلنهج يف النقد العريب ادلعاصر  ،دار طيبة للنشر و التوزيع و التجهيزات العلمية.
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ادلصطلح

الًتمجة

الصفحة

Aliénation mental

اغًتاب عقلي

138

: Aliénation mental ) دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح1
 ) أصل كلمةL’histoire de la langue française ( " يرجع القاموس التأثيلي
 اليت ذلا معٌت قانوين ( بيع أك انتقاؿ ماؿ أكAliénatio  إذل الكلمة الالتينيةAliénation
 مث حظي ىذا، «  محل ىذا ادلصطلح معٌت » اجلنوف1811  ففي سنة. حق) مث تطور معناىا
ادلفهوـ دبكانة خاصة يف اجلدؿ الفكرم منذ بداية القرف التاسع عشر حىت النصف الثاين من القرف
 مبتكره ىيجل الذم كاف يعٍت احلالة اليت يتجرد فيها الفرد من نفسو ككعيو احلقيقي،العشرين
- ترمجتنا-."حبكم الظركؼ السوسيو اجتماعية
Aliénation : m.f est emprunté au dérivé latin « alienatio » dans le
domaine du droit (1265) c'est-à-dire « vente ». Aliénation
d’entendement spécialisé en 1811 au sens de folie. Au XXe le mot
aliénation a connu une nouvelle carrière chez Hegel « état ou l’être
humain est comme détaché de lui- même détourné de sa conscience
véritable par les conditions socio-économiques »1.

:  دبعٌتAliénation  الفرنسي مصطلحhachette كج ػ ػ ػػاء يف قامػ ػػوس
« Action de céder un bien, un endroit en philo selon Marx
asservissement de l’être humain du à des contraintes éco-politiques,
sociales et qui conduit à la dépossession de soi, de ses facultés, de
sa liberté. Loc, aliénation mentale « trouble mentale, folie »2.

1

- Le Robert , op.cit. , p 45.
Hachette, Dictionnaire de la langue française 2012, p 42.

2-
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"أم التنازؿ عن ملكية  .أما يف اجملاؿ الفلسفي  ،فحسب ماركس ىو خضوع الفرد إذل قيود احلياة
اإلقتصادية كالسياسية كحىت اإلجتماعية اليت ذبعلو يتجرد من ذاتو  ،كقدراتو كحىت حريتو  .أما
ادلركب ادلصطلحي  ، Aliénation mentaleفهو دبعٌت :اضطراب عقلي ك جنوف".
_ ترمجتنا_
أما قاموس الركس ادلتخصص يف علم النفس  ،فيعرؼ ادلصطلح كاآليت:
« Trouble grave et prolongé de l’activité psychique proche des
notions de folie et de malade signifiant à la fois une perte du contact
normal et Pinel préconise l’expression d’aliénation mental dés 1797
pour remplacer le terme de folie »1 .

فهو" اضطراب خطَت كمطوؿ للنشاط النفسي قريب من اجلنوف كاألمراض العقلية  ،فهو يعٍت
فقداف اإلتصاؿ بالواقع ادلعاش  .كقد اقًتح بيناؿ ) (Pinelىذا ادلصطلح سنة  1797لتعويض
مصطلح جنوف" – .ترمجتنا -
كيتضح شلا سبق أف ىذه ادلفاىيم تتفق حوؿ أف ىذا ادلصطلح يعرب عن احلالة النفسية
ادلضطربة للشخص اليت يفقد فيها السيطرة كالتحكم يف سلوكو  ،ك قد يرجع ىذا لعدة أسباب قد
تكوف اقتصادية ك اجتماعية  ،كقد يذىب بو األمر حىت إذل اإلصابة باجلنوف .أما مصطلح
 Aliénationكمصطلح متفرد أصابتو ميوعة داللية
الفيلسوؼ الفرنسي بوؿ ريكور

يف أصلو الغريب  ،كىذا ما يؤكده لنا

) (Paul Ricœurيف مقالتو ادلنشورة يف ادلوسوعة الشاملة

) (Encyclopédie Universalisإذل حد كصف اللفظ بأنو كياف مريض ػلدد علة مرضو
فيما يسميو باألثقاؿ الداللية أم أنو مثقل بادلعاين كالدالالت إذل درجة أف أصبح يعٍت كل شيء،
ك حىت كاد ال يعٍت شيئا.
1

- Grand Larousse de la psychologie , 2 éme édition , 2008 , p 45.
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« Le mot aliénation est aujourd’hui, en langue française un mot
malade. Il souffre de cette affection que certains psychologues
appellent « surcharge sémantique » à force de signifier trop, il
risque de ne plus rien signifier du tout »1.

كبعد الوقوؼ على داللة ادلصطلح يف لغتو األصلية كما أصابو من غموض كلبس سنعرج على
داللتو بالعربية ككيفية تعامل ادلًتجم معو.
 )2تحلــيل ترج ـمــة المصط ـلـ ــح :
لقد ترجم مسَت سعيد حجازم مصطلح

 Aliénation mentalبػ ػ ػ ػ "اغًتاب عقلي"

الذم حبسبو " ىو مفهوـ يشَت إذل ظلط معُت من الشعور عند الشخصية  ،يظهر يف شكل سلوؾ
أك نشاط ال يستجيب النفعاالهتا اخلاصة ،كتصبح غَت قادرة على التكيف مع اجملاؿ أك البيئة
احمليطة هبا  ،كادلوقف على ضوء ىذا الشعور يبدك فاقدا للتوازف كيصبح ''األنا'' يف جهة كاآلخرين
يف جهة أخرل" .2فادلًتجم ىنا نقل معٌت ادلصطلح يف اجملاؿ النفسي نقال حرفيا ،ذلك أف كال من
ادلفهومُت الغريب كالعريب يشَتاف إذل حالة الفرد كىو فاقد للسيطرة على سلوكياتو .أما مصطلح
ب عنا يغرب غربا ،كغرب كأغرب ك ىغٌربو كأغربو كالتػَّغىُّرب :البعد
اغًتاب  ،فهو مشتق من الفعل " ىغىر ى
ً
اب النزكح عن الوطن"  .3كلعل حجازم ىنا استعار ىذا ادلعٌت لَتبطو
ب كاال ٍغًت ي
كالغيربىة كالغيٍر ي
بادلدلوؿ اإلصطالحي  ،حبيث إف الشخص قد ػلس بأنو مغًتب ك يبتعد عن بيئتو عندما يفقد
السيطرة على توجيو سلوكو ك معتقداتو ك أىدافو .كما أف ىذا ادلصطلح يف أكساطنا

1

- Paul Ricœur , http://www.universalis.fr/encyclopedie/alienation, vue le : 28/03/2014 à
23h00.

 -2حجازم مسَتسعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص . 138
 -3لساف العرب ،مادة غرب . 3225 ،
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العربية قد استخدـ بدالالت سلتلفة ظهر الكثَت منها بصورة تفتقر إذل التمييز .كلعل سبب
اإلختالؼ كالتباين يف تعريف مصطلح اغًتاب ك تبنيو عائد إذل ادلنطلق الذم ربدد بو زاكية النظر
إليو .فهو من كجهة نظر فلسفية ينحصر يف آراء الفيلسوفُت ىيجل كماركس  .أما ادلنطلق النفسي
كاإلجتماعي  ،فهو ما يقصده حجازم من استعمالو لالغًتاب.أما بالرجوع للقواميس العربية ،
ب الشيء
فنجد دلصطلح  Aliénationمقابال آخر  ،كىو اإلستالب ادلشتق من الفعل  " :ىسلى ى

ب ىس ٍلبنا انتزعو قهران كالسليب ادلسلوب ،يقاؿ رجل سليب العقل"  .1كىكذا  ،فإف اإلغًتاب
ىسلي ى
كاإلستالب كلمتاف صيغتا على كزف مصدر ىو اإلفتعاؿ  ،كادلصدر ما دؿ على حدث رلرد من
الزماف كادلكاف  ،كاإلفتعاؿ معناه اإلصطناع  ،كافتعاؿ أمر ما يعٍت سبب حدكثو ك يدؿ على أف
طرفا خارجيا ىو ادلسؤكؿ عن األمر ادلفتعل .كما أف ادلفتعل سلالف البتة للوضع السوم الذم
كاف سيًتتب عن الضركرة العفوية كالتلقائية  ،كىنا يصبح اإلستالب انتزاع الذات إلرادهتا

كحقوقها.
أما اإلغًتاب  ،فهو اغًتاب عن احمليط نتيجة تدخل ينصب على الذات ليجعل منها غَت
متوافقة كزليطها  ،إال أف استعماؿ ادلصطلح ادلركب  Aliénation mentalىو دبعٌت اجلنوف ،
كلكن ادلًتجم استخدـ تقنية التطويع ليجعل من ادلصطلح يتوافق كميداف النقد  .ك يستخدـ يف
الركاية للداللة على ظلط الشخصية  ،أم التعبَت عن اجلانب ادلرضي.

 -1معجم الوسيط ،مادة سلب ،ص .441-440
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ادلصطلح

الًتمجة

الصفحة

Ambivalence des
valeurs

ازدكاج القيم

138

: Ambivalence ) دراس ــة مــصطـل ــح1
، ambi أما. valence  كambi  إذل الالتينيةambivalence "يرتد تأصيل كلمة
 فهي مشتقة من، valence  ك أما، "  "اثناف:  دبعٌتambo فهي مشتقة من الالتينية
 فإننا لو قمنا بضم ذبزيئات ادلصطلح حلصلنا على،  ك عليو. "  اليت تعٍت "قيمةvalencia
 ك قد استعمل ىذا ادلصطلح يف ميداف علم النفس للتعبَت عن. "  " ازدكاج القيم: ادلعٌت اآليت
 ليصبح1936  ك لكن سرعاف ما سقطت عنو ىذه الصفة سنة، كجود ميل أك شعور متناقض
- –ترمجتنا."حامال داللة اإلختالؼ فقط
Ambivalence : « n.f est emprunté (1911) d’abord de « ambi » qui
représente le latin « ambo » : deux et valence qui est emprunté au
bas latin « valencia » qui signifie « valeur » . le terme dans la
psychologie désignant la coexistence de deux tendances ou
composantes contraires , le mot perdant la notion d’opposition est
passé dans un usage plus général (1936) par caractère de ce qui se
présente sous deux aspects différents »1.

 فيعرؼ ادلصطلح كاآليت، أما قاموس الركس الفرنسي

1

- Le Robert, op.cit, p 58. 2210 .
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" ىو كل ما ؽليز كجود مظهرين سلتلفُت سباما أك حىت متناقضُت  ،أما يف علم النفس  ،فو ك دبعٌت
كجود شخص ػلمل يف الوقت نفسو شعورين متضاربُت حوؿ ادلوضوع نفسو .كمثاؿ ذلك ( احلب
ك الكراىية )" - .ترمجتنا-
Ambivalence : « n.f caractère de ce qui a deux aspects
radicalement différents ou opposés. Psycho : disposition d’un sujet
qui éprouve simultanément deux sentiments contradictoires vis-àvis d’un même object ( amour et haine) ».1

يف حُت صلد أ ف قاموس علم النفس ىو اآلخر ال ؼلرج عن إطار ما سبق  ،إذ يعرؼ ادلصطلح
كاآليت :
 ، 1910ك ىذا نتيجة أحباثو حوؿ انفصاـ

" لقد استعمل ىذا اللفظ من طرؼ بلولَت سنة

الشخصية  ،ك ىي احلالة اليت يظهر فيها الشخص مشاعر متناقضة ذباه ادلوضوع

نفسو".

ترمجتنا –« La notion d’ambivalence a été introduite par E.Bleuler en 1910 à
la suite de ses travaux sur la schizophrénie , c’est la coexistence ,
chez un sujet , de tendances affectives opposées à l’égard d’un
même objet ».2

ىناؾ إمجاع حوؿ مفو كـ ىذا ادلصطلح  ،إذ أف كل ىذه التعاريف تتفق حوؿ
ك فيما يتبدل  ،ؼ
تناقض ادلشاعر اليت ػلملها الفرد ذباه موضوع كاحد  .ك قد أثبت ىذا ادلصطلح كينونتو يف حقل

- Le petit Larousse illustré, op.cit, p 35.
- Grand Larousse de la psychologie , Op.cit , p 51.
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األحباث النفسية كظاىرة مرضية تصيب األشخاص الذين يعانوف من انفصاـ يف الشخصية ،
فادلصطلح عرؼ استقرارا ك ثباتا مفهوميا كاضح ا  ،ك سرعاف ما انتقل ىذا اللفظ إذل ميداف النقد،
ذلك أف النقد من احلقوؿ ادلعرفية اليت عرفت تداخال مع احلقوؿ
ك ىذا ربت مسمى ادلنهج النفسي

األخرل خاصة علم النفس ،

 .فما ىي الدالالت اليت اكتسبها ادلصطلح يف خطابنا

النقدم العريب ادلعاصر؟
ترج ـ ـ ـ ـمة الم ـ ـ ـ ـ ــصط ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــح:
 )2تح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـليل ـ
بػ " :ازدكاج القيم " معرفا إياه كاأليت :
لقد ترجم حجازم مصطلح  ambivalenceػ ػ ػ ػ
"يستخدـ ىذا ادلفهوـ لإلشارة إذل تعدد أطر الداللة ادلشًتكة  ،أك تعدد مقاييس ؽلكن الرجوع
إليها يف إصدار األحكاـ سواء بُت النقاد أك بُت األفراد ادلبدعُت يف فًتة تارؼلية تتسم بظهور
اذباىات سلتلفة "  .1فادلفهوـ ىنا ػلمل معٌت اإلختالؼ ك التعارض يف كجهات النظر بُت النقاد،
أم التباين يف ادلعايَت ادلعتمدة يف إصدار األحكاـ على األعماؿ األدبية  .فهنا قد استعَت معٌت
التناقض الذم ػلملو ادلعٌت األصلي يف ثقافتو الغربية للتعبَت عن اإلختالؼ يف كجهات النظر يف
ثقافتنا النقدية  .أما من الناحية اللغوية  ،فازدكاج القيم ىو ترمجة حرفية للًتكيب الالتيٍت
) ، )ambi+ valenceك لكن كاف األجدر بو أف يستخدـ مصطلح

ambivalence

بدكف إضافة مصطلح  ، valeursألف اللفظ يف أصلو اللغوم ػلمل معٌت القيم ك ال صلد يف
اللغة الفرنسية تركيبا مصطلحيا هبذه الصيغة  ،بل صلد مصطلح . ambivalenceك معٌت ىذا
أنو استعمل أسلوب الًتمجة الشارحة ( باإلضافة) .

 -1حجازم مسَت سعيد ،ادلرجع السابق  ،ص.138
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أما يف علم النفس  ،فييًتجم ادلصطلح بتناقض كجداين  ،كىو مصطلح يتوافق ك ىذا احلقل

ادلعريف  ،ألف التناقض يقع فعال يف األحاسيس ك ادلشاعر  ،أم يف الوجداف بعيدا عن العقل ،

يف حُت أف سعيد علوش قد ترجم ىذا ادلصطلح ب ػ ػ ػ ػ ػ  :اإلزدكاجية ادلتعارضة كىي " تضمن رمز أك
عالمة لقيم متناقضة ك االزدكاجية أنطولوجية تستمد قوهتا  ،من التعارض الطبيعي ككل ازدكاجية
إال كتفًتض التعارض"  . 1فهو يقيم مفهومو على مبدأ التعارض احلتمي  ،ك لذلك أضاؼ صفة
"ادلتعارضة" دلصطلح "االزدكاجية" الذم ىو مصدر صناعي للحصوؿ على مصطلح مركب  ،ذلك
أف اإلزدكاج ىو اجلمع بُت شيئُت سلتلفُت ال يكونا بالضركرة متعارضُت .

الصفحة

الًتمجة

ادلصطلح

140

الطليعة

Avant-garde

 )1دراسة مصطلح : avant-garde
"يرجع استعماؿ ىذا ادلصطلح إذل القرف الثالث عشر  ،ىو مصطلح خاص بادليداف العسكرم
 .أما يف القرف السادس عشر  ،فقد استعمل رلازا للتعبَت عن " رلموعة من الفرؽ اليت تلعب دكر
احملافظُت " -.ترمجتنا –

-1

علوش سعيد  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة ،دار الكتاب اللبناين بَتكت ،لبناف ،اؿطبعة األكذل -1985 ،

1405ىػ  ،.ص.245
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Avant-garde : « n.f ( XII e ) d’abord un terme militaire puis , au
figuré ( XVI e ) « ensemble des groupes qui jouent un rôle de
précurseurs » 1.

: يف حُت صلد قاموس الككس يقدـ التعريف اآليت
Avant-garde : « n.f détachement de sûreté rapproche précédant une
troupe en marche pour la renseigner et faciliter son engagement, ou
bien « groupe, mouvement artistique, souvent en rupture avec ce
qui l’a procédé en avance sur son temps par son audace et ses
recherches »2.

 " فرقة من األمن اليت تسبق: ك يبدك أف ادلصطلح ىنا يشتمل على معنيُت األكؿ ىو
 فيخص حقل،  أما ادلعٌت الثاين، رلموعة اجلنود من أجل اإلعالـ ك تسهيل مهمة تدخلهم
 أك حركة أدبية انقطعت عما سبقها أك دبعٌت من يتجاكز زمنو، األدب ك ىو دبعٌت " مجاعة
–  – ترمجتنا." ك ىذا جلرأتو ك أحباثو
 فيعرفها قاموس ادلصطلحات األدبية بأهنا " رلموع الكتاب أك باألحرل، أما اصطالحا
 ك ىذا لصرامتهم ك اتساؽ مذىبهم الذم، الفنانُت الذين يتميزكف باختالفهم عن سابقيهم
-منحهم شهرة " – ترمجتنا
Avant-garde : « groupe d’écrivains, ou plus généralement
d’artistes, qui se définissent par rapport à ceux qui les ont précédés,
et marquent leur différence avec une vigueur et une cohérence
doctrinale suffisantes pour être reconnus »3.

1

- Le Robert , Op.cit , p 870.
- Le petit Larousse illustré, Op.cit , p 84.
3
ème
- JARRETY Michel, lexique des termes littéraire, 7
édition , mai 2010, p 49.
2
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ك نستنتج من ذلك أف ادلصطلح يف أصولو الغربية قد أفرغ من زلتواه احلقيقي  ،أال ك ىو
ادلعٌت العسكرم  ،أم اجملموعة االستكشافية اليت تسبق اجليش لتمشيط الطريق ك إمدادىم
بادلعلومات من أجل تسهيل مهمتهم  ،ليكتسب داللة جديدة  ،أال ك ىي اإلنفراد ك التميز عما
سبق باحتالؿ ادلراتب الريادية يف األعماؿ األدبية ك الفنية اليت ؼلتلف زلتواىا عما ىو مألوؼ .
ك بعد الوقوؼ على داللة ادلصطلح يف ثقافتو األصلية  ،سنعرج على التغيَتات اليت طرأت عليو يف
رحلتو إذل بيئتنا العربية .
 )2تحليل ترجمة المصطلح :
إف معٌت ادلصطلح يف خطابنا النقدم كاآليت "مصطلح يشَت إذل رلموعة األدباء أك النقاد
الذين يتميزكف عن معاصريهم بالتجديد يف ادلوضوعات األدبية  ،أك التجديد يف مناىج ادلعاجلة
األدبية أك النقدية"  .1ك نستشف من ىذا أف ادلفهوـ يدكر حوؿ اإلتياف بكل جديد ؼلتلف عما
ىو مألوؼ .ك قد ترجم الناقد ىذا اللفظ ب ػ ػ ػ " الطليعة " ادلشتق من " طىلى ىع طىلي ىع  ،طيليوعان  :ظهر
ك بدا من علو  ،الطٌليعة من اجليش ك ضلوه  :أكؿ ما يىطٍلى يع مقدمتو يقاؿ ىو يف الطليعة "

كنستنتج أف ادلصطلح العريب ىو اآلخر ػلمل يف ثناياه معٌت ما يسبق اجليش  ،أم الذم ػلتل

مرتبة متقدمة .فادلعٌت ىنا ينطبق سباما مع ادلعٌت األجنيب  ،ك قد كفق ادلًتجم يف نقل ادلعٌت
ك نسخو يف ثقافتنا  ،حىت إننا صلد سعيد علوش ىو اآلخر قد ذىب يف ادلنحى نفسو معرفا
مصطلح الطليعة بػ ػ ػ ػ ":رلموعة من األدباء  ،يتميزكف عن معاصريهم بالتجديد ك السبق  ،يف

 -1حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص . 140
 -2ادلعجم الوسيط  ،مادة طلع  ،ص . 563
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 فمصطلح الطليعة،  كبناء على ىذا. 1"  كما يعتربكف كاجهة لإلبداع ك النقد، ادلوضوعات األدبية
. من ادلصطلحات اليت اتفق حوؿ مفهومها ك ترمجتها
ادلصطلح

الًتمجة

الصفحة

Communication

اتصاؿ

141

:Communication ) دراسة مصطلح1
مشتقة من الالتينية

communication

 إذل أف كلمةRobert

يشَت القاموس التأثيلي

 ك ىي دبعٌت،  كىذا يف أكاخر القرف الثالث عشر كبداية القرف الرابع عشر، "communicatio "
: فقد توسع معٌت ىذه الكلمة ليشمل عدة رلاالت،1662  أما يف سنة. ""يشيع ك تبادؿ
. كما محلت معٌت خاصا يف حقل اإلشهار ككسائل اإلعالـ. كالقانوف، كالطب،الالىوتية
Etymologiquement, le terme communication « est emprunté (fin
XIIIe début XIV) au dérivé latin « communicatio » qui veut dire
« mise en commun, échange de propos ». son expansion s’est faite
avec le sens métonymique de « chose communiquée » et divers
acceptions spéciales dans le vocabulaire théologique (1662) :
Communication avec Dieu, médical, juridique. Le mot
communication a connu un essor particulier dans le domaine de la
publicité et des médias ».2

.144  ص،  ادلرجع السابق،  علوش سعيد-1
2 - Le Robert, op.cit, p 456.
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: الفرن ػ ػ ػ ػ ػس ػ ػ ػ ػػي يعرفها كاآليتhachette يف ح ػ ػ ػ ػػُت أف قام ػ ػ ػ ػػوس
Communication : « action de communiquer, de transmettre qqch à
qqn et en : Socio-ling : ensemble des phénomènes concernant la
possibilité par un sujet de transmettre une information à un autre
sujet par le langage articulé ou par d’autre codes ».1

أما يف ميداف علم.  ىي عملية نقل شيء ما إذل شخصcommunication أم أف "كلمة
 إما، فهي رلموعة الظواىر اليت قد تسمح بانتقاؿ ادلعلومة من فاعل إذل آخر، اإلجتماع اللغوم
-ترمجتنا- "عن طريق اللغة ادلنطوقة أك عن طريق رموز أخرل
فيتضح لنا شلا سبق أف عملية اإلتصاؿ ىنا تقوـ على التبادؿ كالتفاعل بُت قطبُت بغض
 كقد تعددت ادلفاىيم اليت طرحت لتحديد معٌت اإلتصاؿ.النظر عن الوسائل ادلستخدمة فيها
 كبتعدد الزكايا اليت يأخذكهنا بعُت اإلعتبار، بتعدد ادلدارس العلمية كالفكرية للباحثُت يف ىذا اجملاؿ
.عند النظر ذلذه العملية
: دبعٌتcommunication  فنجد أف مصطلح، أما بالعودة إذل قاموس اللسانيات
Communication : « est l’échange verbal entre un sujet parlant qui
produit un énoncé destiné à un autre sujet parlant et un interlocuteur
dont il sollicite l’écoute/ et ou une réponse explicite ou implicite
(selon le type de l’énoncé) »2 .

1

- Hachette, op.cit , P349.
- Jean Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin, Christiane Marcellesi, Jean Baptiste
Marcellesi. Jean Pierre Mével, Dictionnaire de la linguistique, Larousse, 2 Edition, 2002
p94.
2
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السياؽ
Destinataire

ادلرسل إليو

contexte

Destinateur

Message

ادلرسل

الرسالة
Contact
Code

رمز
كعليو  ،فإف عملية اإلتصاؿ تتم باالتكاء على كسيط لغوم  ،حبيث إف كال من ادلرسل
كادلستقل يشًتكاف يف إطار دالرل كاحد  ،ك أف اإلتصاؿ ىنا عملية تفاعل رمزم  ،دبعٌت أف القوؿ
(ادلتلفظ) ػلدث من (مرسل) يرسل (رسالة) إذل مرسل إليو عرب قناة  ،أك سياؽ يعد ىو ادلرجع
الذم رباؿ إليو إلدراؾ مادة القوؿ الذم يكوف لفظيا  .كىذا ادلتلفظ قد يكوف مشفرا بشكل
رموز ،غلب أف يلم هبا كل من ادلرسل كادلرسل إليو كلو إدلاما جزئيا حىت ػلصل التفاعل بُت
الطرفُت .فهذا ادلعٌت ؼلص اجلانب اللغوم اللساين للغة  ،كىناؾ معٌت آخر ربملو كلمة
 communicationأال ىو:
« Au sens qui lui donne les ingénieurs de télécommunication, la
communication est le fait qu’une information est transmise d’un
point à un autre (lieu ou personne) : le transfert de cette information
fait au moyen d’un message qui a reçu une certaine forme, qui a été
codé , la première condition , en effet , pour que la communication
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puisse s’établir est le codage (c'est-à-dire la transformation du
message en un système de signe »1.

ك معٌت ىذا أف " االتصاؿ يف حقل كسائل اإلتصاؿ تنتقل فيو ادلعلومة من نقطة إذل أخرل (مكاف
أك شخص)  ،كىذا اإلنتقاؿ يكوف عن طريق رسالة تكوف بدكرىا مشفرة  .فالشرط األكؿ حىت
تتحقق عملية اإلتصاؿ ىو التشفَت  ،أم ربويل الرسالة إذل نظاـ من الرموز"- .ترمجتنا-
ك الواضح أف ىذا اجلانب من اإلتصاؿ غلعل من التشفَت عنصرا أساسيا لقياـ عملية
اإلتصاؿ.
 )2تحليل ترجمة المصطلح :
أما بالعودة إذل اللغة العربية  ،فإننا صلد أف حجازم قد ترجم ىذا ادلصطلح باتصاؿ يعٍت
حبسبو" :نقل معلومات أك أفكار من شخص إذل آخر ،عن طريق الكالـ أك اللغة .كيتضمن ىذا
النقل عدة عناصر أساسية :مرسل ،مستقبل ،دائرة ،رسالة"  .2كاإلتصاؿ من الفعل" كصل ي ً
صل
ىى ى
صلىوي الشيء ،كإليو الشيء :أهناه كأبلغو إياه" 3 .إال أف
ىك ٍ
صال كاتصل فالف دعا دعول اجلاىلية كأ ٍىك ى
ىذا ادلفهوـ دل يكن شائعا يف ثقافتنا  ،كإظلا ىو كليد التقدـ احلاصل يف ميداف اإلتصاالت ،حبيث

قاـ ادلًتجم بتبٍت ىذا ادلفهوـ كنسخو يف ثقافتنا النقدية بًتمجة ادلصطلح "باتصاؿ" .كما أننا صلد
ىذا ادلصطلح قد ترجم بعدة مقابالت منها:

1

- Larousse, dictionnaire de la linguistique, op.cit , p 95.

 -2حجازم مسَت سعيد ،ادلرجع السابق  ،ص .141
3ػ -معجم الوسيط ،مادة كصل ،ص .1037
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الصفحة

ادلرجع

الًتمجة

79

معجم مصطلحات
1
األدب

إيصاؿ

218

الًتمجة ك ادلصطلح

214

األسلوب
3
ك األسلوبية

2

تواصل

ادلصطلح
Communication

إبالغ

فادلصطلح إيصاؿ كتواصل ػلمالف الداللة نفسها كلكن تبقى كلمة تواصل أبلغ معٌت .
ألهنا ذبمع بُت القطبُت ادلرسل ك ادلرسل إليو .أما مصطلح إبالغ  ،فهو قد يؤدم ادلعٌت كلكن
بشكل جزئي ،ذلك أف اإلبالغ ػلمل معٌت الوصوؿ كاإلنتهاء  ،كلو دققنا النظر يف الفضاء الدالرل
للكلمة لوجدناه ال يلم بعملية الوصوؿ ببدئها كانتهائها دكف الداللة على استجابة ادلستقبل  ،أم
أنو يهتم بالفعل كيغفل رد الفعل.

الصفحة

الًتمجة

المصطلح

142

صراع أديب

Conflit littéraire

 -1كىبة رلدم ،معجم مصطلحات األدب :انكليزي -فرنسي -عربي ،مكتبة لبناف ساحة الرياض ،1994 ،ص .79

 -2بوطاجُت اؿسعيد  ،الترجمة و المصطلح  :دراسة في أشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد  ،الدار العربية للعلوـ

ناشركف  ،ط 1430 ، 1ق2009 /ـ  ،ص . 218

 -3ادلسدل عبد السالـ  ،األسلوب واألسلوبية  ،ادلركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،ادلغرب ،ط ، 2002، 3ص .214
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 conflit littéraireاقًتاف ىذا ادلفهوـ

لعل أكؿ ما يثَت انتباىهنا يف مصطلح

باألدب ،ليصبح كاحدا من ادلصطلحات احلاملة لداللة نقدية متداكلة  ،بالرغم من معناه الداؿ
على التعارض ادلصاحب الستعماؿ القوة  .ك ذلذا سنقف على داللة لفظ  conflitفقط  ،أما
مصطلح  littéraireسنتناكلو فيما بعد بالدراسة .
 )1دراسـ ـ ـ ـ ــة مص ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح : CONFLIT

ييرجع القاموس التأثيلي داللة كلمة

 conflitإذل الالتينية  conflictusاليت ىي

دبعٌت>>:صدمة ،ك مقاكمة ،ك معركة << كادلستمدة بدكرىا من
>>

 confligereدبعٌت :

يقاتل<< - .ترمجتنا-

Conflit : est emprunté (fin XIIIe déb XIIIe) au latin impérial
conflictus « choc, lutte, combat », c’est le participe passé latin
confligere « combattre »1.

أم ػ ػ ػ ػػا قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوس الركس  ،فيع ػ ػ ػرف ػ ػ ػ ػ ػهػ ػ ػ ػػا كاآليت:
Conflit : « Lutte armée, combat entre deux ou plusieurs puissances
qui se disputent un droit. Opposition d’opinions entre des personnes
ou des groupes » 2.

أم " :دبعٌت الكفاح ادلسلح ،أك صراع بُت قوتُت أك أكثر من أجل حق مشركع  ،أك ىو اختالؼ
يف كجهات النظر بُت األشخاص أك اجلماعات "– .ترمجتنا –

- le Robert, op.cit., P471.
- Le petit Larousse illustré. P223.
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ك يتضح شلا سبق أف ادلعٌت األكرل ذلذا ادلصطلح

 conflitىنا يقوـ على التنافس ،

كلكن دبعناه السليب الذم يهدؼ فيو ادلتنافسوف أك األطراؼ ادلتصارعة إيذاء خصومهم  .فالوسيلة
ادلباحة ىنا ىي القوة كالعنف ال غَت  ،إال أف ىذا ادلعٌت توسع ليدؿ على النزاع الناتج عن
اإلختالؼ جراء تباين الرؤل ك العقائد ك األفكار بُت رلموعتُت أك أكثر .
 )2تحـ ـ ــلي ـ ـ ــل ترج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة الم ـ ـ ـ ــصطـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــح :
أما بالعودة إذل اللغة العربية  ،فنجد أف مسَت حجازم قد ترجم ىذا ادلصطلح دبعٌت الصراع
الذم حبسبو ىو"اختالؼ عند أديب أك عدد من األدباء ،أك النقاد .لكل منهم اذباه ؼلالف
1
اآلخر يف عدد من ادلفاىيم األدبية أك اجلمالية أك الفكرية"  .كالصراع ىو من "صرع َّ :
الص ٍرعي
األر ً
 ،3كىو
ض"  ، 2ك يف قاموس ادلنجد ىو " :اخلصومة كمنافسة ،نزاع  ،مشادة "
الطٍَّر يح بً ٍ

مصطلح حديث يف ثقافتنا العربية دل يكن سائدا من قبل .

كيبدك لنا شلا سبق أف حجازم قد ترجم ىذا ادلصطلح ترمجة حرفية مستخدما يف ذلك آلية
اجملاز ،ذلك أننا ال نتصور أف يكوف ىناؾ صراع أك معارؾ يف األكساط األدبية دبعناه احلقيقي ،
ألف األدب شيء رلرد ،كما أنو مهما قد ؼلتلف األدباء كيتعصبوف دلذىبهم كأفكارىم لن يتعد إذل
استعماؿ القوة اليت ربملها كلمة صراع  ،حبيث صلد أف سعيد علوش ىو األخر قد تبٌت مصطلح
ادلعارؾ األدبية كيعٍت حبسبو " جداالت بُت جيل أك أجياؿ  ،حوؿ خصومة ،تتخذ يف الغالب
صيغة الصراع بُت القدماء ،كاحملدثُت ،حوؿ تاريخ األفكار األدبية عامة".4

 -1حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص .142
 -2لساف العرب  ،مادة صرع  ،ص. 2432

 -3المنجد في اللغة العربية المعاصرة  ، ،درا ادلشرؽ  ،بَتكت ،ط، 2001، 2ص .829
 -4علوش سعيد ،ادلرجع السابق  ،ص .149
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ك يدؿ مصطلح معارؾ ىو اآلخر على العنف  ،فهو مشتق من الفعل ىعىرىؾ ك ىع ٍركا ك ًعىرا نكا
القت ًاؿ ك ادلػعاركة ىي ً
ً
القتاؿ ك ٍاع ىًتؾ ال ىق ٍويـ ٍ :ازىد ىمحيوا . 1
ك ادل ٍعركةي  :ىم ٍو ًض يع ى
ي
ى
كنستنتج شلا سبق أف ىناؾ اتفاقا حوؿ مفهموـ ادلصطلح بالرغم من تعدد ترمجتو  ،فكال
ادلصطلحُت قد سبكن من نقل ادلعٌت الداؿ على اإلختالؼ كالتعصب  ،إال أهنما ػلمالف شحنة
من القوة كالعنف اليت ال تنطبق على اجملاؿ األديب  ،بالرغم من أف داللة ادلصطلح قد ذباكزت
معناه اللغوم الذم ينظر للصراع على أنو موقف يتميز حبدين متناقضُت أحدعلا الفوز
ك اآلخر اخلسارة  ،ليدؿ على معٌت اإلختالؼ يف كجهات النظر  .ك قد ينتج عن ىذا النوع من
الصراع اإلبداع الذم ؼلدـ األدب بواسطة التنافس من أجل ابتكار أفكار ك نظريات ذبعل من
الطرؼ ادلبتكر يرجح الكفة لصاحلو ك يثبت ريادتو  .ك لكن صلد يف لغتنا العربية مصطلحات
أنسب قد تنقل ادلعٌت مثل قولنا بكل بساطة  :إختالؼ أديب أك حىت تعارض أك تباين .

الصفحة

الًتمجة

ادلصطلح

143

سياؽ

Contexte

دراسـ ـ ـ ـة مصطـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح » : « contexte
 )1ـ
يرد أصل كلمة  contexteإذل سنة  ، 1539كىي ـ شتقة من الالتينية
" ٌ
ضم "  ،كىي كذلك
 (co(cum) + texerce) contextusاليت ىي دبعٌت  " :ذبميع ك َّ

1

-

لساف العرب  ،مادة ىعىرىؾ  ،ص .2911
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 كما مشتق بدكره من. "  " رلموع العالقات ادلنتظمة بُت الوحدات الدالة داخل اخلطاب: دبعٌت
–  – ترمجتنا." يربط ك غلمع:  الذم يعٍتcontexere
Contexte : m.m est emprunte (1539) au latin contextus
« assemblage, réunion » : spécialement « ensemble de relations
organisées entre les éléments significatifs d’un discours . le mot est
dérivé de cotexere « rattacher , assembler » 1.

: يف حُت صلد قاموس الركس الفرنسي يقدـ التعريف اآليت
Contexte : « texte à l’intérieur duquel se situe un élément
linguistique (phonème, mot, phrase) et dont celui-ci tire sa
2

signification ou sa valeur » .

 " النص الذم ػلوم بداخلو على:  أما يف حقل اللسانيات فمعناه، فو ك دبعٌت ذبميع
 بينما. - ترمجتنا- . ك مجلة) حيث تتحدد داللتها أك دكرىا،  ك كلمة، كحدات لسانية (فونيم
:  يف قاموس النقد األديب دبعٌتcontexte صلد مصطلح
« Entourage linguistique d’un élément , il se distingue de la
situation celle-ci est de nature extra-linguistique et comprend des
éléments hétérogène circonstances de l’énonciation »3.

1

- Le Robert , op.cit , P 485.
- Le petit Larousse illustré , op.cit , P242.
3
-GARDES - Tamine Joelle , Marie Claude HUBERT, Dictionnaire de la critique
littéraire , Armand Colin , 2eme édition, p 47.
2
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"أم زليط لغوم يتحدد ضمن ق ادلعٌت ادلتلفظ بتجانس العناصر اخلارج نصية كالعناصر ادلكونة
للمتلفظ" -.ترمجتنا-
كال ؼلرج مصطلح  contexteىنا عن مفهوـ الًتابط ادلنتظم بُت الوحدات اللغوية اليت ال
يفهم معٌت الكلمة فيها إال دبراعاة ما كرد قبلها أك بعدىا  ،أم الظركؼ احمليطة هبا.
ترج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـة المصطلح :
 /2تحـ ـ ـ ـ ـليل ـ
غلعل مسَت حجازم مصطلح السياؽ مقابال دلصطلح  contexteالذم ىو " مفهوـ يشَت
إذل رلموعة العوامل اليت تؤثر يف اذباه النص  ،كيف تشكيلو كيف ظهوره فالسياؽ العاـ لألثر األديب
أك النص ىو اجملتمع كالتاريخ  ،كىو السياؽ يعزلو الناقد البنيوم الشكلي عن العادل اخلارجي حىت
يستطيع الوصوؿ إذل اكتشاؼ التواتر أك اإلطراد بُت النصوص األدبية كبُت بعضها كيعتمد عليو
الناقد البنيوم التوليدم (الدينامي) من أجل فهم كتفسَت األثر أك النص األديب "  ، 1أم دبعٌت
اإلطار العاـ الذم تنتظم فيو عناصر النص ككحداتو اللغوية كالظركؼ احمليطة بالنص  .أما لفظة
اؽ اإلبل ك ىغيػرىا يسوقيها سوقنا ً
كسيىاقنا  :تتابعها " .2أما يف معجم
سياؽ  ،فهي من "سوؽ  :ىس ى
ىٍ
ٍىى ى ي
اؽ أك سياؽ الكالـ  :تتابعو كأسلوبو الذم غلرم عليو " .3ك يبدك أف ادلًتجم قد
السيى ي
الوسيط ِّ " :
ترجم ادلصطلح ترمجة حرفية  ،ذلك أف ادلعٌت اللغوم كاالصطالحي يتوافق كادلعٌت األجنيب
للمصطلح  ،ألف تتابع األشياء كانتظامها ىو ادلعٌت نفسو الذم ربملو كلمة  contexteيف أصلها
األجنيب.أما بالعودة إذل ادلعاجم األدبية  ،فنجد اتفاؽا يف ترمجتو  ،بالرغم من كجود بعض
اإلختالفات حوؿ مفهومو  ،كىذا راجع إذل اجملاؿ الذم يستخدـ فيو  .كفيما يلم عرض للترمجات
ادلقًتحة للمصطلح األجنيب :

 -1حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص .143
 -2لساف العرب ،مادة سوؽ  ،ص.2153
 -3ادلعجم الوسيط ػ مادة ساؽ  ،ص. 465- 464
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الصفحة

ادلرجع

ترمجتو

109

معجم ادلصطلحات
1
األدبية ادلعاصرة

السياؽ

201

معجم ادلصطلحات
2
األدبية

السياؽ

535

ادلعجم ادلفصل يف
3
األدب

السياؽ

13

ادلصطلحات األدبية
4
احلديثة

السياؽ

88

األسلوب كاألسلوبية

5

ادلصطلح

Contexte

السياؽ

كيتضح من ىذا أف مصطلح السياؽ من ادلصطلحات النقدية اليت عرفت استقرارا كتوح مدا
يف ترمجتها  ،بالرغم من كجود من يذىب إذل تفضيل كلمة " ادلقاـ "  ،باعتبارىا كلمة كانت
مستخدمة يف تراثنا األصيل  ،كلكن استطاع مصطلح السياؽ أف يفرض تداكلو يف خطابنا النقدم
العريب ادلعاصر.

 -1علوش سعيد  ،ادلرجع السابق ،ص .109

 -2فتحي إبراىيم  ،معجم المصطلحات األدبية  ،ادلؤسسة العربية للناشرين ادلتحدين  ، 1986 ،ص .201

 -3التوصلي زلمد  ،المعجم المفصل في األدب  ،دار الكتب العلمية بَتكت  ،ط1419 ، 2ىػ1999-ـ  ،ص .535

 -4زلمد عناين  ،المصطلحات األدبية الحديثة  :دراسة كمعجم إصلليزم – عريب  ،الشركة ادلصرية العلمية للنشر لوصلماف،
ط  ، 3ص .13
 -5ادلسدم عبد السالـ  ،األسلوب واألسلوبية  ،ص .86
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الًتمجة

ادلصطلح

142

النقد األديب

Critique littéraire

يرتبط ادلصطلح غالبا بوشائج مع أصولو اللغوية اليت تكشف بعضا من معانيو  ،دكف اإلدلاـ
الكامل بادلعاين األخرل ادلتمثلة فيو  ،كذلك ألف ادلصطلح بطبيعتو يتجاكز الدالالت ادلعجمية إذل
دالالت خاصة أخرل ،ليصبح بذلك مفهوما خاصا بُت الشعوب .كحىت نتعرؼ على األصوؿ
اللغوية كمدل ارتباطها دبصطلح النقد األديب ،سنقف عند بعض مالو صلة بو .ك لقد قدمنا ىذا
ادلصطلح الرتباط ادلصطلحات األخرل بو .
 )1دراسة مصطلح : critique littéraire
يرجع القاموس التأثيلي داللة كلمة

 critiqueإذل اإلغريقية »  « kritikosكتعٍت:

القدرة على إصدار األحكاـ ك التقرير ،كىي بدكرىا مشتقة من  krineinدبعٌت »حكم « .
Critique : est emprunté (1372 critique) au latin tardif (criticus), lui
même est emprunté au grec Kritikos « capable de juger, de
décider » Kritikos est dérivé aussi de Krinein « juger »1.

أما قاموس الركس الفرنسي  ،فيعرؼ كلمة critiqueكاآليت:
Critique : « art de juger les œuvres littéraires ou artistiques »2.

أم" فن احلكم على ادلؤلفات األدبية كالفنية " -ترمجتنا .-فمعٌت النقد ىنا ال ؼلرج عن إطار
احلكم على النتاجات األدبية.

1

- Le Robert, op.cit , p531.
Le petit Larousse illustré, op.cit, p 270.

2-

79

دراسة تحليلية مقارنة للمصطلحات

الفصل التطبيقي

كبعد الوقوؼ على مدلوؿ ىذه الكلمة يف ثقافتها األصلية سنمر إذل ادلعٌت ادلستعمل يف
الًتمجة كىو النقد.
 )2تحليل ترجمة المصطلح :
انطلق مفهوـ النقد لدل القدامى من الداللة اللغوية دلادة "نقد" ،جاء يف لساف العرب :أف
"النَّػ ٍق يد كالتَّػٍنػ ىقاد كالتػَّنىقد :سبييز الدراىم كإخراج الزيف منها"  ،1كجاء يف معجم الوسيط" :نػى ىقد
الشيء نقره ليختربه أك ليميز جيده من رديئو .كفالنا ينقد الناس يعيبهم كيغتاهبم".

2فالداللة

ادلستنتجة من ىذه التعاريف تدكر حوؿ زلورين:
 األكؿ :يتصل بنقد الدراىم ،سبييز جيدىا من رديئها. ك الثاين :يتعلق بذـ الناس كاغتياهبم.فادلعنياف ىنا متقارباف  ،كلكن ادلعٌت األكؿ أكسع دائرة من الثاين دلا يشتمل عليو من معٌت
فحص اجليد من الردمء .أما الثاين  ،فيقتصر على معٌت الذـ كإظهار العيب ،مث انتقلت داللة
ادلعٌت األكؿ من رلاذلا اللغوم إذل نقد األساليب  ،أم التمييز بُت األشياء كما ربملو كلمة "نقد"
يف أصلها اللغوم  ،حبيث صار ؼلص جوانب من النقد الذم سبثلت يف الكشف عن العيوب اليت
كردت يف شعر رلموعة من الشعراء  .كيبدك أف خلف األمحر ىو أكؿ من قاـ بنقل الداللة من
ادلعٌت اللغوم إذل نقد الشعر  ،كلكن بدكف استعماؿ صريح ذلذه الكلمة ،ذلك أف أقدـ زلاكلة
ازبذت ىذا ادلصطلح عنوانا ذلا كانت على يد قدامة بن جعفر يف كتابو ادلوسوـ ب ػ ػ " نقد الشعر"
الذم صرح فيو أف النقد سبييز جيد الشعر من رديئو  .كقد ازبذ العلماء من بعده يستعملوف
مصطلح النقد يف عنوانُت مؤلفاهتم  ،كإف كنا ال نعثر على تعريف زلدد كدقيق دلفهوـ النقد قبلو .

 -1ابن منظور ،لساف العرب ،مادة نقد .ص . 4517
 -2معجم الوسيط  ،مادة نقد ،ص .944
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 فهو الذم عرؼ انتشارا كبَتا ك ىذا ما نستشفو من التشدد يف احلكم، أما ادلعٌت الثاين للنقد
.على أعماؿ أيب سباـ كادلتبٍت
 اليت ىي دبعٌتlittératura

 فهو مشتق من الالتينية، littérature أما "مصطلح

 ك تأليف الكتب عن طريق الكتابة كادلشتقة بدكرىا من، "الكتابة" أك كل ما يتعلق باحلركؼ
ك قد تطور معٌت ىذا ادلصطلح عرب العصور ليدؿ معناه يف العصر الوسيط." دبعٌت "حرؼlittera
 فقد دؿ على األدباء ليستقر، أما يف القرف السابع عشر. )على من يعرؼ الكتابة كالقراءة (ادلعرفة
-  ترمجتنا- ."معناه يف العصر احلديث على رلموع ادلؤلفات حوؿ ظاىرة ما
Littérature : « vient du latin « littératura », qui signifie écriture ce
qui concerne les lettres, la production des livres par l’écriture qui
provient aussi de littera « lettre ». le sens de ce mot a évolué au
cours des siècles, il désignait le sens de ce qui est écrit, puis pendant
le Moyen Age désignait l’érudition, le savoir, au 17 èm siècle, il a
commencé à désigner des gens de lettres a partir du 18 èm siècle, il a
pris le sens moderne de l’ensemble d’ouvrage portant sur quelque
chose ».1

:littérature يف حػ ػ ػػُت يورد قام ػ ػ ػػوس الركس التعػ ػ ػ ػ ػريف اآليت دلص ػ ػ ػػطلح
« Ensemble des œuvres écrites auxquelles, on reconnaît une finalité
esthétique et littéraire qui concerne la littérature qui relève de ses
technique et de ses qualité spécifiques »2.

 فهي دبعٌت كل، littéraire  أما الصفة. ف ػ ػ"ىي رلموع ادلؤلفات ادلكتوبة ذات الطابع اجلمارل
-  ترمجتنا-."ما يتعلق باألدب أك تقنياتو أك صفاتو اخلاصة
1
2

- Le Robert, op.cit , p 1137.
- Le petit Larousse illustré, op.cit , p 594.
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كيبدك لنا أف األدب من ادلنظور الغريب ىو تلك ادلؤلفات ادلكتوبة  ،اليت تتناكؿ جانبا
معينا كتتسم باحلس اجلمارل يف نقل حقيقة ما ربيط بنا عن طريق الكتابة.
أما حجازم  ،فقد ترجم مصطلح  littéraireباألديب ،الذم سنقف على تاريخ ظهوره
يف ثقافة أمتنا كما رافق ذلك من التطور لداللتو ساعدنا على إدراؾ معانيو ادلختزنة .ك ادلالحظ
لكلمة "أدب" يدرؾ أف أصلها اللغوم ىو من " أىد ً
ب فالف،
ب ،أدب ،أ ٍىدبان :صنع مأدبة  ،أ يىد ى
ىى
ىأدباى :راض نفسو على احملاسن كاألدب رياضة النَّفس بالتعليم كالَّتهذيب على ما ينبغي كاألدب:
اجلميل من النظم كالنثر كاألديب ادلنسوب لألدب".1

فمصطلح أدب مر دبراحل قبل أف يستقر معناه  ،فهو قد كاف دبعٌت الدعوة إذل الطعاـ  ،مث
توسع ىذا ادلعٌت ليدؿ على من يدعو الناس إذل احملامد أك التحلي باخللق الفاضل ،مث دبعٌت
التعليم ،فالتهذيب  ،كيف األخَت بدأت كلمة أدب تستقل كيتضح معناىا حىت أصبح علما خاصا
بفنوف القوؿ كالنظم اجليد.
أما مصطلح النقد األديب  ،فهو جديد دل يرد إلينا إال يف العصر احلديث عن طريق احتكاكنا
بالغرب  .كىو ترمجة حرفية للمصطلح الغريب  critique littéraireالذم ىو رلموعة األساليب
ادلتبعة يف احلكم على ادلؤلفات األدبية ككشف الغامض منها يف ضوء مناىج حبث ؼلتص هبا كل
ناقد .كالبد أف نشَت أف ىناؾ فرقا بُت كلمة نقد يف معناىا القدمي كمعناىا احلديث كادلعاصر،
ذلك أف النقد أصبح أكسع دائرة كأكثر مشوال لدائرة األدب كأكثر اتصاال بالثقافات األخرل .أما
كلمة أديب ،فقد أكسبت ادلصطلح نوعا من الوضوح كالدقة  ،كىذا ما يتضح لنا لو قلنا "نقود

 -1ادلعجم الوسيط  ،مادة أدب  ،ص . 10 -09
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 فلوال كلمة أدبية لتبادر لذىن القارئ أننا نقصد النقود دبعناىا احلقيقي، أدبية" يف صيغة اجلمع
.""الدراىم

ادلصطلح

الًتمجة

صفحة

Critique génétique

مصطلح النقد التكويٍت

143

:(critique) génétique ) دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مص ـ ـ ـ ـ ـ ــطلـ ـ ـ ـ ـ ــح1
 " صلده يدؿ على فعلgénétique " بالنظر إذل حفريات الكلمة الدالة على مصطلح
( على ادليالدGenos)

 مثلما يدؿ امتداده اإلغريقي،(Naître)

ادليالد ك النشأة

-  –ترمجتنا.( Engendrer) " ( أك فعل "التوليد كالتناسلNaissance)
Génétique : est emprunté au grec « genêtikos » rattaché à la racine
Indoeuropéenne ‘‘ genos’’ « engendrer » et « naitre »1 .

:يف حػ ػػُت يع ػ ػػرؼ قامػ ػػوس الركس ىذا ادلصطلح بػ ػ ػ
Génétique : « adj. : qui concerne les gènes, l’hérédité, la génétique.
Critique génétique : étude critique, qui reconstitue l’histoire de
l’élaboration d’une œuvre, notamment littéraire à partir de
l’interprétation de ses avant- textes ». 2

1
2

- le Robert, op.cit , p 880.
- Le petit Larousse illustré, op.cit , p 461.
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ف ػ ػ "مصطلح  génétiqueلو معٌت كراثي :أم كل ما ؼلص اجلينات كعلم الوراثة .أما يف ميداف
النقد األديب  ،فهو كل دراسة نقدية تعمل على إعادة بناء تاريخ عمل السيما األديب انطالقا من
تأكيل النصوص السابقة لو"– .ترمجتنا -
أما اصػ ػ ػ ػ ػطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ،فهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو دبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٌت:
La critique génétique : « a un évident intérêt linguistique, parce
qu’elle permet d’observer finement le travail de réécriture, de
paraphrase et de correction. Au sens large, la critique génétique
n’est pas seulement interne (étude des avant textes), elle est aussi
externe (étude des circonstances) présidant à la création d’une
œuvre » 1.

"للنقد التكويٍت اىتماـ لساين كاضح  ،ذلك أهنا سبكننا بشكل دقيق من تتبع العمل األديب من
كتابتو إذل إعادة صياغتو كحىت تصحيحو  ،كدبعٌت أكسع  ،فإف النقد التكويٍت ال يهتم فقط
باجلانب الداخلي للغة (دراسة ما قبل النصوص)  ،كلكنو يهتم كذلك باجلانب اخلارجي

(أم

الظركؼ اليت تتحكم يف تأليف األثر األديب" _ ترمجتنا_
كيبدك لنا أف النقد التكويٍت يسعى إذل تتبع العمل األديب منذ البدء يف التفكَت بو ،مث
البداية يف كتابتو  ،كماىية احملاكالت ككيف كتبت ؟ كيهتم أيضا بإعادة صياغتو كتصحيحو ،فالنقد
التكويٍت ىو تتبع للعمل األديب يف مراحل تكونو.
 )2تح ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة المص ـ ــطل ـ ـ ـ ــح :

- JARRETY Michel , op.cit , p 110 .
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أما يف اللغة العربية  ،فنجد أف حجازم قد ترجم ىذا ادلصطلح بالنقد التكويٍت الذم يعٌت
برأيو "مصطلح يستخدمو الناقد لإلشارة إذل رلاؿ جديد يبحث يف تأكيل حل الرموز ،كإعادة
تشكيل النص ،يف حالة نشأتو ،من خالؿ البحث يف أسرار صياغتو البيانية ،كفهم خصوصيتو
اجلمالية على ضوء السَتكرة اليت أدت إذل داللتو كإذل ربولو مع ثقافتو ادلرجعية كفهم آلية إنتاجو
كتوضيح مسار كتابتو كالعمليات اليت ربكمت يف ظهوره (النص) من ناحية كزلاكلة تنظَت بعده
التارؼلي من ناحية أخرل"

1

.

كما أف أمحد مطلوب يقدـ تعريفا شامال ككاضحا دلفهوـ النقد التكويٍت " يسعى إذل متابعة
العمل األديب منذ بدء التفكَت بو كمجع مادتو ،ككضع خطوطو العامة ،ككتابتو ،كإعادة كتابتو مرة
أك أكثر كيأيت ذلك بتحليل الوثيقة ادلكتوبة خبط ادلؤلف بغية فهم آلية النص من ربوالت الكتابة
ذاهتا كتوضيح مسار الكاتب كالعمليات اليت ربكمت يف ظهور العمل األديب".2
كيتضح أف ىناؾ اتفاقا حوؿ مفهوـ ادلصطلح يف العربية  .أما كلمة تكويٍت فهي مشتقة
ث كىكوف
َّحُّريؾ  ،كىك َّونىوي فىػتى َّ
ىح ىدثىو فى ىح ىد ى
كوف :أ ٍ
كوف كما كرد يف لساف العرب "التَّ ىك ُّو يف :الت ى
من الفعل ٌ
الشيء :أحدثو كاهلل م ىك ًوف األشياء ىؼلٍل يقها من ً
الو يجود"
ى
ي
الع ىدـ إذل ي

 .3فالنقد التكويٍت يتم عرب

مراحل ،أم أف النتاج األديب قبل خركجو إذل التداكؿ يتكوف بضم أجزائو.
كقد كاف بإمكانو أف يًتجم ادلصطلح بالنقد التوليدم  ،كىو ما تدؿ عليو الكلمة يف معناىا
اللغوم  ،كلكن تصبح ترمجة حرفية ال تتناكؿ كل جوانب ادلفهوـ  ،ذلك أف التولد ػلمل معٌت
 -1حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص .143
 -2مطلوب أمحد  ،ادلرجع السابق  ،ص . 81
 -3ابن منظور لساف العرب ،مادة كوف ،ص . 3960
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النشأة  ،كلكن التكوف أمشل من ذلك  .لقد كفق ادلًتجم يف إعطاء ادلعٌت ادلعادؿ للمفهوـ يف
العربية ك ذلك على ادلستول اللغوم ك اإلصطالحي  ،كما أف النقد التكويٍت من ادلصطلحات اليت
عرفت استقرارا يف حقل النقد األديب ادلعاصر  ،يف حُت ارتبطت كلمة توليدم دبدرسة النحو
التوليدم .Grammaire générative

الصفحة

الًتمجة

ادلصطلح

143

النقد ادلعيارم

Critique normative

 )1دراسة مصطلح )critique ) normative:

قبل الشركع يف معاجلة ادلصطلح البد أف نلفت انتباه القارئ إذل أف ىذا ادلصطلح كرد
يف ادلدكنة هبذا الرسم اخلاطئ للمصطلح

 mormàtiveالذم على األرجح ىو خطأ مطبعي،

ك كتابتو الصحيحة ىي على النحو اآليت . normative :
أما بالرجوع إذل أصل كلمة  ، normativeفتجدىا مشتقة من الالتينية  normaدبعٌت "
ادلثلث القائم الزكايا "  ،ك ىو مصطلح تقٍت  ،استعمل كذلك دبعٌت ضابط قاعدة  .ك قد
استخدـ استخداما خاصا يف حقل الرياضيات (  ، )1930كعلم اإلجتماع  ،ك اللسانيات ،
ك يف القانوف دبعٌت " :القوانُت اليت غلب أف تتبع "
Norme : « n.f est emprunté au latin norma « équerre » terme
– technique employé également par image au sens moral de « règle
ligne de conduite », des emplois spécialisés en mathématique
(1930) , en sociologie , en linguistique et endroit correspondent à la
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double notion de conformité au modèle majoritaire et de règle qu’il
convient de suivre »1 .

ادلعيار األساسي الذم يتم

أما قاموس الركس الفرنسي فيعرؼ ادلصطلح كاآليت " :
الرجوع أليو إلصدار األحكاـ األخالقية ك اجلمالية "  – .ترمجتنا –

Norme : « critère principe auquel se réfère jugement de valeur
moral ou esthétique » 2.

ك منو يتضح لنا أف ادلعيار يستخدـ لتحقيق التوحيد رلاؿ ما ك غلرم اعتماده كمرجعية
يستند عليها يف إصدار األحكاـ على األشياء .
 )2تحليل ترجمة المصطلح :
أما بالعودة إذل الساحة النقدية  ،فنجد أف الناقد قد ترجم

مصطلح critique normative

بػ ػ ػ ػ  ":نقد معيارم ك ىو احلكم على األثر األديب على ضوء أطر داللية مشًتكة بُت مجاعة من
النقاد  ،أك رلموعة من القواعد احملددة يعتمد عليها النقاد كمقياس للرجوع إليها يف إصدار
اإلحكاـ على األثر األديب ك ىذه ادلقاييس ك القواعد تتميز بالثبات النسيب ك االستقرار يف فًتة
زمنية زلددة . " 3أما مصطلح معيار ،فهو مشتق من العيار أم ظلوذج متحقق أك متصور دلا ينبغي
أف يكوف عليو الشيء  ،فإف ادلعٌت اللغوم ك اإلصطالحي يركزا على إتباع قواعد

معينة مشًتكة

ك متفق عليها يف تقسيم ادلادة األدبية  ،ك ىذا ادلعٌت ال ؼلرج عن ادلعٌت األصلي للمصطلح .
فادلًتجم استطاع أف غلد لو مكافئا لغويا يف لغتنا عن طريق ترمجتو ترمجة حرفيو أكفت بنقل ادلعٌت.
الصفحة

الًتمجة

ادلصطلح
- Le Robert .Op.cit. p 1331.
- Le petit Larousse illustré , op.cit, p 693.

 -3حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص . 143
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نقد
النص

Critique
Textuele

إف أكؿ مالحظة يالحظها القارئ لدل تعاملو مع ىذا ادلصطلح ىو أنو كاف من األجدر
ب :النقد النصي ←  critique textuelleللمحافظة عؿل شكلق األصلي الوارد
مترجم ػ ػ ػ
أف ي
صفة ك موصوفا .كسنحاكؿ الرجوع ألصل الكلمة كمعناىا يف لغتها األصلية  ،كىذا من أجل
التوصل إذل ادلكافئ األقرب أثناء الًتمجة.
مصطـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـح : (critique) textuelle
 )1دراسة ـ

اآليت :

يحمل مصطلح  ، critique textuelleبو ذا الًتكيب يف اللغة الفرنسية  ،ادلفهوـ

Critique textuelle : ou base critique « qui s’attache à la
transmission du texte biblique , vise à reconstituer le texte le plus
proche possible de l’original en comparant les manuscrits les uns
aux autres »1.

إف " النقد النصي ىو الذم ييعٍت بربوؿ نصوص الكتاب ادلقدس هبدؼ إعادة بناء النص األقرب
إذل النص األصلي عن طريق ادلقارنة بُت ادلخطوطات "– ترمجتنا –
فمن الواضح أف ىذا ادلفهوـ يف الثقافة الغربية ؼلتص بالكتاب ادلقدس من حيث التأكد
من ادلعلومات اليت حرفت أك أضيفت كىو بشكلُت  :النقد األعلى الذم مىتم بدراسة كل ما
كما ادلقصود بكتاباتو ؟ أما النقد السفلي ،

يخص مؤلف الكتاب من الذم يكتب ؟ مىت ؟
أك النصي  ،فيختص بدراسة نص الكتاب.
 )2تحليل ترجمة المصطلح :

1-

http://www.universdelabible.net/les-traductions-de-la-bible/les-manuscrits-originaux/lestextes-de-base?start=1: vue le 27/03/2014 à 17 : 30.
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يقدـ حجازم مصطلح "نقد النص " كمقابل ترجمم للمصطلح األجنيب
 textuelleالذم ىو " مصطلح يشَت إذل اعتبار األثر األديب نظاما من الدالالت أك نسيجا من
التشكيالت  ،ينعقد فيو زمن الكاتب كزمن القارئ كيتشابكاف معا يف الوسط الذم ؽلثلو الكتاب
 ،كيفسر باللغة باعتبارىا أداة كصف كاكتشاؼ يف كقت معا ".1
كنستنتج شلا سبق أنو من الناحية اللغوية كاف من األجدر على ادلًتجم أف يًتجم ادلصطلح
بالنقد النصي  ،أسلم من نقد النص  ،ألف نقد النص بالفرنسية ىو  critique du texteكليس
 . critique textuelleأما من الناحية ادلفهومية  ،فإف ادلفهوـ ادلقدـ من طرؼ الناقد بعيد كل
بفيٍنا مصطلح النقد النصي  ،فإف ادلفهوـ ادلعرب عنق
البعد عن ادلفهوـ األجنيب  ،فحىت لو تى ىى
يبقى غامضا  ،ألفق يف حقيقتو ىو القدرة على سبييز ما ىو جيد يف النص  ،كىذا بعد القياـ
بتحليل النص حىت يتضح األصل من اإلضافات  .إال أنو كبالرجوع إذل قاموس مصطلحات النقد
األديب ادلعاصر الذم ىو دلؿؤلف نفسو نجد مصطلح  critique des textesالذم يًتمجو بػ :
ربقيق النصوص كيقدـ لو ادلفهوـ اآليت " إعادة تشكيل نص أصلي ألثر فكرم أك أديب  ،أك
فلسفي  ،بناء على األدلة ادلختلفة اليت يستمدىا الباحث من ادلخطوطات األصلية للنص " .2
كنالحظ أف ىذا ادلفهوـ يتوافق كادلفهوـ األجنيب دلصطلح . critique textuelleأما ترمجتو اليت
َّق
كحق ى
ىي ربقيق النصوص  ،فإنو بالعودة إذل أصل ىذا ادلصطلح صلده مشتق ا من الفعل " ىحق ى
َّق ى
كمعرؼ
ة
الصٍنػ ىعةى ىر ًص ٍُت" .3فالتحقيق إذا ىو العلم بالشيء
َّق يم ٍحىكم َّ
كص َّدقىوي ىكالىهـ يزلىق ه
األ ٍىمىر  :أثٍػبىتو ى
critique

حقيقتو على كجو اليقُت  .أما اصطالحا  ،فتحقيق النصوص ىو اإلصطالح ادلعاصر" الذم
يقصد بو بذؿ عناية خاصة بادلخطوطات حىت ؽلكن التثبت من استيفائها شرائط معينة ،

 - 1حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص .143

 - 2حجازم مسَت سعيد  ،قاموس مصطلحات النقد األدبي المعاصر  ،دار اآلفاؽ العربية  ،القاىرة  ،ط1421 ، 1ىػ-

2001ـ  ،ص .33
 -3ادلعجم الوسيط  ،مادة حقق  ،ص .188
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كالكتاب احملقق ىو الذم صح عنوانو ،كاسم مؤلفو كنسبة الكتاب إليو ككاف متنو أقرب ما يكوف
إذل الصورة اليت تركها مؤلفو".1
يتضح لنا من ىذا الطرح أنو لو قمنا بًتمجة مصطلح  critique textuelleبػ ػ ػ ػ ربقيق
النصوص دلنحنا ذلذا ادلصطلح معناه احلقيقي ال من حيث ادلفهوـ اللغوم أك االصطالحي  ،أل ف
ادلصطلح لو ىويتو اخلاصة اليت تالزمو أثناء نشأتو  ،كلكن يف حاؿ انتقالو من ثقافة إذل أخرل فإنو
يكتسي صفات تلك اللغات كالتزاماتوا  .فمصطلح ربقيق النصوص ػلمل ادلعٌت ادلكافئ
للمصطلح األجنيب  ،الذم يتوافق كاحمليط الثقايف كالديٍت لبيئتنا العربية.
الصفحة

الًتمجة

ادلصطلح

145

تفكيك
النص

Déconstruction
Des textes

ك الواضح أف مصطلح  Déconstructionمن ادلصطلحات ادلتداكلة بكثرة يف
الدراسات النقدية ادلعاصرة  ،كقد حظي يف خطابنا النقدم باىتماـ كاسع  ،كىذا ما دفعنا للوقوؼ
على مرجعيتو ككيفية تعامل ادلًتجم معو.
 )1دراس ـ ـ ـ ــة مص ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــح : Déconstruction

مرؾػ ػ ػب ـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف  : Dé :السابقة اليت تعٍت " النفي أك
مصػ ػ ػ ػطػ ػحل  Déconstructionػ
إف ػ
اإلنتهاء "  ،أم دبعٌت الفعل الداؿ على النقيض أك اإللغاء  – .ترمجتنا –
Dé : « préfixe , qui marque la négation , contraire , et celle-ci aussi
indique qu’une action s’effectue en sens inverse ou est annulée »2.

 -1ىاركف عبد السالـ  ،تحقيق النصوص ونشرها  ،مكتبة اخلاصلي بالقاىرة  ،ط 1418 ، 7ق 1998/ـ  ،ص . 33
Le Robert , op.cit , p 555.
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ك من مصطلح  " : Constructionادلنحدر من الالتينية »  « constructioادلشتقة بدكرىا من
عٌت " تراكم الطبقات  ،ك اؿذبميع  ،مث دبعٌت " البناء
» « construereيف القرف الثالث عشر  ،فت
" سنة  .1466كما استعملت يف سنة  1530يف النحو دبعٌت تركيب مجلة" - .ترمجتنا –
Construction : n.f (1130) est emprunté au latin « constructio » ,
» formé d’après : construere (XIIIe) « entasser par couche , ranger
depuis 1466 , il est employé au sens courant de « batir » introduit
aussi au grammaire en 1530 « construire une phrase » 1.

فإذا حاكلنا تركيب ادلصطلح لكاف دبعٌت " الالبناء أك اذلدـ "  .فمصطلح
(Jacques
هبذا الًتكيب قد استخدـ يف "  1845يف حقل الفلسفة على يد جاؾ ديريدا
) Deridaكىذا بغية التحليل النقدم لنظاـ ما عن طريق تفكيك مكوناتو " – ترمجتنا –
Déconstruction

Déconstruction (1845) : a pris en philosophie une valeur spéciale
avec Jacques derrida pour « analyser critiquement (un système) en
défaisant ses éléments » 2.

بينما يقدـ قاموس الركس التعريف اآليت لو :
composants à des fins critiques , décomposition analytique »3

أم ىو " العملية اليت يتم هبا تفكيك رلموعة متماسكة كمنظمة كتقسيم مكوناهتا  ،كىذا لغرض
نقدم (تفكيك ربليلي) "– ترمجتنا –
فإف ادلتأمل يف ادلفهوـ اللغوم لدل الغربيُت " صلده ػلمل  ،على ضلو كاضح  ،مفهوـ اذلدـ
الذم قك تصفية كاختزاؿ دبفهومو السليب  .ك لعل ىذا راجع إذل اقًتاف مصطلح Construction

91

- Ibid , P 462.

1

- Ibid , P 483.
- Le petit Larousse illustré,op.cit. . p291.
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بالسابقة  Déاليت تلغي فعل البناء كذبعلو ػلمل معٌت اذلدـ  .كىذه الداللة تقًتف يف أغلب األحياف
باألشياء ادلادية  ،كلكن بالتعمق يف ادلستول الدالرل ذلذه الكلمة صلدىا ربمل معٌت  :تفكيك
النصوص كاخلطابات الفكرية كإعادة النظر فيها  ،كىذا حبسب مكوناهتا للوصوؿ إذل سبر أغواره ا .
 )2تحليل ترجمة مصطلح : Déonstruction
فال داعي إذل اؿتطرؽ دلصطلح  ، Texteألنو من ادلصطلحات ادلستقرة يف ترمجتها ك يقابلو
يف العربية مصطلح نص  .أما مصطلح  ، Déconstructionفنجد أف ادلًتجم قد جعل من
مصطلح التفكيك مقابال لو ك يعٍت دبنظوره " قراءة النص األديب قراءة كاسعة  ،كمتغَتة حسب
االنطباع الفردم ال يرتبط بالزمن أك التاريخ الذم يعيشو القارئ  ،ككظيفة القارئ ليست اكتشاؼ
النص بل إعادة كتابتو على ضوء خواطره اإلنشائية الركمانسية ".1
ؼ التفكيك ىنا يقتصر على قارئ النص  ،بحيث إف معٌت النص يتحدد كفق ادلنظور الذم
يقيمو قارئ النص  ،فهو الوحيد الكفيل بإعادة صياغتو يف ضوء مفهومو كاستيعابو  .أما التفكيك
ك فى ِّكا  :فصل أجزاءه"  ،2فادلًتجم ىنا قد كفق يف إيراد
لغة  ،ؼ
الش ٍيء في َّ
ك ى
ىو :مصدر" ف ٌكك كفَّ ى
ادلكافئ الًتمجي يف العربية  ،كإف كاف ال ػلمل ادلعٌت احلقيقي للمفهوـ الذم ىو فصل األجزاء
جانب ؿلفصل بُت األشياء دكف الضرر هبا  ،إال أنو دل يغط
كإعادة تركيبها  ،اؼؿتفكيك ىنا أعطى ا
معٌت إعادة البناء  .أما بالعودة إذل الساحة النقدية العربية  ،فنجد أف ىذا ادلصطلح من
ادلصطلحات اليت أثارت جدال يف تلقيها على شاكلة ما ىو موجود يف اجلدكؿ اآليت :

 - 1حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص .145
2
ك  ،ص . 698
 ادلعجم الوسيط  ،مادة فى ٌ92
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الصفحة

ادلرجع

ص 107
ص 48

دليل الناقد األديب
2
اخلطيئة كالتفكَت

1

الًتمجة

ادلصطلح

تقويض
التشرػلية

Déconstruction

كلو عدنا إذل مصطلح التشرػلية الذم تبناه الغذامي كالذم يصرح يف كتابو عن صعوبة
ككسعو  ،ك اجليثَّةى فصل بعضها
تبنيو لو  ،فنجد معناىا اللغوم من " ىشىر ىح  ،ىش ٍرحان  :الشيء بسطو ٌ
عن بعض للفحص " 3كالتشرػلية " :مصدر صناعي من التشريح  :رؤية نقدية تشرػلية أم رؤية
عميقة تقوـ على التحليل كالتقصي " . 4كال ؼلرج مصطلح التشرػلية عما أتى بو مصطلح
التفكيكية أم فعل التقطيع كالكشف  ،ك لكن ػلمل يف ثناياه ادلعٌت العلمي اجلراحي اخلاص
ضوي من غَت
ض البناء نىػ ىق ى
دبيداف علم التشريح  .أما مصطلح التقويض  ،فهو من قوض ك"قىػ َّو ى
ىقٍد وـ" .5كلعل ىذا ادلفهوـ أقرب إذل مفهوـ الغريب للتفكيكية  ،إال أف مصطلح التفكيكية ىو
ت ركاجو يف ساحة التداكؿ.
الذم أثب
الصفحة

الًتمجة

ادلصطلح

146

خطاب
أديب

Discours
Littéraire

لقد سبق كأف تطرؽنا دلصطلح  littéraireكاآلف سنكتفي دبعاجلة مصطلح .Discours
 -1البازغي سعد  ،الركيلي ميجاف  ،دليل الناقد األدبي  ،ادلركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،ادلغرب  ،ط،2002 ، 3
ص .107
 -2الغذامي عبد اهلل ،الخطيئة و التكفير :من البنيوية إلى التشريحية  ،ادلركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،ادلغرب،
ط ، 2006 ،6ص .48

 - 3ادلعجم الوسيط  ،مادة شرح  ،ص. 477
 - 4ادلعجم يف اللغة العربية ادلعاصرة  ،ص .757
 - 5لساف العرب  ،مادة قوض  ،ص .3775
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مصـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـح ):Discours )littéraire
دراسـ ـ ـ ـ ـ ـة ـ
 )1ـ
ؽلتد تأصيل مصطلح  Discoursإذل الالتينية »  " « Discoursusالذم ىو دبعٌت
" ذبرم يف كل اإلذباىات " قبل أف ػلمل معٌت " احلديث  ،ك احلوار أك ادلقابلة ".أما يف ميداف
العلوـ اإلنسانية  ،كيف ظل تفوؽ النموذج اللساين  ،فقد أصبح موضوعا للعلم ك النقد".
ترمجتنا–Discours : n. m. est l’emprunte du latin « discoursus » qui signifie
« « action de parcourir en tous sens » avant de prendre la valeur de
conversation entretien ». Dans les sciences humaines, le discours
avec la prééminence du modèle linguistique devient un objet de
science et de critique1.

بػ:
مصطػؿح  Discoursػ ػ ػ ػ
ػ
بينمػ ػ ػ ػا يعرؼ قاـ ػ ػ ػ ػ ػكس الركس
Discours : « réalisation concrète, écrite ou orale , de la langue
considérée comme un système abstrait . Enoncé supérieur à la
phrase , considéré du point de vue de son enchaînement »2.

دبعٌت " :التحقيق الفعلي للغة  ،اليت ىي نظاـ رلرد  ،إما عن طريق الكتابة أك اإللقاء  ،كه ك ذلك
ادلتلفظ الذم ىو أعلى مستول من اجلملة ينظر إليو من حيث التسلسل " –.ترمجتنا-
بينما يذىب قاموس النقد األديب إذل تعريف  Discoursعلى النحو اآليت  :ىو
مقصد بو ربليل اخلطاب كيصبح
" رلموع اجلمل ادلرتبة اليت تشكل كحدة متناسقة .كيف ىذا ادلقاـ ي

- Le Robert ,op.cit, P 610.
- Le petit Larousse illustré ,op.cit , P 326.
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ادؼ" للنص "  ،كما قد ػلمل معٌت اخلطاب الشفهي لغرض اإلقناع كادلوجو لفئة معينة .
ىنا مر ا
ك قد يأخذ مفهوما خاصا كذلك يف ميداف السرد كاللسانيات" -.1ترمجتنا -
فإذا تأملنا مفهوـ ادلصطلح ىنا كجدناه يتمركز حوؿ زلاكر لعل أعلها :قد يكوف دبعٌت
ادلتلفظ أك ادلكتوب  ،كقد يكوف دبعٌت كحدة توازم أك تفوؽ اجلملة  ،ليتوسع معناه كيأخذ معاين
عديدة حسب السياؽ الذم يرد فيو  .فهو مصطلح ػلمل شحنة داللية تقبل التأكيل يف سلتلف
احلقوؿ ادلعرفية دكف كضع إطار تعريفي زلدد لو.
 )2تحليل ترجمة مصطلح :Discours
بالرجوع إذل اللغة العربية صلد الناقد قد اقًتح مصطلح "حديث أديب " كمقابل دلصطلح
»  « Discours littéraireالذم يعٍت حبسبو مصطلح ا " يستعملو الناقد للداللة على اعتبار
األثر أك النص األديب  ،حديث أك مقاؿ زلورىا اللغة اليت تعد لساف حالو  ،كتعد سبب لقوتو
كسببا يف تشكيل عناصر تكوينو كإضفاء كل ما لو من داللة "  . 2ك الواضح أف حجازم يعترب
اللغة ىي ادلكوف األساسي للنص اليت هبا ؽلكننا أف نعرب عن ظاىرة ما بطريقة متناسقة كذات
حديثمع آخر :بادلو
ا
داللة معربة  .كاحلديث يف العربية مشتق من "ح ٌدث  :أخرب كأعلم  ،أجرل
الكالـ كاألخبار كحديث ج أحاديث  :تبادؿ الكالـ بُت شخصُت أك أكثر  ،موضوع يدكر عليو
احلديث ىنا يقتصر على رلرد الكالـ بُت شخصُت  ،فًتمجة ادلصطلح حبديث ال
الكالـ "  . 3ؼ
يويف بادلعٌت احلقيقي الذم ػلملو ادلصطلح  ،ألف احلديث ىو مصطلح عاـ ال يدؿ على
تٌؿ على
سلتص حبقل معُت  .كاحلديث كلمة د
اإلختصاص السيما ك قد ربطو باألدب  ،أم جعلو ا
أديب خلصصناه حبقل األدب
حديث ا
ا
تبادؿ الكالـ بغض النظر عن شخصية متلفظو  ،بينما لو قلنا
الذم لو خصوصياتو كركاده  .أما بالعودة إذل الفكر العريب النقدم  ،ؼصلد أف مصطلح
 Discoursيقابلو مصطلح اخلطاب  ،كىو من ادلصطلحات احلديثة اليت دخلت حقل الدراسات
ناتج عن احتكاكنا بالتيارات
النقدية  .ك قد كاف تبٍت ىذا ادلصطلح يف الفكر العريب النقدم ا
- Dictionnaire de la critique littéraire ,op.cit , P 61 – 62.

 - 2حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص . 146
 - 3معجم اللغة العربية ادلعاصرة  ،ص .259 – 258
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الغربية  ،كسعيا منا دلواكبة التيارات اخلاصة على الساحة النقدية  .كبالرغم من تعدد ادلفاىيم اليت
يطرحها مفهوـ اخلطاب كاليت فرضت تعددا يف التعاريف  ،إال أف ىذا دل يقف عائقا أماـ احتاللو
موقعا زلوريا يف مجيع األحباث  .كمصطلح اخلطاب اسم مشتق من مادة (خػ-ط-ب) كقد جاء
يف لساف العرب " اخلًطىاب ادلخاطىبةي ىو مراجعةي ال ىكالىًـ كقد خاطبو بالكالـ سلىاطىبة ً
كخطىابنا ك يعلا
ي يى
يى ى ى
ى
يتخاطباف".1أما يف معجم اللغة العربية ادلعاصرة  ،فنجده ػلمل دالالت سلتلفة حبسب السياؽ
الذم يرد فيو منها " :رسالة  ،ك كالـ موجو إذل مجاىَت  ،كزلاكرة  ،جداؿ  ،كالـ".2
أما اصطالحا  :فاخلطاب ىو  " :مظهر ضلوم مركب من كحدات لغوية ملفوظة أك
مكتوبة  ،زبضع يف تشكيلو كيف تكوينو الداخلي لقواعد قابلة للتنميط كالتنميق كالتعيُت شلا ذبعلو
خاضعا لشركط اجلنس األديب الذم ينتمي إليو أسرديا كاف أـ شعريا "  ، 3دبعٌت أف اخلطاب ىو
عامل تضافر بُت عناصره  ،فهو كلي كليس كحدات جزئية مفرقة  ،كلو رلموعة من اخلصائص اليت
تنظمو كما تحدد داللتو  ،طبقا للحقل ادلعريف الذم ينتمي إليو  ،فنجد مثال  :اخلطاب
السياسي ك اخلطاب النقدم كاخلطاب األديب  .ك نستنتج أف ادلًتجم لو قاـ بًتمجة ادلصطلح
حديثكؼلضع للزبصص الذ م
ا
خبطاب ألكىف بادلعٌت ادلًتجي  ،ذلك أف اخلطاب ػلمل معٌت
ينتمي إليو  .ف ػ ػ ػ ػ  Discours littéraireىو خطاب أديب  ،أم خاص دبيداف األدب الذم يستلزـ
بشركطو  ،فاألدب أرقى من أف يقاؿ عليو حديث.

الصفحة

الًتمجة

ادلصطلح

146

حيوم (دينامي)

Dynamique

 - 1لساف العرب  ،مادة (خػ-ط-ب)  ،ص .1194
 -2ادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة  ،ص .396
-3خالدم عبد الرحيم  ،يف اخلطاب ك ربليل اخلطاب  ،موقع  :احلوار ادلتمدف مت تصفح ادلوقع بتاريخ 2014/04/12 :
على الساعة http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=212025 ، 14:30:
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دراسـ ـ ـ ـ ـة مصطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـح dynamique:
 )1ـ

تشَت كلمة »  « dynamiqueيف أصلها اإلغريقي إذل القوة
»  « dunamikosاليت تعٍت "قوم ك فعاؿ "  .كما اشتق منها لفظ

 ،فهي مشتقة من
»  « dunamisالذم

استخدـ يف سياقات متعددة  ،بينما استعملت صفة ىذا الفعل ألكؿ مرة يف ميداف ادل يكانيك
ك محلت معٌت منافيا للثبات ك السكوف .أما يف النصف الثاين من القرف التاسع عشر
دخلت ىذه الكلمة حقل العلوـ اإلجتماعية للتعبَت عن اجلانب ادلتغَت للحياة (التطور)

 ،فقد
" .

– ترمجتنا -
Dynamique : « adj et n.f est emprunté (1692) au grec
« dunamikos » :« puissant,
» efficace
dérivé
tardif
de
dunamis : « force ». Dunamis est employé avec nombreux sens
particuliers. Dynamique est relevé pour la première fois en
mécanique, il s’oppose à statique .Au milieu de XIXe, il qualifie la
sociologie (mot nouveau) qui étudie la vie en mouvement, le
progrès ».1

ؼجده يعرؼ ادلصطلح بدالالت سلتلفة  ،منها ما يتعلق حبقل
أما قاموس الركس الفرنسي  ،ف
"ادليكانيك الذم يدرس العالقة بُت القول ك احلركات الناذبة عن ىذه األخَتة ٌ .أما يف ميداف علم

النفس  ،فيعرب عنو بدينامية اجلماعة  ،ك ىي رلموع القوانُت التجريبية اليت ربكم سلوؾ رلموعة

زلددة  ،ك ىذا استنادا إذل مالحظة كجود نظاـ التكافل بُت أعضائها  .كما ػلمل ىذا ادلصطلح
معٌت تغَت احلياة اإلجتماعية ك تطورىا  ،ك قكخاص دبيداف علم اإلجتماع"  - .ترمجتنا-
, op.cit, p 638.
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Dynamique : « partie de la mécanique qui étudie les relations entre
les forces et les mouvements qu’elles produisent et en Psychologie :
dynamique de groupe : « ensemble des lois qui régissent le
comportement d’un groupe défini fondées sur un système
d’interdépendance entre les membres du groupe ». En sociologie
partie qui étudie les changements dans l’évolution des faits
sociaux » .1

ك يتضح شلا سبق أف مصطلح  dynamiqueيف أصلو الغريب ػلمل شحنات داللية سلتلفة ،
فقد كاف يف بادئ األمر ؼلتص حبقل ادليكانيك للتعبَت عن حركة القوة  ،مث توسع ىذا ادلعٌت ليمتد
إذل ميداف علم النفس  ،فيأخذ معٌت القول الفردية أك اجلماعية اليت تتفاعل بطريقة حيوية فيما
بينها  ،ك ىذا بشكل توافقي أك اعًتاضي  .أما يف ميداف علم اإلجتماع  ،فو ك معرب عن حركة
التطور احلاصل داخل ىذا اجملتمع.
ك بعد الوقوؼ على داللة ىذا ادلصطلح يف بيئتو األصلية

 ،سنقف على معناه يف ثقافتنا

كيف انتقل إذل ميداف النقد األديب ادلعاصر؟
العربية  ،ؼ
 )2تــحليـ ــل ترج ـ ــمة المصطـ ـ ــلح :
بالرجوع إذل كتاب مدخل إذل مناىج النقد األديب ادلعاصر ،صلد أف حجازم قد ترجم
ادلصطلح ب ػ ػ :حيوم ( دينامي ) الذم ىو " احلركة كالتغَت  ،ك عدـ الثبات  ،فدينامية البنية مثال
تعٍت ربوذلا خالؿ الزمن  ،فبنية األثر عند جولدماف بنية دينامية متغَتة  ،ترتبط

بتغَت الظركؼ

ادلوضوعية احمليطة باألثر"  .2فادلفهوـ ادلقدـ من طرؼ ادلًتجم يركز ىو األخر على فعل احلركة
ك التجديد  ،ألف بنية األثر ك ما يطرأ عليها من تغيَت زلكوـ بالظركؼ احمليطة هبا  .فالعمل األديب
1

- Le petit Larousse illustré, op.cit , p 341.

 -2حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص . 146
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ما ىو إال انعكاس للظركؼ احمليطة بو اليت ىي يف حركية مستمرة  .أما لفظ حيوم  ،فهو مشتق
من "حيي  ،حياة كاف ذا ظلاء ك ىو اسم منسوب إذل حي ذك أعلية ضركرة  ،تغيَت"

.1

ك يتضح أف مصطلح حيوم ػلمل يف ثناياه معٌت احلركة ك عدـ الثبات  ،أم التغيَت  ،ك ىذا ما
ػلملو ادلعٌت اإلصطالحي .فقد ترجم ادلصطلح ترمجة حرفية مستخدما آلية اجملاز  ،ألنو استعار
ىذا اللفظ من حقل ادليكانيك إذل النقد للتعبَت عن تغيَت بنية األثر اليت تتسم بالتجديد ك عدـ
السكوف  ،كلكنو أضاؼ مصطلح دينامي الذم ىو اقًتاض حريف .ك ىذا ما صلده كذلك يف
قاموس ادلنهل الذم ترجم ادلصطلح

Dynamique

بػ ػ ػ ػ ػ  ":دينامي  ،دينامكي  ،ربريكي "

2

باقًتاضو اقًتاضا حرفيا  .فمصطلح دينامكي ك دينامي ىو الرسم احلريف للمصطلح األجنيب  ،يف
حرؾ حركا ك حركة خرج عن سكونو"
حُت لفظ ربريكي ىو من " ي

 . 3ك ىذا ادلصطلح قد

تبناه كذلك ادلسدم الذم ترجم ادلصطلح حبركية  ،4أم دبعٌت الشيء ادلتميز بفعالية مستمرة أك

تغَت مستمر .ك لعل مصطلح احلركية ىو برأينا األكثر مشوال للمعٌت ك األنسب من حيث الًتمجة
من حيوم احلامل دلعٌت احلياة ،أم معٌت النمو  .فاإلنساف يف حياتو ؽلر دبراحل ( من اخللق إذل
ادلوت)  ،أم ال يبقى ساكنا  ،ك لكن دبجرد بلوغو مرحلة ادلوت  ،أم السكوف التاـ  ،فإف كل
األشياء ستذىب (الزكاؿ)  ،كىذا ما يتناىف مع أصل الكلمة  ،ألف الثبات الذم ىو نقيض احلركة
فيو استقرار ك حفاظ على تلك احلالة  .غَت أننا صلد مصطلح "دينامي" ىو الذم فرض كجوده
على ساحة التداكؿ  ،ك ىذا ما جعل الناقد يضيفو  .فادلصطلح الشائع أحسن من صحيح
مهجور .
 -1ادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة  ،ص .357

 -2ادريس سهيل  ،المنهل :قاموس فرنسي -عربي  ،درا اآلداب ،بَتكت  ،ط  ، 33ص .426

 -3ادلعجم الوسيط  ،مادة حرؾ  ،ص.421
4
 ادلسدم عبد السالـ  ،األسلوب ك األسلوبية  ،ص .21899
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الًتمجة

ادلصطلح
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تأكيل

Herméneutique

 )1دراسة مصطلح : herméneutique
لقد كرد ادلصطلح يف ادلدكنة هبذا الرسم احلريف  ، herménéutiqueك على األرجح ىو
اخلطأ مطبعي .ك إذا نظرنا إذل ادلادة اللغوية األكذل اليت تشكل منها صلدىا "ترجع إذل اللغة اليونانية
( hermêneutikê )1777الذم ىو " فن التأكيل ك اإلفهاـ " ادلأخوذ من الفعل
 ، hermêneueinيعٍت " ٌأكؿ كشرح " .أما يف سنة  1803فإف ادلصطلح صار يعٍت تأكيل
الكتاب ادلقدس كالنصوص ادلقدسة  .ك يف القرف العشرين  ،كباألخص يف ميداف السميائيات ،
أصبح يدؿ على " نظاـ تأكيل لسلسلة من العالمات  .أما يف العصر احلديث  ،فقد تطور
اختالؼ"
ادلعٌت ك ق
بفضل أعماؿ ىيسرؿ يف فرنسا على يد ريكور الذم يركز على تعدد
– ترمجتنا-
Herméneutique : « adj et n.f. emprunté (1777) au grec
hermêneutikê « art d’interpréter , de faire comprendre » du verbe
hermêneuein « interpréter , expliquer » , en 1803 , signifié
l’interprétation de la bible , des textes sacrés . Au XXe, le mot
signifie spécialement dans le contexte de la sémiologie « système
d’interprétation d’une séquences de signes, herméneutique moderne,
développée après les travaux du Husserl , en français du Ricoeur ,
insiste sur la divergence et la multiplication des sens »1.

بين ػ ػ ػ ػ ػ ػم ػ ػػا يورد قام ػ ػ ػ ػ ػػوس الركس التعػ ػ ػ ػ ػريف اآليت :

- Le Robert , op.cit , P956.
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« Théorie de l’interprétation des signes comme éléments
symboliques d’une culture et en exégèse biblique , ensemble des
règles permettant de déterminer tout à la fois le sens littéral de
l’écriture et son sens existentiel ».1

أم ىي "نظرية تأكيل العالمات كوحدة دالة على ثقافة ما  ،كيف تفسَت الكتاب ادلقدس  ،فهي
رلموع القواعد اليت تقود إذل ربديد ادلعٌت احلريف للكتابة ككذا ادلعٌت الفعلي ذلا"  -.ترمجتنا-
يف حُت يقدـ قاموس النقد األديب التعريف اآليت دلصطلح " :herméneutiqueالتأكيلية
ىي فن تأكيل العالمات الناتج عن الفكر اذليدغرم  ،أك بادلعٌت األدؽ ىي نظرية تأكيل
النصوص األدبية ك تفسَتىا  ،ك قد انبثقت عن تفسَت الكتاب ادلقدس ك تبحث يف ادلعٌت اخلفي
للنصوص  ،فهي ال تركز على ىيكلة النص كإظلا على معناه" -.ترمجتنا –
Herméneutique : « Art de l’interprétation des signes ». Cette
réflexion philosophique issue de la pensée d’Heidegger, au sens
strict herméneutique désigne une méthode d’interprétation de texte
littéraire. Issue de l’exégèse biblique qui recherche le sens caché du
texte. Au delà de l’examen des structures (elle cherche le sens). 2

إف ادلتأمل يف مصطلح  herméneutiqueىنا غلده يرتبط بصورة الفتة باألصوؿ اؿدينية
ك اؿفلسفية  ،ذلك أفق استعمل يف الالىوتية  ،غَت أف ىذا ادلفهوـ اتسع تدرغليا ،ليشمل ميادين
أخرل  ،ؾالعلوـ اإلنسانية كالنقد األديب  ،ك دبعٌتاه تأكيل ما ػلملو النص من رموز  ،أل ف اللغة
تقكـ بوظيفتُت األكذل تعبَتية كالثانية رمزية  ،أم ادلعٌت احلقيقي الذم ربملو اللغة.

- Le petit Larousse illustré, op.cit , P 498.

1

- Dictionnaire de la critique littéraire , op.cit , P 91.

2
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 )2تحليل ترجمة مصطلح :

يقًتح مسَت حجازم مصطلح التأكيل كمقابل دلصطلح  herméneutiqueالذم ىو
" مفهوـ يشَت إذل تفسَتات اإلشارات النصية  ،باعتبارىا عناصر رمزية معربة عن النص كعن
احلضارة اليت نشأ أك ظهر فيها كىذا ادلفهوـ شائع يف حبوث كدراسات النقاد كالباحثُت الذين
يعمدكف يف أعماذلم على نظرية التلقي كالقراءة ادلفتوحة "  .1فادلصطلح حسب الناقد يقوـ ىو
اآلخر على مفهوـ تفسَت اإلشارات اليت ػلملها النص  ،باعتبارىا رموزا ذات داللة تعرب عن الواقع
ىو مأخوذ من ( ٌأكؿ) كىو  :دبعٌت "
كالعوامل ادلتحكمة يف إنشاء النص  .أما مصطلح تأكيل  ،ؼ
كتأكلو
األ ٍىكؿي  :ا ُّلر يجوعي ى
َّيء ىر ىج ىعو ك َّأكىؿ الكالـ َّ
َّيءي يىػ يؤٍك يؿ أ ٍىكنال كـ آ نال :ىر ىج ىع ك َّأكىؿ إليو الش ٍ
آؿ الش ٍ
َّره كفى َّسره "2كيتضح أف ادلًتجم قد نقل ادلصطلح إذل ثقافات ق نقال حرفيا  ،أم ترمجة
 :ىدبػَّىرهي كقىد ى
حرفية كانت كفية للمعٌت  ،إال أنو كبالرجوع إذل الساحة النقدية العربية صلد أف لوذا ادلصطلح
مقابالت أخرل منها :
الصفحة

ادلرجع

الًتمجة

الفصل الثامن

ادلصطلحات األدبية
3
احلديثة

التفسَت أك
ا
اذلرمونيوطيق

147

األدب كخطاب النقد

225 - 224

معجم ادلصطلحات
5
األدبية ادلعاصرة

4

اذلَتكمنطقية
اذلَتكمنوتيكية

 -1حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص .148
 -2لساف العرب  ،مادة أكؿ  ،ص.172
 -3عناين زلمد  ،ادلصطلحات األدبية احلديثة  ،الفصل الثامن.
 -4ادلسدم عبد السالـ  ،األدب كخطاب النقد  ،ص .147
 -5علوش سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص .225 ، 224
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فإذا قمنا بتحليل الًتمجات الواردة يف اجلدكؿ صلد أنو ا اؽترضت ىذا ادلصطلح ا تؽراضا حرفيا بشيء
من اإلختالؼ يف احلركؼ  ،فهناؾ من ترجم حرؼ  Tالفرنسي بػ " ت " كىناؾ من نقلو بػ " ط
"  ،إال أف زلمد عناين يضيف مصطلح التفسَتية الذم ىو توضيح الشيء  ،كىو ادلعٌت نفسو
الذم ػلملو مصطلح التأكيل الشامل للمعٌت  ،إذ يضم بُت ثناياه معٌت التفسَت .كلعل أغلبية النقاد
العرب قد اذبهوا إذل تبٍت ادلصطلح ادلقًتض اذلَتكمنطقية  ،بالرغم من أنو يتناىف كخصائص اللغة
العربية اليت ىي لغة اشتقاقية  ،بغرض تفادم التداخل الذم يطرحو مصطلح التأكيل  ،ألف
مصطلح التأكيل  interprétationػلمل معٌت الًتمجة  ،ذلك أننا لو حاكلنا ترمجة ادلصطلح من
العربية إذل الفرنسية لًتمجناه مباشرة بػ  interprétationاليت ىي الًتمجة أك نظرية للًتمجة.أما عند
قولنا اذلَتكمنطقية  ،فإننا سنفهم مباشرة أننا نقصد معٌت تأكيل النصوص  ،يف إطار ىذه النظرية ال
غَت ،كلكن ؽلكننا أف نعتمد مصطلح التأكيل كمقابل للهَتكمنطقية بشيء من اإلضافة كأف نقوؿ
" فن التأكيل "  ،كىذا لغرض التوضيح.
الصفحة

الًتمجة

ادلصطلح

149

تقليد

imitation

 )1دراسة مصطلح :imitation
يرجع القاموس التأثيلي جذكر كلمة

 imitationإذل الالتينية  imitatioاليت ىي دبعٌت

"نسخة" ،ك قد استعملت يف سنة  1543يف رلاؿ األدب دبعٌت "ازباذ ركاية ما كنموذج".
Imitation : « est emprunté (1236) (imitacion 1488, ymitation) au
dérivé latin imitatio « copie ». S’emploie dans le domaine de la
littérature (1543) pour action, fait de prendre une œuvre pour
modèle » .1
Le Robert, op.cit , p 998.
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بينما يقًتح قاموس الركس التعريف اآليت دلصطلح :imitation
Imitation : « action d’imiter qqn ou d’évoquer qqch. A l’imitation
de sur modèle, action de produire artificiellement une matière, un
objet, ou de faire une copie d’un objet de valeur ».1

أم ىي "فعل تقليد شخص ما أك استحضار شيء ما ،على ظلوذج  ،أك ىي إنتاج اصطناعي
دلادة أك ىي اإلستنساخ من شيء ذم قيمة" – .ترمجتنا -
كيتضح لنا شلا سبق أف ادلعٌت ىنا غلعل من التقليد ازباذ الشيء ظلوذجا يقتدل بو  ،أك ىي
تشكيل شيء ما على ظلط أك منواؿ شيء أخر.
 )2تحليل ترجمة مصطلح : imitation
أما يف اللغة العربية  ،فنجد مسَت حجازم قد ترجم ىذا ادلصطلح بػ ػ " تقليد" الذم ىو
"سلوؾ أك تصرؼ ،يقوـ بو شخص من أجل إعادة فكر أك سلوؾ أك مشهد عن طريق األداء
الذم يعتمد على الفعل الواعي أك الغَت الواعي"2 .ك ال نرل أف ادلفهوـ ادلقدـ من طرؼ ادلًتجم
ؼلتلف عن ادلعٌت األصلي للمصطلح  ،ألف كالعلا يعترب التقليد إعادة لسلوؾ عن طريق أداء
ادلشهد نفسو  ،إال أنو ربط ىذا ادلفهوـ بالوعي كالالكعي  ،أم باجلانب النفسي للشخص  ،كلعلو
يقصد التصرفات الالإرادية اليت يقوـ هبا الفرد كىو فاقد للوعي على سبيل ادلثاؿ :الكالـ أثناء
النوـ ،فهو إعادة سبثيل ألحداث جرت يف حالة الوعي.فادلًتجم قد ترجم ادلصطلح ترمجة حرفية يف
السياؽ اللغوم ذاتو ،ك قد كرد يف ادلعجم األديب مفهوـ التقليد على النحو التارل" :ازباذ أثر فٍت
ظلوذجا كالنسج على منوالو ،إما من حيث ادلضموف ،كإما من حيث األسلوب كإما من حيث
االثنُت معا"  3كالتقليد مشتق من "قلد ،يقلد ،تقليدا ،فهو مقلد كادلفعوؿ مقلد كقلد فالف أتبعو
Le petit Larousse illustré, op.cit , p 520.

 -2حجازم مسَت سعيد ،ادلرجع السابق ،ص.149
3ػ  -جبور عبد النور  ،ادلعجم األديب ،دار ادلاليُت للطباعة كالنشر ،بَتكت  ،ط ،1989 ،2ص.76
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فيما يقوؿ أك يفعل من غَت تأمل كال دليل ما كاف كاقتدل بو" .1ك قد كفق ادلًتجم يف نقل ادلعٌت
دبا يتوافق كلغتنا  ،ألف معٌت التقليد يف العربية ػلمل الداللة نفسها اليت ػلملها ادلصطلح األجنيب ،
أم أهنا ترمجة حرفية أكفت بادلعٌت ادلراد إيصالو .كصلد مصطلح التقليد بكثرة يف ميداف الشريعة
اإلسالمية الذم ىو دبعٌت إتباع اإلنساف غَته فيما يقوؿ أك يفعل معتقدا احلقيقة فيو ،من غَت نظر
كتأمل يف الدليل كىو بعدة أنواع .كعليو  ،فإف التقليد ال ؼلرج عن فعل إتباع الغَت يف أفعاذلم
كسلوكياهتم .إال أنو  ،يف ىذا ادلقاـ كاف األجدر بنا أف نقوؿ زلاكاة بدؿ تقليد ألف  ،التقليد ىنا
دبعناه االغلايب ال السليب .
الصفحة

الًتمجة

ادلصطلح

150

قراءة مضمرة

implicite

 )1دراسـ ـ ـ ــة مص ـ ـ ـ ــطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح : implicite
بالعودة إذل أصل مصطلح  impliciteصلده مشتقا من الالتينية  implicitusاليت
ىي دبعٌت  " :يشتمل ك ينطوم "  ،أك ما يفهم ضمنيا  .ك قد استخدـ ىذا ادلصطلح ألكؿ مرة
يف سياؽ ديٍت للتعبَت  ،مث استعمل دبعٌت معقد (  )15429ك غامض ( . )1671أما يف سنة
 ، 1690فقد أصبح دبعٌت  :ما دل يتم التعبَت عنو رمسيا أك ما ىو متضمن يف حدث أك قضية،
كىذا ىو ادلعٌت الشائع اآلف ك ادلستعمل يف حقوؿ عديدة  ،ك يستخدـ ىذا ادلصطلح كنقيض
دلصطلح "الصريح" .
Implicite : « adj. et n.m est un emprunt (1488) au latin implicitus
« enveloppé » , d’où « sous- entendu » .le mot apparaît en premier
lieu dans un contexte religieux . il est attesté ensuite aux sens de
 -1ادلعجم يف اللغة العربية ادلعاصرة  ،ص .1179
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« compliqué » ( 1549) ; « obscur » (1671) qui ont disparu , puis
s’applique (1690 , Furetière) à ce qui , sans être formellement
exprimé est virtuellement contenu dans un fait une proposition
aujourd’hui seul vivant viennent des emploies spécialisés le mot
s’oppose à explicite »1.

يف ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت صل ػ ػ ػ ػ ػ ػػد قام ػ ػ ػ ػ ػ ػػوس الركس يقدـ التعػ ػ ػ ػ ػ ػريف اآليت :
Implicite : « qui est contenu dans une proposition sans être
exprimé en termes précis , formels , sous - entendus »2 .

أم "الكالـ ادلتضمن يف مجلة دكف ما يتم اإلفصاح عنو بعبارات رمسية دقيقة  ،ك لكن مضمرة " .
–ترمجتنا -
أما اصطالحا  ،فنجد أ.كربرات أكريكشيوين

( )A. kerbrat-Orecchioni

تعرؼ ادلعٌت

الضمٍت كاآليت  :ىو الذم ال ؽلثل عادة موضوع القوؿ ،يف حُت ؽلثل ادلصرح عادة ادلوضوع،
ك لكن قد ؽلثل يف بعض أساليب اخلطاب ادلوضوع األساسي للقوؿ .ك ىو نوعاف  :ادلفًتضات
(  )présupposésك

ادلضمرات ) .3 (sous – entendus

ك طللص شلا سبق إذل أف ىذه التعاريف تتفق حوؿ نقطة مفادىا أف ادلعٌت الضمٍت ىو الذم
دل يصرح بو مباشرة  ،ك إظلا ىو مضمر بُت السطور  .أما ادلعٌت ادلستنبط  ،فهو بيد القارئ الذم
يستشفو من قراءتو للنص.

1

- Le Robert , Op.cit , p 1003.
- Le petit Larousse illustré , Op.cit , p 523.
 - 3ينظر  :زلمدم بوزينة فائزة  ،المعنى الضمني  l’implicite /في الترجمة األدبية  ،رسالة ماجستَت ،جامعة اجلزائر ،

2

 ، 2006/2005ص .24ك ينظر :

Dictionnaire lexique des termes littéraire, op.cit, p 223.
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 )2تحليل ترجمة المصطلح :

يًتجم حجازم مصطلح  impliciteالفرنسي بػ ػ ػ  :قراءة مضمرة كتعٍت  :مفهوما
"يستخدمو الناقد للداللة على إبراز جانب غامض يف النص فهو ( النص ) يتضمن عناصر
ك أشياء دل يستطع أحد أف يراىا نظرا ألنو يعتمد يف بنائو على الزمن ك ػلدث القارئ عن
اإلجتماعي ك التارؼلي من خالؿ ما قد يبدك مجاليا أك ركحيا أك أخالقيا فًتة تارؼلية زلددة" ، 1
أم أف معٌت النص يبٌت بالطريقة نفسها للقراء  ،ك لكن اإلختالؼ يكمن يف فهمو من قارئ إذل
آخر  ،ك ىذا راجع إذل إختالؼ العالقة اليت ينشئها ىذا القارئ مع النص عن تلك اليت ينشئها
القارئ اآلخر مع النص نفسو  .فلكل قارئ انفعاؿ خاص مع النص  ،بالرغم من أنو يسلك
القراءة نفسها اليت يفرضها النص على مجيع القراء .فحجازم غلعل من تفسَت قصدية الكاتب
بيد الناقد ال القارئ  ،ك بالتأمل يف ترمجة ىذا ادلصطلح صلد أف ادلًتجم قد أكرد مصطلح
ضمر ك يضمر الشيء:
"مضمر" مقابال للمصطلح األجنيب  impliciteك ادلشتق من" ى
ض ىمر  ،ي

مر :اخلفي أك احملمي"  ،2ك منو ادلعٌت
أخفاه ك يقاؿ أضمر يف نفسو أمرا :عزـ عليو بقلبو ك ٌ
الض ي
اللغوم الذم ػلملو مصطلح اإلضمار ،أم اخلفي الذم دل يتم التصريح بو  ،ك ىذا ما يتوافق

ك ادلعٌت األصلي للمصطلح األجنيب  ،إال أننا صلده قد أضاؼ مصطلح قراءة الذم ال صلد لو
مقابال يف اللغة الفرنسية ك ىو  . lectureفكلمة قراءة ىنا كلمة زائدة أثقلت ادلعٌت حىت ك لو
اعتربنا ىذا من باب التوضيح  ،فإف ادلعٌت الضمٍت ال يتم اكتشافو إال بعد القراءة  ،ك ىذا شيء
بديهي  .فالتقنية اليت استعملها يف الًتمجة ىي التفسَت ك الشرح باسم ك صفة .
كلكن بالعودة إذل الساحة النقدية صلد مصطلح القارئ الضمٍت

) ،) lecteur implicite

فاحلديث عن القارئ الضمٍت يستدعي احلديث عن نظرية التلقي اليت نشأ يف حضنها ك اليت
 -1حجازم مسَت سعيد  ،ادلرجع السابق  ،ص .150
 -2ادلعجم الوسيط ،مادة ضمر ،ص .543
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نقلت السلطة من ادلؤلف لتضعها بيد القارئ  ،ليصبح ىو اآلخر منتجا للنص حسب كجهة نظره
ك تأكيلو .يف حُت صلد أف ىذا ادلصطلح قد ترجم دبقابالت أخرل ىي :
الصفحة

ادلرجع

1

223

األسلوب ك األسلوبية

139

ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة

الًتمجة

ادلصطلح

ضمٍت

implicite

ضمٍت

ك بالرجوع إذل أصل الكلمة يف القواميس العربية  ،صلدىا دبعٌت" :اجلزء غَت الظاىر من التعبَت،
.2

( يف اجلملة أك اخلطاب ) معارضا بذلك مصطلح ( ادلباشرة )  ،ادلكوف للجزء الظاىر"
ضلوهي الشيء  :احتواه ك اشتمل عليو
ض ىمانىةن ك تى ى
ض ىمننا ى
ض ًم ىن ى
ك الضمٍت مشتق من " ى
ض َّم ىن ال ًوعاءى ك ى
ك العبارة دبعٌت  :ك التضمُت منها  :ايقاع لفظ موقع غَته ك معاملتو ليتضمنو معناه ك اشتمالو
عليو" . 3ك صلد أف ىذا ادلصطلح ىو اآلخر قد أدل بادلعٌت األصلي للمصطلح  ،ك ىو اإلحتواء
ك عدـ اإلفصاح  ،إضافة إذل كونو ادلصطلح األكثر تداكال ك استعماال كمقابل للمصطلح
الفرنسي.
الصفحة

الًتمجة

ادلصطلح

154

مصدر النقد األديب

Origine de la critique

 )1دراسة مصطلح ) : origine de la ( critique

 -1ادلسدم عبد السالـ ػ األسلوب ك األسلوبية  ،ص .223
 -2علوش سعيد ،ادلرجع السابق  ،ص .139
 -3ادلعجم الوسيط  ،مادة ضمن .544 ،
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originem

ادلشتقة من

origo

دبعٍت "مصدر،

كميالد ،ك منشأ" – .ترمجتنا -
Origine : est emprunté (1470) au latin « originem » accusatif de
origo - inis « source , provenance, naissance »1

أما قاموس الركس  ،فيقدـ التعريف اآليت:
L’origine : « commencement de l’existence de qqch , ce qui
provoque l’apparition de quelque chose, source, cause »2.

أم  ":البداية الفعلية لشيء ما ،أك الذم يتسبب يف ظهور شيء ما ،مصدر ك سبب".
ترمجتنا -فهذاف ادلعنياف متقارباف إذل حد كبَت ،فكالعلا يعرب عن النشىأة أم البداية األكذل  ،أك ما
يتسبب يف ظهور شيء ما.
 )2تحليل ترجمة مصطلح : origine de la critique
أما يف اللغة العربية  ،فنجد مسَت حجازم يًتجم ادلصطلح بػ ػ " مصدر النقد األديب" الذم
يعٍت حبسبو "مصطلح يشَت إذل ادلنابع األكذل للنقد اليت تتمثل يف مؤلفات أفالطوف ،أرسطو،
دانيت ،مونتسكيو كمداـ دم ستيل سانت بيف كالنسوف"  . 3فلو دققنا يف ترمجة ادلصطلح لوجدنا
مصطلح "أديب" زائدة عما يقابلها يف ادلصطلح الفرنسي .فادلًتجم ىنا ترجم ادلصطلح بشيء من
الزيادة كىذا ما يسمى تثميَتا  ،كيستعمل ىذا لغرض التوضيح  .أما مصطلح مصدر ،فهو من

- Le Robert , Op.cit , p 1383.
- Le petit Larousse illustré, Op.cit , 720.

 -3حجازم مسَت سعيد ،ادلرجع السابق ،ص.154
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ص ىد ير ما يصدر
كص ىد ىر الشيء عن غَته نى ىشأ كادلى ٍ
كص يد نكرا :ىكقى ىع كتىػ ىقىرر  ،ى
ص ٍد نرا ي
ص ىد ىر األ ٍىمر ،ى
الفعل " ى
عنو الشيء" 1.ك نستنتج من ذلك أف مصطلح "مصدر" ػلمل يف ثناياه معٌت ادلنابع اليت يستمد
منها الشيء .فادلًتجم ىنا ترجم ادلصطلح ترمجة حرفية  ،إال أننا ألفنا أف كلمة مصدر تقابل
ادلصطلح األجنيب  sourceكليس  ، origineك أف ىذا األخَت يًتجم غالبا بػ ػ" أصل"  .كبالرجوع
ىص يل
أص نال :استقصى حبثو حىت عرؼ أصلو كأ ٍ
ىص ىل الشيءٍ .
إذل معجم الوسيط صلده دبعٌت " :أ ى
الشيء :أساسو الذم يقوـ عليو كمنشؤه الذم ينبت منو كأصوؿ العلوـ :قواعدىا اليت تبٌت عليها
األحكاـ". 2
كالواضح أف ترمجة ادلصطلح بأصل النقد األديب ػليلنا مباشرة على ادلنابع األكذل اليت استمد
منها النقد كقاـ على أساسها .كقد يكوف معٌت "مصدر" جزءا من األصل ،ألف األصل أمشل من
ذلك.

 -1ادلعجم الوسيط ،مادة صدر ،ص .510-509
 -2ادلرجع نفسو  ،مادة أصل ،ص .20
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إف ادلتأمل يف ادلصطلحات النقدية العربية يدرؾ ظاىرة التعدد ادلصطلحي مقابل ادلصطلح
األجنيب الواحد  ،ما جيعل متلقي ادلصطلحات يف حَتة من أمرىم  ،فال يعرفوف بأم مصطلح
يأخذكف  .ك يرجع ىذا إىل غياب ادلصادر ادلوحدة يف كضع ادلصطلح  ،فينشأ عن ذلك التعدد
ك التباين ادلصطلحيُت  .فبالرغم من اجلهود ادلبذكلة يف نشر ادلصطلحات العلمية ك ادلتخصصة
ك توحيدىا من قبل اجملامع اللغوية  ،إال أف ما تنتجو ىذه اذليئات العلمية من مصطلحات ظل
حبيس ادلعاجم ادلتخصصة  ،شلّا جيعل استعماذلا يقتصر على رلموعة من العلماء ك الباحثُت .
ك من حبثنا ىذا خلصنا إىل أف تتعدد ادلصطلحات النقدية العربية ك تباينها ال يلقى على عاتق
الًتمجة فحسب  ،ك إمنا ىو نتيجة تضافر عدة أسباب لعل أمهها :
أ) منالناحـيـةالنـظـري ــة:
تعدد ادلؤسسات اليت تضطلع بوضع ادلصطلحات العربية كاجملامع اللغوية ك العلمية
ك اجلامعات ك جلاف الًتمجة ك التعريب .
غياب كسائل النشر ادلصطلحي الفعالة .
غياب التنسيق بُت كاضعي ادلصطلح.
تأخر العناية بادلصطلح النقدم
التعصب لفكر خاص يرفض ك يلغي الطرؼ اآلخر  ،أم تبٍت كل ناقد للمصطلح معُت
كفق منهجو ك ميلو حىت لو مل يكن سليما من حيث الصياغة .
االختالؼ يف منهجيات كضع ادلصطلحات دبعٌت كسائل توليد ادلصطلحات  ،كمن ىذا
ادلنطلق صلد من يصوغ ادلصطلح العريب مًتمجان معناه  ،كىناؾ من يعربو  ،أم ينقلو بلفظق
األجنيب مع إخضاع ق ؿؿكزف كالنطق العربيُت  ،كيضع آخركف ادلصطلح باعتماد االشتقاؽ
أك التوليد أك النحت  ،كيرجع آخركف للًتاث العريب قصد إحياء ما فيو من مصطلحات.

112

خــــــــــــــــــاتـــــــــمـــــــــــــــــــــــة

ب)منالناحيةالتطبيقية:

ازدكاج ادلصطلح ك غموضو يف اللغة األصل  ،كىذا ما نج

د ق يف مصطلح " الصورة"

ك مصطلح  aliénationالذم يعاين من ميوعة داللية يف أصلو اللغوم .
إغفاؿ الًتاث العلمي العريب  ،ك ىذا ما نلتمسو من ترمجة مصطلح
كاف من األجدر أف يًُتجم بػ ػ ػ ػ :مقاـ بدال من سياؽ  ،ك مصطلح

 ، contexteفقد
 imitationادلًتجم

بػتقليد بدال من زلاكاة  .ك نستنج ىنا شيوع ك تداكؿ مصطلحات دخيلة رغم كجود

مصطلحات عربية تفي بالغرض .
غلبة الًتمجة ك التعريب على الساحة النقدية اليت فاقت عمليات التنظَت ك التطبيق
ك التأليف النقدم.
تعدد الًتمجات للمصطلح الواحد  ،أم الًتادؼ  .فقد كاف من الصعب يف حاالت كثَتة
اختيار مصطلح عريب زلدد على حساب ادلًتادفات الواردة األخرل خاصة عند التعامل
مع مصطلحات أقرىا اإلستعماؿ  ،بينما توجد مصطلحات عربية بسيطة ك مالئمة للتعبَت
عن ادلعٌت  :كمصطلح  déconstructionالذم ترجم بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  :التفكيكية ك التشرحيية
ك التقويضية ك مصطلح  communicationالذم ترجم ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ :اتصاؿ  ،ك تواصل،
ك إبالغ .كما استخدـ ادلًتجم تقنية الًتمجة الشارحة بإضافة مصطلحات ال صلد ذلا
مقابل يف النص األصلي

implicite

الذم ترمجو بػ ػ ػ ػ ػ ػ  :قراءة مضمرة  .ك ذبدر اإلشارة

إال أف ترمجة ادلصطلحات النقدية ليس باألمر اليسَت  ،فهي من أصعب الًتمجات ،إذ
توصلنا يف حبثنا ىذا إىل أف ترمجة ادلصلحات النقدية ىي ترمجة علمية شلكنة  ،ذلا
شركطها اليت ذبعل منها عمال ناجعا  ،يؤيت أكلو ك جينب ادلتلقي لبس اختيار ادلصطلح
أماـ ىذا الزخم اذلائل من ادلًتادفات اليت تتناىف ك شركط ادلصطلح ادلتخصص  ،فعلى
مًتجم ادلصطلحات النقدية أف جيمع بُت اإلختصاص العلمي ك التمكن اللغوم  .أما
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اإلختصاص  ،فيتطلب اإلدلاـ التاـ باللغة النقدية  ،أم أف يكوف لو علم كاسع بأصوؿ ىذا
العلم ك مناىجو ك أساليبو حىت تكوف لو القدرة على الفهم ك اإلفهاـ  .كما جيب على
الناقد أف يكوف على دراية بأصوؿ علم الًتمجة ك آلياهتا ك مبادئها ك تقنياهتا دلواكبة متطلبات
النص ادلًتجم  .يف حُت أف التمكن اللغوم أك ما يسمى "اإلزدكاج اللغوم" ،يتيح معرفة
اللغتُت ادلنقوؿ منها ك ادلنقوؿ إليها  ،أم اإلدلاـ خببايامها ك مقتضياهتما ك الثقافة ك البيئة
احمليطة بنشأة ادلفاىيم ضمنهما .ك قد ال تتوفر كل ىذه الشركط يف شخص كاحد  ،ك لكن
على مًتجم ادلصطلحات النقدية ّأال يكوف لغويا فقط حامال دلخزكف كاسع من ثقافة فقو
اللغة ،ك ال يكوف لسانيا يوقف مهو على اللسانيات العامة منها ك التطبيقية  ،أك مًتمجا
متضلعا ك مدركا خلبايا اللغات األجنبية أك حىت مصطلحيا ،حبيث يتضح لنا أف الًتمجة
النقدية ىي مثرة عمل مجاعي متكامل من أجل التوصل إىل ترمجة صحيحة ك دقيقة تُشبع
حاجة ادلتلقي .
كمادامت أسباب تعدد ادلصطلح النقدم موجودة  ،فال مندكحة من األخذ باحللوؿ الناجعة
لتفادم ىذه اإلشكاليات ك ربقيق التوحيد ادلعيارم للمصطلحات  .ك قد حاف األكاف لرفع
شعار " نحومعجموفكرنقديعربيموحد" .ك لبلوغ ىذا البد من مراعاة التوصيات
اآلتية:
 إسناد مهمة نقل ادلصطلحات إىل ىيئات علمية سلتصة مكونة من ثلة من ادلختصُت يف
حقل ( علم ادلصطلح  ،كعلوـ اللغة  ،ك الًتمجة ،ك النقد ).
 العمل ادلتناسق ك ادلنتظم ك ادلتفرغ بُت اجملامع اللغوية ك مكتب التنسيق ك التعريب
ك إنشاء ىيئات حكومية يف كل بلد تسهر على التطبيق الصارـ للتعليمات الصادرة عنها.
 استخداـ ادلصطلحات ادلعربة بدال من األجنبية .
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 جرد عاـ للكتب ادلؤلفة ك ادلًتمجة يف حقل النقد ك الوقوؼ على ادلصطلحات اليت تطرح
جدال يف تلقيها.
 العناية بالًتاث العريب ك العمل على إحياء ادلصطلحات اليت تعرب عن ادلفاىيم احلديثة
ك النهل منو  ،باعتباره ادلرجع الذم يشهد لو بصحة مصطلحاتو ك دقتها بدال من اقًتاض
ادلصطلحات األجنبية حبجة ضعف اللغة العربية .
 تكريس ركح العمل اجلماعي ك اإلبتعاد عن الفردية ك التعصب .
 إحصاء ادلصطلحات النقدية ك الوقوؼ على داللتها ك التغَتات اليت طرأت على معناىا
ك ىذا قبل إشاعتها .
 إعتماد منهجية موحدة يف تأليف ادلعاجم تعتمد على تعريف البحث عن دالالت ادلفهوـ
يف لغتو األصلية اليت نشأ فيها ك ُُحل بداللتها ك معانيها  ،ك كيف مت سحبو من معانيو
اللغوية إىل معاف اصطالحية معينة ؟ ك ىل ىذا ادلفهوـ يف تطوره قد ذباكز بشكل قطعي
داللتو اللغوية ليحمل دالالت أخرل ؟.
 العودة إىل الدالالت األصلية للمفهوـ العريب ادلًتجم الذم كضع كمقابل للمصطلح
األجنيب .
 اعتماد منهجية ك أسلوب كاحد يف التأليف مع مراعاة الدقة يف ذلك .كما جيب قبل
اعتماد ادلصطلح أف ينشر كمرحلة أكىل  ،مث يتم الوقوؼ على ردكد األفعاؿ حولو النتقاء
األدؽ قبل اعتماده يف ادلعجم  ،ك األىم ربيُت ادلعجم ليواكب ادلصطلحات ادلستجدة
السيما ك أننا يف عصر العودلة .
ك نأمل أف تكوف دراستنا ىذه خطوة يف اذباه اإلىتماـ بًتمجة ادلصطلح النقدم من قبل الباحثُت
مستقبال  ،حىت يصَت أداة موحدة ك منمطة على شاكلة اللغات األخرل.
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Problématique de la traduction des termes de la critique
littéraire contemporaine

La présente étude s’inscrit dans une relation entre la traduction
et la terminologie, elle traite de la question de traduire le terme de la
critique d’une langue vivante, à savoir le français , vers l’arabe, et
analyse les difficultés auxquelles sont soumis les efforts de
normalisation dans le monde arabe.
A travers un examen de la terminologie de la critique arabe,
nous constatons un phénomène de diversité dans les termes utilisés,
en comparaison d’un seul terme dans les langues étrangères, ce qui
provoque chez le lecteur un certain embrouillement, ne sachant quel
terme prendre en considération. Ce phénomène semble avoir pour
origine, l’absence d’une seule et unique source à même de consacrer
le terme voulu. Cette contradiction est , en outre , accentuée par le
fait que le discours critique arabe moderne s’est retrouvé sous l’effet
de nombreuse sciences humaines et sociales , telle la Sociologie et
la Psychologie , engendrant de ce fait une certaine perturbation et
interférence. Cette problématique est aggravée et compliquée lors
de la traduction et de l’arabisation des termes étrangers. Nous
pouvons ainsi cerner les problèmes de traduction des termes critique
comme suit :
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- La diversité des institutions chargées de créer les termes
arabes, tels les académies de langue, les Comités de traduction
et d’arabisation
-

La diversité dans les méthodes de création de la terminologie.

-

La dualité du terme et son ambigüité dans la langue source.

- Le non respect du patrimoine scientifique arabe.
-

le retard dans la prise en charge de la terminologie critique.
Et pour étudier la terminologie de la critique littéraire

contemporaine, nous avons d’abord procédé une étude théorique ,
puis pratique.
L’étude théorique se résume en deux chapitres, dont le
premier s’intitule « terme progression et relations », nous avons
commencé par donner une définition au terme. Aljourjani , quant à
lui , a défini le terme comme étant une appellation conventionnelle
d’un objet , après avoir été éloigné de son premier contexte et
considère que l’appellation du terme dépend de la communauté
linguistique , c’est elle qui met le terme dans son contexte . Puis
nous avons centré notre intérêt sur la terminologie et son
implication dans la recherche scientifique en général et dans la
construction des connaissances en particulier, soit dans les sciences
du langage ou dans les études littéraires. Puis, nous avons étudié
un élément vital qui est la normalisation , afin de pouvoir assurer
une communication sans ambiguïté entre spécialistes du même
domaine ou même entre spécialistes et non spécialistes. Cette
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dernière vient répondre à un besoin d’éliminer la polysémie et la
synonymie qui encombrent la langue spécialisée , laquelle diffère
de la

langue commune par son caractère monoréférentiel et

monosémique. Plusieurs organisations ont vu le jour dans ce but
et

nous

citerons

,

à

l’échelle

internationale

,le

Comité

Electrotechnique International (CEI) et l’ISO, et à l’échelle
arabe, les différentes académies implantées dans chaque pays ,
ainsi que le Bureau de Coordination de l’Arabisation sis à Rabat qui
fait un travail remarquable , en coordonnant les travaux des
différentes académies. Et en , conclusion , nous avons traité la
différence

entre

la

terminologie

et

la

terminographie, La

terminographie regroupe les diverses activités d’acquisition de
compilation et de gestion des termes, par contre la terminologie se
penche sur les questions fondamentales que soulève l’étude des
termes et propose un cadre conceptuel pour les appréhender.
Quant au deuxième chapitre intitulé « terme de la critique
et traduction » , nous avons commencé par donner une définition
de la critique littéraire et les conditions nécessaires pour parvenir à
juger les œuvres littéraires , puis nous sommes passé à l’étudie des
méthodes par lesquelles s’effectuent la formation des termes :
- la dérivation : qui consiste à former un nouveau mot à partir
d’une base portant le même sens.
- figuration, qui repêche de l’oubli un mot sorti d’usage pour
le doter d’un nouveau sens .
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-

la composition, qui consiste à créer un mot à partir de
deux autres.

- l’emprunt, qui demeure intrus tant qu’il ne s’adapte pas
au système de la langue qui l’emprunte , mais finit parfois par
s’y dissoudre avec le temps une fois qu’il est intégré au passage . A
signaler que les deux premiers sont les plus usités , car ils sont très
productifs pour la langue arabe , tandis que les deux autres ne
sont guère appréciés par les protecteurs de la langue, car les
règles qui les régissent ne sont pas encore bien déterminées et
risquent à la langue de les altérer. Cette stagnation paralyse trop
souvent la langue arabe qui se trouve prise au piège entre
l’incapacité de répondre à tout ce flux de mots , faute de nouveaux
procédés , et la peur de léser la langue arabe par la présence
excessive d’éléments étrangers à sa structure ; et la traduction qui
est une opération de communication vise à transférer le sens d’un
énoncé, qu’il soit court ou long, d’une langue de départ vers une
langue d’arrivée, pour un nouveau lecteur . Là nous avons donné un
bref aperçu sur le traducteur, qui se trouve au centre des intérêts et
des attentions, de par cette dure tache, doit disposer de moyens et
d’éléments cognitifs, et recourir à des méthodes de recherche qui
présenteraient des solutions, pour faire face à la difficulté du sens
parfois condamné par l’ambiguïté : l’intention de l’auteur d’un côté,
et le génie des langues et leurs différences grammaticales de l’autre.
Puis nous avons cité les théories de la traduction (approches basées
119

résumé

sur des théorie linguistiques et autres basées sur le sens ) , c'est-àdire les débats actuellement divisés entre les tenants du courant
littéraliste , où l’accent est mis sur le texte source, et les tenants de
la théorie du sens qui favorisent le sens au détriment de la lettre. la
traduction comprend elle –même plusieurs procédés : adaptation ,
traduction
équivalence ,

littérale ,

traduction

modulation,

mot

emprunt

à

mot ,

calque

,correspondance,

,
et

paraphrase .
En ce qui concerne les termes de la critique littéraire
contemporaine présents dans le livre « introduction aux méthodes
de la critique contemporaine » , nous avons délimité notre corpus à
une vingtaine de termes environ , en français, du domaine de la
critique, pour faire extraire leurs termes équivalents en arabe; en se
basant sur plusieurs textes arabes dans ce domaine. Nous avons
ainsi pu extraire une variété de termes arabes traduits pour chaque
terme. Il y a lieu de constater que le traducteur a eu trop
souvent recours à la traduction littérale comme pour imitation ,
conflit littéraire , avant-garde et à la traduction explicative telle
q’implicite , ambivalence des valeurs , Quant aux procédés de
formation susmentionnés, pour l’emprunt n’a été utilisé que pour
dynamique ,et avec un contre –sens dans critique textuelle. Par
ailleurs, le traducteur est tombé dans le piège de la synonymie
dans dynamique.D’autre part, nous avons constaté que certaines
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traductions ne prenaient pas en compte tous les sèmes du
terme, tel est le cas de : discours littéraire et communication .
Enfin , il est temps que l’on œuvre à unifier cette terminologie
car , il est important d’avoir un discours littéraire uniforme , afin
de faciliter la tache communicationnelle et assurer son efficacité. Et
d’après cette étude, il nous paraît nécessaire de retrouver un accord
sur :
 la consécration d’une méthodologie unifiée dans la rédaction
des lexiques.
 le respect du patrimoine arabe.
 la ressuscitation des termes qui expriment les concepts
modernes et l’utilisation des termes en arabe, au lieu des
termes étrangers.
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الملخص بالعربية

اشكالية ترجمة المصطلح النقدي المعاصر

هعرفة الوصطلح هً الالزم الوحتن والوهن
الوقدم لعوىم الحاجة إليه واقتصار القاصر عليه
أحود بن علً القلقشندي
صبح األعشى فً صناعة اإلنشاء

من اإلشكاالت اليت تكاجو الدارسُت كالباحثُت يف اجملاؿ األديب إشكالية ضبط ادلصطلح
النقدم  ،كىه إشكالية لل اابة كممزمة لللكك اللكيب ادللااك عممان

 ،كالدرس النقدم

يلمص ىذه اإلشكالية أسباب دا لية ذاتية مكتبطة االلغة  ،كأ كل ارجية مكتبطة
صماان  ،كشلا ّ

اانلباح الدرس النقدم اللكيب لى نظَته الغكيب

 ،شلا أدل إىل اسبَتاده إلشكاالت أ كل مكتبطة

االًتصبة كالبلا ل اُت الثقافات.
قبل اخلمض يف ىذه اإلشكاالت ادلبللقة اادلصطلح النقدم سنبطكؽ دلسالة ادلصطلح اصلة
امة .ك ماػلبلو من مكانة يف ادلنظممة ادللكفية ك ماىم كاقلو يف ل اللمدلة ك تيار البجديد .

ال شك أف لكل لم من الللمـ رلعم ة من الككائز اليت يسبند إليها ك يقمـ ليها سماء لى
مسبمل ادللهمـ ك ادلضعمف ،أك لى مسبمل ادلنهج ك ادلصطلح .كتكبسه ادلصطلحات أعلية كربل
يف الللمـ ك ادللارؼ ادلخبللة ،ك احلاجة إليها ملحة يف ربديد ادللاين ك ادلدلمالت ك البلكيف هبعا.
ك ذلذا ،فقدُ انلل ادلصطلحات لى أهنا مبادئ الللمـ ك ملاتيحو ك أاملو اليت ال غٌت للعشبغل
اادللكفة ن اإلحاطة هبا.
.I

تعريف المصطلح :
أ -لغة:
يشار للعصطلح اللظيبُت علا االاطمح ك ادلصطلح  ،فأكذلعا مصدر من الللل ااطلح ،

كالثاين مصدر ميعه لى كزف ادلللمؿ  ،إال أف ىذين اإلمسُت ال كجمد ذلعا يف القكآف الككمي
ادللاجم اللكاية القدؽلة اليت تكجع داللبهعا اللغمية إىل مادة

ك

( ص  -ؿ – ح ) يقمؿ ابن منظور

الُمحا
فيهاَّ '' :
صلَ ُح ك يَ ْ
الَ َح يَ ْ
امحا ك ُ
صلُح َ
الصمح ض ّد اللساد َ ،
مح تقيض اإلسبلساد''.2
اإلسبَ ْ
يقمؿ الجوهري يف احاحو ْ '' :
ص ُ

الص ْلح  :السلم  . 1ك
ك ُ

غَت أننا صلد يف معجم الوسيط  ،ك ىم حديث  ،كركد ااطلح دبلٌت ''إتلاؽ طائلة لى شهء
سلصمص ك ااطلح القمـ زاؿ ما اينهم من مؼ ك لى األمك تلارفما ليو ك اتلقما''.3
كنمحظ من ىذه البلكيلات تككار القمؿ نلسو مع كركد الض

اإل بمفات .كالماضح أف

ادلصطلح للظ يطلق للداللة لى ملهمـ ملُت ن طكيق االاطمح ( االتلاؽ) اُت كل صبا ة لغمية
أيا كانل.
 -1اان منظمر ،لسان العرب ،دار اادر ك دار اَتكت للطبا ة ك النشك ،اَتكت 1374ھ 1965 /ـ  ،اجمللد  ،2مادة الح .

 -2اجلمىكم امسا يل ان جهاد ،تاج اللغة و صحاح العربية :تح أضبد بد الغلمر طار ،ط1404 : 3ھ ، 1984/اجمللد 1
 ،مادة الح .

 -3مصطلى إاكاىيم ،الزيات أضبد حسن ،حامد بد القادر ،النجار زلعد له ،المعجم الوسيط ،ادلكببة اإلسممية للطبا ة ك

النشك ك البمزيع ،اجلزء األكؿ ،مادة الح  ،ص .520

أما للظة مصطلح  ،فيقاالها يف اللغة اللكنسية

 termeادلشبق من المتينية terminus

اليت تلٌت احلد( أم ما ػلد الشهء أك ادللٌت ) كيف االصلليزية  .termكااللمدة إىل ملجم

le

 robertصلد أف ادلصطلح تبجاذاو دة دالالت منها ما ىم جغكايف ك ما ىم منطقه ك حىت
إقبصادم .ك للل أعلها البلكيف اآليت الذم يد ل يف إطار حبثنا ىذا :
Terme : « mot appartenant à une vocabulaire spécial »1.

"إف ادلصطلح ىم كلعة تنبعه إىل ملكدات لغة ااة "  -تكصببنا .-
ك ما ؽلكن اسبخماو أف ادللاجم الغكاية قيدت ادلصطلح دبلهمـ زلدد  ،ك دبجاؿ لعه أك تقٍت
ملُت ،كعا حددت اسبلعالو يف حقل لو صماياتو ك ملايَته ك ضمااطو اليت يلقهها ذك
اال بصاص.
أما يف االاطمح فنجد اجلكجاين يقدـ لو ددا من البلكيلات اقملو :ىم " بارة ن اتلاؽ
قمـ لى تسعية الشهء ااسم ما ينقل ن ممضم و األكؿ ،ك إ كاج الللظ من ملٌت لغمم إىل آ ك
دلناسبة اينهعا ،ك قيل االاطمح للظ ملُت اُت قمـ ملينُت".2
كنمحظ ىنا أف مدار احلديث ىم االتلاؽ اُت اجلعا ة كشكط لمضع ادلصطلح الذم ال تبحدد
داللبو إال يف ىذا اإلطار .كعا أف ادلصطلحات ينبقل فيها الللظ من ادللٌت اللغمم للداللة لى ملٌت
جديد.
ك يقدـ محمود حجازي تلكيلا حديثا يقمؿ فيو إف " :الكلعة االاطمحية أك اللبارة
االاطمحية ملهمـ ملكد أك بارة مككبة اسبقك ملناىا أك ااألحكل اسبخدامها ك حدد يف كضمح،
فهم تلبَت اص ضيق يف داللبو ادلبخصصة ك كاضح إىل أقصى درجة شلكنة ،ك لو ما يقاالو يف
- le Robert illustré d’aujourd’hui , Dictionnaire Langue Français et Nom propres , édition
mise à jours en 1997 , p 1593.
1

 -2اجلكجاين له  ،كتاب التعريفات ،دار الكبب الللعية ،اَتكت  ،1995 ،ص.28

اللغات األ كل ،يكد دائعا يف سياؽ النظاـ اخلاص دبصطلحات فكع زلدد ،فيحقق اذلك كضمحو
الضككرم".1
ك يككز ىذا البلكيف لى جانبُت مهعُت ،أال ك علا كضمح ادلصطلح ك كركده ضعن سياؽ نظاـ
اص .ك ملٌت ىذا أف ادلصطلح يملد حكا يف فلك كاسع ،مث سك اف ما تبقيد ك تبحدد داللبو إذا ما
أسند إىل سياؽ ملُت ( البخصص) .
ك ليو ،فإف االتلاؽ لى ادلصطلح شكط ال غٌت نو ،كال غلمز أف يمضع للعلٌت الماحد أكثك من
للظة ااطمحية كاحدة  ،ك الاد ند كضع ادلصطلح من مكا اة الشككط اآلتية :
 اتلاؽ الللعاء ليو للداللة لى ملٌت من ادللاين الللعية. ا بمؼ داللبو اجلديدة ن داللبو اللغمية األكىل. كجمد مناسبة أك مشاركة أك مشاهبة اُت مدلملو اجلديد ك مدلملو اللغمم. االكبلاء اللظة كاحدة للداللة لى ملٌت لعه كاحد.2ك لكن االلمدة إىل كاقع ادلصطلح يف كطننا اللكيب صلده يلاين فمضى ك اضطكااا يف كضلو .ك من أجل
ىذا قدت اللديد من الندكات ك ىذا من أجل إرساء رلعم ة من القما د  3اليت سبكننا من تمحيده .
يكل علي القاسمي اأف البمحيد ادلليارم من شأنو أف غلنبنا المقمع يف االلبباس

ك الغعمض لدل

كضع ادلصطلحات ك االابلاد ن الًتادؼ الذم يبناىف ك شككط ادلصطلح ك سبك علية البمحيد
خبطمات ىه :
 " تثبيل ملاين ادلصطلحات ن طكيق تلكيلها .
- 1حجازم زلعمد فهعه ،األسس اللغوية لعلم المصطلح ،دار غكيب للطبا ة ك النشك ك البمزيع( ،د.ت)  ،ص .11
 -2مطلمب أضبد ،المصطلح النقدي :دراسة و معجم عربي عربي  ،مكببة لبناف ناشككف  ،اَتكت  ،ط،1

،ص.10
 -3ينظك :ادلكجع نلسو ،ص .13-12

2012

 تثبيل ممقع كل ملهمـ يف نظاـ ادللاىيم طبقا لللمقات ادلنطقية أك المجمدية اُت ادللاىيم.
 زبصيص كل ملهمـ دبصطلح كاضح يبم ا بياره ادقة من ادلًتادفات ادلمجمدة .
 كضع مصطلح جديد للعلهمـ ندما يبلذر اللثمر لى ادلصطلح ادلناسب من اُت ادلًتادفات
1

ادلمجمدة".

فالبمحيد ادلليارم للعصطلحات أمك مهم االنسبة للعصطلح اللكيب ،ك ىذا للبخلص من تلدد
االسبلعاالت الكاجع إىل تلدد األقطار اللكاية

ك تلدد كاضله ادلصطلح .ك لذا غلب أف تككز

الدراسات يف إطار لم ادلصطلح لى إغلاد حلمؿ للعشكمت احلاالة ك ادلسبقبلية ك المامؿ إىل
ضمااط ااة امضع ادلصطلحات ك طكؽ تمحيدىا ك تنعهطىا
إف تأ َت ادلصطلح البالغ يف الللل الللعه ااة ك ادللكيف امة جللو يناؿ أعلية قصمل يف
ادلنظممة ادللكفية ،ألف احلقمؿ اإلاسبيعية تبحدد دالالت مصطلحاهتا ك اسبقكار ملاىيعها اقدر ركاج
ادلصطلح ك شيم و ،فيحقق الللم أك احلقل ادللكيف بات منهجيبو .فعدا ل الللمـ من أاماهبا
ك ادلصطلحات ىه ملاتيحها يقمؿ ادلسدم :
" إف ملاتيح الللمـ مصطلحاهتا ك مصطلحات الللمـ شبارىا القصمل ،فهه رلعع حقائقها ادللكفية ك
نماف ما او يبعيز كل كاحد منها عا سماه ك ليس من مسلك يبمسل او اإلنساف إىل منطق الللم
غَت أللا و االاطمحية حىت لكأ هنا تقمـ من كل لم مقاـ جهاز من الدكاؿ ليسل مدلمالتو إال
ذات ك مضامُت قدره من يقُت ادللارؼ ك حقيق األقماؿ ".2
زلاكر الللم ق
كىكذا يببُت لنا أف للعصطلح دكرا كبَتا يف حياة ادلخبصُت يف شىت الللمـ اللغمية ،فهم أداة
مليدة يف علية االتصاؿ اللغمم يف سلبلف ميادين اللعل الثقايف ك اللٍت اصلة ااة .ك يكعن ىنا
 -1القامسه له  ،مكجع سااق ،ص .26-25

 -2فاضل امك  ،اللغة الثانية في إشكالية المنهج و النظرية و المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث  ،ادلككز
الثقايف اللكيب  ، 1994 ،ط  ، 1994 ، 1ص . 170

الدكر يف نقل ادللاىيم إىل األذىاف ك ربديد ادللاين ك ادلقااد ادقة من تلك ادلصطلحات.كتبحدد
مكانة ادلصطلح دبدل دقبو ك شيم و " ،فعلكفة ادلصطلح ىه المزـ احملبّم

احلاجة إليو ك اقبصار القااك ليو ".1

ادلهم ادلق ّدـ للعمـ
ك ّ

لقد أدل البقدـ الللعه إىل االىبعاـ ادلبزايد اقضية ادلصطلحات ك اارت رلعمع
ادلصطلحات ادلم لة يف ادليادين الللعية ادلخبللة ،كل لى حدة ،ممضم ا لللم جديد قائم
اذاتو ،لو ملكداتو اخلااة اليت تدؿ ليو ،أال ك ىم لم ادلصطلح  Terminologieالذم يلد
أحد فككع لم اللغة البطبيقه ).(Linguistique appliquée
فهم إذا الللم الذم يبناكؿ األسس الللعية لمضع ادلصطلحات ك تمحيدىا  .2ك يلكفو ا لقاسمي اأنو "
الللم الذم يبحث يف اللمقة اُت ادللاىيم الللعية ك ادلصطلحات اللغمية اليت تلرب نها ك ىم لم
مشًتؾ اُت ُت لمـ اللغة ك ادلنطق ك اإل ممية ك حقمؿ البخصص الللعه ،ك يهم ىذا الللم
ادلبخصصُت يف الللمـ ك البقنيات ك ادلًتصبُت ك اللاملُت يف اإل مميات

ك كل من لو مقة

ااالتصاالت ادلهنية ك البلاكف الللعه".3
ك نسبنبج أف لم ادلصطلح حقل مبلدد اال بصااات ،الرتباطو اللمـ شىت منها اللسانيات ك
الللمـ ادللكفية ك ادلنطق ك لمـ االتصاؿ ك الًتصبة فيحق لنا ىنا أف ننلبو اللم الللمـ  .أما فيعا ؼلص
مقبو هبذه األ َتة أم الًتصبة فإف من ادلبلق ليو يف ل ما يلكفو اللامل من تطمر ،ربل ما يلكؼ
االلمدلة ك تكنملمجيا ادلللمماتية  ،ك ما صلم ن ذلك من همر ز م ىائل من ادلصطلحات المافدة
إلينا من ألسن ىه أ جعية االنسبة إلينا  ،فإنو كاف لزاما لينا إلدراؾ ملاىيعها إ ضا ها دللايَتنا
ك تكييلها ك لغبنا ك إطارنا الثقايف.
-1القلقشندم أضبد أيب باس  ،صبح األعشى في كتابة اإلنشاء  ،مطبلة دار الكبب ادلصكية ،القاىكة 1340،ق 1922-ـ
،ج، 1ص .7
 - 2حجازم زلعمد فهعه ،ادلكجع السااق ،ص .19
 -3القامسه له ،ادلكجع السااق ,ص . 18-17

ك ىنا يبجلى دكر الًتصبة اا ببارىا انبقاال من لغة إىل أ كل ،ك من قافة إىل أ كل لببياف مكاد
ادلًتجم نو للعًتجم لو الذم ال يلهم اللغة ادلًتجم منها .فإذا كانل الللسلة أـ الللمـ ،فإف الًتصبة
ىه أـ اللغات .فهه قناة ىامة السبحداث املاطلحات ،كعا أف ادلصطلح ىم رلاؿ حيمم يبأ ك
اكل اللمامل احمليطة او ك دبسبلعليو ك اادلشبغلُت او .ك ادلصطلح ىم شحنة قافية ؽلسو ما ؽلس
الذات البشكية من تغيَت.
ك يقمؿ الديداوي يف شأف اللمقة اُت ادلًتجم ك ادلصطلحه  " :إف إغلاد ادلصطلح يكمف إما
االًتصبة أك اال ًتاع ك غالبا ما يسبق ىذا تلك لذا فإف ادلًتجم مهعا كاف نم و ،ىم لى اللعمـ أكؿ
من يصطدـ اادلصطلح ك يبلامل ملو سلبا أك إغلااا ك لو دكر مؤ ك يف ىذا االذباه أك ذلك حسب
مسبماه ك ما يباح لو". 1
ك ملٌت ذلك اأف ادلًتجم ىم يف كثَت من األحياف منبج ادلصطلح الذم ال يصل إىل
أساسا ك يضيق اذلمة
ادلصطلحه إىل الد أف يًتصبو ادلًتجم  .ك ىم هبذا ؼلدـ قضية ادلصطلح ن
ادلصطلحية  ،ك االبايل يسهل علية الًتصبة .تقمؿ كااكم يف ىذا الشأف:

"Le traducteur doit parfois agir comme terminologue pour résoudre
les problèmes posés par les termes qui ne figurent ni dans les
2
dictionnaires ni dans les banques de données spécialisées " .

" لى ادلًتجم يف الض األحياف أف يبصكؼ كعصطلحه ،ك ىذا من أجل إغلاد حل للعشاكل اليت
تطكحها ادلصطلحات اليت ال تظهك يف القماميس ك ال حىت يف انمؾ ادلصطلحات ادلبخصصة

"- .

تكصببنا –

 -1الديداكم زلعد ،منهاج المترجم بين الكتابة و االصطالح و الهواية و االحتراف  ،ادلككز الثقايف اللكيب ،الدار البيضاء،
ادلغكب ،ط ، 2005 ،1ص .103
2- CABRE Maria TERESA, la terminologie : théorie, méthode et applications, les presses
de l’université d’Ottawa, 1998, page 93.

فله حالة دـ إغلاد ادلقاال يف اللغة اذلدؼ يبقعص ادلًتجم دكر ادلصطلحه ،ذلك أف اللعل
ادلصطلحه مبلدد اللغات ىم يف حقيقبو تكصبة  ،ألنو يسبلزـ ادلقارنة ك ادلمازنة اُت ادللاىيم  ،ك ىذا
ما يطلق ليو االًتصبة ادلصطلحية " أم تكصبة ادللاىيم نصكا رئيسيا يف ىذه اللعلية اليت ينبغه أال
يبصدل ذلا سمل مًتجم قادر لى اإلدلاـ اادلمضمع ك مبعكس يف تكصببو أك أ صائه لو ركيزة لغمية
مبينة لى النقل".1
فالًتصبة ك ادلصطلح كجهاف للعلة كاحدة ،ال ؽلكن لم يلة أحدعلا أف تبم ااجلمدة ادلطلماة إال
دبساعلة اآل ك ام يلة شلا لة .كعا أف ىناؾ مقة تبادؿ اينهعا ال ؽلكن ملها للعًتجم االسبغناء ن
ادلصطلحية كال ادلصطلحه ن الًتصبة  ،إذ أف ىدفهعا لغمم ك مضعمهنعا لغمم

ك كسيلبهعا

لغمية .ك كذلك ال ؽلكننا االسبلادة من إنباج لم ادلصطلح يف شكل ملاجم نائية
أك م ية اللغة ،امة أك مبخصصة ،إال العل مصطلحه ػللظ للًتصبة مكانبها ك دكرىا الللاؿ
ك الكيادم يف علية اإلنباج.
كانل ىذه اىم ادلسائل اليت تبللق اادلصطلح ك االف سنلكع دللاجلة امل صطلح لنقدم كشلا الشك
فيو أف ادلصطلح النقدم يشكل اللعمد الذم يقمـ ليو اخلطاب النقدم  ،فهم الللظ الذم يسعى
ملهمما نقديا لدل اذباه نقدم ما ك يلبرب من أللاظ ذلك االذباه أك من مصطلحاتو أك ىم
" رلعمع األللاظ االاطمحية لبخصص النقد"  2كعا أنو "النسق اللككم ادلًتااط الذم نبحث من
ملو علية اإلاداع اللٍت ك طلبرب لى ضمءه طبيلة األ عاؿ اللنية ك سيكملمجية مبد ها،ك اللنااك
اليت شكلل ذكقو" .3فلم تأملنا ىذا البلكيف ألدركنا اأف ادلصطلح النقدم ىم الذم يؤطك البصمرات
 -1الديداكم زلعد ،الترجمة و التواصل دراسات تحليلية عملية إلشكالية االصطالح و دور المترجم ،ادلككز الثقايف اللكيب،
ادلغكب ،ط ،2000 ،1ص.51
 - 2مطلمب أضبد ،ادلكجع السااق ،ص.235

 -3بد اللزيز الدكسقه ،نحو علم جمال عربي ،سلسلة امل اللكك ،اجمللس المطٍت للثقافة ك اللنمف ك اآلداب ،الكميل،
مج،9ع ،2ص.128

اللككية اليت ينبجها فلل شلارسة اللعلية النقدية كفق ضمااط منهجية من شأهنا تمضيح دالالتو
ك لكن ك ادلصطلح النقدم ىم كذلك ضارب جبذكره يف القدـ  ،ك ليس كليد البقدـ الذم كفو
األدب ك النقد حديثا  ،ك إظلا إزداد اإلنشغاؿ او اشكل مذىل مع الثمرة اللسانية ك النقدية اليت
إكبسحبنا أ ناء القكف اللشكين ك ما نبج نها من مصطلحات ك ملاىيم مل تكن ممجمدة يف قافبنا
النقدية من قبل" حبيث أف ملظم مصطلحات النقد األديب حديثة ادلنشأ كلدىا اإلنلجار النقدم يف
ميداف الشلكية ك نظكية األدب" 1فهم هبذا فكض كجمده لى الساحة ادللكفية االكغم من إعلاؿ اجملامع
اللكاية للعصطلح النقدم ،ألهنا اذبهل منذ قيامها إىل اإلىبعاـ اادلصطلح الللعه ك البقٍت ك قد
يكجع إعلاذلا للعصطلحات النقدية إىل:
"-أف للنقد اللكيب مصطلحات كثَتة ك أف األدااء ك الباحثُت قادركف لى أف يأ ذكا
مصطلحاهتم من القدـ.
أف النقد األديب ليس شلا يؤ ك يف اللغة ك اذباىاهتا كعا تؤ ك الللمـ ادلسبحد ة ك مصطلحاهتا،ك لذلك مل تكن ىناؾ شية من ادلصطلح األجنيب أك ادللكب ما داما قليلُت.
 أف األدااء ك ادلؤللُت شك ما يف كضع ادلصطلحات النقدية منذ هد مبكك ،ك اتلقما لى كثَتمنها ك شاع اسبلعالو اُت الناس.
 أف النقد ليس شلا يبصل االبقدـ الللعه الذم يشهده اللامل ك أف احلياة اجلديدة تلكضاإلىبعاـ االللمـ  ،ك قد أدت ىذه النظكية إىل إعلاؿ الدراسات اإلنسانية ك تلثكىا يف كثَت من
األحياف".2
ك قد كاف لزاما لينا ذلذه األسباب أف هنبم اادلصطلح يف طاانا النقدم  ،ألف ملظم
الباحثُت ك الدارسُت اللكب يبلقمف اأف إشكالية ادلصطلح النقدم اللكيب أساسا تكعن يف أاملو
 - 1امك فاضل  ،مكجع سااق  ،ص.177
 - 2مطلمب أضبد ،مكجع سااق ،ص.14

البكمينية ادللقدة ك امالو حصيلة لقمل جذب ك طكد مبباينة فهم من جهة ؽلبلك جذكر قافية
قدؽلة ذبللو يبشبث دبمرك و ك من جهة أ كل راح يبطلع إىل القيم ك ادللاىيم اليت جاء هبا البيار
الغكيب فنبج ند ذلك تياراف أحدعلا زلافظ يكتبط أشد اإلرتباط دبمرك و ك اادلصطلح البمغه ك
اللغمم  ،ك تيار رلدد راح يبخذ من النقد الغكيب مثاال لو  .ك شلا زاد من ح ّدة الصكاع كذلك كقمع
اخلطاب النقدم اللكيب احلديث ربل تأ َت الكثَت من الللمـ اإلنسانية ك االجبعا ية كالللسلة ك لم
االجبعاع ك لم النلس  ،ك ىذا ما أدل إىل نمع من االضطكاب ك البدا ل  ،ك تبضا ف اإلشكالية
ك تبلقد ند المامؿ إىل زلطة الًتصبة ك تلكيب ادلصطلحات األجنبية .ك قد تبلكض يف رحلبها من
لغة إىل أ كل لبأ َتات سلبللة ربعل زلعمالت قافية يف لغبها األالية  ،مث تبأ ك االثقافة اليت تنبقل
إليها ،فببغَت دالالهتا ك تلقد نم ا من المضمح ك البحديد .

ك ىذا ما يطلق ليو يمسف كغليسه

اػ"ىجكة ادلصطلح" . 1ك ؽلكن أف طللص إىل أف مصطلحاتنا النقدية تبأرجح اُت:
 -1ادلصطلح النقدم يف ممرك نا النقدم ك البمغه.
 -2اكاع ادلناىج ك الللمـ اللسانية ك ااإلجبعا ية ك األنثككاملمجية ك غَتىا.
 -3زلاكلة ذباىل ادلصطلح النقدم اأنما و ك السله إىل تمليد مصطلحات جديدة اطكيقة
إ بباطية أك إنطبا ية .
 -4ادلصطلح النقدم يف أاملو الغكاية ادلًتصبة .2
تلدد ادلؤسسات اليت تضطلع امضع ادلصطلحات اللكاية كاجملامع اللغمية ك الللعية

ك

اجلاملات ك جلاف الًتصبة ك البلكيب .

 - 1كغلسه يمسف ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،ص.47

 - 2امك فاضل ،إشكالية المصطلح النقدي في الخطاب العربي الحديث ،رللة نزكل  ،تصدر ن مؤسسة عاف للصحافة ك
النشك ك اإل مف ،اللدد ، 2009، 06ص.02

اال بمؼ يف منهجيات كضع ادلصطلحات دبلٌت ( كسائل تمليد ادلصطلحات) كمن ىذا
ادلنطلق صلد من يصمغ ادلصطلح اللكيب مًتصبان ملناه  ،كىناؾ من يلكاو  ،أم ينقلو الفظق
األجنيب مع إ ضاعق ؿؿكزف كالنطق اللكايُت  ،كيضع آ ككف ادلصطلح اا بعاد االشبقاؽ أك
البمليد أك النحل  ،كيكجع آ ككف للًتاث اللكيب قصد إحياء ما فيو من مصطلحات.
ازدكاج ادلصطلح ك غعمضو يف اللغة األال .
غياب كسائل النشك ادلصطلحه الللالة .
غياب البنسيق اُت كاضله ادلصطلح.
إغلاؿ الًتاث الللعه اللكيب.
تأ ك اللناية اادلصطلح النقدم .
غلبة الًتصبة ك البلكيب لى الساحة النقدية ك اليت فاقل عليات البنظَت ك البطبيق

ك

البأليف النقدم.
ك لذلك الاد لنا أف نلعل لى ضبطو  ،ك ربديده  ،ك تمليده  ،ك تكصببو دبا يبمافق ك حسنا
اللكيب األايل ك كعا أشكنا ساللا للل اللمضى اليت يليشها ادلصطلح النقدم ىه نبيجة البأليف ك
الًتصبة  .ك حسب أضبد مطلمب  ،فإف ىذه ادلشاكل تكجع كذلك إىل :
 )1اختالف ثقافة المؤلفين و الباحثين

:

كىم لى م ة أنماع :

"
 "األكؿ :ذك قافة أجنبية يقكأ األدب ك نقده االلغة األجنبية. الثاين :ذك قافة مضطكاة يقكأ األدب األجنيب ك نقده االلكاية. الثالث :ذك قافة كاية يأ ذ من كل فن اطكؼ ".1 - 1مطلمب أضبد ،مكجع سااق ،ص22

ك يبضح من ىذا أف اال بمؼ يف ربصيل الثقافة لو دكر مهم يف إسبقكار ادلصطلح النقدم
فهناؾ من يأ ذ الثقافة ك ادللاىيم من اللغة اليت يلكفها ك ىذا ما ؼللق مثل ىذا البلاكت ك
اإل بمؼ  .ك َت دليل لى ذلك ىم اال بمؼ الماقع اُت ادلغكب اللكيب الذم يسبند يف قافبو
إىل اللغة اللكنسية حبكم مكجليبو الثقافية (اإلسبلعار)  ،ك ادلشكؽ اللكيب الذم ؽليل إىل اللغة
االصلليزية.
أما النمع الثاين ذك الثقافة ادلضطكاة ك ادللبعد لى الًتصبات  ،فأمكه أكثك إضطكااا  ،ك مثلو
ذك الثقافة اللكاية الذم مل تبضح أمامو الصمرة ك مل يسبطع أف يمازف اُت كلبُت :كلة ادلصطلح اللكيب
ك كلة ادلصطلح األجنيب.
ك االبايل فإنو لن يكمف ىناؾ مصطلح كيب ما مل يكن ىناؾ أشخاص ػلعلمف من الثقافة
1

اللكاية ك األجنبية ما غلللهم قادرين لى اللصل يف ربديده.

ك قد أكرد أضبد مطلمب مصطلح " الصورة"كعثاؿ لى ذلك  ،فعلناىا ند اللكيب ؼلبلف ن
ملناىا ند الغكايُت فهه حبسبو تلٍت ند الككمانسيُت ادلشا ك ك األفكار الذاتية  ،ند الكمزيُت نقل
احملسمس إىل اـ الم ه الباطٍت  ،ك ند السكياليُت تلٍت االداللة النلسية  .إذا لم تأملنا يف
مصطلح "الصمرة" صلد أنو تبجاذاو دة دالالت فكيف سيلهم اللكيب ىذا البلاكت ما مل يلهم
ادلكجلية الثقافية ك الككح األداية اليت كانل سائدة حُت همر ادلصطلح؟ ك كيف ػلدد ادلصطلح ك
يسبلعلو ك ىم غلهل داللبو .ك لن يبأتى لو ذلك إال االلمدة ك اإل بعاد لى

مكجع ادلصطلح ك

مكجليبو ك يقصد دبكجع ادلصطلح" كاضلو األاله الذم ااغو يف امر للظية ك ضعنو تصمرا أك

.- 1ادلكحع نلسو ،ص 23

ملهمما قصد االشبغاؿ او دللاجلة ملكفة ملينة...أما مكجليبو فهه احلقل ادللكيف الذم يلرب ادلصطلح
ن الض جمانبو ك يدكر يف فلكو حبيث ال يلهم إال يف فلكو". 1
ك يبضح لنا أف ملكفة مكجع ادلصطلح ك مكجليبو من شأنو أف يسا د ادلًتجم ك يقمده إىل
الضبط الصحيح للعصطلح  ،إف ىم قد أدرؾ قافة ادلصطلح األالية  .ك هبذا نبلادل ند انبقاذلا
إىل قافبنا االضطكاب ك البدا ل  .ك ادلكجلية ىه اليت تسعح ابحديد ملهمـ ادلصطلح ضعن دائكتو
 ،أم يف ا بصااو  .ك ذلك ما اجلناه سااقا يف اللمقة اُت ادلصطلح ك لغة البخصص اليت ال
يبحدد ملٌت ادلصطلح إال ضعنها .
البلصب للكك اص يكفض ك يلغه الطكؼ اآل ك أم تبٍت كل ناقد للعصطلح ملُت كفق
منهجو ك ميملو حىت لم مل يكن سليعا من حيث الصياغة

)3االشتراك اللفظي في اللغة العربية و داللة المصطلح الواحد على عدة أشياء :
يلكؼ الًتادؼ لى أنو  ":إ بمؼ األللاظ يف احلككؼ ك إتلاقها يف ادللٌت" ،2أم دبلٌت داللة
للظُت أك أكثك لى ملٌت كاحد ك يكجع الديداوي أسباب الًتادؼ إىل :
*كضع مصطلحات يف حقل ملكيف ملُت دكف البأكد شلا قد يكمف ممجمدا.
* تلدد اجلهات ك ادلؤسسات الماضلة للعصطلح.
* اإلسبلجاؿ يف كضع ادلصطلحات يف ميادين ملكفية مسبجدة.

3

- 1شكشار بد القاادر  ،اضطراب المصطلح في الدراسات األدبية و النقدية المعاصر ،رللة ادلصطلح ،رللة لعية أكادؽلية
تلٍت اإشكالية انا ة ادلصطلح ك تلكيبو ك تكصبنو ،سلرب ربليلية إحصائية.يف الللمـ اإلنسانية  ،اللدد ،02فربايك، 2003ص.104
 - 2دراقه زاَت ،مكجع سااق،ص99
 - 3الديداكم زلعد ،مناهج المترجم  ،ص.122

ك نسبنبج شلا سبق اأف تكصبة ادلصطلح األجنيب الماحد دلصطلحُت كايُت أك أكثك أك اشًتاؾ
مصطلحُت كايُت يف تكصبة مصطلح أ جعه ؼللق يف ادلصطلحات نم ا من البشميش ك الضبااية يف
فهم ادللٌت ادلقصمد ك َت مثاؿ لى ذلك مصطلح  ،ك ىذا ما يبناىف ك شككط ادلصطلح اليت من
اينها  :دـ سبثيل ادللهمـ أك شهء الماحد اأكثك من مصطلح.
ك يف اخلباـ  ،فإف فمضى ادلصطلح تبجو ضلم ضياع الداللة ك ضياع الداللة يقمد إىل البلدد
ادللاىيعه .ك لذلك  ،فاف الًتصبة االاطمحية غلب أف تكمف أحادية ال نائية ك غَت مبلددة ،
فهه ليسل من ااب اإلفادة  ،ألف أحادية الًتصبة ىه اىكة احية أما تلددىا فهه اىكة مكضية.
فعادامل أسباب تلدد ادلصطلح النقدم كاضحة فم مندكحة من األ ذ ااحللمؿ الناجلة لبلادم
ىذه اإلشكاليات ك ربقيق البمحيد ادلليارم للعصطلحات حاف األكاف لكفع شلار " نحو معجم و
فكر نقدي عربي موحد " ك لبلمغ ىذا الاد من مكا اة :
 إسناد مهعة نقل ادلصطلحات إىل ىيئات لعية سلبصة مكمنة من لة من ادلخبصُت يف حقل
( لم ادلصطلح  ،لمـ اللغة  ،الًتصبة  ،النقد ).
 اللعل ادلبناسق ك ادلنبظم ك ادلبلكغ اُت اجملامع اللغمية ك مكبب البنسيق ك البلكيب
ك انشاء ىيئات حكممية يف كل الد تسهك لى البطبيق الصارـ للبلليعات الصادرة ن ىذه
اذليئات .
 اسبخداـ ادلصطلحات ادللكاة ادؿ األجنبية .
 جكد اـ للكبب ادلؤللة ك ادلًتصبة يف حقل النقد ك المقمؼ لى ادلصطلحات اليت تطكح
جدال يف تلقيها.
 اللناية االًتاث اللكيب ك اللعل لى إحياء ادلصطلحات اليت تلرب ن ادللاىيم احلديثة
ك النهل منو اا بباره ادلكجع الذم يشهد لو اصحة مصطلحاتو ك دقبها ك ىذا ادال من
اقًتاض ادلصطلحات األجنبية كعا ىه حجبهم يف ذلك ضلف اللغة اللكاية .

 تككيس ركح اللعل اجلعا ه ك االابلاد ن اللكدية ك البلصب .
 احصاء ادلصطلحات النقدية ك المقمؼ لى داللبها ك البغَتات اليت طكأت لى ملناىا ك
ىذا قبل اشا بها .
 إ بعاء منهجية ممحدة يف تأليف ادللاجم تلبعد لى تلكيف البحث ن دالالت ادللهمـ يف
لغبو األالية اليت نشأ فيها ك ُضبل ادالاللبها ك ملانيها ك كيف ًل سحبو من ملانيو اللغمية
إىل ملاف ااطمحية مليبة ك ىل ىذا ادللهمـ يف تطمره قد ذباكز ك اشكل قطله داللبو
اللغمية ليحعل دالالت أ كل .
 اللمدة إىل الدالالت األالية للعلهمـ اللكيب ادلًتجم ك الذم كضع كعقاال للعصطلح
األجنيب .
 ا بعاد منهجية ك أسلمب كاحد يف البأليف مع مكا اة الدقة يف ذلك ،كعا غلب قبل
ا بعاد ادلصطلح أف ينشك كعكحلة أكىل مث يبم المقمؼ لى ردكد األفلاؿ حملو النبقاء األدؽ
منها قبل ا بعاده يف ادللجم ك األىم ربيُت ادللجم ليماكب ادلصطلحات ادلسبجدة السيعا ك
أننا يف صك اللمدلة .

امم جيعل

، إن ادلتأمل يف ادلصطلحات النقدية العربية يدرك ظاىرة التعدد ادلصطلحي مقابل ادلصطلح األجنيب الواحد

 و يرجع ىذا إىل غياب ادلصادر ادلوحدة يف وضع.  فال يعرفون بأي مصطلح يأخذون، متلقي ادلصطلحات يف حرية من أمرىم
و مما زاد من ح ّدة الصراع وقوع اخلطاب النقدي العريب احلديث حتت.  فينشأ عن ذلك التعدد و التباين ادلصطلحيني،ادلصطلح
 و ىذا ما أدى إىل نوع من االضطراب، تأثري كثري من العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية كالفلسفة و علم اإلجتماع و علم النفس
 حان الوقت،  وعليو.  و تتضاعف اإلشكالية و تتعقد عند الوصول إىل حمطة الرتمجة و تعريب ادلصطلحات األجنبية،و التداخل
 والعناية بالرتاث العريب و العمل على إحياء ادلصطلحات اليت تعرب، للعمل على توحيده باعتماد منهجية موحدة يف تأليف ادلعاجم
.  واستخدام ادلصطلحات ادلعربة بدال من األجنبية، عن ادلفاىيم احلديثة
.  التوحيد المعياري،  الترجمة ـ اللغة المتخصصة،  المصطلح النقدي: الكلمات المفتاحية
A travers un examen terminologique de la critique arabe, on constate un phénomène
de diversité dans les termes utilisés, contrairement à un seul terme dans les langues
étrangères, ce qui provoque chez le lecteur un certain embrouillement, ne sachant quel terme
prendre en considération. Ce phénomène semble avoir pour origine, l’absence d’une seule et
unique source à même de consacrer le terme voulu. Cette contradiction est, en outre ,
accentuée par le fait que le discours critique arabe moderne s’est retrouvé sous l’effet de
nombreuse sciences humaines et sociales, telles la Sociologie et la Psychologie, engendrant de
ce fait une certaine perturbation et interférence. Cette problématique est aggravée et
compliquée au niveau de la traduction et de l’arabisation des termes étrangers. il est temps
que l’on œuvre à unifier cette terminologie par la consécration d’une méthodologie unifiée
dans la rédaction des lexiques, par le respect du patrimoine arabe, la ressuscitation des termes
qui expriment les concepts modernes et l’utilisation des termes en arabe, au lieu des termes
étrangers.
Mots-clés : Terme de la critique , Traduction , Langue de specialité , Normalisation .
The examination of terminology pertaining to Arab (literary) critical terms evinces a
phenomenon of diversity in the use of terms, in comparison with only one term in foreign
languages which makes the recipient of such terms in dilemma not knowing which term to be
chosen . This is due to the lack of standardized terminology . Furthermore, this contradiction
is accentuated by the fact that modern Arabic critical discourse. come under the influence of
human and social sciences such as philosophy , sociology and psychology. All that led to the
kind of turmoil and overlap. This issue grows worse dealing with translation and arabisation
of foreign terms into Arabic .So It is time, then, to work on the unification of terms through
the adoption of an unified methodology in making lexis, assuming Arabic heritage, the
resuscitation of terms expressing modern concepts and the use of Arabic terms instead of
foreign ones.
Keywords : Critical term, translation , Specialized language , Standardization.

