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إحساس المرء بنفسه إذا زاد عن حده یحجبه عن 
.عالم خاص بهاآلخرین ویحصره في

یزال ماضیا في تكبیر شأنه وتهوین غیره وال تزال وال
نفسه تعجبه وتنسج حول فكره غاللة سمیكة من الغرور 

...والشراهة

إن حب الذات، والعیش في إفرازاتها ولو كانت حریرا 
اختناق الذي تفرزه دودة القّز منته حتما باالختناق وهو

.  أبدي وٕان وصل صاحبه إلى قمة المجد والسلطان

محمد الغزالي



اإلهداء

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

والدّي الكریمین  

أخواتي وٕاخوتي 

جمیع أفراد عائلتّي العبدي و لحسن

صدیقتي إبتسام وعائلتها

...زوجي الغالي

...إلى كّل من یعرف فتیحة



الشكر والتقدیر

"القادر شرشارعبد "أتقدم بالشكر الجزیل ألستاذي الفاضل 

.إلى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الموقرة

إلى جمیع أساتذتي من مرحلة اإلبتدائي إلى مرحلة الجامعة

إلى كل من ساعدني في إنهاء رسالتي أقول شكرا وجزاكم 

.الّله عّني ألف خیر



المقدمة



المقدمة

أ

:المقدمة-

تحّتل المصطلحات حّیزا مهّما ضمن الدراسات النقدیة المعاصرة؛ خاصة مع بروز المناهج 

وتعتبر لغة المصطلح لغة االتصال                ) البنیویة، السیمیائیة، األسلوبیة والتفكیكّیة(النقدیة الجدیدة 

.بین جمیع العلوم في العالم

ظهرت على الساحة النقدیة الجزائریة في السنوات األخیرة؛ دراسات وأعمال نقدیة تعتمد مناهج 

ونظریات غربیة نقلت عن طریق االتصال بالمدارس النقدیة الغربّیة، واإلهتمام بترجمة أعمال نقادها، 

الت نقدیة جدیدة ومع هذا اإلنفتاح على اإلنتاجات الغربیة؛ بدأ یظهر في الخطاب النقدي العربي إشكا

لم تكن تطرح من قبل، منها قضیة المصطلح الغربّي ونقله إلى العربیة وكیفّیة التعامل معه ومع 

.المفاهیم المتواریة وراءه

ویمثل المصطلح إشكالیة نقدیة صعبة ومعقدة في النقد العربي المعاصر، من هنا جاء التفكیر 

النقدي الجزائري المعاصر، دراسة              إشكالیة المصطلح في الخطاب «في موضوع بحثنا 

، واّلذي خصصناه للتعریف بالمصطلح وٕاشكالیة التعامل معه      »في مصطلحات التحلیل السیمیائي

مدى درجة الوعي : في النقد العربي الجزائري؛ حیث یطرح عنوان البحث إشكاالت عدیدة منها

ة الجزائریة؟ كیف یتعامل نقادنا في الجزائر                    باشكالیة المصطلح النقدي في الدراسات النقدی

مع المصطلحات السیمیائیة؟ كیف یتم تلقیها؟ وما هي الحال الّتي یعیشها المصطلح السیمیائي                

في الخطاب النقدي الجزائري؟



المقدمة

ب

النقدي بناء على هذه األسئلة انصبت جهود البحث على إشكالیة المصطلح في الخطاب 

الجزائري المعاصر، والوقوف علیها وعلى كیفیة التعامل معها، من خالل نموذج المصطلح السیمیائي 

في المدونات النقدیة الجزائریة، ونظرا لطبیعة موضوع البحث اعتمدنا المنهج الوصفي القائم على 

.اإلستقصاء والتحلیل

العربي المعاصر، أال وهي إشكالیة یهدف البحث التعریف بإشكالیة عصیبة من إشكاالت النقد 

المصطلح النقدي، هذه اإلشكالیة الّتي ظهرت نتیجة االطالع العربي على المدارس النقدیة الغربیة 

وتبني مناهجها ومحاولة العمل بها، فاإلشكالیة االصطالحیة العربیة تخص المصطلح المنقول                  

یة، واّلذي وّلد فوضى في التعامل معه وسبب شتاتا بین النقاد العرب من اللغة األجنبیة إلى الّلغة العرب

المعاصرین فالمصطلح النقدي الواحد وضع له أكثر من مقابل عربي، وهذا ما حاولنا الوقوف علیه 

.في بحثنا

انطلقنا في بحثنا إلشكالیة المصطلح النقدي من دراسة مصطلحات أحد المناهج النقدیة الغربیة 

انتشرت بشكل واسع في الخطاب النقدي العربي والجزائري خصوصا؛ وهي السیمیائیات، فبحثنا والّتي 

محاولة منا لمعالجة " السیمیائیات والمصطلح"یقوم على البحث في حقلین تعلق الواحد منهما باآلخر 

استكشاف عقبة من العقبات الّتي تقف أمام الباحثین السیمیائیین؛ من حیث إنتقاء المصطلح، تداوله،

.داللته وأبعاده



المقدمة

ج

اقتصرنا موضوع البحث على المدونات النقدیة الجزائریة؛ ألن إشكالیة المصطلح موضوع واسع 

البحث، یشمل أغلب األعمال النقدیة العربیة المعاصرة، ویتطلب العمل علیه جهدا كبیرا ووقتا كثیرا، 

المعاصر، واخترنا البحث في لذا كان علینا تحدید الموضوع لیخص الخطاب النقدي الجزائري

المصطلحات السیمیائیة تحدیدا؛ كون السیمیائیات األكثر انتشارا في الدراسات النقدیة الجزائریة؛ 

.  وتعرف مصطلحاتها اضطرابات مختلفة وتداخالت عدیدة في استعمالها

اب قدمت دراسات كثیرة حول المصطلحات وكیفیة تلقیها وٕاشكالیة التعامل معها في الخط

إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي "في كتابه " یوسف وغلیسي"النقدي العربي، على غرار عمل 

واّلذي أخذ اإلهتمام به حّیزا واسعا من بحثنا، " 2008العربي الجدید، منشورات اإلختالف، الجزائر، 

یزي، مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، عربي، انجل"في قاموسه " رشید بن مالك"وعمل 

إضافة إلى جهود بعض الباحثین والنقاد الجزائریین اّلذین " 2000فرنسي، دار الحكمة، الجزائر، 

"...عبد الملك مرتاض: "أعطوا أهمیة لقضیة المصطلح في ثنایا أعمالهم المختلفة، أمثال

طع واهتمت بعض الرسائل الجامعیة بتناول إشكالیة المصطلح النقدي، والّتي نعتقد أّنها تتقا

وموضوع بحثنا ولذا كان علینا التركیز على استثمار نتائجها، واإلستفادة من جهود أصحابها،  نذكر 

أطروحة إشكالیة المصطلح في النقد العربّي المعاصر،"في رسالته " محمد صامت:"من هذه الرسائل

بلعجین "،"2008ران، ماجستیر، كلیة اآلداب، الّلغات والفنون، قسم الّلغة العربیة وآدابها، جامعة وه

المصطلح النقدي الجزائري القدیم خالل القرنین الخامس والسادس الهجریین، "في رسالته " یوسف

، "2004أطروحة ماجستیر، كلیة اآلداب، لّلغات والفنون، قسم الّلغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، 



المقدمة

د

كلیة اآلداب، ي، أطروحة ماجستیر، األصول اللسانیة للمصطلح السیمیائ"في رسالتها " زواوي نعیمة"

وغیرهم الكثیر ممن تناولوا قضیة " 2008لّلغات والفنون، قسم الّلغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، 

المصطلح في دراساتهم أو السیمیائیات؛ على اعتبار أّن موضوعنا یجمع بین المصطلح والسیمیائیات 

الجة قضیة المصطلح النقدي في الجزائر من خالل في الخطاب النقدي الجزائري، فنحن نحاول مع

. أكثر المناهج رواجا على الساحة النقدیة الجزائریة السیمیائیات

ال تخلو طریق أي بحث علمّي من الصعوبات، الّتي تعیق طریقه، ومن اإلعاقات               

فهو موضوع معضلة في " إشكالیة المصطلح النقدي"الّتي واجهتنا في بحثنا؛ صعوبة الموضوع نفسه 

الخطاب النقدي العربي والجزائري المعاصرین؛ وتعرف معالجته خطوات كثیرة ووجهات نظر مختلفة 

بین نقادنا، ومن الصعوبات الّتي وجهتنا الوصول إلى المتون النقدیة الجزائریة، كونها في الغالب 

یة، مّما جعل االطّالع علیها عبارة عن أطروحات ورسائل علمیة تختزنها رفوف المكتبات الجامع

.عسیرا

أعددنا للبحث خطة تقوم على ثالثة فصول تتصدرها مقّدمة؛ رغبة مّنا في اإلحاطة بالموضوع 

إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي الجزائري "ـ بمن مختلف جوانبه، تّضمن الفصل األول الموسوم 

علم جدید في المدونات النقدیة العربیة عرض صورة موجزة عن المصطلح واإلهتمام به ك" المعاصر

ومنها إلى النقد الجزائري، فعرضنا بدایة التعریف بكلمة المصطلح لغة واصطالحا؛ استعانة بالمعاجم 

والمراجع العربیة ثم انتقلنا للحدیث عن العلم اّلذي یهتم بدراسة المصطلحات؛ أال وهو علم المصطلح، 

هتمام به إلى النقد العربي، وّلما كانت المصطلحات النقدیة اّلذي ظهر عند الغرب؛ ثم انتقل اال



المقدمة

ه

الحداثیة ذات األصول الغربیة، تطرح إشكاالت عدیدة في طرق نقلها إلى الّلغة العربیة، خصصنا 

مبحثا لطرق صیاغة المصطلح في الّلغة العربیة؛ یّلیه مبحث یبحث في إشكالیة المصطلح في النقد 

األخیر لإلهتمام بإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي الجزائري العربي المعاصر، لنعّرض في

.المعاصر

، "السیمیائیات في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر: "ب خصصنا الفصل الثاني المعنون 

للحدیث عن السیمیائیات، بدایة بظهورها عند الغرب وتطورها، ثم انتقالها إلى النقد العربي وتّبنیها من 

ة من الدارسین؛ محاولین رصد اإلشكاالت الّتي صاحبت هذا التبني منها إشكالیة نقل ّلدن مجموع

المصطلحات السیمیائیة إلى الّلغة العربیة، لنتفرغ في األخیر للحدیث عن السیمیائیات في الدراسات 

تبنتها النقدیة الجزائریة المعاصرة، أسباب انتشارها في الوسط النقدي الجزائري، أهم األسماء الّتي 

.واألعمال الّتي أنجزتها

، وهو فصل "دراسة في مصطلحات التحلیل السیمیائي"ب تطرقنا في الفصل الثالث الموسوم 

إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي "تطبیقي؛ عرضنا فیه قراءة وصفیة تحلیلّیة لكتاب 

لهدف منه، لنعرض من خالل هذه ، بدایة بأهمیة الكتاب، وصفه، محتویاته وا"الجدید لیوسف وغلیسي

إشكالیة "الدراسة موازنة بسیطة بین المصطلحات السیمیائیة الواردة في الحقل السیمیائي من كتاب 

قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، "والمصطلحات السیمیائیة الواردة في " المصطلح

ة البحث في ترجمة المصطلحات لرشید بن مالك، محاولین توسیع دائر " عربي، انجلیزي، فرنسي



المقدمة

و

في السیمیائیات ء النقدیة الجزائریة والّتي خاضتالسیمیائیة لّلغة العربیة؛ لتشمل بعض األسما

.ومصطلحاتها

أتّبع الفصل الثالث بخاتمة، حاولنا من خاللها إعطاء حوصلة عامة للنتائج المتوصل إلیها                  

السیمیائي في الخطاب النقدي الجزائري، لنختم بعرض قائمة من البحث، في إشكالیة المصطلح

.المصادر والمراجع الّتي اعتمدها البحث، والّتي عمدنا إلى ترتیبها ترتیبا ألف بائّیا مغربّیا
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إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر: الفصل األول 

1

: تمهید-

یعّد المصطلح أحد أهم األمور الّتي ینبغي على الباحث أن یولیها اهتماما بالغا، فهو یشغل 

المصطلح، الّتي تثريحّیزا مهّما ضمن أّي دراسة، لذلك الّبد من الحرص في التعامل مع مسألة 

تغني مجال أّي بحث عموما، والبحث النقدي خصوصا؛ فالبحث المصطلحي یسمح بالتواصل و 

في ترقیة الوضعّیة المصطلحیة تنظیرا وتطبیقا في كّل مجاالت ، ویحوي تفرعات منهجیة تسهمالّسریع

.المعرفة اإلنسانیة

اخترنا الحدیث عن المصطلح وتحدید المقصود به وبمضمونه، والسعي إلى إیجاد اآللیات 

لح ومعناها في الّلغة المنتجة له أو المكونة له وتتبع مرجعیته التاریخیة والثقافیة؛ بدایة بكلمة مصط

ذو النشأة الغربیة؛ )Terminologie(واالصطالح؛ ثم انتقلنا بالحدیث إلى موضوع علم المصطلح 

واّلذي ال یمكن القول إّنه علم قائم بذاته لكونه یقع في مفترق علوم شّتى، وتطرقنا في إطار         

ون الّلغة تتعرّض عبر التطور الحضاري هذا إلى اإلهتمام بعلم المصطلح عند العرب،وانطالقا من ك

و السیاق الزمني إلى حركیة دائمة تجعلها تنمو تارة وتفقد بعض ألفاظها ومفرداتها تارة أخرى؛ 

وتحتاج إلى صناعة مصطلحات جدیدة تسایر التطور في مختلف مجاالت الحیاة؛ ذكرنا بعض 

في إلى اإلهتمام بإشكالیة المصطلح وسائل صناعة المصطلح في الّلغة العربیة، وبعد هذا توجهنا

.النقد الجزائري و كیف اهتم نقادنا بهاته القضیة
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:المصطلح-2

:لغة–أ 

الصّالح ضّذ الفساد؛ صلح َیْصُلُح وَیْصَلُح َصَالًحا «تأتي كلمة مصطلح مأخوذة من مادة صلح 

لح الّسلم وقد ...وُصُلوَحا  لح تصالح القوم بینهم، والصُّ اصطلحوا و صالحوا و اّصلحوا والصُّ

الصاد و الالم والحاء أصل واحد یدل                  «أّن " ابن فارس"ویذكر )1(»واّصالحوا وتصالحوا

.)2(»على خالف الفساد

عبارة عن اتفاق قوم   على : االصطالح«أنّ " للشریف الجورجاني" التعریفات"وجاء في كتاب 

وٕاخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة . موضعه األولتسمیة الشيء باسم ما ینقل عن

االصطالح إخراج : وقیلوقیل اإلصطالح إتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى،.بینهما

لفظ معّین بین قوم معّینین : وقیل االصطالح. الشيء عن معنى لغوّي  إلى معنى اخر، لبیان المراد

«)3(.

" اصطلح" لتعریف بكلمة مصطلح لغوّیا بأّنها مصدر میمي للفعل ویختصر بعض الدارسین ا

بإبدال حرف المضارعة میما مضمونة وأصل الفعل                      " ُیْصَطَلحُ "مبني على وزن المضارع المجهول 

، 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 1،ط2عبد المنعم خلیل إبراهیم، ج: عامر أحمد حیدر،مراجعة:ابن منظور، لسان العرب،تحقیق:-1
.  610،611ص 

.303ت، ص .، د3عبد السالم هارون، دار الفكر،  ج: ابن فارس، معجم مقاییس الّلغة، تحقیق و ضبط :-2
.24، ص 2003محمد علي أبو العباس، مكتبة القرأن، القاهرة، : التعریفات، تحقیقالشریف الجورجاني، : -3
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ألن العربیة تجنح لقلب التاء " اصطلح"إال أنه ورد " افتعل"على صیغة الفعل المطاوع " اصتلح"هنا 

.)1(...اءا في حال إقترانها بصاد مثل اصطبر، اضطرب ط

تداول العرب القدامى عبارتي اصطالح و مصطلح في مصنفاتهم؛ فقد اهتموا بتعداد 

المصطلحات ووصفها وبیان تعلقها بمجاالت معرفیة مخصوصة، یالحظ من خالل التعریفات السابقة 

الفروق بین الكلمتین وأصبحت كلمة اإلصطالح تسویة كلمة إصطالح  بكلمة مصطلح؛ إذ زالت كّل 

االصطالح یقتضي وجود «على المصطلح في حّد ذاته ولیس على عملیة وضع المصطلح؛ وتدل

مصطلح على صیغة اسم الفاعل وهو القائم بعملّیة االصطالح ومصطلح علیه على صیغة اسم 

.)2(»عن االصطالحا ینتجالمفعول بمعنى المّتفق علیه، والمصطلح هنا مصدر میمي بمعنى م

یطلق على المصطلح في الّلغات األوربیة كلمات تدل في االستخدام العام على الحد الزمني                    

أو المكاني وتدل في االستخدام الخاص على كلمة أو تركیب یعبر عن مفهوم أو فكرة، وهي كلمات 

اإلنجلیزیة و الهولندیة و الدنماركیة فيterm«:متفقة من حیث النطق و اإلمالء؛ منها 

في الفرنسیة termeفي األلمانیة، وtermأوterminusو النرویجیة و السویدیة ولغة ویلز،

terminفي البرتغالیة،و termoفي األسبانیة، و terminoفي اإلیطالیة، و tèrmineو

terفي الروسیة والبلغاریة والرومانیة والسلوفینیة و التشیكیة و البولندیة،  miوهذه . في الفنلندیة

21، ص 2008، منشورات اإلختالف، الجزائر، 1یوسف واغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،ط: ینظر: -1
یة إلى العربیة، مراجعة، عبد اللطیف عبید، المركز العربي للتعریب صابر الجمعاوي، القضایا المصطلحیة في الترجمة االلیة من اإلنجلیز :-2

.10، ص2009و الترجمة والتألیف والنشر، دمشق، 
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الكلمة المشتركة في الّلغات األوربیة تجاوزت اإلطار اللغوي القومي، وعدها بعض الباحثین مثاال 

.)1(»طیبا للعالمیة في داخل الحضارة األوربیة

داللة كلمة مصطلح في المعنى الّلغوي، فاتّضح لنا أّن كلمة مصطلح على -فیما سبق-توقفنا 

لغة ال تخرج  عن إطار اإلّتفاق على تسمیة معّینة لشيء معّین أو فكرة  أو مفهوم أو نظریة ما بكلمة 

أو كلمات واضحة و جّلیة تعبر عنها و تدّل علیها مباشرة، وسنحاول فیما یلي الوقوف على داللة 

ي المعنى اإلصطالحي، وذلك بإبراز مجموعة من التعریفات التي وضعها الدارسین كلمة مصطلح ف

.لهذه الكلمة والوقوف علیها بالشرح والتحلیل 

: اصطالحا–ب 

یفسح الحدیث عن المصطلح عّدة قضایا مهمة تستوجب العنایة، كوّنه یؤّدي دورا مهّما              

مین بالمصطلح على عمومه ولیس المصطلح النقدي فقط؛                   في التنمیة الّلغویة، ولذا نجد المهتّ 

:قد اجتهدوا في وضع عّدة تعریفات له من بینها

یوجد موروثا      ... المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصصة علمیة أو تقنیة «

).2(»ادیة محددةأو مقترضا ویستخدم للتعبیر بدقة عن المفاهیم ولیدل على أشیاء م

الكلمة االصطالحیة أو العبارة اإلصطالحیة مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها             «

أو باألحرى استخدامها و حدد في وضوح، هو تعبیر خاص ضیق في داللته المتخصصة، وواضح  
.9ت، ص .محمود فهمي حجازي، األسس الّلغویة لعلم المصطلح، مكتبة غریب، مصر، د: -1
.11المرجع نفسه،ص :-2
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اق النظام الخاص إلى أقصى درجة ممكنة، وله ما یقابله في اللغات األخرى ویرد دائما في سی

.)1(»بمصطلحات فرع محدد فیتحقق بذلك وضوحه الضروري

لغة خاصة أو معجم قطاعّي یسهم في تشیید بنائه «ویعّد المصطلح عند بعض الدارسین 

له غلق فهمه واستعماله على من لیسورواجه أهل اإلختصاص في قطاع معرفّي معّین، ولذلك است

وال تكاد كة،درایة بالعلم اّلذي هو أداة إلبالغه، إّال أّن هذه الّلغة القطاعّیة تّتصل بالّلغة العامة المشتر 

مّما یصدق معجم القطاعّي یصدق علیه كثیرتخرج عن األصول الّتي تتحّكم فیها، كما أّن هذا ال

.)2(»ةعلى المعجم العام من ضوابط صرفّیة وداللّیة و تركیبّیة وصوتیّ 

اتفاق جماعة معیّنة، في زمن معّین على شيء ما، ویلعب المصطلح «ویعتبر المصطلح أیضا

.)3(»دورا أساسیا في اللغة بما یغدقه من إثراء على اللغة 

المصطلحات هي مجموعة األلفاظ الّتي یصطلح بها أهل علم من العلوم على متصوراتهم «

وال عبائه، ویأتمنهم الناس علیه،یشتغلون فیه، وینهضون بأالذهنیة الخاصة بالحقل الفرعي اّلذي 

بین ما ینشده صطلحات في ذلك الفن إال إذا طابقیحق ألحد أن یتداولها بمجّرد إضمار النیة بأّنها م

. )4(» من داللة لها وما حدده أهل ذلك االختصاص لها من مقاصد تطابقها تماما

).11،12(المرجع السابق، ص : -1
.39،ص1986،منشورات عویدات ، بیروت، 2الفاسي الفهري، اللسانیات والّلغة العربیة، نمادج تركیبیة وداللیة، طعبد القادر:-2
.39، ص 1992للفنون المطبعیة، الجزائر، محمد طبّي، وضع المصطلحات، المؤسسة الوطنیة:-3
.146،ص2004المتحدة، لبنان، ، دار الكتاب الجدید 1عبد ا السالم المسدي، األدب وخطاب النقد،ط: -4
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أحادي الداللة، منزاح نسبیا عن دالالته ) مركبمفرد أو (المصطلح النقدي رمز لغوي «

المعجمیة األولى، یعبر عن مفهوم نقدي محّدد وواضح، مّتفق علیه بین أهل الحقل المعرفي،         

. )1(»أو یرجى منه ذلك

المصطلح هو كلمة أو مجموعة من الكلمات تتجاوز داللتها اللفظیة والمعجمیة إلى تأطیر «

تها في إطار معین، تقوى على تشخیص وضبط المفاهیم التي تنتجها ممارسة     تصورات فكریة وتسمی

ما في لحظات معینة، وبهذا یستطیع المصطلح اإلمساك بالعناصر الموحدة للمفهوم، وتكثیفیة،      

.)2(»لما  قد یبدو مشتتا في التصور

معنى لفظ خاص یوضع من لدن أهل اختصاص معین لیدل على «والمصطلح هو أیضا

مقصود یتبادر إلى الذهن بمجرد إطالق هذا اللفظ، مما یعني أن من خاصیته االندراج ضمن تصور 

نظري محدود و مضبوط ال ینبغي له أن یبرحه وهو أمر یجعله محروما من حق اإلنزیاح المباح 

.)3(»للكلمات العادیة

.24یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص :-1
المنهج النقدي بین الصرامة العلمیة والحمولة اإلیدیولوجیة، أعمال الملتقى األول في المصطلح النقدي، جامعة قاصدي : نورة بعیو: -2

www.pdffactory.com، 2011مرباح، ورقلة، مارس 
10- 09قادة عقاق، إشكالیة ترجمة المصطلح السیمیائي في النقد العربي المعاصر، الملتقى الدولي األول في المصطلح النقدي،یومي :-3

.308مارس جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 
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میة تعّرف                      وحدة مصطلحیة هو وحدة معجمیة وظیفتها الّتس«ویسمى المصطلح أیضا 

والمصطلح     ،)1(»في عالقة بوحدات أخرى من نفس الّنمط داخل میدان نشاط یحّدد تحدیدا ضّیقا

.)2(»لفظ منقول من معناه اللغوي إلى معنى آخر، واالتفاق، أهّم أركان المصطلح«هو أیضا 

ّن الدارسین وذلك یجسد أّن تعریف المصطلح نال حصة وافرة من لد-مّما سبق-یالحظ 

تنامي الوعي بأهمیة المصطلح وتزاید اإلحساس بضرورة ضبطه وتوحیده وتحدید معناه بالتدقیق؛        

وال تخرج جمیع التعاریف الموضوعة للمصطلح عن كونه لفظ یؤدي معنى معّینا بوضوح ودقة، بحیث 

تصاص لیدل على ذلك المعنى ال یحدث  أّي لبس أو تشویش في ذهن المتلقي؛ ویضعه أهل االخ

تحدیدا مباشرا إذا یخطر في الذهن بمجرد إطالق ذلك اللفظ، وال یقتصر المصطلح على كلمة واحدة؛ 

فقد یكون كلمة أو مجموعة كلمات یعبر عن المفاهیم كما یعبر عن األشیاء المادیة فهو وسیلة 

.التعبیر عنها

:Terminologieعلم المصطلح –3

أواخر القرن العشرین تطّورا ملحوظا على صعید جمیع المجاالت المعرفّیة، شهد الغرب مع

والسیما البحث المصطلحي اّلذي یسایر تطّور المعرفة في جمیع تخّصصاتها، ومساراتها المتفاوتة، إذ 

تشّكل قضّیته اّلذيیصّح القول بأّن طرق أّي باب من أبواب العلوم لن یتّم إّال بمفتاح المصطلح

.إشكاالت العمل النقدي والّتي تصدم الناقد األدبيإحدى
تحلیل الخطاب، ترجمة، عبد القادر المهیري، حمادي صمود، سلسلة اللسان،دار سیناترا، باتریك شارودو، دومنیك منغنو، معجم:-1

.549، ص 2008تونس،
.14، ص 2008، دار الفكر، دمشق، سوریا، 1ممدوح محمد خسارة، علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربیة، ط: -2
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األولى logieو termino:في الّلغة الفرنسیة من الكلمتینterminologieتركب كلمة 

التعبیر، والثانیة مشتقة  من الكلمة اإلغریقیة expressionبمعنىterminusمشتقة من الالتینیة 

logos بمعنىdiscoursأو خطابscience       علم، واستعملت هذه الكلمة في البدایة للداللة

وردت مفردة «وقد ،)1(على تعسف المصطلحات المدرسیة ثم استعملت بمعنى بنك الكلمات

terminology كریستیان كوتفرید شوتر״باأللمانیة، أوال بفضلChristian Gottfrid Schuty״

وبعد ذلك، نجد) 1788(سنة ) terminologsch(، وقد تم اإلقرار بالصفة )1832-1747(

تم ) 1801(وفي سنة ) صنافة(nomenclatureتنافس  terminologyفي االنجلیزیة  أن

في اللغة الفرنسیة، لكن بمعنى سیجالي وهو اإلسراف في استعمال terminologieاستعمال 

.)2(»مصطلحات غیر مفهومة

ارتبطت نشأة علم المصطلح بوجوب التطرق إلى موضوع المصطلح من إطاره المعرفّي العام 

اّلذي لم یتشكل في الغرب كعلم خاص إّال في نهایة القرن الثامن عشر، لكّن «ضمن حدود هذا العلم 

نضج             مجاله العلمّي لم یتحّدد بوضوح إّال حدیثا، وخالل التأّمل من الناحیة الّتاریخیة في أسباب

هذا العلم وتبلوره یّتضح أّنه جاء باألساس نتیجة الّتحّول المنهجّي اّلذي طرأ على طرح المسألة 

المصطلحّیة انطالقا  من تعویض المفهوم القدیم قائمة المصطلحات بمفهوم نظام المصطلحات، 

القرن التاسع وجاء هذا التحول في إطار بدایة مراجعة المفاهیم الّلسانیة في نهایة 

.31الخطاب العربي الجدید، ص ینظر، یوسف وغلیسي، اشكالیة المصطلح في : -1
.19،ص 2011، عالم الكتب الحدیث، األردن،1خالد األشهب، المصطلح العربي، البنیة و التمثیل، ط: -2
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من تعویض المفهوم القدیم قائمة المصطلحات بمفهوم نظام المصطلحّیة انطالقا.)1(»عشر

المصطلحات، وجاء هذا التحول في إطار بدایة مراجعة المفاهیم الّلسانیة في نهایة القرن التاسع 

.)2(»عشر

من تعویض المفهوم القدیم قائمة المصطلحات بمفهوم نظام المصطلحات، قاالمصطلحّیة انطال

.)3(»وجاء هذا التحول في إطار بدایة مراجعة المفاهیم الّلسانیة في نهایة القرن التاسع عشر

عملّیة ظهور علم المصطلحات حدیثة النشأة والوجود، انطلقت نواتها األولى بأوربا بغیة «وتعتبر

المصطلحات على الصعید العالمي، والذي فرض مثل هاته النواة، التقدّم المسّجل توحید قواعد وضع 

في المعرفة اإلنسانیة و التكنولوجیا واالقتصاد، وما یتطلب ذلك من اعتماد على تبادل                 

.)4(»في المعرفة والمعلومات والخبرات لتوثیقها

یعّد علم المصطلح علما جدیدا ال یزال في مرحلته الجنینّیة، لم تكتمل صورته المنهجیة والعلمیة 

وتّتضح بین الدارسین مّما أدى بالباحثین إلى التباین في تحدید ماهیته؛ إذ یعتبر البعض منهم علم 

یة لوضع من أحدث أفرع علم الّلغة التطبیقي، یتناول األسس العلم«terminologieالمصطلح 

فموضوع هذا العلم المصطلح وكّل ما یتعلق به ویدور في فلكه                 ،)5(»المصطلحات وتوحیدها

.37محمد طبي، وضع المصطلحات، ص : -1
.37، ص المرجع نفسه: -2
.37، ص المرجع نفسه :-3
.69،ص 1989بیت الحكمة، تونس، عثمان بن طالب،تأسیس القضیة االصطالحیة، : -4
19محمود فهمي حجازي، األسس الغویة لعلم المصطلح،ص : -5
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علم یتخذ من اإلشتغال بالمصطلح موضوعا له، ومجال اهتمامه به دائر على كیفیات صیاغته «فهو 

).1(»وطرق تقییسه وآلیات معالجته

بحث علمي وتقني یهتم بدراسة المصطلحات العلمیة «ح ویذكر باحثون آخرون أّن علم المصطل

والتقنیة دراسة علمیة دقیقة ومعمقة حیث تضبط فیه المفاهیم وتسمیتها وتقییمها،وهو فرع من فروع 

إلى مجموعة الكلمات والعبارات المصحوبة بتعریفاتها بها، یحیل٭ فّن «ویشیر أیضا ، )2(»علم اللسان

معجم المصطلحات العربیة في اللغة "، وجاء تعریفه في )3(»م الّتي تكّونهعلمّي أو تقنّي على المفاهی

القواعد الخاصة بدراسة العبارات االصطالحیة الخاصة بفرع من فروع المعرفة مع «على أّنه " واألدب

.)4(»تصنیفها وتبویبها وتعریفها

مصطلح خاص؛ انقسم علم المصطلح، كغیره من العلوم اللغویة، إلى علم مصطلح عام وعلم

یتناول األول طبیعة المفاهیم، خصائصها، عالقاتها ونظمها أي التعریفات والشروح، وطبیعة 

المصطلحات وعالقاتها الممكنة واختصاراتها، والعالقات والرموز، وتوحید المفاهیم والمصطلحات، 

وهذه مات، ومداخل الكلومفاتیح المصطلحات الدولیة، ومعجمات المصطلحات والمداخل الفكریة

أّما الثاني ، ولهذا فهي علم المصطلح العام، القضایا المنهجیة ال ترتبط بلغة مفردة أو بموضوع بعینه

.13صابر الجمعاوي، القضایا المصطلحیة في الترجمة من االنجلیزیة إلى العربیة،ص : -1
، جدار للكتاب العالمي، عالم الكتب الحدیث، األردن، 1عمار ساسي، المصطلح في اللسان العربي من آلیة الفهم إلى أداة الصناعة، ط: -2

. 106،ص 2009
.وردت هكذا واألصح یحیل على فنّ : ٭

.550صمود، ص باتریك شارودو، دومنیك منغنو، معجم تحلیل الخطاب، ترجمة، عبد القادر المهیري، حمادي: -3
.258، ص 1984، مكتبة لبنان، بیروت، 2مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب،ط: -4
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علم المصطلح الخاص فهو تلك القواعد الخاصة بالمصطلحات في لغة مفردة مثل اللغة العربیة 

لمصطلح الخاص یوازي التمییز بین اللغة الفرنسیة، وهذا التمییز بین علم المصطلح العام وعلم اأو 

.)1(علم اللغة العام وعلم اللغة الخاص 

Eugenأوغین فوستر"إلى أّن المهندس النمساوي " Maria Cabrèماریا كابري "تشیر الباحثة

Wuster) "1898-1977 (                هو مؤسس علم المصطلح المعاصر والممثل األساسي

) 1931(لما یسّمى مدرسة فیینا انطالقا من رسالته الجامعیة الّتي ناقشها بجامعة فیینا ونشرها عام 

.حول التوحید الّدولي للمصطلحات في مجال الهندسة الكهربائیة

اّلذي توّلى إدارة مركز المعلومات الّدولي               " H.felberفلبرهلموت "لیواصل الجهود من بعده 

بتعاون بین الحكومة الّنمساویة              ) 1979(حین تأسیسه عام " infoterm"في علم المصطلح 

) 1950-1889" (لوت. س.د"والیونسكو، إضافة إلى المدرسة السوفیاتیة الّتي یتزعمها الروسي 

بأّنه األب الحقیقّي للمصطلحیة ) 1983(عام " G.Rondeauغي روندو "فه الباحث اّلذي وص

المنظمة الّدولیة للمواصفات "و" مدرسة براغ الّتشیكیة"بوصفها اختصاصا علمّیا، فضال عن جهود 

) 1946(مقّرها جنیف، الّتي عّوضت منذ سنة " ISOإیزو "والّتي تسمى أیضا منظمة " القیاسّیة

.)2() 1926(الّتي تأسست عام " ISA" منظمة 

.20- 19محمود فهمي حجازي، األسس الغویة لعلم المصطلح،ص : ینظر:-1
).30-29(الجدید، ص ینظر، یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي : -2
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)1(: ثالثة توّجهات مختلفة داخل علم المصطلح" Maria Cabrèماریا كابري  "تحدد 

.مصطلحات ضمن مجال إختصاص معطى-1

.مجموعة القواعد التي تسمح بتحقیق صناعة مصطلحیة-2

.مجموعة مصطلحات ضمن مجال إختصاص معطى-3

إلى التوجه األول " Maria Cabrèماریا كابري "تستند النظریة العاّمة لعلم المصطلح في رأي 

یعتبر علم المصطلح اختصاصا مستقال من طبیعة عابرة «اّلذي یحیل على اإلختصاص و

وما هذا إّال دلیل وٕافصاح عن طواعیة ، )2(»للتخصصات  في خدمة اإلختصاصات العلمّیة والتقنّیة 

ونقطة إشتراك ...صطلح فهو علم یخدم جمیع العلوم األخرى األدبیة، العلمیة، اإلقتصادیةعلم الم

علم المصطلح لیس علما مستقال عن سواه من العلوم، بل علم «تلتقي عندها جمیع العلوم؛ وعلیه 

كعلم الداللة : متاخم لجملة من الحقول المعرفیة األخرى؛ حیث یقع في مفترق علوم شتى

)Sèmantique( وعلم تطور دالالت األلفاظ ،)Sèmasiologie( وعلم المعاجم ،)Lexicologie( ،

، وعلیه، فربما حق                  ...،)Classologie(، وعلم التصنیف )Etymologie(والتأثیل أو التأصیل 

.)3(»)!علم العلوم(ب " علم المصطلح"لنا أن نلقب 

العلم «ویندرج علم المصطلح في رأي الكثیر من الباحثین تحت لواء علم اللغة التطبیقي كونه 

اّلذي یبحث في العالقة بین المفاهیم العلمیة واأللفاظ اللغویة التي تعبر عنها، وتتمیز المصطلحیة 
.29المرجع السابق، ص :-1
.29نفسه، ص : -2
.28نفسه، ص : -3
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تنطلق من المفاهیم لتصل إلى المصطلحات على عكس علم اللغة، : بعدة خصائص من أهمها

ختص بالمفردات المحددة والمكتوبة دون المستویات اللسانیة األخرى، تتمیز بالبحث اآلني ت

عن مصطلحات حضارة العصر، تتصف بالتوجه المعیاري في تصنیف المصطلحات وتقوم معاجمها 

).1(»المختصة على أساس التصنیف وفق مجاالت اإلختصاص 

لعرب في السنوات األخیرة، إّال أّن التطبیق والممارسة اكتسب المصطلح صبغته العلمیة عند ا

أعمال حنین بن إسحاق في كتاب العشر «االصطالحیة یرجعان إلى أمد بعید، فیكفي أن نستحضر 

مقاالت في العین، والخوارزمي في مفاتیح العلوم اّلذي درس استخدام المصطلح في مجاالت مختلفة، 

ن،وأبي بكر الرازي في سر األسرار، وفي موسوعته الطبیة والتهانوي في كشاف اصطالحات الفنو 

).2(»...المسماة الحاوي، وابن سینا في كتابه الشفاء،

علم :إلى الّلغة العربیة بعّدة ترجمات منها) terminologie(نقل العرب كلمة 

المصطلح،المصطلحیة، علم اإلصطالح، االصطالحیة، علم المصطلحات، مجموع مصطلحات 

لمصطلحات على أساس معیاري ویتناول علم المصطلح العربي األسس الخاصة بوضع ا)3(فنّیة

، مخبر تعلیمیة الترجمة وتعدد األلسن، جامعة 01حالم الجیاللي، ترجمة المصطلح، أهمیتها ووسائل تنمیتها، مجلة المترجم، العدد : -1
.114، ص 2001جوان، –وهران، دار الغرب، ینایر 

.1خالد األشهب، المصطلح العربي البنیة والتمثیل،ص : -2
31یوسف وغلیسي،اشكالیة المصطلح في الخطاب العربي الجدید،ص :-3
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فإذا كان من الممكن في الّلغة إیجاد كلمات متعددة لمفهوم واحد على سبیل الترادف موحد، 

.)1(أو التقارب للمفهوم الواحد

كانت هذه محاولتنا في تتبع معنى مصطلح لغة واصطالحا وكذا علم المصطلح، واختصرنا 

البحث على المصطلح ولم نتطرق إلى المفهوم اّلذي یرتبط بالمصطلح، ألّن موضوع بحثنا یعالج 

إشكالیة التعامل مع المصطلحات وتداولها، والحقیقة أّن كّل مصطلح إّال ویعبر عن مفهوم           

، یتوارى وراء تسمیة وهي المصطلح الدال علیه؛ هذا المفهوم اّلذي یكون في الغالب محصلة ما

، مّما یجعل نقل المصطلح الدال علیه من لغته األصلیة إلى لغة ...لنظریة علمیة أو مذهب فلسفي

ت ثانیة دونما فهم ومراعاة للمفهوم غایة في الصعوبة كون المفهوم یخفي وراءه متواریات ودالال

. فلسفیة، اجتماعیة، وتاریخیة مختلفة

:طرق صیاغة المصطلحات في الّلغة العربیة-4

یعتمد نقل المصطلح من لغة أجنبّیة إلى الّلغة العربیة على طرق خاصة لصیاغة  أو صناعة 

المصطلح المصطلح وفق ما یتناسب وخصوصّیة ّلغتنا العربّیة، ذلك أّنها لغة لها قدرة فائقة في تولید 

.اإلشتقاق، المجاز، التولید، التعریب، النحت والترجمة: وصیاغته بواسطة مجموعة سبل ولعل أهمها

: اإلشتقاق–أ 

یعتبر اإلشتقاق من أهم اآللیات الّتي تفرزها الّلغة لسّد حاجیات مستعملیها من خالل تكاثر 

واجهة المفهومات المستحدثة؛ واألفكار موادها وألفاظها، مّما یجعلها وضمن هذا المأخذ، قادرة على م

.34ینظر، محمود فهمي حجازي، األسس الّلغویة لعلم المصطلح، ص :-1
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قد سمح لها وما توفره من مرونة تولیدیةالجدیدة، فالّلغة العربّیة بما تّتمیز به من طواعیة اشتقاقیة

بأن تسّد حاجات النقد األدبي الحدیث بكّل ما یغمره من طفرة اصطالحیة هي الیوم من سمات الثورة 

.)1(لیها تولید اللفظ الرشیق لإلفصاح عن أدق المفاهیم المعرفیة المعاصرة وعلیه لم یصعب ع

وال یختلف الدارسون و اللغویون العرب قدامى و محدثین حول أهمیة اإلشتقاق ودوره في تنمیة 

من أبرز سمات اللغة العربیة؛ فهو الذي یحدد الكلمة،أو مادتها «الّلغة العربیة؛ ذلك أّنه یعّد 

وصلتها بأصولها االشتقاقیة، وهذه الصلة بین معاني الكلمات، وأصولها األساسیة، ومعناها األصلي، 

التي اشتقت منها، في الصفة الغالبة في لغتنا، والسبب األساسي هو ثبات الحروف األصلیة، وبقاؤها 

).2(»مهما تبدلت أشكال األلفاظ التي تتكون منها في أبنیتها وتصاریفها،أو تبدلت معانیها

دامى والمحدثون في دراسة االشتقاق ولهم جهود معتبرة وممیزة في التعریف       اجتهد العرب الق

نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركیبا، «بأّنه״الجورجاني״به وتحدید أقسامه؛ فقد عرفه 

.  )3(»ومغایرتهما في الّصیغة

یكون بین اللفظین تناسب في : اإلشتقاق الصغیر-)4(: وقسم اإلشتقاق إلى ثالث أقسام

.״الضرب״من ״ضرب״: الحروف والترتیب، نحو

״جبذّ ״: یكون بین اللفظین تناسب في الفظ والمعنى دون الترتیب، نحو: اإلشتقاق الكبیر-

.״الجذب״من 

.123،ص 1994اهللا، تونس، ینظر، عبد السالم المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد : -1
.115، ص 1995فرحات عیاش،اإلشتقلق ودوره في نمو اللغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : -2
.33الجورجاني، التعریفات، ص :-3
.34المرجع نفسه، ص : -4
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.״النهق״ن م״نعق״: یكون بین اللفظین تناسب في المخرج، نحو: اإلشتقاق األكبر-

تأخذ «اإلشتقاق األكبر واإلشتقاق األصغر؛ األول هو أن : إلى قسمین״ابن جنيّ ״و یقسم 

كمل، : مثل كلم وتقلیباتها» أصال من األصول الثالثیة، فتعقد علیه وعلى تقالیبه الستة معنى واحدا

).1(مكل، ملك، لكم،لمك، وتفید كّلها معنى القوة و الشدة 

نأخذ أصال من األصول، فتتقراه فتجمع بین معانیه، و إن اختلفت صیغه «أّما الثاني هو أن

).2(»ومبانیه

یسمع الرجل اللفظة، فیشك فیها،       «في أّنه ״الخصائص״وتتجلى منعة اإلشتقاق عند صاحب 

).3(»فإذا رأى اإلشتقاق قابال لها أنس، وزال استیحاشه منها

صیغة من صیغة أخرى مع اتفاقهما في عرف اللغویین أخذ «اإلشتقاق أّنه ״السیوطي״یعرف 

معنى ومادة أصلیة وهیئة وتركیب لتدل باألخیرة على معنى األصل بزیادة مفیدة ألجلها اختلفا حروفا 

).4(»أو هیئة كضارب كم ضرب، وحذر من حذر

.30، ص 2002العلمیة،لبنان، عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب : ، تحقیق2، ط3ابن جني، الخصائص، م: -1
.31المرجع نفسه، ص :-2
.31المرجع نفسه، ص :-3
.347، ص 1998، ضبط وتصحیح، فؤاد منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط1السیوطي، المزهر في علوم الّلغة وأنواعها، ج:-4
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اإلشتقاق هو عملّیة استخراج لفظ من لفظ أو صیغة              « إلى أّن ״إبراهیم أنیس״ویذهب 

من أخرى، والقیاس هو األساس اّلذي تبنى علیه هذه العملیة اإلشتقاقیة؛ كي یصبح المشتق مقبوال 

).1(»معترفا به بین علماء اللغة

ویة قائمة بذاتها دون وتعتبر العالقة قویة بین اإلشتقاق و القیاس فال یستوي األول صناعة لغ

الثاني ذلك أّن اإلشتقاق إزداد خصوبة وثراء مع اإلنفتاح الّلغوي العربي الحدیث على وضع أوزان 

إذ أصبح یستعمل ، )2(قیاسیة جدیدة لكثیر من المشتقات تحت وطأة الضرورة العلمیة المّلحة 

یدة من وزن عربي ومادة عربیة عند عدم وجود كلمة دالة، وٕامكان إشتقاق كلمة عربیة جد«اإلشتقاق 

).3(»إذا تعذر هذا اشتققنا له اسما من لغتنا: قدیمة، أي

أن للغة العرب -إال من شّذ عنهم-أجمع أهل اللغة «أّنه ״الصاحبي״في ״ابن فارس״یذكر 

).4(»قیاسا، وأن العرب تشق بعض الكالم من بعض

في اللغة العربیة،وهو مبدأ من مبادئ و یعتبر القیاس عامل من أهم عوامل التطور اللغوي 

إال استنباط مجهول من معلوم، فإذا«بداع في اللغة العربیة، و لیس القیاس التجدید والخلف و آإل

اشتق اللغوي صیغة من مادة من مواد اللغة على نسق صیغة مألوفة في مادة أخرى، سمى عمله                        

.52، ص 2003مصر، ، مكتبة األنجلو المصریة،8إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة،ط: -1
).83- 80(ینظر، یوسف وغلیسي، اشكالیة المصطلح في الخطاب العربي الجدید، ص : -2
.49،ص 1998محمود فهمي حجازي، اللغة العربیة في العصر الحدیث،قضایا ومشكالت،دار قباء، مصر، :-3

عمر فاروق :،تحقیق1احمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربیة و مسائلها و سنن العرب في كالمها،ط:-4
.66،ص1993الطباع،بیروت،
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هو مقارنة كلمات بكلمات أو صیغ بصیغ أو استعمال باستعمال رغبة              هذا قیاسا، فالقیاس اللغوي 

).1(»في التوسع اللغوي،وحرصا على إطراء الظواهر اللغویة

أّن اإلشتقاق سمة من سمات اللغة العربیة فهي لغة اشتقاقیة تتوصل -مّما سبق-یستخلص 

و استجابة لحاجة المتكلمین و المستخدمین كلماتها عن طریق استخدام المادة بجمیع الصور، وه

لّلغة،

فبواسطته یستطیع مستعمل اللغة أن یشتق ما یشاء من األلفاظ و الصیغ الجدیدة لیسایر ركب التقدم 

العلمي و الحضاري في كافة المجاالت، ولذا یعّد اإلشتقاق الوسیلة الرئیسیة لوضع المصطلحات 

.لغة العربیةفي ال...العلمیة و الفنیة و النقدیة

:المجاز–ب 

تتمیز الّلغة العربیة بكونها ّلغة متعددة الوسائل التولیدّیة للكلمات والمصطلحات مّما یسهم           

یعطي للعربیة مرونة وتجددا «اّلذي في نمّوها ومسایرتها لجمیع التطورات؛ ومن بین الوسائل المجاز 

).2(»في استحداث دالالت جدیدة

:     إذا استّن ماضیا تقول״جاز، یجوز״مأخوذ من «المجاز بقوله أّنه ״فارسأحمد بن״یعرف 

أي ینفذ وال یرّد ״یجوز أن تفعل كذا״: ثم تقول. هذا هو األصل״جاز بنا فالن، جاز علینا فارس״

هذه وٕان لم تكن وازنة :أي״عندنا دراهم وضح وازنة وأخرى تجوز جواز الوازنة״: وتقول. وال یمنع
.10إبراهیم أنیس،من أسرار اللغة،ص:-1
.164، ص 2005، محمد بدرى عبد الجلیل، المجاز وأثره في الدرس اللغوي، دار المعرفة، اإلسكندریة: -2
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إن الكالم الحقیقي یمضي : أي״مجاز״:  فهذا تأویل قولنا. تجوز مجازها وجوازها لقربها منهافهي

لسننه ال یعترض علیه، وقد یكون غیره یجوز جوازه لقربه منه، إّال أّن فیه من تشبیه واستعارة وكّف 

).1(»ما لیس في األول

االستعمال على أصل وضعه                     ما أقّر في : الحقیقة«للقول أّن ״ابن جني״ویذهب 

االّتساع، والتوكید، «ثالثة ویقع المجاز عنده لمعان،)2(»ما كان بضّد ذلك: والمجاز. في اللغة

ویعتبرالمجاز وسیلة مهمة من وسائل اللغة ، )3(»والتشبیه، فإن عدم هذه األوصاف كانت الحقیقة البّتة

لفظ یستعمل في غیر ما وضع إلیه، وكثیر من المستحدثات «: فهوالعربیة لتطور نفسها بنفسها؛ 

).4(»توضع للحاجة إلیه ولكن بمرور الزمن هناك ما یبقى، وهناك ما یندثر

استعمال اللفظ في غیر ما وضع له أصال، أي نقله من دالالته المعجمیة األصلیة «وهو أیضا 

أو اصطالحیة جدیدة على أن تكون هناك مناسبة أو الوضعیة أو الحقیقیة، إلى داللة علمیة مجازیة  

التوسع في المعنى اللغوي لكلمة ما لتحمیلها معنى «و المجاز هو كذلك ، )5(»بین الداللتین

).6(»جدیدا

.203أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها،ص : -1
.208، ص 2ابن جني، الخصائص، ج: -2
.208المرجع نفسه، ص :-3
.52محمد طبي، وضع المصطلحات، ص : -4
.84العربي الجدید، ص یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي : -5
.175ص 1989، دار طالس، دمشق، 1شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب،ط: -6
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یّتضح من كّل ما سبق أّن المجاز یبقى طریقة علمیة؛ تسهم في إغناء الرصید الّلغوي العربي 

المصطلحات الستیعاب موجودات الحیاة المختلفة العلمیة وٕاثرائه، والمضي به نحو التجدید في

.، وهو أیضا طریقة في التوسع الّلغوي تستمد من الّلغة العربیة نفسها...والثقافیة واألدبیة 

:التعریب-ج

یضاف إلى وسائل نمو اللغة العربیة وتطورها التعریب؛ وهو في أبسط مفاهیمه نقل لألسماء 

عربیة بحروفها، إال أّن مفهومه وكیفیة استعماله واإلستفادة منه شكل محل جدل      األجنبیة إلى الّلغة ال

.بین الدارسین واحتاروا في تحدیده تحدیدا خاصا ممیزا له

یوجد التعریب في تراتنا العربي القدیم حیث ازدهر في العصر العباسي الثاني وقت اإلنفتاح      

ما استعملته العرب                « ":السیوطي"التعریب اّلذي هو عند على الثقافات األخرى؛ واحتاجت إلى 

.)1(»من األلفاظ الموضوعة لمعان في غیر لغتها

اختلف اللغویون المحدثین في تحدید المقصود بالتعریب في اللغة العربیة فالتعریب مصطلح          

ریب التعلیم بالمدارس والثانویات ومعاهد ذو مفاهیم متعّددة، ولكن متشابهة، فهناك من یقصد به تع« 

وقد ثائقها تمأل وتتداول بالعربیة، الجامعات، وهناك من یعني به تعریب اإلدارة أو فرع منها لتصبح و 

.211، ص1السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، م: -1
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یعني التعریب توحید المصطلح العربي في البالد العربیة، واإلكتفاء بكلمة واحدة ینطقها  كل العرب 

).1(»لمعرفةتعبیرا منهم عن شيء ما في مجال ا

ثالثة مفاهیم متعددة للتعریب؛ المفهوم األول وأطلق علیه مصطلح " شحادة الخوري"یحدد 

ویسمي ، )2(»استخدام العرب ألفاظا أعجمیة على طریقتهم في اللفظ والنطق«اإلقتراض ویقصد به 

أّما ، )3(»یةنقل النصوص من إحدى اللغات األجنبیة إلى اللغة العرب«المفهوم الثاني بالترجمة وهو

جعل « للتعریب ویهدف به إلى " الخوري"المعنى أو المفهوم الثالث هو المفهوم األساسي اّلذي یضعه 

اللغة العربیة لغة اإلنسان األساسیة والحیاتیة، أي أن تكون لغة العلم والعمل، لغة الفكر والشعور 

وخلجات فؤاده،                 والحراك اإلجتماعي، یعبر بها عن مكنونات نفسه وومضات فكره 

ینصرف معنى التعریب هنا إلى جعل اللغة العربیة ).4(»كما یعبر بها عن رغباته وحاجاته المختلفة

.لغة المجتمع الرئیسیة، یتعلم ،یبحث ویفكر بها، وتكون أداته في توسل شتى العلوم والمجاالت

:النحت–د

غة العربیة النحت، وهو أحد الوسائل المهمة         نجد أیضا من وسائل إنتاج المصطلح في اللّ 

والّتي ال یستهان بها في حقل العلم والثقافة؛ ألّنه یساعد على إیجاد المصطلحات والتعابیر 

.االصطالحیة، ویساهم في إغناء الّلغة وٕاثراء رصیدها المصطلحي

.69محمد طّبي، وضع المصطلحات، ص : -1
.158شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب، ص :-2
.158المرجع نفسه، ص :-3
.159نفسه، ص :-4
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استخراج كلمة واحدة «وضع الّلغوّیین مجموعة تعاریف لتحدید مفهوم النحت فهو عند البعض 

من كلمتین أو أكثر، ذلك ألن اللغة العربیة تشتمل على كثیر من العبارات المشهورة الكثیرة الشیوع 

بسم اهللا الرحمن "،"ال حول  وال قوة إال باهللا: "فیها، والتي تستعمل بمثابة األمثال والحكم مثل

تأخذ أحرفا من كلمتین أو تضع كلمات وتجعل «ویعّرفه آخرون بأّنه ، )1(» " جعلني اهللا فداك"،"الرحیم

ما تأخذه كلمة برأسها، وهو مأخوذ من نحت النجار خشبتین وجعله إیاهما خشبة واحدة، وٕانما 

كما أن النحت هو أن تنتزع أصوات كلمة فأكثر   من ... استعمل العرب النحت طلبا لإلختصار،

).2(» كلمتین فأكثر أو من جملة للداللة على عدة وجوه

انتزاع كلمة من كلمتین أو أكثر على أن یكون تناسب في اللفظ «ویحدد النحت أیضا في كونه 

).3(» والمعنى بین المنحوت والمنحوت منه

ظاهرة لغویة احتاجت إلیها اللغة قدیما وحدیثا، ولم یلزم فیه األخذ من كل الكلمات، «وهو كذلك 

نوع من اإلشتقاق، «ویذهب بعض الدارسین للقول بأّن النحت هو،)4(»وال موافقة الحركات والسكنات

البسملة "وهو دمج كلمتین أو أكثر للحصول على كلمة، شریطة أن یكون هناك تناسب، وقدیما نحتت 

).5(»والحكم في النحت الذوق السلیم" أفرو آسیوي، برمائي"وحدیثا " والحوقلة

.72إبراهیم أنیس،من أسرار اللغة،ص: -1
.45، ص 2002ن، ، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنا1محمد الدیداوي، الترجمة والتعریب، بین اللغة البیانیة واللغة الحاسوبیة، ط: -2
.175شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب،ص : -3
.31، ص 2004وفاء كامل فاید، المجامع العربیة وقضایا اللغة، من النشأة إلى أواخر القرن العشرین، عالم الكتب الحدیث، األردن، : -4
.41محمد طبي، وضع المصطلحات، ص :-5
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طلحات في العربیة، وهو میزة خاّصة من میزات ویبقى النحت وسیلة لغویة مهمة لتولید المص

الّلغة العربیة؛ إّال أّن بعض الدارسین الّلغویین المحدثین أنكروا العمل به لتولید المصطلحات              

النحت أداة اختصار واختزال ال أداة تولید لغوي، وٕاذا حملتنا الضرورة «في الّلغة العربیة قناعة منهم 

ولیس إنكارنا للنحت سببه أن ما ورد من منحوتات عربیة ... وعره من مركب؛على ركوبه فما أ

ولكن سببه أن أهم خصائص اللغات ... ال یتجاوز الستین كلمة، وصلت عند بعضهم إلى مئة وثالث

هي اإلبانة والتوضیح، والسیما اللغة العلمیة، وأي مسلك لغوي یتعارض مع اإلفصاح والوضوح فهو 

). 1(»تخلي عنهحرّي بال

:الترجمة–ه

تعتبر من أهم الوسائل لوضع المصطلحات في الّلغة العربیة و نقل المفاهیم والنظریات               

وضع المصطلحات «ولها تأثیر كبیر في النقد العربي وأهمیة بالغة على الّرغم من صعوبتها ذلك أّن 

الصعوبة، وقد یظل المصطلح جامحا إلى حین المقابلة في الترجمة كثیرا ما یكون في منتهى 

. )2(»ترویضه بالوقوف على مفهومه الجدید والتأكد من مدلوله والتمكن من وسائل نقله

- وهي في الغالب مصطلح علمي–إعطاء الكلمة األجنبیة «یعّرف أحد الدارسین الترجمة بأّنها 

الكلمة العربیة المقابلة مما دخل حّیز اللغة مقابلها العربّي الموضوع من قبل، فشرط الترجمة أن تكون 

أو المدوّنة كلمة المحفوظةسابقا، فإذا وردت على كلمة أجنبیة فأوجدت لها من المفردات العربیة
.www، اإلنترنت 2008، جویلیة 11655ممدوح محمد خسارة، اإلشتقاق النحتي وأثره في وضع المصطلحات، مجلة الریاض، العدد : -1

Alriyad. Com
.52محمد الدیداوي، الترجمة والتعریب، بین اللغة البیانیة واللغة الحاسوبیة، ص :-2
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نقل اللفظ األعجمي بمعناه إلى «وحددها آخر في ، )1(»تؤدي معناها مباشرة، فعملي هذا هو الترجمة

). 2(»ما یقابله في اللغة العربیة

كتابة في اللغة المترجم إلیها لنقل «یشرح بعض الدارسین الترجمة ویحدد مفهومها في كونها 

المعنى وفقا للغرض المتوخى منها، وهي عملیة اإلنتقال من لغة إلى لغة أخرى، فیما بین ثقافتین، 

ألفكار بالكتابة لتبیین مراد المترجم عنه للمترجم له، الذي ال یفهم اللغة المترجم منها، وكما أن نقل ا

ال یستقیم إال بتمحیصها وٕاعادة النظر فیها، فإن الترجمة، كنقل لألفكار من لغة إلى أخرى، ال تكتمل 

.)3(»إال بمراجعة المترجم له لما ترجمه

فعل حضاري یعكس تالقحا ثقافیا     «یفهم مما سبق أن الترجمة هي المزاوجة بین ثقافتین كونها 

وتكون المزاوجة عن طریق الجمع                ،)4(»یات الفكریة للنشاط اإلنسانيبین نمطین من المستو 

بین ّلغتین من خالل النقل من واحدة إلى أخرى وفق معاییر وضوابط محكمة منها احترام المعنى 

اّلذي یؤدیه اللفظ المترجم و مراجعة الترجمة أكثر من مرة قبل اعتمادها وهذا ما یذهب إلیه جّل 

ترجمة أي منتج ثقافي، سواء كان «ارسین باعتبار الترجمة مسؤولیة كبیرة یتحمّلها المترجم كونالد

مصطلحا أو كتابا أو منهجا فكریا أو فلسفة أو قصیدة، بنقله إلى لغة وثقافة أخرى یعني في أبسط 

.24مصطلحات في العربیة، ص ممدوح محمد خسارة، علم المصطلح وطرائق وضع ال: -1
.175شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب،ص : -2
.2007، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، 1محمد الدیداوي، مفاهیم الترجمة، المنظور التعریبي لنقل المعرفة،ط: -3
www.awu-dam.com، األنترنت،2000لعرب، محمد تحریشي، أدوات النص، دراسة، إتحاد الكتاب ا: -4
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یه المترجم یقوم ف" حوار"صوره الدخول في عالقة مع تلك الثقافة، تلك العالقة یصفها البعض بأنها 

.)1(»بوظیفة الوسیط المنسق الباحث عما هو أقرب وأدق تحقیقا للتفاهم والفائدة المشتركة

:إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي المعاصر–5

یرجع ویّتفق جّل الدارسین والباحثین في مجال المصطلح في الوطن العربي؛على أّن الدراسة        

بالمصطلح وماهّیته في الّلغة العربیة ازدهرت وعرفت انتشارا واسعا مع االنفتاح            و االهتمام 

على المعارف و العلوم الغربیة، فقد أصبحت الحاجة مّلحة لتنمیة الّلغة العربیة بمصطلحات جدیدة 

ع العرب أفضى إطالّ «تفي بمتطلبات التطور الحاصل على جمیع المستویات المعرفیة المختلفة، فلقد 

على منتجات الحضارة الغربّیة في مجاالت معرفیة مختلفة إلى سعیهم لتسمیة األشیاء الجدیدة، وهو 

وقد ... ما أنمى فیهم هاجس الرغبة في ترجمة الجهاز المصطلحي للعلوم الوافدة وللظواهر الحادثة 

في ل المصطلحي أثربّیة في مجال العمكان النفتاح العرب المحدثین على منجزات المدارس الغر 

.)2(»جعلهم یلتفتون إلى العربّیة یبحثون في زادها اللغوي ویعملون على تطویر مخزونها المصطلحي

أفضى اإلهتمام العربي بالنظریات الغربیة ومناهجها؛ إلى االهتمام بقضیة المصطلح وااللتفات 

أصبحت قضیة المصطلح العلمي من أهم قضایا «إلیها لضرورة التسّلح بقّیم العصرنة والحداثة حیث 

، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، المغرب، 1سعد البازعي، استقبال اآلخر، الغرب في النقد العربي الحدیث،ط: -1
.232، ص 2005

.24صابر الجمعاوي، القضایا المصطلحیة، ص :-2
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تنمیة اللغة العربیة للوفاء بمتطلبات الحیاة المعاصرة، وذلك في ضوء مجموعة من المتغیرات، أهمها 

كثرة اإلنتاج المعاصر في المجاالت العلمیة والتقنیة وتعدد التخصصات المعنیة، وضرورة التعبیر 

فقد أصبح من الضرورة اإلهتمام بالمصطلحات ، )1(»طلحاتباللغة العربیة عن ذلك الفیض من المص

احتیاج أمتنا العربیة إلى المصطلحات العصریة اللغویة، كاحتیاجها إلى جمیع وسائل «وتجدیدها كون 

التقدم الحضاري، بل إن حاجتها لتلك، تأتي في المقام األول، ألنها مرتبطة بأسباب وجودها، إذ ما 

یالحظ ، )2(»لیست لها لغة كاملة تستوعب موجودات الحیاة ومعطیاتهاعسى أن یكون مستقبل أمة 

كیف ربطت العالقة بین تطور األمة العربیة والمصطلحات ذلك أّن اللغة تلعب دورا مهما وأساسیا في 

.نمو وتقدم األمم

المسألة المصطلحیة في العالم العربي، ببساطة تتمثل في قضیة الترجمة والتعریب للمصطلحات 

األجنبیة إلى اللغة العربیة، فالمصطلح األجنبي هو اّلذي في بؤرة المشكلة، اّلذي دخل حدیثا، أو یرید 

الدخول، بسبب اإلستعمار وما لحقه من موجات التقدم والتنمیة، واإلشكال اّلذي یعالج هو إشكال 

ة مجاالت الحیاة العامة التعریب لإلدارة والتعلیم وما یتصل بهما من علوم أجنبیة، ویلحق بهما من بقی

المتأثرة بالعلوم المستوردة عن الغرب، والشرط األساسي لنهضتنا العربیة وتسریعها، هو استیعاب 

. )3(وتناول ما لدى الغیر من معارف وعلوم جدیدة بالعربیة

.37العربیة في العصر الحدیث، ص محمود فهمي حجازي، اللغة : -1
.217، ص 1992، دار الفرقان، عمان، 3عبد الكریم خلیفة، اللغة العربیة والتعریب في العصر الحدیث، ط:-2
wwwینظر،الشاهد البوشیخي، نحو تصور حضاري شامل للمسألة المصطلحیة، منتدیات عتیدة :-3 . atida. Org24 -05-2013
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ویعترف أغلبیة النقاد العرب في جمیع األقطار العربیة بوجود أزمة نقل للمصطلح النقدي        

من الّلغة األجنبیة إلى الّلغة العربیة، وترتبط هذه األزمة في جوهرها باستیراد المفاهیم والمصطلحات 

النقدیة من الغرب إلى النقد العربي نتیجة االنفتاح النقدي العربي في سبعینات القرن الماضي؛

ى إلى تولید أزمة نقل للمصطلح النقدي على مختلف مدارس النقد الغربي والنهل من ینابیعها مّما أد

أننا حینما نستخدم مفردات الحداثة الغربیة ذات الدالالت «في الخطاب النقدي العربي بسبب 

التي ترتبط بها داخل الواقع الثقافي والحضاري الخاص بها، نحدث فوضى داللیة داخل واقعنا الثقافي 

.)1(»والحضاري

في جوهرها إلى أّن الفكر العربي یعیش حالة من التبعیة للفكر الغربي؛ حیث وترجع هذه األزمة 

یستمد الباحث أو الناقد العربي المفاهیم النقدیة من الغرب دون فهمها واستیعابها بحیثیاتها وظروف 

نشأتها الطبیعّیة واألصول الفلسفیة والمعرفیة الّتي انبثقت منها، مّما یجعل تعامله معها ومع 

حاتها سطحیا وغامضا؛ خاصة في محاولته نقلها إلى الّلغة العربیة إذ تكتسب مسؤولیة تقدیم مصطل

المصطلح من حقل معرفي  أجنبي غربي إلى حقل عربي أهمیة بالغة لدى الدارسین، ولذا وجب على 

ا الباحث إدراك أّنه یقدم مصطلحا جدیدا وعلیه السعي إلى توضیحه وتبسیطه توضیحا وتبسیطا منهجیّ 

وهذا یعني ل في طیاته مجموعة من القناعات، مقصودا، ذلك أّن كل مصطلح أو منهج إال ویحم

).2(وجود خلفیة فكریة تختصر نفسها ورؤیتها وتفسیرها من خالل المصطلح النقدي

.311، ص 1998عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، عالم المعرفة، ع ، الكویت، : -1
.261ینظر،نورة بعیو، المنهج النقدي بین الصرامة العلمیة والحمولة اإلیدیولوجیة، ص : -2
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التراث والحداثة الغربیة، «ویقع الفكر العربي المعاصر في وضع معرفي خاص؛ بین قطبین 

الخاصة القائمة على األصالة تصّورا مثالیا متعالیا، والتأصیل منهجیا ابتكاریا بغیة إنشاء حداثته

).1(» یحقق فیها فرادة الذاتیة، وقراءة البعد القومي، واإلنتماء اإلسالمي 

وكانت نتیجة استیراد المفاهیم الغربیة من ّلدن النقاد العرب المعاصرین وخیمة على النقد العربي 

ة التجاهات النقد العربي الحدیث تكشف بجالء ویسر عن حقیقة مفادها أن جمیع متابعة جاد«فأّي 

المظاهر الفاعلة لهذا النقد ال تخرج في حقیقتها عما أنتجه العقل الغربي من رؤى ومناهج ومفاهیم 

).2(»وتصورات

وّلد هذا الوضع في الخطاب النقدي العربي رؤى نقدیة مختلفة لدى النقاد العرب انقسمت  

على ثالث اتجاهات رئیسیة؛ اتجاه یرى لتحقیق التقدم المنهجي والمعرفي المتطور البد من إعتماد 

التصورات الغربیة وآلیات إنتاجها النقدیة لبناء نقد عربي یسایر التطورات العلمیة، واتجاه ثاني؛ 

ي وٕاعادة إحیائه وتطویره،               یرفض أي صلة بالنقد الغربي ویدعوا إلى التمسك بالتراث النقدي العرب

في حین یأتي االتجاه الثالث للجمع بین االتجاهین األول والثاني؛ إذ یجتهد أصحابه في تأصیل 

النمادج النقدیة الغربیة وتطعیمها بالتراث العربي القدیم، محاولة منهم لصیاغة نظریة عربیة تعتمد 

).3(تستفید من اتجاهات النقد الغربیة الحدیثةعلى الجذور التراثیة النقدیة العربیة و 

القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، دار الغرب، وهران، حبیب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحول، مقاربة تطبیقیة في قراءة :-1
.263، ص 2001

www.Kotobصالح هویدي، النقد األدبي الحدیث، قضایاه ومناهجه، موقع كتب عربیة : -2 arabiya.com31ت، ص .، د.
).33- 32(نفس المرجع، ص : ینظر: -3
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ویطلق بعض أنصار الحداثة الغربیة في الوطن العربي، أحكاما جزافیة على الثقافة العربیة 

محور التعارض بل التضاد بین الثقافة الغربیة والثقافة العربیة، فاألولى «التراثیة ومن هذه األحكام 

نظم السیاسیة،أما الثانیة فهي شظف ال تقدم حال لمشكلة واحدة، غنیة بالعلوم والفنون واآلداب وال

فاألولى تمثل شرایین الحیاة الفاعلة النشیطة، والثانیة مجرد نفائس قدیمة معروضة في متحف للزینة 

وتصدر مثل هذه األحكام نتیجة الوقوع في فخ التبعیة العمیاء ،)1(» ال نفع لها مجرد متعة النظر

.ة التأصیل بالرجوع إلى التراث العربيللغرب دون محاول

المصطلح األجنبي               « یتجسد وجه إشكالیة المصطلح في النقد العربي المعاصر في كون 

قد ینقل بمصطلح عربي مبهم الحد والمفهوم، أو أّن المفهوم الغربي الواحد قد ینقل بمصطلح عربي 

الواحد قد ینقل بعشرات المصطلحات العربیة المترادفة مبهم الحد والمفهوم، أو أّن المفهوم الغربي

أمامه، أو أّن المصطلح العربي الواحد قد یرد مقابال لمفهومین غربّیین ـ أو أكثرـ في الوقت ذاته،   

ن التصرف ـ زیادة أو انتقاصا ـ أو أن الناقد العربي الواحد قد یصطنع مصطلحا فیه كثیر م

أربعة أوجه " وغلیسي"یذكر ـ فیما سبق ـ ،)2(»وما إلى ذلك من المظاهر اإلشكالیةفي مقابله األجنبي

مختلفة إلشكالیة نقل المصطلح النقدي من الّلغة األجنبیة إلى الّلغة العربیة، مّما یكشف عمق 

.اإلشكالیة وحالة التذبذب والفوضى الّتي یعیشها النقد العربي

).77-76(، ص 2000لبنان، / ، المركز الثقافي العربي، المغرب1زید، الخطاب والتأویل، طنصر حامد أبو: -1
.55یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : -2
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النقد العربي مجموعة من العوامل من بینها اإلختالف     ساعد على تفشي إشكالیة المصطلح في

بین بلدان المشرق العربي الّتي تعتمد الّلغة اإلنجلیزیة في تعاملها مع المناهج الغربیة ونقل 

مصطلحاتها، وبین بلدان المغرب العربي الّتي تمیل أكثر إلى الّلغة الفرنسیة، األمر اّلذي أحدث أزمة 

لقي وأربكت الخطاب النقدي العربي بسبب تعدد اآلراء واختالف وجهات اصطالحیة شوشت المت

النظر والتضارب في إصدار المصطلحات الناتج عن الصراعات الفكریة؛ الراجع إلى غیاب الوعي 

الحلقة الغائبة في واقعنا العربي من الناحیة الفكریة والثقافیة لیست «الذاتي بقضیة المصطلح كون 

في طلحیة، ولكنها متجسمة على الخصوصالوعي بدقائق المعضلة المصمقصورة على احتجاب

غیاب الصرامة مع الذات عند تداول المصطلح، وقد فتح هذا الغیاب بابا واسعا من التسامح 

). 1(» والمجاوزة ما لبث أن استحال معینا یفیض بااللتباسات الذهنیة ویكاد ال ینضب

ووقفت على ضبط المصطلح وتحدید كیفیة استعماله والتعامل معه في الوطن العربي؛ المجامع 

، هذه المجامع التي تبّین                  ...الّلغویة، وأشهرها مجمع القاهرة، مجمع دمشق ومجمع بغداد 

؛             لها في وقت مبكر من تاریخها أهمیة وضع المصطلحات وكیف أصبحت الحاجة داعیة لذلك

).2(من أجل تحقیق ما تتطلبه الدراسات الحدیثة في النواحي العلمیة المختلفة 

بذلت هذه المجامع جهودا كبیرة ومعتبرة للنهوض بالمصطلح في الوطن العربي من خالل 

اجتماعاتها ومؤتمراتها ومجالتها وبحوثها العلمیة، ونشرت الكثیر من المعاجم التي احتوت عشرات 

.149عبد السالم المسدي، األدب وخطاب النقد، ص : -1
.30النقدي العربي، ص یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب : -2
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عبء إیجاد «وقد وقع على هذه المجامع اللغویة العربیة ، )1(اآلالف من المصطلحات العلمیة الجدیدة 

مصطلحات جدیدة للعلوم الحدیثة، تعبر في دقة عن المعنى العلمي المقصود بها، وتكون صحیحة  

القدیمة والحدیثة، من الناحیة اللغویة، متمشیة مع روح لغتنا العربیة، مع التنسیق بین المصطلحات 

.)2(»ومحاولة توحید المصطلحات القائمة سواء بین علماء القطر الواحد أو بین األقطار المختلفة

كان لهذه المجامع العربیة منهجیة واحدة في وضع المصطلح؛ متفق علیها و معترف بها             

لها ویلتزم بها كّل من یهتم بین جمیع المجامع اللغویة، مبنّیة على مجموعة قواعد وأسس یخضع 

ضرورة إحیاء القدیم قبل التعجیل بابتكار «بوضع مصطلح جدید في اللغة العربیة وركزت كّلها على 

إلى تعریب في مصادرها المختلفة قبل اللجوء الجدید، وعلى ضرورة اللجوء إلى اللغة العربیة

.)3(»المصطلح األجنبي

: )4(بي لدى المجامع اللغویة في النقاط التالیة ویمكن اختصار أسس وضع المصطلح العر 

.اإلفادة من المصطلحات الواردة في التراث العربیة-

.جعل األولویة للمصطلحات ذات األصول العربیة في ترتیب المصطلحات الجدیدة-

.وضع اختالفات لبعض المصطلحات بین إیجاد مقابل عربي من جهة أو تعریبها من جهة أخرى-

.195، ص 1998ینظر، محمد علي الزر كان، الجهود اللغویة في المصطلح العلمي الحدیث، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : -1
.56، ص2004وفاء كامل فاید، المجامع العربیة وقضایا اللغة، من النشأة إلى أواخر القرن العشرین، عالم الكتب، : -2
.196محمد علي الزر كان، الجهود اللغویة في المصطلح العلمي الحدیث، ص :-3
).79- 66(ینظر محمود فهمي حجازي، اللغة العربیة في العصر الحدیث، ص :-4
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.فاضلة بین الكلمات عند وضع المصطلحاتالم-

.التصنیف في ضوء المفاهیم-

.تعریف المصطلحات-

.توحید المصطلحات-

وما یالحظه الباحث في جهود هذه المجامع الّلغویة والعلمیة أّنها على الرغم من األعمال الكبیرة 

الّتي قامت بها في مجال ضبط ووضع المصطلحات العلمیة، فإّنها لم تستطع أن تقوم بدور فاعل 

إشكالیات في إشاعة المصطلح وتوحیده على نطاق الوطن العربي؛ حیث تتخبط الّلغة العربیة في

عویصة تدور كلها حول المصطلح ولعل من أبرز الحقول الّتي تعاني من إشكالیة المصطلح؛ حقل  

یعد المصطلح النقدي قاعدة جوهریة في بناء نقد أدبي جاد یتوسم فیه إضاءة مشرقة النقد األدبي إذ 

..)1(وكثیفة في تحلیل المناهج نظرّیا وتحلیل النصوص اإلبداعیة تطبیّقا 

ویعتبر الحدیث عن واقع المصطلح النقدي العربي المعاصر في هذه المرحلة أمرا ضروریا، 

بفعل أّن هذا المصطلح هو في أصوله أجنبي وجد سبیله إلى خطابنا النقدي العربي عن طریق 

الترجمة تارة أو عن طریق التعریب والوضع تارة أخرى؛ وقد بذلت جهود عربیة فردیة وجماعیة لضبط 

لح النقدي؛ فظهرت العدید من المعجمات االصطالحیة الحدیثة، وانجزت المجامع العربیة المصط

خدمات كبیرة للمصطلح النقدي، وفتح المجال أمام الباحثین والمترجمین والنقاد لنشر أعمالهم الخاصة 

.194ینظر، محمد علي الزر كان، الجهود اللغویة في المصطلح العلمي الحدیث ، ص :-1
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یه من بما تحتو «بالمصطلح وطرح إشكالیته بأوجهها المختلفة وٕایجاد الحلول لها، وتبقى المصطلحات 

مفاهیم دقیقة، تجسد نتائج البحث وتسمح بالتواصل بین أهل العلم، ألن داللة األلفاظ فیها مضبوطة، 

ومتى وضعت لها قوائم بها وحددت معالمها ومفاهیمها، فإن ترجمة النصوص المتعلقة بها تكون 

).1(» أیسر وأسهل

: لمعاصراالهتمام بإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي الجزائري ا–6

كان البّد من انتقال إشكالیة المصطلح واالهتمام به إلى الجزائر والنقد الجزائري على اعتبار 

الجزائر دولة من الوطن العربي وتتأثر بما یحدث فیه من تطورات وتجدیدات على المستوى الفكري، 

ا بقضیة المصطلح في ، ویالحظ المتتبع للمسار النقدي الجزائري، اهتماما جلیّ ...الثقافي والعلمي

خطابنا النقدي خاصة في السنوات األخیرة وذلك نتیجة االنفتاح على النظریات والمناهج الغربیة حیث 

أصبحت الحاجة ملحة إلثراء الرصید المصطلحي النقدي ومواكبة التغییرات الحاصلة في الفكر 

.العربي والعالمي

بما حققته المناهج الغربیة في مجال الدراسات صار غالبیة النقاد الجزائریین المعاصرین مولعین

النقدیة وما أحدثته من ثورة على المناهج التقلیدیة في الوطن العربي، إّال أّن هذه المناهج تبقى غریبة 

عنا تتمیز بخصوصیة مختلفة عن خصوصیتنا العربیة اإلسالمیة؛ تاریخّیا، اجتماعّیا، اقتصادّیا 

لى أصول فلسفیة ربما تخالف معتقداتنا، لذا التمعن في كیفیة نقلها إلى وحضارّیا؛ وتعود في جذورها إ

العربیة واعتمادها في بالدنا أمرا ضرورّیا ومن هنا جاء االهتمام بالمصطلح والترجمة في الجزائر، 
.52ب، ص محمد الدیداوي، الترجمة والتعری: -1
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وٕان كانت تعتبر أدوات إجرائیة نقیم علیها دراساتنا، فهي تحمل في «ذلك أّن هذه المصطلحات 

التي أوجدتها،وهذا ما تعكسه فلسفة ة وعاطفیة مرتبطة بأبعاد الثقافةت معرفیة وعقائدیمضمونها شحنا

من المصطلحات الّتي یكتنفها الغموض في دراساتنا، ألّنها نشأت ونمت  في محیط غیر الكثیر

).1(»المحیط اّلذي وضعناها فیه

كثیرا «الجزائر إلى كون إشكالیة المصطلح النقدي في " محمد طبيّ "یرجع بعض الباحثین منهم 

من المثقفین والمسؤولین ببالدنا یلقون صعوبات في التعبیر الكتابي والشفاهي باللغة العربیة، لكونهم 

تعّلموا أو تدّربوا على الّتعامل مع المصطلح األجنبي، ولم یبذلوا جهدا لإلطالع على خبایا وقدرات 

وله إلى اإلستعمار الفرنسي اّلذي احتل بالدنا وعمل مثل هذا یعود في أصویالحظ أّن سببا،)2(»لغتنا

على تدمیر ّلغتنا وجذورنا العربیة، إّال أّنه لیس سببا كافیا فقد عملت الدولة الجزائریة بعد اإلستقالل 

على تعریب التعلیم وشجعت على التعامل والتكّلم بالّلغة العربیة وّلكن جهودها كانت غیر كافیة 

اإلستعمار الثقافیة ورّبما عدم وجود الرغبة الكافیة مّنا كجزائریین وعرب للعودة على مخّلفات للقضاء

.إلى الّلغة العربیة واستعمالها وتداولها في حیاتنا الیومّیة

وتوجد أسباب عدة وقفت في وجه التعریب في الجزائر منها تكوین األساتذة القائم باللغة الفرنسیة 

جعل من العسیر التأقلم مع التعریب؛ إضافة إلى غیاب المرجع العلمي المعّرب المّوحد من كتاب 

الترجمات بیداغوجي أو معجم للمصطلح مّما دفع بالكثیر من المعربین الجزائریین إلى الضیاع بین

.29، ص 2005جعفر بابوش، أسئلة ورهانات األدب الجزائري المعاصر، دار األدیب، الجزائر، :-1
.55محمد طبّي، وضع المصطلحات، ص : -2
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العربیة للمصطلح الواحد والحیرة أّي منها یعتمدون؛ فمنهم من اعتمد المصطلح المصري وآخرون 

).1(فیما فضلت فئة أخرى اختراع المصطلح الجزائري ...المصطلح السوري أو العراقي 

ویذهب البعض إلى أّن قضیة المصطلح في الخطاب النقدي الجزائري ال یلتفت إلیها كقضیة 

جوهریة  في النقد األدبي تساهم في تطور الفكر النقدي والثقافي في بالدنا؛ قدر ما ینظر إلیها 

كجزئیة ضمن كّل ضروري ومهم أّال وهو اإلنفتاح الّلغوي والفكري، ویقول أحد الدارسین       

اصطناع المصطلحات، أو نحتها في خطابنا النقدي، یكاد ال ینظر إلیه كحاجة «بهذا الخصوص

). 2(»نقدیة، بقدر ما هو تأسیس لشرعیة االنفتاح، وبدرجة قصوى على ما یسمى بالكتابة المفككة 

تماما بقضیة من أكثر النقاد الجزائریین اه" عبد الملك مرتاض"ویعتبر الباحث الجزائري 

المصطلح، فحاول دائما من خالل دراساته المختلفة وضع المصطلحات في إطارها المنهجي والوقوف 

على ضبطها، وٕان لم یخصص بحثا كامال عن المصطلح النقدي إّال أّن جهوده تبقى إضافة وٕاسهاما 

و سعة اطالع هذا یرتكز علیه الباحثین في المصطلح في الخطاب النقدي الجزائري نظرا لغزارة علم

).3(الباحث 

).17ـ16(، ص 2004بوبكري فراجي، الترجمة، التعریب والمصطلح، دار الغرب، الجزائر، : -1
السیمیائي في النقد األدبي الجزائري، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، كلیة اآلداب، الّلغات والفنون، هامل بن عیسى، واقع الخطاب : -2

.62ص )2006- 2005(قسم الّلغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، 
.248یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح، ص : ینظر: -3
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یوجد مجموعة من الدراسات عن المصطلح في الخطاب النقدي الجزائري تستحق البحث              

رشید                 "و،)1("یوسف وغلیسي "في جوانبها والتنقیب عن خصوصیاتها، كتلك الّتي قام بها 

یضاف إلى هذه ال أعمال أعمال أخرى خاصة یالمصطلح نشرت لدارسین جزائریین ،)2("بن مالك

الّتي رّبما لم تعرف نور الخروج ، )5(، وكذا البحوث األكادیمیة )4("بوبكري فراجي"،)3(" محمد طبيّ "

إلى التداول العلمي خارج النطاق الجامعي المحدود؛ لصعوبة الوصول إلیها واإلطّالع علیها لغیر 

ة الدراسات العلیا واألساتذة الجامعیین، وغیرها  الكثیر من األعمال النقدیة الخاصة بالمصطلح طلب

وكذا اإلسهامات النقدیة المصطلحیة الموزعة على المجالت والدوریات الجامعیة الجزائریة، وأعمال 

).6(الملتقیات الخاصة بالمصطلح الّتي تنظمها الجامعات الجزائریة 

ي األخیر أّن الوعي بإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي الجزائري لم یعرف یمكننا القول ف

البنیویة، السیمیائیة، األسلوبیة (طریقه إلى نقادنا إّال مع ظهور المناهج الحداثیة الغربیة في نقدنا

لح ، حیث بدأ معها تزاید اإلهتمام بالمصطلح نظرّیا وتطبیقّیا، ویعّد الحدیث عن المصط)والتفكیكیة

.2008، منشورات اإلختالف، الجزائر، 1د، طاشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدی: -1
.2000دار الحكمة، الجزائر، للنصوص عربي، إنجلیزي، فرنسي،السیمیائيقاموس مصطلحات التحلیل: -2
.1992للفنون المطبعیة، الجزائر، وضع المصطلحات، المؤسسة الوطنیة:-3
.2004الترجمة، التعریب والمصطلح، دار الغرب، الجزائر، :-4
جیاللي طاهر، المصطلح اللساني في المغرب العربي، أطروحة ماجستیر، كلیة اآلداب،الّلغات والفنون، قسم الّلغة العربیة وآدابها، جامعة: -5

بلعجین یوسف، المصطلح النقدي الجزائري القدیم خالل القرنیین الخامس والسادس الهجریین، أطروحة ماجستیر، كلیة - 1998وهران، 
. 2004غات والفنون، قسم الّلغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، اآلداب، للّ 

صامت محمد، إشكالیة المصطلح في النقد العربّي المعاصر، أطروحة ماجستیر، كلیة اآلداب،الّلغات والفنون، قسم الّلغة العربیة وآدابها،- 
.2008جامعة وهران، 

.2011قاصدي مرباح، ورقلة، نظم أول مرة سنة الملتقى الدولي  في المصطلح النقدي، جامعة : -6
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في الخطاب النقدي الجزائري حدیث العهد واألعمال المنجزة في هذا الخصوص محدودة                   

یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح               "إذا ما استثنینا بعض األعمال الجادة؛ على غرار عمل 

واهتمام بالمصطلح النقدي ،وهذا ال یمنعنا من القول بوجود وعي " في الخطاب النقدي العربي الجدید

. في الجزائر إّال أّن الصورة العاّمة لهذا االهتمام لم تكتمل بعد



: الفصل  الثاني

:الخطاب النقدي الجزائري المعاصرالسیمیائیات في

تمھید-1

.السیمیائیات الحدیثة عند الغرب-2

.السیمیائیات في الدراسات النقدیة العربیة-4

.السیمیائیات في الدراسات النقدیة الجزائریة-5
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:  تمهید–1

وبدایة الثمانینات مرحلة انتقالیة في تاریخ الخطاب النقدي تعتبر مرحلة أواخر السبعینات 
الجزائري، تم فیها استكشاف النظریات النقدیة الغربیة، ومحاولة العمل بها في الوسط النقدي 

.الجزائري، عل أیدي مجموعة من النقاد الشباب مّمن أكملوا دراساتهم العلیا بفرنسا

لغربیة استقطابا لنقادنا، المتأثرین بالمدرسة السیمیائیة كانت السیمیائیات أكثر هذه النظریات ا
الفرنسیة، واّلذین عملوا على ترجمة نصوصها إلى العربیة ونقلها إلى النقد الجزائري محاولة منهم 

.التجدید وتجاوز الوسائل النقدیة التقلیدیة بأخرى غربیة حدیثة

اهتماما واضحا من لدن مجموعة       عرفت الدراسات السیمیائیة في الجزائر تطورا ملحوظا و 
من الدارسین اّلذین تبنوا السیمیائیات وعملوا على إدخالها للخطاب النقدي الجزائري، وقد خلفت     

هذه الدراسات السیمیائیة في النقد الجزائري إشكاالت عدیدة منها إشكالیة المصطلح الّتي أصبحت 
.یمیائیة وتداخل المفاهیم المتواریة وراءهاتطرح بشكل واسع، بفعل صعوبة المصطلحات الس

ونظرا لألهمیة الّتي تكتسیها السیمیائیات في الخطاب النقدي الجزائري، سنحاول فیما یلي، تتبع 
مسارها في الخطاب النقدي الجزائري، من خالل عرض أسباب انتشارها بین النقاد الجزائریین؛ مع 

وعملت علیها، وكذلك أهم األعمال المنجزة في المجال ذكر بعض األسماء النقدیة الّتي تبنّتها 
السیمیائي في النقد الجزائري، وقبل هذا سنعرض ملخصا بسیطا لتطور السیمیائیات                             

عند الغرب؛ ومن تم وصولها إلى الدراسات العربیة النقدیة وتطورها، ومدى تطور أداوتها اإلجرائیة 
.قدیة الجزائریةفي المدونة الن
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:السیمیائیات الحدیثة عند الغرب-2

تمتد الّسمیائیات عبر تاریخ طویل ذي جذور موغلة في القدم؛ تعود إلى أیام الفكر الیوناني        

وعطاءات العرب القدامى وفالسفة عصر النهضة ومرحلة (1)والّرواقیین" أفالطون"، "أرسطو"مع 

اإلسهامات مجّرد أفكار متواضعة ومتناثرة تحتاج إلى تنسیق نظرّي ونظام األنوار، وقد ظلت هذه 

.منهجّي ومنطقيّ 

ارتكزت السیمیائیات المعاصرة على اكتشافات الرواقیین األولى؛ فهم أول من قال بأّن العالمة 

signe داال ومدلوال، ذلك أّن تاریخ السیمیائیات یعود إلى ألفي سنة مضت، جاءت بعد مرحلة

واّلذي أكد على إطار اإلتصال والتواصل ) م430-م354" (القدیس أوغسطین"رواقّیین؛ مرحلة ال

والتوصیل عند معالجته لموضوع العالمة، تلت هذه المرحلة مرحلة العصور الوسطى وكانت فترة 

للتأمل بالعالمات اللغویة، ثم جاءت مرحلة انتشرت فیها نظریة العالمات واإلشارات مع المفكرین 

بعنوان ) م1690(عام " جون لوك"ِل األلمان واإلنجلیز في القرن السابع عشر، ویمكن ذكر اسم كتاب 

.)2("مقال حول الفهم البشري"

هم الشعوب الوافدة على أرض الیونان من أرض كنعان، عربا وأمازیغ ممن أطلق علیهم تعصبا وعنصریة وصف البرابرة، فهم : الرواقیین: -1
ومنتخبات، سلسلة مجلة العلوم اإلنسانیة، مركز جالل الدین سعید، فلسفة الرواق، دراسة : أول من درس العالمة باعتبار الدال والمدلول، ینظر

.14، ص 1999النشر الجامعي، 
–21(، ص2002ینظر،رشید بن مالك،السیمیائیة أصولوها وقواعدها،المقدمة بقلم عز الدین المناصرة،منشورات اإلختالف،الجزائر،: -2

22.(
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حاول                      «فضل السبق في میالد السیمیائیة تصورا ومصطلحا حیث " جون لوك"ِل كان 

في اإلشكالیة السیمیائیة؛ حیث راهن على مبدأ أن یقترب  من إشكالیة اللغة، ومن ثم االنخراط 

، )1(»فهو الشرط األساس للتواصل الذي یضمن فرادة الكائنات اإلنسانیة) généralité(العمومیة 

؛ فقد تكهن األول بمیالد علم "بیرس"و" دي سوسیر"غیر أّن اإلنطالقة الفعلیة للسیمیائیات مع كّل من 

ة له، وقدم الثاني نظریة متكاملة لعلم العالمات وخصه بكتب السیمیولوجیا، وطرح المبادئ العام

.ومقاالت عدة

–1857م1913(״Ferdinand de Saussureدي سوسیر "وردت السیمیولوجیا في كتاب 

بإشارة عرضیة غیر "Cours Linguistique General"،)3(دروس في اللسانیات العامة")2()م

محددة المالمح والمضمون، ذلك لكونها علم سینشأ في المستقبل وهو شامل لكل األنساق الدالة                 

ویمكننا                    «: حّتى اللسانیات لن تكون إّال جزء من هذا العلم العام وفرع منه؛ جاء في الكتاب

.47، ص 2005، منشورات اإلختالف، الجزائر، 1،طأحمد یوسف، الدالالت المفتوحة، مقاربة في فلسفة العالمة: -1
، من أسرة مشهورة بالعلم واألدب، درس في جامعات 1857أشهر لغوي في العصر الحدیث، ولد في جنیف عام : فردیناند دي سوسیر: -2

باریس،ثم أستاذ اللغات ، عمل مدرسا في مدرسة الدراسات العلیا في1880جنیف وبرلین، وحصل على درجة الدكتوراه من الیبزك عام 
.1913بجامعة جنیف، وبقي في هذا المنصب حّتى وفاته عام 1907الهندوأوروبیة والسنسكرتیة، وأصبح أستاذ العلم اللغة العام سنة 

ات ونقاط والكتاب في األصل عبارة عن مالحظ" دي سوسیر"یعد الكتاب جمعا وخالصة كاملة لفلسفة :محاضرات في اللسانیات العامة: -3
بجامعة جنیف ) 1911(و )1906(والّتي كانت في ثالث حلقات ألقاها بین " علم الّلغة العام"سجّلها بعض طلبته خالل إلقائه لمحاضراته حول 

بعد ) 1916(ونشرت المحاضرات سنة " Charles Ballyشارل بالي "و "Albert Sechehayeألبیر سیشهاي "جمعها تلمیذاه األلسنیان 
إّال أّنه یصعب علینا الیوم التمییز بین ما " دي سوسیر"، یحتوي الكتاب على الشيء الكثیر من كالم )1913(بثالث سنوات سنة " سوسیر"وفاة 

لى هو لطّالبه؛ أي من استنتاجاتهم الخاصة الّتي قد تكون صحیحة، وبین ماهو حقیقة ألستاذهم، وما زالت هذه النقطة محّل نقاش في أوروبا إ
، ص 2008، دار آل الرضوان، وهران، 2أحمد عزوز، المدارس اللسانیة، أعالمها، مبادئها ومناهج تحلیلها لألداء التواصلي، ط: ، ینظرالیوم

).110ـ 109(
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إلشارات في المجتمع؛ مثل هذا العلم یكون جزءا من علم أن نتصور علما موضوعه دراسة حیاة ا

Semilogyالنفس اإلجتماعي وهو بدوره جزء   من علم النفس العام وسأطلق علیه علم اإلشارات 

ویوضح علم اإلشارات ماهیة ) اإلشارة= Semeonوهي لفظة مشتقة من الكلمة اإلغریقیة (

حكم فیها، ولما كان هذا العلم لم یظهر إلى الوجود إلى حد مقومات اإلشارات، وماهیة القواعد التي تت

اآلن، لم یمكن التكهن بطبیعته وماهیته، ولكنه له حق الظهور إلى الوجود، فعلم اللغة جزء من علم 

اإلشارات العام والقواعد التي یكتشفها هذا العلم یمن تطبیقها على علم اللغة، ویحتل العلم األخیر 

).1(»تلة الحقائق األنتروبولوجیةمكانة محددة بین ك

كانت البدایة الحقیقیة و الفعلیة للمشروع السیمیائي مع هذا التنبؤ السوسیري فقد بشر بوالدة علم 

جدید ووّضح هدفه وأهمیته، واعتبره العلم العام اّلذي یشمل اللسانیات، وحدد موضوعه                       

ولئن كان «یستخدمها اإلنسان والبحث في ماهّیتها والقوانین الّتي تخضع لها في دراسة العالمات الّتي 

).2(»للسیمیولوجیا أي سبق على طرح سوسیر فإنما هو سبق جزئي فرعي ال سبق نوعي

األب المعرفي للمدرسة اللسانیة، وفي میدان بحثه اقترح وبشر بالسیمولوجیا " دي سوسیر"یعّد 

ولم یتناول هذا العلم إّال بشكل عرضي وبصیغة مستقبلیة، فقد نظر إلیه مع ذلك «كما أطلق علیها، 

، ص 1988مالك یوسف المطلبي، بیت الموصل، العراق، : یوئـیل یوسف عزیز، مراجعة: فردیناند دي سوسیر، علم الغة العام، ترجمة: -1
34.
.181، ص 2002لبنان، / ، المركز الثقافي العربي، المغرب3میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد األدبي،ط: -2
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باعتباره األب المؤسس لهذا العلم، فالمعرفة السیمیولوجیة مستمدة في جانب كبیر منها من المعرفة 

).1(»اللسانیة

ل دراسته قد قدم تنبآ بعلم جدید دعاه السیمیولوجیا وبشر بظهوره من خال" دي سوسیر"إذا كان 

قد أرسى معالم هذا ) 1914-1839" (شارلز ساندرز بیرس"لللسانیات؛ فإّن الفیلسوف األمریكي 

العلم وأسس قواعده انطالقا من المنطق، وأصبحت السیمیائیة معه علما مستقال فعال، تمثل بالنسبة 

لتفكیر والحصول على ال تنفصل من جهة عن المنطق باعتباره القواعد األساسیة ل«إلیه إطارا مرجعیا

الدالالت المتنوعة، وال تنفصل من جهة ثانیة عن الفینومینولوجیا باعتبارها منطلقا صلبا لتحدید 

).2(»اإلدراك وسیروراته ولحظاته

نظریة متكاملة للسیمیائیة وكتب مجموعة مؤلفات في هذا الخصوص ویتفق " بیرس"قدم 

).3(للعالمةابتدع نظریة عامة" بیرس"الدارسین على أّن 

: إلشتغال ووجود العالمة من خالل خاصیتین تعتبرین أساسیتین" بیرس"ویرتكز تصور 

الخاصیة األولى تعود إلى كون السیمیائیات عند بورس لیست مرتبطة باللسانیات، فموضوع دراستها 

فیما تعود "بیرس"ال یختصر في اللسان، ذلك أن التجربة اإلنسانیة واللسان جزء موضوع سیمیائیات 

.54، ص 2003، منشورات الزمن، المغرب، 11سعید بنكراد، السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، سلسلة شرفات : -1
.58المرجع نفسه،ص : -2
.35، ص2004لبنان، / ، المركز الثقافي العربي، المغرب 1زویست، العالماتیة وعلم النص، ترجمة منذر العیاشي، طینظر،آرت قان : -3
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، العالقة الرابطة بین اإلنسان ومحیطه، "بیرس"الخاصیة الثانیة إلى نمط التصور اّلذي یحكم فلسفة 

).1(وهي عالقة غیر مباشرة ویحكمها مبدأ التوسط 

وفي الحق            «بنوع من الصعوبة في الفهم كونها مستمدة من المنطق " بیرس"تمّیزت أعمال 

السیمیائي لدى بیرس لم یكن غامضا أو معقدا بقدر ما كان جسورا وشمولیا، فهو كان فإّن المشروع 

یرمي إلى تأسیس نظریة في العالمة یكون لها أن تشمل، فضال عن العالمات اللغویة، جمیع أنواع 

العالمات على أن تتحول اللغة إلى إقلیم داخل إمبراطوریة العالمات هذه، مع احتفاظ النسق اللغوي 

).2(»ور المثال أو حتى النموذج لسائر األنساقبد

في العالم العربي عدم الحضور القوي في الدراسات العربیة الحدیثة ولم " بیرس"یمیز سیمیاء 

ذلك البریق اإلعالمي األكادیمي الذي تمتلكه السیمیائیة السردیة مثال، كم أنها لم تحظ « یكن لدیها 

).3(»وتطبیقاتهابما حظیت به سیمیولوجیا التواصل 

ورّبما راجع ذلك إلى صعوبة فهمها من جهة ومن جهة أخرى جّل الدارسین اّلذین كانت لهم 

بصمة في الدراسات السیمیائیة العربیة هم من دول المغرب العربي وهؤالء كّلهم یعتمدوا المرجعیة 

الدار البیضاء، المغرب / ، مؤسسة تحدیث الفكر العربي1ینظر، سعید بنكراد، السیمیائیات والتأویل مدخل لسیمیائیات ش،س، بورس، ط: -1
.77، ص 2005لبنان، / 
.12، ص 2002، مركز الكتاب للنشر، مصر، 1محمد قاري، سیمیائیة المعرفة المنطقیة، منهج وتطبیقه، ط: -2
، مخبر عادات وأشكال التعبیر الشعبي 4و3آمنة بلعلى، سیمیائیة شارلز ساندرس بورس، قراءة أولّیة، مجلة بحوث سیمیائّیة، العددان : -3

.218، ص 2007، مركز البحث العلمّي والتقنّي لتطویر الّلغة العربیة، الجزائر، جوان، دیسمبر،بالجزائر، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان
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ن الغریب انتشار الفكر األوربیة والفرنسیة على وجه الخصوص ألسباب تاریخیة وجغرافیة، فلم یكن م

.السیمیولوجي السوسیري في األوساط النقدیة العربیة أكثر من النظریة البیرسیة في السیمیاء

السیمیاء اتجهت اتجاهین ال یناقض أحدهما اآلخر، ونستطیع القول «یالحظ مّما سبق كیف أّن 

ومكوناتها ویعد بیرس أصال لهذا بأنهما متكامالن، فاألول یحاول تحدید ماهیة العالمة ودراسة أركانها

االتجاه، بینما انصب اهتمام االتجاه الثاني على دور العالمة في عملیات االتصال الذي یعد سوسیر 

).1(» أصله األساسي

رؤیته الخاصة وأعماله الفكریة الممیزة له والّتي تصّب كّلها " بیرس"و " سوسیر"كان لكّل من 

یلتقیان في مسألة جوهریة تتعلق بهذا العلم «تأسیس لها كعلم جدید؛ فهما في اإلهتمام بالسیمیائیات وال

الذي یقوم على مدارسة العالمات التي تعمل بوصفها نسقا صوریا، ویفترقان في األسس؛ حیث 

بینما اختارت ) المقوالت ومراتب الوجود(اختارت سیمیائیات بورس االحتكام إلى مبدأ الثالثیة 

).2(»)اإلحتكام إلى مبدأ الثنائیة(وجه السوسیري السیمیائیات ذات الت

توالت الممارسة السیمیائیة في توجهات كبرى تمارس وتنظر للسیمیائیة في العالم الغربي           

صدر كتاب الداللة البنیویة لغریماس والذي یعتبر مخترع المادة التي نسمیها الیوم ) 1966(ففي سنة 

یما بعد، جاء بعد دور السیمیائیة أرسى دعائمها وقعد لها إّال أنه لم یثبت مصطلح السیمیائیة إّال ف

.20، ص 2002غریب اسكندر، االتجاه السیمیائي في نقد الشعر العربي، المجلس األعلى للثقافة، : -1
.، المقدمة2004جتماعیة، قسم الفلسفة، جامعة وهران، أحمد یوسف، السیمیائیات وفلسفة المعنى، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم اإل: -2



رالجزائري المعاصيفي الخطاب النقداتالسیمیائی:الفصل الثاني

47

والذي ركز على " دیبوا . ج"آخرین أضافوا للنظریة السیمیائیة الجدید وأسهموا في انتشارها من بینهم 

كّل من هؤالء ..." هاریس، شومسكي، مارتیني، وهیالمسلف"استعمال المنهج التوزیعي المستنبط عن 

" روالن بارت"تلف العلوم والنظریات كما قام قام بدور مهم في بلورة النظریة السیمیائیة وتغذیتها بمخ

بدور كبیر في إبراز البعد اإلجتماعي لألدب وغیرهم الكثیر ممن قدموا أعمال استفادت منها 

السیمیائیة، ظلت هذه األسس النظریة والمنهجیة والمستمدة من عدة مجاالت تلعب دورا مهما في 

یبقى أهم تاریخین تطور النظریة السیمیائیة سنتي الممارسة السیمیائیة وٕارساء دعائمها إّال أّنه

التاریخ األول اّلذي نشر فیه كتاب الداللة البنیویة  واّلذي یعد أول میثاق في ) 1976(و ) 1966(

السیمیائیة بغض النظر عن عنوانه؛ أّما التاریخ الثاني فنشر فیه القاموس المعقلن لنظریة الكالم  

مسیرة التي قطعتها السیمیائیة بوصفها مشروع بحث في طور لغریماس وكورتیس جاء فیه ال

).1(اإلنجاز

انتشرت السیمیائیة بشكل واسع في األوساط الدراسیة الغربیة في األدب والنقد ودراسة الفّن 

ال نتعرف على أنفسنا إّال باعتبارنا «:إلى القول" أمبرتو إیكو"ومختلف األشكال التعبیریة مّما دفع 

).2(»، والخارطة السیمیائیة وحدها هي التي تقول لنا من نكون وكیف أو فیم نفكر...سیمیائّیة 

).32- 22(، ص 2003رشید بن مالك، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، : جان كلود كوكي، السیمیائیة مدرسة باریس، ترجمة: ینظر: -1
.16، ص 2005للترجمة، لبنان، ، المنظمة العربیة 1أمبرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ترجمة، أحمد الصمعي، ط: -2
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وتطورت السیمیائیة تطورا كبیرا في الدراسات النقدیة الغربیة وعرفت انتشارا واسعا             

تخطت جدار اللغة لتنطلق منها نحو تأسیس نظریة في علم األدب تتمحور حول رصد الكتابة «فقد 

).1(»اردة الخیال في لقطاته الواقعیةومط

یذهب بعض الدارسین السیمیائیین المحدثین إلى القول إّن السیمیاء ازدهرت وتطورت لمحاولتها 

تكتفي «ذلك أّن البنیویة ،تجاوز البنیویة الّتي كانت سائدة قبلها؛ بإجراءتها المنهجیة وأدواتها التطبیقیة

بالتحلیل األفقي فیقف عند عتبة البنیة اللغویة الداخلیة وال یتجاوزها إلى األنظمة الخارجیة، ولذا جاء 

من خالل عدد  من القراءات تهدف هذا فاهتم بفك شفرات ورموز النصالنقد السیمیائي لیخالف 

. )2(»لتثبیت الرؤى وتغییر المرجعیات

مجىء السیمیائیة لتجاوز البنیویة مجموعة من الباحثین، فلقد ظهرت كتیار نقدي ویؤكد القول ب

یحاول نقد البنیویة بعدما شاعت في منتصف الستینات شكوك حول كفایتها المنهجیة لكون البنیویة 

تهدف إلى قراءات منغلقة ترید تأصیل نماذج بنائیة محددة في الخطابات مكونة على غرار النموذج «

، لقد ذهبت البنیویة مذهبها هذا، اعتقادا منها أن االلخطابات إنما تشكل سننها الخاصة بعیدا اللغوي

www.Kotobصالح هویدي، النقد األدبي الحدیث، قضایاه ومناهجه، موقع كتب عربیة : -1 arabiya.com244ت، ص .، د.
، أنترنت، 2001، سبتمبر 365حّالم الجیاللي، المنهج السیمیائي وتحلیل البنیة العمیقة للنص، مجلة الموقف األدبي، العدد : -2

www.aw – dam. Net.
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عن القارئ، فجاءت السیمیولوجیا إلبطال هذا الزعم، فالنظام الذي یؤطر معنى، مهدد نفسه بسبب 

). 1(»من اتساع المعنى ذاته وعدم إمكانیة احتوائه إلى األبد 

البنیویة قد رأت           «ائیة والبنیویة عند بعض الدارسین في كون ُیحدد الفرق بین السیمی

في األدب ثقافة، فإن السیمیولوجیا لم تر فیه سوى شفرة أو عرف أو مجموعة سنن متفق علیها ضمن 

).2(» مستوى ما، دون أن یكون ثمة اتفاق على أبعادها العمیقة

:السیمیائیات في الدراسات العربیة المعاصرة–3

تأثر « عرف العرب القدامى السیمیاء حیث توجد بعض اإلشارات المذكورة في التراث وقد 

المشائیة والرواقیة، في مجال علم الداللة؛ الفارابي وابن سینا، وقد انوجدت : العرب بالمدرستین

السیمیاء في علوم المناظرة واألصول والتفسیر والنقد، وهي تعود إما إلى حقل المنطق أو حقل 

. )3(» لبیانا

كتاب الدر "بعنوان " ابن سینا"ِل في مخطوطة تنسب " علم السیمیا"وورد فصل تحت عنوان 

كیفیة تمزیج القوى            «، وجاء فیه أّن علم السیمیا یقصد به "النظیم في أحوال علوم التعلیم

یضا أنواع فمنه   ما الّتي في جواهر العالم األرضي لیحدث عنها قوة یصدر عنها فعل غریب، وهو أ

، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1طعبد اهللا إبراهیم، سعید الغانمي، عواد علي، معرفة اآلخر، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة،: -1
.30، ص 1990

.245صالح هویدي، النقد األدبي الحدیث، قضایاه ومناهجه، ص : -2
.5، ص 1985، دار الطلیعة، بیروت، 1عادل فاخوري، علم الداللة عند العرب، دراسة مقارنة مع علم السیمیاء الحدیثة، ط: -3
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هو مرتب على الحیل الروحانیة واآلالت المصنوعة على ضرورة عدم الخال، ومنه ما هو مرتب على 

. )1(»خفة الید وسرعة الحركة، واألول من هذه األنواع هو السیمیا بالحقیقة

كتاب "تحت عنوان " محمد شاه المولى شمس الدین الفناري"ونجد في مخطوط آخر كتبه 

إّنما نذكر منه وهو ما یتعلق بتصریف «وفیه " علم السیمیاء"فصل تحت عنوان " ذج العالمأنمو 

).2(»الحروف وفیه ثالث أصول

المسّمى     «: فصال في مقدمته لعلم أسرار الحروف، وهو كما یقول" ابن خلدون"ویخصص 

التصّرف من المتصّوفة؛ نقل وضعه من الطّلسمات إلیه في اصطالح أهل : لهذا العهد بالسیمیا

فاستعمل العاّم في الخاّص، وحدث هذا العلم في المّلة بعد صدر منها، وعند ظهور الغالة           

في عالم ى أیدیهـم والتصّرفاتمن المتصـّوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحـّس، وظهور الخوارق عل

رار الحروف،                 ، فحدث ذلك علم أس...العناصر، وتدوین الكتب واالصطالحات 

تعّددت فیه تآلیف . وهومن تفاریع علم السیمیاء ال یوقف على موضوعه وال تحاط بالعدد مسائله

).3(» البونّي وابن العربّي وغیرها ممن اتّبع آثارهما

.:23رشید بن مالك، المقدمة بقلم عز الدین المناصرة، ص : السیمیائیة أصولها وقواعدها، ترمیشال أریفیه وآخرون، : -1
.24نفس المرجع، ص : -2
.413، ص 2003، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، لبنان، 8ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط: -3
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دراسات النظام اإلشاري في التراث العربي دراسة قدیمة قدم الدرس اللساني،إّال أن «وتعتبر 

في إطار طار التجربة الذاتیة، ولم تتجسد ار والتأمالت السیمیائیة التي وصلت ظلت في إاألفك

التجربة العلمیة الموضوعیة، ومن ثم فالمنطلقات السیمیائیة للدراسة العربیة تنقصها اإلجراءات 

. )1(»التطبیقیة الموسعة

مساهمة                    ال«: إلى خالصة حول السیمیاء عند العرب فحواها" عادل فاخوري"یصل 

التي قدمها المناطقة واألصولیون والبالغیون العرب مساهمة مهمة في علم الداللة، انطالقا                 

من المفاهیم الیونانیة، وقد كانت محصورة ضمن إطار الداللة اللفظیة، وتوصل العرب                       

ى كل أصناف العالمات، ومن الواضح أنهم اعتمدوا الداللة إلى تعمیم مجال أبحاث الداللة عل

اللفظیة نموذجا أساسیا، كذلك فأقسام العالمة عند العرب قریبة من تقسیم بیرس وتبقى أبحاثهم             

التي تتناول تعیین نوعیة داللة األلفاظ المركبة أو بوجه عام العالمات المركبة وتحلیل الداللة المؤلفة 

األفكار «وتبقى ، )2(»سل عدة توابع داللیة، مخال جدیدا ذا منفعة قصوى للسیمیاء المعاصرةمن تسل

. )3(»السیمیائیة عند العرب، تتم في إطار المعرفة العامة، إذ ربطوا بین مجموعة من الظواهر الدالة

راسات فهرعت الد«انتقلت السیمیائیة في صورتها الحدیثة إلى الوطن العرب خالل الثمانینات 

إلیها وعقدت لها ملتقیات، وأسست لها جمعیات على غرار رابطة السیمیائیین الجزائریین ومجالت 
.68،اتحاد الكتاب العرب، سوریا، ص 91العربي، مجلة التراث العربي، عبلقاسم دقة، علم السیمیاء في التراث : -1
.70عادل فاخوري، علم الداللة عند العرب، ص : -2
.8غریب إسكندر، االتحاه السیمیائي في نقد الشعر العربي، ص: -3
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، ومحضت لها قوامیس )1987(المغربیة " دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة"على غرار مجلة 

متخصصة كما فعل التهامي الراجحي الهاشمي، ورشید بن مالك، وسعید بنكراد، وصارت مادة  من 

مواد الدراسة في أقسام الّلغة العربیة وآدابها، ومنهجا ینتهجه كثیر من النقاد العرب المعاصرین 

).1(»... كمحمد مفتاح ومحمد الماكري وأنور المرتجي 

راحت السیمیائیات تنمو وتّتسع، في الدراسات األدبیة والفنیة العربیة، لتشمل حقولها المتعددة 

أهلها لتصبح أحد اتجاهات النقد العربي المعاصر المهمة،                     والمختلفة، األمر اّلذي 

إلى الّلغة العربیة،ومّما زاد ) Sémiotique(وقد اختلف الدارسون العرب واحتاروا في نقل مصطلح 

في حیرتهم كثافة المصطلحات السیمیائیة وتعقیدها فازدادت أزمة المصطلح في الخطاب النقدي 

التدفق المستمر في المصطلحات الناجم عن التنوع الهائل            «العربي؛وذلك ألّن السیمیائي 

في المجاالت السیمیائیة، حشر المترجم العربي في أحد موقفین، إما في موقف العاجزعن متابعة 

).2(»الترجمة والنقل، وٕاما في موقف العابث الذي یلهو في إلقاء الكلمات الردیفة اعتباطیا

إلى الّلغة العربیة بمقابالت عدیدة واختلفوا في شأن ) Sémiotique(العرب مصطلح نقل

ترجمته، فمنهم من یستعمل مصطلح السیمیائیات وهو المصطلح الرائج بین صفوف المغاربیین، 

ومنهم من یترجم بالسیمیولوجیا، ومنهم من یترجم ترجمة حرفیة؛ بلفظ سیمیوطیقا، ویستعمل بعضهم 
، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 3ها العربیة، طیوسف وغلیسي، مناهج النقد األدبي، مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقات: -1

.98، ص 2010
.23، ص2003عصام خلف كامل، اإلتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر، دار فرحة، مصر، : -2
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وزیة ویقترح آخرون مصطلح األعراضیة وكذا علم الداللة وعلم اإلشارات، وهناك من مصطلح الرم

إشكالیة المصطلح "یستعمل مصطلح سیمیاء أو علم السیمیاء، وقد تطرق یوسف وغلیسي في بحثه 

إلى المصطلحات الموضوعة كمقابالت لمصطلحین في النقد " في الخطاب النقدي العربي الجدید

وجدها ستة وثالثون مصطلحا عربیا؛ فانتقال المصطلح إلى الوطن العربي بشكل ال العربي الحدیث، ف

).1(یمكن أن یكون إال مشوها 

ساهمت السیمیائیات بقدر كبیر في تجدید الوعي النقدي العربي من خالل إعادة النظر                     

القراءة النقدیة من مرحلة اإلنطباع في طریقة التعاطي مع قضایا المعنى وقدمت مقترحات هامة نقلت 

واإلنفعال إلى التحلیل المعرفي الجمالي، ویرجع جّل الدارسین عدم تقدم النقد السیمیائي عند العرب 

وتطوره ومسایرته لما حققه الغرب؛ إلى صراع المصطلح؛ بفعل تعدد الترجمات للمصطلح الواحد 

إلى غموض بعض جنینیة وبدایة الطریق مّما یفضيلوكذا إلى كون السیمیائیات مازالت في مرحلتها ا

مفاهیمها واإلشكالیة األكبر التي تواجه السیمیائیات في النقد العربي تتمثل في الجانب التطبیقي 

ووسائله اإلجرائیة، إذ تركز جهود العرب على سیمیائیات النصوص اللغویة، وتهمل الدراسات 

. )2(المتعلقة باألنساق غیر اللفظیة 

.233ینظر،یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص :-1
).51- 50(وأبعاد، محاضرات الملتقى الوطني األول، السیمیاء والنص األدبي، ص جاب اهللا أحمد، السیمیاء مفاهیم : -2
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القطیعة بین القارئ العربي والتیارات البنیویة «ضاف إلى هذا أیضا سببا آخر یتمثل في كون وی

والسیمیائیة تفسر بعض جوانبها بافتقار المكتبة العربیة إلى المؤلفات المتضمنة األصول العلمیة التي 

.)1(» مهدت لظهور السیمیائیة

مازال یعاني                 «نقدنا العربي ویتفق الدارسین العرب على أّن الخطاب السیمیائي في

من إشكالیة الوضع، وٕاشكالیة المنهج والمصطلح وٕاشكالیة الرؤیة والخلفیة الفكریة،                             

بل إن السیمیائیة مازالت تعاني حتى من مشكلة اإلعتراف بها، كنظریة داخل المؤسسة البحتیة 

.)2(» هج السیمیائیة ومهدت لظهور اتجاهاتها وخطاباتها النقدیة المختلفةالمعاصرة التي بلورت منا

یقودنا النص السابق للحدیث عن إشكالیة األصول الفلسفیة للنظریة السیمیائیة                

كیفیة ظهور " رشید بن مالك"والتي لم یتمكن بعد المتلقي العربي من فهمها وتقبلها، ویوضح 

إّن المتتبع للحركة«:السیمیائیات في الخطاب النقدي العربي والظروف الّتي أحاطت بها بقوله

السیمیائیة في العالم العربي یدرك أنها ظهرت في ظروف تختلف اختالفا یكاد یكون جذریا عن تلك   

التي رافقت والدتها في البحوث األوروبیة، وهو اختالف نلمسه على جمیع األصعدة،              

ي أغلب وفي جو مشحون بالرفض ف" قیصریة"ذلك أن والدتها في البحوث العربیة تمت عبر عملیة 

.6جان كلود كوكي، السیمیائیة مدرسة باریس، ترجمة، رشید بن مالك، ص : -1
هادة الدكتوراه، ، أطروحة مقدمة لنیل ش)دراسة في نقد النقد(هامل بن عیسى، إشكالیة الخطاب السیمیائي في النقد األدبي المغاربي : -2

.44، ص 2013–2012إشراف مسعود أحمد، كلیة اآلداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، 
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األحیان واالتهامات المجانیة لمن تبنوا هذا التیار ومكتنف بهیمنة التوجه الكالسیكي                           

).1(» في الممارسة النقدیة

حاولنا  فیما سبق رصد التلقي العربي للسیمیائیات؛ واّلذي أحاطت به اشكالیات عدة منها 

.یلي إلى تلقي السیمیائیات في الجزائر وكیفیة التعامل معهااشكالیة نقل المصطلح، وسنتطرق فیما 

: السیمیائیات في الدراسات النقدیة الجزائریة المعاصرة–4

عرف الخطاب النقدي في الجزائر مع أواخر السبعینات وبدایة الثمانینات تحوال                        

المنهج التاریخي، اإلجتماعي (السیاقیة في التعامل مع النص األدبي، محاوال تجاوز المناهج

والّتي اهتمت بالجانب الخارجي للنص وأسباب كتابته والظروف االجتماعیة والنفسیة ...) والنفسي

الخ؛ إلى المناهج النقدیة النسقیة الّتي تركز على البناء الفني الداخلي للنص األدبي،                  ...لكاتبه

ریون في ثورتهم هذه على المناهج القدیمة بما اكتسبوه من ثقافة نقدیة جدیدة وقد تأثر النقاد الجزائ

.نتیجة دراستهم في فرنسا وبما  كان سائدا آنذاك من بدایات البنیویة والسمیائیات في الوطن العربي

وتعتبر هذه الفترة فترة انتقالیة في تاریخ الخطاب النقدي في الجزائر؛ظهرت معها مرحلة نقدیة 

عرف فیها إعادة نظر في الدراسات النقدیة السابقة ومناهجها؛ ، )2(جدیدة اطلق علیها النقد الجدید 

.12جان كلود كوكي، السیمیائیة مدرسة باریس، ترجمة، رشید بن مالك، ص : -1
،18، ص2001، إتحاد الكتاب الجزائریین،1طشریبط أحمد شریبط، مباحث في األدب الجزائري المعاصر، :ینظر: -2
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جها وطرائق بحثها البد من أن نعید النظر في تلك الدراسات التي استمدت مناه«قناعة من نقادنا أّنه 

).1(» ...من علم النفس ومن التاریخ

یضاف إلى أسباب انتقال النقاد الجزائریین إلى المناهج الحدیثة؛ زیادة أوصال الترابط                

بین الخطاب النقدي الجزائري المعاصر ونظیره الفرنسي نتیجة إكمال بعض الطلبة الجزائریین لمرحلة 

؛ وتأطیرهم على ید رواد النقد ...فرنسا على غرار؛ حسین خمري ورشید بن مالكالدراسات العلیا في

).2(الّتي أشرفت على دكتوراه الحلقة الثالثة لحسین خمري " جولیا كریستیفا"األلسني في العالم أمثال 

وتعتبر السیمیائیات من أهم المناهج الجدیدة التي دخلت النقد الجزائري ولفتت أنظار نقادنا 

اهتموا بها  وبدراستها، حیث بدأت الدراسات السیمیائیة في مشهدنا النقدي تشكل مشروع سیمیائي و 

قائم على ضرورة التجدید و النهوض بخطابنا النقدي؛ باعتبارها تتناسب واهتمامات نقادنا اّلذین 

.یتقنون الّلغة الفرنسیة؛ والمتأثرین بمدرسة باریس السیمیائیة

لشباب جاهدین تمّثل المناهج النقدیة الغربیة اقتناعا منهم بضرورة تغییر حاول هؤالء النقاد ا

الواقع المعرفي السائد ومسایرة التطور العلمي؛اّلذي ال تستطیع المناهج التقلیدّیة الوصول إلیه ذلك أّنه 

انطالقا من معطیات الحداثة الغربّیة، فإّنه أّنى لنا أن نراجع مراجعنا، كما نراجع أنفسنا،              «

من أجل تطعیم رؤیتنا إلى النص األدبّي، كیف نعامله معاملة تقوم على ما في النظرّیّات الجدیدة، 

.3، ص 1994عبد الحمید بورایو، منطق السرد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : -1
.164،  ص 2002یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من الالنسونیة إلى األلسنیة، دار البشائر، الجزائر، : ینظر: -2
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ویقول             ، )1(»عربيّ ولكن دون أن نفصمه عن الذوق العربّي، ونرغمه على اإللتصاق بالذوق ال

في تقدیمه لدراسته السیمیائیة التفكیكیة لحكایة حمال بغداد، حول تبنیه للمناهج " عبد الملك مرتاض"

فلتكن هذه محاولة منهجیة لدراسة التراث العربي السردي، ولتكن قبل كل شيء، مدرجة «: الحداثیة

أیضا دعوة إلى التجدید، إبتلتنا ولكن بعیدا عن فخ إلثارة السؤال، ومسلكه إلستخدام الجدال، ولتكن 

التقلید الذي ابتلینا به هذه النظریات التي نقرؤها في لغاتها األصلیة طورا، ونقرؤها مترجمة طورا 

. )2(»آخرا، فإذا عدواها تسري كالسموم التي تتسرب في أجسامنا

ائري إلى مرحلة جدیدة تعتمد        یّتضح من هذا القول الهدف اّلذي سطره لالنتقال بالنقد الجز 

على ما أحدثه الغرب من مناهج ونظریات معاصرة تواكب التطور الحاصل على جمیع مستویات 

الحیاة؛ لكن دونما التفریط في أصولنا العربیة حّتى ال نخرج من بیئتنا ویفقد إبداعنا ماهیته؛ لذا وجب 

بقصورها وانطباعیتها وفجاجتها وأفقیتها ال «ة والّتي علینا أن نحاول عصرنة مناهجنا العربیة التقلیدی

تستطیع،في الغالب أن ترقى إلى مستوى الّنص األدبّي في طبیعته المعقدة المعتاصة فلنكن ما نشاء 

.  )3(» في منهجنا، وال نكن فقط تقلیدّیین

الغربیة من ولن یحصل هذا التطور في المناهج والعصرنة إّال بمحاولة التأصیل لهذه المناهج

من النظریات الغربیة القائم كثیر منها على «خالل تراثنا العربي وٕاحداث تكامل بینهما وذلك باإلفادة 
.28، ص 2004، دار الغرب، وهران، 2لمحمد العید، ط" أنت لیالي"یاء تحلیل مركب لقصیدة –ألف عبد الملك مرتاض،: -1
.11، ص1993عبد الملك مرتاض، ألف لیلة ولیلة، تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد، دیوان المطبوعات الجامعیة، : -2
.42لمحمد العید، ص " أنت لیالي"یاء تحلیل مركب لقصیدة –عبد الملك مرتاض، ألف : -3
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العلم كما نفید من بعض التراثیات ونهضم هذه وتلك، ثم نحاول بعد ذلك عجن هذه مع تلك عجینا 

. )1(»مكینا، ثم بعد ذلك نحاول أن نتناول النص برؤیة مستقلة مستقبلیة

تشهد علیها الدراسات المتزایدة .انطالقا من كل هذا الخطاب النقدي في الجزائر خطوات مهمة

یوما بعد یوم و المعتمدة أغلبها على النظریات و المناهج الغربیة و التي تؤكد على ضرورة عصرنة 

النقدیة  واالبتعاد النقد الجزائري، إذ أصبح الناقد الجزائري یعیش مرحلة وعي بضرورة تحدیث أدواته 

.عن الذاتیة

كان الخطاب السیمیائي أكثر المناهج الحداثیة حضورا في المشهد النقدي الجزائري                   

لدى النقاد ) الفرنسیة(على الرغم من صعوبته و تعدد مصطلحاته ویرجع ذلك إلى الثقافة الغربیة

قد ساهمت في تجدید الوعي النقدي من خالل تغییرها الجزائریین و االهتمام بالسیمیائیات بإعتبارها 

وجهة النظر إلى المعنى بإزالة الوصف المباشر للواقع النصي إلى التحلیل المعرفي والجمالي 

نتیجة حاجة مختلف فروع المعرفة ألدوات إجرائیة؛ قادرة «، وزاد االهتمام بالسیمیائیات )2(المؤسس

. )3(»جة عالیة من الدقةعلى الوصف والتفسیر والتحلیل، بدر 

.12المرجع نفسه، ص :-1
خطاب التأسیس السیمیائي في النقد الجزائري المعاصر مقاربة في بعض أعمال یوسف أحمد، مجلة األثر، عدد . ینظر،وذناني بوداود: -2

.4صت، .خاص ،أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحلیل الخطاب،جامعة األغواط، الجزائر،د
.16، ص 2005أحمد طالب، المنهج السیمیائي، من النظریة إلى التطبیق، دار الغرب، وهران، :-3
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صاحب أول مبادرة لتبني الخطاب النقدي السیمیائي                            " عبد الملك مرتاض"یعّد 

واّلذي فتح                       " تحلیل سیمیائي لحكایة حمال بغداد"في الجزائر من خالل بحثه الموسوم ب 

احب السبق في نقل النظریات بوصفه ص«به الطریق للسیمیائیات في الجزائر؛ ویرجع إلیه الفضل 

اللسانیاتیة الجدیدة، وفي استیراد المفاهیم والمصطلحات إلى سوق النقد الجزائریة، وذلك بالنظر                 

إلى االتجاه العام الذي سلكه في النقد، والمساعي التي بذلها في تحقیق القیم الحضاریة، فضال             

داثة وأعالمها، وهي حصیلة غنیة توفر علیها الباحث ال تزال بصماتها على تجربته ومراسه مع الح

. )1(»جلیة في میادین كتاباته النقدیة، بكل ما فیها من أبعاد ودالالت

أهم نموذجین للنقاد السیمیائیین                      " یوسف أحمد"و"رشید بن مالك"یجسد الباحثان 

ما على فهم المنهج السیمیائي، وتحریكه في الواقع النقدي               في الجزائر، واّلذین انصب اهتمامه

فقد كانت لهما النیة في تأسیس مشروع سیمیائي في النقد الجزائري، وتقریبه منه مفهوما واصطالحا 

وخطوات إجرائیة، بغیة النهوض بالخطاب النقدي في الجزائر، وتقدیم قراءات وتحلیالت لنصوص 

في سیمیائیة تبحث  اهج جدیدة تهدف إلى دراسة النص اإلبداعي ومقاربته مقاربة إبداعیة وفق من

.البنى الداخلیة له وتحوالتها

موالي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة، في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح، دیوان : -1
.11، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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لولسیني األعرج تحت " نوار اللوز"مشواره النقدي السیمیائي بدراسة روایة " رشید بن مالك"بدأ 

السیمیائیة الغربیة وخاصة ما ، كما اهتم بترجمة النظریات "السیمیائیة بین النظریة والتطبیق"عنوان 

تعلق بالسیمیائیة السردیة عن مدرسة باریس إلى العربیة فكانت له عدة أعمال ترجمیة اتخذ مسار 

فهو كان من األوائل بلورة رؤیة نقدیة واضحة المعالم؛وجماعته ل" غریماس"التنظیر لعرض نظریة 

اّلذین نبهوا إلى أهمیة التعریف باألصول المعرفیة والفلسفیة للمنهج السیمیائي وذلك لشعوره بوجود 

التأریخ للحركة السیمیائیة بوصفها «: نقص كبیر في ذلك على الرغم من أهمیة مثل هذا األمر؛ قائال

تأریخي، وضبط معالمها األساسیة مشروع بحث في طور اإلنجاز ضروري لموضعتها في سیاقها ال

والكشف عن النظریات التي مهدت لظهورها، وهذه العملیة ضروریة وكفیلة بتوجیه القارئ نحو 

أصولها مباشرة؛إذ بدونها سیجد ال محالة مشقة كبیرة في استساغة هذه النصوص السیمیائیة التي 

.)1(»تكاد تكون معقدة في قراءتها حتى  على المتخصین

بعض الدارسین على ما ذهب إلیه رشید بن مالك إذ ترجع اإلشكالیة األكبر            ویتفق 

الّتي تواجه القارئ أو الباحث العربي في التعامل مع التیارات النقدیة الجدیدة،إلى غیاب المؤلفات 

قها المتضمنة ألصولها المعرفیة والفكریة في المكتبات العربیة مما یجعل فهم هذه المناهج وتطبی

.إجرائیا أمرا صعبا للغایة في ظل الجهل باألصول الفلسفیة لها

.6، ص 2000رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة، الجزائر، : -1



رالجزائري المعاصيفي الخطاب النقداتالسیمیائی:الفصل الثاني

61

یجب اإلشارة إلى أننا «في إحدى دراساته التطبیقیة؛ " السعید بوطاجین"وهذا ما یؤكده الباحث 

عانینا من إشكالیة المنهج والمصطلح، إما على المستوى األول فألن المناهج كلها في حركة مستمرة 

أضف إلى ذلك التطبیقات المكررة ألدوات إجرائیة . ن طریقة مثلى المتالك النصبحثا عن ذاتها وع

تدفع إلى التساؤل عن دیمومتها ومآلها وعن مدى قدراتها على اإللمام بإنتاجنا المعرفي 

.)1(»وخصوصیاته

قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي "أعمال كثیرة لعّل أهمها " رشید بن مالك"قدم 

یعتبر أداة تواصل علمیة، بین لغات عریقة          «واّلذي )" عربي-فرنسي-انجلیزي(للنصوص

في أصالتها، وٕان اختلفت منابعها، وبواعث تطورها، وطبیعة صیغها المورفولوجیة والتركیبیة، 

إضافة إلى عدد من األعمال المنجزة،)2(»واألسالیب المتبعة في استخراج مشتقاتها ومزیداتها

.)3(و المقاالت والدراسات النقدیة والبحوث المترجمة المنشورة في عدد من الدوریات الوطنیة والدولیة

تأسیس منهج في «من خالل مشروعه النقدي السیمیائي في الجزائر إلى " رشید بن مالك"یهدف 

البا مفصولة                     قراءة النظریات الغربیة التي ظلت في العالم العربي تقرأ مجتزأة، تقدم غ

.9، ص 2000، منشورات اإلختالف، الجزائر، 1البن هدوقة، ط" غدا یوم جدید"السعید بوطاجین، دراسة سیمیائیة : -1
، ص 2009العربي للنشر والتوزیع، وھران، الجزائر، ، دار القدس 1عبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص،ط: - 2

208.
، ومن 2001، البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة، دار الحكمة، الجزائر، 2000مقدمة في السمیائیة السردیة، دار القصبة، الجزائر، : - 3

، ثم أعید 2002منشورات اإلختالف، الجزائر، األولى منأعمالھ الترجمیة، كتاب السیمیائیة، األصول، القواعد، والتاریخ، صدرت الطبعة 
السیمیائیة، مدرسة باریس، كوكي، جان كلود، دار الغرب ،وأیضا كتاب). 2013- 2012(نشره في طبعة ثانیة منقحة، دار مجدالوي، األردن، 

.2003للنشر والتوزیع، وھران، الجزائر،
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عن إطارها المعرفي وسیاقها الثقافي وتدرجها التكویني، مما جعلها تخرج في كثیر                           

من األحیان عن أهدافها المنشودة، انجرت عنها تأویالت خاطئة لكثیر من النظریات النقدیة                      

معها، كالبحث في البنیویة واألسلوبیة والسیمیائیة، بحیث كانت هذه النظریات تقدم التي ألفنا التعامل 

مفصولة عن التیارات التحتیة التي كان لها عمیق األثر في تأصیل قواعد البحث العلمي وتقویة 

. )1(»الحس المنهجي في الممارسة

قویة؛ تهدف لتأسیس نقد مشروعه السیمیائي بناءا على أسس معرفیة وفلسفیة " أحمد یوسف"قدم 

سیمیائي في النقد الجزائري، قائم على اإلهتمام باألصول الفلسفیة للمنهج السیمیائي؛ اقتناعا               

من أن الفهم الجید ألي منهج من المناهج الغربیة واإلستفادة منه في نقدنا العربي تكون بدایة بمعرفة 

.)2(»سیمیائیات المعاصرة من أصولها الفلسفیة القدیمةال یمكن تجرید ال«أصولها المعرفیة؛ إذ 

شعور الباحث «بالسیمیائیات وأصولها إلى " أحمد یوسف"ویرجع بعض الدارسین إهتمام 

بضرورة تأسیس خطاب سیمیائي مغاربي وعربي معاصر یتعامل مع وعي الظاهرة النقدیة السیمیائیة 

.  )3(»ولبس الظاهرة النقدیة ذاتها فحسب

.191وقضایا النص، ص عبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب السردي):  - 1
،  2005الدار البیضاء، / المركز الثقافي العربي، بیروت،1أحمد یوسف، السیمیائیات الواصفة، المنطق السیمیائي وجبر العالمات،ط: - 2

.118ص
.343، ص )دراسة في نقد النقد(ھامل بن عیسى، إشكالیة الخطاب السیمیائي في النقد األدبي المغاربي : - 3
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یضاف إلیها األعمال ،)1(السیمیائیة على مجموعة من األعمال " أحمد یوسف"توزعت جهود 

الكثیر من اإلسهامات السیمیائیة، فقد أنجز الباحث مجموعة من المشاریع الجامعیة، لتتبع أصول 

السیمیائیات، وأشرف على تكوین مجموعة من الباحثین، كما أسس مخبر السیمیائیات وتحلیل 

).2005(صدر العدد األول منها سنة " السیمیائیات"من خالله مجلة وأصدرالخطاب 

من خالل أعماله السیمیائیة إلى الكشف عن التأثیر الفلسفي والمنطقي " أحمد یوسف"هدف 

على السیمیائیات الحدیثة؛ وللتأكید على هذه الرؤیة  اتبع في أعماله منهجا یقوم على نقطتین 

ى ربط مناقشة المقوالت الفلسفیة التي تناولت العالمة وفلسفة اللغة قدیما وحدیثا،العمل عل: أساسیتین

.)2(السیمیائیات بأصولها الفلسفیة والفكریة 

في اتجاهه للتفكیر السیمیائي في المشهد النقدي الجزائري، من طریقة " أحمد یوسف"انتقل 

عرض النظریة السیمیائیة واالشتغال علیها؛ إلى محاولة التفكیر بشأن العالمة السیمیائیة ومالبساتها 

).3(الفلسفة والبحث السیمیائي الفلسفیة من أجل فهم العالقة بین

السیمیائیات وفلسفة المعنى، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، كلیة العلوم اإلجتماعیة، قسم الفلسفة، جامعة : -1
،السیمیائیات الواصفة، المنطق السیمیائي وجبر العالمات، 2004،الساللة الشعریة،2002القراءة النسقیة ومقوالتها النقدیة،،2004وهران،
.2005لمفتوحة، مقاربة سیمیائیة في فلسفة العالمة، ،الدالالت ا2005

.9خطاب التأسیس السیمیائي في النقد الجزائري المعاصر مقاربة في بعض أعمال یوسف أحمد، ص. ینظر،وذناني بوداود: -2
.أحمد یوسف، السیمیائیات الواصفة، المقدمة: -3
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؛ أّن كّال منهما كان                    "أحمد یوسف"و" رشید بن مالك"ویالحظ المتتبع لمسار الباحثین 

له إسهامات كبیرة في التأسیس للخطاب السیمیائي في النقد الجزائري إّال أّنهما اختلفا فیما قدماه               

مالك وقف عند األصول اللسانیة والشكالنیة والتعریف بالسیمیائیات اللسانیة في عملهما؛ فرشید بن 

إلى األصول الفلسفیة األولى التي انبتقت " أحمد یوسف"لدوسوسیر ومصطلحاتها؛ في حین التفت 

عنها؛ وكانت السبب في وجودها قناعة منه أن التنظیر السیمیائي مرتبط بالكشف عن الجهاز 

.بالجذور المعرفیة للسیمیائیة المفاهیمي والتعریف

یضاف إلى هذین االسمین أسماء نقدیة أخرى قدمت أعمال سیمیائیة في الخطاب النقدي 

وغیرهم الكثیر ، )3(عبد الحمید بورایو، )2(حسین خمري، )1(الجزائري المعاصر، عبد القادر فیدوح 

.)4(ممن قدموا إسهامات سیمیائیة مهمة 

أخذ على ھذا العمل ،1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، وھران ، الجزائر، 1الجزائري، طدالئلیة النص األدبي، دراسة سیمیائیة للشعر : - 1
من العنوان یفشل الناقد في تنظیم جھازه المصطلحي إذ یستعمل مصطلحین لمفھوم «الفوضى االصطالحیة وعدم التقید بآلیات إجرائیة ممنھجة 

معاصر من یوسف وغلیسي، النقد الجزائري ال»Semiotiqueواحد الدالئلیة والسیمیائیة ویغیب عنھ أن الدالئلیة ھي أیضا مقابل لكلمة 
.1996شعریة النص، دیوان المطبوعات الجامعیة، وھران، الجزائر، : ، وللباحث أیضا134الالنسونیة واأللسنیة، ص 

.2007، منشورات اإلختالف، الجزائر، 1نظریة النص، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ط: - 2
، و أیضا؛ التحلیل السیمیائي للخطاب 1994وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،منطق السرد،دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، دی:- 3

السردي، دراسة لحكایات من ألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة، الملك شھریار، الصیاد والعفریت، الحمامة المطوقة، الحمامة والثعلب ومالك 
.2003الحزین، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، 

موالي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، دراسة ي القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة، لحاج محجوب عرایبي،  دراسات ف:- 4
.2005وصفیة نقدیة إحصائیة، في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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نجد أیضا أعماال ودراسات أخرى مهمة موزعة على الدوریات الجزائریة فضال عن هذه األعمال 

،وكذا أعمال الملتقیات الخاصة بالسیمیائیات أو تحلیل الخطاب بصفة عامة )1(خاصة الجامعیة منها
)2(.

وال یفوتنا في هذا المقام التذكیر بأعمال الجامعیة التي تقدم دراسات قّیمة في المجال النقدي 

أّنه مع األسف ؛ إالّ )3(والسیمیائي في الجامعات الجزائریة في شكل أطروحات ماجستیر ودكتوراه 

طلبة تبقى هذه الدراسات في أغلب األحیان حبیسة جدران المكتبات الجامعیة وال یسمح لغیر 

.الدراسات العلیا اإلطّالع علیها

تعتبر هذه الدراسات السیمیائیة إسهامات وٕاضافات نقدیة مهمة للتجربة النقدیة الجزائریة، أسست 

سیمیائیة ساهمت في إنعاش الفكر النقدي للفكر السیمیائي في الجزائر وغذته بدراسات وأعمال

.ات جزائریة، بحوث سیمیائیةتجلیات الحداثة، المسائلة، السیمیائیات، دراس:- 1
ملتقى السیمیاء والنص األدبي، كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة، قسم األدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، نظم أول مرة سنة :  - 2

.ملتقى السیمیائیة والنص األدبي،  معھد اللغة العربیة وآدابھا، جامعة عنابة_ . 2000

معالم السیمیائیات المحایثة وحدودھا، دراسة نقدیة في نظریة غریماس السردیة، أطروحة ماجستیر، قسم اللّغة العربیة قوتال فضیلة، : - 3
.2004وآدابھا، جامعة وھران،  

اللّغة زواوي مختار، السیمیائیات التداولیة وأبعادھا، بحث في تحلیل المحادثة، أطروحة ماجستیر، كلیة اآلداب واللغات والفنون، قسم -
.2006العربیة وآدابھا، جامعة وھران، 

فھیم الشیباني عبد القادر، معالم السیمیائیات العامة، أسسھا ومفاھیمھا، أطروحة ماجستیر، كلیة اآلداب واللغات والفنون، قسم اللّغة -
.2007العربیة وآدابھا، جامعة وھران، 

سیمیائیات ش،س،بورس، أطروحة ماجستیر، كلیة اآلداب واللغات والفنون، قسم ابن یخلف نفیسة، السیمیائیات التداولیة، قراءة في - 
.2009الّلغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، 

واقع الخطاب السیمیائي في النقد األدبي الجزائري، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، كلیة اآلداب، الّلغات والفنون، هامل بن عیسى، - 
دراسة في (إشكالیة الخطاب السیمیائي في النقد األدبي المغاربي : ، وللباحث أیضا)2006-2005(قسم الّلغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، 

.2012قدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة اآلداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، ، أطروحة م)نقد النقد
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ة وباإلشكالیات المحیطة بها منها اشكالیة المصطلح الجزائري وزیادة وعیه بالمناهج النقدیة المختلف

.الغربي ونقله إلى الّلغة العربیة

:وخالصة القول عن السیمیائیات في الجزائر أّنها

ظهرت السیمیائیة في الخطاب النقدي الجزائري وازدهرت مع بدایة الثمانینات؛           -

ن الجامعات الفرنسیة خصوصا؛ رشید بن مالك، على أیدي النقاد األكادیمیین األوائل المتخرجین م

، تحت تأثیر رموز النقد السیمیائي في فرنسا جولیا كریستیفا، ...عبد القادر فیدوح، أحمد یوسف 

.1، اّلذین كانوا مؤطرین لرسائل نقادنا...غریماس

.دیة الجزائریةتعتبر السیمیائیات أكثر المناهج الغربیة النقدیة الحدیثة انتشارا في األوساط النق-

نجد السیمیائیات أكثر حضورا في الجانب النظري سواء عن طریق أعمال الترجمیة للكتب -

.السیمیائیة الغربیة؛ أو التنظیر استعانة بهذه المراجع، في حین الجانب التطبیقي ال یزال یعرف تأخرا

تنظیمها، وبدأت عرفت الدراسات السیمیائیات في الجزائر؛ خلطا في استعمال المصطلحات و -

من علة عثور على تجربة سیمیائیة ال تشكو إشكالیة المصطلح تثار بحّدة وأصبح من الصعب ال

التعامل مع المصطلح، وذلك بسبب إعتماد ترجمات ردیئة أو ترجمات خاصة غیر متفق علیها؛ 

.المصطلحواالستعمال العشوائي للمصطلح العربي ونظیره الغربي بسبب غیاب الوعي بأهمیة 

.164یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من الالنسونیة إلى األلسنیة، ص: ینظر1-
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إعتماد أغلب الدراسات السیمیائیة الجزائریة على المرجعیة المنقولة أي الكتب المترجمة ولیس -

الكتب السیمیائیة في ّلغتها األصلیة مّما یفضي إلى المغالطة في عرض المفاهیم والخلط في إصدار 

.األحكام
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Symbolرمز-5–ب 

Narrativitéسردیة-6–ب 
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:تمهید-1

للباحث                    " في الخطاب النقدي العربي الجدیدإشكالیة المصطلح "یأتي كتاب 

،للتعریف بإشكالیة المصطلح النقدي العربي والتنظیر والتطبیق لها، وهو عبارة )1("یوسف وغلیسي"

بكلیة اآلداب " عبد الملك مرتاض"تحت إشراف  ) 2004(سنة " وغلیسي"عن رسالة دكتوراه ناقشها 

ربیة وآدابها، جامعة وهران؛ نشرت الرسالة في كتاب، صدرت الطبعة األولى والفنون، قسم الّلغة الع

.من منشورات اإلختالف بالجزائر) 2008(منه سنة 

لما وجدناه               " إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید"اخترنا دراسة كتاب 

ي الجزائري والعربي ، ولألمانة العلمیة فیه من مالمح التأسیس للبحث المصطلحي في الخطاب النقد

قاموس مصطلحات "ِل في قراءته " عبد القادر شرشار"فقد استقینا منهجیة عرض هذه القراءة من عمل 

).2(" التحلیل السیمیائي للنصوص لرشید بن مالك

:أهمیة الكتاب-2

نقدي العربي تتجلى أهمیة الكتاب في الجانب التطبیقي إلشكالیة المصطلح في الخطاب ال

المعاصر، حیث لم یكتف الباحث بالتنظیر لإلشكالیة بل قدم إحصاءات وجداول تخطیطیة                         

، النقد الجزائري المعاصر  2002عند عبد المالك مرتاض الخطاب النقدي :من بین أعماله النقدیةناقد وشاعر جزائري، : یوسف وغلیسي: -1
.2008، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي المعاصر الجدید 2007، مناهج النقد األدبي سنة 2002من الالنسونیة إلى األلسنیة 

).214- 169(ینظر، عبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب وقضایا النص، ص : -2
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والتي عرفت " البنیویة، األسلوبیة، السیمیائیة والتفكیكیة"لها  من خالل جمیع المناهج النقدیة الجدیدة 

.انتشارا واسعا في النقد العربي المعاصر

الكتاب جداول عدیدة تقدم الشتات العربي في تقدیم المصطلح النقدي الواحد بدالالت یتضمن 

المقابل               : وترجمات ومقابالت مختلفة، یتكّون الجدول الواحد من ثالث خانات تأتي كاآلتي

).             sémiologie(العربي، إسم المترجم والمرجع؛ نأخذ مثاال عن هذه الجداول جدول مصطلح 

ویخصص " سیمیولوجیا، سیمیولوجیة"یذكر الباحث في الخانة األولى المقابل العربي مصطلحي 

الخانة الثانیة إلسم المترجم فیذكر مجموعة من األسماء النقدیة العربیة الّتي اعتمدت هذین 

.)1(المصطلحین، ویترك الخانة الثالثة لذكر المرجع مع ذكر الصفحة 

:المرجع :إسم المترجم :لعربيالمقابل ا

ســـــــــــیمیولوجیا، 

سیمیولوجیة

صـــــــــــــــالح -1

فضل

ــــــــــه -2 عبــــــــــد الّل

الغذامي

محمد عناني-3

، منــاهج 06:،شــفرات الــنص445:نظریــة البنائـــیة-

النقد

.116:المعاصر

.12ص : الخطیئة و التكفیر -

.153ص : المصطلحات األدبیة الحدیثة -

.71ص : معجم المصطلحات األدبیة المعاصرة-

.229یوسف وغلیسي إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص ینظر،:-1
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سعید علوش-4

عبـــــــد الملـــــــك -5

مرتاض

ــــــد العزیــــــز -6 عب

حمودة

محمد نظیف-7

،ص 1993، یونیو 02،ع )تجلیات الحداثة(مجلة -

15.

.277ص : المرایا المحدبة -

لبرنار توسان، ) ما هي السیمیولوجیا(ترجمة كتاب -

.2000، 2ط 

شكالیة المصطلح النقدي الوصول إلى المادة تسهل هذه الجداول على القارئ أو الباحث في إ

البحثیة وفهمها على أكمل وجه ومعاینتها؛ وتقدم له مجموعة من الكتب الّتي یمكن اعتمادها كمراجع 

.یرجع إلیها لإلطّالع على اإلشكالیة عن كثب

:وصف الكتاب-3

عمال تكمیلیا لما بدأه الباحث عبر مؤلفات عدیدة أولت كّلها اهتماما " وغلیسي"جاء عمل 

مناهج "واضحا لقضیة المصطلح النقدي ونقله إلى العربیة من خالل أعماله السابقة على غرار كتابه 

تیر      وكذا رسالة الماجس" النقد األدبي مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها وتطبیقاتها العربیة

إشكالیات المنهج والمصطلح في تجربة "بجامعة قسنطینة والموسومة ب ) 1996(الّتي ناقشها سنة 

إضافة إلى مقاالته في المجالت األدبیة العربیة ومداخالته في الملتقیات " عبد الملك مرتاض النقدیة
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"   العربي الجدیدإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي "والندوات حول المصطلح؛ لیأتي كتاب 

شعورا طموحا بتوسیع «: ویكون حوصلة مثمرة لهذه الجهود السابقة والّتي ولدت في الباحث كما یقول

شجونه لتشمل مجمل المتن النقدي العربي، على اختالف األمصار والتجارب، حیث وقفنا المتن 

ا به كّما وافرا                  المصطلحي المراد معالجته على الخطاب النقدي العربي الجدید اّلذي قصدن

بنیویة، أسلوبیة، سیمیائیة، (من النصوص النقدیة النوعیة الصادرة من أطر منهجیة جدیدة 

، ینتظمها قاموس متخصص من الوحدات المصطلحیة اللسانیة والسیمیائیة ...)موضوعاتیة، تفكیكیة

.)1(»خصوصا

:محتویات الكتاب-4

یتضمن كتاب إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید معالجة وتقدیم ألكثر             

من خمسین مصطلح نقدي معاصر؛ ممتدة عبر ما یقارب ستة مئة صفحة؛ وهو كتاب ضخم الحجم 

یعكس حجمه المادة العلمیة الكثیفة الّتي یحتویها؛ بحیث تضيء على عدد كبیر من المصطلحات 

. مفاهیم النقدیة في مختلف المناهج الجدیدةوال

جاء الكتاب في شكل ثالث أبواب تندرج تحت كّل باب عددا من الفصول والمباحث یختلف 

عددها حسب مادة كّل باب من هذه األبواب جاءت في مجملها ثمانیة فصول، إضافة إلى المقدمة، 

.من أي تقدیم، تصدیر، افتتاحیة أو ملحقاتالخاتمة وقائمة المصادر والمراجع وقد جاء الكتاب خالیا

.229ینظر، یوسف وغلیسي إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص :-1
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خصص الباب األول لبحث إشكالیة المصطلح دراسة نظریة، عبر فصلین عنوّن األول بماهیة 

المصطلح والثاني بمعاییر المصطلح وآلیات اإلصطالح؛ تطرق في الفصل األول لمفهوم المصطلح 

ح، وظائف المصطلح، هجرة المصطلح، لغة واصطالحا ومرادفاته الداللیة إضافة إلى علم المصطل

سلم التجرید اإلصطالحي، مصطلح اإلشكالیة، إشكالیة المصطلح، جدلیة المنهج والمصطلح وكذا 

.عبارة الخطاب النقدي العربي الجدید؛ جاءت مجمل المباحث عشرة مباحث

دایة تضمن الفصل الثاني تسعة مباحث تخص صناعة المصطلح وآلیاتها في الّلغة العربیة ب

اإلشتقاق، : بالحدیث عن معاییر الحّد اإلصطالحي وآلیات صیاغة المصطلح و الّتي اقتصرها  في

.النحت وآلیات أخرى الوضع والترجمة

تتم بهذا محتویات الباب األول الخاص بالمصطلح ویالحظ من خالل عنوانه، فصلیه 

نظریا لدراسة القضیة الجوهریة ومباحثهما؛ أّنه دراسة نظریة للمصطلح إذ یمكن اعتباره مدخال 

.إشكالیة المصطلحات النقدیة في الخطاب النقدي العربي الجدید

انتقل الباحث في الباب الثاني إلى دراسة الحقول المصطلحیة من خالل المناهج النقدیة 

الحداثیة؛ الحقل البنیوي، األسلوبي، السیمیائي والتفكیكي، تضمن كّل فصل من هذه الفصول مجموعة

مباحث، تعرض كّل دراسة لحقل من هذه الحقول المصطلح الخاص بذلك المنهج المتحدث عنه، 

.وتغوص في أغوار إشكالیات تداوله وتداول المصطلحات الّتي تمخضت عنه
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عاد الباحث في الباب الثالث للحدیث عن المصطلح فعنون الباب األخیر بالمصطلح النقدي 

) دراسة في بنیة المصطلح(حي ووضع بین قوسین العبارة التالیة الجدید وٕاشكالیات الحّد األصطال

خصصه للنظر في ) دراسة في فقه المصطلح(قسم الباب إلى فصلین األول في آلیات االصطالح 

المصطلح بمختلف أنواعه المشتق، المجازي، اإلحیائي، المعرب، المنحوت والحدیث عنها والتمثیل 

.ا والسلبیةلها وكشف خبایاها اإلیجابیة منه

یعنى        )  دراسة مرفولوجیة(أّما الفصل الثاني فتطرق فیه إلشكالیات الحّد االصطالحي 

فیه بالدراسة الشكلیة للمصطلحات فتحدث فیه عن التعریب وٕاشكالیة رسم الحروف، المعیار الّلغوي 

، ترجمة المصطلح وٕاشكالیة االصطالح الالنحوي، الداللة االصطالحیة وٕاشكالیة الصیغة الصرفیة

.بین الصفة والنسبة والمصدر الصناعي) الیاء(وٕاشكالیة السوابق واللواحق؛ وأخیرا إشكالیة 

الكتاب كما بدأه بالحدیث عن المصطلح النقدي فهو قضیة البحث األساسیة، " وغلیسي"ینهي 

ة في الكتاب؛ ویالحظ القارئ للكتاب إتّباع الباحث ألسلوب واحد في معالجته للقضایا المطروح

المناهج النقدیة المعاصرة والمصطلح، بدایة بنشأة ذلك المنهج عند الغرب نظرا لكون هذه المناهج 

هي حصیلة التفكیر الغربي ولیس الفكر العربي؛ لیعرض فیما یلي ذلك انتقاله إلى الوطن العربي 

.ولدت عنهواألسماء الّتي تبنته والمصطلحات الّتي انجرت عنه واإلشكاالت الّتي ت

لینتقل للغوص في جوهر القضیة األساسیة الّتي یعالجها الكتاب وهي قضیة المصطلح النقدي 

وٕاشكالیة نقله إلى العربیة، فیعرض جملة من المصطلحات الّتي تخص المنهج المتحّدث             

عنه ویعرض لها بتقدیمها في صورتها الغربیة ثم انتقالها إلى الوطن العربي وترجمتها       
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إلى الّلغة العربیة والموضوعة من لدّن النقاد العرب، وفي األخیر یقدم قراءته الخاصة              

لهذه المصطلحات الموضوعة كمقابل للمصطلح األجنبي ویستشهد في ذلك بمجموعة من الكتب 

.والمراجع الّتي تدعم عمله وتقّوم قراءته

:الهدف من الكتاب-5

قراءة الخطاب النقدي العربي الجدید قراءة منهجیة فاحصة «صاحبه إلى یهدف الكتاب حسب 

من خالل فحص مفرداته المصطلحیة، عن وثوق بإمكانیة قراءة الخطاب النقدي برمته من خالل 

).1(»تفكیك جهازه االصطالحي

طاب وجه الباحث عمله إلى فئة الطلبة والباحثین المهتمین بالمناهج النقدیة المعاصرة في الخ

النقدي العربي وبقضیة المصطلح وٕاشكالیاته الّتي تولدت عن هذه المناهج الغربّیة، فأتى عمله یشمل 

.الجانب النظري-أ : محورین هامین

.الجانب التطبیقي-ب 

: الجانب النظري–أ 

تمّثل في تاریخ المصطلح وطرق صیاغته وظهور علم المصطلح وتطوره واالهتمام بهما؛     

و المسح التاریخي ألهم المناهج الغربیة الّتي انتشرت في الوطن العربي؛ نشأتها في الغرب وٕانتقالها 

.للنقد العربي وما خلفته من أثار علیه في المفاهیم واالصطالحات

.14وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص یوسف:-1
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:الجانب التطبیقي–ب 

توّلد                    تجّلى في التطرق إلى كیفیة التعامل مع مصطلحات هذه المناهج الجدیدة وما 

عنها من شتات اصطالحي وترجمات مختلفة من ّلدن النقاد العرب ومحاولة ّلم الشتات                          

.من خالل طرح اإلشكالیة في شكل جداول تساعد على فهمها وتوضیحها أكثر

مراجع بین كتب یضاف إلى هذا إحالة الكتاب على مجموعة هائلة وكبیرة من المصادر وال

بین 438عربیة، معربة، أجنبیة، الرسائل الجامعیة، ملفات ووثائق والدوریات، بلغت في مجملها 

.مصدر ومرجع

:مالحظات عامة حول الكتاب-5

یقدم الكتاب رؤیة متكاملة وشاملة للمناهج النقدیة ومصطلحاتها واإلشكالیات المتعلقة              -

لنقدي العربي، محاوال شرحها وتفسیرها في أبسط صورة ممكنة واضحة وجلّیة بها في الخطاب ا

.ومفهومة للباحث المتمرس والمبتدئ على حّد السواء

التعریف العلمي للمفهوم : یقوم عمل الباحث في الكتاب على طریقتین أساسیتین؛ أوّلهما-

لمفهوم ونقله من لغته األصلیة الّلغة ترجمة مصطلح ا: وتوضیح معالمه ونشأته وكیفیة انتشاره، ثانیها

.األجنبیة إلى الّلغة العربیة
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انتهج الباحث منهجا واحدا في طریقة معالجة المواضیع المقدمة في الكتاب؛ وذلك بدءا بذكر -

الجذور التاریخیة للمنهج النقدي أو المفهوم المتحدث عنه والغوص في أغوار ظهوره وعوامل انتشاره 

.ء الّتي تبنته وعملت به وعلیه وذكر الخلفیات الفلسفیة والعلمیة الّتي قام علیهاوتطوره واألسما

الجمع بین أكثر القضایا تعقیدا في النقد العربي المعاصر حالیا،            " وغلیسي"حاول -

أال وهما المناهج النقدیة الغربیة والمصطلح، والقضیتین ال تفترقان وال تختلفان في جوهرهما    

إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي "إّال أّن معالجتهما ظّلت دائما متفرقة؛ فجاء كتاب 

معالجة المناهج النقدیة ذات النشأة الغربّیة والّتي انتقلت إلى الوطن : لیطرح القضیتین معا" الجدید

العربیة إشكاالت ّلغویة                 العربي ونقلت معها مفاهیم واصطالحات نقدیة جدیدة، خلفت في الّلغة 

.لم تكن معروفة من قبل في ّلغتنا

أهمل الباحث الحدیث عن إشكالیة المصطلح وقضیتها في الخطاب النقدي الجزائري -

عبد الملك "المعاصر؛ إّال بعض اإلشارات البسیطة عبر فصول البحث ركزت في جّلها على جهود 

ة البحث العلمّیة فالعمل جهد نقدي ممیز قام به باحث جزائري، ،وهذا ال ینقص من قیم" مرتاض

في الجزائر ) البنیویة، األسلوبیة، السیمیائیة والتفكیكیة(وعدم حدیثه عن المناهج النقدیة المعاصرة 

طرح فیها قراءة تاریخیة للنقد في ،)1(رّبما راجع لكونه سبق له وأن قدم قراءة بانورامیة للنقد الجزائري

.من المناهج السیاقیة وصوال إلى المناهج النسقیة،الجزائر

.الالنسونیة إلى األلسنیةالنقد الجزائري المعاصر من : -1
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المصطلح "من الباب الثاني " الحقل السیمیائي"ـ قراءة في مصطلحات الفصل الثالث 7

":النقدي الجدید وٕاشكالیة الداللة

:محتویات الفصل–أ

یخصص الباحث الفصل الثالث من الباب الثاني للحقل السیمیائي والحدیث عن المصطلحات 

. السیمیائیة وانتشارها في الّلغة العربیة وتقبلها واستعمالها في النقد العرب المعاصر

" Sémiotique"الفصل بالحدیث عن تاریخ السیمیائیة ومفهوم مصطلح" وغلیسي "یبتدئ 

فیعرض جملة ما أسهم به كل " بیرس"و " دوسوسیر"السیمیائیات وتطورها على ید وكیفیة ظهور 

غریماس، "منهما في التأسیس لهذا العلم والتقعید له، مع ذكر الجهود الّتي تواصلت بعدهما على ید 

الّتي قعدت للسیمیائیات وطورتها لتصبح علما متكامال، والصورة الّتي أصبحت ..." یلمسلیف وبنفیست

ها خولتها لتغزو كل الحقول وجمیع الّلغات منها الّلغة العربیة؛ فبعدما انتشرت                في علی

الغرب وأصدرت لها القوامیس والكتب والمؤلفات وأسست لها الجمعیات وعقدت لها المؤتمرات 

ضخامة الجهاز والندوات؛ كان ّالبد من انتقالها إلى الوطن العربي ومنه إلى الجزائر، ونظرا لكثافة و 

المصطلحي السیمیائي وتقارب مفاهیمه؛ طرحت إشكالیات مصطلحیة عدیدة في النقد العربي ووّلدت 

.أزمة في التعامل مع مصطلحات الوافد الجدید

من بین أهم اإلشكاالت "Sémilogie"و " Sémiotique"ویعتبر التداخل بین مصطلحي 

قد أحصا الباحث أكثر من ستة وثالثون مصطلحا المصطلحیة المطروحة في الحقل السیمیائي، ف
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وضعه ..." السیمیائیة، السیمائیة، االعراضیة، علم العالمات، العالمیة، علم السیمیاء السیمیولوجیة"

في مواجهة مصطلحین أجنبین ...ستة وثالثون مصطلحا عربّیا«النقاد العرب لهذین المصطلحین 

واختار الباحث مصطلح السیمیائیة ،)1(»ما واضحان نسبیااثنین یعبران عن مفهومین متداخلین لكنه

.من هذا الركام االصطالحي العربي

یطرح الباحث في تعلیقه على الجدولین عددا من القضایا البارزة من بینها التداخل            

في اإلختصاصات بین العلوم المختلفة نتیجة اإللتباس المصطلحي من ذلك الخلط بین مصطلح 

مّما وّلد فوضى اصطالحیة " Sémiotiqeالسیمیائیة،"ومصطلح " Sémantiqueعلم الداللة،"

).2(وانعكس سلبا عل القارئ العربي 

وكذا قضیة إضافة مصطلح لفظ علم إلى السیمیاء فتصبح علم السیمیاء ویرى من الضرورة 

أما علم هذه العالمة فینبغي            السیمیاء ال تعني أكثر من العالمة«القول بعلم السیمیاء باعتبار أّن 

.)3(» أن نعبر عنه بعلم السیمیاء، أو بصیغة المصدر الصناعي السیمیائیة

وال یفوت الباحث في هذا الصدد ذكر المسار التاریخي لمصطلح السیمیاء في الّلغة العربیة 

انطالقا من القرآن الكریم، الحدیث الشریف وكتب التراث العربي، ویؤكد على وجود المواد المعجمیة 

.في اإلستعمال الّلغوي العربي منذ القدم " السومة، السیمة، السیماء والسیمیاء"

.233یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : -1
).236- 233(المرجع السابق، ص : ینظر: -2
.240نفس المرجع، ص :-3
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الباحث بعد هذه المقدمة المنهجیة للسیمیائیة وتاریخها وكیفیة انتقالها إلى الوطن العربي ینتقل 

وما صاحب ذلك من إشكاالت مصطلحیة إلى الغوص في المفاهیم السیمیائیة ومصطلحاتها ومن تم 

الحدیث عن أربع قضایا اصطالحیة مهمة في التحلیل السیمیائي وقد أثارت هذه المصطلحات 

التفریعات : عدیدة في النقد السیمیائي العربي، ووضعت الدارس أو الباحث في حیرة من أمرهإشكاالت 

،التداخل )Sémanalyse(السیمیائیة وثنائیات دوسوسیر،جولیا كریستیفا ومصطلح 

).Isotopie(، ومصطلح التشاكل )Proxémique(ومصطلح ..الفضائي

یات والسردیات، تعرض الباحث                            لیأتي بعد ذلك المبحث الثاني والمعنون بالشعر 

في المبحث األول منه لمفاهیم الشعریة فیتحدث عن مصطلح الشعریة واّلذي یعتبر                             

من المصطلحات الجدیدة الّتي انتشرت في الخطاب النقدي العربي المعاصر واختلفت اآلراء المحددة 

.صوله الغربیة وانتقل اإلختالف إلى العربیة وازداد وتفاقمت إشكالیتهلمفهومه في أ

انطلق الباحث بالحدیث من مفاهیم الشعریة إلى مشتقاتها لیذكر لنا مجموعة من المصطلحات 

Poétisme،Poéticité(المتولدة عن هذا المصطلح والمتداخلة في داللته معه على غرار

،Littérarité (مصطلحات وینتقل للمبحث الثاني السردیات واتجاهاتهالیختم بعرض هذه ال.

)   Poétique،Poéticté،Narratogie،Narrativi(فیبدأ بانتقال المصطلحات إلى العربیة 

ویقدم ثالث جداول للمقابالت العربیة لهذه المصطلحات، فیعرض في الجدول األول والثاني أكثر       

: تصب كّلها في الشعریة منها) Poétique،Poéticté(من ثالثین مصطلحا مقابال للمصطلح 

یحاول الباحث ...الشعریة، الشعریات، الشعرانیة، الشاعریة، السمة الشعریة، علم الشعر، أدبیة الشعر 
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في قراءته للجدولین األول والثاني طرح الشتات االصطالحي واإلختالف العربي الرهیب في إیجاد 

ة العربیة وفي بعض األحیان یقدمون مصطلحات ال أساس علمي مقابل لهذه المصطلحات في الّلغ

في قراءته لهذه الجداول حوصلة عامة وقراءة تحاول أن تكون شاملة لجّل " وغلیسي"لها، یقدم 

المصطلحات مع اإلستشهاد بالمراجع والمعاجم والقوامیس للبرهان ودعم قراءته، فیجد أّن النقاد العرب 

).Narratogie،Narrativité(مصطلحا مقابال لمصطلح قد وضعوا أكثر من عشرین 

یخصص الباحث ما تبقى من الفصل للحدیث عن الشعریة وٕاتجاهاتها التطبیقیة العربیة شعریة 

السردیات الشعریة، شعریة اللغة السردیة وشعریة : (بأنواعها الثالثة) السرد(الشعر، شعریة النثر 

.وشعریة الجمال) الخطاب السردي

كانت هذه حوصلة محتویات الفصل اّلذي خصصناه للدراسة، وسننتقل اآلن للدراسة التطبیقیة 

والّتي اختارنا أن تكون عبارة عن موازنة بین المصطلحات السیمیائیة الواردة في الفصل وما جاء عند 

ت إلى مع اإلستعانة واإللتفا" مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص"في قاموسه " رشید بن مالك"

الّتي اعتمادا على مجموعة من المراجعما ورد من مصطلحات سیمیائیة عند السیمیائیین الجزائریین 

تدعم هذه الدراسة وتثري مادتها البحثیة؛ لنقف بهذا عند حدود القضیة االصطالحیة               

.في الخطاب النقدي الجزائري
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قاموس مصطلحات التحلیل "في الفصل ودراسة موازنة بین المصطلحات الواردة -ب 

" :السیمیائي لرشید بن مالك

تزخر السیمیائیات بكثیر من المصطلحات الّتي أتت إلى النقد العربي ونقلت إلى الّلغة العربیة 

إّما عن طریق الترجمة أو التعریب أو مختلف وسائل صیاغة المصطلح في العربیة، وأصبحت 

والدراسات السیمیائیة باعتبارها تساعدنا على تحلیل النصوص تفرض نفسها في الساحة النقدیة

األدبیة وتفكیك شفراتها، إّال أّن هذه المصطلحات تطرح إشكالیات كبیرة في اختالفاتها الترجمیة             

.بین الباحثین العرب ولذا اختارنا الوقوف على بعض هذه النماذج في بحثنا

القضایا الشائكة التي تطرح في میدان السیمیائیات،                        وتعتبر قضیة المصطلح من 

إذ مازالت مصطلحاتها تعاني الفوضى واالضطراب، نظرا لتقارب المفاهیم المسماة بهذه المصطلحات 

" عبد الملك مرتاض"، ویؤكد...لسانیات وعلم اإلجتماعوتداخل السیمیائیة مع عدة علوم أخرى كال

معظم المناهج موروث بعضها عن بعض وقائم بعضها على بعض، فال البنیویة وال أّن «على 

أن تزعم أّنها ناشئة من عدم، وأّن كّل األسلوبیة نفسها تستطیع إحداهنّ النفسانیة وال الّسیمیائیة وال 

لّلغة أدواتها الّتقنیة ومصطلحاتها المفهوماتیة جدیدة، فاللسانیات قامت على جهود الّنحاة وفقهاء ا

وحّتى المعجمین، كما أّن األسلوبیة على الّرغم من أّنها فرع من الّلسانیات تصنیفا إّال أّنها قامت على 

البیان والمعاني والبدیع، ولم تقم البنیویة إّال على جهود الشكالنیین : أنقاض البالغة بفروعها الثالثة
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ن الّلسانیات والنحویات ورّبما الّروس وجهود دوسوسیر،في حین أّن الّسیمیائیة هي خلیط م

. )1(» البالغیات

في معرض حدیثه؛ إلى الّتسلیم بعدم مقدرة أّي علم                     " عبد الملك مرتاض"یخّلص 

على االستقالل بذاته والتفّرد بأداوته وجهازه االصطالحي، ومن هذه العلوم السیمیاء                        

ا االصطالحي إلى اضطراب واضح بفعل التداخل مع الحقول المعرفیة المختلفة الّتي تعرض جهازه

. مّما انعكس سلبا على ترجمة مصطلحاتها في األوساط النقدیة العربیة

وكون الخطاب السیمیائي یطرح مصطلحات عدیدة لمفاهیم متقاربة خاصة في إهتمامه بتحلیل 

قیة تحكم البناء الشكلي للمسار السردي والنبتاق إقامة نماذج منط«النصوص األدبیة المبني على 

یجعل ترجمة مصطلحاته غایة في الصعوبة مما أوقعها في اإلضطراب واإلختالف حّتى ،)2(»الداللة

حققت الدراسات النقدیة   في نهایة الثمانینات قفزة «بین النقاد المنتمین لنفس البلد منها الجزائر، فقد 

المحاوالت السیمیائیة األولى في المغرب وتونس، وبعض البلدان العربیة نوعیة، ال سیما بعد ظهور 

في دیة التقلیدیة وٕاعطاء األولویة األخرى التي سعت إلى إحداث قطیعة جذریة مع الممارسات النق

التعامل مع النصوص للتفكیر العلمي، وقد صاحب هذه النقلة النوعیة خطاب علمي جدید، مبني 

الجلبّي، دار الكتاب العربي، عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، تحلیل مستویاتّي لقصیدة شناشیل : -1
.10، ص 2001الجزائر، أفریل 

عبد الحمید بورایو، التحلیل السیمیائي للخطاب السردي، دراسة لحكایات من ألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة، الملك شھریار، الصیاد : -2
.5، ص 2003توزیع، وھران، والعفریت، الحمامة المطوقة، الحمامة والثعلب ومالك الحزین، دار الغرب للنشر وال
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تحیل على مرجعیات علمیة محددة ال یمكن للباحث أن یشتغل علیها بقطع أساسا على مصطلحات 

.)1(»النظر عن المعرفة المسبقة لحقولها األصلیة

ونظرا لهذه األهمیة والخصوصیة الّتي تحیط بالمصطلح السیمیائي في الخطاب النقدي العربي، 

والمصطلح السیمیائي خصوصا في ارتأینا عرض موازنة بین أحد أقطاب اإلهتمام بالمصطلح النقدي 

، قدم األول اهتماما خاصا بدراسة إشكالیة "رشید بن مالك"و " یوسف وغلیسي"الجزائر، أال وهما 

المصطلح النقدي العربي وتقدیمها ودراستها عبر أعماله المختلفة إلى غایة تخصیصه كتاب كامل 

في حین ،"طلح النقدي العربي الجدیدالمصإشكالیة"للحدیث عن المصطلح في النقد العربي بعنوان 

نموذج الباحث السیمیائي في الخطاب النقدي الجزائري؛ فكّل أعماله ) رشید بن مالك(یجسد الثاني 

قاموس "ودراساته تدور في فلك السیمیائیة وهذا ما قاده إلى اإلهتمام بالمصطلح السیمیائي فقدم لنا 

الل هذین النموذجین نقدم دراسة موازنة مبسطة ؛ ومن خ"مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص

فیما یخص نقل المصطلح السیمیائي إلى العربیة في الخطاب النقدي الجزائري، محاولین توسیع دائرة 

.البحث لتشمل أسماء سیمیائیة جزائریة أخرى عملت على السیمیائیات ومصطلحاتها

الواردة في الفصل الخاص بالحقل سنعرض أوّال جدول توضیحي ألهم المصطلحات السیمیائیة 

السیمیائي من كتاب إشكالیة المصطلح لیوسف وغلیسي؛ وقاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي 

:للنصوص لرشید بن مالك

.69رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، ص : - 1
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كتاب إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي 

:لیوسف وغلیسي

قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص 

:لرشید بن مالك

المصطلح بالّلغة 

العربیة

المصطلح بالّلغة 

األجنبیة

الص

فحة

المصطلح بالّلغة 

العربیة 

المصطلح بالّلغة 

العربیة

الصف

حة

Sémiologie170سیمیولوجیاSémiotique227السیمیائیة

Semiotique174سیمیائیةSémiologie227السیمیولوجیا

Isotopie93إیزوتوبیاIsomorphisme268التشاكل

Signal191إشارةSignal246إشارة

Signe191دلیلSigne243سمة

Symbol211رمزSymbol244رمز

Narrativité121سردیةNarrtivité331سردیة

Lapoéticitéالشعریة

Lapoétique

Poetique138شعریة331

یبّین لنا الجدول التقاطعات واإلختالفات االصطالحیة السیمیائیة الواقعة بین ناقدین جزائریّین، 

أحدهما متخصص في الدراسة السیمیائیة وأحد المؤسسین للنقد السیمیائي في الجزائر                 
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ي النقد العربي   وال والثاني باحث اهتم بدراسة المصطلح النقدي الجدید   ف" رشید بن مالك"أال وهو 

،                   "یوسف وغلیسي"سیما بترجمته وكیفیة نقله من لغته األصلیة إلى الّلغة العربیة وهو 

وكّل منهما له أعماله وثقافته العلمیة والسیمیائیة الخاصة به، وسنحاول فیما یلي التعرض              

: على الصورة الّتي ظهرت بها عند كّل من الباحثینلهذه المصطلحات الواردة في الجدول والوقوف 

:Semiotiqueسیمیائیات–1-ب 

، من المصطلحات الّتي حظیت باهتمام كبیر من ّلدن الدارسین، نقل سیمیائیاتیعتبر مصطلح 

هذا المصطلح إلى الّلغة العربیة بمرادفات مختلفة ومتعددة وعرف استعماله ارتباكا واسعا             

األوروبیون مفردة السیمیولوجیا التزاما منهم بالتسمیة «في األوساط العلمیة والنقدیة العربیة؛ فقد فضل 

السوسیریة، أّما األمریكیون فیفضلون السیمیوطیقا التي جاء بها تشارلس ساندرز بیرس، أما العرب، 

في تعریب لة منهممحاو " السیمیاء"جمتها ب خاصة أهل المغرب العربي فقد دعوا إلى تر 

).1(»المصطلح

مبحثا كامال في كتابه؛ للحدیث عن إشكالیة مصطلح سیمیائیات،                " وغلیسي"قدم 

فعمل على تتبع الخلط الواقع في استعمال المصطلح عند الغرب ثم االرتباك االصطالحي الحاصل 

في النقد العربي المعاصر؛ حیث أحصى الباحث أكثر من ستة وثالثون مصطلحا كمقابالت عربیة 

وفي محاولة منه لتوضیح الفرق بین المصطلحین یقول ،)2(طلحي سیمیائیة وسیمیولوجیة لمص

.177میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد األدبي، ص : -1
ینظر، یوسف وغلیسي، اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،: -2



دراسة في مصطلحات التحلیل السیمیائي: الفصل الثالث

87

السیمیائیة معطى ثقافي أمریكي أساسا یحیل على مفاهیم فلسفیة شاملة وعالمات غیر «": وغلیسي"

لغویة، بینما السیمیولوجیا معطى ثقافي أوربي هو أدنى إلى العالمات اللغویة؛ والمجال األلسني 

وما، منه إلى أي مجال آخر، فكأن األولى أعتق تاریخا وأوسع موضوعا من الثانیة فضال                 عم

.)1(»على تباینهما في مجال جغرافیة التداول

لمصطلح سیمیائیات، فقد جمع بین مصطلحي سیمیائیة " وغلیسي"كانت هذه رؤیة 

وسیمیولوجیة، لییوضح لنا اإلرتباك االصطالحي العربي، وقد اعتمد الباحث مصطلح السیمیائیة 
فیفصل بین المصطلحین ویعالج كّل منهما على حّدة، فیبدأ في البدایة بعرض " رشید بن مالك"،أّما )2(

ة سیمیائیة في اللغة الفرنسیة واإلنجلیزیة والعربیة مستعینا بالمعاجم السیمیائیة األجنبیة مبسط لكلم

كلمة                   «، ومصطلح السیمیائیة عنده "غریماس وكورتیس"ومعجم " روبیر"منها معجم 

ة،                  فهي تماثل صورتها في اللغة الفرنسیSemiotiqueفي اللغة اإلنجلیزیة تكتب بهذا الشكل 

من حیث األصل، وتغایرها في الالحقة ویقابل الكلمة االنجلیزیة عربیا في مقدمة ابن خلدون علم 

فیما یلي التعریف بالسیمیائیة في " بن مالك"ویغوص )3(»السیمیاء ویندرج ضمنه علم أسرار الحروف

.)4(هة نظر غربیة محضة الحدیث أكثر عن السیمیائیة ،موضوعها، نموذجها ونظریتها من وج

، الرؤیة السوسیریة لفكرة Semiologieویذكر الباحث فیما یخص مصطلح سیمیولوجیا 

: السیمیولوجیا، ویعرض النص التبشیري لدوسوسیر، وفیما یتعلق بالنظریة السیمیولوجیة، فیقول
.228المرجع نفسه، ص  : -1
..)242- 240- 221(السابق، ص المرجع : -2
.174رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص : -3
).185-176(المرجع نفسه، ص : -4
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السیمیولوجیا كتفكیر اختلطت الممارسات الفكریة حول األدلة منذ القدیم بالدراسات اللغویة وظهرت «

فلسفي وكنظریة عامة للكالم، وقد كانت اللغة تبدو من حیث نظامها الداخلي كتنظیم              

من األدلة مستقل استقالال تاما، واندرجت اللغة من تنظیمات أخرى، تقوم على أدلة محددة ضمن                

.)1(»ما سمي بالدراسة السیمیولوجیة

إلى الّلغة العربیة؛ في األوساط السیمیائیة الجزائریة ) Semiotique(لح یعرف نقل مصط

،)4(السیمیوتیكیة ، )3(السیمیوتیكا، )2(اإلشاریة :اختالفات عدیدة بین النقاد، حیث نجده یتأرجح بین

ویتوضح                            ،)8(السیمیائیة، السیمیائیات، )7(السیمائیة، السیمائیات، )6(السیمیوطیقا ، )5(السیمیولوجیا

.170ن، ص . م:-1
.22، ص 1983ینظر، عبد الملك مرتاض، النص األدبي من أین؟ وٕالى أین؟ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : -2
، ص 1993، جامعة وهران، الجزائر، 02ینظر، عبد الملك مرتاض، بین السمة والسیمیائیة، تجلیات الحداثة، العدد : -3

.374حسین خمري، نظریة النص، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال،ص - 
.21ینظر، عبد الملك مرتاض، النص األدبي من أین؟ وٕالى أین؟ ص : -4

.06القادر فیدوح، دالئلیة النص األدبي، دراسة سیمیائیة للشعر الجزائري، ص ینظر، عبد : -5
عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي والبطلة الضحیة في األدب الشفوي الجزائري، دراسات حول خطاب المرویات الشفویة، األداء، -

.02، ص 1998الشكل، الداللة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
).267-252(أحمد یوسف، السیمیائیات وفلسفة المعنى، - 

).10-08(ینظر، عبد القادر فیدوح، دالئلیة النص األدبي،ص : -6
، ص 2002ینظر، عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد، متابعة ألهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتها، دار هومة، الجزائر،: -7

.19، ص 2009، دار القدس العربي، وهران، الجزائر، 1متابعة وتحلیل ألهم قضایا الشعر المعاصرة، ط، قضایا الشعریات،66
.09، شعریة النص، ص 02ینظر، عبد القادر فیدوح، دالئلیة النص األدبي، ص : -8

.14، ص 02عبد الملك مرتاض، بین السمة والسیمیائیة، تجلیات الحداثة، العدد - 
.سیمیائیات وفلسفة المعنى، المقدمةأحمد یوسف، ال- 

التعبیر الشعبي بالجزائر، مركز ، مخبر عادات وأشكال)8- 7(الطاهر رواینیة، السیمیائیات األدبیة، بحوث سیمیائیة، العددین 
.119، ص 2011–2010البحث العلمي والتقني، لتطویر اللغة العربیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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ویتوضح                            لنا مّما سبق الشتات االصطالحي اّلذي یعیشه مصطلح 

)Semiotique (في الخطاب النقدي الجزائري.

:Isotopiالتشاكل –2-ب 

)                 1966(ج غرایماس .مفهوم ابتدعه أ«أخذ النقاد العرب هذا المصطلح عن الغرب فهو 

یشیر ...البنیوّیة، وتعّمم في ما بعد استعماله في تحلیل الخطاب سیمیائیة، أسلوبیةفي میدان الداللّیة

التشاكل إلى جملة الوسائل المساهمة في االنسجام القائم على تكرار نفس السمة على امتداد 

.)1(»الملفوظات یتعّلق خاّصة بالتنظیم الداللّي للخطاب

للحدیث عن المصطلح؛ بعرض أولي " Isotopieالتشاكل "مبحثا بعنوان " وغلیسي"یخصص 

لینتقل لترجمة المصطلح         " غریماس"یحیط فیه بالمصطلح تاریخّیا وكیفیة ظهوره ومعناه عند 

وفیما یخص رأیه في ترجمة المصطلح بالتشاكل ، إلى العربیة بمرادفات كثیرة متباینة بین النقاد العرب

ولوال أن المعیار التداولي للمصطلح قد فعل فعله، لدعونا ثانیة إلى إعادة النظر في «: یقول الباحث

= ، التشاكلIsotopie= التناظر: ترجمة هذین المصطلحین بهذا المقترح الجدید

Isomorphisme«)2(.

المصطلح قد مر بمحنة داللیة «أّن " وغلیسي"یذكر وفي حوصلة أخیرة حول مصطلح التشاكل 

اإلغریقي إلى التباین في اختالف األزمنة واألمكنة " التساوي في المكان"عسیرة، جعلته یرتحل من 

.322منغنو، باتریك شارودو، معجم تحلیل الخطاب، ص دومنیك : -1
.268یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : -2
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األخرى، وینتقل من داللته الكمیة في جدول النظائر الكیمیائیة عند مندلیف، إلى داللة التكراریة في 

معا عند راستیي، ثم تواتر لغوي في المحتوى والتعبیرها إلى كل محتوى النص عند غریماس، ومن

حّتى غدا من الصعب الوقوع على قاسم ند السیمیائیین العرب المعاصرین،إلى بدع داللیة أخرى ع

.)1(» داللي مشترك یؤمن وجوده االصطالحي

بالتشاكل مع امتعاض على هذه الترجمة )Isotopie(یترجم مصطلح " وغلیسي"إذا كان 

ویقدم           " إیزوتوبیا"یضع ترجمته الخاصة للمصطلح  " بن مالك"لصعوبة تغییرها نتیجة التداول؛ فإّن 

تضمن اإلیزوتوبیا إلتحام الرسالة أو الخطاب، وهي بمثابة «: خالصة عامة ومبسطة لمفهومها قائال

ة، واحدة أكثر من مرة على إمتداد السلسلة الجملیة لیعطي المستوى المشترك ثبات بعض األدل

).2(» إیزوتوبیا تؤدي إلى التحام مجموعة من السیمیمات التي تشكل الجملة

؛ فقد تباین رأي              )Isotopie(في كیفیة معالجتهما لمصطلح " بن مالك"و " وغلیسي"اختلف 

وجهة نظر عربیة محاوال تتبع حضور المصطلح               " وغلیسي"كّل منهما في ترجمة المصطلح، فقدم 

وضح المفهوم اّلذي یدل " رشید بن مالك"في المشهد النقدي السیمیائي وترجمته إلى التشاكل، فیما 

". إیزوتوبیا"علیه المصطلح مفضال تعریبه إلى 

فالتشاكل إذن مفهوم من المفاهیم السیمیائیة التي أدخلت في الخطاب النقدي  العربي المعاصر؛ 

إن مصطلح تشاكل إسم مشتق، منحوت في أصله من كلمتین «: بقوله" عبد الملك مرتاض"یعّرفه 

).270- 269(المرجع نفسه، : -1
).94-93(رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص : -2



دراسة في مصطلحات التحلیل السیمیائي: الفصل الثالث

91

التي تعني المكان لیصبح في األخیر ) TOPOS(التي تعني التساوي، و) ISO(إغریقیتین هما 

في المكان أي في سم یدل على المكان المتساوي، أو تساوي المكان، ثم أطلق للتعبیر على الحال اال

).1(» ...مكان الكالم

من أكثر النقاد العرب والجزائریین اهتماما بإجراء التشاكل " عبد الملك مرتاض"یعتبر 

یولي " نظریة القراءة"كتابه ، خاصة في )2(ومصطلحه، وأكثرهم عمال به في الكثیر من أعماله النقدیة 

التشاكل «، ویعتبره تشاكالت متعددة تتوحد فیما أطلق علیه )3(الباحث اهتماما خاصا للتشاكل 

المرفولوجّي الذي ینشأ عنه تشاكالت أخراة تحت نسائج لغویة تكّون، لدى نهایة األمر، لحمة            

.)4(»"دورة الّتوزیعیةال"هذا النص وسداه، وما نطلق علیه، في هذا الفصل 

مسمیات مختلفة               عمله بالتشاكل؛ إطالقه عناوین و في" مرتاض"على عملویالحظ 

؛ التخاصب التشاكلي،)5(التشاكل المرفولوجي: على إجراء التشاكل في كّل مرة یعمل فیها به منها

.44، ص 1996السیوطي، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، عبد الملك مرتاض، مقامات: -1
..)143–123–120(، ص 2009ینظر، األدب الجزائري القدیم ، دراسة في الجذور، دار هومة، الجزائر، : -2

).216- 157(، ص 2001نظام الخطاب القرآنّي، تحلیل سیمیائّي مركّب لسورة الّرحمن، دار هومة، - 
- 43(، ص 2001تحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، تحلیل مستویاتّي لقصیدة شناشیل الجلبّي، دار الكتاب العربي، الجزائر، أفریل ال- 

111(
–399(، ص 2003ینظر،عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، تأسیس للنظریة العامة للقراءة األدبیة، دار الغرب، وهران، الجزائر،  : -3

408.(
.344المرجع نفسه، ص : -4
.344المرجع السابق، ص : -5
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أّما فیما یخص ترجمة المصطلح یعتمد الباحث مصطلح التشاكل وال یجد حرجا ،)1(المستوى التشاكلي

.)2(في استعمال المصطلح التراثي المشاكلة 

)            التشاكل(بمصطلح )Isotopie(یتفق بعض الدارسین الجزائریین على مقابلة مصطلح

.)3(العربیةفي الّلغة

).143-119(، ص 2009ینظر، عبد الملك مرتاض، األدب الجزائري القدیم ، دراسة في الجذور، دار هومة، الجزائر، : -1
.157، ص 2001ینظر، عبد الملك مرتاض، نظام الخطاب القرآنّي، تحلیل سیمیائّي مركّب لسورة الّرحمن، دار هومة،: -2
).155- 143–202–120–119(، األدب الجزائري القدیم ص 344ینظر، عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، ص :  -3

).98- 97–46(عبد القادر فیدوح، دالئلیة النص األدبي، ص - 
.130أحمد یوسف، السیمیائیات وفلسفة المعنى، ص - 
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:    Signalإشارة –3-ب 

Signifiantوحدة لغوّیة تتألف من اتحاد الدال «؛ "دوسوسیر" اإلشارة اللغویة هي عند 

.)1(»الذي یدرك من خالل الدالSignifiéالذي یدرك مباشرة بالحواس، والمدلول 

مصطلح إشارة في معرض حدیثه عن التفریعات السیمیائیة انطالقا                      " وغلیسي"یتناول 

من أنواع العالمات وتثلیثات بیرس، لیوضح لنا الوضع المصطلحي العربي المقلق، والمفاهیم 

بعالمات یمكن أن نمثل لها«المتداخلة بشكل ال یمكن ضبطه وال التحكم فیه، واإلشارة في نظره 

.)Signaux Routiers«)2المرور في الطرقات 

)Signal(وال یختلف معه في ترجمة مصطلح " یوسف وغلیسي"عن " رشید بن مالك"ال یخرج 

في نظریة اإلعالم الوحدة الخاضعة لقوانین «إلى إشارة؛ وال في تحدید مفهومه؛ فاإلشارة یفهم منها 

مثال المأطورة الثالثیة لقانون المرور التي تشیر إلى االصطالح والتي تدخل في تشكیل الرسالة،

.)3(» خطر ممكن

، دار العلم للمالیین، لبنان، 1بركة، مي شیخاني، قاموس المصطلحات اللغوّیة واألدبّیة، عربي، إنكلیزي، فرنسي، طإمیل یعقوب، بّسام : -1
).54- 53(، ص 1987

.               246یوسف وغلیسي، اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : -2
.    191السیمیائي للنصوص، ص رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل : -3
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:enSigسمة –4-ب 

، فیختار (Signe)في ترجمتهما لمصطلح" رشید بن مالك"و" یوسف وغلیسي"یختلف الباحثان 

.األول نقله إلى العربیة بمصطلح السمة، في حین یفضل الثاني ترجمته بالدلیل

للمصطلح انطالقا من اختالف المقابالت العربیة لهذا المصطلح فقد وجد في " وغلیسي"تعّرض 

، )1(الدلیل، اإلشارة، الرمز، الرمز اللغوي، السمة والعالمة : النقد العربي المعاصر باصطالحات كثیرة

جعل هذا فقد " عبد الملك مرتاض"في ترجمة المصطلح بالسمة على ما جاء عند " وغلیسي"واعتمد 

؛ وذلك لجملة من األسباب منها اإلقتراب الصوتي )Signe(األخیر مصطلح السمة مقابال لمصطلح 

.)2(، وانسجامها مع السیمیائیات )Signe(للسمة من 

للداللة «واّلذي یستعمل " دلیل"إلى العربیة بمصطلح ) Signe(مصطلح " رشید بن مالك"ترجم 

على الوحدة اللغویة المتكونة من دال ومدلول، الدال هو اإلدراك النفساني للصورة الصوتیة، والمدلول 

.)3(» هو الفكرة أو مجموعة األفكار التي تقترن بالدال

سیریة، وتحدث              المصطلح في قاموسه؛ انطالقا من وجهة نظر سو " رشید بن مالك"وقدم 

في إیطاره السیمیائي السوسیري موضحا االختالفات القائمة بین الدال ) Signe(عن مصطلح 

.)4(والمدلول والعالقة بینهما 

).243-242(یوسف وغلیسي، اشكالة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : ینظر: -1
).                244-243(المرجع نفسه، ص :ینظر:-2
191رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص : -3
).192-191(نفسه، ص المرجع : ینظر: -4
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من حیث نقله إلى الّلغة العربیة، في األوساط السیمیائیة ) Signe(یتراوح استعمال مصطلح 

.)2(والعالمة ، )1(الجزائریة، بین السمة 

:Symboleرمز –5- ب

" : بیرس"في تطرقه للتقسیم الثالثي  للعالمات  عند " وغلیسي"یأتي ذكر مصطلح الرمز عند 

أیقونة، قرینة ورمز، وفیما یخص ترجمة المصطلح إلى العربیة في األوساط النقدیة فیوضح الباحث 

في وتأتي وظیفة الرمز ، )3(بالرمز )Symbole(على وجود شبه اتفاق عربي على ترجمة مصطلح 

فاألیقونة تتحدد بحسب عالقة تماثلها مع «هذا التقسیم الثالثي من وظیفة كّل من األیقونة والقرینة، 

حقیقة العالم الخارجي، والقرینة بعالقة التالحم الطبیعي، أما الرمز فیؤّسس على االتفاق اإلجتماعي 

).4(» البسیط

العالمة                  «خالل اعتباره عالمة رمزیة وهي وظیفة الرمز من" علي عواد"ویوضح 

التي تكون فیها العالقة بین المصّورة والموضوع عالقة محض عرفیة، وغیر معلّلة، فال یوجد بینهما 

.)5(» تشابه، أو صلة طبیعیة، أو عالقة تجاور

. 112ینظر، عبد القادر فیدوح، دالئلیة النص األدبي، ص : -1
الكتابة من موقع العدم،مساءالت \. 11، ص 02بین السمة والسیمیائیة، تجلیات الحداثة، ع\. 147عبد الملك مرتاض، األدب الجزائري القدیم، ص-

115.95، ص 2003حول الكتابة، دار الغرب، وهران، 
).470-353–320(أحمد یوسف، السیمیائیات وفلسفة المعنى، ص : -2
).                     245-244(یوسف وغلیسي، اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : ینظر: -3
.               244المرجع نفسه، ص : -4
.82اآلخر، ص عبد اهللا إبراهیم وآخرون، معرفة : -5
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أومأ وأشار «في معناه الّلغوي لّیدل على" رشید بن مالك"عند )Symbole(یأتي مصطلح 

،                          )1(»...بالشفتین أو العینین أو الحاجبین أو أي شيء كان یرمز إلى الشيء بكذا، دّل به علیه

الكنایة الخفیة : اإلیماء أو اإلشارة والعالمة وفي علم البیان«: وفي معناه االصطالحي؛ الرمز هو

والفن وظهر في الشعر أوال، یقول بالتعبیر عن المعاني مذهب في األدب : الرمزیة، الطریقة الرمزیة

عند ، كما ذكر الباحث مفهوم الرمز)2(»بالرموز واإلیحاء، لیدع للمتلقي نصیبا في تكمیل الصورة

» وحدة السیمیائیة األحادیة الجانب التي یمكن أن تتلقى تفسیرا ؟أو تفسیرات متعددة«فهو " یمسلیف"
)3(.

بالرمز واختلفوا في طریقة معالجة المصطلح ) Symbole(اتفق الباحثان على ترجمة مصطلح 

عالج المصطلح انطالقا من التقسیم الثالثي للعالمة                              " وغلیسي"فإذا كان 

حي وأحاطه قدم المصطلح انطالقا من إیطاره الّلغوي ثم االصطال" رشید بن مالك"، فإّن "بیرس"عند 

.بمعالجة وافیة لتوضیح معناه وتفسیر العالقات الّتي یوجد فیها

إلى الّلغة العربیة بمصطلح ) Symbole(اتفق بعض الدارسین الجزائریین على نقل مصطلح  

.)4(الرمز 

.211رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص : -1
.المرجع نفسه، نفس الصفحة:  -2
.ص. ن، ن.م: -3
.120ینظر، عبد القادر فیدوح، دالئلیة النص األدبي، ص : -4

. 79أحمد یوسف، السیمیائیات وفلسفة المعنى، ص - 
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:Narrativitéسردیة –6-ب 

النقدي العربي إشكالیة المصطلح في الخطاب "جاء االهتمام بمصطلح السردیة في كتاب 

لیوسف وغلیسي؛ بمبحث كامل تعرض فیه الباحث لتفاصیل ظهور السردیة وتطور " الجدید

موضوعها والمصطلحات الّتي أطلقت علیها عند العرب، فحاول جمعها في جدول قدم                           

: ربي المعاصر؛ منها في النقد الع) Narrtologie،Narrativité(فیه المقابالت العربیة لمصطلحي 

).1(...السردیة، علم السرد، الحكائیة، التحلیل السردي، السردیات

األمثل لنا ولدى عدد غیر قلیل من الدارسین أن نعبر                  «أّن " یوسف وغلیسي"ویرى 

).2(»بالثنائیة العربیة سردیات، سردیة)Narrtologie،Narrativité(عن الثنائیة الغربیة 

وهو یتفق مع وغلیسي في نقل المصطلح           (Narrativitéأّن " رشید بن مالك"في حین یذكر 

على تلك الخاصیة التي تخص نموذجا من الخطابات،                  «مصطلح یطلق ) إلى العربیة بالسردیة

.)3(» ومن خاللها نمیز بین الخطابات السردیة والخطابات غیر السردیة

تعرف المواضعات العربیة للعدید من المصطلحات المعاصرة الكثیر من الخلط والغموض، ومن 

، اّلذي یقابل في الّلغة العربیة السردیة والّتي توّلد منها مصطلح Narrativitéهذه المصطلحات 

كان الحكي بالضرورة قصة فإن هذه القصة تفترض وجود شخص یحكي، وآخر یحكى «السرد؛ فإذا 

).286- 279(اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص یوسف وغلیسي، : -1
.302نفس المرجع، ص : -2
.121رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص :-3



دراسة في مصطلحات التحلیل السیمیائي: الفصل الثالث

98

والطرف Narrateurال یتم التواصل إال بوجود هذین الطرفین، ویدعى الطرف األول ساردا له، و 

).1(» هو الكیفیة التي ترى بها أحداث القصةNarrationوالسرد Narrataireالثاني مسرودا له 

مفهوم السرد من خالل عقد مقارنة وجمع بین مصطلحي الحكي والسرد، " سعید یقطین"ویحّدد 

توظیف الصیغة معیارا للتمییز بین «، ومن خالل Narrationیقدم لنا عن طریق السرد فالحكي 

من الخطاب السردي مشتق ،Narrativitالخطابات الحكائیة نجد اإلختصاص الذي یهتم بسردیة 

).Narrtologie«)2الصیغة نفسها ویصبح هو السردیات 

، جاء Narratologieأّن مصطلح السردیات " القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان"ویذكر 

، وذلك لتدریس علم لم یوجد                 1969تودوروف هذا المصطلح في عام «نتیجة اقتراح 

.)3(»بعد أال وهو علم القصة

، )5(السردانّیة ،)4(الّسرداّني،: وفیما یخص ترجمة المصطلح في األوساط النقدیة الجزائریة، فنجد

).7(السردیة، )6(علم السردیات

.124عبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب وقضایا النص، ص : -1
.47، ص 1997لبنان، / ، المركز الثقافي العربي، المغرب 3ن، السرد، التبئیر، طسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، الزم: -2
منذر العیاشي، المركز الثقافي العربي، : ، ترجمة2القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان، ط: دیكرو أوزوالد، سشایفر جان ماري:-3

.206ص ، 2007لبنان، / المغرب
.  189ینظر، عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، مساءالت حول نظریة الكتابة، ص : -4
- 231(ص ،2005ار الغرب، وهران، الجزائر، ینظر، عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات الكتابة الّروائیة، د: -5

.؛ السرداني والسردانیةNarrtologieمقابلین لمصطلح واحد،" مرتاض"، ویالحظ كیف یقدم )321
.02ینظر، عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي والبطلة الضحیة في األدب الشفوي الجزائري، ص :-6
.28أحمد یوسف، السیمیائیات وفلسفة المعنى، : -7
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:Poétiqueشعریة –7-ب 

في ظّل مبحث خاص بمفاهیم الشعریة، موضحا كیف ) Poétique(مصطلح " وغلیسي"یقدم 

، Poeticsأو اإلنكلیزي Poétiqueتسعى الشعریة إلى أن تكون بدیال مكافئا للمصطلح الفرنسي «

بالصیغة Poiétikos، المشتقة من الكلمة اإلغریقیة Poeticaوكالهما منحدر من الكلمة الالتینیة 

.)1(»...النعتیة التي تداولها الفرنسیون

الشعریة لیست حكرا على «لنتیجة حول مفهوم مصطلح الشعریة مفادها أّن " وغلیسي"ویخلص 

ال بوصفه فعال قیمّیا، بل بوصفه فعال تقنّیا؛                   الشعر، بل إنها تتعداه إلى دراسة الفن األدبي، 

.)2(»...أي مجموعة من الطرائق

في توضیحه لمفهوم الشعریة من التمییز بین موقفین لكّل منهما وجهة " رشید بن مالك"ینطلق 

نظره في النص األدبي؛ یرى الموقف األول في النص األدبي ذاته موضوعا كافیا للمعرفة  

وهو الموضوع النهائي واألوحد ویسمیه التأویل، وموقف ثاني ینطلق من العلم ویرى في النص األدبي 

تعبیرا عن شيء ما خارج عنه ویسعى إلى بلوغه سواء كان ممتدا من الفلسفة، علم النفس، علم 

).3(اإلجتماع أو غیر ذلك من العلوم

.272یوسف وغلیسي، اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص :-1
.274نفس المرجع، : -2
).139- 138(رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص : ینظر: -3
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جاءت الشعریة فوضعت «: بقوله" رشید بن مالك"ما یحدده ویتوارى وراء مصطلح الشعریة مفهو 

حدا للتوازي على هذا النحو القائم بین التأویل والعلم في حقل الدراسات األدبیة،                      

وهي بخالف تأویل األعمال النوعیة، ال تسعى إلى تسمیة المعنى، بل إلى معرفة القوانین العامة      

إلخ، ...ة كل عمل، ولكنها بخالف هذه العلوم التي هي علم النفس وعلم اإلجتماعالتي تنظم والد

تبحث عن هذه القوانین داخل األدب ذاته، فالشعریة إذن مقاربة لألدب مجردة وباطنیة في اآلن نفسه 

وستتعلق كلمة شعریة باألدب كله سواء أكان منظوما أم ال، بل قد تكاد تكون متعلقة على الخصوص 

).1(» ال نثریةبأعم

من المصطلحات التي ظهرت في النقد الغربي؛ وعرفت                   ) Poétique(یعتبر مصطلح 

الشعریة «أّن " عبد السالم المسدي"عند العرب بصیغ اصطالحیة عدیدة ومفاهیم مختلفة، ویذكر 

الداللي للعبارة ، على أّن هذه الترجمة قد تحّد من الحقل Poétiqueیترجم بها بعضهم لفظ

والسبب في ذلك أن " بویطیقا"األجنبّیة ذات األصل الیوناني، ولذلك یعمد البعض إلى التعریب فیقول 

اللفظة ال تعني الوقوف عند حدود الشعر وٕانما هي شاملة للظاهرة األدبّیة عموما، وقد یقتضي السیاق 

شاء واإلنشائیة تهدف إلى ضبط مقوالت إذ الداللة األصلّیة هي الخلق واإلن" اإلنشائیة: "أن نقول

ویذكر القاموس الموسوعي ، )2(»األدب من حیث هو ظاهرة تتنوع أشكالها وتستند إلى مبادئ موّحدة

).3(»دراسة الفن األدبي بوصفه خلقا كالمیا«الجدید أّن الشعریة هي 

.140نفس المرجع، ص : -1
.130، ص 2005، دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا، 5عبد السالم المسدي، األسلوبیة واألسلوب، ط: -2
.176ص منذر العیاشي،: القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان، ترجمة: دیكرو أوزوالد، سشایفر جان ماري:-3
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لمصطلح اّلذي أولى اهتماما" عبد الملك مرتاض"ونجد في الخطاب النقدي الجزائري 

)Poétique(المصطنع في الّلغة النقدّیة العربّیة المعاصرة لما " الشعرّیة"یتّمخض مصطلح «: ؛ قائال

؛ فتكون بمعنى الهیئة الفّنیة، أو الحالة الجمالّیة التي تمثل "La poéticité"یقابل في الّلغة الفرنسّیة 

في حین نطلق                  ... الّنص النثريّ في نسج الّنّص لتجعله مشتمال على خصائص فّنّیة، تمّیزه عن

"Poetics ،La Poétique"على المفهوم الغربّي الشائع في ثقافتهم منذ أرسطو، اّلذي هو 

الخطابات السیمیائیات فیما ترواحت ترجمة المصطلح في بعض ، )1(» "الشعریات"مصطلح 

.)5(البویطیقا، )4(البویطیقة، )3(الشعریة ، )2(بین الشعریات الجزائریة،

" یوسف وغلیسي"رأینا بعد تطرقنا لهذه المصطلحات السیمیائیة والتطرق إلیها عند كّل من 

محاولین تقدیم الصورة التي رأى بها كل منهما المصطلحات السیمیائیة المذكورة، "رشید بن مالك"و

.أن نضع في األخیر موازنة بسیطة بین الباحثین

ینطلق من وجهة مصطلحیة عربیة " وغلیسي"هناك اختالف في طریق معالجة المصطلحات -

بحتة تبحث في إشكالیة تلقي المصطلح السیمیائي في الخطاب النقدي العربي ونقله إلى الّلغة 

العربیة، لیعرض مختلف الترجمات العربیة للمصطلح الواحد محاوال عرض الشتات العربي في تلقي 

.19، دار القدس العربي، وھران، الجزائر، ص 1عبد الملك مرتاض، قضایا الشعریات، متابعة وتحلیل ألھم قضایا الشعر المعاصرة، ط: - 1
.27وفلسفة المعنى، ص ینظر، أحمد یوسف، السیمیائیات: - 2
.77ینظر، عبد القادر فیدوح، شعریة القص، ص : - 3

. 15أحمد یوسف، السیمیائیات وفلسفة المعنى، ص -
-5(بشیر إبریر، الصورة في الخطاب اإلعالمّي، دراسة سیمیائّیة في تفاعل األنساق اللّسانیة واألیقونّیة، بحوث سیمیائیة، العدد -

، ص 2009وأشكال التعبیر الشعبي بالجزائر، مركز البحث العلمي والتقني، لتطویر اللغة العربیة، جامعة تلمسان، الجزائر، ، مخبر عادات )6
165.

.27ینظر، أحمد یوسف، السیمیائیات وفلسفة المعنى، ص : - 4
).10-08(عبد القادر فیدوح، دالئلیة النص األدبي، ص : - 5
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ربي وترجمته، لیعرض من خالل كّل هذا وجهة نظره في الترجمة األصح واألقرب إلى المصطلح الغ

.المفهوم المتواري وراء المصطلح المسمي له

معالجة المصطلح من وجهة نظر مختلفة؛ وذلك بتعریف المصطلح      " رشید بن مالك"أخذ -

اإلهتمام بباقي الترجمات أو التدقیق كما هو في التنظیر الغربي ومحاولة تحدیده بالّلغة العربیة، دون

.على ترجمة المصطلحات السیمیائیة من لغتها األصلیة إلى الّلغة العربیة

تبّین لنا في تناول الباحثین للمصطلح السیمیائي، نسبة توافق كبیرة في ترجمة المصطلحات -

:من المصطلحات مثلالسمیائیة إلى العربیة وٕایجاد مقابالت عربیة لها؛ فهما یتفقان على عدد

Sémiotiqueالسیمیائیة -

Sémiologieالسیمیولوجیا-

Signalإشارة-

Symbolرمز-

Narrtivitéسردیة-

Poétiqueشعریة-

إذ یضع Isotopie ،Signe: ویختلفان في ترجمة عدد قلیل من المصطلحات منها-

ة اعتمدها نتیجة صعوبة تغییرها النتشارها في التشاكل مقابال للمصطلح األول وهي ترجم" وغلیسي"

، "إیزوتوبیا"المصطلح حرفیا إلى " رشید بن مالك"األوساط النقدیة السیمیائیة العربیة، في حین یعرب 
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مقابال له قدوة بما جاء عند " سمة"مصطلح " وغلیسي"، فقد وضع Signeأما المصطلح الثاني ، 

".دلیل"إلى العربیة بمصطلح " بن مالكرشید"، فیما نقله "عبد الملك مرتاض"

إهتمامه بالنظریات السیمیائیة الغربیة خاصة منها المدرسة " رشید بن مالك"ویعرف عن -

على ترجمتها إلى العربیة، فیما یهتم السیمیائیة الفرنسیة، ومحاولة تمثل منهجها ومصطلحاتها والعمل

قدي الغربي وكیفیة نقله إلى الّلغة العربیة عبر أعماله المختلفة بالمصطلح الن" یوسف وغلیسي"

.ومعالجة قضیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي المعاصر

وفیما یخص التعامل مع هذه المصطلحات السیمیائیة، في الخطاب النقدي الجزائري؛ نجد -

تفقوا على مقابل اختالفا كبیرا بین الدارسین في نقلها وایجاد المقابالت العربیة لها، حّتى أّنهم لم ی

، مسّمى هذا العلم الوافد الجدید، واحتاروا في اختیار مصطلح )Semiotique(واحد لمصطلح 

، وأما عن المصطلحات ...مناسب له؛ بین سیمیائیة، سیمیائیات، سیمیولوجیة، سیمائیة، سیمائیات

فوضى اصطالحیة عارمة في ترجمة المصطلح التحلیلّیة الخاصة بالجانب اإلجرائي التطبیقي، فهناك

السیمیائي، حّتى أّننا نجد الدارس الواحد یستعمل مقابالت عربیة مختلفة للمصطلح الغربي الواحد، 

مّما یدل على غیاب الوعي بأهمیة المصطلح ویسبب شتات اصطالحي لدى المتقي                

.ريأو الباحث السیمیائي في الخطاب النقدي الجزائ



:مةالخات
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:الخاتمة̵

في الخطاب النقدي كشف البحث على أّن قضیة المصطلح من القضایا الشائكة الّتي تطرح 

الجزائري المعاصر، نتیجة استیراد المفاهیم والنظریات النقدیة الغربیة ومحاولة تمثل مناهجها وتطبیقها 

.على الخطاب النقدي في الجزائر، مّما سبب إشكاالت عدیدة في نقل مصطلحاتها إلى الّلغة العربیة

اد الوعي بأهمیة ترجمته وكیفّیة عرف الخطاب النقدي الجزائري المعاصر دراسة المصطلح، وز 

نقله إلى العربیة؛ مع انتقالهم للعمل بالنظریات الغربیة ومناهجها الجدیدة، وذلك مع نهایة السبعینات 

رشید بن مالك، عبد الحمید بورایو، (وبدایة الثمانینات؛ على أیدي مجموعة من الباحثین الشباب 

لغربیة، ممن انتقلوا للدراسة في فرنسا؛ ورجعوا للجزائر المتأثرین بالثقافة النقدیة ا..) حسین خمري

.بأفكار حداثیة مستوحاة من التفكیر النقدي الغربي، محاولین تجاوز األفكار التراثیة التقلیدیة السائدة

نجد اهتماما واسعا في األوساط النقدیة الجزائریة بقضیة المصطلح، من ّلدن دارسین كثیرین 

والتعامل معه في الخطاب النقدي؛ خاصة المصطلح الغربي الوافد إلى النقد شغلهم المصطلح النقدي 

أو " یوسف وغلیسي"العربي،فمنهم من اهتم بدراسة المصطلح في الوسط النقدي العربي مثلما یفعل 

أو بمحاولة التأصیل " رشید بن مالك"بترجمة المصطلحات الغربیة إلى العربیة مثل عمل 

وغیر ،"عبد الملك مرتاض"ل كما یفعل اعها إلى التراث العربي األصیللمصطلحات الغربیة بإرج

.هؤالء الكثیر مّمن اهتموا بقضیة المصطلح ودراسته



ةـمـاتـالخ

106

تعتبر السیمیائیات األكثر حضورا على الساحة النقدیة الجزائریة؛ من باقي النظریات الغربیة 

أثر بمدرستها السیمیائیة؛ وازدهار األخرى، نتیجة زیادة أوصال الترابط مع الجامعات الفرنسیة والت

األعمال الترجمیة للنصوص السمیائیة الفرنسیة على أیدي النقاد الجزائریین المهتمین بالسیمیائیات، 

".رشید بن مالك"خاصة 

تعرف السیمیائیات في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر، فوضى في تبني مصطلحاتها، على 

وساط النقدیة الجزائریة؛ إّال أّنها تبقى تعاني الكثیر                    الرغم من توسع انتشارها في األ

من االضطراب في تلقي مصطلحاتها؛ والعدید من اإلشكاالت في فهم هذه المصطلحات واستیعاب 

المفاهیم المتواریة وراءها، نتیجة تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد بفعل التشتت في ترجمته             

لعربیة، وغیاب الرؤیة الموحدة للمصطلح السیمیائي، فكّل ناقد ینقل المصطلح السیمیائي الغربي إلى ا

إلى الّلغة العربیة وفقا لرؤیته الخاصة؛ ویستعمله وفقا لما یجیزه له عمله، دونما أّي وعي بخطورة نقل 

.المصطلح وتأثره بالوسط النقدي المنقول إلیه وتأثیره فیه

ة الوعي بالمصطلح في السنوات األخیرة، مع بروز جهود في الخطاب النقدي ال ینكر أحد زیاد

الجزائري المعاصر تعمل على تنمیة الوعي بقضیة المصطلح أكثر، من خالل الدراسات الّتي تقدم 

والندوات والملتقیات الوطنیة والدولیة الّتي تعقد، إّال أّن اإلهتمام بالمصطلح النقدي عامة والمصطلح 

ائي خصوصا في الجزائر؛ ال یزال في حاجة إلى مجهودات أكبر؛ ودراسات أكثر عمقا وتحدیدا السیمی

.  لإلشكالیة المصطلحیة بمختلف جوانبها؛ والعمل على إیجاد الحلول المناسبة لها



:قائمة المصادر والمراجع



قائمة المصادر والمراجع

108

:أـ الكتب العربیة

:إبراهیم عبد اهللا، سعید الغانمي، عواد علي

، المركز الثقافي العربي، 1معرفة اآلخر، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ط-

.1990بیروت، 

:أبو زید، نصر حامد

.2000لبنان، / ، المركز الثقافي العربي، المغرب1والتأویل، طالخطاب -

:أنیس، إبراهیم

.2003، مكتبة األنجلو المصریة، مصر، 8من أسرار اللغة، ط-

:اسكندر، غریب

.2002اإلتجاه السیمیائي في نقد الشعر العربي، المجلس األعلى للثقافة، مصر، -

:األشهب، خالد

.2011، عالم الكتب الحدیث، األردن، 1نیة والتمثیل، طالمصطلح العربي، الب-

:بابوش، جعفر

.2005أسئلة ورهانات األدب الجزائري المعاصر، دار األدیب، الجزائر، -
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:البازعي، سعد

/  ، المركز الثقافي العربي، بیروت1استقبال اآلخر، الغرب في النقد العربي الحدیث، ط-

.2005الدار البیضاء، 

:بنكراد، سعید

، منشورات الزمن، المغرب، 11السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، سلسلة شرفات -

2003.

، مؤسسة تحدیث الفكر 1السیمیائیات والتأویل مدخل لسیمیائیات ش،س، بورس، ط-

.2005لبنان، / الدار البیضاء، المغرب / العربي

:بوبكري، فراجي

.2004، دار الغرب، الجزائر، الترجمة، التعریب والمصطلح-

:بوخاتم، موالي علي

الدرس السیمیائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة، في نموذجي عبد الملك -

.2005مرتاض ومحمد مفتاح، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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:بوطاجین، السعید

منشورات اإلختالف، الجزائر، ، 1البن هدوقة، ط" غدا یوم جدید"دراسة سیمیائیة -

2000.

: بورایو،عبد الحمید

دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، منطق السرد،-

.1994الجزائر،

البطل الملحمي والبطلة الضحیة في األدب الشفوي الجزائري، دراسات حول خطاب -

.1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المرویات الشفویة، األداء، الشكل، الداللة،

التحلیل السیمیائي للخطاب السردي، دراسة لحكایات من ألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة، -

الملك شهریار، الصیاد والعفریت، الحمامة المطوقة، الحمامة والثعلب ومالك الحزین، دار 

.2003الغرب للنشر والتوزیع، وهران، 

:تحریشي، محمد

.2000أدوات النص، دراسة، منشوراتحاد الكتاب العرب، دمشق، -
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:الجمعاوي، صابر

عبد : القضایا المصطلحیة في الترجمة اآللیة من االنجلیزیة إلى العربیة، مراجعة-

. 2009اللطیف عبید، المركز العربي للتعریب والترجمة والتألیف والنشر، دمشق، 

:ابن جني، أبو الفتح عثمان

.2002عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة، لبنان، : ، تحقیق2الخصائص، ط-

:الجورجاني، الشریف علي بن محمد

.2003كتاب التعریفات، تحقیق محمد علي  أبو العباس، مكتبة القرآن، القاهرة، -

:حجازي، محمود فهمي

.ت.األسس اللغویة لعلم المصطلح، مكتبة غریب، مصر، د-

.1998اللغة العربیة في العصر الحدیث، قضایا ومشكالت، دار قباء، مصر، -

:حمودة، عبد العزیز

.1998المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، عالم المعرفة، الكویت، -
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:ابن خلدون، عبد الرحمان

بنان، ، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ل8مقدمة ابن خلدون، ط-

2003.

:خلیفة، عبد الكریم

، دار الفرقان، عمان، األردن، 3اللغة العربیة والتعریب في العصر الحدیث، ط-

1992.

:خمري، حسین

، منشورات اإلختالف، الجزائر، 1نظریة النص، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ط-

2007.

:خسارة، ممدوح محمد

، دار الفكر، دمشق، 1المصطلحات في العربیة، طعلم المصطلح وطرائق وضع -

2008.

:الخوري، شحادة

.1989، دار طالس، دمشق، 1دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب، ط-
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:الدیداوي، محمد

، المركز الثقافي العربیي 1الترجمة والتعریب، بین اللغة البیانیة واللغة الحاسوبیة، ط-

.2002الدار البیضاء، / بیروت 

/ ، المركز الثقافي العربي، بیروت 1مفاهیم الترجمة، المنظور التعریبي لنقل المعرفة، ط-
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ملخص 

النظریات الغربیة استقطابا لنقادنا،أكثرالمناھج الجدیدة و أھمتعتبر السمیائیات من 

تشكل فبدأتالخطاب النقدي الجزائري،إلىالعربیة و نقلھا إلىفعملوا على ترجمة نصوصھا 

مشروع نقدي سمیائي قائم على ضرورة في المشھد النقدي الجزائري،ةیالدراسات السمیائ

بمدرسة متأثرینالتجدید باعتبارھا تتناسب و اھتمامات نقادنا الدین یتقنون اللغة الفرنسیة و 

إشكالیةو قد اقتصرنا موضوع البحث على المدونات النقدیة الجزائریة الن .باریس السمیائیة

ویتطلب النقدیة العربیة المعاصرة،األعمالیشمل اغلب حث،المصطلح موضوع واسع الب

ھ جھدا كبیرا و وقتا كثیرا لدا كان علینا تحدید الموضوع لیخص الخطاب النقدي العمل علی

و اخترنا البحث في المصطلحات السمیائیة تحدیدا كون السمیائیات الجزائري المعاصر،

ریة و تعرف مصطلحاتھا اضطرابات مختلفة و األكثر انتشارا في الدراسات النقدیة الجزائ

.تداخالت عدیدة في استعمالھا

:الكلمات المفتاحیة

؛ المدونات النقدیة الجزائریةالسرد؛؛التحلیلة؛السیمیائی؛النقد؛الخطاب؛المصطلح
. ؛ الرمز؛ الشعریةالدراسات النقدیة الجزائریة

2015جانفي 18نوقشت یوم 
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