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        أزمة المصطلحية في النقد العربي المعاصر                        
 العرابي لخضر. د 

 .الجزائر .جامعة تلمسان  . 
:  افتتاح  

        قد يكوف اغبقل النقدي أكثر اغبقوؿ الفكرية حاجة إىل دراسة مصطلحية ، وذلك عكس اغبقوؿ 
فتاريخ النقد األديب يكشف عن عملية التوالد اؼبستمرة . اؼبعرفية األخرى اليت تعرؼ نوعا من االستقرار النسيب 

وانزياح اؼبعاين ،وتعدد الدالالت ، والتعرض للتأثر والتغَت السريعُت ، وىذا يدؿ على سرعة النقد يف التلّوف بلوف 
وىكذا ، نالحظ أنو كلما سار كلما ازداد ضبلو من . شيء ديّر عليو وتقّمص أي علم يظهر لو براقا  أي

.  اؼبصطلحات اليت يأخذىا عن العلـو األخرى ، أو اليت تولد يف تفاعلو معها ، فضال عن مصطلحاتو الذاتية 
    شغلت قضية اؼبصطلحات اؼبتعلقة بالنقد األديب أذىاف النقاد والقراء العرب ؼبا تشكلو من أمهية ، وما   

. تسّببو من مشكالت تلح على مواجهتها جبدية ، ووضع اغبلوؿ الناجعة ؽبا 
      وىكذا أصبح اؼبثقفوف العرب يعيشوف نوعا من االضطراب الفكري واغبضاري ، والسبب يف ذلك يعود 

إىل االنفتاح غَت الواعي على العامل اؼبعاصر ، واالنبهار بكل ما ىو جديد آت من الغرب ، والتنّكر للًتاث 
العريب بدعوى اؼبعاصرة ، أو النكوص إىل الوراء لالحتماء والتقوقع يف الًتاث العريب واجًتار كل ما جاء بو 

.  القدماء 
ـ المصطلح والمفهوم       

    منذ عهود اإلغريق وفالسفتهم وحىت العصر اغباضر كاف اؼبصطلح واليزاؿ مفتاحا ديكن بوساطتو ربديد     
اؼبنهج الذي ىو شرط من الشروط األساسية اليت يتوجب على الناقد مراعاهتا ، كما ينبغي على القاريء أف 

ىذا الوعي الذي ديكنو من تفكيك سنن النص . يكوف على وعي تاـ باؼبصطلحات اؼبستخدمة يف النص 
. واخًتاؽ طبقاتو أوال ، ومن إعادة خلقو وإنتاجو ، واستيالد نص ثاف ثانيا 

  وىكذا يبدو أف قضية اؼبصطلح ليست جديدة على الساحة النقدية ، وإمنا كل ما يف األمر ، أف قضية    
فاؼبصطلح النقدي جزء من الدرس النقدي  . اؼبصطلح كقضية نظرية ظلت غائبة أو مستًتة خلف القوائم 

والكتابة النقدية أو أدب النقد ؛ وىو ذو عالقة متعددة بغَته من ميادين اؼبعرفة والعلـو و الفنوف ، كما أف لو 
.  عالقة بالواقع االجتماعي والثقايف 

      إف بداية تاريخ  اؼبصطلح اؼبعاصر تعود إىل نشأة  اؼبناىج النقدية  وتعدد اؼبذاىب األدبية يف القرف التاسع 
وإليها صبيعا يرجع الفضل يف إفراز . عشر اليت ظهرت يف ظل العديد من العلـو والنظريات واؼبفاىيم اغبديثة 

. اؼبصطلحات اعبديدة اليت استعار منها النقد اغبديث لغتو اػباصة 
     ربديد اؼبصطلح ضروري يف الدراسة النقدية وإال انفرط عقدىا ، وذىب النقاد والدارسوف كل مذىب، 

إف أكثر ما حيتاج بو يف العلـو اؼبدّونة والفنوف اؼبرّوجة : "وىو ما تنّبو  إليو القدماء كما يبدو من قوؿ أحدىم 
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إىل األساتذة ىو اشتباه االصطالح ، فإف لكل علم اصطالحا بو إذا مل يعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيو إىل 
وىكذا يشرح التهانوين قضية االحتياج إىل ربديد اؼبصطلح ، ويبُّت  . 1"االىتداء سبيال وال إىل فهمو دليال 

. طريقتو يف اقتباس اؼبصطلحات وتصنيفها 
     إف اؼبصطلح ىو الذي يهتم باؼبعرفة ودبصدرىا يف آف واحد ، يف النقد أو يف ضروب اؼبعرفة األدبية والفنية 

حُت يأتلف العلم أو الفن الذي ىو دبنزلة الشيء،  "فاؼبصطلحات ىي مفاتيح العلـو . والتقنية األخرى 
فالتصّور أو اؼبفهـو الذي ىو دبنزلة اعبوىر أو اؼباىية ، على حّد تعبَت أرسطو يف نظرتو إىل اؼبصطلح بقولو إنو 

" فاؼبصطلح ، إذف ينبٍت على  . 2"عبارة  تشَت إىل جوىر الشيء ، أو دبعٌت آخر تدؿ على ما ىو الشيء 
تصور للمعرفة ينأى هبا عن أف تكوف ملتبسة أو مراوغة ، كما أنو ينبٍت على تصور للعقل ينزه عن أي شك يف 

فسلطة اؼبصطلح يف ضوء ىذا التصور تنطلق من . قدرتو على الوصوؿ إىل اؼبعرفة وإدراؾ حقيقتها وجوىرىا 
فاؼبصطلح ىو لغة داخل لغة ولكنو ديتاز عنها ، فهو . جذره اللغوي اؼبتخصص الذي خيتلف عن داللتو العامة 

لغة خاصة داخل اللغة العامة تنشأ نتيجة لوعي خاص دبعرفة خاصة من ناحية ، ووعي خاص بداللة الكلمات 
وإذا كانت اللغة العامة سبثل حرية اإلنساف يف الكالـ ، فإف اؼبصطلح ديثل الدائرة اليت ينبغي . من ناحية أخرى 

  . 3"االلتزاـ هبا عند االستخداـ 
   فلما تنوعت العلـو وكثرت الفنوف ، زادت العناية باؼبصطلحات ، فوضع العرب القدامى مصطلحات ؼبا    

االشتقاؽ ، والتوليد ، والتعريب ، والًتصبة : استجد يف اغبياة العلمية والفكرية والفنية ، مستعنُت بوسائل أمهها 
، والنحت ، والوضع ، والقياس ، ومل ير العلماء والنقاد بأسا يف وضع اؼبصطلحات ، إذ المشاحة يف 

فإين ؼبا كنت آخذا يف : "االصطالحات ، وىو ما عّّب عنو قدامة بن جعفر وىو يتحدث عن نقد الشعر 
استنباط معٌت مل يسبق إليو من يضع ؼبعانيو وفنونو اؼبستنبطة أظباء تدؿ عليها احتجت أف أضع ؼبا يظهر من 

فإف قنع دبا وضعتو وإال . ذلك أظباء اخًتعتها ، وقد فعلت ذلك ، واألظباء المنازعة فيها إذا كانت عالمات 
 4"فليخًتع ؽبا كل من أىب ما وضعتو منها ما أحب فليس ينازع يف ذلك 

عبارة عن اتفاؽ قـو على تسمية الشيء باسم ما ينقل : "    وحّدد أبو اغبسن علي اعبرجاين   اؼبصطلح بأنو 
كلمة ؽبا يف اللغة اؼبتخصصة معٌت ؿبدد " ، يف حُت تُعّرؼ اللغات الغربية اؼبصطلح بأنو 5"عن موضعو  األوؿ 

 . 6"وصيغة ؿبددة ، وعندما تظهر يف اللغة العادية يشعر اؼبرء أف ىذه الكلمة تنتمي إىل ؾباؿ ؿبدد 
ىو إخراج الشيء عن معٌت لغوي إىل معٌت آخر لبياف : "         ويقوؿ الشريف اعبرجاين عن االصطالح 

ويعرؼ أحد الباحثُت  . 8"االصطالح اتفاؽ طائفة ـبصوصة على أمر ـبصوص : " وقاؿ الزبيدي  . 7"اؼبراد 
: وقاؿ أيضا  . 9"لفظ اتفق العلماء على ازباذه للتعبَت عن معٌت من اؼبعاين العلمية " اؼبعاصرين اؼبصطلح بأنو 

:  ، ٍب قاؿ 10"واالصطالح جيعل إذف لأللفاظ مدلوالت جديدة غَت مدلوالهتا اللغوية أو األصلية " 
واؼبصطلحات ال توجد ارذباال والبد يف كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة كبَتة أو صغَتة "

 . 11"بُت مدلولو اللغوي ومدلولو االصطالحي 
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  للمصطلح دالالت لغوية ليست مفرغة من احملتوى ، ومن ٍب فهو يكشف عن اؼبخزوف الفكري،           
اللغة تأمُت عملية االتصاؿ ، ونقل اؼبعلومات وتبليغ " ويعكس مواكبة اللغة للتطور العلمي ، ألف من مهاـ 

ولقد عّرؼ . اإلفادة اؼبعرفية ولذلك كاف اؼبصطلح الواضح ذو اؼبضموف الفاعل ضرورة يف إبالغ الرسائل اؼبعرفية 
فعل تواصلي ورسوؿ تبليغ يوصل اؼبعرفة العلمية بواسطة الرمز اللغوي ، من " عبد النور جّبور اؼبصطلح بأنو 

خالؿ اػبطاب العلمي للغة ، وىو لفظ موضوع يؤدي معٌت معينا بوضوح ودقة حبيث اليقع فيو أي لبس يف 
 . 12"ذىن القاريء أو السامع 

      وفبا سبق يظهر أف اؼبصطلح كلمة تدؿ على معٌت خاص حُت تنتقل من معناىا العاـ إىل معناىا اػباص 
شريطة أف يتوفر يف اؼبعٌت اػباص الوضوح و اإلبانة  " حيث تُعرؼ بو بُت اؼبختصُت يف ميادين اؼبعرفة اؼبختلفة 

واالبتعاد عن الغموض واللبس، فاؼبصطلح ، على وفق ىذا اؼبعٌت ، ال يولد ويصاغ أو يصنع ، ارذباال أو لصورة 
اعتباطية ، بل البد فيو من حاجة ماسة وداللة واضحة ومناسبة تدعو إليو يف ىذا العلم أو ذاؾ ، علما أف 

العلماء واؼبشتغلُت يف اغبقوؿ العلمية ويف الدراسات اللغوية يروف بأف اؼبصطلح  يعطي الكلمة معٌت جديدا قد 
خيتلف إىل حد ما عن اؼبعٌت اؼبعجمي  ويكسبها داللة جديدة قد زبتلف عن الداللة اللغوية اؼبتعارؼ عليها 

سابقا ، فبا يفيد أنو البد يف كل مصطلح من ذباوز اؼبعٌت اللغوي واػبروج منو إىل معٌت خاص يناسب اؼبفهـو 
فاالصطالح، إذف، ىو لفظ موضوعي، يتواضع ... الذي يعّب  عنو يف ؾباؿ اختصاص معُت ليكوف مصطلحا

عليو اؼبختصوف بقصد أدائو معٌت معينا بدقة ووضوح حبيث ال يقع  أي لبس يف ذىن القاريء أو السامع  
لسياؽ النص، ويتخذ للتعبَت بلفظ واحد يف أغلب األحياف، عن معٌت أو فكرة  ال تستوعبها لفظة واحدة، 

وؽبذا أطلقت عليها ىذه التسمية؛ أي أنو يصطلح بو على تأدية اؼبعٌت اؼبقصود، للمفهـو الذي ىو نتاج 
فاالتفاؽ بينهم ضروري . فهو أداة زباطب وتواصل ما بُت الذين يؤلف ما بينهم  نسب لتخصص.. حضاري

يف ىذا اجملاؿ مع وجود عالقة بُت اؼبصطلح وداللتو سواء أكانت العالقة حقيقية أـ ؾبازية من قريب أو بعيد، 
 . 13"فاالتفاؽ ىو األصل وما سواه تبع لو 

       فاؼبصطلح كلمة أو ؾبموعة من الكلمات، تتجاوز داللتها اللفظية واؼبعجمية إىل تأطَت تصّورات فكرية 
وهبذا . وتسميتها يف إطار معُت، تستطيع أف تشخص وتضبط اؼبفاىيم اليت تنتجها فبارسة ما يف غبظات معينة

، والتمكن من انتظامها يف قالب لفظي  اؼبعٌت، اؼبصطلح ىو الذي يستطيع اإلمساؾ بالعناصر اؼبوحدة للمفهـو
للمصطلح مثل ىذه القوة التكثيفية " وإذا كاف . ديتلك قوة ذبميعية وتكثيفية ؼبا قد يبدو مشتتا يف التصور

والتأطَتية، فإف االنشغاؿ هبذه األداة ، وال شك ستّبز مدى قوة إدراؾ اؼبشتغل هبا خبطورة االستعماؿ 
االعتباطي ؽبا ، ألف التحكم يف اؼبصطلح ىو يف النهاية ربكم يف اؼبعرفة اؼبراد إيصاؽبا والقدرة على ضبط 
أنساؽ ىذه اؼبعرفة، والتمكن من إبراز االنسجاـ القائم بُت اؼبنهج واؼبصطلح، أو على األقل إبراز العالقة 
اؼبوجودة بينهما، ال شك أف كل إخالؿ هبذه القدرات أف خيل بالقصد اؼبنهجي واؼبعريف الذي يرمي إليو 

. 14"مستعمل اؼبصطلح 
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أو .     وىكذا يبدو أف اؼبصطلح لفظ وضع ليعّب عن اؼبفاىيم العلمية والفنية، أو األشياء اؼبادية اؼببتكرة       
كلمات ؿبددة ربديدا دقيقا، يعّب بواسطتها كل علم عن اؼبفاىيم اؼبفيدة لو ، " بعبارة أخرى، فإف اؼبصطلحات 

لذلك فإف اؼبصطلحات ىي كلمات اكتسبت يف نطاؽ تصورات نظرية معينة ، دالالت ومعاين ؿبددة حرمت 
دبوجبها من حق االنزياح الداليل اؼبباح للكلمات العادية تفاديا لكل اضطراب تواصلي ؿبتمل ػ وديكن تعريفو ػ 

بأنو منط تعبَت خاص بلغة ما، يتميز بالثبات ويتكوف من كلمة أو أكثر، ربولت عن معناىا . أي اؼبصطلح
 . 15"اغبريف إىل معٌت يغايره اصطلحت عليو اعبماعة اللغوية 

       وتكمن أمهية اؼبصطلح يف كونو مفتاح القراءة  األدبية اعبادة ، والتفسَت الفٍت ؽبا ؛ بل مفتاح اؼبعرفة 
رؤية العامل، " وهبذا يعٍت اؼبصطلح يف داللتو . اإلنسانية يف شىت فروعها، ووسيلة من وسائل االتصاؿ اػبطايب

أي تصورا معينا لإلنساف والطبيعة والوجود، يستطيع أف حيققو ويعّّب عنو يف أعمالو مفكر أو أديب أو شاعر أو 
فيلسوؼ دبفرده ، تبعا لشروط شخصية اجتماعية تعود يف التفسَت األخَت إىل اعتبار ىذا الفرد عبقرية فذة ، 
عرفها تاريخ أمة من األمم، واعتبار رؤية العامل وعيا اجتماعيا عّّبت عنو ىذه العبقرية يف شكل من األشكاؿ 

. 16"الفكرية أو األدبية 
       يرتبط وضوح اؼبصطلح بوضوح اؼبفهـو الذي يدؿ عليو ، ويقتضي الدقة يف الداللة ، والبعد عن الغرابة 

فعل اؼبصطلح يشًتط لتحققو أف حيافظ على العناصر اؼبفهومية اليت شكلتو ، ويتمكن " والغموض، وؽبذا فإف 
إف اؼبصطلح . من خلق تواصل متبادؿ بينو وبُت اللغة اليت ينتجها ويدفعها ، وبُت اؼبوضوع الذي يريد معاعبتو 

يف حاجة إىل تبُّت ما جير معو من أفكار ومفاىيم ، سواء كانت مفردة أو متعددة ؛ تلك اليت يكوهنا عّب شبكة 
واؼبصطلح هبذا اؼبعٌت لغة واصفة ذات جوىر وليست دالة فقط ، لغة ترسخ كل . من حقوؿ معرفية متباينة

وىكذا ، قبد أف للمصطلحات أنسابا وانتماءات إىل األصوؿ الفلسفية . نشاط راغب يف االصطالح اؼبفهومي
 .    17" أو التارخيية أو االجتماعية أو النفسية أو اللسانية أو العلمية البحتة أو غَتىا 

        : أسباب أزمة  المصطلحية في الدراسات األدبية والنقدية  ػ
     إف اؼبصطلح ىو عقد اتفاؽ بُت الكاتب والقاريء ، وشفرة مشًتكة يتمكناف هبا من إقامة اتصاؿ      

ولعل فوضى اؼبصطلح ىي الداء العضاؿ الذي يتهّدد دراسة األدب ، . بينهما ال يكتفنو غموض أو لبس 
وإذا شئنا ربديد أعراض ىذا الداء قلنا إهنا تتمثل يف عدـ التحديد . ويسلبها جانبا كبَتا من قيمتها األكادديية 

الواضح للتصور الذي يرمز إليو اؼبصطلح ، وعدـ اطراد استخدامو دبفهـو واحد بُت الدارسُت ، بل أحيانا 
ومثل ىذه اؼبصطلحات . أضف إىل ذلك أف السمة الذاتية يف كبت اؼبصطلح أمر غالب . الدارس الواحد 

ذات السمة الذاتية قد تكوف صاغبة ألف يستخدمها القاريء اؼبتذوؽ بال تثريب عليو يف ذلك ؛ أما حُت يراد 
. 18ؽبا أف ربتل مكاهنا يف طاقم متكامل من اؼبفاىيم والتصورات يف ؾباؿ الدرس والتحليل فليست صاغبة حباؿ

فقد قبد للمصطلح .      عندما زبتلف داللة اؼبصطلح عند مستخدميو يفقد صفتو األصيلة واليعود مصطلحا 
ؽبذا البد من ربديد الوجهة  اليت نريدىا من . انتماءات متباينة تثَت التباسا أثناء االشتغاؿ بو " الواحد 
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فلهذا اؼبصطلح استعماالت ".  الواقعية " اؼبصطلح، وخاصة إذا كاف من اؼبصطلحات اؼبلتبسة مثل مصطلح 
. 19"متعددة ، أحصاىا أحد الباحثُت خالؿ حبثو يف سجالت الواقعية دبا يزيد عن طبسة وعشرين مصطلحا 

         تشهد اؼبصطلحات النقدية اؼبستعملة يف الوطن العريب حركة مراوحةبُت التجاور والتجاوز 
للمصطلحات الغربية ، كما تشهد حالة استيالب ، أو استعارة كاملة ؽبذه اؼبصطلحات دوف مراعاة لظروؼ 

فاؼبصطلح ليس ىو الكلمة أو الدليل اللغوي ؾبردا  ؛ بل ىو لفظ يشحن شحنا خاصا حبيث حييل . النشأة 
قاعدة جوىرية يف بناء نقد أديب جاد تتوسم " إف اؼبصطلح النقدي ىو . على مفهـو فكري واسع أو مفاىيم 

فيو إضاءة مشرقة وكثيفة يف ربليل اؼبناىج نظريا ، وربليل النصوص اإلبداعية تطبيقا حيث يولد ما ديكن أف 
يصطلح عليو بأدب النقد بوصفو جنسا أدبيا يًتجح بُت كونو علما وكونو فنا ، وبُت كونو جزئيا وتشرحيا وربليال 

األجناس األدبية أو األنواع  )ؽبذا النص أو ذاؾ من فنوف الشعر  وفنوف النثر اؼبختلفة اؼبنضوية  ربت مصطلح 
وىو أي اؼبصطلح النقدي يتمتع بدور حاسم وشخصية معرفية متميزة يف ضبط  وتوضيح الدالالت  (األدبية 
 20"والرؤى 

     إف تعّدد اللغات األجنبية اليت تستقي منها العربية  مصطلحاهتا أدى إىل إطالؽ اظبُت ـبتلفُت على اؼبفهـو 
فضال . وفبا زاد  األمر تعقيدا تعّدد واضعي اؼبصطلح يف الوطن العريب . أو الشيء ، ألف االفًتاض ًّب مرتُت 

نشأة طبيعية تالئم حاجة اإلبداع األديب لألدباء العرب " عن ذلك ، أف اؼبصطلحات مل تنشأ يف الوطن العريب 
، بل إف كثَتا من اؼبفاىيم النقدية اليت أدخلت إىل الساحة العربية جاءت جاىزة قبل أف تنشأ األعماؿ العربية 
اليت تنطبق عليها ، وىذا ما جعل قضية اؼبصطلح يف الوطن العريب قضية ترصبة وتعريب يف احملل األوؿ ، حيث 
ازبذت اؼبصطلحات يف وقتنا اغباضر شكل الدفعات السريعة الوافدة من الغرب ، كل دفعة تأٌب دبجموعة من 

لقد وصل األمر . اؼبفاىيم اليت تعدؿ بعضا من اؼبفاىيم اليت كانت سائدة أو ربل ؿبلها أو تفّسرىا من جديد 
حدا من الفوضى حبيث تستخدـ  بعض اؼبصطلحات األدبية استعماالت متباينة يف اؼبؤسسة الصحفية الواحدة 

. 21"أو القسم اعبامعي الواحد دومنا تنسيق أو ربديد 
وقد يكوف التعدد يف حّد ذاتو مفيدا لو كاف ينبع من أصوؿ : "         ويف ىذا الصدد يقوؿ فاروؽ خو رشيد 

عميقة ؽبا عالقة بًتاثنا وفننا ، أما وقد استمد ىذا التعدد من االرتباط بآداب أخرى ال عالقة ؽبا باؼبنابع األوىل 
فالفوضى اؼبصطلحية وإف كانت تثري عملية  . 22" لفننا ، فمن ىنا يؤدي ىذا التنوع إىل اػبلط و االضطراب 

. إبداع اؼبصطلح فإهنا تشوش عملية التواصل 
       ىناؾ حشد من البدائل االصطالحية ، يضيق بنا اؼبقاـ لو قمنا حبصر اؼبصطلحات اليت تتصل بأشكاؿ  

اؼبونولوج ، اؼبناجاة ، اغبوار الذاٌب ، اغبوار الباطٍت ،                       : اصطالحية متعددة تلتقي عند مفهـو واحد ، مثل 
" كما أف بعض اؼبصطلحات حيمل مفاىيم متعارضة أو ـبتلفة ، مثل مصطلح .وكلها تدؿ على معٌت واحد

. الذي يشرح اختيارات نظرية متعددة من شأهنا أف ذبعل الواقعية واقعيات "  الواقعية 
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       ىذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فقد وردت بعض اؼبصطلحات بتسميات ـبتلفة عند ؾبموعة من 
الشعرية ، الشاعرية ، اإلنشائية ، فن الشعر، نظرية ):  الذي ظُبي بpoétique ))مصطلح : النقاد ، مثل 

كما ظُبي مصطلح .(الشعر ، بويطيقا ، بوتيك ، فن النظم ، الفن اإلبداعي ، علم األدب ، 
déconstruction) ( وكذلك األمر بالنسبة إىل مصطلح  . (التشريح ، والفكيك ):  ب

narratologie)  )  السردية ، السرد انية ، اؼبسردية ، السرديات : فقد ظُبي ىو اآلخر باظباء ـبتلفة منها
، السردلوجية ، علم السرد ، علم القص، علم الرواية ، علم السرد القصصي ، علم السرديات ، دراسة السرد ، 

اخل ، ىذا ، وينبغي اإلشارة إىل ... التحليل السردي ، نظرية القصة ، دراسة اغبكاية ، أو الرواية ، القصيات 
إضافة إىل ذلك ، أننا ال نريد . أنو قد ذبنبنا اػبوض يف مصطلحات أخرى ، ألهنا ال تزيد األزمة إال تصعيدا 

نقف وقفة متأنية عند ىذا اغبشد من البدائل االصطالحية ،ولكننا نكتفي بإشارة فبتعضة إىل " اآلف أف 
 ألنو مصدر صناعي مشتق !الغريب ، واألغرب أف يكوف صاحبو عبد السالـ اؼبسدي " اؼبسردية "مصطلح 

الذي يفهمو اؼبسدي جيدا ، وقد ألفنا أف قبعلو مقابال للمصطلح األجنيب " اؼبسرد "من مصطلح 
 (glossaire )  مثلما نوميء إىل الساردية ، . الذي ينتمي إىل عامل اؼبعجمية ، والصلة لو بالدراسة السردية

، وديكن أف  ( narrataire)وىي مشتقة من السارد " اؼبسردية "عند سعيد الغامني ، اليت التقل غرابة عن 
مرتاض ، وعلى غرابتها أيضا ، فإهنا تنسجم سباما " سردانية " أما  . الغّذامية" الشاعرية " كبسب عليها عيوب 

 . 23" مع الشعرانية 
  وىذه  الفوضى االصطالحية اليت نراىا يف الساحة النقدية العربية ناصبة عن اػبلط بُت الداللة اللغوية اػباصة 
، والداللة اللغوية العامة يف فهم اؼبصطلح النقدي ، حبيث أصبح ىذا اػبلط يعّد ظبة من ظبات أزمة اؼبصطلح 

.   ، فضال عن فهم غَت دقيق أقرب إىل اعبهل بأصوؿ لغتو األصلية 
       وفبا أدى ػ أيضا ػ إىل ىذه الفوضى اليت يعيشها اؼبصطلح النقدي، االختالؼ يف لوف الثقافة ، وطرؽ 

جيد الفوضى تأخذ بأطراؼ الباحثُت والدارسُت، ويرى االختالؼ " فاؼبتتبع للحركة النقدية اؼبعاصرة  . ربصيلها
واضحا بُت مشرؽ الوطن العريب ومغربو وجيد االضطراب عند الباحث الواحد حُت يستعمل اؼبصطلح للداللة 

على عدة معاف، أو يستعمل عدة مصطلحات للداللة على معٌت واحد، ألنو يغرؼ من ىنا ومن ىناؾ ، 
وتتزاحم اؼبصطلحات الروسية ، واالنكليزية والفرنسية ، واألؼبانية من غَت ىدؼ إال إظهار اإلطالع، وىو 

 . 24"ىدؼ ال خيدـ النقد األصيل، وال البحث األديب الرصُت 
       فأغلب اؼبصطلحات اليت يستعملها النقاد اؼبعاصروف مستوحاة من حقوؿ معرفية ذات مرجعية غربية ، 
/ وكل مصطلح لو ضبولة فكرية  ومفهومية ، زبتلف باختالؼ مصادر البيئة األوىل للمصطلح سواء أكاف أدبيا 

اليت جاء منها ىذا اؼبصطلح أو ذاؾ يف " إف اختالؼ اللغات األجنبية . لسانيا ، أـ بالغيا / نقديا ، أـ لغويا 
فضال عن طبيعة التجدد الذي يصاحب اؼبعرفة  اإلنسانية وتعدد اؼبدار س واالذباىات ... ىذا اؼبيداف أو ذاؾ 

والتيارات واؼبناىج األدبية والنقدية ، قد تضافرت على تعقيد اؼبصطلح النقدي ، على سبيل اؼبثاؿ ، فجعلتو إىل 
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وقد مّهدت ىذه الظاىرة السبيل إىل كثرة اعبدؿ . االستعصاء والتخالف أقرب منو إىل التسوية والتماثل 
إىل اعتماد ىوية اللفظ ، أو اعتماد مضموف   (لسانيُت / من نقاد ولغويُت )واالحتجاج بُت اؼبتخصصُت 

الداللة سندا لبناء اؼبصطلح وصوغو أو صناعتو ، علما أف الوزف اؼبعريف يف كل علم رىُت مصطلحاتو ، لذلك 
نسميها أدواتو الفعالة ، ألهنا تولده عضويا وتنشيء صرحو ٍب تصبح خالياه اعبنينية اليت تكفل التكاثر 

ومن ناحية أخرى ويف ضوء ىذا التصور تنشأ تعّددية اؼبصطلح لواحدية اؼبفهـو  بُت ثقافات ـبتلفة . والنماء 
حيث تنشأ أزمة اؼبصطلح الواحد يف االستعماؿ األديب والنقدي وىذا ما تشهده الساحة االصطالحية والنقدية 

وال سيما بعد النصف األوؿ منو نتيجة للتطور العلمي والتقٍت  (القرف العشرين )العربية  يف ىذا العصر 
واإليديولوجي  ػ العقائدي ػ والفكري ، اؼبتميز بكثرة مرجعياتو الفلسفية وتعددىا من جهة ، واختالؼ مناىجو 

 . 25"ورؤاه يف الفكر والتجربة األدبية من جهة أخرى
       إف فوضى اؼبصطلحات النقدية اؼبعاصرة قبمت عن تضارب استعماالت اؼبصطلح بُت والدهتا األصلية 
يف مصادرىا األوىل ، وتناقلها على يد النقاد واؼبًتصبُت العرب ، حبيث خرجت عن السياؽ الذي وضعت لو، 

. وسقطت يف متاىات التحويالت الالمتناىية 
     وترجع إشكالية اؼبصطلح يف الدرس النقدي العريب إىل ارتباط اؼبصطلحات بشكل قوي باؼبواصفات 

الثقافية ، والتقاليد األدبية ، كما أهنا تعود إىل غياب التنسيق بُت الباحثُت فيما خيص اؼبصطلحات يف الوطن 
ىي من أبرز " فدقة ضبط  اؼبفهـو ووضوحو ووحدتو . العريب الواحد ، أو بُت ـبتلف االقطار العربية األخرى 

ظبات اؼبصطلح النقدي الذي تشهد كتاباتو اؼبعاصرة يف الثقافة العربية األدبية ، ضربا من الفوضى ، مرده 
غياب التنسيق بُت النقاد واألدباء والباحثُت حيث يفقد اؼبصطلح صفة الوحدة والتوحد سواء أكاف ذلك داخل 

القطر العريب الواحد أـ يف الوطن العريب الكبَت لدرجة يشعر معها القاريء وىو يتبع ىذا الكم اؽبائل من 
الدراسات اؼبنشورة  ، أف كل باحث أصبح يشكل مدرسة نقدية قائمة بذاهتا ، معزولة كليا عما جيري حوؽبا يف 
اؼبدارس األخرى  على الرغم من اعتمادىم صبيعا على خلفيات مرجعية نظرية غربية مشًتكة األمر الذي أصبح 

معو التواصل مع ىذه النظرية الغربية يف مظاهنا ولغاهتا األصلية أيسر بكثَت يف بعض األحياف من االطالع عليها 
وىذا ما حيوؿ حتما دوف . يف ترصباهتا العربية نظرا لالضطراب اؽبائل اغباصل يف ترصبة اؼبصطلحات النقدية 

فتعدد واضعي اؼبصطلح يف الوطن . تطوير معارفنا العلمية ، وجيهض بالتايل كل اعبهود اؼببذولة يف ىذا االذباه 
العريب واختالؼ ثقافاهتم ٍب انقطاع ما بينهم ، فضال عن أف كل فئة تنطوي على الشعور بأهنا أحق بأف تتبع 

األزمة يف تشابك . وأهنا من ٍب البد من أف تبتدع لنفسها مصطلحا خاصا ىي من أعراض ىذه الفوضى
. 26"اؼبصطلحات وتعددىا داللة ومفهوما دومنا تنسيق وتنظيم بينها يف ثقافتنا النقدية اغبديثة 

عدـ : "        ومن منظور ؿبمد بنيس أف إشكالية اؼبصطلح النقدي  قد بدأت وتشّعبت بفعل أمرين ، مها 
فهمنا للمصطلحات اليت نستخدمها يف النصوص النقدية أو معرفة داللتها واستخداـ اؼبنهج دبصطلحات غَته 
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وثاين ىذين األمرين أف اؼبصطلحات اليت نطبقها على دراسة نصوص أدبية عربية ليست من طبيعة . من اؼبناىج
. 27" ىذه النصوص وال من بيئتها 

       إف استعماؿ مصطلح نقدي مستعار من اؼبناىج النقدية الغربية ال يقر بوجود مصطلح عريب ، وذلك 
ألف طبيعة أي مصطلح ينبغي أف تكوف وبالضرورة مستقاة من اؼبفاىيم والظروؼ االجتماعية واللغوية واؼبعرفية 

.  الغربية ، ألف اؼبنهج ىو أساس استيالد وبلورة اؼبصطلحات اػباصة بو 
       إف العفوية والعشوائية يف وضع اؼبصطلح ، كل ذلك أدى إىل تعدد اؼبصطلحات ، حبيث أصبح كل ناقد 

أو دارس يتعصب ؼبصطلحات ؿبددة يستعملها ، وال يرضى بديال عنها ، األمر الذي جعل الفوضى وعدـ 
.  االستقرار يعماف اػبطاب النقدي اؼبعاصر يف األقطار العربية 

       ومن أسباب أزمة اؼبصطلح يف اػبطاب النقدي عزؿ اؼبصطلح الوافد من الغرب عن خلفيتو الفلسفية 
والفكرية واغبضارية ، وعن عوالقو الثقافية ، فضال عن فشل النقد العريب اؼبعاصر يف اصطناع مصطلح نقدي 

وفوؽ . جديد خاص بو سبتد جذوره يف تربة الواقع الثقايف العريب ؛ وعجزه عن تقدًن بدائل للمصطلح الغريب 
كما أف قضية الًتادؼ اؼبصطلحي تعّد . ىذا وذاؾ ىناؾ فهم مغلوط لبعض مصطلحات النقد األديب الغريب 

من اؼبشكالت اؼبصطلحية اليت أصبحت عائقا لطرائق الًتصبة ، إذ أصبحنا نلفي عدة مرادفات عربية للمصطلح 
األجنيب الواحد ، كما أصبحنا قبد ؾبموعة من اؼبصطلحات للمفهـو الواحد ، وقد أدى ذلك إىل بلبلة يف 

. اؼبصطلحات ، واضطراب يف استعماؽبا 
       وأزمة اؼبصطلح تعود يف جانب منها إىل ذلك التعارض الواقع بُت مصطلحات النقد األديب 

واؼبصطلحات اللسانية ، لذا جيب تعميق االتصاؿ والتفاىم  بُت ىذين العلمُت ، كما  يعود جانب آخر إىل 
وذبدر اإلشارة إىل أف ىناؾ . استخداـ اؼبصطلح من قبل الناقد دوف الوعي بدالالتو ، والعلم دبعايَته ومفاىيمو 

؛ (النص  ): صبلة من القضايا األدبية اؽبامة اليت يثَتىا عدد من اؼبصطلحات واؼبفاىيم النقدية ، من مثل 
ىذه القضايا  تنسج يف ما بينها شبكة من العالئق ال تفك  . (اخل ...التحليل  والقاريء  )و  (التلقي  )و

اليت ربيل  (اإلشكالية  )ويرجع مصطلح. رموزىا إال بفهم واسع للمصطلحات يف ـبتلف استعماالهتا ودالالهتا
إىل قاموس الفلسفة وعلـو االجتماع ، وىذا التباين واالختالؼ انعكس على اؼبفاىيم واؼبناىج ، ومن ٍب على 

.  اؼبصطلحات النقدية
أوؽبما ال يعدو أف :        وىكذا ، مل تتعّد االذباىات النقدية اؼبعاصرة ، يف الوطن العريب ، مسارين اثنُت 

ومن ىنا . يكوف ؿباكاة تامة ، أو ربريفا للمناىج الغربية ، وثانيهما ال حيمل من ظبات النقد غَت مسماه 
عقدة اؼبصطلح أصال : أصبح اؼبصطلح النقدي واألديب يف الثقافة العربية اغبديثة واؼبعاصرة يعيش بُت عقدتُت 

وعقدة الذات ؛ بل لقد أصبح اؼبصطلح ، يف اػبطاب النقدي اؼبعاصر ، كمفهـو متغَت من ناقد إىل آخر ، 
ومن ٍب حدث إرباؾ يف اغبقوؿ الثقافية واغبضارية ، وحدثت فوضى يف الدالالت اؼبعرفية ، وتضارب يف الرأي 

أو " شاعرية " أـ " إنشائية "  ، ىل (poétique)، فمثال أي مصطلح سيختار القاريء العريب كمقابل ؿ 
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عوضا " تيمة "   ب (thème)بدال من أسطورة ، و " ميث "  ب (mythe)ٍب ؼباذا ترصبة  " شعرية " 
عن موضوع ؟ وؼباذا  تضاؼ مصطلحات جديدة غربية كًتصبة ؼبصطلحات متعارؼ على مقابل ؽبا ؟ ىذه 

.  ؾبرد أمثلة وغَتىا كثَت 
:               وديكن حصر األسباب اليت أدت إىل إشكالية اؼبصطلح فيما يلي 

عدـ اإلحاطة بالظروؼ اليت نشأ فيها ، واألسباب اليت دفعت إىل وضعو ؛ بل إف بعضا فبن انتدبوا  -
. أنفسهم لوضع اؼبصطلح ، مل يطلعوا على األدب األجنيب إطالعا يؤىلهم لفهم اؼبصطلح فهما دقيقا

 .الفهم اػباطيء للمصطلح نتيجة لسيطرة معناه غَت االصطالحي  -

اختالؼ ثقافة النقاد والباحثُت يف ؾباؿ الدراسات األدبية والنقدية ؛ وىذا االختالؼ يف لوف الثقافة  -
 . وطريق ربصيلها ىو الذي أدى إىل فوضى التأليف والًتصبة 

عدـ فهم الروح األدبية اليت كانت سائدة حُت ظهرت أنواع تلك  اؼبصطلحات ، وجهل دالالهتا  -
 .الدقيقة 

 . أخذ التعريف باؼبصطلح مبادرات متعددة ، بعضها غامض ال يوضح فكرة وال يرسم سبيال  -

تعدد التعريفات واألقواؿ يؤيد أف مفهـو اؼبصطلحات غَت مستقر ، إذ تفاوتت باختالؼ االذباىات  -
 . والنقاد ، وىو تفاوت يفضي إىل إشكالية فهمها فهما علميا دقيقا 

ومن األسباب اليت جعلت بعض اؼبصطلحات بعيدة عن األذىاف يف كثَت من الدراسات اغبديثة  -
التمسك باذباه أو رأي ناقد أجنيب ، أو التعصب لو ونفي كل مفهـو غَته ، أو عدـ إدراؾ ما يكتب 

 . يف اؼبوضوع إدراكا يؤىلو للخوض فيو 

مشكلة االتساع والضيق يف التعريف باؼبصطلح ويكوف أو جييء التعريف يف اغبالُت غَت دقيق وال  -
 . واضح اؼبالمح 

 . الشعور بأف بعض اؼبصطلحات زبرج عن مقاييس اللغة وذوقها  -

 . عدـ وجود مقابالت عربية دقيقة لبعض اؼبصطلحات األجنبية  -

اختالؼ الغربيُت أنفسهم يف اؼبصطلح ، ونظرهتم إليو من خالؿ ثقافتهم اػباصة أو مذىبهم األديب  -
 . والنقدي 

 . اختالؼ البيئة أو اإلطار  الثقايف من لغة إىل أخرى ، والطبيعة اجملازية للتعبَت االصطالحي  -

إما أف يدققوا أدواهتم :                واؼبالحظ أف النقاد العرب اؼبعاصرين أصبحوا مأخوذين بُت أمرين 
ولكن ما يظهر جليا يف . االصطالحية ويوضحوىا يف منت حبوثهم ، أو يندفعوا يف ربليالهتم وانسياب كتاباهتم 

النقود اؼبعاصرة أف أغلبية الباحثُت ينجروف إىل التحليل والوصف ؼبضوعاهتم ؛ ومن ٍب أصبحنا قبد أمامنا أف 
.             اؼبصطلح يعّكر عليهم ىذه العملية التحليلة يف األساس ، ويشوشها على اؼبتلقي  
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: كيفية فّك اإلشكالية المصطلحية   رأي حولػ 
  إف أصل اؼبصطلح النقدي اؼبتداوؿ اليـو يف الساحة العربية غريب ، استعمل لدى كّتاب وحّباثُت كثَتا يف       
وكل مصطلح من  اؼبصطلحات حيمل شحنة فكرية أو مفهومية  يف حاجة إىل شرح وتوضيح ، كي . أوربا 

.  ربصل االستجابة ؼبتلقي اػبطاب 
      وللخروج من األزمة اؼبصطلحية ، ينبغي أف نقـو بتفكيك اؼبصطلح حبثا عن اإلمساؾ دبكوناتو الداخلية 
اليت تنتظمو وتشّكلو ، كما ينبغي التعريف بلغة اؼبرجع الذي يرمي إىل ربديد اؼبعٌت ، أو الفكرة ، أو اؼبفهـو 

ال شك أف ما يثَته مثل . الذي حيملو اؼبصطلح ، ألف تقدًن اؼبصطلح تقدديا واضحا ىو من صميم اؼبثاقفة 
ىذا التعامل العلمي مع اؼبصطلح ، ىو الغاية اؼبنهجية والعلمية واؼبعرفية ، حبيث يدرؾ الباحث بأنو يقدـ 

مصطلحا جديدا، يف الغالب ، يتطلب تكوين قاريء جديد أيضا، لتحصل االستجابة بُت اػبطاب ومتلقي 
. ىذا اػبطاب 

مسؤولية وأمهية تقدًن اؼبصطلح "      إف مسألة تطويع اؼبصطلح يف اػبطاب النقدي تطرح علينا بإغباح شديد 
إذ كلما سعينا إىل توضيح اؼبصطلح توضيحا منهجيا مقصودا ، فإف . من حقل أجنيب ػ غريب ػ إىل حقل عريب 

ذلك سيعّّب  أوال عن وعي صاحب اػبطاب مقدـ اؼبصطلح باؼبادة اليت يقدمها ، وحيقق ثانية ذلك التعاقد 
وبذلك تتأصل تقاليد عملية رصينة ، تكوف ؽبا نتائج علمية مقنعة تواجو . الضمٍت اؼبوجود بينو وبُت القاريء 

ٍب إف التوقف عند اؼبصطلح يف دقائق مكّوناتو وأصولو اؼبرجعية ، واستجالء القصد منو . كل من يتصدى ؽبا 
إف ىذه . إلزالة التباسو ، أمر ضروري وأساسي ػبلق موسوعة جديدة يف خطابنا ، ويف تعاملنا مع اؼبصطلح 

من شأهنا أف زبلق قارئا ديتلك إمكانية االنزياح إىل مكونات اؼبصطلح حينما يتلقاه ، ويتمكن يف ... الغاية 
 28" النهاية من مواصلة عملية القراءة من فهم وتأويل ، واؼبشاركة أخَتا يف إنتاج خطاب نقد النقد 

     وإذا أردنا غربلة الساحة النقدية من فوضى اؼبصطلحية ، فإنو يتوّجب علينا وضع معاجم تكوف أقرب إىل 
اؼبادة الفكرية اؼبفروض أف تكوف اؼبصطلحات عالمة عليها ، وربليل األبعاد اإليديولوجية  واالجتماعية اليت قد 

ربتجب وراء براءة اؼبصطلح ؛ ألف اختيار مصطلح دوف آخر ليس  اختيارا صدفويا ؛ بل إنو يبطن نية 
سلطة اؼبعرفة اإلنسانية بكل ما ربمل من دالالت فكرية ، " فسلطة اؼبصطلح ىي  . 29ـبصوصة ذات ىدؼ 

ومن  ىنا جاء سلطاف اؼبصطلح النقدي معّّبا  عن ذبربة أدبية عميقة اعبذور بوجداف األديب وفكره ال تسمح 
بأي  استعداد معريف خارج نطاؽ الوضوح واالستقرار والتوفيق يف التعبَت عن أبعاد تلك التجربة أسلوبا ولغة 

إف ميل اؼبصطلح النقدي كبو الواحدية يف اؼبفهـو ؽبو دليل على سالمة صناعتو أو . وصورة وبناء وصباال فنيا 
بنائو ، وإف والدتو الطبيعية ستقرر منذ البدء مستلزمات استقراره يف الفكر النقدي األديب ، وإذا خرج عن ىذه 
الواحدية كبو التعددية فإنو سيولد مشّوىا ال تُعرؼ لو ىوية معرفية حيث تّبز األزمة يف فهم اؼبصطلح ، ومن ٍب 

يف تطبيقو يف الدراسات النقدية ، وىذا ما نلحظو يف كثَت من األحياف يف الكتابات النقدية األدبية اغبديثة 
واؼبعاصرة من سوء فهم ؽبذه اغبقيقة حيث يستعمل الكّتاب والنقاد مصطلحا ذا مفاىيم متعددة أو مفهوما ذا 
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مصطلحات متعددة ، ما يدؿ على أف اؼبصطلح فقد سلطانو النقدي على حساب سلطة اؼبعرفة ذات 
وىذا . اؼبفهومات اؼبتعددة ، اؼبتباينة نظرا لكثرة اؼبصطلحات وتعددىا وعدـ استقرارىا على مفهـو معريف واحد 

سلطة : إنو الصراع بُت سلطتُت ال ديكن االستغناء عنهما . ىو لّب األزمة اليت يواجهها اؼبصطلح النقدي اليـو 
اؼبصطلح وسلطة اؼبعرفة ، األمر الذي جيعل صنع اؼبصطلح وصناعتو من األمور العلمية الصعبة اؼبعقدة يف آف 

واحد أماـ تراث اصطالحي عريب نقدي ثّر  وثروة ىائلة من اؼبصطلحات األجنبية اغبديثة اليت تعّج هبا الساحة 
. 30"األدبية والنقدية يف الوطن العريب ، ويف أكباء شىت من العامل اؼبعاصر 

بُت منزلة التقبل ومرتبة التفجَت "     ويرى عبد السالـ اؼبسدي أف اؼبصطلح ديّر  دبراحل أو مراتب يًتجح فيها 
، أي لكي يستقر اؼبصطلح يف االستعماؿ ، ال بّد لو من ىذه الثالثية 31" ومدارج الصوغ الكلي بالتجريد 

" ذبريد " و " تفجَت " و " تقبل: " اؼبرحلية ، ألنو اليغيب عن الباؿ أف كل مرتبة من ىذه اؼبراتب أو اؼبنازؿ 
ألفاظ " وقدديا تقّبل العرب . 32"زمنية حضارية مرتبطة بواقعها الثقايف وطرائق استعماؿ مصطلحاهتا " سبثل 

ويف ضوء  ىذا التصور تقبل . 33"اليونانيُت فأخذوىا أوال وفّجروىا ثانيا ٍب جردوا منها مصطلحات تأليفية 
ٍب تفجَت اللفظ إىل اؼبنهج اؼبتزامن أو  ( (synchronieبعض الباحثُت اؼبعاصرين مصطلح السكرونية 

كما استطاعوا أف يقيسوا  دخوؿ الدياكرونية .  ، ٍب ذبريد مصطلح اآلنية 34" اؼبعاصر أو اؼبتواقت 
diachronie))  ٍب اكبالؿ اؼبفهـو إىل عبارة اؼبنهج التطوري ، واؼبتعاقب أو التارخيي ، حىت ترّكز التجريد

.     35 (الزمانية )فتبلور مصطلح 
التقبل " مقابل " التعريب"  ويرى عناد غزواف أف ىذه اؼبراتب أو اؼبنازؿ الزمنية يف صناعة اؼبصطلح قد تقابل 

؛ وضرب أمثلة من اؼبصطلحات " التجريد " مقابل " الصياغة النهائية " و " التفجَت "مقابل " الًتصبة " و"
ػ ألرسطو ػ بدأت poétique " البويطيقا : " النقدية واألدبية شاىدا على ىذه اؼبراتب أو اؼبنازؿ ، منها 

، ٍب صارت بعد ذبريدىا أي بعد صياغتها " فن الشعر " تقبال أي تعريبا ، ٍب فّجرت عن طريق الًتصبة إىل 
يف مرحلة التقبل ، ٍب " العدوؿ " اليت تعٍت  (déviation)وديثل كذلك بكلمة " . الشعرية "األخَتة تعٍت 

كما يرى " . االنزياح " ، وصارت بعد ذبريدىا " اػبروج عن اؼبألوؼ يف اللغة " فجرت عن طريق  الًتصبة إىل 
اؼبعٌت اػباص تدخل يف إطار علم اؼبصطلح أو اؼبصطلحية ، " علي القاظبي أف ىذه الكلمات ػ األلفاظ ذوات 

وىذا يعٍت ...وىو العلم الذي يبحث يف العالقة بُت اؼبفاىيم العلمية واؼبصطلحات اللغوية اليت تعّّبعنها 
االطالع العميق اعبذور على طبيعة اؼبفاىيم وتكوينها وخصائصها والعالقات فيما بينها ، وطبيعة العالقة بُت 

 36" اؼبفهـو والشيء اؼبخصوص وتعريفات اؼبفهـو وكيفية زبصيص اؼبصطلح للمفهـو والعكس بالعكس 
    وىكذا يظهر أنو لن يكوف ىناؾ مصطلح عريب إف مل يتوفر  عليو رجاؿ حيملوف من الثقافة العربية والثقافة 

األجنبية ما جيعلهم قادرين على القوؿ الفصل ، وصادرين عن أصالة وتفكَت عميق يف وضع اؼبصطلحات ؛ 
كلمات ال زبلو من متاىات تتجلى يف داللة الفكر الكامن وراءىا ، وأف صياغة اؼبصطلح منها يعٍت " ألف شبة 

فاؼبصطلح جيمع بُت اػبصوصية . االلتزاـ بداللة ذلك الفكر وما يتضمنو من أبعاد معرفية خاصة أو شاملة 
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والشموؿ يف آف واحد دومنا تفريط  بداللة معناه على ذلك دبعطياتو وانعكاساتو ، وىذا ما يفسر مرحلة استقرار 
اؼبصطلح وإذا ذباوز اػبصوصية والشمولية الواضحتُت ُعّد  خيانة وخروجا عن اؼبفهـو  الفكري يف ىذه الكلمة 

أو تلك ، فوحدة اؼبعٌت ضرورة من ضرورات صنع اؼبصطلح أو صياغتو إذ يفًتض باؼبصطلح أف جيعل التنافر 
تناسقا والتعدد وحدة ، والتشتت توافقا وانسجاما ، وىنا تكمن أمهية اؼبصطلح ، يف أي ؾباؿ من ؾباالت 

اؼبعرفة بعيدا عن الصياغة الًتصبية وإف عّدت مثل تلك الصياغة مرحلة من مراحل وضع اؼبصطلح أو صوغو يف 
مسَتتو العلمية كبو االستقرار والثبات وحّذر بعض الباحثُت اؼبعاصرين من اللعب خارج اؼبعٌت ، فكل اؼبفاىيم 

 . 37" ربدد الواحد اآلخر ويف الوقت نفسو هتدـ نفسها أو تعطلها 
     ديكن التعامل مع  اؼبصطلح بشكل دقيق إذا ما أدركنا مرجعيتو اليت قد تكوف لغوية ، أو أدبية ، أو دينية، 

" وىذا مفاده أف التطلع إىل اؼبناىج النقدية الغربية . أو اجتماعية ، أو غَتىا من اؼبرجعيات واػبلفيات الثقافية 
مشروط  دبعرفة ىذه اؼبناىج معرفة أىلها ؽبا ، حىت إذا  أعدت العدة لتطبيق بعض ىذه اؼبناىج على أدبنا 

ىذه اؼبناىج ، دبعٌت تدجينها يف اجملتمع اعبديد  (ذبنبس )العريب فإف اػبطوة األكثر أمهية ىي أف نتمكن من 
إف التعامل مع منهج . الذي آلت إليو وفق الشروط االجتماعية اللغوية والتارخيية والثقافية اػباصة هبذا اجملتمع 

مثال ، اليتّم دبصطلحات منهج آخر كاؼبنهج النفساين، ولذلك ،  (االجتماعي )معُت كاؼبنهج السوسيولوجي 
عزؿ ما اليهم من : على مصطلحات اؼبنهج اؼبراد تطبيقو أو ازباذه  منهجا عربيا ، وثانيا : ينبغي التعرؼ أوال 

استعماال نابعا من مفاىيم الًتاث : مصطلحات عن األدب العريب يف بيئتو االجتماعية أو الثقافية ، وثالثا 
. 38"العريب لغة وتارخيا وذلك دبعٌت ترصبتها ترصبة مهفومية ػ موضوعية ، ال حرفية

        وقريب من ىذا اؼبعٌت ، ما جاء على لساف أضبد مطلوب الذي يرى أف التخلص من ىذه الفوضى 
اؼبصطلحية يتطلب دراسة عميقة للمصطلحات والعودة إىل مظاهنا للوقوؼ على دالالهتا ومعانيها قبل إشاعتها 

يف الدراسات اغبديثة ، ومن منظوره ، أف ىذا األمر يقتضي وضع معجم نقدي حديث يسهم فيو ذوو 
:  االختصاص ، ويتم ذلك خبطورت أمهها 

رصد اؼبصطلحات النقدية العربية والوقوؼ على دالالهتا وتغَّتىا يف العهود اؼبختلفة واألخذ دبا يف النقد : أوال 
.   األديب اغبديث 

جرد أىم الكتب األدبية والنقدية اليت ألّفها كّتاب عرب ، واستخالص اؼبصطلحات النقدية اليت : ثانيا 
.  استعملت يف القرف العشرين ، واالتفاؽ على مصطلح دقيق للداللة على اؼبعٌت اعبديد 

.  جرد أىم كتب مصطلحات األدب والنقد اغبديثة : ثالثا 
جرد أىم كتب الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع والفنوف واستخالص اؼبصطلحات اليت تتصل : رابعا 

. بالنقد األديب أو تعُت عليو 
. جرد أىم كتب األدب والنقد اؼبًتصبة : خامسا 
.  االطالع على بعض موسوعات األدب األجنيب ونقده بلغاهتا األصلية : سادسا 
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االستعانة ببعض اؼبعاجم األجنبية لتحديد اؼبعٌت اللغوي للمصطلح ، والوقوؼ على داللتو كما تصّورىا : سابعا 
. اؼبعاجم األجنبية 

تعريف اؼبصطلح تعريفا وافيا ، والوقوؼ على اختالؼ اؼبذاىب األدبية يف ربديده ، وذكره بلغة أجنبية : ثامنا 
.  39واحدة أو أكثر ؼبعرفة اؼبقابل األجنيب واالستفادة منو عند الًتصبة أو التأليف  

        ىذا ، باإلضافة إىل الوعي بأف اؼبصطلحات اؼبستعملة يف اػبطاب النقدي العريب اؼبعاصر ؽبا انتماءات 
لغة اؼبصدر ، / خارجية تدعو إىل ضرورة استحضار مرجعيتها ، وتبٍّت مبدأ اؼبثاقفة انطالقا من الثقافة األصلية 

وإدراؾ الشحنة الداللية اليت حيملها اؼبصطلح ، إذ ال ربدد قيمة اؼبصطلحات إال من خالؿ العلـو اؼبنتمية إليها 
.  ، وال تتضح مضامُت العلـو إال من خالؿ مصطلحاهتا 

       فهناؾ معايَت ومقاييس يتوّجب األخذ هبا عند وضع اؼبصطلح ، منها ، مثال ، التفرقة بُت التعريب 
والًتصبة ، واعتماد الصرامة اللغوية يف االشتقاؽ والنحت ، وإىل غَت ذلك من أساليب لغوية يف وضع 

ويف الظن أف ىذا األمر ليس من مهمة ناقد واحد أو ـبتص واحد دبفرده ، وإمنا وضع . اؼبصطلحات 
اؼبصطلحات حيتاج إىل جهود فرؽ عمل وإمكانيات واسعة ومتنوعة تضع يف االعتبار ما ديكن اإلفادة منو 

باستحياء الًتاث أوال ، وبدراسة النظريات واؼبناىج النقدية العربية يف أصوؽبا ثانيا ، والبحث يف داللة اؼبصطلح 
ودراستو يف ضوء كل اذباه نقدي دبفرده ثالثا ، واعتماد مؤسسات التعريب وؾبامع اللغة العربية خطة منهجية 

.  جديدة لتوحيد اؼبصطلحات النقدية 
       وىذا معناه أف حّل أزمة اؼبصطلح يكمن يف جهد صادر عن عبنة مكّونة من األخصائيُت يف النقد 
والنحو واللسانيات والبالغة والًتصبة ، ويف عالقة مع كل ما لو عالقة باغبقل األديب ، إف مثل ىذا اعبهد 

 ، فاتفاؽ  ً إذا. اعبماعي سيمكن من ذباوز العثرات ، ودفع اؼبمارسة النقدية العربية خطوات جادة إىل األماـ 
العلماء على اؼبصطلح النقدي شرط ال غٌت عنو ، وال يليق أف يوضع للمعٌت الواحد أكثر من لفظة ، مع 

مراعاة اؼبماثلة أو اؼبشاركة بُت مدلويل اللفظة لغة واصطالحا ألدىن مالبسة ؛ وإحداث بعض التغيَت يف نطق 
اؼبصطلح اؼبعرب ورظبو ليّتسق مع اؼبنطق العريب ، وترجيح أسهل نطق يف رسم األلفاظ اؼبعرّبة عند اختالؼ 

.  نطقها باللغات األجنبية 
      وفبا سبق يبدو أف اؼبصطلح النقدي الذي قد يتحقق لو االستقرار يف اللغة العربيية ، ىو ذلك اؼبصطلح 
الذي يولد من خالؿ تأمل وإدراؾ متكاملُت ومعرفة شاملة وتلقائية طبيعية باؼبفهـو والفكرة والوضوح ، بعيدا 

وهبذا يقف . وال ننسى أف عملية صوغ اؼبصطلح ىي عملية إبداعية يقـو هبا الباحث أثناء حبثو . عن االرذباؿ 
اؼبصطلح شاـبا معتزا ، ال يسمح ألحد بالتالعب بو ، أو انتهاؾ حرمتو ، إنو سيد اؼبوقف ومالك زماـ نفسو ، 

 .الكاتب من سبيل إزاءه إال أف يذعن لو / لس للمتكلم 
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