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 :دروس في مقياس المصطمح النقدي

 .نقد ومناهج: تخّصص. 1ماستر

 .سامية عميوات: الدكتورة: إعداد

 

 .المصطمح األسموبي: عنوان الدرس

إن الوقوف عمى مصطمحات البحث العممي ذو أىمية كبيرة، ألنو الوسيمة التي يستطيع - 
من خالليا الباحث أن يحدد المفاىيم التي يستعمميا أو يتحدث عنيا، ولذلك سوف نقّدم 

 :بعض المصطمحات األسموبية

 ىو لفظ وليد النقد الحديث يطمق عمى ما بو يتحول الكالم من خطاب عادي :األدبية- 1
إلى ممارسة فنية إبداعية، ويختّص ىذا المصطمح أحيانا بصبغة عممية فيطمق عمى وجو من 
المعرفة اإلنسانية قد تتبمور يوما ويكون موضوعيا عمم األدب، ومدار ىذا العمم االفتراضي 

 ".سوسير"تحديد ىوية الخطاب األدبي إلى األدب كنسبة الّمغة إلى الكالم في نظرية 

يقصد بو مجموعة األلفاظ التي يمكن لممتكمم أن يأتي بأحد منيا في كّل : االستبدال- 2
نقطة من نقاط سمسمة الكالم، ومجموعة تمك األلفاظ القائمة في الرصيد المعجمي لممتكّمم، 
والتي ليا طواعية االستبدال فيما بينيا، تقوم بينيا عالقات من قابمية االستعاضة تسّمى 

ولذلك أطمق عمييا محور االختيار،  "  rapports paradigmatiquesيةالعالقات االستبدال"
من بين " تناول"فإّنو في مرحمة أولى اختار فعل " تناولت أكمة شيية: فإذا قال اإلنسان 

أخذت، أكمت، طعمت، : مجموعة من األفعال كان يمكن أن يختار أحدىا فيقول مثال
ومن بين مجموعة ثالثة ". أكمة"اختار كممة " تاء المتكّمم"وفي مرحمة ثانية بعد .. أفطرت،

، فكل ...لذيذة، حموة ، مّرة، حارة، سمجة: وكان يمكن أن ترد لفظة" شيية" وردت لفظة
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مجموعة من تمك األلفاظ تقوم بينيا عالقات استبدالية، إذ تتنّزل عمى محور واحد من محاور 
ذا اختير أحدىما انعزلت البقية، ولذلك قيل في ىذه العالقات إّنيا روابط غيابية،  االختيار، وا 

 .أي يتحّدد الحاضر منيا بالغائب ويتحّدد الغائب انطالقا من الحاضر

 وىو أن تعّمم فكرة أو شيئا لغاية الوصول إلى انعدام كّل :l’abstraction :التجريد- 3
خاصية ممموسة حّسية فيو، فيصبح إذن مسحوبا عمى كل ما ىو ممموس حّي بقطع النظر 

 .عن وجوده ضمن واقع زماني ومكاني محّدد

 ىو لفظ يّطرد في لغة المفكرين العرب المعاصرين، ورغم تنوع سياقاتو، فإّنو :اإلجراء- 4
يتمحض غالبا لمداللة عمى عممية تحويل الفكرة إلى واقع مطبق عمى منواليا، أو عمى تغيير 

وعمى ىذا االعتبار يطمق عمى كّل موقف ىدفو . يسببو الطرق النظري لمممارسات التطبيقية
 .تحويل الواقع في ضوء فكرة معينة أو منيج نظري متكامل أنو موقف إجرائي

سقاط نقطة عمى مستقيم ىو إمرار قطعة : اإلسقاط- 5 من مصطمحات العموم الرياضية، وا 
 .مستقيم تنزل منيا عمى المستقيم بما يكّون زاوية قائمة

  ويستعمل المفظ في الفيزياء الضوئية عند إرسال شبكة من األشعة توّجو إلى مركز معّين 
لوحة "وعن طريق المجاز أصبحت الكممة مصطمحا في عمم النفس التحميمي في عبارة 

، وىي لوحة بيضاء يعمد المحّمل النفساني إلى تقديميا إلى المريض، ثم يقذف "اإلسقاط
عمييا لطخات ممونة ويطمب إلى المريض قراءة المطخات، أي التعبير عما رآه فييا من رسوم 

أو صور، ويعتبر عمم النفس التحميمي أن قراءة المريض تمك ليست عفوية وال اعتباطية، 
نما ىي إسقاط  براز"وا   .لما يكشفو في الالوعي" إخراج وا 

عمى أن ىذه الترجمة قد تحّد من الحقل " Poétique"يترجم بيا بعضيم لفظة: الشعرية- 6
الداللي لمعبارة األجنبية ذال األصل اليوناني، ولذلك يعمد البعض إلى التعريب فيقول 

، والسبب في ذلك أن المفظة ال تعني الوقوف عند حدود الشعر، إنما ىي شاممة "بويطيقا"
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إذ الداللة األصمية ىي " اإلنشائية"لمظاىرة األدبية عموما، وقد يقتضي السياق أن نقول 
تيدف إلى ضبط مقوالت األدب من حيث ىو ظاىرة تتنوع " اإلنشائية"و. الخمق واإلنشاء

أشكاليا وتستند إلى مبادئ موحدة، فال يكون األثر األدبي بالنسبة إلى اإلنشائية سوى 
 .ممارسة تستجيب لمقوالت األدب، وتتمّيز نوعيا بما يغّذي النظرية اإلنشائية نفسيا

مصطمح عسير الترجمة، ألنو غير مستقر في متصّوره، لذلك لم :  L’écart: االنزياح- 7
يرض بو كثير من رواد الّمسانيات واألسموبية، فوضعوا مصطمحات بديمة عنو، ولفظة 

استعمميا البالغيون في سياق محّدد، وىي لفظة  " Ecart"ترجمة حرفية لمفظة" انزياح"
 .، وعن طريقة التوليد المعنوي قد نصطمح بيا عمى مفيوم العبارة األجنبية"العدول"

ومن الناحية العممية تعتبر األسموبية أنو كّمما تصّرف مستعمل المغة في ىياكل داللتيا أو 
أشكال تراكيبيا بما يخرج عن المألوف، انتقل كالمو من السمة اإلخبارية إلى السمة 

 .اإلنشائية

 (األجنبي والعربي )من المصطمحات الحديثة في النقد والتحميل، واستعماليا: المقاربة- 8
دقيق جدا، إذ تتضمن اعتماد منيج ال يشك في صالحو في حّد ذاتو، ولكن ال يجزم بخصب 

 .نتائجو سمفا عند تطبيقو في ذلك الظرف المعّين

وعمى العموم يزخر االتجاه األسموبي في النقد بكثير من المصطمحات التي يمكن معاينتيا 
 .في كتب االختصاص ومراجعو


