
 .نقد ومناهج/  1-ماستر /س في مقياس المصطلح النقدي و در 

 إعداد الدكتورة:سامية عليوات.

 عنوان الدرس: مفهوم المصطلح النقدي:

يشكل المصطلح النقدي العمود الذي يقوم عليه الخطاب  تعريف المصطلح النقدي: -1
النقدي، فهو رمز لغوي" مفرد أو مرّكب" أحادي الداللة منزاح نسبيا عن داللته المعجمية 
األولى يعّبر عن مفهوم نقدي محّدد وواضح، مّتفق عليه بين أهل هذا الحقل المعرفي، أو 

 يرجى منه ذلك. 

مصطلح العام، وهو الّلفظ الذي يسّمى مفهوما نقديا لدى والمصطلح النقدي جزء من ال   
اتجاه نقدي ما، ويعتبر من ألفاظ ذلك االتجاه أو من مصطلحاته، أو هو مجموع األلفاظ 
االصطالحية لتخّصص النقد. كما أّنه النسق الفكري المترابط الذي يبحث من خالله عملية 

الفنية وسيكولوجية مبدعها، والعناصر التي اإلبداع الفني ونختبر على ضوئه طبيعة األعمال 
شكلت ذوقه، فهو الذي يؤّطر إذن التصورات الفكرية التي ينتجها فعل ممارسة العملية النقدية 

 وفق ضوابط منهجية من شأنها توضيح داللته.

تشّكلت المصطلحات النقدية العربية من المزج بين التصّورات، نشأة المصطلح النقدي:  -2
العمود( ومن عالم سباق الخيل)المجلى  -عضها من عالم األعراب وخيمهم)البيتواستمّد ب

مهلهل( ومن عالم الحروب  -رقيق الحواشي -والمصلى( ومن عالم الثياب)حسن الديباجة
 اإلغارة(. -الرفادة -السرقة -والشجاعة)متين األسر( ومن ظروف التسارع القبلي)النقائض

الطبيعة )هذا شعر فيه ماء ورونق( ومن الحياة  وقد استمّد مصطلحات من عالم   
االجتماعية) الطبع والصنعة( ومن عالم البحث)المفاضلة والفحولة( ومن تجارب العرب في 

 الترجمة) الّلفظ والمعنى(.



وهكذا نجد أّن البواكير األولى للمصطلحات النقدية، ثّم التطور الذي آلت إليه من بعد، 
ية من الجاهلية ) المعّلقات والقصائد( إلى صدر اإلسالم تحمل معطيات الحياة العرب

)النقائض(، إلى عصور االنحطاط)المعارضات والموّشحات(، وبتقّدم الزمن وتعّمق التجربة 
الثقافية، تزّود النقد بمصطلحات فلسفية مثل: )المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، 

وية )الكالم جسد وروح، فجسده النطق وروحه والشعر منها كالصورة( مثل: التشبيهات العض
معناه(، وقد بلغ االتجاه الفلسفي للنقد أوّجه على يد "حازم القرطاجني" في مصطلحات مثل: 
)القوة المؤثرة والقوة الصانعة والقوة الحافظة.( وعدد من المصطلحات األخالقية من استعارة 

يد وافتعال مصطلحات السرقات الشعرية وتشبيه وإدماج وإرداف وإطناب، وما أضافته في تزو 
 من )نسخ وسلخ...(.

يذهب "عبد السالم المسّدي" إلى أّن مجموع ما  الخلفيات التأسيسية للمصطلح النقدي: -3
يأتلف من الثوابت المعرفية والمقاييس الّلغوية والوسائل النوعية هي قاعدة التأسيس التي 

إليه مستعمل المصطلح من الزيغ، فتكفل له  تحّصن القصد المنهجي والمعرفي الذي يرمي
الرؤية العلمية الواضحة والسند القوي، كما تؤّمن له الخبرة العلمية التي تزيده بصيرة بأدوات 

 عمله. 

من الثوابت المعرفية المطلقة أن الّلغة ظاهرة جماعية واجتماعية الثوابت المعرفية:  -3-1
تحّركها الحاجة، فتقف مشدودة إلى قطبين متجاذبين: يدفعها األول بضغط المواكبة، ويشّدها 
الثاني بوازع حّب البقاء اتقاء لالنسالخ الماحي لرسمها، وعلى أساس هذه الحقيقة تتأسس 

النقدي العربي تقوم على قدرته على ترشيح التعادلية  قاعدة جوهرية في صياغة المصطلح
القابضة على طرفي الجنب: أن يتالءم مع االقتضاءات المتجّددة، وأن يبقي على بنيته التي 
بها جوهره وفيها هويته، ألّن المصطلح ال يولد أو يصاغ أو يصنع ارتجاال أو بصورة 

حة ومنابة تدعو إليه في هذا العلم أو اعتباطية، بل البّد فيه من حاجة ماسة وداللة واض
 ذاك.



لغة المصطلح النقدي العربي منحته سمة  إّن النواميس التي تحكمالمقاييس الّلغوية: -3-2
التفرد والتميز، فهو ذو طبيعة توالدية بفعل "الحركة االنفجارية داخل بنيته، الناجمة عن آلية 

عاودة االنتظام الذاتي، واستئناف االرتصاف االشتقاق، مما يكسبه طواعية داخلية تمكنه من م
البنائي عند كل حاجة داللية، على أن الدالالت التي يكسبها يحرم بموجبها من حق االنزياح 

 الداللي المباح للكلمات العادية تفاديا لكل اضطراب تواصلي محتمل.

إذ بها تحديد مجال االختصاص المعرفي للمصطلح،  يقصد الوسائل النوعية: -3-3
يشترط في المصطلح أن يحافظ على العناصر المفهومية التي شّكلته وأن يتمّكن من خلق 
تواصل متبادل بينه وبين اللغة التي ينتجها، وبينه وبين الموضوع الذي يريد معالجته، 
وبخاصة إذا كان المصطلح قد اكتسب حمولته الفكرية والمفهومية عبر تشّكله في الزمان 

المغايرة لبعده التاريخي والحضاري، مّما توجب عملية اشتغاله بصورة  والمكان والثقافة
طبيعية وإيجابية ضرورة استيعابه في حقله المعرفي في أثناء تشّكله من حقول معرفية متباينة 
يّسر ضبطه معجميا ومالحقته في إطار أسرته االشتقاقية ومفهوميا في إطار أسرته الداللية 

 عيدة.واإلحالية القريبة والب

على الطلبة الذين لم يعرضوا أعمالهم  مالحظة هامة: 
الشخصية إرسالها في أقرب وقت على البريد 
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