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امللخص:
النقد واللسانيات الحديثة من خالل تعدد
املصطلحات طرحت أسئلة معرفية ومفهومية إثر
الترجمة تركت عند القارئ نوعا من االرتباك في
االستعمال والتوظيف؛ مثل la stylistique :الذي
ترجم بـ :األسلوبية وعلم األسلوب وعلم األسلوبية
واألسلوبيات .فالتعدد املصطلحي إشكال معرفي ومنهجي
ومفهومي واستعمالي وضعي وتوليدي وترجمي وتقييس ي؛
ما خلق لدى الباحث والقارئ على حد سواء نوعا من
اإلحساس باالرتباك واللبس املصحوبين بالحيرة
والتساؤل عن أي املصطلحات أحق وأجدر باالختيار
واالستعمال والتوظيف ،ومن ثمة االطمئنان إليها
شيوعا وتداوال .ونظرا لألهمية املعرفية للمصطلح
بوصفه بنية سيميائية وداللية وتداولية مشتركة بين
الثقافات واللغات املختلفة .ارتأيت هذه الدراسة من
خالل التكلم عن الترجمة وعالقة املصطلح النقدي
باملصطلح اللساني.
Abstract:
Modern criticism and linguistic
through multiple terminology raised
questions
of
knowledge
and
understanding left the reader a bit of
confusion in the use and employment
such as: stylistic and styles. The
multiplicity of terminologies is
cognitive, systematic, conceptual,
practical, situational, translation and
standardization what created for the
researcher and the reader a sense of
confusion accompanied by question
of which terms are more right for
choice, use and employment to
reassure common and use. Given the
conceptual significance of the term as

a semiotic, semantic and intercultural structure of different
cultures and languages, I made this
study to talk about translation and
the relationship of the criticism term
to the linguistic one.

تمهيد:
التعدد املصطلحي إشكال معرفي ومنهجي
ومفهومي واستعمالي وضعي وتوليدي وترجمي
وتقييس ي؛ ما خلق لدى الباحث والقارئ على حد
سواء نوعا من اإلحساس باالرتباك واللبس
املصحوبين بالحيرة والتساؤل عن أي املصطلحات
أحق وأجدر باالختيار واالستعمال والتوظيف ،ومن
ثمة االطمئنان إليها شيوعا وتداوال.
الترجمة في الفكر العربي:
إشكالية الترجمة في الفكر العربي يشير إلى
البيئة التي ساعدت على تفش ي هذه املعضلة ،من
ذلك االختالف بين بلدان املشرق العربي التي
تعتمد الثقافة اإلنجليزية في تعامله مع املصطلح
األجنبي ،وبين بلدان املغرب العربي التي تميل أكثر
إلى الثقافة الفرنسية ،وتحاول أن تقترب أكثر من
مصطلحاتها .وعن هذا التواصل أو ذاك ،نجم
تداخل املفاهيم الداللية للمصطلح الواحد،
ووجود مفهوم واحد لعدد من املصطلحات مما
أدى إلى ضبابية في فهم املصطلح النقدي ،وذلك
ألنه علم حديث في حقل النقد األدبي املعاصر.
األهمية املعرفية املصطلح:
األهمية املعرفية للمصطلح بوصفه بنية
سيميائية وداللية وتداولية مشتركة بين الثقافات
واللغات املختلفة .وما دام املصطلح يمتلك حدا
سيميائيا ودالليا واضحا في لغته األصلية ،فإنه
يتحول عند ترجمته إلى لغات أخرى إلى لغة تفاهم
مشتركة بين الثقافات والشعوب ،تكتنز في داخلها
رصيدا معرفيا متفقا عليه ،مقدما في صورة تعاقد
أو عقد قرائي تواصلي وتداولي يتجاوز الحدود
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املعجمية القارة أو الثابتة ضمنيا  Denatationإلى
فضاء ايمائي وداللي حاف Connotation
واملصطلح ،أي مصطلح ،ال ينطوي على لغة
اعتيادية  ،Languageوإنما يتشكل في لغة واصفة
أو انعكاسية أو ما تسمى أحيانا "-ما وراء اللغة "
أو ميتا  -لغة  Meta-Languageوهو بهذا يمثل
درجة عالية من التجريد ،إال أنه تجريد مفهومي
على مستوى اللغة الواصفة وليس تجريدا رياضيا
مختزال ،ويمكن القول أن املصطلح هو "كلمة أو
مجموعة من الكلمات ،تتجاوز االلتها اللفظية
واملعجمية إلى تأطير تصورات فكرية وتسميتها في
إطار معين ،وتقوى على تشخيص وضبط املفاهيم
التي تنتجها ممارسة ما في لحظات معينة.
واملصطلح بهذا املعنى هو الذي يستطيع اإلمساك
بالعناصر املوحدة للمفهوم والتمكن من انتظامها
في قالب لفظي يمتلك قوة تجميعية وتكشيفيه ملا
قد يبدو مشتتا في التصور".1
ومن هنا نرى أن املصطلح يقوم في العادة
بزحزحة املعنى الثابت للفظ الى دالالت ايحاثية
وتأويلية جديدة لم يكن يحملها في السابق ،وهو
أمر سبق وأن تنبه له العلماء والباحثون العرب
القدامي .إذ سبق للشريف الجرجاني وأن قال بأن
االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش يء
باسم ما ينقل من موضعه األول » .كما ذهب إلى
مثل هذا أبو البقاء اللغوي عندما قال :إن
االصطالح «هو اتفاق القوم على وضع الش يء،
وقيل إخراج الش يء عن املعنى إلى معنى آخر لبيان
املراد» .وحديثا ذهب مصطفى الشهابي إلى القول
بأن االصطالح «يجعل لأللفاظ مدلوالت جديدة
غير مدلوالتها اللغوية أو األصلية » ،بل انه تنبه
للتفرقة بين ما أسماه باملدلول اللغوي للمصطلح
ومدلوله االصطالحي.2
املصطلح النقدي العربي والثورة اللسانية
والنقدية:

وإذا ما استطاع املصطلح النقدي العربي
الحديث أن يستقر نسبيا طيلة النصف األول من
القرن العشرين وخالل العقدين الخامس
والسادس ،فإن العقد السابع قد شهد هزة عنيفة
بفعل وصول تأثيرات الثورة اللسانية والنقدية
التي شهدتها أوروبا خالل الستينات .إذ تدفقت إلى
املعجم النقدي االصطالحي العربي املئات من
املصطلحات الجديدة ،منها مصطلحات لسانية
حديثة وأخرى سيميائية إضافة إلى مصطلحات
نقدية استقاما من علم االجتماع وعلم النفس
والفلسفة واالقتصاد واملنطق وغير ذلك :ويمكن
القول أن تدفق هذا الكم االصطالحي وعدم
استقراره ترجميا أو مفهومياّ ،أدى إلى حالة من
االضطراب والفوض ى والتداخل مازلنا نلمس آثارها
بادية إلى اليوم وتجعل من املصطلح النقدي
العربي الحديث ،في املرحلة الراهنة ،إشكالية
معقدة بحاجة إلى املواجهة واملعالجة من قبل
املؤسسات الثقافية والجامعية وهيئات التعريب
في الوطن العربي.
لقد ُبذلت خالل هذه الفترة بالذات جهود
فردية وجماعية لضبط املصطلح النقدي
واللساني وضعا وترجمة وتعريبا ،وظهرت العديد
من املعجمات االصطالحية الحديثة ،كما أنجز
مكتب التعريب التابع للجامعة العربية (ومركزه
الرباط) مهمات كبيرة وقدمت عجلته (اللسان
العربي) خدمات جليلة للمصطلح النقدي،
وفتحت صفحات أمام الباحثين واملترجمين لنشر
الكثير من املسارد واملعجمات االصطالحية
الجاد ة . 3وأسهمت املجامع العلمية  -العربية
بجهود خاصة في هذا املجال ،وإن ظل اهتمامها
باملصطلح النقدي الحديث ضعيفا قياسا
الهتمامها بترجمة ووضع املصطلحات الخاصة
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بالعلوم الطبيعية واالجتماعية .وقدم املترجمون
والباحثون والجامعيون العرب خدمات جليلة في

للمصطلح اللساني والنقدي .فمازلنا نجد
مجموعة من املقابالت الترجمية التي لم يستقر

هذا املجال عن طريق جهودهم في وضع املعجمات

على أي منها مثل مصطلحات :علم اللغة ،فقه

والقواميس االصطالحية أو عن طريق تذييل
أعمالهم بمسارد اصطالحية أغنت الرصيد

اللغة ،اللسانيات ،علم اللسان ،علم اللسانة،
األلسنية وغيرها فقد مال اللسانيون واملترجمون

االصطالحي العربي .ويمكن أن نشير هنا إلى جهود
محمد رشيد الحمزاوي ومحمد مندور

في املشرق العربي إلى األخذ بمصطلح «علم اللغة»
الذي سبق للعرب وأن استخدموه وخصوا به

وعبدالرحمن أيوب وتمام حسان ،وصالح
القرماوي وأحمد مختار عمر وعبدالسالم املسدي

تحديدا دراسة األلفاظ مصنفة في موضوعات
بحث دالالتها ،وهو ما يحدد مجال إعداد املادة

وعلي القاسمي ومحمد حسن باكال وجبور
عبدالنور ومجدي وهبة وكامل املهندس وحمادي

اللغوية وتبويبها في نسق ييسر وضع املعاجم.

صمود ومحمد برادة ومرتض ى جواد باقر ويوئيل
عزيز ومجيد املاشطة وماجد النجار وجميل

وهناك من مال إلى مصطلح "علم اللسان " الذي
سبق وأن أطلقه الفارابي على كل العلوم العربية.
وقد اتفق املشاركون في الندوة التي نظمها مركز

نصيف وميشال زكريا وسعيد علوش وعلية عزت

الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتماعية
التابع للجامعة التونسية عام  7891على تكريس

وبالرغم من الجهود الجماعية والفردية

لفظ «اللسانيات» اسما لهذا العلم الذي تجاوزت

املبذولة في هذا امليدان فاملصطلح النقدي العربي
الحديث ،وبشكل خاص منذ سبعينات القرن

مسمياته املختلفة أكثر من عشرين لفظا .وعل
الرغم من ذلك فمازال من يفضل استخدام
مصطلحات أخرى مثل "علم اللغة " ،بل أن باحثا

االضطراب وعدم االستقرار .إذ غالبا ما نجد

عربيا في اللسانيات الحديثة هو د .أحمد مختار

مقابالت موضوعة أو مترجمة أو معربة مختلفة

عمر يصر في دراسة حديثه له نشرها عام 7898

للمصطلح الواحد .ويمكن االستدالل على ذلك

على تفضيل مصطلح "األلسنية " على مصطلح "

بشواهد حية مستقاة من املمارسة النقدية
وتداولية املصطلح النقدي فلو شئنا االقتصار على

اللسانيات " وقدم الباحث املبررات التي تدفعه إلى
هذا التفضيل . 4كما نجد أن الثنائية اللسانية
األساسية Langue Parole /تترجم بطرق مختلفة.

النقدي مثل اللسانيات والسيميائية وعلم النفس

فكلمة  Langueالفرنسية تترجم تارة  " -لسان "،
وأخرى بـ " لغة " وثالثة بـ "نظام لغوي" ،بينما

سبق لنا وأن بينا في موضع آخر فإن مصطلح
اللسانيات  LINGUISTICSنفسه مازال عرضة

تترجم كلمة  paroleالفرنسية بـ "الكالم " أو "
اللفظ " أو "الحدث الكالمي" .ومصطلح

لالختالف واألخذ والرد بين املترجمين واللسانيين

 Grammarاملعروف يترجم حينا بـ«القواعد» وحينا

العرب .وربما يمثل الصراع من أجل استقرار

آخر بـ"النحو" ،وينطبق األمر على مصطلح Syntax

ترجمة هذا املصطلح ،نموذجا حيا للوضع الراهن

الذي يترجم بمقابالت عديدة مثل "النحو"

وأحمد مطلوب ،وعبدالحق فاضل وغيرهم.

املاض ي وحتى الوقت الحاضر ،يعاني من

بعض الفروع املعرفية التي رفدت املصطلح
وعلم االجتماع لوجدنا مصداقا على ذلك .وكما
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و"القواعد" و"التركيب" و"نظم الجمله" وما إلى

على بقية مصطلحات السيميائية وبشكل خاص

العالقات

مصطلح  Signالذي يترجم بمقابالت مثل:

ذل

ك. 5

أما

ثنائية

السياقية/االستبداليةSyntagmatic/Pardigmati

اإلشارة ،العالمة أو الدليل.

 cفتجد لها مقابالت متعددة منها ترجمة

ولو دخلنا ميدان النقد ذاته لوجدنا

 Syntamaticباملقابالت االصطالحية التالية:

اضطرابا غير قليل ،وبشكل خاص في املصطلحات

السياقية ،الخطية ،األفقية ،النسقية،
الضميمية ،التراصفية ،الترابطية وغير ذلك،

الخاصة بالشعرية والسردية ونقد النقد وغيرها.
مصطلح "الشعرية"  Poeticsمثال ظل عرضة

وترجمة مصطلح  Paradigmaticبمقابالت مثل

للتقلب بين عدد من املقابالت الترجمية منها:

االستبدالية ،االختبارية ،الجدولية ،اإليحائية،

اإلنشائية ،فن الشعر ،نظرية األدب ،الشاعرية،

الرأسية وما إلى ذلك.

قضايا الفن اإلبداعي ،علم األدب ،صناعية األدب

وإذا ما كانت السيميائية أحد الروافد
املهمة التي أغنت املصطلح النقدي ،فإنها من جهة

قبل أن يستقر مصطلح "الشعرية " في الخطاب
النقد ي ، 7ونعرف جيدا أن مصطلح البنيوية

ثانية قد أثارت اضطرابا متزايدا بسبب عدم

 Structuralismظل عرضة للتغيير ،فقد شاع في

استقرار مصطلحاتها في األصل وجدتها النسبية،

البداية مقابل ترجمي آخر هو "الهيكلية " وبعضهم

بل إن السيميائية ذاتها بوصفها علما لم تستمر

استخدم مصطلح التركيبية أو البنائية .كما أن

على مصطلح مشترك .فمن املعروف أن هذا

مصطلح "الخطاب "  Discourseقد جمع حوله
مقابالت ترجمية ال حصر لها مثل :القول،
األطروحة ،الحديث ،اإلنشاء ،لغة الكالم ،الكالم
املتصل ،أسلوب التناول ،وغير ذلك .8ولو حاولنا

العامة واآلخر هو  Semioticsالذي جاء به

التوقف أمام عناصر املرسلة التي وضع صيغتها
املعروفة رومان جاكبسون وكذلك الوظائف

وكانت الخطوة األولى التي قام بها بعض املترجمين

املتفرعة عنها لوجدنا تباينات هائلة وغريبة .أما في

تتمثل في التعريب الصوتي للمصطلحين فوجدنا
مصطلحي السيميولوجيا والسيميوطيقا (وأحيانا

مجال السردية  -Narratologyوهو علم جديد
نسبيا  -فإن عدم استقرار املصطلح السردي

السيميوتيك  ./إال أن عملية الترجمة الالحقة

واضح للغاية .وفي دراسة خاصة وجدنا أن هذا
املصطلح تتقاسمه املقابالت الترجمية التالية :علم

املصطلح يتقاسمه في اللغة اإلنجليزية تعبيران:
أحدهما هو  6Semiologyالذي استخدمه
فرديناند ديسوسور في كتابه "دروس في األلسنية
الفيلسوف وعالم املنطق االمريكي جار لزبيرس.

أضافت مقابالت جديدة منها علم اإلشارات،
اإلشاراتية ،علم العالمات ،العالماتية ،علم
الداللة ،السيميائية ،السيميائيات .ويخيل لنا أنه
أفضل هذه املصطلحات هو مصطلح السيميائية

القصصية ،املسردية ،القصيات ،السردلوجية،
الناراتالوجي ا 9وغير ذلك وهي مقابالت تعتمد

ألنه يحمل جذرا عربيا ،كما يحمل أيضا معطى
صوتيا .معربا ،للصوت األجنبي ،ويقبل اإلضافة

الترجمة والتعريب الجزئي والكلي .كما فيه دراسة
تحوالت الثنائية السردية التي وضعها الشكالنيون

والجمع والنسبة واالشتقاق« .األمر ينطبق أيضا

الروس وهي ثنائية املتن الحكائي/املبنى الحكائي:

السرد ،السرديات ،السردية ،نظرية القصة،
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 Sjuzhet/Fabulaوصلتها بثنائية القصة/الحبكة)
Story/Plot

وبالثنائية

السردية

البنيوية

القصة/الخطاب .10Story/discourse

لغات العالم بعضها ببعض .وتتجلى هذه الوظيفة
ً
خصوصا في آلية «االقتراض» ()empruntالتي ال
غنى ألية لغة عنها ،حيث تتحول بعض الكلمات –

وظائف املصطلح:

بفعل

"تحدد وظائف املصطلح بجملة من

( )internationauxويتحول املصطلح إلى وسيلة
لغوية وثقافية للتقارب الحضاري بين األمم".11

الوظائف ،يمكن تلخيصها في خمس:
ً
أوال :الوظيفة اللسانية:

فالفعل

االقتراض –

إلى

دولية

كلمات

تعدد مصطلحات املفهوم الواحد:

االصطالحي يكشف عن طاقة اللغة العربية

يجدر بنا أن نشير إلى أسباب تعدد املصطلحات

وعبقريتها ،ومدى اتساع جذورها املعجمية ،وتعدد
طرائقها االصطالحية .ومن ثم قدرتها على أن تكون

للمفهوم الواحد وقد نالت اهتمام الباحثين

لغة العلم.
ً
ثانيا :الوظيفة املعرفية :بما أن املصطلح
هو لغة العلم واملعرفة ،فال وجود لعلم دون
مصطلحية (مجموعة مصطلحات) .وقد التفت
علماؤنا القدماء إلى أن التأسيس املعرفي للعلوم
يتطلب تحديد لغة علمية متفق عليها بين
ّ
املشتغلين بالعلوم .وقد خلف هؤالء مكانـز
مصطلحية تمثل مفاتيح العلوم والفنون .وكل علم
له مفتاحه ،أي مصطلحه .واألمثلة على ذلك:
«كشاف اصطالحات الفنون» للتهانوي ،و«مفتاح
العلوم» للسكاكي ،و«التعريفات» للجرجاني.
ً
ثالثا :الوظيفة املصطلحية :وكما أن
املصطلح مفتاح العلم ،فهو أبجدية للتواصل بين
أهل االختصاص في أي حقل معرفي.
ً
رابعا :الوظيفة االقتصادية :يقوم الفعل
االصطالحي بوظيفة اقتصادية بالغة األهمية؛
يمكننا من تخزين كم معرفي هائل ،في وحدات

واملتخصصين؛ من بينها:
 -اختالف

األذواق

عند

واضعي

املصطلحات.
 اختالف مصادر الثقافة اللغوية عنداملترجمين واملعربين.
 العمل الفردي من قبل بعض املؤلفينواستقاللهم باجتهاداتهم الخاصة.
 عدم االلتزام والتقيد بما يصدر مناملجامع واملؤسسات العاملة في حقل
الترجمة والتعريب.
 نقص املعاجم العربية املختصة. االقتراض املباشر للكلمات األجنبية. -اختالف طرق وضع

املصطلحات12.

Introduction à l'analyse structurale
 :des récits:ترجم عنزان هذه الدراسة املنسوبة
إلى صاحبها روالن بارت بـ :مدخل إلى تحليل السرد
بنيويا ،والنقد البنيوي للحكاية لدى أنطوان أبي

مصطلحية محددة ،والتعبير بالحدود اللغوية
القليلة عن املفاهيم املعرفية الكثيرة.
ً
خامسا :الوظيفة الحضارية :تعد اللغة

زيد ،وبـ :مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص لدى
نخلة فريفر ،وبـ :التحليل البنيوي للقصة القصير

االصطالحية لغة عاملية .فهي ملتقى الثقافات
اإلنسانية؛ وهي الجسر الحضاري الذي يربط

لدى نزار صبري ،وبـ :مدخل إلى التحليل البنيوي
للسرد عند كل من :بشير قمري وسيد بحراوي وبـ:
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مدخل إلى التحليل البنيوي للقصة وكذا للقصص

وتعريف اللسانيات من خالل موضوعها فهي "

لـ :منذر عياش ي.13

تدرس كل أشكال اللغة وألوانها وتغيراتها

 :La stylistiqueوترجم املصطلح بـ:

وتطوراتها ،وتركز اهتمامها على كل ما يرتبط

األسلوبية واألسلوبيات وعلم األسلوب وعلم

بموهبة الكالم التي تميز اإلنسان عمن سواه ويهتم
اللسانيون إلى جانب اللغات الحية باللغات امليتة

 :La modernitéويقابل املفردة في الغالب
مصطلحات عديدة مثل :الحداثة ،الحداثوية،

التي ال تتكلم بها أية جماعة بشرية"
إن عالقة اللسانيات بالترجمة عالقة وثيقة

الحداثانية ،التحديث ،املعاصرة ،العصرية،

جدا ،حيث أن الترجمة انطلقت من اللسانيات

العصرانية ،املودرنيزم ،15مع الخلط الواضح بين
هذه املقابالت ومصطلحات أخرى مجاورة مثل:

ابتداء وانبثقت عنها ،لتصبح على ماهي عليه كعلم
يدرس في الجامعات واملعاهد ،وكمهنة يمتهنها عدد

.modernisme, modernisation
 :Le formalismeويقابله على األرجح

من املترجمين وكحقل علم يشتغل به املنظرون
لهذا امليدان املهم .يقول عبد الرحمن بودرع:

مصطلحات متقاربة شكال على نحو :الشكالنية،

"اللسانيات دراسة علمية منهجية للظاهرة اللغوية

الشكلية ،الشكلنة ،الشكل.16

ووصفا بنياتها الصوتية والصرفية والتركيبية

األسلوبية.14

 :Lecteur, récepteurالقارئ ،املتلقي،

والداللية واملعجمية والتداولية ،ملعرفة قوانين

املستهلك ،املؤول ،الشارح ،املوضح ،املفكك،

حركيتها ووظائفها والترجمة فن نقل املعاني من
لغة إلى أخرى مع الحفاظ على خصائص اللغة
املنقول إليها ،والجامع بينهما أن اللسانيات تمد فن

 :La nouvelle, short storyالقصة،

الترجمة بمعرفة خصائص اللغات وما تشترك فيه

القصة القصيرة ،القصة القصيرة جدا،

وما تختلف فيه وتمدها بالتقنيات اللغوية لنقل

األقصوصة ،القصة الصغيرة ،القصة القصيرة

املعاني".19الترجمة تستعين باللسانيات في معرفة

الطويلة ،الرواية الصغيرة.18

بنيات اللغة وخصائصها ومميزاتها ،ومعرفة قضايا

اللسانيات علم حديث يستعمل كافة
األدوات الفكرية واالكتشافات الحديثة والتقنيات
الدقيقة التي توصل الكائن البشري في عصرنا
هذا؛ فإن من يرفض استعمال العلم من أجل
تحليل اللغة العربية واكتشاف وظائفها ووصف
تركيبها يكون مثله كمثل من يرفض أن يعود إلى
منزله بالسيارة مفضال عليها استخدام الحصان
العربي األصيل.
وتعرف اللسانيات باإلشارة إلى موضوعها
فهو علم يدرس اللغة.

التواصل بين اللغات والتقريب بينهما ،وعندما
تتأسس هذه املعاجم في اللغات الخاصة يسهل

املفسر ،الناقد ،املرسل إليه ،املخاطب ،املروي
له ،املحكي له.17

على الترجمة آنذاك أن تنقل املعاني واملفاهيم
والتصورات من لغة إلى لغة وبسرعة فائقة كما
هو الشأن في الترجمة الفورية.
من خالل هذا الكالم ننوه بدور اللسانيات
في بناء العمل الترجمي ،واملكانة التي تعطيه لهذا
العلم ،إذ تغيرت النظرة إلى الترجمة باعتبارها فنا
وثقافة يمتلك املترجم آلياتها موهبة وفطرة ،إلى
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علم قائم على مبادئ دقيقة تساهم في رقي ونقاء

وملحاربة هذا التعدد الذي من دون شك يؤثر سلبا

عملية الترجمة.

في اللغة العربية ،يجب اللجوء إلى توحيد

اللسانيات بدون شك النصيب األكبر في

املصطلحات ملواجهة الفوض ى املصطلحية

وضع قواعد الترجمة وخاصة اللسانيات

والتشتت ،وبالتالي توحيد بحوثنا العربية العلمية.

التطبيقية ،بحيث تعد الترجمة على أنها ممارسة
لسانية بحتة ،أو ممارسة لسانية تطبيقية.20
 1احمد بوحسن" ،مدخل الى علم املصطلح :املصطلح
ونقد النقد العربي الحديث " مجلة «الفكر العربي
املعاصر» العدد ( )07 -06كانون الثاني  -شباط ،7898
بيروت ،ص .98
 2احمد مطلوب" ،معجم النقد العربي القديم " دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد  ،7898ص .76
 3محمد الخطابي« ،رسالة املكتب الدائم لتنسيق التعريب
في الوطن العربي» مجلة «اللسان العربي» املجلد العاشر،
الجزء الثاني ،يناير  ،7811الرباط ،املغرب ص .10 -71
 4احمد مختار عمر" ،املصطلح األلسني العربي وضبط
املنهجية " "مجلة عالم الفكر" ،الكويت ،املجلد العشرون،
العدد الثالث  ،7898ص .8-9
 5ثامر ،فاضل " اللغة الثانية  -في اشكالية املنهج والنثرية
واملصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث " املركز
الثقافي العربي ،بيروت(،7888 ،ط  )7ص .711
 6فرديناند دي سوسير« ،دروس في االلسنية العامة »
ترجمة صالح القرماوي وآخرين ،الدار العربية للكتاب،
ليبيا  -تونس 7891 ،ص .11
 7فاضل ثامر« ،اللغة الثانية في اشكالية املنهج والنثرية
واملصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث » ص .767
 8فاضل ثامر« ،مدارات نقدية -في إشكالية النقد والحداثة
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املصطلحات ،مجلة اللسان العربي ،العدد ،7891 ،22
ص.781
 13سعيد علوش ،انزياحات املصطلح النقدي في الخطاب
األدبي املعاصر ،مجلة العلوم اإلنسانية ،ع ،7881 ،8-1
ص.787
 14محمد عياد ،األسلوبية الحديثة ،محاولة تعريف ،مجلة
فصول في النقد ،مج ،7ع ،2الهيئة املصرية العامة
للكتاب ،مصر ،7897 ،ص.728
 15سمير حجازي ،املتقن ،معجم املصطلحات اللغوية
واألدبية الحديثة ،دار الراتب الجامعية ،بيروت ،د ط ،د
ت.
 16عبد السالم املسدي ،اختالف املصطلح بين املشرق
واملغرب ضمن كتاب حوار املشارقة واملغاربة ،مجلة
العربي ،ج ،2الكويت ،2660 ،ص.21
 17شكري عزيز ماض ي ،في نظرية األدب ،املؤسسة العربية
للنشر ،بيروت ،ط ،2661 ،7ص.261
 18آمنة الربيع ،البنية السردية للقصة القصيرة في سلطنة
عمان ،2666-7896 ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت ،2661 ،ص.01-19
 19عبد الرحمن بودرع ،من قضايا النظرية اللغوية
العربية ،نشر حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،مجلس
النشر العلمي ،جامعة الكويت.2661 ،
 20األلوكة األدبية واللغوية ،حضارة الكلمة ،دور
اللسانيات في عملية الترجمة.2671 ،

238

