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 محاضرات إشكالية المصطلح األدبي والنقدي المعاصر

 د.لبنى خشة

 أعمال موجهة()سنة أولى ماستر أدب حديث ومعاصر 

 )تمت شرحا وتفصيال( :1المحاضرة 

 مدخل: 

دب، النقد، القدمي /احلديث/ املعاصر، وإشكاليات ، األاملدروسة )املصطلحاملادة  تسمية مصطلحات تفكيكك وشرح*
 ، مع مقدمة للمادة ومفرداهتا.؟صيغت هذه املادة على شاكلة هذا العنوانملاذا االصطالح( 

 .مفهوم المصطلح )لغة /اصطالحا(-1

 نشاة المصطلح وتطوره.-2

 .عوامل وأسباب ظهور المصطلح-3

 نظريات علم المصطلح: :2المحاضرة  

 علم املصطلح على مباحث كثرية نذكر منها: ليشتممباحث علم المصطلح: -أ

 نظرية منهجية لدراسة جمموعات املصطلحات وتطورها.وضع -

 مجع املعلومات االصطالحية وتقسيمها عند االقتضاء، سواء كانت املعلومات أحادية اللغة او متعددة.-

 متصلة من البحث العلمي والدراسة املوضوعية وهي:يتناول علم املصطلح جوانب ثالثة -

 وضع واليت تشكل األساس يف )اجلنس، النوع، الكل، اجلزء( املتداخلةالبحث يف العالقات بني املفاهيم  *     
 1املصطلحات اليت تعرب عنها يف علم من العلوم

 *يبحث علم املصطلح يف املصطلحات اللغوية، والعالقة القائمة بينها ووسائل وضعها، وأنظمة متثيلها.     

* البحث يف الطرق العامة املؤدية على خلق اللغة العلمية والتقنية بصرف النظر عن التطبيقات العلمية يف لغة     
 طبيعية بذاهتا.

                                                           

لدار ا، يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث، املركز الثقايف العريب، فاضل ثامر: اللغة الثانية 1 
 )لتفاصيل أكثر عودوا للكتاب( 171ص 1991، 1البيضاء، ط
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لح أسسه علم املصط :كتابإىل  ملزيد من التفصيل عودوا  المدارس الفكرية المعاصرة في علم المصطلح:-ب
 ، وحماضرات يف علم املصطلحية عبد الرمحان جودي.القامسي عليالنظرية والتطبيقية والعلمية، لـ

املعروضة يف أطروحته اليت قدمها إال جامعة  ( Vusterفيسرت)النمساوي تنطلق من نظرية مؤسسها - مدرسة فينا
 ، حتت عنوان: التقييس الدويل لغة التقنية.1991برللني عام 

، لذلك جيب فاهيموسيلة اتصال لصيقة بطبيعة املتبىن فيها اجتاها فلسفيا ينظر إىل املصطلحات بوصفها -
 أن ينطلق البحث املصطلحي من تلك املفاهيم، والعالقة القائمة بينها، وخصائصها ووصفها وتعريفها.

 صياغة املصطلحات جيب ان تعرب عن تلك املفاهيم.-
 تبنت إدارة املصطلحات يف منظمة اليونيسكو توجهات املدرسة وانظمتها.-

الوظيفية اليت أرست نظرياهتا اللغوية على اعمال )دي سوسري( الذي كان منت من مدرسة براغ اللسانية - اغمدرسة بر 
 يؤكد اجلانب الوظيفي للغة.

تتبىن املدرسة املصطلحية توجها لسانيا يقوم على الفكرة القائلة إن املصطلحية تشكل جزءا من ألفاظ -
 اللغة.

 البحث يف ظاهرة املصطلحات ال بّد ان يستخدم وسائل لسانية مبا فيها الوسائل املعجمية. -
المدرسة 

 الروسية
   (Lotte( و)لوط Caplugin)شابلجني  أسسها-
 اتنتهج هذه املدرسة اجتاها موضوعيا يضع يف مركز الثقل املفهوم وعالقاته باملفاهيم اجملاورة األخرى، وكذ-

 املفهوم واملصطلح، وختصيص املصطلحات ملفاهيم.املطابقة بني 
تتبىن التطبيقات املصطلحية بدال من التطبيقات املعجمية من حيث ترتيب املادة، أي اهنا ترتب -

 املصطلحات طبقا ملوضوعاهتا بدال من ترتيبها ألف بائيا.
 

ملزيد من التفاصيل عودوا لكتاب: إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، وظائف المصطلح: -ج
 :ملصطلح باختالف جماالته املعرفية، وقد خلصها الباحث وغليسي يف اآليتختتلف وظائف الـيوسف وغليسي، 

ئقها دد طراتكشف عن حجم عبقرية اللغة، ومدى اتساع جذورها املعجمية، وتع :الوظيفة اللسانية-*     
 االصطالحية، وقدرهتا على استيعاب املفاهيم املتجددة يف شىت االختصاصات.

 وال وجود لعلم من دون مصطلحية. املصطلح لغة العلم واملعرفةالوظيفة المعرفية: -*    

ليت تضيء ااملصطلح ُمفّعل للعلم، وهو أيضا أجبدية للتواصل، نقطة الضوء الوحيدة  الوظيفة التواصلية:-*     
 النص حينما تتشابك خيوط الظالم.
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ر معريف بوظيفة اقتصادية بالغة األمهية، متكننا من ختزين كميقوم الفعل االصطالحي  الوظيفة االقتصادية:-*    
 هائل يف وحدات مصطلحية حمدودة، والتعبري باحلدود اللغوية القليلة عن املفاهيم املعرفية الكثرية.

هذه الوظيفة خصوصا يف آلية )االقرتاض( حيث تقرتض اللغات من بعضها تتجلى  الحضارية:الوظيفة -*     
 البعض صفات صوتية تظل شاهدا على حضور لغة ما، حضورا تارخييا ومعرفيا وحضاريا يف نسيج لغة أخرى

 والنقدي في التراث العربي: األدبي إشكالية المصطلح: 3المحاضرة 

 إشكالية المصطلح األدبي:-1

حسب، لى العصر احلديث او املعاصر فالذي مل يكن حكرا ع األخري االبداع، هذانتيجة ديب املصطلح األ ظهر      
خلق توليفة بني و مفهوم االبداع األديب مع مفهوم اإلبداعي اللغوي، فيه تفاعل بل إن جذوره ممتدة إىل زمن قدمي، 

كن اختصار املفهوم  مي والتكوين، خلقا يرقى إىل مصايف اجلمال والتفنن بأساليب اللغة، لذلك لقاخلاستثمار اللغة يف 
كل و هذا املفهوم، فإن كان الرسم ابداعا وسيلته الشأيعتمد اللغة وسيلة لتحقيق هذه املاهية  هو مااالبداع  كون

 ابداع وسيلته الصوت، فإن األدب ابداع وسيلته اللغة. واللون، واملوسيقى

 ال تكاد تكون عنصرا حامسا يف تعريف االبداع، والسبب يف ذلك ،إاّل اّن اللغة بعّدها وسيلة هلذا الفعل         
الفكر و  غري مفردة وال واحدة، فاللغة كل يشمل )اللفظ واملعىن، والصورة والتشكيل، ،اهنا متعددة يف ذاهتا )متغرية(

وكذا تعددت  ،مفاهيم االبداع وبالتايل تعددت رؤى صانعيه تواألسلوب...( وانطالقا من تعدد هذه العناصر، تعدد
وترح، رح مل ينظم يف قصائده أحاسيسه وعواطفه وانفعاالته املختلفة من ف مثال فالشاعر العريبّ  ،مصطلحات كاتبيه

وحب وحقد، وفخر وتواضع، ورضا وغضب، وأمن وخوف فحسب، وإمّنا صوََّر كذلك جمتمَعه الذي يعيش فيه 
عة اليت بعاداته وتقاليده ومعتقداته، ووصَف البيئة اليت تكتنفه بأجوائها وأنواعها وحيواناهتا ونباتاهتا، ورسَم فيه الطبي

ارهتا ووسائط صحاريها وفيافيها، وحتّدَث عن حضارته بعلومها وفنوهنا وعمحتيط به جبباله ووهادها، وحبارها وأهنارها، و 
نقلها، وسجََّل فيه تاريخ قومه احلافل مباضيهم وحاضرهم، وجناحاهتم وإخفاقاهتم، وِسْلمهم وحرهبم. ومن هنا قيل: 

 .لف جماالت احلياةتمصدراً ثرّاً للمصطلحات العربّية يف خمأيضا وهلذا، فإّن الشعر يشّكل  ،" الشعر ديوان العرب"

 ةالرؤى اإلبداعي اختالف باختالف بل-كاتبيهكثرة    على-ونثرا االبداع شعرااملصطلح االديب عند حّد يقف وال       
اشرتاك  معالواحد،  حلقل املعريفتنامت املصطلحات يف شىت حقول املعرفة، وحىت يف ا، واألفكار واألسلوب والصورة

ملصطلحات اعلى مثال ن ندرج يف هذا الصدد ا معناه، وميكناملصطلح يف جماالت معرفية كثرية على اختالف 
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العلمّية القدمية اجلاهزة لالستعمال يف الوقت احلاضر، يف معجم " لسان العرب" يف مادة اجلذر اللغوّي ) ح ج ر ( 
 اليت:ا ، ومجعناه يف اجلدول 2خسارة ممدوح حممد لدكتورا اذكره

 .ـ احَلِجرَة واحَلجريَة: األرُض الكثريُة احلجارة في ميدان الجغرافية والجيولوجية 
ْحِجر: احلديقةا في الزراعة 

َ
 مل

 احلاُجور: ما مُيسك املاء من شفة الوادي
 احلاِجر: اجَلْدُر الذي ميسك املاء بني الديار

 احَلرام احِلْجر: ـ في القانون
ْنع. املنُع من التصرف باملال احَلجر:ـ 

َ
 .امل

 بفي الط

 

ْحَجر: ما دار بالعني من العظم الذي يف أسفل اجَلْفن
َ
 .ـ امل

 .ـ احلَْنَجرة: احلُْلقوم
 .ما حييُط بالظُّفر من اللحم احُلُجر:ـ 

 .الُغْرَفة احُلْجرَة: ـ في الهندسة 
 (يُبىن حول السطح ملنع السقوط )مااملانع  احِلجار:ـ 
 (ناحية الطريق )حجرتا الطريق: جانباه احَلَجرة: ـ 

 في الحيوان 

 

 .حظرية اإلبل احُلْجرَة:ـ 
 الفرس األنثى احَلْجر:ـ 

 .ـ أحجار اخليل: ما يـُتَّخذ منها للنسل
 في العسكريّة 

 

 (ـ احُلْجرَة: جاِنُب الَعْسَكر. )جمنبة الوحدة العسكرية

 .انباهج الَعْسَكر:ـ ُحجرتا 
 .العقل احِلْجر: :النفسفي علم 

 :في علم االجتماع

 

 .احِلْفُظ والسِّرْت  احِلْجر:ـ 
ْحَجر: ما حول القرية مما يدخل يف محاها. احَلوزة

َ
 .ـ امل

ـ احَلجُّورة: لُعبة يلعب هبا الصبيان، خيّطون خطّاً مستديراً ويقف فيه صيب، وهنالك 
 .الصبيان حوله

 

                                                           

، 9، اجلزء 77جملة جممع اللغة العربية بدمشق" اجمللد ، غوية وأمهيتها يف وضع املصطلحات"املعاجم الل " :ممدوح حممد خسارة 2 
 .710ـ 709ص 
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وكّل جماال يضع له مفهوما حبسب ما  ،معرفيةجماالت  دةنالحظ اّن جذرا واحدا تداولته ع خالل اجلدولومن 
التعامل معه، هذا جذر لغوي واحد ناهيك عن جذور اللغة اليت تشارك باقي جماالت املعرفة  وأساليبيتوافق 

ا منذ املدونات توالدا مصطلحي يشهدبل  عن باقي احلقول املعرفية حقل االدبخيتلف وال ، مصطلحاهتا اإلنسانية
، يرتبّع على اعريق اتراث فكريّ حتمل  للغة العربّيةذلك أّن ا،  املدونات احلديثة إىل املعاصرةالرتاثية القدمية حىت

ويزخر هذا  ،مساحات جغرافّية شاسعة على سطح األرض، وميتّد عرب حقبة طويلة يف تاريخ احلضارة اإلنسانّية
البحر املتالطم من الرتاث العريب باملنظومات املفهومّية يف شىت حقول املعرفة، وخمتلف ميادين النشاط البشرّي، 

املصطلحات املستوحاة  فكثرت ، ة والعلمّية اليت تعرّب عن تلك املفاهيم بدقّة وحيويّةوميوج باملصطلحات احلضاريّ 
م(، 977 - 799" البارع " أليب علي القايل )كتاب   ، و(م777-717" العني " للخليل بن أمحد )كتاب من  

، و " م( 970ـ  798م(، و " هتذيب اللغة " أليب منصور األزهرّي )933- 797ريد )و" اجلمهرة " البن د
م(، و" 1001ـ 941)م(، و " اجململ " و " املقاييس " البن فارس  1009إلمساعيل اجلوهري ) ؟ ـ  " الصحاح

رب " م(، و"لسان الع1111- 1078)للزخمشرّي  " م( و" أساس البالغة1077-1007احملكم" البن سيده )
م(، و" تاج العروس " 1111ـ  1919آبادي ) القاموس احمليط " للفريوز " م( و1911- 1191البن منظور )

 ، كما اخذ املصطلح االديب من صفات اخليل والطبيعة واللباس وغريها.م( وغريها1790ـ  1732)للزبيدّي 

  النقدي: إشكالية المصطلح--2

 المصطلح األدبي والنقدي الحديث والمعاصرإشكالية : 4المحاضرة 

 (Terms-Idiomsمصطلحات)لغة النقد يف جمملها لغة ) إن املتصفح للكتب النقدية جيد أنّ 
منها مع غريه بشبكة من الوشائج، متنحه قيمته ومدلوله ووظيفته، وهي  كليرتبط  ( Concepts) ومفهومات

، والنحو، واملنطق" "النقد األديب تشبه يف هذا الوجه )...( لغة النحو واملنطق، ألن لغات هذه احلقول املعرفية املتميزة
فهي لغة عن لغة، مقابل اللغة  (meta-language) ميتالغوية شارحة واصفة أو هي ما تسمى عادةلغات 

، 3اإلنسانية(احلياة  خمتلفة، وصورها العديدة يف بأشكاهلااملوصوفة املشروحة اليت هي موضوع اللغة الطبيعية اإلنسانية 
 املصطلح النقدي االديب عدة صعوبات متثلت يف: يعاينو 

 للمصطلح واحدتعدد الرتمجات -

 عدم االنضباط والتحكم يف املصطلح.-

هذه الصعوبات اجنرت عنها مشكالت أّكدت االزمة اليت سامهت يف قصور املصطلح الذي عجز عن تأدية 
 مفهومه، وميكن حصر االسبات اليت أدت على هذه الفوضى املصطلحية يف اآليت:

                                                           

 118عبد النيب اصطيف: املصطلح االديب يف الثقافة العربية، ص 3 
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 وقعهم يف اخللط واالضطراب يف االستخدام والتداول،اختالف ثقافة املؤلفني او الباحثني، هذا االختالف ا-
 نتيجة تفاوت املعرفة االصطالحية. 

 اختالف األوربيني أنفسهم يف املصطلح ونظرهتم إليه.-

 االشرتاك اللفظي يف اللغة املنقول عنها، واختالف املرتمجني من اللغات املختلفة.-

 ح الواحد على عدة أشياء.االشرتاك اللفظي يف اللغة العربية وداللة املصطل-

هذه األسباب وغريها خلقت جوا من الفوضى املصطلحية يف الدراسات األدبية والنقدية، لذلك يرى الباحث عبد 
، ان إشكالية )الغموض واخللط واالضطراب اليت أصابت املصطلح النقدي يف الثقافة العربية ترتبط بسبني 4الغين بارة

 إشكالية االصالة واشكالية املعاصرة.اثنني، او اشكاليتني مها: 

أما االصالة فهي حماولة من أصحاب النقد القدمي إلضفاء دالالت حديثة على املصطلح القدمي، ظنا منهم أن 
املصطلح الدخيل ميكن ان يكون له ما يقابله يف الثقافة العربية القدمية، أي ان املصطلح القدمي يكفي املبتكر ويُغين 

 التفكري يؤدي إىل تغذية املصطلح بدالالت غريبة عن الدالالت اليت اكتسبها يف سياقه املعريف. البحث، لكن هذا

أما إشكالية املعاصرة فتتمثل يف نقل املصطلح األجنيب إىل الثقافة العربية دون مراعاة للدالالت اليت اكتسبها يف ارض 
 لعربية والغربية.نشأته، وهذه اإلشكالية تزايدت بعد االتصال بني الثقافتني ا

كما جند ان إشكالية املصطلح النقدي نشأت من اصوله التكوينية، منها ما تعلق باملصطلح النقدي يف اصوله 
 الغربية، ومنها ما تعلق بصراع املناهج واملفاهيم والنظريات والعلوم اللسانية والسيكولوجية وغريها..

 

 مظاهر الفوضى المصطلحية:-أ

إن املتتبع للقضايا احلقيقية ذات العالقة بإشكالية املصطلح النقدي جيد أن هذا األخري مبثابة مهزة وصل 
الذي أدى إىل -داملصطلح الواف–بني النقاد واملتلقني احملدثني، ويلح على االضطراب الذي مسه نتيجة التالقح 

 تربة حثني، وهذا راجع إىل أن املصطلح قد نبت يفالغموض والضبابية واجلأر من واقعه وصعوبة استخدامه عند البا
غري تربته، مما جعل النقاد ينهلون من املصطلح األجنيب بكل عفوية دون اللجوء إىل املنهجية الدقيقة، اليت أدت هبم 

 حتما إىل التشتت وأحالتهم على التصادم والتعارض.

 الذي سبب ، وتضييقه على املصطلح العريبومن هنا نرى أن هناك صراعا يف قابلية تلقي املصطلح الغريب
فجوة عميقة بني النقاد يف كيفية التواضع على املصطلح النقدي الذي أحدث فوضى مصطلحية سببها اكتفاء 
                                                           

 بتصرف 198عبد الغين بارة: إشكالية تأصيل احلداثة، يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، ص 4 
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املرتمجني أو املصطلحيني باالطالع على املصطلح الغريب دون فهمه فهما دقيقا، وموازنة بني واقع كل من املصطلحني 
ركيته مما أحدث نشازا يف لغة النقد اليت باتت خمتلطة الدالالت الفنية بالعادية، ومنه عانت وأصالة كل منهما وح

الكتابة باللغة العربية نقصا فادحا يف املصطلحات العربية وذلك راجع إىل توظيفهم للمصطلح األجنيب الذي تسبب 
طلحات تتناىف املوازية، والذي أكسبها مصيف مشكلة كثرة املصطلحات وتراكم العبارات املتوفرة يف لغات احلضارات 

 وشروط املصطلح، باإلضافة إىل تشابك املصطلح احلديث واختالط املفاهيم فيه وعدم حتديدها وعزهلا عن سياقها.

 وبالتايل أحدث فوضى مصطلحية أدت إىل تأزم املصطلح مما أوحت بواقع غري مرض ومرد ذلك إىل :

 :تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد-1

لعل أبرز مالمح الفوضى واالضطراب واخللط يف نقل املصطلح الغريب إىل الثقافة العربية انتشار مصطلحات 
عديدة للداللة على مفهوم واحد، وذلك ألن معظم املفاهيم النقدية ال تكاد تكتفي باملصطلح الواحد، بل تتجاوزه 

 دي العريب املعاصر.إىل مصطلحني أو أكثر، وهي من أبرز املالمح يف اخلطاب النق

أصبح املصطلح النقدي األوريب يوجد سبيله إىل اخلطاب النقدي العريب عن طريق الرتمجة أو عن طريق 
التعريب الكلي أو اجلزئي تارة أخرى، وميكن أن نلمس ذلك يف كتابات طه حسني والعقاد واملازين، وأمني الرحياين 

ة لنقدي الغريب إىل اخلطاب النقدي العريب إىل ردود أفعال متباينوجرجي زيدان وغريهم، وقد أدى دخول املصطلح ا
 ترتاوح بني القبول والرفض.

ولو دخلنا ميدان النقد الذايت لوجدنا اضطرابا غري قليل وبشكل خاص باملصطلحات الشعرية والسردية، 
قابالت الرتمجية منها ( مثال عرضة للتقلب بني عدد من املPoétiesونقد النقد وغريها، فظل مصطلح الشعرية )

)اإلنشائية، فن الشعر، نظرية األدب، الشاعرية، قضايا الفن اإلبداعي، علم األدب، صناعة األدب(، قبل أن يستقر 
 على مصطلح )الشعرية( يف اخلطاب النقدي.

ا كانت موإّن املتتبع هلذا احلشد من املصطلحات، خيرج بفكرة مؤداها أن النقد العريب املعاصر مأزوم، إذ مه
األسباب اليت أدت إىل هذا التعدد املصطلحي، أو الفوضى املصطلحية، فإنه ال يعقل أن يوجد أكثر من مصطلحني 
للمفهوم الواحد)...( فهو هبذا ينفتح عن الدالالت املمكنة للمصطلح الواحد، حىت ال حيبس نفسه يف إطار املفهوم 

 الواحد.

سمي ت ملفهوم واحد على حنو يعد هدرا للرصيد املعجمي العريب، فواستخدام كلمتني خمتلفتني أو عدة كلما
البحث املعجمي بـ: )علم املعجم، علم املعاجم، معجميات، معجمية( كما مسي البحث األسلويب بـ: )علم 

 األسلوب، علم األساليب، األسلوبية(، وكثرة املصطلحات تعد ظاهرة غري صحيحة.
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 قارئ العريب بتعدد املفاهيم، وليس من املعقول أن يكون لكل باحثفهذا التعدد يف املصطلحات يوهم ال
 مصطلحاته اخلاصة به.

( يعد من املصطلحات اليت استعصى على النقاد إجياد مقابل هلا بالعربية )...( Ecartمصطلح االنزياح )
 ل(.)العدو  وقد حاول البعض إحياء لفظة عربية استخدمها البالغيون القدماء يف سياق معني، وهي كلمة

وقد عدل البعض عن هذه العبارة واستخدموا مكاهنا كلمة عادية، شائعة االستعمال بني املتكلمني، أال 
 (، ورغم ما يشوب هذه الكلمة من معان غري الئقة أخالقيا.Déviationوهي االحنراف )

الالإستقرار، األمر هذا املصطلح عرضة للغموض  بقي (Réceptionمصطلح االستقبال )التلقي( )
الذي حال دون وصول الناقد العريب إىل استيعاب هذه النظرية، فهناك من آثر استخدام مصطلح )التلقي(، وهناك 

 من فضل مصطلح )القراءة(، والبعض يلجأ إىل ترمجة املصطلح ترمجة حرفية )نظرية االستقبال(.

ىل هذا الروح احلضارية والعربية االسالمية، أدى إإن غىن تراثنا النقدي األديب باملصطلحات اليت أوجدهتا 
 التعدد يف املصطلح، وهذا ما متتاز به ثقافتنا العربية والنقدية عن سواها من ثقافات العامل املعاصرة املوازية هلا.

( تداخال مريعا يف الكتابات Sémiologie( بالسيميولوجيا )Sémiotiqueإن تداخل السيميائية )
ة اليت حدان ملفهوم واحد، يتجاهل الفروق اجلوهرية اليسري  بأهنما-األحواليف كثري من –ية، يوحي العربية والغرب

تفصل هذه عن تلك، وهذا الذي زرع يف احلقول النقدية العاملية بآليات ومفاهيم خمتلفة، وعرف إرباكا يف استعماالته 
 ها.سواء يف اللغة األصلية املنقول عنها أم يف اللغات املرتجم إلي

 وقد تناول الدارسون هذا املصطلح مبصطلحات اخرى متقاربة ومماثلة ومتغايرة، تقبع يف رمتها يف املعاجم الغربية.

( تباينا ملحوظا على مستوى الشكل Sémiotique( )Sémiologieوشهد الثنائي املصطلحي )
ة واملضمون بني كّل من النقاد واللغويني واملرتمجني، بالرغم من التحديثات يف الثقافة الغربية، واليت أذكت هليب املواجه

االصطالحية العربية هلذين املفهومني املتقاربني، بالشكل الذي يربزه هذان اجلدوالن، اللذان أوردمها يوسف وغليسي 
 :5كتابه مناهج النقد األديبيف  

                                                           

-ھ1117، 1يوسف وغليسي: مناهج النقد االديب، مفاهيمها وأسسها تارخيها وروادها وتطبيقاهتا العربية، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط 5 
 107-101ص-م، ص1007
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يف حديثه علن املنهج املوضوعات يف نقد النصوص دوما يف كتابه السابق )أن اخلطاب  ،ويذكر الباحث يوسف وغليسي   
يتيح له الولوج املنظم على  "املتفق عليه" الذي النقدي العريب قد تعثر يف العتبة األوىل، وأخفق يف العثور على املصطلح املفتاحي

ويبني ذلك على حنو دراسة إحصائية يف جداول توضح التضارب العريب احلاد يف ترمجة مصطلح التيمة او  6أعماق املنهج النقدي(
 تيمة او املوضوع:لاملوضوع، وفيما يأيت صور توضح الدراسة اإلحصائية للكتب النقدية اليت تضارب أصحاهبا يف ترمجة مصطلح ا

 

 

 
 

 

 

                                                           
 151-151ص -يوسف وغليسي: نفسه، ص 6 
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