ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
République Algérienne Démocratique et Populaire
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

Ministre de l’Enseignement Supérieur

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺃﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ ﺃﻭﳊﺎﺝ

et de la Recherche Scientifique

-ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ-

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ

ﺍﻟﻘﺴﻢ :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ:ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺩﺑﻴﺔ

Université Akli Mohand Oulhadj -Bouira-

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑوﯾرة

Tasadawit Akli Muhend Ulhag - Tubirett-

Faculté des lettres et des langues

ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﹼﻘﺩﻱ ﺒﻴﻥ "ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﻁﺎﺠﻴﻥ" "ﻭﻴﻭﺴﻑ ﻭﻏﻠﻴﺴﻲ"
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ-ﻣذﻛرة ﺗﺧرج ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر
ﺇﺸﺭﺍﻑ:

ﺇﻋﺩﺍﺩ:
إﻋداداﻋدا

أ /ﻗﺎرة ﺣﺳﯾن

 -ﻋﺒﺩﺍﻟﻠﻲ ﺩﻨﻴﺎ

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ:
 أ................................................................................../رﺋﯾﺳﺎ. أ /ﻗﺎرة ﺣﺳﯾن............................................................ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘررا. -أ..................................................................................../ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ.

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 2017⁄2016

مقدمة
ّ

مقدمة
مقدمة:
ّ
عرفت ا دراسات ا قدية ،تطو ار مذهال ،وحر ة شيطة في ا عا م ا عربي ،وهذا بسبب توسع
ا علوم ،و ثرة ا م اهج ،ا لذان تجا ع هما ثرة ا مصطلحات ا تي يجب قلها إ ى ا عربية ،حيث يعد
ا عديد من ا قاد وا مف رين من أهم ا مساهمين في حر ة ا بحث ا قدي وا مصطلحي ا عربي
عموما ،وا جزائري خصوصا ،ـ" ا سعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي" ا لذان يعدان من أحدث
ا مراجع في هذا ا مجال ،الفتقاد ا حقل ا مصطلحي ا جزائري إ ى مثل هذ األعمال ،ا تي تساهم
مساهمة معرفية بيرة ،في إ تاج خطاب قدي دقيق ،ذ ك تطرق ا إ ى موضوع "ا مصطلح ا قدي
بين "ا سعيد بوطاجين" في تابه ا ترجمة وا مصطلح -دراسة في إش ا ية ترجمة ا مصطلح ا قدي
ا جديد -وبين "يوسف وغليسي" في تابه إش ا ية ا مصطلح -في ا خطاب ا قدي ا عربي ا جديد-
دراسة مقارة."-
وت من أهمية هذ ا دراسة ،في ا قيمة ا تي يحملها ا مصطلح ،وأهميته في و ه ا ر يزة
األساسية ،ا تي يت ون م ها ا علم ،وتعد ا قضية ا مصطلحية ،من أهم ا قضايا ا تي حضت باهتمام
ا علماء ،وا قاد ،وا مف رين ،حيث درس ا ثير من ا باحثين ا مصطلح ع د "ا سعيد بوطاجين"،
ودرس ا بعض اآلخر ا مصطلح ع د "يوسف وغليسي" ،و م يتطرقوا ا ى ا مقارة بي هما.
ترجع أسباب اختياري ا هذا ا موضوع ،إ ى دوافع ذاتية في إ جاز بحث متميز ،وفريد من
وعه ،إلن ا مصطلح موضوع يتهرب م ه ا طلبة ،ظ ار صعوبته بعض ا شيء هذا من جهة ،أما
من جهة أخرى فاإلش ا ية ا تي يعا ي م ها ا مصطلح سواءا فوضى ا مصطلح ،إختالف آ يات
وضع ا مصطلح ،عدم ا ت سيق بين ا متخصصين ا عرب ،في وضع مقابالت محددة لمصطلحات
ا غربية ،ذ ك الحظ فس ا مصطلحات تختلف من تاب آلخر ،وهذا ما تبين ا في تاب

أ

مقدمة
"ا سعيد بوطاجين"" ،ا ترجمة وا مصطلح" ،و ذا ك في

تاب "يوسف وغليسي"" ،إش ا ية

ا مصطلح" ،ومن ه ا تأتي شرعية ا تساؤل :ما مفهوم ا مصطلح ا قدي؟ ما هي اإلش ا ية ا تي
يعا ي م ها ا مصطلح؟ ما هي آ يات وضع ا مصطلح؟ و ذ ك ،ما هي صفات ا مصطلح؟ ما هي
ا مصطلحات ا تي وردت في ال ا تابين؟ أين ي من اإلختالف بين هذ ا مصطلحات؟ ومن بين
"ا سعيد بوطاجين" ،و"يوسف وغليسي" من األقرب في وضع مقابالت دقيقة ،وقريبة لمصطلحات
األج بية؟
و إلجابة عن هذ األسئلة وبغية اإل مام بهذا ا موضوع اتبع ا ا خطة اآلتية" :تحديد ا مفاهيم"،
في ا فصل األول ،أوال :مفهوم ا مصطلح ،مفهوم ا مصطلح ا قدي ،ثا يا :إش ا ية ا مصطلح
ا قدي ،ثا ثا :آ يات وضع ا مصطلح ،رابعا :سمات ا مصطلح ،خامسا :ا جهود ا مصطلحية في
ا جزائر ،وأخي ار خالصة أشرا فيها ا ى أهم تائج ا فصل األول.
أما ا فصل ا ثا ي فع و ا بـ "ا مصطلحات ا قدية بين "ا سعيد بوطاجين" في تابه ا ترجمة
وا مصطلح" وبين "يوسف وغليسي" في تابه "إش ا ية ا مصطلح" وقسم ا إ ى:
أوال :تحديد ا مصطلحات ا تي وردت ع د ل من "ا سعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي" ،ثا يا:
وصف ا مدو تين من خالل مقارتهما ،ثا ثا :استخراج ا مصطلحات ا تي تحوي على فروقات ثيرة،
ثم تحليلها ،واست تاج ،من األقرب إ ى ا صوابمن بين "سعيد بوطاجين"و"يوسف وغليسي" ،ثم
خالصة أشرا فيها ألهم تائج هذا فصل ،وأخي ار خاتمة تعرض ا فيها ألهم ا تائج ا متوصل إ يها
في هذا ا بحث.
واعتمد ا في بحث ا هذا على ا م هج ا وصفي ا تحليلي أل ه األ سب تحديد ا عي ات،
وتحليلها ،حيث يعتمد هذا ا م هج على وصف دراسة ا ظاهرة ما هي ،ووصفها وصفا دقيقا ويعبر

ب

مقدمة
ميا ،فا تعبير ا يفي يصف ا ظاهرة ،ويوضح خصائصها ،أما ا تعبير ا مي
ع ها يفيا ،و ً
فيعطيها وصفا دقيقا يوضح مقدار هذ ا ظاهرة ،أو حجمها أو درجة ارتباطها مع ا ظواهر األخرى،
ما ارت زا على م هج ا تحليل ا مقارن وا ذي عرفه "جميل صليبا" تابه "أسا يب ا بحث ا علمي"
على أ ه م هج شبه تجريبي يختبر ل من ا ع اصر ا ثابتة ا متشابهة ،وا ع اصر ا متغيرة
ا مختلفة في قضية اجتماعية،أو علمية،أو أدبية.
وال شك أن ا بحوث في سعيها إ ى تحليل ا ظواهر تعتمد دائما على جملة مهمة من
ا مصادر وا مراجع ا تي ت ير ا درب ،تذ ل ا صعاب ،و حن بدورا اعتمد ا على مجموعة من
ا مصادر وا مراجع ،ومن أهمها "األسس ا لغوية علم ا مصطلح" ـ "محمود فهمي حجازي"" ،ص اعة
ا مصطلح في ا عربية" ـ "عبد ا ما ك مرتاض"" ،اإلشتغال ا عاملي" ـ "ا سعيد بوطاجين"...
البد من ا حديث على بعض ا صعوبات ا تي صادفت ا في إ جاز هذا ا بحث ،ومن بي ها
قص ا مصادر وا مراجع في جامعت ا.
وأخي ار أش ر ل من ساعد ي ،وأخص با ذ ر األستاذ ا مشرف "قارة حسين".

ج

ا فصل األول
مصطلحية في ا جزائر.
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي ،وا جهود ا
ّ
 /1مفهوم ا مصطلح ا قدي.
 /2إش ا ية ا مصطلح ا قدي.
 /3آ يات وضع ا مصطلح.
 /4سمات ا مصطلح.
 /5ا جهود ا مصطلحية في ا جزائر.
خالصة

ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

 -1مفهوم ا مصطلح:
( )1

دأبت ا ثير من ا دراسات في موضوع ا مصطلح على تحديد مفهوم ا مصطلح غة

اصطالحا ،إال أ ا في هذا ا بحث ر ز على مفهوم ا مصطلح اإلصطالحي ،برغم إد ار ا ألهمية
و
ً
ا دال ة ا لغوية ا تي ساهمت بطريقة أو بأخرى في تحديد ا مفهوم اإلصطالحي ،وال يخفى أن
لمصطلح مفاهيم عديدة.
 -1-1عند ا عرب:
من بين ا تعريفات اإلصطالحية ا تي قدمها "ا جرجا ي" ـ " مصطلح" ارتأي ا هذا ا تعريف
ا موجز ،وا بسيط ،حيث يقول فيه« :إتفاق طائفة على وضع ا لفظ بإزاء ا مع ى ،وقيل اإلصطالح
فظ معين بين قوم معي ين»(.)2
ومن خالل هذا ا تعريف ا ذي قدمه ا "ا جرجا ي" فهم بأن ا مصطلح يجب أن يتصف
با خصوصية ،أي ي ون تعبي ار خاصا ضيقا في دال ته ا متخصصة ،و يس عاما وشامال.
أما "رفاعة ا طهطاوي" عرف "اإلصطالحات"" ،وا مصطلحات" بأ ها« :ا لمات ا متفق على
استخدامها بين أصحاب ا تخصص ا واحد ،لتعبير عن ا مفاهيم ا علمية ذ ك ا تخصص»(.)3

()1
وصلوحا» ،جمال ا دين ابن م ظور ،سان ا عرب ،دار
صالحا
يصلُ ُح،
ً
ً
صلَ َح ْ
صلَ َح ،ا صالح ،ضد ا فسادَ ،
« َ
صادر لطباعة وا شر ،بيروت ،د-ت ،مجلد ،2مادة[ :ص ل ح] ،ص  ،516قول :مع ا ا وقوف في وجه

ا فساد.

( )2علي محمد شريف ا جرجا ي ،ا تعريفات ،دار ا م تبة ا علمية ،بيروت ،1995 ،ص.28
()3

إيمان جالل ا سعيد ،ا مصطلح ع د رفاعة ا طهطاوي ،بين ا ترجمة وا تعريب ،م تبة األدب ل شر1426 ،هـ،

2006م ،ص.40
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

يشير رفاعة ا طهطاوي إ ى مسأ ة مهمة ،وهي أن اإلصطالح ال ي ون إال عن طريق
اإلتفاق ،وأن ل تخصص مصطلحات خاصة به ،وأن صاحب ا تخصص هو ا وحيد ا قادر على
وضع هذ ا مصطلحات.
ومن خالل تحليل ا لتعريفات ا سابقة ست تج أن ل من "ا جرجا ي" ،و"رفاعة ا طهطاوي"
أشا ار إ ى مسأ تين مهمتين في "ا مصطلح" ،وهما ا خصوصية واإلتفاق.
 -2-1عند ا غرب:
يقابل "ا مصطلح" لمة " "termeفي ا لغة ا فرسية ،حيث يختلف مفهوم ا مصطلح ع د
ا غرب عما عليه ع د ا عرب ،وهذا ما أشار إ يه "محمود فهمي حجازي" في تابه "األسس ا لغوية"
علم ا مصطلح حيث قدم ا أقدم تعريف أوربي لمة "مصطلح".
«ا مصطلح لمة ها في ا لغة ا متخصصة مع ى محدد ،وصيغة محددة ،وع دما يظهر في
ا لغة ا عادية يشعر ا مرء أن هذ ا لمة ت تمي إ ى مجال محدد»(.)1
يبين ا ا تعريف أن ل مصطلح ي تمي إ ى مجال خاص وفي فس ا وقت يستطيع أن ي تقل
إ ى ا لغة ا عادية ،و ن في طاق ا تخصص.
أفضل تعريف أوربي لمصطلح في رأي "محمود فهمي حجازي" هو«" :ا لمة اإلصطالحية،
أو ا عبارة اإلصطالحية مفهوم مفرد ،أو عبارة مر بة استقر مع اها ،أو باألحرى غستخدامها وحدد
في وضوح ،هو تعبير خاص ضيق في دال ته ا متخصصة ،وواضح إ ى أقصى درجة مم ة ،و ه

()1

محمود فهمي حجازي ،األسس ا لغوية علم ا مصطلح ،دار غريب لطباعة وا شر ،ا قاهرة ،1993 ،ص.11
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

ما يقابله في ا لغات األخرى ،ويرد دائما في سياق ا ظام ا خاص بمصطلحات فرع محدد فيتحقق
بذ ك وضوحه ا ضروري»(.)1
يعد هذا ا تعريف أ ثر شموال ،ووضوحا مفهوم ا مصطلح ،أل ه يشير إ ى ل صيفات
ا مصطلح ،م ها ا خصوصية وا وضوح.
 -3-1مفهوم ا مصطلح ا ّنقدي:
"ا مصطلح ا قدي" هو مصطلح مر ب من فظة "ا قدي" ا مشتقة من لمة " قد" ،و فظة
"مصطلح" ا تي تطرق ا إ ى تعريفها سابقا ،أما "ا قد" فهو :فن تقويم ا صوص األدبية ،ومن ه ا
ست تج أن ل فظ ُي قل من دال ته ا عامة إ ى حقل ا قد ،ا تقويم ا صوص األدبية ،يصبح
مصطلحا قديا حيث ُيعرفه "يوسف وغليسي" في تابه "إش ا ية ا مصطلح" بأ ه« :رمز غوي
(مفرد ،أو مر ب) أُحادي ا دال ة م زاح سبيا عن دال ته ا معجمية األو ى ،يعبر عن مفهوم قدي
محدد وواضح ،متفق عليه بين أهل هذا ا حقل ا معرفي ،أو يرجى م ه ذ ك»(.)2
فهم من خالل هذا ا قول أن ا مصطلح ا قدي يع ي إخراج فظ ،من دال ته األو ية،
ا معجمية إ ى دال ته ا قدية ،يصبح مصطلحا قديا.
 -2إش ا ية ا مصطلح ا ّنقدي:
عل ا شيء ا وحيد ،ا ذي يتفق عليه ،ل ا باحثين ،وا قاد هو أن "إش ا ية ا مصطلح ا قدي"
قضية شائ ة ،ومعقدة يعا ي م ها ا واقع ا قدي ا عربي ا متأزم ،وا ذي وقف عاج از أمام قل

()1محمود فهمي حجازي ،األسس ا لغوية علم ا مصطلح ،ص.12-11

( )2يوسف وغليسي ،إش ا ية ا مصطلح في ا خطاب ا قدي ا عربي ا جديد ،م شورات االختالف ،ا دار ا عربية لعلوم
اشرون ،ط1429 ،1هـ ،ا جزائر2008 ،م ،ص.24
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

ا مصطلحات ا لسا ية إ ى ا عربية ،وهذا ما بي ه ا "محمد حلمي هليل" في قو ه « :أصبحت
[ا مصطلحات ا لسا ية] تش ل ع ا ك ير ع ى لد س ألكادي ي ل تدئ و ل تقد »(.)1
ست تج إ طالقا من هذا ا قول أن "ا مصطلحات ا لسا ية" تش ل صعوبة على ا باحث،
تشعب ا علوم ،وتعدد ا م اهج
ومش لة في يفية قلها إ ى ا عربية هذا من جهة ،ومن جهة أخرىُ ،
ا قدية ،وما ي تج عن هذين األخيرين ثرة ا مصطلحات ،وصعوبة إستقبال ،و قل ل هذ
ا مصطلحات ا هائلة إ ى ا عربية ،وهذا ما ُيبي ه ا قول "عبد ا ما ك مرتاض"« :ا مصطلح ب ل
إش ا ياته وتعقيداته ،في ا مشروع ا قدي ا عا مي ،اغتدى هاجسا دى ا مشتغلين في هذا ا حقل
بحيث ي شأ عبر ا لغات األوربية فيحتدم أوار ا ُخلف بي هم احتداما ،فإن ا شأن فيه يزداد استفحاال
إذا ا صرف إ ى ا ثقافة ا قدية ا عربية ا حداثية ،خصوصا إذا أضحى من ا حتمي قل ا عدد ا جم
من هذ ا مفاهيم ا سيميائية ،وا لسا ياتية ،ا معقدة غا با ،من تلك ا لغى األوربية إ ى ا عربية ،إ ى
هذي ا عربية ا تي ترى ل واحد من باحثيها يشتغل وحد  ،مشرقا ومغربا ،فت ثر ا جهود ،و ها
تهدر ،وتبذل ا طاقات و ها تجهض ،وتقل أث اء ذ ك ا فائدة»(.)2
يشير ذ ك في هذا ا قول إ ى مش ل آخر يقابل ا مصطلح ا قدي ا عربي أال وهو :عدم
ا ت سيق بين ا متخصصين ا عرب ،ف ل واحد يقدم ا مقابل ا ذي ي ار م اسبا مصطلح معين ،في تج
عن هذا فوضى ا مصطلح* ،وظاهرة ا ترادف ،وا ذي يسبب وع من ا ضبابية في إيصال ا مع ى
ا مقصود ،و ذ ك يشير إ ى ثرة ا جهود بدون أي مردود ُيذ ر.

()1

محمد حلمي هليل ،دراسة تقويمية حصيلة ا مصطلح ا لسا ي في ا وطن ا عربي ضمن (تقدم ا لسا يات في

األقطار ا عربية) ،وثيقة أصدرتها م ظمة ا يو س و ،دار ا غرب اإلسالمي ،بيروت ،1991 ،ص.287

()2

يوسف وغليسي ،إش ا ية ا مصطلح ،ص.54

* مع ى واحد يقابله عدة مصطلحات ،أو عدة مترادفات.
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

يتخب ط ا مصطلح ا قدي في صراع بين ا معتمدين على ا مصطلح ا تراثي ،أي ا الجئين إ ى
ا مصطلح ا قدي ا حديث ذو األصول ا غربية ،وهذا ما أشار إ يه "محمد عابد ا جابري" في تابه،
" حن وا تراث" « :ان ا هدف من ا مالحظات ا سابقة إثارة اإل تبا إ ى قضية ا م هجية األو ى ا تي
تواجه ا ف ر ا عربي ا معاصر في محاو ته إيجاد طريقة "مالئمة" لتعامل مع تراثه(.)1
مما سبق ذ ر ستطيع تلخيص "إش ا ية ا مصطلح ا قدي ا عربي" في ا قاط ا تا ية:
أوال :ا صراع بين ا متمس ين با مصطلح ا قدي ا قديم ،أو ا تراثي ،وبين ا فارين م ه ،أي ُدعاة
ا مصطلح ا قدي ا حديث ذو األصول ا غربية.
ثانيا :توسع ا علوم ،و ثرة ا م اهج ،وا ذي َتُ َج ع هما صعوبة إستقبال و قل ل هذ ا مصطلحات
ا جمة ،وا هائلة إ ى ا عربية.
ثا ثا :فوضى ا مصطلح ،أي ثرة ا مترادفات مصطلح واحد ،وهذا ما أدى إ ى عدم فهم ا مع ى
ا مقصود.
رابعا :عدم ا ت سيق بين ا متخصصين ا عرب في وضع ا مقابالت لمصطلحات ا غربية.
خامسا :إختالف* آ يات وضع ا مصطلح.

()1

محمد عابد ا جابري ،حن وا تراث ،قراءات معاصرة في تراث ا ا فلسفي ،ا مر ز ا ثقافي ا عربي ،ط ،6بيروت،

 ،1993ص .20-19

*

ا تي س تطرق إ يها في ص.9
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

 -3آ يات وضع ا مصطلح( :طرق تو يد ا مصطلح):
 -1-3اإلشتقاق:
أفضل تعريف إلشتقاق هو ا ذي قدمه "ا سيوطي"حيث يقول أ ه « :أخذ صيغة من أخرى
مع إتفاقهما مع ى ،ومادة أصلية ،وهيئة تر يب ها ،يدل با ثا ية على مع ى األصل ،بزيادة مفيدة،
ألجلها اختلفا حروفًا أو هيئة ،ضارب من ضرب»(.)1
إ طالقا من هذا ا تعريف فهم أن ه اك عدة صالت بين ا لفظ واألصل ،ومن أهمها:
االشتراك في ا مع ى وبهذا ت ون ا مشتقات متصلة بمع ى األصل دائما ،و ذ ك ت ون حروف
األصل ،وا لفظ ا مستث ى فسها ،ويحتفظ ا لفظ ا مشتق على فس ترتيب حروف األصل ،بغض
ا ظر عن اإلضافات ا تي تضاف لفظ ا مشتق مثل :أن شتق من "بسم اهلل" "بسملة".
 -2-3ا مجاز:
أفضل تعريف لمجاز هو ا تعريف ا ذي قدمه "محمد حسن عبد ا عزيز"حيث يقول« :ا جسر
ا ذي ت تقل عبر ا لمة من مد ول إ ى مد ول ،أو من حقل دال ي إ ى حقل دال ي آخر»(.)2
ست تج من خالل هذا ا تعريف أن ا مجاز يتجاوز ا مع ى ا حقيقي ل لمة ويتعدا إ ى مع ى
جديد ،أو آخر مثل :ا وقت ا سيف إن م تقطعه قطعك ،وه ا ا قطع يتجاوز مع ا األصلي إ ى
مع ى آخر وهو ا سرعة.

()1

ا سيوطي ،ا مزهر في علوم ا لغة ،وأ واعها ،تج :فؤاد علي م صور ،ط ،1دار ا تب ا علمية ،بيروت ،ب ان،

 ،1998ج ،1ص.275

()2
غويا د :عبد ا رحمن حسن ا عارف ،ط ،1عا م
محمد حسن عبد ا عزيز ،ا مصطلحات ا لغوية ،تمام حسان ر ً
ائدا ً
ا تب ،ا قاهرة ،2002 ،ص.301
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

 -3-3ا تّر يب:
من بين ا تعريفات ا مقدمة لتر يب أفضل تعريف هو ا ذي قدمه "جواد حس ي سماع ه"
بأ ه « :ا مصطلح ا م ون من لمتين أو أ ثر ،ويدل على مع ى اصطالحي جديد مؤ ف من
مجموع معا ي ع اصر »(.)1
ست تج من خالل هذا ا تعريف أن ا مصطلح ا مر ب يت ون من لمتين أو أ ثر حيث تحمل
مجموع معا ي هذ ا لمات مثل :أمراض فسية " ." maladies psychologiques
 -4-3ا ّنحت:
يعتبر ا حت من ا طرق ا معتمد عليها في ا ثير من ا تابات وهذا من أجل اإلختصار،
حيث يعرفه "أحمد مطلوب"«:أ تُ خ ك

من ك ا

أو أكثر،فيقا «:بس ل » من «بسم هللا

لرح ا لرحيم» و «حوقل» من «الحو وال قو الا باهلل»

( )2

ست تج من خالل هذا ا تعريف أن ا حت هو دمج لمتين أو أ ثر ،ويعد وع من أ واع
االختصار مثل :حت لمة حوقلة من ال حول وال قوة إال باهلل.
 -5-3ا تّعريب:
يساهم ا تعريب في توسيع ا لغة و موها ،حيث تعرفه "إيمان جالل ا سعيد" بأ ه« :نقل ل
األج بية ،ومع اها إ ى ا لغة ا عربية ،ما هي دون تغيير أو مع إجراء تغير ،وتعديل عليها حتى

()1

جواد حس ي سماع ة ،ا تر يب ا مصطلحي ،طبيعة ا ظرية وأ ماطه ا تطبيقية ،مجلة ا لسان ا عربي ،م تب

()2

أحمد مطلوب ،ا حت في ا لغة ا عربية ،م تبة ب ان ا اشرون ،ط ،2002 ،1ص.44-43

ت سيق ا تعريب ا رباط ،ع ،2000 ،50ص.43
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

ي سجم ُطقها مع ا ظامين ا صوتي وا صرفي لغة ا عربية تتفق مع ا ذوق ا عام لسامعين،
()1

و تسيير اإلشتقاق م ها ،وع د تغير يسمى معرباً».

ست تج من خالل هذا ا تعريف أن ا تعريب يع ي قل ا لفظ األج بي إ ى ا لغة ا عربية داالً
ومد والً مثل :ا َب ْه َرُج( ،ا باطل) ،لمة معربة من ا فارسية ( َ ْبهَ َرْ).
 -6-3ا تّرجمة:
تُعد ا ترجمة عامالً من عوامل ا تطور ،وا تمازج بين ا شعوب واألمم ،وعن طرقيها تُ قل ا عديد من
ا دراسات ،وا مصطلحات ا علمية ا جديدة،حيث يعرفها "محمد عزت جاد" بأ ها « :قل ألف ار من
غة إ ى غة أخرى ،ال ت تمل إال بمراجعة ا مترجم ما ترجمه ،تمثل ا ترجمة ا حبل ا عصبي
ا رئيسي في سريان فعا ية ظرية ا معرفة ،وتدفع إ يه ا ب اء ا حضاري ،أن ت ون ا وسيلة األو ى
تحقيق عا مية ا خطاب ا ف ري ،بين ا جماعات ا بشرية واإلجتماعية ،و ذ ك بين ا حقول ا معرفية
ا مختلفة إ ى ا درجة ا تي يم ن أن تتوقف بدو ها عجلة ا علم وا تطور»(.)2
فهم من خالل هذا ا قول أن ا ترجمة هي ا تي تساهم في ا تطور وا تقدم ،وهذا ب قل ا دال ة من
ا لغة األصل ،إ ى ا لغة ا هدف حيث تحقق ا تواصل وا تبادل ا ف ري بين مختلف ا مجتمعات مثل:
ترجمة " "Termبـ "ا مصطلح".
ست تج من خالل ل ما ذ را سا فا أن ا ترجمة وا تعريب ،واإلشتقاق ،وا مجاز ا ذين يساهمون
في توسع ا لغة و موها ،ع س ا حت وا مجاز ا ذين يساهمون في تقليص ا لغة ،هذا من جهة ومن
مترجما،
جهة أخرى الحظ أن ا مصطلح ا قدي ا عربي في غا ب األحيان جد إما معرًبا ،أو
ً
فآ ية ا ترجمة وا تعريب هما األ ثر إستعماال.
) (1إيمان جالل ا سعيد ،ا مصطلح ع د رفاعة ا طهطاوي بين ا ترجمة وا تعريب ،ص.113
()2

محمد عزت جاد ،ظرية ا مصطلح ا قدي ،ا هيئة ا مصرية ا عامة ل تاب ،2002 ،ص.97
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

 -4سمات ا مصطلح( :صفاته).
مفردا أو مر ًبا:
 -1-4ي ون ً
يتحدث "محمد عزت جاد" في تابه " ظرية ا مصطلح ا قدي" عن صفة من صفات
ا مصطلح ويقول« :ا مصطلح لمة أو مجموعة لمات من غة متخصصة»(.)1
مفردا ،ما يستطيع أن ي ون
ست تج من خالل هذا ا قول أن ا مصطلح يستطيع أن ي ون ً
مر ًبا ،أي م ون من لمتين أو أ ثر.
متخصصة:
ضيق في دال ته ا
 -2-4تعبير خاص ّ
ّ
من خالل ا تعريفات ا سابقة ا تي قدم اها لمصطلح الحظ بأ ها لها ،أشارت إ ى ضرورة
إتصافه -ا مصطلح -با خصوصية ما عرفه "ا جرجا ي"« :تعبير خاص ضيق في دال ته
ا متخصصة ،وواضح إ ى أقصى درجة مم ة»(.)2
أي أن من ضروريات ا مصطلح أن يتميز بأحادية ا دال ة في مجال ا تخصص.
اضحا ودقيقًا:
 -3-4ي ون و ً
يعتبر ا وضوح من أهم صفات ا مصطلح ،وهذا من أجل أن ي تسب خصوصية ،ويتميز عن
ا مفردات األخرى ،وهذا ما يبي ه ا هذا ا تعريف أن ا مصطلح هو« :مفهوم مفرد ،أو عبارة
وحدد في وضوح ،هو تعبير خاص ضيق في دال ته
مر بةإستقر مع اها ،أو باألحرى استخدامها ُ
ا متخصصة ،وواضح إ ى أقصى درجة»(.)3

()1

محمد عزت جاد ،ظرية ا مصطلح ا قدي ،ص.29

( )2علي محمد شريف ا جرجا ي ،ا تعريفات ،ص.12

( )3محمود فهمي حجازي ،األسس ا لغوية علم ا مصطلح ،ص.12-11
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

ذا ك ا تعريف ا ذي قدمه "عبد ا رحمان عبد ا عزيز ا فاضل" لمصطلح« :ا لفظ ا دال بش ل
واضح ،ودقيق لمفردات»(. ) 1
أي أن ا دقة وا وضوح يجعالن ا مفردة مصطلحا ،أي أ هما –ا دقة وا وضوح -من
ضروريات ا مصطلح.
دائما في سياق ا ّنظام ا خاص :
 -4-4يرد ً
يعرف "محمود فهمي حجازي" ا مصطلح بأ ه« :اسم قابل لتعريف في ظام متجا س ي ون
مفهوما»(.)2
تسمية حصرية ،وي ون م ظ ًما ،ويطابق دون غموض ف رةً أو
ً
ُيقصد من هذا ا الم أن مع ى ا مصطلح ،حدد من خالل وجود داخل ظام إصطالحي
تجمع بي هم عالقات مشتر ة (داخل تخصص واحد).

()2

رشيد عزي ،إش ا ية ا مصطلح في ا مؤ فات ا عربية ،رسا ة ا ماجستير ،جامعة أ لي مح د أو حاج ،ا بويرة،

 ،2009ص.4
()2

محمود فهمي حجازي ،األسس ا لغوية علم ا مصطلح ،ص.12
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

 -5ا جهود ا مصطلحية في ا جزائر:
من أهم جهود ا قاد ا جزائريين ا تي تستحق ا ذ ر:
 -1-5جهود* "عبد ا ما ك مرتاض":
يعتبر من أهم ا قاد ا جزائريين ،ا ذين غيروا مسار ا قد ا جزائري من ٍقد بعيد عن اإلتجا
ا علما ي – ا قائم على ا دقة -إ ى قد متجه إتجا علمي ،دقيق ،وهذا ما أشاد به ا عديد من
تاجا قدًيا ،وأ ثرهم تقلب
ا باحثين ،وم هم" :يوسف وغليسي" ،ا ذي قالْ « :
زر ا قاد ا جزائريين ً
أغ ُ
تأثير في ا خطاب ا قدي ا عربي
وعيا بإش ا ية ا مصطلح ،وأعظمهم ًا
من م هج إ ى آخر ،وأشدهم ً
ا معاصر ،وأو هم ريادة لم اهج ا حديثة»(.)1
من ه ا ست تج أن "عبد ا ما ك مرتاض" أثرى ا قد ا جزائري وهذا من خالل ا تقا ه من م هج
إ ى آخر ،ومزجه بين ا قديم وا حديث ،و ذ ك من خالل ما ذ ر في مؤ فاته "في ظرية ا قد"،
"ا ص األدبي من أين إ ى أين" " ،ظرية ا قراءة"" ،األدب ا جزائري ا قديم"" ،تحليل ا خطاب
ا سردي" حيث ُعرف ا ت اص في هذا اإلخير« :ا ت اص ل ص اإلبداعي األ سجين ا ذي ال ُيشم،
وال ُيرى ،ومع ذ ك ال أحد من ا عقالء ي ر بأن ل األم ة تحتويه ،وأن ا عدامه في أيها يع ي
اإلخت اق ا محتوم»(.)2

*

اقد وأديب جزائري ،و د  10أ توبر 1935م بتلمسان ،أستاذ جامعي ،حاصل على ا د تو ار في األدب ،ويعد

مرجعا في ا دراسات األدبية وا قدية ،وهذا من خالل ا م ا هائل من ا تب ا تي أ فها.
()1

يوسف وغليسي ،ا قد ا جزائري ا معاصر ،من األ سو ية إ ى األ س ية ،دار ا شائر ل شر واالتصال ،ا جزائر،

()2

عبد ا ما ك مرتاض ،تحليل ا خطاب ا سردي ،ديوان ا مطبوعات ا جامعية ،ا جزائر ،1995 ،ص.278

 ،2002ص.191
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ا فصل األول:
جد

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

ذ ك يطرح عدة تق يات في تحليل ا ص ،وتف ي ه ،أي ا تحليل ا تف ي ي ،في تابه

ار أف ا ار ( ،)....ثم ُيعاد تط يبه ،أو
اء ،أجزاء ،وأف ًا
"مدخل في ا قراءة" :تقويض غة ا ص أجز ً
( )1

ب اؤ  ،أو تر يب غته على ضوء تائج* ا تقويض»

فهم من هذا ا قول أن "عبد ا ما ك مرتاض" يدعو إ ى ا ب اء بعد ا هدم ،ويستعمل لمة
"تقويض" أل ها تتجاوز ا تدمير وا هدم ،حيث تهدم ا شيء ا مف ك ذ ك ،و ست تج عدة مالحظات،
وهي أن "مرتاض" يختار ا مصطلحات ا تي يوظفها في تعريفاته إختيا ار دقيقا ،تفي هذ
ا مصطلحات با غرض وا مع ى ا مراد توصيله ،ويحرص ثي ار على أن ت ون مصطلحاته ،واضحة،
أو متسمة با وضوح ،وا خصوصية.
 -2-5جهود *"ا سعيد بوطاجين":
يعد من أهم ا قاد ا جزائريين ا معاصرين ،ا ذين ساهموا في ا عديد من ا قضايا ا مصطلحية،
تابيه" :ا ترجمة وا مصطلح"" ،اإلشتغال ا عاملي" ،ومن بين هذ
وا تي جدها في ل من
ْ
ا مساهمات:
 ا بحث على ا طرائق ا مم ة تف يك شفرات ا خطاب وترقية ا قراءة واإلبداع. تحديد بدقة ا مدو ات ا مصطلحية ا مستعملة في ا حقول ا قدية ،ومحاو ة ربطها باإلرثا لغوي ا عربي ،ومختلف ا معارف اإل سا ية وهذا ما يظهر من خالل قو ه« :ال يوجد أي
*مرادف لمة "هدم" ،ومجاوز ه ،ويع ي هدم ا شيء ا مف ك.

()1

عبد ا ما ك مرتاض ،مدخل في قراءة ا حداثة،ديوان ا مطبوعات ا جامعية ،ا جزائر،1982،ص.13

* و د  6جا في  1985م بـ :تا سا ة ،والية جيجل با شرق ا جزائري ،تخرج من جامعة "ا سربون" ،بباريس ،ومن
ا جزائر معهد األدب ا عربي ،وهو أستاذ جامعي ه عدة مؤ فات م ها" :ما حدث ي غدا" 1998م ،وفاة ا رجل

ا ميت"  ،2003وهما مجموعتان قصصيتان ،وترجم ا عديد من ا تب أهمها رواية " جمة" " " "nadjmaل اتب
ياسين".
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

تخصص دقيق م يتأثر في مفاهيمه ،ومصطلحاته بحقول معرفية أخرى قد تزود ب ثير
من ا عبارات ،وا مصطلحات»(.)1
هذا ا قول يوضح ا مساهمة "بوطاجين" في تحديد ا مدو ات وربطها باإلرث ا لغوي.
 إثراء ا قاموس ا عربي حيث يستعمل مصطلح « َهِدب ا»( ،)2ا م حوت من لمتين (هدم ،وب اء).-

جد ذ ك يقدم تعريف لتعريب ويقول أ ه« :مجموع ا مصطلحات ا تي ت تقل إ ى ا عربية
وتت اغم مع طبيعتها ا ب ائية ،وا صوتية تغدو م ها ،واألمثلة على ذ ك ثيرة بحيث يتعذر
حصرها أو حتى معرفة أصلها في بعض ا حاالت»(.)3
يقصد ه ا قل ا لفظ األج بي إ ى ا لغة ا عربية داال ،ومد وال ،ويشير ذ ك إ ى ثرة
ا تعريب.
ست تج من خالل ل ما سبق أن "ا سعيد بوطاجين" أضاف ا ثير إ ى ا ساحة ا قدية

ا جزائرية ،ويظهر هذا من خالل ا تعريفات ا تي قدمها مختلف ا مصطلحات ا ب يوية،
األسلوبية ،)...و ذ ك من خالل تقديمه تق يات وآ يات ترقية ا قراءة ،و ل أ واع ا خطاب.

()1

ا سعيد بوطاجين ،ا ترجمة وا مصطلح في إش ا ية ترجمة ا مصطلح ا قدي ا جديد ،م شورات اإلختالف ،ا دار

ا عربية لعلوم اشرون ،ا جزائر ،2009 ،ص.115

()2

ا سعيد بوطاجين ،اإلشتغال ا عاملي -دراسة سيميائية ،م شورات اإلختالف ،ا دار ا عربية لعلوم اشرون،

()3

ا سعيد بوطاجين ،ا ترجمة وا مصطلح ،ص.109

ا جزائر ،2000 ،ص .170
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

 -3-5جهود "*يوسف وغليسي":
يعتبر تاب "يوسف وغليسي"" ،إش ا ية ا مصطلح في ا خطاب ا قدي ا عربي ا جديد "-من
أشهر ا تب ا قدية ا تي تحدثت على ا مصطلح ا قدي ا عربي ،وهذا ما لتمسه من خالل تصفح ا
ل تاب ،حيث ست تج أ ه عا ج إش ا ية ا مصطلح بش ل أعمق وأوسع ،وهذا ما ُيبي ه في مقدمة
تابه « :وحتى ي ون ا جهد أ مل ،وا فع أعم ،وا رؤية أبعد وأوسع وأعمق ،وأشمل (قدر اإلم ان،
وحد ا مستطاع) ،آثرا أن ؤطر موضوع ا بحث بهذا اإلمتداد ا زما ي ا م افئ عمر ا خطاب،
ا قدي ا مقصود ،ا ممتد من بدايات رحلة ا قد ا عربي مع ا م اهج ا جديدة ،أي من بدايات
سبعي يات ا قرن ا عشرين»(.)1
إ ى جا ب ل ما ذ را جد أن "يوسف وغليسيي" في تابه سا ف ا ذ ر ،قام بدراسة في
ا حقول ا مصطلحية ،أي أ ه قسم ا مصطلحات حسب ا تمائها حقو ها ا دال ية ،وهذا ما جد في
قو ه « :ره ا ا باب ا ثا ي دراسة ا حقول ا مصطلحية في ا خطاب ا قدي ا عربي ا جديد ،من
حيث ماهيتها ا دال ية»(.)2
ذ ك توصل إ ى مجموعة من ا تائج ا مهمة ،وا تي أضافت ا ثير لساحة ا قدية ،وم ها:
« تتداخل ا حقول ا مصطلحية في ا خطاب ا قدي ا عربي ا جديد تداخال مريعا ،تفسيران أساسيان:
أو هما هو تداخلها أصال في مهدها األج بي ( )...أما ثا يهما في من في أن تداخل تلك ا حقول

* يوسف وغليسي بن سعيد ،و د عام 1970م بس ي دة ،تحصل على شهادة ا ليسا س من معهد اآلداب وا لغة
ا عربية عام  1993م ،بقس طي ة ،ومتحصل على ا د تو ار  ،ه عدة دواوين شعرية من أهمها" :أوجاع صفصافة في
موسم اإلعصار" ،ومن أهم تبه" :إش ا ية ا مصطلح"" ،ا قد ا جزائري من األ سو ية ا ى األ س ية".

()1
()2

يوسف وغليسي ،إش ا ية ا مصطلح ،ص.12
فسه ،ص.14
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مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

ا فصل األول:

على مستوى ا دراسة ا م هجية ا واحدة هو مظهر من مظاهر ضيق ا خطاب ا قدي ا عربي يقيد
ا م هج ا واحد.)1( »...
وه ا جد يشير إ ى مش لة في غاية األهمية ،وا تي تواجه ا مصطلح ا قدي ا عربي وهي
تداخل ا حقول ا مصطلحية.
أما في تابه "ا قد ا جزائري ا معاصر من األ س وية إ ى األ س ية " تحدث عن أهم ا قاد
ا جزائريين ،من بي هم "عبد ا ما ك مرتاض" وا ذي قال ع ه« :أغزر ا قاد ا جزائريين تاجا قديا
( )2

( )...وأو هم ريادة لم اهج ا حديثة»

ست تج من ل ما سبق ،و ل ما ذ را أن" يوسف وغليسي" درس قضية "ا مصطلح" وبحث
فيها بعمق ،وبحث ذ ك في ل ا دراسات ا سابقة لمصطلح ،وقدم آراء حول هذ ا دراسات.
ذ را جهود ل من "يوسف وغليسي" و"ا سعيد بوطاجين" تقديم ف رة عامة ،على أعما هما
ا قدية ،وطريقتهما في معا جة ا مصطلح ا قدي ،أل ا س قوم بدراسة مقارة في ا فصل ا ثا ي من
هذا ا بحث ،بين تابيهما "إش ا ية ا مصطلح-في ا خطاب ا قدي ا عربي ا جديد "-و"ا ترجمة
وا مصطلح-في إش ا ية ترجمة ا مصطلح ا قدي ا جديد ،"-ألن ل هذا يساعد ا في تحليل ا
وشرح ا ،وا مقارة بين تابيهما.
ذ ك ست تج أن قضية ا مصطلح في ا جزائر هي إمتداد قضية ا مصطلح ا قدي ا عربي،
فجهود ا قاد ا جزائريين م ملة لجهود ا عربية.

()1
()2

يوسف وغليسي ،ا قد ا جزائري ا معاصر من األ سو ية إ ى األ س ية ،ص.509
يوسف وغليسي ،ا قد ا جزائري ا معاصر من األ سو ية إ ى األ س ية ،ص.191
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ا فصل األول:

مصطلحية في ا جزائر
ماهية ا مصطلح ا ّنقدي وا جهود ا
ّ

خالصة ا فصل األ ّول:
ستخلص مما سبق أن:
 ه اك عد ة تعريفات لمصطلح سواء ع د ا عرب ،أو ع د ا غرب ،إال أن ل هذ ا تعريفات تدورحول مع ى واحد وهو أن ا مصطلح فظ معين بين قوم معين.
 ا مصطلح ا قدي يع ي إخراج ا مصطلح من دال ته األو ية ا معجمية ،إ ى دال ته ا قدية،يصبح مصطلحا قديا.
 تعود إش ا ية ا مصطلح ا قدي إ ى عدة أسباب أهمها ثرة ا مترادفات في ا لغة ا عربية ،توسعا علوم وا م اهج ا لذان يش الن عج از في مقابلة ل هذ ا مصطلحات ،و ذ ك عدم ا ت سيق بين
ا متخصصين ا عرب إضافة إ ى إ قسام ا مصطلح ا قدي إ ى مصطلح تراثي ومصطلح قدي
جديد.
 لمصطلح ا قدي ا عربي آ يات وضعه ،أو بصيغة أخرى طرق تو يد  ،من أهمها ا ترجمة،ا تعريب ،اإلشتقاق ،ا تر يب ،ا حت ،و ن ا ترجمة وا تعريب هما األ ثر إعتمادا.
-

مفردا ،أو مر ًبا،
لمصطلح سمات ،أو صفات يتصف بها عن مختلف األ فاظ وهي :أن ي ون ً
اضحا ،ودقيقًا ،وي ون ًا
خاصا ضيقًا.
تعبير
أن ي ون و ً
ً

 -ه اك عدة جهود قدية جزائرية تستحق ا ذ ر

ا اخترا جهود "عبد ا ما ك مرتاض" أل ه من

أ ثر ا قاد شاطاً في ا ساحة ا قدية ا جزائرية ،وذ را ذ ك جهود "ا سعيد بوطاجين" و"يوسف
وغليسي" ،خدمةً موضوع بحث ا ،أل ا س قوم بدراسة مقارة بي هما ،إ ى جا ب مجهوداتهم
ا قدية.
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
 -1-3مصطلح " "actualisationبين "السعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي".
المصطلح
Actualisation

عند "يوسف وغليسي"

عــند "السعيد بوطاجين"

أورد "وغليسي" هذا المصطلح في ص  438من كتابه حيث

أما "بوطاجين" فاورد هذا المصطلح في ص  48من كتابه

يقول« :هذه الحدثنة ،تبدو أدنى إلى المفهوم الثاني

ويقول « :إن الحديث عن (إلقاء خطب راقية شكال ومضمونا)،

األول

قبليا لتفادي زالت أسلوبية،
يفرض تحيينا "ّ "actualisation

""modernisation

منها

إلى

المفهوم

" "actualisationالذي يحيل على ما يجعلنا أكثر إص ار ار

الالحقة».
وبنائية ،وتركيبية
وبنائية ومصطلحية في الدراسات ّ
ّ
ّ

على ترجمة بـ (التحقيق)».
نستنتج مما سبق ذكره أن "وغليسي" اختار مصطلح

أما

"التحقيق" مقابال لـ "."actualisation

"."actualisationأما

33

"بوطاجين"

فاختار

مصطلح

"التحيين"

مقابال

لـ

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

ونالحظ أن "وغليسي" ذكر في كتابه ترجمة "مرتاض"
لـ" "actualisationبالحدثنة ،ورفضها رفضا قاطعا ،ويؤكد

"بوطاجين" ترجم مصطلح " "actualisationدون أن يشير إلى
المقدمة لهذا المصطلح.
الترجمات األخرى ّ

على أن الترجمة األصح هي "التحقيق".
نالحظ أن "وغليسي" رّكز على التمييز بين مصطلحي
" "actualisationو" "modernisationومختلف المقابالت

أما "بوطاجين" فذكر فقط "."actualisation

المقدمة لهذين المصطلحين.
ّ
ذكر "وغليسي" هذا المصطلح كمثال ،عندما كان يتحدث

أما "بوطاجين" فتحدث عليه في جملة فقط ،وأورده عندما كان

على آليات اإلصطالح ،وبالضبط المصطلح المشتق في

يتحدث على الغموض والميوعة الذي كان عنوان فرعي للعنوان

حوالي فقرة.

الرئيسي " ،المجمع الجزائري للغة العربية".

نستنتج أن "وغليسي" استعمل " "actualisationكمصطلح

عكس "بوطاجين" الذي لم يعرف ولم يؤصل لـ""actualisation
 ،ألنه ذكره ككلمة فقط و ليس كمصطلح
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
وقدم تعريفا له في التهميش
أصل "وغليسي" لهذا المصطلح ّ
ّ

عكس "بوطاجين" الذي لم يعرف ولم يؤصل لـ""actualisation

ويقول« :يمكنني أن أُعرف هذا المصطلح على أنه انتقال

بصفة عامة.

بالحدث اللغوي من وجوده بالقوة إلى الوجود بالفعل ،»...كما
أصل له ألنه أورده كمصطلح.
كما أبدى كذلك "بوطاجين" برأيه.

أبدى "وغليسي" برأيه بكل صراحة.
اعتمد على تقنية الترجمة في نقل المصطلح للعربية.

كذلك "بوطاجين" اعتمد التقنية نفسها

يتعمق "وغليسي" في دراسة هذا المصطلح ،مثلما درس
لم ّ

كذلك "بوطاجين" ذكر

المصطلحات األخرى.

يعمق في دراستها
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" ،"actualisationككلمة فقط ،ولم

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

نستنتج من هذه االختالفات حول مصطلح " "actualisationأن المقابل األقل استعماال وشيوعا هو "التحقيق"  ،وكذلك بعيد على
المعنى المركزي للمصطلح األجنبي" "actualisationالذي يعني التحيين .ونالحظ أن "التحيين" أكثر شيوعا لمقابله "،"actualisation
وأكثر استعماال وكذلك أدق وأقرب للمصطلح األجنبي.

36

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
 -2-3مصطلح " "analogieبين "السعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي".
المصطلح
Analogie

عند "يوسف وغليسي"

عند "السعيد بوطاجين"

أورد "بوطاجين" هذا المصطلح في ص 169من كتابه :أما و"غليسي" فيورد هذا المصطلح في ص 249من كتابه
«يتضح من الجدول أن هناك اتفاقا حول مصطلح قياس ويقول« :تستعمل كلمة ) (Ressemblanceالتي قد تعني
كمرادف  analogieإال أننا نالحظ بعض التنويع الذي ال "المماثلة" في العربية ،وحين تريد العالقة بين الناس في األشكال
غ له ،ثمة مسافة ما بين الترجمة واألخرى في الكتاب أو األذواق ،تستعمل كلمة ) (Analogieالتي قد نخصها بـ
مسو َ
ّ
"المشابهة في العربية"».

ذاته ،أو بين كتاب وآخر للمؤلف نفسه».

مما سبق ذكره نستنتج أن "بوطاجين" يفضل مصطلح "قياس" -أما

"وغليسي"

لمقابلة "."Analogieإذن أول اختالف هو اختالف من حيث "."Analogie
صياغة المصطلح "فبوطاجين" اختار مصطلح "القياس".
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فاختار

مصطلح

"المشابهة"

لمقابلة

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

تحدث "بوطاجين" على مصطلح " "Analogieفي حوالي -أما "وغليسي" فتحدث على " "Analogieفي حوالي سطر،
صفحة ،وقد ذكر هذا المصطلح كمثال في الفصل األخير من ذكره عندما كان يتحدث على تعريفات السميائية ،التي ذكرها في
كتابه المعنون "بترجمة المصطلح ومسألة التفاوت" ،الذي الفصل الثالث "الحقل السيميائي" من الباب الثاني "المصطلح
النقدي الجديد واشكالية الداللة" (دراسة في الحقول المصطلحية).

يعالج فيه "اإلشكالية المصطلحية".

نالحظ أن "بوطاجين" أدرج هذا المصطلح في جدول رقم ( )8لم يشر اختالف الترجمات المقدمة ل"."Analogie
ص ،168حيث يبين فيه إتفاق الكتب والمعاجم على ترجمة -أما "وغليسي" فلم يدرج مسرد لكي يورد فيه المصطلحات
" "Analogieبـ "قياس" ،من بينها "قاموس اللسانيات" لـ "عبد المذكورة في كتابه.
السالم المسدي" ص ،249وكذلك كتاب "البنيوية في -كذلك "وغليسي" اعتمد على تقنية الترجمة.
اللسانيات"ل"محمد الحناش" ،ص 17حيث يذكر أصل -أما مصطلح "المشابهة" فيعتبر أقل استعماال وشيوعا وتداوال
مصطلح ":"Analogie

مقارنة بمصطلح "قياس" ،ألنه

 An+logieمعناه "تشابه جزئي بالمقارنة

مجاالت ويحمل عدة معاني ،إذن هو ليس مصلحا دقيقا.
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مصطلح مستعمل في عدة

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

يشير "بوطاجين" إلى اختالف ترجمة مصطلح واحد لمؤلف واحد بعدة مقابالت ،حيث أعطى مثال على ذلك وهو أن"عبد
السالم المسدي" قام بترجمة " "Analogieفي قاموس اللسانيات بـ "قياس" ،أما في كتاب "األسلوب واألسلبة" بـ "تمثيل" و"مماثلة".
ذكر "بوطاجين" هذا المصطلح في مسرد الكتاب الذي أثبت فيه المصطلحات كما وردت في الترجمات العربية ص،218
حيث أن مصطلح " "Analogieورد في الترجمات العربية بمقابل "قياس" .واعتمد بوطاجين في نقل هذا المصطلح إلى العربية
على تقنية الترجمة .ونستنتج مما أن مصطلح "قياس" أكثر استعماال وشيوعا ،وهذا ما الحظناه في الكتب والمعاجم العربية ،حيث
قابلوا مصطلح " "Analogieبـ "قياس".إلى جانب شيوع مصطلح "قياس" نالحظ أنه أدق وأوضح مقارنة ب "المشابهة".

39

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
 - 3-3مصطلح " "communicationبين "السعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي".
عند "السعيد بوطاجين"

المصطلح

عند "يوسف وغليسي"

 communicationأورد "السعيد بوطاجين" هذا المصطلح في ص 199من كتابه أما "يوسف وغليسي" فأورده في ص 497حيث تبنى رأي "عبد
أما تواصل فمن الوصل والوصال ،لذلك نرى أن هذه المالك مرتاض" و"السميائيين العرب" في ترجمة هذا المصطلح
ويقولّ « :
اللفظة أكثر داللة ألنها شاملة ،في حين أن مصطلح التبليغ يبدو بـ "اإلبالغ".حيث قال على "مرتاض" « :يستوقفنا عبد المالك
جزئيا ،أي مشموال في التواصل ،وقد يكونا اإلتفاق الحاصل مرتاض حيث يثير مدى أهمية تدبر مفهوم هذه السابقة أو تلك
راجعا إلى هذا الفهم ،ألن كلمة إبالغ قد تعني أم ار آخر إن الالحقة قبل الشروع في ترجمة أي مصطلح أجنبي ،وذلك حيث
يقف على مصطلح " "communicationالذي تداولته الكتابات

أُعيدت إلى الوضع».

نستنتج مما سبق ذكره أن "بوطاجين" يفضل مصطلح "التواصل" العربية بترجمات مختلفة (التواصل ،الخطاب ،اإلبالغ ،التبليغ،
التحاور )...فيختار (التبليغ) و(اإلبالغ) دون سائر الترجمات،

مقابال لـ "."communication

يرى "بوطاجين" أن المصطلح األكثر داللة لمقابلة اعتبا ار بمعنى يتعلق بالالحقة التي ينتهي بها المصطلح
األجنبي".

" "communicationهو "التواصل" .
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
نالحظ

أن

"بوطاجين"

ذكر

المصطلح أما على السميائيين العرب« :اصطنع السيمايائيون العرب

هذا

" "communicationفي جدول رقم  18ص  197وذكر كل مصطلح (التبليغ) و(اإلبالغ) مقابال للمصطلح األوروبي
الترجمات التي قدمت له في  10معاجم وكتب منها":اتصال" " ،"communicationوهو في تمثلنا أدق وأدل ،على هذا
في كتاب "مدخل إلى علم اللغة" و"إبالغ" في كتاب "نظرية المعنى من مصطلح (التواصل) الذي قد يشيع في كتابات
التلقي" و"تواصل" في معجم علم النفس" ،وأشار إلى أصلها بعض النقاد العرب المعاصرين».
أما وغليسي فتبنى رأي "مرتاض" والسيميائيين العرب" وهو

الالتيني.

مقابلة " "communicationبـ "التبليغ".
نالحظ أن "بوطاجين" ذكر رأيه الخاص والمقابل الذي يفضله أما "وغليسي" فلم يحسم رأيه في هذا فالمصطلح ولكنه يميل
مقابلة التبليغ" بـ ""communication

أال وهو "التواصل".

تحدث "بوطاجين" على هذا المصطلح في حوالي ثالث صفحات أما "وغليسي" فأورده ،كمثال على ترجمة المصطلح واشكالية
حين كان يتحدث على ترجمة المصطلح ومسألة التفاوت السوابق واللواحق " "préfixes ; suffixesالتي تحدث عليها
في ص 494وشرحها في الهامش كذلك.

وبالتحديد في "إشكالية مصطلحية".
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

يصرح برأيه ،واكتفى بتبني رأي
عكس "وغليسي" الذي لم
ّ

المقدمة لهذا المصطلح في كل من
لقد ذكر التعريفات ّ

"قاموس المصطلحات األدبية" ل"مجدي وهبة" بيروت " ،1974مرتاض" و"السيميائيين العرب".
أما "وغليسي" فتحدث عليه في حوالي نصف صفحة فقط ،الذي
"معجم المصطلحات اللغوية واألدبية" لـ "علية عزت" القاهرة ّ
أدرجه كمثال في "ترجمة المصطلح ،واشكالية السوابق واللواحق

 ،1994كذلك القاموس الفرنسي ""Larousse

أصل أما
عمق في دراسة هذا المصطلح و ّ
نالحظ أن "بوطاجين" ّ
له.

وغليسي"

فلم

يعمق

في

دراسة

مصطلح

" "communicationوظفه كمثال فقط.

أورد "بوطاجين" مصطلح " "communicationفي مسرد

أما "وغليسي" فلم يدرج مسردا لكي يورد المصطلح فيه.

الكتاب الذي اثبت فيه المصطلحات كما وردت في الترجمات

نفس التقنية

العربية ص218

المصطلح.

نالحظ أن "بوطاجين" استعمل تقنية الترجمة في نقل مصطلح

نالحظ كذلك أن مصطلح "اإلبداع" مستعمل فهناك العديد

أن

من المعاجم والكتب اعتمدت هذا المصطلح منها "نظرية

مصطلح "التواصل" هو أول مصطلح يتبادر إلى ذهن

التبليغ بين الحداثة الغربية والتراث العربي" لـ "عبد المالك

" "communicationإلى العربية.أول ما نستنتجه

42

التي اعتمدها "وغليسي" في نقله لهذا

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

اإلنسان عندما تقول له " ،"communicationانطالقا من

مرتاض" وكذلك قاموس ل"لمسدي" ،وبالرغم من ذلك إال أن

هنا نفهم أن "التواصل" أكثر شيوعا واستعماال مقارنة

مصطلح "اإلبالغ" اقل شيوعا ،واستعماال مقارنة بـ

بمصطلح "اإلبالغ".حيث نجد العديد من الكتب والمعاجم

"التواصل".

تستعمل مصطلح "التواصل" منها كتاب األلسنة لميشال

عدم اعتماده على المراجع األجنبية ،وعدم التأصيل لهذا

زكريا ،اللسانيات واللغة العربية لـ " عبد القادر الفاسي" نالحظ

المصطلح ،عدم إبداء رأيه ،فكل هذا أدى إلى عدم اختيار

صرح برأيه ،واعتمد على مراجع أجنبية في
أن "بوطاجين " ّ

مصطلح دقيق ،كما تأثره بأستاذه "مرتاض" دفعه إلى تأييد

اختيياره مقابال لـ " ،"communicationوهذا ساعده على

رأيه دفعه في ترجمة مصطلح ""communication

اختيار مصطلح أدق ،وأوضح.
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

 -4-3مصطلح " "connotationبين "السعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي".
المصطلح
connotation

عند "يوسف وغليسي"

عند "السعيد بوطاجين"
أورد "بوطاجين" هذا المصطلح في ص 187من كتابه حيث

أما "وغليسي" فأورد هذا المصطلح في ص 444من كتابه ،ويقول« :

يقول أن « :من المحتمل أن ال يرد المصطلح ،كما هو عليه

ينسحب على المصطلح المجازي (ظل المعنى) ،أو (ظالل المعاني)،

اآلن ولكن السبق المفهومي قائم ،وال يمكن محوه ،أو

الذي انتخبه الكثير (محمد عصفور ،علي القاسمي" ،محمد عناني" ،عبد

اإلعتقاد بغيابه ،ألن اإليحاء ليس غريبا في الدراسات

القادر

لمصطلح

سوغات منطقية لهذه الترجمات
القديمة ،ومن ثم ال نجد ُم ّ

( ،)connotationوالحقيقة أن "الظّ ّل" ،ضوء شعاع الشمس إذا استترت

التي تزيد المصطلح تعقيدا بدل تقريبه من المتلقي ،خاصة

عنك بحاجز ،ومنه يجوز أن يكون (ظل المعنى) هو ذلك المعنى

عندما نعلم أن المصطلح ليس جديد ،وال يحتاج إلى بحوث

اإليحائي الضمني "المستتر" وراء "حواجز" اللغة الكثيفة ،المحجوز خلفها،

معمقة إليجاد ما يعادله في العربية»

المتموقع في غموض الظالل ،بمنأى عن أشعة الشمس.وهو موقع

الفاسي،)...

لمقابلة

المفهوم

اللساني

والنقدي

متعارض مع المعنى األولي (الحقيقي ،التقريري ،التعييني ،الصريح)...
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
مما سبق ذكره نستنتج أن "بوطاجين" يفضل مصطلح "إيحاء"

فهذا ( )dénotationظاهر ،واضح وضوح الشمس ،وذلك مستتر في

مقابال لـ "." connotationإذن أول اختالف هو اختالف هو

ظالل اللغة الفنية الوارفة».

اختالف من حيث صياغة المصطلح فـ "بوطاجين" اختار أما "وغليسي" فاختار مصطلح "ظل المعنى" مقابال لـ "." connotation
عكس "وغليسي" الذي اختار "ظل المعنى".

"اإليحاء".

تحدث "بوطاجين" على "اإليحاء" في حوالي ثالث صفحات من أما "وغليسي" فتحدث عليه في حوالي فقرتين وأدرجه كمثال على المصطلح
ص 184إلى ص ،187وقد ذكره كمثال في القسم األخير من المجازي ،الذي اعتبره آلية من آليات االصطالح.
كتابه المعنون بـ "ترجمة المصطلح ،ومسألة التفاوت" ،وبالضبط
في "إشكالية مصطلحية".
نالحظ أن "بوطاجين" أدرج هذا المصطلح في جدول رقم ( )14أما "وغليسي" لم يشر إلى هذا التضارب بل أشار فقط إلى مصطلح (ظل
ص ،184حيث ذكر فيه العديد من الترجمات المقدمة لمصطلح المعنى) الذي اتفق عليه كل من (محمد عصفور ،علي القاسمي ،محمد
" ،" connotationفي العديد من الكتب ،والمعاجم مثل :عناني.)....
تضمين ،إيحاء ،في "قاموس اللسانيات" لـ "عبد السالم المسدي"
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
 ،1984ص ،234وكذلك أصل المعنى الموضوعي ،في "المعجم

عكس "وغليسي" الذي اعتمد مصطلح جديد وهو "ظالل المعنى" مستغنيا

الموحد لمصطلحات اللسانيات"  1989ص ،30حيث ذكر كذلك
ّ

على المصطلح القديم أال وهو "اإليحاء".

أصل مصطلح " " connotationوهو "  connecterو
أما "وغليسي" فلم يقدم تعريفات لمصطلح " "connotationبل شرح لماذا

 "connescienوكذلك ذكر المعنى وهو الربط.
وكذلك أشار إلى التضارب الذي يحدث في نقل الترجمة ،أو
من ناحية إدراك المفهوم ،حيث شرح هذا في ص ،186أن
هناك ثالث دالالت على األقل وهي (المفهوم ،المعنى
المباشر ،والمعنى غير المباشر) ،وكذلك ما يبينه الجدول
من اختالف وتباين في نقل هذا المصطلح من كتاب آلخر.

قابلوه بـ " ظالل المعنى" ،حيث يرى أنه هو ذلك المعنى المستتر وراء
حواجز اللغة مثل شعاع الشمس الذي يستتر بحاجز.
أما "وغليسي" فاعتمد على تقنية اإلشتقاق وبالضبط "المصطلح المجازي".
عكس "وغليسي" الذي لم يدرج مسردا لكتابه ،من أجل تدوين المصطلحات
المذكورة فيه.

يشير "بوطاجين" إلى عدم صعوبة ترجمة هذا المصطلح كونه
مصطلح عرفته الدراسات العربية

القديمة ،وليس مصطلحا

يصرح برأيه ،بل من خالل شرحه لمصطلح "ظالل
كذلك "وغليسي" لم
ّ
المعنى" ،نفهم أنه يؤيد هذا المصطلح ،ويرى أنه األصح لمقابلة مصطلح

جديدا عليها.

"."connotation
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الفصل الثاني:
قدم
ّ

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"
"بوطاجين"

""connotation

مختلف

التعريفات

المقدمة
ّ

لمصطلح كذلك نالحظ أن "وغليسي" استعمل لفظة "اإليحاء" في قوله «هو ذلك المعنى

وقارنها بالتعريف الغربي ،الذي أخذه من االيحائي».

" "Larousseص 220حيث أراد أن يوضح اختالف هذه

أما مصطلح "ظالل المعنى" فهو مصطلح جديد على القاموس العربي،

التعاريف وعلى سبيل المثال :التعريف الذي نجده في كتاب

وهو اقل شيوعا واستعماال كونه مصطلح جديد.

"البنيوية في اللسانيات"« ،المعنى الذاتي ،المعنى المباشر،»...

أما "وغليسي" فاعتمد في نقله لمصطلح " "connotationعلى مصطلح

أما تعريف "معجم المصطلحات اللغوية ،واألدبية" ص 84الذي

جديد ،رغم وجود مصطلح عربي قديم-موروث.-

يقول« :هو المعنى الضمني الذي تستدعي كلمة ما في ذهن
اإلنسان غير معناها األصلي ،»...ومن خالل تقديم "بوطاجين"
لهاذين التعريفين يبين لنا االختالف في تعريف مصطلح
"."connotation
اعتمد "بوطاجين" في نقله للمصطلح إلى العربية على تقنية

أما "وغليسي" فاختار و ّأيد ،طريقة توليد المصطلح بالرغم من وجود

الترجمة.

مصطلح قديم ،وهذه الطريقة تولّد العديد من المشاكل،فوضى المصطلح،
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
ثبتت فيه
أورد "بوطاجين" هذا المصطلح في مسرد كتابه الذي
ْ

تضخم القاموس العربي ،عدم وجود مقابل دقيق للمصطلح الواحد ،وكذلك

المصطلحات كما وردت في الترجمات العربية ص  ،219حيث

التخلي على الموروث العربي.

أن المصطلح الذي ورد في الترجمات العربية هو "داللة حافة".
ذكر كذلك مصطلح " "connotationفي ص 194عندما كان
يتحدث على" "dénotationكونه نقيض "."connotation
يصرح "بوطاجين" برأيه مباشرة ،بل من خالل ما قاله في
لم
ّ
يفضل مصطلح "إيحاء" مقابال لـ
ص 187نفهم أنه
ّ
" "connotationوال يحتاج إلى بحوث معمقة إليجاد ما يعادله
في العربية ،ألنه مصطلح موجود في الدراسات القديمة.
يتفق "بوطاجين" و "وغليسي" في أن مصطلح ""connotation
هو ذلك المعنى اإليحائي أو الضمني.
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

أول ما نستنتجه من خالل كل ما ذكرناه أن مصطلح "إيحاء" هو مصطلح شائع ،ومستعمل منذ القدم ،والدليل على ذلك أن الكثير من الكتب القديمة،
والمعاجم ال تخلو من هذا المصطلح مثل "البيان والتبيين" "للجاحظ"" ،الخصائص" البن جني" .أما أهم ما أشار إليه "بوطاجين" في حديثه على مصطلح
" "connotationهو الحفاظ على المصطلحات العربية القديمة ،إذا كان المصطلح الغربي قديم ،ومقابله موجود في اللغة العربية ،فهنا ال داعي للبحث على
مصطلح جديد.
إذن "بوطاجين" اعتمد طريقة يجب أن يعتمدها كل الدارسين ،والباحثين وهي إعتماد مصطلحات عربية قديمة لمقابلة المصطلحات الغربية القديمة ،إن
كانت تفي بالغرض أكيد ،وهذا من أجل اختيار مصطلح واحد ،ولتفادي مشكلة ،فوضى المصطلح ،التي أشرنا إليها في الفصل النظري من بحثنا ص ،6وكذلك
تفادي مشكلة الضبابية اللغوية ،أي كثرة المقابالت للمصطلح الواحد ،وفي الحقيقة يحتاج المصطلح لمقابل واحد ومضبوط.ومن هنا نستنتج أن "بوطاجين" ُوفّق
في اخياره لمصطلح "إيحاء" مقابال لـ " "connotationلعدة أسباب والتي ذكرناها سابقا.
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
 -5- 3مصطلح " " décodageبين "السعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي".
المصطلح
décodage

عند "يوسف وغليسي"

عند "السعيد بوطاجين"
أورد "السعيد بوطاجين" هذا المصطلح في ص  137من

أما "يوسف وغليسي" فيقول عن هذا المصطلح الذي أورده في ص  492من

كتابه ويقول « :عكس  ،codageو encodageيقوم

كتابه  «:بيد أن المشكلة العويصة التي ال حل لها في ذهن المتلقي،

الباحث في فعل التخاطب اللّساني بالتّركيب ،في حين

بخصوص هذا التوليد اللغوي (أرمز -إرمازا) تظل كامنة في أن زيادة الهمزة

المتقبل بتفكيك ،أي بتفكيك التش ّكل العالمي وفق
يقوم
ّ

عبر صيغة (أفعل) لها في العربية ما اليقل عن عشرة معان كاملة (التعدية،

السنن التي انبنت عليها»
ّ

الصيرورة ،الحينونة ،السلب واإلزالة ،الدخول في الشيء ،)...بأي وسيلة يدرك
المتلقي أن المراد هنا هو (السلب) دون سائر المعاني؟ ال يمكن أن يوحي هذا
تحول العالمة اللغوية إلى رمز ( وهي داللة مناقضة
(اإلرماز) بالداللة على ّ
تماما لمفهوم "الديكوداج")».

نستنتج مما سبق ذكره أن "بوطاجين" يفضل مقابلة

أما "وغليسي" يرفض رفضا باتا مقابلة " "décodageبـ "إرماز" بل مقابلته

مصطلح " "décodageبـ "تفكيك".

بمصطلحي "فك التركيب" و"فك الرمز".
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
أول اختالف هو اختالف في صياغة المصطلح ،حيث

أما "وغليسي" يفضل مصطلحي "فك التركيب و"فك الرمز".

أن "بوطاجين" يختار مصطلح "تفكيك".
نالحظ أن "بوطاجين" في نقله لمصطلح ""décodage

أما "وغليسي" فاختار مصطلحين مركبين مكونين من كلمتين وهما "فك

إلى العربية إختار مصطلحا مفردا أي وضع مصطلحا

التركيب" و"فك الرمز".

مفردا وهو "التفكيك".
تحدث "بوطاجين" عن مصطلح " "décodageفي جدول

أما "وغليسي" فتحدث على هذا المصطلح ،في حوالي نصف صفحة ،حيث

ص  137جمع فيه العديد من المصطلحات األسلوبية

أدرجه كمثال في "الداللة اإلصطالحية" ،و"إشكالية الصيغة الصرفية".

منها

""dissemblance

و""convention

و" ... "compétenceوهذا قصد القيام بدراسة
تأصيلية ،بسبب تضارب المصطلحات األسلوبية،
ّ
ووجوب التأصيل لها حسب "بوطاجين" ونظرته لهذه
القضية.
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
وفضل
أصل له
ّ
علّق "بوطاجين" على هذا المصطلح ،و ّ

أما "وغليسي" فلم يؤصل لهذا المصطلح ،بل اقتبس ما قيل في معجم الدالئلية

لـ:

على مصطلح " ،"décodageوالمقابل الذي قدموه لهذا األخير ،ونقدهم،

مصطلح

"تفكيك"

كأدق،

وأحسن

مقابل

" ،"décodageوذكره كذلك في جدول رقم  21وذكر

ورفض رأيهم ،أي مقابلة " "décodageبـ" :إرماز".

مختلف الترجمات المقدمة له.
أورد "بوطاجين" مصطلح " "décodageفي مسرد

ال يحمل كتاب "يوسف وغليسي" مسردا لكي يورد فيه المصطلحات ،التي

الكتاب الذي أثبت فيه المصطلحات كما وردت في

وردت في كتابه.

الترجمات العربية ص.219

أبدى "بوطاجين" برأيه وبكل وضوح ،وصراحة وأن
"التفكيك" مقابل لـ."décodage" :

عكس "وغليسي" الذي لم يصرح برأيه ،بل نفهم فقط من خالل كالمه أنه
رافض لمصطلح "إرماز" ويفضل مصطلح "فك الرمز" وفك التركيب" مقابالن
لـ."décodage" :
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
ذكر مختلف الترجمات المقدمة لـ "décodage" :في

عكس "وغليسي" الذي لم يشر إلى الترجمات المذكورة في الكتب ،والمعاجم.

العديد من المعاجم ،والكتب منها فك الرموز ،توضيح
"الموحد لمصطلحات اللسانيات" ،وتحليل،
في معجم
ّ
فهم ،في كتاب "البنيوية في اللسانيات" ،فك الرموز في
"معجم اللسانية".
نالحظ أن المصطلح الذي وضعه "بوطاجين"" ،التفكيك"

أما "وغليسي" فاستعمل مصطلح "فك الرموز" و"فك التركيب" وهما مصطلحين

أكثر استعماال ،وشيوعا مقارنة بـ" :فك الرمز" و"فك

أقل شيوعا مقارنة بـ "التفكيك".

التركيب" ،وهذا بالرغم من إواده في العديد من الكتب
التي قابلت " "décodageبـ" :فك الرموز" وهذا في
جدول رقم ( )21ص ،203مثل كتاب "المنهل" ،و"معجم
الموحد لمصطلحات اللسانيات".
اللسانية" ،و"المعجم ّ
"بوطاجين" وضع مصطلحا مفرداً لمقابلة مصطلح
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
" ،"décodageفالمصطلح المفرد أدق ،وأوضح وأفضل

أما "وغليسي" فاستعمل مصطلحا مركبا ،وهو أقل وضوحا ودقّة من المصطلح

من المصطلح المركب.

المفرد.

نالحظ كذلك أن "بوطاجين" أبدى برأيه بوضوح ،وهذا
ساعده كذلك على تبني مصطلح "التفكيك".
كذلك يدعو إلى المقابلة بين " "codageو""décodage
أي ربط المصطلح بنقيضه لعدم الوقوع في الخطأ وهذا
ما طبقه في ترجمته لهذا المصطلح.
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أما "وغليسي" فلم يبدي برأيه .

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

 -6-3مصطلح " "Dénotationبين "السعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي".
المصطلح
""Dénotation

عند "يوسف وغليسي"

عند "السعيد بوطاجين"
أورد "بوطاجين" هذا المصطلح في ص 196من كتابه حيث

أما "وغليسي" فأورده في ص 444من كتابه حيث يقول» :ومثل ذلك أيض

يقول »:إننا ال نرى أي داع الستعمال مصطلح من نوع تقرير،

ينسحب على المصطلح المجازي (ظل المعنى) ،أو (ظالل المعاني) ،ال

الوارد في مبادئ في علم الداللة ،والظاهر أن له عالقة بالمباشر،

انتخبه الكثير (محمد عصفور ،علي القاسمي ،محمد عناني عبد القا

وغير المباشر  ،indirecte, directeأي بالجانب األسلوبي وقد

الفاسي )...،لمقابلة المفهوم اللساني والنقدي لمصطلح (.)connotation

الكمون ،بتعبير البالغيين ،والفالسفة
يريد به شكل التجلي دون ُ

والحقيقة أن "الظل" :ضوء شعاع الشمس ،إذا استمرت عنك بحاجز" ،ومنه يج

األقدمين .في حين أن ما ورد في المنهل من ترجمات فإنه يتقاطع

أن يكون (ظل المعنى) هو ذلك المعنى اإليحائي الضمني "المستتر" و

مع الدال بمفهومه العام :تأثير ،عالمة ،إشارة ،ما ينطبق على

"حواجز" اللغة الكثيفة ،المحجوز خلفها ،المتموقع في غموض الظالل ،بمن

 ،Singeكيفما كانت طبيعته ،والحال أن  dénotationيجب أن

عن أشعة الشمس.

يرتبط كمصطلح مع نقيضه  ،connotationكالمقابلة بين

وهو موقع متعارض مع المعنى األولي (الحقيقي التقريري ،التعيين
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

 ،décodage, codageأما إذا ُعزلت هذه الثنائيات عن بعضها

الصريح )...،فهذا ) (dénotationظاهر واضح وضوح الشمس ،وذلك مس

تقوية الغلط « .
بعض فقد يؤدي ذلك إلى اإلسهام في ّ

في ظالل اللغة الفنية الورافة».

أما "وغليسي" فيختار مصطلحات (المعنى األولي ،الحقيقي ،التقريري ،التعيينالصريح )...لمقابلة ).(Dénotation
نستنتج مما سبق ذكره ،أن "بوطاجين" يفضل مصطلح "المعنى
المباشر" لمقابلة " ."Dénotationإذن أول اختالف هو اختالف

-أما "وغليسي" فاختار المعنى األولي ،الحقيقي ،التقريري...،

من حيث صياغة المصطلح فـ"بوطاجين" اختار مصطلح "المعنى
المباشر".
-تحدث "بوطاجين" على مصطلح " "Dénotationفي حوالي

-أما "وغليسي" فتحدث على " "Dénotationفي حوالي فقرة ،وأدرجه كنقيض

أربع وصفحات من ص 193إلى  ،196وقد ذكر هذا المصطلح

للمثال الذي أعطاه على المصطلح المجازي "."connotation

كمثال في الفصل األخير من كتابه المعنون ب"ترجمة المصطلح
ومسألة التفاوت" ويعالج فيه "اإلشكالية المصطلحية".
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

-نالحظ أن "بوطاجين" أدرج هذا المصطلح في جدول رقم 17

-أما "وغليسي" فلم يشر إلى هذه القضية المهمة ،وهي اختالف الترجم

ص 193حيث ذكر فيه العديد من الترجمات المقدمة لـ

المقدمة لـ " "Dénotationوتباينها ،والتي وضحها "بوطاجين" في جدول رقم

" "Dénotationفي العديد من الكتب والمعاجم ،على سبيل

ص.193

المثال :كتاب "نظرية القصة" لـ "سمير المرزوقي" و"جميل شاكر"
حيث ترجموه بـ"الداللة الذاتية" و"تعيين ،إشارة" ،أما "داللة ذاتية"
في "قاموس اللسانيات" "عبد السالم المسدي" ص.56-55
-وكذلك يشير إلى اختالف الترجمات المقدمة لهذا المصطلح،

-أما "وغليسي" فعندما تحدث على " "connotationانتقل مباشرة

والتي يوضحها في الجدول الذي ذكرناه من قبل ،وكذلك يشير

""Dénotationوقال أنه عكس "."connotation

إلى اختالف مستويات إدراك هذا المصطلح الذي يعود إلى عدة
عوامل( :معرفة اللغة ،معرفة المصطلح معرفة الفكر األصولي،
التخصص).
-عاد "بوطاجين" إلى الحديث على مصطلح ""connotation
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-لكن"وغليسي" لم يشر إلى هذه القضية المهمة ،بل اكتفى بتقديم مقابال

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

وتقديم تعريف له ،حيث ُيبين أن " "connotationنقيض

لمصطلح "."dénotation

"." Dénotation
-ركز "بوطاجين" على قضية كثرة المصطلحات المقابلة

-أما "وغليسي" فصرح مباشرة بأن مصطلح " "Dénotationيقابل "المع

لمصطلح " ،"Dénotationوالتي تؤدي إلى الضبابية اللغوية،

األولي"" ،الحقيقي" "التقريري"...

أي البعد عن الوضوح اللّغوي.

-أما "وغليسي" فلم يدرج مسردا لكي يورد فيه المصطلحات المذكورة في كتابه.

نفهم من خالل كل ما ذكره "بوطاجين" حول مصطلحيْ

-أما "وغليسي" اعتمد على تقنية اإلشتقاق.

" "dénotationو" "connotationأنهما يقابالن مصطلحي

-لكن و"غليسي" لم يدعوا إلى هذا.

"المعنى المباشر" و"اإليحاء" أي "المعنى اإليحائي".

-كذلك "وغليسي" يرى نفس الشيء.

-ذكر "بوطاجين" هذا المصطلح في مسرد الكتاب الذي أثبت فيه

-حيث أن "وغليسي" اختار عدة مصطلحات ،منها "المعنى الصريح"" ،الحقيقي

المصطلحات كما وردت في الترجمات العربية ص 219حيث أن

أي من هذه المصطلحات هي األصح واألقر
وهذا يترك القارئ حائراُ ،

مصطلح " "dénotationورد في الترجمات العربية بمقابل "معنى

للمصطلح األجنبي " "Dénotationوكذلك يؤدي هذا االختيار إلى ضبا

السياق".

المعنى ،وتضخم القاموس العربي.
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

-اعتمد "بوطاجين" على تقنية الترجمة في نقل مصطلح

-بالرغم أن "وغليسي" صرح بأن نقيض " "Dénotationهو "onnotation

" "Dénotationللعربية.

إال أنه عندما اختار مصطلح "ظالل المعنى" مقابال لـ " "connotationو

-يدعو "بوطاجين" إلى ضرورة مقابلة المتناقضات للحصول على

مصطلح جديد وغير شائع ،فهذا أثّر في اختياره لمقابل " "Dénotationفاخ

المقابل الدقيق والمعنى األصح للمصطلح.

عدة مصطلحات لمقابلة مصطلح واحد ،واألصح واألدق أن يختار مصط
ّ

"-بوطاجين" يرى أن " "dénotationنقيض "."connotation

واحدا ويتفادى كثرة المقابالت لمصطلح واحد.

يعرفون " "Dénotationعلى
كل من "وغليسي" و"بوطاجين" ّأنه "المعنى المباشر"" ،والواضح".

أول ما نالحظه أن "بوطاجين" اختار مصطلح واحد لمقابلة " ،"Dénotationوهو "المعنى المباشر" ،وهذا يساعد في تقريب المعنى ،وتوضيحه ،أكثر
من مقابلة مصطلح  -Dénotation-بعدة مقابالت مثلما فعل "وغليسي" .كذلك تركيزه ودعوته إلى ضرورة ربط كل مصطلح بنقيضه من أجل تقريب
سنّبينه في هذا الشرح :بما
المعنى أكثر ،كذلك الدقة في اختيار المقابل ،حيث أدى به هذا الرأي إلى اختيار مقابل أوضح وأدق لـ " ،"Dénotationوهذا ما ُ
أن "بوطاجين" قابل " "connotationبـ "اإليحاء" ،وبما أنه نقيض لـ " "Dénotationفاختار مقابلته ب ـ "المعنى المباشر" ،وهذا صحيح فإن "اإليحاء" عكس
"المباشرة".ومعلوم أن المعنى المباشر أكثر شيوعا وتداوال ،واستعماال ،وأكثر دقة ،ألن عند قولنا المعنى المباشر ،نفهم أنه ليس المعنى اإليحائي.
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
 -7- 3مصطلح " "écartبين "السعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي".
المصطلح

عند "السعيد بوطاجين"

عند "يوسف وغليسي"

L’écart

أورد "السعيد بوطاجين" هذا المصطلح في ص 135

أما "يوسف وغليسي" فقد أورد هذا المصطلح في ص  220من

يتميز عن صنويه بما يمكن
من كتابه «لماذا مصطلح إنزياح ؟ النجد أي تسويغ لهذا كتابه ،حيث يقول« :غير ّ
أن (اإلنزياح) ّ
المقترح ،ليس ألنه

"عذرية إصطالحية" ،أي أن داللته لم تُستهلك في حقول معرفية
مستقل صوتيا ،بل ألن المفهوم تسميته ُ

تتوزعهما مجاالت داللية
ومصطلحه قائمان منذ قرون ،لذلك نرى أن مصطلح أخرى ،بخالف (اإلنحراف) و(العدول) اللذين ّ
عدول أجمل وأدل ،وأكثر إقتصادا من ناحية الحروف التي شتّى ،وعلى ذمة هذه المسوغات اصطفينا (اإلنزياح )مصطلحا مركزيا
تشكله ،إضافة إلى ذلك ،فان مستعملي اإلنزياح لم يقدموا معادال للمفهوم الغربي ،ونبذنا ما دونه من مرادفات جزئيا أو كليا،
أية تبريرات لهذا الخيار الذي جاء شاردة ال مرجعية سببية بحسب السياق األسلوبي الحاضر ،أو بمقتضى غيابه»....
لها ،ال من الناحية اللغوية ،وال من الناحية المفهومية ،وال
من الناحية الفلسفية ،وال من الناحية اإلجرائية».
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
 مما سبق ذكره تستنتج أن "بوطاجين" يفضل مصطلح"عدول" مقابال لـ  " écart" :على مصطلح اإلنزياح.
 اذن أول إختالف هو اختالف من حيث صياغةالمصطلح فـ "بوطاجين" إختار مصطلح "عدول".

 أما "وغليسي" فيفضل مصطلح "اإلنزياح" مقابال لـ" écart" :-

أما "وغليسي" فاختار مصطلح "إنزياح".

صل للمصطلح.
 -أما " وغليسي" أ ّ

 -لم يؤصل "بوطاجين" لهذا المصطلح.

 تحدث "بوطاجين" على "العدول" في حوالي ثالث  -أما " وغليسي" فتحدث على اإلنزياح في حوالي خمس عشرة صفحةصفحات من  132إلى 135ص ،فقد استعمل هذا

من  204إلى  ،220وقد استهل كالمه بالحديث على ""écart

المصطلح كعينة تمثيلية للتدليل على مرجعية علم

و" "déviationوالتأصيل لكالهما ،واعتبر "اإلنزياح" تقنية تندرج

األسلوب من جهة ،وإلبراز مستويات التلقي ،والترجمة

ضمن الحقل األسلوبي ،ألن "وغليسي" رتب المصطلحات في كتابه

من جهة ثانية.

حسب حقولها الداللية.

وقدم رأيه
 ذكر الترجمات المستعملة لمصطلح "ّ " écartوصرح بتفضيله لمصطلح "عدول" مقابال
في األخير،
ّ
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قدم كيفية ترجمة هذا المصطلح إلى العربية،
 -أما "وغليسي" ّ

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

باختالفاتها ،ويرفض ترجمة " "écartبـ":اإلنزياح" و"اإلنحراف" معا.

لـ"."écart
 أورد هذا المصطلح في مسرد الكتاب المعنون ب "ثبتالمصطلحات كما وردت في الترجمات العربية"

 -أما "وغليسي" فلم يدرج مسرداً.

ص ،220والمصطلحات الموجودة في الترجمات
العربية إنزياح ،عدول ،إعراب.
 يرى "بوطاجين" أن مصطلح "اإلنزياح" مصطلح غيرختيار عشوائياً.
دقيق ،وأُختير إ اً
 عكس "وغليسي" الذي يرى أن "اإلنزياح" أفضل ترجمة لمصطلح -إعتمد "بوطاجين" في شرحه على آراء "ليوسبتزر"

" "écartألنه يختص في حقل معرفي واحد ،عكس "العدول"
و"اإلنحراف" اللذان نجدهما في شتى المجاالت.

و"شارل بالي".

 أما "وغليسي" فاعتمد على آراء "جون دبوا" ،و"بيارا" و"ريفاتير". يتفق "بوطاجين" و"يوسف وغليسي" في الصطلح62

 -ألن "يوسف وغليسي" رفض مقابلة " "écartو" "déviationبـ:

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
األجنبي " "écartأي أن العدول ،اإلزياح يقابالن

"االنزياح" ،ويرى ان " "écartهو المصطلح األجنبي األصح.

" "écartليس مصطلحا أجنبيا آخر.
 إعتمد في نقل هذا المصطلح للعربية على تقنيةالترجمة.

 -التقنية نفسها التي إعتمدها "وغليسي"

 نالحظ أن المصطلح الذي فضله "بوطاجين" في نقلمصطلح " "écartإلى العربية هو "العدول" وهو
مصطلح أقل شيوعا مقارنة بمصطلح "اإلنزياح" فهذا
األخير أكثر تداوال ،واستعماال في الساحة الّنقدية.
 ركز "بوطاجين" على الجانب الجمالي للمصطلح حيثذكرنا رأيه من قبل :ويقول أنه أجمل وأدل...
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فوفّق في إختيار مقابل لمصطلح "إنزياح" لكونه
 أما "وغليسي" ُأكثر شيوعا كما ذكرنا من قبل.

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

الداللية األخرى مثل
نالحظ أن "وغليسي" أعطى حجة مقنعة الختياره ،أي الختياره لمصطلح "إنزياح" حيث أن هذا األخير ال ُيستعمل في الحقول ّ
"العدول" و"اإلنحراف"اللذان نجدهما في العديد من المجاالت ،.أصيله لمصطلح " "écartساعده على إنتقاء المقابل األقرب إلى الصحيح ،واألدق ،ألن
" "écartمصطلح غربي ،وكذلك إعتماده على معجم فرنسي مختص وهو  " le dictionnaire de l’inguistiqueلجون دبوا" ،ص172
 -8-3مصطلح " "modernismeبين "السعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي".
المصطلح
modernisme

عند "السعيد بوطاجين"

عند "يوسف وغليسي"

أورد "السعيد بوطاجين" هذا المصطلح في كتابه

أما "يوسف وغليسي" فأورد هذا المصطلح " " modernismeفي ص

ص 117ويقول« :أما كلمة الحداثية

" 438 ،"modernismeمن كتابه ويقول « كذلك الحدثنة" التي رأينا عبد المالك مرتاض

التي ال نجد لها مقابال دقيقا في العربية ،فتعني ببساطة أثر ما يستعملها مقابال لمصطلح ( ،)actuailisationدون أن نوافقه على ذلك
(حتما) ،ألن هذه "الحدثية" قد تنصرف إلى شؤون الحداثة ،والى مصطلح

هو حديث ،أو ذوق ما يتسم بالتجديد».

 " modernisationتحديدا».
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:

 نستنتج مما سبق ذكره أن "بوطاجين" اختار مصطلح  -أما "وغليسي" فاختار مصطلح الحدثنة"."الحداثية" مقابال لـ:

". " modernisme

 أول اختالف نستنتجه هو اختالف في الصياغة الصرفية  -أما الثاني "الحدثنة".للمصطلح فاألول "حداثية".
يصرح برأيه بل تبنى رأي ٌذكر في مقالة (صناعة
يصرح "بوطاجين" على أن مصطلح " "modernismeلم  -أما "وغليسي" فلم
 ّّ
يوضع له مقابال دقيقا ،وهذا بالرغم من تقديمه ترجمة

المصطلح في العربية) المنشورة في مجلة اللغة العربية العدد ،1999 ،2

"الحداثية".

ص .31

 تحدث "بوطاجين" على "الحداثية" في حوالي تسع صفحات  -أما "وغليسي" فتحدث على "الحدثنة" في حوالي نصف صفحة حيث أدرجمن صفحة  115إلى صفحة  123حيث أدرج الحداثية

هذا المصطلح كمثال في الفصل األول من كتابه المعنون بـ" آليات

كعنوان فرعي يندرج ضمن عنوان رئيسي "الحداثة

اإلصطالح" ،وبالتحديد المصطلح المشتق.

والمصطلح".
 أصل "بوطاجين" لهذا المصطلح –الحداثية -وخصص له  -أما "وغليسي" فلم يؤصل لـ "الحدثنة" بل ذكره كمثال فقط إلشتقاقّ
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
عنوانا بأكمله يحمل تسمية "الحداثة والمصطلح" وأدرج فيه

المصطلح.

"المصطلح والعقيدة"" ،المصطلح عند االنجليز" "الحداثة"،
"األصول"،

"اإلستقبال

العربي

للحداثة"،

"المصطلح

والقاموس"" ،الحداثة والمعاصرة مسألة المجاورة".
وعمق في دراسة
 نالحظ أن "بوطاجين" أعطى أهمية،ّ
مصطلح " ،"modernismeواعتمد على مراجع ،وقواميس

يعمق في دراسة
 عكس "وغليسي"الذي لم يعتمد على القواميس األجنبية ولم ّهذا المصطلح.

أجنبية مثل1980 "Larousse"،1994 "le robert" :
. encouleurs paris
 -أورد " بوطاجين" هذا المصطلح في مسرد الكتاب الذي

 -أما "وغليسي" فلم يورد مسردا في كتابه.

أثبت فيه المصطلحات كما وردت في الترجمات العربية
ص.121
 اعتمد "بوطاجين" في نقله لمصطلح " "modernismeإلى66

 -أما "وغليسي" فاعتمد على تقنية اإلشتقاق.

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
العربية على تقنية الترجمة.

 إتفق "بوطاجين" مع "وغليسي" في أن مصطلح  -ألن "وغليسي" كذلك رفض مقابلة "الحدثنة" بـ."actualisation" :" "modernismeيقابل "الحداثية" أو "الحدثنة" فليس هناك
مصطلح أجنبي آخر يقابل مصطلح "الحداثة".
 نستنتج كذلك أن مصطلحي "الحداثية" و"الحدثنة" يحمالن  -أما "وغليسي" فلم يبدي برأيه ،فهذه النقطة بالتحديد تترك القارئ حائرا ،هذانفس المعنى ،يختلفان فقط في الصياغة الصرفية ،فاألول

يؤصل للمصطلح وهذا بالرغم من
من جهة ،أما من جهة أخرى فلم
ّ

على وزن "الفاعلية" ،والثاني على وزن "الفعلنة".

اصوله الغربية ،فالمصطلح الذي اختاره لمقابلة " "modernismeيكون
بهذا الشكل غير دقيق مقارنة بالمصطلح الذي اختاره "بوطاجين".

نالحظ أن "بوطاجين" أبدى برأيه بكل وضوح ،رغم أن هذا المصطلح مازال في تذبذب ،ولم يوضع له مصطلحا دقيقا بعد ،وهذا السبب الذي دفع
"بوطاجين" للتأصيل لهذا المصطلح ،وعاد إلى جذوره ،حيث ساعده هذا التأصيل فى اختيار مقابل أدق ،وأوضح لـ مصطلح " "modernismeوكذلك
اعتماده على القواميس األجنبية وتقنية الترجمة في نقل هذا المصطلح للعربية ،لكونه مصطلحا أجنبيا.
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
 -9-3مصطلح " "Narrationبين "السعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي"
المصطلح

عند "السعيد بوطاجين"

عند "يوسف وغليسي"

""Narration

أورد "بوطاجين" هذا المصطلح في ص 16من كتابه حيث

أما "وغليسي" فأورد هذا المصطلح في ص 301من كتابه

مقدمة لفك الحصار على بعض
يقول « :يبدو هذا اإلجتهاد ّ

ويقول«:فإننا نكتشف مرة أخرى استمرار لألزمة اإلصطالحية

المصطلحات ،من جهة ،ومن جهة ثانية فسيد ّعم النزوع

على محوري مفهومين ،سرديين متداخلين ،وقد تجنبنا الخوض

التجزيئي لالشتقاق ،وتقوية المفاهيم النابعة من أصل ثابت

في مصطلحات أخرى متداخلة تقوم قاعدة تحتية للفعل

اعتبا اًر للمتغيرات الداللية .كما حدث في المناهج الجديدة التي

السردي ،وعلمه (…Narration,Histoire ،Récit(،ألنها
ّ

كعينة تمثيلية على ذلك تقّدم
اتسمت بانفجار المصطلح،
ّ

ال تزيد األزمة إال تصعيدا( ،فما يعبر به هذا عن السرد هو

مصطلحات شهدت اشتقاقات ذات أهمية منهجية ،ومفهومية

حكي ،أو محكي أو خبر ،أو إخبار عند اآلخرين ،وما يراه هذا

علم

قصة هو حكاية ،أو رواية ،أو سرد عند غيره ،وما كان حكاية

غاية

في

اإلحترافية

()...

سرد

(،)arration

عند هذا يصير تاريخا ! عند اآلخر ،وهلم جرا.»)...،

السرد(.»)narratologie
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المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
يفضل مصطلح "سرد"
نستنتج مما سبق ذكره أن بوطاجين"
ّ

-أما "وغليسي" فلم يقدم مقابال محددا ،بل أشار إلى تعدد

لمقابلة "."Narration

المقّدمة لمصطلح " "Narrationمنها "حكي"،
المقابالت ُ
"محكي"" ،خبر" "إخبار".

قدمها "المجمع
صرح "بوطاجين" برأيه حيث أنه ّأيد الترجمة التي ّ
ّ

صرح برأيه ،بل أشار فقط إلى تعدد
-أما و"غليسي" فلم ي ّ

العلمي العراقي لهذه المصطلحات ،من بينها ""Narration

المقابالت المقدمة لمصطلح " "Narrationولم يقدم مقابال

ويرى أن هذه الترجمة غاية في اإلحترافية حيث يرى "بوطاجين"

محدداً.

أن أفضل ترجمة لمصطلح " "Narrationهي "سرد".
تحدث "بوطاجين" على مصطلح ""Narrationفي حوالي فقرة،

-أما "وغليسي" فتحدث على هذا المصطلح في حوالي سطر،

حيث أشار في حديثه إلى احترافية "المجمع العلمي العراقي" في

ذكره عندما كان يتحدث على مصطلحات ""Narratologie

ترجمة كل من مصطلحات

(discors, discourir,

.)...Narration, narratologie, narrateur, narrataire
نالحظ أن "بوطاجين" لم يشر إلى تعدد المصطلحات المقدمة
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و"." Narrativité

المصطلح النقدي بين "السعيد بوطاجبن" و"يوسف وغليسي"

الفصل الثاني:
قدم المقابل الذي يراه أد،وأصح.
لمقابلة " "Narrationبل ّ

عكس و"غليسي" الذي ركز على تعدد المقابالت المقدمة

نستنتج أن هناك اختالف بين "بوطاجين" و"غليسي" في كيفية

ل" "Narrationوتحدثه عن األزمة اإلصطالحية.

معالجة مصطلح " "Narrationحيث أن "بوطاجين" يبحث عن

أما "وغليسي" فيتحدث على األزمة االصطالحية التي يعانيها

المقابل األدق،واألصح لهذا المصطلح.

هذا المصطلح ،والمصطلحات المشتقة منه.

أورد "بوطاجين" هذا المصطلح في مسرد الكتاب الذي أثبت فيه

-أما "وغليسي" فلم يدرج مسردا ليورد فيه المصطلحات

المصطلحات كما وردت في الترجمات العربية ص ،221حيث

الموجودة في كتابه.

أن مصطلح " "Narrationورد في الترجمات العربية بمقابل
"سرد".
اعتمد "بوطاجين" في نقله لمصطلح " "Narrationعلى تقنية

-كذلك "وغليسي" في تقديمه للمصطلحات المختلفة التي تقابل

الترجمة.

" "Narrationاعتمد على المصطلحات المترجمة.

حدد مصطلح واحد لـ
صرح برأيه ،ودعم رأي "المجمع العلمي العراقي" في ترجمة " "Narrationبـ "سرد" حيث ّ
نستنتج مما سبق ذكره ،أن "بوطاجين" ّ
دل هذا على شيء ،إنما يدل على كثرة استعمال هذا
مقابلة " ،"Narrationوكذلك مصطلح "سرد" هو المصطلح الموجود في الترجمات العربية ،وان ّ
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الفصل الثاني:

المقابل –سرد -وشيوعه مقارنة بالمقابالت األخرى ،مثل حكي ،أما "وغليسي" فلم يصرح برأيه ،ولم يقدم مقابال محددا ،بل أشار فقط إلى اإلشكالية التي
يعاني منها هذا المصطلح " "Narrationوترك اإلشكالية دون أن يشير إلى حل أو أن يقدم المصطلح الذي يفضله لمقابلة "."Narration
ومن المعلوم أن أول مقابل يتبادر إلى الذهن عند قول " "Narrationهو "سرد" ،وهو المصطلح األقرب للمصطلح الغربي ألن "  "Narrateurيقابل
سارد " Narrataire ˝،يقابل مسرود له،إذن " "Narrationيقابل سرد ،وهذا هو التحليل المنطقي ،حيث أن مصطلح "سرد" هو المصطلح األقرب واألدق
واألصح لمقابلة "."Narration
 -10-3مصطلح " "sujetبين "السعيد بوطاجين" و"يوسف وغليسي".
المصطلح

عند "السعيد بوطاجين"

عند "يوسف وغليسي"

sujet

أورد السعيد بوطاجين" هذا المصطلح في ص  143من

أما "وغليسي" فأورد هذا المصطلح في ص  ،158حيث تحدث على

كتابه حيث يقول« :كما يتجلى في الدراسات السيميائية التي غياب التنسيق ،في انتقاء مقابل محدد لكل مصطلح ويقول في سياق هذا
اهتمت بسطح الخطاب ،خاصة ما تعلق بالبرامج السردية الكالم« :وليس أدل على مثل هذا التداخل الصعب ،من تعليق جورج
( )programme narratifsوعالقة الذات بالموضوع (

طرابيشي ،على هامش ترجمته لكتابه غار ودي ،بأن " لفظة  sujetتعني في
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الفصل الثاني:
.»)relation sujet objet

آن واحد :الذات والفاعل والموضوع"».

أن "بوطاجين" لم يجد  -عكس "وغليسي" الذي وجد إشكاال في ترجمة هذا المصطلح ،فلم يعطي
 أول ما نستنتجه مما سبق ذكره ّإشكاال في ترجمة مصطلح " "sujetفترجمه مباشرة بـ

تعدد المصطلحات التي قٌ ّدمت لمقابلته،
مقابال لـ " "sujetبل تحدث على ّ

"الذات".

وتحدث على قضية فوضى المصطلح وكذلك عدم التنسيق بين
المتخصصين العرب الختيار مصطلح محدد.

 أبدى "بوطاجين" برأيهوصرح بأن مصطلح " "sujetيقابله  -أما "وغليسي" فلم يبد برأيه واكتفى بذكر مختلف الترجمات المقدمة لهذا
ّ
"الذات".
 نالحظ أن "بوطاجين" لم يطرح المشكلة التي يعانيهامصطلح " "sujetوتعدد ترجماته ،ومقابالته.

المصطلح.
 -عكس "وغليسي" الذي أشار إلى هذه القضية المهمة.

 تحدث "بوطاجين" على مصطلح " "sujetفي حوالي نصف  -أما "وغليسي" فتحدث عليه في حوالي صفحة ،وتحدث على تداخلسطر فقط حيث ذكره عندما كان يتحدث على "األسلوبية

مصطلحي(  ،) sujet , objetوكذلك أورده عندما كان يتحدث على

والمصطلح".

البنيوية الموضوعاتية التي أدرجها كعنوان فرعي في "الحقل البنيوي" وهذا
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الفصل الثاني:

حين كان يؤصل للبنيوية الموضوعاتية "."thématique
 -ذكر "بوطاجين" مصطلح"

 ،"sujetفي مسرد كتابه  -لم يكن هناك مسرد في كتابه لكي يذكر فيه المصطلحات التي تطرق
إليها.

ص.224
 يتفق "بوطاجين" و"وغليسي" في نقطة واحدة ،وهي أنكليهما ذكر مصطلح " "sujetفي كتابيهما ،وكذلك في
استعمالهما لتقنية الترجمة ،في نقل المصطلح للعربية.

نالحظ أن مصطلحي "الذات" و"الفاعل" ،مصطلحين شائعين في مقابلة مصطلح " ،"sujetوتقريبا يحمالن نفس المعنى ،و حدد "بوطاجين"
صرح برأيه مباشرة ،وقد سبق له وأن وظّف
مصطلح "الذات" مقابال لـ " "sujetكونه مصطلح شائع ،ومتداول بكثرة ،حيث نرى أنه ُوفق في اختياره  ،و ّ
يصرح بالمصطلح الذي يقابل " ،"sujetوهذا يترك القارئ
مصطلح الذات الفاعلة في كتابه "اإلشتغال العاملي" .أما "وغليسي" فترك رأيه غامضا ،ولم ّ
حائ ار هل هو يفضل "الذات" أو "الفاعل"...
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