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 أطروحـة :

(: دراسة 1996-1974املعجمات األدبية العربية احلديثة )

 1حتليلية نقدية للمصطلح واملفهوم

 حممد خطايب                                                                                                             
 أكادير. –كلية اآلداب 

 
مفاتيح العلوم، وال خيتلف يف ذلك النقد األديب عن  ققنوا املعر نة تعترب املصطلحات 

األخرى. واملرجح عندان أن القارئ قني ال أينس م  نفسه القدرة على  هم مصطلح م  
املصطلحات  يستنجد بكتاب م  الكتب الن  تمنم تلنك وتعر هنا وتر نا منا التن س علنى 

ت ذاتنننه. منننع موذنننوعة  ذن لتقننند  القنننارئ . ومننن    أعينننة املعننناجم وخطور نننا يف الو ننن
 االستشارة لطال ها وتنوير طريقته و لب جهله معر ة.

وم  املعلوم أن  عددا م  املصنفني تطوعوا ألداء مذه املهمة مهمة التأليف يف ميدان 
املعجننم املصننتم يف مصنننطلحات النقنند األديب ادننندير، النناد القنننارئ العننرب  ادننندير 

لينه  يمنا خينم املصنطلحات وتعريفهنا. ال سنيما يف العشنر ت و مداده مبا مو يف قاجنة  
طالننت ل تننه السننالفة قيننر عننرد النقنند األديب العننريب ادنندير غننوالت مهمننة وت نن ات 

                                                        
العلنوم اانسنانية جامعنة نو شت منذه األطروقنة الن  أل منا ال اقنر حممند خطنايب لنينه دكتنوراه دولنة بكلينة اآلداب و  1

 . 2000يونيه  27اب  زمر أكادير يوم 
جنرت منا شننتها رمننور لنننة علمينة مكونننة منن  السننادة األسناتذةل النندكتور ع نند ال نند أبنو العنن م مشننر ا، النندكتور ر ننيد 

 بنحدو رئيسا والدكتور سعيد بنكراد والدكتور سعيد يقطني والدكتور حممد قساوي أعماء.
انا على  ثرما ال اقر مين ة قسن  جندا منا تنوينه اللجننة وتوبنيتها بط نا األطروقنة، ننشنر يف منذا النرك  وبعد املنا شة 

 التقرير الذي  دمه ال اقر.
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وتصوراته وأسسه وأسئلته وغا ته. واملعاجم املعنية هبنذا ادقنه تصننف ت عنا ملنا نند  من  
لح الديند معر نة مفهومنه. ومنذه التحوالت والت  ات متابعة ومالققة مستصلصنة املصنط

 خدمة جليلة ل  مياري أقد يف ن لها وأعيتها.
بيننند أن التننننأليف يف منننذا ال نننناب تشنننوبه  ننننوائب وتعاينننه نقننننائم غنننوا دون القننننارئ 
واملعر ننة اددي ننة الطارئننة يف النقنند األديب. و نند جعلنننا موذننول ر نننا منصنن ا علننى نننول منن  

سننالمتها وأمليتهننا ألن تسننمى معنناجم  ملعنن   مننذه املعنناجم  صننوا  صنند اخت ننار منندى
الد يق والسليم هلذه الكلمة، وكذا مندى  مكنان اذاذمنا مراجنا قجنة يف  هبنا. ومنذا منا 

 سنراه يف الفقرات اآلتية م  تقريران مذا.
 لقد اذذان املعاجم اآلتية موذوعا ل ح نال منت البحث: -1   

 1974ل ننننننان. بننننن وت. )مكت نننننة معجـــــل متـــــ. حات األد  جمننننندي وم نننننهل .
 عريب(.- رنسع- للي ي
 (.]عننريب1979. )دار العلننم للماليننني. ل نننان. األديب املعجــلج ننور ع نند النننورل-

  رنسع[.
 منشنننننورات املكت نننننة   2معجـــــل املتـــــ. حات األدبيـــــة املعا ـــــر سنننننعيد علنننننو ل(

 (.1985الامعية. الدار ال يماء. امل رب.
 املؤسسننة العربينة للنا ننري  املتحنندي . دبيــةمعجــل املتـ. حات األ بنراميم  تحننعل .
 .1986تونس.
 (.1993)دار الكتب العلمية. ل نان.  املعجل املفتل يف األد  حممد التولعل 
مكت نة ل ننان. بن وت. املت. حات األدبية احلديثـة  دراسـة ومعجـل  حممد عناينل

1996.) 
، أي  1996و  1974سنن   املنشورة بنني 3األدبية ابملعاجل ن دراستنا مل تع   ال 

                                                        
بندرت ط عنة أخنرى منن  املعجنم نفسنه  لعننوان نفسننه عن  دار الكتناب الل نناين.  ال ننااي منا مؤسسنة سو ننربيس.  2

 ط عة أوىل! . ومسيت مع األخرى1985الدار ال يماء سنة 
ومنننع التالينننةل  1974منننناي معجمنننات أخنننرى تعننن  مبصنننطلحات النقننند األديب ادننندير، ومنهنننا منننا ألنننف   نننه سننننة  3

  للي ي(.-؛ عريب1954)ب داد. الدليل إىل املت. حات اإلجن يزية  سيمون منصور و براميم الدبوينل 
 عريب(.-؛  للي ي1959ة. )دار املعارد. القامر من مت. حات األد  الغريب * انبر اداينل 
  للي ي(.-؛ عريب1965يناير  2جملة اللسان العريب؛ مج. مت. حات يف املسرح   * حممود تيمورل
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 بدءا مبجدي وم ة وانتهاء عند حممد عناين. و د اخاان مذه ال مرة ألس اب عدة منهال
 انتماؤما  ىل منط واقد مو "األدب"، وذلك ألهنا ت ئر مذه الصفة يف العنوان.-
 مكننننننننان تقسنننننننننيمها  ىل ثنننننننننال  زمنننننننننر قسنننننننننب انتمائهنننننننننا الننننننننن مدل معجمنننننننننان يف -

، وج ننور ع نند النننور(؛ معجمننان يف ال مانينيننات )سننعيد علننو ، السنن عينيات)جمدي وم ننه
 و براميم  تحع(؛ معجمان يف التسعينيات)حممد التولع، وحممد عناين(.

ا ااكها يف عدد م  املصطلحات، قىت  ن بعمها)املتأخر( ينقه ع  املتقدم، ما  -
 است ناءات ال تل ع القاعدة. 

جمنناا املعجننم العننام أو املصننتم( يف ثالثننة منن   تننوا ر  ننررب ا)ننربة )خننربة التننأليف يف -
                                                                                                                                       

 عريب(.-؛  للي ي1966)جامعة ب داد. ب داد.معجل خمتارات املت. حات األدبية اإلجن يزية  *أبريهان  ملكعل 
 (.=1971)دار الشعب. القامرة. سرحية  معجل املت. حات الدرامية وامل* براميم محادة ل 

ميشنناا عابننع،  ميننه بننديا  ل* =ومننناي معنناجم أخننرى عناوينهننا متنوعننة قسننب حمتوامننا تعميمننا وذصيصننا نننذكر منهننا
فكــر -نقــد-أد -فقــا ال غــة-إمــال -عــرو -بالغــة- ــر -املعجــل املفتــل يف ال غــة واألد    ــ يعقننوبل 

 (.1987)دار العلم للماليني. ل نان.  أديب 
 (.1984. 2)مكت ة ل نان.ب وت. رب.معجل املت. حات العربية يف ال غة واألد  *جمدي وم ه وكامه املهندسل

)دار العلننم للماليني.ب وت.ل نننان. قــام ا املتــ. حات ال غ يــة واألدبيــة  * ميننه يعقننوب، بسننام بركننه، مننع  ننيصاينل
1987.) 

. 1977. سننة 15قولينات الامعنة التونسنية. ل.)معجل ملتـ. حات الققـد احلديثسقسـل أو   *محادي بمودل
 (.159-125ا.ا. 

 (.1990عريب.)مكت ة مدبويل. القامرة. -.  رنسعقام ا مت. حات الققد األديب املعا ر*مس  قجازيل 
. دليل القاقد األديب: إضا   ألكثر مـن الالالـم متـ. حا وريـارا نقـدي أدبيـا معا ـرا*ميجان الرويلع، سعد ال نازععل 

 (.1995 ض. )الر 
 (.1993.الدار ال يماء. امل رب. 1993)منشورات ساا.معجل مت. حات القتة املغربية  *ع د الرقيم مودنل

 (.1997. 1.)مط عة سندي. مكناس. امل رب. رب.معجل املت. حات املسرحية*محد بلص يل 
-. عنننريبالعــر  ملعجـــل املســرحا  مفــاطيل ومتـــ. حات املســرح وفقـــ  * منناري  لينناس، قنننان  صننناب قسنن ل ا

  .1997. 1 رنسع.مكت ة ل نان ان رون. ب وت. ل نان. رب.- للي ي
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 147 -ت األدبية العربية احلديثة املعجما

 مؤلفيها.
تصننرنها با ننة املصننطلحات األجن يننة علننى وجننه ا)صننوا وتعريفا ننا علننى وجننه  -

 العموم.
ا ااكها يف "عدم االعااد")أو االكاا (  ملصطلحات الرائجنة يف النقند العنريب  -

 ما. اددير ومفاميمها،  ست ناء معجم ع د النور  ىل قد
اعننااد بعمننها بفمننه منن  تقنندم، وجحننوده عننند بعمننها، واسننت الله عننند بعمننها  -

 اآلخر. اخل...
 
 
 : األطروحة  2
 

مفادمننا أن التنأليف يف ميندان املعجننم األديب  دا عننا يف ر ننا منذا عنن  أطروقنة حمورينة
اعة نكمه الااجا، ال الااكم يف مسنتو ت املصنطلح وبنياغة املفهنوم واملعجماتينة )بنن

املعجم(. وميك  التع   عنها بطريقة أخرى  نقوا  ن سلسنلة التنأليف املعجمنع املصنتم 
املسننمى أدبيننا تتشنننكه منن  قلقننات مي  نننا الااجننا، ال الننااكم. ونقصننند  لااجننا عننندم 
اسننتفادة املننؤلفني منن  نننارب منن  تقنندمهم يف عمليننة بننناعة املعجننم،  ن علننى مسننتوى 

ة التعريننف. و نن  نلننحا علننى االسننتفادة مبعنن  ننناوز املصنطلحات أو علننى مسننتوى بننياغ
سل يات اآلخري  مم  تقدم وأتكيند  اابينا م وتعميقهنا غقيقنا ملين ة النااكم، ال النقنه أو 
النسننأ أو التشننويه أومننا  ننئت منن  الصننفات.  ذ لننيس معقننوال وال مق ننوال أن ينطلننق كننه 

دقيقينة والوقيندة الفريندة يف التنأليف معجم م  التجربة ال  ي نيها  عت ارما نقطة ال دء ا
 يف مذا ال اب. سواء عربا املؤلف ع  ذلك تع  ا برنا أوذمنيا.

 أن الااجا ثالثع األبعادل وادق
 :ن نظران  ىل املعاجم يف ذوء بعمها ال عض.رراجع داخ ا  
: ن نظنننر  ليهنننا يف سنننيامل بنننناعة املعجنننم املصنننتم يف ال قا نننة العربينننة  رراجـــع :مـــ 

 القدمية.
:ن نظننننران  ليهننننا يف ذننننوء املعنننناجم ال ربيننننة اددي ننننة املنك ننننة علننننى  رراجــــع خــــارجا 

 املصطلحات النقدية اددي ة واملعابرة.
وميك  أن نربد مظهر الااجا يف ما يلعل  ن معظم املصطلحات ال  ذماها معجم 

معجم سنعيد ج ور ع د النور موجودة يف معجم وم ه، وك   م  املصطلحات الواردة يف 
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علننو  موجننودة يف معجننم وم ننه )ومنهننا مننا نقننه تعريفننه قر يننا، ومنهننا مننا و ننا التصننرد 
 يه(، ومعظم املصطلحات ال  يشتمه عليها معجم  براميم  تحنع موجنودة يف معجمنع 
وم ننه وج ننور ع نند النننور، وكننه املصننطلحات والتعريفننات املندرجننة يف الدراسننات األدبيننة 

وع نند  4ومة بننني د نن  معجننم حممنند التننولع مننأخوذة منن  وم ننهاددي ننة وتصنننيفا ا املمننم
النور و تحع. أما معجم حممد عناين  يتمي  بعرض مصطلحات متصلة بنظر ت األدب 

اخل. ولكنه  ن  يس بتجربنة جمندي …اددي ة بدءا م  الشكالنيني الروس قىت التفكيكية
لناه يف ال ناب ال ناين من  وم ه من  قينر بنناعة املعجنم ومتطل ا نا  فينه تراجنا ك ن   صن

 ر نا مذا.
لقد اذذان نربة جمدي وم ه نقطة مرجعينة نقنيس هبنا منا تالمنا. ال ألن منذه التجربنة 

 من مة ع  النقد و منا ألهنال
 منن  معنناجم مصننطلحات النقنند األديب ادنندير  اجليــل األو غتننه رت ننة وسننطا بننني

 .اجليل الثاينو
 بناعة املعجم،  ىل قد ك  .غام مقتميات بياغة املصطلح و 
 تعتمد على عمه  اعع، م  قير االستشارة على األ ه. ومذا مذكور يف مقدمة

 املعجم احملررة  لل ة العربية.
.تستهلكها" التجارب التالية هلا هبذا القدر أو ذاي" 

لقند قاولنننا الربمنننة علننى سنالمة مننذه األطروقننة خننالا الفصنوا التسننعة النن  ياكننب 
انق.ــاا التــ ة بــم املعــاجل ال حننر. ونظنن  أن السنن ب األساسننع يف الااجننا مننو منهننا 

املعقيـة والققــد األديب العــريب احلـديثع نعــ  عــده اوعـ ا  بــا  وإو فــ   الع ــريت 
الثالالة املاضية شهدت حت و جذري وحقيقيا يف الققـد العـريب احلـديث حت ـيال ورتـ را 

املعقيـة ع ـم مـا أجنـز يف طـذا امليـدا  والتزمــع  وممارسـة وأسـة ة  ولـ  انكبـع املعـاجل
جبمـــع متـــ. حارا ورتـــقيفها وررريبهـــا ورعريفهـــا لقـــدمع لـــذا الققـــد خدمـــة ج ي ـــةع 

 ولكقها مل رفعل 
بنذلنا أيمنا مننا أمكنننا من  الهنند لتوذنيح وجهنة نظننران، يف ثننا  ال حنر، يف وذننعية 

(. األطروحـة الكـ  مسينناه  الدراسات واألرا  الدائرة قوا املصطلح العنريب )ومنو منا
وأوذننحنا أن تصننور الدارسننني واملهتمننني  ملصننطلح يف العننامل العننريب للمسننألة غنن  سننليم. 

                                                        
. 46انظر تفصيله يف دراستنال املادة املصطلحية اددي ة يف "املعجم املفصه" حملمد التولع. اللسان العريب. العدد  4

 .95 ىل  85.وخابة الصفحات م  1998السنة 
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وتتجلى عدم سالمته يف االنك اب على املصطلح من  قينر منو وقندة ل وينة، ال غن . 
وم  منا ااك ار من  األرنا  واملقناالت والنندوات واللقناءات املعقنودة قنوا املصنطلح، 

مذه وا ا اداا منذ الشعور  لتصلف الذي خلفته محلة انبليون بنوان رت علنى مصنر. و 
ال م ال نة يف منذا القنوا، وملنن   ناء التأكند مننه تصننفألح النالت واألعمناا الن  تصنندرما 
املؤسسات العربية املعنية بشؤون املصطلح و جونه. و د سار األ راد يف مذا النهج دون 

ى سننالمته! والنتيجننة أن لنندينا صالد الصننفحات املسننوادة عنن  التو ننف للتسنناؤا عنن  منند
املصطلح وال تن داد املشنكلة  ال تعقيندا سننة بعند أخنرى، وعقندا بعند عقند. أال  لنتو نف 

 لنتساءال أما م  ذوء يف مذا النفق بعد الس   يه ما ي يد ع   رن م  ال م ؟
طلح يف ارت نارب وثينق مكنني منا وما كان هلذه النظرة أن تستمر لو أننا نظنران  ىل املصن

نيننه  ىل مفهننوم. ولكنن  املفهننوم مل  – يمننا يعنينننا  –توأمننه املفهننوم.  املصننطلح رمنن  ل ننوي 
يلق ما يستحق م  العناية، على الرغم من  أن عندم اسنتيعابه وعندم النتمك  من   ن كته 

ال  ومنن  النظريننة النن  ينتمننع  ليهننا مننع أقنند أسنن اب النن الء،  ن مل يكنن  سنن  ه األساسننع!
لادا يف وجود اعت ارات وظرود خارجة ع  املصطلح واملفهوم معا تسامم بقسط وا ر 
يف مننننذا النننن الء، وعلننننى رأسننننها وذننننعية الل ننننة العربيننننة يف النننن الد العربيننننة)!!(، و لفننننات 

اخل. ولكنن  لكننه مينندان أملننه، وأمننه مننذا املينندان الننذي  نن  بصنندده مننم …االسنتعمار، 
منن  الننذي  يف  لننوهبم مننا ال يقنناس منن  قننب الل ننة العربيننة  ال نناق ون والعلمنناء والدارسننون

 ووطنها املاامع األطراد.
 
 :  أقساه البحث3
 

عالنننا  يننه ثننال   مننا  أساسننية مننع املعجننم املصننتم منن  جهننة مفهومننه  املــدخل:
واترخيننننه يف ال قا ننننة العربيننننة، واالذننننطراب امللحننننوع عننننند بعننننض الدارسننننني العننننرب قننننوا 

هننة نظنننر حمننددة. والقمنننية ال انيننة منننع املصننطلح واملصنننطلحية مفهومننه، منندا عني عننن  وج
واملفهننوم والتعريننف. و نند بننذلنا جهنندا يف التعريننف  متمامننات املصننطلحية وان شنننا وجهننة 
نظرمننا يف مننا خيننم تشننكه املفنناميم وتكوهنننا،   عرذنننا التعريننف كمننا در  املصننطلحيون 

ربنننندان  يهننننا صراء بعننننض علننننى تقسننننيمه  ىل أنننننوال و ننننرورب ووظننننائف وغننننا ت. وال ال ننننة 
 ال اق ني وتقوميهم للمعجم املصتم يف مصطلحات النقد األديب اددير.

ويمم متهيدا وستة  صوا. رك ان يف التمهيد على ثال  مسائه اعتنت  :البا  األو 
األوىل  لتعريننف مبصنننفع املعنناجم موذننول ر نننا منن  زاويننة خننربا م املعجميننة واألكادمييننة 

يننة مننع منهجيننة وذننا املصننطلحات. ومكننذا غنندثنا عنن  سنن ورة املنهجيننة وال قا يننة. وال ان
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منننذ ميالدمننا األوا قننىت اذاذمننا بنني ة م ننادئ موجهننة )طننى واذننعع املصننطلحات يف 
. و نند أدلينننا برأينننا قننوا 1981العننامل العننريب كمننا متصمننت عنهننا ننندوة الننر رب يف  ربايننر 

  خلفينة. وعلنى الملنة أن تعناد بنياغة املنهجية وما ين  ع أن  تم به، وأن تنطلق منه من
مسننألة املنهجيننة علنننى أسننس ورؤى جدينندة. ال ال نننة  ننم خطنناب بعنننض ال نناق ني العنننرب 

 قوا املصطلحات النقدية اددي ة ومشاكلها يف الل ة العربية.
ينندور قننوا املعنناجم "األدبيننة" و سننمناما  ىل جيلننني ي نندأ األوا منن   الفتــل األو :

وخيتنتم بسنننة  1974، وي ندأ اليننه ال ناين من  سنننة  1971نة وينتهنع بسنن 1954سننة 
. و نننند قاولنننننا أثننننناء ذلننننك اسننننتطالل صراء املعنننناجم يف  لننننة  مننننا  منننن    يننننه 1996

"االختيننننار")أي الربننننيد املصننننطلحع(، والقننننارئ الننننذي خياط ننننه املعجننننم، وطريقننننة ترتيننننب 
 املصطلحات ووذعها...

ذا املصطلح نعند التعرينب. و ينه عنربان درسنا  يه وسيلة م  وسائه و الفتل الثاين: 
عن  رأينننا يف التعرينب، وتت عنننا ت ننداالت مفهومنه،   عالنننا املصنطلحات املعريفبننة الننواردة يف 
املعنناجم املعنيننة مننندا عني عنن  ذننرورة  هنننم األسنن اب ادقيقيننة املؤدينننة  ىل التعريننب عنننوض 

 غ ه. وختمناه  للوابق وتعريب األبوات األعجمية. 
عالنننننا  يننننه مننننا القظننننناه منننن  ميننننه بعننننض املصنننننفني  ىل تفكيننننك  لثالــــث:الفتــــل ا

املصننطلح األجننن  الواقنند  ىل عنندة ألفنناع مقننابال لننه  لل ننة العربيننة  نند تصننه أقينناان  ىل 
تسننعة. و نند كانننت غايتنننا  هننم أسنن اب ذلننك وا ننااي بعننض ادلننوا الكفيلننة بتجنناوز تلننك 

 الظامرة.
ــع: ايننة األعيننة مننع منندى  ننرعية مقابلننة مصننلح  يننه درسنننا مسننألة يف غ الفتــل الراب

أجن  مبصطلح عريب اراِّد مظهرا م  املظامر أو الظوامر األدبية أو يصفها.و د ابطلحنا 
املماثَلة"؛ ونعد جعه مصنطلح عنريب لنه مفهنوم حمندد -على مذا ااجراء ال الر بن"الا ة  

مندا عني عن  االقتينارب يف منذا  يف النقد العريب أو ال الغة العربية مقابال ملصنطلح أجنن .
الصنندد، بننه ذم نننا  ىل عنندم  ننرعية ذاي ااجننراء يف ك نن  منن  األقيننان  ن مل نقننه كلهننا، 

 مقدمني قججنا على ذلك م  خالا معالة أم لة م  املصطلحات.
القظننننا أن املصننننفني اسنننتصدموا اال نننتقامل  عت ننناره وسنننيلة مننن   الفتـــل اســـام :

الديدة يف ال قا ة النقدينة العربينة. ومعلنوم أن منذه الوسنيلة  وسائه التع   ع  املفهومات
مع أخصب الوسائه املمكانة م  الت لب على العج . و د درسنا أم لة مو يفقة وكذا أم لة 
ننننا  ىل ذنننرورة التحنننري وغكنننيم املفهنننوم ال املصنننطلح  غننن  مو قنننة، ألسننن اب عديننندة، ون ناه 

 األجن  وقده يف ذلك... 
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غننندثنا  يننه عنن  ترتيننب املصنننطلحات يف املعنناجم املعنيننة. ووجهننننا  الفتــل الســادا:
عنايتنننا  ىل املعنناجم النن  رت ننت  يهننا املصننطلحات و ننق األلف نناء العربيننة، مننربزي  طننريقتني 

 متعايشتني يف تلك املعاجم، واذطراب الاتيب يف بعمها اآلخر.
 

ــا  الثــاين: ر. وغايتنننا منن  خصصننناه لدراسننة التعريننف يف املعنناجم موذننول ال حنن الب
ذلك مع الكشف ع  نول العال ة القائمة بني التعرينف واملفهنوم لاقنا و خفا نا. وذلنك 
م  ا تناعنا بدور التعريف يف بلورة املفهوم وبسطه واذنحا أو غاممنا م همنا. جعلننا هلنذا 
ال اب متهيدا و فنا  يه عند مقدمات  نم العال نة بنني النظرينة املصنطلحية اددي نة والعلنوم 
اانسانية عامة والنقند األديب علنى وجنه ا)صنوا. و ند دا عننا علنى أن األبنوا العلمينة 
هلننذه النظريننة تننندعو ال اقننر يف املصننطلح  ىل  عنننادة النظننر يف ك نن  مننن  ادلننوا املقاقنننة 
ملشنناكه املصننطلح. وخابننة ال اقننر املهننتم مبصننطلحات العلننوم اانسننانية. ون هنننا  ىل أن 

امل العريب ملسألة املصطلح تنوء أبمحاا مذه النظرينة وتصنورا ا، وأنننا ادلوا املقاقة يف الع
ين  ع أن  ررما منها قىت منلنك رؤينة أوذنح للمسنألة املصنطلحية. م  نتنائج ذلنك من ال 
اختنن اا املشننكلة يف العننامل العننريب يف املصننطلح، وادنناا أنننه  ننرل بينمننا األبننه مننو املفهننوم 

 ملسألة م  جديد.وم    ين  ع  عادة توجيه سكة ا
جعلننناه م ح نني طر نننا يف األوا مكننوانت التعرينف ويف ال نناين أنواعننه.  الفتـل األو :

وكانت ال اية م  مذا الفصه ال تتجاوز يف ك   م  األقيان تقد  وبنف لكيفينة تقند  
املفهوم والس ه ال  سلكها كه معجم لتحقيق ذلك. على أننا رك ان علنى منا منو مشناي 

 جم وأغفلنا املصتلف ومو ذئيه الشأن.بني املعا
عالنا  يه مشكالت التعريف. وينقسم بندوره  ىل م ح نني. أدرجننا يف  الفتل الثاين:

األوا معنناجم جمنندي وم ننه وج ننور ع نند النننور و بننراميم  تحننع وحممنند عننناين نظننرا ملننا بننني 
"األعينة"،  تعريفا م م  جواما م  زاوية املشكالت. ولكننا مين ان بينهنا من  قينر درجنة

نعنند ا)طننورة. و ننند بنندا لنننا أن تعرينننف املصننطلحات يف مننذه املعننناجم تعايننه مشنننكالت 
ققيقيننة، ولكنهننا  ابلننة للتجنناوز.  منهننا مننا يهننم بننناعة املعجننم، ومنهننا مننا يهننم متاسننكه، 
ومنهنا مننا خيننم بنياغة التعريننف وذننوابطه... وغند عنن  ال يننان أن منذه املشننكالت تننَؤثر 

درسننننا  ينننه مشنننكالت  املبحـــث الثـــاين  يف مت نننه القنننارئ املفهنننوَم. أ ننند منننا يكنننون التنننأث
التعرينف يف معجمنع سنعيد علنو  وحممند التننولع. وذلنك ملنا بنني املعجمنني من  بننالت 
منن  جهننة املشننكالت. وأمننم مشننكالت األوا اللجننوء  ىل المننا بننني تعريفننات أو أجنن اء 

النرغم من  أن املصنطلح واقند.  تعريفات واردة يف معاجم  تلفنةِّ ا)لفينات وال نا ت علنى
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 تنننتلصم يف " نننرعية الوجنننود" ملنننا القظنننناه مننن  اتكننناء منننذا املصننننف علنننى جهنننود عننندة وبيانا ما ينطوي عليه ذلك م   اطر نظريٍة ومنهجية. أمنا أمنم مشنكالت معجنم التنولع 
مصننننننفني، بنننننه التصنننننرد يف جهنننننود أولئنننننك بطريقنننننة تسنننننهم      يف ال ل لنننننة وال منننننوض 

 القارئ واملفهوم معا.  والتشويش على 
خصصنناه للمقنارانت. وقنددانما يف ثالثنة أننوال ل مقنارانت داخلينة  الفتل الثالـث:

 ننم املعجنننم الواقننند. ومقنننارانت  ننم املعننناجم املعنينننة، و ننند مسينامننا بينينننة. ومقنننارانت بنننني 
معا نننا وبعننض املعنناجم ال ربيننة. كانننت غايتنننا منن  النننول األوا مننع الو ننود علننى منندى 

اسك املعجم ونسنقيته واتسنامل تعريفاتنه وعندم تمنارهبا أو تنداخلها وتقاطعهنا ممنا ينؤدي مت
 ىل ما مسيناه "ميوعة" املفهوم.  م  ال ديهع أن كه مصطلح يؤدي مفهوما معيانا، ولك  

م  املقارانت  قد كانت غايته النظنر يف  الق ا الثاينمه الت مت املعاجم هبذا امل دأ ؟ أما 
عناجم  لتطنور النذي قند  يف مفناميم املصنطلحات الن  تمنمها. ومعلننوم مندى التن ام امل

أن هلننننذه املقارنننننة  يمننننة ال تنكننننر  ذا علمنننننا أن املنننندة ال منيننننة الفابننننلة بننننني املعجننننم األوا 
(.     ويف مننذه 1996-1974واملعجننم األخنن  منن  معا نننا تفننومل عقنندي  منن  النن م )

نفتاقنننا  نننو  علنننى نظنننر ت األدب اددي ننننة ادق نننة  نننهد النقننند األديب يف العنننامل العنننريب ا
أو علننى …و ند أدى ذلنك  ىل  عننادة النظنر يف عندد من  املفناميم …واسنتفاد من  عطاءا نا

 نعتربمنا، علنى تواذنعها، "األدب". و د انتهينا م  تلنك املقنارانت  ىل بعنض النتنائج الن األ ه  ىل ت  ا وعع بعض املفاميم احملورية. ومكذا جعلنا مدار مذه املقارنة ال ينية مفهنوم 
مهمة. النول ال الر م  املقارانت مو "ا)ارجينة"، ونعند هبنا املقارننة بنني معا ننا وبعنض 
املعنناجم ال ربيننة. و نند اذننذان مصننطلح "النقنند"، مفهومننه ط عننا، حمننور املقارنننة. و نند أو فنننا 

ديب ذلننك علننى مالقظننات رمبننا أ ننادت املعنيننني بتننأليف معجمننات مصننطلحات النقنند األ
 مستق ال.
 
   خال ات البحث ونتائجا:4
 

ربنندان يف متهينند ال نناب األوا منن  ال حننر نننوعني منن  ا)ننربة النن  يتمتننا هبننا مصنننفو 
معا نننا، ا)ننربة املعجميننة )أتليننف املعنناجم(، وا)ننربة األكادمييننة ال قا يننة.  ال انيننة مشنناكة 

جمدي وم ه وج نور ع ند بينهم ما تفاوت يف ذلك، واألوىل تنحصر يف ثالثة مصنفني مم 
الننننور وحممنننند التننننولع. وذم نننننا مننننناي  ىل أن قمننننور ا)ننننربة عننننند بعمننننهم وغياهبننننا عننننند 
اآلخننري  سنننيؤثر يف عمنننه منن  ال خنننربة معجمينننة هلننم، أو علنننى األ نننه منن  مت نننه معنننا هم 
التجربنة األوىل يف مننذا النننول منن  التننأليف. ولقنند أو فتنننا معالننة املصننطلحات ا ننتقا ا... 
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وترتي ننا علنى ققيقننة مفادمننا أن جمندي وم ننه أ ادتنه تلننك ا)ننربة يف تناليف ك نن  منن  وتعريفنا 
م النق التننأليف يف املعجنم املصننتم، وأن ج ننور ع ند النننور اسننتفاد من  خربتننه املعجميننة  ىل 
قد بعيد، ولك  التولع مل يربم  ع  خربة ما يف مذا ال اب، أو على األ نه مل يسنت مرما 

ود م  تقدموه، سيما جمدي وم ه و بنراميم  تحنع ونتنف من  مننا منا، و منا اتكأ على جه
 ومناي.

 ن الطرمل ال  تعامه هبا املصنفون ما املصطلحات تنم ع  نقم متفاوت م  مؤلف 
 ىل صخننر، كمننا تنننم عنن  وجننوه  اابيننة يف مننذا العمننه أو ذاي. ومعنن  ذلننك أن املعنناجم ال 

لتماسننك طننواا املعجننم بسنن ب غينناب تتسننم معالتهننا للمصننطلحات بنننول منن  االطننراد وا
التكوي  الالزم يف م ح ع املصنطلحية واملعجماتينة. ومكنذا القظننا يف الفصنه املصصنم 
للتفكيننك أن املننؤلفني وم ننه وعننناين اسننتصدما مننذه الوسننيلة يف ك نن  منن  ادنناالت النن  ال 

و ما ألهنما مل غتا   ىل ذلك  ما ألهنما  طعا بلتهما  لدراسات النقدية العربية اددي ة، 
نكاِّما مفهوم املصطلح ومل اعاله مرجا اال ااي. ومنذا ملحنوع بك نرة يف معجنم عنناين. 
ورمبنننا عنننادت أسننن اب ذلنننك  ىل أن املنننؤلفني املعنينننني "اجتهننندا" يف ا نننااي املصنننطلحات، 
واداا أن وظيفتهمنا وعملهمنا ال يتجناوزان  نا وتصننيف وترتينب منا منو مسنتعمه عنند 

النقد األديب العنريب ادندير، ولنو و فنا عنند منذا ادند لن نوا معنا هم ك ن ا  املصتصني يف
م  اهلفوات، ال مذه  حسب. ومذه لعمري وذنعية  ناذة يف املعجماتينة تكناد تنفنرد هبنا 
الساقة العربية، يف قدود علمنا. م  قنق أي مؤلنف  لط نا أن يمنا املصنطلحات الن  

ة و وانينهنا، ولكن  الشنررب النالزم لنذلك منو أن "تعج نه" دون ا)نرو  عن  مقتمنيات الل ن
ميتلنننننك نظرينننننة أو وجهنننننة نظنننننر جديننننندة يقتمنننننع التع ننننن  عننننن  معاملهنننننا ومكوان نننننا خلنننننق 
مصطلحات جديدة، كما جرت العادة بنذلك، أمنا أن يتصنذ مصننف املعجنم تر نة عندد 

 م  املصطلحات مطية لتحقيق ذلك  إجراء ال نراه تفس ا معقوال! 
النننة التعريننب  عت ارمنننا وسنننيلة للت لنننب علننى بنننعو ت الع نننور علنننى ولقنند أو فتننننا مع

اللفظة املفردة مقابال عربيا للمصطلح األجن ، أو فتنا على ققيقة  الفة ملا مو سائد يف 
مذا الشأن. وذلك ألننا انطلقنا م  سؤاا مو اآليتل ما مع املسوغات ال  نعه املؤلف 

ا ننا أو مؤلننف معجننم، يننرك   ىل التعريننب بنندا واذننا املصننطلح عامننة، ان نندا كننان أو م
الا نننة أو غ منننا ؟  قادتنننننا دراسنننة عنننندد مننن  األم لنننة  ىل أن تفسنننن  ذلنننك كننننام  يف أن 

أن املصنطلح املصطلحات املعربنة ال ميكن  التعامنه معهنا  ال بتلنك الطريقنة ألسن اب منهنا 
 تشنننناركها   ننننع نيننننه  ىل ممارسننننة ثقا يننننة خابننننة أبمننننة منننن  األمننننم أو  ماعننننة بشننننرية ال

الموعنات أو أغل هنا تلنك التجربنة، و منا ألن املصنطلح نينه  ىل أ نكاا أدبينة انقرذنت 
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قىت من  ثقا تهنا األبنلية، و منا ألن اال ااقنات املصنطلحية السنابقة يشنوهبا االذنطراب 
اخل. ومكذا قاولنا أن نقدم رأ  …م ه ا ااي املصطلح نفسه للداللة على مفهومني اثنني

الن  تتجناوز رغ نة املؤلنف، متحولننة  -بعمنها علنى األبنح –ا أن ننيط  ملالبسنات نناو 
 بفعه ذلك  ىل  كرامات ممالة عليه ال قيلة له أمامها.

املماثلنة، -ويف سيامل املصطلحات نفسها دا عنا علنى أن اللجنوء  ىل منا مسينناه الا نة
لعربيننة "القدميننة"، اختيننار غفننه أي ا نااي مصننطلح موجننود يف ال قا ننة النقديننة أو ال الغينة ا

املصننناطر مننن  كنننه جاننننب. أمنننا أكنننرب  ننناطره  هنننو نننناوز الشنننررب التنننارخيع النننذي يشنننكه 
السيامل املعريف الذي ت لنور  ينه مفهنوم املصنطلح، ممنا ينؤدي  ىل تن اقم بنه تننايف مفهنومني 

لننف يف لكننه منهمننا اترخيننه ومحولتننه ال قا يننة. وذلننك ت عننا مل نندأ بسننيط مننو أن ال قا ننات ذت
 دراي الظننننوامر الفنيننننة واألدبيننننة، وال يعقننننه ادنننندير عنننن  التماثننننه يف األمسنننناء مننننا دامننننت 
املسنننننميات  تلفنننننة هبنننننذا القننننندر أو ذاي. ومننننن    دعنننننوان وأث تننننننا مننننن  خنننننالا التحلينننننه 
والتمحننننيم، أن التنقيننننب يف اتريننننأ املفنننناميم وتلوينا ننننا داخننننه ال قا ننننة الواقنننندة )العربيننننة 

يف الو ننول يف تنومم التماثنه قيننر ال متاثنه. بننه  ن ذلنك نفنن  غديندا( أمنر ذننروري لنتال
لل قا ة متاسكها واستقالا مفاميمهنا وعطاءا نا. ومعن  ذلنك أن ا نااض تشنكه املفهنوم 

منننو  –يف اعتقنننادان  –د عنننة واقننندة أمنننر ال يسنننتقيم يف ك ننن  مننن  األقينننان، ولنننذا  السنننليم 
 مننذا الوا ننا بعننني االعت ننار متكناننا منن  ا ننااض سنن ورة تتشننكه عربمننا املفنناميم. و ذا أخننذان

تنناليف بعننض األومننام. لننيس مننذا د اعننا عنن  التمينن  املطلننق، و منننا مننو د ننال عنن  الايننر 
والت صر ال سيما يف مذا امليدان املتصه  ملفاميم ألهنا عماد املعر ة،  إن أ دركت ممطربة  

 كانت النتيجة غ  حممودة.
م  مظنامر وذنا املصنطلح منو اال نتقامل. ويف تتع ز ا)البات السابقة مبظهر صخر 

منذا الاننب ال لاننب الصنواب  ن  لننا  ن عننددا من  املصنطلحات الن  ا نتقها املؤلفننون 
مفينندة ومصننوغة رسننب  واعنند اال نننتقامل يف الل ننة العربيننة. بينند أن بعننض املصنننطلحات 

ا ألن املشنننتقة عاطلنننة،  منننا ألن بننني تها ال تناسنننب املفهنننوم النننذي ا نننتقت لتؤدينننه، و مننن
املؤلف أخطأ أو أساء  هم املصطلح أو املفهوم أو عا معا، و ما ألسن اب أخنرى ذكرانمنا 
يف   ننننه. و  ننناال لقننند أو فتننننا معالنننة اال نننتقامل يف املعننناجم علنننى النتيجنننة اآلتينننةل يك نننر 
اال تقامل يف معجمنع حممند عنناين وسنعيد علنو  ويقنه عنند   نع املنؤلفني. ورمبنا وجندان 

اددي نة يف تعاملهما منا عندد ك ن  من  املصنطلحات وليندة نظرينة األدب  تفس  ذلك يف
 قها املهتم  لسرد وادكع معا.  قد انكب سعيد علو  على ما جناء يف معجمنع كنه 

كورتيس، وتعامه عناين ما املصطلحات املسنتعملة -م  جوزيت ري دوبود و اكرمياا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 الدراسات املعجمية  - 156 155 -املعجمات األدبية العربية احلديثة 

 ية أو املا ة  ليها. وبع ارة أخرى، ذم يف نظر ت السرد وادكع املوذوعة  لل ة االلي
معجماعننا عننددا منن  املصننطلحات الدينندة النن  مل تطر هننا املعنناجم النن  تقنندمتهما. ومننا 
ذلننننك  ننننإن مننننذا ينننند عنا  ىل التن يننننه  ىل أن املننننؤلفني اندرا مننننا التفتننننا  ىل ا ااقننننات النقنننناد 

 والدارسني وال اق ني العرب يف ما خيم تلك املصطلحات.
لنننا منن  خننالا دراسننة التعريننف يف املعنناجم املعنيننة أن لكننه معجننم خطتننه ا)ابننة  ت ننني

به، ومذا يف قد ذاتنه أمنر ط يعنع، ولكن  غن  الط يعنع منو أالا يسن  التعرينف علنى نسنق 
واقد يف املعجم الواقد،  ذا است نينا معجنم وم نه.  من  خنالا ال حنر والتمحنيم و فننا 

ينف وأداء مهمتننه، سنيما وأن التعريننف مننو األداة علنى مشننكالت ققيقينة غننوا دون التعر 
األساسية ال  تاجم املفهوم  ىل رمنوز ل وينة. ومن  منذه ال اوينة تنقسنم املعناجم  ىل زمنرتني 
تشكو األوىل م  متاسك املعجم  ما ألن املؤلف مل يدري أعية الصياغة الل وية ودورما يف 

ا)صننائم املشنناكة يف تعريننف عنندة التعريننف  ملفهننوم  نن اكم عننددا مهمننا منن  السننمات و 
مصطلحات مما ينجم عنه خرمل  قدى القواعد األساسية مع متيا  املفاميم واستقالا كه 
مصننطلح مبفهننوم بعينننه؛ و منننا لتكننرر التعريننف نفسننه يف عننندد منن  املصننطلحات املصتلفنننة 
النننندواا،  ننننال يعننننرد القننننارئ  ن كانننننت مننننذه املصننننطلحات "مااد ننننة" أو ال! و مننننا ألن 

يف بعنض األقينان –ريف يكون  تصرا أ د ما يكنون االختصنار، قنىت  ننه ال يتجناوز التع
 لننة واقنندة، ويف  يننا األقننواا ال يفننع  ل ننرض منننه؛ و مننا ألن املؤلننف ينصننرد عنن  –

التعرينف أبنال  ىل تقند  معلومننات ل وينة عن  املصنطلح األجننن  أو عن  واذنا املصننطلح 
مفهوم املصطلح جمهوال عند القارئ علنى النرغم من  اخل، ويف كلتا ادالتني يظه …أوا مرة

أنه تاله "تعريف" ما! و ما ألن املؤلف نيه القارئ على مصطلح صخر، ولكن  املصنطلح 
ال ينننذكر منننناي أو ال يوجننند  ينننه منننا يننندا علنننى أننننه معنننرد، بنننه  ننند ال تكنننون ااقالننننة 

عنننناين،  بنننحيحة! نعننند  ىل املصنننطلح النننذي انننب أن تقنننا ااقالنننة علينننه )معجنننم حممننند
خابة(؛ و ما ألن املصطلح يذكر ويقابه مبصطلح أو مصطلحات عربية  يتجاوز املؤلف 
التعريننف رمبننا "اقساسننه" أبن املصننطلح ذاتننه يف غنن  عنن  التعريننف، ومننذه قنناا بعننض 

 املصطلحات املفككة يف الل ة العربية  ىل ع ارات.
لع.  قننند أذنننرت ال منننرة ال انينننة تنحصنننر يف معجنننم سنننعيد علنننو  ومعجنننم حممننند التنننو 

االختنن اا كننورتيس، و لتحدينند اسننتعماا - ألوا ك ننرة االعتمنناد علننى دوبننود واكرمينناا
الشديد  لتعريف املصطلح يف أقد املعجمني مكتفيا  ملة م  مننا وأخنرى من  منناي ممنا 
يعنند تقصننن ا يف قنننق املفهننوم وتشنننويها لنننه يف معظننم األقينننان قنننىت ال نقننوا كلهنننا. ومننن  

املالزمة هلذا املعجم م  بدايته قىت هنايته ما مسيناه "الاكينب"، أي تقند   املظامر السل ية
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كننورتيس وأخننرى منن  معجننم - قننرة منن  معجننم دوبننود و قننرة أخننرى منن  معجننم اكرمينناا
وم ننه، و ننس علننى مننذا. و نند بينننا خطننه مننذا السننلوي وخطورتننه أيمننا منن  زاويننة معر يننة 

لحات اددي ة ال  ال  ك أن القارئ ومنهجية... وادق أن املؤلف  دم عددا م  املصط
يف قاجننة ماسننة  ىل معر تهننا، بننه  ن القننارئ ادنندير ال ميكنننه االسننت ناء عنن  معر تهننا، 

 ولك  تعريفها ال ير ى  ىل مستوى تل ية مذه اداجة بس ب ما ذكرانه. 
أما معجم حممند التنولع  كنه منا  علنه أننه "ركنب" ولفنق معجمنني عنا معجنم  بنراميم 

معجم جمدي وم ه، ذلك أن إبمكان القارئ تت ا املصطلحات والتعريفات الواردة  تحع و 
 يننه عننند املصنننفني املننذكوري . و ذا كانننت مننذه مننع ادنناا  السننؤاا الننذي يطننري مننول مننا 
اداجننة  ىل مننذا املعجننم مننا دامننت "بمنناعت ه" غنن  "بمنناعتِّه"!  رمبننا كننان األوىل أن يعننود 

و بذلك أيم   اطر  طحات التولع الك  ة،  ذ ما م  القارئ  ىل املعجمني األبلني، 
مصطلح  ال وبه  ائ ة!  د ي دو يف مذا الكالم بعض "التحق "، ويعلم هللا أن ليس مذا 
منننرادان. و مننننا املنننراد أن معجمنننه ينتمنننع  ىل التسنننعينيات وركنننم منننذا كنننان ين  نننع أن يمنننم 

قند العنريب ادندير وأن يعر هنا كمنا الديد وأن اتهد يف  ا املصنطلحات املوظفنة يف الن
مع يف مؤلفات مذا ادقنه. أمنا أن "يقنذ نا" املؤلنف مبعجنم تعنود املعر نة الن  نتويهنا  ىل 
مطلننننا السنننن عينيات وأواسننننط ال مانينيننننات وأن يصننننر علننننى " خ نننناران" مبننننا مننننو موجننننود يف 

سنتهتار. وبنناء معجمني ألفا   له وأن ينقه ما ورد  يهمنا نقنال سنيئا ومسنيئا  هنذا عنني اال
 على كه ما تقدم نعترب املعجم مذا  عادة  نتا  رديئة ملا كان.

وعلنننى النحنننو السنننابق وبنننفه ننتهنننع  ىل أن املعجنننم املصنننتم يف مصنننطلحات النقنننند 
األديب اددير ملا يكتب له الوجود. نعند ذلنك املعجنم النذي ننام اقاامنا قر ينا  واعند 

 يد أمنلة. ويف أتمه املعاجم املصتصة ال ربية يف مذا  بناعة املعجم ويلت مها وال نيد عنها
ادقه  )ومل ال التجربة العربية القدمية   عت ارما ال قا ة الس ا ة  ىل التأليف املعجمع عامة 
واملصتم على وجه ا)صوا، و ن  يها لدروسا وخربة تستحق العناية ورد االعت ار( من  

  األخطاء ال  ال ين  ع أن توجد يف كتناب غايتنه ال اد ما ميك  مؤلفينا م  ناوز عدد م
أن يكننون مرجعننا يستشننن ه القننارئ كلمنننا بنناد ته مشنننكلة مفهننوم مصنننطلح أو عنندد مننن  
املصنننطلحات. ولنننيس مطلنننو  مننن  املعجنننم أن يمنننم  ينننا املصنننطلحات ألن منننذا األمنننر 

 ندرات  متعذر عمليا، وألنه تصور كمع خاطئ م  الناقية املعجمية، وألنه أخ ا يتجاوز
الفننرد الواقنند  ال  ذا كننان راغ ننا يف   ننناء عمنننره يف مننذا المننرب منن  التننأليف، ومننا عليننننا 

 قينذاي  ال أن ندعو له بطوا العمر ودوام الصحة والعا ية وكامه السداد والتو يق.
وملننا كننان مننذا مكننذا  ننإن أتليننف املعجننم املنتظننر ين  ننع أن يسننتويف  لننة منن  
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ئننه املسننتفيد منننه. مننه مننو املصننتم أو مننو املنناجم أو الشننرورب منهننا أن ننندد  ار 
مننو الطالننب أو مننو القننارئ عامننة.  ذ بتحدينند نننول القننارئ تتحنندد جمموعننة منن  

مننننننو أن ننننننندد الربننننننيد  الشننننننررب ال نننننناينالمننننننوابط والقيننننننود ال ين  ننننننع ناوزمننننننا. 
املصطلحع الذي سيممه معجمه، وم  األ مه أن يكنون االختينار م نينا علنى 

ونظريننة حمننددة سننلفا. ذلننك أن غدينند تلننك ا)لفيننات يمننيق  خلفيننات منهجيننة
جمنناا املعجننم ونطا نننه، ومنن  انقينننة رنيننة يمننفع  ننندرا ك نن ا مننن  التماسننك علنننى 

أن يكنننون املؤلنننف علنننى بيننننة مننن  التعرينننف  الشنننررب ال النننرالربنننيد املصنننطلحع. 
طر نننه وأنواعنننه وسنننل ياته و واعنننده ومسنننتو ته ووظائفنننه وغا تنننه... ومنننذه املعر نننة 

 الشننررب الرابنناتننوا رة اليننوم يف كتننب املصننطلحية وكتننب املعجماتيننة املتصصصننة. م
أن يكننننون املؤلننننف ملمننننا بقمننننا  املصننننطلحية النظريننننة والعمليننننة  ملامننننا مننننا،  ملننننام 

أن يكنننون املؤلنننف عاملنننا  الشنننررب ا)نننامسال اقننر املهنننتم  ملصنننطلحات و ؤوهنا.
صنننطلحات معجمنننه، بنظرينننة األدب أو نظنننر ت األدب الننن  تننندور يف  لكهنننا م

و ال أدى ذلنننك  ىل ننننول مننن  النننر م يف املننناء. الشنننررب ا)نننامس، ومنننو قاسنننم يف 
اعتقننننننادان، أن يكتفننننننع مؤلننننننف املعجننننننم  لصننننننناعة بننننننناعة املعجننننننم، ال ابتكننننننار 

اخل، ألن منننننذه املهمنننننة موكولنننننة للننننندارس املصنننننتم. …مصنننننطلحات أو وذنننننعها 
صننطلحات وتصنننيفها و لتننايل يتفننرن بننانا املعجننم ملهمتننه األبننلية ومننع  ننا امل

 وترتي ها وتعريفها كما مع يف الدراسات واألرا  واملقاالت.
 

وبعد، تعماد ا)البات السابقة األطروقة الص رى ال  دا عنا عنها طواا ر نا مذا، 
بننننراقة أقينننناان وذننننمنا يف أقننننايني أخننننرى، ومننننع تننننتلصم يف أن التننننأليف املعجمننننع يف 

مل سلسننلة مننن  الااجعننات  بنندا الااكمنننات. مصننطلحات النقنند األديب يتشنننكه يف سننيا
ومع بع ارة أوج ل تن د العال ة بني تلك املعاجم على الااجا، ال على النااكم. ومنذا منا 

 هنعل سعينا  ىل ت يينه يف ر نا مذا. ولسنا نعلم درجة تو يقننا  ينه. أمنا األطروقنة الكنربى 
متشنع علنى رأسنها  ذ تقندم الفنرل علنى معالة املسألة املصطلحية يف العنامل العنريب معالنة 

األبه، واألبه مو املفهوم والفرل مو املصطلح،  قد متكنا من  مالمسنة بعنض أوجههنا 
يف مذا ال حر م  خالا ما ان شنناه  ينه. علنى أن امتمامننا مل يكن  متجهنا  ىل متحنيم 

عنام يتجلنى األطروقة الكربى، و منا جعلناما خلفية عامة تقود خطاان  يمنا يهنم العنام، وال
يف مننا أنننتج قننىت اليننوم هبننذا ا)صننوا. ورمبننا م ذلننك، أي االمتمننام  ملصننطلح ونسننيان 
املفهننوم، غننت أتثنن  وا ننا "تنندويه" مسننألة املصننطلحات، وانتقاهلننا منن  مسننتوى حملننع  ىل 
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مسنننتوى دويل. ومكنننذا مل نتو نننف لنطنننري سنننؤالنا ا)ننناا، ألن مشنننكلتنا،   نننه أن تكنننون 
مبفهومننه واسننتيعاب  نن كته املفهوميننة ونسننقه املعننريف الننذي ينتمننع  ليننه... ومننذا مننا مينحننه مننع  هننم مننا ينندا عليننه أواال، أي العنايننة  –ومننذا اهلننمأل دويل  –سننه توقينند املصننطلح أو تقيي

 مويته ادقيقية.
وخالبة أخرى غتا   ىل م يد م  تعمينق ال حنر، ومن     هنع مؤ تنة، منع املتعلقنة 

سألة املصطلح واخت اهلا على بعيد املصطلح. ويف اعتقادان أن بتصور الدراسات العربية مل
املصننطلح لننيس سننوى الننناتج املننتمصض عنن  تصننور املفهننوم، أي أنننه بع ننارة اسننتعارية تلننك 
الشجرة ال  ذتفع وراءما غابة ك يفة مدهلمة مع املفاميم.  قد ورثت الدراسات اددي نة 

  لنه بقلينه، أي مننذ أ م ر اعنة را نا  مشكلة املصطلح عن  روادمنا يف عصنر ااقيناء ومنا
الطهطاوي و   نقوا ونعيد القوا ونكرره ع  املصطلح مما نشنأ عننه اعتقناد خناطئ من  
أساسه مو عج  الل ة العربية أو على األ ه ااناء به. ولو أننا رك ان علنى منا خيتفنع وراء 

ل ة العربية ال تشكو م   قنر املصطلح نعد املفهوم ألدركنا املشكلة ادقيقية. وم اله أن ال
املصننطلح و منننا تشننكو، علننى العكننس منن  و رتننه أو تعنندده أو تمننصمه أو مننا  ننئت منن  
األمساء ما دام املسمى واقندا. ومن  األم لنة العينينة علنى ذلنك قناا االنن  ي املا نة منرة 
 لعننندوا وأخنننرى  لشنننذوذ واترة  ال نننراد... بنننحيح أن لل نننة التلقنننع دورا منننا يف منننذا 
ولك  الدور األساسع يعود  ىل كيفية ونوعية  دراي كه م  اال ااقات املفهوَم األبنلع. 
وعلننى وجننه ا)صننوا تصننور كننه ا ننااي هلننذا املفهننوم وخلفيننات توجهننه األبننلية وارت اطننه 
مبسنننتو ت الننننم املتعننننددة.. و نننس علننننى ذلنننك. وادننننق أن منننذا الوا ننننا ال خينننم النقنننند 

زعا  ىل عدد م  ققوا املعر ة يف العامل العريب. ول  نتجناوز والتحليه األدبيني و منا يتجاو 
ذرب م ناا رن من  اللسنانيات الن  أقصنى ع ند السنالم املسندي منا ينينف عن  عشنري  
مصطلحا مقابال للمصطلح األجن . و   ال نرى يف ذلك مشنكلة مصنطلحية بقندر منا 

و طيعتنه أو اسنتمراره...  لكنه  نرى  يه تر ة للتصور املقاي هلذا ادقه و دراكنه لقمنا ه
ا ااي ا يازه العلمع اترة واملنذم  اترة وال قنايف اترة أخنرى... وال تقنف ادلنوا عنند قند 
املفاذلة بني املصنطلحات أيهنا األبنيه أو الن ا أو الفصنيح... و مننا سنتجاوز ذلنك  ىل 

ؤ تنا. وال ين  نع ال حر يف قدود املفهوم ومتطل اته واذاذما قكما يف قسم األمر ولو م
أن خيفنع عنننا ذلننك جان نا نسننميه "الانننب ال ريننب" يف تعامنه املسننتعملني مننا املصننطلح. 

  االعت ارات الل وية واملفهومية ليست بقادرة وقدما على تفس  ذاي التعامه. 
امل ناا النابنا علننى منا نقننوا، من  بنني أم لننة أخنرى واردة، مننو مصنطلح " يننديولوجيا" 

اق ون واملصتصون يف الفلسفة والعلنوم اانسنانية علنى امتنداد ر عنة النوط  الذي ما زاا ال 
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العريب "مصري " على بي ته املعربة )أو الدخيلة، ال  رمل يف مذه ادالة(. مذا على الرغم 
م  وجود ا ااقني وجيهني على األ ه، األوا م  وذا ع ند هللا العرويل"أدلوجنة" ومنع 

)أ عولة(،  مال ع   مكان اال تقامل منها... وال اين  دمه  بي ة متداولة يف الل ة العربية
طنننه ع ننند النننرمح ل "الفكرانينننة". ومنننع كمننننا ننننرى تسنننتصدم منننادة معجمينننة عربينننة أبننننيلة 
)د.ي.ر(، ومننا ذلننك تشنن ر ال نناق ون والقننراء وغنن مم  للفظننة األجن يننة! ورمبننا  سننران 

ألود" العنادي، بفعنه ذلك بطنوا عهند النناس  سنتعماهلا قنىت غندت تعامنه معاملنة "املن
استعماهلا املتكرر النذي رسنأ يف الكتنا ت العربينة.  صندان من  منذا التن ينه  ىل أن مسنألة 
املصطلح أ د تعقيدا مما  د نظ . و لتايل م  املفقر قصرما يف  ائمة م  الكلمات ال  
ن حر هلا عن  مقنابالت. ولكنع ت تند منهجينة وذنا املصنطلحات ين  نع أن يعناد النظنر 
يف الفصننه املتعسننف بننني املصننطلح واملفهننوم يف الدراسننات وال حننو  واملقنناالت النن   ننتم 
 ملصطلح وقده دون ذصيم املفهوم مبا يستحق من  العناينة. ومنذا وا نا ال نت لالنت ناه 
يف جنه  ن مل يكن  يف كنه منا نشنر يف جمننالت الناما العربينة ويف جملنة اللسنان العنريب منن  

اخل. …ومع يف غال يتها تدور قوا التعريب واال تقامل والا ة و أرا  تع   ملصطلح.
ونعتقند أن توجينه العناينة، مبننوازاة ذلنك، بنوب املفهنوم أمننر مسنتعجه. منذا  ذا كننا نعتننرب 
املصنطلح ومفهومنه وجهنع عملنة واقندة ال سن يه  ىل  صنلهما، أو مكنذا ي ندو لنننا. وهللا 

 أعلم.
 
 
 : آفاق البحث4
 
 الثة، م  خالا ما انتهينا  ليه م  خالباتلمع يف اعتقادان ث 

* لاز معجم مصطلحات النقد العريب اددير يراعنع كنه الشنرورب السنالفة ويتجناوز 
 املشكالت امل سوطة يف مذا ال حر مصطلحا ومفهوما.

*تعمينق ال حنر وتفصنيله يف منا مسينناه األطروقنة الكنربى، ومنع تتعلنق بتصنور مسنألة 
 ريب وما يتصه هبا م   ما  معجمية.املصطلح يف العامل الع

*تعمينننننق ال حنننننر يف املصنننننطلحية ا)ابنننننة. نعننننند بلنننننورة وتطنننننوير وجهنننننة نظنننننر تعتننننند 
 مبشكالت املفهوم يف جماا النقد األديب ارت اطا رقه العلوم اانسانية. 
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