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 ألادبية الدراسات)    الجامعية اإلاؤسسة في العلمي البحث ثرقية نحو

 (نموذجا النقدية
 ،آلاداب ملية وآدابها العربية اللغة بقسم اإلاشارك اإلاقاررر وألادب ألادب نظرية أسكاذ ،بلعابد  الحق عبد الدلكورر

 2الجزائر جامعةو سعود لكالم جامعة

 

 

 

:  مقدمة

 الػلمي، البدث وهي أال جؿىزٍ، آليت وقو ئال ألامت في يخمًٌ ال اإلاظدىحر والكٌس مظدىحر، قٌس غلى ئال جهىم ال الحػازة ئن   
را  ال اإلاخهدم، اإلاػسقت إلاجخمؼ لخأطيع الىاميت، مجخمػاتها مػسقت مً الخسوج جسيد حامػيت مإطظت مىازة َى ألاخحر َو
را الػلمي، ماُ السأض غلى الٌكريي مساَىخه بل نـ،ف اللبسري ماُ السأض غلى قهـ يساًَ  الخىميت جهسيس في حاء ما َو

 بىطاةل بخدٌمه مخػىلم، غالم ظل في يػيبها التي اإلاػلىماجيت الكجىة ليظدد ،1996 طىت اإلاخددة لألمم اللبسيت
را مػاتها،إلاجذ خادم هىغيا حػليما لخسيجيها جػمً بدثيت، حامػت بىاء غلى حػمل التي الخٌىىلىحياث  غلى قهـ ضلي َو

 غمان هي البدثيت ألاغماُ قمإشساث البدثيت، الخدزيع َيئت أغػاء مجهىداث غلى ولًٌ قهـ، الخدزيع غلى اإلاساَىت

. وجطييكها الجامػاث وجمّحز حىدة

 زيػهممبا ودغم الباخثحن إلاساقهت اإلادي، ؾىيلت طياطاث جػؼ أن الػسبي الىؾً في الجامػيت مإطظاجىا غلى قىحب  
را اإلاجاالث، ًاقت في البدثيت  بىغؼ ولًٌ يثحرة، حػد التي الػسبي الىؾً في الػلمي البدث ومػيهاث مبٌالث مً للحد َو

 الاحخماغيت اإلاظخىياث في اإلاباًل مً الٌثحر مً ههلل أن يمًٌ اإلادي نسيبت وأخسيي اإلادي، بػيدة بدثيت اطتراجيجياث

. غاإلايت مطدانيت ذاث غلميت بدىر غلى مبييت واضحت زؤيت الػسبي اإلاجخمؼ يبني َراوب منها، الظياطيت وختى والانخطاديت

 الجىدة غمان الجامػاث مً الٌثحر غليه وجساًَ اإلاػسقت، مجخمػاث لبىاء اإلالحت الػسوزاث مً الػلمي البدث يػد لهرا   
 داخل الػلمي البدث لترنيت الػلميت اإلامٌىاث لخهص ي البدث َرا في طىػمد لهرا والبدثيت، الخػلميت مخسحاتها في  والخمّحز

 واع لىاند هىعي جٍىيً غً هبدث لٍي الاخخطاص مجاُ الىهديت ألادبيت طاثالدزا غلى اخخيازها وونؼ الجامػيت، اإلاإطظت
ى الخدليل، في الػلميت وأخٍامه للبدث، الاطتراجيجيت باخخيازاجه  ألاضل، لؿخه في وجىؾيىه جسحمخه يساد واقد هظ بحن يهؼ َو

 الىاند قبحن ألادبيت هطىضه لكهم ةالىهدر لؿخه في جمٌيىه يسيد الؿسبيت الىهديت اإلاإطظاث مً غليه دزوا مطؿلح وبحن

 .الخدليلت وآلياجه البدثيت لؿخه جسنيت غلى يساًَ الرر اإلاػسفي الىاند لىا ييخج اإلاطؿلحي، والىاند الترحمي

: العلمي البحث في اإلاططلح وقلق العربية النقدية اإلاؤسسة  -1

 مظخىيي غلى وجملمال جبلبال طيالخظ ،الىهديت ألادبيت الدزاطاث في وبخاضت اليىم الػسبيت الىهديت للمإطظت الىاظس   
ا اإلاطؿلحي، نامىطها  لترطاهت الحاملت الؿسبيت، الىهديت الىظسياث مً الهاةل اإلاىج ذلَ ومبػث اإلاكاَيمي، وحهاَش



  2015أغسطس     18-19   الجزائر/ التاسع أعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

2 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

، مً خحرة في الػسبي الىاند أمامها يهل مظخمس، جىالد في هي مطؿلحيت  ما مطؿلحاث وجمثل قهم غلى بيىَ ئن ما قهى أمٍس
ىا الىهدر، الخداولي مجاله في يأزغىه أن غليه ييبغي آخس، مطؿلح مّدي يؿالػه ختى الىهدر، طىنه في وجسوج جمىج جصاُ  َو

. اإلاػاضس الػسبي الىهد في الؿىقان ومبدأ اللظان، جبلبل يظهس

را    واحتهاد غلمي، ضكر مً جهخػيه إلاا مخباؾئت، جحرةو ذاث الػسبي، الىؾً في الىهدر اإلاطؿلح دزاطت مً يجػل ما َو
 الحاحت أن ئال اللظان، زىاةيت أو أخاديت مطؿلحيت ونىاةم بمالخو يخبهم لىنييرّري الىهاد بػؼ وحىد مً السؾم قػلى مػسفي،

 الىهدر، يسللخػب ووطيلت للخدبحر، وآليت للخكٌحر، مىغىع اإلالحت،ًىهه الػسوزاث مً الىهدر اإلاطؿلح غلى الاشخؿاُ ئلى
را  غديدة، أطباب الىعي َرا قيىا دب والرر مطؿلحي، غبـ ئلى بداحت ألهىا اإلاطؿلح، بهيمت الىعي غالماث مً لػمسري َو
 غؿـ مً ذلَ غً هخج ما أيػا، ألاطباب ومً آلان، ئلى الؿسب مسيٍص الرر اإلاػسفي الػؿـ َرا بل اإلاػسقيت، الترايماث منها

 مىابتها في اإلاطؿلحاث َرٍ بخطىضياث وعي أن غليىا وحب قلهرا ،(1)زيدىا ذَب غلمياٌ وػالج لم وئن ؾسبي، اضؿالحي
 اإلاطؿلح دزاطت ألن الػسبي، اإلاطؿلحي الخداولي مجالىا في ووغػها ههلها وييكيت والكلظكيت، الخازيخيت وخلكياتها ألاضليت،

 غً وجبحن ،(2)اإلاػاضس الىهدر خؿابىا جخخلل التي الثؿساث نجتيّي غلى حظاغد والدالليت الترييليت مٍىهاجه أغمو في الىهدر
 الىاند لدن مً واطخػمالها اإلاطؿلحيت، الػبازة ضىؽ لٌيكيت مىهجيت، مظؿسة برلَ واغػحن والخبلبل، الاخخالُ مسايص

. الىهديت مكاَيمه حصزي ومً اإلاطؿلحي، الؿىقان مً الحد غلى طىػمل وبهرا ألادبي،

 بىهلها قيهىم واإلاػسقيت، الكلظكيت ومىابتها اللؿىيت، أضىلها في اإلاطؿلحاث ومكاَيم إلادلىالث قهمه دبالىام نػد ما قٌثحر  
را الهازب، دوني الىهدر اإلاطؿلح برلَ قيىؿلو الػسبيت، واإلاطؿلحيت الىهديت الحاحت يلتي ال ومجتزةا مبدظسا ههال  مبػث َو

 غً واإلاطؿلحيت الترحميت آلخه به نطسث الرر هانله في وئهما جهذا في ليع ؾمىغه أن ئال ،(3)اليىم به اإلاىطىم ؾمىغه
 وجدديد الػلىم، خد غلى حػمل جخططيت لؿت اإلاطؿلح أن أخسيي حهت ومً حهت، مً الىهدر الخؿاب إلاخلهي جكهيمه

 لخكهيم باإلاطؿلح جخىطل جدليليت آلياث غلى ناةمت جخططيت لؿت ًىهه الىهد ومثله جخططاتها، وغبـ مجاالتها،
 اإلاطؿلح غلى يالمىا أر ،الاضؿالح غلى باالضؿالح يػسف ما مػاغكت، مىاغػت الىهد يطبذ وبهرا والخؿاباث، الىطىص

را هكظه، باإلاطؿلح( الىهدر)  اإلاكاَيمي، حصزٍ ومهايظت اإلاطؿلحي، مّدٍ بهياض الىهدر، اإلاطؿلح ؾىقان مً طيهلل َو

. ومطؿلحاتها الؿسبيت الىهديت للىظسياث اإلاػاضس رالػسب الىهد اطخهباُ ييكيت بكهه ئال َرا يٍىني وال

: العربية البحثية اإلانظومة في وثلقياتها الغربية النقدية النظريات -2 

 الاطخمسازيت َرٍ أن ئال مظخمسجحن، وخسييت خساى في َى الؿسبيت، والىهدياث غامت، الػسبي الىهد بحن الحاضل الخكاغل ئن   
 غلى طىػمل أهىا ؾحر براجه، مظخهال بدثا يظخدعي مما أخس، قتراث في اههؿاغاث غسقذ جازيخيت،يما قتراث في جىاجسا غسقذ

. البدث َرا في حىاهبه مً حاهب مالمظت

ان أن هجد ئذ    جمثلها زم أضىلها، في الؿسبيت الىهديت الىظسياث لكهم الػسبي، للىاند ألاطاس ي الداقؼ بهي الىهدر ألاقو َز
را الػسبي، للهازبي ههلها نطد  جسحمتها، ئلى الىظسياث، غسع مً ابخداء مكاَيميا، وجدزحا مػاغكا حهدا مىه جؿلب ما َو

( 4)قيها وؤلابداع لها، الخىظحر ئلى وضىال

ُي طىجدٍ الؿسبي، الىهد ؾحريت و الػسبي الىهد ئهيت بحن الىهدر الخكاغل َرا في بالحكس نمىا وئذا   زالر ههديت اججاَاث في يخجز

: الخطىص وحه غلى الىهدر واإلاطؿلح غامت، الىهديت للىظسيت والخداوليت الخىاضليت دوزةاُ خاللها مً جٌخمل
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 نىاةم مكسشة غددا، لظىحن َيمىذ والتي الٍاجب، بلحظت يػسف ما ،أوالخارجي النقد اثجاه وهو ألاول، فاالثجاه* 
 ضاوػت مخػاليت يهىيت الىظ ضاخب غلى مسيصة ألادبيت، الىطىص غلى اإلابخؿلت الىهديت اإلاظاؾس جداولتها مطؿلحيت

 الهبيذ، الجميل،)منها نيميت، مطؿلحاث غلى للىطىص ههدٍ في الاججاٍ َرا يدخٌم ئذ ،(5)أغلى هطا برلَ مداييت لىطها،
:  يػكر للىاند باليظبت الىظ ليطبذ ،والالتزام ًاإلاىنل أخسيي ومطؿلحاث ،(الكاةدة اإلاخػت، السدرء،الروم، الجيد،

را غمله، قيها أهخج التي الخازيخيت واللحظت وبيئخه، الٍاجب حيع غً قيها يكدش جازيخيت، وزيهت غً ئما -  الىهد به يهىم ما َو

. لألدب الخازيخي

را يخاباجه خالُ مً مخجليت ومديؿه، للٍاجب، الاحخماغيت لألوغاع غايظت احخماغيت وزيهت غً وئما -  ما الىانػيت،َو

. لألدب الاحخماعي الىهد يبدثه

 هطىضه، غلى اإلاىػٌظت الالواغيت ةالحلميّي وجداغياجه الالشػىزيت، وخاالجه الٍاجب، شخطيت في جبدث هكظيت، وزيهت وئما -

را . لألدب الىكس ي الىهد يٌكله ما َو

 الديىان مدزطت مً ابخداء هطىضه، غلى وشؿلها مطؿلحاجه ووظل الػسبي الىهد مػه جكاغل ند الاججاٍ َرا أن قىجد 
ما الػالم أمحن ومدمىد مىس ى، طالمت ندمه ما مؼ واطخمسازا ،(6)واإلاهجس وأبلى،  ومدمد ألادبي، الاحخماع غلم في وؾحَر

ما ئطماغيل الديً وغص هي،رالىى (. 7)ألادبي الىكع غلم في وؾحَر

 ألغماله، وجسحمت لىظسياجه، غاغس أيػا غسف والرر الىظ، بلحظت يػسف ما أو ،الداخلي النقد وهو الثاني، الاثجاه* 
. اليىم ئلى البدثيت غؿاءاجه جصاُ وما لؿسوخاجه، وجىظحرا

 يدزض الىظ قأضبذ والىهديت، اإلاػسقيت خمىالتها بٍل الىظ مهطدياث ئلى الٍاجب، مهطدياث مً اهخهلىا الاججاٍ َرا قكي 
ُي ذاجه، أحل ومً ذاجه في را الىطيت، مدايثخه في اإلاخخكي مػمىهه شٍل غلى بدثه الىاند ليهيم مىخجه، غً بمػص  ما َو

 خلو في هي مطؿلحاث مػها خاملت ،(8...()وألاطلىبيت والظيمياةيت، والظسديت، البييىيت،) البٍليت الاججاَاث به ؾالػخىا
ُي مجالها داخل اإلاظخمسة لحسييتها مكاَيميا اطخهسازا حػسف ال حديديً، وجخلو را الىهدر، رالخداو  الػسبي الىاند أونؼ مما َو

ي عجص في
ّ
 الىظسيت، غليها جبنى التي ئر الىظسيت-اإلاطؿلحاث وبخاضت ،(9)اإلاكهىم واختزاُ الىهل، ونطىزي ُ،الخمث

  ومثالها الىهدر اإلاطؿلح بابل في أونػىا ما الىطىص،م ومهازبت جدليل في حظاغد التي اإلاطؿلحاث أر ؤلاحساء،-واإلاطؿلحاث

 منها:  النظرية-إلاططلحاتا* 

- structuralism  :البييىيت البىىيت، البىاةيت، الهيٍليت، منها الترحميت، اإلاهابالث حػددث قهد ...

- Narratologie  :الظسدياث الظسد،الظسديت، الظسدولىحا،غلم مغل أيػا،منها الترحميت مهابالتها حػددث قهد ...

- Sémiotique /Sémiologie  :ألادلت، غلم الػالماث، غلم الظيميىلىحيا، الظيميىؾيها منها يثحرة، جسحميت مهابالث لها هجد 
... الظيمياةياث الدالةليت،الظيمياةيت،

- Poétique  :البػسيت، الباغسيت، ؤلاوباةيت، بىيديَ، البىيؿيها، منها، جٌثرث ختى الترحميت مهابالتها جٍىزسث قهد 

.... البػسياث
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: هجد ئذ للمطؿلحاث الترحميت اإلاهابالث حػددث خيث:  ؤلاجراء-حاتاإلاططل* 

-  Inertextualité  :الخىاص الؿاةب، الىظ الىص ي، الخػالو الىص ي، الخكاغل الىطىص، جداخل هطيت، بحن ...

- Paratetxte  :اإلاىاص اإلاطاخب، الىظ اإلاداذ، الىظ اإلاىشار، الىظ الىص ي، الخىاشري الىص ي، اإلاىاشري ...

- Ecart   :الاهدساف، ، .... الاهصياح الخدسيل، هتهاى،الاُ ؤلاشاخت،الخجاوش، الػدُو

رٍ باألطاض، غليه اإلابخؿلحن وغىد الػسبي، الىهدر حهاش داخل في مطؿلحيت بلبلت َىاى أن قاإلاالخظ      أونػخىا البلبلت َو
را الؿمىع، طمت داةما جؿاله الرر الىهدر، اإلاطؿلح جمثل غدم في  اإلاطؿلح ههل ييكيت ئلى طييخهل خخما مىعالـ َو

 ،(10)يٍل اإلاىهج قهم في الؿمىع َرا ليظخدٌم للمخلهحن، وجكهيمه اإلاطؿلح قهم في ؾمىع ئلى طيإدر مما ووغػه،

. الػسبي الىاند مهمت طيطػب مما اإلاىهج ئلى اإلاطؿلح ئلى اإلاكهىم مً يخدزج مػاغل جبلبل أمام قىدً

 غلى بدثيا اهخػاشا حػسف التي اللحظاث مً وهي ،(11)الهازبي بلحظت يػسف ما أو الكلقي نقد الثالث،وهو الاثجاه أما*  
 غً ببػيد ليع الػسبي والىاند الىهاد، بحن وزد أخر بحن جصاُ ما واهجاشاتها قىظسياتها الػاإلايت، الىهديت اإلاإطظاث مظخىيي

 الىطىص، خالُ مً اطدىؿانها و وجسحمتها، الىظسياث َرٍ غسع غلى يػمل قهى الهساءة، واطتراجيجياث الخلهي اوبؿاالث

 اإلاظاقت ،الاهخظاز أقو ،الاطخجابت ،الاطخهباُ الخلهي،)  منها خّدي غلى حظخهس ال التي مطؿلحاتها خسييت مً السؾم غلى
اث ،الخأويل الدالليت، الكساؾاث والهساء، والهازبي والىظ، الهازبي الجماليت، را ،...(الهساءة ئطتراجيجيت الهساءة، طيىازيَى  َو

. الىهدر الخىاضل دوزة جٌخمل به ألهه َالٍا، مطؿلحاجه وزاء والىاند طالٍا قيه البدث يصاُ ما الاججاٍ

 خالله مً هجترح غلىا الػسبي، الىاند لدن مً بدثيا جسايما يػسف الرر الثاوي الاججاٍ غلى الخاليت الىهؿت في طجريص لهرا 
 ئلى يدخاج اإلاظخهبلي الىاند َرا أن ئال الىهدر، اإلاطؿلح بابل مً ويىهرها اإلاطؿلحاث ؾىقاهيت مً دّييذ مظخهبليا هاندا
 ما ألن وؤلاغاقت الصيادة غلميحن وجمٌيىا مٍاهت هللا آجاٍ وإلاً اإلاػسفي الىطؼ ندز باغاءتها طىهىم غلميخحن وزغايت جٍىيً

 :اإلاظخهبلي الىاند َرا وئغداد الخٍىيً طإوليتم غاجهها غلى جأخر مخخططت بدث قسمي يخؿلب ئليه وظعى

: (  اإلاططلحي والناقد الترجمي الناقد بير)   الجامعية اإلاؤسسة في اإلاعرفي الناقد ورهار العلمي البحث* 

 الػسبي الىاند بجػل طىؿامس ألهىا الهادمت، البدثيت مظالٌىا في مىدظمت وؾحر البدث، َرا في خاطمت الىهؿت َرٍ حػد   
ُي قاللظان الػلمحن، بحن ويصني البياهحن، ويكهم اللظاهحن، يخٍلم  اإلاطؿلح، لظان َى الثاوي واللظان الترحمت، لظان َى ألاو

 بالىاند غليه هطؿلح ما أو) مطؿلحي-هاند أخسيي حهت ومً ،(الترحمي بالىاند غليه هطؿلح ما أو) مترحم-هاند حهت مً قهى

 ؟ ذلَ له يٍىني قأن ،(اإلاطؿلحي

 في هدكس أن لىا حظنى الػسبي، الىؾً في البدثيت بداياجه في يصاُ ما بٌس مجاُ الىهدر، اإلاطؿلح مجاُ أن غلما قاذا  

 غلى الخىليه يمًٌ بديث ،(12)دنيو بدث ئلى جدخاج والتي خطىضياجه مجاوشيً ؾحر الكهمّيت، وممالٌه الػلميت مظالٌه

( : 13)غسبيت ههديت الضؿالخيت جأطيع غً بدثه في الصيدر جىقيو ئليها أشاز مهمت نػايا زالزت

:  الانفكاح قضية -1

. الىهديت اإلاطؿلحاث غىه طدخىلد والرر الػام، اللؿىري السضيد غلى اهكخاخه*  
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ًالبالؾت غلىم مطؿلحاث مؼ الىهدر اإلاطؿلح جهاؾؼ*    الػلىم بػؼ وختى ،واللظاهياث والكلظكت الػسوعو مجاوزة،

. ...والٌيمياء الكحزياء مثل البدثت

. مظخػمليها بخؿحر جخؿحر اإلاطؿلحاث بػؼ طماث ألن اإلاخهبلحن، ًل غلى ألادبي الىظ اهكخاح*  

ر بير العالقة قضية -2 :  ورمزه ورراإلاكظّص

ُي) وزيمخّظي مً جخٍىني الاضؿالخيحن بخػبحر اإلاطؿلحيت الىخدة أو اإلاطؿلح، أن هجد  الػالنت أما ،(داُ) وزمٍص ،(مدلى
 اإلاطؿلح أما ،باالوؿالم اإلادظم ألاخادر اإلاسحؼ ذاث الخهىيت، الػلميت للمطؿلحاث باليظبت اغخباؾيت غالنت بينهما الجامػت

را اغخباؾيت، ؾحر غالنت بينهما الجامػت قالػالنت( ومدلىله بداله الىهدر الدليل) الىهدر  اإلاطؿلح جىخيد مً ندطيؼ ما َو
 ييبسؽ اضؿالحي هظام داخل وحىدٍ َى الىهدر اإلاطؿلح بلبلت مً يخكل الرر أن ئال مظخػمليه، لدي وجىميؿه الىهدر

. به

:  الاضطالحي النظام قضية -3

 وييكيت بداله، مدلىله غالنت قهم غلى خالله مً يهدزها وداللي، معجمي هظام في ييظلَ أن مً مطؿلح ألر بد ال    
 هظام ئلى ييخمي َى بل مػصوال، غىطسا ليع الىهدر قاإلاطؿذ له، واإلاىظمت الىاظمت لؿخه داخل واحظانه اوسجامه

. وجدازطه دزض مً غليىا بد ال ،اضؿالحي

 الىاند َرا يدخاحه بما واغيا الػسبيت، الىهديت الاضؿالخيت ولخأطيع اإلالحت الػسوزة َرٍ غلى الصيدر، جىقيو ونل قلهد  

 ألاخحر َرا ًان قان ألادبي، والىاند الىاند،/اإلاطؿلحي بحن مكسنا واإلاطؿلحيت، الاضؿالخيت في وجدزيب جٍىيً مً( 14)الػسبي
 الىهدر الخؿاب غلى أر اضؿالخيت، شاويت مً هكظه الىاند بخؿاب يػنى الىاند/اإلاطؿلحي قان ألادبي، ألازس بخهييم يػنى

. اإلاىجص

 ألاخسي، غً واخدة ألاخيان مً يثحر في مؿلبا مػا، بالىظيكخحن يهىم الػسبيت الىهديت اإلاإطظت داخل رألادب الىاند أن ئال    
 مساخل أزبػت في الصيدر جىقيو يجملها غليها، وجمسيً جٍىيً ئلى جدخاج جخططيت لؿت َى الىهدر اإلاطؿلح بأن وغيه ولػدم

( : 15)هي

. اللظاوي الخٍىيً -1

. الىهدر الخٍىيً  –2

. الػام الاضؿالحي لخٍىيًا -3

. اإلاطؿلحي الخٍىيً -4

 الىاند ألن الترحمي، الخٍىيً مسخلت وهي ،الاضؿالحي الخٍىيً نبل جٍىني أخسيي مسخلت الخٍىيييت اإلاساخل َرٍ ئلى وهػيل   

 جسحميا، ويىهجَ وحب لرا ة،رالترحم مٍاقئاجه مػسقت بػد ئال الىهدر اإلاطؿلح يػؼ ال( الىهدر بالهازبي غليه هطؿلح ما أو)

. آخس هظام ئلى اإلاطؿلحي اللظاوي هظامه مً اإلاطؿلح ههل غلى إلنداٍز

:  حهت مً قهى اللظاهحن يخٍلم أن الىاند أو الىهدر للهازبي يمًٌ قهـ وبهرا    
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 وغؼ غلى جمٌىه جسحميت يكاءة اليدظابه الىهديت، باإلاطؿلحاث الخاضت الترحميت للؿساةو ممازض ،ًىههثرجمي ناقد 

، لؿت ئلى اإلاىؿلو لؿت مً وههله اإلاطؿلح ُي َى غامت واإلاترحم الترحمي، الىاند ألن الىضُى  البدث في يىخسؽ مً"  أو

ُي اإلاطؿلح، مىخج اإلاطؿلحي،ألهه (. 16...")يترحمه أن بػد ئال اإلاطؿلحي ئلى يطل وال لؿخه، في به يطؿدم مً وأو

را ،مططلحي ناقد أخسيي حهت ومً  . ووغػا ههال اإلاطؿلح وجكهيم وئقهام، قهم، ييكيت في طيخلهاٍ الرر لخٍىيًُ َو

 وييل مطؿلحي، وهاند جسحمي، لىاند هكظه غلى اإلاخمكطل( الىاند) الىهدر الهازبي َرا غً جىغيديا مثاال وطىهدم   
 جدطيل مً بدأ الؿسبيت، ةالىهدر الىظسياث نبل مً اطخهبله الرر الىهدر اإلاطؿلح جأضيل في الىهدر الهازبي َرا يخدزج
 مطؿلحي وطىأخر ،(17)ناةله يأهه لؿخه في بخأضيله خلىضا أضله، في غليه َى بما اإلاطؿلح جىضيل ئلى وخسقيخه، الىهل

:  ذلَ في أهمىذححن واإلاىاص الخىاص

:  الكحطيلي الترجمي الناقد -1

ى     ئال اإلاخػلم، وبحن بيىه قازمي ال الخدطيل، مهخض ى يغل الىهدر اإلاطؿلح يىهل الرر( الترحمي) الىاند ذلَ غً غبازة َو

ى قيه، الخمًٌ بهطد حػلمه يخلهى َرا أن  خسقيت جسحمت جسحم intertextualité قمطؿلح مىه، اإلاخلهي جمٌحن بهطد يخلهاٍ َو
 والخىاشري ،النص ي باإلاواازر ، paratexte مطؿلح جسحمت مثل ومثلها اإلاطؿلحي، لخأضيل جخػؼ لم جسحمت وهي ،نطية بالبير

. والترييليت واإلاعجميت، الطسقيت اإلاهخػياث مساغاة دوني الىص ي

:  الكوضيلي الترجمي الناقد -2

ى     أن ئال الساور، وبحن بيىه قازمي ال الخىضيل، مخض ى غلى الىهدر اإلاطؿلح يىهل الرر( الترحمي) الىاند ذلَ غً غبازة َو
را حػليمه، بهطد ئليه يىهله َى بيىما اإلاخلهي، ئخباز بهطد به غلم ما يىهل َرا  اإلاطؿلححن جسحمت في هجدٍ ما َو

ُي جسحم خيث الظابهحن،  النظ َى بمهابل الثاوي وجسحم ،النطوص وثفاعل النطوص بكداخل جىضيليت جسحمت ألاو

. اإلاطاحب والنظ ،اإلاواازر

:  الكأضيلي الترجمي الناقد -3

 طىيي اإلاإلل وبحن بيىه قازمي ال الخأضيل، مهخض ى غلى الىهدر اإلاطؿلح يىهل الرر( الترحمي) الىاند ذلَ غً غبازة َى   
ى مػلىم واخد هظ مً ييخج وذى بػؼ، في بػػها دامجا مػلىمت، وؾحر مػلىمت، هطىص مً ابخداء ييش ئ َرا أن  الىظ َو

 لخدهيو اإلاطؿلحي، بالىاند دللخىح الترحمي بالىاند هدقؼ وبهرا واإلاطؿلحي، الاضؿالحي جٍىيىه غلى مخٌئا الىهدر،
ُي اإلاطؿلح قىترحم لىغؼ، قانهت اإلاطؿلح، بىهل قاَمت الىهدر، للمطؿلح ضيليتأالذ الترحمت ى بالكناص ألاو  الباتؼ َو

ى باإلاناص الثاوي اإلاطؿلح وهترحم الىهاد، لدي واإلاظخػمل ُي هدى اججاَا الرر اإلاطؿلح َو  اإلاهخػياث إلاساغاتهما الخداو
 ومددداجه، بددودٍ اإلاػّسف الػازف الىهد حىدر غلى اإلاطؿلح يظخىري وبهرا الػسبيت، للؿت والترييليت ميتواإلاعج الطسقيت

. إلاطؿلحاجه واإلاىخد

ر

ر

ر
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 :خاثمة

ان أن هخلظ أن يمًٌ  اهاث الػسبيت، اإلاجخمػاث َز  البدثيت، اإلاظخىياث ًاقت غلى اإلاخػىلم الػالم َرا إلاجابهت مػسقيت، َز

 التي السةت يػد الرر الػلمي البدث غلى هساًَ أن غليىا -ألاقالؾىوي باإلاػنى  - الجمهىزيت مً الىهاد هخسج أال أزدها قاذا
. حامػيت مإطظت ًل بها جدىكع

را  لؿحريخه جمثله خالُ مً ههديتاُ إلهيخه اإلاٌدبل اإلاػاضس الػسبي الىهدر اإلاطؿلح ءلتطابم البدث َرا في له طػيىا ما َو
را ووغػه، الىهدر اإلاطؿلح ههل ييكيت وغً غتريه،ر ذراُ اإلاػسفي نلواُ أطباب مً لىخكل ، اإلاسحػيت  ئلى بىا خرا ما َو

 الهازبي) الىاند َرا وحدها أهىا ؾحر اإلاطؿلحي، البيان ئلى الؿىقان، أزع مً يخسحىا بأن مظخهبلي،يكيل هاند احتراح
 لخدهيو والخٌىىلىحيت، الػلميت الىطاةل وتهييئ يت،اوالسع والخدزيب، الخٍىيً مىا يدخاج ئذ هكظه، غلى مخمكطل( الىهدر

 واإلاظالَ الترحميت، بالؿساةو غازف جسحمي هاند قهى طىاٍ، يخٍلمها ال جخططيت، بلؿت مطؿلحاث ضدمهً مبسوغه،ًىهه
 قهـ وبهرا ،وييكياجه اإلاطؿلح بىغؼ مخمسض لحيمطـ هاند خسييأ هاخيت ومً هاخيت، مً الىهدر اإلاطؿلح لىهل البياهيت
ان يخدهو ى به بدءها الرر الَس  نطد جسنيخه لىا يٌكل الرر َى الجامػيت، اإلاإطظاث داخل اإلاخمّحز الػلمي البدث أن َو
. اإلاػسقت مجخمؼ ئلى اإلاجخمؼ مػسقت مً الخسوج
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