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لقد ٔاحضت مياكنزيمات   
واضعة املصطلحية حمورا بنائيا Vام يف امل

تقعيد املصطلح العلمي؛ ولعل ٔابرزها آلية 
jشـتقاق؛ اليت تسـنح بمترير ترسانة 
كبرية من املصطلحات انطالقا من اجلذر 

  . اللفظي الواحد
، فٕانّنا ختّريv النظر يف اشـتغال الناقد tا
علهيا؛ وذ~ عرب ) عبد امل� مر�ض(

: يه رسدية ثالثة المتثيل مبصطلحات
  ).الزتامن /التحيزي/  احلزيزة(
  

  

  : Résumé 
Les mécanismes de la mise en 

place terminologique. sont devenus 

un axe structuraliste important dans 

la règlementation du terme 

scientifique. Le plus célèbre est le 

mécanisme de la dérivation, qui 

permet de faire véhiculer un nombre 

important de terme, en partant du 

radical d'un mot unique.  

Et pour ce, nous avons  choisi 

d'attirer notre attention sur t le travail 

du critique " Abdel Malik Morthad " 

sur cette thématique, en prenant pour 

exemple a termes narratifs 

(spatialisation, temporalisation, 

synchronisation) et cela dans le but 

d'arriver à leurs limites 

définitionnelles, et leurs dimensions 

conceptuelles. 
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لقد ٔاحضت املصطلحية حقال علميا ختصصيا يف ا;رس النقدي بشـىت جتاذ�ته وتفرعاته؛ 
ذاك ٔاّهنا تفرض لزاما التقعيد يف ضوء املرجعية التقنية التأسيسـية، ومن مثة فرضها مكرتكز تقيييس 
، واحض املعامل، واملنطلق من مياكنزيمات ٕاجرائية جترتح ا;ال املصطلحي وتضبط حدوده؛ اكلرتمجة

   .والتعريب، وjشـتقاق، وغريها
عبد امل� (عند  -jشـتقاقاملفّعل عرب آلية  - عليه، فٕانّنا اجتبينا معاينة املصطلح الرسداين

: املورفولوجية ؤابعاده املفهومية؛ وحتديدا املصطلحات الرسدانية االٓتية قد ماكشفة ترسـميته) مر�ض
  : ءة النقدية املصطلحية التاليةوبيان ذ~ القرا) الزتامن - التحيزي -احلزيزة(

: وفق التحديد املفهويم االٓيت) الرشيف اجلرجاين(لــ) التعريفات(يعّرف jشـتقاق يف معجم 
) الكفوي(، و هو عند )1(»و تركيبا و مغايرهتام يف الصيغة نزع لفظ من آخر برشط مناسبهتام معىن«
   .)2( » اقتطاع فرع من ٔاصل يدور يف تصاريفه حروف ذ~ أالصل«

؛و )jشـتقاق الصغري(ٔاّما مبا خيتص �للون jشـتقايق الشائع يف ا;راسات اللغوية فهو 
انزتاع لكمة من ٔاخرى بتغيري يف الصيغة مع تشابه بيهنام يف املعىن و اتّفاق يف «اtي يعّرف بأنّه 

   .)3( » اكشـتقاق ضارب و مرضوب و مرضب و تضارب من رضب. أالحرف أالصلية و يف ترتيهبا
؛ �عتباره ا;عامة املهمة يف كشف )عمل الرصف(ال ينفك البحث jشـتقايق عن ميدان 

ٔاحد العلوم اليت تدرس النشاط اللغوي، و هو يتناول «لبوس اللكم عرب جتلياته ا;اللية اÉتلفة؛ فهو 
مرّكبة مع  مسـتوى حمّددا من مسـتوÍت هذا النشاط و هو مسـتوى اللكمة املفردة، ٔاي �عتبارها غري

و ليس معىن هذا ٔاّن الرصف يرفض حتليل اللكامت اليت ترتّكب مهنا امجلل، و ٕانّام معناه ٔاّن ، غريها
الرصف حني يتناول هذه اللكامت اليت تتكّون مهنا امجلل و الرتاكيب اللغوية ٕانّام يتناولها من حيث كوهنا 

 .)4( » صيغا مسـتقّ� منفردة عن غريها
يسـتلزم ) عبد امل� مر�ض(ر بسالمة املصطلح الرسدي املشـتق عند بذ~، فٕاّن إالقرا

التنقيبية يف شقهيا  توافقه مع املزيان الرصيف املتعلّق به؛ و هذا ما قصدv ٕاليه عرب هذه املدارسة
  :   معا، لت� املصطلحات املشـتقة عنده؛ اليت تأتت يف االٓيت) الرصيف/املفهويم(
  : : : :     ززةززةززةززةــــــــاحلياحلياحلياحلي    ----1111

اشـتقاقيا؛ جيعلنا مصنّفني ٕاÍّه مضن �ب Spatialisation) حزيزة( مصطلح ٕاّن النظر يف
حيث تشـتق دوال مفرداتية عّدة من اللفظة املعجمية الواحدة؛ سواء ٔااكنت ؛ )5)(املورفمي jشـتقايق(

   .فعال  ٔاو مصدرا



  مصطفي بومجلني/  د                  )       عبد امل� مر�ض ( املصطلح الرسداين املشـتق يف املدونة النقدية لـ 

 2018جانفي                                93                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

؛ و )احلّزي (من jمس املصدر ) احلزيزة(للمصطلح املشـتق ) عبد امل� مر�ض(ٕاّن اجرتاح 
مل يكن �جلديد عليه؛ ذاك ٔانّه اسـتخدم مصطلحات ٔاخرى متوافقة مع هذه )فعل�(ذ~ وفق صيغة 

ؤاّما «: قائال) يوسف وغلييس(؛ اليت علّق علهيا )نصنصة(يف مفردة  - حتديدا-و املمتثّ� ، البنية
اسا عىل قي) الر�عي املضّعف(اليت ينفرد هبا مر�ض كذ~، فٕاّهنا جتريفي قالب  )النصنصة(

    .)6( » حصحص، عسعس، زلزل، دمدم، صلصل، سلسل شلشل، زعزع(اسـتعامالت لغوية ٔاصي� 
؛ بيæ )النشاط احلزيي/احلزيزة(بـــــ) (Spatialisationكام جنح ٕاىل ترمجة املفردة أالجنبية

اكنية عىل ٕافاضة امل/حتيزي(مرتمجة خبالف ذ~؛ فهـي ) معجم عبد النور املفصل(جند اللفظة ذاهتا يف 
  .)7( )يشء

؛ )يف نظريـة الروايـة(يف كتابه  -حتديدا-جيدر التنويه ٔانّه اسـتخدم هاتني البديلتني املشـتقتني 
ìٕاذا توسعنا يف رؤيتنا ٕاىل احلزي، و يه رؤية تبدو لنا مرشوعة، فـٕان لك «: و هذا ما يطلعنا عليه  قو

ٔاو " النشــاط احلــزيي"ن نطلــق عليــه حــزي ســـيو; حــزيا آخــر مــثð، ٔاو ٔاكــرب منــه، و هــو مــا ميكــن أ 
   .)8( »(Spatialisation)"  احلزيزة"

ر يل؛ ذاك ٔاّن خصيصــة التربيـــد متثــيا املســّمى jشـــتقايق دون شاهـــو مل يــدع الناقــد هــذ
ـي املصطلحـــVمة يف فضـاء التوليـد املصطلحـــــــــي؛ يك ال تكـون مسـاøٔ البديــل )الرسدي/النقدي(

و ذ~ ، ند ٕاىل الرؤية النقدية ا;قيقة؛ حيث يســتعرض مثـاال لهـذا اللـون احلـزييجمرد ٕاطالق ال يست 
ìسـينشأ عن املرور حركة امليش؛ و هذه احلركة ينشأ عهنا امتداد غري حمدود لهذا احلـزي؛ ٕاذ «: عرب قو

هضـبة  ٕاذا اكن قامئـا يف و ممتـدا يف jرتفـاع قد يكون هذا احلقل ممتدا يف الطول، و ممتّدا يف العرض،
من الهضبات، فاملرور نفسه يسـتحيل ٕاىل حّزي متحّرك من وþة، و ممتّد يف عـّدة متّجهـات مـن وþـة 

و ٕاّمـا مـا بـني ذ~ لـوv؛ ، ّمث ٕاّن احلقل يف نفسـه قـد يكـون ٕاّمـا خمرضـ اللـون، و ٕاّمـا مصـفّره. ٔاخرى
ف�ٔنّه احـرتث منـذ ر حييل عىل اخلصب من þة، و عىل حداثة هذا احلقل من وþة ٔاخرى؛ افاالخرض 

ٕاّما عـىل ٔان هـذا احلقـل قـد اسـتحصـد، و : شهرين اثنني حفسب؛ بيæ يدّل jصفرار عىل ٔامرين اثنني
   .)9( »ٕاّما عىل ٔانّه قد تعّرض جلفاف ملحاح فتحّول jخرضار املدهام ٕاىل اصفرار

 /العـريض/طويلال(يف هذا املثال التعلييل؛ سواء عرب امتدادها ) امليش(Vام اكنت اجتاهات و 
فٕاّهنا تظّل عىل بسـيطة احلّزي الواحد؛ ٕاذ ال ميكن البتة جتزئـة احلـزي؛ و�لتـايل القـول بوجـود ) jرتفاعي

   .ٔاحياز
، فٕانّنـا )احلـّزي املتحـرك(من þة ٔاخرى؛ فٕاّن اعتباره مسار امليش مندرجا مضـن مـا ٔاسـامه بـــ

؛ و ليســا �لرضــورة ٔان يكــوv -مــد بتعبــري آخــرٔاو اجلا-) احلــّزي الثابــت(مبثابــة ) الهضــبة/احلقــل(نعــّد 
jنـدماج (بـــــ -يف نظـرv-؛ و �لتايل فٕانّنا ٔامام ما ميكن ٔان نطلق عليه -احلزيزة-مشّلكني لتوا; حزيي 
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احلـّزي (هـو اخللـوص ٕاىل ٔاحيـاز عـرب  -ٔاو احلزي املتشجر-) احلزيزة(؛ ذاك ٔاّن )التكثيف احلزيي/احلزيي
   .-ميةٕان جازت التس -)  النواة

اtي اســتعرض عـربه تميـة -؛ )احلقل(حلّزي  -ٕان جاز التعبري-ٔاّما خبصوص التوصيف الطيفي 
ٕاطالقـا؛ ذاك ٔاّهنـا توصـيف ) احلـزيزة(؛ فٕانّنا ال نراها متعلّقة مبفهوم -اللوين اtي حلقه) التحّول/التصّري (

اس؛ وهبــذا، فــٕاّن هــذه املقــوø للوحــة الزمانيــة ال احلزييــة؛ ٔالّن ســريورة التحــّول تســـتقرٔا زمانيــا �ٔالســ
      .-ٔاو احلزيزة �صطالحه-ملساøٔ التوا; احلزيي  -كام نفهم-الشارحة ال متت بص� 

احلـزي (ب ـــح املركّــــــي رديـف ì؛ و املمتثّـــــــل يف املصطلــكام نقف عند مّسمى اصطالح
ذا اء ذكـــر هـ؛ حيـث جـ-التسـمية ٕان حصـت-) احلزي املتفّرع(و اtي ميكن ٔان نسّميه بــــ، )ـراملتشج

دراسـة ترشـحيية لقصـيدة : بنيـة اخلطـاب الشـعري: (يف كتابـه املوسـوم بــــ -احلـّزي املتشـّجر-املصطلح 
احلــزي كــام نريـد ٔان نتصــوره، لــيس مــاكv �ملفهــوم التقليــدي «: و ذ~ يف معــرض قــوì) ٔاجشـان ميانيــة

أ�ه مـن مـاكن و لـيس بـه، مث مييضـ يف ٔاعـامق و ٕامنا هو تصور ينطلق من متثل يشء يتخذ مـ؛ للزمان
روحه يفرتض عوامل احلزي املتشجرة عن هذا احلزي أالصـل، اtي ال ينبغـي ٔان تكـون ì ٔابـدا، ٔالّن لك 

   .)10( »حزي يفيض ٕاىل حزي آخر
خباصية jنفراد عند الناقد يف اصطناعه ) فوزية لعيوس غازي اجلابري(لقد ٔاشادت 
ينفرد مر�ض مبثل هذه املفاهمي عن الفضاء «: للون احلزيي؛ ونّص ذ~ قولهااملصطلحي احملدث لهذا ا

  ). 11(»)احلزيزة(و) النشاط احلزيي: (كام ينفرد مبصطلحات  خاصة مثل
 - )النشاط احلزيي(متعلّقة مبا ٔاسامه -و يف هذا الشأن، ميكن ٔان نبسط حملة نقدية مقتضبة 

ة يف دراسـته للمحيك أالفليل، قد جعلتنا نقف ٔامام تسمية مؤداها ٔاّن قراءتنا ٕالحدى املقوالت النقدي
من  اسـتقيناه ي؛ اt)النشاط املاكين(، واملمتثّ� يف )النشاط احلزيي(مصطلحية معادø لـمصطلح 

ìي تكتظ فيه العفاريت و الاكئنات ، و ال سـ� نّص ٔالف لي� و لي� الغين هبذا احلّزي «: قوtا
  ). 12(»ا يف ٕافراز ٔامكنة غريبةالسحرية فتنشط نشاطا جعيب

جتعلنا مؤّطرين ٕاÍّه مضن بنييت  -)احلزيزة(نقصد -ٕاّن قراءتنا املورفولوجية لهذا املصطلح 
زيّلته : جييء فّعل مبعىن فعل حنو«؛ ٕاذ قد )حّزي /حزي(معا؛ ٔاي مع صيغيت ) الر�عي/الثاليث(الفعل 

ðفعل�(؛ و كذ~ صيغة )13(»و مّزي مبعىن ماز قّدر مبعىن قدر و بّرش مبعىن برش. مبعىن زلته ٔازي (
ا;اø عىل شلك حرّيك ال يثبت عند حّزي حمّدد بل يتعداه ٕاىل آخر؛ و هذا ما يؤدي ٕاىل شلك من 

املالحظ ٔاّن مجمل الصيغ املشالكة لهذه الصيغة ال ختلو من ا;الø عىل احلركة «التوا; احلزيي؛ ٕاذ ٕاّن 
     .)14( »دنة حركة غنائية خافتة، و القلق� حتريك الساكنفاجللج� حركة صوتية، و ا;ن
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؛ و هذا ما يؤدي )احلّزي (تسـتقر عند شلك حريك لــ) احلزيزة(بذ~، فٕاّن دالø مصطلح 
؛ ٕاذ تكشف ٔاحياز عّدة vمجة عن - ٕان جاز jقرتاح املصطلحي-احلزيية ) 15(ٕاىل خاصية إالنتاجية

   .حّزي واحد
        : : : :     ززززيـيـــيـيـــيـيـــيـيـــالتح التح التح التح     ----2222

مفهوميا تسـتدعي كشفا رصفيا  -املشـتق- ) Spatialisation التحيزي(قراءة مصطلح  ٕانّ 
؛ أالمر اtي -احملدثني- اليت جتاذبت فهيا الرؤى عند النحاة املتقدمني و املتأخرين ) تفعيل(لصيغة 

رٔاي القدماء من ٔاّن «: ؛ حيث تقول يف هذا الصدد)ومسيّة عبد احملسن املنصور(طالعناه جبالء عند 
) التفعيل(، و رٔاي احملدثني برضورة ارتباط صيغة )الفعل(عن التضعيف يف ) التفعيل(مثّة تعويض يف 

   .)16( »بفعل تتحقّق فيه السابقة التاء
ٔاي -؛ )حّزي (؛ ال يتأّىت ٕاال �لنظر يف فعلها )تفعيل(ٕاّن الكشف ا;اليل عن الصيغة الرصفية 

؛ )ابن جّين (مبقولته عن هذه الصيغة عند ) اهمي الشمسانٔابو ٔاوس ٕابر (؛ وهنا يطّل علينا - لصيغة فّعل
و  ذهب ابن جين ٕاىل ٔاّن هناك ارتباطا بني دالø الصيغة عىل التكرار و التكثري«: حيث نلمحه قائال

و ٔاقوى ، تشديد العني مهنا دون الفاء و الالم، و السبب هو اختيارمه ٔاقـوى احلروف للمعىن القوي
   .)17( »و لقّ� ما يعرض لها من ٕاعاللاحلروف العني لتوّسطها 

؛ فٕانّه ميكن )عبد امل� مر�ض(عند ) Spatialisation التحيزي (مبا يتعلّق مبصطلح و 
ٔاين "ي دراسة سـمييائية تفكيكية لقصيدة .أ (يف كتابه  -حتديدا- مؤطرا مفهمته  القول ٔانّنا وجدvه

عن  ّزي ينشأ عنه �لرضورة احلديثمفهوم احل«: و مقتىض ذ~ قوì، )محمد العيد(لــ" ليالي
مع هذا   ، اtي هو ٕانتاج لنوع ما من احلّزي ٔاو كيفية ما، للتعامل) (Spatialisation"التحيزي"

   .)18(» احلّزي 
يف سـياق حديثه عن  -مثال-ٔاّما خبصوص مواطن ذكره داخل املنت النقدي إالجرايئ؛ فٕانّنا نراه مثبتا 

فبغداد ٕاذن يه نقطة jرتاكز يف ّلك ما يصادفنا من حّزي «: قوì و بيان ذ~) احلّزي اجلغرايف(
و jندفاع حنو هذا احلّزي اجلغرايف اtي يتّخذ يف حاكÍت ٔالف لي� و لي� �tات رداء ،(...)

من ٔاجل بعض ذ~ جند السارد العريب الشعيب يرّكز عليه و (...) ٔاسطورÍ يكون جملبة للسعادة 
  .)19( » يف ممارسـته للتحيزي يتّخذه نقطة ارتاكز

ٕاّن التعريّة عن هذا املسّمى املصطلحي املضطربة حدوده؛ و املعمتة معانيه و دالالته؛ ال تتأىت 
: ؛ و اtي نّصه االٓيت- اtي خّص ì- املفهويم  ٕاال بتقويض الشاهد المتثييل؛ اtي ٔاعقب هذا املؤطر

سـناء اليت قصدته ليحمتل لها مشرتÍهتا الرقيقة، و اّمحلال اكن من مدينة بغداد كام اكنت الفتاة احل «
و ٕاذا اكنت مدينة بغداد مل تكن حقولها ا,اورة قادرة، يف ت� . مقتنياهتا أالنيقة، من مدينة بغداد ٔايضا
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فٕاّن هذه املدينة ؛ العهود، عىل ٔان تعطي ّلك ما اكن الناس حيتاجون ٕاليه يف غذاهئم أالنيق الرقيق
فاكن ٕاذن ّلك يشء فهيا موجودا من الفواكه (...) ي ٕالهيا من خمتلف ٔاصقاع الرشق اكنت اخلريات هتو 

      .)20( » و املرافق و البضائع
فـــــاكن :((هذ~ يف قولـيف اخلامتة امجللّية؛ و  - يف منظورv- ٕاّن حفوى هذا املصطلح يتجّىل 

- ) احلّزي النواة(؛ ٕاذ تفصح عن ما يسّمى ))ٕاذن كـّل شيئا فهيا موجودا من الفواكه و املرافق و البضائع
ٕالهيا سواءا اكن ) الالمنمتي(ٕاذ تشّلك مدينة بغداد فضاء لالٓخر  - ٔاو jمتصايص ٕان جازت التسمية

   .مفردا ٔاو متعّددا
خلاصييت ) بغداد(حييل ٕاىل امتالك احلّزي املركزي  - ههنا-) التحيزي(�لتايل، فٕاّن مفهوم 

ٔاو ٕانتاج شلك حزيي -؛ )غري املنمتي(احلّزيي، ليكون مبثابة احلّزي أالصيل لالٓخر ) التوليد/تشظيال (
    .-)عبد امل� مر�ض(بتعبري 

حتليل سـمييايئ تفكييك حلاكية : ٔالف لي� و لي�(يف كتابه -ٔايضا ) التحيزي(كام يتكّرر مسّمى 
: هام-ٔاي وفق صيغة املرّكب jمسي النعيت-؛ حيث يتجّىل عرب مضميتني مصطلحيتني؛ -)ّمحال بغداد

جند حاكÍت ٔالف لي� و لي� «: ؛ و ذ~ يف قوì")املاكين"التحيزي اجلغرايف /التحيزي أالسطوري(
بعامة و هذه احلاكية خباصة، متيل ٕاىل اصطناع احلّزي املسـتحيل، و احلّزي البعيد اtي مل يره ٔاحد 

ٕاذن خيتّص هبا هذا احلّزي يف ٔالف لي� ولي� يه التحيزي  فأكرب خاصيّة(...) كجبل قاف العجيب 
-يضع هذه الصيغة الرصفية  -يف نظرv- ؛ و 3ٔنّه )21(»أالسطوري، ال التحيزي اجلغرايف ٔاو املاكين

كرّوض املاكن، ٔاي صار روضا و ّجعزت «؛ )فّعل/حّزي (؛ املتعلّقة مبفردة )الصريورة(عرب قاعدة  - التحيزي
؛ حيث ميكن وضع ٕاسقاط لهذا املثال )22(»صارت جعوزا و ثيّبا و عواv: عّونت، ٔاي املرٔاة و ثيّبت و
حّزي السارد الشعيب جبل قاف؛ ٔاي : ، و ذ~ عرب قولنا-اtي ذكر آنفا-) جبل قاف(عىل مّسمى 

     .حّزيا) جعð/صّريه(
عنده، ) ل قافجب(اÉصوص لــ) التحيزي(ٕاّن القراءة العمودية لهذه املقوø الشارحة ملفهوم 

اليت اصطبغت هبا؛ ٕاذ ٕاّن هذه املثال احلزيي املستشهد به ال ) التعتمي/الهالمية(جتعلنا مثبّتني خلاصية 
عند  -جبل قاف-؛ حيث نقف هذا احلزي -كام رٔاينا يف املثال السابق ì-) التحيزي(خيلص دالليا ٕاىل 

عنه؛ فهو يف ذاته حّزي مسته  حفسب؛ دون القول بتوا; حزيي نشأ ) احلزي أالسطوري(مسّمى 
  . ؛ فكيف جيوز ٔان نعتربه تفريعا حزيÍ؛ ٔاو ٔانّه يصطنع حّزيا آخر)العجائبية/أالسطورية(

من خالل هذين املثالني خنلص ٕاىل لون من املغايرة ا;اللية بيهنام؛ ٕاذ ٕاّن املثال الثاين ال جيد 
كام نّصت عليه القاعدة - ) التكثري/التعّدد(يه دالø حقيقيا مع صنوه أالّول؛ اtي جتلّت ف  تطابـــــــــــقا
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؛ اtي يظّل ممثّال حلزي ٔاسطوري )جبل قاف(؛ بيæ تغيب لكيّا عن مثال -)تفعيل(الرصفية لصيغة 
   .واحد  دون انشطاريته ٕاىل ٔاحياز ٔاخرى متوا;ة عنه

        : : : :     ننننــــــــــــزامزامزامزامــــــــــــتتتتــــ    ال ال ال ال     ----3333
-) الزتامن(ٕاىل مصطلح ) ند العربامليثولوجيا ع (يف كتابه ) عبد امل� مر�ض(تعّرض 

للزمن ٔالوان و «: حيث يقف مفهومه عرب حمّدد تعريفي؛ ورد يف سـياق قوì -اtي عّده لوv زمنيا
  ). 23(»مفاهمي مهنا الزتامن اtي يعين ٔاّن اليشء ٔاو الشـيئني ٔاو أالشـياء حتدث يف وقت واحد

؛ )تزامن/تفاعل(الثاليث املزيد  هبذا، فٕانّه مل يشذ عن القاعدة الرصفية اÉصوص للمصدر
حيث حتيل صيغته ٕاىل املشاركة و اتفاق اليشء يف الزمن الواحد؛ و هو املدلول ذاته؛ اtي ٔاكّد عليه 

حدوث اليشء دفعة واحدة، �شرتاك مع «يظّل حميال ٕاىل ) الزتامن(و متثيال؛ ٕاذ ٕاّن مصطلح  تفصيال
نرشات أالخبار اليت تقرٔا يف عرشات إالذاعات، و يف  كزتامن ؛سواه  عىل تباعد ٔاو تقارب يف احلّزي 

قارات خمتلفة عىل عهدv الراهن، و ذ~ يف زمن واحد، و اكملبارÍت الرÍضية اليت جتري يف مالعب 
خمتلفة يف وقت واحد؛ حبيث يسـتحيل مشاهدهتا لكّها، عىل الرمغ من ثبوت وقوعها؛ ٔالّن احلّزي املاكين 

   .)24( »ال واحدة من الرؤيةيرفض اسـتقبال ٔاكرث من ح
وعه عند وفق هذا املعطى النقدي دj عىل حدوث اليشء ٔاو مجم) الزتامن(ٕان اكن 

من مثل النرشات إالخبارية ٔاو -) املضبوط/املنّظم(ـين الواحد و �لتايل وقوعه الثابت التوقيت الزم
ّ -املبارÍت الرÍضية اليت استشهد هبا الناقد لبيانه وٕايضاحه منعو� عنده  -ٔاي الزتامن- نا جنده ؛ فٕان

هذا الزتامن اtي هو يف «: ؛ وهذا ما يكشفه قوì-كتوصيف آخر-�لتضارب الزمين ٔاو غري املنّظم 
حقيقته رضب من التضارب الزمين ميكن ٔان يسـمتر ٕاىل ما ال هناية ì، كام ميكن ٔان جيّرت يف ٔاذìÍ عوامل 

   .)25( »من احلركة و أالحداث والتصّورات
؛ ٕاذ ينتقل ٕاىل قضية Vمة متعلّقة به خـارج احلّزي )الزتامن(كام يسـمتر يف دراسـته لطبيعة 

فيه حدوث  -ٔاو يسـتحيل بتعبريه-و حتديدا يف جمال إالخراج السيæيئ؛ حيث ينعدم ،الرسدي
مج ذاك ٔاّن أالحداث الزمنية ال تسفر عن متظهر تزامين؛ بل تظّل جمرد مونتاج صوري مد؛ )الزتامن(

معلية «: وهذا ما عّرب عنه الناقد قائال -حسب تصّوره-يف شلك آين و�لتايل، فٕانّه يظّل جمرّد عبث 
الزتامن مسـتحي� ٔايضا يف إالخراج السيæيئ، وٕانّام حياول املصّور عرض صورة وراء صورة؛ ٔالّن 

ن جاز يف ٔاحوال ٕادماج صورة يف صورة ٔاخراة ال يفيض عنه ٕاّال عبث مرفوض ;ى املشاهد، و هو إ 
  ).26(»معيّنة ال جيوز يف أالحوال لكّها، ٔالّن مثل هذا التداخل يفيض ٕاىل تشويش و حرية يف التلقي

ف� يتعلّق بثباته عند املصطلح الواحد، ٔاو اجرتاحه لبديل مفردايت ì؛ فٕانّه ميكننا القول ٔانّنا و 
كبديل مصطلحي ) التواقت(ى وقفنا عند مظهر من التنويع املصطلحي عنده؛ فقد اسـتخدم مسمّ 
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متّسام ..) (.نعّد زمن الرسد يف حاكية حامل بغداد «: ؛ وهذا ما دّل عليه قولـــــــــه)الزتامن(معادل لــ
   .)27( » التواقت ــن و�لزتامـ

قد ال  -التواقت- بسط تعليق مقتضب مؤداه ٔاّن هذا املصطلح املشـتق  - ههنا-ميكننا 
 شلكه الرسداين؛ و دليلنا يف ذ~ هو ت� اللفتة النقدية املهمة اليت يسـتجيب مع املعطى الزمين يف

اليت تدرج مضن احلقل - ) الهتايم الرا< الهامشي(عند ) التوقيتية(ملصطلح ) يوسف وغلييس(ٔاثبهتا 
عبد امل� (عند ) التواقت(؛ اليت نمثّهنا و ندمعها كتعليق عىل مّسمى -)التواقت(اللغوي ;ال 

اليت يصطنعها الهتايم الرا< الهامشي فال ننصح هبا ٔالّهنا " التوقيتية"ٔاّما «: ّص ذ~ قوì؛ و ن)مر�ض
، و من þة Cنية ٔالنّنا تعّودv يف "زمان"بــــ) (Tempsال تنسجم متاما مع ترمجته لــــ - من þة-

 ,Horaireسـية jسـتعامل اللغوي العادي، ٔان نرهن الوقت و التوقيت ملواد لغوية ٔاجنبية يف الفرن 
Horloge…) ( و إالنلكزييةHorology…)( و ذ~ يف سـياق التقدير الزمين ،)ٔالوقات ) الساعايت

     .)28( » العمل، و هو سـياق مغاير للمفهوم
ا;ال املصطلحي أالقرب ٕاىل مثل ت� املفاهمي اليت ) الزتامن(عليه، فٕانّنا جند يف مصطلح 

ّن معظم املقوالت النقدية املعارصة ال تنفك عن توظيفه و ì؛ خاصة أ ) عبد امل� مر�ض(ساقها 
اسـتخدامه و ذ~ نظرا لثبوتيته املورفولوجية داخل سنن املواضعة املصطلحية العربية، بعيدا عن 

ì اجرتاحات بدي� قد ال ختلص ٕاىل املعىن ا;قيق .  
  : عرب االٓيت ويف هناية هذا التقّيص املصطلحي خنلص ٕاىل مج� النتاجئ، اليت نبسطها

مل يكن �الختيار السليب؛ ذاك ٔاّهنا ٔافرزت ) عبد امل� مر�ض(ٕاّن تفعيل مياكنزيما jشـتقاق عند  -
مج� املصطلحات املشـتقة من اجلذر املصطلحي الواحد؛ واليت قاربت مفهوماهتا دالø اجلذر اللساين 

  . أالصل
حلدث jبتاكري املسـتحدث؛ ذاك ٔاّهنام مل يكن �) التحيزي/احلزيزة(صطلحي ابتداع الناقد مل -

و هذا ما يؤدي ٕاىل وقوعهام مضن ما ، )(SpatialisationينضوÍن حتت مسّمى ٔاجنيب واحد 
اtي عّد من سلبيات التقعيد املصطلحي؛ ذاك ٔانّه يفقد ا;قّة jصطالحية )الرتادف(يصطلح عليه 
   .لNال املسّميايت

معظم الكتا�ت ، واملتفق عليه يف - الزتامن-الرسداين املشـتق  عن تثبيت ا;ال يشـتط الناقد مل -
مؤرش ٕاجيايب عىل مصداقية االتفاق ؛ وهذا )التواقت(ذ~ خبالف مصطلح و النقدية الرسدانية 

    .وإالجامع املنصوص علهيام يف دوائر املؤسسات وا,امع العلمية املصطلحية
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        ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

محمد صديق املنشاوي، دار الفضي�، القاهرة، مرص، :  الرشيف اجلرجاين، معجم التعريفات، حت )1(
  .26، ص2004، )ط.د(
د املرصي، بريوت، عدvن درويش، محمّ : الكفوي، اللكّيات، مؤسسة الرساø، وضع فهارسه )2(

  .117، ص1998، 2لبنان، ط
  .27-26، ص2005، 1فؤاد حنا طرزي، jشـتقاق، مكتبة لبنان vرشون، بريوت، لبنان، ط )3(
     .19، ص2007، 1عيل ٔابو املاكرم، التعريف �لترصيف، مؤسسة اÉتار، القاهرة، مرص، ط )4(
تطور التأليف (يف دراسـته املوسومة بـ) ن الرمايلممدوح عبد الرمح(ذكر هذا املصطلح عند الناقد  )5(

   .)املصطلحات واملفاهمي واملعايري:  يف ا;رس الرصيف
يوسف وغلييس، ٕاشاكلية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، منشورات jختالف،  )6(

   .428، ص2008 1اجلزائر العامصة، اجلزائر، ط
   .971، ص)عريب-فرنيس(عّواد، معجم عبد النور املفّصل عبد النور .ك.جبور عبد النور، أ  )7(
   .125عبد امل� مر�ض، يف نظرية الرواية، ص )8(
  .125، صاملصدر نفسه )9(
ديوان '' ٔاجشان ميانية '' دراسة ترشحيية لقصيدة :بنية اخلطاب الشعري عبد امل� مر�ض، )10(
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