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�  ABSTRACT �

The research discusses the history of the critical idiom: its
development and connection with knowledge and methodology. The
research sheds light on the aspects of the literary criticism with
respect to identity, literary traditions, and cultural exchange. It also
examines the position of the critical idiom in its practical and
theoretical sides.

The research also shows the development of the narrative idiom
through the last two decades and the transition from telling and
narrating, especially how the various forms of the fictional prose in
both the Arabic and Western cultures are influenced by the modern
critical schools like Russian formalism and Structuralism.

The research discussed Arabzing the narrative idiom and
translating it according to the semiotic methodology in the efforts of
Monzer Ayashi in his Science of Sign Symiology by Pierre Jiro,
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Saed  al  –  Ghanimi   in Symiology and Interpretation by Robert
Schwitz, abd al – Rahman Abu Ali in Symiology or the Signs' theory
by Girard de Ie Dal,  Rashid  Ben  Malek  in Symiology and its
Origins and Rules by Jean Claud Jiro and Louis Patieh, and the in
Symiology, the School of Paris' by Jean Claud Kooky, Najib
Ghazawi in On the Meaning - Symiotic Studies" by Lalger Das
Julian Grimas,  Shaker  Abd  al  -  Hamid  in Dictionary of Basic
Idioms in the Science ofSimiotica Signs by Daniel Chandler, al-
Sayed Imam and Abed Khaznadar in their translation of a book by
Gerald Prince The Narrative idiom an idiomatic dictionary.

The research discusses the horizons of the narrative idiom in
Arabization and translation through summaries about the critical
practices in translation and composition.

Key words: Narrative Idiom.

























. ٨٢صالتراث النقدي قبل مدرسة الجيل الجديد،: عبد الحي دياب) ١(

.٦، ص١٩٤٨-١٩٣٩أوليات النقد األدبي في اليمن : عبد العزيز المقالح) ٢(
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. ١١١، ص»النقد األدبي بالمغرب«أفق الخطاب النقدي بالمغرب، في كتاب : عبد الحميد عقار) ٣(

. ٢٣٢النقد األدبي في الوطن الفلسطيني والشتات، ص: حسام الخطيب) ٤(

. ١٨٥المعاصر في الجزائر، قضاياه واتجاهاته، صالنقد األدبي: عمار زعموش) ٥(
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(Hermeneutic)


















































. ٢٠٧-٢٠٦النقد األدبي في المملكة العربية السعودية، نشأته واتجاهاته، ص: سلطان سعد القحطاني) ٦(

. ٣النقد العربي الحديث، مناهجه وقضاياه، ص: سعد الدين كليب) ٧(
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، »المدارات والمسارات والتحديات-الترجمة والثقافة العربية«في كتاب .ريبتعالي المصطلح وانحناء التع: سعد عبد الرحمن البازعي)٨(

. ١٥٦ص

. ١٦٩الترجمة والثقافة العربية، المصدر السابق، ص)٩(

اللغة العربية في مواكبة العلوم : قضايا المصطلح«إشكالية المصطلح النقدي المعاصر، السيميولوجيا نموذجاً، في كتاب : بسام قطوس)١٠(

. ٣٢٤، ص»حديثةال
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La Structure narrative





















(pragmatics)








. ٦٠، المصدر السابق، ص»قضايا المصطلح«دور الترابط النظري في توحيد مصطلحات النقد الروائي العربي، في كتاب : علي نجيب إبراهيم)١١(

. ٣٦٥،المصدر السابق، ص»قضايا المصطلح«تفكيك النص وتفكيك المصطلح النقدي، في كتاب : قصي الحسين)١٢(
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. ٣٨دلية المصطلح والنظرية النقدية، صج: توفيق الزيدي) ١٣(
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. ٣٩جدلية المصطلح والنظرية النقدية،المصدر السابق، ص) ١٤(
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The Modren Arabic Short Story










































.٢٧٥-٢٦٤القصة العربية الحديثة والغرب،ص: عبد اهللا أبو هيف) ١٥(
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.١٩معجم مصطلحات القصة المغربية، ص: عبد الرحيم مودن) ١٦(

. ٢٤-٢١أغراضها وتطورها، صقصص الحب العربية،: عبد الحميد إبراهيم محمد) ١٧(

. خطاب الطبع والصنعة، رؤية نقدية في المنهج واألصول: مصطفى درواش-:انظر على سبيل المثال) ١٨(
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storyhistory









































.٣٢٦، ص١٩٩١، ديسمبر ٢٢، الجزء ٦عالمات في النقد، المجلد ) ١٩(

.٢٥٦، ص١٩٩٣، يونيه ٨، الجزء ٢، المجلد»عالمات في النقد«المصطلح اللساني النقدي، في مجلة : محمد النويري) ٢٠(

. ٦-٥الخطاب الروائي والخطاب النقدي في مصر، ص: إبراهيم فتحي) ٢١(



٢٠٠٦Tishreen University Journal. Arts and Humanities Series) ١(العدد ) ٢٨(اآلداب والعلوم اإلنسانية المجلد ²مجلة جامعة تشرين 

www.farshout.com

٣٥

















tranche de vie

































. ٥٧-٥٦الخطاب الروائي، المصدر السابق، ص) ٢٢(

. ١١٢الخطاب الروائي، المصدر السابق، ص) ٢٣(

. ١١٦الخطاب الروائي، المصدر السابق، ص) ٢٤(
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،»السـيمياء والـنص األدبـي     : محاضـرات الملتقـى الـوطني األول      «رد الروائي، في كتاب     السيميولوجيا والس : صالح مفقودة  )٢٥(

. ٣٢٦-٣٢٥ص
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Fiction






La

Joconde


















 




.١٣٥علم اإلشارة ـ السيميولوجيا، ص: بيير جيرو)٢٦(

.١٤عناصر القصة، ص: روبرت شولز)٢٧(

. ١٣٨السيميائيات أو نظرية العالمات، ص: جيرار دولو دال) ٢٨(



أبو هيفالمصطلح السردي، تعريباً وترجمة، في النقد األدبي العربي الحديث

٣٨
























Croire



















Narrativity





  







.١١٩، ص»أصولها وقواعدها: السيميائية«السيميائية، نظرية لتحليل الخطاب، في كتاب : هجان كلود جيرو ولوي بانيي)٢٩(

. ١٢٨-١٢٧صالسيمائية مدرسة باريس، : جان كلود كوكي)٣٠(

.١٢١قاموس مصطلحات التحليل السينمائي للنصوص، عربي، إنجليزي، فرنسي، ص: رشيد بن مالك) ٣١(
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. ٣١النظرية السيميائية، صالبنية السردية في : رشيد بن مالك) ٣٢(
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(Renard, Le Petit Poucet)































. ٢١٧-٢١٦في المعنى، دراسات سيميائية، ص:الجيرداس جوليان غريماس) ٣٣(

. ١١٠في المعنى، المصدر السابق، ص) ٣٤(

. ٨-٧، ص)السيميوطيقا(معجم المصطلحات األساسية في علم العالمات : دانيال تشاندلر) ٣٥(
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. ١٣معجم المصطلحات األساسية، المصدر السابق، ص) ٣٦(

. ١٤معجم المصطلحات األساسية، المصدر السابق، ص) ٣٧(

. ١٤معجم المصطلحات األساسية، المصدر السابق، ص) ٣٨(
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Narration

or narrative voice



subjective

showing






Enunciation, Modes of address, polyvocality, Textual

codes, Univocality












A Dictionary of Narratology


















. ١٢٩معجم المصطلحات األساسية، المصدر السابق، ص) ٣٩(

. ٦قاموس السرديات، ص: جيرالد برنس) ٤٠(
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. ٥معجم مصطلحات، ص: المصطلح السردي) ٤١(

. ٧صدر السابق، صالمصطلح السردي، الم) ٤٢(
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Implied auther




















extradiegetic, narreme



















. ٨المصطلح السردي،المصدر السابق، ص) ٤٣(

. ١١المصطلح السردي،المصدر السابق، ص) ٤٤(
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Third-person narrative




Sons and
Lovers. The Trial and One Hundred Years of Solitude

Genette 1983: Prince 1982
Person

The Trial
One Hundred Years of Solitude

Sons and LoversD. H. Lawrence






Narration

Descriptioncommentary
















. ٢٣٣المصطلح السردي،المصدر السابق، ص) ٤٥(
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. ١٥١-١٥٠بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص: حميد لحمداني) ٤٦(

. ٢٢٦-٢٢٣صالكالم والخبر، مقدمة للسرد العربي،: سعيد يقطين) ٤٧(

. ١٩السرديات، مقدمة نظرية، ص: مرسل فالح العجمي) ٤٨(
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OntologicalpublicConceptual
meta narratives



























. ١٤١السيميائيات السردية، مدخل نظري، ص: سعيد بنكراد) ٤٩(

جمـة جسـر بـين الشـعوب     هـل حقـاً التر  : ترجمة السرديات، سرديات الترجمة  «أوردت منى بيكر أنماط السرديات في بحثها        ) ٥٠(

.٢٣ص،»والثقافات؟
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