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	يبدو أن تحديدَ مفهوم التجريب من حيث الدلالات المفهومية والمعاني الاصطلاحية أمرٌ أساسيٌ لا محيد عنه، لكثرة تداوله وشيوعه بين الباحثين المختصين، وغير المختصين إضافة إلى ما يتضمنه هذا المفهوم من تنويع في الأساليب الفنية والأدوات الإجرائية من جهة، وما يحم...
	لذلك تقدم هذه المداخلة دراسة توضيحية لمفهوم التجريب بدءاً من دلالته اللغوية والاصطلاحية، مروراً بعلاقته مع مفاهيم مقترنة به مثل مفهوم الحداثة والأصالة والتّغريب، ليؤكد بذلك أن التّجريب مفهوم وليس مصطلحاً، وأنه ليس تقنية بقدر ما هو تعبير عن مواقف أو رؤ...
	المعنى اللغوي:
	أ- لغة:
	كلمة تجريب في اللغة مشتقة من الفعل" جرب" في قوله:" جرب يجرب، تجربة وتجريبا: الشيء الذي حاوله واختبره مرة بعد أخرى. ورجل مجرب: قد عرف الأمور وجربها... والمجرب: الذي جرب في الأمور وعرف ما عنده... ودراهم مجربة: موزونة".
	فالدلالة اللغوية للكلمة تكاد تكون واحدة في المعاجم الغربية والعربية والتجريب لغة يعني الاختبار من أجل المعرفة والإفادة منها باكتساب الخبرة.
	ب- اصطلاحا:
	التجريب عملية تتأسس على المعرفة والقدرة على القياس والاختبار تصدر عن ذات مجربة واعية بما تفعل ومقبلة عليه حتى تمتلك الخبرة والدراية بالأمور المجربة أي أنها عملية إخضاع" الشيء" أو" الظاهرة" للتجربة ومتابعتها من أجل دراستها وتقنيتها.
	والتجربة في العلم هي:" اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها ملاحظة علمية دقيقة ومنهجية لتكشف عن نتيجة ما أو تحقيق غرض معين " أيضا" المعرفة       أو المهارة التي يستخلصها الإنسان من مشاركته في أحداث الحياة أو ملاحظته لها ملاحظة مباشرة".
	فيقول صلاح فضل:" التجريب قريب للابداع لأنه يتمثل في ابتكار طرائق وأساليب جديدة في أنماط التعبير الفني المختلفة، فهو جوهر الابداع وحقيقته عندما يتجاوز المألوف" .

