
 



 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  

 السادة الباحثني والقّراء.

بهذه الباقة من حوليات جامعة قاملة للغات واآلداب من  يطالعنا العدد 

 األحباث التطبيقية اجلاّدة، وقد لفت انتباهنا حرصها الّدائم على:

 .احملافظة على صدورها الّدوري باستمرار 
 وعاتي.االلتزام خبطها املنهجي واملوض 
 .تنوع املاّد العلمية 

كّل ذلك يدفعنا إىل احلرص على مّد يد العون لطاقم اجمللة بهدف ترسيخ 

هذا التقليد، وتشجيعه على مواصلة العمل يف هذا اإلطار الذي نلمس فيه نوعًا 

من االجتهاد املهين، الذي يسعى باستمرار إىل تقديم اإلضافة، واليت نرجو من 

 لتوفيق.جهتنا أن حيالفها ا

حوليات جامعة قاملة لآلداب من  وحنن نصّدر هلذا العدد  -إّننا  

توفري فرص النشر سنظّل نؤّكد على أهمية البحث العلمي، وحنرص على واللغات 

أن جيتهد الباحثون يف تنويع أحباثهم  من خالل هذا املنرب، ويهّمنا كثرًيا للباحثني

 ومواكبة التطورات اجلديدة، واحلرص الكبري على اجلوانب التطبيقية منها.

حوليات جامعة قاملة للغات من  وبناًء عليه نعلن عن صدور هذا العدد  

 ؛ ونأمل أن حيّقق األمل املنشود.واآلداب

وّفقكم اهلل وسّدد خطاكم. 

 رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور حممد منامشة 



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 
 السادة الباحثني السادة القراء.

 السابع عشر من حوليات جامعة قاملة للغات واآلداب،يسعدنا أن نعقد معكم املوعد 

، لساَن صدٍق يف ميادين خمصوصةحيدونا أمٌل كبرٌي يف أن يستمّر هذا التواصل بيننا باعتباره 

أصنافًا من القول على مذاهَب ِشْرعتها التأسيس املنهجي  تصدُع مبا يعتمل يف الذهن

بّينًة  محل راية التنويروالتأصيل املعريف. إّننا وحنُن نفتح باب الّنشر على مصراعيه نسعى إىل 

اليت تؤّسس لإلنسان  املوضوعية واملمارسات اهلادفةمن حيث هي حدث إنساني خالص، قوامه 

 يف الزمان واملكان.

واألخذ  السفُر يف الزمان ويف املكاندْيدُن البحث العلمي  –ما يزال و –لقد كان 

، لطبيعة الِعْلم الَكْونية، ولتجاوزه حدود الزمان واملكان، يؤّصل ويؤّسسبكّل ما من شأنه أن 

ميتّد  حضاري حلواٍر خالله من ويْسَتنُّيهتدي به ، واعتداده باإلنسان إنساًنا ينتج فكرًا تنويرّيا 

 إمكاناِت التواصل. امتداَد

 التناغم السِّْلمي،إّن طبيعة البحث العلمي اإلنسانية ما تفتأ قائمًة على نوع من  

جيعل البعد التعاوني حّقا طبيعّيا إىل احلّد الذي  هامشا واسعًا للمساندة واملؤازرة،الذي مينح 

 –اليت يطلبها اإلنساُن  يف حّله وترحاله. من أجل ذلك كانت الفكرُة الّضاّلَة الوحيدَة لإلنسان

َكَلٍف بروتوكولّي يقضي برتخيص االنتفاع وجواز من غري ما  –يف حدود ضوابط البحث  –باِحًثا 

 . يف البحوث العلمية االستثمار

العدد الّسابع عشر من حوليات جامعة قاملة للغات يف هذا اإلطار تتجّلى موضوعات 

لعلمي الذي يطمح ألن يكون خلصائص البحث امدّونًة عاكسًة  –سوابقها وتواليها  – واآلداب

؛ فلقد أشكال العقد االجتماعي اجلاري على حنٍو من اإلطالقمن منظورنا. وشكال من  تنويرّيا

النقدية بني رصيدين خمتلفي املنبت وزمان النشأة يف صورة ّونة داملُقيِّض له أن يزاوج يف 



 

 

النقُد البنيوي، فاخللفياُت الفلسفية للنقد األدبي من زاوية، والفكُر النقدي  حواٍر حضاري ُيِديُره:

 . من زاوية ثانيةالعربي القديم 

حضوٌر إجرائيٌّ الشتغاله على النّص  –على طبيعته اإلجرائية  –وللتفكري التداولي 

تجاذب الفكري احلجاج باعتباره أحد آليات التواصل على طريقة الالّشعري العربي مستثمرًا يف 

. وقد ميتّد البحث إىل اإلقناع والتأثري اجلمالي يف تلقي اخلطاب الشعريأو النزوع حنو  املذهيب،

تتشّكُل امللفوظاُت مبقتضاه أحناًء من من حيث هو املمول اخللفي واخلفي الذي  السياق

 خمصوصة يف الّدورة اخلطابية. التشكيل ملقاصَد قوليٍة وأغراٍض داللية

باعتباره خطاًبا أيضا هذه القراءة الواعية للتواصل اللساني يف اجلامعة؛ ومّثة 

وجتسيدها ضمن اإلطار املعياري الذي  بيداغوجّيا يسعى إىل تفعيل العملية التعليمية،

 يستثمر يف الطاقة املزدوجة للخطاب التعليمي إرساال واستقباال.

 – ت جامعة قاملة للغات واآلدابحوليابني دّفيت  -وحنن حنتضن هذه األحباث  –إّننا 

عملنا على  اجلامع لألزمنة واألمكنة،، التفكري العابر للحدود املعرفيةأجُدنا أمام أضرٍب من 

 إدارته على حنو من التآزر والتقارب، عسى أن نبلغ من بعد ذلك ما ُيَؤمَُّل فينا.

إىل أن تكون  – من خالهلا –، اليت نطمح املعرفية املدوَّنةنرجو التوفيق يف هذه 

حلمنا باجتهاد مجهور الباحثني، وبتزكية من السادة اخلرباء. وُطموُحنا أكرب يف  حبجم تنويرية

أن تظّل متنفًَّسا للباحثني والقراء... فليس أْصعَب من أن تظّل رايُة الوْصِل خّفاقة، وليس أمجَل 

 من ذلك...

املعريف. وحسُبنا بعد ذلك أجر كما نأمل أن نثري يف القارئ الكريم شيًئا من القلق 

 االجتهاد.

   

 مدير النشر

عاللشرشيد األستاذ الدكتور 
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