




 



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  

 لسادة القراء والباحثني.ا

 الذيكادميي العلمي / األاملنرب نسعد باحلرص على استمرار هذا  

ما فتئ ميّثل الشغل الشاغل للدارسني؛ الذين أخذوا على عاتقهم 

ة المس عاّمالتحّرك يف هذا اإلطار املتنوع املرجعيات واالهتمامات حتى 

ذلك يعين أّن األمر يتعّلق بارتفاع درجة الوعي  .األدبية واللسانيةاجملاالت 

 اجملتمع.والفرد واإلحساس باملسؤولية جتاه 

أن حنّث باستمرار  -من موقع املسؤولية  -من الواجب علينا  

على تدعيم التكوين وتكثيف درجة اكتساب املعرفة لضمان احلّد األدنى 

، وحّتى يتمّكن األوىل للجامعي يف مراحل تكوينه من الّنضج الّطبيعي

الفعلي الذي  من االستثمار يف قدراته بناًء على ما مّت اكتسابه؛ إّنه التأهيل

  اليت يتّم التأسيس عليها يف مساره اجلامعي. حيّقق النواة األوىل

حبكم طبيعة النشاط اجلامعي القائم على  –لقد كان علينا و 

أن نؤّكد على أّن  –من زاوية أخرى  البحثوعلى  ،من زاوية التكوين

يف الوقت نفسه، البحث العلمّي يقتضي بالضرورة تكوينا كثيًفا ونوعيًّا 

ومن الواجب اإلصرار على هذا التالزم الذي ميّثل السري الطبيعي للحياة 

 اجلامعية. 

 ()عشر  الثانيانطالقا من هذه الرؤية نعلن عن صدور العدد  

يف صورته اجلديدة، وبهذه  باآلداب واللغاتاملتعّلق جامعة قاملة حلوليات 



 

 

قضايا األدب الضاربة يف خمتلف الكثافة والتنّوع يف األحباث التطبيقية 

 قرائح الباحثني. اجادت بهتلك اليت التقنية واجلمالية 

بأمسى عبارات التقدير ولعّله من الواجب علينا أن نتوجه  

نشكرهم على هذا األداء و على حّد سواء، للباحثني واخلرباءواالحرتام 

باعتباره ؛ واملتميز اهلادف إىل تطوير البحث العلمي يف اجلامعة اخلاص

 املؤّشر احلقيقي الضامن لوجودها النوعي بني مؤسسات اجملتمع املدني.

النجاح املستمر يف مسعاهم  نتمنى للساهرين على سري اجمللة 

 نطمح إليه كأقّل تقدير.، وأن حيّقق هذا العدد املبتغى، وهو ما النبيل

 وفقكم اهلل وسّدد خطاكم. 

 

 رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور حممد منامشة



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

افتتاحية العدد

 . السادة الباحثني ، السادة القراء

 –باختيارها املنهجي هذا  - حوليات جامعة قاملة -الظاهر أّن  

أخذت يف املسار الطبيعي الذي ينبغي أن يتمّيز به النشر اجلامعي، من 

 . املنهجية والتخّصصحيث هو نشٌر أقلُّ ما يتصف به 

أّوَل مّرة شكاًل من إشكال اإلنتاج العلمي  احلولياتلقد بدأْت 

الغاية منها حتفيز الطاقات  -كأّيِة جتربٍة يف املهد -بالتأكيد، ولكّنها كانْت  

البحثية ودفعها إىل اإلنتاج العلمي باعتباره جزءًا من النشاط الضروري 

 –ا لألساتذة الباحثني وللّطلبة باعتبارهم مشاريع باحثني. وكان ضروري

أن يتحّقق هذا املشروع بصفته لساَن حاِل اجلامعة يف اإلطار  -يومئذ 

يف صورتها اّلشاملة لعموِم  املدّونة األكادميية الرمسي الذي جّسدته هذه

 بشكل عاّم. العلوم االجتماعية واإلنسانيةالبحث يف 

والظاهر أيضا أّن مّثَة نوًعا من الوعي بهذه املسؤولية ذات  

كادميية، ال ي استلزم جتسيدها يف الفضاء اجلامعي اما اخلصوصية األ

يضمن هلا انسجاًما مع الّسري الطبيعي للجامعة اجلاري يف إطار 

التخّصص؛ لتمكني البحث العلمي من أهّم مميزاته وهو العمق الفكري 

ومصداقية النتائج واألحكام املؤسسة. لذلك اجتهت حوليات جامعة قاملة 

ويًرا لتجربتها، وسعًيا منها لتوسيع آفاق الكتابة حنو املوضوعاتية تط

 والقراءة.



 

 من( للعدد الثاني عشر )يف ظّل هذا االختيار املنهجي ُقّيض  

أن يتشّكل على هذا الّنحو الّساعي حوليات جامعة قاملة للغات واآلداب 

إىل َطْرِق خمتلف املناهج اللسانية واألدبية اما حتمله من سعي حثيث 

النظرة إىل الظاهرة موضوع الّدراسة، وحماولة االستثمار يف لتجديد 

خمتلف اآلليات الرامية إىل معاجلة ِفْعِل الّتواصل يف صورته اخلطابية أو 

الّنّصّية معاجلًة؛ تعيد إنتاجه بصفته شكاًل من أشكال القراءة الواعية ال ي 

ض بغرمصاحبة اخلطاب الّروائي من زاوية أنثروبولوجية ذهبت إىل 

وعلى حنو ما إرهابيس. الوقوف على اخللفيات املعرفية ال ي أنبتت نّص 

تأويل شخوص الرواية من حيث هي تصوٌُّر دالليٌّ/ نفسي حينًا، وتشكيٌل 

 مجالي حينا آخر.

وحيث إّن اخلطاب الشعري يتشّكل منطّيا ومعيارّيا أحناًء من  

 التشكيل، تشي بها بنياته االختزالية ذات املنزع اجلمالي يف جانٍب منها،

من جانب آخر، فلقد املنزاح عن معيارية التشكيل  ؛واملخالف للمألوف

ة صورة للقراءة املتشّعبة املْقتِفيموّشحات األعمى الّتطيلي كانت قراءة 

 ملظاهر العدول يف النّص الشعري/ املوشَّحي.

( هذه القراءة ولعّل ما ينبغي الرتكيز عليه يف هذا العدد ) 

املعيار الّنحوي التنويرية الوظيفية للدرس الّنحوي؛ تلك ال ي راعت يف 

إطار من حيث كان إنتاج الكالم جاريا يف  خصوصيته الوظيفية واملتغّيرة،

 تتشّكل يف البنى حبسب مقتضيات احلال.  ؛حركّي وظيفّي قضوّي

ولقد كان من وافر حظ البحث يف األدب واللغة أن جياري صنوف  

متوّساًل َأْطَرَف آليات املعرفة اآلخذة يف التأسيس والعمق، ليتجّلى 



 

تستوعب كيانات رمزية سيميائية ؛ لتعاُمله مع الّتحليل، وأْوَصَلها امكّوناته

قاعدة ومن ثّم َتَقّدَر للبحث األدبي أن َيتجاوَز خمتلف أشكال الّتخاطب. 

اإلدراك الذهين للقول الشعري إىل إعادة إنتاج الّنّص بغرض الوقوف على 

ال ي قضت بضرورة تطوير منهج التلقي وحتديثه اما بالغة الصورة 

 يتجاوب مع أفضية التواصل الراهنة.

اما يّتسع  ريفالقلق املعزبدة القول أّننا نرغب يف إثارة شيء من  

له هذا املنحى من إمكانات استيعاٍب وفري لسائر ضروب البحث والتفكري، 

حبّقها الطبيعي يف غايتنا، ِمن َبْعِد ذلك، أن حتظى كّل املناهج واألفكار 

 .تطوير اإلنسان، وتكرميه، وتكريس خصوصياته اإلنسانية

   ملتلّقي أملنا كبري يف أن حنّقق نوعًا من التفاعل اإلجيابي مع ا 

 وللّسادة اخلرباء وافر التقدير واالحرتام.   -باحًثا وقارًئا  -

 

 مدير النشر

عاللشاألستاذ الدكتور رشيد 
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