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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  

 السادة الباحثني والقّراء.

مبا جيمع بني حوليات جامعة قاملة للغات واآلداب من  يطالعنا العدد 

دفتيه من أحباث جاّدة جديرة بالتنويه، لذلك سنظّل حرصني على مّد يد العون 

ل يف هذا لطاقم اجمللة للمحافظة على هذا املسار، وتشجيعه على مواصلة العم

اإلطار الذي نلمس فيه نوعًا من املهنية اليت تنبئ بالنجاح، واليت نرجو من جهتنا 

 أن حيالفها التوفيق.

هذا النوع من الّدراسات  -باإلضافة إىل ما سبق  –وقد لفت انتباهنا 

؛ وهو ما يعين أن الباحث أخذ اجلوانب التطبيقيةاملتنوعة، واليت آثر الباحثون فيها 

قه ضرورة االنتقال إىل املمارسة لكونها الطريق األكثر جناعة لتحقيق الفائدة على عات

 املرجّوة.

 للعدد اخلامس عشر من حوليات جامعة قاملة للغات واآلدابإّن املتصّفح 

يالحظ هذا التنوع يف املواضيع املطروقة اليت مجعت بني ختصصات كثرية راجعة 

تنَوع. وقد ظهر ذلك واضحا يف اجملموعة إىل طبيعة األدب، الذي يتصف بدوره بال

بني الدراسة األوىل اخلاصة باجلانب اللغوي واللساني الذي تراوحت مواضيعه 

. كما الحظنا اهتماما واضحا يف هذا العدد بالنقد النحوية والتعليمية، واألسلوبية

. باإلضافة إىل مواضيع أخرى ال نرى والتطبيقية النظريةاألدبي من زاويتني اثنتني: 

 .     باألدبتصنيفها إال يف هذا اجملال اخلصب الذي يعرف 

 -حوليات جامعة قاملة للغات واآلداب من  وحنن نصّدر للعدد  -إّننا  

 توفري فرص النشر للباحثنيسنظّل نؤّكد على أهمية البحث العلمي، وحنرص على 



 ب

 

ثرًيا أن نصل إىل مرحلة نسجل فيها حضورا نوعيا من خالل هذا املنرب، ويهّمنا ك

 يف جمال النشر.

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

 ؛ ونأمل أن ينال رضاكم.واآلداب

 وّفقكم اهلل وسّدد خطاكم. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 السادة الباحثني السادة القّراء. 

العدد اخلامس عشر حلوليات لعّل ما ينبغي التأكيد عليه يف مستهّل 

هو أّنها تسعى إىل أن تكون رسالة الباحث ) مطلق  جامعة قاملة للغات واآلداب

بحث العلمي يتجاوز احلدود إميانا منها بأّن ال –إنساًنا  –الباحث ( إىل القارئ 

 الفاصلة بني األقاليم، باعتباره نشاطا إنسانّيا خالًصا. 

، بقدر ما تستجيب كلمة التعارَفلقد كان األصُل يف وجود اإلنسان 

الستيعاب كّل ما يّتصل باملهام والوظائف اإلنسانية القائمة على التجاور  التعارف

ا درجًة التثاقُف وتبادُل التجارب. ذلك ما والتآزر والتشارك وتبادل املصاحل وأرقاه

 تنويريًة كونّيًة وخالصًة قيمًةيكون به اإلنساُن إنساًنا: اللحظة اليت يتجّلى فيها 

 حتّقق له حضورا إجيابّيا يف الّزمان واملكان من وجهة نظر أخالقية.

 حولياتضمن هذا املسار الطبيعي واحلتمي يف الوقت نفسه، تفتح 

دّفتيها لتتشّكل فسيفساء من الّدراسات اجلاّدة، اليت  واآلداب للغات قاملة جامعة

 نأمل أن ينتفع بها مجهور القراء والباحثني.

أضربا من  حلوليات جامعة قاملة للغات واآلدابينقل العدد اخلامس عشر 

املمارسات النقدية الصرفة، والّدراسات األدبية املختلفة املناهج، واملؤّسسِة على 

للّدرس اللساني  الفسيح اجملالت وأطٍر معرفّية تتنّوع من جهتها، لتسع مرجعيا

والّدرس األدبي. نأمل أن نعانق من خالهلا آفاق املهتمني مبجالي اللغة واألدب وما 

 يندرج يف إطارهما من الدراسات.



 

 

األسس املعرفية للنحو  -ُتراثيًّا  –فلقد قيِّض هلذا العدد أن يتحّرى 

الّنحويني، وإمكانيات جتّليها يف فضاء التواصل أشكاال تقتضيها  العربي يف بيئة

مبا حيسن السكوت عليه يف عرف النحاة. ليخرج الّدرس اللغوي مّما  أحوال الكالم؛

يؤّسس آلياته على مذاهب ُرِسَم له يف جمال التعليميات إىل الّدرس الّنقدي الذي 

يف نظرية ثّم الوقوف على أمتع ما جادت به قرحية التفكري اللغوي  ومنالّنحويني. 

وصُله مبقوالت النقد يف عصر التنوير يف احلضارة العربية، مّما أمكن  النظم

 .الغربي احلديث

وحيث إّن البحث اللساني جتاوز املسار التقليدي املهيمن إىل إزالة احلدود 

حيثيات ى أقّل تقدير، فلقد كان البحث يف الفاصلة بني املعارف أو التخفيف منها عل

حمّط اهتمام الباحثني يف هذا العدد؛ فلقد اكتساب اللغة؛ مبا هي لغة أوىل أو ثانية 

أن  –بدافع االقتصاد يف اجلهد أو رفع درجة التحصيل اللغوي  –كان من الضروري 

لتعليمية أو تأطري العملية اتوصيف صعوبات الّنقل التعليمي، يعّرج الباحث على 

باعتبارها شكال من أشكال التعليم اهلادف  باحلقيبة البيداغوجية؛ مبا ُيْعَرف

 واملؤسَّس.

ولعّل ما ينبغي الّتْعليُم عليه ) من العالمة ( يف هذا العدد أيضا هو هذه 

التجربة النقدية القراءة املميزة ألهّم أعالم النقد األدبي؛ فمن الّضروري الوقوف عند 

اليت حاولت ان تؤّسس للخطاب النقدي؛ باعتباره  بصفتها أوىل التجارب حملمد منور

. مشفوعًا النقدية املمارسةخطابا علميا حتكُمه مجلة من املقاييس املتحكمة يف 

على الوقوف  –عمليًّا  –، اليت هّيأت لتفّتح الناقد الثقايف النقدبأحدث التجارب يف 

 لكفاءات نّصّيةمناذَج ضاءات التواصل، أسطرة اخلطاب األدبي وتشّكله، يف فعلى 

 . يتشاَكُل فيها املعريف باجلمالي والّسردي بالوصفي والواقعي باخلرايف



 
 

من خالله  -نرجو أن نَوفََّق يف هذا االختيار املنهجي واملعريف الذي نطمح 

باجتهاد مجهور الباحثني، وبتزكية من  –حلمنا  -إىل أن يكون تنويرّيا حبجم  –

اخلرباء، كما نأمل أن نثري يف القارئ الكريم شيئًا من القلق املعريف. وحسُبنا  الّسادة

 أجر االجتهاد. –بعد ذلك  –

   

 مدير النشر

عاللشرشيد األستاذ الدكتور 
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