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Knowledge as Lived Experience of Worldhood or Involvement in Possible Worlds 

Semantics Mediated Through Language 
Dr. Zdzisław Wąsik, 

Philological School of Higher Education in Wrocław, Poland 

In this paper, experiential knowledge as lived perceptions of the real world, will be confronted 

with acquisitional knowledge as linguistic actions of text-production and text-reception. 

Knowledge acquired through language includes bodies of information stored as texts not only in 

human thought but also in speech and writing. It entails meaningful information acquired both 

through learning and understanding processes and a reflexive participation in meaning-

constructing-processes. The author will argue that the meanings derived from coping with texts 

may differ from meanings embedded in texts produced for communicative purposes. The 

humans’ involvement in meaning-processing and meaning-interpreting activities entails also 

emotional-aesthetic and intellectual-informative, or conceptual and formative dimensions, 

connected with semantic transparency or opacity of texts. Worth noting is anticipatory knowledge 

of forthcoming, never experienced facts and states of affair, which appears in the mind of 

signifying and communicating individuals as imaginative alterations of abstractions through 

personal, or social, construction of reality. When similar schematic constructs come into being in 

the minds of members of a linguistic community, as an outcome of recurring interactions, it is 

understandable that they find reflections in commonalities of verbal meaning bearers. Humans 

integrate with each other individually on the basis of observable verbal means in accordance with 

inferable understanding of meaning bearers, which pertain to the relationships between their inner 

and outer worlds. Their contacts with external environments is mediated through language, 

constituting the reservoir of their lifetime’s stock of knowledge, their lifetime’s contribution to 

the world and to the collective stock of knowledge about the world. 

 

Hurdles of Terminology Translation: A Case of Vernacular in the Indian Multilingual 

Scenario  

Dr. Mina Dan,  

University of Calcutta, India 

On the list of various types of translation, literary, non-literary, text, knowledge and so on, the 

task of terminology translation naturally occupies a place in its own right. However, the inherent 

uniqueness of the terms, the source materials in this sector, and the functionality expected from 

their translated counterparts in the target language together insist on setting up afresh a 

methodology of interdisciplinary make-up. The present paper throws light on various aspects of 

an actual task of terminology translation, especially on its unique hurdles. The paper is based on 

the ancillary findings of a project titled Defining Key Concepts in Linguistics: A Bilingual 

Approach with Text-Machine Interface that had the primary objective of selecting 800 key 

concepts in linguistics and preparing a bilingual glossary of them in both hard and soft mode. The 

approach followed is of interdisciplinary make-up – engaging tools and concepts from various 

fields, viz. terminology, translation, standardization, language planning and linguistics. The 

languages involved are English, the source language, and Bangla, the target one. The target 

tongue Bangla is a vernacular as well as one of the twenty-two scheduled languages in the Indian 

multilingual scenario and it also offers a diglossic character – all of which put forth additional 

challenge to the task of translation. The hurdles set up by the fields of term formation, 

standardization, translation and the target tongue Bangla during the policy-framing phase are 

taken up in this presentation.  
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A Survey Study of Motivation in English Language Learning in Iraqi EFL University 

Context 

Dr. Hussein Dhahi Muzhir, Dr. Musaab Abdulzahra Raheem Al-Khazaali & Ali Muhammed 

Ridha,  

University of Kufa, Iraq 

The paper aims to investigate the types of the motivational factors that the English students have 

which lead them to choose learning English language. The sample of the study consisted of 60 

(male and female) students, department of English language at the Faculty of Arts and the 

Faculty of languages /University of Kufa for the academic year 2018/2019. A statistical analysis 

is employed to find the most dominant motivational factors among students. A student's 

questionnaire is used for data collection. The statistical methods which were used to analyze the 

given data are: percentages, mean, degree of freedom, sig. the equation of Cronbach's Alpha and 

the statistical package for the social sciences (SPSS). The findings revealed that the students are 

slightly more strongly motivated toward attitudes toward learning English. The study also 

showed that students have a motivation toward learning English language with the negative 

answer on the demotivation factor. Moreover, students' motivations tend to be intrinsic rather 

than extrinsic. 

 

Shifting Boundaries in a Multilingual Context: The Case of Tunisian Social Media Network 

Writing 

Abderrazak Ben Hamida & Dr. Hatem Haddad,  

iCompass, Tunisia 

With the advent of new technologies, and the global spread of social media networks as a 

dominant and powerful medium of communication and interaction, new trends and phenomena, 

relevant to sociolinguistics and language communication are emerging. In fact, observing social 

media language nowadays sheds light on the nature of these new developments, their impact on 

established sociolinguistic concepts, as well as on the shifting nature of productive language 

skills. In the multilingual context of modern Tunisia, the pervasive use of social media, displays 

interesting and complex linguistic manifestations characteristic of an Arabic-French bilingual 

community; in addition to its endemic Arabic diglossia. These developments are a challenge to 

computational linguistics. In this paper, we will focus on the use of writing in social media 

networks by the Tunisian community. We will revisit the relevant sociolinguistic concepts of 

diglossia and bilingualism, and attempt to demonstrate the shifting boundaries between Speaking 

and Writing, as users adopt new communication strategies to express their feelings, attitudes and 

opinions within a growing digital community. The data collection and analysis carried out with 

the collaboration of iCompass confirm these shifting sociolinguistic boundaries, and more 

permeable boundaries between speaking and writing. We expect to highlight new areas for 

research in linguistics, language teaching, in addition to offering solutions, in the context of 

regional dialects, to challenges facing computational linguistics applications dealing with 

sentiment analysis, churn identification and Chatbots. 
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Towards a Technology-Enhanced  Approach for Teaching Arabic as a Foreign  Language 

in the Light of the South African NQF 
Dr. Tawffeek Abdou Saeed Mohammed Al-kanani, 

International Peace College South Africa, South Africa 

The study investigates the use of a blended learning approach for teaching Arabic as a foreign 

language at a South African Islamic college in the light of the South African National Framework 

Qualifications’ level descriptors and their critical cross-field outcomes. In particular, the 

approach has been used for teaching a Hadeeth Module in an undergraduate BA programme 

during the second semester of the academic year 2018-2019 at the International Peace College 

South Africa (IPSA). The college adopts a content and language integrated approach for teaching 

Arabic. The study concluded that the use of a technology-enhanced blended approach which is 

based on Learning Tools Interoperability (LTI) (e.g. web 2.0 and gamification tools) plays a vital 

role in motivating the learners and in the achievement of critical cross-field outcomes of each 

NQF level including, subject knowledge, critical thinking and problem solving, communication, 

teamwork and self-management among others. The study is part of an action research project that 

also includes the design of a syllabus for teaching Arabic for Islamic purposes in the South 

African context and the attitudes of learners towards it. 

 

Impact of Application of Cognitive Linguistic Theory in Teaching Translation at Libyan 

Universities  

Dr. Youssif Zaghwani Omar,  

University of Benghazi, Libya 

Many studies and research reveal that teaching translation at universities in most developing 

countries is based mainly on traditional translation theory, in which students use a bilingual 

dictionary to translate every single word from one language into another. This, of course, makes a 

lot of distortion as words individually have general meaning, not specific. Translation does not 

mean associating words in one language to similar words in another language. Rather translation 

means conveying meaning and culture from one language into almost similar meaning and 

culture in another language. This study was conducted as an endeavor to examine cognitive 

linguistic theory in teaching translation through merging linguistic knowledge with translation 

experience and knowledge. This study was directed to shed lights on teaching translation from 

the perspective of cognitive linguistics. Qualitative research method was used in this study, in 

which the researcher interviewed nine instructors of translation at Libyan universities (Benghazi, 

Tripoli, and Sebha) as a primary resource and reviewed books, journals, and websites relevant to 

the topic of the study as a secondary resource. The researcher has reached findings, amongst of 

which is that using traditional method of translation does not guarantee accurate translation. 

Based on the findings obtained, the researcher presented some recommendations regarding the 

significance of applying cognitive linguistic theory in teaching translation at university level. 
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Translating Literature, Building Relations, Bridging Cultures  

Dr. Józef Zaprucki,  

Karkonosze College (KPSW), Poland 

The general aim of this paper is to offer a semiotic description of processes which has been 

taking place within the so called “Culture Talk” in Silesia, the region in the west-south part of 

Poland bordering with Germany where the Polish people were resettled from the east part of 

Poland after the World War II. The German population was completely resettled westwards, 

behind the new borderline of the Odra and Nysa rivers. In this region the Polish settlers met with 

the foreign (pre-war) German culture. The process of communication between the present Polish 

and the previous foreign German culture has taken place not only in the aspect of time but also in 

terms of material and mental communication. The translations of the German pre-war literature 

into Polish made by the author of this paper occurred crucial when speaking about identity and 

roots of the people who settled down in Silesia after the World War II and about building 

relations between Polish and German people. 

 

A Study of Susan Glaspell's Regionalism and Ideal Feminism with Special Reference to 

Trifles  

Dr. Ammar Shamil Kadhim Al-Khafaji,  

University of Baghdad, Iraq 

The main purpose of the research is to clarify and   investigate in details about Susan Glaspell’s 

role in shedding light on the predicament of women in American society in the early twentieth 

century showing how sense of the place played an important role in limiting the opportunities of 

female protagonists who try to escape the roles imposed upon them by society. Glaspell lived in 

the early twentieth century in the Midwest and tackled the important issues like: women's 

suffrage, birth control, socialism, union organizing when women were not able to vote or sit as a 

member on juries. Her Feminist cause is quite obvious through her works from her first one act 

play Suppressed Desire to the final three act play, Alison’s House. The paper analyses Glaspell's 

Trifle (1916) from the perspectives of regionalism that defined the American literature of the era 

its effect on gender. Thus, shedding light on Suzan Glaspell as a feminist and a regionalist who 

recorded an important period of American history. The paper tries to show how Glaspell who was 

a regionalist, local colorist and a realist succeeded to deal  with issues of social justice and how 

she used literature as a weapon to fight the ills of society as an adherent believer in school of "art 

for the sake of life". 

 

Translating Proper Nouns in the Holy Quran into English: An Analytical Study  

Dr. Tawfeeq Majeed Ahmed Al Kharasani & Ali Hussain Ali,  

University of Karbala, Iraq 

Translators often encounter many challenges in their task. Accurate translation of proper nouns 

from one language to another is one of the main challenges. The current study tries to shed the 

light on translating Arabic proper nouns into English. It is a kind of religious text translation, for 

all the procedures of translation are in general and translation of the Holy Quran in specific. The 

study consists of two parts. The first is the theoretical background concerning the nature of 

translation, difficulties, and strategies to solve them. The second part is the practical one which 

analyzes translated samples of Arabic proper nouns mentioned in the Holy Quran by four 

translators. The study ends with some conclusions.    
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Qur’an Units Translation: The Controversy of Context and Exegesis  

Dr. Nabila Boucharif,  

University of Algiers 2 Abou Alkacem Saadallah, Algeria 

Translating the Holy Qur’an has always been the center of interest for hundreds of translators 

through time and space. The product, that is the translation of the meaning of its verses, still 

generates controversies as far as the semantic aspect is concerned. Likewise, since the meaning 

is initially fraught in the parts of speech, many units in verses have been subsequently differently 

translated. Therefore, this paper attempts to examine the importance of context reverting on the 

one hand, and the inevitable exegesis reference on the other hand. Furthermore, it aims at 

showing how ‘tafsirs’ of distinct religious rites may impact the translator’s alternatives while 

dealing with such a sacred text. As far as the method of dealing with the language units is 

concerned, it is worth mentioning that we will focus on the impact of context and exegesis on the 

translation of some selected samples among verbs (with distinct tenses), nouns (with different 

gender and number) and finally  adjectives (in all degrees). The major aim is to find out some 

units that still generate translation issues because of the scholars’ different exegesis trends. 

 

The Pronunciation of Persian-origin Words among the Punjabi Speakers of Pakistan  

Dr. Aamir Zaheer,  

National University of Modern Languages (NUML), Pakistan 

Persian is a modern Iranian language which developed from Middle Western Iranian which itself 

developed from Old Iranian, whereas Punjabi is the language of the region called ‘Punjab’. It is a 

Persian word which literally means ‘‘the land of five rivers’’. The Punjab was divided on the base 

of religion into Pakistan and India in 1947 during the partition of British India. The Punjabi is a 

Northwestern Indo-Aryan language which issued from Sanskrit language via Prakrit and 

Apabhramsh. It is the most spoken language in Pakistan. The Persian and Punjabi both languages 

belong to Indo-Iranian branch of Indo-European Language family. The Punjabi language 

possesses a large quantity of Persian words being used in this language since ancient times. This 

study investigates the pronunciation of these Persian origin words present in the Punjabi 

language. We recorded and transcribed - in International Phonetic Alphabet - a list of these most 

common Persian loanwords articulated by some of Punjabi speakers of Pakistan. We found a 

large difference between two pronunciations especially in vocalic category. We made the 

categories of these pronunciation differences in order to understand how the Persian 

pronunciation of Punjabi speakers of Pakistan differs from modern standard Persian spoken in 

Iran. This study will help us to understand the cultural and linguistic relations between Iran and 

Pakistan.  

 

Use of Politeness in Diplomatic Correspondence: A Comparative Approach to International 

Relations 

Dr. Valentin Petroussenko & Dr. Bisserka Veleva,  

Plovdiv University & Sofia University, Bulgaria 

This paper focuses on the line of linguistic appearances of politeness forms, which are used in 

different languages and how it is reflected upon the process of diplomatic communication. The 

expressions of politeness reflect both traditions in each language model but also are subject to 

strict rules of elaborated diplomatic protocol, and beneath we can trace the features of national 

mentalities.  
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Extending the Domain of Interpersonal Rhetoric in Linguistic Pragmatics through 

Interactive Properties of Communication Participants  

Dr. Elżbieta Magdalena Wąsik,  

Adam Mickiewicz University, Poland 

The paper will argue that the hitherto developed linguistic pragmatics can only observe cultural 

conditionings of communication acts and the empirically accessible interpersonal relationships 

between communication participants. But it cannot probe into the real nature of communicative 

intentions as well as mental endowments of human individuals. What constitutes the investigative 

objects in the domain of pragmatic studies are the principles, rules and maxims of interpersonal 

rhetoric which are predominantly used in dyadic and small-groups and to a lesser degree in public 

and mass communication. For that reason, the paper puts forward a postulate to elaborate a 

conceptual and methodological framework which might be applicable to the study the relational 

aspects and inherent constituents of intercultural communication in multinational societies, such 

as, for example, intimacy, partnership, cooperation, competition (emulation), combat, and the 

like. As an extended research tool, this framework might be helpful in checking how the general 

requirements of cross-cultural coexistence are observed by communicating agents adhering to 

different civilizational traditions, customs, philosophical and religious beliefs. Accordingly, the 

investigative domain of interpersonal rhetoric would comprise not only the norms of interaction 

operating in a given society in particular, but also the knowledge about universal qualities of 

human beings in general, such as basic needs, requirements, expectations, emotions, and 

cognitive addiction to the way of thinking resultant from native languages, habitual behavior, as 

well as the inseparability of reasoning and doing (which are conspicuous aspects of human life) 

and the capacity to assess one’s own actions from the perspective of others. 

 

Nostalgia and Memory in the Poetry of Al-Andalus  

Dr. Simona Smaranda Farcasan,  

Library of the Romanian Academy, Romania 

The layers of memory and exile are deep in al-Andalus, whose fate was to live only in the hidden 

spaces of our intimacy, in our mind’s eyes, in our hearts or in our dreams, wherefrom the art of 

memory extracts the precious shards alchemically transmuted into verse. Condemned to fictional 

survival, al-Andalus found herself in the heterotopic mirror of a poetry that made the absent 

context dramatically present and struggled to build up a memory palace (Menocal 2002) 

proclaiming an eternally nostalgic and impossible return. The reconstruction of the lost home, 

doomed to become manifest just in the elusive language of a literary text, is still able to generate 

a history and mythology that shape reality, a reality in a way quixotically mediated by the century 

long Arab tradition of allegiance to the written text. To understand how the obstinately individual 

memory deals with the experience of loss and converts it into poetry, our research touches upon 

the articulation of exile motifs in the texture of poetic language and discusses the reconstruction 

of long gone or vanishing contexts in the same medium. 
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Critical EFL Teaching Practices in a Chinese University  

Dr. Xiaochen Hua,  

South China Normal University, China 

Chinese English-as-Foreign-Language (EFL) learners always complain that the reading articles in 

school textbooks are full of prosaic doctrinal content. Educators also advocate to endow students 

with critical thinking. To engaging their needs, I conducted a semester of pioneer critical EFL 

practices in a Chinese university. Drawing on content-based foreign language teaching, and 

critical literacy, this study reports the impact of practicing this theory-oriented instruction and 

shed deep light on students’ reflection to it. In two college English classes (98 students in total), 

the instructor offered students with authentic English readings, videos, and leaded discussions 

toward the materials. Students’ essays, classroom performance, and interviews are analyzed by 

thematic analysis. Findings show that, students dislike the Chinese media’s propaganda and 

information filtered by the censorship. The desire to hear different voices motivate many of them 

to study English harder than they take the traditional English class. However, after they read and 

watched that the western media play dirty on broadcasting China, which is way distorted from 

their daily life, students’ critical thinking aroused. After broke throw the Chines news censorship 

and firewall, they confronted a biased western propaganda. To fight against the hostile news 

toward themselves spread in English media around the world, students are strongly motivated to 

practice English writing. Through a semester critical EFL practice, many Chinese college EFL 

students realized that English literacy can help them get access to different voices, and also 

empower them to challenge the western ideology dominated English media around the world. 

 

Word Order as a Stylistic Marker in Selected Poems of Wordswirh 
Dr. Shaima’ Abdul Hussein al-Mi’mar, 

University of Karbala, Iraq 

The present study is concerned with Wordsworth’s poetic language in respect to word order 

deviations, and violations of the basic conventional system in English syntax. It endeavors to 

show why and how Wordsworth manipulates language in his poems and how such manipulation 

differs from one poem to another. Word order is one important aspect of style in general; 

however, it is all the more important in poetry style, since the poetic constraints of rhyme and 

rhythm require the poet to make for the necessary changes in word order of his poems so that 

rhythm is obtained. The question is how far does Wordsworth resort to changes in word order in 

the composition of his poems? Another relevant question in this respect is whether the 

peculiarities in word order manifested in the poems of this Romantic poet can serve as a 

differentiating stylistic marker. The study aims at: 1. Conducting a theoretical study of English 

word order to establish a norm. 2. Analysing a representative random samples of the poems of 

Wordsworth to establish types of deviations in their word order. 3. Conducting a comparative 

study based on the results of the analysis as carried out above. 4. Drawing relevant conclusions 

concerning the functionality of word order as a stylistic marker in the data. A representative 

sample of the poems composed by the studied poet will be selected and analysed in terms of the 

pecularities in their word order depending on Quirk et al (1985). The results of this analysis will 

be tabulated with statistical means. Then a comparative analysis is carried out between the 

characteristics of the word order in the data. In case this comparative analysis yields significant 

differences, this would testify to the validity of the hypothesis.                                                           
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Linguistic Perspectives of English and Arabic Collocations and Some Challenges  

Huda Abed Ali Hattab & Dr. Ihsan Muhammed Jawad,  

University of Baghdad, Iraq 

With learning a second language, collocations are considered a motivating challenge that users 

should manage. They are composed of grouping words to shape further addition to meaning. 

They are of different types that users of any language should be aware of to develop their 

languages. They require competence to be proficiently used in communities to achieve 

communication. They play a great role in acquiring vocabulary and consequently develop and 

change the constructions of Arabic and English languages, and give another 'taste' of overall 

meaning of former structures with equal value. The study highlights some related issues like 

having near synonyms, teaching collocations, their types, and more areas to be undertaken. This 

paper is a good opportunity to shed light upon the Arabic and English linguistic contribution of 

aspects related to word knowledge. Moreover, a number of findings for linguistic uses are 

discussed. 

 
Language and Immigration: Changing Perceptions on School Medium of Instructions  

Thandeka Sibiya,  

Eötvös Lorand University, Hungary 

Evidence from various studies shows that non-native population is increasing in classrooms, 

especially considering immigration as one of the key catalysts, particularly in North America and 

Europe, not excluding Africa. This therefore leaves us with a question of what teachers may think 

of the language diversity that may exist in their classrooms. It also triggers a question of whether 

teachers are ready to embrace global changes and implement changes by being creative around 

the use of the medium of instruction, in order to accommodate learners that speak a different 

language. This paper aims to investigate whether teacher attitude, identity and professional 

training are congruent with the language diversity that exist in classrooms, and whether, the 

medium of instruction may hinder effective teaching and learning for immigrant learners. It is 

well known fact that language is a unifying and cohesive glue for societies, while holding an 

important heritage and cultural role. This paper also aims to explore to what extent immigration 

is viewed as a threat to this traditional role of language in schools, since schools are key sector of 

society. 

 
Teaching Retroflex Consonants of Indo-Aryan Languages 

Vidishaa Prakaash,  

INALCO, France 

The main goal of foreign language teaching today is 'communication' thus pronunciation is 

considered a less important part of instruction. However, retroflex sounds which are a 

phonological trait shared by most Indo-Aryan languages such as Hindi/Urdu, may be assimilated 

by the, Hindi/Urdu as L2 learner due to influence from their L1. This paper proposes the 

application of Callamand(1981)’s methodology for teaching phonological system of French using 

favourable contexts and phonetic properties of consonants and vowels as an alternative method to 

help learners more efficiently perceive and consequently reproduce such phonemes.  
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Towards a Bilingual French-Arabic Lexical Tool: Language, Cultural and Educational 

Issues  

Dr. Malika Lakhdari, 

INALCO, France 

Recent progresses in science and technology leads us to ask about the future of specialised 

languages. In this instance, similarities and differences between the common language and the 

specialised one have drawn considerable attention in recent literature (Quémada, 1967; 

Wimmer, 1982; Lerat, 1995; Lehrberger, 2003). Through linguistic, cultural, educational 

approaches, this work aims at greater understanding problems related to the biomedical 

language. Indeed, in an age of globalisation, the educational tools require tailoring towards a 

better responded new world of communication. In order to avoid a marginalisation of this 

region, different international organisations advocate for an Arabisation ( باستعراا  / isti’râb), 

henceforth, of the technical terms. Nevertheless, it is a matter of debate because this process has 

some drawbacks as it stands. The core idea of the present proposal obviously raises a crucial 

question as to how can we achieve tangible results without reference tools? This question has 

specifically emphasised the strategic importance of the underlying principles. Such a project 

cannot be done without considering the general vocabulary and features of the specialised one 

and what is at stake in a lexical tool (Zgusta, 1971). This is particularly important in medicine 

where inappropriate formulations might be more severe than in an “ordinary” context. Indeed, a 

word is not always easily transferable from one language to another as communities embrace 

different ways of thinking.  Within this framework, this issue highlights the undeniable role of 

pedagogical mediation.  

 

        The Southern Voice as an Aesthetic Healing Discourse: Reading in Toni C. Bambara’s 

The Salt Eaters 

Dr. Muslim Abbas Eidan Al- Ta’an & Shaimaa Hadi Radhi,  

University of Kufa & General Directorate for Education in Najaf, Iraq 

Toni Cade Bambara’s fresh and new aesthetic voice bestows her a distinctive fame among critics 

and generations of readers who highly appreciate her literary works. Poetics of Bambara's 

different voice of the black narrative language stems from being deeply rooted in the American 

South. For Bambara, to be born in a lyrical Southern environment is to have a cluster of 

possibilities: to have such a kind of potentiality of ‘thinking black’ in an open sacred or secular 

Southern space; to take into account the matter of force and freedom, and to have a lot of 

chances, as a black Southern woman, in terms of art, activism and life. By means of her 'thinking 

black' of the sensitive potentiality and energetic power of her mother tongue, she is aesthetically 

committed to break her words open in order to get at the bones. Further, she deals with the 

musicality of her narrative symbols as if they were atoms. The aesthetic intention beyond her 

constant quest is to explore how the voice of the very narrative word becomes an energetic 

meaning, and how the word transmits its aesthetic power to the reader as a healing discourse. In 

our present paper, we attempt to argue the significance of the voice of the lyrical poetics which 

gives its powerful energy to the language of the narrative discourse. The study will show, too, 

that Bambara’s narrative poetics stems from the lyrical Southern environment of Black American 

space and time.  
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The Struggle between the Id and the Superego in Jandy Nelson’s The Sky is Everywhere  

Sabrina Abdulkadhom,  

University of Karbala, Iraq 

It is only natural that a person encounters a variety of personalities since the day of birth. They 

encounter and interact with different personalities, which is basically one of the major processes 

that helps with the shaping and developing of one’s own personality. Sigmund Freud, the famous 

Austrian neurologist, has studied, analyzed and carefully explained the behavior of people by 

dividing the human mind into three major parts. These parts represent the essence of man’s 

personality and thus behavior. With the extreme difference of these parts of the mind, it is 

obvious that one contradicts the other in nature and thereby a possible struggle may find its place 

within the human mind. This division and conflict of the mind are found within the intellectual 

structure of every human mind and has not only been the subject in real life, but also in the world 

of fiction. The famous novel, The Sky is Everywhere, presents the reader with several characters 

where Freud’s division and the conflict of the mind are visible. This research shall first introduce 

the novel and its author Jane Nelson. Then it will be followed by a detailed explanation of 

Freud’s famous theory of psychoanalysis, explaining the parts of the human mind. The research 

will then analyze The Sky is Everywhere according to this theory, followed up by a conclusion to 

sum up the findings of this study.                                                  

     

A Linguistic Study of Aesthetic Devices in Sayyidah Zainab's Sermon  

Zainab Hussein Alwan,  

University of Karbala, Iraq 

Aesthetics is an art and a science that has a close connection with human daily life. From the 

linguistic perspective, it can be accomplished by using certain devices. The present study aims at 

finding out the common devices used in the Sayyidah Zainab's Sermon. It also displays the most 

favrouble ones used in the texts above.  It is hypothesized that there are certain devices that add 

aesthetic value to the texts above.  It also expected that they have been chosen deliberately in 

accordance with the topics discussed.  After analyzing the texts above, it is concluded that 

semantic devices are more common than others. This is due to design marvelous panoramic 

sights, Framing the sermon with animation is a way to address stony hearts.    

 

Lyotard's Theory of Grand Narratives in Edward Albee's The American Dream  

Habeeb Lateef Kahdim Al-qassab, 

Ministry of Education; Directorate of AL-Qadisiyah, Iraq 

According to Jean-Francois Lyotard, who is regarded by many as one of the leading philosophers 

of postmodernism, modernism is based upon some specific metanarratives while postmodernism 

is characterized by skepticism toward these metanarratives. This paper intends to probe into 

Albee's doubt towards metanarratives like the notion of the America Dream and capitalism 

because Albee's The American Dream signifies a metaphor for metanarratives. It will be proved 

that the overall contempt for the metanarratives that structures postmodernism is symbolized 

through the main characters; in fact, Albee intended to frankly discuss his skepticism towards the 

American Dream through the absurd characters in his play. Moreover, he shows how the ideals of 

American Dream turn into dreadful. 
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The Influences of the Closely Analysis of Politeness in Tennessee Williams' The Glass 

Menagerie 

Hussein Nasir Shwein, 

Ministry of Education; Directorate of AL-Qadisiyah, Iraq 

The verbal and the nonverbal communications are viewed as powerful tools for human existence; 

they are the source and medium of the theatrical overall performance from the historical to the 

postmodern section. The powerlessness of certain characters to transcend partiality is ordinarily 

shown with the representation of yearning reflecting some views of politeness. The motivation 

behind this paper is to break down elaborately a chose discourse from Tennessee Williams' The 

Glass Menagerie. It expects to underscore on the hypothesis of Politeness, which is portrayed as 

a social guideline, numerous etymologists have needed to look about politeness as Brown and 

Levinson (1978). They developed the idea of Face as a public self-image. They also said within 

‘taking turn' the characters tell the best way to be polite or impolite with each other. The research 

will contend that the touchy comprehension of this play can be happened in the perusing of text 

while the context is critical to allude to the harmony and disharmony between the characters' 

interaction. Therefore, this study is to analyze this play according to the conscious an 

unconscious relationship between characters from stylistic analysis of politeness point of view in 

Tennessee Williams' The Glass Menagerie. In the following research we intend to fill this gap 

identified. 

 

Imagism in Canadian Poetry: A Study of Selected Poems by Raymond Souster 

Hassan Abdul Ameer Haraj Al Husseini & Sahar Abdul Ameer Al-Husseini,  

Ministry of Education & University of Al-Qadisiyah, Iraq 

Plainness, direct expression and exactness in using the images are the main features of imagism, 

the movement that has appeared in response to the preceding movements, Romanticism and 

Victorianism. The movement that emphasizes the absolute, precise presentation of the image, was 

founded by Ezra Pound who is considered the father of imagism and appeared in the twenties of 

the modern age. Yet its roots could be traced back to the poet T.E. Hulme. Hulme has a 

mentioning in 1903 about the fact that the subject of poetry should be given in exactitude with no 

need for elaboration. Such description is given in Hulme's essay "Romanticism and Classicism".  

Later in the twenties of the twentieth century Pound adapted these ideas that are introduce by 

Hulme in his "imagist" poetry. Consequently it was during the early 1912 when Pound used the 

term "imagism" for the first time due to his meeting with Hilda Doolittle for while he read one of 

her poems, he approved and signed it as  "imagiste". Later he also used the term the time he 

published   Complete Poetical Works by Hulme. 
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Women in Antiquity: Modern Retellings of Classical Myth in Selected Plays by Marinna 

Carr and Carol Lashofe  

Zena Dhia Mohammed Hassan Al-Munshi & Dhia Khaleel Nayel,  

University of Karbala, Iraq 

Myths play an important role in literature. Myths are stories of gods, monsters or immortals 

which are transformed from one generation to the other. Myths do not only bear cultural and 

religious experiences of a particular community, but they also outline the consequent literary, 

artistic and dramatic customs. Some Greek myths have survived for thousands of years because 

they reflect the true cultural values, historical happenings and trends. Among the most famous 

classical myths are the myths of Medusa and Medea.  As for the myth of Medusa, the earliest 

known record was found in Theogony (700BC) by Hesiod (8 th-7th century BC.). A later version 

of the Medusa myth was made by the Roman poet Ovid (43BC –17/18AD), in his   

Metamorphoses (3-8 AD). Medusa is a beautiful mortal maiden, one of the three Gorgons, 

daughters of the sea gods. But she was transformed by the God, Athena, into a winged monster 

with living snakes on her head. She had the power of turning into stone those who gazed upon 

her eyes. Then again, Medea is a tragedy produced in 431BC by the Greek playwright Euripides 

(480 – 406 BC) based on the myth of Jason and Medea. Medea is the archetypal sorceress-figure 

who murders her children, her brother and betrays her father in order to take revenge on her 

husband because of his betrayal and marriage to another woman. Both Medusa and Medea are 

among the most fascinating and complex female characters in Greek mythology. Moreover, their 

complicated and multiple characters have captivated writers and play wrights for ages. In the 

twentieth century, there were many adaptations of both mythological figures; among these 

adaptations were those made by contemporary American and Irish women playwrights like Carol 

Lashof (1956- ) and Marinna Carr (1964- ). This paper examines the myths of Medusa and 

Medea and analyses the ways these myths are borrowed, refashioned and exploited in Lashof’s 

Medusa’s Tale (1991) and Carr’s By the Bog of Cats (1998).  Both playwrights explore hidden 

dimensions of the traditional myths, combining elements from the old and modern worlds and 

provide modes of transformation and evolutionary development within their characters.    

 

An Analysis of Types and Functions of Illocutionary Acts in Hassan Nasrallah's Speech  

Wasan Norri Fadhil & Dr. Muayyad Omran Chiad,  

University of Kerbala, Iraq 

Speech is one way of delivering information, thought, and feeling. We can inform something, 

make a promise, give thanks, and so on. It expresses a speaker's intention of what he/she says. 

This is called an illocutionary act according to Austin (1962) and which is part of speech act. 

Thus, this study aims to identify the types of illocutionary acts performed by Hassan Nasrallah in 

his speech and, secondly, describe their functions. The data of this study is taken from the 

transcript of Hassan Nasrallah in his speech on Syria on May 25th, 2013. A descriptive 

qualitative method is used to conduct this study. The data were analyzed based on the types of 

illocutionary acts by Searle (1969) and their functions by Leech (1993).The results show that 

there are assertive, expressive, directive, and commissive illocutionary acts used by Hassan 

Nasrallah. Moreover, assertive is used more than others since the aim of the speech is to give 

information. Secondly, there are three functions in this research. These are collaborative, 

competitive, and convivial. Collaborative function is used more than others as its aim is to 

inform, report, or suggest something. 
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Investigating the Issue of Ideological Conflicts in Uzma Aslam Khan’s The Geometry of God 

(2008)  
Yaseen Piyar Ali, 

University of Sindh, Pakistan 

This research paper aims to investigate the issue of ideological conflicts in Uzma Aslam Khan’s 

The Geometry of God in context with Zia’s Islamization and means of legalization, legitimization 

and incorporation of Islamic ideology through the Party of Creation against scientific 

enlightenment. The paper intends to evaluate the characters, Amal, Mehwish, and Noman who 

face challenges from patriarchal family and society, and the conflicts of the orthodox religious 

rigidity and narrow minded approach of the Party of Creation in clash with scientific knowledge. 

Non-empirical method of Textual Analysis and Close Reading method are used to study the 

novel under Eagleton’s (1991) ideological perspective in order to explore the way dominant 

group’s ideology works to retain the power of legitimization of its orthodox ideology by 

promoting beliefs and vested interests upon marginal group in the society. The paper also aspires 

to analyze the novel from Tyson’s (2006) feminist perspective which would help to study the 

struggle of Amal and Mehwish in a patriarchal society. This paper would unfold the strategies 

and policies depicted in the novel to exploit the social and religious institutes for legitimizing the 

ideology of Islamization and liberation of young generation from the influence of Science and 

western life style. The paper also intends to uncover the way character of Noman goes through 

transformation from an obedient and passive boy to a man who gives meaning to his life by 

following his passion. The paper would be fruitful to understand the issue of ideological conflicts 

depicted in the selected work. 

 

Lexicalization of Religion-bound Terms with Reference to Arabic and English 
Basim Jubair Kadhim & Saeed Mahdi Abdulraheem, 

The Islamic University, Iraq 

Many Islamic terms have English equivalents, but such equivalents do not convey the accurate 

meaning that is conceptualized by Arabic users. The Islamic terms have equivalents in the target 

language, yet still with no adequate meaning, a matter which creates difficulty in translation. This 

study is to investigate the processes of the lexicalized words which are related to Islamic culture. 

Following an eclectic model designed for this purpose, several Islamic texts on certain websites 

whose first language is English are investigated and many lexicalized terms are found. Fifty texts 

are selected to be the representative data for analysis. The eclectic model is of five stages through 

which new words are coined via the process of lexicalization. Having investigated all the 

processes of the lexicalized terms, considerable conclusions are drawn. Among these conclusions 

can be that the orthographic and pronunciation of the lexicalized words remain the same as in 

their source language, adding new (loan) words to the target language. Furthermore, the Arabic 

Islamic-bound terms which are lexicalized into English implicate the ideological change in the 

English speaking community, an important factor in language change.  At the level of translation, 

lexicalization is a strategy that can be the best substitute for other traditional strategies such as 

transliteration or paraphrasing. 
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The New Interpretation of the Literary Heritage as a Basis for International Cultural 

Activities in Silesia 
Julita Izabela Zaprucka, 

University of Economics in Wrocław, Poland 

The cultural background of Polish Silesia is a very intricate historical one: From one perspective, 

we see the German material heritage which consists of architectural, infrastructural, artistic signs. 

From the other perspective, there are Polish people with their genuine cultural consciousness who 

have been dwelling here for the last six decades surrounded by the German material environment 

and, in some respect, spiritual world. This complex of influences constitutes a Polish Silesian 

being confronted with the issues of different cultural interactions. The German literary heritage in 

Silesia is close connected with the contemporary literature life in Polish Silesia.  The two 

literature Nobel Prize Winners come from Silesia - the German writer Gerhart Hauptmann in 

1912 and the Polish writer Olga Tokarczuk in 2019. The manor house of Gerhart Hauptmann is 

nowadays a Polish literature museum, one of the most visited tourist attractions in the region. 

There are many topical fields to explore within the cultural tourism regarding for instance the 

religious issues which emerged in Silesia ca. three hundred years ago: The escape of the 

Schwenkfelders and the Silesian refuge for the Austrian Protestants, the Zillertalers. Thus, the 

general aim of this paper is to offer a description of processes which took place within the so 

called shift of cultural values to Silesia from Austria both in terms of space and time, and to 

propose how to use this material in order to develop the cultural tourism in Silesia. The new 

interpretation of literary heritage in Silesia fosters connecting European inhabitants and teaches 

openness for foreign culture, influencing cultural tourism. 

 

The Effect of Persian Adages on Urdu Language and Literature 

Muhammad Nasir Afridi, 

Sarhad University Science & Technology, Pakistan 

Adage is the Arabic feminine word which means the expression of a proverb or a phrase 

expressing a general truth. Adages are true interpretations of the basic social and cultural issues, 

situations and experiences of many years, and the feelings, the physical interactions, the well-

being and the temperament of the individual and collective life of the Son of Adam. So they have 

no creator and no region, but their coin goes beyond the constraints of time and space. Adages are 

widely used in all languages of the world without any clogging. Urdu language and literature 

besides influenced by many other languages, is widely influenced by Persian words and 

formations, techniques and technologies. Similarly, there is a large collection of Persian phrases. 

Many adages from Persian language are used as it is in Urdu. In particular, the poets have taken 

few lines of poetry and at times whole stanzas from Persian adages. Few adages from Persian are 

literally explained, and Interpretation and the meaning and practice of Persian cultural and styles 

in Urdu language flow fluently. The Persian adages, which have century’s old cultural traditions, 

are all integrated into Urdu, so the combination of the two civilizations has come to the fore. 

Adages (proverbs) are a set of words that are based on wise life experience, dissenters, 

observation, and behaviour that benefit from this, and in this we find an aspect of the real 

meaning of life that transcends psychological, social, cultural, historical and linguistic 

experiences and the phenomena and attitudes that take place in it. The research paper will provide 

examples of Persian adages that have become the capital of Urdu language and literature and 

have expanded Urdu language and literature. 
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Fact and Ethics in the Meaning of the Novel "The Adventures of Huckleberry Finn" 

Abdulkadhim Hashim Mutlaq,  

Imam Al-Kadhum University College, Iraq 

In this paper, the researcher will deliberate the intrinsic bond that survives between ‘Life’ and 

‘Literature.’ On a wider plane, the ‘Real Life’ and its skills result in the genesis of the literary 

world that is known as ‘Literature.’ On a logical plane, literature informs us about many aspects 

and points of life, which in a way builds our insight towards life. On this explanation, one can say 

that “Life is Literature and art is Life.” The researcher will be discoursing the beliefs of Walter 

Pater and Matthew Arnold about “Art and Life.” As we see on one hand, Walter Pater upholds 

the visual notion of art. He spreads the motto: “Art for Art’s sake.” But on we can see, Matthew 

Arnold believes that the work of art most serve a community and moral purpose, so he reasserts 

the motto: “Art for Life’s sake.” Furthermore, the researcher would refer to Christopher New’s 

essay titled, “Literature, Truth and Morality” which will serve as a ‘guiding light’ in order to 

analyses the various episodes and incidences of the novel. This essay will entitle the readers to 

understand the composite and intertwined nature of the numerous philosophical parts which are 

born out of the “world of Literature” and “world of real Life” as well.  

 

Translation Studies for Liberation  

Alexandre Dubé-Belzile, 

Quebec University in Outaouais, Canada 

In this paper, in a Translation Studies approach, I will approach activist translation as a method of 

"ideological criticism", as understood by Slavoj Zizek (García and Sánchez 2008, 125-142). My 

question is the following: to what extent does activist translation contribute to a liberation of the 

translating subject, the target audience and the representations mobilized in the act of translation? 

My approach will be theoretical and dialectical. I will oppose the concept of anthropophagy, 

inspired by the Brazilian school of cannibal translation of Haroldo de Campos (de Campos and 

Wolff 1986, 42-60), to hegemony, the concept of unproductive expenditure, borrowed from 

Georges Bataille (Bataille 1967), to capitalism and finally, nomadism, inspired mainly by Gilles 

Deleuze and Félix Guattari (1972, 1980), to the State. My objective is to pave to way to renewed 

forms of non-hegemonic cultural dialogue through translation. 
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 ) الطرائق واحللول( من مشالكِت تعلمي الأصوات العربية لغري النَّاطقني هبا

 ، محمد امبارك الشاذيل محمد البنداريد. 

 مرص، جامعة الأزهر

ّن تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ميدان رحب،  ة تعلمي يشغل أأههل بعض القضااي املهمة، ومن القضااي اليت يتفق اخلرباء يف هذا امليدان عىل أأمهيهتا، قضيا 

 دراةة الأصوات   رم من الأمم املتقدمة يف –كام قال فريث  –الأصوات العربية لغري الناطقني هبا،  وتأأىت أأمهية الصوت من كونه اللبنة الأوىل يف اللغة،  والعرب 

 ، فبدؤا بوصف خمارج احلروف،  وذكر صفاهتا يف مرحةل مبكرة حال تعلميهم  وتعلّمهم القرأ ن الكرمي. ومتعمل، وذكل خلدمة القرأ ن الكرميل ماكانت املتاحة أ نذاكقةل ا

فائدة تعمل الصوت يف  نطلق تناول البث اللغة العربية لكغة اثنية جيُد بعض املشألك حال النّطق ببعض الأصوات خاصة اليت خلت مهنا لغته الأصلية. ومن هذا امل 

  : العربية لغري الناطقني يف ثالثة مواضع

راكت يف أأي حل: احلراكت القصرية والطويةل أأو الصوائت الس تة، وىه من أأمه املشألك اليت تقابل متعمل اللغة العربية، ومن املعلوم أأن اخلطأأ يف نطق ا املوضع الأول

لأصوات الفوقطعية مث عرضنا  ل م واختالف الأمر عىل السامعني، فضال عن أأنه يبدو انبيا  يف ال ذان غري مقبول ول مستساغ . من اللغات يؤدى ا ىل ةوء الفه

  . " النَّرب والتَّنغمي"،  ودور هذه الأصوات الصائتة  يف  تسهيل تعمل اللغة العربية لغري الناطقني هبا

  : مهنا : الأصوات الصامتة، وتناولت املوضع الثاين

  .عند النطق ، وأأمهيهتاأأل" القمرية والشمس ية وخطأأ متعلمي اللغة العربية يف نطق هذه الأصوات"

يثار حروف احللق حبركة الفتحة، وهو ما برز دوره يف ادلراةات الص املوضع الثال  يثار احلراكت،  وأأقصد بذكل ا  تية و : تناولت فيه أأثر احلروف اجملاورة يف ا 

  . انني الأصوات حديثًا،  وجنده واحًضا يف نطق متعلمي اللغة العربية حديثًاقدميًا، وىف قو 

لهيا البث ، وأأمه التوصيّات، مث ثبت بأأمه املراجع.  وتناولُت يف اخلامتة أأمه النتاجئ اليت توصل ا 

 

 الومس اللغوي اجلغرايف لقراءات املصثف الكرمي وأأحرفه وأ اثر العوملة عىل تعددیهتا او انكامشها

 ، أ ن واةل د.د. ةفيان الكرجوةيل و 

 جامعة تور و جامعة رین الثانية، فرنسا

ّل نتيجة لتفاعلها مع العلوم الأخرى، اجامتعية اكنت أأم طبيعية، مما ليه اليوم مل یكن ممكنًا ا  ىل تقدمي هذه الورقة البثثية دفعنا ا   ا ن تطور العلوم اللغوية اذلي وصلنا ا 

ل و بني ِعلمني همّمني هام اجلغرافيا وعمل اللغة. هذه اجلسور تتخذ مفهومني أأةاةني كقاعدة لها وهام: الومس اللغوي والومس اجلغرايف. الأ اليت تسعى ا ىل بناء جسور 

كسها.  ة نحاول بداية أأن تع و يشري اىل مسأأةل حتديد تعددية القراءات والأحرف وكذكل ليونة اللغة والثاين يُعىن بتحديد املواقع اجلغرافية اليت تتأأقمل اللغة معها 

عىل معلية  بنبث  عن لك ما يشري ا ىل حتديد مواقع جغرافية معينة عرب مسأأةل تنوع قراءات أأحرف املصثف الكرمي وتعددها مث ةنش تغل عىل حتديد ما يرتت

ا يسميه أأهل واةل اذلي ةیساعدان من هجة عىل القيام مبالربط بني هذین اجملالني من رؤية جديدة لهذه املسأأةل. ا ن تكل ال شارات اجلغرافية ة تكون جمال حب  أ ن 

( أأي الومس اجلغرايف اذلي ةريبط بني معلية تأأقمل اللغة مع املواقع اجلغرافية والثقافية والاجامتعية اليت حيّل هبا هذا النص ولیس Géolocalisationاجلغرافية بـ )

نه ة يجعلنا نلمس أأحد معجزات لغة خطاب املصثف الكرمي عرب لغة تتّطبع بطالعكس. أأما الومس اللغوي واذلي ة يقع حتديده عىل عاتق ة  ابع فيان الكرجوةيل فا 

رمي. ا ن هذه الليونة اللغوية كأأهل البالد اليت حتّل هبا وأأحيااًن تتجذر مع فكر ونَْفس القارئ واملس متع حبي  تدفع به وبشلك غري مبارش ا ىل فهم أ خر لهذا املصثف ال

القراءات  النص القرأ ين ل مثيَل لها يف أأي حضارة أأخرى وبقيت عىل مّر العصور حكرًا عىل احلضارة العربية ال ةالمية. ا ن تعددية هذه الأحرف وتكل اليت متّّي هبا

، بني ش يعة وة نة، قسم املسلمنيمسأأةل ذات حدین فهيي نعمة ونقمة بأ ن معًا وطريقتنا يف التعامل معها غالبًا ما تعكس مس توى تعاملنا مع هذا ال رث املتعدد ممّا 

نّنا لن ندخل يف هذا اجلدل ادليين يف حبثنا هذا وكام أأننا لن نرى عرب تنو  ملسلمني دلياًل ع مواقف احول ما هو أأحّص هذه الأحرف أأو ما هو أأفضل هذه القراءات. ا 

ّل عىل تعددية فكرمه وغناه. ا ن هذه التعد نا دية يف الأحرف والقراءات والتالوات لهذا املصثف الكرمي لیست ابلنس بة ل عىل انقساهمم بل ا ن هذا الأمر ل يدّل ا 

ّل عبارة عن مرأ ة تعكس فكر الشعوب اليت تردد نصوص هذا املصثف الكرمي وروهحا وهویهتا. مفثور اهامتمنا هو هذه الليونة اللغوية اليت قد بدأأت تعاين يف  ا 

التلكس والانكامش اللغوي. فعرصان احلارض وحتت ضغط العوملة أأنبت حرفًا واحدًا وقراءة واحدة ل بل وفهامً واحداً زماننا من مرض أأصاهبا أأل وهو مرض التقوقع و 

اءات هذا املصثف الكرمي ر لهذا املصثف الكرمي. ا ن هذا الشلك للعوملة يبعدان عن الرتاث ادليين واللغوي املتعدد ويُلغي جدلية الليونة اللغوية وتعددية أأحرف وق

ّل أأهنام يعربان معًا عن مسأأةل اجلدل الصاعد والهابط اليت طاملا عرفها الفكر ال ةاليم. ن اختلطتا أأحيااًن ا   اللتني وا 

 

 

 



                     (،  (WWW.LLLD.IR ادلويل الس نوي الرابع حول القضااي الراهنة للغات، عمل اللغة، الرتمجة و الأدباملؤمتر 

 ملخص بیکت  ،، الأهواز2222ریفربا 2-1

 

61 
 

 من جغرافيا اللغات ا ىل لغة السیبار)الأنرتانت(

 ، زبريي عبد الرزاقد. د. بوزيدي  بوبكر  و 

 اجلزائر، املس يةلو جامعة  2 جامعةةطيف

قصد  ن من خالل ال ماكنيات اليت توفرها لتسلط الضوء فقط عىل العالمة املوجودة بني اللغة واجلغرافيا، ولكن تكشف جليا تصور ونظرة للعامل. ا ن جغرافية اللغة

عطاء بدقة، قبل اذلي يشغل ويؤرق رجل ت فكرة عن اللغات )ابعتبارها  ترااث حمليا(، وحىت عن مس تقبلها،  املس   هبا الأثر احمليل اذلي  يلتصق ابلالكم مع ا ماكنية ا 

ن خالل ثورة م الس ياةة واللغوي وحىت املواطن العادي.  أألس نا حنن اليوم يف مرحةل  "مضطربة ومقلقة" مع ظهور جمال لغوي جديد حتمهل وتغذيه الأنرتانت

كتُسثت يف أ ن واحد، وتتعرض لس يول من مفردات عامل ؟  ا ن الأنرتانت حولت اجملمتعات واللغات. مجيع اللغات ا NTIC التقنيات اجلديدة لال عالم والتصال

رتض أأن حتمي  فالأنرتانت. الس يل اذلي جيربان عىل مراجعة املساحات اللغوية وجيرف لك ماجيد يف طريقه من  بدهييات و تصورات وكذكل ترةاانت قانونية م

كامتل  فرتاضية اجلديدة )غوندواان افرتا:ي: عامل السیبار( ، أألیست هاته الأخرية يفاحلدود التقليدية تسقط أأمام اجلغرافيا الا اللغة والثقافة. ولكن ما العمل؟ حاةل ا 

للسانيات ال لكرتونية. ا حتت أأعني امجليع؟ اجلغرافيا يه من ال ن فصاعدا فضاء الكرتوين. اجلغرافيا اللغوية يه أأيضا من ال ن فصاعدا "ةیبار لغة" أأو قل ا ن شئت

ذن، كيف تس تطيع الرق  ددة جغرافيا احلدود الطبيعية )التقليدية(  والأفاق اللغوية، وخصوصا املفردات اجلغرافية )املفردات احمللية احمل -يف الوقت نفسه-نة حتريك ا 

ننا ل نس هتدف ا جابة شامةل ماكننا  مواصةل التحدث عن جغرافيا اللغات اكختصاص مرتبط مبجال جغرايف رمسته التضاريس وال نسان؟ ا  ،ولكن نسعى (؟ هل اب 

(بدون جتاهل ردود الأفعال )الس ياةات cyber linguistiqueببساطة لرمس مسارات يف جمال عمل اللغة اجلغرايف وعمل ال جامتع اللغوي واللسانيات ال لكرتونية   )

الثقايف وأأحادية الفكر...(  اللغوية، الاة تغوال اللغوي والتوحد اللغوية امحلائية( اليت تثريها، وكذا العواقب املرتبطة هبا )اكتساح ال جنلّيية للعامل وهتديد الأقليات

ثرها.  اليت تنجر عىل ا 

 

 اذلاكء اللغوي دلى تالميذ الصف الأول الابتدايئ من امللتثقني وغري امللتثقني برايض الأطفال

 ، د. اميان عباس عيل حسن اخلفاف و د. مازن حسن جامس احلس ين

 العراق، واةطاجلامعة املستنرصية و جامعة 

لغوي هو احد املصادر الأةاة ية لاذلاكء اللغوي من املفاهمي احلديثة يف ميدان العلوم النفس ية اليت اة تأأثرت ابهامتم علامء النفس يف الس نوات الأخرية مففهوم اذلاكء ا

ل الابتدايئ من الأطفال نة يف اذلاكء اللغوي بني تالميذ الصف الأو اليت يعمتد علهيا الفرد يف تفسري ما يواهجه الفرد من مواقف. يس هتدف البث  احلايل ا ىل املقار 

 : امللتثقني وغري امللتثقني برايض الأطفال ولتثقيق هذا الهدف وضع الباحثان الفرضيات الصفرية  ال تية

 .التثقني وغري امللتثقني برايض الأطفل يوجد فرق ذا دلةل ا حصائية بني متوةط درجات اذلاكء اللغوي دلى تالميذ الصف الأول الابتدايئ املل -

 .اجلنس ريل يوجد فرق ذا دلةل ا حصائية بني متوةط درجات اذلاكء اللغوي دلى تالميذ الصف الأول الابتدايئ/ امللتثقني برايض الأطفال وفقا ملتغ-

 .جلنسالابتدايئ غري امللتثقني برايض الأطفال وفقا ملتغري ال يوجد فرق ذا دلةل ا حصائية بني متوةط درجات اذلاكء اللغوي دلى تالميذ الصف الأول -

دیرية تربية الكر  الثانية مل تكون جممتع البث  من تالميذ الصف الأول الابتدايئ امللتثقني وغري امللتثقني برايض الأطفال يف املدارس الابتدائية احلكومية التابعة

( تلميذا و تلميذة من تالميذ الصف الأول 122( تلميذا وتلميذة  وبواقع )222لبث  فقد تكونت من )وأأما عينة ا ،2212/2212يف بغداد للعام ادلرايس 

( مدارس 5( تلميذا و تلميذة من تالميذ الصف الأول الابتدايئ غري امللتثقني برايض الأطفال، ومت  اختيارمه من )122الابتدايئ امللتثقني برايض الأطفال، و )

احليايل  )      خمتلطة، وقد اةتبعد الباحثان التالميذ الراة بني يف الصف الأول. وقد اة تخدم الباحثان مقياس اذلاكء اللغوي املعد من قبل ابتدائية خمتلطة وغري

ثبات  ( فقرات، ومت اة تخراج الصدق الظاهري مؤرشا للصدق ومت التثقق من7( ة نوات، املتضمن )6-5( املعد للبیئة العراقية وللأطفال بعمر )2212،

( درجة واقل درجة حممتةل يه )صفر( ومتوةط ادلرجات 7( تلميذا وتلميذة، وان أأعىل درجة ملقياس اللغوي يه )62الاختبار بتطبيقه عىل عينة الثبات البالغة )

عادة الاختبار و5.5النظري يه ) لعينتني   t-Test الاختبار التايئ(  ولتحليل النتاجئ ا حصائيا اة تخدم معامل ارتباط بريةون لة تخراج الثبات بطريقة ا 

 : النتاجئ ال تيةىلمس تقلتني لختبار دلةل الفروق بني اذلكور وال انث من امللتثقني وغري امللتثقني برايض الأطفال يف اذلاكء اللغوي، وتوصلت ادلراةة ا  

امللتثقني  ل الابتدايئ )اذلكور والاانث( امللتثقني برايض الأطفال وغريل يوجد فرق ذا دلةل ا حصائية بني متوةط درجات اذلاكء اللغوي دلى تالميذ الصف الأو -

 .برايض الأطفال

 .طفاللأ ل يوجد فرق ذا دلةل ا حصائية بني متوةط درجات اذلاكء اللغوي دلى تالميذ الصف الأول الابتدايئ )اذلكور والاانث( امللتثقني برايض ا-

 .درجات اللغوي دلى تالميذ الصف الأول الابتدايئ )اذلكور والاانث(  غري امللتثقني برايض الأطفال ل يوجد فرق ذا دلةل ا حصائية بني متوةط-
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 الرؤية احلضارية يف اخلطاب الشعري العامين: أأبومسمل الهبالين منوذجاً 

  ،د. حافظ بن أأمحد بن ةامل أأمبوةعيدي

 ةلطنة عامن، اللكية التقنية بزنوى

زاء ما حتمهل هذه املصطلحات من انعاكةات دللية، وتوجهياترتامك الرتةانة    معنوية،  تاحلضارية يف منظومة الشعر العريب تراكام جيعل املتلقي يف قلق معريف حبيث ا 

امعة للّك هذه املنظومات جومنبع ذكل أأن التكوينات الشعرية متتح من فضاءات أأيديولوجية واةعة، ل تتّصل حبقل ديين أأو قويم أأو ثقايف حفسب، ولكهنا قد تكون 

ّن هذه التداخالت املصطلثية الناجتة عن انغامس الشاعر يف جتربته الشعرية  تصمد كثريا أأمام الرؤية ل املعرفية اليت قد تتجسد يف رؤية حضارية يتبنّاها الشاعر. ا 

لهيا عبد ال املهنجية النقدية الفاحصة، ومع ذكل فال يوجد ا جامع أأاكدميي نقدي جتاه مدونة خطابية قاهر واحدة، ولعل مرّد هذا عائد ا ىل معاين املعاين اليت أأشار ا 

ديد أ خر. يف ظّل هذه  دليل جاجلرجاين، وأأكّد علهيا رولن ابرت يف ا شارته ا ىل أأّن املعىن ال حيايئ ميثل نوعا من الانتقال من املعىن ادلليل أأو ال شاري ا ىل معىن

لرؤية احلضارية يف الشعر العامين من ةبيل الولوج ا ىل عامل شاعر من أأبرز الشعراء العامنيني، هو أأبو مسمل الهبالين، ولعل الرؤية الرؤى حتاول الورقة عىل تلّمس ا

اب الشعري ان اخلطّي احلضارية املبدئية تمتثل خارج اخلطاب مبعرفة خرضمة أأيب مسمل بني ماكنيني حضاريني هام عامن وزجنبار، وهو ما يعطى ملمحا ا ضافيا يف م

يس بغها الشعر عىل النقد، و  احلضاري. ا ن صناعة ادللةل اخلطابية ل تعتد جبفاف املصطلح ونضوب متتالياته املعنوية، وهنا تمكن القمية اليت يضيفها النقد للّشعر،

ملنجز البرشي اذلي حييط عري يعرّب عن رؤية يتبنّاها جتاه اوهذا يف ظل اثلوث الرحةل الشعرية من املنتج ا ىل اخلطاب ا ىل املتلقّي، فالهبالين يف مس توى النظم الش

 .به، وحيّمل هذه الرؤية يف خطاب یرةهل ا ىل املتلقّي اذلي حياول تقّمص ادلور ادلقيق يف التأأويل

 :يقول أأبو مسمل

 أألیس عارا أأن نعیش أأمة          مثل اللقا أأو غرضا ملن رىم

ّن هذه البیت يف وحدته الصغرية املنفرد يفتح معان ل حّد لها من املعطيات احلضارية اليت تتجاوز اللثظة احلينيّة التلفظية لتكون ق     بةل لالتّصال مبتلفظ هلم ل اا 

البيانية يف  الفرد والأمة عن هذه الثلمة. ا ن الصورةحتّدمه خطوط زمنية ول أأطر ماكنيّة، فال يقبل العار فرد ول جامعة، وهذا عقد حضاري يف الس بل اليت تبعد 

ة مادية أأو معنوية، والغررض البیت تكّرس بؤرة املعىن الّسابق عندما جتعل قمية الفرد اذلي یرتيض العار عىل الهامش احلضاري، فاللّقا ل تساوي عند الفرد ذاته قمي

ن التعاضد بني البىن اخلطابية الشعرية يفيض ا ىل نتاجئ تاذلي جاء يف البیت منكّرا مع امتداد النكرة لعموم الأفر  أأويلية اد يصف أأقل درجات ادلونية لقمية اليشء. ا 

ملتأأتّية من ة اذات احنراف معنوي داّل عىل مدى وجود القمي احلضارية يف اخلطاب الشعري.  وهذا ما حتاول الورقة الوقوف عليه من خالل الوظائف اخلطابي

 ة يف اخلطاب الشعري.الرتكيبات النظميّ 

 

 الأدب الرقي بني تداخل الأشاكل وارتباك املفاهمي

 ، عفاف الشتيوي

 لكية ال داب والفنون وال نسانيّات منوبة، تونس

ذ أأّدى التقاطع بني التقين والفيّن ا ىل توليد أأشاكل فنيّة، ركّزت  اطا تعبريية جديدة، فشلكت أأمنل تعّد الثورة الرقيّة ثورة علميّة حفسب بل ثورة فنيّة كذكل، ا 

ة. وتبدو هذه املسأأةل شديدة التعقيد بذكل، جتاوزا للفنون التقليدية واة تفزازا لذلائقة الفنيّة واخرتاقا للمعايري اليت دأأبنا عىل اعامتدها لضبط هويّة الأعامل ال بداعيّ 

ذا املتقبّل يرتّدد بني ايف اتّصالها ابلأدب اذلي تعّد اللّغة قوامه، حي  جياور النّص املكتوب ال لقارئ ّصوت واللّون واحلركة، فا ذا النّص صورة برصيّة متثّركة، وا 

رقيا أأو قّصة رقية أأو  اواملتفّرج واملتصفح. فكيف ميكن أأن حناور أأداب يوّظف وةائط متعّددة من قبيل الصوت والصورة واحلركة ا ىل جانب اللغة ويقرتح علينا شعر 

ّن الأ  مر متعلق جبامليّات جديدة تس تفز الباح  وتطرح ا شاكلت ل حيىص لها عّد. لهذا تروم هذه املقاربة تبيان أأةس هذه امجلاليّات اجلديدة رواية رقية؟ ا 

اثرة ال شاكلت الناش ئة عهنا من هجة أأخرى من خالل تدبّر عدد من املفاهمي مكفهوم الأدبية ومفهوم النّص الأديب وت  القة هذه الأشاكل ع عتبّ وتفكيكها من هجة وا 

  ّ نعام النظر يف الأدبيّة  الّرقية ابلأجناس الأدبيّة التقليديّة، انهيك عن النظر يف صوريت الباّث واملتقبل اللّتني تقرتهحام، عىس أأن ميكّننا تدب ر اجلوانب املذكورة من ا 

 ّ بداعية يف العقود الأخرية ومل حيظ بدراةات نقدي  ة معتربة تتطّرق ا ىل جامليّاته وتفّض ا شاكلته.هذا الأدب اذلي غزا الساحة ال 
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 تقس مي علوم اللغة العربية عند طاشكربى زادة

 ، صباح أأمحد عبد الوهاب السلامين د.و انهد محمد بس يوين ةامل د. 

 جامعة السلطان قابوس، ةلطنة عامن

لس يادة(. التصنيف اليت وضعها طاشكربى زادة يف كتابه )مفتاح السعادة ومصباح اهدفت ادلراةة ا ىل التعرف ا ىل تقس مي علوم اللغة العربية وأ داهبا يف خطة 

ليه طاشكربى زادة يف تقس مي علوم اللغة العربية وأ داهبا. وقد اتبعت ادلراةة املهنج التحلييل ا وصفي  من خالل حتليل لوكذكل التعرف ا ىل املنطق اذلي اةتند ا 

بعه اح السعادة ومصباح الس يادة( لطاشكربى زادة  وذكل للتعرف عىل اخلريطة التصنيفية لها، ولة تنباط املنطق اذلي ات تقس مي علوم اللغة وأ داهبا يف كتاب )مفت

 كتاب مفتاح السعادة يفطاشكربى زادة يف تقس مي علوم اللغة وأ داهبا وترتیهبا.  لال جابة عىل ةؤال البث  الرئیيس: ما منطق تصنيف علوم اللغة العربية وأ داهبا 

كيف قسم طاشكربى زادة علوم اللغة وأ داهبا وما يه اخلريطة التصنيفية لهذه املوضوعات؟، -1ومصباح الس يادة لطاشكربى زادة؟ واذلي تفرع ا ىل أأة ئةل فرعية: 

علوم اللغة العربية جاء وفق ادة لما املنطق اذلي اتبعه طاشكربى زادة يف تقس مي علوم اللغة وأ داهبا وترتیهبا؟ وقد توصلت ادلراةة ا ىل أأن تقس مي طاشكربى ز -2

ية وأ داهبا يعد من أأفضل ب منطق معني وفلسفة حمددة  يه اعامتد العمل الالحق عىل السابق وأأن علوم اللغة يه وةائل للعلوم الأخرى، وأأن تصنيفه لعلوم اللغة والعر 

 ية ال ةالمية.م التصنيف العربية الاةالمية اليت أأنتجهتا احلضارة العرب التصانيف العربية ال ةالمية. وتويص ادلراةة برضورة ا جراء حبوث تتناول حتليل نظ

 

 الكتابة الرقية يف الأدب العريب رواية محمد ة ناجةل "ظالل العاشق" أأمنوذجاً 

  ،د. كرمية بلخامسة

 اجلزائر، جامعة عبد الرحامن مرية جباية

غرّيت املأألوف وصنعت اجلديد، وذكل عندما اة تفاد الأدب من التطور التكنولويج  ومن الثورة لقد عرف النص الأديب يف العرص الراهن حركة انتقالية نوعية 

ت تفكريه، تغرّيت أأشاكل االتقنية الكبرية اليت شهدها هذا العامل، مع ظهور ش بكة ال نرتنیت وما أأحدثته يف عامل التصال. ولكام تطّور الفكر البرشي وتطورت أ لي

ة قا درأاكته للأش ياء واحلياة والعامل، ويعترب لك انتقال حضاري مبثابة انتقال يف أأة ئةل الواقع. من هذا املنطلق جاءت فكرة البث  يف عال تعبريه، ومن مَثّ تغريت

ظهار كيفية جتاوب مجهور القراء وهذا النوع اجلديد من الأدب، وهل يتفاع القارئ ومياكنّيمات الكتابة  لالنص الرقي وفعل القراءة وأأمهيهتا يف قيام معلية التواصل وا 

الابداعية، وكيف ةامه هذا  ةالرقية اليت يقدم فهيا املؤلف نصا مفتوحا بال حدود يف أأحد املواقع عىل الش بكة ويفسح فهيا اجملال للمتلقي ملشاركته يف بناء العملي

ل نعترب كن لهذه الكتابة الرقية أأن تصبح بديال للكتابة الورقية، وهالنص يف  ا اثرة ردود فعل القارئ و بع  اجلدال والاختالف يف فهم معق  النص، وهل مي

بيقية كرواية" رشوق لتط الرقنة يه املفتاح لضامن الفعل التواصيل يف الواقع املعارص ..أأة ئةل وأأخرى ة نحاول الاجابة عهنا من خالل اختيار عيّنة من الامنذج ا

 لتايل قيام الفعل التواصيل.واب ةل "ظالل العاشق" اليت نستمثر فهيا كيفية جتاوب وتفاعل القراء والنص الرقي،مشس" للأمریيك روبرت أأرلنو،ورواية محمد ة ناج

 

 أأمنوذًجا -مرسحية مكبي  لويليام شكس بري املعىن والس ياق يف ترمجة النص املرسيح ال جنلّيي ا ىل العربية

  ،د. منرية محيدش

 اجلزائر، 2جامعة اجلزائر  -معهد الرتمجة

لف عن غريها. تیكتب النص املرسيح بغية عرضه عىل مجهور مبارشة، ل حبیس أأوراق، فهو يصور حياة الأشخاص وبیئاهتم وجممتعاهتم، مبا تشمةل من جسااي ت 

قارنة مع النصوص الأدبية الأخرى. ملولأنه كذكل فلك لكمة فيه حتمل بعدا دلليا، ومعىن ينتج عن ة ياق توظيفها، فتصنع النصوص املرسحية الفرق واخلصوصية اب

شف من املوقف. ت وعليه، هندف عرب هذه الورقة البثثية، بتناول مرسحية ال جنلّيي وليام شكس بري، اىل تسليط الضوء عىل دور الس ياق يف حتریر املعىن املس 

شلك متكن من معاجلته بشلك أأةهل، والتعامل معه وفهمه ب ذكل لصبغ اعتبار الكة ييك عىل النص املرسيح وهو الكشف عن ماهيته، واعطائه نظرة جديدة 

كن للس ياق أأن ميحصيح من املتلقي عىل غرار القارئ، واملشاهد واملرتمج. فاحنرصت ا شاكلية ادلراة ية حول توضيح الصةل بني الس ياق واملعىن، واىل أأي مدى 

 جزء نظري وأ خر تطبيقي، وفقا للمهنج التحلييل النقدي.يؤثر عىل أ لية نقل معىن الرةاةل ا ىل اللغة الهدف؟ تقوم ادلراةة عىل 
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 الرسد واوهام الايدولوجيا

 ، د. انيج عباس مطر

 العراقجامعة ذي قار، 

أأّمنت لها اخلنوع  ، مبا يدمي ةلطهتا املس متدة ابلأةاس من منابع دينية حاولت السلطة يف مجمل اترخيها ال يديولويج  الهمينة عىل طريقة الرسد وهتجني توهجاته،

نتاهجا دامئ الشعيب يف معظم حتولهتا التارخيية، يديولوجية" تتثرك مضن طقوس وممارةات  مادية  حتددها وتتثمك فهيا وتعيد ا  ًا وهو الأمر اذلي جعل الناس اكئنات  ا 

يديولوجية ما،أأي أأدوات اجملمتع ومؤةساته املادية اليت جتند الأفراد يف ثقاف أأهجزة ادلوةل ال يديولوجية، واةطة أ لية يسمهيا أألتوةري وتمت معلية التجنيد هذه ب ة  ما أأو ا 

يديولويج  أأْي فردٌ موجوٌد عىل جسيته وطبيعته، ا ىل-فبواةطة هذه ال لية يمت جتنيد الفرد وحتويهل من اكئن  ل الاة تجواب أأو النداء والاة تدعاء، يديولويج ا   اكئن  ا 

يديولوجية) أأ  كتس بًة عرب ذكل م  ذلكل أأصبثت رسدايت ادلوةل املتقّمصة للّك رمزايت املقدس وثيقًة هنائيًة، ،"و نسقًا ثقافيًا( يناديه ويس تدعيهيستشعر أأْن مثّة ا 

وبفضل ذكل فرَضت لكة لها، االتقّمص تصديقاً مضافًا،حبمك الارتباط اجلديل والرتامكي بني السلطة وادلین،  وأأصبثت روایهتا للأحداث مدونًة مساندةً للمركزايت امل

هنا تتشب  ابلعتقاد والو  هنا ثخطاهبا الس يايس والثقايف عىل امجلهور، وهكذا فا هنا"ميّاةٌل ا ىل الغموض الواحض أأكرث من ميلها ا ىل الوضوح،ا  وق أأكرث مما تزنع ا ىل النقد،ا 

ذن لیست طريقًا ا ىل املعرفة ما دامت لّك معرفة  حقي  حتّب الامتالء وهتاب الفراغ، ، تقوم دومًا ضد يقني البداهات وامتالء الفكر ادلوغاميئ.فهيي ا   قية 

 

 -املنطلقات والقواعد- حوار الثقافات يف القرأ ن الكرمي

 ،حواء عبد اللطيف

 جامعة عباس لغرور خنشةل، اجلزائر

قارب الأداين وغريه جراء اخللط الشائع مع مفهوم ت حياول هذا البث  توضيح وبيان حوار الثقافات مكفهوم ومصطلح تباينت حوهل املواقف، واختلفت دونه الرؤى

اولت الباحثة الوقوف ح من املفاهمي اجملاورة، ونظرا لقةل املواقف ادلاعية  ا ىل عرض هذا املرشوع عىل ادلة تور الرابين، واة تنباط قواعده ومنطلقاته منه، فقد

وعرض مشولية منطلقات احلوار يف القرأ ن الكرمي، ومن مثة اة تنباط  قواعد هذا احلوار من  عليه يف هذه ادلراةة، وذكل من خالل حتديد مفهوم حوار الثقافات، 

. غياب املفهوم العلمي احملدد حلوار الثقافات دلى الكثري من املثقفني مع 1خالل اذلكر احلكمي. ولعل أأمهية املوضوع وأأة باب اختياره تتضح من خالل النقاط ال تية: 

تراثية القرأ ن الكرمي وحمدودية  ی. الرد عىل لك من ادع2ات والندوات ووةائل ال عالم معوما، مما جيعل هذا املفهوم واةعا زئبقيا وهالميا، كرثة حضوره يف املؤمتر 

 ينطلق مهنا احملاور. تصثيح املنطلقات وضبط القواعد اليت وجب أأن 4و الانطالق به من خلفية حصيحة و قاعدة متينة،  املوضوع. حماوةل التقعيد لهذا 5نصوصه، 

م حوار الثقافات و . لأن لدلین ماكنته اخلاصة يف الثقافات اكن لزاما تبيان اجلانب العقدي يف هذا احلوار الثقايف. أأما أأهداف البث  فتمتثل يف: ضبط مفه5املسمل، 

وار الثقافات. ال ةالمية، بيان الضوابط واحملددات العقدية حليف خمتلف املس توايت، بيان ماكنة احلوار يف القرأ ن الكرمي وتأأصهل ومشوهل خمتلف شؤون الأمة 

د يف احلوار عامة و يف حوار الثقافات املهنج القرأ ين الرش ي ناة تعانت الباحثة للوصول ا ىل هذه الأهداف ابملهنج الاة تقرايئ لتتبع الأدةل القرأ نية املتعلقة ابملوضوع لبيا

 بشلك خاص.  

 

 يفرمزية اللغة يف الأدب الصو

 ، د. فريدة موىل

 ، اجلزائرجامعة عبد الرحامن مرية جباية

واس خصوصية اللغة اليت كتب هبا،فقد نزع الصوفية يف كتاابهتم نزعة ذاتية معيقة حي  غاصوا يف عامل ما وراء احل–شعرا ونرثا  –ا ن أأمه ما ميّي الأدب الصويف     

امضة ا ىل درجة ل یاكد غ بعيدة عن الترصحي،جاءت لغهتم معقدة تعقيد رؤیهتم الصوفية ،رمزية  للوصول ا ىل اذلات املعشوقة والعلوم الدلنية واحلقائق العلوية،ف

تعبريية ل ولأن التعبري عن الباطن الرويح العميق يقتيض جتاوز الظاهر احليس واخلروج من اللغة واحلرف اذلي ميثلها فقد أأةقط املتصوفة الوظيفة ا يفهمها القارئ،

بار عهنا،كام التعبري عن املنفلت من الأرسار ال لهية اليت ل تقوى اللغة العادية عن ال خ النقلية للغة وحشنوها بطاقة كشفية رائية ولقثوها برموز وتلوحيات قصد 

لرمزية يف الكتابة الصوفية اابتكروا أألفاظا جديدة هلم يتداولوهنا فامي بیهنم وأأطلقوا اةامء من قبيل الرموز اخلفية عىل مسميات ل یراد الترصحي هبا فشاعت بذكل 

 ل هذه الورقة الكشف عن خصوصية اللغة الصوفية ورمزیهتا من خالل قراءة بعض الامنذج الأدبية اليت تطغى فهيا اللغة الرمزية بشلك ملفت.نرثها وشعرها. ة تحاو 
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 فن اخلطابة والتواصل دلى العرب

  ،نصرية ريــلــيد. 

 اجلزائرجامعة عبد الرحامن مرية جباية، 

ظهار تفوقهم،  كذكل تبارى اخلطباء فامي بیهناخلطابة من الفنون الأدبية اليت عرفها  م ل براز العرب منذ جفر اترخيهم الأديب، مفثلام تبارى الشعراء يف انشاد الشعر وا 

لفن الشعري  حظي هبا ايتفصاحهتم ونبوغهم يف جمال قدراهتم اخلطابية، ذلكل اة تطاعت اخلطابة أأن حتتل ماكنة عظمية يف نفوس العرب متاما مثل املاكنة الراقية ال

ين أأمية، ويف صدر ب عندمه. وقد شهدت اخلطابة  تطورا واحضا منذ جميء ال ةالم عىل يد الرةول)ص( واخللفاء الراشدین، كام ازدادت نبوغا وتأألقا مع مطلع عرص

براز أأمه مقوماته، وتتبع هذا  -ال ةاليم -فة)اجلاهيلالفن القويل عرب عصوره اخملتل ادلوةل العباة ية. وعليه هندف من خالل هذه املداخةل  التعريف ابلفن اخلطايب وا 

 العبايس( وتقدمي أأشهر اخلطباء اذلین ملع جنمهم يف لك عرص من هذه العصور. -الأموي

 

 املرتمج و دوره يف مواهجة الرصاع القامئ بني لغة الأم ولغة الأجنيب

 ، د. جنمة زقرور

 اجلزائر، جامعة محمد ملني دابغني

ذ يؤدي اتساع رقعة اة تخدام اللغة ا ىل تفرعها وظهور لهجات حمل ل خيلو أأي  فراز التنوعات اللغوية، ا  ة خمتلفة يف لك يجممتع من التنوعات اجلغرافية اليت تفيض ا ىل ا 

ّن حاجة ال نسان ا ىل التفامه والتخاطب ج  أأ ا ىل اة تعامل الرتمجة علته يلجمنطقة من مناطق اة تعاملها، وكون البرش يتلكمون لغات خمتلفة ُوجدت الرتمجة، حي  ا 

 ميكن الاة تغناء لكوةاطة خللق التالحق احلضاري بني الأمم والشعوب من خالل منطق الأخذ والعطاء، عىل اعتبار الرتمجة جرس للتواصل بني خمتلف الثقافات و

يواكب عرص التكنولوجيا  املنتجات الأدبية والعلمية والفكرية العاملية، و عهنا بل ينبغي تعزیز هذه املهنة اليت جتعل من القارئ بصفة عامة والعريب خصوصا، يطلع عىل

يواهجها املرتمج يف نقل املفاهمي  وتفجر املعرفة. وهتدف هذه املداخةل ا ىل الرتكّي عىل حمنة املرتمج يف معلية الانتقال من لغة ا ىل أأخرى، ونركّز أأكرث عىل الصعوبة اليت

عات عىل اختالف أألسنهتا توصف ابلتعدد اللغوي والثقايف، وذكل من خالل النقط ال تية: مدى صعوبة همّمة املرتمج أأثناء التقائه من لغة ا ىل أأخرى يف خضم جممت

ة تعارة وغريها جمازاهتا والاو ابلأجنيب داخل لغته، التنافر اجلذري وانعاكةه عىل اة تحاةل الرتمجة، ال ةرتاتيجية اليت خيضع لها املرتمج أأمام عنرص البالغة بصورها 

 من الصور البيانية، ا ىل جانب اللعب ابللغة.

 

 القرأ ن الكرمي وأأثره يف اللهجات العربية

 ، فضيةل عبويس حمسن حسني العامريد. 

 العراق، جامعة الكوفة

ة متمي ویراد لهجة متمي، يسموهنا ابللغات فيقولون لغحىت أأن القدماء  لشك أأن اللهجات متثل لغة قوم يتحدثون هبا يف حياهتم اليومية فهيي متّيمه عن قوم غريمه،

ن مثهل َولَْو اَكَن بَْعُضهُْم ِلَبْعض  مويقولون لغة احلجاز ویراد لهجة احلجاز، والقرأ ن الكرمي ميثل املعجزة اخلادلة اليت حتدت العرب يف فصاحهتم وبالغهتم أأن يأأتوا بسورة 

 تكل اللهجات من فهل اي ترى أأثر القرأ ن الكرمي يف وقالوا حسرا يفرتى، وقالوا أأضغاث أأحالم، الوا أأةاطري الأولني،َظهرِيًا   حىت أأهنم وصفوه بش ىت النعوت فق

فرضية  البث  يه  تحي  بقاهئا أأو تطورها  وما يه وةائل التأأثري هذا ما یكشفه البث  اذلي جاء حتت عنوان)القرأ ن الكرمي وأأثره يف اللهجات العربية( فاكن

ني، تناول المتهيد: وأأما البث  فيتأألف من مقدمة ومتهيد ومبثث ومشلكة البث   تدور حول اللهجات وعالقهتا ابلقرأ ن الكرمي، أأثر القرأ ن الكرمي يف اللهجات،بيان 

 ثر القرأ ن الكرمي يف اللهجات،اين ا ىل أأ وتطرقنا يف  املبث  الث التعريف ابللهجات يف اللغة والاصطالح، وتضمن املبث  الأول  دراةة اللهجات يف النشأأة والتطور،

 :ومن أأمهها ومن مث خمت البث  ابلنتاجئ اليت تلهتا املصادر مس بوقة ابلهوامش،

 من الأة باب اليت نمتثل اللهجات لغة قوم من الأقوام قد اعتادوا عىل اة تعاملها يف التعبري عن أأغراضهم ومقاصدمه فاكن لیس من السهوةل جتريدمه مهنا  فاك -1

 .أأثرت يف بقاهئا اىل جانب اللغة الأم للقوم لكهم

 قراءة وادلليل عىل ذكل القراءات القرأ نية اليت تناولهتا املصادر اخملتلفة واليت أأرجأأهتا  اىل اختالف اللهجات العربية يف أأثر القرأ ن الكرمي يف بقاء تكل اللهجات، -2

     القرأ ن.
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 ابن جبرياذلات وال خر .... دراةة يف رحةل 

برهمي محمد حسن فرحاند.    ،عيل عبد النيب ا 

 البثرین، اجلامعة الأهلية

 .املؤتلف واخملتلف رتوّد هذه ادلراةة الكشف عن مفهويم اذلات وال خر، والعالقة اجلدلية بیهنام، من خالل متثلهام يف رحةل ابن جبري  ابةتنطاق رؤيته لل خ

ّن ابن جبري اذلي أأومهنا  فكري مبوضوعيته جتاه ما يرسد ويصف  يرّسب يف احلقيقة مفهومات احنيازه الفين وال –خالل رسده يف رحلته الشهرية من  –ولشك ا 

مث ة نعمل عىل حرص  ،والثقايف عرب مدونته ) رحةل ابن جبري (. وحنن أأمام هذه املدونة اليت تبدو أأهّنا تقرتب من العمل اجلغرايف ة نفثص مكوانت هذه املدونة

ه، نراه يتخذ موقفا تابلأش ياء واملواقف وامللل والنحل والفرق واملذاهب. ففي الوقت اذلي نراه يصف املعامل اليت شاهدها، ويذكر املواقف اليت خربها يف رحل عالقته 

ة ل تلو من شاعرية وعة أأدبيحفني يعجب بيشء أأو يؤمله يشء يتثول رسده )أأو وصفه( ا ىل مقط -ل من الأفراد وامجلاعات حفسب بل حىت الأش ياء –متباينا 

نّنا من  دالأديب البارع، وحني ل يعنيه الأمر بيشء يصف تكل املشاهدات وصف اجلغرايف احملايد. ول يقترص الأمر عىل الأش ياء بل حىت عىل الأفرا وامجلاعات. ا 

 صف يف هذه الرحةل الشهري.خالل هذه الورقة ة نبني طبيعة تكل العالقة وجدليهتا وانعاكةاهتا عىل أأدبية الرسد والو 

 

 اللغة العربية وعلوم الرايضيات

 ، خليفه بن زايد الشقيصد. 

 ةلطنة عامن، اللكية التقنية بزنوى

عىل لرموز واملقدرة اتتفرد الرايضيات ابملس توى املرتفع من التجريد وذلكل فهيى تس تخدم يف جوهرها عىل الرموز بدل من الألفاظ املأألوفة فهيى لغة قامئة عىل 

وذلكل فا ن  قيق أأهدافها.حت اة تعامل هذه الرموز من الهبات اليت ينفرد هبا ال نسان، ودراةة لغة الرايضيات اليت تقوم عىل الرموز ،ميكن أأن تسهم ا ةهاما فعال يف 

ىل ذكل هو الكتابة ال نساين فهيا. وأأبرز مثال ع النظرة المنطية السائدة عىل أأن الرايضيات جمردة ورمزية وخاصة عندما يتعلق الأمر ابلكتابة، حي  خيتفي ادلور

خفاء مس متر للفعل حبي  ل يظهر من يقوم ابلعمليات احلسابية اكمجلع والطرح والقس ة والرضب. وكأهنا بعيدة مبصيغة املبين عىل اجملهول، وكرثة امجلل الأمسية، وا 

لهيلك البعد عن العامل ال نساين. وهبذا فا ن هناك العديد من ادلراةا ا كفعل ت اليت أأوحضت اجلانب الاجامتعي والثقايف والس يايس لتعمل وتعلمي الرايضيات، والنظر ا 

أأنظمة أأخرى للمتثيل  راجامتعي ميكن أأن یكون من خالل ربطها ابللغة . ومع تأأثر علوم الرايضيات ابلتطورات اليت حدثت يف جمال اللسانيات الاجامتعية، ومع ظهو 

ضاح أأن لغة الرايضيات  مياءات.والتواصل اكلصور وال   وةأأتناول هنا بعض الصور من املفاهمي الرايضية اليت لها أأرتباط ابللغة بشلك وابللغة العربية بشلك خاص وا 

 يه لغة ميكن التخاطب هبا.

 

 ه( 712الرسقات الشعرية يف كتاب ادلر الفريد وبیت القصيد لأبن ايدمر املس تعصمي )ت 

  ،ماكةب عبادي عبودملهداوي و د. محمد حسني عبد هللا اد. 

 العراق، جامعة كربالء

نَّ كتاب )ادلر الفريد وبیت القصيد( هو أأ جواهره عىل طول الزمان، والعصور فقد اكن الأدب العريب _ول یزال_ معينًا ل ينضب، ميدان مبكنوانت حد تكل ، وا 

د ادلكتور فؤاد ويُعيدوا رونقها من جديد  ا ذ مع ابلنسيــــــــــــــان، حىت انربى لها رجاٌل  لينريوا وهجها،اجلواهر النفیسة اليت بقيت حبیسة املكتبات، مرهونة 

خراجه عىل النثو تزسكني ا ىل ا خراج هذا السفر اخلادل من جديد عندما نرش خمطوطته اليت اكن علهيا، مّثِ قام ادلكتور اكمل ةلامن اجلبوري بتثقيقه، وطباع  ه، وا 

ذ احتوى عىل ما يقارب عرشین الف ب  اذلي ت شعري انهيك عن یبني أأيدينا، وأأمه ما ميّي هذا الكتاب خضامة املادة العلمية فيه، وتنوعها ما بني الشعر، والنرث  ا 

ثقافية، والعلمية، اليت یمتتع هبا ويعكس شلك احلياة ال  هــ( ،656الأخبار، والنرث الفين، كام أأّن مؤلف الكتاب عاش يف احلقبة اليت أأعقبت ةقوط بغداد ة نة )

ا، مس تقةل مبعناها، غري بذاهتعلامؤها. وتقوم الفكرة الرئیسة يف الكتاب عىل مجع أأكرب قدر ممكن من الأبيات الشوارد اليت جرت جمرى الأمـــــــــثال، وتكون قامئة 

متام معناها، ومثلام شغلت قضية الرسقات الشعرية أأذه ذ یاكد يبين كتاان النقاد القدماء، فقد شغلت ذهن ابن أأيدمرحمتاجة ا ىل غريها يف ا    فال یاكد به علهيا  ا 

لَّ وذكر من أأین أأخذه صاحبه ، ومن هو خمرتعه، وأأین أأجاد املتبع ، وأأین أأخفق، وبلغ من اهامتمه هبذه  أأنّه أأحىص املصطلحات  القضية يذكر بیتًا، أأو مجموعة أأبيات ا 

 . ل فهيا، ونوع يف اة تعامل الشواهد املرافقة لها، يف مقدمته النقدية، واكن عددها تسعة عرش رضاب، فاكن ذكل جانبًا تنظرياًي، وتطبيقياادلاةل علهيا ، وفّصل القو 

 وهذا البث  دراةة تطبيقية يف هذا الكتاب.
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 ازدواجية اللغة دلى الاطفال وتأأثريها عىل ةلوكهم

 ،مسرية حسن عطيةد. 

 العراق، اجلامعة املستنرصية

ة يف أأظهار ذاكء الطفل متعد مرحةل الطفوةل من املراحل املهمة يف حياة ال نسان وبناء خشصيته وتطور قدراته املعرفية والاجامتعية واجلسمية، فهيي املرحةل امله

ین جاءوا من بیئات خمتلفة لية اليت يتعلمها من ال خرین، واذلوتلفظه الأويل للغة واليت يعرب هبا عام یريد من خالل الاحتاكك بأأقرانه وابة تخدام املفردات اللغوية الأو 

هنم من أأصوات ويف غضون اومتنوعة ةواء يف الروضة أأو احلي اذلي يعیشون فيه. يتعمل الأطفال يف مجيع أأحناء العامل الرموز الصوتية عن طريق حمأاكة ما تتلقاه أ ذ

ّن الازدواجية اللغوي ة نوات قليةل يس تطيعون من خالها امتالك ثروة لفظية ل ة بأأس هبا واة تخدام تراكيب لغوية حصيحة لتكون وة يةل التصال بني الأفراد. ا 

رة بعده من الغربيني همصطلح قدمي يِف نشأأته، حدي  يِف تعقيده، واكن أأول من درةه دراةة علمية اللغوي الأمریيك )فرجسون( مث توالت ادلراةات عىََل هذه الظا

براهمي الفالي ود. هناد املوىس ود. محمد رايج الزغول وغريمه. وة نحاول يِف َهَذا البث  التعرف عَ مثل )فیشامن( و)فا  ىَل ةودل( وغريهام، ومن العرب مثل د. ا 

     .ةظاهرة الازدواجية اللغوية وأأة باب حدوهثا واملشالكت اليت نتجت عهنا وأ اثرها عىل ةلوك الاطفال، مث احللول املقرتحة لعالج هذه الظاهر 

     

 الاتساع ادلليل لال ضافة يف القرأ ن الكرمي

  ،رفاه عبد احلسني همدي الفتالويد. 

 العراق، جامعة كربالء

ليه فتوة يع ادللةل عند اللغويني هو اخلر  من الأةاليب اليت جاء علهيا كتاب هللا وأأةهمت يف توة يع ادللةل ال ضافة بركنهيا: وج عن الأصل املضاف واملضاف ا 

ّي الواةع والكبري فقد انلت ال ضافة يف القرأ ن الكرمي احل والتسامح يف دقة العبارة عن املعىن املراد ةواء يف ذكل الاتساع يف املفردات أأم الاتساع يف الأةاليب.

ردات اللغة وانسجاهما حىت عّدت مسة  تسامه يف متاةك مفملا لها من اثر يف تنظمي أأوارص الالكم وتوثيقه وجعهل مرتابطًا متأ زراً نتلمسه يف أأثناء وظيفهتا البنائية اليت

ليه( وثبات )املضاف( وأأبعادها ادلللية يف ة ياقات ورودها يف النص لقرأ ين  فاكنت فرضية ا ابرزة يف كتاب هللا من طريق توظيفها وهيلكيهتا يف تغيري )املضاف ا 

متهيد بعنوان مفهوم  وأأّما البث  فيتكون من مبثثني يتقدهمام البث  تدور حول بيان تكل ادلللت. البث  بيان الاثر ادلليل لالضافة يف القرأ ن الكرمي ومشلكة

ث  الثاين فعرضنا أأّما املب وأأحاكهما وضوابطها.، ويف املبث  الأول مهنام تناولنا مفهوم ال ضافة لغة واصطالحًا وأأقسام ال ضافة ،الاتساع ادلليل لغة واصطالحًا 

وال جياز والاختصار ,  ،والبناء والظرفية واملصدرية والاتساع يف الالكم، وتذكري املؤن  ،ضافة ودللهتا يف القرأ ن الكرمي ومهنا : تأأنی  املذكرفيه أأغراض ال  

لهيا البث  ،وجواز حذف اتء التأأنی  من أ خر املضاف ،واحلاجة ا ىل املعىن  .مث اكنت اخلامتة اليت تضمنت ابرز ما جاء من نتاجئ توّصل ا 

 

 عوملة الأبنية الاش تقاقية العربية يف املصطلح العلمي  

  ،فريدة شورو

 تونس، املعهد العايل للغات بنابل

لحاهتا العلمية. وتأأيت هذه تعاملها مع اللغات املصدر اليت تس تقي مهنا مصطةأأهمت يف هذه املداخةل مبسأأةل دقيقة تندرج مضن حتدايت اللغة العربية للعوملة اللغوية عرب 

ملصطلحات ادلخيةل واملعربة ا املداخةل حتت عنوان "عوملة الأبنية الاش تقاقية العربية يف املصطلح العلمي". وة هنمت مبجال اللغة اخملتصة أأي جمال العلوم حي  تتواتر

ها العرص الثية اللغة. ا ن العوملة تطلع وتوّجه اقتصادي ة يايس تكنولويج حضاري وثقايف ومن أأبرز أأشاكل العوملة الثقافية اليت يشهديف املعامج اخملتّصة الثنائية والث

ن نطلق عليه ا ميكن أأ ماحلارض يه العوملة اللغوية، فقد وفرت العوملة مجيع الوةائل للك لغة لتجد ةبيلها ا ىل التواصل ادلويل لكهنا من هجة أأخرى قد أأدت ا ىل 

لهيا ثقافهتم، يدل عىل ذكل مزامحة اللغتني الاجنلّيي ذ مل يعد أأبناء العرص يعیشون اللغة اليت تنمتي ا  والفرنس ية اللغة العربية يف بالدها،  ةمصطلح "أأزمة الهوية اللغوية" ا 

ائية والثالثية الت العامة ا ىل جمالت الاختصاص ومن مظاهرها املعامج الثنيف وةائل ال عالم ويف الواثئق الرمسية، وخاصة يف التعلمي. وجتاوزت العوملة اللغوية اجمل

ن" و "تلْكس" واللغة الزاخرة ابملصطلحات املقرتضة من اللغتني الاجنلّيية والفرنس ية، فال خيلو معجم خمتص من املصطلحات ادلخيةل، ومن ذكل مثال "تلف

ل أأننا لن نتوقف عند املصطلح ادلخ  منا ةنتطرق ا ىل شلك أ خر من أأشاكل العوملة اللغوية، ويه املصطلحات املعّربة، أأي املصطلحات املقرتضة و"فاْكس". ا  يل وا 

نا؟ ما يه ال ليات راةت املُندِمجة يف اللغة العربية. والامنذج من هذه املصطلحات عديدة يف املعامج العامة أأو اخملتّصة. فكيف ُعّربت هذه املصطلحات موضوع د

 عرب هذه ال ليات؟ ييف وضع املصطلح العلمي العريب املنقول من اللغات الأجنبية؟ وهل جنثت اللغة العربية يف حتّدهيا للعوملة اللغوية بنقل املصطلح العلماملعمتدة 
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 البعد النفيس يف نصوص الادب املرسيح )هاملت أأمنوذجًا(  

  ،د. معيبد خلف راشد العیساوي

 العراق، ، املدیرية العامة لرتبية البرصةمعهد الفنون امجليةل للبنني

وصهم الكشف ، حي  اكن الكتاب ال غريق حياولون يف نصنسانية ورغباهتا مادته الرئیس يةاكن الأدب ال غريقي ومنذ نشأأته الأوىل يتخذ من رصاعات النفس ال  

خشصيات  مل هيملوا الواقع اذلي اكن يعد املؤثر الأكرث أأمهية يف تفسري ةلوك، كام أأهنم هذا الكشف بشلك أأةطوري او واقعي عن خبااي النفس ال نسانية ةواء جاء

 ذات رد فعل ةلتكل النصوص هذا من انحية ومن انحية اخرى فان تكل النصوص اكنت متثل وة يةل للتنفیس عن املعاانة اليت يعیشها الاكتب او اجملمتع وحماو

س لك نص أأبداعي هو نتيجة ة ببية نفس ية وحيتوي عىل الظاهر واملضمر انه انعاكس لنفس ية الاكتب وانعاك  انعاكيس ملعاجلة ةلبيات ذكل الواقع وعىل هذا فان

طورها يف هذا اجملال تيف الغالب لبواع  خافية عىل املبدع حيامن ينتج نصه الأديب ومع تعاقب الفرتات الزمنية وظهور النظرايت اليت اهمتت ابلتحليل النفيس و 

نفس ال نسانية يه مادة تكل النظرايت وهبذا أأخذت تكل النظرايت النصوص الأدبية عينات للتحليل النفيس وتناولت خشصياهتا وواقع تكل أأصبثت رصاعات ال 

كل. لقد وجدت بلك ذ -النفس ية –الشخصيات هادفة من وراء لك ذكل اىل الوصول اىل دوافع ذكل النتاج الأديب وةلوكيات خشصياته ومدى عالقة  الاكتب 

دوافع الرصاعات و  تكل النظرايت يف نصوص شكس بري املرسحية مادة غنية مليداهنا التحلييل النفيس فتناولت تكل النصوص ابلنقد التحلييل النفيس مبينة أأة باب

ن البعد النفيس لشخصية هاملت عالنفس ية داخل تكل النصوص واثر الواقع البیيئ والطبقي يف تفعيلها. ومما تقدم فقد ارتأأى الباح  أأن يتناول يف حبثه الكشف 

 حماول الوصول ا ىل تكل الانعاكةات اليت أأثرت يه الأخرى عىل خشصية هاملت مما دفعته اىل خشصية ذات أأبعاد متباينة يف تكویهنا.

 

 اللغة العربية و القرأ ن الكرمي نظام صويت واحد

  ،الهواري قارة حداشد. 

 اجلزائر، 1جامعة وهران 

هر جل ةوف أأدلل عىل أأن نظام صناعة اللغة العربية الطبيعي اذلي يعمتد علىالصفات الصوتية وخمارج الأصوات ومواقع الصوت يف اجلذر وعىل صور ايف هذا املقال 

عادة النظر فيه حىت ا هذه الأةس اليت تعمتد علهيا اللغة يف نظام صناعهتا الأربعة وتناظرها بني اجلهر واهلمس. واهلمس يف اجلذور اللغوية العربية بتقاليهبا ذلي جيب ا 

يال ملا جاء يف أأول هذه الأةس يه نفسها اليت یرتكز علهيا النظام الصويت يف القرأ ن الكرمي تفص  نعيد التوازن احلقيقي جلذور اللغة يف تتابعها يف ترتیب جذورها،

هذه احلروف و  فهناك عالقة قوية بني احلروف املقطعة والكتاب ومجةل ل ريب فيه. ."امل ذكل الكتاب ل ريب فيه" البقرة مع ال ية الأوىل والثانية مهنا  قال تعاىل:

 الألف والواو والياء، للني:ااملقطعة تؤدي بدورها ا ىل العائالت الصوتية اليت تتثمك يف نظام صناعة اللغة العربية، مفثال الألف يف أأول السورة ترمز لعائةل أأصوات 

الأصوات املتوةظة النون واملمي والراء والالم. والقاف وما متثل من عائةل الأصوات اجملهورة الشديدة. طبعا لك هذا ةنس تنيد فيه عىل  واملمي والالم ترمزان لعائةل

صوات.والنتيجة  الأ نيما جاء يف لك القرأ ن الكرمي من أ ايت وخاصة ما جاء يف حّي الفاصةل القرأ نية مع الرش والتوضيح ملا مغض من عالقات صوتية يف الفواصل ب

  العزیز العلمي احلكمي اخلبري.الهنائية أأن نظام صناعة اللغة ونظام ال جعاز الصويت يف القرأ ن الكرمي نظام واحد، من عند هللا

 

 ا شاكلية ترمجة النص القرأ ين

  ،فروجة بن الرشيف

 جامعة مولود معمري، اجلزائر

مج عىل املعىن من هجة و دقيق املصطلح من هجة أأخرى مما جيعل ترمجته من الصعوبة مبا اكن، حي  جيد املرتمن أأبرز ما یمتّي به النص القرأ ين كونه نصا منفتحا 

هَا مرتمج النص القرأ ين ل نفسه أأمام فهوم متعددة لتعدد التفاةري و التأأويالت و أأمام مصطلح دقيق ل يقبل التعدد أأو الرتادف، من هنا فا ن ال شاكلية اليت يواهجُ 

ناّم تطرح أأول عىل صعيد املرحلتني الأوىل  و الثانية لسريورة الرتمجة وهام الفهم و التأأويل، ویمك تمكن يف ن ال شاكل أأةاةا  من جدلية ال ماكنية و الاة تحاةل  و ا 

ذ لبد للمرتمج  أأن يَفهم يك يُفهم الأمر اذلي حييهل ا ىل النصوص الشارحة بتع ا مما جيعل من رحةل دد أأزمنة صدورها و مذاههبخالل احملاوةل يف الوصول ا ىل الفهم  ا 

شاكل  ة املصطلح و رحةل البث  يالوصول ا ىل املعىن شاقة أأو حمنة كام أأةامها برمان. و اثنيا عىل صعيد املرحةل الأخرية و هو فعل الرتمجة ویمكن ذكل فامي يسمى اب 

ا  وقرأأها كل و يف لك مّرة جيد القارئ املسقبل نفسه أأمام ترمجة جديدة غري تكل اليت قد رأ هعن ماكئف هل يف لغة الهدف و هذا راجع ا ىل طبيعة املصطلح القرأ ين. ذل

 من ذي قبل.
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 التنوع اللغوي يف حمافظة ظفار

 ،ةامل ةهيل عىل عريون الشثري

 ةلطنة عامن

سمني رئیسني هام: اللغة أأهلها  حي  ميكن تقس مي منظومهتا اللغوية ا ىل ق تمتّي حمافظة ظفار عن كثري من أأقالمي ش به اجلزیرة العربية بوجود تباین لغوي بني لغات 

لهجة الضنية واملعروفة حمليا ل العربية ولهجاهتا يف احلوارض وجزء من ابدية ظفار وينتظم فيه: اللهجة العربية يف احلوارض الرئیسة: مكدينة صالةل، ومرابط، وطاقة، وا

وية من ظفار. أأما القسم الثاين)موضوع هذا املقال( فهو: اللغات العربية اجلنوبية الباقية، واملنترشة يف مناطق ريفية وحصرا بلهجة بیت كثري، واملنترشة يف  ابدية

 حمافظة ظفار، اكللغة الشثرية واملهرية والبطثرية والهبيوت.

 

فريقيا  جنوب الصثراء املعوقات واملشألك اليت تواجه تعلمي اللغة العربية  للناطقني بغريها  يف دول ا 

 ، د. أأمحد أأبو الفتح عامثن

 جامعة املكل فيصل، تشاد

ع المكرون( اللغة العربية يف فرتات مبكرة جدا تعود ا يل منتصف القرن الأول الهجري الساب -مايل  -نيجرياي  -النيجر  -عرفت أأفريقيا جنوب الصثراء )تشاد 

 التجارية وادلعوية لحقا وتعزز وجودها مع الهجرات العربية اليت تضاعفت فامي بعد فأأنتجت قيام املامكلامليالدي، مع طالئع الفتوحات ال ةالمية مث القوافل 

والتعلمي بل والتواصل  دبوال مرباطورايت ال ةالمية يف هذه املناطق فاكنت اللغة العربية يه الأداة الرمسية لهذه ادلول واملراكز، وأأصبثت لغة الفكر والفن والأ 

يء املس تعمر كن تراجعت نظرا لضعف التواصل الثقايف والعلمي مع ادلول واملراكز احلضارية يف العامل ال ةاليم )الوطن العريب( مث وهن تواصلها بعد جمالشعيب, ل

راجع ماكنة اللغة العربية ا ىل ادلرجة ت اذلي حاول أأن يعزز ثقافته من خالل تعلمي لغته وفرض ثقافته وحماربة اللغة العربية، فاكن لهذا الرصاع احلضاري أأثره الكبري يف

ذا احنرص تلقهيا فقط يف احللقات ادلينية وأأماكن العبادة، وبعد حترر هذه ادلول بدأأت اللغة لعربية تسرتد بعض مواقعها، ا الثانية أأو الثالثة واقعيا يف هذه ادلول ا 

راكز الثقافية التابعة لدلول اليت تعرتض طريق تعلمها، كعدم توفر املراكز اخملصصة يف تعلميها وحش املبظهور طبقة من املثقفني لها دوافع لتعمل اللغة العربية رم العقبات 

ي لغوي الرتبوي اذلكذكل ندرة املدارس العربية المنوذجية وانعداهما اترة يف مناطق كبرية، وافتقاد املهنج ال –املركز اللييب الثقايف ةابقا  -العربية لنرش اللغة العربية ك 

للناطقني بغريها ا ضافة ا ىل  ةیراعي فيه الأةس املهنجية لتعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها تتكيف مع البیئة واملس توى و ندرة املتخصصني يف تعلمي اللغة العربي

لهيا تطویر العربية يف الشعب اخملتلفة والفهم اخلاطئ عند بعض الناطقني بغريها لیست لغة ثقافة وحضارة ، و أأهنا لغة دین حفسب و  فقدان املشاريع اليت يناط ا 

شلك العقبات واملشألك ي  الرصاع القامئ بیهنا ولغات املس تعمر اليت فرضت بقوة الاة تعامر ل حياء العامية وبعض اللغات واللهجات احمللية  لتحل حملها، فهذا لكه

 اليت تواهجها اللغة العربية.

 

 الكرمي الأةامء الواردة بلهجتني يف القرأ ن

 ، د. رازق جعفر عبداحلسني الزیرجاوي

 الرتبوية املفتوحة، العراق

و َدَرك و ُرْجز  َدَأب و َدْركحبثنا هذاعرض للأةامء الواردة بلهجتني يف القرأ ن الكرمي وهو عىل قسمني : أأولً : ما أأقّر اللغويون بأأنه من اللهجات ، ويه َدْأب و 

راّي و رُضّ و رَضّ و ِكرَب و ِرْجز و َرْهب و َرَهب و َةمْل  ِراّي و ُِسْ  و ِكرْب و ِةمْل وَةمَل نُْكر و نُُكر . واثنيا: ما احمتل أأن یكون من اللهجات مثل َحّج و ِحّج و ُُسْ

الف اللهجات  القراءات قامئة عىل اختو ُكْره و َكْره و ُمكْل و َمكْل و نَْعمة و ِنْعمة . عوهوعرض للقراءات اخملتلفة للك لفظ مهنام كذكل، مفن املعروف أأنه لیست لك

لألفاظ ـ اليت بينهتا ادلراةة ا. وقد تبني أأن ما ورد يف الأثر بأأن القرأ ن الكرمي نزل بلغة قريش، يعين أأكرثه اذلي ل يتناىف مع لهجات القبائل الأخرى، بدليل ورود 

عن عامص بن أأيب النجود الكويف. فضاًل عن أأنه رخص بقراءة القرأ ن الكرمي عىل وفق ـ من لهجات أأخرى يف القراءة الواحدة املشهورة عندان، ويه قراءة حفص 

تلفتني ـ موضع ادلراةة خم  اللهجات اخملتلفة للقبائل الأخرى، حيامن تتلف عن لهجة قريش ويشق علهيا ذكل، كام نقلنا. وقد دّل وجود هذه الألفاظ الواردة بلهجتني

قتًا ا ىل أأن تعتاد الألس نة عىل لهجة قريش، وانهتيى بكتابة املصثف اجلامع ، كام يقول بعض القدماء واحملدثني ، بل هو مس متر ـ عىل أأن هذا الرتخيص مل یكن مؤ 

 اة مترار القرأ ن الكرمي نفسه.
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 املاكن املغلق يف مقامات احلریري ورةومات الواةطي جدلية الصورة والنص

 ، ضياء غين العبودي د.نور عيل الرمايح و 

 العراق، جامعة ذي قار

هل يف ذكل انتقال بطل يقابلقد شلك املاكن ثمية هممة يف مقامات احلریري فهيي قامئة أأةاةًا عىل انتقال راوهيا )احلارث( من ماكن ا ىل أ خر طلبًا للعمل واملعرفة، 

بلك  ن احلریري حيدد فضاء املقامات عىل لسان احلارث قبل الرشوعاملقامات )أأبو زيد الرسويج( من ماكن ا ىل أ خر أأيضًا طلبًا للامل ابلحتيال والاة تجداء. واك

ايه مبا جاء يف نص املقامات مضيفاً  ليه رؤية واقعية تأأخذ ا   مقامة لينقل بذكل ذهن املتلقي ا ىل زمان وماكن حدوهثا. وقد ابدع الواةطي يف رمسه للماكن جمسدًا ا 

، ة جاملية فنية ترس الناظر لها، فضاًل عن تضمينه نسقًا ثقافيًا، ونقداً ة ياة يًا ل ميكن البوح به بشلك مبارشالناظر ا ىل زمان املقامات وماكهنا مضيفًا لها ملس

ق ملقامات احلریري للتصبح بذكل الصورة وة يةل تواصلية غري لفظية ل تقل أأمهية عن النص املكتوب  ذلا جاء البث  ليدرس جدلية الصورة والنص يف املاكن املغ

ام جاء يف ك الواةطي.  وهنا ميكننا أأن نطرح بعض ال شاكليات مهنا: هل اكن الواةطي ملزتمًا يف رمس املاكن املغلق من حي  انغالقه وانفتاحه مادايً  ورةومات

ةومات الواةطي قباةل ر  النص؟ هل الناظر ا ىل رةوم الواةطي يشعر بوجود وحدة ماكنية تشعر الناظر ابلوحدة الزمانية؟ هل ميكن الاة تغناء عن نص املقامات

 اليت جتسده يف الصورة فتحل بذكل صورهتا حمل نصها؟

 

جعاز بالغته  الفاظ القران الكرمي ذات الأصول الاكدية: دراةة يف واقعية القران الكرمي وا 

  ،. محمد فهد القیيس و د. ةعد ةلامن فهدد

 العراق، جامعة واةط و جامعة بغداد

َ لَهُْم ۖ "قال تعاىل " َوَما  لَّ ِبِلَساِن قَْوِمِه ِلُيَبنّيِ
ِ
واكن يف ذكل ابلغ  ،ومبا  ان لسان ةاكن اجلزیرة العربية هو اللغة العربية ذلا نزل القران الكرمي به ،َأْرَةلْنَا ِمن رَُّةول  ا

ود اىل عائةل اللغات) السامية( ومبا ان اللغة العربية تع ،فصاحة والبيانويعزتون به وهو ال يتقنونهالاثر والاجعاز يف ان هللا تعاىل قد حتدى املرشكني يف اكرث يشء 

لغة العربية يه أأقرب اللغات لفالعربية الفصثى يه الشاملية اليت تنهتيي ا ىل اجلنوبية الغربية من اللغات اجلزرية  السامية، ويذهب بعض الباحثني احملدثني ا ىل أأّن ا

ذلا مفن البدهييي ان تكون هناك الفاظ مشرتكة بیهنا وبني قريباهتا من اللغات ةواء احلية ام املنقرضة ومن ابرز هذه اللغات يه السامية  ا ىل اللغة السامية الأم.  

وقد اش تقت   ،ويناداذ تـُعد اللغة الأكدية اللغة الرئیسة الثانية والأكرث أأمهية من بني لغات العراق القدمي فضاًل عن كوهنا أأقدم اللغات )السامية( ت ،اللغة الاكدية

ان مصطلح اللغة الأكدية مصطلح جديد . ق.م2252 – 2571اللغة الأكدية امسها من امس الأكديني اذلین نـُس بوا ا ىل عامصة مملكهتم أأكد  اليت أأةسها رسجون

ذ مُسِّيت لنسبيًا ل يتجاوز اترخي اة تعامهل أأواةط القرن التاةع عرش، ا ل انُه قد اة تعمل بصيغتِه الأكدية يف النصو  غهتم ابللغة الأكدية "ِلشان ص املسامرية القدمية ا 

، واة تعمل هذا املصطلح يف معظم ادلراةات احلديثة اليت صدرت منذ 1252واكن أأول من اة تعمل مصطلح اللغة الأكدية الباح  ال نلكّيي رولنصون . اكـَّدمي

غة القدماء الرئیسة منذ النصف الثاين من الألف الثال  قبل امليالد يف اقل تقدیر بوصفها ل مخسینات القرن املا:ي وحىت ال ن لال شارة ا ىل لغة ةاكن العراق

ذلا جاء القران الكرمي يك يوحض للناس املعارصین للرةول ان هذا القران قد نزل بلغهتم اليت يه جزء      .تاطب وتدوین هنائيًا يف أأواخر عصور ما قبل امليالد

 "يه منظومة اللغات اجلزرية اليت مل یكن يعرفوا مهنا ةوى اللغة العربية , وبذكل صدقت ال ية القرأ نية الكرمية يف وصف القران الكرمي :من منظومة لغوية اكرب و

َِّما بنَْيَ يََديِْه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمهَْيِمنًا عَلَْيهِ  قًا ل لَْيَك اْلِكتَاَب اِبلَْثّقِ ُمَصّدِ
ِ
البث  ان القران قد ذكر مفردات تعود بأأصلها اىل اللغة الاكدية اليت يه  وقد افرتض.  "َوَأنَزلْنَا ا

لقد هدف البث  اىل  .منقرضة يف زمانه وان ةبب ذكر هذه املفردات لوجود الرتابط  بني اللغتني الاكدية والعربية ذكل اهنام تعودان اىل اصل مشرتك واحد

ة للناس  حرص عىل خماطبهتم ابللسان اذلي يفهمونه , ومبا هو مشهور من مفردات هلم حىت ل تكون هلم جح توضيح ان القران الكرمي وبصفته كتاب هداية وارشاد

 .يف اهنم مل بفهموا ما یريده القران الكرمي من اغراض وغاايت

 

 التابوهات يف رواية أأدركها النس يان لس ناء شعالن

 ، د. ضياء غين العبودي

 العراق، جامعة ذي قار

منا يعمتد بعضه عىل الوصف احلريك اذليا ن لك بنية  لّ أأن مثة رسدا ل يعمتد التصال اللفظي عرب احلوار فقط، وا  تناىم الرسد ي  رسدية تعمتد احلوار يف تشكيلها ا 

ناء النص، حاولت فيه ة يف ب معه، وبعض املرسودات تعمتد عىل حركة اجلسد، ومن هنا شلك اجلسد يف رواية )أأدركها النس يان( للروائية ة ناء الشعالن ثمية ابرز

جياد احلل املناةب.ذل حاولت ان ادرس  االروائية أأْن تقدم احللول للمعضالت اليت ترافق جممتعنا، فاكن اجلسد وامتداده احلب واجلنس طريقها يف اخلالص وا 

 التابوهات يف هذه الرواية من خالل ابعادها الثالثة الس ياةة واجلنس وادلین.
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 -ةورة يوةف أأمنوذجا-يف خطاب القرأ ن الكرمي أ ليات التداولية 

 ، د. نبيل حوييل

 اجلزائر، أأبو القامس ةعد هللا -2-جامعة اجلزائر 

دينية الأوجه تتّحد فيه ظروف ومالبسات العملية التخاطبية من عوامل نفس ية واجامتعية وثقافية و  تعّددتتنظر التداولية للغة عىل أأهّنا نشاط ميارس مضن ة ياق 

ثبات عالقة املتلكّم بس ياق الالكم وفق جمالت حبثية خمتلفة اكل شارايت ومتضمنات القول وأأفعال  لالكم. وذلكل ةنسعى اومقامية وغريها، ذلكل فهيي تسعى ا ىل ا 

 نيام الأداة التداولية يف الكشف عن اخلصائص اخلطابية للقّصة القرأ نية ملا متتلكه من فضاءات داخلية مناة بة لدّلرس التداويل اكحلوار بيف مداخلتنا هذه اة تخد

ّن هذا املنثى اذلي ميثهل التوجه التداويل يف دراةة وار هو ال طار العام حلا الشخصيات واملواقف الصادرة عهنا، وظروف املتخاطبني ومالبسات اخلطاب اخملتلفة. ا 

نّه يقّدم و  اذلي ة يأأيت يف ة ياقه حبثنا هذا، لأّن القصص القرأ ين ابعتباره ذا غرض ديين أأمسى ومن خالل توظيفه لأةلوب احلوار داخل النّص بني مرةل ، فا  متلق 

ةورة يب يوةف عليه السالم املذكورة يف القرأ ن الكرمي )ما جاء فيه من توجهيات واقعة خارج ذكل النص لقراءهتا وفهم مغزاها، ووقع اختياران عىل قصة الن

ننّا نقصد مبصطلح تداوليات احلوار يف قصة يوةف لك جمال البث  التداويل  تيوةف( نظرا ملا تزخر به من حوارات كثيفة أأنتجهتا ظروف الالكم واملتلكّم، وا 

  خشصيات القّصة.بدرجاته الثالث املبثوثة فهيا وما ورد يف عالقات تبادل الالكم بني

 

 اثر برانمج تدرييب الكرتوين يف اللغة العربية يف اكتساب املفاهمي اللغوية لغري الناطقني هبا

 ، د. موفق عبدالعزیز احلس ناوي

 اجلامعة التقنية اجلنوبية، العراق

ب مفاهميها عىل اختالف قومياهتم اتعد اللغة العربية من أأمه اللغات العاملية كوهنا لغة القرأ ن الكرمي واليت ينبغي عىل  املسلمني يف البدلان الاةالمية تعلمها واةتيع

 هبا. وتكونت عينة البث  من مي اللغوية لغري الناطقنيولغاهتم.  وهدف البث  اىل تصممي برانمج تدرييب الكرتوين يف اللغة العربية ومعرفة اثره يف اكتساب املفاه

همي اللغوية العربية بأأة تخدام ا( طالبا وطالبة يف عدد من اجلامعات العاملية من غري الناطقني ابللغة العربية.  ومصم الباح  برانجما تدريبيا الكرتونيا لتعلمي املف122)

( ةؤالا موضوعيا تمتّي 42وضعت خطة البث . واعد اختبار اكتساب املفاهمي اللغوية اذلي يتكون من  )اخلطوات املعروفة يف تصممي الربامج التدريبية  و 

ىل عينة البث  وحللت ع ابلصدق والثبات.  ومت تسجيل افراد العينة عىل الربانمج التدرييب الالكرتوين واجري التطبيق القبيل لختبار اكتساب املفاهمي اللغوية

نتاجئه  ت تنفيذ الربانمج عن بعد من خالل ش بكة الانرتنت عىل العينة وملدة ثالثة اةابيع . مث اجري التطبيق البعدي لالختبار عىل العينة وحللنتاجئه. بعد ذكل مت

الختبار.  وأأة تنتج الباح  لبأأة تخدام الوةائل الأحصائية املناة بة. ومت اجراء املقارنة الاحصائية بني نتاجئ اجاابت عينة البث  يف التطبيقني القبيل والبعدي 

لتوصيات املناة بة ذات العالقة اوجود الاثر الاجيايب للربانمج التدرييب الالكرتوين يف اللغة العربية يف اكتساب املفاهمي اللغوية لغري الناطقني هبا. وطرح عددا من 

 وث املمكةل لهذا البث .  اللغة العربية لغري الناطقني هبا وأأقرتح عددا من البثبنتاجئ البث  حي  أأوىص بأأة تخدام الربامج التدريبية الالكرتونية عن بعد يف تعلمي

 

 مالمح املنثى التاكميل يف ادلرس اللغوي احلدي  ـ مقاربة وتطبيق ـ مجةل املفعول به يف الكتاب أأمنوذجاً 

 ،د. أأنفال انرص طالب محمد املوةوي

 العراق، جامعة البرصة

وعمل  ،لتاكمل اكلفلسفةلقد وظفت كثري من احلقول املعرفية مفهوم ا ،ونظرايتهيعىن هذا البث  بتتبع مالمح املنثى التاكميل يف ضوء مناجه ادلرس اللغوي احلدي  

ق ذكل اختطت هذه ادلراةة ويف ةبيل حتقي، وأأكرثها مشولً  ،ةعياً لتثقيق التاكمل وصولً اىل أأدق النتاجئ ،والنقد الأديب احلدي  ،وعمل طرائق التدريس ،النفس

 ،  بدءاً بأأفاكر دي ةوةرييلها ةبيلني أأوهلام نظري وال خر تطبيقي. اكن هدف املقاربة النظرية تبني مالمح املنثى التاكميل وأأبعاده يف مهنجية ادلرس اللغوي احلد

مفن  ،وأأبعاداً عدة ،فاعل يف التأأةیس املهنجي لعمل اللغة احلدي  متخذًا صورًا ش ىت فقد اكن ملفهوم التاكمل حضور ،وما أأعقهبا من تطورات تلت مرحةل النشأأة

 ،ملعرفية الأخرىويف عالقة عمل اللغة بسواه من الفروع ا ،وبني مس توايته اللغوية حينًا أ خر ،مناجه ادلرس اللغوي احلدي  حيناً مالحمه ما يظهر يف التاكمل بني 

متجاوزة يف الوقت عينه  ،احلديثة اىل حتقيق التاكمل املهنجي فامي تقدمه من نظرايت بوصفها املنطلق والركّية الأةاس اللغوية رسفضاًل عام نلثظه من ةعي املدا

خرى.  أأما السبيل التطبيقي وحاد عن السبيل اترة أأ  ،ومقومة ملا اعوج من أأةسها املهنجية ،مضيفة ما ترتئيه مناة بًا اترة، ما تراه من نقص فهيا عرب التنقيح والتطویر

ةعيًا ل ثبات املنثى  ،تثركمل يف هذه ادلراةة فقد تناول مجةل املفعول به يف كتاب ةیبويه تأأكيدًا لدلور املعنوي للمفعول به يف امجلةل يف ضوء املس تويني الثابت وا

والتثويلية ,والتداولية يف ، يةالاجامتع  والس ياقية ،واملعيارية. والوظيفية ،عىل هنجه مسة الوصفية مما أأضفى ،التاكميل اذلي وظفه ةیبويه يف مجمل جوانب كتابه

أأو هيمل جانبًا عىل  ،دون أأن يغلب جانبًا عىل أ خر ،موظفًا الًك يف موضعه املالمئ، حمققًا تاكماًل يف الرؤى يه أأبعد ما تكون عن التنافر والتعارض، الوقت عينه

 حساب أ خر.
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 الشك يف كتب الرتاث بني اذلاتية واملوضوعية: كتاب هنج البالغة أأمنوذجاً 

 ، د. عيل امحد همدي معران

 البثرین، اجلامعة الاهلية

تعددة مهنا فنية ومهنا م لقد ترسب الشك ا ىل عدد  من كتب الرتاث اكلعني للخليل بن أأمحد الفراهيدي وغريه، ودار حولها جدٌل كبري نفيًا واثبااًت، وذكل لأة باب 

ضعُه الرشيف تاب هنج البالغة اذلي و ماخيص الس ند ، ومهنا ما يتعلق مبضمون اخملطوط، واكن لهذا الشك دوافع كثرية ، ومن هذه الكتب اليت دار حولها جدل ك 

ن مهـ( جامعًا فيه خطب، ورةائل، ومواعظ وحمك عيل بن أأيب طالب )ع(، مث تداوهل الناس وانترش فامي بیهنم، وذاع صيته، وتناوهل غري واحد  426الر:ي )

يان، وشكك فيه، مث انتقل هذا الشك بعد ذكل ا ىل أ خرین، هـ(، صاحب كتاب وفيات الأع 621الأدابء ابلرشح والتفكري، حىت جاء قا:ي القضاة ابن خلاكن )

ليه مث دراةة الكتاب ومدى حصته، ومدى موضوعية الشك، والنظر يف الر  ود، لتقومي املادة دوهذا البث  يتناول القمية العلمية لهذا الشك وادلوافع اليت أأدت ا 

 العلمية لهذا الشك.  

 

 يف ضوء تنوع الس ياق   تعدد القصدية اللغوية للمفردة القرأ نية 

 ،  اكظم عبد فرحي املوىل املوةوي د.

 العراقجامعة میسان، 

لقرأ نية ِمنُذ عهد  مبكر، غرَي ما ابملفردِة ااكَن القرأ ُن وما یزاُل أأرضًا بكرًا  تُغري الباحثنَي للخوِض يف دللتِه  ومعانيه املُتجددِة ، فَشهدت حركًة التأأليف القرأ ين اهامت

هبا يف  ن  معجِميَّة  ُعرِفَتظلَّت ا شارات  ُمتناِثَرة  وقفت عند حدود العّدِ وال حصاء دوَن اخلوض  يف بيان اثِر الس ياق. وجند من هجة أأخرى أأنَّ  للمفرداِت معاأأهنا 

بقا َمعرفيًا معلو  معوِم لغات العامل، مفا أأْن تَطرق مسَع املتلقي مفردٌة  حىتَّ تَس َتدعي معناها املاُلِزم دوناَم حاجة  ا ىل مًا، وقد ترج معرفِة الس ياق ، لأنَّ ذكرها حُيقِّق ة َ

َّة  َرحبة  بفضِل الس ياقات القادرة عىل ا خراهجا ِمن َحّّيِ املَعاين) (، والصادر عن للغويــــةا( ا ىل القصدية اجملازية)اللفظيةمن َطوقها املعجمي الَضيِّق ا ىل فضاءات  َمجازي

، بداعّي  ل لها. لقد تعددْت املقاصد اللغوية للمفردِة القرأ نية ورصدها الكثري من أأئِمِة اللَغة وفَطاحِل النثو اللكمة تَقَبل الانعتاق، انَّ  جمهود  ا   ،واملُبِدع هو املُعِتق الأوَّ

دلِومِه فتتبَّعوا ظاهرَة التنوع وأأدىل احملدثون ب وجمازاته، و البيان، وهجابذِة املفرسین يف مؤلفاهتم حني وقفوا عند للُمشرَتك اللفظي، وغريِب ُمفرداِت القرأ ن ومعانيه

ٌت اواْن خلْت من اثِر الس ياق يف كثري  مِن الأحيان، حىت غَدت ظاهرُة التنوع ادلليل وهجاً من أأعظم أأوجِه ال جعاز القرأ ين . جاءت مفرد القصدي للمفردات القرأ نية،

مُّس اثَر الس ياِق يف ويف ضوء تكل ال شارات ا ىل تل –صدية  عديدة حِبَسِب الس ياقات احلاضنة لها، ذلكل َةعى الباح  يف القرأ ِن الكرمِي لتنفتُح عىل احامتلت  ق

ملُتنّوِعة يف ضوِء تنوع الس ياق، اأأو اة تقصائِِه يف معوِم الألفاِظ القرأ نية، جفاء الَبثُ  تَتَبُّعًا للُمنَِح القصدية ادلللية  هذا التنوِّع  بَغّضِ النَظر عن مقداِرِه يف ُمفردة  ما،

دة بعد متهيد  خيلُص ِبنا ا    ى البث .ىل ُمبتغَ فاقترص عىل مناذَج خمتارة  من املفرداِت، واليت ُروِعَي فهيا الرتتیب الهجايئ لبيان َمعانهيا املُتعّدِ

 

 الاقتباس، والتناص، والقرأ نية: نظرة يف ا شاكلية املصطلحات، واملفاهمي، والتطبيقات

 ،كاظم كشيشوي عالو لخطيب  الثسين مثمد امثمد عبدد. 

 جامعة كربالء، العراق

ماّ أأن تكون اقتباةًا نصيًّا حرفيًا، وهذا ما جبل عليه كثري من الشعراء والكتّاب، واّما أأن  مةل )بؤرة حمورية( أأو یكون تناّصًا جبفا نَّ الاة تعانة بأ ايت القرأ ن الكرمي ا 

حياء لفكرة، أأو معىن، أأ  قرأ ين يس توعب و قصة قرأ نية. ورأأي الباحثني أأنَّ التناص البلكمتني من أ ية، أأو برمز لصورة قرأ نية، أأو بتلميح لسورة قرأ نية اكمةل، أأو اب 

نّه ي  لّك من وهجة نظران هذه شالاقتباس احلريف، كام احملّور، وأأنَّ النص القرأ ين ا ن اة تغرق النص البرشي الشعري أأو النرثي بنس بة طاغية غالبة يف التعبري  فا 

فادة منه، دعامً لأفاكرها ، وتتوجيالظاهرة املوةومة بـ ) القرأ نية ( يف النص البرشي. ومن  اً البدهييي أأن ترنو النصوص البرشية صوب النص القرأ ين الساموي لال 

لهيام يف التطبيق، وال فادة )الاقتباس(، و )التناص( تذهب بعيدًا عن املصطلحات واملف همي، القدمية واحلديثة الأةاليهبا، ويه يف لك ذكل عىل املسار املكشار ا 

من هجة،  طرف خفي ا ىل الرسقة أأو ا ىل ش هبة أألأخذ واملأأخوذ، وتمنو اقرتااًب يف الوقت عينه ا ىل تفكري املتلقي ووجدانه املتفاعل مع النص القرأ يناليت تومئ من 

تجد تواصاًل بطاقات ل حدود س  وحسر الصورة البيانية للمبدع البرشي من هجة أأخرى. ومن هنا تبقى للقرأ ن حينئذ قدرته عىل القميومة دامئًا، وقدرته عىل العطاء امل 

 يسكن ا ىل العقل ...  و لها، وتبقى غاية املبدع تعالق النصوص مع بعضها البعض وتأأليفها يف نس يج لغوي جامع متنام متجانس، حيلق يف اخليال، ويداعب العاطفة، 
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 العراق: الابعاد والتداعيات   -رصاع اللغة والهوية يف اقلمي كردة تان

 ، هيفاء يونس حسنيو د.  رمضان محمدد. محدان 

 العراق، جامعة املوصل

ذ أأصبح ا ّضعف اللّغوي العام يؤّدي لهيدف هذا البث  ا ىل الكشف عن أأثر اللغة يف جتذیر الهُِويّة الكردية يف ظّل املتغريات ادلولية والظروف العرصيّة اجلديدة، ا 

د الأّمة، وتشتت كياهنا، ولحتقّق لها اة تقاللها، وتبعدها عن تبّوؤها املاكنابلتّدرجي ا ىل ذوابن الشخصية، وفَْقدان الهُِويّة، و  ة املرموقة انقطاع الصةل ابلرابطة اليّت تُوّحِ

 ّ عالقهتام ابلهويّة اللغة، و ة، و بني الأمم احليّة. ومن هنا فا ّن اشاكلية  هذا البث  ة يتناول موضوعات ذات صةل وثيقة ابلعالقة بني اللغة والهويّة، مهنا مفهوم الهوي

اهتا الرمسيّة جتاه اللغة ومؤةسالكردية، وأأمه التحدايت املعارصة اليت تواجه اللغة الكرية يف الوقت الراهن يف ظل عرص العوملة، وادلور املأأمول من احلكومة الكردية 

 . وقد خلصت البث  ا ىل أأنّه ل ُهِويّة بال لغة.

     

 والتوصيات واملقرتحات يف اللغة العربية لغري الناطقني هبامناجه التعلمي والصعوابت 

 ، د. جنالء محمد فائز البيطار

 مرصمؤةسة وطن للتمنية الثقافية والاجامتعية، 

حدى أأكرث اللغات انتشاراً يف العامل ويس تخدهما حوايل ث ن اللغة العربية يه من أأكرب لغات اجملموعة السامية من حي  عدد املتحدثني وا  مثائة مليون وحىت مخسامئة الا 

تقان بعض من  22مليون نسمة يف  امت لكدوةل عربية ويه لغة القرأ ن الكرمي ولغة مصدري الترشيع الأةاة يني يف ال ةالم والأحادي  النبوية. ول تمت الصالة ا ل اب 

 لغات لهيئات العاملية. مما يدل عىل أأمهية اللغة العربية ابعتبارها من أأمههذه اللغة. ا ضافة ا ىل كوهنا اك حدى اللغات الرمسية الست ملنظمة الامم املتحدة وعدد من ا

قية ويه واحدة من ثالث ي احلضارة والثقافة وادلبلوماة ية يف العامل أأمجع. يقول الأة تاذ مرجليوت الاة تاذ جبامعة اكسفورد: )اللغة العربية ل تزال حية حياة حق 

. ومن مل حيصل علهيا غريها. هناك عدة مناجه لتعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا وتتلف ابختالف هدف املتعمل للغة لغات اة تولت عىل ةاكن املعمورة اةتيالء

 هذه املناجه:

ىل دراةة الفصثى ز عكالطريقة املعمتدة عىل فصثى الرتاث: تعد هذه الطريقة من أأقدم طرق تعلمي اللغة العربية، يمت تطبيقها يف اجلامعات الامریكية واكنت تر -

 الواردة ابلقرأ ن الكرمي والكتب التارخيية والأدبية والفلسفية واجلغرافية القدمية.

 رس.االطريقة املعمتدة عىل فصثى العرص احلدي : تعترب من أأشهر وأأنسب الطرق لتعلمي اللغة العربية حاليًا واليت يمت انهتاهجا يف معظم املد-

 العامية: وتركز هذه الطريقة عىل تدريب همارة احملادثة واليت متتاز بسهوةل جذب اهامتم ادلارةني، حي  بدأأ تطبيق هذه الطريقة يفالطريقة املعمتدة عىل اللهجات -

 اجلامعات الأمریكية اعتباراً من امخلسینات من القرن املا:ي.

سمى "اللغة للغة العربية واذلي يتواجد بني الفصثى واللهجات العامية. وهو ما ي الطريقة املعمتدة عىل اللغة الوةطى: ا ن هذه الطريقة تركز عىل تعلمي منط أأوةط -

 املشرتكة" أأو "اللغة الوةطى".

 

 تأأويل معىن الكربايء يف شعر املتنيب

 ،فاطمة عبد زيد شوین اخلزاعي

 العراق، جامعة الكوفة

ل أأن تأأويل معىن الكربايء يف شعر املتنيب تعد دراةة جدتكتسب هذه ادلراةة أأمهية خاصة من كوهنا تناولت شاعًرا كبرًيا شغل ادلار  يدة يف ةني قدميًا وحديثًا، ا 

الا ان ادلراةات لكها تتناول املعىن الظاهر للبیت الشعري ومل تنظر للمعىن املكنون اذلي غالبا ما اتعب  ،موضوعها عىل الرم من ادلراةات اليت دارت حوهل

ومن  ،اليت تقال عنه ولیس ،الشاعر وادىم قبهل اجملروح من الزمن واصاحبه. ويف هذا الس ياق حتديدا ة ندرس الكربايء اليت اراد ان يظهرها املتنيب يف شعره

  الفخر ابلقوم  اذلي ُسرمه  يف حني شلك احملور الثال ،اما احملور الثاين من البث  فقدم الاعزتاز مبقدرته الشعرية ،ور فهيا البث : الاعزتاز ابلنفساحملاور اليت يد

يف حني یركز الثاين عىل  ،امالعالقة بیهنيبني الركن الأول معىن الفخر والكربايء و  ،للرد عىل احلاةدین املتصيدین هل.  ويتقدم عىل هذه احملاور هماد مكون من ركنني

 وثبت للمصادر واملراجع. ،خلصت فهيا امه نتاجئ البث ، توضيح ةبب الكربايء عند املتنيب.  وهبذا القدر نهنيي البث  خبامتة
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 القمي الروحية و الأخالقية يف الأدب الصويف و أأثرها يف هنضة الأمة

  ،فرقنیس رايض

 اجلزائرة جباية، جامعة عبد الرحامن مري 

خالقية. فهيي أأمنوذج ا ن التصوف كتجربة روحية وجدانية، أأصيةل يف الفكر ال ةاليم. تعرب عن محوةل من اخلربات ال نسانية املفعمة ابلصفاء الرويح و القمي الأ    

ا الهنج يف بناء الفرد و ا( ةوى اة مترارا لهذلفكرة "ال نسان الاكمل"، اذلي ةعت احلضارة ال ةالمية لتأأةیسه منذ نشأأهتا. و ما التجربة الصوفية ) تنظرياي و معلي

اعيات عىل ال نسان داجملمتع. فاجملمتع املعارص، دخل فصال أ خر من التحدايت و الرهاانت يف جوانب و جمالت كثرية )ة ياة ية، اقتصادية، و اجامتعية(. خلفت ت

نساان ماداي، و أأفرغته من أأصهل الرويح. فاحلاجة أأكرث نسان و الوجود. يعياملعارص. فصنعت منه ا  د  من ملحة، لمنوذج يقدم تصورات حصيحة و مقومات ةلمية لال 

مي، و خمتلف القمي و املثل لرةلكة اجملمتع اذلي فقد مقوماته ادلينية و الروحية. فالتجربة الصوفية يف جانهبا التنظريي )الأدب املكتوب(، قادر عىل نرش الوعي الس

نسان هذا العرص. الهش يف تكوينه الرويحال نسانية. و قادر عىل التأأثري   يف النفوس و تغذیهتا روحيا. ا ذ يسعى لنقل القمي ال نسانية، و غرس فضائل الأخالق يف ا 

لورقة البثثية، خالل هذه ا نو الأخاليق، فالأدب الصويف هو معركة فكرية ضد ثقافة العرص، هذه الثقافة القامئة عىل الاةتبداد و الهمينة، الاحنالل و العبثية. و م

قد حيدثه الأدب الصويف يف  ية نحاول التطرق لأمهية التجربة الصوفية، "جتربة الكتابة الأدبية"، يف غرس القمي الروحية و الأخالقية يف اجملمتع. و مدى التأأثري اذل

 تكوین الأفراد و امجلاعات روحيا و أأخالقيا. و أأبعاد هذا التأأثري يف هنضة الأمة.

 

 -دراةة أأةلوبية موازنة  -العرش( بني النص القرأ ين والنص ال مايم مفهوم )محةل

 ، د. فاطمة عبد الأمري را:ي الساليم و مىن عبد احلر موىس

 العراق، اجلامعة ال ةالمية

هلم املغفرة منه ة بحانه   ويسأألونلقد خلق هللا ة بحانه وتعاىل املالئكة مجيعًا، ولكنه عّز وجل اختص طائفة مهنم حبمل عرشه وذكره وتسبيحه، يدعون للمؤمنني

ت هذا املوضوع جلدته وتعاىل وهللا عّز وجل ذكرمه يف بعض ال ايت مهنا يف ةورة الزمر وةورة غافر وةورة احلاقة وذكر يف هذه ال ايت معلهم وصفاهتم ذلكل اخرت 

وةتتأألف هذه  تصویر محةل العرش لنا وكيف یكونون يف عامل الغيب. وللتعرف عىل محةل العرش ومالحظة تعبري القرأ ن يف ذكل وأأرساره وبالغته وفصاحته يف

رش(، أأما املبث  الأول  العادلراةة من مقدمة ومتهيد وثالثة مباح  تلهيا اخلامتة وقامئة بأأمه املصادر واملراجع. وة نذكر يف المتهيد أ راء العلامء يف مفهوم )محةل

ين( ويتضمن أأةاليب خمتصة مهنا أأةلوب الالتفات، وأأةلوب التقدمي والتأأخري، وأأةلوب الأمر، وأأةلوب ادلعاء، فس يكون عنوانه: )محةل العرش يف الأةلوب القرأ  

النفي، وأأةلوب  بوأأةلوب التوكيد. واملبث  الثاين عنوانه: )محةل العرش يف الصثيفة السجادية( ة ندرس فيه مجموعة أأةاليب، من أأمهها أأةلوب ادلعاء، وأأةلو 

ذ خيتص بدراةة الأةاليب النث الالتفات، وأأةلوب ية والبالغية و التقدمي والتأأخري. علامً بأأن البث  ل يقصد ابدلراةة الأةلوبية هنا معناها العام وجوانهبا اخملتلفة، ا 

مت اة تنتاهجا من املبثثني ت يفقط.أأما املبث  الثال  فهو عبارة عن موازنة بني محةل العرش يف القرأ ن الكرمي ويف الصثيفة السجادية، ة نذكرها عىل شلك فقرا

 السابقني.

 الاغرتاب يف شعر ابن العنربي أأمنوذجاً 

 ، عيل طالب همدي امحر العجييل

 العراق، وزارة التعلمي العايل والبث  العلمي

نسانية مالزمة للوجود ال نسالاغرتاب ظاهرة اجامتعية نفس ية شغلت الناس والعلامء يف ماهيهتا واة باهبا ودوافعها وتأأثرياهتا كظاهرة وجودية  اين ابعتبارها  مسة ا 

ي  وعمل الالهوت، عجوهرية للوجود ال نساين  فقد شغلت الادابء واملفكرین والفالةفة  وزامح املصطلحات يف كتب النقد والادب وعمل النفس والتحليل الاجامت

منوذجًا ل ةقاط الاغرتاب عليه مشخصني امه مظاهر الاغرتاب يف هذا البث  ةلطنا الضوء عىل هذه الظاهرة وتناولها من عدة نوايح متخذ ین من ابن العنربي ا 

ت الوحش ية خليال يأأنس عنده من هجة اخلوف من الاقدم واهلم والقلق املتالزمني هل وثنائية التشاؤم واحلنني اليت طغت عىل اشعاره واليت دفعته لتاذ احليواان

 مه ومشاعره وأأحاةیسه عىل خالف الطبيعة اليت عادة ما يفر الانسان من احليواانت املفرتةة واينس البرش بعضهم ببعض انالهيا ويسعد ابلقرب مهنا  ويبهثا مهو 

يف الصثراء املقفرة  االاغرتاب عند هذا الشاعر هو نتيجة ملاعاشه يف مراحل حياته العمرية وملا مر به من حمن وشدائد دفعت به اىل ما وصل اليه اقامته منفرد

 املوحشة ودَل دليه غالظة وشدة وقسوة انعكست عىل حياته فاضطربت نتيجة لها واتذ الاغرتاب عدة صور ومظاهر عنده.
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 أأدب املقاةل عند محمود تميور وكتابه)الشخصيات العرشون(، قراءة حتليلية يف اجتاهاته الثقافية والفنية

 ، عيد الساليمک أأوراس نصيف جامس محمد و أأوراس ةلامن 

 ، العراقجامعة الكوفة و جامعة القامس اخلرضاء

 القاهرة، ا ذ مجع مقالته يفاة تقىص البث  أأدَب املقاةل عند الأديب محمود تميور، رائد القصة العربية احلديثة يف مرص والبالد العربية، وعضو مجمع اللغة العربية 

ا عن أأةلوب رفيع مجع خصائص موة يقى الشعر، ورسدية القصة، والتحليل العلمي. أأمالأدبية يف كتاب ةامه )الشخصيات العرشون(، أأفصثت فيه مقالته 

، يف ةويرسا/ 1275أأغسطس  25خشصياته العرشون هنا فهيي مما مجعته هبم املعارصة، ووصلته بأأكرثمه حصبٌة وأألفٌة، فاكنت تكل أ رصة فكرية وثقى. تويف يف 

ح : أأوجز المتهيد نشأأة أأدب املقاةل وتطورها عند الغرب والعرب. مث درس املبث  الأول: نشأأة محمود تميور مضن مدينة لوزان. اش متل البث  عىل متهيد وأأربعة مبا

 أأورواب. وانربى املبث  يف ة ياقات عرصه الثقافية، وما أأورث املكتبة العربية من أ اثره الأدبية يف فن القصة احلديثة، وحامةه لرفد بدله ابلتطور احلضاري والفكري

يف العرص احلدي ، مث التفت  -مبس توايهتا ال نسانية اكفة -اين لة تعراض أأةامء خشصياته العرشین من مفكرین وأأدابء، فهم أأبرز )الأيقوانت الثقافية( لهنضة مرصالث

ثفي، أأو اكتب السرية اذلاتية، و الُص ا ىل ممّيات أأةلوبه املقايل يف وصفه لهذه الشخصيات، فوجد البث  أأن محمود تميور يتنقل يف أأةلوبه بني خشصية القاص، أأ 

لهام ل ي  ضب للأجيال نفیُشعر القارئ أأن تميور بأأةلوبه املراوغ هذا قد كتب عن نفسه، ودوره يف تبين مذاهب احلداثة، ليكون مع تكل الشخصيات منبع ا 

 ىل روح عرصه.حفلت هبا مقالت تميور، مضن الس ياقات الثقافية املهمينة عأأما املبث  الثال ، فقد ُدرةت فيه القمي الاجامتعية والفكرية والأدبية اليت  .الالحقة

 

 هجود الس يّد حمسن الأمني واللّغة العربيّة من خالل ُمؤلّفاته

 ، حسني أأمحد حسني محمد ةلامند. 

 البثرین

، القرن القرن التّاةع عرش والنّصف الأّول من القرن العرشین امليالديتتناول الورقة حياة عمل من أأعالم العربيّة، وخشصية من الّشخصيات العلميّة البارزة هناية 

للّغة، واتقن مل الّرجال، ولُغوي ُعين ابالّرابع عرش الهجــري حـــىّت عصـــران هذا  وهــــو فقيه أأصـــويل، وعـــامل ديين، و شاعـــر، و أأديب، و ُمؤّر  اهمت ابلّسرية وع

، تاابته، ومقالته مؤلفاته، و ك ثو والرّصف، والبيان، والبالغة، وهل مساهامت كثرية يف خدمة اللغة العربيّة، وظهر ذكل واحضا يفعلوم العربيّة، وأألف يف النّ 

و هذا العامل الكبري، لواجب حناوخطاابته. ثقافة وةعيا مين لبيان هجوده تكل اليت مل حتظ من العناية وال يضاح، ومبناة بة انعقاد هذا املؤمتر املبارك، ومن أأجل أأداء 

سن الأمني، فأأحتدث حم جاءت فكرة تسليط الضوء عىل اترخيه، وجتلية أأثره وهجوده يف خدمة اللّغة العربيّة، وةیمت ذكل من خالل احلدي  عن ةرية العالمة الس يد 

رثه ادليين، زال مثراهتا  موجودة والتارخيي، والرتبوي، والأديب، واللغوي اليت ل ت عن امسه وولدته ومؤهالته وأأعامهل وكتبه، وأ اثره، ورحالته، وثناء العلامء عليه، وا 

لهيا. لهيا، يتبعها ثبت بأأةامء املصادر واملراجع اليت عدُت ا   حىت يومنا هذا  واخُتمتت الورقة ابحلدي  عن أأبرز النتاجئ اليت توصلت ا 

 

 اختالف أأم لقاء؟ الأان وال خر يف الرواية العربية

  ،د. تويم هشام

 اجلزائر، جامعة عباس لغرور خنشةل

حتديدا هوية ال خر و ةتسعى هذه الورقة العلمية من خالل عنواهنا ا ىل مقاربة اخلطاب الروايئ حول ما ميكن أأن یرتبط بقضية الأان وال خر يف الرسد الروايئ، 

ليه يف الرواية العربية عىل أأنه هو اجلثمي وفقا للمقوةل ذائعة  لعالقة اليت الصیت اليت قالها ةارتر: ال خرون مه اجلثمي، هذا يستند دون شك ا ىل ااذلي طاملا نُظر ا 

بايه يف مقابل ادلونية والاحتقار للأان ت تَأَتَْت عن طريق الصورة اليت كونهتا الأان )اذلات( عن ال خر، خاصة فامي يتعلق ابلفرتة الكولونيالية اليت مّيهتا نظرة التعايل وال 

)الهيودي احلايل لعيل املقري "اكتب ميين"، وأأربعون عاما يف انتظار ایزابيل لسعيد خطييب "اكتب جزائري"( فا ن  -حمل ادلراةة–ا عن الروايتني املس َتْعَمر. أأم

رةاء ومد جسور تواصل بني الأان وال خر، فيصبح ال خر  جيابيا ومنحازا لهُوية ا  القارئ جيد مّية خمتلفة يف التعامل مع ال خر حي  يسود جو احلوار الباع  عىل ا 

لزواج، لكن امجليل يف اب الأان، كام هواحلال يف رواية الهيودي احلايل اليت معد صاحهبا ا ىل التقريب بني فاطمة املسلمة وةامل الهيودي عن طريق عالقة حب تنهتيي

لك ما دلى الأان عن كون الهيودي مرتبط ل حماةل ابلصهيونية ب الأمر أأن التعرف عىل ال خر اكن عن طريق توظيف وةائل املعرفة دون ال رتاكن ملا هو متوارث

اج جوزيف اذلي تعنيه من غطرةة وتطاول،ويف رواية:أأربعون عاما يف انتظار ایزابيل جند الاش تغال عىل هويةال خر بتقدمي خشصية أأصلها فرنيس ممثةل يف احل

دله فرنسا، بوةعادة اجلزائرية،فقد ارتبط هذا الأخري مباكن وأأرض لیست أأرضه ودافع عهنا ضد بيعتنق الاةالم وحييك قصته وقصص أأخرى يف اجلزائر وحتديدا يف 

جرة ا ىل الشامل للطيب هويف هذا جتاوز لأمناط الكتابة الروائية التقليدية اليت لعبت عىل وتر الرشق اذلكوري والغرب الأنثوي. وهذا ما جنده يف رواية مومس ال 

 صاحل.
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 قدي يف أأدب ما بعد احلداثة... أأو يف التوجه املا بعد حدايث للأدب من التصویر ا ىل التثویرةؤال ال ماكن الن

 ، د. ةهيةل مميون و د. نبيةل بلعبدي

 جامعة حسیبة بن بوعيل، اجلزائر

حياء مرجعيته التصّورية ا حاةل ا ىل "الالعقل"، ودعوة ا ىل ا  تشلك "ما بعد احلداثة" يف ما بعدیهتا الزمنية، تأأةیسا، وال بستميولوجية، جتاوزا، حلركة احلداثة الفكرية، 

نتاج املعىن وبناء املعرفة. وأأن مثة دللتان يستبطهنام "الالعقل" يف مفهومه ووظيفته داخل الس ياق الفكري املا بعد ح " اخليالـ " 1ايث، وهام:       دوالتصویرية يف ا 

" يف بعده اخليايل قلالالع" كوظيفة ميارةها، يف ثورته وتفكيكه للمنجز املعريف العقالين احلدايث. و"النقدـ " 2. ومكنطلق معريف وخاصية مفهومية، وأأفق قميي فين هل

لتأأةیس لـ "ما بعد اجيد يف الأدب الفضاء الأنسب والأرحب لتشلكه وتبلوره املفهويم، ووظيفته النقدية. وهو ما يفرس ويربر دواعي الس بق الأديب يف النشأأة و 

لقصصية الروائية، منبت ااثة" ابتداء، من منطلق أأن الالمعقولية يف جوهرها الوجداين، وبعدها الفين، ولغهتا الواصفة، وطرائقها التعبريية الرسدية احلاكئية، و احلد

ربهانية. والسؤال اذلي يثار عند ليهتا املنطقية والأأديب عىل ةبيل الأصاةل والمتّي، جماور ومتجانس مع منابهتا الأةطورية وادلينية، ومتجاوز للعلوم ال نسانية يف معقو 

يف ميكن لـ "الالعقل" يف ك  هذا الأفق  أأفق التأأةیس الأديب لفكر ما بعد احلداثة، واضطالعه ابملهمة النقدية لأة ئةل احلقيقة  حقيقة الوجود واملعرفة والقمي، هو:

فة ، وهو يف جوهره ممارةة عقلية خالصة؟ وما هو ال ماكن ال بستميولويج للأدب املعارص يف ممارة ته للوظيتوهّجه الأديب املعارص أأن یكون موهّجا للنقد، ومتوافقا معه

لناحية ال بستميولوجية والقميية؟ االنقدية يف الفضاء املا بعد حدايث اذلي أأةسه؟ وما خصوصية التجربة النقدية الأدبية املعارصة يف ة ياقها املعريف املا بعد حدايث، من 

انطالقا من في أأةاةا؟ سما أأثرها عىل الفلسفة يف تعاطهيا مع ةؤال ما بعد احلداثة، مفهوما ووظيفة، ومهنجا؟ خصوصا وأأن النقد هو اخلاصية اجلوهرية للفكر الفل و 

ايث، ومن خالهل. عريف املا بعد حدهذا السؤال احملوري، يتثرك تفكريان يف هذا البث ، اة تقصاء وحتليال ل شاكلية ال ماكن النقدي للأدب داخل الس ياق امل

لتجارب أأدبية ما بعد  جولال ماكانت ال بستميولوجية لتجاوز الطرح العقالين احلدايث يف خلفيته الفلسفية. وأأن مقاربتنا حليثيات هذه ال شاكلية تتأأةس عىل مناذ

بداعية مفصحة، يف البناء الفكري لبثثنا.حداثية  ابرزة يف حلظهتا الغربية والعربية املعارصة، والاة تئناس هبا كأمثةل شارح   ة، وجتارب ا 

 

 ا شاكلية املهنج يف تعلمي النثو العريب عند النحاة املعارصین

 ، د. بوشعشوعة راحب

 اجلزائر، جامعة خنشةل

أأنه السبب الأةاس يف صعوبة القدماء فاهتموه ابلقصور وبتسعى املداخةل ا ىل البث  يف ا شاكلية املهنج عند النحاة املعارصین اذلین توهجوا ابلنقد الشديد ملهنج النحاة 

دراةة الرتاث النثوي العريب،  النثو العريب عىل الناش ئة. ولهذا فا ن املداخةل ة تتبع هذه ادلراةات العربية املعارصة ابلتقيمي والتقويمي، وبيان ما فهيا من ا حجاف يف

 بناء جديدا خيالف ما اكن عليه عند القداىم، كام فعل شويق ضيف يف تقدميه لكتاب الرد عىل النحاة، وكامفقد حاولت هذه ادلراةات أأن تعيد بناء النثو العريب 

ذن، فا ن ا شاكلية البث  تمتثل أأةاةا يف السؤال التايل: هل املهنج اذلي اتبعه النحاة املعارصون براهمي مصطفى يف ا حياء النثو. وا   تقومي النثو العريب يف فعل ا 

جمد يف تبويب  مس تقمي من انحية مراعاته أأصول املهنج العريب القدمي، أأم أأنه زاد من بُعد الناش ئة عن النثو العريب؟. وهل اكن مهنج القداىم مهنجا غري القدمي مهنج

 النثو العريب وتعلميه؟

 

 الاغرتاب يف شعر القتال الالكيب ظاهرة

  ،اكظم خضري اكظم القا:يد. 

 العراق ،مدیرية تربية ذي قار

ية ودينية وتنشأأ عن زمان الاغرتاب ظاهرة انسانية )ةایكو اجامتعية( تقوم عىل التنافر  بني اذلات واجملمتع او اذلات والاخر، ترجع اة باهبا اىل عوامل ماكنية و 

اجملمتع ، وقد يتبع  لتكيف واملوامئة معظروف قاهرة ملأأةأأة عاشها الفرد، او لتجربة ظرفية حسرية يشعر معها الانسان ابلنسال  والاة تالب وضعف القدرة عىل ا

اخرین احاقت  ءهذا الاحساس كثري من التخيالت واحلدس املنعش والهذاين وغريها من التداعيات اليت وجدانها حارضة بقوة يف اشعار القتال الالكيب وشعرا

ارصة واليت مل تتجاوز التعريفات اليت وضعت لها حدود ادلللت الغربية املعهبم دائرة التوحد والاغرتاب . وعىل الرم من ش يوع ظاهرة الاغرتاب يف الادب العريب 

معاينة مفهوم الاغرتاب يف الثقافة  الامر اذلي حيمت علينا اخمتر معضمها يف فضاء معريف خاص هل حيثياته وبواعثه اليت قد تتجانس مع الثقافة العربية او تتنافر معها،

 ، وقد اتذان من اشعار القتال الالكيب منطلقا لفهم ومعاينة تكل الظاهرة .العربية وتقيص دللته اخملتلفة
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 يف الكوفة الاة تفهام غري الاة تعاليم ودللته يف خطبة الس يدة زينب )علهيا السالم (

 ،د. میسم عدانن عبد الرةول عزیز الكفايئ

 العراق، اجلامعة املستنرصية

ن ايب طالب )علهيام عيل ب الانشايئ وهو الاة تفهام مبعناه اجملازي )غري الاة تعاليم (يف خطبة الس يدة زينب بنتتناول البث  اةلواب من اةاليب الالكم 

ق ا املتلقي من الس يالكنه يقصد فيه نوع من املعاين اجملازية اليت يفهمه ( يف الكوفة . وهذا النوع من الاةاليب اللغوية یكون فيه السائل عاملا مبا يسال عنه،السالم

وةرب ما یمكن وراءه من معان وارسار، وهذه املعاين اجملازية ثرية ومتنوعة تتسع لش ىت رضوب الفكر وخمتلف املشاعر، من هذه  اللغوي عند تأأمل النص وفقه،

جملازية لكشف زيف الاعداء مبعانيه اوقد اة تطاعت الس يدة زينب )علهيا السالم (ان توظف هذا الاةلوب  املعاين: التقریر، والتقريع، والتوبيخ ،والتعجب وغريها.

اللغة  الاول تناول اجلانب النظري لةلوب الاة تفهام غري الاة تعاليم عند علامء واظهار احلقائق واحفام اخلصوم ابحلجة وادلليل. ونقد ظم البث  عىل مبثثني:

س يدة زينب )علهيا والتحلييل لةلوب الاة تفهام غري الاة تعاليم من خطبة ال يف حني تناول املبث  الثاين اجلانب التطبيقي  العربية )النثويني والبالغيني (،

ياره ومهنج البث  وخطة ت السالم( يف الكوفة، مع بيان ادواته وبنیته الرتكيبة ودللهتا. وقد ة بق املبثثني مقدمة اة تعرضت من خاللها امهية املوضوع واة باب اخ 

 غوي والاصطاليح ملفهوم الاة تفهام غري الاة تعاليم. ويف اخلتام  بينت أأبرزالنتاجئ اليت توصل الهيا البث .الباحثة . مث متهيد عىن ببيان املعىن الل

 

 املتاهة فضاء روائيا يف الرواية اجلزائرية : رواية الويل الطاهر يعود ا ىل مقامه الزيك منوذجاً 

 ، د. مىن بشمل

 املدرةة العليا للأةاتذة أ ة يا جبار، اجلزائر

نتقل من كونه جمرد ماكن ا لتغريات الطارءة عىل اجملمتعات عىل أ داهبا، و لعل من أأمه العنارص الروائية اليت تأأثر ابلتغريات الاجامتعية هو الفضاء الروايئ اذليتنطبع ا

دى وظائف درامية  املدينة كفضاء روايئ أأ يؤطر الأحداث يف الرواايت الالكة يكية ا ىل بطل روايئ غالب، أأو ا ىل فضاء محمل جبمةل من القمي و ادلللت، و تتجىل

ملدينة املرتوبوليتانية. اعدةمهنا اللقاء و اخلطر ..و غريها، و أأعادت تشغيل تصورات قدمية، اكلرسداب و املتاهة، و السلطة اخلفية جملمتعات رسية تعیش بكوابیس 

خیس، ال نسان املعارص بفضائه فنجدها عند عدد من الكتاب العامليني مهنم اكفاك، بور و املتاهة واحدة من هذه التصورات القدمية اليت عادت بكثافة لرتمز لوعي

عطائه شالك جديدا، يمن عن أأصاةل الاكتب يف اةتامثر ما هو مطروح من أأفاك ر واةتيعاهبا روب غارييه..و غريمه، وقد شغل الطاهر وطار هذا التصور لكن اب 

عادة انتاهجا مبا يوافق خصوصي   ته التارخيية والاجامتعية، واجلغرافية أأيضا يف هذه احلاةل.ومتثلها وا 

 

 رواية "شات" حملمد ة ناجةل منوذجاً -جامليّات النّسق الأيقوين يف الأدب الّرقي  

 ، د. زكية همنه

 اجلزائرجامعة عبد الرحامن مرية جباية، 

 خدمة العمل وتفعيل الرقية، والتقنيات ال لية بغية تنویر عوامل املعرفة، وتأأطري التقدم التكنولويج يفتتّوجت املنظومة الثقافية والساحة العلمية ابنفتاح هائل للمعلومة 

اصل الرقي العريب، الأمر اذلي و اللّغة، ما أأحل عىل اخنراط النتاج الأديب العريّب يف فضاءات هذا التطّور الرقّي للهنوض جبذوته واةرتداد ماكنته، ورفع حتّدايت الت

بداعيًا تفاعليًا، نك  ا حييطه من أأيقوانت مبشف عنه من خالل حمطات هذا املقال اذلي يتبلور موضوعه حول فاعلية النسق الأيقوين مضن الأدب الرقي نصًا رقيًا ا 

للنص الّرقي، أأضف  قات الرسديةمسعية شامةل للصوت، وأأيقوانت برصية تكشف رمزية الصورة، انهيك عن ما حتمهل الروابط التفاعلية من دلئلية داخل الس يا

من دلئلية يف النصوص الرقية  يا ىل ما تطبعه الرقنة يف املنجز الرقي العريب انطالقًا من اللّسانيات احلاةوبية، واملعاجلة ال لية للنصوص، وما يتيحه النسق الرق

ماطة اللّثام عن أ ليات الرقنة وجّدة التفاعل والتواصل بلغة ا ماكنية التواصل التفاعيل يف خضالعربية، وا  ذ تتيح اللّغة الأيقونية ا  م عرص الرقنة لضاد يف بقاع العامل، ا 

الرقية، ما ة نبيّنه عرب النص  ةوالتطور التكنولويج املتسارع، ما مكّن املنظومة الفكرية وادلراةات العلمية العربية يف الاخنراط يف هذه الكتابة اجلديدة  أأي الكتاب

لأيقوين، الروابط ادرج يف فضاء الرواية الرقية املوةومة: شات للروايئ الأردين محمد ة ناجةل، وعليه نركز يف هذا املقال عىل مجةل من العنارص  اكلنسق الّرقي امل

 ادللئلية املشلّكة للأدب الرقي. من الأنساق التفاعلية، العتبات الأيقونية، اللّسانيات احلاةوبية، املعاجلة ال لية للنصوص، ا ضافة ا ىل ذكل الرؤى املضمرة املس تنبطة
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 -للرسقسطي أأمنوذجاً  اجلنيةاملقامة -املقامات الاندلس ية دراةة ةیسولوجية 

 ،اانهيد عبد الامري الراكيبد. و  مرتىض كامل حرجيه اليارسيد. 

 العراق، اجلامعة املستنرصية

ني بغية حتليلها وبيان الظواهر والأبعاد الاجامتعية اليت تناولهتا هذه املقامة ويه املقامة السادةة والأربع تقف هذه ادلراةة عند ا حدى مقامات الرسقسطي اللزومية

ذ ترصد هذه املقامة ظاهرة اجامتعية اكنت متفش ية يف اجملمتع الأندليس أ نذاك ويه ظاهرة انتحال الطب ونتاجئ  جملمتع ا الاجامتعية السلبية عىل اهاملسامة ابملقامة اجلنية ا 

ىن الرسقسطي بفتجري الأحداث يف هذه املقامة عىل لسان الراوي )املنذر بن حامم( اذلي حيدث عن )السائب ابن متام( الشخص الرئیيس يف هذه املقامة فيت 

الاجامتعي يف هذه املقامة  ليكشف عن اجلانبوصفًا للأمكنة اليت جتري فهيا الأحداث وقد اهمت الرسقسطي ابلبناء اللغوي والتصویري يف هذه املقامة اهامتمًا ابلغًا 

ةل ابحلدث الاجامتعي الرئ  يس للمقامة وهو انتحال یللشخصيات عىل هيئة حاكية فينقل الرسقسطي املتلقي  خبفة اىل الفروع اجلزئية للأحداث اليت تكون وثيقة الِصّ

اع ال نساين بني اجلانب الاجامتعي املهم يف هذه املقامة يتجىل يف الرص  املقامة. یرمس الرسقسطي من خالل حتاور الشخصيتني الرئیس يتني يف أأحداث هذه الطب.

رشية يف اجملمتع الأندليس ت القمي الأخالقية الفاضةل واحلاجات ال نسانية ليكشف عن هشاشة اللثمة الاجامتعية ويه حتيك جانباً من العيوب الاجامتعية اليت اكنت مس 

طي اذلي يتكون من متهيد ةلطنا الضوء فيه عىل املقامات الاجامتعية يف الأندلس مث املبث  الاول اذلي تضمن ترمجة خشصية للرسقس أ نذاك ة نتبيهّنا يف حبثنا هذا

الهيا البث  مث املظان اليت توصل  مث املبث  الثاين اذلي بینا فيه هذه الأبعاد الاجامتعية اليت نقلها للمتلقي الرسقسطي خبفة وبدقة مث اخلامتة اليت تتضمن امه النتاجئ

 اذلي يتضمن أأمه مصادر البث  ومراجعه.

 

 دور مدارس هراة وعلامءها يف تطویر تعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها

  ، ة يّد جامل ادلین الهرويد. 

 أأفغانس تان، جامعة اجلايم

 العصور اخلالية وخدماهتم اجلليةل للغة العربية وأ داهبا يف -قدميا وحديثا –مدينة "هراة" أأعّرف يف هذه املقاةل أأمه املراكز التعلميية املوجودة يف خراةان وخاصة يف 

الهروي، والأزهري  مثل أأبو عبيد القامس بن ةالم قةيتربّوا يف هذه املنطقة العر  نیبعد ال ةالم ا ىل عرصان احلارض، وبعض کبار علامء النثو واللغة واملعاين اذل

لء ؤونور ادلین عبد الرمحن اجلايم  النثوي الشهري، ومسعود بن معر املشهور بسعد التفتازاين من أأمئة العربية والبيان واملنطق، وانامتء ه ،ريالهروي  اللغوي الشه

 يه املراجعة ا ىل اانتياة تخدمت يف مجع الب  الىت قةيومدى تأأثريمه عىل الأدب العريب عرب القرون اخلالية. والطر  رصة،الأعالم ا ىل مدرةة الكوفة أأو مدرةة الب

ا کتب هؤلء الأعالم، وكذا اة تفدت من اترخي الأمة اجمليد، وحىت من الكتب واملباح  املتعلقة بغري املسلمني يف هذ ا ىل ضايالعلامء وأأ  اةيالکتب املستندة يف ح 

ندهش منه السامع لأول لهذه اللغة مما ت  ةيابللغة العرب  نيالناطق ريخدمات هؤلء الأعامج الغ یمد ميمما توحض للباح  الکر مةيّ نتاجئ ابهرة ق  اجملال.  وتوّصلت ا ىل

 وهةل.

 

 اة تدللت لغوية ملباح  فقهية من نصوص قرأ نية

 ،جناة جنم عبد هللا

 العراق، جامعة الكوفة

بأأشد  حياة طيبة يسودها الأمن والعدل وصيانة النظام، من أأخل به، عوقبا ن من يتدبر أ ي اذلكر احلكمي ويتتبع  أ ايته جيد فهيا ادلعوة ا ىل أأن حيىي الناس، 

بتفاوت اجلرمية ومقدار  تالعقوابت يف ادلنيا وال خرة، فا ن العقوبة يف ال ةالم والقوانني لكها عدل وحق  ل صالح اجلناة وزجر اجملرمني وردعهم، والعقوبة تتفاو 

 مدى اهامتم الرشيعة الغراء حبقوق الناس ورعاية أأمهنم وةالمهتم. وملعرفة املراد من ال ية الكرمية ل بدَّ من معرفة معاين خطرها وأأخاللها بأأمن اجملمتع، وهذا دليل عىل

ق، ة، عدة الطالحد الرسق أألفاظها، حىت نعرف من خاللها الاحاكم الرشيعة اخلاصة بذكل املعىن الاة تدليل. من أأمه هذه املباح  )يه امجلع بني الصالتني،

 احملاربة، أ داب قراءة القرأ ن الكرمي(. فهيي عبارة عن نصوص قرأ نية يمت من خاللها اة تخراج املعاين اللغوية مهنا.
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 خطب هنج البالغة ىف التناص القرأ ین

 رانیا، وازجبامعه تشمران اه  يطالبة املاجسرت بقسم علوم القرأ ن و احلد انيچولن  هميرح و  جبامعة تشمران اهواز ةميالتعل  ئةي عضو اله  یمطور د. عىل

 عىنيأأل ان هذا الأمر ل  ثاي . مبا اّن التناص قد اکتشف حدنيمباكنة عند النقاد و الباحث یو قد حظ  ،يدائرة النقد احلد ىف ةيالأدب  اتيالتناص من التقن  عتربي 

 عتربي )ع(. عىل نيملؤمنا ريقصار لأم لخطب، و رةائل و مج کتاب هنج البالغة عىل یتوحي  ،یأأخر ةي. من زاو ةميالقدالنصوص  نيو ب نهی ترابط ب  وجديابنه ل 

ابلتناص وذکر أأنواعه مع  فيالتعر  . تسلط هذه املقاةل ضوءها عىلميلها مصدر أ خر الا القرأ ن الکر یضاهيل  الىت نةي المث  ةين ي هذا الکتاب اخلادل، كأحد املصادر ادل

قد ا تذ القرأ ن کشاهد  نياملؤمن ريمن خالل دراةتنا أأّن ام نّي دراة ته. و قد تب ىف ىليل التح -ی)ع(  متخذة الاةلوب الوصف نياملؤمنري ام بأأمثةل من خطب انيالت 

 خطبه أأکرث من ةائر الانواع. ىف خلطبه و قد اكن اة تخدامه  للتناص ال متصاىص

 

 




