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Rapport Management in Virtual Team Communication
Satomi Ura,
Meisei University, Japan
Technological innovation has been making the world’s border blurred, in a way, varnished on the
online communication. The pandemic situation accelerates this trend. The aim of this study is to
investigate how the virtual working team build up an effective teamwork from sociolinguistic
perspective. This study views teamwork as discourse to reveal rapport management in virtual
coordination. Several communicative channels are adapted by this working team, such as emails
among individual members, mailing lists, text messaging, social network systems, as the working
team formed by parents association in Tokyo Japan. The data collected from the online
interactions in working team of Japanese organization will be analyzed by making reference to
the notion of communities of practice as a framework (Lave & Wenger, 1991). Since this parent
association includes Japanese parents’ utterances, forms or typical patterns displayed in the email
texts will provide evidence of the uniqueness of Japanese discourse (Fujio and Tanaka, 2012).
From a discoursal perspective, this study explores Asian business discourse. On the other hand,
this case study has the view of society, it shows that majority of parents association members are
women. The point is that parenting duty heavily rely on women. This study also shed light on the
context of Japanese society about modernization, traditional ideas or values, and gender
inequality behind the economic development in decades (Hendry, 2003). Backdrop explains how
the Discourse has been constructed and deconstructed through the modernization.
Grammaticalization and Lexical Expression of Tropative from a Typological Perspective
Roman Tarasov,
Higher School of Economics, Moscow, Russia
This report is dedicated to typology of tropative, which is a verbal derivational category having a
meaning “X considers Y to be Z”. This term (from Vulgar Latin tropare — to find) was
introduced in Pierre Larche’s article about Classical Arabic language. In the report, verbs and
clauses with a similar semantics and also a derivational category having a meaning “Y is
considered to be Z” (reverse tropative) are considered. During the research, 169 natural, 14
constructed and 4 extinct languages were processed separately using a cross-section method,
which involved an online questionnaire offered to native speakers of natural languages and users
of constructed languages. Survey participants translated sentences containing direct and reverse
tropative from Russian, English, Persian, Spanish or Ukrainian language. As a result, tropative
systems of processed languages were categorized by the tropative grammaticalization degree,
direct and reverse constructions correlation and some other parameters. Expectedly, 186 of 187
languages appeared to be able to express some type of tropative with a single exception of
Arrernte. The most standard situation is a tropative expressed lexically (Z not incorporated into
verb) but using 1 finite clause. In this case a tropative verb is more often polysemic (e.g. Turkish
saymak or Arabic hasiba “count”, Persian dānestan “know”) than monosemic, reverse tropative
is a passivation of a direct one (however, there are some languages with independent reverse
constructions, like Zulu or North Russian Romani).
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Critical Discourse Analysis of King Abdulla II' s Speech at the International Conference on
Cohesive Societies
Wasan Noori Fadhil,
University of Karbala, Iraq
This paper examines Abdulla II's speech utilizing critical discourse analysis theory. It aims at
exploring the intended ideology and the critical linguistic aspects in the political speech delivered
by the Jordanian king Abdulla II at the International Conference on Cohesive Societies. The
speech has been taken from the internet. In order to achieve the main goal of the study, the
researcher utilizes Fairclough's three dimensional model of critical discourse analysis. The CDA
structure reveals that how the language is utilized tactfully to serve the ideology and power.
Linguistic phenomena such as activation, transitivity, and modality are widely utilized to achieve
a better understanding of the political purposes of the speech.
Analyzing the past augment in Modern Greek: A Cross Dialectical Account
Mina Giannoula,
University of Chicago, United States
This work addresses the morphological status of the augment e- as an exponent of the past.
Unlike English, where T is realized only once, in Greek T appears twice in past verbal forms, as
both a node preceding Agr and an empty prefix with [+past] specification (Spyropoulos &
Revithiadou 2009), where the augment e- is realized to lexically encode stress. Taking Agr and T
as separate nodes, and under the framework of Distributed Morphology and in Arregi & Nevins’
(2012) system, I argue that the realization of the augment e- is subject to the Leftward Doubling
operation to T when the latter is specified as [+past]. Being triggered by the T-Initiality
constraint, the operation applies to the V-v-X-T-Agr complex head, to account for the presence of
T left-adjacent to the verb stem, with X any functional node participating in the formation of
Greek verbal complexes:
(1)

The exponents of T left-adjacent to verb stems are as follows:
(2)

a. e ↔ [T +past]/ [T0max #__ σσ]
b. Ø ↔ [T +past]/ [T0max #__]

In (2a), the augment e-, which in Greek serves to host the antepenultimate stress, is inserted to T
only when the verb stem has two or less syllables (σ). When the verb stem has more than two
syllables, a null morpheme realizes T (2b), since the antepenultimate stress is hosted by a syllable
of the stem. Therefore, one exponent of T is an empty prefix, which, under certain conditions, is
realized as the augment e-.
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The Presentation and Ordering of Phonetic and Phonological Topics in the Introduction to
the Chapter on ʔidɣa:m in the Classical Arabic Grammatical Treatises:
A Methodological Study
Hamood Mohammed ALRumhi,
Sultan Qaboos University, Oman
This study seeks to shed light on the methodology of the classical Arabic grammatical treatises –
particularly Sibawayh’s Book with respect to the way they present the phonetic topics, as well as
the evaluation of the coherence and consistency in each topic through focusing on the sequence
of the parts and classes of these themes. This study assesses the degree of balance and harmony
of these phonetic topics’ presentation, identifies the points of integration and shortcomings in the
interpretation of phonetic themes, and considers in particular their logical order. The key
questions posed by this study are:
1. How integrated is the presentation of the phonetic themes in the theoretical introduction of this
chapter, especially in relation to details given about vowels and consonants, and the illustrative
examples?
2. What are the methodological principles adopted in these treatises for classifying the manners
and places of articulation?
3. To what extent have articulatory, acoustic, and auditory phonetics influenced the development
of phonetic rules in these themes?
The findings reveal that these treatises’ presentation of phonetic topics is brief compared to other
linguistic areas where the topics were discussed in depth, and that a number of these topics
required reorganising. This requires us to recognise the reasons behind the ancient grammarians’
interest in phonetic topics, key among which was their desire to explain instances of assimilation
and dissimilation; often at the expense of other issues which were extraneous to the latter subject.
A Freudian Reading of Beckett’s Endgame and Pinter’s The Caretaker
Zena Dhia Mohammed & Dheyaa Khaleel Nayel,
University of Karbala, Iraq
Psychoanalysis is one of the most controversial and critical approaches to literature, and it is
embedded in the idea that humans have unconscious yearnings and are the outcome of different
forces correlating their unconscious drives and their suppressed feelings, apart from the
manipulation of different social and cultural conditions. Samuel Beckett (1906-1989) and Harold
Pinter (1930-2008), two of the most highly regarded playwrights and major proponents of the
‘Theater of Absurd’, have captured the anxiety and ambiguity of life in the second half of the
20th century, and often their works depicted the absurdity, meaningless and bewilderment of
human existence in the post-World War II era. The destruction brought about by the war affected
the personal, social and political life of millions of people all over Europe and created a sense of
severe depression, self-fragmentation, and mental conflicts within human beings. This paper
approaches Beckett’s Endgame (1957) and Pinter’s The Caretaker (1960) from a psychological
perspective as it provides a perception of human nature, its anxieties, cravings, conflicting
impulses, and hidden motivation. Moreover, it delineates the different psychological features and
hidden layers of the plays under study. Finally, the study reaches a conclusion that contributes to
our perception of psychological theories and allows us to better understand our complex psyche
and experiences of the world.

3

The Fifth Annual International Conference on Languages, Linguistics, Translation and
Literature (WWW.LLLD.IR), 2-3 February 2021, Ahwaz, Book of Abstracts
Critical Writing and Intertextuality in the EFL Classroom
Zohra Merabti & Dr. Halima Benzoukh,
Kasdi Merbah University Ouargla, Algeria
The present paper attempts to cast light on a number of perspectives about critical writing which
is an important skill in EFL contexts. It tackles its nature that is based mainly on writing
arguments. The latter represent the core of this kind of writing. Also, it explains its main
underpinnings, namely critical reading and thinking. The two skills are considered as a necessity
in writing classes. Moreover, the current research work tends to make a connection between
intertextuality as an approach of texts production and critical writing. In this sense, it investigates
the relation between the two concepts in the EFL classroom. The paper concludes that
intertextuality is a significant approach that helps EFL learners in building a schematic
knowledge. The latter can enhance both their critical reading and writing and aid them in
perceiving other texts and produce their own discourse.
Aesthetic Musicality of Monologue in Maya Angelou’s The Reunion
Shaymaa Hadi Radhi & Dr. Muslim Abbas Eidan,
General Directorate of Education in Najaf & Mazaya University College, Iraq
Music works as a deep river in life and writing of Maya Angelou as a treasured AfricanAmerican artist. Angelou presents the passions of her black people in terms of rhythms of words
and music of ideas. The bulky experiences of her life help her translate any situation she passes
by into a kind of emotional musicality. Angelou sings her life in a theatrical way in different
melodic tones. The aesthetic voice of the Black woman as a performer is present in Angelou’s
long or short narrative discourse. In her short story “The Reunion”, we find that she employs the
mechanism of aesthetic monologue as a musical tool in order to participate in the main stream of
black aesthetics in modern American literature. In her inspiring narrativity, she constructs an
aesthetic harmony between her personal history and that of her oppressed people. She’s
aesthetically elevating the status of the Black woman in life and literature. Our paper will argue
the significance of the Black woman’s voice as an aesthetic monologue.
Conspiracy Theories and the Concept of Foreshadowing in the Modern World
Sabrina Abdulkadhom Abdulridha Jelal, Wafa Abbas Sahan & Amany Abdulkadhom Abdulridha
Jelal,
Al-Zahraa University for Women, Al-Zahraa University for Women & University of Baghdad,
Iraq
Conspiracy theories reach the surface after every turn taking event that takes place on both
personal and social levels. As people perceive, analyze and react to the world differently, such
conspiracy theories are a rather natural reaction. In the Modern World and with the rise of
technology, conspiracy theories have marked their power and development as well, sparking a
series of criticism on one side and support on the other. Such conspiracy theories came to suggest
that they foreshadow an event before they take place. Events like the falling of the Twin Towers
in New York sparked an outrageous amount of theories that remain in the field of criticism till
this day. This paper will shed light on the conspiracy theories that were made in association to
this turn taking event, where such theories depended on the media, literary narratives and overall
technology as a source to mark the justification of such theories.
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Does Positivity Dissemination among University Students Matter in the Twenty First
Century?
Dr. Mokhtaria Rahmani,
University of Saida-Dr.Moulay Tahar, Algeria
Positive education has long been stressed as a prime factor in the educational accomplishment of
young learners, and less interest was granted for students in higher education, on the ground that
they are more responsible and conscious about their engagement for their future career. Yet, in
the mist of fast communication technologies that have marked the twenty-first century, and
momentous socio-economic change of the world, particularly in Third World countries,
university students exhibit slender commitment in their studies, raising thereby the question of
the necessity/superfluity of teaching positivity at the university. The present study tries to answer
this question taking Master students at the University of Saida-Algeria as a case study. Semistructured questionnaires for canvassing the views of both teachers and students were used. The
findings indicate that the dissemination of positivity to learners has become nowadays a
mandatory tool for university instructors in view of the great rate of students’ feelings of
uneasiness, demotivation, and stress, above all within special conjunctures. Yet, such instruction
commands a combination of factors such as well-involved teachers cognizant about the
momentum for professional development, and a well-structured administrative staff that gears
appropriately pedagogical matters. The study highlights the momentousness of positivity infusion
(especially in contemporary times) to university students as a guarantee for the bolstering of
positive cognition and emotions.
Connotative Meanings of Some Arabic Words Used in Algerian Dialects
Dr. Nadia Ghounane,
University of Saida-Dr.Moulay Tahar, Algeria
The Algerian linguistic repertoire consists of set regional dialects. About 17 dialects are part of
the Tamazight language, while other people speak Algerian Arabic varieties. As many Arabic
varieties that are spoken in Arab countries, Algerian Arabic dialects are rich in words that have
connotative meanings. Algerian people use many terms taken from Classical Arabic and Quran in
daily conversations; however, they do not know their real meanings. In this vein, the focal aim
behind this pertinent enquiry is to unveil the nature of these expressions. It also attempts to
cover-up the real meaning of these words through conducting a study in Tlemcen city, West of
Algeria. The researcher undertook a corpus-based analysis of a set of terms employed in Tlemcen
variety. The researcher also employed a questionnaire to test Tlemcen speakers’ attitudes towards
these expressions. Grounded in down-in-earth evidence, this study reveals that Tlemcen speakers
use some of these expressions as their daily politeness strategies such as  هللا خيليكand لعقوبة ليك انشاء

هللا. The findings also show that Tlemcen speakers have low background knowledge on the real
meanings of some terms that are used as insults such as هللا يعطيك النو. The results also demonstrate
that most of these words were seeded in Algerian dialects by the Jews ancestors although they are
borrowed from Classical Arabic.
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Ipsocentrism, Allocentrism, Balanced Adaptation: Linguocultural Transfer in Translation
Dr. Elena Shelestyuk,
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
The article discusses the strategies of familiarization and defamiliarization in translation, the
concepts of ipsocentrism and allocentrism. It particularly focuses on the concept of linguocultural
transfer, considering it in terms of the following oppositions: 1) local vs total; 2) conscious vs
unconscious; 3) connected with deep vs with surface structures of the original and translation; 4)
related to the difference of genres and styles in different languages; 5) connected with the social
statuses of the original and translation languages.
Methodology for Oral Didactic: 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, may be assimilated by
the, Hindi 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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التعدد الأجنايس يف املنجز الروايئ سؤال يف مدارات التجريب
د .صليحة بردي،
جامعة اجلياليل بونعامة – مخيس مليانة ،اجلزائر
الرواية أأدب فكر وجامل ،ويه كخطاب حتتل صدارة ا ألجناس الأدبية يف احتضان الطرح الاجامتعي ،كام أأهنا أأكرث جر أأة يف التفاعل مع خمتلف املتغريات الكربى
يف احلياة الإنسانية ،غري أأن هذه اجلر أأة قد أأخذت منعرجا خطريا ،خلق منوذجا دفعها اإىل الاندراج مضن أأدب الاس تعارة ،وما يثريه من جدل موصول ابلكتابة
املس تعارة ،وكرس أفاق التوقع يف طرق املوروث شعبيا .فكتابة الرواية أأصبحت حتمل طاقة اكمنة ،وموغةل يف تفجري املسكوت عنه تفجريا صارخا ،يف س ياق
مضمرات خطابية تتصل اتصال وثيقا بروح العرص املأأزومة ،مما جيعل البحث يف جامليات التعدد ا ألجنايس يف الرواية يفتح أأفقا أأوسع لهذه ا ألخرية ليك تتحدث عن
ذاهتا بذاهتا فامي يتعلق بأأس ئةل الراهن يف حياة الإنسان العريب .من هذا املنظور تبادرت اإىل اذلهن فكرة البحث يف اإشاكلية تعدد ا ألجناس وتداخلها يف اخلطاب
الروايئ ،اذلي أأصبح يفلت من قبضة ا ألطر الفنية للجنس ا ألديب يف صياغة احمليك؛ لينفتح عىل قراءات فلسفية جريئة يف س ياق جتاوز التصویر الفوتوررايف للواقع
يف أأبشع صوره ،وإاعادة استنطاقه؛ وفق رؤية فنية حداثية .اإن اس تحضار جنس أأديب جماور يف مطارحة روائية جاملية يعد رضاب من الإبداع يصعب اإدراكه،
واملفارقة واحضة بني النقل الصارخ ،واحملأاكة الفنية اليت تناقش الواقع يف أأدق تفاصيهل ،فهل الروايئ مطالب بنقل مبارش لواقع نعيش انهتاكه للقمي امجلالية كشلك من
أأشاكل ادلعاية؟ ،أأم جي ّمهل عىل حساب احلقيقة؟ ،أأم حياكيه جامليا دون تزييف ،مع تفعيل جتربة روائية ّ
توظف قطعا أأجناس ية جماورة يف توجيه مسارات الواقع يف
اجتاه ممارسة القمي وانهتاكها؟ ،أأي موقع أأخذ املنجز الروايئ يف س ياق هذه التساؤلت من حيث الكثافة واحلضور ،والوعي والالوعي ،والقراءة والتلقي؟
مهنجية ترمجة املصطلح اللّساين التّداويل
د .أأحالم بن معرة،
جامعة محمد ملني دابغني سطيف  ،2اجلزائر
ّ
ّ
تع ّد هم ّمة ترمجة مصطلحات التّداولية من أأعظم املهام اللّغويّة يف العرص احلديث؛ ذكل أأ ّن مصطلحاهتا يف جلها وافدة اإىل اللغة العربيّة من لغات أأخرى؛ وبني رصامة
وضع املصطلح ،وتعدّد س ياقات الاس تخدام ،ورربات املس تخدمني ،أأعاجل اإشاكليّة هم ّمة تمتث ّل يف ما ييل :هل ُوفق التّداوليون العرب يف ترمجة مصطلحات
التّداولية؟ وما مدى حتقيقهم للتّوحيد؟ ل إالجابة عن هذه الإشاكليّة أأنطلق من الفرضيّة التّالية :أأما حان الوقت أأن يقع الإجامع عىل مصطلح عريب یكون حال ملعضةل
املصلح يف اللّغة العربيّة؛ منه أأتناول يف مقاليت النّقاط التّالية:
واقع ترمجة املصطلح التّداويل يف الوطن العريب؛مهنجية ترمجة املصطلح التّداويل "دراسة مقارنة لامنذج من ترجامت لقواميس وكتب تداولية مهنا :ترمجة القاموس املوسوعي للتّداولية ،معجم حتليل اخلطاب،وا ألسلوبية جلورج مولينيه ،التداولية اليوم عمل جديد للتواصل ،التداولية من أأوسنت اإىل رومفان ،ومتابعة املقابالت العربية املوضوعة للمصطلحات الأجنبية يف كتاب
يف أأصول احلوار وجتديد عمل الالكم ،ولسانيات التّلفظ وتداوليات اخلطاب...اخل ،ابعتبارها معامج وكتب تناولت بكرثة املصطلحات التّداولية؛
اقرتاح بعض ما يسامه يف توحيد ترمجة هذه املصطلحات.البعد التداويل يف اخلطاب القرأين من خالل سورة احلجرات
د .الرشيف مرزوق،
جامعة أأم البوايق ،اجلزائر
التداولية عمل جديد للتواصل ،يدرس الظواهر اللغوية يف جمال الاس تعامل .ذلا فالتداولية متثل حلقة وصل هامة بني حقول معرفية جديدة ،مهنا الفلسفة التحليلية،
و عمل النفس املعريف ،وعلوم التواصل .ولقد حيض البعد التداويل يف اخلطاب القرأين ابهامتم العديد من الباحثني .وتزخر املكتبة القرأنية ابللل من ادلراسات
املتنوعة ،ومن عدة زوااي واختصاصات ،تكشف للباحثني واملهمتني الكثري من ارسار كتاب هللا وكنوزه .وما أأعظم ادلراسات اللغوية وا ألدبية ،إاذا اكنت مبنية
ومؤسسة عىل كتاب هللا القرأن الكرمي اخلادل الشامل .ويف هذه املداخةل جتلية لبعض جوانب هذا البعد ،من خالل سورة احلجرات ،اليت تمتزي بطبيعة املوضوعات
الاخالقية والاجامتعية اليت تعاجلها ،ويه تضع بني يدي املؤمنني مهنجا متاكمال للحياة الاجامتعية املثىل .وميكن معاجلة املوضوع من خالل العنارص التالية :تعريف
مصطلح التداولية-تعريف مصطلح اخلطاب-تعريف مصطلح اخلطاب القرأين-خصائص اخلطاب القرأين -التعريف بسورة احلجرات-مفهوم الفعل الالكيم-الافعال
الالكمية املنبثقة عن الانشاء يف سورة احلجرات :أأفعال الهنيي -أأفعال ا ألمر-النداء -الوعد.
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ترمجة فلسفة احلضارة عند ماكل بن نيب اإىل العربية :كتاب  - vocation de l’Islamأأمنوذجا
عائشة اإميان بَلَ َمان،
معهد الرتمجة ،جامعة اجلزائر  -2أأبو القامس سعد هللا ،اجلزائر
خصوصا وظيفة ابلغة ا ألمهيّة من حيث اإهنّ ا وس يةل لنقل رساةل املفكّرین اإىل أأجيال املس تقبل للتخطيط من أأجل حدوث
اإن ترمجة الفلسفة معوما وفلسفة احلضارة
ً
أ
الهنّ ضة وختليص احلضارة الإسالميّة من ّالركود القاتل اذلي تتخبّط فيه .وعليه جاء حبثنا ليتناول مسأةل ترمجة فلسفة احلضارة يف فكر ماكل بن نيب من الفرنس يّة اإىل
العربيّة وهو أأحد أأمه الفالسفة املهمتّني مبشالكت احلضارة الإسالميّة .ويلقى موضوع ترمجة الفلسفة منذ بضع س نوات صدى قو ًاي دلى الفالسفة واملرتمجني عىل ررار
دريدا وریكور وبرمان وميشونيك وحديثًا لدمريال ،إالّ أأ ّن املهتّمني به عند العرب قليلون جدً ا وناكد جنزم أأهنّ م يعدّ ون عىل ا ألصابع ،ولع ّل أأبرز من اه ّمت بنقل
الفلسفة اإىل العربيّة يف العرص احلديث الفيلسو ُ املغريب طه عبد ّالرحامن اذلي وضع نظريّة لرتمجة الفلسفة اإىل العربيّة ويه نظرية قامئة عىل توجه تداويل و أأخاليق
يتبىن التأأصي َل سبي ًال لنقل الفلسفة وابلتايل أأقلمهتا مع جمال التداول العريب الإساليم .اإل أأن خصوصية الفلسفة الإسالمية يف فكر ماكل بن نيب ،اليت وإان اكنت
بغري العربية ،تدفعنا لطرح الإشاكلية التالية :اإذا اكنت ترمجة الفلسفة الغربية تتعارض يف عديد النقاط مع اجملال التداول العريب الإساليم وتتطلب طريق ًة ترمجي ًة
مناس ب ًة لنقلها ،مفاذا اإذن عن طريقة ترمجة فلسفة احلضارة يف فكر ماكل بن نيب؟ وكيف يتعامل املرتمج مع خصوصية الفكر الإساليم غري الناطق ابلعربية؟ س نحاول
الإجابة عىل هذه ا ألس ئةل وغريها عن طريق دراسة حتليلية نقدية يف ضوء نظرية طه عبد الرحامن لامنذج من كتاب  vocation de l’Islamملاكل بن نيب.
اإماكنيات التنبؤ يف حنو امجلةل العربية
د .سعد عبد احلسني فرج هللا،
جامعة البرصة ،العراق
امجلةل يه موضوع النحو العريب نظرية وتطبيقا  ،وقد فطن علامء النحو العريب اإىل العالقة اليت تؤلف اللكامت يف امجلةل الواحدة  ،تقرب  -اإىل حد ما  -اإىل ما
ُفرس طبيعة العالقة
يصطلح عليه لساني ًا بـ( قيود الانتقاء)  ،و أأقرب اإليه ما ّمساه بعض اللسانيني العرب بـ( قيود التوارد) وهو مفهوم اتبع للبنية العميقة مهنا  ،وبه ت ّ
بني اللكامت املركبة يف تركيب حنوي اتم ما  ،اإهنّ ا عالقة ختترص القمي املعجمية والنحوية معا يف حاةل بناء امجلةل املفيدة ؛ حفيامن يبد أأ املتلكم ابللكمة ا ألوىل للجمةل فاإهنا
تس تدعي لكمة ترتاكب أأو تضام معها  ،معىن وتركيب ًا  .ومن هنا تربز فكرة التنبؤ اليت ُط ِر ْ
حت لسانيا ويه فكرة مرتبطة بقانون تأأليف الالكم وقواعد امجلةل العربية
بنحوها املوروث  ،اليت تصف جانبهيا الشلكي  /المنطي وادلليل معا يف بناء امجلةل .يسعى الباحث اإىل التحقق من صدق فرضية التنبؤ يف امجلةل اللغوية مع اإماكنية
التعممي يف مس توى اللغة العربية الفصيحة .ويمت ذكل من خالل اختبارین ُیرصدُ فهيام التنبؤ والكهام يستند اإىل قواعد اللغة العربية الرتكيبية؛ ا ألول مهنام ،جاء عىل
صورة فرضية تصورية جتريدية تس بق ا ألداء اللغوي (احلدث) أأي اإماكنية توقع صورة التعبريعن حدث واحد لأكرث من متلكم اختربوا احلدث نفسه ابلزتامن .أأ ّما
الفرض الثاين ف ُيعىن ابلتنبؤ يف حلظة بدء الرتكيب ،بلحاظ قيود التوارد ،مث مقارنة نس بة التحقق الواقعية مهنام بناء عىل قوة التنبؤ .وتدمع مشلكة البحث املطروحة -
من خالل احلقل اللغوي  -العلوم الانسانية يف سعهيا للكشف عن فاعلية التفسري وواقعيته يف حقولها.
الفاريس ودوره يف حركية ّالرتاث الأديب العريب القدمي
العقل
ّ
د .بلقامس شعبان،
جامعة محمد ملني دابغني سطيف ،2اجلزائر
ديب العريب القدمي يُدرك ِمن غري عنا ٍء البصمة النادرة للعقل
الفاريس و ُمسامهته اجل ّبارة يف التقعيد والتّنظري وبلورة املعار  ،فقد
ا ّإن ادلارس املنصف للموروث الأ ّ
ّ
مهنجي ّ ،مث اش تغلت كوكب ٌة من ادلّ ارسني عىل تصنيف ا ألجناس ا ألدبية القدمية وتوصيفها ،ويف املقابل
اس هت ّل ُروادُه ميدان التدوین و ِحفظ النّصوص برويّة واقتدار ّ ٍ
جادت قرحي ُة ُشعراء الفرس و ُكتّاهبم بفيض من النصوص ،أأق ّل ما ميكن أأن ت َ
العريب اذلي ظ ّل أأسري ا ألشاكل القدمية ،كام همّدت
ُومس بِه؛ أأهنّ ا فكّت اخلناق عن الشّ عر ّ
الطريق لوثبة معرفية كبرية مبا ج ّد فهيا من أأشاكل نرثيّة ُرسعان ما أأزاحت همينة الشّ عر الطويةل عىل اذلهنية العربية ،و أأحدثت خلخةل يف العقل العر ّيب سواء من
العريب استمثر يف العقل الفاريس علْام
حيث ُرؤية الوجود ،أأو أأنساق التفكري ،أأو أأمناط الكتابة و أأساليهبا ،وعليه ل ن ُغايل ا ْإن ا ْعرتفنا – عن قناعة و ّ
تبرص -أأ ّن الأدب ّ
وشعرا ونرثا ،ولول ذكل ما بلغت العربي ُة ما بلغ ْته من ُبرو ٍز وانفتاحٍ ،ول ْ
احتوت مكتباهتُ ا ما احتوتْه من ُكنوز فاقت ُشهرهتُ ا ا ألمصار ،و أأمام ُمعق الثقافة الفارس ية
ديب رفيع ٍ ،ارتأأينا يف هذه الورقة البحثية استنطاق
وحيویهتا ،واحتاككها ابلثقافة العربية الإسالمية تثاقُفا وعطاءا ،وت َبعا ملا خلّفته ُزبدة ال ُقرون ا ألوىل من اإنتاج أأ ّ
بعض الامنذج الشعرية والنرثية لس تخالص بعض التاميت والقمي اخلادلة املبثوثة فهيا ،أل ّن النص ا ألديب – يف اعتقادان -يُؤدّي دورا ابرزا يف نقل احلُموةل الثقافية من
أأ ّمة اإىل أأخرى ،والاش تغال عليه نقداي يُنتج َم ْعرفَة بطبيعة تكل ا أل ّمة ،وعن زاوية املقاربة ارتأأينا أأن ن ُمو ِقع ادلراسة يف فضاء النقد الثقايف اذلي يُويل أأمهية للمؤررات
الثقافية والس ياس ية والعقلية والفكرية يف عالقهتا ابلنص ،إا ْذ ُحياول حتليل النص عرب كشف أأنظمته العقلية.
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املثاقفة املعجمية قراءة يف كتاب جان بريفوست  :أأسالفنا العرب ما تدین هلم به لغتنا
د .رمية برقراق،
محمد ملني دابغني سطيف ،2اجلزائر
ل مراء يف أأ ّن اللّغة العربية اليوم حتتل ماكنة هامة ،ليس ألهنّ ا اللّغة الرمسية مخلس وعرشین 22دوةل ومخسامئة ومثان وثالثني مليون متلكم  235فقط ،وإانّام
لس تقطاهبا عديد املقارابت :املقاربةالتارخيية/احلضارية واللسانية ا إلتميولوجية...اإخل ومن القراءات اجلديدة قراءة  Jean Pruvostا إلتميولوجية .حيث يرسد بريفوست
 Jean Pruvostا ألس تاذ املعجمي جبامعةUniversité de Cergy-Pontoiseحاكية مخس مائة 222لكمة فرنس ية من أأصل عريب ،وذكل يف كتاب من
الكتب احلديثة املوسوم بـ  Nos ancêtre Les Arabes ,ce que notre langue leur doitأأسالفنا العرب ما تدین هلم به لغتنا الصادر يف  . 2222و
يأأيت العنوان يف معارضة ساخرة ) (Parodieلعنوان " أأسالفنا الغال " les Gaulois ancêtre Nos Ernest Lavisseإلرنست لفيس .أأهدا البحث :تعد
اللّغة العربية املصدر الثالث اذلي اقرتضت منه اللّغة الفرنس ية معجمها اللّغوي ،بعد اللّغة الإجنلزيية واللّغة الإيطالية ،وابعامتد بريفوست عىل املقاربة ا إليتميولوجة
 ،Etymologieفقد حدد عوامل التأأثري يف عصور ا ألنوار العربية .ا ألس ئةل اليت جييب عهنا البحث :وقد أأاثر الكتاب جضة،وردود فعل متباينة ،حناول أأن نتوقف
عند بعضها مناقشني منطلقات أأطروحة الكتاب :مفا يه ماكنة اللّغة العربية داخل اللّغة الفرنس ية؟ وهل هذا العنوان املثري ذو مقصد مادي للبيع فقط حيقق
الوظيفة الإررائية ( )Fonction séductriceمبصطلح جريار جنيت  ، Gérard Genetteأأليس هو القائل يف عتباته Seuilعىل لسان «: " " Furetière
العنوان اجليد هو أأحسن مسسار للكتاب »Un beau titre est le vrai proxénète d'un livre؟ أأم هو حبث جاد ،يقر أأ ا ألصول التارخيية ،وحيفر يف
الطبقات اجلينولوجية حبثا عن عالقات املثاقفة ؟مفا هو منطوق اخلطاب وما املسكوت عنه يف التصور الفرونكوفوين؟ وهل هذا الاقرتاض اقرتاض رضورة
( )Nécessitéأأو اقرتاض اعتبار( )Prestigieuxوإاىل أأي مدى هتدد العربية/لغة القرأن اللغات ا ألوروبية ومترضها ؟
بوح العتبات :دراسة يف دلةل عتبة العنوان يف القصة العامنية القصرية
د .سلطان بن سعيد بن محمد الفزاري،
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ابلرس تاق ،سلطنة عامن
يأأيت الاهامتم بدراسة العتبات النصية يف القصة القصرية؛ نظرا ملا لها من دور يف فهم خصوصية النص وحتديد جانب أأسايس من مقاصده ادلللية ،وهو اهامتم
أأحضى يف الوقت الراهن مصدرا لصياغة أأس ئةل دقيقة تعيد الاعتبار لهذه العتبات النصية ذات ا ألنساق املتنوعة ،وقوفا عند ما ميزيها و ّ
يعني طرائق اش تغالها .ول
شك أأن هذه العتبات النصية ختترص علينا وجوه التأأويل – اإىل حد ما -عند قراءة القصة القصرية ،كام حتمل رؤية متاكمةل ملمة تعرب عن تصور مامتسك مما جيعل
القصة بعتباهتا نصا واحدا .اإن دراسة العتبات النصية يف القصة العامنية القصرية أأمر همم ،فهيي ليست حلية شلكية بل تقدم خدمة قرائية وجاملية ملتلقي النص
القصيص العامين ،وليس من املبالغة القول اإنه ل تكمتل دلةل بعض النصوص اإل هبا ،وقد يبقى النص رهن هذه العتبات ،كام قد ُحيدث رياهبا اإشاكلية تأأويليه حيول
بني املتلقي وفهم النص فهام دقيقا .هذه املسأأةل دفعت الباحث لتبين فكرة دراسة دللت عتبة العنوان يف القصة العامنية القصرية ،من خالل تتبع جتلياهتا يف النصوص
القصصية العامنية احلديثة ،وتعر عالقهتا مبنت النص القصيص العامين القصري ،ومدى تأأثريها فيه جامليا .تعمتد ادلراس ية احلالية املهنج الس مييايئ مرتكزا تدرس من
خالهل تكل العتبات النصية ،وتفرسها ،كام تس تعني ابملهنج الوصفي التحلييل للكشف عن دلةل بعض الرموز للوصول اإىل أأهدافها.
املعري أأمنوذ ًجا-
املتخيّل البرصي يف شعر املكفوفني  -أأبو العالء ّ
د .صالح ادلّ ین محالوي،
جامعة اجلزائر ،اجلزائر
ِ
لك معل ّفين ،و اخليال أأساس ّ
الصور املس تخدمة عند الشّ عراء و يه عامد ّ
لك صورة؛ فبه ُیكرس احلاجز اذلي يبدو عص ًّيا عىل العقل
الصورة البرصيّة من أأكرث ّ
ّ
ی
َ
ٍ
ِ
اخلاريج داخل ًّيا وادلاخيل خارجيًّا و َجيع ُل من ّ
واملادّة ،فيَجعلُ
فكرا ُوحييل الفكرة اإىل طبيعة ،وهو امللكة اليت توصلنا اإىل احلقيقة ،لام متتّع به من قدرة عىل
الطبيعة ً
ّ
ُ
الصورة البرصيّة يف أأساس
احلس ،اإذ أأ ّن ّ
تقريب البعيد و عقد أأوارص القرابة بني املتضادّات و املتنافرات ،كذكل تكوین صور ذهن ّية ألش ياء غابت عن متناول ّ
ل
ّ
وجداين ٌ
حاسة البرص نفسها ،حيث يسخّرها الفنّان يف التلقّي و ا متيل ،و ل ميرتي أأحد يف
تكویهنا شعور
ٌّ
غامض تناوهل اخليال ،وتعود أأمهّيهتا يف الشّ عر اإىل أأمهّية ّ
ّ
الصور البرصيّة أألفاظ ّالرؤية و املشاهدة و املعاينة ،واللحظ و غريها،
تغين عن هذا النّوع من التّصویر حىت عند املكفو ؛ اذلي يس تخدم خللق ّ
أأن الشّ اعر لن يس َ
املعري عىل ّالرمغ من عامه أأن يقدّم صورا برصيّة حافةل ابدلّ للت و الإمياءات؛ اإذ جعل مهنا جمالً للتحدّ ي و اإثبات شاعريّته ،و ابتاكر
و قد اس تطاع أأبو العالء ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مع
صو ٍر غري مأألوفة غاية يف ادلقّة؛ منبثقة من خم ّيةل واسعة و بصري ٍة جعيبة؛ متدً اعىل تراسل حو ّاسه،و ذكل من خالل امجلع بني ا ألنساق املعرفية املوروثة و ا ألنساق
املعرفيّة ّاذلاتية.
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ألليات الامتسك النيص يف منفرجة ابن النحوي
د .فوزية دندوقة ،
جامعة محمد خيرض -بسكرة ،اجلزائر
نتوسل يف هذا املقال مبهنج التحليل النيص اذلي يسعى لمتيزي النص من الالنص ،وغايتنا من هذه ادلراسة تبيان مجموعة ا ألدوات الشلكية وادلللية اليت تعاضدت
لتحقق للقصيدة املنفرجة متاسكها ،حبثا عن العالقات أأو ا ألدوات الشلكية وادلللية اليت تسهم يف الربط بني عنارص النص ادلاخلية واخلارجية ،فالامتسك النيص
هيمت ابلعالقات املوجودة بني أأجزاء امجلةل ،وبني امجلةل وامجلةل ،وذكل ابلرتكزي عىل كيفية تركيب النص كرصح دليل ،والتعر عىل ما هو نص وما ليس بنص،
جبو َد ِة ِ ّ
الش ْع ِر
اإضافة اإىل الربط بني امجلل املتباعدة زمنيا .و(املنفرجة) يه قصيدة ُمش متةل عىل أأربعني بيتًا ،قال عهنا أأبو العباس النقاويس اإهنا قصيدة شَ هِدَ ْت لصاحهبا ْ
ساليب البالغ ِة َبال تلكّف؛ ْبل مبقتىض السلي َقة ،وجودة الطبيع ِة ،وذكل سبب اختيارها مدونة لدلراسة اللسانية النصية.
وإاتْقا ِنه ،واس تعامل أأ ِ
الكتاب و القرأن اختال اجلذر و املعىن  :اإعادة قراءة يف النص القرأين
ايمسني حامت بديد الابراهميي و محمد رايض هلول،
جامعة كربالء ،العراق
تناول البحث لكمة قرانية هممة ذكرت ( 262مرة) مائة و اثنان وس تون مرة أأل و يه مفردة (الكتاب) و اختلف فهيا و املفرسون و علامء اللغة ،انقش البحث
ادللةل اللفظية للكمة الكتاب الواردة يف القران الكرمي ،من خالل نقد و نقض اراء املفرسون و علامء اللغة ،واثبات ان لكمة الكتاب لها مدلولها اخلاص هبا و اهنا
غري مدلول لفظة القران ،و يه عمل خاص اعطاه هللا س بحانه و تعاىل لنبيائه و ملن اصطفى من عباده  ،وبذكل نصل اإىل اطروحة جديدة و يه ان الكتاب أأوسع
من القران و التوراة و الاجنيل.
الرتمجة الفورية من منظور املقارابت متعددة التخصصات
د .نفيسة موفق،
معهد الرتمجة ،جامعة اجلزائر  ،2اجلزائر
نعزتم يف هذه املشاركة تسليط الضوء عىل ختصص يعترب نوعًا ما حديث العهد أأل و هو دراسات الرتمجة الفورية ،اإذ مل ينفصل هذا ا ألخري عن الرتمجة التحریرية
معوما اإل منذ زمن قصري رمغ اإيغاهل يف القدم و امتداد أأصوهل و أأوىل متثالته اإىل عهود بعيدة .شهدت الرتمجة تطورا من حيث املقارابت و ادلراسات ،و مل تكن
الرتمجة الفورية اس تثنا ًء يف ذكل فلقد شهدت يه ا ألخرى تطورا محلها من عاملها اللغوي ا ألصيل اإىل عوامل أأخرى تداخل فهيا العلمي ابلنفيس و ابلإدرايك .ستمتحور
مداخلتنا حول تتبع مسار تطور دراسات الرتمجة الفورية كتخصص مس تقل بذاته و دور العلوم احلديثة مثل عمل النفس ،و عمل النفس الإدرايك و العلوم العصبية
و الرايضية يف حماوةل فهم أللية الرتمجة الفورية و مدى صعوبهتا هبد اإعادة صياغة نظم فكرية تسهل معلية تدريسها للطلبة و نظرايت تؤسس لهذا التخصص
اجلديد .غري أأن هذه املدارس ل تتفق ابلرضورة يف طرحاهتا و أأحياان كثرية ترتاشق بيهنا لكام تعلق ا ألمر ابحلسم يف مدى ِعلميهتا أأو تأأثريها عىل تعلميية الرتمجة
الفورية .وللوقو عىل لك هذه النقاط قسمنا معلنا اإىل احملاور التالية :
 -2مدخل اترخيي
 -2ظهور أأوىل بوادر الرتمجة الفورية
 -3البداايت الأاكدميية
 -4ادلراسات الأاكدميية املمهنجة  Liberal Arts :و Natural Science
 -2الربوتوكولت.
و يف اخلتام نأأمل أأن يسهم هذا املقال يف نقل واقع دراسات الرتمجة الفورية بشلك يسمح للباحث العريب خوض هذا اجملال املهجور يف دراساتنا العربية.
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تاكمل املناجه النقديّة اإسرتاتيجية طموحة لتحليل اخلطاب  :حنو مقاربة عابرة للتخصصات
د .هدى عامري،
جامعة أأمحمد بوقرة بومرداس ،اجلزائر
ل یزال سؤال املهنج يف احلقول املعرفيّة الإنسان ّية جمال للنقاش واحلوار حول طبيعته والرؤية الفكريّة والإيديولوجية اليت تؤطر معل املفكر الباحث ،لتبقى املناجه
ديب وتفجري خواصه الفنيّة وتقدمي قراءة
النقديّة عىل تعدد أأطرها املرجعيّة وتنوع روافدها املهنجية أأحادية البعد اخزتالية املعرفة يف سعهيا ادلامئ اإىل حتليل اخلطاب ا أل ّ
الاجامتعي يف مقاربهتا للخطاب ،أأو أأهنّ ا حاولت تقديس
خيي،
شامةل غري منقوصة ،اإذ أأهنّ ا ظلّت خملصة ألسسها الفلسفية كام هو حال املناجه التقليدية النّ ّ
ّ
فيس ،التار ّ
النّص ابملقام ا ألول؛ فعمدت اإىل تس يجه وعزهل عن حميطه وهذا ما قامت به اللسانيات والبنيوية و التفكيكية والسميائيات يف اس تحداث ألليات قرائية لفك شفرات
النّصـوص الّيت تكتنه معقه هذا القصور املهنايج أأفرز نزوع حنو البحث عن عنارص التاكمل بني احلقول املعرفيّة ملقاربة النّص للخروج من متاهة التأأويل .تسعى
هذه الورقة البحثيّة اإىل تبيان العقبات الّيت ّمرت هبا املناجه أأحادية الرؤية يف حتليل اخلطاابت مبختلف رضوهبا ،وتبتغي الكشف عن الرؤية التاكملية الّيت تسعى
اإىل اس تعادة دور العلوم الإنسانيّة املتامخة للخطاابت ا ألدبيّة واليت تشاركها يف انشغالهتا املعرفيّة يف حتليل اخلطاب ّاذلي أأصبح ملتقى للتخصصات املتجاورة بعد
التطورات املعرفيّة السوس يولسانية وانفتاح نظرية حتليل اخلطاب عىل ا ألنرثوبولوجيا وعمل النّفس املعريف واللسانيات والتداوليات وغريها ،مما مسح لها ببناء جسور
التفاعل ،وإاقامة مقارابت عابرة للتخصصات تدقق يف ش بكة التفاعالت بني ميادین املعرفة املتنوعة  .وعليه ،حندد الإشاكلية البحث اكليت  :اإىل أأي مدى يس تجيب
حتليل اخلطاب للمقارابت القامئة عىل فكرة التاكمل املعريف؟
تعريف املدن يف املعجم العريب بني التسويق اللغوي والرتوجي الس يايح -تلمسان أأمنوذج ًا-
د .عبد القادر س ّاليم و هجرية نقاز،
جامعة تلمسان ،اجلزائر
مما ل شك فيه أأ ّن للتعريف ابلبدلان د َْو ًرا حم َْو ًراي يف صناعة الس ياحة وتمنيهتا ،ذكل أأنه غالبا ما ختتلف أألس نة الس يّاح وتتباین ثقافهتم ،ولتنجح ادلوةل املس تقبةل يف
وجب علهيا اإجياد وس يطٍ بيهنم وبني الساكن احملليني كفيلٍ بتحقيق اندماهجم اللغوي والثقايف .وذلكل تسعى ادلراسة التالية اإىل الوقو عىل تعريف
اس تقطاهبم َ
املتوسط يف ضفّته اجلنوبية ،وذكل
تلمسان يف بعض معامج البدلان واملعامج ا ّ
ملتخصصة ذات الصةل بوصفها حارضة جذب للس ياحة يف اجلزائر وممث ّةل لبدلان البحر ّ
ن
مبا یكفل الإفادة من قاموسها اللغوي معوم ًا ،واملواقعي عىل وجه اخلصوص ،يف وضع مرسد ،أأو قاموس مواقعي(طوبو ميي) حيقّق لها التسويق اللغوي والرتوجي
الس يايح يف أ ٍن .ويه حماوةل نرى فهيا فكرة متقبّةل لإجراء حبوث مشاهبة يف ادلراسات املواقعية حول بدلان الوطن العريب ،تكون أأكرث معق ًا وإاررا ًء وإاحاطة
مبوضوعها.
جغرافية اللهجة واتثريها عىل الهوية امجلاعية
فایزة قالل و خدجية قالل،
جامعة وهران  22و جامعة اجلياليل ايبس س يدي بلعباس ،اجلزائر
اإن اإشاكلية اللغات واللهجات طرحت نفسها مكوضوع جدیر ابلإهامتم من قبل الباحثني واخملتصني ما يسمح مبعرفة حقل اللسانيات اجلغرافية وجاءت هذه ادلراسة
لتتناول أأمهية البيئة اجلغرافية يف تسجيل خمتلف الظواهر اللهجية واللغوية واليت تنشأأ نتيجة اإنعزال مجموعة من الناس عن مجموعة أأخرى ما يؤدي اىل وجود لهجة
ختتلف عن لهجة أأخرى تنمتي اىل اللغة نفسها ،تعمل عىل ترس يخ ممارسات جديدة دلى الافراد فتنتج ش بكة من الرموز والتعبريات اليت تعكس املكوانت ا ألساس ية
للهوية وفق عالقة الإنامتءاليت يتبناها لك فرد فتتشلك بذكل الهوية امجلاعية حبيث تتجمع عنارصها وتطبع امجلاعة بطابعها عىل مدار اترخيها من خالل تراهثا الإبداعي
(الثقافة) ووسطها الاجامتعي (البيئة)ذكل أأن تعدد اللهجات واختالفها ومتایزها من منطقة اىل أأخرى يؤرر عىل الهوية امجلعية وخيلق الرصاع بني أأفراد اجملمتع الواحد
وينشأأ اجلهوية الفكرية وابلتايل عدم وضوح املالمح احلقيقية للهوية وعليه نطرح السؤال الايت :مفا تمتثل جغرافية اللهجة وما مدى تأأثرياهتا عىل الهوية امجلاعية؟ تربز
أأمهية هذه ادلراسة من خالل حماولتنا ربط املفاهمي بني جمالني يف السوس يولوجيا واللغات الفرع اذلي هيمت بدراسة اللغات وكيفية توزيع اللهجات عىل خمتلف مناطق
العامل ،واجملال اذلي يدرس الهوية امجلاعية كظاهرة اإجامتعية ودراسة الأنساق الاجامتعية والثقافية املكونة لها .ختتلف املناجه اليت يرشكها الباحث يف حقل دراس ته
ابختال املواضيع ،ولقد اعمتدت ادلراسة عىل املهنج الوصفي التحلييل واذلي يعمتد عىل حتديد التعاريف الاصطالحية واللغوية للهوية واللهجة والتحلييل يعمتد عىل
حتليل الظاهرة كام يه يف الواقع .وعليه نس تنتج مما س بق أأن جغرافية اللهجة تنتج ش بكة من التعبريات الشائعة وادلللت لبناء منط الاس تعدادات وتكييف الفرد
لالنامتءللجامعة الاجامتعية من خالل اإعادة انتاج هوية مجعية داخل النسق اجملمتعي.
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احلجاج البالري يف رساةل الامام احلسني عليه السالم اىل معاوية
د .فاطمة عبد زيد شوین اخلزاعي،
جامعة الكوفة ،العراق
أأي عامل يعيش يف زمن حرية التعبري وابداء الر أأي ،سو يعيش يف جحاج مفتوح عىل الاصعدة مجيعا سواء أأاكنت س ياس ية ،أأو اإعالمية ،أأو ثقافية ،أأو اجامتعية،
واحلجة اصبحت يف زمن ادلميقراطية ركزية هممة تقوم علهيا احلياة ويس تعملها الناس كسالح لدلفاع عن حقوقهم و أأرامه واثبات ما یرومون اليه بتقدمي احلجة ادلامغة
والر أأي الصائب ،ولكام اكنت احلجة متينة مرتكزة عىل ادةل حقيقية تكون اقوى و أأكرث تأأثري يف الطر الثاين ويف املتلقي ايض ًا ،والالكم عن احلجاج دفعين اإىل سرب
اروار عمل لساين جديد ميت بصهل اإىل الواقع املعاش وهو عمل احلجاج أأو موضوع احلجاج .ولتحقيق هد البحث مت التقس مي عىل اربعة مباحث س بقهم هماد تضمن،
تعريف احلجاج لغة واصطالح ًا ،وتناولت يف املبحث ا ألول (احلجاج ابلس تعارة) واكن نصيب املبحث الثاين(احلجاج ابلكناية) وحتدثت يف املبحث الثالث
عن(احلجاج ابجلناس) وتضمن املبحث الرابع( احلجاج ابلتقابل ) مث جاء بعدها ملحق يتضمن رساةل الامام (عليه السالم) حىت يتس ىن الاطالع علهيا بيرس ول
نثقل البحث بكرثة الهوامش ،مث اهنيت البحث خبامتة محلت أأمه النتاج ،وثبت املصادر واملراجع.
لباين  :أأنواعه ،وطرائق التعبري عنه
احلوار يف الأحاديث الصحيحة واملوضوعة يف سلسليت الأ ّ
اص،
احلر ّ
جامل بن زهران بن محمّد ّ
جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عامن
النيب ﷺ ،ومنط یكون بدء احلوار فيه من املس هتدَ ابحلديث .هناك ثالثة أأنواع
یرد احلوار يف ا ألحاديث الصحيحة عىل منطني :منط یكون بدء احلوار فيه من ّ
متنوعة بني
الثنايئ ،واملتواصل ّ
للحوار يف ا ألحاديث الصحيحة يه :البس يط ّ
الثنايئ ،واملتواصل متعدّد ا ألطرا  .طرائق عرض احلوار يف ا ألحاديث الصحيحة ّ
الإس ناد اإىل الغائب ،وإاىل املتلكّم ،وإاىل اجملهول ،وامجلع بني اإس نادین ،واملناوبة بني اإس نادین ،واس تعامل لغة اجلسد ،وحاكية قول الراوي بدل من اإس ناده .و أأ ّما
ا ألحاديث املوضوعة ،فاإهنّ ا ّقدلت ا ألحاديث الصحيحة يف منطي احلوار ،و أأنواعه ،ولكهنّ ا قرصت عهنا يف طرائق عرض احلوار ،فاقترصت عىل الإس ناد اإىل الغائب،
وإاىل املتلكّم ،وحاكية قول احملاور ً
بدل من اإس ناده.
البعد الإنساين يف اخلطب الس ياس ية للمرجعية ادلينية العليا  :دراسة يف ضوء حتليل اخلطاب
حسن اكظم حسني الزهريي،
اجلامعة املستنرصية  ،العراق
وقفت هذه ادلراسة املتواضعة عىل ما طرحته املرجعية ِّادلينية ال ُعليا من القضااي الإنسانية ِع ْ َرب خطب امجلعة الس ياس ية  ،واليت تتعرض للموضوعات الس ياس ية
والاجامتعية والاقتصادية والإنسانية املهمة اليت تُمثل أأمهية كبرية يف حياة املواطن هذه اخلطب اليت مت ِث ّل ً
مناطا لتشكيل ا ألحداث لرتصد عربها وبعيهنا ا ألبوية
أأحداهثا يف معايشة واقعية تنظميًا وتنفي ًذا ،وتشخيص الظواهر اليت تنتظم حتت لواء النازحني وعوائل الشهداء ،واجلرىح اذلین أُصيبوا اإصاابت ابلغة تس توجب
بوي لطرح هذه الظواهر الإنسانية حتقيق هد املرجعية الإنسا ِ ّين السايم وهو املطالبة حبقوقهم املرشوعة يف العيش
معاجلهتا نقل اجلرحي اإىل خارج البدل ،والغرض ا أل ِ ّ
إرهايب لبدلان العزیز ،عربت فهيا املرجعية ادلينية ال ُعليا عن الرؤى واملسارات اليت
حبرية وكرامة يف اجملمتع ،وتأأكيدً ا دلورمه يف حفظ البدل عند رزو طغمة داعش ال ِ ّ
رهايب اإىل ترك بيوهتم
كشفت عهنا خطب املرجعية ِّادلينية ،ويقوم هذا اخلطاب يف مجموعه بني طرفني اثنني  :ا ألول  :العوائل النازحة اليت أأجربهتا زمر داعش ا إل ِ ّ
ومدهنم  ،وعوائل الشهداء ،واجلرىح ذو الإصاابت اخلطرة اليت تس تدعي املعاجلة خارج البدل ،واملرجعية ادلينية جزء مهنم ويظهر هذا جليا من التحذیرات
واملناشدات اليت وهجها اإىل املسؤولني ٌّ
السلطة .يف هذه
لك حبسب ختصصه والطر الخر  :احلكومات املُتعاقبة ومعها احلكومات احمللية اليت بيدها زمام ّ
الصفحات س يدرس البحث تكل اخلطاابت دراسة يف ضوء حتليل اخلطاب ،الهد هو التعر عىل مامل يقوهل اخلطاب عرب حتليل هذه اخلطب ،وجاء البحث يف
نظري وقفت فيه عىل تعريف خمترص للخطاب ،والخر تطبيقي هو حتليل هذه اخلطب والكشف عن ا ألدوات اللغوية اليت وظفها املُنشئ،
مبحثني اثننيِ  :ا ألول ّ ِ :
ِ
ُّ
لك ذكل جاء مشفوعًا خبامتة ل َما توصل اإليه البحث ،وقامئة ابملصادر واملراجع اليت تو أك علهيا هذا البحث.
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واقع اللغة العربية يف املغرب العريب -اجلزائر أأمنوذجا-
د .صاحل مفقوده،
جامعة بسكرة ،اجلزائر
تتناول هذه املداخةل راهن اللغة العربية يف دول املغرب العريب من خالل دراسة وضعيهتا يف اجلزائر ابعتبارها منوذجا وعينة عن ادلول املغاربية .فتتطرق لواقع اللغة
عىل املس توى الرمسي احلكويم وعىل املس توى التعلميي يف املدارس والثانوايت واجلامعات ،وكذا املس توى الاجامتعي الشعيب ونظم التواصل الاجامتعي ،حيث
تزامح الفرنس ية العربية يف جمالت متعددة ،وتزامح من هجة أأخرى اللهجات احمللية اللغة العربية يف وسائل الإعالم ووسائل التواصل الاجامتعي وحىت داخل املنظومة
التعلميية .وتتطرق املداخةل لأس باب الهتميش والاحنسار اذلي تعاين منه العربية واذلي يندرج مضن أأس باب أأمهها  :ضعف املنظومات الرتبوية ورياب إارادة س ياس ية
ومرشوع حضاري لغوي .وختلص املداخةل اإىل اقرتاح الس بل والوسائل الكفيةل برد الاعتبار للغة العربية يف الوطن املغاريب والعريب والعاملي.
الأدوات اللّغوية و ّ
املبسط دراسة حتليليّة
العلمي ّ
الظواهر البالريّة يف اخلطاب ّ
ليىن محمد أأيوب،
اجلامعة اللّبنانيّة ،لبنان
العلمي ،يف ظ ّل ندورة
العلمي ّ
املبسط مضن اجلهود املبذوةل ملقاربة التّ ّ
حولت املعارصة يف اخلطاب ّ
تُدرج أأدوات البالريّة والظواهر اللغويّة املس تخدمة يف اخلطاب ّ
املبسط ،ل س يّام يف اللغة العربيّة ،ورياهبا التّام فامي يتعلّق برتاكيبه وفنونه البالر ّية ،مثلام وظائفه املتعدّدة .ومن هنا ،بدت
ادلّ راسات يف جمال حتليل اخلطاب العلمي ّ
ّ
املبسط ،ودراسة أأمهية اس تخداهما وإالقاء الضّ وء
رضورة و أأمهّية القيام بدراسة علميّة موضوعية نقوم فهيا برصد وحتليل الظواهر اللغوية والبالرية يف اخلطاب العلمي ّ
العريب والتّأأثري فيه ،ابلإضافة اإىل هم ّمهتا التّفسرييّة املسامهة يف معلية التبس يط .يتض ّمن الفصل ا ألول ليتض ّمن اإطار ًا نظرايً
عىل دورها وهم ّمهتا يف سبيل اإقناع القارئ ّ
ّ
ً
ل
العلمي،
عام ًا متناولً البالغة منذ نشأأهتا ،مروراً مبراحلها ووصول اإىل البالغة املعارصة ،ابلإضافة اإىل العلوم يف علوم اللغة املعارصة ،ومفهوم وإاشاكليات ا تّبس يط ّ
املبسط .أأ ّما يف الفصل
العلمي ّ
عىل املس توى اللغوي .كام اكن ل بدّ يف الفصل ا ألول من تناول أأساس يات ومبادئ حتليل اخلطاب ،وخصوصيات حتليل اخلطاب ّ
مدونة ادلّ راسة ،ويه مجموعة من املقالت العلميّة املبسطة ،مع حتديد معايري انتقاهئا ،وتصنيف معايري ادلّ راسة ،وعرض وتفسري ما مت استبعاده
الثاين ،فقد مت عرض ّ
مدونة ادلّ راسة
وإاقصاؤه عن نطاق ادلّ راسة .كام احتوى الفصل الثاين عىل الإطار التطبيقي العميل لدلراسة ،اإذ احتوى عىل معلية حتليليّة تطبيقية للك مقال من ّ
املبسط
العلمي ّ
عىل حدة ،عرب رصد الأدوات و ّالظواهر اللّغويّة والبالريّة اليت مت توظيفها يف ّ
مدونة ادلّ راسة ،مع الإشارة والتفسري للليات توظيفها يف اخلطاب ّ
املعارص .ابلإضافة اإىل عرض نتاج التحليل اب ألرقام والتفسري .علامً أأ ّن هذه ادلّ راسة ليس اإل حماو ًةل لس تنباط أأمهية ودور توظيف ا ألدوات اللّغويّة و ّالظواهر البالريّة
املبسط ،وابلتّايل يف معلية التفسري ونرش املعرفة ،اليت من شأأهنا التّأأثري عىل توهجات وس يكولوجية امجلهور ،ممّا قد يؤرر يف
العلمي ّ
الرتاثية واملعارصة يف اخلطاب ّ
بناء الفرد ،واجملمتع وا ألمة.
قراءة نقدية لقصيدة (رساةل اإىل اللغة العربية) لشاعر راشد عيىس
د .حنان غازي شالح املطريي ،الكويت
هيد هذا البحث اإىل قراءة نص (رساةل اإىل اللغة العربية) لشاعر راشد عيىس قراءة نقدية من خالل قضااي اللغة العربية و اليت عرب عهنا الشاعر يف قصيدته،
ويه قصيدة من ديوانه (حىت لو) ،يف حماوةل الكشف عن رؤية الشاعر و موقفه من الواقع  ،ومدى تفاعهل معه من خالل نظرته للغة العربية ،ودعوته اإىل المتسك
هبا ،حفالنا مع اللغة العربية تدعو اإىل الأىس ،ألننا ابإهاملنا لغتنا هنمل  -يف احلقيقة  -أأنفس نا ،وحضارتنا ،واترخينا ،وجمدان ،وتراثنا ،اإننا نعمل عىل ذوابن أأنفس نا يف
غريان ،مما يؤدي اإىل فقدان الهوية ،مث خلص البحث اإىل نتاج متعلقة بعنوان القصيدة و دللهتا الاجامتعية ،و لغة الشاعر و أأسلوبه و دللته ،و الصورة الشعرية
والوحدة العضوية و التشكيل.

01

املؤمتر ادلويل الس نوي اخلامس حول القضااي الراهنة للغات ،عمل اللغة ،الرتمجة و ا ألدب )،)WWW.LLLD.IR
 2-3فربایر ،2222ا ألهواز ،كتيب امللخصات
البعد اللغوي يف تفسري القرأن الكرمي  -تفسري القرطيب أأمنوذجا-
د .رشيفة زغييش،
جامعة ابتنة ،2-اجلزائر
تكتيس معرفة اللغة العربية أأمهية كربى يف معلية التفسري ،فالقرأن الكرمي نزل بلغة العرب ،ووفقا ألساليهبم يف التخاطب .قال تعاىل ( :اان َأ ْن َزلْ َنا ُه قُ ْرأانً ع ََرِب ًّيا لَ َعل ُ ُْك
ِ
ون )
ون الَ ْي ِه َأ ْ َجع ِم ٌّي َو َه َٰـ َذا ِل َس ٌان ع ََر ِ ٌّيب ُمب ٌِني) -النحل -223 :وقالِ ( :ك َتابٌ فُ ّ ِصلَ ْت أ َايتُ ُه قُ ْرأانً ع ََرِبيًّا ِل َق ْو ٍم ي َ ْعلَ ُم َ
تَ ْع ِقلُ َ
ون)  -يوسف - 2:وقالِ ( :ل َس ُان ِاذلي يُلْ ِحدُ َ
ِ
– فصلت .3- :فهذه الايت وغريها تؤكد أأن القرأن الكرمي ،وهو ابلتايل -حيمل لك خصائص اللغة العربية ،وعليه أأخذ الاهامتم ابللغة العربية يف معلية التفسري بعدا
قامي يسامه يف اإجالء معاين القرأن ،مما حيمت معرفة هذه اللغة ،و الإحاطة خبصائصها وممزياهتا ،للتوصل اإىل فهم حصيح للقرأن الكرمي ،يقول الشاطيب " :مفن أأراد
تفهمه مفن هجة لسان العرب يفهم ،ول سبيل اإىل تطلب فهمه من غري هذه اجلهة " .وقد أأدرك املفرسون ا ألوائل ،هذه قمية ،فظهرت اللغة العربية كأداة ابرزة
اس تعملوها يف بيان روامض مفردات القرأن الكرمي ،وميكن القول أأن التفسري يف مراحهل ا ألوىل ،واليت ميكن أأن نطلق علهيا املرحةل التأأسيس ية اكنت تعمتد عىل
املعاجلة اللغوية اإىل جانب املعاجلة ا ألررية ،هذه ا ألخرية تعمتد عىل التفسري ابملأأثور  ،ومن أأبرز ما كتب يف تكل احلقبة جند تفسري " جماز القرأن" أليب عبيدة معمر
بن املثىن (ت222 :ه) النحوي واللغوي البرصي ،وكذا تفسري "معاين القرأن" أليب زكراي الفراء (ت222 :ه) ،وهو تفسري قمي حوى الكثري من الفوائد اللغوية
ووجوه اإعراب لكامت القرأن الكرمي .يف هذه الورقة سنتعر عىل أأبرز أأعالم املفرسین اذلین خصصوا مساحة كبرية للمسائل اللغوية يف تفاسريمه ،مع الرتكزي عىل
تفسري القرطيب.
نقد التحقيق عند ادلكتور عيل جواد الطاهر يف كتابه  :فوات احملققني نقد لكتب حمققة من الرتاث
د .عيل جامس سلامن محمد الغراوي،
اجلامعة املستنرصية ،العراق
شهد العرص احلديث حتولً يف قراءة الرتاث ،وإاعادة انتاجه ،فرشع الغربيون بقراءته ،ووضع القواعد اليت ساروا عىل وفقها لتحقيقه ،مث توجه قسم من املسترشقني
اىل الرتاث الرشيق ،فأَعادوا احلياة اىل كثري منه ،بعد ذكل هنض علامؤان لإحياء تراهثم ،فاطلعوا عىل ما حقق منه ،واخذوا من الغرب قواعد التحقيق اليت رمسوها،
وما وجدوه منثور ًا يف الرتاث العريب والاساليم ،حفقق ما حقق من تراث الامة ولكن هذه احلركة العلمية مل تسمل ممن تطفل علهيا ،فأأنتج حتقيقات حادت عن
اجلادة ،فتصدى احلريصون عىل تراهثم لها ،فرشعوا اىل نقدها والاشارة اىل فائهتا ،فاكنت حركة ((نقد التحقيق)) تُقوم ما فات بعض التحقيقات ،وتد ّل عىل
اخفاقاهتا .فاكن ادلكتور عيل جواد الطاهر واحد ًا من امه اعالم تكل احلركة ،وتأأىت ذكل هل من حرصه عىل تراث امته اخملطوط واملطبوع ،يقف وراء ذكل قراءة
مس توعبة ذلكل الرتاث ،ومداومة عىل مصاحبته ،فهنض حمقق ًا ودارس ًا ل ألدب العريب ونقده ،وصار عنده (نقد التحقيق) درس ًا أاكدميي ًا .نرش ادلكتور الطاهر مقالت
عديدة عىل حتقيقات وجد فهيا ما يس تحق أأن يشار اىل فائته ،وتصحيح ما جانب الصواب يف أأمور عديدة ،وقد توج هجده هذا يف كتابه ((فوات احملققني)) .اإن
اذلي يقر أأ ما كتب ادلكتور عيل جواد يف نقده الكتب احملققة س يجد أأن ُه أأخلص لتقومي ما فات احملققني ،بال تعصب ،أأو جترحي ،ول حب ًا للتبايه ،فمل یكن متحامالً
عىل احد ،بقدر كونه اراد ان يقوم ما جانب الصواب من جوانب حتقيق النصوص ،ما هل عالقة به ،وتوجهيه اىل جادته الصحيحة متقن ًا ،خدمة لرتاث الامة ،ولقارئه.
لقد هنض حبثنا عىل مقدمة ،ومبحثني خصص املبحث الاول للحديث عن حركة نقد التحقيق املعارصة وخصص املبحث الثاين ملهنج ادلكتور الطاهر يف نقد كتب
حمققة .وخمتنا البحث مبا اس تنتجنا ُه منه وبقامئة الهوامش واملصادر.
أأرر الهيود وماكنهتم يف بعض اجملالت الأدبية والعلمية يف بالد الاندلس
د .جامس خادل محمد،
جامعة الانبار ،العراق
جمل
اكن للشعر ماكنة عظمية عند ا ألندلس يني عىل اختال طبقاهتم وثقافهتم ،وما نقل اإلينا عن ا متع ا ألندليس ،يدل عىل أأن الهيود تطلعت عيوهنم اإىل بالط امللوك
والامراء والوزراء ،ووصلوه ،واكن مهنم عدة وزراء ،ومن املعلوم أأن جمالس امللوك والامراء يف ا ألندلس اكنت تلعب دورا همام يف احلياة ا ألدبية ،فالشعراء اكنوا
ينالون من ملوكهم تقدیر وحظا وافر يف الوظائف ،والبعض مهنم ينالون قراب وماكنة عند ذوي السلطة واحصاب القرار ،فالغالب عند ا ألندلس يني أأن يعظم الشخص
اب ألندلس اإن اكن حنواي أأو شاعرا ،فاإن اكن القرب من جمالس امللوك وا ألمراء مقياسا من املقاييس اليت يقاس هبا ابئع هذا الاكتب أأو الشاعر ،وإان اكنت عطااي
هؤلء القامئني عىل أأمر ا ألدب يف ا ألندلس دليال أخر عىل ماكنة هذا الاكتب أأو ذاك الشاعر ،فال بد أأن یكون للهيود عالقة ابلأدب والأدابء والشعر والشعراء.
كام أأن اخملالطة اليومية للهيود مع عامة الناس مبن فهيم الشعراء ،لبد أأهنا تركت هلم أأررا ل ميكن جتاههل يف الشعر والنرث.
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مصطلح (الثقافة) – مفهومه ودللته وعالقته مبصطلح (احلضارة)
د .أأنفال انرص طالب محمد املوسوي،
جامعة البرصة ،العراق
يعد مصطلح الثقافة من أأكرث املفاهمي تداخ ًال وتعقيد ًا ،ويسعى هذا البحث اإىل تتبع ما يدل عليه مصطلح الثقافة لغ ًة واصطالح ًا ،مففهوم الثقافة ـ ابملعىن التقليدي
العام يف اجملمتع ـ مقارب للمعىن اللغوي للامدة يف اللغتني العربية والإجنلزيية اذلي حييل اإىل تمنية العقل والإحاطة من لك عمل بطر  ،وقد تعددت تعريفات مصطلح
الثقافة بتعدد احلقول املعرفية اليت سعت ل إالحاطة بأأبعاد هذا املصطلح موظف ًة اإايه مبا خيدم أأهدافها كعمل الاجامتع وا ألنرثوبولوجيا والإثنولوجيا واللسانيات والتارخي
والفلسفة وغريها .وخلص البحث اإىل سعة مفهوم الثقافة ومشوهل فهو ل یراد احلضارة بل يتضمهنا بوصفها جانب ًا من جوانب الثقافة ،وبعبار ٍة أأخرى ميكننا القول اإن
الثقافة تش متل عىل لك ما حييط حبياة الشعوب وعاداهتم ومعتقداهتم سوا ٌء أأاكنت تكل الشعوب منمتي ًة اإىل جممتع ٍ مدين متحرض أأم اإىل جممتع ٍ بدوي أأو قبيل ،اإذ اإن
مجيع الشعوب – عىل اختال درجة حترضها ومدنيهتا وتقدهما املادي  -متتكل ثقافة خاص ًة هبا تعكس رؤیهتا اإىل العامل.
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بخش
فارسی

پنجمین کنفرانس بین المللی ساالنه بررسی مسائل جاری زبان ها ،زبان شناسی ،ترجمه و ادبیات
( 51-51 ، )WWW.LLLD.IRبهمن  ،5911اهواز ،کتاب چکیده
اسناد لف ونشر در محکم تنزیل ترجمه به فارسی وتحلیل(ترجمه فوالند ومکارم شیرازی ونمونه های دیگر)
حسام عبد الحسن عبد،
دانشگاه بغداد  ،عراق
ترکیب (اسناد لف و نشر) از دو جزء اصلی شکل میگیرد :یکی لغوی(اسناد) با دو رکن آن  :مسند و مسند الیه ،و دیگری بالغی که عبارت
است از آرایههای معنایی در علم بدیع(لف و نشر) .اسناد لف و نشر از موضوعات مهم در فهم ترجمههای فارسی آیات قرآن است که دربرگیرنده
آرایه (لف و نشر) است .از این رو مترجم قرآن به زبان فارسی باید شناخت خوبی از آرایه لف و نشر داشته باشد تا بتواند نشر به لف اسناد دهد و
ترجمه شایستهای ارائه دهد .از این رو نگارنده روشی به شکل جدول ارائه داده است که به کمک آن بتوان هر نشری را به لف آن اسناد داد و
معنی روشن و آشکار عرضه کرد .ترجمههای فوالدوند و مکارم شیرازی از ترجمههای معاصر بسیار مهم قرآن مجید است ،و نگارنده در این
تحقیق خود درباره ترجمه اسناد لف و نشر در آیات به این دو تفسیر استناد نموده است .عالوه بر این بر گسترش محدوده از دیگر ترجمههای
فارسی قرآن نیز بهره جسته است.
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