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 سخن رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

 کزین برتر اندیشه بر نگذرد   به نام خداوند جان و خرد 
بر پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد )ص( و بر خاندان پاک و پاکیزه ایشان؛ پیشوایان درود 

 ها.بخش راه و فرایند کمال انسانروشنی
پیش از سخن درباره کنفرانس زبان عربی و تمدن اسالمی بایسته و شایسته است از ریاست  

ست محترم دانشگاه کوفه محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی و ریا
جناب آقای دکتر یاسر لفته حسون و ریاست محترم دانشگاه بین المللی سلیمان ترکیه جناب 
آقای دکتر مصعب الجمل و ریاست محترم منتدی اللغة العربیة جناب آقای دکتر سلیم الجصانی 

م. همچنین از و گروه زبان و ادبیات عربی پردیس فارابی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی کن
های چندگانه کنفرانس و دبیر محترم علمی همه پژوهشگران گرامی و همه عزیزان عضو کمیته

جناب آقای دکتر ناصر قاسمی و دبیر اجرایی جناب آقای دکتر سید سعیدرضا منتظری و کلیه 
 معاونین پردیس فارابی و عوامل اجرایی و فنی و روابط عمومی و بین الملل سپاسگزارم.

افزایی علمی و ن کنفرانس به عنوان نخستین کنفرانس در این حوزه به هدف ایجاد همای
های جهان اسالم و به ویژه توسعه ارتباطات و فرهنگی از طریق تبادل تجربیات میان دانشگاه

 نظران داخلی و خارجی برگزار شد.تعامالت اساتید و صاحب
بروز رسانی و احیای ارتباطات علمی بین توان در اهمیت ویژه برگزاری این همایش را می

ای جهان اسالم و المللی در حوزه تمدن اسالمی با محوریت زبان عربی به عنوان رسانه منطقه
-ساز زبان عربی در شکلتواند نقش تمدنهایی میبه ویژه زبان وحی دانست. چنین کنفرانس

و فرهنگی به عنوان مؤلفه اتحاد  های علمیویژه در حوزهگیری و شکوفایی تمدن اسالمی را به
 و حلقه اتصال مسلمانان، تبیین نماید. 

تمدن  آیدکنندگان گرامی: درباره تاثیر و تاثرهای زبان و تمدن، به نظر میخوانندگان و شرکت
اند و عیار بالندگی و قدرت اثرگذاری هر دو یکی است. هرچند و زبان دو روی یک سکه

ها و فروپاشی هر دو داشته باشد. سکه نشان از واپسگراییهای این ممکن است خوردگی
اند: هرگاه تمدنی پویا و تأثیرگذار باشد، الجرم زبان آن قوم نیز در مسیر حرکت تمدنی گفته

های ها تحت تاثیر دگرگونیزبان عربی هم همانند سایر زبان .همان قوم بالنده خواهد شد
. این زبان با ظهور اسالم ناگهان رشد و بالندگی و اجتماعی از آغاز تا به امروز بوده است

یابد. چرا که رشد فزاینده علم، سیاست، فرهنگ و ادب و...، دایره پویایی شگفت انگیزی می
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ها را گسترش داد. مقایسه زبان شعری قبل از اسالم با واژگانی و دایره معنایی واژگان و ترکیب
 سازد.خوبی هویدا میزبان قرآن کریم این تحول معنایی را به 

اصولی و کالمی  ،فقهی ،اعتقادی ،بالغی ،نحوی ،ت صرفیحااین با ظهور اسالم اصطالبنابر
های مذهبی هو...به فرهنگنامه زبان عربی افزوده شد وبه دایره زبان فارسی راه یافت. کم کم فرق

اطات میان کشورها رو گوناگونی پا به عرصه گذاشت و بر غنای واژگانی و معنایی افزود. ارتب
به فزونی گذاشت. تجارت و صنعت رونق یافت و تاثیر و تاثرها روزافرون شد. همه اینها اثر 

های ان باقی گذاشت. نهضت ترجمه موجب واردات و صادرات زبانی شد. بنیانبخود را بر ز
 فکری که از مهمترین عنصرهای تمدنی یک ملت است همیشه زبان ظرف آن بنیان فکری و

های فرهنگی ابزار بیان تمامی دگرگونی و رویدادهای تمدنی و گزارشگرسطوح گوناگون تحول
-رود. زبان شناسنامه واقعی تمدن یک ملت است. زبان آینه تمام نما و فضای بیبه شمار می

کرانه تمدن یک ملت است. زبان زیبا و لطیف عربی که زیبایی و لطافت و دل انگیزیش را از 
گیرد. گویندگان و کاربران زبان عربی در حوزه جغرافیایی خود در طبقه عبیریش میتوانمندی ت

اند. و این عنوان به این نامگذاری شده "اصحاب الذرة  "های اجتماعی تحت عنوان بندی
رویدادها را به تصویر می  ها وترین پدیدهاعتبار است که صاحبان و کاربران این زبان جزئی

ندیشه و تمدن را سخت در آغوش کشیده و آینه بدون زنگاری شده است که کشند. لذا زبان، ا
کند. های مدنی و تمدنی را در خود منعکس میزوایای شخصیتی و رفتاری و زوایای پیشرفت

ها در سینه خود ها و فصلهای آن را برای نسلهای پویایی تمدنی و نشانزبان انواع و سطح
کند. وقتی تعبیرهایی نری آن را برای آیندگان گزارش میثبت و با دستاوردهای ادبی و ه

 همچون بیت زیر را مورد توجه قرار می دهیم:
 ستبدی لک األیام ما کنت جاهال     ویأتیک باألخبار من لم تزوّد

در می یابیم که در دورانی که هیچ وسایل ارتباطی وجود نداشته است برای کسب خبر بایستی 
 ها راه پیماید.گذاشتند تا فرسنگای در اختیار فردی میراهواری و زاد و توشه

های زبان عربی مورد دقت نظر و واکاوی را در متن "برید  "یا اگر برخی واژگان همچون واژه 
شود که این کلمه ساختار عربی دارد اما ریشه عربی قرار دهیم به خوبی برایمان روشن می
اسب دم بریده بوده است که  دم بُریده بُریده  ندارد؛ چرا که این واژه در اصل بُرید 

اند. سینه زبان پر است از رویدادها شناختهمردمان از این طریق پست چی را از سایرین باز می
اند. هرچند ممکن است و تحوالت گوناگون فکری اجتماعی که جوامع بشری تجربه نموده

رفته است. شاید دالیل آن این باشد که با از بین هایشان از بین اند اما داللتبرخی واژگان مانده
رفتن مصداق دیگر توجیهی برای کاربرد آن واژه برای آن مفهوم و مصداق وجود نداشته باشد. 
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های واژگان و های اجتماعی و تمدنی، معانی و داللتها و پیشرفتدر هر حال دگرگونی
 نماید.های یک زبان را دچار فراز و فرود میترکیب

مقاله داخلی و خارجی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد  200ر پایان گفتنی است که بیش از د
مقاله داخلی و خارجی پذیرش و طی سه  150که پس از عبور از مرحله داوری و نقد علمی 

 روز برگزاری توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی ارایه شد. 
 

 رضا محمدرضاییعلی                                                               
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 رئیس المؤتمرکلمة  
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

یطيب الكالم بذكر اهلل عّز وجّل وبالصالة على حممد وآل حممد الطيبني الطاهرین, والسالم علىى 
بىىرار وعلىىى اأءبيىىارا واترلىىلني وعلىىى الجىىاىلا لىىن یسىىوى اا الولىىما ویىىروم  ا بىى   الصىىِبا اتجبنيبىىني اأ

 البشری .والبسامح  بني 
وع باحلدیث عن اتؤمتر ومبولقاته یلزم تقدمي الشكر والورفىا  للسىيد رسىيا جاموى  ن ىرا  الشر قبل 

ألباذ الدكبور یالر لفب  األباذ الدكبور حممود أمحدآبادي ا رتم، وللسيد رسيا جامو  الكوف  ا
رضىا حممىد الىدكبور على   حسو  ا رتم، وللسيد رسيا جممع الفارايب جبامو  ن را  فضيل  األباذ

   ا رتم؛ الذین قدموا الدعم إلقام  اتؤمتر وإجناحه.رضاس
وكذلك شكر موصول لثق ا اجلاموات الرصيج  واتؤلسات الولمي  اليت لاءدت اتؤمتر وأخص مج ا 
 جامو  الزهرار )علي ا السالم( يف ن را ، وجامو  اأدیا  واتذهب يف قم اتقدل  بایرا ، وجامو   

 ي  برتكيا.لليما  الدول
وشىىىكر موصىىىول لسىىىوادة البىىىاحثني والباحثىىىات الىىىذین لىىىاءدوا اتىىىؤمتر ،شىىىاركب م الولميىىى  الرصىىىيج ، 

 جبد واجب اد يف جلا  اتؤمتر.ولألخوات الوزیزات ا رتمات واأخوة اأفاضل الذین عملوا 
ارا ءوم  بوفيقا والبمر   باخلريا والواا مجيع اتشاركني وا بني للولم..أ هدي لالم  واحرتام  ودعاس

 الولم.
اأفاضل والفضليات: إّ  اللغ  الوربي  ه  لغ  مبأثرة بالقرآ  الكرمي الذي حوهلا اا لغٍ  مونيىزٍة   

شىأاا أ  تكىو  وعىارن یىج ق بثقافباجىا؛ ورعایب ىا هى  رعایى ي هل واتايجىا تضارع ا لغ  أ خىر؛؛ فصىار مىن 
 آ   الكرمي.الثقافي  اليت ءّضني ا القر 

ا جند احلدیث عن ضرورة البومال اللغ  الرمسيى  أو مىا یصىطلح عليىه بالفصىيِ  لىيا قادمىا مىن ذل
ا الواقىىىع  الولمىىى  الصىىراع بىىىني احلداثىىى  واتىىىوروب أو هىىو توصىىىبي لقىىىدمي بقىىىدر مىىىا هىىو حاجىىى ي یفرضىىى 

ا  والبنيرب   اتبكررة، فاحرتام  اللغ ا واأخذ  هبا یساعد  على الرتویجا للِضار   .على حنٍو أولعةا وایصاهلا
وعلى الرغم من اإلميا  بقدرة الوربي  علىى ا لىبمرار والبقىار ،كاءى  القىرآ  الكىرمي ودعمىه هلىا، بيىد 

ا.أ  على مؤلساتجا اتوجي  أ  تبخذ موقفان ی بو  د  عن اخلنيلا يف دعما ا ومساءدِتا
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م أ  قبل  ليبسىىل هلىى لبشىىراا اتسىىبوحىىريي بأصىىِالا القىىرارا مىىن الجخىىبا ا  یىىدركوا مليىىان أ يىى  ا 
تسبقبلا للج وضا بواقعا ا لبومال اللغوي يف كوءه وثيق ن م م ن ی رجع الي ا یضووا ليال ن متبد  حنو ا

 وی ؤخذ مج ا.
أخىوة اأعىزار: حماولى    ال اللغى  الوربيى  يف لىجنا اللغىاتا اأخىر؛؛ وحماولى   إلبىاىلا  اأخوات الوزیزات .. ا  

 خلصوصي ا هذه اللغ  ونبيو ا تأثري الجص القرآين علي ا. ا هو عدم ف م   اللغات علي  ما جيري يف 
مبميىىزةن علىىى فىىالقرآ   الكىىرمي  حىىّول  الوربيىى   مىىن لغىىٍ  اعبيادیىى  إا لغىىٍ  مونيىىزٍة بالىىبوماله هلىىا لبكىىو   

.  اللغاتا
ا الجفوي  واأخر؛ اإلبداعي ... وا   ت بوظيف  ثالثلوربي   اءفردإذ ت سبومل  اللغات  لوظيفبني؛ احدا  

القرآ  الكرمي خرجت الوربيى  مىن داسىرةا كىلا اللغىات ه  ا عنيا ی  يف ا لبومال القرآين، وبسلط  
.  ومل ختضع لسجج ا يف البوالدا وا ءشطارا واتوتا

ا بىىدا ملِوظىىا عمىىا كاءىىت عليىىه قبىىل جمىى ر اإللىىالم و   وتىىأثريه وأعىىن الىىجص القىىرآين يف الىىبوما ِتا
ا لغ ي ّ  عربي   اإللو إذا قلجا اغ  أخر؛. لالم ختبلف على حنو كبري عن عربي ا اجلاهلي  حىت تبدو كأاه

اللغ  ه  لغ   اإلءسا ا بود  وهجاك أدل ي علمي ي فضال عن اتلمول ا تشري  إا إمكاءي  أّ  تكو   هذه
 قوة ور،ىىا دو يل الفىىرض وبىىالرقىى  عقلاىىه وتوحىىداه، أو ر،ىىا تكىىو  اللغىى   اتوحىىدة  واتوحىىدة علىىى لىىب

 البطبيق والفول، أو اللغ  الولمي  يف اتسبقبل.
ولا ورد فقد لوى اتؤمتر اا دعوة عدد من الولمار لالنالع على آراس م ومشاریو م الولمي  ومىا 

دموءىىه مىىىن أجىىل ا ءبفىىىاع مىىن اللغىىى  الوربيىى  وتوظيف ىىىا يف اهل وایهىى  ا ءسىىىاءي  للِضىىارة ا لىىىالمي ؛ یق
 الىىبثمارا اتىىوروب يف توزیىىزا القىىيم للولىىواا اا مسىىبقبل مشىىر ؛... كىىذلكبموىىاتا حنىىو وا رتقىىار باج

رية تسىاعد البىاحثني ه د ا  اتؤمتر اا حتقيقا جمموعىٍ  مىن اتسىاسلا مج ىا؛ تشىكيل مولىوع  علميى  كبى 
لىىيت كات الولميىى  اعلىى ءيىىل احبياجىىاِتم الولميىى ؛ لىىذا لىىوى اتىىؤمتر اا نباعىى  هىىذه البِىىوب واتشىىار 

ن خرية أعالم ا ا كمني وهم مجع من ألاتذة وألباذات اجلاموات الواتي  الرصيج  وم ءالت قبول
 وعلماس ا.

 وآراس ىىىىىم اا اجلاموىىىىىاتا الرصىىىىىيج ا كمىىىىىا   بىىىىىّث البوصىىىىىيات الولميىىىىى  وهىىىىى   ىىىىىار عقىىىىىول البىىىىىاحثني
 مج ا.واتؤلساتا الولمي ا والو اراتا اتويج ا من أجلا أ  ی فاد  
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وجىىىىل  اد عىىىىدد اتشىىىىاركني علىىىىى مىىىىاسيت مشىىىىارك وضىىىىووا ثقىىىىب  م بىىىىاتؤمتر اذ أرلىىىىلوا  هلل عىىىىزّ وبفضىىىىل ا
بوىق مج ىا ليبىو ع علىى  مشاركاٍت علمي ن بثالبا لغاٍت ه : الوربي   والفارلي   وا ءكليزیى   وقىد أ قىر

اسع الىذي ءىال جلسات علميى  لثالثى  أیىام، وقىد رقىى بوىق هىذه البِىوب اا الجشىر يف كبىال الوقى 
 را من ن را  وحصل على رقما ایداٍع له من بغداد.تصجيف  اتؤمت

وفيمىىىا یبولىىىق باتشىىىاركني ف ىىىم مىىىن اجلزاسىىىر وإیىىىرا  ولبجىىىا  والوىىىرا  وفلسىىىطني ومصىىىر وتركيىىىا واتغىىىرل 
یىىىىت وقطىىىىر ولىىىىوریا وبىىىىجغالدس واءدءولىىىىيا وفرءسىىىىا ولىىىىلطج  عمىىىىا  واأرد  وتایلجىىىىدا وماليزیىىىىا والكو 

 من دول الوامل.. ومن غرياها یا وباكسبا ..وتوءا وءينيري 
وقبىىل أ  أخىىبم كالمىى   بىىد مىىن أ  أ شىىري  اا أ  حىىبه ا یىىراءيني وبىىاق  القوميىىات احلبيبىى  للقىىرآ ا 

 وربي ا ،ا هو ملِوظي من تأثرٍي كبرٍي ومرصود.الكرمي ولدیج م جول م یج لو  من ال
تىىىىابع    الوزیىىىىز الىىىىذيرضىىىىا حممىىىد رضىىىىاسأكىىىرر شىىىىكري اتوصىىىىول وتقىىىىدیري لأللىىىباذ الىىىىدكبور علىىىى  

و مسبمر وللدكبور ءاصر قامس  الوزیز الذي بذل اجلد  وا جب اد  من أجىل إجنىا  اأعمال على حن
ن الظات  الىذي دعىم اتىؤمتر وقىت رسالىبه جلاموى  الفواليات الولمي  ولاللباذ الدكبور الطبيب حمس

لفيىىاض الىىذي للىىدكبور حسىىن اعم واتشىىورة و الكوفىى  ولأللىىباذ الىىدكبور حممىىد  ویىىن الىىذي بىىذل الىىد
شىىىاركات .... وشىىىكري وتقىىىدیري حىىىرع مىىىع الولمىىىار اأعىىىالم علىىىى الرصىىىاء  الولميىىى  يف قبىىىول ات

 ا والبِضىىريی ا وا عالميىى ا والفجيىى ا فضىىال عىىن أفىىذاذا للقىىاسمني علىىى اتىىؤمترا والوىىاملني يف جلاءاىىه الولميىى 
ه    .برةا واتبابوباجلدا واتثاجلاءاه اأخر؛، الذین ح رصوا على إجناحا

و كما بدأت بذكر اهلل تواا أخبم بذكره وبالصالة على حممىد وآل حممىد، وبالسىالم علىى اأءبيىار 
 اهلل وبركاته.واترللني واأصِال اأبرار وبالسالم عليكم ورمح  

 
 

 أ.د. سلیم الجصاني                                                      
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باملؤتمرونأالقائمعضاءلأا
وآدابها العربيةومنتدىالکوفةجامعةمعبالتعاون طهرانجامعةــالفارابيمجمعأقامت

سالمیةالأوالحضارةالعربيةاللغةاألول الدوليالعلمياملؤتمر

طهرانجامعةــالفارابيمجمعرئيسرضائيمحمدرضاعليدأبرعاية

االشرفالنجفــالعراقفيوآدابهاالعربيةمنتدىرئيسنيالجصاسليمدأاملؤتمررئيس

العلميةاللجنةأعضاء

املثنى جامعةـمنشدصاحبدأــ
معة جاــالفارابيمجمعفتحيصادقدأ

طهران
جامعةــالفارابيمجمعــــباغجري كمالدــ
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الكوفةجامعةــالكالبيكريمحازمدأــ
جامعةــالفارابيمجمعــذاكري مهديدأــ

طهران 
ــ الفارابيمجمعـمنتظري رضاسعيددــ

طهران جامعة
الكوفةجامعةــالحماميميثمدأــ
جامعةــالفارابي مجمعــماليري هللايددــ

طهران 
جامعةــاملحمودأحمدكريملاعبددمأــ

الكوفة
الزهراءجامعةــملكيبور رستمرقيةدأــ

ايران ــس
اإلمامجامعةــنجادمحسني سهیالد

ايرانــعالصادق
جامعةــاألسديالرزاقعبدأسعددمأــ

الكوفة
 ران.. ایة الخوارزميجامعمظفري سودابةدــ
 
 
 

الكوفةجامعةــالفياضحميدحسندأــ
الكوفةجامعةــزوينمحمودمحمددأــــ
طهران جامعةــآذرشبعليمحمددأــ
ــ الفارابيعمجمــنجارزادكان هللافتحدأــ
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جامعة ــالفارابيمجمعبرنجكارــرضادأــ
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الكوفةجامعةــالنفاخالكريمعبددأــ
الكوفةجامعةــالعبوديالحسنعبددأــ
جامعةــالفارابيمجمعمحمديأ.د. مسلم ــ 
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ــالفارابيمجمعــرفيعيتقيمحمددأـ

طهران جامعة
جامعةــالفارابي مجمعبورــعمرانيمجتبى دــ

طهران 
البصرةجامعةــالبدرانيجوادمحمددأــ
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أثرأالدبأالعربيأفيأالدبأاإلسبانيأ)قراءةأفيأكتابأأثرأاإلسالمأفيأالدبأاإلسبانيأللوثىأأ

 لوبيث(أ

أ1بوراسأعبدأالهادي

دب اإلسباني" للباحثة لوثى لوبيث، واحدا من أهم الكتب عناية بأثر الثقافة يمثل كتاب "أثر اإلسالم في األ 

م، 2017م إلى 1350ان جويتيصولو؛ أي من سنة ن رويث إلى خو سباني، من خواالعربية في األدب اإل 

صاحب أول دراسة ألثر رسالة الغفران للمعري في  ب الشهير آسين بالثيوسمواصلة بذلك جهود املستعر 

ا اإللهية للشاعر اإليطالي دانتي، غير أن هذا الكتاب على الرغم من أهميته، في حقل املثاقفة، الكوميدي

 م يلق عناية جديرة من قبل الدارسين.ة في ترجمته للجهود املبذولوا

من هذا املنطلق قّدمت في ورقتي البحثية دراسة لكتاب "أثر اإلسالم في األدب اإلسباني  من خوان رويث إلى 

جويتيصولو"،   مبرزا مالمح تأثر األدباء اإلسبانيين باألدب العربي من خالل مؤلفاتهم، وألحقتها  خوان 
؛ كونها تجتمع مع سابقاتها في أثر األدب العربي في باولو كويلوللكاتب البرازيلي ية الخيميائي بدراسة في راو 

 الثقافة اإلسبانية. 

 
 باني، املثاقفة، لوثي لوبيث.األدب العربي، األدب اإلساملفرداتأالرئیسة:أ

 
 الجزائر -طالب الدکتوراه بجامعة ابوالقاسم سعدهللا. 1
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أأيةألطالبأالصفأأثرأالتخطيطأالستراتيجيأالتدريس يأعلىأتطويرأمهاراتأاللغةأالعرب
 لبنان(أ–جأمدارسأاملصطفىأالسادسأ)نموذ

أ2مهدیأشریعتمداريأأ1؛أميرةأجعفر

التالميذ يهدف هذا البحث الى تبيان أهمية التخطيط االستراتيجي في تطوير مهارات اللغة العربية عند 

املتعلمين  ( بتعزيز قدراتSWOTوذلك من خالل دراسة نموذج العالقة بين التخطيط االستراتيجي)مقاربة 

م، وقد 2018اللغة العربية للصف السادس من مرحلة التعليم االساس ي ملدارس املصطفى)ص( للعام  في

املجتمع الدراس ي جميع   التحليلي، حيث شمل–اتبع الباحث في هذه الدراسة منهج االحصاء الوصفي 

العينة متعلما وكانت  520متعلمي الصف السادس ملدارس املصطفى )ص( في كل لبنان والبالغ  عددهم 

متعلما) موزعين على  472ئية) باالستفادة من معادلة "كوكران" في تعيين حجم العينة( عبارة عن االحصا

العشوائية. قام الباحث باستخدام الجنوب( وفقا السلوب العينة -البقاع-خمسة مدراس)بيروت

الصف   عه على متعلمي ومات، تم توزياالستبيان) نموذج ليكارت ذا املقاييس الخمسة( كأداة لجمع املعل

" حيث اثبتت النتائج "معامل SPSSالسادس ملدارس املصطفى)ص(، ثم قام بمعالجتها عن طريق برنامج"

االستراتيجي وتعزيز قدرات املتعليمن باللغة العربية عند اسبيرمن رو " وجود عالقة ايجابية بين التخطيط 

لمي اللغة العربية بتنفيذ برنامج اسة التزام معما أثبتت الدر وبدرجة تفوق الجيد، ك 0.01مستوى داللة 

العربية في الصف السادس من مرحلة التعليم االساس ي ملدارس التخطيط االستراتيجي لتفعيل اللغة 

 تت الدراسة نجاح "مشروع فصيح" الذي قام عليه برنامج التخطيط االستراتيجي. املصطفى)ص(، كما أثب

 

 "برنامج فصيح -SWOT-يم الفعالالتعل -راتيجيالتخطيط االستاملفرداتأالرئیسة:أ

 
 طهران. –جامعة آزاد االسالمية –اإلدارة التعليمية  –. طالبة دكتوراه 1

طهران.– ةاد االسالميجامعة آز  –االدارة التعليمية  قسم. أستاذ مساعد  2
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 أثرأاللغةأوالحضارةأالعربيتينأفيأأدبأخورخيألويسأبورخيسأ

 1عبدأهللاأحدادي

 األرجنتيني  داد أثرى أدب أمريكا الالتينية عامة، ومنجز الكاتبشكلت اللغة والحضارة العربيتين مصدرا إم

( بشكل أخص، ذلك أنهما دغما بميسمهما 1899- 1986) (Jorge Luis Borgesخورخي لويس بورخيس )
ألخير الذي نهل بعض عناوين ورخيس ي، هذا ااج األدبي الباملائز الواقعية السحرية مثلما تجسمت في اإلنت

قبيل قصة "األلف"، كما عمل على االستيحاء األدبي إلرث  نصوصه من أبجدية اللغة العربية، من 

 ايات ألف ليلة وليلة.الفيلسوف العربي ابن رشد وحك
ي مسألة صوغ لغو في ضوء ما سبق، لم تكن الكتابة السردية، كما يمارسها خورخي لويس بورخيس، 

عن حضور الكاتب في اللغة والعالم يقة مخصوصة في رؤية الذات واآلخر؛ إنها تعبير فحسب، بل طر 

 وعبرهما.

س بورخيس عن منجز إبداعي يتوكأ على تأسيسا على اآلنف، يفصح التشكيل السردي طي أدب خورخي لوي
 متعدد األصواتق تأسيس فضاء الثقافة املحلية متضافرة ومتصادية مع الثقافة العربية في أف

لبورخيس موقعا مكينا  والثقافات، يتم التعبير عنه بتوسالت فنية وجمالية ذات خصوصية، تضمن

 ربيتين ووظفوا رصيدهما الرمزي الزاخر.ضمن الكتاب العامليين الذي استلهموا اللغة والحضارة الع
 

 .األرجنتيني اتب س بورخیس، الکالحضارة العربیة، اللغة العربیة، لوی املفرداتأالرئیسة:أ

 
 جامعة القاض ي عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مراكش، املغرب.. 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1899
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
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ألغةأالعربّيةأالديبأالِبيشاَوريأوأشعارهأبال

ريميأ1؛سّیدأُحسينأَمرعش يأ
َ
 2َمديحةأک

 

ا ذات عات التي لم تران من املوضو موضوع الشعر العربي في القرون األخيرة في إي بال ومازالت لق اهتمام 
 عند الدارسين. بسبب عدم وجود معلومات وافية حول الشعر 

 
بعض الزوايا من هذا املوضوع مغفوال

الدارسين يعتقدون بأّن هذا العصر خال من الشعر العربي. إذن للوصول إلى   العربي في هذا العصر أكثر

ألدباء في هذا العصر للدراسة والبحث. األديب مال العربية لأن تخضع األع نتيجة أكثر موضوعية يجب
ا باء اإليرانيين في أواسط العهد القاجاري وأوائل العهد البهلوي وكان أعجوبة ودُ البيشاوري من أبرز األد رًّ

 شهدته الثقافة اإليرانّية خالل القرن املاض ي وال يمكن تفضيل أي شاعر من العصر الحالي علي
 

ه، وفضال

ا للشعر السياس ي فلهذا دراسة أشعاره العربية تفتح لناهذا هو أكثر  علی  في معرفة  الشعراء إنشاد 
 
أبوابا

يفّية رؤية الشاعر حول ظروف إيران في خصائص جديدة بالنسبة إلى الشعر العربي املعاصر في إيران وك
نتطّرق إلى معرفة وجيزة  في بحثنا هذا الدستورّية.  تلك اآلونة وخاّصة في زمن الحرب العاملّية األولى والثورة

إلى  -قدر اإلمكان -العربّية وممدوحيه ومرثّييه. نحن نسعیحول حياة الشاعر وديوانه، إضافة إلى أشعاره 

يسة لهذه األشعار. نعتمد املنهجين التاريخي واملوضوعي إلى هذه الغايات. يمكننا أن تحديد املوضوعات الرئ
رات التي خضع لها البيشاوري من حوادث الدهره. والنتيجة األول: التأثيفي موضوعين.  نلخص النتائج

ما نجده في أشعار الشعراء األخرى إهتما
ّ
في القرون مه باملوضوعات السياسية في أشعاره، هذا املوضوع قل

ا بعدم غفلة البيشاوري عم  وثيق 
 
 ا يدور حوله.املاضية في إيران وهذا النوع من الشعر يرتبط إرتباطا

أ

 إيران، القاجار، الشعر العربي، األديب البيشاوري، الثورة الدستورّية.املفرداتأالرئیسة:أ

 
 . أستاذ  مساعد في قسم اللغة العربّية وآدابها بجامعة شيراز / إیران.1

. املاجستيرة في اللغة العربّية وآدابها بجامعة شيراز.2



 اإلسالمیةالحضارةویةالعربللغةاألولالدوليالمؤتمر  20ب   

 

 

 ذج"الزدواجأاللغويأوسحرأاللفظأالعربيأفيأألفأليلةأوليلةأ"مقاربةألنما

 2سمرةأعمرأ1؛بوقفةأصبرينة

   

نه يحمل بين كتوب، ذلك لكو اإلنساني امل يعّد مصنف ألف ليلة وليلة من الكتب الهامة واألصيلة في التراث

ليئا بالقصص املمتعة واملغامرات املوغلة في العجائبية، عالم يعبره القارىء بمركبه دفتيه عاملا أسطوريا م

حالت االستمتاع النفس ي لينتهي منها مفتونا بصور الجمال الباهرة الروحي ليغوص في أعماق غور ر 

ضخم قدره الغرب، ويسحر لياليه فترجموه  إلى ذلك إنجازالي باإلضافة واألحداث املتداخلة، ومصنف اللي

ميل اللغة فيه إلى اليسر ومحاولة استيعاب الفهم املشترك لطبقات املجتمع إلى العديد من اللغات، حيث ت

وعوامه، كما تدل املفردات والتراكيب التي يستعملها الراوي على أنها فصيحة وأنها ذات أصل فصيح  بنخبه

فاظ بالعامية أو ذات صوت لهجي وذلك بغرض جعل القارئ يحس بجو ليالي لب األحيان ألتتخللها في غا

ية والثقافية، لسحر في سياقها االجتماعي والتاريخي، وخصوصا من خالل تجلياتها وأنساقها اللغو ا

 واإلشكالية املطروحة في هذا املقام:

 ؟ي بعض األحيان حى والعامية فملاذا وظف مصنف الليالي ازدواجية اللغة الفص

 ما هي الغاية الجمالية وراء االزدواج اللغوي الفصيح واللهجي؟

 

 : ألف ليلة وليلة، االزدواج اللغوي، اللغة، الفصحى والعامية.املفرداتأالرئيسة

 
 جامعة تبسة/ الجزائر.. 1

 . رجامعة تبسة/ الجزائ. 2
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أ

واقعأالطفلأالجزائري،أمقاربةأفيأالسبابأوالنتائجأواآلفاق أالزدواجيةأاللغويةأفيأ

أ1فاطمةأالزهراءأبلبركي؛أش يحسينةأحماأ؛السعيدأضيفأهللا

تحاول هذه  الدراسة البحث في  طبيعة املتداول اللغوي للعربية من خالل ما يسرده املتكلم في الحياة 

د
ّ
مستويين  للخطاب التواصلي، مستوى الفصيح، بما يتماش ى والقواعد   اليومية العادية، هذا األخير ول

الذي يجمع بين أفراد األسرة، واألصدقاء ستوى العاّمي ء األوائل، ومالنحوية املحّددة من قبل العلما

 .طار التعليمي بمختلف مستوياته. وهو ما يطلق عليه باالزدواجية اللغويةوجميع فئات املجتمع خارج اإل 

اء طرح الظاهرة إشكاالت منها: ما املقصود باالزدواجية اللغوية؟ وما هي األسباب التي أدت إلى استشر ومنه ت

 ا أبعادها اللغوية والثقافية وما آثارها على املجتمع؟ة اللغوية؟ ومهذه الظاهر 
ه جوهر اللغة الفصيحة السليمة، أم ه ي ظاهرة هل نحكم على هذه الظاهرة بالسلبية من زاوية أّنها تشّوِ

  طبيعية تشهدها جميع اللغات الحّية؟وما مدى تأثيرها في وظيفية اللغة العربية وتطّورها؟

 
العربية الفصحى، االزدواجية اللغوية، االستعمال اللغوي، الخطاب التواصلي، الواقع  رئیسة:أاملفرداتأال

 الجزائري.

 
 طالبة دكتوراه. /-أ –محاضر  ذأستا. 1
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لأ
َ
حت

ُ
 ازدواجیةأاملوقفألدیأحافظأإبراهیمأتجاهأامل

أ2فیصلأسیاحي1؛يأدهکرديصادقأفتح

قصائد في دیوانه ال بما أن  حافظ إبراهیم یعرف بـ» شاعر النیل« أو» شاعر الشعب« وأجمل وشاح

من أهرام مصر إلی دهإليز العالم بأکمله، لکن التي غناها بغیثارته لشعبه وهذا الوطن یمتد  الوطنیة

 
 
 واجتماعیا

 
 وکانت التیارات الفکریة التي تقود  الرجل عاش في فترة کانت مصر مضطربة سیاسیا

 
واقتصادیا

رت حالة من االزدواجیة لوجیات، فتبلو أفکار وأیدیو  العقل املصري والعربي متضاربة بما تحمل في طیاتها

 وال
 
عقل العربي قاطبة، خاصة في مواجهة املحَتل البریطاني  الفکریة أثرت علی الشخصیة العربیة ذاتیا

یة بعینات مبرمجة لتشیید إمبراطوریته املبنیة علی»فّرْق تُسْد«، والشاعر هو الذي کان یطعم هذه العقل

ن شعر وموقف حافظ إزاء املحتل البریطاني الذي احتّل  بصمة علی جبي ذه االزدواجیةابن البیئة فترکت ه
ء النیل، مما لعبت أیادي ابناء التاميز أّي لَعب بابنا 1882ثورة أحمد عرابي باشا عام  أرض الکنانة بعد

رد السابع  ووریثها إدوا فحافظ قد تأثر بهذه األجواء فألبس رداء املدح مللوك االحتالل کأمللکة فیکتوریا وابنها
 وتار وحف

 
 أخری أنزع هذا اللباس  یدها جورج الخامس وعمیلها اللورد کرومر وشعبها البریطاني تارة

 
ة

حيرة ودهشة، وذهب النقاد في معسکرین من  وألبسهم لباس الذم والهجو، مما جعل دارس ي ونقاده بين

علی أسس أخالقیة أو التي لم تکن  ذه االزدواجیةناقٍد مبرٍر داعٍم واآلخر ضارب حاقٍد ومستهزء بحافظ له 

صلحة حافظ نفسه، لبواعث سببت هذه االزدواجیة، إسالمیة أو مصریة أو قومیة، وإنما کانت تستعمل مل

حلیلي یسلط األضواء علی املواقف املزدوجة لدی حافظ إبراهیم تجاه  ت -تقوم هذه الدرسة بمنهج وصفي

اعث التي ساقت حافظ إبرهیم باالتیان بهذه ن وایضاح البو ر آنذاك لتبیياملحتل البریطاني التي احتل مص

 .ثرها في حیاته األدبیةاالزدواجیه إزاء املحتل وأ
 

 رومر، اإلنجليز، املحَتل.حافظ إبراهیم، االزدواجیة، لورد ک املفرداتأالرئیسة:أ

 
 . أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران، مجّمع الفارابي.1
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أ

 القديمالنقدأالعربيأإشكالياتأتلقيأالدبأالعربيأالقديمأفيأالعصرأالحديثأقراءةأفيأنصوصأ

 1م.مأعليأحاكمأالكريطي

إّن من أهم مشكالت الثقافة العربية في يومنا هذا، االبتعاد عن األدب العربي القديم، وأسباب هذه  

 عن املدة الفجوة كثيرة، منها لغة األدب نف
 
سه، ومنها طبيعة الحياة التي عاشها الناس آنذاك، فضال

 فيدب؛ إذ نجد ثالزمنية التي تفصلنا عن ذلك األ 
 
االرتباط الثقافي الحديث بالثقافة الغربية، مع   ّمة وضوحا

قافة الحديثة وأدبنا القديم. وقد جاءت فكرة هذا البحث بسبب أهمية الشعر وضوح الفجوة بين الث

 عن إّن لغة األدالقدي
 
ب م ، الذي يملك مكانة أخذ يتوّسل بها املسلم في تفسيره كتاب هللا العزيز، فضال

 
ّ
ل على رضية املشتركة للثقافة العربية على امتدادها الزمني، وأّية فجوة تحصل الوسيط واأل القديم تمث

 خط سير الثقافة هذا، يصاحبها مشكالت في تطور الفكر، ونوع الثقافة . 

تراث؛ ن خالل النظر في املباحث املهّمة التي تطّرق لها الّنقاد القدامى حول أهمية عودة الشاعر الى الوم

يصبح 
ُ
 عن العودة الى اللغة والنحو ومعرفة مناقب العرب ومثال في قريض الشعر ل

 
، فضال

 
بهم. ومن فحال

 على تلقي ا
 
لشعر وفهمه، وتحليله وتفسيره. جهة أخرى أهمية تلك العودة بالنسبة للناقد؛ ليكون قادرا

ل  قديم، الذي يمالى األدب ال والرجوع الى كتب اللغة والنحو والصرف غير كاٍف ما لم يصاحبه رجوع
ّ
ث

 شعر، فكيف بنا اليوم ؟ .مصداق هذه القواعد. وهذه مشكلة قد عاصرها من هو أقرب الى ذلك ال

 قراءة في نصوص النقاد الذين تنّبهوا الى
ُ
وجود مشكلة حقيقية في تلقي األدب بصورة عامة ،  وهذا البحث

 –ينئذ نجده يتطابُق تحدثوا عنه ح ى الجانب الذي والشعر بصورة خاّصة في زمانهم ، وعند الّنظر ال

 القديم .مع مشكلتنا اليوم في قراءة األدب  –بوجوه عّدة 

 

 حدیث.  التلّقي، النقد القدیم، األدب القدیم، العصر ال  املفرداتأالرئیسة:أ
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أ

أصالةأدللةأاملصطلحأالتراثيأالقرآنيأدراسةألغویةأ»مقارنةأبينأالقرآنأالکریمأوأأ
 املقدسة«أالکتبأ

أ1هورأكاظمأزعيمياند.أزأأ.م.

املصطلح لغة: مصطلح اسم مفعول من الفعل )اصطلح(: وهو ما اتفقت عليه طائفة بلفظة معينة لتدل 

 الصطالح والدة معنى جديد باعتبارات عدة.على ش يء قد يكون له عالقة بالوضع اللغوي. وا
وكذا فحوى  ره بشكل مختلفاإلنسان بنظي عندما يكون العقل والقلب بعيدا عن التأثر بالبيئة يشعر

ث عندما تندمج مع األفكار املخالفة بقراءة جديدة وجادة تكتسب االحترام من األطراف الدراسات والبحو 

حات العربية، وهي قراءة إنسانية تشابكت فيها األديان باالعتراف  كافة. هذا البحث قراءة جديدة للمصطل
 ألديان ووحدة مصدر ا ي وحدة الوجودبعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ف

وتكمن أهمية البحث في تأصيل املصطلحات العربية تراثيا. إن الشعور بأصالة املصطلح ُيشعر بالعالقة  

ة واحدة بل من عدة فئات متباعدة في العيش والتواصل وهذه اإلنسانية األزلية فاملعنى ال يأتي من فئ

 ف بقاع األرض.نسان في مختلالوحدة في األصل تجذب اإلنسان ألخيه اإل
ترتبط اللغة العربية بكتاب هللا العربي الخالد وبه عّدت اللغة العربية أطول اللغات الحية عمرا؛ وذلك 

 
 
حيا. وكذلك فإن مركز انبثاق األديان السماوية كلها في  بطبيعة الحال يجعل املصطلح التراثي مصطلحا

 ية.ألديان السماو مشتركة بين ا البلدان العربية وعدد كبير من املصطلحات

وتفتقر املعاجم العربية حتى يومنا هذا إلى املوازنة بين اللفظة العربية الحالية ال سيما في القرآن الكريم  

اصة األلفاظ املشتركة في النطق فمئات األلفاظ مشتركة بين واللفظة نفسها في الكتب املقدسة وخ

 واحد في القرآن الكريم.بكة فهي بلفظ ة ومنها لفظة العربية والعبرية فهي في اللفظ متشابه
 

 القرآن الکریم، الکتب املقدسة، املصطلح التراثي، دراسة لغویة مقارنة.أاملفرداتأالرئیسة:أ
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أالفقهيأأاعتمادأالقولأاللغويأوالتطبیق

 1أ.أد.أوفقانأخضيرأمحسنأالكعبيأ

عنى لفاظ وتعين املخيص معاني االعرض علماء الفقه واألصول لقاعدة حجية قول اللغوي؛ في تش

 يظهر من معنى دون غيره .الحقيقي واملجازي، وما 

أو  ومورد البحث  قاعدة أصولية درسها علماء أصول الفقه، في تحديد املعنى الظاهر من اللفظ هو هذا

ي  بالدليل الشرع الظهور لغيره؟ أو املعنى املراد من املصطلح هو الظاهر أو مراد املتكلم في االلفاظ الواردة 

 غيره؟

ا  ب  ّيِ
َ
ا ط ُموا َصِعيد  َتَيم 

َ
ولبيان ايضاح القاعدة مثاال : لفظ )الصعيد( الوارد في الظاهر القرآني  قال تعالى: ف

ْيِد 
َ
ْم َوأ

ُ
اْمَسُحوا ِبُوُجوِهك

َ
ْم ِمْنُه ... . و في الروايات عند مشروعية الطهارة الترابية  . ف

ُ
 يك

اهر ؟ ومورد القاعدة ومحل عرضها وبيانها،هو الخالص والطرض ،أو لتراب هل وضع لغة ملطلق وجه األ 

 حجية قول اللغوي من الظنون الخاصة التي ثبت الدليل على حجيتها أو ال؟.

حد والشهرة واإلجماع والسيرة والعرف والقياس وغيرهما. ويوسع مدى والظن املعتبر مثل حجية خبر الوا

 ول علماء النحو والصرف .واملكلف على ق عتماد الفقيه ثبوت القاعدة ملوارد اخرى من ا

وعلماء البالغة والبيان واملنطق والفلسفة واملؤرخين في نقل الوقائع واالطباء واملهندسين وامثالهم من أهل 

 كل فن.

مول القاعدة األصولية في أقوال علماء األصول على حجية قول اللغوي من أهل املعاجم التي  ويضاف ش

عنى الظاهر منها ،من عدم اعتبار شروط الشهادة من البينة ) عرفة ما هو املني االلفاظ ملجمعت معا

 ادلين( أو اشتراطها  في العمل ؟شاهدين ع

 

 فقهي، الفقه و األصول، اللفظ و املعنى.القول اللغوي، التطبیق الاملفرداتأالرئیسة:أ
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أأالعيس ی"أوقّصةشعرأ"سليمانأأأاللتزامأفيأالدبأالعربّيأاملعاصرألألطفالأ)قراءةأفيأ
ّوابأيوسف"أنموذج

ّ
أين(أ"عبدالت

ريأ
ّ
أ1د.سودابهأمظف

کر، لهذا
ّ
الّنوع  لقد يهتّم األدباء املعاصرون بأدب األطفال نوعا من األنواع األدبّية اهتماما جديرا بالذ

قدرة  من العمر وال  األدبّي ميزات تمّيزه من أدب الکبار منها: املالئمة مع األطفال حسب مستوياتهم املختلفة

عراء اعلی الفه 
ّ
قافّية. من الش

ّ
روف االجتماعّية والث

ّ
لعرب املعاصرين سليمان م وفق طبيعة العصر والظ

فولة 
ّ
ذي يعتبر من رّواد شعر الط

ّ
املعاصرين واّزّين کثير من الکتب الّدرسّية واملجالت  العيس ّي من سوريا، ال

ور العطرة من أشعاره الجميلة، رب غنية بالزهعقل أطفال العالعربّية بأشعاره لألطفال، کما أّن حدائق 

عر الجميل 
ّ
لألطفال فحسب، بل لقدصّور في قصائده مفاهيم قّيمة تمّيز ولکّنه مااکتفی بکتابة الش

يل، بل کّل إنسان مثالّي. أّما عبدالّتّواب يوسف من أدباء مصر املعاصرين فهو کاتب  اإلنسان العربّي األص

م الّسيرة اإلسالمّية عند أبيه و األساتذة باألطفال وتربثير االهتمام مبدع ملتزم ک
ّ
يتهم، وبما أّنه تعل

ه القيم صدی في أعماله  رعين، کان له عصبّية للقيم اإلسالمّية واإلنسانّية والتزم بها في سلوکه، فلهذالبا

ورين في  ألديبين املذکاللتزام عند ااألدبّية والسّيما في قصصه ورواياته لألطفال.  يتناول هذا البحث مالمح ا

عر والّرواية. ويتحّقق هذا الهدف
ّ
ع   -في املنهج الوصفّي  أعمالهما الطفولّية من الش

ّ
الّتحليلّي؛ ومن املتوق

اما بتزيين أعمالهما الشعرية والقصصّية بأفكار إنسانية قّيمة ومفاهيم الحصول إلی أّن کال األديبين ق

بهم و أنفسهم، کما أبذال أقص ى الجهود في تربيتهم جذورها في قلو عليها وتضرب  عميقة حتى يترّبی األطفال

 طوات بّناءة للجيل اآلتي.الروحية و اّتخذا خ

 

أالرئیسة:أ العيس ى، عبدالّتّواب يوسف، القيم اإلسالمّية و االلتزام، أدب األطفال، سليمان  املفردات
 اإلنسانّية.
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أ

 دراسةأمقارنةأيةأوالفارسيةأألفاظأالعطورأواللوانأبينأالعرب

 1م.مأهندأكاملأأخضيرأ

ودائرتها في ضمن   -بشتى صنوفها –في افتراض ال يخلو من املنطقية، يرى أن القيمة الثقافية للغة العربية  

ا حدود التمايز البيانّي وبشكل رمزي في حّيز نوعي فريد ,ونفوذ فكرّي, وتمّتع مقّدس، إطار اللغات، ترسمه 

 لغة الثقافة عة العربية هي من أن اللغ
ّ
لى مدى األزمان ,فهي لغة الُقرآن والرسول )ص(، وعليه فهي محط

، وهذا ما أرتقى بها إلى أن تكون موضع اقتباس ملإلنظ
 
 فكرّيا

 
ن حيث مفرداتها وبعض ار لكل من يريد رقّيا

الثقافة  لغة، والسّيماصفاتها، وهنا جاءت إطروحات الدرس املقارن  لتدلوا بأهمّية التعّرف بهذه ال

 أقبلت على العربية من خالل استعارة  ألفاظها، فدخلت العربالفا
ْ
ية أشعارهم وأدبهم، فأوجدوا رسية، إذ

ع"، وفي مقابل إطالع الفارس ي على الع  من كالم " فن امللم 
 
ح بأن يدخل في شعره شيئا

ّ
ربية، نجد العربي يتمل

ن سواها، وعليه أسهمت إيقونة ّما اقتبسوا مالفرس أكثر م الفارسية، بل أن العرب اقتبسوا من لغة

 ربي والفارس ي. التأثير والتأثر في إغناء التراثين الع

التراثين تكّرس وسيلة التأثير الفارس ي، وينتهي بنا االفتراض إلى عالمة من عالمات التواصل اللغوي بين  

 
ّ
 يحتفل ور واأللوان نلت ألفاظ العطوحركة التعريب العربي للفظة الفارس ي واستعمالها, إذ شك

 
 لغوّيا

 
سيجا

من ذلك استعمال لون األرجوان وهو فارس ي معّرب للداللة بمعالم التأثير والتبادل اللغوي بين اللغتين , 

والبهرمان ملا دونه في شدة اللون، ولفظ النارنج معرب نارنك معناه أحمر اللون،  على اللون األحمر بشدته

 عن الجل، فارسيته :
 
من نظير الياسمين والعنبر واملسك والجلنار، والنسرين،  ألوان وعطور  گل، فضال

 لنرجس والجلنسرين، وغيرها . والجلنسان، وا

ت ثقافية احدتثها عوامل متعددة على نحو الترجمة وعليه اّتخذت كّل من اللغتين التبادل على مرتكزا

زات على مجموعة من القيم  ست هذه املرتكى األمم، وأّس والتوسع الحضاري واالنفتاح الثفافي الذي طرأ عل

 يرين .اللفظية واملعنوية التي تستمشر عالقة التأث

 

 دب العربي.العطور، األلوان، دراسة مقارنة، األدب الفارس ي، األ  املفرداتأالرئیسة:أ
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أ

أهميةأتحديدأمحتوىأاملواضيعأالجتماعيةأوالبعدأالثقافيأالسالميأفيأمناهجأتعليمأأ
أرهاأعلىأمستوىأالدارسينأللناطقينأبغيأاللغةأالعربية

أ1د.أسهيالأمحسنيأنجاد

 الوثيق  ذات االرتباط البرامج مناسبة ملحتوى كتب تعليم اللغة، فعند إعداد  نصوص  من املهم انتقاء

 انية،اللغة الث تعلم على  لإلقدام قوية تؤدي إلى توليد رغبة معينة، مجاالت وعبر األجنبي، املتعلم  جاتبحا

مواضيع املواقف االتصالية وخاصة الثقافية  وتعتبر تلك اللغة، من ،تمكنه مهمة لغوية كفاءات واكتساب

رفع دافعیة التعلم، وتحدد معنى ، وذلك بسبب أنها تؤدي إلی من أهم مكونات كتب تعليم اللغات األجنبية

يتعلم ومين، وهمها: س املحتوى مفه یجب دراستها فی كل موضوع. ويتبنى التعليم على أسا ي املفردات الت

نشاط أكبر عندما يستخدمون اللغة كأداة الكتساب املعرفة. وأّن املحتوى املختار بعناية الطالب بفعالية و 

التحليلي، حيث  ينية. وعلى هذا األساس اتبع البحث املنهج الوصفيعكس احتياجات املتعلم في اللغة الثا

في املناهج البعد الثقافي االسالمي وتصنیفها  و یةاضیع االجتماعتحدید أهمیة محتوی املو  إلىيهدف 

واملقررات الدراسیة لتعليم العربية للناطقين بغيرها. ويقترح هذا البحث ضرورة توظيف املحتوى 

فة العربية واالسالمية في املناهج الدراسية طبق املستويات التعليمية، واستنتجت االجتماعي والثقا

االجتماعية واملضامين الثقافية واالسالمية فيها حيث تعد  واضیع العامة االهتمام باملالدراسة بضرورة 

 لفه 
 
ى أداء م املمارسات واألنماط السلوكية في املجتمع العربي واالسالمي ووسيلة لرفع مستو مفتاحا

م اللغة العربية. وفي ختام البحث قدمت الباحثة عدد من التوصيات واملقترحا
ّ
ت املستقبلية الطالب في تعل

  .أأت البحث الحاليالستكمال مديا

 

أ أالرئیسة: املحتوى االجتماعي، الثقافي االسالمية، املناهج الدراسية، تعليم اللغة العربية املفردات

 للناطقين بغيرها.
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أّیةأوالسلبّیةأالفکرّیةأفيأالشعرأالجاهليأاإلیجاب

أ1د.أجهادأفیضأالسالمأ

لفکر واألدب،وأنا لست أدعي أني قد أصبت في  ل الغنّیة في مجادر التراثیة اُیعّد الشعر الجاهلي أحد املصا

هذا البحث، ولم یسبقني أحد إلیه، کل ما في األمر أّن الدراسة قد حاولت أن تقف وقفة تأمل عنده، 

ک ل خاص لدی "اإلیجابّیة والسلبّیة الفکرّیة" التي زخر بها هذا التراث الشعري، وما طرحه شعراء ذلوبشک

من  فکرة، وفلسفة تأملّیة، هادفين تقریب اإلنسان من اإلیجابّیة، وإبعادهمة، وتجربة، و العصر من حک

وحیاته البدوّیة القاسیة،  السلبّیة کاألوهام والخرافة التي فرضتها علیه رحالت املفاز، وحشة الصحراء

ب  أن هذه الجوانواب، ونعتقد وهذا ساعد الجاهلي علی تنمیة الحضارة البشرّیة، واألخذ بیده نحو الصّ 

 إليها.لها األهمّیة في الدراسة األدبّیة، حیث حاول البحث أن یلفت النظر 

 

 .  الشعر الجاهلي، اإلیجابیة، السلبیة، الفکر، التراث املفرداتأالرئیسة:أ
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رأوالصورةأالشعرّيةأفيأمدحّيتهأفيأعليأبنأموس یأالرضا)ع(أبديعأ
َ
ُروزانف

ُ
أالزمانأف

أ
َ
أ2رعش يسينأمَأسّیدأُحأ1؛ریميأَمدیَحةأک

ا لإلنسانّية  الکّم بالنسبة إلی سائر الصور البیانّية األخری، وفي أغلب هذه االستعارات نری تجسیم 

بالنسبة إلی املعتقدات األسطورّية. واعتماد الظواهر والشعب کما یعلن الشاعر بعمله هذا مدی التزامه 

ّية. ُيضاف إلی ذلك أّن أغلبها بدیعة  لصور االستعار واضح في هذه ااملّیتة والغير حّیة واملضامين اإلنسانّية 

و  وحدیثة. وتقع التشبيه والکناية
َ
ن واملجاز في املرتبة الثانية، وأهّم ميزات الکنایات الواردة في القصيدة : ک

ّیات ظهورها بصورة اسمّية، وصفّية وفعلّية، وبعیدة عن التقلید وظهورها علی هیئة تلویح. ومن الخصوص

املشّبه به.  اردة في هذه القصيدة یمکن اإلشارة إلی اعتماد عناصر الطبیعة في موضعللتشبيهات الو املهّمة 

ُروزانَفر بد 
ُ
ُروزانَفر من أبرز األدباء  يعومن الخصائص املهّمة للمجازات املوجودة في قصيدة ف

ُ
الزمان ف

وي. شخصّيتاإليرانّيين في أواخر العهد القاجاري وأوائل العهد البَ 
َ
موحاته ه املتعّددة اهل

ُ
ألبعاد إلی جانب ط

ا. ا فريد  نتطّرق في بحثنا هذا إلی تعريف موَجز عن حياة الشاعر، ومن  في عالم السياسة جعلت منه إنسان 

ائده العربّية وفق ممدوحيه ومرثّييه. ونطمح في البحث إلى تسليط الضوء علی  ثّم نتعّرف علی قص

رُ 
ُ
 )ع(ر البيانّية في مدحّيته في اإلمام علي بن موس ى الرضامن أنواع الصو وزانَفر لكّل مستويات استخدام ف

ا بالتحديد وميزاتها. وللوصول إلی هذه الغاية نعتمد في بحثنا املنهَج الوصفي التحليلي. اعت مد الشاعر أنواع 

ا في بعضها ر 
ّ
ا في بعضها ومتأث ی البيانّية لد اآلخر بالصور  من الصور البیانّية في قصیدته املذکورة ُمبدع 

یمکن اإلشارة إلی   )ع(إلمام الرضاالشعراء العرب الُقدامی. تحتّل االستعارة الصدارة من حیث في مدح ا

 کونها بدیعة.

 

ُروزانَف املفرداتأالرئیسة
ُ
 ر، الشعر العربي، املدح، علي بن موس ى، الصورة الشعرّية.: ف
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 اللغويةأوأتغيراتهلعصرأالحديثةأيأظلأرهاناتأابناءأاملعجمأالتاريخيأللغةأالعربيةأف

أ2د.عبدأالقادرألعكروتأ1؛أ.نصيرةأبنأمنصورأ

الروح التي  حظيت اللغة العربية باهتمام أصحابها منذ أن وجد العربي، ألنها كانت تمثل بالنسبة لهم

من بوي الشريف، و يتغنون بها، و زاد االهتمام بها أكثر بعد أن أصبحت لغة القرآن الكريم و الحديث الن

ى جمع وحصر مواد الجبارة التي بذلت في سبيل ذلك مؤلفات عرفت باملعاجم والتي عمدت عل بين الجهود

 اللغة و شرحها بطرق مختلفة.

من الزمن لكن و نظرا للمتغيرات التي حدثت اليوم في حياتنا اللغوية و و ظلت هذه املؤلفات ناجعة فترة  

ناطق العربي لم تعد تؤدي الدور املنوط بها، كونها دله من طرف اليد اللغوي وتباألدبية و الزيادة في الرص

جل  ا التطور الحاصل اليوم، مما جعل أهل اللغة ينادون إلى ايجاد وسيلة جديدة من ألم تعد مسايرة لهذ

املحافظة علي اللغة من جهة ومسايرة التطور الحاصل من جهة أخرى، وعليه جاءت فكرة بحثنا هذا 

ل، ي التاريخي  بصفة عامة و تتبع أهم اإلنجازات التي ظهرت في هذا املجااملعجم اللغو  لحديث عن فكرةل

وأساليبها ويبين تاريخ  ذلك أن املعجم التاريخي للغة العربية ديوان للعربية يضم بين دفتيه ألفاظها

ربية ا للحضارة العدم مدخال لغوياستعمالها أو اهمالها، وتطور مبانيها ومعانيها عبر العصور واألصقاع ويق

 ا و اإلجابة عليها هي:واإلسالمية، وعليه فإن اإلشكالية الرئيسية التي سنحاول مناقشته

 جم التاريخي للغة العربية؟ما واقع الدراسات و البحوث و املنجزات في صناعة املع -

 و ماهي اآلمال املتوقعة ملثل هذه الدراسات؟

 .ة املعجم التاريخي إلى املنجز الفعلي لهري في صناعالتأسيس النظ ثم كيف يمكن االنتقال من

 

 اللغة العربیة، املعجم التاریخي،  العصر الحدیث.  املفرداتأالرئیسة:أ

 
 الجزائر. -جامعة األغواط. 1
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أدالرحمنأشكري»منأجانبأقضیةأاإلنسان«أتأثيرأرومانسیِةأویلیامأبلیکأعلىأعب

أ2مهدیأحاجیلوأ1؛د.أعلیأپيرانیأشال

 

دة مع اآلداب األخری. وکان لتطور الحیاة الحدیثة عالقات وطیی مّر العصور لقد کان لألدب العربي عل

دوره الفعال في توطید دعائم العالقة حیث سهلت طرق الوصول إلی روائع األعمال األدبیة العاملیة من 

ليز، اتها األم للغات الحّیة األخری. ومن هذه العالقات ، هي تأثر عبدالرحمن شکري بالرومانسیين اإلنجلغ

 في إنجلي ثره من ویلیاموخاصة تا
 
 کبيرا

 
، ورّساما، وحکاکا

 
ز، ویعد من أبرز بلیك. وکان ویلیام بلیك، شاعرا

 هو من موسس ي املذهب الرومانس ي في إنجليز. وعبدالرحمن شکري أحد الشع
 
راء الکبار في مصر. وأیضا

ذین سافروا إلی األر 
ّ
إنجليز. ویعد  ن مشاهداته فيوبا وتأثروا مدعاة التجدید في األدب العربي. وهو من ال

ين مدرسة الدیوان. ودرسّنا في هذا البحث شکري من رّواد رومانسیين مصر في عصر النهضة، ومن أساط

اإلنسان« بين الشاعرین: بلیك وشكري في ضوء األدب املقارن  ظاهرة من ظواهر الرومانسیة، وهي»قضیة

علم، والحب، واإلیمان بالذات، ومهمة العنصریة، والثل: الحریة، و الفرنس ي. وتطرقنا من أبعاد مختلفة، م

کل منهما بلیك وشكري حرّص إلی قضیة اإلنسان، وإهتما بقضایا  الشاعر اإلجتماعیة. وشاهدنا إّن 

ة، وحقوق اإلنسان. وأن تاثير بلیک على شكري يكون في املضمون وعنوان الشعر والرموز املجتمع واملساوا

 ، وهذا بسبب إختالف بیئتيهما   .ها في شعريهماالتي إستخدما
 
وأن شکري في تأثره من بلیك ليس مقلدا

 والفاصل الزمني بینهما.

 

 دالرحمن شکري، قضیة اإلنسان.: األدب املقارن، الرومانسیة، ویلیام بلیك، عباملفرداتأالرئیسة
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أ
 
 تجلياتأالتأثيرأوالتأثرأبينأالدبأالعربيأوالدبأالغربيأتاريخيا

 1د.أرضاأعامر

تنطلق هذه املداخلة من إشكالية عدم وجود آليات مشتركة للتبادل الثقافي اإلنساني بين األدبين العربي، 

م والخاص له دور واضح، ومؤثر في التفاهم والغربي في ضوء التفتح وفهم اآلخر، فاألدب بمفهومه العا

اآلثارواملعارف  ك املجموعة منباألخص تل  -ب ثنائية عرب/غر  -والتقارب بين الشعوب واألقوام املختلفة

ت الفكـــر، والعقيدة ،والتوجــهات اإلنسانية، التي األدبية التــي ركزت على القوا سم املشتركة في مجاال 

ذبيه خاصة لعامة الناس نظرا الرتباطهم الفطري، فهناك الكثير من اآلثار، تضمنت أفكارا كان لها جا

 ي أوساط الشعوب الغربية و ثقافاتها،احتلت مكانة فة القديمة قد والفنون األدبية العربي

فما هي العدة املنهاجية والثقافية التي ينبغي حيازتها من أجل إقامة عالقات إنسانية سليمة قائمة على  -

 م ،والتبادل الثقافي مع الغرب؟.  التفاه

 تية:ومن هنا يكننا اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل املحاور اآل

 ول : االنتشار العالمي لألدب.ر األ املحو -1

 املحور الثاني: تجليات التأثير والتأثر بين األدب العربي واألدب الغربي.-2

 

 بي، األدب الغربي، التقارب. التأثير والتأثر، األدب العر املفرداتأالرئیسة:أ

 
 ميلة )الجزائر(. –املركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف . 1
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أ

أتجلياتأالفونيماتأالتركيبيةأفيأالنصأالقرآنيأدراسةأوظيفية

أ1رحمانيأالدينأد.أزهرأ

ف كل  ما يمتلكه الصوت اللغوي من قدرات، 
ّ
يعّد القرآن الكريم أرقى نص أدبي على اإلطالق، كان قد وظ

وذلك بهدف بلوغ أعمق مواطن التأثير في  وبخاصة القدرة على التصوير من جهة، والتنغيم من جهة أخرى،

 متميزة للتناسق الفني 
 
ي، فغدا الصوُت فيه صورة  من املتلّقِ

 
عانيه، وآية من آيات مظاهر تصوير م، ومظهرا

القرآن على اآلذان ال يجري وفق نمٍط واحد رتيب، بل يتنوع إعجازه األسلوبي والبياني الرفيع. لذا كان وقع 

 بتنوع املوضوع، فتار 
 
 كريٍح صرصٍر عاتية، وتارة

 
 يكون هادرا

 
 كنسيم الجنان، وتارة

 
 يكون إيقاُعه هادئا

 
ة

ِن األغراض الداللية. ومن هنا فقد أمر هللُا بترتيله على أاك، فهو يتلو  ال هذا وال ذ أخرى يكون  حسِن ن بتلوُّ

ي،   في ش يٍء من الترّوِ
 
بحيث تستبين حروفه، وتظهر حركاته، وجه، والترتيل والّتغني هنا إنما هو قراءته جهرا

 إلى إمعان الفكر فيه، وسبر أغواره، ومن ثم 
 
في هذا راره، سنحاول الوقوف على أسفيكون ذلك مدعاة

من خالل سورة من سوره وهي سورة املقام رصد وجوه اإلعجاز الصوتي الذي تمثل في القرآن الكريم 

، وما فعل هللا تعالى بهم من إهالكهم، وصرفهم عن الفيل، التي نزلت في جماعة قصدوا تخريب الكعبة

 ير.البيت، وهي معروفة بروايات مطولة في كتب التفس

 

 النص القرآني، الفونيمات التركيبية، دراسة وظيفية، اإلعجاز.  :أالرئیسةأاملفردات

 
 الجزائر.. 1
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أ

 تحدياتأأاللغةأالعربيةأأفيأالوطنأالعربيأاملغربأنموذجا

 1د.أبوجمعةأوعلي

العربية في العالم العربي من عدة إشكاالت وأزمات بعضها داخلي وبعضها خارجي يمكن تعاني اللغة 

ة ال تؤمن بما هو وطني وقومي، وقصور وتناقض السياسات مغتربة ومتغرببتالء بنخبة إجمالها في: اال 

خاص، اقع، واإلقصاء املمنهج للغة العربية في مؤسسات الدولة وفي الفضاءين العام والاللغوية مع الو 

عدة وغياب سياسات عمومية لتطوير وتأهيل اللغة العربية، والحروب اللغوية ضد اللغة  العربية من 

امية / الدارجة، تيار التلهيج: دعاة الع -التيار الفرنكوفوني  -ي وخاصة املتطرف منه تيار األمازيغجهات:  ال

ديد وظائف اللغات في إطار التكامل  والثنائية والتعدد اللغوي العشوائيين وغير الخاضعين لنظام تح

ي واألهلي املجتمع املدنية، وضعف دور وليس التنافس والصراع، وتخلف مناهج تعليم وتدريس اللغة العرب

 في حماية اللغة واستعمالها وتنميتها.

 ولتجاوز هذه اإلشكاالت البد من:  

طيها حقوقها الطبيعة في وضع سياسة لغوية وطنية واضحة تحترم اللغات الوطنية الرسمية وتع ▪

 االستعمال والتداول والحماية والتطوير... .

 اسات السابقة.تي أفشلت السيوز املشاكل الوضع سياسة تعريب جديدة تتجا ▪

 جعل األمن اللغوي جزء من األمن القومي. ▪

 وضع سياسة وطنية وقومية للترجمة من وإلى اللغة العربية. ▪
 

 ، املغرب العربي، تحديات، اللغة الدارجة.اللغة العربية  املفرداتأالرئیسة:أ
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 یةبریالیةأاللغوأةأومظاهرأاإلمتحدیاتأاندثارأاللغةأالعربیةأفيأساحةأالثورةأالرقمی

أ1فاطمةأأعرجيأ

 مع 
 
 متزامنا

 
 بالتطور التقني في مجال االتصاالت واملعلومات وأیضا

 
لقد برز مفهوم )اختراق الهویة( مقترنا

. ولقد تم توظیف هذه  تنوع مجاالت املعرفة وإ
 
نتاجها والتحکم فيها من جانب القوات املهیمنة عاملیا

 علی ال الوسائل بغیة السیطرة
 
 عأوال

 
لی الثقافة وبالتالي علی الهویة بکاملها. قد یفرض مجال  لغة وثانیا

 یحمل في طیاته صّب القیم واست االتصاالت أي
 
 معینا

 
 لغویا

 
 ونظاما

 
هالکها لصالح العالم الرقمي، نموذجا

لینا ا هنا ُیعاد عالهیمنة العاملیة واالستخفاف بثقافات وهویات األمم األخری ذات الحضارة العریقة. ه

ق سیکون للنموذج اللغوي لحضاري بين األنا واآلخر مرة أخری. ولکن املهم هو أّن من هذا املنطلالصراع ا

اللغة هي أساس الهویة، وذلک خاصة في ظل  دورا خطيرا في تشکیل عناصر الهویة الثقافیة من حیث أن 
لبحث هو أّن اللغة کز علیه هذا األسس الذي ارتنوامیس االتصال وآلیاته في السیطرة والهیمنة. من أهم ا

عل ومؤثر في املحتوی واملضمون الذي تقوم بنقله لیست وعاء جامدا وال ناقال محایدا، لکنها عنصر فا

ة أن تتجاوز مهمتها کأداة للتواصل کي تصبح معطی حضاريا کامال. بناء  علی وتبلیغه. فعلی ذلک بإمکان اللغ
فیة استخدام سبل یمکن من خاللها حماية اللغة لتعریف علی کیقال حاولنا اکل ذلک، نحن في هذا امل

 اإللتزام باستخدام اللغة العربیة والدفاع عنها کلغة العربیة من اإلندثار، و 
 
من ضمن هذه السبل، أوال

 إثراء اللغة العربیة ومراجعة طرق استخدامها بصورة مستمرة وفق مستجدات العصر. وإ
 
ّن رسمیة. وثانیا

نظومات ها علینا هي أن العرب إثر الثورة الرقمیة وفي فضائها االفتراض ي واملالتي تفرض نفساإلشکالیة 

ا أن نربي األجیال منذ البدایة الحاسوبیة، راح یتحسس التقنیة العالیة بواسطة اللغة األجنبیة. فکیف لن

 علی ثقافة الحاسوب بلغتها األم أي بلغة حضارتها املتأصلة. 
 

: الهویة، الحضارة، الثورة الرقمیة، ثقافة اإلنترنت، السلطة الرمزیة، اإلندثار اللغوي،  اتأالرئیسةفردامل

 اإلمبریالیة اللغویة.

 
 .معة طهران، إیراناوآدابها، ج . خریجة دکتوراه في اللغة العربیة1
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 تداعيأالحروفأفيأالحديثأالنبويأالشريفأ

أ1حأرزاقأجاسمأأ.م.د.فالأ

حليل ليات جديدة لتمع ظهور األبحاث اللسانية و املعرفية الحديثة التي تركز على قصد املتكلم و على آ

ريا في تحليل الخطاب و تفسيره صبح الرجوع الى مقاصد الدراسات النحوية و اللغوية ضرو الخطاب ا

ال اللغوي التداولي و قد أشار إليها تفسيرا علميا صحيحا و موضوعيا و هذه املقاصد نابعة من االستعم

دور اللغة و  وعه و لذا كان واب نحوية متنالنحاة كثيرا في مباحثهم و تحليالتهم و تجدها مبثوثة في أب

املجتمع الذي يخاطبه الحديث و لها عالقة   مقاصدها في تقويم منهج السنة حاضرا باعتبار اللغة أداة

اد الحديث إلى مقاصدها في االشتقاقات و االبنية و مواضع الكالم بأوضاع الناس و اعرافهم كما ترشد نق

دادها باسهامات سيشير إليها البحث و لناس فاتسم امل في مخاطبة االذي يرومه الحديث و طرق التواص

دراسة الحروف جزءا من توجهات علماء اللغة كونهم وجدوا أن لالدوات من هذا املنطلق احتلت العناية ب

أهمية تذكر فيها يفهم كثير من األساليب و يدرك ما في اللغة من روعة و بهاء و لعل كشف في العربية 

مهم بدراستها راجع إلى ما تفيده االدوات من معان متعددة عند ة هو سر اهتماساليب املتعدداسرار األ 

أصل مباني بعضها  ي تراكيب لغوية مختلفة و قد فصلوا القول في مبانيها و معانيها كما اختلفوا فيوضعها ف

أسيسا على  في الحروف و تو تباينت مناهجهم لدراسة هذه األدوات كما أنهم أشاروا إلى الدراسات املتنوعة 

الالت السياقية و التداولية و تقدم فإن اللغة تنظر إلى النص الحديثي بأن خطابه يزخر بسلسلة من الدما 

ل وظائف متنوعه و لعل ضابط اإلعراب هو أول الحجاجية إقناعا و تأثيرا و أن كل نص حديثي يحم

ة التي يفهم بها ني على الحقيقي صياغة املعامقصد لغوي امدادي في تقويم منهج املحدثين و تحصينه ف

 ملقاربات و نحوها.الخطاب و ما الى ذلك و سيسلط البحث الضوء على هذه ا

 

 ، تحلیل الخطاب.الحديث النبوي الشريف، الحروف، النحاةأاملفرداتأالرئیسة:أ 

أ

 
 كلية الفقه/ جامعة الكوفة.. 1
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أ

 الترجمةأوالنقلأعنأالفارسيةأحتیأنهايةأالعصرأالمويأ

أ1قيسأسليمانأفالحأالقضاة

ا شبه مجهول في حياة الثقافة العربية في العصور املبكرة حيث تتبع مساهمة الدراسة جانتتناول هذه  ب 

ا من عصر ما قبل اإلسالم وحتى نهاية  املترجمين املشاركين في حركة الترجمة العاملية والحضارة بدء 

ذا التي تناولت هث األكاديمية م. وعلى الرغم من أن العديد من األبحا750ه /  132الخالفة األموية عام 

 أن الغموض و ندر 
ّ

ة املراجع حول املوضوع ال يزال املوضوع قد قدمت العديد من اإلضافات املهمة إال

ا أمام أي دراسة جادة لحركة الترجمة التي  تمت قبل العصر العباس ي. وعليه تسعى هذه الدراسة من  عائق 

در مخطوطة ومطبوعة إلى فارسية في مصاة عن اللغة الخالل دراسة عدد من الشواهد واآلثار املنقول

الحقبة وتحليلها وتقديم تصّور جديد لحركة الترجمة في   تحديد أهم وأبرز األعمال التي ترجمت خالل هذه

املفاهيم املغلوطة حول هذا املوضوع باإلضافة إلى تتبع نشاطات الترجمة  هذه الفترة وتصحيح بعض 

ا على الشعوب  اآلثار الناتجألموي وتوضيح والنقل حتى نهاية العصر ا ا وتقافي  ا واجتماعي  ة عنها ديني 

 الفاتحين العرب أو على غيرهم من الشعوب الخاضعة لهم. اإلسالمية سواء  على 

  

 ترجمة، األدب الفارس ي الوسيط ، تاريخ العلوم العربية، الدولة األموية.الاملفرداتأالرئیسة:أ

 
 األردن.. 1
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أ

حلةأاإلجازةأبالجامعاتأاإليرانيةأفيأضوءأابهاأملرأةأالعربيةأوآدتطويرأمنهجأتعلیمأاللغ
 مهاراتأالتفكيرأالناقدأ

أ1د.أسجادأاسماعيلي

عد يوم، فالتربية بمعناها إّن املجتمعات البشرية تخضع باستمرار للتحول والتغّير الشامل يوما ب

نهج يدة. يعتبر امللتعليمية الجدا البيداغوجي كذلك ينبغي أن تتطّور بشكل مستمر للتأقلم مع االحتياجات

أهمها ويؤثر تأثيرا مباشرا في تحقق   الدراس ي من مقّومات نجاح العملية التعليمية التعلمية إن لم يكن

اسية، ويؤدي تضمن املنهج ملهارات التفكير العليا بما فيها التفكير األهداف التربوية والتعليمية لكل مادة در 

ق األهداف الخاصة لتلك املادة من جهة أخرى. من جهة، وتحق ات لدى الطلبةالناقد إلى تنمية تلك املهار 

دمج مهارات التفكير الناقد في املنهج الدراس ي تسهم في مساعدة الطالب على  هذا ويرى التربويون بأّن 

غلب على الصعوبات األساسية في تعليم اللغة وخاصة مهارات القراءة والكتابة، والتحدث، واالستماع الت

 أعمق للمحكما تكسبهم فه 
 
ول توى التعليمي وتحّفزهم على توظيف عمليات التفكير املتنوعة بغية الوصما

مستعينة باملنهج -دراسة تهدف هذه الإلى الفهم الصحيح واتخاذ القرارات املناسبة. فمن هذا املنطلق، 

إليرانية ة بالجامعات املرحلة اإلجاز إلى تقويم وتطوير منهج تعلیم اللغة العربية وآدابها  -الوصفي والتحليلي

عناصر يشير بعض نتائج الدراسة إلى أن في ضوء مهارات التفكير الناقد وتقديم مقترح متطور للمنهج. 

ربية في الجامعات اإليرانية تنحصر في تحديد بعض األهداف  املنهج الدراس ي الحالي لتعليم اللغة الع

االهتمام بدمج  نتائج على ضرورة، كما تؤكد الالدراسية فحسبالعامة، وتحديد التوزيع الزمني للمادة 

مهارات التفكير الناقد في جميع عناصر املنهج الدراس ي بما فيها األهداف، واملحتوى، واستراتيجيات 

 والتقويم.  التدريس، واألنشطة

 
 تعليم اللغة العربية، املنهج الدراس ي، التفكير الناقد. املفرداتأالرئیسة:أ
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أ

أفيأقصةأالنمورأفيأاليومأالعاشرألزكرياأتامرنصأالصلأأعنوانأبالقأالتعال

أ1د.أيدهللاأماليريأ

أفضل  زكريا تامر من أبرز كتاب القصة القصيرة السورية، ومجموعة "النمور في اليوم العاشر" من 

ه املجموعات القصصية العربية. والقصة التي تحمل عنوان املجموعة ذاتها لها مكانة رفيعة في هذ

املوجزة املعّبرة  لها، إذ باإلضافة إلى حمولتها الداللية وسمتها الرمزية، فإّن للغتهاعمال الكاتب ك املجموعة وأ

 في خلق موضوعة استراتيجية في القص التامري، ول
 
 مهما

 
يست هذه املوضوعة إال عالقة اإلنسان دورا

ي على داللة ان عالمة تحتو دية. إن العنو بالسلطة بوجوهها كلها، ال سيما السلطتين السياسية واالقتصا

 النص وبنيته، وله وظيفة تناصية مجال دراستها السيميولوج
 
 موازيا

 
يا، ويشمل العنوان بوصفها نصا

دمة واإلهداء، وتصميم الغالف، وكل ما يأتي قبل الولوج إلى النص للنص األصل على العنوان األصلي، واملق

لعنوان في النمور في اليوم العاشر، فاعلية مكونات جملة اأّن لحذف بعض األصلي. وتبدى لنا عبر الدراسة 

م قرائته القائمة على املفارقة والسخرية. وأّدى جميع مبّررات الحذف النحوية مهمة في تبنين النص ومن ث

داللته البالغية إلى تشفير النص وعنوانه وبناء نهايته املفتوحة. كما أّدى تركيب اليوم العاشر الوصفي بو 

العاشر إلى  بمعنى املرحلة العاشرة إلى ثراء النص.كما يكشف تحّول النمر في اليومية واملجازية الحقيق

 في القرن مواطن في نهاية القصة أو "نهاية تاريخ النمور"عن أّن اإلنسان الت
 
 عنه مواطنا

 
امري صار رغما

 العشرين. 

 

  اشر، العنوانعر في اليوم اللسورية، النمو زكريا تامر، القصة القصيرة ااملفرداتأالرئیسة:أ
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 تعليمأالنحوأالعربيأبينأالتحدياتأوالتطلعاتأنيجيرياأأنموذجا

 1د.أعمرأثانيأفغي

تحديات والتطلعات، نيجيريا نموذجا" النحو العربي يتناول البحث بعنوان: "تعليم النحو العربي بين ال

ي أثارها النحاة املحدثون ل املشاكل الترى، كما يتناو كتراث ضخم مجيد ظفر بما لم يظنو به نحو لغة أخ

لعربي وصعوبة دراسته، ويتطرق كذلك إلى أسباب نفور ويرونها السبب الحقيقي وراء تعقيد النحو ا

كما يلتمس حال لهذه األسباب األمر الذي يؤدي إلى إقبال الدارسين  املتعلمين من الدرس النحوي،

 يره الفياض.والباحثين لدرسه والنهل من نم

 يدور البحث حول النقاط التالية:سو 

 مجهودات النحاة القدامى في توطيد علم النحو. •

 مشاكل النحو كما عرضها املحدثون.  •

 التطلعات. •

 الحلول.   •
 

 العربي، نیجيریا، التحدیات، التطلعات.النحو  املفرداتأالرئیسة:أ

 
 ا.ينيجير  -كنو قسم اللغة العربية جامعة بايرو . 1
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أ

ربةأالنصيةأأالحديثةأاملقاتعليمأنشاطأالتعبيرأالكتابيأفيأظلأاملقارباتأاللسانيةأأ
 موذجاأن

 1د.أفوزيةأأكريـــــبط

من أهم وسائل االتصال اللغوي وأساسها، بل إن التحكم فيه هو الغاية النهائية من  يعد التعبير الكتابي

تمكن منه يؤثر بشكل كبير على املسار الدراس ي للمتعلم. فهو يمثل تتويجا لقدراته، ألنه تعليم اللغة وال

 لكها، واملجال الذي يسفر عن إبداعاته.سبات التي امتذي يبرز املكتالفضاء ال

سنركز في مداخلتنا على  -خاصة في املناهج الدراسية الحديثة–ونظرا لألهمية التي يحظى بها هذا النشاط 
 تعليم هذا النشاط في املنظومتين الجزائرية والتونسية من خالل املقارنة بين كتابي اللغة العربيةطريقة 

كاملنهاج  تدائي، وبالعودة أيضا إلى الوثائق التربوية املرافقة للكتاب املدرس ي نة الرابعة اباملوجهين للس

ه السندات البيداغوجية باملهارات والدليل لتحديد املنزلة التعليمية لهذا النشاط مبرزين مدى عناية هذ
ألنماط  ابي بربطها بااإلنتاج الكت النصية فهما وإنتاجا وكيفية استثمار النصوص القرائية في عملية

تيار لساني يقوم عليه تدريس أنشطة اللغة باعتبار أن املنظومتين معا تعتمدان على املقاربة النصية كاخ

بها اللسانيات النصية، مؤكدين على الفوائد العملية لعلم النص في العربية في إطار املفاهيم التي جاءت 
 وصا.ير الكتابي خصمجال تعليم اللغة عموما والتعب

 

 التعبير الكتابي، املقاربات اللسانية الحديثة، املقاربة النصية، الجزائر، التونس. املفرداتأالرئیسة:أ

 
 (.2دكتوراه في تخصص الدراسات اإلفرادية االصطالحية وتعليمية اللغة/ جامعة أبو القاسم سعد هللا )جامعة الجزائر. 1
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أ

 التناصأالقرآنیأفیأشعرأاسماعیلأصبریأ

اریأ2؛أسّیدأیوسفأنجاتأنژاد1؛أأد.أعمارأسرخه
ّ
أ3د.أسعیدأفخ

یمثل ذا الشاعر أن وقد استطاع ه إن الشاعر اسماعیل صبری شاعر فذ من شعراء عصر النهضة،

لشعر العربی فی ذلک العصر املتأثر بشتى انواع املؤثرات الخارجیة والداخلیة. وقد املنطقة الزهدیة فی ا

لهمزیة بالحدیث عن املواضیع القرآنیة والقصص واألحداث  قام الشاعر من خالل قصیدتیه النونیة وا

دلة العقلیة إلثبات الخالق عّز وجل، الکونیة واأل  ّدث عن اآلیاتالتأریخیة التى تحّدث عنها القرآن کما تح

ص القرآنی واإلغتراف من هذا املورد املعين الذی ال یجف وال ینضب. وکل هذا یتطلب اإلستمداد من الن

اءتنا لهاتين القصیدتين وجدنا أن الکثير من النماذج الشعریة ذات تناص صریح ومباشر مع ومن خالل قر 

 من هذه النماذج وقد کانت هذه النماذج تتناص مع القرآن من أن نستخرج بع کریم. فرتأیناالقرآن ال
 
ضا

فردات فقد تين اللفظیة واملعنویة، فمن حیث املعنى العام کانت معانيها قرآنیة ومن حیث املالناحی

ناص معه ذلک  استخدمت فيها مفردات ذات طابع قرآنی، حیث قادتنا هذه املفردات فی کّل بیت الی ما یت

 ت القرآنیة الکریمة.   لبیت من اآلیاا

 

 القرآن، اسماعیل صبری، التناص، القصیدة النونیة، القصیدة الهمزیة  املفرداتأالرئیسة:أ

 

 
 أستاذ محاضرفي فرع اللغة العربیة و آدابها، ایران.. 1

 طالب دکتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران، مجّمع الفارابي.. 2

معة املعلمين)فرهنگیان(.اتاذ مساعد جأس. 3
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أ

أشاعرأالعربيأوالناقدأتوجيهأالعمليةأالبداعيةأبينأالأ

 1أ.د.عهودأحسينأجبر

ر، وقد اطلق على  لهم لقول الشع من مواهب تؤه  مما الشك فيه ان الشعراء مختلفون عن االخرين بما لديهم 

ب تسمية االبداع وااللهام ، وأيا كانت التسميات فالبد لنا من ان نسأل عن مصدر االبداع وكيف  تلك املواه 

ملوضوع كثير من اآلراء قديما وحديثا ، ولعل اقدم طرح في هذا االطار ترتد جذوره  يتحقق ، وقد طرحت في هذا ا 

ال الفن هو الوحي االلهي فالشعراء في نظره وسائط لنقل رسائل  ن الذي جعل مج يوناني افالطو الى الفيلسوف ال 

، ونجد آراء العرب  وان كل موضوع من املوضوعات التي يتناولها الشاعر انما تدفعه اليها ربات الشعر سماوية 
وفي حقيقة  لى شياطينهم، قريبة من هذا الطرح فالشعر نفث من الشيطان، ويرجع الشعراء إبداعهم الحقيقي ا 

 سط املبني على اعتقاد غير صحيح . مر أن هذا الفهم للعملية االبداعية ال يمكن ان يكون بهذا الفكر املب األ 

جدوا تفسيرات اخرى بعيدا عن الغيبيات فربطوه بدواع لذا نجد النقاد العرب فيما بعد، حاولوا ان ي
 وقد تطورت ا  لشعر دواعيا .ومقتضيات ومن هؤالء ابن قتيبة الذي قال ان ل

ْ
المور في العصر الحديث ، إذ

حديثة فأرجعه فرويد الى حاالت الالشعور ويونج الى االسقاط في حظي االلهام بعناية املدارس النفسية ال

 .  الالشعور الجمعي
ويتناول البحث موضوع التحليل النفس ي للنصوص الشعرية العربية بمختلف عصورها، من غير إلتزام 

 ة معينة . بمدرسة تحليلي

ويطرح تساؤال هل يستطيع الناقد ان يطبق هذا اللون من التحليل على الشعر العربي في جميع عصوره؟  

التقليد والصنعة  والسيما  تلك التي تناولت شعر  حتى وإْن غابت فيها الرؤى الصادقة للشعراء  تحت ستار
 لشعرية. املديح إذ لم  يكن الشعراء  مخلصين لتجربتهم ا

عر الجاهلي احدى املرايا الكبرى التي ارتسمت فيها معالم حياة ذلك االنسان   ومقومات نشأته الش وكان

وية صادقة ، فنجد الصور منبثة في وتربيته ، فاألدب العربي في عصوره القديمة عبر عن نفسه بصورة عف
ه ،الصدق ر جمالي فمرجعان هناك من أثالشعر الجاهلي من غير تعمل أو تكلف وال تفنن أو مبالغة وإذا ك 

 صف . الشعوري وجمال وقع الصورة على املتلقي وحسن االصابة في الو 

كان في غزله يقف على االطالل  أما العصور االخرى التالية ، فقد افتقد أغلبها هذا الصدق والعفوية، فقد 
 باملدينة . دية وهو يعيش وال أطالل ، وكان يركب فرسه  الى املمدوح وال فرس، وكان يصف البا

ويقف البحث كذلك عند املتلقي العادي والناقد،  ودوره في توجيه النص الشعري ونالحظ إنشغال أغلب  

حرص الشاعر على إرضائه مما يجعله ال ينظم على الشعراء بالتأثير في املتلقي وبخاصة الناقد الذي ي
 سجيته بل ينظم بحسب إتجاه النقاد . 

 

 داعية، املتلقي، الناقد، الشاعر.ة االبالعمليأرئیسة:أاملفرداتأال
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توظيفأاللغةأالعربيةألخلقأالسخريةأالخفيةأفيأروايةأاإلنسانأالحيأللكاتبأاإليرانيأأ
أمحمودأأأحمد

أ1د.أيدأهللاأماليريأ

السخرية وعلى وجه التحديد السخرية الخفية من أهم ميزات نصوص الكاتب اإليراني أحمد محمود إن  

إلى  ايته  اإلنسان الحي )آدم زنده( من خالل االستعانة باللغة العربية ـ امليزة في رو  ة، وتتجلى هذهالسردي

ها الخفية . وتحاول هذه جانب استخدام املكونات األخرى للرواية ـ لخلق لغتها الساخرة ومن ثم سخريت

ة في رواية  اللغة الساخر  الدراسة تسليط الضوء على توظيف املفردات والجمل والتراكيب العربية لخلق

ن عاإل
ّ
روايته ـ التي   بر تسمية شخصياتنسان الحي. وتبدى لنا في ضوء الدراسة أّن الروائي اإليراني تمك

ذلك من خالل املزج بين لغتي الفارسية والعربية في بعض  تتحدث عن العراق  ـ بأسماء أو ألقاب عربية، وك

ن من خلق ر لنص السردي، تاألحيان على املستويين السردي والحواري ل
ّ
واية ساخرة تعّد من آيات مك

 مع الشعب العراقي فيما يعانيه في الحوار الحضاري بين الثقافتين الفارسية وال
 
ل تعاطفا

ّ
عربية في رواية تمث

ل تعرية ساخرة "خفية " ظّل حكم الطاغ
ّ
ية الرفيق الرئيس مهيب الركن وممارساته القمعية، كما تشك

 قمع الناس.طة املستبدة لتستخدمها السللألساليب التي 

 

 أحمد محمود، اإلنسان الحي )آدم زنده(، السخرية الخفية، اللغة العربية املفرداتأالرئیسة:أأ
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أ

 التوظيفأاللغويأفيأالحديثأالشريفأ

 1امأعادلأالزياديم.مأاكرأ

ه ومبينة ملعنا ونها شارحة لهُيعدُّ القرآن الكريم املعجزة الخالدة مدى الدهر، والسنة الشريفة مرتبطة به ك

حة له في بيان معاني األلفاظ الغريبة ، ومثلما كان احتياج الناس الى فهم القرآن كانت  السنة هي املوّضِ

حتاج الناس الى فهم الحديث وبيان مراده، فالتجأ العلماء الى وشرحها إلزالة اللبس الحاصل فيها وكذلك ا

تهم فيها ويوّضحو 
ّ
به، لذا ال بّد من الوقوف على األثر ث واكتشاف غريا معاني الحدياللغة ليجدوا ضال

 عن دراسة مفهوم النص وعالقته بالخطاب اللغوي ملعرفة مدى استيعابه للن
 
ص الحديثي، فضال

 سس التي يقوم عليها.ومقومات ذلك النص واأل 

ة علماء العربي ها، لذا اهتمّ إّن لتوظيف اللغة وفنونها في فهم الحديث له أثر كبير في توجيه داللته وفهم

، ألن ذلك
 
 بالغا

 
ن  بلغة الحديث الشريف اهتماما متصٌل بقدسية القرآن الكريم، ومفسٌر ألحكامه، ومبّيِ

غويين 
ّ
ريف، ونظروا لشرائعه، لذا اهتم بعض الباحثين الل

ّ
بدراسة بناء الُجملة في الحديث الّنبوّي الش

 على طاو  -فيهما نظرة الفاحص املتأّمل 
ّ
تي  ، حّتى -غوّي لة البحث الل

ّ
غوّية ال

ُّ
توّصلوا إلى أن  الخصائص الل

ريف من
ّ
ا ُيسهم في تعيين الحد تمّيز الحديث الش غويًّ

ُ
ا ل ا، ومقياس  ا جديد  يث  غيره يمكن أن تكّوِن معيار 

ريف. 
ّ
فت لهم آفاٌق في خصائص لغة الحديث الش

ّ
 الّصحيح، والكشف عن الحديث املوضوع، كما تكش

 
 
ليله والوقوف على تفسير معانيه يستدعي الوقوف على ألفاظه ودالالته الحديث وتحعن أن شرح  فضال

التي تهتم  بشكل واسع وهذا ال يتأتى من دون الرجوع إلى اللغة ومعاجمها، وكتب الغريب واملصادر

 باألسلوب البياني.

 
 بیة.م، اللغة العر التوظيف اللغوي، الحديث الشريف، القرآن الکریاملفرداتأالرئیسة:أ
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أجماليةأالتشكيلأالسلوبيأفيأالشعرأالعراقيأاملعاصرأ

أ)شعريةأالتوازيأعندأأديبأكمالأالدينأاختيارا(

أ2يأ.د.أكريمةأنوماسأمحمدأاملدن1؛أأ.د.أعليأكاظمأمحمدأعلي

ارئ، إن الشعرية عملية وعي أسلوبي تتأسس في ضوء اإلدراك الجمالي الذي يثيره النّص الشعري لدى الق

 ف
 
اسلوبية  -شعريةصول الى املعنى، وكشف رؤاه ودالالته ومن هنا ُعّد التوازي ظاهرة اعليته في الو محققا

ؤولة عن توزيع العناصر اللغوية من تقنيات القصيدة الحديثة واملعاصرة في بنيتها النصية، فهي املس

 والفنية والداللية داخل بنية النّص الشعري.

 التي  مات األسلوبيةوالتوازي من املقو   
 
تنشأ نتيجة ترديد وحدات صوتية متساوقة في النّص فيمنحه نمطا

 من اإليقاع يتجلى في نسق من التناسبات املستمرة على مستويات متعددة: منها مستوى تنظي
 
م البُنى خاصا

ملترادفات التركيبية وترتيبها ومستوى تنظيم األشكال واملقاوالت النحوية وترتيبها ومستوى تنظيم ا

 عجمية.امل

وال يقتصر أثر التوازي في الهندسة اللفظية للمفردات وانما يتعداها الى البنيات التعبيرية فتختلف طبيعة 

 لضرورة آليات نمّو النّص و 
 
تناسله املحكومة بسيرورة الجذب واالشتباه واالختالف، درجاته وعالئقه تبعا

 فوية كانت أم مكتوبة.مها وحديثها شالعاملية قدي ولهذا ُعّد التوازي خاصية لصقة بكل اآلداب

 أو فكرة   
 
ويعد التوازي من محفزات القصيدة الشعرية عند شاعرنا أديب كمال الدين، اذ تتضمن موقفا

تها على انشاء سطور شعرية متوازية عبر تلك املقابلة بين االنساق وايقاعها محددة تتجدد فاعليتها بقدر 

رة التالحم واالنسجام االيقاعي والتركيبي وتحقيق توازنها ايجاد ورسم صو بارز في خلق و املتوازن مما له دور 

 لشعري.في النسق ا

لية كبرى عبر تلك املتواليات وقد حلفت قصائد الشاعر أديب كمال الدين بنية التوازي التي غدت بنية دال

الدين، فمنحت عر أديب كمال املتوازية على تنوع أصنافها. فتنوعت اشكال التوازي في قصائد الشا

 والتعميق الشعوري.النصوص الشعرية وظيفة جمالية موسيقية تعتمد بالغة التكثيف االيقاعي 

 

 شعر العراقي املعاصر.أديب كمال الدين، التشكيل األسلوبي، ال املفرداتأالرئیسة:أ
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 حضارةأإسالميةأجديدةأدونأتقريبأاملذاهب؛أحلمأأمأحقيقة؟أ

أ1یرضاأرجبأمحمدد.أ

اإلسالمية الجديدة أحد أهم تطلعات الرئیسیة لجميع املسلمين في جميع أنحاء ق الحضارة يعتبر تحقي

ب كأساس لهذا املثالي العالم اإلسالمي.  تضع تجربة الحضارة اإلسالمية في املاض ي عدة آليات وأسبا

درات  املواهب والق  القدما. يبدو أن االستخدام األقص ى للقوى وتماسك القوى واالستفادة من جميع

حقائق ال يمكن تحقيقها إال  في العالم اإلسالمي هي من أكثر العناصر فاعلية في هذا االتجاه ، وهياملتاحة 

 ، هذا املثالية األعلى هو مجرد حلم بعيد عن الواقع.  من خالل "تقريب املذاهب اإلسالمية" و ربما بدونها

التحليلي مع  املنهج الوصفي خالل استخدام املختلفة ومن يحاول هذا البحث من خالل استخدام املصادر 

اإلسالمية بحث عن وسائلها املختلفة و وظائفها في هذا الصدد.  يبدو ذاهب توضيح ضرورة التقريب بين امل

سالم األصلي من خالل إعادة قراءة التعاليم الدينية ، وتعزيز الخطاب ، وتجنب االنقسام أن العودة إلى اإل 

، واستخدام مبدأ االجتهاد بشكل صحيح ، وتكوين أمة واحدة و تعصب والتطرف ، والحد من الوالتباعد 

 ة.كعوامل أساسية لتقريب يمكن تحليل ودراسة الحركة نحو الحضارة اإلسالمية الجديدإلخ... ، 

 

 اإلسالم ، الحضارة اإلسالمية الحديثة ، التقريب بين املذاهب، الحضارة أاملفرداتأالرئیسة:أ
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أ

 ندأالنحويينأءأاملوجودأعالحكمأبإلغا

أ1د.أحسينأعليأمحمد

يسعى البحث إلى استجالء املسائل النحوية التي ذهب فيها بعض النحويين إلى الحكم بإلغاء املوجود؛  

ة استعمال لغوي ما لنظائره، أو تتعلق بالبحث عن علة نحوية الستعمال آخر، أو ألسباب تتعلق بمخالف

 فظ به بأنه في حكم الساقط املعدوم.املوجود املتللى الحكم على غير ذلك مما يدعو إ

يعد سيبويه أول من صرح بذلك في )الجماء الغفير(، فقد ذهب إلى أنها على نية إلقاء األلف والالم؛ ألنها 

 واملصادر التي تشبهها. وقد اقتفى نحويون آخرون حال، وا
 
ا وقاطبة لحال ال تدخله األلف والالم، نحو: طر 

كسر فإّن ذا ابن جني يذهب إلى أّن )األمِس( إذا اسُتعِمَل معرفة مبنيا على الحذوا حذوه، فه أثر سيبويه، و 

 )األلف والالم( الظاهرة ملغاة زائدة للتوكيد. 

مسائل إلغاء املوجود عند النحويين، ويكشف األسباب التي دفعتهم إلى القول   سيعمل البحث على تتبع

رضه، وسيحرص البحث على أن تكون آراء متقدمي قول به أو تعاالتي تؤيد ال بذلك، واآلراء األخرى 

 ئل التي سأتناولها بالبحث؛ وذلك بالرجوع إلى مظانهم، والتحري فيها.النحويين حاضرة في املسا

 

 املسائل النحویة، إلغاء املوجود، النحویون، اللغة العربیة.الرئیسة:أأاملفردات
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أ

 هليأفيأالعصرأالجاحکمةأالشعرأوشعرأالِحکمأ

أ1د.أجهادأفیضأالسالمأ

 تقف  أن  الدراسة حاولت وقد واألدب، الفکر مجال في الغنّیة التراثیة املصادر أحد الجاهلي الشعر ُیعتبر

 شعراء طرحه وما الشعري، التراث هذا بها زخر التي " الحکمة شعر"  لدی  خاص وبشکل عنده، تأمل وقفة

 محاولة العقالِنّیة، من اإلنسان  تقریب هادفين ّیة،ملتأ وفلسفة رة،وفک وتجربة، حکمة، من العصر ذلک

تي  القاسیة، البدوّیة الحیاة ودرک کإنسان، وجوده وفهم ملعرفة
ّ
  وعاشها فکره في تشّبثت ال

 
 بها، مستأنسا

  هذا وما الصحراء، وحشة علیه فرضتها التي  والخرافة األوهام سلبّیة من إلبعاده کوذل
ّ

  ی عل  لیساعده إال

 الدراسة في األهمّیة له الجانب هذا أن  ونعتقد الّصواب، نحو بیده واألخذ البشرّیة، رةالحضا تنمیة

، واإلنسانّیة األدبّیة،
 
 الحکمة اّن  النتائج رتأظه  وقد إلیه، النظر یلفت أن  البحث حاول  حیث معا

  لها کان  الجاهلي، الشعر في التأملّیة والفلسفة
ّ
 .وتحّضرها رّیةالبش رقي في األوفر الحظ

 

 الشعر الجاهلي، شعراء الِحکم، الفکر، الحکمة.   املفرداتأالرئیسة:أ
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أللحواِرأبينأالحضارات
 

ال
َ
ِتراُضأَمْدخ

ْ
رآِنأالكِريِم:أاِلق

ُ
ُسِنأفيأالق

ْ
ل
َ
أوالثقافاتأأأِحَواُرأال

وأ
ّ
أ1أ.د.أعادلأْمحل

غاُت، في مستوى الجماعات البشرّية والحضارات، مجّرد كلم
ّ
ى شياء؛ بل هي رُ ات لتسمية األ ليست الل

َ
ؤ

ٍع بين ثقافات إنسانّية. إّنها مجاالت حواٍر دائٍم مع الكون والعالم، ومع للكْوِن والعالِم، ونقاط تالٍق و 
ُ
تقاط

 الحضارات والثقافات األخرى. 

ِة النّص القرآنّي الكريم فضاَء  ِحواٍر و 
َ
غ
ُ
ر في ل

ّ
 إلى النظ

َ
ّتواُصٍل مع من هذا املنطلق َيْهدف هذ البحث

ا، وبعد تدوينه لثقافات والحضا م  في كتاٍب جامٍع لسورِه  ارات األخرى املحيطة بالعرب إّباَن  نزوله ُمنج 

قافات والحضارات البشرّية إلى أْن 
ّ
ُ األرض ومن عليها.وآياِتِه، ومع كّل الث

ّ
 ّللا

َ
  َيِرث

َق ا
َ
ه ليس في لغة النّص القرآنّي مكّوٌن ِلسانيٌّ أْوث

ّ
ا بهذا ولعل

 
تي جاَءْت في َمْتِنِه املنظور من األرتباط

ّ
لفاِظ ال

خرى، كاألحباش والفرس والروم وغيرهم، وانطالقا من ذلك سيقوم البحث 
ُ
َمٍم أ

ُ
ُسِن أ

ْ
ل
َ
 ِمْن أ

 
َرَضة

َ
ُمْقت

ْين اآلتيْيِن:بالّسعْ 
َ
 ِي إلى اإلجابة عن السؤال

َرَضٍة 
َ
 ُمقت

َ
ُسِن ـ هل كان استعمال القرآن الكريم أللفاظ

ْ
ل
َ
رى اسِمن األ

ْ
خ
ُ
 ِحواٍر حضارّيٍ  األ

َ
ة   ؟تراتيِجي 

 ِحواٍر حضارّي؟
َ
ة وَن استراتيِجي 

ُ
ْقتَرضة لَتك

ُ
 ـ كيف تّم توظيف هذه األلفاظ امل

 لسؤالْين أسئلة هي:وتتَفّرُع عن اإلجابة عن هذين ا

ُسِن وما موقفه منه؟ 1
ْ
ل
َ
 ـ كيف نظر القرآُن إلى تعّدد األ

لاأللُسِن في  ـ كيف ظهر تعّدد2
َ
 فاظ النص القرآني وفي الدراسات التراثية؟أ

ـ كيف تجّسد حضور ألفاظ األلُسن األخرى إحصائيا في نّصه؟ وما دالالت ذلك وعالقته بالحوار بين 3

 ؟ الحضارات والثقافات

بين  ـ متى ظهرت تاريخّيا ألفاظ كّل لسان من تلك األلسن في نّصه؟ وما دالالت ذلك وعالقته بالحوار4

 والثقافات؟  الحضارات

 

ِتراُض، التالقي.أاملفرداتأالرئیسة:أ
ْ
ُسِن، حوار الحضارات، ااِلق

ْ
ل
َ
أالُقرآِن الكِريِم، ِحَواُر األ

 
 ر.ئالجزا -واديجامعة الشهید حّمة لخضر ال.  1
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أ

 دبيأالحديثأاملنهجأالسالميأفيأالنقدأالأ خصائصأومقومات

أ1أ.م.د.عبدأالكريمأأحمدأعاص يأاملحمود

 في عصرنا الحديث م دبي االسالمينهج النقد األ يتناول هذا البحث الخصائص واملقومات الرئيسة مل
 
بتدأ

بمقدمة عن الفوض ى السائدة في الساحة النقدية العربية واالسالمية وضرورة وجود تيار نقدي جريء  

ى أسس متينة قابلة للتطوير ال التغيير، واالضافة ال اإللغاء ، والبناء ال يرس ي قواعد األدب والنقد عل

 ن هذا التيار الهدم وال بّد أن يكو 
 
 متزنا

 
يستند على خلفية فلسفية رصينة تنظم املقوالت وتحاور  منهجا

داثة  عطياتها الفكرية واملعرفية والثقافية، وهذا املنهج يجب أن يتصف باالصالة والحالنصوص وتقدم م

جانب  ووضع األنا بشكل متناسق ومتوازن في حوارها مع اآلخر بشكل غير متعال، من قبيل عدم تعظيم ال

على ار الجانب الجماعي ومن املؤكد أن املنهج النقدي االسالمي هو األقدر لى حساب استصغالفردي ع

 تسلم مقاليد هذه الساحة النقدية ألسباب كثيرة تناولها البحث . 

 

 األدب العربي، النقد األدبي الحديث، النقد اإلسالمي.أالرئیسة:أأاملفردات

 
 العراق/ جامعة الكوفة / كلية الفقه / قسم اللغة العربية..  1
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أ

 للغاتأالخرىأدراسةأأثرأاللغةأالعربيةأفیأاأ

أ2یحییأریگي1؛ابراهیمأشهأبخش يأ 

كان املجتمع العربي، قبل اإلسالم وبعده، على وعي تام بالحروب والتحالفات السياسّية والعسكرّية 

ا اإلدراك من خالل عالقة املجتمع مع الدول األخرى؛ ولم یکن لتبادل هذه والتبادالت التجارّية. لقد تّم هذ

رت بع املعرفة طریقا غير اللغة
ّ
رت منها ضمن هذه العالقة. نسعى  ض اللغات فی ب. قد أث

ّ
عضها اآلخر کما تأث

العربية ندرس تأثير اللغة العربية فی اللغات األخرى بمنهج وصفي تحليلي. لم تكن اللغة في هذا البحث أن 

ود مع الدول ذا حضارة وثقافة قبل ظهور اإلسالم؛ مع ذلک بسبب العالقات التجارّية والعسكرّية فی الحد

عالقة؛ ألّن حتكاكات واتصاالت، وإن كانت محدودة. مع ظهور اإلسالم، ازدادت هذه الألخرى، تّمت اا

ألخرى، على هذه اللغة وألزموا أنفسهم  الفتوحات اإلسالمية انتشرت انتشارا واسعا وتعّرف أهالی البلدان ا

وأثرت فی   العربية لغتهمستبدلت اللغة باستخدامها بدافع اهتمامهم بالقرآن واإلسالم. حصیلة ذلک ا

 ذلك. لغتهم ومستویاتها املختلفة الفاظا وتركيبا وصوتا وما إلى 

 

ر، اللغات األوروبيةاملفرداتأالرئیسة:أ
ّ
 واآلسيوية واإلفريقية. اللغة العربية، التأثير والتأث

 
 . طالب الدکتوراه بجامعة الحکیم سبزواري. 1

 . الطالب بجامعة املذاهب اإلسالمیة في زاهدان. 2
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أ

أدراسةأأسلوبیةألقصةأحيأبنأیقظانأالفلسفیةأفيأأدبأالطفال

أ2پورانأفکرمةأفاط1؛بريأزادهد.أفاطمةأأک

 

  یعتبر األطفال أدب
 
 الحیاة ومعالم املستقبل یبنون  کأجیال األطفال إذ املعاصر األدب من مهما قسما

 القصة واستخدم  واملعرفیة العاطفیة ومعامله األطفال دببأ إهتم األطفال کرائد کیالني وکامل. املعاصرة

  للطفل  واملعرفة املتعة من جدیدة أبوابا فتحیل یقظان  بن حي کقصة األدب تاریخ في املتجذرة الفلسفیة

  علی  بناء یقظان  بن حي لقصة األسلوبیة الدراسة ینوي  املقال فهذا األطفال أدب دراسة منطلق من. العربي

 واألفکار األسالیب بدراسة ویقوم القصص ي کیالني أسلوب عن لیبحث التحلیلي - الوصفي املنهج

 والشخصیات، واللغة، الفلسفي، والصراع األحداث،: ومنها ةالقص عناصر سةودرا للقصة الفلسفیة

 االسالمیة املعرفیة املفاهیم بتعلیم یقوم کیالني أن  إلی البحث ویوصل. واملکان  والزمان  والحوار،

 متجنبا البسیط األسلوب ویستخدم. وفکرته ولغته الطفل معالم حسب والدینیة األخالقیة یاتوالتوص

 شرح علی ویحرص املباشر والنصح الوعظ دون  والحکم العبر الطفل متله لیس والغموض فالتکل من

 ویرسم القرآنیة، الشواهد ویستخدم. للطفل اللغوي  املخزون  تکثیف الی تؤدي التي  الصعبة املفردات

 .الطفل معها لیواکب االنسانية وغير االنسانية الشخصیات

 

 الني، حي بن یقظان.کامل کی، األسلوبیة، : أدب األطفال، القصةاملفرداتأالرئیسة

أ

 
 طهران. -أستاذة  مساعدة بجامعة الزهراء.  1

.طهران –. طالبة في مرحلة املاجیستر بجامعة الزهراء  2
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أ

أ
 
 دراسةأاملحاولتأالتیسيریةأأفيأالنحوأالعربيأعندأالسامرائيأالحالأنموذجا

 
 2فرامرزأميرزایيأ1؛زهراأرضایي

 

مُ .  اإلسالمیة العلوم و اإلسالم بين  ها أفید و أهمها النحو علم کان  ،العربیة العلوم بين  من
ْ
ُحو ِعل  الن 

ى  مُ  اض  أي ويسم 
ْ
 الجملة تكوين أصول  في يبحث النحو  وعلم الكلم، أواخر حال به يعرف علم هو ْعَراباإلِ  ِعل

 التي  الخصائصو  الكلمات ومواضع الجمل تكوين أساليب يحدد أن  النحو علم غاية. اإلعراب وقواعد

  ا ام  أحك أو يةفعولوامل والفاعلية كاالبتداء نحوية خصائص أكانت سواء   املوضع، ذلك من الكلمة تكتسبها

 کل شارک قد عظیما تطورا شاهد التاریخ مر علی العلم هذا. والبناء واإلعراب والتأخير كالتقديم نحوية

 بتأصیل العلماء قام التقدم و التطور  لهذا ةونتیج. األمر هذا في الشرق  و الغرب في اإلسالمیة الدول 

 بالعلوم  یتعلق فیما الخاص بشکل  و إليها اللحن دخول  ظاهرة مواجهة بهدف العربیة اللغة قواعد

 بسبب  و. سیبویه و الدؤولي األسود أبو ، إسحق أبي بن هللا عبد أبرزهم من و الکریم القرآن  و اإلسالمیة

 محمد و ضیف شوقي مصطفی، ابراهیم: مثل لتیسيره ملحدثين ا من جماعة قام العلم هذا صعوبة

 اإلعتماد دون  باملعنى  يهتم آخر فریقا و رهمسيتی في النحو بأبوا بعض علی یعتمد الفریق هذا. املخزومي

. تفسيره و البسیط بشکل القدیم للنحو اهتماما أعطی بدوره هو الذي و السامرائي مثل  الحذف علی

 معاني کتاب في العربي النحو تیسير في االهتمام محاوالت التحلیلي – التوصیفي هجاملن البحث هذا انتهج

 . ذجانمو  الحال النحو

 

  : النحو العربي ، کتاب معاني النحو، السامرائي ، التیسير، الحالئیسةاتأالرأاملفرد

 
 رة بجامعة إعداد املدرسين بطهران.ي. ماجست 1

 . أستاذ في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة إعداد املدرسين بطهران. 2
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قةأُزهيرأِبنأأ
ّ
مأُمعل

َ
غةأفيأِحک

ُّ
أالَوظیفِةأالعاطفيةأِلل

ُ
أأبيأُسلمیِدراسة

أضوءأنظریةأالتواصلألدیأرومانأجاکوبسن(أ)فيأ

أ2زادهمهرانأغالمعليأ1؛رضاأمحمدرضاییعلی

  الحکمي  والشعر هبحکم سلمى  أبي بن زهير ُیعرف
 
ر قیمة تجارب فیه الشعریة لغته عن فضال

ّ
 دوره یوف

  ال الکم علی والحصول  املتلقي إدارة وغایته والفصول  األجیال بين  اللغویة العناصر إطار في القیمة

 علی یقوم أن  املفاهیم، إلقاء في اللغة وظائف حصیلة بأهمیة العنایة مع البحث هذا یسعی. واالکتمال

  ودراستها ائفوظال تحلیل
 
  یعتقد . اللغة وظائف في جاکوبسون  رومان  الشهير اللغوي  یقول  ما علی أساسا

 الرمز -4 إلیهاملرسل -3 املرسل -2 الرسالة -1: منها التواصل نظریة في التواصلي العناصر بستة جاکوبسن

 . التواصل قناة -6 التواصل مجال -5
 
  ذکر ما علی تأسیسا

 
  املحور  هو التواصل، عملیة في الشاعر، ی نر  آنفا

  البعد  خالل من األشعار هذه في مالحظته یمکن التي  الوظائف أبرز  من هي العاطفیة والوظیفة االصیل

م التواصلي
َ
م املنشط والُبعد تماعيةاإلج الكفاءات وُبعد للِحک

َ
 التي  األبیات هذه في الشاعر یؤکد. للِحک

 اآلخرین مع التواصل کیفیة خاللها من تیّسر التي  ربتجاوال واملعرفة العلم الحکمیة، األغراض تحتوي 

  البحث هذا .واإلجتماعي العاطفي الذکاء بواسطة واآلخرین الذات بإدارة ویقوم
 
 النفس ي  املنهج علی إتکاءا

 .الحیاة في املختلفة القضایا حول  وفکره للشاعر الباطني  الشعور  عن حثیب

 

 الوظیفة العاطفية، اإلدارة، التواصللحکمة، سلمى، ان أبي زهير باملفرداتأالرئیسة:أ

 
 مجمع الفارابي. -. أستاذ مشارک في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران 1

لفارابي.مجمع ا -. طالب الدکتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران 2
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أ

أوالنشرأاملجملأفيأالقرآنأالكريمأوإشكالياتأترجمتهأ
ّ
 دراسةأبالغيةألللف

أ2زادهأمهرانأغالمعلي1؛پورأأد.أمجتبیأعمراني

 يها انمع علی إضافة وإعجازه جماليته من تعتبر التي  البديعة البالغية الفنون  يحتوي  الكريم القرآن  إن 

. الترجمة في البالغية الفنون  هذه جماليات ونقل  رعاية هو الكريم القرآن  ترجمة إشكاليات ومن. العالية

 القرآن  في  املجمل والنشر اللف بدراسة التحليلي-الوصفي املنهج عبر البحث  هذا يقوم املنطلق هذا من

  هو  الفن هذا مخدااست من بالغيلا الغرض. الفارسية اللغة إلی ترجمته وإشكاليات وجمالياته الكريم

 وتسرب املترجمين  إزاء مشكلة نری  حولها الفارسية الترجمات بعض ندرس عندما ولكن الكالم في اإليجاز

ي األصلي املعنى  إيراد في الترجمة استطاعة عدم وهي ترجمتهم في املشكلة
ّ
  الذي  اإليجاز حفظ مع والكل

 لهذه  ذكرت التي  الترجمات من بعض في لب  الشريفة ياتاآل  هذه حول  البديعي الفن هذا خالل ينبعث

بح اآليات،
ُ
 . اآليات لهذه بأكمله املعنى  انتقال عدم إلی اإليجاز حفظ يؤدي بعضعم وفي اإليجاز ذ

 

 ن الكريم، البالغة، اللف والنشر املجمل، اإليجاز، إشكاليات الترجمةالقرآ املفرداتأالرئیسة:أأ

 
 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران، مجمع الفارابي، إيران. . 1

. طالب دكتوراه، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران، مجمع الفارابي، إيران. 2
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أ

أالرعدأألطباقأفيأسورةدراسةأتحلیلّیةأملحّسنةأا

أ2سکینةأحسیني1؛ناصرأقاسميأ

  الکریم القرآن  اعتمد
 
 من الرعد وسورة الطباق، أو التقابل علی وسوره وشخصّیاته موضوعاته في عموما

 الحسنة صنوان، وغير صنوان مثل، ومفردات ثنائیات شکل علی کثيرة تقابالت فيها نری  التي  السور 

 واألرض بها یّتصل وما السماوات: مثل فقرات شکل علی أو...والبصير، مى األع والعقاب، املغفرة والسیئة،

ق وما
ّ
 الثنائیات من أشکال علی احتواءها نجد  الثنائیات املحور  ضمن الرعد سورة قراءة خالل من. بها یتعل

 دراسة یإل التحلیلي الوصفي املنهج خالل من املقال هذا يهدف. البنائّیة مکّوناتها حیث من متعددة لضدّیةا

 لعنصري . وتبینها وتحلیلها آیاتها دراسة خالل من وذلك. الرعد سورة في وأنواعهما والطباق قابلةملا دور 

 البحث هذا لکتابة االختیار وکان . السورة هذه ودالالت معاني تحسين  في وهامّ  أساس ي  دور  واملقابلة الطباق

  في  الطباق محّسنة أّن  إلی حثالب توّصل وقد. عمیقة ودالالت معان  من تضّمنته ملا الرعد سورة وخاصة

 أهم من هي وکذلك. الکریم القرآن  وعبارات ألفاظ وعذوبة ورونق وبالغة إعجاز علی دلیل السورة هذه

  الکالم تزید التي  املحّسنات
 
  أکثر اإلیجابي الطباق أّن  القول  ویمکن. وطالوة حسنا

 
  حضورا

 
 من وبروزا

 .  السلبي  الطباق

 

 قابلة، سورة الرعد، القرآن الکریم.ق، املالطبالرئیسة:أاملفرداتأا

 
 . أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، مجمع الفارابي. 1

اللغة العربّیة وآدابها، بجامعة طهران، مجمع الفارابي. متوراه في قس. طالبة الدک 2



 59                  ا   اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسالمی      

 

أ

 دراسةأمقارنةأبينأاللغتينأالعربيةأوأالفارسيةأأصولأالكلماتأوأبنيةأالجملةأأ

 1زكيةأمصات

واضيع التي تصدى لها العلماء والباحثون في اللغة، وباألخص عالقتها بلغات  تعد اللغة العربية من أهم امل

اللغات ألنها تآلفت كثيرا مع اللغة العربية. فبعد فتح  زلة خاصة بين ارسية تحتل من أخرى، ولعل اللغة الف

باللغة   د فارس كان البد للفرس من االنصياع والرضوخ للدين الجديد، وبما أن القرآ منزل املسلمين لبال 

قد  ر على العرب فالعربية فإنه من البديهي أن يتعلم اإليرانيون لغته. ومن جهة ثانية كان للفرس أيضا تأثي

اب رض ي هللا عنه تحير في ا في كتابه "األدب املقارن" مثالين على ذلك، أولهما: أن عمر بن الخطأورد طه ند

ى أشار عليه واحد من الفرس بتدوين الدواوين، إحصاء الغنائم التي كانت ترد عليه وكيفية توزيعها حت

االستفادة من خبرة الفرس لجديدة أرادت ة اإلسالمية اوكان هذا مبدأ اتخاذ الدواوين، وثانيهما: أن الدول

ولة اإلسالمية، وقد كانت هذه الخدمات تنحصر في جمع املسلمين، فبقي الدهاقين يؤدون خدماتهم للد

وتحديد الضريبة املفروضة على كل ممول وهكذا فهم يمثلون الدولة في الضرائب، وإمساك دفاترها، 

غير قصيرة، مما نتج عنه دخول العديد من  ذه الحال مدة سالمية على هأقاليمهم، وقد دامت الدولة اإل 

 ة العربية.املصطلحات الفارسية إلى اللغ

 

أالکلمات، الجمل. العربية، اللغة الفارسية، دراسة مقارنة، اللغةاملفرداتأالرئیسة:أ
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 اإلسالمیةالحضارةویةالعربللغةاألولالدوليالمؤتمر  60ب   

 

أ

 دللةأالوضعأعندأالسيدأمحمدأباقرأالصدرأ)نظريةأالقرنأالكيدأانموذجا(أ

أ1النائليأحانأعبيدمدأفرأد.أمح

لقد اتسعت مساحة البحث الداللي عند األصوليين والفقهاء خاصة في داللة الّنص تفسيرا ملعرفة األدلة 

ا اهتمامهم الّداللي فاألدلة عند عالم األصول شرعية واألحكام الشرعية، وهي من املرتكزات التي قام عليه

داللة األلفاظ لفهم النصوص من تقتض ي معرفة  وّية وهي التي وهي: املبادئ التي يقوم عليها التشريع، ولغ

 . الكتاب والسنة

صول وثمرته إنّ 
ُ
ما وال يخفى اّن البحث عن الوضع وأقسامه من املبادئ التصّورية اللغوية ملسائل علم اال

  تظهر في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وعدمه ولهذا ذهب السّيد الشهيد الصدر)قدس( 
مور اقة الوضعية بيإلى أّن العل

ُ
، بل هي من اال

 
 صرفا

 
 اعتباريا

 
لواقعّية ونشأت  ن اللفظ واملعنى ال تكون أمرا

رت هذه النظرية
ّ
 في كثير من املباحث اللفظّية،  عن االقتران األكيد بين اللفظ واملعنى، وقد أث

 
 وافيا

 
تأثيرا

 :نشير إلى موارد منها
صولّيون لبشرية الب وجب تقوية كون إّن هذه النظرية ت :األّول 

ُ
 وتنفي املبعدات التي ذكرها اال

 
شر واضعا

ضع الواضع. فالسّيد الشهيد وإن استقرب إلهية الوضع ولكّنه قد أبطل املبعدات التي ذكروها لبشرية الوا
 .في ضوء هذه النظرية

هود عنى غير املعل اللفظ في املمعقولية الوضع باالستعمال بناء  على القرن األكيد، فإّن استعما :الثاني
 يكون بنفسه

 
 للقرن الخارجي استعماله فيه سابقا

 
فالوضع التعييني بناء  على هذه النظرية إيجاد  .مصداقا

واحد. اما الوضع التعّيني بتكرار االقتران بين اللفظ واملعنى في  القرن األكيد بين اللفظ واملعنى بإنشاء
 . نهمام التصّوري بيّر إلى التالز االستعماالت الكثيرة حّتى ينج

عدم إمكان تقييد العلقة الوضعية بناء  على مسلك القرن األكيد ألّنها أمر واقعي تكويني ال يناله يد  :الثالث
 
 
خرى االعتبار والجعل وليس مجعوال

ُ
 .حّتى يمكن أن تتقّيد بحالة دون حالة ا

له العام واملوضوع ضع وهو الوضع من أقسام الو  قد اختلف األصولّيون في إمكان القسم الرابع  :الرابع
 
 
 اعتباريا

 
الخاص، فذهب الكثير إلى استحالته، فقد ذكر السّيد الشهيد أّنه بناء  على كون الوضع أمرا

 فهذا القسم بمكان من
 
 اإلمكان كسائر األقسام. صرفا

 
 قرن االكيد.محمد باقر صدر، داللة الوضع، األصولّیون، نظرية الاملفرداتأالرئیسة:أ
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 61                  ا   اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسالمی      

 

أ

أدورأاللغةأفیأتأسیسأاملؤسساتأالحضاریةأفيأالعصرأالحدیثأ

أ1د.أمحمدعليأعبداللهي

هذا الدور واألهمیة  ال شک أن اللغة لها دورممتاز في تمایز اإلنسان عن سائراملوجودات نظرّیا وعملّیا.

ة. اللغة  ان عالم باللغفی تعریف اإلنسان أّن اإلنسان هو حیو  -منهم جومسکی-بحیث قال بعض الباحثين 

م اللغة ممتاز من کلم بها فعل من أفعال اإلنسان کسائراألفعال ولکن فعل التکلم واستخداوالت

ل فعل یفعله اإلنسان. فاذن البد أن سائراألفعال اإلنسان تماما، ألّنه متقدم کشرط اإلمکان علی ک 

 ریة.ملؤسسات الحضاضارة وتأسیس اننظرإلی اللغة بعين االعتبار ونتأمل کیف نعتبر دورها في الح

قام اإلنسان فی عصر الحدیث بتأسیس مؤسسات حضاریة هامة جدا. االقتصاد، والسیاسة، والحکومة،  

 أن وامللکیة، والزوجیة، والوعد، والعهد، وسائراملؤس
ّ

عّقده الیمکن تأسیسها اال
ُ
سات البشریة الحدیثة وامل

ینتقل بها املقاصد والنیات، بل   غة کواسطة فقطا. لیس دوراللیستخدم اإلنسان اللغة إلنجازها وتفعیله 

ت البشریة بحیث ال یمکن لنا أن نتزوج أو نشتري شیئا ونبیع شیئا یکون دورها أساسیا فی تأسیس املؤسسا

للحکومة وما شابه ذلک إال وأن نستعمل اللسان أو اللغة. نعم ال شک أن العقالء یعتبرون وننتخب رئیسا 

ولکن لیس فی أیدي العقالء أمرا غيراللغة إلبرازاعتباراتهم. لو قصد  هم ال بألسنهمقولهم و أذهان األمور بع

رتب علی مقاصدهم  أهل البلد کلهم أن یکون شخصا خاصا رئیسا لهم ولم ُیبرزو مقاصدهم باللغة لم یت

 ش يء. 

عام لغة معناها الا قصدنا من الأردنا هنا أوال من اللغة کل عالمة ورمز تدل علی ش يء آخر ویحکی عنه وثانی

آخر. فإذن السؤال الرئیس الذي نحن بصدد اإلجابة عنه ولیس مقصودنا من اللغة هنا لغة خاصة دون 

سات الحضاریة فی املجتمع البشري وکیف یستعملونها فی هذا البحث هو: ما هو دوراللغة فی تأسیس املؤس

ن کّنا نتوجه إلی نظور فلسفي وإا السؤال من مالعقالء لتأسیس هذه املوسسات؟ ونحن نجیب عن هذ

 ات.  بعض ما قال الباحثون فی هذا املجال فی علم اللسانی

 

 لیة، أوستين، سيرل.اللغة، املؤسسات الحضاریة، األفعال الکالمیة، التداو  املفرداتأالرئیسة:أ
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 اإلسالمیةالحضارةویةالعربللغةاألولالدوليالمؤتمر  62ب   

 

أ

 دورأاملدجنينأوأاملوریسکیينأفیأنشرأالحضارةأالسالمیةأباللغةأالعربیة

أ1اصلییةأساداتأوأعالد.أ

الیمکننا أن نتصور التأثير اإلسالمی فی إسبانیا و األميریکة الالتینیة إبان العصور الوسطی إال بمعرفة 

ت املسیحیة، باسم املدجنين و بعد فترة من الّزمن  الّدور الذی قامت به الجماعات اإلسالمیة فی البیئا

 رف و املهن.باسم املوریسکیين و ذلک ألنهم کانوا اصحاب الح

ل! إّن املدجنين و املوریسکیين هم فئة من املسلمين الذین بقوا فی األندلس بعد سقوط قواعد  جأ

فأمسوا رعایا  –قشتالة و أخوانها  –املسلمين و مدنهم هناک واحدة تلو االخری فی ید املمالک النصرانیة 

ا علی  ت االرض برحبهلکنائس، و ضاقعاشوا فی ظل الحکام املسیحیين، و برغم أن املساجد تحولت الی ا 

أن املسلمين أکثریتهم أجبروا علی املهاجرة  هوالء، احتفظوا علی دینهم و ثقافتهم العربیة االسالمیة و برغم

م، لکّن األشراف و الّنبالء و الّسلطات الحاکمة منعوا من إخراج و ترک البالد أو أخرجوا من مواطنه

 علی مصالحهم و أعمالهم. ألّنها العطف و الرّ  نهم ال من باباملدجنين و املوریسکیين من أماک
 
فق بل حرصا

و یتعهد إليهم باألعمال املعماریة و الفنیة فکان من بینهم البنائون و النجارون لم تجد سوی املدجنين من 

ح و الّزراع و أهل الّصناعات األخری و کان للبناء و النقوش أکبر أثرا فی نشر الحضارة ا
ّ

غة السالمیة باللاملال

 بالد الکفر.  العربیة فی

فإسبانیا بناء علی أنها کانت موطن املدجنين و املوریسکیين تشهد علی الحضارة اإلسالمیة بالعمارات و 

یات قرآنیة و أبیات شعر و مواعظ و حکم، کما أن األمریکا الالتینیة قبل النقوش و الکتابات العربیة من آ

 حار و حفر النقوش بلغتهم الفضة یعنى العربیة.ن فی علوم البلتقدم املسلمياکتشافها شهدت علی ذلک، 

تؤدی إلی فیوجد حتى االن أماکن سیاحیة و تراثیة کثيرة فی إسبانا و األميرکا الالتینیة بحیث تثير اإلنبهار و 

 عض األنامل. 

 

 ة الالتینیة.املدجنون، املوریسکیون، أدب النقوش، األندلس، األميرک :أاملفرداتأالرئیسة
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 63                  ا   اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسالمی      

 

أ

 الذكاءأوعالقتهأبالثروةأاللغويةألدىأأطفالأالرياضأ

 1مأمأ.أنورأفيصلأعدنانأعلي

في بغداد منطقة  هدفت الدراسة الى التعرف على الذكاء وعالقته بالثروة اللغوية لدى أطفال الرياض 

 60من ) األعظمية وتم أستخدام املنهج الوصفي األرتباطي وتكون العدد النهائي لعينة البحث
َ
 تم ( طفال

( وتكون من 2010يري )بالطريقة العشوائية ولتحقيق هدف الدراسة تم تبني مقياس الذكاء للغر  أختيارهم

ة وتبني مقياس الثروة اللغوية لداوود ( صورة وعبارة لفظي45جزئي صوري ولفظي وكل جزء يتكون من )

ألكل لة، الروضة، ات هي ) العائ( مجال وأخذت الباحثة منه خمس مجاال 13( وقد تكون من )2011)

ثبات للمقياسين أستخدمت الباحثة والشرب، العبادة والوقت ، اللعب والتسلية( بعد تحقيق الصدق وال

حراف معياري ومعامل أرتباط بيرسون وأسفرت النتائج الوسائل األحصائية املالئمة من وسط حسابي وان

 .وة اللغويةعن وجود عالقة أرتباط معنوي بين الذكاء والثر

 

 الذکاء، الثروة اللغویة، أطفال الریاض، العراق. املفرداتأالرئیسة:أ
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 اإلسالمیةالحضارةویةالعربللغةاألولالدوليالمؤتمر  64ب   

 

أ

 الروايةأالعربيةأواآلخرأالغربيأإشكالتأالهويةأوالتأثرأوالكتابةأبلغةأاملستعمرأ

 1عطيةأجمعةد.أمصطفىأأ

ية لحضارية العربنتناول في هذه الدراسة قضية عالقة الرواية العربية باآلخر الغربي على صعيد الهوية ا

رواياتهم بلغة اآلخر/ الغربي املستعمر، ملركزية الثقافية العربية، وكتابة بعض الروائيين العربي وإشكالية ا

 هجر، املعّبر عن العرب املقيمين في املهاجر. وكيف تم تصوير اإلنسان العربي فيها، وكذلك أدب امل

فهم كثير من قضايا سية، ال يمكن يم أرضية تأسيوهي قضايا نظرية، نرى من األهمية مناقشتها، لتقد

أن يكون النقاش من خالل القراءات  -في منظورنا -رواية العربية دون التطرق إليها، ومن الخطأال

 ند إليها. التطبيقية، بدون مرجعية فكرية نست

ش في دائرة فما أسهل النقاش في جزئيات أو قضايا فرعية أو حتى كلية، ولكن ما أصعب أن يكون النقا

رقت إليها الرواية العربية سعى إليجاد روابط بين مختلف املوضوعات والطروحات التي تطرية مكتملة، تفك

ضح، واملنظور أعمق، والفكر أرقى، من أجل  في مسيرتها، وكلما كان النقاش متسعا في إطاره، كانت الرؤية أو 

ما يثار بهذا الصدد،  إلنساني، وبحثية وفضائها اقراءة اإلبداع الروائي العربي في منظور الكونية/ العامل

 حول عاملية الرواية العربية. 

 في ضوء ما تقدم، تأتي أسئلة الدراسة على النحو اآلتي:  

 عن هويتنا الثقافية وتوجد حضورها العالمي؟ هل استطاعت الرواية العربية أن تعبر 

هجر؟ وأخيرا ماذا عن القته بأدب املبلغة أخرى وع كيف يمكن معالجة إشكالية كتابة األدب الروائي العربي

 ة عالقة الرواية العربية بالرواية الغربية؟ قضي

 محاور الدراسة: 

 الرواية العربية وحضورها العالمي.   -

 عربي املكتوب بلغة اآلخر.اإلبداع الروائي ال-

 عالقة الرواية العربية بالرواية الغربية.-

 هجر. الرواية العربية وأدب امل -

 

أالرواية العربية، إشكاالت الهوية، اآلخر الغربي، التأثر.ألرئیسة:أداتأااملفرأ
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 65                  ا   اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسالمی      

 

أ

 السخريةأالشخصيةأفيأشعرأالعصرأالعباس يأالثاني

أ1أ.م.د.أشيماءأنجمأعبدأهللا

ؤس والحرمان التي سادت املجتمع في ذلك الوقت جعلت الناس يتبرمون من الحياة ويذيقون إن حياة الب

 بها و 
 
 به ، كونهم جزء من هذا شعراء الذين ك السيما لدى الذرعا

 
 بالواقع وأكثر تأثرا

 
انوا أكثر أحساسا

طق بأحوال  تمع الذي يتأثرون بظروفه ويتفاعلون مع احداثه كون الشاعر، هو لسان الحال النااملج

 عن طموحاته وآماله وخيبات أمله وتذمره م
 
 ما يحيط به مناالنسان املعاصر له في كل زمان ومكان كاشفا

 لجوانب الحياة املظروف وأحوال 
 
 صادقا

 
ــــعر ترجمانا ختلفة، ولذلك جاءت فاسدة فال يوجد غير الشــــ

 على الخلل االجتماعي وأضط
 
راب القيم فجاءت أشعاره رافضة لذلك السخرية الشخصية كي تكون دليال

تارة،  الدنيا وإهلهامن الزمن وذم الواقع، متمردة عليه، ولقد وقف الشعراء في سخريتهم الشخصية 

فمثلت هذه املحاور مظاهر وعناوين  .  والسخرية من النفس تارة أخرى، والسخرية من املدن تارة ثالثة

  وأختالل قيمه في تلك الحقبة من الزمن. لعوامل نفسية وبيئية، صورة تدهور املجتمع
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يهاأفيأشعرأجودتأفخرأالّدينأ
ّ
 الّسريالّيةأوتجل

أ2د.أمحّمدأمهديأطاهريأ1؛د.أکمالأباغجریأ

 إلقاء هذه األشعار بناء  على  توّجه جودت فخر الدين في مرحلة من حياته إلى الشعر الّسريالّي، وقد تمّ 

ر اعتماد جودت على الع
ّ
شعرّية. كل عناصره ال قل الباطن علىاألسلوب القائم على العقل الباطن، وقد أث

 عن غموضها من بين هذه التغييرات يمكننا اإلشارة إلى لغة جودت؛ فلغته ا
 
لشعرّية في هذه القصائد فضال

 عن القوا
 
 على التفكيك. من التأثيرات األخرى للعقل الباطن وغرابتها فإنها تخرج كثيرا

 
عد كما تعتمد كثيرا

 ين في أشعاره كان السرياليتشكيل العناصر كالزمان وامل
 
على نحو يكتسب فيه الزمان و املكان فيها مجاال

 
ُ
 ال تحّده األ

 
لعقل الواعي طر والحدود في العالم الواقعي وال العقل الواعي. كما أن الكتابة بناء  على افسيحا

 بع
 
ر كثيرا

ّ
ريالّي و لم الجمال الّس أدت إلى إيجاد الكثير من الغموض في شعره. تبّين النتائج أن الشاعر تأث

نة صادر املعرفية لهذه املدرسة، بحيث أنه وجود الكثير من املفاهيم املر امل بّيِ
ُ
اوغة والالعقالنية، الصور امل

ة الزمان، انقطاع منطق اللغة في هذه املجموعة الشعرية للتناقض، الغموض غير املعهود، تفكك سلسل

ل الواقعّية املثالّية. ياليون بأنه يالذي يرى السر هو دليٌل على نظرة الشاعر لعالم األحالم 
ّ
 مث
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أ

 سالمةأاللغةأالعربيةأفيأالعصرأالحديثأ

أ1هـيرأغـازيأزاهـدأ.د.أزأ

نه نهضته تلهام الغرب متحمل العربية صفتين: أوالهما أنها حاملة تراث وناقلة معرفة، وشاهد حي على اس

لثانية أنها لسان طبيعي عمره أكثر من سبعة عشر يثة في كل العلوم النظرية والطبية والفلسفية) ( االحد

 مع االحتفاظ بمنظومته الصوتية والصرفية وال
 
نحوية، وهي من املرونة والقدرة على مواكبة التطور قرنا

 دون أن يضطرب النظام اللغوي ومنظومته) (. 

لة الثقافية للعوملة تتقصد النيل من كل الثقافات اإلنسانية ذات تصاحب الحم حملة واسعة اكهن

العامل اللغوي، الجذور الحضارية، وفي مقدمتها الثقافة العربية اإلسالمية، وتحتج بحملتها العدائية ب

 ما اتهمت وتتهم العربية الفصحى بقصورها عن واقع الحياة الحي، فتوهم بأن 
 
غة الواقع  العامية هي ل وكثيرا

آلت إليه. كان ذلك منذ توصية أن تسود فتكون الرسمية، ومثالها الذي تشبه به اللغة الالتينية وما  يجب

 1929تموز  22لى اعتماد الحروف الالتينية ابتداء  من بتطبيق املقترحات الداعية إ 1925مؤتمر كوبنهاكن 

مية تركيا مصطفى أتاتورك ن الدول اإلسال مم، فطبقته مبتأييد املعهد الدولي املنبثق من جمعية األ 

الكريم، وظلت مصر )مجمع اللغة العربية( تناور حتى رفضته ورفضته إيران لتعلق الحروف بعربية القرآن 

 القاهرة مواصلة املوضوع بالتعاون مع الجامعة العربية. وقرر املجمع في  1953

تعبير، ولتسجيل لالتصال وال كما هي وسيلة تفكير والفهم،فاللغة مرآة العقل البشري، فهي وسيلة لل

حضارة األمم وحفظ تراثها. واللغة نظام، والبد لهذا النظام أن يعتمد على أساسين ليتوازن ويستقيم، 

وي، واآلخر السياسة اللغوية ووحدة القرار. ولغتنا العربية في الوقت الحاضر، أحدهما التخطيط اللغ

هشة الختراق لغة املسيطر املتحكم. كيف نستطيع أن تكون آفاقها  األساسين، لذاعصر العوملة تفتقد 

تنا، وهي لغة القرآن هويتنا، في وسط هذا الصراع الحضاري الذي يكتسح القيم  نحافظ على سالمة لغ

ضارية بقيم حضارة القطب الواحد، كما اكتسح اللغات بلغة القطب الواحد بوسائله اإلعالمية الح

 ؟العاتية
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أ

صأ
ّ
 السياقأالقرآنيأومشكالتأتجزيئهأعلىأوفقأعلمأالن

 1د.أرياضأساجتأسالم

ريم في ثالثين كما هو معلوم لتيسير تالوته على الناس في الشهر مرة, والسيما في شهر فقد جّزئ القرآن الك  

غلب ونتج عن ذلك قطع بعض سوره وحرصت على تتبع هذه  أيامه على األ تناسب مع عدد رمضان بما ي

لبحث حسب نوع املشكلة إلى ثالثة اقسام نحوية وداللية وسردية، وبناء  على ذلك صار ااملواضع وقسمتها ب

 في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة.

 معيّ 
 
 وعلم النص بوصنا من القرآن تناول املبحث األول: مصطلح السورة بوصفها جزء  قديما

 
فه علما

 يتكئ بصفة خا
 
صة على مجال اللسانيات, بدراسة امللفوظات اللغوية بكليتها واألشكال واألبنية مستحدثا

 املختصة بها.

 ت النحوية.واملبحث الثاني: املشكال 

 واملبحث الثالث: املشكالت الداللية واملشكالت السردية )القصصّية(.

بحث بما يخدم تجزئة القرآن الكريم مع تجنب املشكالت التي توقف اللتسجيل نتائج وكانت الخاتمة: 

 البحث عندها.
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أ

 الضميرأفيأالبالغةأالعربيةأسيمائية

 1د.أعليأرضاأأمحمدرضاييأ

جتمع لغوّي کما  يش داخل إطار ملی کّل فرد يع تفکير سائد ع قد تدّل االلفاظ بوحدها، خارج النّص، علی 

تدّل علی خطابات ترسخت في کّل مجتمع وأصبحت ذات جذور عميقة في فکرة کّل ناطق بتلک اللغة. وقد 

ل االئتالف باالخری وبعد توظيفها في النص، أحاسيس وأفكارا وسلوكات، کما تجّسد األلفاظ، من خال 

 فية.ترسم هوّية داللية ثقا

لفاظ يمتلك طاقة تعبيرية كامنة فعندما يرتبط باالخری يكشف الستار عن طاقته ن تلك االالضمير م

يدخل الضمير في بناء النص  الترميزية الفاعلة. الضمير إناء يستوعب املعنى وباقي مكّوناته األخرى، حين 

الجديد  قديم واملعنى يكتسب موقعه من حركته وسياقه الذي يفرضه النص .ويكتسب عبق املعنى ال

ع املعنى وحركيته في ف باختالف موقع اللفظة في النص وتكتسب معاني جديدة تساهم في خلق تنو املختل

علی الخفاء. کما يعتبر الضمير في مباحث  النص. لکلمة الضمير معاني مختلفة تترابط کلها في الداللة

 علی  عه، قديخرج مننظرا الی مرج البالغة او في عرف البالغيين من االسماء املبهمة. فهو،
ّ

الغموض داال

نه هذا الطابع أن ينطوي تحت "االنزالق و الحقيقة تارة و علی املجاز تارة اخری وقديزداد اب 
ّ
هامه، فيمک

داللة الفارغة". فهذا املقال ينظر الی الشواهد البالغية، التي تحتضن الضمير علی االنفالت الداللي" او "ال

تلف االنماط الترکيبية والتشکالت النصية وما يترتب عليها به من خالل مخيکون مستشهدا اعتبار انه هو 

ة البنيوي. واالغراض واملقاصد والدالالت، من منظور علم اللغة والسيميائية خاصة علم اللغ من املعاني

ع الرأس نطقهما مع رف فيتوصل الی نتائج اهمها: الهمزة واأللف املّد في بداية الضمير" أنا" ونهايته يترافق

التکلم بنوعيه املنصوب  حب لحّس الشموخ الذي يمأل کيان املتکلم الراغب في االستعالء . وضميراملصا

کسرة عاطفية وقعت تحت سلطة اآلخر.نالحظ واملجرور نری فيهما مرونة وروحا انفعالية انطباعية من

املؤنثة " أنِت ". فهذا   الی املخاطبة ال عندما ننظرخفوت  "أنَت " إلى جانب سلطان "أنا"  ويزداد الخفوت نزو 

وهي تقليل مکانة املرأة في املجتمع واالسرة بحيث اصبح االزدياد خفوتا يخبرنا عن واقعية اجتماعية 

ي التطورات الثقافية واالجتماعية خطابا سائدا آنذاک تقبله االفراد واملجتمع تحقيرها وتقليل دورها ف

وقيمتها الداللية االنفرادية عن الداللة وقيمتها  داللة الکلماتمکن أن تختلف کظاهرة طبيعية. قدي

 .الوظيفية
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 شبهةأعدمأاملطابقةأبينأاملبتدأأوالخبرأفيأفهمأالنصأالقرآنيأ

أ1غريفيسكينةأمحمدأال

اضيع التي اصبحت متداولة في اآلونة األخيرة هي كثرة الشبهات حول القرآن الكريم، والتي كان ن املو إن  م

 من اعجازه، بينما يعّد هدفها النيل من االسالم واملسلمين بصورة عامة من خالل توهم أخ
ُ
طاء تحط

َر يه وال من خلفالقرآن الكريم أصل البالغة والفصاحة ال يأتيه الباطل من بين يد  للرد على  ه، وقد تصد 

 ي الدفاع عن القرآن.هذه الشبهات أصحاب االختصاص الذين كان لهم دور الريادة ف

حيث توهم بعض املشككين أّن القرآن خالف ومن هذه الشبهات؛ شبهة عدم املطابقة بين املبتدأ والخبر 

نها ما ورد في قوله تعالى:  فراد والجمع موالخبر في اإل قواعد اللغة العربية من خالل عدم املطابقة بين املبتدأ 

ْجَس 
َ
ْعِجُبَك أ

ُ
ْيَتُهْم ت

َ
ا َرأ

َ
َسن  }َوِإذ ٌب مُّ

ُ
ش

ُ
ُهْم خ ن 

َ
أ
َ
ْسَمْع ِلَقْوِلِهْم ك

َ
 ت
ْ
وا

ُ
ْيِهْم اُمُهْم َوِإن َيُقول

َ
ل  َصْيَحٍة َعل

ُ
 َيْحَسُبوَن ك

ٌ
َدة

 ُ
 

ُهُم ٱّلل
َ
ل
َ
ات
َ
ْرُهْم ق

َ
ٱْحذ

َ
َعُدوُّ ف

ْ
ى ُيؤْ ُهُم ٱل

 
ن
َ
وَن{ ) ا أ

ُ
ك
َ
( والصواب في زعمهم كان يجب ان يقول )هم 4-ملنافقون ف

 ، وليس )هم العدو( حيث ان )العدو( خبر مفرد ومبتدأُه )هم( ضمير منفصل للجمع.االعداء( بالجمع

وقد   لذلك جاء البحث املوسوم بـ)شبهة عدم املطابقة بين املبتدأ والخبر وأثرها في فهم النص القرآني(؛

سم الب
ُ
ق بين ف بمفهوم املطابقة في اللغة الذي هو بمعنى التماثل والتساوي والتوافحث على التعريق

 بحث.شيئين، أما في االصطالح فال يختلف عن معناه اللغوي كما بيّنا ذلك في ال

قد توضح من ثم عرض البحث النواع املطابقة التي منها موضوع الشبهة وهو املطابقة بين املبتدأ والخبر. و 

 ة ن إلبطال هذه الشبهة املزعومة: الوجه األول: من الناحية النحويل البحث وجهاخال

 من الناحية الداللية. فالقرآن  ال يأتي بكلمة في 
 
الوجه الثاني : بيان املراد االلهي بمجيء )العدو( مفردا

ساق ألجله حيث تتناسب مع مكانها في النص و محل ورودها.
ُ
 موضع معين اال ويكون لها غرض ت

 

 حو.النص القرآني، املبتدأ والخبر، شبهة عدم املطابقة، النأاملفرداتأالرئیسة:أ
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شخصيةأاإلمامأالحسن)عليهأالسالم(أفيأديوانأأهلأالبيتأللدكتورأمحمدأحسينأأ
 الصغيرأــأقراءةأواستدللأ

أ2م.م.نوفلأعبدأالميرأمحمدأعليأالحّمامي1؛أ.م.د.أحمدأمجيدأشاكرأالبّصام

سين تعرضنا في هذا البحث إلى شخصية اإلمام الحسن)ع( في ديوان أهل البيت لألستاذ الدكتور محمد ح

الصغير, وهي محاولة للوقوف على سمات هذه الشخصية العظيمة ومزاياها في هذا الديوان, وبالوقت ذاته 

استدللنا بما قاله اإلمام الحسن)ع( في خطبه ورسائله ووصاياه على ما تعرض له شاعرنا, لذلك تقّسم  

من حيث اإلمامة, وقد تتبعنا البحث على محورين, تعرضنا في املحور األول إلى شخصية اإلمام الحسن)ع( 

شخصية اإلمام في هذا املحور ورصدت بعض مزاياها في ديوان أهل البيت, منها اإلمام, والسياس ي, 

والشفيع, واملعصوم, والهادي, أما املحور الثاني فكان بعنوان شخصية اإلمام الحسن)ع( اإلنسانية, وقد 

ته , وشجاعته , وزهده , وقد سبق ذلك كله مدخل من  تعرضنا إلى نسبه الشريف , وكرمه , وصبره , وبالغ

شقين , تعرضنا في األول إلى مفهوم مصطلح )الشخصية(, أما الثاني فكان بعنوان الدكتور محمد حسين 

, وانتهى البحث بخالصة تلتها قائمة بأهم املصادر واملراجع التي اتكأ عليها البحث.
 
 الصغير شاعرا

 

 الحسن)عليه السالم(، محمد حسين الصغير، الخطب، الرسائل.اإلمام  املفرداتأالرئیسة:أ

 
 لتربية األساسية ــ قسم اللغة العربية.اوفة / كلية جامعة الك.  1

 جامعة الكوفة / كلية التربية األساسية ــ قسم التربية اإلسالمية..  2



 اإلسالمیةالحضارةویةالعربللغةاألولالدوليالمؤتمر  72ب   

 

أ

ةأللمنفلوطی،أدراسةأوأتحلیلأ
َ
ضیل

َ
ةأفیأروایةأالف  الشخصیَّ

أ2سیدأیوسفأنجاتأنژاد1ی؛د.أصادقأفتحیأدهکرد

عَتبر
ُ
 ال الذی الجزء و إلثرائه الَحجراألساس و األدبی األثر مکّونات أهم من الشخصیات أو الشخصّیة ت

  ،منه َینفک
 
ظما

َ
  أم کان ن

 
ل التى  هی فلشخصیة. نثرا

ّ
ک
َ
ش

ُ
جاهات من فیه بما و النص مسار ت  و الفکریة اإلّتِ

َتلّقی. غيرها و اإلجتماعیة و النفسّیة
ُ
  َیتفاعل و َیتعامل املخاطب و فامل

 
 الشخصیات تلک مع ما نوعا

 کتابة و النثر مجال فی الَبنان ب ُیشارالیه و حاذق کأدیب املنفلوطی. الراوی  أو الکاتب غایة الی للوصول 

ة َجَعلها و روایاته فی السلبیة و اإلیجابیة الشخصیات من الکثير اسَتخَدم قد  الشهيرة الروایات
َ
شاش

َ
 ک

ة م سیِنمائی 
 
َتکل

َ
َتَحر ک و ت

َ
ذرف تکاد حیث الَجماهير و القاریء امام ت

َ
  العبرات روایة فی الدموع ت

 
 أو مثال

سایر
ُ
ة روایة مع املخاطب قلب و روح ُتجاذب و ت

َ
َصِصه من أخری  و  الفضیل

ُ
  ق

 
 علی املقالة هذه فی. ایضا

ة روایة فی البارزة الشخصیات تللک درسنا التحلیل و الوصف منهج
َ
 و  فرجینى  و بول  شخصیة مثل الفضیل

خری  الشخصیات
ُ
َتآزر  التى  األ

َ
ل التى  الروایة دینامّیة فی معهما ت

ّ
 منظار من حلیلهات و املجتمع من طبقات ُتمث

طاف نهایة فی و النقدی
َ
 .الدراَسة هذه فی الروایة تلک اغنت التى  النتائج أهم ذکرنا امل

 

 الروایة، الشخصّیة، الفضیلة، بول، فرجینى، املنهج النفس ي و االجتماعي أاملفرداتأالرئیسة:أ
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أ

أطرائقأتعليمأالخطأالعربيأكراسأهاشمأالخطاطأمثال

أ2م.أولءأخضيرأطةأالعواديأ1؛الشهيدأالسديأ.م.د.أعقيلأرشيدأعبدأ

عنيت املؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها وأنواعها بتعليم الخط العربي لطالبها بوصفه أحد العلوم  

والفنون العربية األصيلة التي نتعلمها كغاية في حد ذاته ووسيلة لتعلم العلوم األخرى ، وأصبح من 

وطه، حتى يتمكن من أداء مهمته في املؤسسات التعليمية كمعلم الضروري على كل معلم أن يحسن خط

بصفة عامة، ومعلما للخط العربي بصورة خاصة، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة في حصص الخط 

 العربي، أم بصورة غير مباشرة من خالل كتاباته على السبورة فى املواد الدراسية املختلفة.

ربية املفردة أو املركبة بقالب الحسن والجمال، حسب أصول الفن  فالخط العربي وهو كتابة الحروف الع

وقواعده التي وضعها كبار أرباب فن الخط. وتنماز الكتابة بالخط العربي بكونها متصلة مما يجعلها قابلة 

الكتساب أشكال هندسية مختلفة من خالل املد والرجع واالستدارة والتزوية والتشابك والتداخل  

بما في ذلك  -أهتم املسلمون األوائل بالخط العربي بوصفه أداة لتعلم العلوم املختلفة  والتركيب. ولقد

علوم الدين مما أسهم بازدهاره، وأصبح للخط العديد من األنواع التي تربو عن خمسين نوعا، لكل منها 

ومع هذا   أصول وقواعد، وأشهر هذه الخطوط )النسخ والثلث والرقعة والديواني والكوفي والنستعليق(

 االهتمام ازدهر الخط وأصبح له مدارس وعلماء ينتشرون في شتى بقاع األرض. 

يشرح املعلم الحرف من صورته املفردة إلي صورته املركبة داخل الكلمة، وأحيانا يشرح املعلم الحرف 

الطريقة  داخل الكلمة في صورته املركبة ثم ينتقل إلي شرح الحرف في صورته املفردة ، بحيث تجمع هذه 

 بين مميزات الطريقتين الجزئية والكلية معا.

لذا جاء هذا البحث اسهامة متواضعة لتسليط الضوء على كراس هاشم الخطاط في تعليم الخط العربي  

للوقوف بصورة موضوعية على الطريقة التي اعتمدها في التعليم. اشتمل البحث على مبحثين تسبقهما 

ناولنا في التمهيد التعريف بهاشم الخطاط، واملبحث األول تناولنا فيه مقدمة وتمهيد وتليهما خاتمة، ت

التعريف بالخط العربي وأنواعه، واملبحث الثاني تحليل كراس هاشم الخطاط في ضوء طرائق تعليم 

الخط العربي، ثم انتهى البحث بالخاتمة التي تضم أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان، وقائمة 

 باملصادر.  
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أ

عتباتأالكتابةأبينأالوظيفةأوالسلوبأفيأشعرأالطفالأ)ديوانأالطفالألسليمانأأ
(أ
 
 العيس یأنموذجا

 1أ.م.د.عليأصليبيأاملرسومي

 ال بأس به من االهتمام على مستويات 
 
كثيرة )كتابية يشغل أدب األطفال في السنوات األخيرة حيزا

( من خالل انعدام وجود املؤسسات 
 
وقرائية(، على الرغم من أنه مازال دون املستوى املطلوب )عربيا

( منذ أمد بعيد وعلى نطاق واسع،  
 
الثقافية الخاصة بهذا الغرض، في حين يجري االهتمام الكبير به )غربيا

املجتمعات وتشيد الحضارات. ويحتّل الشعر ملا لهذا األدب )النوعي الخاص( من أهمية وخطورة في بناء 

من بين الفنون اإلبداعية األخرى املكتوبة للطفل مكانة مرموقة ملا يتمتع به من قوة حضور على مستوى  

، فهو سهل الحفظ ويمكن أن ُينشد وُيغّنى، على النحو الذي يهيمن على 
 
طبيعة الجنس األدبي تاريخيا

 من تجربتهم مدارك األطفال ويشّد اهتمامهم نح
 
 مهما

 
وه. ولعل من أبرز هؤالء الشعراء الذين كّرسوا جزءا

الشعرية لشعر األطفال الشاعر سليمان العيس ى، حتى أصبح ال ُيذكر شعر األطفال من دون أن يتبادر إلى 

 لألطفال بال منازع .
 
 ذهن أي قارئ عربي اسم سليمان العيس ى فهو أكثر شاعر عربي كتب شعرا

 من الدرس النقدي وبما أن الع
 
 مهما

 
تبات النصية بتنوع أشكالها وأنماطها وأنواعها تشغل اليوم جانبا

الحداثي في مختلف النصوص األدبية، وبما أن العنوان األدبي يقف في مقدمة هذه العتبات التي أوليت 

ـ ربما في مقاربة  أهمية نقدية من لدن الكثير من نقاد الحداثة األجانب والعرب على نطاق واسع، فقد شئنا

جديدة لم يسبقنا إليها أحد ـ أن ندرس تلك العتبات في شعر األطفال ضمن )ديوان األطفال( للشاعر 

نحاول في هذه الدراسة مقاربة العتبات التي وردت في )ديوان األطفال للشاعر سليمان . سليمان العيس ى 

 لعتبات الكتابة بشكل العيس ى( وبيان ما لها من تأثير واضح على النص اشعري، من خ
 
الل مقاربتنا نظريا

عام وعتبة العنوان على نحو خاص، ومن ثم بيان أسلوب كتابة شعر األطفال، وعالقته بأسلوب التوصيل 

اللفظي والبصري على النحو الذي يعطي في نظرنا رؤية نظرية عامة وخاصة تستجيب للمنهج الذي 

 من النماذج األصيلة العليا في مجال الكتابة الشعرية اعتمدناه في قراءة )ديوان األطفال( بوصفه 
 
نموذجا

 لألطفال في األدب العربي.
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 علمأالجمالأالدبيأعندأالعربأوعالقتهأباإلعجازأالقرآني

أ1د.أريماأأمهز

الث للهجرة، حمل 
ّ
رون العرب هّم الكشف عن أسرار البالغة القرآنّية ودالئل  في مطلع القرن الث

ّ
املفك

اإلعجاز فيه، فاختلفوا حول مكمن املزّية املعجزة، وصار هذا األمر مدعاة لتأسيس حركة نقدّية  

ا 
 
موضوعها "إعجاز القرآن"، فكانت محاوالت عديدة من بعض الّنّقاد العرب الستقراء الّنّص القرآني بحث

زّية واإلبداع فيه، وأسهم كّل واحد منهم حسب طول باعه في تحويل اإلبداع القرآني إلى عن مكمن امل

مفاهيم جمالّية، ولكن تبقى ظاهرة الّدراسات اإلعجازّية عصّية على الفهم إذا لم ندخل علم الكالم من 

 بابه العريض...

يعة، وتّيار األشاعرة، وانعكس وقد برز في هذا املجال تّياران تناوال مسألة املزّية هما: تّيار امل
ّ
عتزلة والش

ز الفريق األّول على الجانب اإليصالي من 
ّ
ا في تحديد دور البالغة، فرك

 
االختالف في تحديدهما للكالم اختالف

اني على الجانب الكشفي منها، من هنا جاء هذا البحث للوقوف على رأي كّل  
ّ
ز الفريق الث

ّ
البالغة، بينما رك

ا؛ ألّن نّقادنا القدماء، وهم يحاولون الكشف عن من الفريقين في 
 
تي تجعل من نّص ما نّصا متفّوق

ّ
املزّية ال

ا مكينة لنظرّية علم الجمال األدبي.   أسرار اإلعجاز القرآني إّنما كانوا يحّددون أسس 

 

يعة -إعجاز القرآن املفرداتأالرئیسة:أ
ّ
 علم الجمال األدبي. -األشاعرة -املعتزلة والش

 

 
بنانّية.  1

ّ
 لبنان. -الجامعة الل
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 اعليةأالجماليةأالدلليةأللمستوىأالصوتيالف

أ1أ.أد.أعبدأاملجيدأزراقط

 دالة على معاٍن. ثم يبحث في دور الصوت الجمالي التعبيري، 
 
يبدأ البحث بتعريف األلفاظ، بوصفها أصواتا

راء املتباينه في هذا الشأن، ويخلص الى رأي مفاده أن للصوت فاعلية جمالية تعبيرية، وأنه 
َ
ويناقش اال

 يتخذ،  في اللغة األدبية،  أربعة أشكال هي: 

ن الكريم شكل الفاصلة.4. الوزن. 3. االيقاع. 2. التنغيم .1
َ
 .القافية ، وتتخذ في القرا

 ،
 
ن الكريم، نتبين، بدءا

َ
في دراسة موقع هذه األشكال ودورها في انتاج الفاعلية الجمالية الداللية ، في القرا

نية، والن
َ
، فيتم تعريف الترتيل واالشارة الى  تميز اللغة القرا

 
ن الكريم على أن تالوته تتم ترتيال

َ
ص في القرا

 علم التجويد املختص به، والى أن دراسة هذا العلم ليست من شأن هذه الدراسة.   

ثم تتم دراسة األشكال التي سبق ذكرها، فنبدأ بتعريفها ،ثم نتبين تمثلها وفاعليتها ، من طريق دراسة  

 نماذج دالة.نصية ل

. على مستويي التنغيم وااليقاع، مثل التعبير عن العنف او االحساس بالتثاقل او بالبطء او باالكراه... 1 

يات، ومثل التكرار ودوره التعبيري وااليحائي...، ومثل املوازنة واملقابلة، وانواع البديع األخرى ... 
َ
في بعض اال

خروهنا يتم التوقف عند الجناس الذي يتخذ 
َ
خر يعبرعنه بمصطلح ا

َ
 ا
 
ن الكريم، شكال

َ
 ، في القرا

. على مستوى القافية املتمثلة  بالفواصل،  فيتم تبين أنواعهاو الفرق بينها وبين الجناس، ودورها في انتاج ۲

الفاعلية الجمالية، من طريق دراسة نصية لعدد من النماذج الدالة، يالحظ فيها أن ايقاع الفواصل يؤدي 

 ير في النظم.الى تغي

.على مستوى الوزن، ويتم البحث، على هذا املستوى، من طريق دراسة نصية لسورة " العاديات"، التي ۳

تهيمن فيها، على مستوى الوزن، تفاعيل معينة ساملة وغير ساملة، مايعني أن نظاما من الوزن املقطعي 

 ينظم بنية هذه السورة . 

السورة، تكرار صوت املد)ااا( الذي يعلو كأنه خطاب محذر ، ثم  وعلى املستويات األخرى يالحظ، في هذه

ينثني هذا الصوت ليغدو صوت مد)و، ي( ، ثم يتناوب هذان الصوتان/  االيقاعان... فضال عن أن فواصل 

هذه السورة متمثلة في أربعة تشكيالت... بغية تأكيد النتائج التي تتوصل اليها الدراسة النصية نستشهد 

راء من سبقنا الى البحث في هذا الشأن.بنماذج أخ
َ
 رى، وبا

 

 الجمالیة الداللیة، املستوی الصوتي، الوزن، اإلیقاع. املفرداتأالرئیسة:أ
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أ

أالفروقأاللغويةأواإلعجازأفيأالقرآنأالكريمأ

 1ناديةأمرج

م-القرآن الكريم هو معجزة النبّي 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ياء بمعجزات الخالدة، فقد أيد هللا الرسل واألنب -صل

وكرامات تثبت نبوتهم، وكل نبي جاءت معجزته مما تميزه به قومه، والعرب في الجاهلية عرفوا بالبالغة 

والفصاحة والبيان، ولذلك جاء القرآن باللغة العربية متحديا بلغاء العرب أن ينسجوا على منواله، وأن 

بلسان عربي برهان على اإلعجاز اللغوي   يكشفوا سر نظمه وبيانه، وعجزهم عن نظم مثله بالرغم من أنه

 .للقرآن 

وتسعى هذه املداخلة املعنونة بــ)الفروق اللغوية واإلعجاز في القرآن الكريم(، على تقص ي بعض اآليات 

القرآنية التي ترادفت فيها األلفاظ، وتبيان مدى دقة اللفظ القرآني ودقة املعاني املختارة، فلو غيرنا كلمة 

دي ذات املعنى في التركيب القرآني لم يوجد أفصح وأدق من اللفظ القرآني املختار، وهو ما مكان أخرى  لتؤ 

يبرهن على إعجاز القرآن الكريم وقدسيته وإعجاز اللغة التي نزل بها، فاإلعجاز متعلق بالنص القرآني 

 .ونظمه في املقام األول 

 

 یة.القرآن الکریم، اإلعجاز، الفروق اللغو  املفرداتأالرئیسة:أ
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أ

أقبساتأمنأالخالقأالقرآنيةأفيأکتابأالذريعةأإلیأمکارمأالشريعةأللراغبأالصفهاني

أ2د.أسيدةأريحانةأميرلوحی1؛د.أسيدأعليأميرلوحی

. عليها والروحية املعنوية اإلنسان  حياة تبتني  التي  األساسية األرکان من هي القرآنية األخالق أّن  ریب ال

 علی تقوم التي  هي منها والعملية. العملية األخالق و النظرية األخالق: ين قسم إلی ینقسم األخالق وموضوع

  في  القّيمة الکتب من« الشريعة مکارم إلی الذريعة»کتاُب  ویعّد  األخالق علم جذور  تعتبر التي  النظرية املباني

  إلی  رجمت قد أّنه فضله في وکفی(. 827،ص1خلیفه،ج حاجی)دائما یستصحبه الغّزالي وکان  األخالق علم

 في الکتاب بتعریف وسنقوم الفضالء املعاصرين بعض أیضا ترجمه و الهجری  الثامن القرن  في الفارسية

  الکریم،  القرآن  في الواردة األخالقية املباني علی غالبا تقوم أبوابه و فصوله أّن  وبما. هذا بحثنا مقّدمة

 في مساهمين  بذلک لنکون  الکریم القرآن  تآيا علی املبتنية األخالقية نکت تبیين  الباحثان  اختار لذلک

ی بخدمات قام الذي اإلصفهاني للراغب الکبير التراث هذا إحياء
ّ
 آثاره من و فرائده و اإلسالم نشر في ُجل

 يلي  وفيما املقال  هذا في عنه سنبحث الذي  األخالقي الکتاب وهذا القرآن  لغة في املفردات کتاب الضخمة

 .وتوفيقه هللا بإذن  املقال نص يأتيکم وبعده سابقته و البحث مقّدمة ثمّ  الدليلية الکلمات بعض

 

 علم األخالق،طهارة النفس ، الفضائل النفسية، العقل و العلم والدراية : املفرداتأالرئیسة
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أ

أالقرآنأالکريمأبينأتحدياتأالترجمةأاللغويةأوالثقافيةأ

أ1سیامکأاصغرپورأ

 هذا لعل. ومفرداتها اللغة قواعد في تلخص اللغتين  بين  ؤالتکاف إقامة في الترجمة باحثي  مساعي إن 

. ثقافتهم يطابق ما ويتقبلون  مختلفة ثقافات لهم الذين للمخاطبين اإلجابة من يتمکن يعد لم املستوی 

 األدبية األعمال مالمح لتشويه للتصدي عمليتها أثناء الحديثة الترجمة بتعاريف االهتمام يليق لهذا

 متخذا ولغته محتواه من الصيانة ومبدأ املصدر النص أصالة علی الحفاظ إلی ييؤد حتى  اإلسالمية

 إيضاح إلی إضافة الهدفين  والثقافة اللغة ومخاطبي  املصدر النص بين  التواصل إلقامة الالئقة الحلول 

 نهاوم اإلسالمية للنصوص املفردات بعض وظائف بين  البناءة العالقة حاليا تقام ال وقد کما. لهم رسالته

 معروفة وظائف املفردات لتلك ليست األقل علی أو األخری  املجتمعات في املتلقين  وبين  الکريم القرآن 

ب فلذلك. إليهم بالنسبة ملموسة
ّ
  کانت  الذي« اإلبل» مفردة في مثال نراه کما التکافؤ جهة من التطور  تتطل

 املجتمعات تعرف ال بينما الرمضاء الصحاری  بين القديمة العرب أيام في جدا وتطبيقية هامة وظائف له

 وبين  بينهم العالقة إقامة علی يقدرون  وال حاليا الحيوان  لذلك الوظائف تلك الراهنة واإلفريقية األروبية

 استخدام إمکانية عدم أو إمکانية هي املقالة تعالجها التي  التحديات. بالسهولة املذکورة املفردات بعض

 هذه تجز إن  .الترجمة في کمکافئات للمجتمعات تواصلي بدور  القيام تستطيع التي  الثقافية املفردات

 املقالة کتبت والتي  القرآن  ألفاظ أصالة وهي هامة أخری  قضية فستطرح القرآن  ترجمة في املؤشرات

 في الثنائية من نوع ظهور  علی تدل ونتيجتها التحليلي الوصفي املنهج علی اعتمادا إليها والتطرق  لبيانها

 منظري  من مقنعة أجوبة تقتض ي  والتي  أخری  لثقافة وبيانها النص ألفاظ علی الحفاظ بين لترجمةا عملية

 .بها املهتمين  وکل الترجمة

 

 الترجمة اللغوية، الترجمة الثقافية، املفردات الثقافية، القرآن الکريم. املفرداتأالرئيسة:أ
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 القرآنأالکریمأواللغةأالعربيةأ

أ1أ.د.أدللأحسنأّعباس

 العربّية  قبل نزول القرآن بين 
ُ
 لن تنفِصَم عراها أَبد الدهر. لقد كانت اللغة

ٌ
ية والقرآِن عالقة اللِغة العرِبّ

ية 
ّ
 داخل منطقٍة جغراٍف

 
خَر، محدوَدة األفق محصورة

ُ
ْقطه وإعجِامه كأخواتها الساّميات األ

َ
وقبل تدوينه ون

ية واليمن،  فما الذي فعله القرآن وكانت شفوية حّتى املَدّون منها.      محدودٍة ال تتّعدى حدَود الجزيرِة العرِبّ
 باللغة؟

ي والتحليلّي إلى اإلجابة عن هذا السؤال، وتبيان الدور الذي  
ّ
ا املنهجين التاريخ يهدف هذا البحث مستخِدم 

ية واملحافِظة عليها ، كون النص القرآني كان  ن وال يزال في نشر اللغة العرِبّ
ُ
ّداه القرآ

َ
وال يزال وسيبقى ـ   -أ

.
 
ا وبالغة ا ونحو   النص  املعياري  إعجازا و بيان 

كما يهد ُف إلى توضيح دور القرآِن، في تحويل الثقافة من املرحلة الشفّوية إلى مرحلة التدوين ، وفي وحدِة  

ْتت فيها استطاالُت 
َ
، ما

 
 واحدة

 
ية إذ صَقل لهجِاتهم و صَهرها، مستشرفا لغة اللهجات األخرى العرب اللغِوّ

 وعيوُبها، وهذه هي حاُل الفصحى )لغة القرآن( اليوم ...
م، وّسع دالالِت ألفاظها، و فوق ذلك 

َ
ي الكال

ّ
بها  مما فيها من حوش ِ

ّ
ية وهذ وكما وَحَد القرآُن اللهجِات العرب 

ه كان سَبَب انتشارها من خالِل حركِة الفتوح، وذيوِعها خارج الجزيرِة العربّية عل
ّ
ى ألسنة الناس في كل

 األقطار التي أظلها اإلسالم، وما آل إليه أمُرها في باِلد الشام والعراق ومصَر واملغِرب وغيرها....

ور اللغوي ونشوِء لغة التفاهم بين العرب 
ّ
ر االختالط  في البلدان املفتوحة في التِط

َ
سنّبين كذلك أث

ديات التي   في األقطار املفتوَحِة، على مستوى الجمِلة   الفاتحين وسكان البالد األصليين، والتِحّ
ُ
واجهتها اللغة

  
ُ
والكلمات واألصوات، وفشِوّ ظاهرة اللحن ومصادره وشموله. فقد قاِدت الفتوح إلى االخِتالط، واالختالط
بدوره أّدى إلى اللحن، واللحن كان وراء نشأة علم النحو عصمة لكتاب هللا أن يضل به قارئه، وتقويما 

  لأللسنة
ٌ
أن تنحرف عن سالئقها في التصريف اإلعرابّي. إن  َعالقة القرآن بالعرّبية من خالل النحو عالقة

جدلّية متبادلة: نشأ النحو لخدمة القرآن، واستخدم النحاة من بعد آَي القرآن أدلة على قواعدهم 
ز القرآني كان 

َ
ن اإلعجا

ّ
 سبب نشِأة علم البالغة.  النحوية، وحفظ النحو اللغة العربية من التشظي. كما أ

 القرآن وتاليا لغة األدب ِ شعِره ونثِره ملا أمكن العرب في األقطار املختلفة أن 
ُ
و اليوم: لوال الفصحى، لغة

 بعد خروِجها من الجزيِرة 
َ
دياِت العاصفة  العربّية  بالقرآن التِحّ

ُ
يتفاهموا في ما بينهم، وكما واجهِت اللغة

رض لها في هذه املرحلة، إن تضافرت جهُود القّيمين عليها، العربّية  بإمكِانها موا جهة املخاطر التي تتعُّ

 في هذا السبيل.
 
 واُتخذت خطواٍت عملية

 

 القرآن الکریم، اللغة العربیة،  تطور اللغة،  اإلسالم.املفرداتأالرئیسة:أ
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أ

ياتهاأفيأالشعرأالعربيأ
ّ
 القيمأالخالقّيةأوتجل

 1د.أفاطمةأمهديأالبّزال

 في عالقاته. وتعّد األخالق  ا
 

ا وتظهر أفعاال
 
ألخالق سمة من سمات اإلنسان الجوهرّية ، وهي تتجّسد سلوك

عر هو اللسان املعّبر عنها وال يخفى ما له من 
ّ
الفاضلة دعامة قوّية من دعائم بقاء األمم واستمرارها. والش

عر دور فاعٍل  في تهذيب النفس البشرّية وصقلها والّتعبير عنها ف
ّ
ي تجلياتها املتنوعة. من هنا احتفى الش

باألخالق، وسعى إلى تجسيد القيم األخالقّية التي تنشأ عن سلوك الّناس ومواقفهم ُبغية تكريسها 

عر العربّي منذ بدايته وظهر ذلك 
ّ
وترسيخها في نفوس األجيال . لذلك شغلت هذه القضّية موضوعات الش

عر الجاهلي، إذ ان ر 
ّ
ا في الش لقّية الّنبيلة من جليًّ

ُ
ي ببعض القيم الخ

ّ
وح العصبّية لم تحْل بينهم وبين الّتحل

كرم وشجاعة ومروءة أقّرها اإلسالم في ما بعد. ويرجع اهتمام العرب بمكارم األخالق في العصر الجاهلي ملا  

عّد إشادة الشعراء بمآثر قبائلهم وفضائلها
ُ
إحدى مالمح  أشيع بينهم من ثقافة االنتماء للقبيلة لذلك ت

عرّية عندهم. كان للعرب، قبل ظهور اإلسالم، أخالق وعادات شديدة االلتصاق بالّروح 
ّ
الرؤية الش

ا من الّسلوك العدوانّي 
 
بيعة التي فرضت عليهم نمط

ّ
اإلنسانّية على الّرغم من شظف العيش وقساوة الط

ل بالّتقاتل والّتناحر في سبيل البقاء. وال شّك أّن هذه الق
ّ
يم جعلت العرب مؤّهلين لحمل رسالة الّدين تمث

الجديد ألّن الرسول األكرم )ص( جاء ليتّمم مكارم األخالق التي تأّصلت في نفوسهم فأصبحت عندهم  

ا عن  ا وثقافة . جاء اإلسالم ليحّرر العرب ويوّحد القبائل العربّية تحت لواء الّدين ناهي  سجّية وطبع 

ا لتح قيق العدالة وفق معطيات جديدة هي الّتقوى واإليمان وأصبحت األخالق العصبّية القبلّية وداعي 

ا من الدين القويم يدين بها اإلنسان هلل وحده وليس إرضاء للقبيلة. في العصر األموي عادت  جزء 

العصبيات القبلية لتحيا من جديد بتأييد من السلطة القائمة وتشجيع منها وغدا الشعراء ينطقون باسم 

افعين عنها وبرزت النقائض بكّل ما فيها من هجاء تستحضر ما كان سعى اإلسالم لطمسه من أحزابهم مد

عصبيات قبلية .أّما في العصر العباس ي فقد اشتهر فيه شعر الزهد والّدعوة لألخالق الفاضلة مقابل تيار 

 .اللهو واملجون والزندقة الذي انغمس فيه الكثير من شعراء هذا العصر

 

عر ـ األخالق ـ القيم ـ النقد ـ الرؤية .یسة:أاملفرداتأالرئ
ّ
 الش
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أ

 كسرأحواجزأرثاءأالزوجاتأفيأقصائدأاإلمامأعليأبنأأبيأطالب)ع(أوجریرأالمويأ

أ2أد.أسهیالأمحسنيأنجاد1؛أد.أفائزةأشبأتاب

 بطعم املرارة في الجاهلیة
 
 حافلة

 
الك وأجري في حقها انواع الظلم؛ من حرمانها اإلمت ،عاشت املرأة حیاة

أبسط األشیاء الی هذا العنوان املؤلم وهو »وأد البنات«. في املقابل لوتصفحنا جمیع الدواوین والكتب 

. وبعد ظهور اإلسالم إستطاع هذا الدین القّیم إمحاء 
 
العربیة لم نعثر علی عنوان »وأد الذكور« اطالقا

نات وجعل للمرأة الحریة في إنتخاب الزوج  وتغیير الكثير من العادات السلبیة الرائجة آنذاك. فحّرم وأد الب

أو الطالق منه، وعّين لها الصداق في الزواج، وجعل إكتمال دین الرجل بالزواج منها. خاطب األم بأن الجنة 

تحت أقدامک، وحّثها علی الحضور في مجاالت العلم والثقافة متزّینة بالحجب والعفاف وفي نطاق اإلسالم 

 والشریعة.

 في كل وكان لدور الر 
 
. وكان ملحوظا

 
 ونثرا

 
 في األدب العربي شعرا

 
 بارزا

 
ثاء وخاصة في العصر اإلسالمي تاثيرا

جوانب األدب بما فيها مراثيهم الشعریة. وتنبع أهمیة الدراسة بأن الشاعر أخذ یرثي زوجته بعد اإلسالم مع  

عار علیه. وتتلخص مشكلة دراستنا أنه لن یبادر في رثائها في الجاهلیة وكان یأب من هذا الضعف ویعتبره 

، ولكن الشواهد 
 
االمام واألدلة تثبت أن أن املتتبع للتاریخ یری أن أول من قام برثاء الزوجة كان جریرا

، لذلك تحاول هذه الدراسة االجابة عن هذاین السؤالين: هل کان الرثاء علي)ع( هو أول من قام بذلك

 قبل اإلسالم؟ ومن كان املبادر
 
ولإلجابة علی  األول والذي كسر حواجز رثاء الزوجات بعد اإلسالم؟  مرسوما

هذا السؤال اتبع البحث املنهج الوصفي التحلیلي، لتناسبه مع موضوع البحث. وإستنتجت الدراسة بأن 

 قبل االسالم بسبب الثقافة السلبیة الحاکمة علی بیئة آنذاک وأّول من قّدم قصیدة  
 
ماکان الرثاء مرسوما

 لزوجة هو االمام علي بن ابي طالب)ع( بعد فقدانه السیدة فاطمة)ع(، ویلیه جریر األموي.رثاء ا

 

 رثاء، الزوجات، اإلمام علي)ع(، جریر األموي املفرداتأالرئیسة:أ
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أ

وآفاقأالنقــــــدأاللسانيأاملوسعأ  اللغةأالعربيةأ

  1د.أنبيلأمحمدأصغير

طابات اإلبداعية املختلفة التي تنتج باللغة العربية من  تشتغل هذه املداخلة وفق استراتيجية مقاربة الخ

منظور النقد اللساني املوسع الذي طّور مفاهيمه وآلياته روجر فاولر من خالل كتابه الشهير النقد 

اللساني؛ الذي قام فيه بتصوير رؤية لسانية مطّورة للخطاب اإلبداعي . وقد قمنا بمحاولة تفكيك 

ولوجيا والبناء عليها، فال يمكن توسيع مفاهيم نظرية نقدية إال بفهمها وتفكيك أطروحته وتحليلها ابستيم

 بنيتها وإعادة تشكيل شبكة مفاهيميها موسعة، مع مراعاة الخصوصية النحوية والبالغية للغة العربية.

ــة مراحل تحليلية تشتغــــل من  أجل فهم لقد اقترحنا في التأسيس ملفاهيم النقد اللساني املوسع ثالثــ

 الخطابات اإلبداعية وغيرها:

ــــة؛ )القراءة البنيوية والسيميائية(  املرحلة اللسانيــ

 املرحلة  التداولية: )القراءة التخاطبية(

ـــة:  )القراءة األنساقية والقراءة الشذرية(  املرحلة الثقافيـــ

 من شبكات القراءة والتحليل؛ فاملرحل
 
ــل كــلُّ مرحلــٍة شبكة

ّ
ة اللسانية هي قراءة لبنية النص ببنيويا  تشك

ا أو  هّمشة، سواء كان النص مكتوبا أو مقروء 
ُ
وسيميائيا في عناصر املحورية وسماتها املركزية والهامشية وامل

لة له، وبدون فهمها ال يمكن فهم النص في 
ّ
شك

ُ
صورة أو فيديو، فكّل نص يفرض عناصره البنيوية امل

 و الثقافية.مرحلتي القراءة التداولية 

إن إيجاد هذا التفاعل الحاصل بين املستويات الثالث وربطه بخصوصية اللغة العربية في توظيفاتها 

الجديدة داخل فضاءات التواصل االجتماعي يجعلنا نتعرف على آليات تحّول أساليب اللغة العربية في 

 نقل األفكار  وضبطها لغويا ومعرفيا.

 

ــــد اللساني، البنیویة، السیمیائیة، التخاطبیة.اللغة الع املفرداتأالرئیسة:أ  ربية، النقــ

أ
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أ

أاللغةأالعربيةأوالتأثيرأالسريانيأ

 1أ.د.أجميلأاسكندر

كتب العرب لغتهم بأبجديات مختلفة، ولكن الحروف األساسية هي ثالث: الحرف املسند اليمني ومشتقاته؛ 

والحرف السرياني، )الكرشوني(. تبّنى العرب  والحرف النبطي، الذي تطّور الى الحرف العربي الحالي؛

حرفا، ولم يستعملوا أبجدية املسند  22األبجدية النبطية، وبعض من األبجدية السريانية، وهي مؤلفة من 

حرفا! التي تجاري العربية الفصحى، وهذا اجبر النساخ العرب، الحقا، من اعتماد التنقيط  29التي تحوي 

 للتمييز بين االحرف...

 دراستنا هذه اعتمدنا على مئات املخطوطات، ذكرنا بعضها، وقسمنا دراستنا هذه الى ثالثة أقسام:   في

َبه بعض الحروف السريانية في اشكالها الشرقية والغربية مع الحروف 
َ
ففي القسم االول عالجنا ش

ف املقصورة، ووصل وفصل العربية، كما عالجنا التأثير السرياني في كتابة الهمزة، والتاء املربوطة، واالل

 الكلمات فيما بينها... 

التأثير السرياني بمصادر الكلمات العربية على وزن سرياني، وفيها عالجنا سبب الثاني، عرضنا وفي القسم 

كثرة الجموع الذي انفردت به اللغة العربية، وارهقت كاهل متلّقيها، بسبب أخطاء النساخ، التي ال عّد لها! 

جمع التكسير هو جمع عربي مضاف على الجمع السالم، لكن على وزن سرياني. كما عالجنا  وتبّين لنا أّن 

 الكلمات التي على وزن "ِفعلة" العربية والتي يقابلها باملعنى نفسه وزن "فعالن" السرياني األصل...

ـ"بيس" االسم وفي القسم الثالث، عالجنا التأثير السرياني في صرف األفعال والقواعد ومعاني الكلمات، ف

تصبح فعل "بئس"، وعرضنا بعض كلمات تكتب كما في السريانية، لكن معناها غير موجود في القاموس، 

وهذا يعني اضافتها الى القاموس العربي... كما عرضنا كلمات سريانية انتقلت أحيانا خطأ بسبب عدم فهم 

 لتي أصبحت "دلوك" و"ذلول"... معنها األصلي مثل "طور" التي أصبحت: "طود"؛ و"دعوك" )غياب(، ا

 

 العربیة، السریانیة، التأثير و التأثر، املخطوطة. املفرداتأالرئیسة:أ
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أ

 اللغةأالعربيةأواملنتجأالعالميأــأالتلقيأوالهويةأ

أ1أ.د.أسليمأالجصاني

ز املنتج للغه مكانة ذات أهمية كبيرة في بناء النص االعالمي ولالعالم أهمية ملموسة في تشكل الوعي وإبرا

الثقافي وتلقي املدخر التاريخي بما لحظته السماء واشارت اليه الديانات السماوية في كتبها ومنها ما ورد في  

 خطاب لالعالمين واعالمهم، فالشعراء وقتها كانوا هم 
ّ

القرآن الكريم؛ وما خطاب الشعراء والنخبة إال

يحمله من ايقاع وتفعيالت وانغام تطرب له األذن  االعالميون ملكانة الشعر وغلبته وأثره في املجتمع ملا

وتستعشرها دواخل االنسان عندما تقترن األوزان واملوسيقى بالفكرة واملحتوى؛ ومع تطور املجتمعات  

ورقيها وازدهار العلوم وما انتجت تعددت املنافذ االعالمية وكثرت لتضم السينما واملسرح والصحف  

لرواية وغيرها مما يعزز بتصاميم مؤثرة تعرض في شاشات عرض وشاشات واملجالت واالعالنات والشعر وا

التلفاز وحاسبات وهواتف مؤثرة في املتلقي فضال عن تقسيمات هذه األجناس كتقسيم املجالت التي 

تستهدف الطفولة والشباب واملجتمع والنساء وتتنوع وتتخصص بالرياضة والثقافة والسياسة وغيرها. 

 املعنى األلسني يضل األوسع واألكثر مساحة على الرغم من التوسع امللحوظ في ابراز ومما ال شك فيه اّن 

 املعاني عن طريق الصورة والرسم واملوسيقى واالشارة وغيرها من غير اللسانيات.

ومما ال شك فيه كذالك هو اّن املنتج لهذه النصوص يريد لها ان تشغل مساحة مكانية وزمانية واسعة 

لغة املخاطب متلقيها وال نحسب أحدا يريد لنصوصه املكونة للمنتج االعالمي ان تموت ضمن دائرة ال

سريعا لترمى خارج رفوف املكتبة االنسانية التي تضم مدخرات املنتج البشري الذي تتجدد طائفة منه 

 وتستمر أخرى ويعاد صياغة ثالثة منها.

دخل اللغة في تقويتها لتعزيز التلقي وتوسعته مع ومما اشير اليه جاء عزم البحث ليشير الى مسألة مهمة ت

الحفاظ على الهوية ومكانتها إذ يروم البحث تبيان اّن استعمال اللغة العربية بطريقة ابداعية وعدم 

الركون الى العاميات يوسع مساحة التلقي بمسنديها املكاني والزماني لتمتد هذه النصوص باتجاهين 

 عمودي.أحدهما أفقي واآلخر على نحو 

 

 اللغة العربية، التلقي، الهوية، النص اإلعالمي.أاملفرداتأالرئیسة:أ
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أ

م
ّ
 فيأضوءأاملستجداتأالحديثةأأاللغةأالعربيةأوتحدياتأالتعليمأوالتعل

أ2د.أعائشةأعهدأحوري1؛أد.أرقيةأرستمأبورأملكي

ة تعكس الحضارة تعد اللغة العربية إحدى اللغات العاملية، فهي وعاء للفكر، وحاضنة للثقافة، ومرآ

 عن أنها لغة القرآن الكريم، وترتبط بالثقافة اإلسالمية. 
 
اإلسالمية، ووسيلة للتواصل بين الناس، فضال

فهي تخدم العملية التعليمية للناطقين بغيرها ملا تمتلكه من خصائص عدة.  يهدف البحث إلى تعرف 

، والتوصل إلى الحلول الناجعة التي تسهم في  التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

الحّد من هذه التحديات، وتطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. لهذا اعتمد البحث املنهج 

 بأداة تحليل  -الوصفي
 
حتوى، بحيث اقتصرت العينة على مصادر املعلومات املالتحليلي، مستعينا

اجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومن التحديات الداخلية: كالدراسات والتجارب العلمية، وذلك ملو 

االزدواجية اللغوية، واللهجة املحكية، وعدم وجود استراتيجية واضحة لتعليمها بحسب أهداف 

الدارسين، وقصور بعض املختصين بالعناية بتعليمها، ومن التحديات الخارجية: العوملة الثقافية التي 

الت والحاسوب والهاتف املحمول. ومن املتوقع التوصل إلى نتيجة مفادها: ارتبطت بتطبيقات االتصا

تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بغيرها من املستوى التقليدي إلى املستوى اإللكتروني، ووضع 

م واالكتساب، انطالقا من نظرية اكتساب
ّ
 تصور علمي واضح لعملية التعليم يربط بين التعليم والتعل

م اللغات األجنبية  .
ّ
أاللغة التي هي أساس نظرية تعل

أ

م -تعليم - للناطقين بغير العربية -اللغة العربيةأاملفرداتأالرئیسة:أأ
ّ
أالتحديات  -تعل

 
 طهران.  -أستاذة مشاركة في قسم اللغة العربية بجامعة الزهراء.  1
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 اللغةأاملكتسبةأونموهاأعندأالطفلأ

  1فاتنأعبدأالباريأنجم

اط انساني مكتسب وليس  ش، فهي نتعتبر اللغة ملكة فطرية عند املتكلمين بلغة ما لفهم جمل نحوية 

، ولها عدة خصائص ووظائف ومن وظائفها الوظيفة النفسانية للغة فهي آلة للتحليل والتركيب، 
 
غريزيا

والوظيفة االجتماعية للغة ، وعند قيام اللغة بوظيفتها تصحبه ثالث عمليات هي الحركات العضلية ، 

هو) اكتساب اللغة عند الطفل( املقصود به هو و بصدده  والحسية، والتأويلية ، وبما ان البحث الذي نحن

دراسة املراحل املختلفة التي يمر بها الطفل منذ لحظة امليالد ، اخذ اهتمام  الباحثين في دراسة مناهج 

وطرق دراسة اللغة عند الطفل ، ومن خالل هذه الدراسة ظهرت نوعان اساسيان من الدراسات االول 

ات اللغوية ، اما الثاني تميز بالطابع اإلكلينيكي الذي يدرس ما قد  و ام االصاهتم بنطق الطفل واستخد

يصيب الطفل من عيوب في النطق والكالم ، وباستمرار الباحثين بهذه الدراسات ظهرت دراسات اخرى 

مثل الدراسات )الكمية( و)الطويلة( و) واملستعرضة( وهي من أحدث الدراسات التي طبقت وهي دراسة 

، لغوية ا
 
ما طرق دراسة لغة الطفل فتخضع لظروف البيئة املحدودة التي تحيط به فقد اكدت اساسا

الدراسات ان الطفل دائم االستجابة لكل املؤثرات التي يتلقاها ، فنموه االدراكي واالجتماعي والوجداني ــ  

 بأجهزة النطق كالحنجر 
 
والفم، وبأجهزة  قة والحلمتأثر بعملي البيئة والوراثة ، فالطفل منذ والدته مزودا

االستقبال التي بها يستقبل ما يصدر من غيره من لغة، فأعضاء النطق تكون مستعدة ألداء وظيفتها منذ 

الوالدة قسم الباحثين نمو اللغة عند الطفل الى مرحلتين، مرحلة ما قبل اللغة وهي مرحلة الصراخ وتعتبر 

هذه املرحلة يكبر جهاز النطق عند الطفل مما  اغاة فيتدريب لجهاز النطق عند الطفل، ثم مرحلة املن

يساعده على احداث اصوات لغوية ، ثم تأتي مرحلة التقليد يحاول الطفل ان يقلد ما يسمعه من الكبار، 

ومرحلة الحركات املعبرة ، ثم تأتي مرحلة اللغة التي يبدأ الطفل من التخلص من لغته الفردية بحيث  

 وا
 
الفهم ، وقد بينت الباحثة اهم االمور التي تساعد الطفل على نموه  قرب الىيصبح كالمه منتظما

اللغوي، فقد اكدت الدراسات ان الطفل قادر على اكتساب اللغة اذا توفرت له البيئة اللغوية املناسبة، 

 على ما اكتسبه
 
 واجتماعيا

 
 في حياته حيث يعتمد مستقبله فكريا

 
 ورئيسيا

 
 مهما

 
من  والتي تشكل جانبا

ة، ومن خالل الدراسات فقد توصلوا الباحثين الى عدة نظريات تناولت قضية اكتساب الطفل اللغة غالل

ومنها املحاكاة ، والتعلم الشرطي واالجرائي، وتحليل املعلومات ، ثم بين البحث اهم طرق دراسة 

ساب اللغة عند تا ان اكاالكتساب، وبعد هذه الرحلة الشاقة فقد ختمت الباحثة  بحثها بعدة نتائج اهمه 

  . الطفل يتم عن طريق تعرضه مباشرة للمظاهر اللغوية املحيطة به، وان لغته مكتسبة وليست غريزية
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غةأومنهجأالسّيدأفضلأهللاأفيأالتفسيرأ
ّ
 الل

أ1محمدأخليلأطراف

فظ، علتفسير ُيعتبر ا
ّ
ا بالقرآن الكريم، بوصفه كالم هللا تعالى من حيث البحث عن مدلول الل ا مختصًّ لم 

وعن إعجاز القرآن الكريم، ومناحي إعجازه املختلفة، وعن أسباب النزول، والناسخ واملنسوخ من آياته، 

 تمع. جان واملوالخاص والعام منها، واملقّيد واملطلق، وعن دوره في هداية البشر وبناء اإلنس

وقد بدأ التفسير على يد النبي محّمد حين نزول اآليات، فكان يوّضح للناس أسباب نزولها ومرادها، ويجيب 

مهم ما ال يعلمون من خفايا اآليات، ومن ثّم آل األمر إلى اإلمام علي واألئمة من بعده في  
ّ
عن أسئلتهم، ويعل

ّنة كان الصحابة والتابعون ورواة  ية، وفيتفسير القرآن وآياته، وهذا في املدرسة اإلمام مدرسة أهل السُّ

األحاديث هم من يفّسرون القرآن، منذ ذلك الوقت إلى زمننا الحاضر، من خالل عناية املفّسرين بكتاب 

ا، وفق مناهج مختلفة ومتفاوتة، حتى غدت باآلالف... ا وإيضاح   هللا شرح 

ي يتبادر إلى الذهن من دون أّي جهد أو بذل ذبسيط الوقد استبعد املفّسرون من التفسير الظهور ال

ا بلحاظ االختالف املعرفي لألشخاص، فيحتاج 
 
ا بسيط عناية، وإن كان يمكن شموله للظاهر ظهور 

 لإليضاح والتفسير. 

ا للمنهج الع ة، بل يمتدُّ ليكون عنوان  غوي 
ُّ
ا، ال ينحصر في املسألة الل اّمِ إن  الحديث عن كون القرآن عربيًّ

تي قد  قلل
 
ة ال ي  غة، في البيان والفهم واألجواء، من حيث الخصائص الفّنِ

ُّ
ة في أساليب الل فصيلي  واعد الت 

فتة واإلشارة، ما يتجاوز املدلول الحرفي  للكلمات، على أساس أن  
 
تحمل في داخلها اإليحاء واإليماء والل

اريخي  لالستعمال قد يضيف إليها ا ا  نلكثير مالجانب الت  تي قد تمنحها جوًّ
 
اتها ال ظالل املعاني وخصوصي 

ا.   جديد 

ة الوضوح في داللة اآليات، سواء  كانت على سبيل االستعمال الحقيقّيِ أو  ة تجعل قضي  إن  القواعد العربي 

م، بحيث يكون الكالم القرآنيُّ حج   فهُّ فهيم والت   في حركة الت 
 
ة  أساسي 

 
 فياملجازّيِ، مسألة

 
إيصال األفكار  ة

فظّيِ واملعنوّيِ في أساليب االستعارة أو الكناية أو طريقة 
 
عقيد الل اس، فال مجال للت  شريعات إلى الن 

 
والت

تي يقصدها  
 
زم وامللزوم، أو بين املضمون الحرفّيِ للكلمة والغاية ال

ّ
ركيب، بحيث تكون املسافة بين الال

 
الت

ا  جدًّ
 
م، بعيدة ِ

ّ
بط بين األشياء؛ ألن  ذلك يبتعد عن املنهج البيانّيِ تبما تس املتكل هنّيِ في الر  ِ

ّ
لزمه من الجهد الذ

ة. غة في طبيعتها الحركي 
ُّ
ة الل تي ترتكز عليها قضي 

 
فاهم ال ذي تفرضه مسألة الت 

 
 ال
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أيأالدللةأفيأالقرآنأالكريمأفمّيتهاأمزيةأاللفاظأوأه

 1أ.د.أرحيمأخريبطأعطيةأالساعدي

 في توجيه الداللة وبغير 
 
 كبيرا

 
ر تأثيرا

ّ
يخوض هذا البحث في " مزّية " األلفاظ وموقعها من السياق ، فهي تؤث

ك لدام كذ انتقاء اللفظة الدقيقة التي تعّبر عن الخالق العظيم تبقى الداللة منقوصة إلى حّد معّين وما

فالبّد أْن يكون على املستويات التي يفهمها العربي وما من شّك في أّن السياق هو الذي يكّون " الصورة " 

النهائية للداللة وإذا ما ُجّردت الكلمة من سياقها فإّن تأثيرها ال يخرج عن استعمالها املعجمي مّما لو 

 في ُوضعت في سياق معلوم ولهذا يكون القرآن الكريم معج
 
فظه ومعناه  لهذا يدرس البحث اللفظة وهي  لزا

 فيها إذا ما جّردت من سياقها  فتكون أهمّيتها بدورها الذي تؤديه بداللة معّينة 
 
في سياقها وال يعنى كثيرا

م بنظرّية النظم التي سيطرت على 
ّ
خرى قد تصلح لسياق آخر . فال يسل

ُ
مقصودة ال يمكن أْن تؤديه كلمة أ

  الدرس النقدي
 
. فليس املقصود أّننا إذا حّركنا الكلمات وغّيرنا التقديم والتأخير الذي وضعت له ،  طويال

ة االختيار واملفاضلة بين مبدع وآخر . 
ّ
وإّنما مع وضعها الذي يريده املبدع وبانتقائه هو فإّننا ننظر إلى دق

 بلفظه ومعناه .
 
 ومن أجل ذلك يبقى القرآن الكريم معجزا

  

 الداللة، القرآن، السياق، مزیة اللفظة.أ:ألرئیسةاملفرداتأا

 

 
 العراق. -جامعة الکوفة.  1



 91                  ا   اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسالمی      

 

أ

أأاملصطلحأالعربيأللخطابأوتمظهرأأسالیبأاللغةأالعربیةأفيأالخطابأالسلطويأالقرآني
أ)فرعونأأأنموذجاأ(أ

أ1د.أعبيرأالجادريأ

اللغة العربیة بوصفها حاضنة القرآن الکریم وممثلته علی صعید حضارة النص والخطاب وظفت جمیع 

غ والتأثيرواالقناع لتشیید أرقی وأعظم الحضارات ومن تلکم االمکانیات هوالخطاب الذي  یا للتبلامکانیاته

یتضمن سلطة الفکر واملعتقد في طیاته. فقدجاء مفهوم السلطة من مقام التلفظ للخطاب الذي 

 الة شكالیستدعي افتراض متكلم أو مستمع هدف األول هو التأثير في الثاني ما يجعل الخطاب في هذه الح

فوكو. إذن الخطاب هو عبارة عن دالة من اشكال األيدئولوجيا يمده بفرض السلطة والهيمنة كما يعتقده 

السلطة وممارسة أيديولوجية والقدرة على صوغ القوانين وتأطير املتكلمين في إطار من شبكة األوامر 

ن يتناول الخطاب السلطوي في أالوصفي -والنواهي والعادات والقيم. فقد أراد البحث عبر املنهج التحليلي 

ومدى أثر الظواهر  يدئولوجيابعض من آيات القرآن الكريم ويبّين مدى عالقة صياغة الخطاب باأل 

االجتماعية والثقافية والسلطوية والسياسية في تكوين وبلورة الخطاب وتوظیف طاقات اللغة العربیة في 

عه وتوظیف الالم والنون للتوکید وأسالیب الغیاب بشر وتتامجال التأثير والسلطة کتوظیف الخطاب املبا

للتهمیش  وتحکیم الحضور بتضخیم االنا ومن ثم  تحویل ساحات الخطاب الی ساحات املواجهة  کل 

حسب االختالف في األيدلوجيات واملواقف املتمظهرة في الکلمات خاصة في خطابات فرعون النقدية 

 صود من الرب والدين والفساد هو غيره عند موس ى وفرعون.قأن امل السلطوية    وتغیير معناها كما

 

 الخطاب النقدي، السلطة، القرآن الكريم، أسالیب اللغة. املفرداتأالرئیسة:أ
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أ

رافيةأ  املصنفاتأاللغويةأفيأرجالأالنجاش يأدراسةأببليوغ

 1أ.م.دأ.أعليأجعفرأمحمدأالرماحيأ

وأقدم كتب الفهارس لدى الشيعة االمامية عبر  من أهم هـ (450ُيعّد كتاب الفهرست للشيخ النجاش ي )

تاريخها الطويل , وكان الباعث األساس للتأليف هو للرد على مزاعم الخصوم، وقد صرح الشيخ النجاش ي 

باملنهج الذي خطه في تأليف الكتاب بجعل لألسماء أبوابا على الحروف ليهون على امللتمس السم  

تصنيف من سلفنا الصالح مع ذكر طريقا واحدا حتى ال  تكثر  لين في امخصوص منها، ِإذ ذكر املتقدم

الطرق فيخرج عن الغرض، وبهذا يكون الشيخ النجاش ي قد اثبت نسبة الكتاب للمصنف مع بيان الحقبة 

الزمنية للتصنيف وهذا بطبيعة الحال يلقي الكثير من الضوء على االسبقية العلمية في التصنيف، وألجل 

رة كتابة هذا البحث )املصنفات اللغوية في رجال النجاش ي دراسة ببليوغرافية( كانبثق فهذا وغيره 

لتسليط الضوء على تلك املصنفات وتحقيق النسبة فيها من خالل مراجعة تلك الطرق التي تعرض  

 لذكرها الشيخ النجاش ي في كتابه الفهرست .

 

 النجاش ي، الفهرست. لية، رجادراسة ببليوغرافية، املصنفات اللغو أاملفرداتأالرئیسة:أ
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 مقارباتأمنهجيةأفيأعلومأالقرآنأأوتفسيرهأ»املنهجأاللغويأانموذجاأ«أ

 1أ.د.أمحمودأشاكرعبودأالخفاجي

إن املناهج الدراسية األكاديمية في تدريس علوم القرآن وتفسيره تباينت بين منهج اللغة العربية وآدابها 

ن منهج املتخصصين في الدراسات اإلسالمية وعلومها. ييا ، وبوعلومها ، تبعا للمتخصصين بها أكاديم

وتوارثت األجيال التي تلقت دروسها عندهم هذا التباين وألقته على املتلقين منهم ، فافترقت في موارد، 

 واتفقت في أخرى .

، يالقرآن فقد اعتمد املتخصصون باللغة العربية، على قواعد علومها وآدابها، التي طبقوها في قراءة النص

 وفي علومه على ما استقر في املصادر القديمة من معلومات وعلى ما اودع فيها من روايات .

وفي بعض املوارد اخضعت النص القرآني لتلك القواعد، والتي استنبط بعض منها من النص القرآني، في  

 ستقراء ناقص.ام ، وبحين اشتق البعض اآلخر منها من الشعر العربي املروي والقريب عهد بظهور اإلسال 

واعتمدوا على كتب حملت  –على سبيل املثال  –فذهبوا الى اعجمية بعض الفاظ النص القرآني الواردة 

عنوان )غريب القرآن( ومتشابهه، وعلى القراءآت كون قرآءها من عصر االحتجاج عندهم ، وكذا في  

اودع فيها وفق املنهج التاريخي وما  ول ،وماالناسخ واملنسوخ ، وفي مفهوم التأويل عندهم، وفي أسباب النز

 يحمله من هنات .

بينما ذهب املتخصصون بالدراسات اإلسالمية الى مناقشة الروايات الواردة في علوم القرآن، من جمعه 

وترتيب آياته، الى أسباب النزول، والناسخ واملنسوخ وغيرها ،وناقشوها بمنهج علم الحديث النبوي 

قواعد وعلوم مساعدة ، كعلم الرجال، والجرح والتعديل، والدراية، ومنهج  عليه منالشريف وما تفرع 

أصول الفقه اإلسالمي، والعقائد، واستعانوا كذلك بقواعد اللغة العربية وعلومها املستقرأة من القرآن 

 والحصيلة النهائية لذلك فقد يأتي البحث قاصرا عن بعض الدراسات اللغوية الحديثة.الكريم فقط

ور القرآن ويتدبر معاني آياته، بنظرة عصرية تثبت اعجاز القرآن وفق صواملعا
َ
رة ، والتي ربما بعضها يث

 متطلبات العصر للجيل املعاصر.

ولذا توجب ان يتلقى الجيل القرآني األكاديمي منهجين يتعاضدان معا، منهج اللغة العربية وعلومها وآدابها 

الفقه، واصوله ، والحديث النبوي الشريف وعلومه ،  ،مية، منوفنونها، ومناهج الدراسات اإلسال 

 والعقائد والتفسير واصوله ومتطلباته ، والفلسفة وتفرعاتها ، وما يرتبط بذلك من قواعد علمية .

 
 علوم القرآن ، التفسير، املنهج اللغوي، إعجاز القرآن. املفرداتأالرئیسة:أ

أ

 
 الجامعة اإلسالمية / فرع الديوانية..  1



 اإلسالمیةالحضارةویةالعربللغةاألولالدوليالمؤتمر  94ب   

 

 

 نأالعراقيأوأاإليرانيأوأيأالقانمقارنةأأحكامأوأشروطأالتفريقأالقضائيأف

أ2ميادهأابراهيمأحبشأ1؛د.أزهراأساداتأميرأهاشميأ

اهتمت الشريعة االسالمية ألمر الزواج ومن اولويات الدين كونه يمثل سلسة استمرار الحياة التي ارادها 

 هللا عن طريق التناسل والتناكح ،وأحاطت الحياة الزوجية بسياج من األوامر والنواهي والشروط

ط التي تضمن نجاحه ،وإثمار أهدافه، فأمرت الزوج و الزوجة بحسن املعاشرة ,وأوصتهم بالنساء بوالضوا

خيرا، وأمرت الزوجة بحفظ زوجها في بيته وماله وأوالده، ونهت الشريعة االسالمية الزوجين عن كل ما  

أ على الحياة ر ت ما يطيس يء إلى العشرة أو يؤدي الى قطعها. ورغم ذلك فإن الشريعة االسالمية راع

الزوجية؛ من الحوادث التي يستحيل معها البقاء واالستمرار، دون لحوق ضرر بأحد الزوجين، الشريعة 

اقتضت ان يكون الطالق بيد الزوج، ومنحت الزوجة حق املطالبة بالطالق في الحال الذي ال يبقى لكرامتها 

هذا املوضوع اسباب كثيرة، منها كثرة حاالت   الختياروجود، وأوجبت على القاض ي أن يجيبها في حال طلبها. 

الطالق في االوساط االجتماعية وبدرجه عالية في املحاكم العراقية واإليرانية ,كما ان التفريق القضائي فيه 

انصاف للمرأة في حل الكثير من املشاكل األسرية, ومحاولة منا وجدنا في تالقح االستنباطات لألحكام  

ين باعتبارهم الحاكم الشرعي بمعية القضاء الوضعي, له الدور الكبير في تنمية دلماء ال الفقهية لدى ع

وتقوية اواصر الحياة الزوجية ولهم الدور االكبر في اصالح املجتمع ،ومن االشكاليات التي سيقوم البحث 

رة في  سضعي لأل بدراستها: ما مدى توافق احكام التفريق القضائي بين الشريعة اإلسالمية والقانون الو 

العراق واإليران ؟ وانطلق البحث بهدف: محاولة تعريف املرأة بالقوانين التي من شأنها تسترد حقوقها 

الزوجية .ومعرفة االسباب التي يلجأ اليها القاض ي في طلب التفريق، وتتبع أسباب التفريق القضائي بين 

إليراني. وان املنهج املقارن هو املنهج الذي اراقي و الزوجين وصوره؛ لبيان أحكامه و تطبيقاته في القانون الع

 يساعدنا في حل االشكاليات والوصول لألهداف.

 

التفريق القضائي، الزوج، الزوجة، الشريعة االسالمية، األحكام الوضعية، العراق،  املفرداتأالرئیسة:أ

 .ايران 
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أ

رأاللغةأالعبرأ
ّ
أةأالعربّیةأغیةأباللمقارنةأبينأاللغتينأالعربیةأوأالعبریةأومدیأتأث

أ1د.أمعصومهأملکی

یتناول علُم اللغِة التاریخيُّ الجذوَر التاریخیه للغة وکیفّیة تطورها وتحولها علی مدی العصور. کما أّن علم 

اللغة املقارن یبّين ماهّیة البنیة الصرفیة والنحویة باملقارنة بين اللغات املختلفة ملجموعة لغوّیة واحدة. 

ن بدراسة 
ّ
خری ِمن أرومة واحدة بیان الفروق اللغویة فی  ریخیا ومن ثّم بمقارنتها مع اللغات األ االلغة تنتمک

أبواب النحو املختلفة بهدف تیسير هذه األبواب فی هذه اللغات من جهة وإثبات مدی مطاوعة هذه اللغة 

تي تتشّعب لسامیة اإّن اللغة العبریة جزء من اللغات ال أو تلک علی استیعاب الدرس النحوی وتفصیله.

منها اللغة العربیة واللغة الفنیقیة واللغة اآلرامیة. ومن جانب آخر تّم تعزیز اللغة العبرّیة اعتمادا علی 

رت إلی حد کبير باللغة العربیة؛ لذلك علی 
ّ
اللغة العربیة بعد اجتیاز مرحلة التبعثر.وإّن اللغة العبریة قد تأث

لع علی 
ّ
لغة العبریة وتطّورها کي یعرف مدی تأثير اللغات بعضها ببعض لظهور ا باحث هاتين اللغتين أن یط

ویستکشف ویدرك العالقة بینها ویستطیع أن یستخدم االشتقاقات اللغویة والصرفیة والنحویة للغَتيِن 

بصورة صحیحة ویقوم بالترجمة والتحلیل بعد التطرق إليها في الصرف والنحو باملراجعة إلی أصول هذه  

 اللغات.

 

 العربیة، العبریة، اآلرامیة، االشتقاق. اتأالرئیسة:أداملفرأ
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أ

عبدأالكريمأالكرميأمنأفلسطينأأ)أمقارنةأالوحدةأوالهويةأالوطنيةأفيأشعرأاملقاومةأ
أونسيمأشمالأمنأإيرانأ

 
 (أنموذجا

أ2د.أسهیالأمحسنيأنجاد1؛د.أمعصومةأحاجیأعموشا

أو املواطنين بالقواعد والرموز الثقافية  عاملجتم الهوية الوطنية هي اإلحساس باالنتماء وإلتزام أفراد

والعنصر األكثر شهرة وربما األهم في الهوية الوطنية هو . والقيم واللغة والدين واألدب والتاريخ املشترك

وساهم عامل . الوحدة والتضامن الوطني، األمر الذی ساعد في تقلیل التهديدات الداخلية  والخارجية لهم

ومن ناحية أخرى، تمثل روح أدب . في تجنب االختالفات وانحطاط ملجتمع ةالوطني الصحوة واليقظة

املقاومة في إحياء املشاعر والهوية والوحدة الوطنية وإحیاء األمل لدى الشعب واملدافعين عن البالد ضد 

اسم یعتبرعبد الكريم الكرمي من فلسطين، وسيد أشرف الدين الحسيني املعروف بو   .األعداء األجانب

الفترة  كحیث كان الوطن في تل. الشمال من إيران ، من أبرز شعراء املقاومة في كال البلدين منسي

الحساسة یعیش في حالة من الفوض ى وعلى شفا االنهيار بسبب األعداء األجانب واملحتلين وبالتالي كان 

ن من خالل االشاعر  وقد أكد. همهم الشاغل في شعرهم هو الدفاع عن الهوية وحفظ الوحدة الوطنیة

وعلى هذا األساس، فهم ال يحصرون الفوض ى  وأزمات . استخدام لغة الشعر على الوحدة والهوية الوطنية

 .الوطن باالستعمار الخارجي والطغيان الداخلي ، بل وجهوا أصابع االتهام إلى املرتزقة الداخليين 

. نة للوحدة والهوية الوطنيةمم املتض تسعى هذه الدراسة إلى مقارنة قصائد هذين الشاعرين وقصائده

واتبعت الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي، وذلك باالعتماد على املنهج املقارن القائم على أساس املدرسة 

واستنتجت الدراسة أن  .األمريكية للشعر، تمت مقارنة جوانب الوحدة والهوية الوطنية بلغتهم الخاصة

یم  واألهداف یخلق شیئا من الهویة الوطنیة، ویعمل علی إیجاد قاتي بالالشاعرین قد أدركا أن الوعی الذ

العالقات العاطفیة بين طبقات املجتمع، من خالل: اللغة والدین والعادات والتقالید والثقافة والتاریخ  

  األرض والجغرافيا والتضامن الوطني والعالمات والرموز الدينية : املشترك. ومكونات الهویة الوطنیة هي

 .والخلفية التاريخية املشتركة ة واألدبفوالثقا

 

 شعر املقاومة، الهوية الوطنیة، الوحدة الوطنية، املدرسة األمريكية لألدب املقارن.املفرداتأالرئیسة:أ
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اَوَمِةأفيأالشعرأالعربيأاملعاصرأأ
َ
ق
ُ
«أ»أمالمحأامل

 
ضورأأنموذجا

َ
ايِزأخ

َ
أف

أ1د.أمهديأفرحاني

للحفاظ على الوجود والعيش والكرامة والحرية، واملقاومة تشمل كل    دي واٍع املقاومة فعل إنساني وإرا

 جوانب الحياة املادية وغيرها.

والرمز: اقتصاد لغوي يكثف مجموعة من الدالالت والعالقات في بنية دينامية تسمح له بالتعدد و 

كأ على ا  عديدة منها: د  لرمز وقالتناص، وهذا ما تبدى لنا في أشعار الشاعر فايز خضور الذي ات 
 
م له أنواعا

الرمز الطبيعي، والديني، القومي، والفني، ورمز الريح، ورمز الحجر. واستفاد الشاعر من عناصر الطبيعة 

فعبر بها عن الرمز الطبيعي عن طريق أفكار جديدة، فالريح ترمز إلى التحول والتغيير والخالص والخصب، 

إلى القسوة والصالبة واالغتراب. ورمز بالسيد املسيح والحسين إلى   بالحجر والدمار، والثورة والحرية، ورمز

التضحية والعذاب ألجل الدين اإللهي، وأسقط الصفة الدينية اليهودية عن الحاخام الصهيوني الذي راح 

ر القانون اإللهي وفق هواه ويتحكم بالسلطة. واستخدم القرآن لُيعبر به عن رموز معينة، فاهلل   سيقوم ُيَزّوِ

بمعاقبة هؤالء املجرمين ويقتص منهم، كما أسقط صفة العروبة عن بعض العرب الذين راحوا يتأمرون 

 ويرتكبون جرائم بشعة ضد اإلنسان العربي.

 

 املقاومة، الرمز، الشعر، فايز خضور. املفرداتأالرئیسة:أ

 
 ان/ إیران.تان و بلوشستأستاذ مساعد في جامعة واليت بمحافظة سيس.  1
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أ

 مناقشةأآراءأالنحاةأفيأمواضعأجوازأاتصالأالضميرأوانفصالهأ

أ1پورأأعمرانيد.أمجتبیأ

تتطرق هذه املقالة إلی خالف النحاة في مسألة جواز انفصال الضمير واتصاله في بعض األساليب العربية، 

وباستنادها باآلي القرآنية تنتقد بعض النحاة كابن مالك ومحيي الدين عبدالحميد، وترفض اعتراضهم 

ابهما متفقة مع االستعمال حقيل وأص على سيبوية وابن عقيل. وتثبت الدراسة أن آراء سيبويه وابن ع

القرآني الذي هو أفصح الكالم وأبلغه وألنه فصل الخطاب في الخالفات النحوية، فإن نظر هؤالء النحاة 

هو األصح. ومن جهة أخری خالل فحص األدلة القرآنية في هذا املنظور، ثبت أن بعض النحاة واملحققين 

في استشهادهم ببعض اآليات القرآنية حيث هذه   اد أخطأو ومنهم األزهري ومحيي الدين عبدالحميد ق

 اآليات أثبتت رأي معارضيهم وأسقطت رأيهم.

 

النحو العربي، اتصال الضمير وانفصاله، سيبويه، ابن مالك، محمد محيي الدين عبد املفرداتأالرئیسة:أ

 الحميد

 
 ي.أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران، مجمع الفاراب.  1
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 املوتيفأاإلسالميأفيأالشعرأالعربي؛أالجواهريأأنموذجاأ

أ4يدهللاأأحمديأماليريأ3؛ناصرأقاسميأ2ی؛صادقأفتحيأدهكرد1ی؛الهائعبدأالرسولأ

إن األماكن املقدسة تتمتع بمکانة خاّصة في الشعر العربي عموما وشعر الجواهري على وجه الخصوص. 

 وإن اختلفت األحداث والقضايا 
 
وقد تکررت أسماؤها عدة مرات في ديوانه مما يعني أّنها أصبحت موتيفا

واملوتيف هو لفظة أو جملة أو فکرة أو موضوع متکّرر  اللها إلی املعالم اإلسالمية.خرنا من التي تطرق شاع

في النتاج األدبي من أجل تطوير فکرة النص، وهذا التکرار يمنحه قيمة ومعنى وداللة. ويعد من الظواهر 

ملتلقي وما يحمل افي نفس التي تستخدم لفهم النتاج األدبي من خالل ما يترکه هذا التکرار من أثر انفعالي 

في ثناياه من دالالت نفسية وانفعالية. وتحولت األمکنة الواقعية بأبعادها التاريخية والدينية إلی عالمات  

 مرجعية في ديوان الجواهري وأصبحت محطات وعالمات تحمل دالالت رمزية في العالم اإلسالمي.

 عديدة للمكان اإلسالمي لتسليط الضوء صتناول  ومن النتائج التي توصل إليها البحث هي أن الجواهري 
 
ورا

علی واقع األمة اإلسالمية ال سيما احتالل فلسطين على يد العصابة الصهيونية وذلك لتثوير الشعوب 

 
 
 مختلف الصور البيانية املوحية، ورموزا

 
العربية واإلسالمية، وتحريضهم علی مقارعة العدو، مستخدما

کما أنه استحضر األحداث والشخصيات  أساليب اإلنشاء والتعبير. ية وشتىذات دالالت إسالمية وعرب

التأريخية واإلسالمية ورسم عبر تکراره املوتيف اإلسالمي لوحات فنّية وجعل املتتّبع لشعره يعيش األحداث  

إلی   وتهدف هذه الدراسة التي اعتمدت األسلوب الوصفي التحلیلي، التأريخية التي مرت بالعالم اإلسالمي. 

ودراسة استدعاء األمكنة اإلسالمية ودالالتها في تجربة الجواهري واملضامين التي جاء بها في شعره بما  درص

فيها تمجيد النضال واملقاومة، والتحريض علی تحرير أولی القبلتين، وتبيين أسباب الهزائم التي لحقت 

 باألمة اإلسالمية وفساد األنظمة الرسمية. 

 

 ن اإلسالمي، املوتيف، محمد مهدي الجواهري، الرمز، املکان.ااملك :ةاملفرداتأالرئیس
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أمهارةأالقراءةأفيأاللغةأالعربيةأوأهميتهاأفيأالعمليةأالتعليميةأ

أ1د.أفرزانهأرحمانيانأکوشککي

إن اإلتجاهات الحديثة والنظريات في تعليم اللغات تؤكد على ضرورة تكامل فنون اللغة ومهاراتها، وعدم 

ن فنون اللغة يؤثر بالضرورة على الفنون اللغوية األخرى لدى املتعلم، فمهارتا االستماع مفي فن  الكفاءة

 والكالم لهما أهمية قصوى قبل البدء في عملية القراءة وتعلمها.  

تعد القراءة مهارة أساسية وأهم مصادر التعلم الذاتي وهي تحريض للقدرات الذهنية الذاتية لكي تنشط  

أهمية القراءة وخاصة الجهرية في اللغة العربية إال أننا نجد خلو املناهج وقاعات  لرغم منوتعمل. وبا

الدرس منها وإهمال املعلمين لها وعدم االكتراث بتدريسها أو بمعنى أصح بتدريس مهاراتها وحث الدارسين 

 من قبل بم
 
لغة وعلم النحو لفردات اعلى ممارستها وباتت املشكلة بأن الكتابة تقتض ي أن يكون القارئ ملما

والصرف وعليه أن يفهم الكلمة قبل أن يقرأها لكي يقرأ قراءة صحيحة. وفي هذا الصدد البد أن نقوم 

ببرامج ومحاوالت وايجاد الحلول من الواقع لالرتقاء بالجانب القرائي في اللغة. ولقد قمنا من خالل دراسة 

ة في العملية التعليمية وكيفية تفعيلها حيث ءت القراوصفية تحليلية بالترکيز علی مدى فائدة  مهارا

تعرضنا ملهارات القراءة واستراتيجياتها املتبعة في العملية التعليمية. لنجيب على أسئلة املوضوع من قبيل: 

هل تفيد مهارات القراءة في العملية التعليمية والتربوية وكيف يمكن تفعيلها وما هي استراتيجيات القراءة 

في العملية التعليمية للوصول لألهداف املرجوة، إن النتائج  تؤكد على أن القراءة  تحسن  ااتباعه  الالزم

قدرات الطالب اللغوية ألنها تتضمن جوانب لغوية تساعد على الفهم الصحيح للغة، وتعوده جودة النطق 

 وحسن التحدث وروعة اإللقاء وتنمية النقد والتمييز بين الصحيح والخطأ.

 

 العملية التعليمية -املتعلم  –املعلم  –اللغة العربية  -مهارة القراءة ئیسة:أرأرداتأالاملف
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أالنزعةأالعرفانیةأللشهیدأالثانیأ)قدس(أ

أ2د.أمحمدرضاأرجبي1؛د.أحامدأآلأیمين

لقد اّتخذ علماء االمامیة و فقهاءهم مواقف مختلفة من التصّوف و العرفان االسالمی و من الصوفیة و 

صاحب  –و علی اقل تقدیر  –ن. و یعّد الشهید الثانی من جماعة العرفاء و الصوفیة أو ياملسلم العرفاء

النزعات القویة علی هذا الصعید. بید أّن هذه  النزعات لم یتسّن لها أن تبرز کجانب أساس من شخصیة 

ب االخری نة الجوا الشهید الثانی و ذلک نتیجة لظروف التصّوف و العرفان غير املالئمة آنذاک و لخطور 

ت و بطبیعة الحال الطابع العرفاني فیه قّدس سّره، االمر الذی سّبب أن 
ّ
من شخصیته الفذه التي غط

ننا من معرفة 
ّ
یبیت الجانب العرفانی منه مغفوال عنه. علی أن إعادة النظر في کتاباته و مواصفاته ُتمک

عرفانیة املختلفة التى تصّدی لها قدس لزوایا امدی علقته بما یسّمى بالعرفان و نوعیة العلقة هذه و ال

 سّره.

 

 عرفاء، متصوفة، النزعة العرفانیة، الشهید الثاني.املفرداتأالرئیسة:أ
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أ

نظرةأالدكتورأمحمدأرضاأشفيعيأكدكنيأفيأالتجاهاتأالشعريةأاملعاصرةأبينأالعربيةأأ
 والفارسيةأ

أ1د.أكمالأباغجريأ

إليراني، الدكتور محمد رضا شفيعي كدكني، في الخلفيات  االناقد تعني املقالة الحاضرة بنظرة الشاعر و 

الثقافية والخصائص املشتركة بين الشعر الفارس ي والعربي منذ عصر "النهضة/الثورة الدستورية" حتى 

نهاية القرن العشرين. يرى الباحث النهضة األدبية لحظة تأسيسية في مسار التحوالت التي شهدها املشهد 

ت في كال الطرفين: مرحلة ما قبل النهضة ابي والفالشعري العر 
ّ
رس ي، وبالتالي يرصد ثالث مراحل أدبية تجل

ي. وفي كّل 
ّ
أو االنحطاط األدبي، مرحلة النهضة األدبية، ومرحلة ما بعد النهضة أو مرحلة الشعر الحداث

فّنية التي لخصائص امرحلة من املراحل الثالث، يتناول الباحث عوامل التغيير واملضامين األصلية وال

ظهرت في دواوين شعرية لكبار الشعراء اإليرانيين والعرب. وبناء على نظرية األواني املستطرقة في علم  

ض عن اإلنتاج األدبي املماثل؛ وما 
ّ
الفيزياء، يستنتج شفيعي كدكني أّن الظروف واألجواء املماثلة تتمخ

بين الطرفين، هناك اتجاهات وتيارات  ةوثقافي عدى اختالفات شكلية طفيفة ترتبط باختالفات لغوية

 ثقافية تحمل بين طياتها الكثير من العناصر الثقافية واألدبية املشتركة.

 

شفيعي كدكني، الشعر العربي والفارس ي، الثورة الدستورية، عصر النهضة، الحداثة املفرداتأالرئیسة:أ

 األدبية
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 لأاللهجاتأالعربيةأخأظلأتداأالوجودأاللغويأاملشتركأفيأالقرآنأالكريمأفيأ

 1د.أحيزيةأكروش

تشترك لهجات اللغة الواحدة في الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها،  وفي معظم األسس التي تخضع لها 

بنية الكلمة، "وفوق هذا وذاك تركيب الجمل، فإذا اختلفت معاني معظم كلماتها واتخذت أسسا خاصة في 

لها، ال تسمى حينئذ لهجة، بل لغة مستقلة وإن ظلت تتصل  متركيب جبنية كلماتها وقواعد خاصة في 

 وغيرها بوشائج تجعلها تنتمي إلى فصلية واحدة من الفصائل اللغوية" .

أي إن اللغات أو اللهجات  يجب أن تتميز بش يء موحد مع باقي اللهجات األخرى يربطها باللغة األصلية، أو 

ر إلى  ضرورة وجود قرينة معينة لولوج الفصيلة، وإال احيث أش كما أسماها الباحث الفصيلة اللغوية،

فإنها تكون لغة منعزلة لها قواعدها وأنظمتها الخاصة التي تمنعها من اكتساب مشروعية االنتساب إلى لغة  

 معينة.

فالفصيلة اللغوية تتألف من عدة لغات، ترجع كلها إلى أرومة واحدة، وقد احتفظت كل منها بصفات  

ي إرجاعها إلى األصل القديم، والعناصر التي تحتفظ  بها لغات رغم مرور الزمن عليها، و لى اللغيسهل ع

 ورغم تطور فروع الفصيلة الواحدة.

 

 القرآن الكريم، اللهجات العربية، الوجود اللغوي.  املفرداتأالرئیسة:أ

 
 جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر..  1



 

 

  

 بخش فارسی چکیده مقاالت
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 تأکید با) ختار ویژه قرآناه درک سبازخوانی مواجهه مشرکان با قرآن، رهیافتی ب

 (قلم مبارکه سوره 52 و 51 آیه بر

 3روح اهلل نیکو سخن2؛سلمان بابائی گواری 1؛دکتر فتح اهلل نجارزادگان

 چکیده
 

. است آن پیدایش عصر کارآمد فن با هماهنگ که است بیانی اعجاز قرآن، اعجاز وجوه از یکی
ستتت این مالک و سخن هایویژگی از و بوده سخن جنس از قرآن تتتوا کتته ا شتته و مح  را ایاندی
شتتان عربی زبان در بالغت و فصاحت آهنگ، نظم. کند بیان ابد تا تواندمی یتتت از ن  بتتاالی ظرف
تتتراف به الهی کالم. است شده نازل آن الفاظ قالب در قرآن که دارد؛ زبان این ستتانسخن اع  شنا
یتتل بتته قرآن ساختار درک یابر ققانمح از برخی. است نظیربی بالغت و فصاحت جنبه از  تحل

 شتتنیدن هنگام پیامبر، به زخم چشم با کفار واکنش همانند اندپرداخته نزول عصر عرب واکنش
کتتاد إن» آیه ذیل در مفسران دیدگاه تا است آن درپی پژوهش این. وحی آیات ستتی را «ی  و برر

کتتنش غدیر، در لنزو گاهدید سه. برنماید قرآن اعجاز با را آن ارتباط و کرده ارزیابی  روی از وا
ظتتر به. است مطرح آیه این ذیل در زخم چشم و خشم و حسد ظتتور ن یتته من نتتای آ  و ترعتتام مع
 . است زخم چشم از تریوسیع

 
 . زخم چشم بالغت، و فصاحت عربی، زبان قرآن، اعجاز قلم، 52 و 51 آیه :کلیدی واژگان

 

 
 najarzadegan@ut.ac.ir . استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران.1

 .)نویسنده مسئول(. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران2
Email: s.babaei.1988@ut.ac.ir  

  . کارشناس علوم قرآن و حدیث3
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 های دیگربررسی تأثیر زبان عربی بر زبان

 2یحیی ریگی 1؛شه بخش اسماعیل

 چکیده

ها و اتحادهای سیاسی و نظامی و مبادالت ها، پیمانجامعه عرب، قبل و بعد از اسالم، از جنگ
ها به دست آورد؛ تبادل این تجاری، به خوبی آگاه بود. وی این آگاهی را از ارتباط با سایر ملت

باط، تأثیر و تأثراتی بر یکدیگر تاین ار ها درها تنها از طریق زبان ممکن بود. زبانآگاهی
اند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی آن هستیم تا تأثیر زبان عربی بر سایر داشته
ها را مورد بررسی قرار دهیم. زبان عربی تا پیش از ظهور اسالم، از چندان تمدن و زبان

ری و نظامی در مرزها، با سایر اتباط تجخاطر ارفرهنگی برخوردار نبود. اما با این وجود، به
ها، اصطکاک و ارتباطی هر چند محدود، بر قرار نمود. با ظهور اسالم، این ارتباط بیشتر ملت

های دیگر، از روی عالقه به قرآن و شد. زیرا فتوحات اسالمی گسترش یافت و مردم سرزمین
تفاده نمایند. در نتیجه زبان ساز آن ااسالم، با این زبان آشنا شدند و خود را ملزم نمودند تا 

عربی جایگزین زبانشان شد و در سطوح گوناگون واژگان، ساختار، آوا و ... بر زبانشان تأثیر 
 گذاشت.

 
 های اروپایی و آسیایی و آفریقایی، اسالم و قرآن.زبان عربی، تأثیر، زبان واژگان کلیدی:

 
               e.shahbakhsh89@gmail.com. دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری  1
          Yahya.rigi054@gmail.comواحد زاهدان  . دانشجوی کارشناسی دانشگاه مذاهب اسالمی2

mailto:e.shahbakhsh89@gmail.com
mailto:Yahya.rigi054@gmail.com
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ابه در برخی از شهای مهبررسی تصویرگری کتاب کودک در ایران با نمون

 کشورهای عربی؛ مطالعه موردی کتاب ریاضی اول ابتدایی تطبیقی 

 1آزاده منتظری

فرایند آموزش، فرایندی پیچیده و زمانبر است که بدون بررسی ومطالعه و نیز صرف وقت و 
بودجه کافی بازدهی چندانی نخواهد داشت به خصوص اینکه مخاطب آموزش کودکانی باشند 

ر مقطع اول ابتدایی مشغول به تحصیل شده اند و مورد آموزش نیز درس ریاضی دین بار که ا
سازد غالباً سختی، عدم جذابیت وناکارآمدی در زندگی روزمره را به اذهان متبادر می باشد که

آموزان ای است که به روی این دانشو از آنجا که در پایه ابتدایی ، تصاویر، نخستین دریچه
مندی از تصاویری دلنشین و ا شایسته است که فرآیند آموختن با بهرهذشود، ل گشوده می

تر گردد. و با توجه به ارتباط تنگاتنگ زبان عربی و زبان تر و جذابنواز، برای آنان شیرینروح
فارسی و نیز قرابت نسبی فرهنگ ایران اسالمی با برخی کشورهای عربی،شایسته است با 

ش در این کشورها، فرهنگ و آموزش ملی را غنا بخشیم و فارغ از زهای آمومندی از شیوهبهره
هر نوع خود بزرگ بینی و تعصب کورکورانه از دستاوردهای آموزشی برخی از این کشورها 

ها برخوردار شویم. در این راستا این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، در برخی حوزه
های ریاضیات برخی از های مشابه در کتابمونهنرا با  تصاویر کتاب ریاضی اول ابتدایی ایران

کشورهای عربی همچون کویت و عربستان مورد بررسی و مقایسه قرار داده و با ارائه وتحلیل 
هایی نوین برای جذاب تر شدن، زیبا وکاربردی تر بودن آموزش درس های برتر، ایدهنمونه

اسالمی در قالب  –رهنگ ایرانی فتر حیحریاضی مقطع اول ابتدایی ایران و نیز ترویج ص
 تصاویری پویا وهدفمند ارائه می دهد. 

 
 .اول ابتدایینقدتطبیقی، آموزش، تصویرگری کتاب کودک، ریاضی :کلیدی واژگان

 
 a.montazeri@qom.ac.ir   . استادیار گروه عربی دانشگاه قم1
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 های عربی به فارسیبررسی جایگاه مکتب برمکی، ابو عبید و جوهری در میان فرهنگ

 2مهدیه جعفری ندوشن1رضا افخمی عقدا،

 چکیده
نویسی عربی به فارسی در نیمه نخست سدة پنجم هجری در ایران با انگیزة تعلیم و هنگرف

تعلّم زبان عربی، به عنوان زبان زندة دینی و سیاسی و علمی مسلط بر قلمرو وسیع جهان 
نویسان ایرانی در تدوین و نگارش لغتنامه خویش بیشتر پیرو اسالم آغاز شد. فرهنگ

ها را به سبب سهولت ربی بودند و هر کدام یکی از آن مکتبعنویسی های فرهنگمکتب
که طوریبرگزیدند در این میان مکتب برمکی، ابو عبید و جوهری چشمگیرتر است به

است. شدههای بسیاری از قرن پنجم تا سیزدهم هجری بر اساس این مکاتب نگاشته لغتنامه
مکتب و...بر پایه اللغات و لوامع المصطلحات، جوامعاللغه، دستوراإلخوانکنزهای مثالً فرهنگ

 فی البلغهالفبایی کلمه تصنیف گردیده و فرهنگهای -برمکی یعنی بر اساس ترتیب نخستین
... به شیوة مکتب ابوعبید یعنی بر اساس معانی و موضوعات واألسماء مصرّحة مرقاة، اللغة،

که نسخه خطی بازمانده از  -لغاتلجامع ا و فرهنگ صراح اللغه کلمه تدوین یافته و فرهنگ
االرب است ولی تاکنون مورد غفلت واقع شده و در قرن سیزدهم هجری و هم عصر منتهی

به شیوه مکتب جوهری یعنی بر اساس ترتیب  -کتابخانه وزیری یزد روی در اضمحالل دارد
های یگاه مکتباقایسه جاست. این جستار به دنبال بررسی و مالفبایی کلمه نگاشته شده-پایانی

های عربی به فارسی است. که مکتب برمکی و برمکی، ابو عبید و جوهری در میان فرهنگ
ابوعبید از جایگاه بهتری نسبت به مکتب جوهری در میان فرهنگهای عربی به فارسی 

 برخوردارند.
 

 عری، جامعربی به فارسی، مکتب برمکی، مکتب ابوعبید، مکتب جوه فرهنگ: کلیدی واژگان
 اللغات

 
 afkhami@yazd.ac.ir: . دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه یزد1
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 بررسی نقش تصوف و عرفان در فرآیند تمدن اسالمی

  1محمد رضا رجبی

 چکیده

پدیده تصوف و عرفان در جهان اسالم همواره در عرصه مباحث نظری و تحوالت اجتماعی با 
ها بیرونی و رویکردهای متفاوت درونی نسبت به خود روبرو بوده است. یکی از چالش

تاریخی در این خصوص ابهام در نقش جریان تصوف و عرفان  وبیرونی های مهمترین چالش
 در احیاء یا انحطاط تمدن اسالمی است. 

در این خصوص نظریات و آراء متفاوت و گاه متضادی از سوی اندیشوران این حوزه مطرح 
گشته است. به طوری که گاه تصوف و عرفان را مولفه اصلی و جوهره اساسی در صورتبندی 

تمدن اسالمی دانسته اند و عده ای آن را عامل انحطا و عقب ماندگی تمدن  یت بخشیو هو
اسالمی قلمداد کرده اند. و برخی آن را باعث افول خردورزی و عقالنیت تفسیر نموده اند. 
پژوهش پیش رو تالش دارد با ارائه تصویری روشن از معنای تمدن اسالمی ضمن گزارشی 

تحلیلی راهی منصفانه همراه با -یانه این آراء به شیوه توصیفیمیات از گونه شناسانه از این نظر
 شواهد نظری و تاریخی در این خصوص ارائه نماید.

 
 تصوف و عرفان، تمدن اسالمی، عقالنیت :کلیدی واژگان

 
 rajabi.mr@ut.ac.irه تهران، پردیس فارابی فان دانشگا. استادیار ادیان و عر1
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گفتارهای سورة نوح )ع( براساس -منظوری پاره -های معناییبررسی نقش

 الگوی جان سرل

 1آبادیفعبداهلل عرب یوس

 چکیده

های تحلیل صحبت تعاملی است که ترین روشمنظوری یکی از مهم -های معناییتحلیل نقش
شناسی در نقد ادبی شناسی و اهداف روایتشناسی میان ابزارهای زبانبا رویکردی گفتمان

و این  سازدسازد، پنهان میچه آشکار میکند. اگر بپذیریم که زبان بیش از آنپیوند برقرار می
گفتارهای زبان قرآن های آماری پارهمند است، با تجزیه و تحلیلها هدفشکار و پنهان کردنآ

های جالب قرآنی، زندگی تری از آن دست یافت. از داستانتوان به درک بیشتر و عمیقمی
و دعوت مستمر وی به سوی توحید و کیفیت این دعوت با قوم لجوجش حضرت نوح )ع( 

گفتارهای است. در این سوره از پارهطور مفصل به آن اشاره شدهبه ورة نوحاست که در س
-است. در نقطة مقابل نیز پارهمتعددی برای اثبات رسالت نوح از زبان او و خداوند نقل شده

گفتارهایی از زبان قوم وی جهت رد رسالت نوح در جریان است. در این پژوهش تالش 
های گفتاری که جان سِرل آنها را ا براساس انواع کنشهگفتارهبندی این پارشود ضمن دستهمی

دهد است، به برداشت جدیدی از گفتمان سورة نوح دست یابیم. نتایج نشان میمعرفی نموده
( کنشِ گفتاریِ پایه در زبان نوح )ع( و 30%( و ترغیبی )43%که کنشِ گفتاریِ اظهاری )

-رسان در بیشتر گفتمان این سوره تالش میمکه پیا خداوند است. این بسامد نشان از آن دارد
گیر بیان نماید و دالیل اثبات عقاید خود را برای او مطرح نماید کند موضوعی مهم را برای پیام

ها، دستورات، هشدار و تهدیدهای متعددی )کنش ترغیبی( )کنش اظهاری(؛ همچنین خواهش
 گیرد.کار میرا جهت ابالغ رسالت خود به

 
 : منظورشناسی، کنش گفتار، تصریحی، ترغیبی، سوره نوح.یدکلی گانواژ

 
  mmn.mah888@gmail.com . دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان1
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االدب الصغیر و "و   سعدی "گلستان"هایِ مشترک بررسی تطبیقی درونمایه

 ابن مقفع "االدب الکبیر

 2ناصر قاسمی رزوه 1؛زین العابدین فرامرزی

 چکیده:

ه جهت بهرمندی از ب است کهگلستان سعدی و االدب الکبیر و االدب الصغیر ابن مقفع دو اثر 
های مشترک حکمت، تجلیگاه اشتراکات موضوعی بسیاری شده است. هر چند این سرچشمه

بندی، آمیختگی با نظم های بسیاری از حیث بابدو اثر از جهت ساختار شکلی، دارای تفاوت
 یی عقالنهامندی از از بنیانو نثر ، قالب داستانی و شخصیت پردازی است ولی از جهت بهره

دارای اشتراک های مضمونی است. محورهای محتوایی مشترک این دو اثردر موارد زیر می 
باشد: توجه خاص به روابط اجتماعی طبقات مردم، توجه ویژه به جایگاه خرد، پرهیز از 
تعصبات قومی و دینی، توجه خاص به حکمت، بکارگیری پند و اندرز با اهداف تربیتی، جهان 

وضوعوعی نیز در دوازده محور درارای اشتراک موضوعی است که ماز حیث محوری است. 
خوار نشمردن امور -3نخست اندیشه آنگاه عمل -2عبارتند از:در باب فضیلت خاموشی 

تعلیم و -8زهد راستین -7احوال پادشاهان -6در ذم حسد -5همنشینی با نیکان -4کوچک 
- 11منت نگذاشتن بر دیگران -10حرص  پرهیز از آزمندی و-9تربیت دیگران با عمل خوب 

 دریافتن هدف به صدفه-12حقیقت هنرمندی و خوبی
 

 .گلستان، االدب الصغیر و االدب الکبیر، سعدی، ابن مقفع :کلیدی واژگان

 
    faramarzi@gonbad.ac.ir. استادیار دانشگاه گنبد کاووس1
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تاثیر پذیری ادبیات عربی مصر از ادبیات آمریکای التین؛ بازتاب رئالیسم 

ی »الحزن یمیل اهکتاب جادویی در آثار محمد مستجاب ) مطالعه موردی

 للممازحة« و»أمیر االنتقام الحدیث«(

 1آزاده منتظری

 چکیده
این سبک، تلفیقی از دو .های رئالیسم استرئالیسم جادویی، سبکی ادبی و یکی از زیر شاخه
رئالیسم توان آن دو را از هم متمایز کرد. عنصر واقعیّت و خیال بوده که به سهولت نمی

ی است که خاستگاهش ادبیات آمریکای التین )صد سال تنهایی از دتاً جدیجادویی، شیوه نسب
گابریل گارسیا مارکز( بوده و بیان متفاوت مسائل و مشکالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در 
جهان کنونی و نیز گسترش واقعیّت را از جمله دستاوردهایش می توان برشمرد. محمد 

ر رئالیسم جادویی مصر ت از جمله نویسندگان یب به اممستجاب، نویسندة معاصر مصری ت ملقّ
های ادبی های رمان، داستان کوتاه و مقالهای در زمینهادبیات داستانی عربی است که آثار ارزنده

بر مبنای سبک رئالیسم جادویی از خود برجای گذاشته است. این مقاله با تکیه بر شیوة 
الحزن یمیل  "ی در دو اثر محمد مستجابیسم جادوتوصیفی ت پژوهشی به تحلیل بازتاب رئالی

که بیش از دیگر آثارش رنگ و بوی رئالیسم جادویی دارد  "أمیر االنتقام الحدیث "و "للمازحة
های انجام شده حاکی از آن است که عناصر شگفتی آور به طور طبیعی ، پرداخته است. بررسی

اند و نویسنده به کمک ب یافتهیهم ترک ها جا گرفته و واقعیّت و جادو بادر بطن داستان
ها و گیری از اسطورهابزارهایی که رئالیسم جادویی در اختیارش قرار داده است مانند بهره

توصیفات سورئالیستی، به تبیین بخشی از اوضاع نابسامان جامعه خود و فقر فرهنگی غالب در 
 آن و تالش در جهت بهبود نسبی اوضاع پرداخته است. 

 
ادبیات داستانی، رئالیسم جادویی، محمد مستجاب، الحزن یمیل للممازحة، : یدکلی گانواژ

 أمیر االنتقام الحدیث.

 
    a.montazeri@qom.ac.ir  دانشگاه قمستادیار گروه زبان و ادبیات عربی . ا1
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 أمالتی پیرامون نقش زبان عربی در ظهور و تکوین علوم اسالمی و علوم انسانیت

 1فتحی علی 

 چکیده 
ه در محافل زاین حو های مهم متعاطیانبحث از علوم اسالمی و علوم انسانی امروزه از دغدغه

شود. در ایران، مالزی، تونس، مصر، عراق، لبنان و علمیِ برخی از ممالک اسالمی محسوب می
و جدیدی را  برخی دیگر از کشورهای اسالمی، اندیشمندان و پژوهشگران، مطالعات گسترده

تمدن و  ،با علم هادهد که رابطة میان زباناند. تجربة تاریخی نشان میدر این حوزه سامان داده
فرهنگ، نسبی است، به این معنی که در شرایط خاص تاریخی و بنا به اقتضائاتی، ارتباط زبان 
خاصی با نهاد علم، قوت و قدرت یافته است و گاهی نیز این رابطه از هم گسسته و راه زبان و 

 ییچ زباناز سوی دیگر ه راه علم از هم جدا شده یا زبان از قافلة علم عقب مانده است.
ها و امیال جزئیِ افراد و اشخاص نیست، شود و زبان علم، تابع ارادهجهت زبان علم نمیبی

ایم که تحول شود. در این مقال نشان دادهبلکه در یک فرایند تاریخی امکانِ رشدِ آن فراهم می
ز اجهاتی  شود و این امکان بهپذیر میدر علوم انسانی از طریق تحول در علوم اسالمی امکان

 آید.  طریق فهم دقیق زبان عربی و ظرائف و لطائف مکتوم در آن فراهم می
قرآن و تراث عظیم اسالمی با تأکید بر تجربة تاریخیِ نهضت ترجمه در دورانِ شکوفاییِ 

تواند مبنای مشترکی فرهنگ و تمدن اسالمی و با محوریت زبان مشترک دین )زبان عربی( می
افزایی و مساهمت آنها ن در این حوزه قرار بگیرد و موجبات هماان مسلمبرای همة اندیشمند

های روشن و جدیدی را در حوزة علوم را در این نهضت علمی و فرهنگی فراهم آورد و افق
 اسالمی و علوم انسانی باز کند. 

 
 .انسانی، زبان عربی، فرهنگ، نهضت ترجمهاسالمی، علوم علوم :کلیدی واژگان
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 لگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل در داستان »خلیل کافر«امبانی  تطبیق

 1امید جهان بخت لیلی

 چکیده 
گیرد که قهرمان گونه شکل میسیر تحول و سفر قهرمان بر مبنای دیدگاه جوزف کمپبل بدین

کند داستان که به زندگی روزمره مشغول است، با شنیدن ندای دعوت، ماجراجویی را آغاز می
گذارد و مراحلی را برای رسیدن به هدف واال پای در جادة آزمونی دشوار می آفرینی،و با نقش

رسد و پس از بازگشت به کند. در طول مسیر به یاری پیری فرزانه به خودشناسی میطی می
دهد. زندگی عادی، آگاهانه و مصرّانه کمک به دیگران را سرمشق زندگی خویش قرار می

تحلیلی به تطبیق طرح جوزف  –فاده از روش توصیفی تا با اسپژوهش حاضر بر آن است ت
( 1931 -1883جبران )خلیلکمپبل موسوم به »اسطورة یگانه« در داستان خلیل کافر اثر جبران

های این نظریه در داستان مزبور، میزان تطابق فرآیند تکاملِ بپردازد و با بررسی شاخصه
های پژوهش گویای همخوانی ه، بسنجد. یافتهدرائه داشخصیت قهرمان را با الگویی که کمپبل ا

عنوان اسطورة یگانه، در سلوک اجتماعی سفر قهرمان داستان با الگوی کمپبل است و خلیل به
سر گذاشته و به شناختی های زندگی را پشتخود با برخورداری از عشق به همنوعان، چالش

صی و مسائل روز جامعه را مد خزندگی شهای یابد. او که تجربهنو نسبت به جهان دست می
های راستین مسیح )ع( به ادراکی تازه از هستی و آفرینش آدمی نظر داشته، با آگاهی از آموزه

یابد و زین پس با درهم شکستن استیالی اربابان عوامفریب کلیسا، ضمن غلبه بر دست می
 گردد.رسد و ارباب دو جهان میمشکالت در نهایت به کمال می

 
 جوزف کمپبل، الگوی سفر قهرمان، جبران خلیل جبران، داستان خلیل کافر. :کلیدی واژگان

 
 omid.jahanbakht@guilan.ac.irات عربی، دانشگاه گیالن. ستادیار گروه زبان و ادبی. ا1
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 های جنوب شرق ایرانها و گویشتماس و ارتباط زبانی میان زبان عربی و زبان

 1مجید طامه

 چکیده 
ر این گردد. البته دتماس و ارتباط زبانی میان ایرانیان و اعراب به روزگار پیش از اسالم بازمی

ها و اعراب محدود و دوجانبه بود. اما با ورود اسالم به ایران ران دادوستد زبانی میان ایرانیود
های ایرانی و ها به زبانواژهزبان عربی به سبب آنکه زبان دینی بود ارجحیت یافت و سیل وام

الً مر آن کاهای عربی دواژهویژه زبان فارسی سرازیر شد. گذشته از زبان فارسی که وامبه
های ایرانی نیز کمابیش از عربی تأثیر پذیرفتند. در این میان های زبانمشهود است دیگر شاخه

های ایرانی که طبق معیارهای جغرافیایی و زبانی در گروه جنوب شرقی قرار گروهی از زبان
ذیری در پن تأثیراند. ایهای ایرانی پذیرفتههای زبانگیرند تأثیر بیشتری نسبت به دیگر شاخهمی

ها با ای است که این گروه از زبانسبب تماس موقعیت جغرافیایی و نزدیکیاین شاخه به
هایی های جنوب شرق ایران آن گونهها و گویشزبانان داشته و دارند. منظور از گروه زبانعرب

انی کمزاری رزبان ایتوان به هرمزگان قرار دارند. البته از این گروه می است که عمدتاً در استان
های آن امروزه مأخوذ از واژه %40نیز اشاره کرد که در کشور عمان رایج است و نزدیک به 

های عربی را در واژهویژه وامکوشیم تا تأثیر زبان عربی و بهعربی است. در این تحقیق می
نیم و به کبررسی  های ایرانی مانند الرکی، کمزاری، بندری، مینابی، هرمزیهایی از زبانگونه

 مقایسة آنها بپردازیم.
 

 های ایرانی، الرکی، کمزاری.گیری زبانی، زبان عربی، زبانتماس زبانی، وام :کلیدی واژگان
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 جایگاه ادبیات عرفانی شهید ثانی )ره( در رهیافت تمدنی زبان عربی

 2محمد میری 1؛حامدآل یمین

 چکیده

 با که هستند دینی عالمان اسالمی تمدن در یعرب بانز تعمیق و تاثیر گسترش، عوامل جمله از
. اندکرده ایفا موثری نقش زمینه این در و بخشیده غنا عربی زبان به خود روشمند بیان و قلم

 و علوم دیگر از متمایز که گرفتند پیش در را بیانی اسلوب مختلف اسالمی علوم در ایشان
...  و هانتیجه و هامقدمه اصطالحات، ا،هبندیهجمل کارگیری به. است بوده علم آن با متناسب
 آن بوی و رنگ علمی هر... و اهداف مبادی، مسائل، موضوع، راستای در دارجهت و مشخص

 با تنها و شده، ارائه معنای و محتوا از فارغ تواندمی شیوه این. دهدمی نشان الفاظ در را علم
 آشکار مخاطب برای را علم آن فضای درک کانام...  و هاجمله اصطالحات، کلمات، به توجه

 تاثیر آثارش و داشته وافری سعی زمینه این در که است عالمانی جمله از( ره) ثانی شهید. کند
 داشته عربی زبان به عرفانی ادبیات از استفاده با عربی زبان گسترش و بخشی غنا در تمدنی
 نشان و داده قرار بررسی مورد یبعر زبان به ایشان عرفانی قلم مختلف ابعاد مقاله این. است

 .است بوده دقت و توجه مورد ایشان قلم در خاص اسلوب از استفاده که دهدمی
 

 .تمدن و فرهنگ عربی، زبان تصوف، عرفان، ادبیات، ثانی، شهید :کلیدی واژگان
 
 
 

 
 aleyamin@ut.ac.ir .. استادیار بخش مدرسی تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه تهران1
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ی شرق شناسی، اسالم تمدن احیاگری هاینظریه در عربی زبان جایگاه

 وی زبان تمدنجم و جستناسیونالیس

 1زهیر صیامیان گرجی

 چکیده

های مختلف فکری و اجتماعی و سیاسی در میان مسلمانان برای مواجهه با گیری جریانبا شکل
تمدن غرب از قرن نوزدهم تاکنون، رویکردهای مختلفی به تاریخ و ماهیت و اجزای تمدن 

نهاست. ادعای نوشتار حاضر این آمی یکی از های احیاگرایی اسالاسالمی نیز رایج شد که نظریه
است که توجه به گذشته و ارایه دیدگاه های علمی در جهان اسالمی معاصر درباره تاریخ و 
ماهیت و اجزای تمدن اسالمی و همینطور نسبت زبان عربی با آن کلیت تمدنی، کنشی سیاسی 

و ایران« تا نظریه  ممتقابل اسالاصالحی بوده است که همچنان تا به امروز در نظریه »خدمات 
 »عربیت رکن تمدن اسالمی« ادامه دارد و به عنوان مساله این نوشتار مدنظر قرار گرفته است. 

این در حالی است که در دوران پیشامدرن نیز رابطه زبان عربی و باورهای دینی اسالم با توجه به 
ا در دوران معاصر با ماعی بود . اای فکری و اجتمچندقومیتی بودن جماعت مسلمانان مسأله

وطنی مانند ناسیونالیسم، مارکسیسم و در جهان اسالم گرایانه یا جهانهای ملیبرآمدن ایدئولوژی
مانند پان عربیسم و پان ترکیسم و اسالم گرایی مسأله رابطه زبان، ملیت، امت و تمدن پیچیده تر 

و داللت های دینی، زبان  یی چند وجهیشده است. به خصوص که عربیت واژه ای با بار معنا
شناختی، ادبی، قومی، جغرافیایی، اسطوره ای، عقیدتی، تاریخی، فرهنگی است، در نتیجه توجه به 

 –سازی در اکنون و برای آینده جهان اسالم و همینطور تمدن  –موضوعیت رابطه زبان و تمدن 
جایگاه زبان عربی در  ای بازتعریفیابی در تاریخ گذشته جوامع مسلمان، از اهمیت اساسی بر

ای که از آرای متفکران های علمی مسلمانان برخوردار است. مسألههای دانش اسالمی و نظامنظام
 مسلمان معاصر از سیدجمال، شریعتی، عابدالجابری قابل بررسی است.

 
رق زبان عربی، احیای تمدن اسالمی، شرق شناسی، نظام دانش اسالمی، ش :کلیدی واژگان

 ونه، روشنفکران مسلمانرشناسی وا
 

 
 z_siamian@sbu.ac.ir هیات علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی  .1
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 پردازی در شعر محمد العیدداستان

 2مونا نعیمی1؛ ریحانه مالزاده

 چکیده
 

کتته در  ستتت  شتتاعر ا داستان بازآفرینی رویدادهای واقعی یا تخیلی حاصل از اندیشه نویسنده و 
ستتتگردد. شعر داستانی یکی از قدیمیقالبی هنری ارائه می شتتعری ا نتتواع   کتته در دوره ترین ا

بتتا درون ستتتان  ثتتر معاصر اقبالی گسترده یافته است. در تحلیل این گونه شعری، ارتباط دا یتته ا ما
قتترار می یتتد، یعنی احساسات، افکار، تخیلّات و رؤیاهای شاعر مورد واکاوی  متتد الع یتترد. مح گ

نتتو ستتبکی  بتتا  فتته،  ین در یکی از شاعران داستان پرداز الجزائری است که با خلق دیوان آل خلی
کوشد با روش پردازد.این پژوهش میپردازی به عنصر مبارزه و مقاومت ملّت الجزائر مینداستا

تتتداوم و  -تحلیلی ظتتم،  توصیفی به بررسی این مطلب بپردازد که عناصر داستان چگونه باعث ن
دهد های تحقیق نشان میهای مختلف شعر داستانی محمد العید شده است. یافتهچینش قسمت

های انقالبی و کنار رفتن از صحنه، روایت داستان دن کانون روایت در شخصیتار با قرار دشاع
قتتوت ای قرار دهد تا خوانندگان از طریق تفسیر شعر در آن راه جویند.را واسطه  از جمله نقاط 

یتتقداستان پردازی محمد العید می گتتاه دق متتت، ن بتتارزه و مقاو بتته توان به تمرکز بر موضوع م تر 
 های متعدد انقالبی، اشاره کرد.تماعی جامعه، استفاده از شخصیّتجا -ت سیاسی وضعی

 
 داستان پردازی، شعر داستانی، عناصر داستان، محمد العید، دیوان آل خلیفه. :کلیدی واژگان
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 اسالمی-دیالکتیک میان زبان و فرهنگ با تأکید بر جایگاه زبان عربی در پایدیا ایرانی

 1علی فتحی

 چکیده

تواند مورد مطالعه قرار گیرد. نظرهای گوناگونی میمیان زبان و فرهنگ از وجهه لنسبت متقاب
های عمیق ادب و فرهنگ ایرانی. موضوع بسیار زبان عربی زبان دین ماست و دین جزو الیه

مهم و خطیری که با موجودیت فکری و فرهنگی ما نسبت دارد. زبان نه صرفاً ابزار تفکر بلکه 
ی که زبان پُرمایه و توانایی ندارد، از تفکر زایا، زنده و خالّق نیز طرفی مفکر است. قوعین ت

بندد. بنابرین کوشش در تقویت و تحکیم این امر بنیادین در نهایت به پرورش فکر و نمی
 شود. گویی منجر میفکری به پریشانانجامد و بالعکس پریشانفرهنگ قوم می

بلکه در کنار زبان فارسی بخشی از خانة وجود ماست؛  تبیگانه نیس زبان عربی برای ما زبان
توان اسالمی می-وسعتِ گسترة تأثیر این زبان را بر تمام شئون فرهنگی اجتماعیِ انسانِ ایرانی

ترین ترین وسیلة ارتباط در زندگی روزانه است و هم سادهترین و عامتعمیم داد. زبان هم بنیادی
اسالمی -صورت دادن و به هستی درآوردن تفکر؛ هویت ایرانی ری است برایترین ابزاو مناسب

ما در کنار زبان فارسی با زبان عربی در آمیخته است، تذکر به امکانات این زبان و تعاطی و 
ها و امکانات مکتومِ این زبان را برای ما تواند ظرفیتتعاملی که با زبان و فرهنگ ما پیدا کرده می

 اسالمی باز کند. -دی را فراروی انسان معاصر ایرانییهای جدافق آشکار سازد و
 

 اسالمی، پایدیا، تاریخ -زبان، فرهنگ، هویت ایرانی واژگان کلیدی:

 
  ali.fathi@ut.ac.ir. استادیار گروه فسلفة پردیس فارابی دانشگاه تهران1

mailto:ali.fathi@ut.ac.ir
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 و شاعر شعردیدگاه وحی دربارة 

 2مهدی بَگان؛ 1ناصر قاسمی

 چکیده

و  ،خواندندمی با توجه به اهمیت شعر و شاعری در قبل از اسالم که شاعر را کاهن یا جادوگر
ربود، کافران و ها را میهای دلنشین و جذاب آن به طوری که دلبا نزول قرآن و مضمون

خواندند، اما بسیاری از مفسران از آیات آخر مشرکان قرآن را شعر و پیامبر)ص( را شاعر می
شاعران را  اند که شعر و شاعر مورد تأیید قرآن نبوده است و بایدگیری کردهسوره شعراء نتیجه

ز اجتماع و مدینة فاضله اسالم بیرون کرد. پژوهش حاضر سعی دارد تا از رهگذر روش ا
های تاریخ و تفسیر، به بررسی دیدگاه اسالم و تحلیلی و با استناد به قرآن و کتاب-توصیفی

جایگاه شعر و شاعری در آن بپردازد. در این راستا باید گفت حقیقت این است که در آیة آخر 
ها، ستثنایی آورده شده است و ارزیابی قرآن در این زمینه روی هدفاسوره شعراء 

شود و از مالمت هاست که همة شاعران بزرگ جوامع بشری را شامل میها و نتیجهگیریجهت
اند و یاد خدا در رهاند و آن شاعرانی هستند که به خدا ایمان آورده و کار نیکو کردهمی

نیز خود بدین نکته واقف هستند که شعر اگر از ایمان به  شاعران بزرگشعرشان حضور دارد. 
خدا و خیر و نیکویی و اخالص برنخیزد قدر و منزلتی نخواهد یافت و شاعران باایمان 
همچون حافظ، مولوی و ... شعرشان بیش از هر کالم دیگر، غیر از کتب آسمانی، آکنده از یاد 

نیکو و خلق خوش و پیروی از فرامین الهی  ء را به کارو اوصاف خداست و همان دعوت انبیا
 اند.به زبان دیگر عرضه داشته

 
های شعر و شاعری در قرآن کریم، پیامبر)ص(، منزلت شعر و شاعر، آفت :کلیدی واژگان
 اسالم.

 
 naserghasemi@ut.ac.irاستادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی  .1
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زبان عربی و میراث تمدنی، بررسی موردی تاریخ تاریخنگاری در عصر ممالیک 

 ه.ق(648-923)

 2یم زاده سورشجانیرشهناز ک 1ریمحسن الوی

 چکیده 

زبان به عنوان پرکاربردترین ابزار زندگی بشر درتولید دستاوردهای نرم یک تمدن، انتقال و 
های انسانی، و تشخص بخشیدن به تمدن یک عصر جایگاه ویژه ایی دارد. ماندگاری اندیشه

سازی تمدنی و اعتبار تیزمانی در هوهائی که دارد ها و بن مایهها، پتانسیلیک زبان با قابلیت
تواند مؤثر واقع شود که در سایه چتر حمایت حوزه مشروع بخشی به تمدن یک عصر می

سیاسی و یا علمی واقع شود. به عنوان یک نمونه بارز زبان عربی با پیشینه تاریخی قبل از 
و  ینه قوی سیاسق.(، با پشتوا923-648اسالم در سرزمین مصر، در عصر مملوکان غیر عرب)

ریزی عصر زرین تمدن عصر مملوکی تأثیر شگرفی دینی مورد توجه قرار گرفت و در پی
داشت. بازخوانی نقش زبان در تمدن این عصر به عنوان یک ابزار کاربردی در حوزه علم و 
اندیشه می تواند در شناخت جامعه و پویائی فرهنگی عصر مملوکان مساعدت نماید. بدین 

نظر دارد با استفاده از روش بینامتنیت به بازخوانی نقش تمدنی این  وهش حاضر درمنظور پژ
های این پژوهش حاکی از آن زبان در تولید و باز تولید آثار تاریخی عصر ممالیک بپردازد. داده

است که رشته ارتباطی تولیدات تاریخی این عصر با آثار متقدم در حوزه بازتولید به قوت ادوار 
ت و زبان عربی در این عرصه نقش ابزاری و انتقالی داشته است و در سقرار بوده اپیش بر

حوزه تولید نیز ابداعات و ابتکارات این دوره که به زبان عربی ثبت و ضبط شده اند تشخص 
  هائی به آورده های تمدنی این عصر بخشیده اند.

 
 زبان عربی، تمدن، ممالیک، تاریخنگاری. واژگان کلیدی:

 
 السالم علیه باقرالعلوم دانشگاه علمی هیأت عضو .1
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 نحوی سورة مبارکة » مُطَفِّفِین« –یی ابک شناسی آوس

 1محمد تقی زندوکیلی

 چکیده

ای است شناسی الیههای سبکی یک اثر ادبی سبکهای نوین در مطالعة مشخّصهیکی از روش
های مناسب متن ادبی به بررسی سبک متون مختلف در ادبیات جهان ها و مؤلّفهکه با طرح الیه

های آوایی، واژگانی، نحوی، یه های مختلفی چون الیهیل متن در المی پردازد. با تحل
های برجستة سبک یک متن ادبی مشخّص می شود بلکه شناختی و بالغی نه تنها مشخّصهمعنی

گردد و در نتیجه کشف های صوری متن و پیوند آن با محتوا میسر میتفسیرِ مشخّصه
روش توصیفی تحلیلی به بررسی  اژوهش حاضر بشود. پبینی حاکم بر متن نیز محقق میجهان

گرایی حاکم بر های بارز سورة مطففین پرداخته است تا چگونگی بازتاب اندیشة آخرتویژگی
آن، با به کارگیری متغیّرهای مناسب هر الیه نشان داده شود. این پژوهش در پی آن است تا 

ایت به این نکته دست هموده و در نچگونگی ارتباط متغیرها با موضوع اصلی سوره را تبیین ن
ای در ملموس نمودن های مختلف موجود در سوره مطففین چه نقش برجستهیابد که الیه

های مضمون اصلی برای مخاطبان خود دارد. برآیند تحقیق حاکی از آن است که این الیه
ع اصلی درونی در کنار کوتاهی آیات و ضرب آهنگ آنها به خوبی پیوند خود را با موضو

که پیرامون آخرتگرایی و پرهیز از کم فروشی است، حفظ نموده و لزوم آمادگی برای  سوره
 ها گوشزد کرده است. زندگی اخروی را به انسان

 
 .: سبک شناسی آوایی، سبک شناسی نحوی، قرآن کریم، سورة مطففینکلیدی واژگان

 
 Mt_zand@yahoo.comان. دانشگاه سیستان و بلوچست –ت عربی انشیار گروه زبان و ادبیا.  د1
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وم جم احکام النسه اصطالح نجومی پهلوی در یک متن عربی: المدخل الی عل

  ابونصر قمی

 1مقامیاحمد رضاقائم

 چکیده

شده در قرن المدخل الی علم احکام النجوم ابونصر حسن بن علی قمی کتابی است نوشته
اش آن را به فخرالدوله دیلمی تقدیم کرده است. یک ترجمه فارسی چهارم هجری که نویسنده

له چندانی با متن عربی داشته صنی نباید فاقدیم نیز از این متن به دست است که به لحاظ زما
باشد. از متن عربی کتاب چند نسخه و از متن فارسی یک نسخه موجود است. از خصوصیات 

تر پهلوی آن است. اصطالحات زبانی این کتاب شماری کلمات فارسی و به تعبیر درست
ن پهلوی در نجومی پهلوی در متون عربی کم نیست و این به آن سبب است که بعضی متو

جوم و احکام نجوم در همان قرن دوم هجری به عربی ترجمه شده بوده است. با این حال، در ن
این متن چند لغت پهلوی هست که گویا در متون دیگر دیده نشده است. سه کلمه از این 

، "المتفقه فی القوه"کلمات درباره سه خصوصیت بروج فلکی است، برابر با آنچه در عربی 
شود. این نوشته کوششی است برای گفته می "المتفقه فی الطریقه"و  "علقه فی المطاالمتف"

خواندن معادل پهلوی این چند اصطالح. در نهایت نشان خواهیم داد که این هر سه اصطالح 
ها اثر برداری از سه اصطالح نجومی یونانی است که احتماال به واسطه ترجمه کتاب گزیدهگرده

 .اندساخته شده بوده زبان پهلوی وتیوس والنس در
 

برداری زبانی، علم احکام زبان پهلوی، زبان عربی، ترجمه متون علمی، گرده :کلیدی واژگان
 .نجوم، المدخل الی علم احکام النجوم
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 بندی مطالعات معناشناسی معاصر در حوزه قرآن کریمضرورت نقد و طبقه

 1اصغر شهبازیعلی

 چکیده

قتترآن زه نقشی بسزا در مطالعه معنا و داللتواشناسی« امرهای »معنپژوهش بتتارک  یتتات م های آ
ستتیر کریم یافته است که به باور برخی از صاحب نتتد تفا یتتر رو هتتم در تغی نظران جایگاهی بس م

ختتش نوین از قرآن خواهد داشت. در سال ستتترده و ب متتن گ های اخیر اهتمام به این رویکرد، دا
قتتد  ژوهشگران بهای از مطالعات قرآنی پعمده ستتی، ن این حوزه متمرکز گشته است؛ ولی بازشنا

حتتدی گفتارها و طبقه تتتا  یتتان  یتتن م کتته در ا بندی جستارهای این محققان موضوع مهمی است 
یتتای آن  عتتات، زوا مغفول مانده و نیاز به بررسی گسترده دارد تا ضمن معرفی این دست از مطال

ی نظری دقیق، این حوزه را دنبال بو در چارچو ترروشن گشته و محققان قرآنی با نگاهی ژرف
پتتژوهش می یتتن  صتتیفینمایند. ا بتتر روش تو یتته  بتتا تک شتتد  یتتده از کو شتتی گز لتتی، گزار تتت تحلی

ستتی پژوهش های فارسی و عربی معاصر، پیرامون معناشناسی آیات قرآن کریم ارائه دهد. با برر
ظتتر میو مروری بر پژوهش عتتدد های معناشناسی قرآن، به ن ستتد ت عتتدم تروشر -یتتین روشب، 

گتتان و واژه نتتایی واژ ستتتهشناسی، عدم اهتمام به بررسی روابط مع صتترف، از برج هتتی  ترین پژو
بتته هاست. همچنین برخی از این پژوهشهای موجود در این نوع از پژوهشآسیب جتته  ها با تو

شتتنگری، و نیز عدم توجه به ارائه مدل و روشمندی، دستعدم جامع بتتر ندا نتتو در ته و آوردی 
 های مفسران اکتفا شده است.ارائه گفته هاغلب ب

 
 های معناشناسی.بندی، نقد، پژوهشقرآن کریم، طبقه :کلیدی واژگان
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 کندوکاوی در علل اهتمام امام ابوالحسن ندوی به ادبیات کودکان

 2ابراهیم پژوهنده 1؛جواد غالمعلی زاده

 چکیده
شود و ادبیات کودک در پی ی میرگذای بنیانسامان و ساختار فکری هر انسانی از خردسال

افکنی و ایجاد این شالودة ذهنی و باروری آن نقش مهمی دارد. این نوع ادبیات اگر چه دارای 
ها صورت پذیرفت. ادبیات قدمت و تاریخچة طوالنی است اما نگرش علمی به آن پس از دوره

ز و بوم عربی آغاز کرده رخود را در مکودکان از نیمه دوم قرن نوزده سیر و گردش رو به رشد 
باشد که های اسالمی، هند از زمرة پیشتازان جوالنگاه ادبیات کودکان میاست .در میان سرزمین
ای ارائه داده است. سید ابوالحسن ندوی های ارزندههم در عمل نوشته هم در حیطه نظری و

و عضو  "اسالمی هانی ادبیاتبنیاد ج"گذار ه ق( نویسنده معاصر و پایه 1333متولد ) 
های گران سنگی برای کودکان پیرامون تاریخ، دعوت، با نوشتن کتاب "فرهنگستان زبان عرب"

فکر و فرهنگ اسالمی تالش دارد تا در عرصة ادبیات کودکان گامی نو و مؤثر بردارد. وی 
حاضر با  سهمی انکارناپذیر در گسترش حوزه ادبیات کودکان کیان اسالمی دارد. پژوهش

تحلیلی برآن است تا اهداف ابوالحسن ندوی را با اتکاء بر  -فاده از روش توصیفیتاس
هایی که برای خرد ساالن به زیور طبع آراسته است، واکاوی و وارسی سازد. برآیندهای داستان

به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که ایشان بیش از هرچیز به زبان شناسی، واژه 
می، تربیت صحیح، ابعاد اخالقی، باورهای اساسی و جستارهای بنیادین الزی، دعوت اسآمو

های گیری صحیح هدفها به دنبال شکلدین اسالم توجه داشته است و از خالل طرح داستان
 باشد.فکری، تربیتی، اخالقی و آموزشی در نهاد سازندگان آینده اسالم می

 
دبیات کودکان، ادبیات داستانی، اهداف ادبیات ای، ادبیات، امام ابوالحسن ندوواژگان کلیدی: 

 کودکان 

 
 j.gholamalizadeh@lihu.usb.ac.ir   .انشگاه سیستان و بلوچستان. دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی د1
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 ایهای گردشگری ایران برای کشورهای عرب درون منطقهمزیت

 1حمیده بیگی

 چکیده

و  کشور ایران به سبب قرارگیری در حوزه تمدنی مشترک با کشورهای عرب درون منطقه
های مذهبی و علمی، مزیت ،یخی، فرهنگیهای طبیعی، تارها و ظرفیتبرخورداری از فرصت

های ها سبب ایجاد فرصترقابتی ممتازی را نسبت به دیگر کشورها دارا است. این مزیت
های زیارتی، سالمت، تجاری، طبیعی، تفریحی، ورزشی، علمی و گردشگری در بخش

 های بالقوهای از این فرصتگیری درخور و شایستهدانشگاهی گردیده است؛ لیکن تاکنون بهره
به عمل نیامده است. در این مقاله که به شیوه اسنادی و توصیفی نگارش گردیده است، سعی 

های گردشگری ایران در جذب گردشگران عرب درون منطقه و بیان در نشان دادن مزیت
ها و راهکارهای عملیاتی برآمده از این های موجود در دستیابی به آن دارد. بایستهچالش

یرگذار در توسعه اشتغال و درآمدزایی اقتصادی کشور و نیز بهبود ثرویکردی تأ مطالعه،
 گذارد.مناسبات فرهنگی و سیاسی با کشورهای درون منطقه بر جای می

 
صنعت گردشگری، مزیت گردشگری، اشتراک فرهنگی، توسعه اقتصادی،  کلیدی:ژگان وا

 . کشورهای عرب درون منطقه
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 اثر ملّا محمد جعفر ندوشنی تجامع اللغا معرفی نسخة خطی فرهنگ

 2 مهدیه جعفری ندوشن 1؛رضا افخمی عقدا

میراث مکتوب اسالمی، مملو از ذخایر ارزشمندی است که بر برخی از آنها سالیان متمادی گرد 
ای گرانبها و غبارغفلت نشسته است. هر نسخة خطی به عنوان میراث مکتوب پیشینیان، هدیه

رود و معرفی و احیای آن به منزله احیای فرهنگ ده به شمار مینهای آیونسلبرای نسل امروز 
خطی سازنده میراث فاخر قومی و ملی هایو تاریخ یک جامعه و یک ملّت است چرا که نسخه

یک کشور هستند و اطالعاتی وسیع در باب سلوک، اندیشه و ساختار فکری و زبانی 
افزاید، دراین های بشر کنونی میانستهددهد و به یدانشمندان و متفکران گذشته به دست م

تراست، ها گامی فراتر و ارزندهنامهزبانی ازجمله فرهنگ -میان، معرفی واحیای منابع علمی
زیرا نه تنها هزاران واژه را پوشش داده، بلکه از پیشینه لغات، واژگان پرکاربرد قدیمی، 

های . یکی از این میراثددهز خبر میاصطالحات متداول و آداب و سنن یک ملّت نی
هجری قمری)روزگار پادشاهی  1258اللغات« است که در سال خطی»جامعارزشمند، نسخه

ای منحصربه فرد و به خط خود شده و ازآن تنها نسخهمحمد شاه قاجار( در سه جلد تصنیف
از شرح محمدجعفر ندوشنی است که است. مصنّف این فرهنگ نفیس ملّامؤلف در دست

و زندگانی وی اطالع چندانی در دست نیست. اما زادگاه او قاعدتاً باید ندوشن از توابع  لاحوا
است که بر پایة صحاح و  های دوزبانهیزد باشد. این نسخه خطی، فرهنگی ازگونة فرهنگ

است. های دیگرازعربی به فارسی برگردان شدهگرفتن از فرهنگقاموس فیروزآبادی و با بهره
است در جهت معرفی و شناساندن این فرهنگ و نیز بیان نقاط قوت و ششیومقالة حاضرک

 پژوهان قرارگیرد.نقاط ضعف آن، بدان امید که مورد استفادة دانش
 

 .خطی، فرهنگ عربی به فارسی، جامع اللغات، مالمحمدجعفر ندوشنی: نسخهکلیدی واژگان
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 یتمدن اسالم مفهوم مدینة النبی و پیامدهای آن بر فهم

 1مهران اسماعیلی

 که بود گاه سکونت این نام تغییر داد، روی یثرب به پیامبر مهاجرت پی در که تحوالتی از یکی
 نام زیرا گذاشتند آن بر را طیبَة نام آغاز در. است داده روی زمانی چه در نیست مشخص دقیقا

 نام تغییر با و بعدها. تداش دلنشین داللتی طیبَة، نام که حالی در بود آسیب و خلل نشانه یثرب،
 قرآنی کاربردهای نخستین به توجه با. شد سپرده فراموشی به طیبة نام مدینه، به منطقه این

 زبان در. است رفته کار به گاه سکونت این برای هجری پنجم سال از مدینه نام احتماال مدینة،
 این بر. است گلیسینا زبان در City/Town و فارسی زبان در شهر واژه معادل مدینه عربی،
 گام نخستین پیامبر که برآمدند فرضیه این اثبات پی در عرب جهان پژوهشگران برخی اساس،

 تفسیری کردند، سعی اساس آن بر و برداشت مدینه در اسالمی، شهرسازی تأسیس در را
 اقتصاد شهری، مدیریت حوزه در فرضیاتی چنین. دهند ارائه پیامبر عصر مدینه از شهری

 نویسندگان امتداد در محققان برخی نیز ایران در. شد مطرح هم شهری-دولت نظام و یشهر
 تلقی مدینه، مطالعات در جدید های یافته اساس بر که حالی در دادند ادامه را مسیر این عرب،
 از نیز شده مطرح فرضیات نتیجه در و است علمی توجیه فاقد پیامبر عصر مدینه از شهری

 .جندرخا اعتبار هدایر
 

 صدر شهری، دولت نظام اسالمی، مدیریت اسالمی، شهرسازی النبی، مدینة :کلیدی واژگان
 .پیامبر اسالم،
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 شناسی ارتباطات غیرکالمی در شعر بدر شاکر سیّابنشانه

 2فرج همتی 1امید جهان بخت لیلی؛

 چکیده
بتتا زفاهیم، مستلها به منظور انتقال نافذتر مجهان ادبیات در همة زمان ّتتق  م برقراری ارتباطی موف

کالمی تقسیم کرد. توان به دو حوزة ارتباط کالمی و غیرمخاطبان خود است. دامنة ارتباط را می
نتتد کالمی تعبیر میعنوان ارتباطات غیرپژوهشگران علوم ارتباطات از زبان بدن به نتتد و معتقد کن

نتتدة غیر تفردی به صورکه بیشترین سهم انتقال معانی در روابط بین ستتتنده و گیر کالمی بین فر
شتتهپیام صورت می یتتان اندی بتترای ب ها و پذیرد. شاعران و ادیبان تأثیرگذار از این حوزة ارتباطی 

شتتعار 1964-1926اند. بدر شاکر سیّاب )عقاید خود کمک گرفته عتترب در ا نتتوگرای  شتتاعر   ،)
پتتیشره بردههمی ارتباط بکالارادی از مبانی غیرخود به صورت ارادی و غیر پتتژوهش  رو است. 

یتترتحلیلی، کانال -آن است تا با استفاده از روش توصیفیبر شتتعر هتتای غ بتتاط را در  متتی ارت کال
شتتیاء و سیّاب از قبیل حالت ها و رفتارهای چهره، حرکات بدن، حس المسه، کارکردهای زبان ا

ستتخن ضتتریب  ستتکوت،  یتتیپیرازبان مانند مکث،  یتتره تب یتتد و اگویی و غ گتتذر،  زن نما یتتن ره ا
قتترار عنوان تکمیلکارکردهای احتمالی آنها را به کننده، جاگزین، تأکیدی و تکراری مورد مداقّه 

هتتا های ارتباط غیرها حاکی از آن است که در شعر سیّاب، از میان مؤلفهدهد. یافته کالمی، رفتار
ضتتهو حاالت چهره، بیشترین سهم را در بیان عواطف و اندیشه نتتده و اا دارند، م کتته خ یتتن  فاً ا

یتتده را میگریه از نمود بیشتری در سروده تتتوان هایش برخوردارند و برجستگی و بروز این پد
شتتادی  نتتدوه و  در ارتباط با شرایط متغیّر و نابسامان جامعة عربی دانست که گواهی بر بازتاب ا

 ناپایدار در شعر سیّاب است.
 

 ن، بدر شاکر سیّاب، انتقال معنا و اندیشه.دمی، زبان بکال: ارتباطات غیرکلیدی واژگان
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 های قرآن در پیشرفت تمدن اسالمینقش آموزه

 3سبحان کاوسی2؛پردیس رافعی1؛علیرضا حسینی

 چکیده

های مختلف علمی و دیگر تحوالت جامعه تمدن اسالمی منشا تحوالت بسیاری در حوزه
باشد. توجه بیشتر دانشمندان می دده است، موربشری بوده و خدمتی که به جامعه بشری کر

ها و قرآن کریم جهان هستی را بر اساس حکمت آفریدگار حکیم بنا نهاده است و تمام برنامه
باشد و هیچ چیزی در آفرینش، بیهوده و قوانین خلقت بر اساس علم و دانش و حکمت می

انند خود را با قوانین وها بتم ملتعبث نیست. قرآن کریم بر این نکته تاکید دارد که اگر تما
کنند گیری تمدن را برای خود فراهم میالهی منطبق سازند و به فرمان او عمل کنند، زمینه شکل

تر باشد، پیشرفت و تعالی آن بیشتر خواهد بود. در این پژوهش و هر ملتی که در این راه موفق
، ابتدا تمدن اسالمی و یمنابع تاریخبا استفاده از روش توصیفی ت تحلیلی و با استناد به 

شاخصه های آن بیان شده و با استفاده از آیات قران پیشرفت تمدن اسالمی مورد واکاوی قرار 
گرفته است، و نتیجه آنکه یک جامعه تا زمانی که نتواند آموزه های قرآن را به معنای دقیق آن 

 در بین افراد اجرا کند هرگز به پیشرفت نخواهد رسید.
 

 .تمدن اسالمی، پیشرفت و توسعه، قرآن کریم: یکلید واژگان
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 نقش پویایی زبان عربی در تفسیر آیات االحکام حقوق قراردادها
 1دکتر محمدتقی رفیعی

 چکیده
 مبتنی نیز و منسجم عام قواعد از ای مجموعه وجود اسالم، حقوقی نظام های ویژگی از یکی

 نظام ساختار در االحکام آیات شک، یب .است کلی قواعد این بر آن مجموعه قوانین بودنِ

 ویژه اهمیت از قرآن زبان عنوان به عربی زبان راستا، این در .دارند بسزایی نقش اسالم حقوقی

 موضوعات در نیز االحکام آیات از ناشی فقهی هایگزاره است بدیهی .است برخوردار ای

 از یکی که قرآنی عربی زبان به دهاحقوق قراردا جمله از حقوقی و قضایی کیفری، مختلف

 پویایی تأثیر تا است آن بر جستار حاضر .است گردیده تبیین داراست، را قواعد ساختارمندترین

 .نماید بررسی را حقوق قراردادها قواعد ظرفیت و پویایی و االحکام آیات تفسیر بر عربی زبان

 روش به حقوق قراردادها زمینه در اماالحک آیات بر مبتنی قواعد از قاعده سه مقاله، این در

 داللت آیات مربوطه، از استفاده با که لزوم قاعده :گیرد می قرار بررسی مورد تحلیلی  توصیفی

 تصریح و با االحکام آیات برخی در همچنین، .نماید می قراردادها تمام به وفای وجوب بر

 به » ضرر « بلاق ضرر نفی رب مبنی الضرر قاعده وصف، بر حکم تعلیق باب از آن، مشتقات

 شود، می استنباط مربوطه االحکام آیات از که حرج و عسر نفی قاعده .است واژه استنباط

 تکالیف آن شود، حرج و عسر موجب مکلّف برای شرعی الزامات اگر که امر دارد این بر داللت

 .است ادهادقرار حقوق هجمل از قوانین تمام به ناظر اخیر، قاعده دو و هر شود می برداشته او از

 فقهی مفاد اصلی محور که کلماتی ویژه به آیات بررسی مفردات بحث، مورد آیات تمام در

 .دارد آیات از فقهی استنباطات توجهی در قابل نقش میشوند، محسوب االحکام آیات
 

عده نفی زبان عربی، زبان قرآن، آیات االحکام، حقوق قراردادها، قاعده لزوم، قا واژگان کلیدی:
 و حرج، قاعده عدالت عسر
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 نقش معرفت شهودی در تمدن اسالمی

 1علی تنهادوست

 چکیده

 با. شودمی محسوب اسالمی تمدن پویائی و حیات در اصلی هایشاخصه از یکی عربی زبان
 زبان کالبد در ایتازه روح ،(ص)اسالم گرامی پیامبر رسالت گسترش چشمگیر و اسالم ظهور
 اسالمی فتوحات گستره در علم به زبان عربی زبان مدتی از سپ کهچنان ،شد دمیده عربی
 عرفانی-شهودی و فلسفی -عقلی علمی، حوزه سه در معرفتی آثار گستردگی. شد تبدیل

 .است مدعا این بر شاهدی
 با دارا دارد دینی بزرگان و( ص)پیامبر سیره و سنت و الهی وحی در ریشه که اسالمی عرفان
 از یکی و هنری فرهنگی عقیدتی، اجتماعی، سیاسی، شئون در گسترده هایظرفیت بودن

 . آیدشمار می به ساز تمدن هایجریان
و  نظری بعد در شناسانهمعرفت و شناسانهانسان شناسانه،هستی هایتبیین ارائه با اسالمی عرفان

 بعد در معیج و فردی نفوس تزکیه جهت در تربیتی و اخالقی ارائه راهکارهای همچنین
 .است ایفا کرده اسالمی تمدن تاریخ در پررنگی نقش ملیع

 در جریان این نقش به اسالمی، عرفان عملی و نظری ابعاد به عنایت با است صدد در مقاله این
 .بپردازد اکنون تا ازآغاز اسالمی تمدن

 
 عربی زبان اسالمی، تمدن اسالم، اسالمی، عرفان :کلیدی واژگان

 
 . . کارشناس ارشد ادیان و عرفان تطبیقی پردیس فارابی دانشگاه تهران1
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 محمود حسن اسماعیل رصوفی در شع واکاوی رمز

 3فاطمه نجمی 2؛وحیده مطهری فریمانی1؛ریحانه مالزاده

 چکیده

از قرن  تصوف که طریقتی زاهدانه و روشی برای سلوک باطنی و مبتنی بر آداب خاصی است 
بایست رمز و راز زبان هنری بیدالن دوم هجری شکل گرفت. برای ورود به دنیای تصوف، می

های صوفیانه آنان قابل درک شود. کاربرد گسترده ذر اندیشهگا از این رهرا شناخت ت
اصطالحات صوفی در شعر عربی معاصر در راستای بیان عواطف، به خلق آثار ادبی ماندگاری 
انجامید. این جستار رمزهای صوفیانه محمود حسن اسماعیل را که از جمله شاعران بنام و 

تحلیلی در دیوان »صوت  –ر روش توصیفی بت، با تکیه تأثیرگذار مصری در عصر حاضر اس
های پژوهش نشان از نهادینه بودن تصوف در من اهلل« مورد بررسی قرار داده است. یافته

ادبیات صوفی های شاعر دارد. رمزهای شاعرانه غالبا برگرفته از تصاویر متداول در سروده
آن در تصوف استفاده کرده  ر غیر معنایاست. گاه شاعر هنجارشکنی نموده و از این رمزها د

توان به کاربرد نور و آتش در معنای نمادین گمراهی اشاره کرد. کاربرد کوخ و نیل است که می
ای رود. رمزهای کاربردی شاعر به گونههای شاعر بشمار میبه عنوان نماد صوفیانه از ابداع
 نمایاند. جهان بینی او را به خواننده می

 
 فی، زبان تصوف، رمز، محمود حسن اسماعیل.وشعر ص :لیدیک واژگان
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Religious Intellectualism in Iranian-Islamic Culture and Its 

Transition to the Concrete and Non-Confessional Approaches 
Hossein Saberi Varzaneh1 

Religious intellectualism in Iran as a cultural movement has always made efforts 

to suggest some reading of religion and sacred text that can be compatible with 

theoretical and practical aspects of modern world. Intellectuals despite using 

modern Christian theological works, but their approach is often 1- confessional 

(based on authority of sacred text), 2- non-critical (paying no attention to the 

modern critique of scriptures) and 3- abstractive (metaphysical-theological). 

Non-confessional discussions (philosophy of religion, history and experiential 

humanistic sciences) have been some means in their hand to assert their claims 

in religious and theological issues. I think that in later decades we can see some 

changes in religious intellectualism' views from abstractive-non-critical-

confessional to the concrete, critical and stronger non-confessional attitudes. 

Sciences as linguistics, philosophy of language, history and psychology begin to 

play more role in their works and based on this evolution, we can see 1- 

profoundly radical critique of traditional point of view, 2- that the sacred text 

itself and the tradition are the target of criticism by means of psychology (of 

prophecy and prophet), linguistic paradigm and historical method. 3- more 

awareness to the roots of mere and absolute secularism not just in political reign 

and 4- as a result, descending the importance of theological and sacred text-

center point of view against non-confessional claims, because the context of 

discussion is not based upon the acceptance of scripture authority. 

  

Keywords: Religious Intellectualism, Abstractive and concrete approach, 

Confessional and Non-Confessional point of view, sacred text. 
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Relationship between Religion and Meaning of Life in the Horizon 

of Culture (Geertzian Approach) 

Hossein Saberi Varzaneh1 

Religion as one of the most important factors in culture beside the art, 

common sense, philosophy and science, has played significant role in 

the history of human beings. We can consider religion as a sacred 

message that god(s) has/have revealed to the humans, or as a 

humanistic and this worldly phenomenon that has its history in the 

cultural dimension of humanity. Clifford Geertz was one of the most 

prominent American Anthropologists of 20th century that has studied 

religion as a cultural system. He claimed that one of the most 

important dimensions of religious life is its potentiality of meaning 

giving to the whole of existence. Human beings need to live in 

meaningful and knowable sphere. Religion responses to this 

requirement by its twofold mutual functions: cognitive and emotional 

one. Religion in his conception is a symbolic system that in one hand, 

provides a worldview about the general order of existence (cognitive 

function), and in other hand, establishes powerful and pervasive 

emotions surrounding the worldview (emotional function). But these 

two aspects do their functional mutually. The cognitive aspect makes 

the world familiar and emotionally livable and mutually the emotional 

aspect motivated by worldview, give acceptability to the cognitive 

one. Geertz believed that religious mythology especially by 

performance, reflects these two functions in best. Spectators 

reconstruct their conception of the world mentally and feel familiar 

motivations and moods psychologically, the two necessary things to 

have the meaningful world and life. 
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