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احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على رسوله املصطفى أفضل اخللق وعلى آله وأصحابه
أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .وبعد؛
يصدر هذا العدد الثاين من السنة الثالثة من إصدارات اجمللة إسناءً لدراسة اللغة
العربية وآداهبا ،مبتدئاً مبحور الربط بني التا واملعاصرة  ي الدراسات اللغوية ،وموولة
اخلطاب وعلم النص عرب التعابري اللغوية ،ومدى صدقية الكاتب  ي التمجة ،وأمهية التونية
املعاصرة  ي تعليم العربية لغري الناطوني هبا ،وموقف األدباء الودامى من قضايا التخييل

واحملاكاة  ي الشعر ،وتتبع قضايا األدب  ي الشعر املعاصر  ي العامل اإلسالمي ،وخاصةً
بنيجرييا ،وأخريا الدراسة الوصفية اليت تفرق بني مصطلحات متداخلة كالبالغة واألسلوبية،
مث خنتم مبراجعة وتوومي لكتاب كتب باللغة العربية عن علماء نيجرييا ،يربز فيها دور العلماء
 ي العلم الشرعي واللغة العربية.
أما تفاصيل هذه البحو املنشورة ،فنبدأ باملوال املوسوم" :من مظاهـر االلتقـاء بين
فكـر عبد القاهر في النظـم وبعـض المبادئ اللغويـة لمدرسة لنـدن :دراسة تحليلية" ،إذ

عددا من مظاهر االلتواء بني فكر عبد الواهر اجلرجاين  ي النظم
رصد فيه الباحث أن ً
وبعض املبادئ اليت قامت عليها مدرسة لندن اللسانية ،حيث خرج البحث  ي هنايته بأحد
مظهرا تتالقى فيها املدرستان ،وأرجعا هذا االلتواء إىل الصدفة الفكرية أو ما يُعرف
عشر ً
بتوارد األفكار؛ أل ّن عبد الواهر من جهة ،وفري وتالميذه من جهة أخرى يعملون  ي حول
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واحد هو احلول اللغوي؛ وأما املوال املعنون" :الجاحظ عالم اللغة التطبيقي" ،فود أبرز
وبني إسهاماته ،وجهوده ودوره الرائد ،وقد
الباحث فيه جهود اجلاحظ بدراسة جادة وأصيلةِ ،
وجدت الدراسة أن اجلاحظ له إسهامات عدة تتكامل مع جهود املعاصرين  ي جمال علم اللغة
النفسي ،وعلم اللغة االجتماعي وتعليم اللغات ،وعلم اللغة التوابلي وحتليل األخطاء ،وخلص
إىل نتيجة مفادها أن اجلاحظ هو رائد هذا العلم بال منازع ومؤسسه؛ إذ تناول هذه املوضوعات
 ي كتبه العلمية الويِمة  ي البيان والتبيين ،والحيوان ،ورسائله ،وحتد عن هذه الوضايا بشكل
مفصل ودقيق جداً ،مما أدى إىل توصل علماء اللغة  ي أوروبا وأمريكا إىل نتائجه اليت أكدها منذ

أكثر من ألف ومئيت سنة توريباً؛ و ي دراسة بعنوان" :التعبيرات االصطالحية في لغة الخطاب
السياسي العربي ومواجهة األحداث الدولية :قراءة سوسيو ثقافية" ،أشار الباحثان إىل
املصطلحات والتعبريات واألمناط اللغوية اجلديدة اليت جدت بعد أحدا

سبتمرب بأمريكا

عام2002م ،حيث تصادمت فيها مع خلفيات متلوي اخلطاب وما حتمله ذاكرهتم من
مدلوالت سابوة ،ومن مث نُسجت خيوط اللغة اجلديدة املعاصرة ،وظلت بعيدة تراوح ردحا
من الزمن حماريب السياسة واإلعالم والدعاية ،ودرست لغة التداول اللغوي ولغة املصطلحات
املعاصرة ،وهي لغة الدعاية والتعبريات االصطالحية اجلديدة ولغة اخلطاب السياسي املعاصر،
وقد وصلت هذه الدراسة إىل أمهية إعادة الوواعد واألنظمة السيميائية للغة اخلطاب
السياسي ،وكشفت مدى توغل اإلعالميني  ي املصطلحات والتعابري مثل السياسيني؛ و ي
موال بعنوان " :نقل أنيس منصور للفصل األول من كتاب المائة لمايكل هارت:دراسة
تحليلية مقارنة" ،حيث ّبني الكاتب أمهية األمانة  ي التمجة ،وذلك بدراسة ترمجة أنيس
منصور للفصل األول من كتاب مايكل هارت عامل الفلك والرياضيات األمريكي "المائة:
تقييم ألكثر مائة شخصية تأثيرا في التاريخ" اخلاص بالرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم،
وقام الباحث مبوابلته بنص أنيس منصور  ي كتابه "الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول
اهلل" الذي زعم إنه نول ما قاله هارت دون حتريف ،وتبني للباحث بعد املوابلة  ي النص
أخل مبضمون النص األصلي إخالالً واضحاً ،وبني
األصلي والتمجة أن أنيس منصور قد َّ
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الكاتب أيضاً أمهية التمجة الصادقة للنص دون حتوير أو تكييف؛ و ي جمال أمهية التونية
احلديثة  ي التعليم أشار البحث املوسوم" :تعليم اللغة العربية عبر الوسائط المتعددة
وعالقتها بالتعليم الحاسوبي على ضوء النظرية اإلدراكية" إىل أن استخدام الوسائط
تيسر على املدرسني  ي ختطيط التدريس؛ وأنه  ي هذا العصر
املتعددة  ي الفصول التدريسية ّ
ال ب ّد من استخدام التونية  ي كثري من جماالت احلياة حىت  ي جمال التعليم عموما ،و ي تعليم
ونظرا للتطورات العصرية املتالحوة  ي جمال تونية التعليم ووسائل
اللغة العربية خصوصاًً .
االتصال املعاصرة ،فود أدرك الباحثان ضرورة اإلفادة منها لتحويق كفاية نظام تدريس اللغة
العربية  ي املدارس االبتدائية املاليزية خاص ًة باالعتماد على توظيف الوسائط املتعددة  ي تعليم
اللغة العربية لطلبتها؛ و ي دراسة أخرى  ي تعليم العربية لغري الناطوني هبا قامت الدراسة
املعنونة" :دور الصور في تعليم المفردات والتراكيب العربيّة للناطقين بغيرها" ،بعرض
اخلربة السابوة  ي تعليم املفردات والتاكيب واجلمل باستخدام الصور التعليمية للطلبة
الناطوني بغري العربية ،وبيّنت أمهية الصور التعليمية  ي تدريب الطلبة على التعبري احلر والتعبري
املويد ،وجناح هذه التجربة ،حبيث إهنا أدت إىل قدرة الطلبة على التعبري عن الصور املدروسة
جدا ،ومناسبتها ملستواهم التعليمي والعمري.
بصورة موبولة ً
و ي الدراسات األدبية بدئ مبوضوع بعنوان" :نظرية المحاكاة عند حازم

القرطاجني :كتاب منهاج البلغاء وسراج األدباء نموذجا" ،تناول الباحث فيه مفهوم

ا حملاكاة عند حازم الورطاجين ،ومدى تأثره بفالسفة اليونان ،وتأثره بالفالسفة املسلمني الذين
أولوا هذا املوضوع عناية كبرية  ي حديثهم عن الشعر ،وخلصت دراسته إىل توسع أفالطون
 ي مفهوم احملاكاة ،وتأثر الفالسفة املسلمني مبصطلح احملاكاة بعد ترمجة كتاب الشعر
ألرسطو ،وأن جوهر الشعر عند الورطاجين هو التخييل واحملاكاة ،وأن الورطاجين يلتوي مع
الفارايب  ي أن احملاكاة وسيلة للتخييل؛ وتبعت هذه الدراسة إسهامات من دولة إسالمية  ي:
"وصف المعارك والصحراء في الشعر العربي النيجيري في القرن التاسع عشر
الميالدي :مختارات للشاعرين عبداهلل بن فودي والشيخ محمد األمين الكانمي" ،وهي
ديسمرب 2022م
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دراسة تبحث  ي النتاج الشعري  ي هذا العصر بنيجرييا ،ورأت أنه كان غزيراً وقيّماً ،وأوسع

دائرة وأفواً منه  ي العصر السابق ،وتناولت أغراضاً شىت كالغزل ،والوصف ،واملراسالت
وغريها .وهدف هذا املوال إىل إلواء ضوء كاشف على حال الوصف بوصفه غرضاً شعرياً  ي
نيجرييا بغية الوقوف على مستوى هذا الفن الشعري وخصائصه  ي الشعر العريب  ي نيجرييا؛
أما الفرق بني البالغة واألسلوبية لدى الباحثني فود أبرزته دراسة بعنوان" :العالقة بين
األسلوبية والبالغة بين القديم والحديث :دراسة وصفية تطبيقية" ،رأت فيها الباحثة أن
ختتار علم البالغة من بني العلوم املرتبطة باألسلوبية ،وتبحث عن وجوه التشابه واالختالف
بينهما حتی تکشف عن العالقات الوطيدة بينهما عرب الدراسات التطبيوية ،والتحليل األديب
 ي سورة طه ،وتتناول مدی فاعلية التحليل البالغي والتحليل األسلويب  ي کشف أسرار
الورآن الکرمي ،ووصلت  ي دراستها إىل أن للبالغة دورها  ي التحليل األديب لکنها قصرية اليد
ضيوة اجملال موارنة باألسلوبية اليت يکون نطاقها أوسع ،وتع ّد البالغة فرعا هلا؛ و ي جمال
مراجعة الكتب تناول أحد الباحثني كتاب" :أخبار القرون من أمراء بلد إلورن للشيخ
أحمد بن أبى بكر إكوكورو( :المخطوط)" ،وقد قام بعرض حمتويات الكتاب والتعليق
عليه ،وإبداء بعض املالحظات الويمة عن الكتاب ،وأمهيته  ي بيان العلماء ودورهم  ي
الدفاع عن اإلسالم وكتاباهتم  ي اللغة العربية.
أخرياً أقدم الشكر اجلزيل للباحثني و َّ
احملكمني الذين أسهموا خبرباهتم وعلمهم  ي
نشر حبو العدد ،بعد أن أخذت مراحل عدة  ي التحكيم والتعديل واملراجعة ،وأقدم بكل
تودير للمشرف العام د .بدري جنيب زبري التحية اخلالصة على دعمه ،وهليئة حترير اجمللة
على أي جهد قدموه ،والشكر موصول أيضاً إىل كل من أسهم  ي إخراج هذا العدد  ي
حلته هذه؛ من مصحح لغوي ومسؤول فين داعياً اهلل تعاىل أن جيزيهم مجيعاً كل خري ،وآخر
الدعوات أن احلمد هلل رب العاملني.
رئيس التحرير

األستاذ املشارك د .عاصم شحادة علي
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