بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد؛
ففي هذا العدد األول من السنة الثامنة من صدور اجمللة توافر لدينا مقاالت قيمة يف الدراسات اللغوية
واألدبية ،تتمحور حول الرتاث العريب القدمي والدراسات احلديثة ،وقد رأينا هذه املرة أن تكون املقاالت
متوازية يف الدراسات اللغوية والدرسات األدبية؛ ولذلك مت ترتيب املقاالت حسب اجملاالت ،وحاولنا قدر
اإلمكان أن يكون مثّ رابط بني كل مقال وما يليه.

النص
نبدأ ابلدر ٌ
اسات اللغوية؛ إذ أشار البحث املوسوم ب ــ :النحو العريب :بني مفهوم بناء ّ
وحتليله ،إىل أن الدرس اللغوي جبانبني رئيسني ،مها :بناء الكالم ،وفهمه (تفسريه) .توصلت الدراسة إىل
تبني أن النحو العريب يقوم على
َّحو والكالم ،وطريقتهم يف تناول مسائله وقضاايهَّ ،
أن تعريف النّحاة للن َ
ِ
ت لتحقيق هذا اهلدف واملقصد ،وأن ما توصل إليه
ص) وأ ّن أحكامه وقواعده بُنيَ ْ
آليات بناء الكالم (النّ ّ
النص
ص) هو مضمن يف كالم علماء العربية ،كما أن حديث علماء ّ
النص (حنو النّ ّ
علماء لسانيات ّ
نصيّته؛ أما
نص قائم حماولني تلمس معامل ّ
ص ،ومعايريه يؤكد أن نظرهم متوجه إىل ّ
احملدثني عن تعريف الن ّ

املعنون بـ ـ ــ :دور الصوائت يف حتديد املعىن لدى القدامى واحملدثني؛ فقد ّبني أن الصوائت
البحث ّ
كانت تستخدم دون رمز يثبت وجودها ،وكان القارئ يدركها من خالل فهمه للنص أو السياق ،وأن
الصوامت حتمل املعىن األساسي للمفردة؛ أما الصوائت فتقوم بدور بنّاء لتغيري املعىن وختصيصه على صيغ
معينة .وجدت الدراسة أ ّن مؤلفات علماء العربيّة تُعترب مصدراً أصيالً يذخر ابملباحث والدراسات
الصوتية العميقة ،وأن هناك حاجة إىل إعادة صياغة تعريفات العلماء املتقدمني لألصوات الصائتة ،يف
الصويت احلديث ،وأن ابن جين هو أول من استعمل مصطلحاً فنياً للداللة على
ضوء ما أثبته ال ّدرس ّ
األصوات ،وأن علماء األصوات القدامى قد استطاعوا حتديد مصدر تلك النغمة اخلاصة اليت تنبعث مع

األصوات دون استخدام وسائل وأجهزة حديث؛ ويف البحث الذي ُع ّنون ب ـ ـ :قواعد امل ّد يف القرآن
الكرمي يف ضوء علم األصوات احلديث ،وجد هذا املقال أن مثّة حاجة إىل دراسة صوتية حديثة عن
أحكام املد يف القرآن الكرمي ،وحاول الباحث أن يقدم قواعد وآراء جديدة ألحكام املد يف القرآن
الكرمي ،دون أن يرتك ما فعل القراء السبعة القدامى واللغويون القدامى ،بل أييت بقواعد حديثة تناسب
الواقع العلمي اآلن .توصلت دراسته إىل أن مسة [ ±طويل] تؤدي دوراً مهماً يف حتول األلف فتحة إذا
كانت ساكنة مفتوح ما قبلها ،وتؤدي مستاً [ +تقدم جذر اللسان] دوراً مهماً يف حتويل القراءة ابملد
األصل ي إىل القراءة ابملد املتوسط إذا وقعت اهلمزة بعد حروف املد ،وتؤدي كذلك مسة [ +علل فموية]
دوراً مهماً مع مسة [ +انقباض مزماري] و[ +تقدم جذر اللسان] أثناء حتول املد األصلي ومد اللني عند
قراءة ورش إىل املد املتوسط إذا وقعت اهلمزة بعد حروف املد وصوتيات العلل الفموية ،وتؤدي مسة [+
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ساكن] دوراً معيناً يف حتول القراءة ابلقصر إىل قراءة ابملد الطويل بست حركات إذا وقعت حركة طويلة
قبل ساكنني مماثلني متتابعني؛ وحبث املقال املوسوم ب ـ ـ :احلذف وأثره يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل

اإلجنليزية ،يف القول أبن العلماء املسلمني قد أثبتوا وجود احلذف يف القرآن الكرمي ،وأن موضوع ترمجة
احلذف يف القرآن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية يطرح إشكاليات مجة ،تتلخص يف مدى إمكان إضافة ما ال
وجود له يف النص األصلي بتقدير معىن متعلق مبحذوف مقدر .لقد اختلف مرتمجو القرآن الكرمي يف
تناول ترمجة الكلمات احملذوفة تقديراً؛ فذهب بعضهم إىل تقدير األجزاء احملذوفة يف بعض اآلايت إبضافة
كلمات وعبارات مقدرة من السياق القرآين ،وترك بعضهم تقدير احلذف وعمدوا إىل االلتزام برتمجة
الكلمات الظاهرة يف النص القرآين ،كما اختلف املرتمجون يف طريقة ترمجة الكلمات والعبارات احملذوفة،
فوضعها بعضهم بني قوسني ،وتركها بعضهم دون حتديد لتصبح جزءاً من املعىن املراد؛ ويف دراسة أخرى
معنونة ب ــ :اجتاهات الطلبة الناطقني بغري العربية يف ماليزاي حنو استخدام برانمج تعليمي قائم على

التعلم التشاركي عرب شبكة التواصل االجتماعي ،هدفت إىل التعرف على اجتاهات طلبة اجلامعة يف
ماليزاي حنو استخدام برانمج تعليمي قائم على التعلم التشاركي عرب شبكة التواصل االجتماعي يف حتسني
مهارة الكتابة ابللغة العربية ،وتتكون عينة الدراسة من ( )25طالباً وطالب ًة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية
مباليزاي للعام الدراسي 2015/2014م ،ومت اختيارهم ابلطريقة القصدية ،ولتحقيق هدف الدراسة قام
الباحثان ببناء أداة الدراسة املتمثلة ابالستبانة .أشارت نتائج الدراسة إىل قوة اجتاهات الطلبة حنو الربانمج
املقرتح يف حتسني مهارة الكتابة ،وكانت االجتاهات قوية يف النواحي اآلتية :أوالً تصميم الربانمج التعليمي
مبتوسط حسايب  4.02واحنراف معياري  ،0.701واثنياً التغذية الراجعة مبتوسط حسايب 3.86
واحنراف معياري  ،0.726واثلثاً الفيسبوك كأداة التعلم التشاركي مبتوسط حسايب  3.83واحنراف
معياري  ،0.750ورابعاً استخدام الكتابة التشاركية يف تعلم اللغة مبتوسط حسايب  3.67واحنراف
معياري  ،0.624وأخرياً أثر الربانمج التعليمي مبتوسط حسايب  3.63واحنراف معياري ،0.727
وإمجاالً فإن االجتاهات يف الدرجة الكلية كانت قوية؛ حيث كانت مبتوسط حسايب  3.80واحنراف

العريب للنّاطقني
معياري 0.706؛ أما الدراسة اليت بعنوان :جهود علماء العربية يف تيسري تعليم النّحو ّ
بغري العربيّة ،فتناولت أتصيل البحث يف جمال تعليم قواعد النّحو العريب للناطقني بغري العربية ،من خالل
البحث يف اتريخ النّحو العريب عن أصول هذا املضمار ،ويسعى البحث إىل تتبع أبرز حماوالت النّحاة
العريب للناطقني ابلعربيّة وبغريها من اللغات ،وهم:
األوائل -الذين وصلت إلينا آاثرهم -يف تيسري النّحو ّ
خلف األمحر ،واجلاحظ ،وثعلب ،وأبو علي الفارسي ،وعبد القاهر اجلرجاين ،والزخمشري .وقد خلص
البحث إىل ّأّنم التزموا يف مؤلفاهتم منهجيّات واضحة ،متيّزت ابلتّنظيم واإلجياز ،وابتعدوا عن املغاالة يف
الشرح من خالل
االستعانة ابملنطق والفلسفة واالعتماد على العلل ،وأدركوا أمهيّة التّطبيق ،فعمدوا إىل ّ
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كلمة العدد

الشاهد ،وقد كانت هلم آراء حامسة يف توضيح ما ينبغي تدريسه وما ال ينبغي ،وانتبهوا إىل
املثال و ّ
توسط واملتق ّدم ،وخاطبوهم من خالل مؤلّفاهتم
تصنيف الطلبة ابلنّظر إىل مستوايهتم اللغويّة؛ املبتدئ وامل ّ
مبا يتناسب مع أقدارهم واحتياجاهتم.
معنونة ب ــ :أثر االستعمار يف ازدواجية اهلوية يف الرواية
ويف الدراسات األدبية نبدأ بدراسة ّ
العربية" :شوق الدرويش" حلمور زايدة أمنوذجا؛ إذ يهتم هذا البحث برصد التغريات املتعددة يف اهلوية
القومية ،نتيجة التحوالت املختلفة اليت واجهها الوطن العريب يف ظل االستعمار الغريب ،ويركز على حماولة
ِ
املستعمر خلخلة اهلُوية وطمسها؛ لضمان استمرارية تبعيته السياسة واالقتصادية والثقافية ،وتناول البحث
منطاً روائياً ميثل تلك املرحلة أببعادها املختلفة ،الستخالص الدالالت اليت حيملها النص عرب وسائل
مت ّك نه من الكشف عن مكنوانت الثقافة االستعمارية ،واليت ظهرت من خالل البعثات التبشريية اليت
املستعمر إىل الدين املسيحي بطريقة
فعلت ما عجز االستعمار عن فعله ابلقوة والقمع ،وهو حتويل
َ
املستعمر يف احلفاظ على مصاحله يف
الرتغيب .وخلص البحث إىل أن ازدواجية اهلوية جاء عن رغبة
َ
البالد ،أو الشعور ابلدونية والرغبة يف التماهي مع اآلخر األقوى أو االنبهار بثقافة الغرب وحضارته؛ ويف
موضوع ُو ِسم ب ــ :قضااي موضوعية يف "أم النذور" للروائي عبد الرمحن منيف :دراسة حتليلية نقدية،
تطرق إىل قضااي شىت يف رواية "أم النذور" للكاتب عبد الرمحن منيف ،وهدف إىل إظهار إبداعية
ّ
توصلت إليه الدراسة أن رواية "أم النذور" حتمل يف طياهتا قضااي
الكاتب يف صياغتها يف روايته .ومما ّ
عديدة ،وهي تنقسم إىل ثالثة أقسام ،أوهلا القضااي االجتماعية ،ومن أمهها الشعوذة وغريها من أمور
الغيبيات واملعتقدات اخلرافية ،واثنيها القضااي اإلنسانية اليت هلا عالقة بشعور اإلنسان وعاطفته ،واثلثها
القضااي الدينية اليت ترتبط ابألبعاد اإلسالمية ،وفضالً عن ذلك ،وجدت الدراسة أن الكاتب وفّق يف
رسم الشخصيات ،وانتقاء أمسائها ،وبناء األحداث يف روايته ،كما تبدو كذلك حماولته يف تشويه مسعة
الرجال املتديّنني؛ ويف دراسة موسومة ب ــ :إضاءات على املعامل الدينية يف أعمال جربان خليل جربان،
أشار الباحث إىل بزوغ جنم جربان يف مساء األدب بداية القرن العشرين إثر نشره عدة أعمال نثرية وشعرية
ابللغة العربية واإلجن ليزية ،متيزت بسموها العاطفي واألخالقي وتطلعها إىل حياة روحية مثالية .ويدرك
الناظر يف أعمال جربان بدايةً بكتابه نبذات يف فن املوسيقى الذي نُشر عام 1905م وانتهاءً ب ــ :التائه
الذي نُشر عام 1932م بعد عام من وفاة كاتبه .وقد يظن املطالع لصفحات العواصف أو هلجومه يف
أعمال أخرى على الكهنة أو القارئ يف سريته أنه طُِرد من الكنيسة ،وأنه رفض التوبة واالعرتاف على
فراش املوت أبن هذا الكاتب بعيد عن الدين والتدين فيما يكتب؛ لذلك جيدر االهتمام بدراسة التصور
الديين الذي يظهر يف أعمال أحد أهم الكتاب العرب املهجرين .من أهم نتائج الدراسة هذه أن تنوع
التجليات واملؤثرات الدينية يف أعمال جربان يشبه بعض احلركات الدينية احلديثة اليت جتمع بني القيم
النبيلة مثل احلب والعدل واإلحسان مازجةً بني معتقدات وتعاليم دينية خمتلفة ،وقد تشاهبت بعض
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خصائص الدين عند جربان أيضاً املدرسة البرينيالية اليت تعترب األداين سبالً متعددة إىل هدف روحي
واحد ،وتعترب التشريعات جزئيات متنوعة حتيط بقلب روحي جامع هلا؛ ويف دراسة أخرى حول األدابء
املعاصرين َمثَّ دراسة موسومة ب ــ :عشاق حول مي زايدة  ...العقاد أمنوذج؛ إذ حتدثت الدراسة حول
العالقة العاطفية املميزة اليت مجعت بني األديب عباس حممود العقاد ،وبني األديبة ماري إلياس زايدة
املعروفة ب ــ( :مي زايدة) ،وذلك من خالل رسائلهما املتبادلة أو من خالل بعض ما كتباه وألّفاه .تكمن
ميزة هذا البحث يف رمسه صورة طريفة لشخصية عباس حممود العقاد اليت قد تكون ليست مألوفة عند
بعض النقاد والدارسني ،وهي صورة حتاول أتكيد اجلانب اإلنساين لإلنسان وخضوعه أمام أتثري العاطفة
وأشواق الروح! توصلت الدراسة إىل أن عباس حممود العقاد قد ظهر يف شخصية عاطفية عطشى ظامئة
تلهث وراء املتعة ،وتقدم التنازالت أثر التنازالت أمام املرأة ،وكذلك ظهرت مي زايدة أنثى بكل معىن
الكلمة ال تريد أن تصد أحداً ،فأرهقت الكثري وأرهقها جربان خاصةً وكلفها من أمرها عسراً حىت انتهت
حمطمة تعاين االنكسار العاطفي واالّندام النفسي إىل أن انتهت إىل األبد دون أن حتقق حلم األمومة
الذي رافقها مراحل حياهتا كلها؛ ويف دراسة تراثية أتصيلية عن عامل لغوي قدمي حتدثت الدراسة املعنونة
العالء املعري ،عن إسهامات آيزر يف النظرية النقدية؛ إذ
ب ــ :القارئ الضمين يف "رسالة الغفران" أليب َ
يرى آيزر إ ّن انتاج املعىن يكون نتيجة التفاعل بني النص والقارئ ،ومن مث قاده ذلك إىل ابتكار مفهوم
عملي جديد لرؤيته هو القارئ الضمين ،ويعرفه أبنه حالة نصية وعملية انتاج للمعىن على السواء ،ومن
مث يسعى البحث إىل الكشف عن القارئ الضمين يف رسالة الغفران بوصفه أحد أهم إجنازات نظرية
القراءة والتلقي .توصل البحث إىل أ ّن من آليات حتديد القصدية هي آليّة الراوي الكلي العلم يف السرد
بوساطة اإلغراب اللغوي ،وتكمن أمهية االسرتجاع يف املبىن احلكائي لرسالة الغفران بكوّنا بنية أساسية
من بنيات حضور القارئ الضمين ،وأن املؤلف الضمين قد أسهم وبفاعلية يف تشكيل القارئ الضمين
عن طريق خطاابته لغوايً وأدبياً ودينياً واجتماعياً وسياسياً ،وأن حتقيق القارئ الضمين كانت آبلية
الشخصية اهلامشية؛ ويف دراسة أخرية بعنوان :املقاربة النقدية احلديثة للرتاث العريب القدمي :املعارضة

األدبية أمنوذجا؛ حيث تُعىن مبقاربة إحدى الظواهر األدبية املهمة يف الرتاث العريب القدمي ،وهي ظاهرة
املعارضة الشعرية؛ وذلك عن طريق إعادة قراءهتا حتت ضوء منظور نقدي حديث .يركز البحث على
دراسة املعارضة وعالقتها ابملوروث األديب من جهة ،وابملتلقي من جهة أخرى من خالل حبث عدد من
املفاهيم املؤثرة يف تشكيلها الفين .يستحضر البحث نظرايت ومفاهيم غربية حديثة دعماً ملقاربته النقدية،
منها :مفهوم سوزان ستيتكيفتش للتطابق األسطوري املرتكز على نظرية بول كونرتون وعالقة ذلك
ابلقصيدة العربية .أضف إىل ذلك مفهومها املتعلق بتلقي األخبار النثرية املصاحبة للنصوص األدبية
وقائليها وعالقة ذلك حبرية األديب يف اختيار ما يناسب رؤيته الفلسفية.
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كلمة العدد

ويف خامتة األمر أتقدم بوافر الشكر والتقدير للذين أسهموا يف إخراج هذا العدد ،وخاصةً
املؤلفني و َّ
احملكمني ،والشكر موصول إىل عميدة كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية األستاذة الدكتورة
رمحة بنت أمحد حاج عثمان ،وللمساعد الفين ،واحلمد هلل أوالً وأخراً.
رئيس التحرير
األستاذ الدكتور عاصم شحادة علي
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