بسم هللا الرحمن الرحيم
كلمة التحرير
احلمد هلل وكفى والصالة على رسوله املصطفى وآله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
ففي العدد األول من السنة العاشرة لعام 2019م توارد إلينا مقاالت عدة يف جمال اللسانيات
واللسانيات التطبيقية والدراسات األدبية؛ وكانت املقاالت يف الدراسات اللغوية أكثر توافراً من الدراسات
األدبية.
بدأ العدد ابلدراسات اللغوية مبقال موسوم ب ــ :التطور الداليل ملفهوم األلفاظ احلمريية واللهجات
اليمانية القدمية يف معاين القرآن الكرمي؛ حيث توصل إىل نتائج ،منها :اندماج اللغة اليمنية يف اللغة

احلمريية ومحلتها معها يف ألفاظ القرآن الكرمي ،وإن أبرز املفردات احلمريية اليت وردت يف النقوش اليمانية
وردت ألفاظها ومعانيها يف القرآن الكرمي ،وإن أصول اللهجات اليمانية هلا عالقة ابلعربية الفصحى؛ أما
توصل
املقال التايل فهو بعنوان :النص املوازي يف جمموعة "بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر" ،وقد َّ

البحث إىل أن النصوص املوازية تعطي للقارئ إشارًة معرفيةً من أجل الغوص يف النص الرئيس بكل
معانيه واستطالع خفاايه الداللية ،ويف هذه اجملموعة املر ّشحة للدراسة جاءت مرآ ًة عاكسة ملقصد قصائد

اجملموعة وداللتها ومعناها اخلفي بدءاً من الغالف وعنوانه إىل املقدمة إىل اهلوامش؛ ويف البحث املوسوم

بــ :املنهج البنيوي النفسي :التحوالت واألبعاد واإلشكاليات ،أظهر البحث تطبيق البنيوية النقدية
والنفسية مجلة من األدوات القادرة على وعي أبعاد النص األديب وجتلياته ،وأظهرت األدوات املنهجية اليت

يعتمدها املنهج البنيوي النفسي قدرة حتليلية للنصوص األدبية؛ حيث يتم الدمج بني اجلوانب البنيوية
واألبعاد النفسية لتخرج لنا البنيوية النفسية مؤلفة منهجاً نقدايً نفسياً جديداً ذا ٍ
أبعاد خاصة ومهمة؛ أما
املقال املعنون ب ــ :فاعلية السياق وحيز املعىن عند ستيفن أوملان فقد توصلت الدراسة إىل أن ستيفن

أوملان شيد بقيمة نظرية السياق وما حققته من إجنازات فعلية يف التعامل مع املعىن وتقدمي نظرية تغطي
حاجات الباحثني من علماء الداللة وحتليل اخلطاب واللسانيات بفروعها؛ إذ أسس قيمة للسياق
العاطفي املتضمن املعاين النفسية املشحونة ابنفعاالت منتجي اخلطاب ومتلقيه ،وأعطى للمعىن توجهاً
نفسياً ميكن للسياق اخلطايب أن يعدل يف توجيهه على الرغم من ذلك احليز الذي يشغله فضاء املعىن

املفروض من قبل االستعمال اللغوي؛ يف مقال عنوانه :تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بني األغراض
توصل إىل غياب االسرتاتيجية العربية
اخلاصة وأغراض احلياة :مقاربة نظرية وتطبيقية وآفاق مستقبليةّ ،

املوحدة على غرار االسرتاتيجية األوروبية يف تعليم اللغات احلية (ومنها العربية) ،وغلبة الرؤى الفردية اليت
َّ

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

يق ّدمها دارسون خمتصون ،أو مراكز حبثية صغرية ،فيما يتعلق ابجلانب النظري والتطبيقي على صعيد بناء
الربامج ،وغياب اجلهود اجلماعيّة املتكاملة اليت تراكم اخلربات وتستفيد منها ،والقصور الواضح يف

الدراسات التطبيقية اليت تق ّدم برامج لتعليم العربية ألغراض خاصة ،والتداخل بني املفهومات
االصطالحية؛ وأما املقال :األخطاء الرتكيبية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها :دراسة
حتليلية ،فتوصل إىل أن أسباب األخطاء الرتكيبية لدى متعلمي العربية لغة اثنية تعود إىل فرط التعميم
أو القياس اخلاطئ أو الرتمجة احلرفية أو استعمال اللغة دون االستعداد والتحضري ،وبعض تلك األخطاء
نفسي :كالقلق ،أو التعب واإلرهاق ،ومنها أسباب بيولوجية؛ االفرتاض يف التّعليل النحوي وأثره
سببه ّ
ظ على اتِّّساق
دعوى التأثري األرسطي ،توصلت الدراسة إىل أن الغاية من العلَّة النَّحويَّة احلفا ُ
يف رد َ
ِّ
ط ُكلِّّيَّاته اجلامعة من خالل تبيُّنها عامالً وغايةً ،ومن ََثَّ َد ْرُؤهُ عن ُك ِّّل ما قد ُُِّي ُّل به،
وضْب ُ
غويَ ،
النّظام اللُّ ِّّ
َّحوي ،وأن اليقينيَّة اليواننيَّة (األرسطيَّة) ُمطلَقةٌ على َش ْر ِّطها ،واليقينيَّة
وهو ما بدأ ألجله الدَّرس الن ُّ
فرتضةٌ؛ ويف مقال موسوم بــ :العقلية اللغوية البن دريد األزدي :كتاب "مجهرة
اإلسالميَّة ُم َ

اللغة" أمنوذجاً ،توصل إىل أن ابن دريد كان مدركاً ملتطلبات النص املعجمي ،كما متيز برؤيته

الذاتية املتماسكة العناصر ،أمهها أنه ابتكر طريقة جديدة يف ترتيب املداخل األعجمية؛ وأما املقال
بعنوان :ما جاء على غري حاله من كالم العرب يف ابب األفعال ،فقد وصل إىل أمهية الدراسة
األصولية ،والتعليالت والتأويالت النحوية ،ومما جاء على غري حاله استخدام كان لغري املضي ،وجميء
خرب الفعل الناسخ (عسى) مفرداً ،ومشاهبة جاءَ ونظائره ل ـ( :صار الناسخة) ،واألفعال اليت أتيت ألغراض
معنوية مثل فعلي التعجب ،ونعم وبئس ،وحبذا وال حبذا.
أما الدراسات األدبية فقد احنصرت يف مقالني؛ أوهلما بعنوان :فن االستجواب يف مقدمة كتاب
"اإلمتاع واملؤانسة" للتوحيدي ،فقد توصل إىل أن الباعث على أتليف كتاب اإلمتاع واملؤانسة هو

طلب بصورة استجواب وحتقيق شرطي أمر به أبو الوفاء املهندس صديقه أاب حيان التوحيدي ،وهذا ما
صرح به أبو حيان تصرحياً يف مقدمة كتابه فتغري طعم اإلمتاع وتغري طعم املؤانسة؛ واثنيهما معنون بــ:
مشهد الوداع يف الشعر العريب احلديث ما بني أاألَصالة والتجديد؛ حيث توصل إىل أن مشهد الوداع

قد تطور وفقاً للتطورات اليت عاشها اإلنسان العريب يف كل عصر ،وأن ملشهد الوداع يف الشعر العريب
صورة نفسية شديدة األثر وعميقة اإلحساس ،يسودها احلزن والقلق واخلوف واالرتباك والتشاؤم ،وأن

ومن حيب ،يؤكد قوة ارتباطه الوجداين ابملكان الذي نشأ فيه واجملتمع
مشهد وداع الشاعر ملوطنه وأهله َ
الذي عاش وترعرع فيه وسط أهله وأقرانه وأصحابه ،وأن مشهد الوداع يف العصور األوىل أييت يف أغلب
القصائد الشعرية عرضاً ومندساً يف أغراض الشعر املتعارف عليها ويف أبيات قليلة.
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كلمة التحرير

نقدم الشكر اجلزيل لكل من أسهم يف إخراج هذه العدد؛ ابحثني وحمكمني وإداريني ومنضدين ،وخاص ًة
عميد كلية معارف الوحي األستاذ املشارك الدكتور شكران عبد الرمحن ،واحلمد هلل أوالً وآخراً.
رئيس هيئة حترير اجمللة
األستاذ الدكتور عاصم شحادة علي

يونيو 2019م
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