كلمة العدد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم إبحسان إىل
يوم الدين .أما بعد؛
فيخرج هذا العدد الثاين من شهر ديسمرب  2019للسنة احلادية عشرة يف موضوعات شىت يف اللسانيات
واألدبيات؛ حيث اجتهدان قدر اإلمكان يف تنوع املوضوعات اليت تدور يف حمورين؛ األول اللسانيات والرتمجة
واللسانيات النصية ،والثاين األدبيات املعاصرة الشعرية والنثرية.
بدأت الدراسات مبوضوع موسوم بــ :إسهامات املدوانت النصية العربية يف الدراسات اللغوية وتعليم اللغة
املدوانت النصيَّة يف الدراسات اللغويَّة وبيان
العربية؛ حيث هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن إسهامات َّ
دورها يف تعليم اللغة العربيَّة وتعلُّمها ،ونتج عن هذه الدراسة قوائم كلمات ،وكشافات سياقيَّة اعتماداً على كلتا

دونتني سعياً إىل الكشف عن الكلمات الشائعة ووجوه استخدامها يف السياقات املختلفة؛ أما املوضوع
ال ُـم َّ
الثاين فيدور حول عنوان :أساليب ترمجة النصوص اإلعالنية من اإلجنليزية إىل العربية؛ إذ يهدف إىل بيان

أساليب الرتمجة املستخدمة يف ترمجة النصوص اإلعالنية ،وهي النصوص اليت هتدف إىل نقل إعالن جتاري من
شأنه أن ينتج أتثرياً يف مجهور اللغة املستهدفة مياثل التأثري الذي تركه اإلعالن األصلي على مجهور اللغة املصدر،
وتكشف الدراسة هذه عن أن املرتمجني يف ترمجة عناوين اإلعالانت مييلون إىل أسلوب التحويل ابلزرع أو
النقرحة؛ بينما يفضلون يف ترمجة شعارات اإلعالانت استخدام أسلوب النقل أو التكييف أو إعادة الكتابة؛ أما
البحث املعنون ب ــ :ضياع الداللة اجملازية يف ترمجة أسلوب اجملاز املرسل إىل اللغة املاليوية يف القرآن الكرمي،

فقد ع ّد أسلوب اجملاز املرسل نوعاً من أنواع االنتقال الداليل؛ ألنه يشري إىل األلفاظ اليت نقلت من حقائقها
اللغوية إىل معان أخرى لصلة ومناسبة غري صلة املشاهبة ،توصلت الدراسة إىل أن املرتمجني ال يسلمون من
التفسريات غري الالزمة يف إبراز الدالالت الصحيحة وتصديرها ابلقدر الذي يقارب ما هي عليه يف النص
األصلي العريب ،اعتمادهم على الرتمجة احلرفية البحتة؛ أما الدراسة اليت بعنوان :سيمياء الـت ــناص يف نونية أيب
صوص العربيّة القدمية مبا يسمح بدراستها ضمن مناهج ورؤى متع ّددة ،يف
البقاء ُّ
الرندي ،فتسعى إىل مقاربة النّ ّ

"لكل شيء إذا
ضوء النّظريّة النّقديّة واللّغويّة احلديثة ،ويطبّق ذلك على قصيدة "أيب البقاء ُّ
الر ّ
ندي" مبطلعهاّ :
ما مَتَّ نُقصا ُن ....فال يـُغمـر ِ
الع ِ
وتوصل البحث إىل أ ّن هذه القصيدة تتبع يف هنجها القصيدة
يش إنسا ُن"ّ ،
بطيب م
ّ
اخلارجي وغريه ،وتع ّد من أشهر قصائد االستصراخ وراثء املمالك،
السبك والنّظم ،واهليكل
العربيّة القدمية؛ يف ّ
ّ

وعزز ذلك كلّه حضور سيميائيّة
وبرزت احلقول ال ّدالليّة ،وجاء التّكرار ليق ّوي شوكة املعىن ،ويؤّكد عمق ال ّداللةّ ،
الثّقافة ،وسيميائيّة التّواصل؛ وأما الدراسة املوسومة بــ :دراسة داللية موازية يف األمناط الرتكيبية النحوية بني
عبد القاهر اجلرجاين يف "دالئل اإلعجاز" والزخمشري يف "الكشاف" ،فتتناول البحث املخزون الثقايف
ومربز يف الدراسات النحوية من الناحية الداللية؛ إذ
واملعريف لعاملني من علماء العربية كان هلما إسهام ملحوظ ّ
كل من جاء بعدمها ممن جعل الدرس اللغوي الداليل جماله وحبثه ودراسته قد اعتمد عليهما؛ ويف املقال
ّ
تبني أن ّ

املعنون بــ :خصائص النظم القرآين وبرهنة اعجازه يف ضوء علم احلجاج ،يتلخص مضمون هذا البحث يف

معاجلة مشكلة الطعن يف نظم القرآن وبيان هتافتها لغويً وعقديً من خالل برهنة اعجاز نظم القرآن وتفوقه،

من حيث بالغته وبنيته الفنية ورقي أسلوبه على ما سواه من األساليب اللغوية ،وتوصل البحث إىل أن خصائص
الرتكيب القرآين ونظمه من خالل بيان االتساق اللفظي واإليقاع الداخلي يتناغم مع املعىن ، ،وأثبت عدم إاثرة
أسلوبه السأم وامللل ،وأظهر التآلف الصويت يف نظمه وتناسبه النغمي وأثره الفعال يف نفسية املخاطب َّ
كأهنا
الئتالفها وتناسبها قطعةٌ واحدةٌ؛ أما الدراسة األخرية يف اللسانيات فهي بعنوان :أثر الضرورة الشعرية يف تطور
الشعريّة يف إثراء اللغة
الضرورات ّ
البىن الصرفية االمسية :ضرورة التغيري منوذجا؛ حيث يتناول هذا البحث أتثري ّ

وتنمية صيغها الصرفية؛ واعتىن بتلك الصيغ الصرفية اليت تعرضت لتغيري الوزن أو التّغيري ابإلبدال واإلعالل،
الشعريّة غدت جزءاً من اللغة املستعملة ،وصارت مما تواضع
الضرورات ّ
وخلص البحث إىل أ ّن عدداً من ّ
أصحاب املعاجم على أنّه جزء من اللغة السائغ استعماله بال حماذير ،وأ ّن التّغيري يف اجلموع حظي بنصيب
األسد ،فمن أصل سبع عشرة حالة تعرض هلا البحث جاء التّغيري يف اجلموع يف عشرة مواطن.

ويف الدراسات األدبية نبدأ ابملقال املعنون بــ :أدب العودة ومضامينه يف الشعر الفلسطيين؛ حيث جاء هذ
ردة فعل ونتيجة للنكبة وما تبعها من هتجري اآلالف إىل الشَّتات واملنفى ،ويُسلِّط هذا البحث الضَّوء
األدب َّ
حق العودة ،ومالمح وتفاصيل الوطن ،والشَّوق واحلنني للوطن ،والبذل
على أبرز املضامني ألدب العودة ك ُّ
ع احلياة
تنوع احملاور اليت تناوهلا أدب العودة ُّ
والتَّضحية من املقاومة والشَّهادة واالعتقال ،وقد خلص إىل ُّ
تنو م
سارت جنباً إىل جنب يف أمهيَّتها مع القضيَّة
وظروفها امل مش ِّكلة لتجربة الشعراء ،فكتبوا حتت عناوين خمتلفة
ْ
ُ
السياسيَّة واملسلَّحة الثائرة؛ أما املقال الثاين فبعنوان :مقاربة سيميائية لقصيدة امرأة فوق العادة للشاعر حسن
الس ِ
وسي؛ وقد أشار إىل املعاين العميقة يف القصيدة ،وتوصلت الدراسة إىل أن السوسي وظّف املرأة روحاً
ُ
النص يف بعض املواضع املعاين العميقة وجعلها
وجسداً يف لغة بسيطة واضحة ال تكلّف فيها وال تصنّع ،وقارب ّ

النص ابلبساطة واملباشرة يف كثري من املواضع ،وارتقت إىل فضاء اللغة غري املباشرة مستعملة
سطحية ،ومتيّزت لغة ّ
العالمة وقدراهتا على محل الدالالت العميقة اليت تـُ ْوقِف املتل ّقي على مجاليات اللغة وقدرهتا اخلصبة على التعبري
النص يف مقابل اخلطاب املذ ّكر؛ أما
عن األفكار وخلجات النفس العميقة ،وسيطر اخلطاب املؤنّث على ّ
الدراسة املوسومة بــ :رؤية داللية يف ثنائية التناوب بني املاء والدم يف الشعر العريب ،فتكشف عن الرابط بني
املاء والدم يف الشعر العريب القدمي ،ومن نتائج الدراسة أن للثنائية التبادلية حضوراً واضحاً يف الشعر العريب
القدمي ،وجاء هذا االختالف والتفاوت تبعاً للفظ الدم أو حضور دالالته ،وعند حضور الدم إىل النص بدالً
الصب أو مع أدوات القتال ،يقيم مع لفظ املاء عالقة تبادلية أو
من لفظ املاء ،ليحمل معىن كثرة االهنمار و ّ
عالقة داللية ،فيغيب أحدمها يف اآلخر ،ويظل الدم مع أدوات القتال شاهداً على هذا احلضور ،وعامالً مؤثراً
فيه؛ ويف دراسة بعنوان :رواايت جنيب الكيالين وقيم القيادة لدى الشباب يف إصالح اجملتمع ،أشارت إىل
اهتمام اإلسالم ابلشباب؛ وقامت بتحليل ثالث روايت لنجيب الكيالين وظهر يف نتائج الدراسة أنه من
خالل هذه الروايت يظهر دور الشباب املسلمني يف غرس قيم القيادة يف اجملتمع ،ويتضح األثر الفعال هلذه
الروايت يف نفوس الشباب املسلمني ،لكي تتصعد به مهمهم إىل صالح اجملتمع وتقدمه ،كما صرحت به
لتبني
احلنفية السمحاء؛ وأخرياً جاءى الدراسة املعنونة بــ :أثر الرتاث العريب والغريب يف األدب املاليويّ ،
األثر الذي تركته اللغة العربية واللغة اإلجنليزية يف اللغة املاليوية؛ إذ أتثرت اللغة املاليوية منذ البداية ابللغة العربية،
واقرتضت منها كلمات كثرية ،واستعملت يف كتابتها احلروف اهلجائية العربية "اجلاوية" ،وتوصلت إىل أن اإلسالم
أدى دوراً مهماً يف تكوين ثقافة شعب أرخبيل املاليو؛ لذا أصبح أتثري اللغة العربية واضحاً وقويً يف اللغة
املاليوية ،واكتشاف العلماء املاليويني التأثري السيء للثقافة الغربية يف أبنائهم؛ فبدأ هؤالء العلماء حماولة تنظيف
جمتمعهم من آاثر الثقافة الغربية السلبية ،وأصبحوا يهتمون ابلثقافة اإلسالمية والعربية.
أخرياً نقدم الشكر والتقدير إىل كل من أسهم يف إخراج هذا العدد حتكيما وإعداداً وتنضيداً ،والشكر موصول

إىل عميد كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية األستاذ املشارك الدكتور شكران عبد الرمحن على دعمه
املعنوي ،وأمحد هللا أوالً وآخراً.

األستاذ الدكتور عاصم شحادة علي
رئيس حترير جملة الدراسات اللغوية واألدبية

