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كلمة التحرير
احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاجلات ،والصالة والسالم على رسوله املصطفى وآله وصحبه الكرام
الغر امليامني أمجعني ،أما بعد؛
فيصدر هذا العدد الثاين لشهر ديسمرب يف إطار البحث العلمي السليم الذي يتناول قضااي
معاصرة تنتمي إىل منطقة آسيا وقضااي اللغة العربية وتعليمها والدراسات األدبية احلديثة اليت أخذت
منحى حنو حتليل الشعر ودراسة الشعراء أو الشاعرات املشهورين ذوي التأثري الكبري.

بدأ العدد ابملقال األول يف جمال الدراسات اللغوية واملوسوم :حتليل النصوص املنسوبة للشافعي :نص
(الوسائل الدالة على املعاين) أمنوذجاً؛ إذ تتمثل مشكلة هذا البحث يف وجود نسبتني جلهد علمي
قيّم ،فريق نسبه لإلمام الشافعي ،وفريق يرى أنه من إبداعات اجلاحظ ،وأييت هذا البحث ليحقق ذلك
وينسب هذا اجلهد إىل صاحبه أبدلة تثبت َّ
أن مستنتجها كان عاملاً ابلوسائل املعينة يف فهم دالالت
ً
فهما صحيحاً ألزمته التعمق يف دراستها حىت َّتوصل إىل هذه الوسائل،
النصوص ،وأن حاجته لفهمها ً
وقد قام البحث بتحقيق نسبة (الوسائل الدالة على املعاين) إىل صاحبها أبدلة نقلية وأخرى استنتجها
من مناذج تطبيقية تثبت استحضاره هلا يف حتليله الداليل للنصوص ،وتوصل البحث إىل أن اإلمام
الشافعي هو صاحب هذه الوسائل وأن اجلاحظ نقلها عنه وكتبها أبسلوبه من غري أن يشري إىل
مصدرها ،فضال عن كون هذا األمر يف حد ذاته يعد دليالً جديداً يدعم املقولة القائلة أبن علماء أصول

عالجا أدق من نظرائهم من علماء اللغة؛ أما الدراسة املعنونة بــ :حنو تدريس
الفقه عاجلوا مسائل لغوية ً
الكفاية التداولية يف برامج تعليم اللغة الثانية :دراسة حتليلية ،فتكمن يف أمهية التداولية يف استخدام

املتعلمني للغة الثانية استخداماً مناسباً يف املواقف التواصلية اليت يواجهوهنا يف حياهتم اليومية،
واستخدامهم للعبارات املناسبة اليت تعكس قدراهتم التواصلية العالية ،وتفسري املعىن وفقاً للسياق ،وتسلط
الدراسة الضوء على أمهية تدريس الكفاية التداولية يف برامج تعليم اللغة الثانية.
وقد أابنت أن التدريس يؤدي دوراً إجيابياً يف تطوير قدرة املتعلمني التداولية على مستوى تعزيز
وعيهم ابجلوانب التداولية ،واستخدامهم التداويل املناسب يف اللغة اهلدف ،كما أوضحت الطرق
التدريسية اليت ميكن استخدامها داخل القاعة الدراسية ،واليت تساعد املعلم على تدريس الكفاية التداولية
بشكل فعال ومفيد ،وطرق تقييم قدرة املتعلمني التداولية؛ ويف دراسة ومست بــ :توظيف وسائل اإلعالم
والتكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها :دراسة حتليلية ،هدفت إىل البحث إىل
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دراسة توظيف وسائل اإلعالم والتكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ لذا ال ب ّد من
تطوير آليات تعليم اللغة العربية بتقنيات حديثة تواكب العصر وتطوراته ،مراعية عناصر العملية التعليمية
القائمة على الطالب واملعلم واملنهاج.
توصلت الدراسة إىل أن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يواجه حتدايت كبرية يف ظل العوملة،
وال ميكن جماهبة هذه التحدايت إال بتوظيف وسائل اإلعالم والتكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللغة العربية
مبا حيفظ هلا طبيعتها وخصوصيتها الدينية؛ ألن اللغة اإلعالمية لغة سهلة قائمة على توظيف الفصحى
املبسطة البعيدة عن التعقيد ،واليت تركز على الدالالت الظاهرة البعيدة عن االنزايحات؛ ما يسهم يف
سهولة تعليم الناطقني بغريها؛ ويف حبث بعنوان :أثر استخدام اسرتاتيجية التلخيص يف حتسني مهارات
التحدث والقراءة اجلهرية لدى متعلمي اللغة العربية يف جامعة السلطان زين العابدين مبالييا،

أشارت الباحثة إىل أثر استخدام اسرتاتيجية التلخيص يف حتسني مهارات التحدث والقراءة اجلهرية لدى
متعلمي اللغة العربية يف جامعة السلطان زين العابدين مباليزاي.
وقد تكونت عينة الدراسة من ( )30طالباً وطالبة ،موزعني على جمموعتني؛ تكونت اجملموعة

التجريبية من ( )15طالبًا وطالبة درسوا مادة اللغة العربية ابستخدام اسرتاتيجية التلخيص ،وتكونت
اجملموعة الضابطة من ( )15طالباً وطالبة درسوا املادة ابلطريقة االعتيادية .واستخدمت الدراسة
اختبارين؛ أوهلما اختبار مهارات التحدث (القبلي والبعدي) ،واثنيهما اختبار القراءة اجلهرية (القبلي
والبعدي) .وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05=αلصاحل
اجملموعة التجريبية اليت استخدمت اسرتاتيجية التلخيص يف اختباري التحدث والقراءة اجلهرية؛ وأما
سن الدراسة :مالييا
البحث املعنون بــ :بناء الرتاكيب العربية املتداولة لتعليم اللغة لتالميذ ما قبل ّ
سن
منوذجاً ،فقد درس بدراسة وصفية حتليلية يف بناء الرتاكيب العربية املتداولة لتعليم التالميذ ما قبل ّ
الدراسة (ما قبل مرحلة املدرسة اإلبتدائية) ،وركز على مساعدة التالميذ يف فهم الرتاكيب اليومية ،وتنمية
قدراهتم على فهم الكالمية ،ومن مثّ توظيف هذه الرتاكيب يف مواقف وموضوعات التعليمية املناسبة هلم

من أجل املساعدة يف عملية التعلم ،وتعليم اللغة العربية لغرض االتصال يف املواقف املدرسية من خالل
التعبريات املتداولة.
توصل البحث إىل نتائج مهمة ،منها :أن معظم الطلبة بتلك املدارس واخلرباء يف اللغة العربية
خيتارون الرتاكيب العربية البسيطة الوظيفية الشائعة لتعليم األطفال ،وعلى ضوء هذه النتائج ميكننا حتديد
الرتاكيب العربية املتداولة هلم ومواقفها وموضوعاهتا وكذلك طريقة تدريسها للطلبة حىت ميكن استغالهلا.
أما يف الدراسات األدبية فيتحدث البحث املعنون بــ :تشكيل احلارة يف رواات جنيب
حمفوظ :رواية (ملحمة احلرافيش) أُمنوذجاً :دراسة وصفية حتليلية ،فقد عرض مالمح تشكيل
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احلارة عند جنيب حمفوظ يف روايته ملحمة احلرافيش بوصفها رواية ق ّدمت منجزاً استثنائيّاً يف رسم

بكل ما فيها من إحاالت ورموز .وقد توصلت الدراسة إىل أن جنيب حمفوظ
صورة احلارة املصريّة ّ
قد ش ّكل احلارة عرب تضافر من البناءات واألنسجة ،وقد جتلّى ذلك يف :احلارة حاضنة امللحمة،
الزمن يف احلارة ،وتشكيل
الرواية ،وتشكيل اإلنسان يف احلارة ،وتشكيل ّ
وتشكيل احليز املكاين يف ّ
مفردات اخليال يف احلارة.
ليحملها
وهذه القطاعات هي املكونة لشكل احلارة كما ابتغاها حمفوظ ،وسعى إليهاّ ،

بكل ما يبغي من رموز وأفكار ورؤى ،وهي قطاعات مسحت له أبن يقفز بسهولة يف مساحات
ّ
الشخصيّات دون قيود احلقيقة واخليال
غري حمدودة من األماكن واألزمان واألحداث وسلوكيّات ّ
وحدودمها؛ ويف دراسة أخرى تناولت شاعرة هلا ابع طويل يف الشعر املعاصر وهي بعنوان :الصورة
اللونية يف شعر لينا أبو بكر" :ديوان خلف أسوار القيامة" منوذجاً ،حيث يدرس هذا البحث

مجاليّة تشكيل الصورة اللونية ،يف شعر الشاعرة األردنية لينا أبو بكر ،ارأتت الباحثة أن ترصد
الصور اللونية يف هذه الدراسة يف شعر الشاعرة لينا أبو بكر لتعرف مدى أتثره الشاعرة ابأللوان عن
طريق دراسة الدالالت اللونية يف شعرها.
وقد توصل البحث إىل أن الصور اليت وشحت قصائدها كانت مرسومة غالباً ابأللوان

املستعارة وابأللوان املستوحاة من داللة املفردات والصيغ االنزايحية اليت تعتمد اجملاز وأضربه
كاالستعارة والتشبيه وما إليها ،وقد ملس البحث أيضاً تعدد دالالت األلوان يف شعرها وتنوعها

حسب ورودها يف السياق؛ ويف الدراسة أيضاً اليت تناولت أحد عناصر االتساق يف النص :ظاهرة
اتساع املدى اإلحايل يف مناذج من قصيدة التفعيلة؛ إذ يتناول هذا البحث ظاهرة لسانية نصية

حمددة يف قصيدة التفعيلة ،وهي ظاهرة اتساع املدى اإلحايل ،وهي ظاهرة خاصة ابلنسق اإلحايل،
وتكشف عن أمهية هذا النوع من التعالق بني الرتاكيب والعناصر الداللية داخل النص.
من النتائج اليت خلص إليها البحث :أن هذه الظاهرة قد شكلت أبعاداً تنسيقية وبنائية

مهمة يف قصيدة التفعيلة؛ ما أسهم يف تشكيل البناء النصي للقصيدة؛ وذلك تبعاً للمقاصد
الشعرية وطبيعة املوقف اإلبداعي ،ومن الوظائف اليت كشف عنها البحث السعي حنو حتقيق
الذات ،ومقصدية التواصل واإلقناع ،والتنامي الداليل ،وإحداث مرتكزات ربط موازية ،وقد كانت
حبق ظاهرة معربة عن القصد الشعري عند شعراء هذا اجلنس األديب ،وهي تعكس حرية الشاعر،
وقدرته على التعبري بطريقته اخلاصة؛ ويف البحث الذي حتدث عن أحد املستشرقني العرب يف
دراسته لقصيدة النثر ،وهو بعنوان :موريه ونقد قصيدة النثر العربية :مراجعة يف األسس
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واملرجعيات؛ حيث يناقش البحث اجلدل املستمر حول قصيدة النثر العربية من خالل إلقاء الضوء
على عدد من اآلراء والدراسات النقدية ،أبرزها دراستا الناقد صاموئيل موريه الرائدة حول حماوالت
التحديث يف اخلطاب الشعري العريب املعاصر.
يسلط البحث الضوء على أبرز آراء موريه ابتداء من املصطلح وما واكب ترمجته من
جدل ،مروراً ابملرجعيات التارخيية لقصيدة النثر يف األدبني الغريب مث العريب ،والتجارب العربية األوىل

يف كتابة قصيدة النثر ،وانتهاء مبوقفه من قصيدة النثر كما عرفها واعتمدها شعراء ونقاد حركة

الشعر احلديث يف جملة شعر :أنسي احلاج ،يوسف اخلال ،وأدونيس.
توصل البحث إىل أن ابعث اجلدل القائم حول قصيدة النثر إيديولوجي ،أكثر من كونه
فنياً؛ فقصيدة النثر منتج غريب حاكاه عدد من الشعراء العرب معرتفني بذلك دون حماذير؛ إذ
اعتربها بعضهم املنتج األكثر مناسبة هلذا العصر ،غري مكرتثني لآلراء اليت هتاجم توجههم حنو
األجناس الغربية وانتشاهلا من سياقاهتا لفرضها على سياق عريب خمتلف؛ أما الدراسة املعنونة بـ ـ:
التناص الديين يف شعر مانع سعي العتييب :مدخل حتليلي ،فقد أشارت إىل أن اللغة يف الواقع
تطور لفن االقتباس والرمز ،والذي اندى به البالغيون العرب منذ عصر سحيق؛ ولكن جاء علماء
اللغة يف العصر احلديث هبذا املصطلح الذي يدل على املفاعلة ،وهو هبذا مصطلح حديث لظاهرٍة
قدمية ،ويركز البحث على مفهوم التناص وجذوره من األدب العريب القدمي ،متهيدا لقراءة فن التناص
الديين بشقيه؛ يف القرآن الكرمي ،واحلديث النبوي الشريف .توصلت الدراسة إىل متيّز الشاعر
العتيبة أبسلوب عريب فصيح ومتني ،حمافظاً على أساليب اللغة العربيّة األصيلة ،ومجال الصورة
األدبية ،والفنيّة لدى الشاعر؛ حيث جاء تصويره ممتعاً وطريفاً ،وجاءت الصور واألساليب والفنون

عما
البالغيّة يف شعره عفوة اخلاطر ،دون تكلّف أو تصنّع ،وجاء الرمز يف شعره واضحاً معرباً ّ
جييش به صدر الشاعر من معاين شىت حنو وطنه ،واألمة العربيّة ،وأن شعر العتيبة ثري ابلتشكيالت

البيانية والبديعية اليت تعكس متكنه من أدواته التصويرية والتعبريية اليت امتزج فيها الشكل ابملضمون

واللفظ ابملعىن؛ ويف دراسة حديثة حول الرواية العربية فقد درس البحث املعنون ب ــ :أصالة الرواية
العربية املعاصرة عرب الرتاث واملعاصرة :دراسة حتليلية ،وتتناول الباحث يف هذه الدراسة قضية
أصالة الرواية العربية من خالل عرض وجهات النظر واآلراء املختلفة للنقاد واألدابء احملدثني بني
تبني أن الرواية العربية املعاصرة هلا جذور عميقة ممتدة من الرتاث القصصي
القبول والرفض ،وقد ّ
العريب القدمي ،ويف الوقت نفسه جندها مشحونة ابملعاصرة للرواايت الغربية احلديثة اليت أسهمت يف
تطور الرواية العربية املعاصرة ،مع األخذ يف االعتبار العوامل األخرى.
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هذا وقد اُستخلص من األشكال املوروثية القصصية أركان الرواية العربية املعاصرة ومقوماهتا تثبت
فعالً أن هذه املوراثت القدمية أدت دوراً مهما يف معاصرة الرواية العربية.

وأخرياً نتقدم بوافر الشكر والتقدير لعميدة كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية األستاذ الدكتور

حممد عبد القيوم على الدعم املتواصل للمجلة معنوايً ومادايً وتشجيعاً ،والشكر موصول إىل هيئة
التحرير و َّ
احملكمني والباحثني الذين أثروا اجمللة ببحوثهم القيّمة ،وللمصحح اللغوي ،واملساعد للمجلة د.
خالد زين العابدين ديرشوي الذي ساعد على إخراج اجمللة بشكلها الفين الرائع ،واحلمد هلل الذي تتم
بنعمته الصاحلات ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

رئيس حترير جملة الدراسات اللغوية واألدبية
األستاذ الدكتور عاصم شحادة علي
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