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 رئيس اللجنة العلمية:

 (كتور عبدهللا رسول نجاد )األستاذ املشار كالد

 ردستان، سنندج، إيرانكعضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة 

a.rasoulnezhad@uok.ac.ir  

 

 رئيس اللجنة التحضيرية:

 تور جميل جعفري )األستاذ املساعد(كالد

 ردستان، سنندج، إيرانكعضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة 

j.jafari@uok.ac.ir  

 

 ون في إقامة املؤتمر:كاملشار 

 الف( جامعة مااليا بماليزيا

https://www.um.edu.my 

 ب( جامعة يونيزا بماليزيا

https://www.unisza.edu.my/index.php?lang=en 

 ردستان العراقكج( جامعة راپرين بإقليم 

https://www.uor.edu.krd/ 

 ردستان العراقكد( جامعة سوران بإقليم 

https://www.soran.edu.iq/ 
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 دليل الباحث(مواصفات كتابة امللخص والورقة العلمية )
 للمؤمتر الدويل االفرتاضي للقرآن الكرمي واللغة العربية

 )الدراسات اللغوية واألدبية(
  .املقال جيب أن يكون نتيجة جهود الباحث العلمية 
 هةة   اخلةةيف ا املقةةالع الع  يةةة يةةةنوعTraditional Arabic وا املقةةالع اليليةيةةة  41 جةةمحبTimes New 

Roman وا املقةةالع الرايةةةية  41 جةةمحبBLotus ديةةة كوا املقةةالع ال 41 جةةمحب Unikurd Goran  حبجةةم
41. 

  ةنتيمرتا واحدا. تعادلالراصلة  ني السطوي 
 ةنتيمرتاع. 1 تعادل كلها  الراصلة العليا والراصلة السرلی والراصلة اليمنی والراصلة اليس ی للصرحاع 
  قياس الصرحة يكونA4. 
   يلةةةع علةةی الباحةةث   اعةةاا قةةوانني الرتقةةيم وعةة  املعةةايإ املعةةرت  ملةةا  اصةةة يةا كانةةة املقالةةة  لرايةةةية    اعةةاا  ةةب

 جةئ   عض الكلماع امل كبة ا الرايةية ض ويية( الراصلة  ني
  عةةض عا ةةاع الرتقةةيم  وةة  الاةةولة أو الراصةةلة املنقو ةةة أو النقطةةة أو النقطتةةني تكتةةب  لصةةقة  لكلمةةة السةةا قة 

ن عةة ةة ا واحةةدا( و عتةةها تكتةةب  نرصةةلة  Spaceن الكلمةةة التاليةةة   راصةةلة واحةةدا أل ينقةة  علةی  ي عةةو نرصةلة 
 لصقة  آلتية  و  القوةني واملعقوعتني وعا اع التنصيص. الكلمة السا قة و 

   ي جةی  ةن البةاحوني ااعةةةاظ  احكةة الكتا ةة الصةةحيحة لمةةل الوصة  والقطةء وكةةآلر اليةاظاع ا   ة  املنقةةو
كمةةةا ي جةةةی  ةةةنهم يلصةةةاط الةةةواو العا رةةةة   ؛ ل( وتر قتهةةةا  ةةةن االةةة  املقصةةةويا ا امل تبةةةة ال ا عةةةة و ةةةا عوقهةةةا  ی(

 طو . ملع
 لقبةة   ا السةةط  التةةاي يةةیتی  عةةد العنةةوان  ةةةم املیلةة  أو املةةیلرني الكا ةة  ويليةة   ةةن املل ةةص ا الصةةرحة ااولةةی

  ء اةم البلد مثّ يیتی  لربيد اللكرتوين ا ها ش الصرحة. العلم  واجلا عة اليت يعم  عيها

  ةةكالية البحةةث وااهةةدا  والنتةةائ  كلمةةة وينةة  ياةةم  ي 111يلةةی  411يةةرتاوع عةةدد الكلمةةاع ا املل ةةص  ةةني 
 و نه  البحث  صويا  وجةا. 

  كلماع.  7يلی  1الكلماع املرتاحية أتل ا هناية املل ص وعددها يرتواع  ني 

   عنوان املقال يكتب  خليف ااةودBold .وحجم  أكرب  قياةني  لنسبة يلی اخليف ال ئيس  ا نص املقال ) 

  العنةةوان ال ئيسةة ( تكتةةب  خلةةيف ااةةةود   قيةةة العنةةاوين ا املقةةال   ةةإBold و ةةنرا امجةةم املسةةت دع للةةنص )
 ال ئيس .

  العبةةاياع املنقولةةة ا نةةص املقةةال تةةدي  ضةةمن عا ةةيت التنصةةيص والحالةةة يلةةی امل اجةةء دا ةة  الةةنص  ل ا هنايةةة
م الصةةةرحة( و لقةةةب املقةةةال( تكتةةةب  ةةةني الالةةةني وملةةةآ  الط يقةةةة   لقةةةب الكاتةةةبر ةةةةنة الطباعةةةة  يقةةةم ا لةةةد يق

 (.12  4911( و  وق ر 12 7  4991الكاتبر ةنة الطباعة  يقم الصرحة(؛ كةةةةة   ا ن كوإر 



 

 

   نكاع توثي  امل اجء ا     املقال أیل وعAPA  .)نكاع توثي  اجلمعية اا  يكية السيكولوجية  

 صرحة  قياس  11يلی  42يرتاوع عادا  ني  ا لةكا الويقة ال عدد الصرحاعA4. 
 

 حماور املؤمتر
   واادب الع يب املعاص  مي كق  ن الال .4

 الق  ن الك مي وتعليم اللغة الع  ية لغإ النا قني ملا .1

 ال  نو يقا امديوة ودويها ا أتوي  الق  ن .1

 الق  ن الك مي وحتلي  اخلطاب .1

 املستا قون ودياةاهتم الق  نية ا  يةان النقد .2

 الدياةاع الرتمجية وت مجة  عاين الق  ن .6

  ااد يةالتراةإ  .7

 الع  ية  اللغة  مي ا علوعكالحتجا   لق  ن ال .1

 دياةة خمطو اع العلوع الق  نية .9

 الدياةاع ااد ية واللغوية للق  ن الك مياملعاص ين ا و  القدا ی  ناه  العلماظ .41

 توظي   واقء التواص  الجتماع  ا الدياةاع ااد ية واللغوية للق  ن الك مي .44

 واليا اع املع عية املعاص االق  ن الك مي  .41

 
  

https://www.for9a.com/learn/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-APA


 

 

 

 أعضاء اللجنة العلمية
 الف( جامعة كردستان: 

 الدكتوي حمسن پياواي  علول  ااةتاة املاايك( .4
 الدكتوي حسن ة     ااةتاة املاايك( .1
 الدكتوي هادل يضوان  ااةتاة املاايك( .1
 الدكتوي أمحد هنإاع  ااةتاة املساعد( .1
  ااةتاة املساعد(الدكتوي حممد يضا عةيةل پوي  .2
 الدكتويا   اعة ك مي   ااةتاةا املساعدا( .6
 الدكتوي يداهلل پاا دل  ااةتاة املساعد( .7
 الدكتوي ةيد نويد نقابندل  ااةتاة املساعد( .1
 الدکتوي يمحان ويس  حصاي  ااةتاة املساعد( .9

 ب( وزارة الرتبية والتعليم )کردستان(
 د. پيمان حسيين .4
 د. حساع الدين  اکپوي .1
 د. يؤو  يهنمون .1
 د.  ه    ةيل .1
 ع عان ع  ادل .2
 د. ع هاد  اک ل .6

 ب( اجلامعات اإليرانية األخری:
 جا عة  ه ان    الدكتوي حممد عل   ةي ب  ااةتاة( .4
 جا عة  ه ان  ضاي  هرتادي  ااةتاة املاايك(الدكتوي  ا عباس ي  .1
 جا عة  ه ان    ايي نيا ل  ااةتاة املاايك(الدكتوي  ه .1
 جا عة  ه ان    اپ اي    الب الدکتويا (ايي  ا   .1
 جا عة  وعل  مهدان   الدكتوي صاع الدين عبدل  ااةتاة املاايك( .2
 جا عة  وعل  مهدان    لدكتوي  هدل  سبوط  ااةتاة(ا .6
 جا عة  وعل  مهدان    دكتوي   تتی قائم   ااةتاة(ال .7
 جا عة اصرهان     دكتوي حممد  اقاين  ااةتاة(ال .1
 جا عة اصرهان   حسني  إ اي  نيا  ااةتاة املاايك( الدكتوي .9

 جا عة يا ل ك  اناا     الدكتوي وحيد ةبةاين پوي  ااةتاة( .41



 

 

 جا عة يا ل ك  اناا      الدكتوي عل  ةليم   ااةتاة( .44
 جا عة يا ل ك  اناا     الدكتوي  ه ايي مهيت  ااةتاة املاايك( .41
 جا عة ت  ية  ديس     ااةتاة(الدكتوي ع ا     إ اي   .41
 جا عة ت  ية  ديس     الدكتوي  لي  پ ويين  ااةتاة( .41
 جا عة ت  ية  ديس   الدكتوي كربی يو نرك   ااةتاةا املاايكة( .42
 جا عة ت  ية  ديس   الدكتوي هادل نك ل  نكّم  ااةتاة املاايك( .46
 جا عة  لي  عايس  و ه     الدكتوي يةول  اول  ااةتاة املاايك( .47
 جا عة  لي  عايس  و ه    اهد  ا    ااةتاة املساعد(الدكتوي جم .41
 جا عة الاهيد  هن  ك  ان    الدكتوي ةعيد  يباين  ااةتاة املساعد( .49
 جا عة الاهيد  هن  ك  ان   أصغ  اييل  ااةتاة املساعد( الدكتوي عل  .11
 نند جا عة پياع نوي ع ع ة    الدكتوي عايوط نعميت  ااةتاة املاايك( .14
 جا عة   اد يةا   ع ع ةنند     الدكتوي مجال أمحدل  ااةتاة املساعد( .11
 جا عة   اد يةا   ع ع ةنند     الدکتوي  إکو اييل  ااةتاة املساعد( .11
 جا عة حمق  ايد يل     الدكتوي  ه داد  قاي   ااةتاة املساعد( .11
 ال اع الصادطجا عة    الدكتوي ةهيا حمسين نژاد  ااةتاةا املساعدا( .12
 جا عة الاهيد ملايت   الدكتوي حممد ي  اهيم  لير   و رتل  ااةتاة( .16
 جا عة الاهيد ملايت   الدكتوي حممد يضا  ت ل  ااةتاة املساعد( .17
 جا عة گيان   الدكتوي أك ع يو نرك   ااةتاةا املساعدا( .11
   ع ع ك  جا عة   اد يةا    الدكتوي ةيد ي  اهيم  ي ن  ااةتاة املاايك( .19
 جا عة الاهيد  دين  ةي جيان  الدكتوي حسن يمساعي   اد   واين  ااةتاة املساعد( .11
  جا عة يةد  الدکتوي حممد عل  ةلماين   وةة  ااةتاة املساعد( .13

 ج( جامعة ماالاي مباليزاي:
  الدكتوي حا  حممد مسان  ااةتاة املاايك( .4
 الدكتوي حممد  يب عا  ااةتاة املساعد( .1
 دكتوي أمحد عايعني صر   ااةتاة املساعد(ال .1
 الدكتوي حممد حسني  ااةتاة املساعد( .1
 الدكتويا لِيِل  حنيراييةان  نة حسب اهلل  ااةتاةا املساعدا( .2
 الدكتوي عبدامليم أمحد  ااةتاة املساعد( .6
 الدكتويا حنان  نة صاحل  ااةتاةا املساعدا( .7



 

 

 

 الدكتوي ةلمان جنيد  ااةتاة املساعد( .1
     الدکتويا  اک ا  نة حممد يعاع   ااةتاةا املساعدا( .9

 د( جامعة سوران إبقليم كردستان العراق:
 الدكتوي عاض  مح  ةعيد أ ني  املديس( .4
 الدكتوي أ إ يعي  عول  ااةتاة( .1
 الدكتوي مجال عةية أ ني  ااةتاة املساعد( .1
 الدكتوي حممد عتح اهلل عبداهلل  ااةتاة املساعد( .1
 الدكتوي انصح عومان محد أ ني  ااةتاة املساعد( .2
 الدكتوي هااع عاحل حا د  ااةتاة املساعد( .6
 الدكتوي عبداهلل  إع يونا  ااةتاة املساعد( .7
 الدكتويا جوان عبدالقادي عبداهلل  ااةتاةا املساعدا( .1
 الدكتوي ييبواي عبداهلل  طاب  املديس( .9

 اق )كلية الرتبية(:هـ( جامعة راپرين إبقليم كردستان العر 
 الدكتوي ةا   انج  ةوادل  ااةتاة املساعد( .4
 الدكتويا  يماظ ي يد حممد  ااةتاةا املساعدا( .1
 الدكتوي عبدال محن عةية  صطری  ااةتاة املساعد( .1

 و( جامعة يونيزا مباليزاي )كلية اللغة واالتصاالت(:
 الدكتوي جمدان  ن ع   ال ا ل  املديس( .4
 ااةهان  ن عبدامليم  ااةتاة املاايك(الدكتوي ةو  .1
 الدكتوي السيد ةامل  ااةتاة املاايك( .1
 الدكتويا نوي عا قني  نة عومان  املديةة( .1
 الدكتوي حممد عاظالدين  ن عومان  املديس( .2
 الدكتوي وان عبدام   ن وان عم   املديس( .6
 الدكتويا ةييت ةلوی  نة حممد نوي  املديةة( .7
  نة ةليمان  املديةة(الدكتويا ةو اان  .1
 الدكتويا نوي أةان  نة حممد يواين  املديةة( .9

 ز( جامعة السلطان عبداحلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية مباليزاي:
 الدكتوي يجب ي  اهيم أمحد  ااةتاة املاايك(

 ح( جامعة حممد اخلامس مبدينة الرابط )اململکة املغربية(:



 

 

 تاة احملاض (الدكتوي الع يب امت اول  ااة
 اجلزائر ،2 دابغني سطيف ملني حممد ط( جامعة

 الدکتويا  دجية   اع  ااةتاةا احملاض ا( 
 معة احممد بوقرة، بومرداس، اجلزائرجای( 

  ااةتاةا احملاض ا( أمساظ ةليماينالدکتويا 
*************************************************** 

 أعضاء اللجنة التحضريية
 الف( جامعة كردستان

   وظ (  السيد  عيب حممودل .4
     وظ (  السيد صاحل ويس   .1
   وظ (  السيد عل  يوح   .1
    وظرة( السيدا ةلما    ادل  .1
   وظ (  السيد  سعود پوايي   .2
    وظرة( السيدا عا مة نويل پوي .6

 ب( جامعة راپرين
   وظ (  السيد پيا و مح  مح  .4
 السيد حممد عةية  صطری   وظ ( .1
   



 أ 

 

 امللخصات قائمة
 الف( امللخصات العربية

 الصفحة                                                                                            العنوان

 1 ................................................................................... االسرتاتيجية التواصلية والتداولية يف القصص القرآين (1

 الدکتويا  دجية   اع

 2 ......................................................................................................... رميصورة الرجل يف القران الك (2

 يم عبداهلل ماظيالدکتويا  

 3 .......................................................................................... ألفاظ الصداقة يف القران الكرمي دراسة داللية (3

 . ع.ع. نوي عل  ال  اح 4

 ضياظ  ين العبودل.د. . أ2

 4 ............................................................. أمنوذجا( اللغوي الكرمي )التفسري القرآن تفسري يف زيد ومنهجه بن جابر اإلمام (4

 السيايب محد  ن ي يد  ن حامت

 6 ..................................................................................................... اإلسرائيليات بني اللغة واألسطورة (5

 ندى عبداهلل التاه 

 7 ...................................................................... استشهاد أهل اللغة ابلنص القرآين يف شرح األلفاظ وإدراک املعاين (6

  الد ضو

 8 ................................................................................ وضوعي يف دراسة النص القرآين )دراسة نقدية(املنهج امل (7

   مي حممد قوامسية

 9 .................................................................... دراسة ِحجاجية يف آايت قرآنية(أثر أسلوب الكناية يف إقناع املتلقي ) (8

 أ.ع.د. مجال عةية أ ني

 11 ......................................................... االتساع الداليل لألبنية الصرفية يف تفسري االمام حممد متويل الشعراوي املصري (9

 د. عبد الك مي محو

 12 ................................................................................ اخلطاب القرآين وأثره يف تعزيز مفهوم التعايش السلمي (11

 . ع.د. حق  محدل  ل  العةاول4

 . ع.ع. ةاملة  ياد دعبا 1

 13 ...................................................................... ر ابن نباتة املصري مثاالً(التناص القرآين وأثره يف بناء النص )شع (11

 الاك ل وليالدكتوي حممد ايةني عل

 14 ......................................... اإلسبانية أمنوذجا( یترمجة معاين القران الكرمي بني األمانة و التحريف )سورة الفاحتة من العربية إل (12

 د. حساين ةهاع

 11 ..................................... إشكالية االختالف بني الرؤية القرآنية والنظرة البشرية  )قراءة يف مناذج من كتب التفسري اإلسالمية( (13

 أ.ع.د. وةاع حسني جاةم العبيدل

 16 .......................................................................... التَّحبري الصَّويت وأثره يف الّداللة القرآنية )االستفهام أمنوذًجا( (14

 ي  نصوي حممد أمحد يوة ااةتاة املاايك الدكتو 

 17 ......................... ه(672اهلرمنيوطيقا وأتويل النص القرآين، دراسة يف )اعجاز البيان يف تفسري أم القرآن( لصدر الدين القونوي ) (15

 ع.د.  وع  جميد ليلو

 18 ............................................................................................. السَّردي للتأريخ يف النص القرآينالتَّمثُّل  (16



 

 ب 

 

 دعاظ عادل عبد الك مي  ل عةو 

 19 ....................................................................... أثر القرآن الكرمي يف الشعر الفلسطيين "حممود درويش امنوذجا" (17

 أمساظ علجية  و ايب

ات القرآن القرآن الكرمي واإلجنازات املعرفية املعاصرة )دور املعينات التقنية يف تسهيل ضبط متشاهبات القرآن؛ مصحف املثاين اإللكرتوين ملتشاهب (18
 21 ........................................................................................................................... اللفظي(

  هدل  دع

 21 ........................................................... املشرکني )وفق نظريّة الّتواصل الّلسانّية( یدراسة حتليلّية الحتجاج إبراهيم عل (19

 د. ةودا    كّر ل

 22 ........................ )دراسة تطبيقية يف آايت من القرآن الكرمي(استنباط األحكام الفقهية حبمل اللفظ على أحد مدلوالته دفعا للتكرار  (21

 . أ.ع.د. عبد امللر عومان محدأ ني4

 . أ.ع.د. انصح عومان محدأ ني1

 24 .......................................................................... املستشرقون وترمجة معاين القرآن الكرمي )جاك بريك أمنوذجاً( (21

 . الدكتوي أ و ك  يونا عل  اخلياي4

 . اُاةتاة  صطرى يدييا أ وع يتة حممد1

 21 ....... (ديوان "تغريبة جعفر الطّيار" ليوسف وغليسي أمنوذجافاعلية التـناص القرآين يف التشكيل اجلمايل للنص الشعري اجلزائري املعاصر، ) (22

 حممد عمايين

 26 ................................................................... (-مثاالً  –جتلّيات هرمنيوطيقا النص القرآين )قصة بقرة بين إسرائيل  (23

 أ.ع.د حسني عم ان حمّمد

 27 ........................................................... مبدأ التأدب و عالقته ابلقصد و القبول )دراسة تطبيقية يف اخلطاب القرآين( (24

 اض  مح  ةعيد أ نيد. ع

 28 .............................................................................................. منهج الدراسات القرآنية، رؤية جتديدية (25

 . ااةتاة الدكتوي حسني لرت  حاعظ4

 . ااةتاة الدكتوي حسن كاظم أةد1

 31 .................................................................................... أمنوذجااالحتجاج ابلقراءات عند النحاة، األمشوين  (26

 ااةتاة الدكتوي حممد ال اع ي  اهيم ال اع

 31 ....................................................... دور القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: مهارة االستماع أمنوذجا (27

 د. يوة  تغةاول

 32 .................................... وأبعادها على الشباب يف معرفة معاين القرآن الكرمي )الفيس بوك أمنوذجا( مواقع التواصل االجتماعي (28

 د. يوة   کوش

 33 .................................أثر القرآن الكرمي يف تشكيل التجربة الشعرية العربية املعاصرة )الشاعر السوداين حممد عبدالباري منوذجًا( (29

 أمحد  وعحتة

 34 ................................................................................... ني العرب )رؤية نقدية(النص الديين عند اهلرمنوطقي (31

  ةايل  ودي لة

 31 ........................................................................................ املستشرقون ودراساهتم القرآنية يف ميزان النقد (31

 حسني  ربك

 36 ........................................................................ آليات ترابط اخلطاب القرآين ِوفًقا آلليات االّتساق واالنسجام (32

 نصإا ك و  

 37 ............................................................................ اإلحالة و أثرها يف حتقيق التماسك النصي يف سورة املعارج (33



   

 

 أ.ع.د. ةا ان صاع صا  

ت 38 ............................................. لقرآن الكرمي يف تعليم النظام الصويت العريب للناطقني بلغات أخرى يف الوطن العريبوظيف ا (34
 د. يطو ومه 

 39 ............................................................ القرآن الكرمي من منظور بالغة احلجاج: مقاربة بالغية حجاجية لسورة فاطر (35

 د. ك مي الطيةبةةة 

 41 ....................................................................... ادعاء املستشرقني خطأ الصحابة يف كتابة املصحف والرد عليهم (36

 ااةتاة املاايك الدكتوي حممد ي  اهيم الا  يين صق 

 41 ........ (، منوذجا(471/1172املنهج اإلشاري يف أتويل النص القرآين )تفسري "لطائف اإلشارات" أليب القاسم عبد الكرمي القشريي )ت: (37

 حسن  نعباس

 42 ................................................... علم التجويد و دوره يف اكتساب املهارة الشفوية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها (38

 أمحد دمحاين-أ

 44 ............................................................................................. جتليات السياق الثقايف يف عمل املفّسرين (39

  راع  ن عبد اهلل

 41 ................................................................................... أمساء سور القرآن الكرمي )دراسة يف الوزن والداللة( (41

 أ ال لعلى

 46 ........................................ أثر قاعدة )القرآن اسم للنظم واملعىن( يف املسائل الفقهية دراسة أصولية تطبيقية يف القرآن الكرمي (41

 الدكتوي  ياع جال عبداهلل البإ ت ل

 49 ...................................................................................  القرآن ودالالهتا املعنائيةاستبدال حروف املعاين يف (42

 . د. عبداهلل يةول نژاد4

 . عايوط ياک1

 11 ............................................................................................أتويل اهلرمينوطيقا يف الدراسات اإلسالمية (43

 د. أ    عتح  حممود اجلندل

 12 ............................................................................. التناص القرآين يف مسرحية فجر وأفول" لـ نورجاي عالش (44

 ةنيةةةةة  و يةةةد

 13 ............................................................................ )دراسة يف بواعثه وآفاقه(النحو القرآين من منظور احملدثني  (45

 یق   قااق ید. مجال  الب

 14 .................................................................. (اآلليات و التطبيقاتاملنهج الداليل يف فهم وحنليل اخلطاب القرآين ) (46

 د.ةيد  هإ املسيليين

 11 ................................ أتويالت فقهية وكالمية للشيخ حممد ابقر البالكي يف حاشيته على تفسري البيضاوي )سورة البقرة أمنوذجاً( (47

 د. هادل يضوان

 16 ............................................................... )سورة األنعام منوذجا( حاياإلنز  ةيّ ضوء أسلوب یعل یاخلطاب القرآن ليحتل (48

 یعدانن ا کوي  دي. د. ة4

 .   اد  عاض 1

 17 ..................................................................................... دييالبوسع ونسيمظاهر التناص القرآين يف شعر  (49

  اد  . الاع ةامل4

 . د. يةول  اول1

 . د. جميب ال محن1

 18 ............................................................................................... تلقي اآلايت القرآنية يف النقد النسوي (51



 

 د 

 

 عل  ياعء يونا

 19 ............................................................................... القرآن الكرمي يف دراسات اآلخر )رجيي بالشري أمنوذجا( (51

 د. نويية  ويش

 61 ........................................... املخطوطات القرآنية يف فهارس املخطوطات )دليل خمطوطات مؤسسة كاشف الغطاء أمنوذجاً( (52

 ى انجح الص ا  صطر

 61 ...........................................................................القرآن الکرمي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا فيتوظ (53

  قدع ی يش  الق

 62 ....................................................................................... االحتجاج ابلقرآن الكرمي يف علوم اللغة العربية (54

 الدکتويا أ اين عطية السيد عل  القط ل

 63 .................................................................................. التأويل اهلرمنيوطيقي للقرآن عند نصر حامد أبو زيد (55

 يعقوب املياي

 64 ........................................................................... أثر تباين اللهجات العربية القدمية يف تعدد القراءات القرآنية (56

 عوياة دمحان  ونوا

 61 ............................................................. اهلمز يف القرآن الكرمي بني قواعد النحاة واملعطيات الصوتية احلديثةختفيف  (57

 الدكتويا ةا ية  وع ويا

 66 ................................................................. (اتهي)قراءة يف أسس البناء وآل ةييف بناء الكفاءة اللغو  ديأثر علم التجو  (58

 دليهااع  ا

 67 ............................................................... مفدي زكرايء أمنوذجاأثر القرآن الكرمي يف نسيج األدب العريب املعاصر؛  (59

 الدكتوي ةليم جلول مح ييف

 68 .......................................................................................... اهلرمنيوطيقا وجدلية القصد والتأويل القرآين (61

 أ.ع.د  ه اظ الربقعاول

 69 ..................................................................................... املفردة القرآنية عند حممد "أبو القاسم" حاج محد (61

  ينب عبد العةية

 71 ............................................... فتح اتء لفظ الكلمة وإغالقها يف السياق القرآين، دراسة يف أثر رسم املصحف يف الداللة (62

 أ.د. أ إ يعي  عول املصير 

 72 ......................................................................................... أثر تعهد القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية (63

 . كلووع قو اين4

 ی ن حيي يی. د. حي1

 73 ................................................................................. اشكاالت لغوية و غري لغوية :ترمجة املصطلح القرآين (64

 عصاع  دين

 74 ................................. اذج(الدرس اإلعجازي يف القرآن الكرمي عند علماء اللغة القدامى بني البعد النظري واإلجرائي )دراسة من (65

 حممد  قدع

 71 ....................................... )سورة القيامة أمنوذجا(اإلعجاز القرآنـي يف الدرس األسلوبـي: بني براعة التصوير وبداعة األسلوب  (66

 وهيبة ةحوان

 76 ............................. ()"الكتاب والقرآن؛ قراءة معاصرة" حملمد شحرور منوذجاً التأويل احلَداثي للقرآن الكرمي يف ميزان األصوليني،  (67

 . د.  الد أمحد حممد4

 اهلل عتح اهلل .  أ.ع.د. حممد عبد1

 78 ........................................ مجاليات التناص القرآين يف رواية "اي صاحيب السجن" ألمين العتوم )مقاربة سيميائية لعتبة العنوان( (68



 ه 

 

 . د.  هإا    يل4

 . د. ةعاد  وي 1

 79 ................................................................... ودورها يف استنباط األحكام الشرعية عند األصولينياملناهج اللغوية  (69

 . د. عا دا ق ةي 4

 . د. الطيب جدل1

 81 ............................................. هـ( أمنوذجا(761توظيف النص القرآين يف خدمة الدرس النحوي )ابن هشام األنصاري )ت (71

 . ةريان  و ايب4

 . يايض  وجةا1

 81 ................................................ مراحل ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلسبانية  )من الرتمجة إىل الدراسات الرتمجية( (71

   وا السيد

 82 .................... التفسري األديب االجتماعي عند األديب املفسر  احلاج عبد املالك كرمي أمر هللا املعروف بـ )بواي محكا( يف تفسريه األزهر (72

 حممد خملص ظيعبدامر

 83 ............................................................................................ مقارنة بني القصة القرآنية والقصة األدبية (73

 ل پوية ي. حممد يضا عة 4

 . يو ا  هدل حممد1

 84 .................................................................................. اإلجتاه القرآين يف "حكاايت طبيب" لنجيب الكيالين (74

 ل پوية يا عة . حممد يض4

 . عل   ا1

 81 .................................................................................... اهلرمنوطيقا احلديثة ودورها يف أتويل القرآن الكرمي (75

     الدين أح ايبا

 87 ................................................................... أمناط التصرف اإليديولوجي يف ترمجة مالك شبل ملعاين القرآن الكرمي (76

 د. حممد  ب الايخ

 88 .............................................. ترمجة احلجاج يف القرآن الكرمي )دراسة تداولية لرتمجة "حممد محيد هللا" ملعاين سورة األنعام( (77

 د. ةهيلة   يبع 

 89 ......................................................................................... االحتجاج ابلقراءات القرآنّية يف علوم العربّية (78

 هناد  عماش

 91 ................................................................................. منهجية املستشرق األملاين نولدكه، يف دراسته القرآنية (79

  صطرى   ق 

 91 .......................................................... طيقا احلديثة وأثرها يف أتويل القرآن الكرمي )مناذج من أتويالت أدونيس(اهلرمنو  (81

 أ.ع.د.ة داي ي يد مح  صاحل

 92 ........................................................................................... اهلرمنوطيقا احلديثة ودورها يف أتويل القرآن (81

 د.  ه اظ عل  د ي 

 91 ...................................................... ه479مظاهر التأويل النحوي يف كتاب النكت يف القرآن للمجاشعي املتوىف سنة  (82

 حممود عبد اللطي  عوا  الييت

 96 .... ذجا(التفسري واسرتاتيجيات القراءة البالغية للكشف عن املعىن القرآين )روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين لأللوسي أمنو  (83

 د.أنواي  نيعيش

 98 ............ البحث البالغي يف تفسري "معارج التفّكر ودقائق التدبّر" للشيخ عبدالرمحن حسن حبّنكة امليداين )اجمللد اخلامس عشر منوذجا( (84

 د. حسن ة   



 

 و 

 

 99 ................................................................. األبعاد احلجاجية يف اخلطاب القرآين )دراسة تداولية ألسلوب الشرط( (85

 أ.د.عائاة عبيةا

 111 .............................................................................. الرتاكيب العدولية ومقاصدها الداللية يف القرآن الكرمي (86

 ا د.  ربوكة الامش  عل  البوعي

النقــــــدي عند العرب" لعلي مهدي التواشـــج بني اإلعــــجاز القــــرآين والنقــــد األديب  )مقــــاربة وصفّية حتليلية لــ "اإلعجاز القـــــرآين وآلية التفكري  (87
 111 ......................................................................................................................... الزيتون(

 عّمايل ید. هد

 112 ................................................................. اخلطاب القرآين والنظرايت النقدية املعاصرة )حبث يف قابلية التطبيق( (88

 د. نبي  حممد صغيةة 

 113 ......................................................................... ليلّية"املستشرقون والّطعن يف القرآن الكرمي "دراسة نقدية حت (89

 صليحة عياي

 114 ......................................................................... من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية يهالتفكر عند الصوف (91

  و  أ.ع.د. عةالدين حسن مجي  الت

 111 ............................. مونتيه وبالشري منوذجـا(آليات النزعة الفكرية االستشراقية الفرنسية يف ترمجة معاين القرآن الكرمي وأبعادها ) (91

 أمساظ ةليماين

 116 .............................................................. الدراسات الصرفية للقرآن الكرميمناهج العلماء القدامى واملعاصرين يف  (92

 حممد املودن

 117 ............................................. املعايري النصية يف اخلطاب القرآين )قصة النيب موسى )عليه السالم( وجبل الطور أمنوذجاً( (93

 ع.د.  نال  ک  أمحد

 118 ................................................................. الصقالوي ديالتناص القرآين ودوره الفاعل يف إثراء دالالت شعر سع (94

 . کوث  مج ل4

 يةول  اول. 1

 . حممد ةامل املعاين1

 119 .................................. ترمجة معاين القرآن الكرمي بني املنهج اللغوي واملنهج اهلرمنيوطيقي من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنليزية (95

 د.ليلى عاة 

 111 ............................................................................... توجيه القراءات القرآنية وأثره يف إثراء الدرس اللغوي (96

 د. ي يد عمويل

 111 ........................................................................................... السكينة يف القرآن الكرميهداايت آايت  (97

 ي تان  إل يمساعي  محود 

 112 ............................................... األساليب الروحية واملادية للطغاة يف الرؤية القرآنية )اإلطار والتحدي وآليات املواجهة( (98

 ی ايع     ید. أ.   تت

 113 ......................................................................... ةيالقرآن املفردات يف اجلمع صيغ ابختالف الداللة اختالف (99

 . د. عل  أكرب ع ال4

 . د. حممد حسن عیاداين1

 114 ......................................... آليات االتساق واالنسجام  )دراسة حتليلية على مناذج من القرآن الكرمي( الفعل القرائي ضمن (111

  ن عل  ياس املاظ

 111 ..................................................................................... حتليل اخلطاب القرآين يف ضوء املقاربة التَّداولية (111

  كية عةو 



   

 

 116 ........................................................................................... آليات التضامن اخلطايب يف القرآن الكرمي (112

 الدكتوي ةإوان أنوي جميد

 117 ..................................................... حماورة رب العاملني ألهل الكتاب يف سوريت "البقرة وآل عمران" )دراسة أسلوبية( (113

 . عيسى  اه  عيسى4

 . حممد جال عيسى1

 118 ......................................................... دينامية االنزايح الداليل يف القرآن الكرمي؛ بني إلف االستعمال وعمق الداللة (114

 . ااةتاة املاايك الدكتوي يجب ي  اهيم أمحد عوض4

 . ااةتاة املاايك الدكتوي السيد حممد ةامل العوض 1

 119 ......................................................... علم الّداللة القرآين؛ )قراءٌة يف منهج املستعرب الياابين: توشيهيكو إيزوتسو( (115

 د. يلياس  ّليح

 121 ........................................................................................ منهج التفسري اللغوي؛ قضااي ورؤى جديدة (116

 أ.د. حسن  ندي  حسن العكيل 

 121 ........................................................................ احملاريبالّشاهد الّشعري يف تفسري )احملّرر الوجيز( البن عطية  (117

 الدكتوي حا   نإد

 122 ............................... البحث الّداليل وأثره يف فهم معاين ألفاظ القرآن الكرمي )طائفة خمتارة من مفردات القرآن الكرمي أمنوذجا( (118

 عبد الّ ؤو   وكنتو ةالباحث  

 123 ...................................................................... العرراء )ع(" أمنوذجاً(ميالّتواصل يف اخلطاب القرآيّن )قّصة "مر  (119

 ودا    كّر ل. ة4

 م ي. کاو  يح1

 124 .............................................................................. أمهية الشعر اجلاهلي ووظائفه يف فهم اإلعجاز البالغي (111

 د. عّماي عوماين

 121 ................................................................................ ته يف الفقهيمفهوم الکفر يف القرآن ومشکلة مصداق (111

 د النقابندليالدکتوي نو 

 126 ............................................................................................. خدمات خطاطي الكرد للقرآن الكرمي (112

 حممد عل  الق دا  

 127 ................................................................................ لة الفعل املاضي الزمانية اجملازية يف القرآن الكرميدال (113

 عل  حسن عبد ال ضا الا  

 128 ................................................................................. ةيالعامة للقصص القرآن ةيدراسة عن اخلصائص الفن (114

 علول  ياواي. حمسن پ4

 . مجي  جعر ل1

 129 ....................................................................... االستدالل ابلسياق يف أتويل النص القرآين )فوائده وضوابطه( (115

 توي حممد صاع الدين أمحد عتح البابالدك

 131 ............................................................................ ميِ القرآِن الَکر  یُة فِ ي و َجوانُِبهما الَنفسريُ ُف و الَتنکيالتعر  (116

 س يوان   و إ ة

 131 ........................................................................................ ة حملّسنة الطباق يف سورة الرعديّ ليدراسة حتل (117

 ينينة حسيةک

 132 ................................................................................... نّية يف أشعار إيليا أيب ماضيي الدنيات املضاميّ جتل (118

 ينينة حسيةک



 

 ع 

 

 133 .................................. ( يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاAL-ARABIYYAH@ZAPPARاستخدام تطبيق زابر ) (119

 حممد نوي ی. د. ةييت ةلو 4

 . د. نويعا قني عومان1

 134 .................................................................... ميتعدد أنواع الشخصيات الروائية يف النص السردي للقرآن الكر  (121

  مي. د.   اعة ك  4

 . د. مجي  جعر ل1

 131 .............................................................................................. دور املناص يف فهم القصص القرآنية (121

  ميد.   اعة ك  

 136 ............................................................ يف جممع البحرين للشيخ انصيف اليازجي )دراسة داللية( َأساليب الطلب (122

 ع. ع. ةايا ها م عبد اليمة ال كايب

 137 .................................................... (استشهاد ابن هشام ابلقراءات )كتابه أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك أمنوذجاً  (123

 أ.د. حممد ال اع ي  اهيم ال اع

 138 ................................................... اأُلصوُل والقواعُد التفسريية )تفاسري "الربهان وامليزان وفقه القرآن" مناذُج وشواهد( (124

 یري. د. حممد الا  4

 . ع.ع . عل  انص  حسني1

 139 ............................................. «بديع القرآن»اإلعجاز القرآين من املنظور البالغي عند ابن أيب اإلصبع املصري يف کتابه  (125

 . د. يضوان   باين4

 . د. انهيد نصيحة1

 141 .................................................................................. صادق الرافعي یمفهوم النظم القرآين عند مصطف (126

 اين. د. يضوان   ب4

 . د. انهيد نصيحة1

 141 ............................................................................ (ةيّ بالغ ةيّ ليأغراض االستفهام يف سورة الرعد )دراسة حتل (127

 ينيحس نةيةک

 142 .......................................................................... منوذجاً( ةييف القرآن )الکلمات الرابع دياللفظ الفر  ليمدال (128

 . د. عدانن  هماةيب4

 نايمحة  ی. عل1

 143 ............................................................................................. القرآن ترمجة   امكانية دراسة آراء حول  (129

 ينييان ايل ندي يهادل ح د.

 144 ........................................................... ومقرتحات هبا معرقالت الناطقني لغري العربية تعليم يف الكرمي القرآن توظيف (131

 پوي . د. حممد يضا عةيةل4

 ا إل .  اجد1

 141 ............................................................................................. الّتوجه الّلغوي يف تفسري القرآن الكرمي (131

 حويية ديين

 146 ........................................................... يف تعليم اللغة العربية وتعلمها عرب اإلنرتنت GOOGLE)تطبيق جوجل ) (132

 . د. نويعا قني عومان4

 حممد نوي ی. د. ةييت ةلو 1

 
  



 ط 

 

 فارسية( امللخصات الب
 الصفحة                                                                                             العنوان

 147 ............................................................... در ترمجه حّداد عادل یمتشابه لفظ تايآ یبايمعادل  ینقد زابنشناخت (1

 یحممد حسن ا  ائ

 148 ............................................................................... مياز قرآن کر  یجمتبو  نيترمجه جالل الد یروش شناس (2

 یحممد حسن ا  ائ

 149 .................................................................................... نيدر ُسَور طواس یعيحمّسنات بد یسبک شناس (3

 ی ةيع   اه یحممد ی. دکرت جمتب4

 لويمن هاد. دکرت مل1

 111 ............................... سوره نور( 03معاصر از آيه ی: ترمجه هایمورد لي)حتل یاب سالمت اجتماع ميقرآن کر  ینظام متن ونديپ (4

 ی ايع     ی.   تت4

 داني. جال عب1

 انديان ی  ی. حا   1

 یاکرب  یعل إاصغ    یعل دي. ة1

 111 ................................................................. حضرت آدم )ع( یدر داستان قرآن تيو روا ديتعدد زاويه د ليحتل (5

 ینك   ضاإ . د. عل4

 يی.  ه ا  ول1

 112 .............................................................................................. ميطمع از منظر قرآن کر  یواژه شناس (6

 ی اوي  ومي.  4

   د نيخماويپوي  ي  مي.    1

 113 ........................................................................... زانيامل ريدر تفس يیعالمه طباطبا یادب یها  تالش یبررس (7

 ی هتد نيحس د.

 114 ............. (یتيو آ یترمجه معز  یمورد ی)بررس ميقرآن کر  تايآن در ترمجه آ ريو أتث یابن هشام در مورد حرف ابء سبب دگاهيد ينيتب (8

 ی هتد نيد. حس

 111 ............................................................. ميدر ده داستان کواته قرآن کر  سميمال ینيم یشاخصه ها ینقد و بررس (9

 ی. دکرت حا د صدق4

 اني. ع  ان  عتاح1

 116 ....................................................... یعيش ريو تفاس یقرآن تايبرشواهد آ هياب تک عهيخدا از منظر ش تيرؤ  یبررس (11

 یقائم ی. دکرت   تت4

 . ن گا دا ل 1

 117 ............................................................................... العتوم نمي" اثر انياطيقرآن در رمان "رؤوس الش یجتل (11

 ل پوية ي. حممد يضا عة 4

 ی.   ثد اندي 1

 118 ........................................................................... واژه الناس( یاخلطاب )منونه مورد ليو حتل ميالقرآن الکر  (12

 ینياحسن حس ديد. ة

 161 ........................................................................................... و ساختار زابن قرآن یزابن عرب یري دگاي (13

 د.  لظ ايةني أمحد اجلواه ل



 

 ل 

 

 161 ........................................................... ميآن اب صالة در قرآن کر  ینيبر رابطه مهنش ديزکاة اب أتک واژه یمعناشناس (14

 .  ه ا ييرب4

 ی هتد ني. د. حس1

 162 .................................... آنتوان برمن( هيدر ترمجه ماموستا هژار از قرآن  )بر اساس نظر  یبه منت اصل یبندياپ زانيم یبررس (15

 ی. ةايا ا ا 4

 یاکرب امحد ی. د. عل1

 163 .................................................... در ترمجه ماموستا هژار ميترمجه جزء اول قرآن کر  یشناس يیبايز  یجنبه ها یبررس (16

 ی. ةايا ا ا 4

 یاکرب امحد ی. د. عل1

 164 ...................................................................................... احوال و اغراض مسند در سوره مبارکه واقعه (17

 یحممد مي.    4

 ی. ةتاي  دوةة   اد1

 161 .................. أنعام و أعراف( یسوره ها یدر قرآن کرمي )مطالعه مورد یپديده "تضمني حنوي" از منظر سبک شناس یشناس یزيباي (18

 ی. صاع الدين عبد4

 . جواد حممد اد 1

 166 ......................................................................... القرآن" فراء یدر کتاب "معان یشواهد قران ليو حتل یبررس (19

 ی. ُ نا اندي 4

 اعإ . دکرت امحد هن1

 167 ........................................... (انيجممع الب ري: تفسی)منونه مورد بررس  یقراائت قرآن یبايدر ارز  یاستدالل به قواعد زابن (21

 ی ق   ديد. مح

 169 ....... (ميسوره مبارکه مر  61-03 تاي: آی)مطالعه مورد ميدر قرآن کر  ینافرديبر فرانقش ب هياب تک یديهل ینقش گرا کرديرو  یبررس (21

 یري    مي.    4

 ی. مجي  جعر  1

 171 .......................................................................................... آهنا یقرآن یخاور شناسان و پژوهش ها (22

 یعايوط يةول

 171 .............................................. امربان اولوالعزم(ي: پیو الدّر املنثور )مطالعه مورد ی طرب ريات تفسيلياسرائ ینقد و بررس (23

 ی  نص  إ  ن. 4

 یعطا املاة. 1

 172 ............................................................... ميت قرآن کر ايل آي و أتو ري آن بر تفسريوأتث یل حنو يعوامل تعدد حتل (24

 ة  ةد  يیعا م  صح ا

 173 ................................................................ مي)ع( در قرآن کر  وسفيداستان حضرت  یشيمؤلفه زمان پر  یبررس (25

  مي. د.   اعة ک  4

   ي  ژي. گاو 1

 174 ........................................................................................... اني جممع البريتفس یادب یو بررس یمعرف (26

 یحممد صادط  قدة

 171 ............................................................................................ دخان  مبارکه  سوره يیسبک آوا یبررس (27

 یإ ملناع نص

 176 .......................................................................................... دخان  مبارکه  سوره یتور سبک دس یبررس (28



 ك 

 

 یإ ملناع نص

 177 ................................................................................... دخان  مبارکه  سوره ی صرفاي یل سطح واژگانيحتل (29

 یإ ملناع نص

 178 .................................................................... هبرام پور ی در ترمجه آقاميحرف )ابء( در قرآن کر  یشناس یمعن (31

  اد  ی تق یسيع .1

 ی گلاننيحسإ ا  .2

 179 ....................................................................... یت متشابه لفظايدر آ یواژگان يیجاجبا یشناخت سبک یبررس (31

 ياةتگو یکرب . 4

 یعا م   اه. 1

 181 ......................... : سور بقره، هود، عنکبوت(ی)موردپژوه یت متشابه لفظايدر آ یش و کاهش واژگانيافزا یشناخت ل سبکيحتل (32

 ياةتگو یکرب . 4

 یعا م   اه. 1

 181 ......... براي منونه( روض اجلنانو  کشف االسرارکهن قرآن )مقايسه   یدر ترمجه ها یدستور  یو گرته بردار  یابزخواين مسأله واژه گزين (33

 یاصغ   هبا   ید. عل

 182 ......................................................... ت اب قرآنايان آيه اب سوره و ميان آي مميدر قرآن کر  یکيدور هرمنوت یبررس (34

 یعلو  يیاوايحمسن پ

 183 ................................ ن(يان ديت مرتبط اب متولاي آريتفس ی )مطالعه موردريند فهم و تفسيها در فرآ فرض شيو پ ی مبانرياتث (35

 ی. حممد  ع وع4

 یة   ادي. د. پ و 1

 184 ..................................................................... «نورري تفس»خرم دل  یري در ترمجه تفس یزابن یکارکردها  یبررس (36

 . د. عبداهلل يةول نژاد4

 یسيوان   و إ . ة1

 181 ............................................................................ خوشابر یترمجه قرآن استاد مسعود انصار  ینقد و بررس (37

 یتَلوک یعا وي  یدکرت اندعل

 187 .......................... قطب ديس یري تفس دگاهيبر اساس د ميمرتبط اب هبشت در قرآن کر  یو ذهن ینيامور ع یحس ريتصاو  یبررس (38

  مي. د.   اعة ک  4

   ي  ژي. گاو 1

 188 ......................................................... (عيي موردي: علم بد )مطالعه« روح املعاين»بررسي علم  بالغت در تفسري  (39

 یمي. د.  ه ا ةل4

 ینيحسإ حمّمد   ديّ . د. ة1

 189 ................................................. امرب( در قرآنيبودن پ یبه )حروف مقطعه و اُمّ  یاسالم شناسان غرب یري کرد تفسيرو  (41

 یاي ي  خبتي. جل4

 یا اندي ي. دلن1

 191 ............................................................................... ميدر قرآن کر  یصرف یِ ها ساخت یِ ترمجه اپرس یبررس (41

 یيانن ید. حممد ةلطان

 191 ................................................................قرن چهارم ريتفاس یو برخ یطربان ريتفس انيم یلغو  ريتفس ی سهيمقا (42

 ی.  ه ا عبدل4

 ی. د. اعكم ع جا 1

 یگل  ي  ی. جمتب1



 

 ل 

 

 192 ..................................................... یقرآن -یاسالم یها بر آموزه هياب تک نيفرهنگ شهادت در شعر معاصر فلسط (43

 یق   قااق یمجال  الب

 193 .................................................................................. ميدر پنج جزء آخر قرآن کر  ريمراعات نظ ی هيآرا (44

 یسي. ة گ  و 4

 . د. حسن ة   1

 194 .............................................................. (ايو پو  ی)براساس تعادل صور  ميقرآن کر  تاياصل تعادل در آ یبررس (45

 یامسين يی اإ ةيد حممود  . د. 4

 يیاي. يم  حم1

 191 .................................................. یبر اساس قواعد زابن عرب یقرآن" مسعود انصار  یکتاب "ابزشناس  یانتقاد یبررس (46

 . د. حسن ة   4

 یني. ملمن  د1

 196 .................................................................. «ظاّلم»بر لفظ  دياب أتک« لَْيَس ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبيدِ  ّللََّ ٱَوَأنَّ » هيآ یبررس (47

 ةانلويا دي. د. ا 4

 ی.  اه   نو  1

 . کلوو      گ 1

 یليامساع و ي. حد1

 ی. عا م  عسک  2

 197 ............................................................................................ هيو آس ميحضرت مر  تيشخص یبررس (48

 ی صطرو   يمس

/مائده و اسلوب 111/فصلت، 44/انسان، 19/واقعه، 17 تاي)مورد مطالعه: آ ميقرآن کر  تاياز آ یترمجه برخ یو نقد معناشناخت یواکاو  (49
 198 ....................................................................................................................... ما أدراک(

 یوني. د. ةعداهلل مها4

 ی. حممد جواد حسن پوي 1

 199 ......................................................... سوره واقعه و انسان 63و  61 تايخُمَّلدون در آ ريتعب یمعناشناس یواکاو  (51

 ی. د. عدانن  هماةب4

 پوي  ةي ی. د.  هد1

 211 ...................................................... (يیساختارگرا کرديبر رو  دي)اب أتک« املُلک»معنا در سوره  ديتول نديفرآ یواکاو  (51

 یوني. د. ةعداهلل مها4

 .  دجي   س وي1

 211 ............................................................................ و فراء يیقرآن کسا یدر کتب معان یزابنشناخت یواکاو  (52

 ی. د.  ه    ةي 4

  گلو یةاي  یحممد ی. د. کرب 1

 212 ........................................................................................ قرآن تاياز آ یبرخ یتعارض مناها یواکاو  (53

 یوني. د. ةعداهلل مها4

 یعقه ني. د. عبدامس1

 213 ........................ (ميسوره مر  71 هيدر آ کيواژه سالٌم َعلَ  ی)مطالعه مورد یواژگان قرآن یدر معناشناخت  اقيکارکرد ابفت و س (54

 ی. د. عدانن  هماةب4

 پوي  ةي ی. د.  هد1



 ع 

 

 214 .......................... )مورد مطالعه: سوره مبارکه املدثر( مياز قرآن کر  یملک یترمجه عل یّ فيک  یباياسکوپوس در ارز  هيکاربست نظر  (55

 یاعتل ی. د. عل4

 یر   هبا  ي. لط1

 211 .............................................. و جانسون کافيل یاهيسه ال یقرآن بر اساس الگو  اتيادب یمفهوم-یساختار استعار  (56

 د.  سعود دهقان

 216 ................................... «(یاملسجد األقص یخرين إل» وانيد یمورد یالعتوم )بررس نميدر شعر ا ميقرآن کر  یننامتيروابط ب (57

 ی.   ثد اندي 4

 یعلو  يیاواي. د. حمسن پ1

 217 ............................ یخماطب امروز  یاز آايت ششم و هفتم سوره طارق برا «اب کيفيت»و « پيوسته» یا ارائه ترمجه یتالش برا (58

 یاپ ائ ياي.  ا  4

 ی. د. جواد اصغ  1

 218 ......................................... یسام یآن در زابهنا یباي شهياب استفاده از ر  ميقرآن کر  یواژه تقوا در ترمجه ها یمعان ليحتل (59

 ی. د. جواد اصغ  4

 ی.  عصو    لک1

 219 .................................................. متفاوت یفرهنگ و يیايجغرافاز چهار منطقه  یچهار اثر قرآن پژوه یقيمطالعه تطب (61

 ياي یانص  عل

 
  



 

 ن 

 

 كردية( امللخصات الج
 الصفحة                                                                                             العنوان

 012 .................... قورئان( ەڕم ەل دەیبووزەئ دیحام سرەن یکانەچوونۆب رەسەل کێرنجە)س ژووێم ۆب ەوێجەرزەب ەل (1

 خاکپوور نیدەسامیحدوکتور 

 011 .............................................................................. سەڕڕیمود یمیرەبدولکەع الەم ییریفسەت ەیوێش ەیوەکدانێل (2

 یشابادەپ ڵاڵدویەدوکتور 

 

 
 د( امللخصات اإلجنليزية

Title                                                                                                                        Page 

1) Thresholds of Orientalism: A postcolonial reading of  translators' prefaces of three translations of the 

Holy Quran ........................................................................................................................................................ 212 

Milad Miraki 
2) Misguiding Distorts in Holy Scripture of Qur’an ........................................................................................... 213 

1. Gulnura Huseynli 
2. Aydan Salmanova 

 



 

 

 
 
 
 
 

 ف( امللخصات العربيةال



 جمموعة املل صاع املقد ة يلی املیمت  الدوي العرتاض  للق  ن الک مي واللغة الع  ية

 

 

4 

(6) 

 والتداولية يف القصص القرآين التواصليةاالسرتاتيجية 
 ر1  اع  دجيةدکتويا ال

 اجلةائ ر 2ةطي   -جا عة حممد ملني د  ني
 لخصامل

نَةا يِلَْيةَر َهةَآا اْلُقةْ  َن َوِيْن ُكْنةَة ِ ةْن قةَ   –ْبلِةِ  َلِمةَن اْلغَةاِعِلنَي" اآليةة قال هللا تعاىل " ََنُْن نَةُقصُّ َعَلْيَر َأْحَسَن اْلَقَصةِص ِمَةا أَْوَحيةْ
 3يوة .ةويا 

تعةةةّ   التداوليةةةة علةةةى أهّنةةةا دياةةةةة املنجةةةة اللغةةةول أثنةةةاظ الةةةةتعمال؛ أل دياةةةةة اللغةةةة عنةةةد اةةةةتعمالا ا الطبقةةةاع املقا يةةةة 
 امل تلرة  عتبايها كا ا  وجها  ن خما ب يىل  تلِ   لرظ حمدد ا  قاع حمدد لتحقي    ض تواصل .

دية  طا يةةةة يوجههةةةا امل ةةةة  يىل امل ةةةة  يليةةة  لةةةد  اةةةةرتاتيج  هةةةو ا دا لهةةةا  قصةةة ويعةةةّد اخلطةةةاب القةةة  ين يةةةةالة حتمةةة 
"التواص "ر عالق  ن الكة مي يةةالة  ةن هللا تعةاىل أنةلةا علةى يةةول  "حممةد" صةلى هللا علية  وةةّلم ليبّلغهةا يىل أ تّة ؛ و ةن  ةني 

جة  الةيت أيّةدهم هللا ملةا؛ وةلةر ا ةآ  ا جاظ ا تلر ال ةالة قصص اانبياظ وامل ةلني و ةا تع ضةوا لة   ةن ِقبَة  أوهةمر وام
العةةةربا واملوعكةةةة  ةةةن اا ةةةم السةةةا قةر هةةةآا  ةةةا يسةةةتدع  اةةةةرتاتيجية  طا يةةةة تواصةةةلية قائمةةةة علةةةى السةةةياط و ةةة ا العمليةةةة 

  املتكلم املتلق (. التواصلية
 داع املقاي ةة التداوليةة و ن أج  ةلةرر هتةد  هةآ  الدياةةة يىل تبيةان البعةد التواصةل  والتةداوي ا القصةص القة  ينر  ةةت

لل طاب الق  ينر واليت ت ّكة اهتما ها على أ  ين مها  اخلطاب ضمن السياط الآل ويد عي ر والدوي التواصل  الةآل يیدية   
كّ   ن امل ة  وامل ةة  يلية  أثنةاظ العمليةة التواصةليةر وةلةر  ةن  ةال يصةد  ليةاع املقاي ةة التداوليةة" كامجةا  والةةتلةاع 

 وااععال الكا ية وامواي" و إها...املوجودا ا القصص الق  نية. اموايل
وتسةةّليف هةةآ  الويقةةة البحويةةة التةةوظ علةةى جمموعةةة  ةةن القصةةص الق  نيةةة ؛ كقصةةة يوةةة ر  وةةةى واخلتةة ... و ةلةةر  ةةن 

واتسةاط الكةاع  ال السياط الآل يقوع أةاةا على الغة ض واملقصةود الةآل ي يةد امل ا ةب ييصةال ر يضةاعة يىل انسةجاع 
وج اينةة  علةةى أةةةلوب واحةةدر كمةةا يهةةتم  لكةة و  احمليطةةة  لعمليةةة التواصةةلية وأحةةوال امل ةةا بني عيهةةا؛ يةةد هةةآ  العناصةة  

 جمتمعة ا القصص الق  ين.
  

                                                           
1 khadidjamerat@gmail.com  
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 صورة الرجل يف القران الكرمي
 1الدکتويا  يماظ يم عبداهلل

 ر جا عة  غدادر الع اطکلية الرت ية للبناعر  ااملساعد اااةتاة
 لخصامل
 ويوض ةات  ا تء الآل هو الةاع ا ال ج  عصراع راملواضء  ن الكوإ ا وصرات  ال ج  صويا الق ان ةك  لقد

 تقوع  ا  إ وان. الصراع  كم  ي نا وصرها اليت  ل جولة ا تا الآل الول العهد ا كما روج  عة اهلل ملنه  نرس 
 نعيش عنحن ر ال جال  ن الط ا  هآا وت  ية ر ال جولة هآ  صناعة هو تعليم   نه  علي  يقوع  ا واعكم ر لاعبها دولة
 ر املادا عامل ا الناس عأيتقى ر النجوع وح ب ر الرتاظ  ةو عص  ا صويت  عي  واندث ع الآكويا عي  كو ع عص  ا

 ا اقهم ول ر اديكوا وامتايا للمدنية عا الرساد هیلظ  ن املسلمون وويث ر القيم و ال اط عامل ا اَنطوا لكنهم
 ليسة ال جولة ان المنوةجية ال ج  صويا احياظ واعادا ال جال تقليد اىل حباجة وص ان ال اط عأندث ع أ قوا ويجولتهم

 الك مي الق  ن ا ال جولة  عىن يتتبء والآل ر البأس و ر والاجاعة ر الر ائض واقا ة الكمال و  مل وظا    الجساع  قوا
 . الميان  نوي يستتيئون الآين هم امقة ال جولة مساع عيهم تتحق   ن اعكم ان يعلم النبوية والسنة

  

                                                           
1 shaimanajm76@gmail.com   
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 ألفاظ الصداقة يف القران الكرمي دراسة داللية

 1ع.ع. نوي عل  ال  اح . 4
 العبودلضياظ  ين أ.د. . 2

 امللخص
البحث يبحث عن دللع اللراظ الصداقة ا الق ان الك مير ية ين ك  لركةة لةا دللتهةا وعة   عناهةا املعجمة   ةن انحيةة 
والتةةأويل   ةةن انحيةةة وأ ةة ىر و لتةةاي عةةةان كةة  واحةةدا  نهةةا مل أتع  اةةك  اعتبةةا  ؛ يمنةةةا جةةاظع ملعةةىن كةةا ن عيهةةا ي يةةةد 

ان   ن  الةا يةةم صةويا العاقةاع النسةانية الةيت ل تة تبيف  صةلة الة حم يمنةا علةى  ةاة ع يوحيةة  ةني الباة  ليةأنا ةبح
احدهم  آل  ر ملا لا  ن أث  كبإ ا حياا النسان ةواظ ا الدنيا واا  ار وقد حاولنا  ةن  ةال هةآا البحةث الكاة  

  عن تلر العاقاع ما جاظ ا النص الق  ين.
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 (أمنوذجا اللغوي التفسري)الكرمي  القرآن تفسري يف زيد ومنهجه بن جابر اإلمام

 ر1السيايب محد  ن ي يد  ن حامت
 عمان ةلطنةر  سقيف رالا عية العلوع كلية

 لخصم

 دةةتوي عهةو ك ميةةر ةةا ية عنايةة الكة مي قة  ن ل هةآا يو نةا يىل ااول ال عي   نآ و غايملا اايض  اايط ا املسلمون اعتىن لقد

 ول ألراظة  تنتةب ل الةآل القةا وس وهو واملصائبر النوا ل عي  امللتجأ وهو حياهتمر  یون ويسإ ر أعمالم ينكم الآل امياا

 وا تحةى  عاملهةار و مسةة ألراظهةار وانةدث ع الع  يةةر لتةاعة أيةدينا  ةني الةآل اهلل الكتةاب هةآا علةول  عانية ر  إ  ا يبتغى

 أبلراظهةا أنةةل الةآل الكتةاب  سةمو مسةة الةيت السةا ية اللغةة هةآ  علةى العةيةة الكتةاب ي ةاع ا ك  ن هآا عكان و  عهار عةها

 اةتحركوا  ا وأدوا صدويهمر ا التنةي  واي أن عحملوا ؛ق  نال معني تابعوا يجال العةية الكتاب لآا اهلل قيض ولقد و عانيهار

 ال ةاع ال عيعةة والاه ا العالية املكانة هآ  انلوا الآين ااعاع هیلظ و ن ر علم   ن وةعهم ما و عامل  أحكا   للناس و ينوا   ر

 حةرب عنهمةا اهلل يضة  العبةاس  ةن اهلل عبةد تلميةآ الكبةإ واملرسة  القةدي ر واحملةدث الاةهإر التةا ع  ةلةر اا دل  يةد  ةن جةا  

 ا الكتا ةة ا ةرتع قةد اا وي هآ   نطل  و ن و يبت ر حت ت  ا  لبنان يلي  واملااي تا يآ  أ ص وهو رق  نال وت مجان اا ة
  نهجة  مسةاع ي  ا ويب الكة مي ق  نال  د ة ا الترسإية جهود  حول ق ب عن للوقو  الاهإ؛ املرس  هآا عن البحث هآا

 . العةية للكتاب اللغول ترسإ  ا
 :البحث أهداف

 :يل  عيما البحث أهدا  وتتل ص

 .  يد  ن جا   ال اع حياا على التع   -
 .الك مي ق  نال ترسإ ا و نهج  جا   ال اع أدواي على الوقو  -

 . العةية للكتاب اللغول الترسإ ا جا   ال اع  نه  عن  ستقلة دياةة يعداد -
 : البحث أمهية

 . يب ک  اوت الك مي نق  ال  عاين عهم ا الترسإ امهية ي ا نظ البحث أمهية أتل -

 . الترسإية جا   ال اع جهود حول واضحا ي ا تصو تتء -

 . اللغول الترسإ ا  يد جا   ال اع  نه  عن تبحث اليت املستقلة الوحيدا الدياةة كوهنا -

 :الدراسة أسئلة

 صرات ؟ أ    و ا  يد  ن جا   ال اع ناأ كي  -

 ؟ والسياةية الرك ية جا   ال اع أدوي أهم  ا -

 ؟ الك مي للق  ن اللغول ترسإ ا  نهج  و ا ؟ الك مي الق  ن  د ة ا جا   ال اع ةاهم كي  -
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 :السابقة ساتايالد

 أنة   ةإ الكة مير للقة  ن اللغةول الترسإ ا  نهج  وي  ا  الترسإية  يد  ن جا   ال اع جهود  ا إب  عنية  ستقلة دياةة أجد مل

 :ةلر و ن و اصة عا ة  يد  ن جا   ال اع عند الترسإية امل وايع عن حتدثة اليت وااحباث يةاع الدا  عض توجد

 عبةد للباحةث .ودياةةة وتوثية  مجةء :الكة مي القة  ن وعلةوع الترسةإ ا و  وايتة  )ع 319 /ه 39 ع (اا دل  يةد  ةن جا   ال اع -

 ال ةاع عنةد الترسةإ أنةواع يةن مل أنة   ةإ القة  ن وعلةوع الترسةإ ا  يةد  ةن جا   ال اع   وايع الباحث عي  مجء ال ويادلر اهلل

 لدي  اللغول الترسإ قتااي  ن قتية يديس ومل  نهجار ةلر ا يست لص ومل اللغول ترسإ  عن يتحدث ومل  يد  ن جا  

 .اهلل يمح 

 الباحةث عية  ةكة  ةةتة أ ةو حممةد ييهةاب للباحةث ر)ه 39 ع ( عنة  اهلل يض   يد  ن جا   ال اع عند اللغول الترسإ  ا ح -

  ةن نقةولع ةةوى حبوة  ا وأويدهةا الباحةث عنهةا حتةدث الةيت املا ةح هةآ  تكةن ومل جةا  ر ال ةاع عنةد اللغةول الترسةإ  ا ةح

 يعقةب ومل اللغويةة قتةاايها يةديس ومل امل تلرةةر الترسةإ كتةب  ةن الباحةث مجعهةا الكة مي القة  ن الراظ  يد جا   ال اع ترسإ

 تاةر  مل أهنةا يل جةا   لإل ةاع اللغةول الترسةإ عةن للبحةث وحممةودا  يبةة  ديا وين وهة   نهجةار  نهةا يسةت لص ومل عليهةار

 عنةد الترسةإ أنةواع تةرب  ةةو  الةيت العلميةة الويقةة هةآ  ا يلية  أتطة ط ةةو   ةا وهةآا  نهجهةا تكهة  ومل عطاار ت ول ومل  ليا

 .العةية الكتاب ترسإ  ء تعا   ا  نهج  مساع ي  ا يب وحتاول الك مي للق  ن اللغول ترسإ  عند وتق   يد  ن جا   ال اع

 : البحث خطة

 وأدواي  حيات ر  يد  ن جا   ال اع :ااول املبحث

 و ولد  ال اع نسب :ااول املطلب

 وأدوي  ال اع صراع :الواين املطلب

  يد  ن جا   ال اع عند وأنواع  الترسإ :الواين املبحث

 والترسإ جا   ال اع :ااول املطلب

 جا   ال اع عند  لق  ن الق  ن ترسإ :الواين املطلب

 جا   ال اع عند  مديث الق  ن ترسإ :الواين املطلب

 جا   ال اع عند الصحا ة أبقوال الك مي الق  ن ترسإ :الوالث املطلب

 عي  جا   ال اع و نهج  اللغول الترسإ :الوالث املبحث

  يد  ن جا   ال اع عند اللغول الترسإ :ااول املطلب

 الك مي للق  ن اللغول الترسإ ا جا   ال اع  نه  :الواين املطلب
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 اإلسرائيليات بني اللغة واألسطورة

 ر1ندى عبداهلل التاه 
 جا عة املدينة العامليةر املدينة املنويار اململكة الع  ية السعوديةر أةتاة  اايك

 ملخص البحث
وهةو -اا باي املنقولة عن  ةين يةة ائي   ةن اليهةود  الة ائيلياع  نسبة يىل ية ائي  وهو نيب هللا يعقوب علي  الساعر وه 

 سةةةمى الةةةة ائيلياع معناهةةةا الواةةةةءر كةةة  اا بةةةاي والترسةةةإاع الةةةيت تعةةةود أو  ةةةن النصةةةايىر كمةةةا ينةةةدي  حتةةةة  -ااكوةةة 
 ا باي  إ  وثوقة أو أحاديث ضعيرة

وتنقسم هآ  اا باي يىل ثاثة أنواع؛  نها   ا أقة   الةةاع و ةهد  صةدق  عهةو صةادطر و نهةا   ةا أنكة   الةةاع و ةهد 
 ةةةن هةةةآ   -ول ةةةةيما املرسةةة ون-نكةةة  ر وا تلرةةةة  واقةةة  العلمةةةاظ  كآ ةةة ر عهةةةو   ةةة ر و نهةةةا   ةةةا مل يقةةة   الةةةةاع ومل ي

عمةةةنهم  ةةةن أكوةةة   نهةةةا  ق ونةةةة أبةةةةانيدهار ويأى أنةةة   ةةةآك  أةةةةانيدها  ةةة    ةةةن عهةةةدهتار  وةةة   ا ةةةن ج يةةة   الةةةة ائيلياع؛
الةةبعض وةةا و ةةنهم  ةةن أكوةة   نهةةا وج دهةةا  ةةن ااةةةانيد  البيةةار  وةة   البغةةولر و ةةنهم  ةةن ةكةة  كوةةإيا  نهةةا وتعقةةب  الطةةربلر

 كمحمد ي يد يضا. ةك    لتتعي  أو النكاير  و   ا ن كوإر و نهم  ن يدها كلها ومل يآك   نها  يئيا
ويهةد  البحةةث يىل  دياةةة  ةةدى تواعةة  الة واايع الةةة ائيلية  ةء القةة  ن الكةة مي؛  لةةتناد يىل اللغةةةر ودياةةة  ةةدى تواعةة  

عية والنحويةةة واملعجميةةةر عاللغةةة هةة  امل جةةء ااول والةة ئيا ا عهةةم نصةةو  هةةآ  املةة وايع  ةةء لغةةة الةةنص  ةةن النةةواح  الصةة  
 الق  ن الك مير وامقيقة أن اللغة ل ميكن أن تتعايض  ء ال واايع املوثوقة اليت أق ها الةاع وتواعقة  ء الة ائيلياع.

حتتملهةةا اللغةةةر وعليةة  ميكةةن يد هةةآ  املةة وايع  وِ ةةن النتةةائِ  الةةيت توصاةة  لةةا البحةةث  وجةةود كوةةإ  ةةن الةة واايع الةةة ائيلية ل
 ويةقا ها ملا تتسبب     ن ةوظ عهم للق  ن الك مير وتاتية عن  اية النصر ويةاظا لإلةاع واانبياظ.

  

                                                           
1 @gmail.comnadaher79   
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 ابلنص القرآين يف شرح األلفاظ وإدراک املعايناستشهاد أهل اللغة 

 ر1 الد ضو
   ن يوة   ن  دا(ر اجلةائ  4والقانون جبا عة اجلةائ   الب دکتويا  الا يعة 

  أةتاة  تعاقد  ء  عهد العلوع الةا ية جبا عة  هيد محّة خلت ر ولية الوادلر اجلةائ (
 ملخص املداخلة

  سم هللا ال محن ال حيم
 ةةةنِير حمّمةةةدب  ةةةن عبةةةد هللار عليةةة  أعتةةة  اممةةةد ب يّب العةةةاملنير حةةةحل يبلةةةَه اممةةةُد  نتهةةةا ر والّصةةةاا والّسةةةاُع علةةةى النةةةيّب اا

الّصاا وأ كى الّتسليمر و عد  عإن هللا أنةل الق  ن  لسان ع يب  بنير وجعَلُ   يةةي حتةّدى  ة  عصةاحَة العة ِب الةيت يتبةاَهْوَن ملةا 
ةةا ويجةةةيا ا كةة  وادبر قةةال تعةةاىل  َقُةة  لاةةِئِن اْجَتَمَعةةِة اِلنةةاُ  َواجْلِةةنُّ َعلَةةى أَن أَیْتُةةواْ ِمِوْةةِ  َهةةَآا  ا كةة  اندبر ويتغنةاةةْوَن ملةةا هةجي

[ر عةةأعجَةُهم  لركةة  وأملةةَ ُهم معنةةا ر وقةةال الوليةةُد  ةةن 88اْلُقةةْ  ِن لَ أَیْتُةةوَن ِمِْولِةةِ  َولَةةْو َكةةاَن  َةْعُتةةُهْم لِةةبَةْعضب َظِهةةإيا   الةةة اظ 
"وهللا يّن لةة  مةةاوار وين عليةة  لطةةاوار ويّن أةةةرل  حةةني مسةةَء القةة  َن  ةةن النةةيّب صةةلى هللا عليةةة وةةةلم   -وهةةو كةةاع -املغةةإا 

 لةُمْغِدٌطر وين أعا  ملوِمٌ ر وينّ  ليحطم  ا حتت ر وينّ  ليعلو و ا يُعلى علي ر و ا يقول هآا  اٌ ".
التموية   ةن  يانة  ا  انربى اللغويّون لدياةة الق  ِن والغوِ  ا  عاني  والنةاْهِ   ن َ ِعيِنِ ر كما تسا قوا لاقتباس  ةن  ا تة  و 

كةةّ  قواعةةِدهم وتطبيقاهتةةار وأحبةة وا  عيةةدا ا أعكةةاي  لعلِمهةةم أبناةةُ  هةةو الساةةبيُ  ااّول لتقةةومي اللسةةانر وتقويةةة اجلَنةةانر ويدياك 
ةةُآو   ةة جعهم ا  ع عةةة املبةةاين ويدياك املعةةاينر و ةةن هةةآا املنطلةة  يُطةة ع ال ةةكال اآلل  يىل أّل  ةةدى اعتمةةد ْع البيةةانر واذا

 اللغة على النص الق  ين ا   جعّية املبىن واملعىن؟ و ا ديجة يْةهاع الق  ن الك مي ا حتديد دللع االراظ؟ 
ل ييب أّن الق  َن الكة مَي  صةدٌي  ةن  صةادي اللغةة ا املبةاين واملعةاينر وا هةآ  الويقةة البحويّةة املوةةو ة  ةة  "اْةِتاةَهاد أَْهةِ  

َعاين" ةةيأل  يةاٌن لوصةول اللغويةة املسةتنبطة  ةن القة  ن الكة مير وأیل أيتةا اللَُّغِة ِ لناصِّ ا
َ
لُقْ  ينّ ِا َ  ِْع ااَْلَراِظ ويْديَاِك امل

 يةةاُن الةةداوِي الةةاّع للةةّنص القةة  ين ا تع يةة  أصةةول املبةةاينر وا حتديةةد عصةةول املعةةاين؛ وةلةةر  لتمويةة  لةتاةةهاد أهةة  اللغةةة 
 حتديد دللع االراظ و  حها. لق  ن الك مي ا 

هتدُ  هآ  الدياةُة يىل ال ادِا  دوي الّنص الق  ين ا حتديد ةةا ة املبةاين وتركيةر ي ةو  املعةاينر وهتةدُ  أيتةا يىل  يةان 
  ةةوادي الةةةة م الركةةة ل الةةآل تتجلةةةى  وي  نتيجةةةةي لتوظيةةة  الدياةةةاع الق  نيةةةة ا الدياةةةةاع اللغويةةةةر وةةا يُنةةةِتُ  حقةةةا لغةةةوايً 

 وعك اًي واةعيا.
  

                                                           
1 eettaalleebb@gmail.com 
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(1) 
 املنهج املوضوعي يف دراسة النص القرآين )دراسة نقدية(

 1  مي حممد قوامسية
  أ والقاةم ةعدهللا(ر اجلةائ  2جا عة اجلةائ  ر  البة دكتويا   ةنة ولوة(

 امللخص
 ةةهد العصةة  امةةديث اهتما ةةا كبةةإا  لدياةةةاع ااد يةةة و ناهجهةةا ا دياةةةة أةةةلوب الةةنص القةة  ين ر حيةةث كانةةة الةة ايدا 
للمةةةنه  ااديب الةةةآل  لةةةة أصةةةول  ا اةةةةت داع املةةةنه  املوضةةةوع  ا دياةةةةة القةةة  ن الكةةة مي ر وضةةةوعا  وضةةةوعا ل ةةةةويا 

   .ةويا
 ب  املةةنه  املوضةةوع  ا دياةةةة الةةنص القةة  ين  دياةةةة نقديةةة ( ر املعنونةةة انطاقةةا  ةةن هةةآا  ةةةه عجةة  هةةآ  الويقةةة العلميةةة

 ويط ع هآا العنوان ي كالع  تنوعة نآك   نها  
  ا املقصود  ملنه  املوضوع  ؟ -
  اه  ااةا والقواعد اليت يعتمدها هآا املنه  لدياةة النص الق  ين ؟ -
 الق  ن الك مي ؟ه  املنه  املوضوع  ععا هو اانسب لدياةة  -

ةةةنعتمد  ليةةاع الوصةة  والتحليةة  الةةيت حتقةة  هةةد  حبونةةا هةةآا واملتموةة  ا االوصةةول يىل  رلإلجا ةةة عةةن هةةآ  ال ةةكالع
 . نه  أديب كا    ا   لدياةة النص الق  ين الك مي

  

                                                           
1 mrymrym8@gmail.com   
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(8) 
 (دراسة ِحجاجية يف آايت قرآنية) أثر أسلوب الكناية يف إقناع املتلقي

 ر1مجال عةية أ ني أ.ع.د. 
 قسم اللغة الع  ية رعاكليت  دابر جا عة ةويان

 ملخص البحث:
اممةةةد بر والصاةةةاا والساةةةاع علةةةى يةةةةول هللار و عةةةد  عتعةةةد اللغةةةة الع  يةةةة  ةةةن أمجةةة  اللغةةةاع وأوةةةةعهار و ةةةن أدط  باحوهةةةا 

أتثةإاير وأمجلهةا تصةوي اير وأكملهةا أتديةة للمعةىن املة اد؛ ية علةم البيةان حيةدث ااةاليب البيانيةر عإهنا أنرةآها ةةح اير وأكو هةا 
أثةة اي ا نرسةةرر ويسةةمو  عا رتةةرر وي هةة  ِحسةةرر و ةةن ااةةةاليب البيانيةةة أةةةلوب الكنايةةةر وهةةو ياةةرتك  ةةء  إهةةا  ةةن 

تةةأثإر عقةةد يوجةةد عيةة   ةةا ل ااةةةاليب  ةةن حيةةث املاحةةة والعآو ةةةر يل أنا اةةةلوب الكنايةةة لونةة  اخلةةا   ةة   ةةن حيةةث ال
يوجةةةةد ا  ةةةةإ ر عهةةةةو  ةةةةء ي تاعةةةة  وقواتةةةة  ميتةةةةا   لقنةةةةاع؛ انةةةة  ل أیتيةةةةر  لةةةةدعوى يل و عهةةةةا دليلهةةةةار وين وجةةةةد ةلةةةةر ا 

 عإن  ةال ا الكناية وع ض  ا  إها. -كالتابي  والةتعايار..-ااةاليب اا  ى
أةةةةلوب الكنايةةةة لقنةةةاع املتلقةةة  ويةعانةةة ر وهةةةآا املوضةةةوع يةةةد   ضةةةمن  لةةةآا يأيةةةة أن أقةةةدع حبوةةةاي ملةةةیمت كم العلمةةة  عةةةن  أثةةة 

يقنةةاع املتلقةة ر والتةةأثإ عليةة ر  -كمةةا تقةةدع-الدياةةةاع اللسةةانية أو ااد يةةة امجاجيةةة؛ ية املقصةةد ااةةةىن اةةةلوب الكنايةةة
ا اي ا أداظ املعةاين وتصةوي ها واةتحسنُة أن يكون اجلانةب التطبيقة  ا  ايع ق  نيةة؛ ية الكنايةة الق  نيةة تقةوع  نصةيبها كة

 إ أداظر وه  حيناي يامسة  صويا  وحيةر وحيناي  ید ة  هآا ةر وحيناي  ةوجةا تةنقاي ملعةىن الكبةإ ا اللرةظ القلية ر وكوةإاي  ةا 
علمة  عةن القة  ن تعجة امقيقة أن تیدل املعىن كما أدت  الكنايةةر ا املواضةء الةيت ويدع عية  االكنايةة الق  نيةة؛ مث  ةیمت كم ال

الكةة مير عةة ث ع أن يكةةون عنةةوان البحةةث هكةةآا   أثةة  أةةةلوب الكنايةةة لقنةةاع املتلقةة   دياةةةة حجاجيةةة ا القةة  ن الكةة مي(ر 
وميتةةةا  هةةةآا البحةةةث عةةةن  ةةةإ   ةةةن البحةةةوث عةةةن الكنايةةةة ا القةةة  ن الكةةة مير  ةةةن حيةةةث ينةةة  ي كةةةة علةةةى دوي الكنايةةةة لقنةةةاع 

واملةةنه  الةةآل يسةةلك  الباحةةث هةةو املةةنه   الةةدعوى الةةيت يةة اد يثباهتةةار عدياةةةتنا حجاجيةةة. املتلقةة ر وتةةرب  كوهنةةا دلةةياي علةةى
املتكا  ر ية يقوع  ةتق اظ ااةاليب الكنائية ا القة  ن الكة مير و ةن مث حتليلهةا حسةب اآلليةاع امجاجيةةر  غيةة الوصةول 

البحةةث  ةةن   قد ةةةير ومتهيةةدر وثاثةةة  باحةةثر ا ويتكةةون  يىل  ةةدى أتثةةإ هةةآ  ااةةةاليب الكنائيةةة علةةى املتلقةة  ويقناعةة .
التمهيد أ نّيُ  رهوع الكناية وأقسا هار وامجةا  و لياتة  إبجيةا ر وأ صةص املباحةث الواثةة  لدياةةة التطبيقيةةر حيةث أقةوع 

علةةى ا املبحةةث ااول  عةة ض اآلايع الق  نيةةة الةةيت هةة   ةةن قبيةة  الكنايةةة عةةن الصةةرةر وأةكةة   ةةدى أتثةةإ هةةآا ااةةةلوب 
املتلق  اقناع  وع  اآللياع امجاجية البيانيةر واملبحث الواين  عةن الكنايةة عةن املوصةو ر واملبحةث الوالةث  عةن الكنايةة 

 عن الصرة  لط يقة نرسها. مث أةك  أهم النتائ ر و ن مث تسجي  املصادي وامل اجء. 
 .ةر الق  ن الك ميأةلوب الكنايةر يقناع املتلق ر دياةة ِحجاجي الكلمات املفتاحية:

  

                                                           
1 jamal.amin@soran.edu.iq   
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(3) 
 االتساع الداليل لألبنية الصرفية يف تفسري االمام حممد متويل الشعراوي املصري

 1عبد الك مي محود. 
 اجلةائ  - حث  مل كة الو ين للبحث ا اانو و ولوجيا الجتماعية والوقاعية وه ان

 الدراسة ملخص
تعد عاقةة الناحةو والصة    علةم الترسةإ  ةن أهةم املاةكاع الدقيقةة الةيت أحةا ملةا اللغويةون واملرسة ون علةى وجة  ةةواظر 
وقد ياعوها اهتما اي واع اي ححل ينا  عض العلمةاظ كةان جيعة   ةن يعة اب القة  ن علمةاي ويعةد   ةن عة وع علةم الترسةإ ل النحةو 

ه( تعلةةةم النحةةةو واادب 161وقةةةد ا ةةةرتط املرسةةة  اجلليةةة  الواحةةةدل ع   (،6/626.. كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون 
ينا   ي   ع عةة ترسةإ كةاع اهلل تعةاىل تعلةم النحةو واادبر عإهنمةا عمةدم  ويحكةاع »للآين ميايةون  هنة الترسإر عقال  

النةةاديار والتاةةبيهاع البديعةةةر واملاحةةن  أصةةولمار وتتبةةء  نةةاه  لغةةاع العةة ب عيمةةا حتويةة   ةةن الةةةتعاياع البةةاه ا واا وةةال
 (6/22التفسري البسيط، الواحدي   «.الغ يبةر والدللة  للرظ اليسإ على املعىن الكوإر وا ل يوجد  ول  ا ةائ  اللغاع

ر ع( ا ترسةةةإ  قيمةةةة علةةةم اللغةةةة و سةةةتوايهتا4991-ع4944وا هةةةآا املنحةةةىر مل يغرةةة  ال ةةةاع حممةةةد  تةةةوي الاةةةع اول   
" وأصةةولم وأحكةةا هم ودللةةتهم. عكةةان  النحــو والصــرفعهةةم كةةاع اهلل و اصةةة علمةة  "  واعتربهةةا أحةةد ال كةةائة ال ئيسةةية ا

كوإاي  ا يبدأ اآلية  ع ض املسألة الناحوية والص عيةر وميهد  سیال َنول أو صة ا وياة ع ا الترسةإ  ةآك  املة وايع املةأثويا 
  أّن  ع عة الراع   ن املرعول واملبتدأ  ن اخلرب.. هو  ع عة  قصدية الق  ن و تطلبات . و ا جادع    ق حيت ر ان  أديك

وملةةا كةةان املعةةىن يكةةون ا أحةةوالب كوةةإاب كمعةةىن املتةة  وامةةال والةةةتقبال والراعليةةة واملرعوليةةة و إهةةار وكانةةة اماجةةة يىل  
ى ةلةةر املعةةىن  عينةة ر علهةةآا وجةةب الّتصةة ي  وا ةةتاُ  الّدللةةة علةةى كةة  حةةالب  اّةةةةي مل يكةةن  ةةّد  ةةن لرةةظب  ةةا  يةةدل علةة

اا نيةةةة  لةةةةايدا والةةةنقص والّتغيةةةإ وَنةةةو ةلةةةرر ليةةةدّل كةةةّ  لرةةةظب علةةةى املعةةةىن املةةة ادر َنةةةو َضةةةَ َب َيْتةةةِ ُب اْضةةةِ ْبر لَ َتتةةةِ ْبر 
 َضاِيْبر َ ْتُ وبر عك  حتول ا الصيه يل ويد حتول ا املعىن والدللة. 

اةةتكهاي اآلايع واجلمة  الةيت يقةوع عليهةا الةديس الصة ار واضةعاي نصةب عينة  البيةان  للص   تقوع على و عاجلة الاع اول
وال اه وحسن الع ضر حبيث مل يق  عند املصطلحاع الص عية  وق  التنكإ والتقسيمر ويمّنا حاول ي  ا  املعةاين النا ةة 

  عن ك  صيغة.
مث  ينةةا دللع املاةةتقاع  لصةةيه الصةة عية ودللةةة ااو ان عيهةةار مث املصةةديروقةةد يكةةةان ا هةةآ  الدياةةةة علةةى  عةةض  سةةائ  ا

    اةم الراع ر اةم املرعولر الصرة املابهةر صيغة املبالغةر اةم الترتي ر واةم الة ان واملكان(ر و سألة ال تقاط.
 اهلدف

ا اجلملةة الق  نيةة وعاقتهةا  لترسةإر يْة  و ةدى اتسةاعها الةدلي  َنن ن يةد ا هةآا املقةاع أن نكهة   عةض املسةائ  الصة عية
ا  د ة كتةاب اهلل وتعةاىل ولصةيانة اللغةة الع  يةةر وَنةن ل نبحةث  كان ديدن الاع اول جع  "علم الص   أو التص ي "

                                                           
1 hamou.abdelkrim@gmail.com   
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ايعر عن التقعيد الص ا  قصد  ا نبحةث عةن كيريةة التةةاع الاةع اول  ملةنه  الصة ا وقتةااي  ا أتديةة املعةىن املة اد  ةن اآل
 واملقاع ل يسعنا أْن نآك  ك   ا أويد   ن تعليقاع و  وعر ولآا اعتمدان القتصاي على  عتها وأعتلها ا يتيان املعىن.

 االشكالية
 تنطل  هآ  الدياةة  ن أةئلة  سيطة حمويها 
 ةاع الاةع اول ا ترسةإ ؟ ويىل و ا ه  دللع اا نية الص عية اليت أيودها ال  ا  عىن التساع الدلي ا الديس الص ا؟

  أل حد ميكن للديس الص ا أن حيق  وجو  النكم والعجا  والبيان املتصلة  لق  ن الك مي؟
 ا اا إ أن    ن اهلل عة وج  أن يوعقنا ا هآا العم ر وينإ   يقنا ملا عي   إر واهلل املوع  وعلي  التكان. 
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(63) 
 تعزيز مفهوم التعايش السلمياخلطاب القرآين وأثره يف 

1ع.د. حق  محدل  ل  العةاول. 4
 

 املدي ية العا ة لرت ية دايىل -و ايا الرت ية
 رةاملة  ياد دعبا  ع.ع.. 1

 ليبيا -حماض  ا جا عة امل قب
 ملخص البحث

عهةدى والةآل أ ة   امل عةى عجعلة   وةاظا أحةوى ر وأصةل  وأةةلم علةى  ةن أيةةل   اممد هلل الآل  ل  عسوى والآل قدي
 اهلل للناس كاعة  اإا ونآي ار صلى اهلل علي  وعلى  ل  وصحب  أمجعني و ن تبعهم إبحسان اىل يوع الدين ر و عد 

تمعةةةاع علةةةى التةةةغوط وةةةا ل  ةةةر عيةةة  أن التعةةةايش هةةةو امةةة  اا وةةة  والعةةةا  ااعتةةة  والسةةةبي  ااقةةةوع لكةةة  تتغلةةةب ا 
القتصادية والجتماعية والوقاعيةر والتعايش هو الط ي  الوحيد للحراظ على القيم واملةويووع الةيت تةدعو اليهةا كة  ا ةة  ةن 

 اا م.
وقةةد دعةةا الةةةاع وعةة  أدلةةة  ةةن القةة  ن والسةةنة وعهةةم صةةدي اا ةةة ااول  ةةن أهةة  البيةةة والصةةحا ة اىل التعةةايش  ةةني النةةاس 

لةةى ا ةةتا  قبةةائلهم وعاةةائ هم وأجناةةةهم وأدايهنةةم وألةةواهنمر ودعةةا ايتةةا اىل التسةةاكن والتجةةاوير وعليةة  عقةةد مجمةةوعهم ع
  أصبح التعايش  ني الاعوب قدميا وحديوا ض ويا  لجئة ل د  نها ول  نا  عنها.

                                                           
1 ohaki94@gmail.com   
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(66) 
 (املصري مثاالً  شعر ابن نباتة) التناص القرآين وأثره يف بناء النص

 1الاك ل عليول ةنيحممد اي الدكتوي
 جا عة الكوعة   كلية الرت ية للبناع

 امللخص
ينبغ  التآكإ أبّن قتية الس قاع ا كتب النقد والبا ة احتلةة  كانةة    وقةة ليتبا هةا  ا ةاط ا عكة ان الةةا  ر 

ويجةة اظاع حتققهةةا  غيةةة حتقيةة  هةةد  عةةاع ةل  نيةةة قائمةةة وقةةد انعكةةا هةةآا التوجةة  علةةى  رهو هةةا و بيعتهةةا الصةةطاحية 
على التتاد  مء  ني الربهنة على  الوباع( ا ض ويا اتباع الاح  للسا  . وتر  هآا السلوك علميةاي ا كتةا ع الاةع اظ 

  النّقةةاد عيمةةا  مكةةم علةةى  عتةةها  لسةة قة احملتةةة. ومل يبةة  ةةةوى املسةةاحة التةةيقة  ةةني التةة ويا وام يةةةر وعيهةةا اَنصةة  عمةة
وةم  ة "حسن التباع" و "ةا ة ال تةداع" و "التوليةد" ... ا . وقةد تنةاول النقةاد هةآ  الكةاه ا  اةك   كوّة  ر  ةإ ان 

تب   دون ةحاب وط  ومل يبَ  ا ااع  البحو   إ اضاظاعب قليلة تُنبئ عن وعة  حمةدود  طبيعةة ال ةداع   عكم جهودهم
قائم على  الت ي ( الآل كان   ادعةاي للكةآب عنةد هةیلظ النّقةاد.  ةن مث تناولنةا ا هةآا  –ة  ا أةا –الاع ل الآل هو 

البحةث  بحوةني تناولنةةا ا املبحةث ااول  عةةد ان ع عنةا  عةةىن التنةا  لغةةة واصةطاحاي واملسةةاي اللغةول والرةةين لةآا املصةةطلح 
 السطحية و العمة ر ا ةا ا املبحةث الوةاين تناولنةا التنةا  علسرة التنا   ني ااث  والنص و ن مث تناولنا علسرة التنا   ني

 الق  ين ا  ع  مجال الدين  ن نبات  املص ل   وال( الآل مج  ا عاي  وضمنها  ايع الق  ن الك مي.

وع ال جة املنه  التحليل  وتتبةء املرة داع ا الةنص القة  ين و عانيهةا وحتليلهةا. ويتطلةب هةآا املةنه  على أن البحث اةتعم 
يىل الق  ن الك مي و عض كتب املرس ين وكتب القد اظ كالبيان والتبيني والعمدار واملوة  السةائ ر وكتةاب الصةناعتني و إهةا. 

 ةةةةن  صةةةةادي اللةةةةاع الاةةةةع ل الةةةةآل يتةةةة ظ للاةةةةع اظ الةةةةديبر  انةةةة   صةةةةدي  هةةةةم ول  ا ةةةةة  ةةةةن العةةةةودا اىل الةةةةنص القةةةة  ين
 و ةن قة اا  ةع  ا ةن نباتةة دللةة وال ؤيةة او علةى  سةتوى التاةكي  والصةيا ة.يستلهمون  ويقتبسون  ن ر يْن علةى  سةتوى ال

أ ةةآ جمةةالي واةةعاي ا  ةةع   ؛ لعطةةاظ  ةةع    صةةداقية ومتيّةة لةةدللع النصةةو  الاةةع ية. انطاقةةاي  أّن التنةةا  القةة  ين يتتةح
البنةاظ الاةع ل ل يعةين عنةد هةیلظ اكوة   ن  صداقية اخلطاب الق  ين وقداةت  واعجا  . ية ين الةتعانة  لنص الق  ين ا 

 ن توكيد الدللة الاع ية للوصول يىل املعىن امل ّكةر وهو  ةا يقا لة  الةتاةهاد ا النوة ر لكنة  ا الاةع  اكوة  ت كيةةاي وكواعةةر 
 وعي  تصّ   ولو  ري   لنص الق  ين ليتساوط والنص الاع ل.
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(12) 
 األمانة و التحريفترمجة معاين القران الكرمي بني 

 )سورة الفاحتة من العربية إلی اإلسبانية أمنوذجا(
   ا ( أةتاةا حماض ا قسمر 1حساين ةهاعد. 

 اجلةائ  امحد  ن  لةر 1 عهد الرتمجةر جا عة وه ان
 امللخص

والةةيت ت مجةةة يىل أكوةة  الّلغةةاع  . يةةةالع   يىل لغةةاع  ةةإ القةة  ن ترسةةإاع ملعةةاينيتتةةّمن هةةآا البحةةث  ةةد ا يعةةا  قتةةية 
وهةةة  لغةةةتهم ااع ويلةةةی ةةةةائ   الرايةةةةية ا ت مجةةةة القةةة  ن يىل الرةةة س و اليةةة انيني ااويو يةةةة و اآلةةةةيوية وااع يقيةةةةرحيث ةةةةب 

 .االسن ححل ألسن ااع يقية واا  يکية
و لقةد ظهة  النقةةاش و اجلةدل ا قتةية  اةة وعية ت مجةة القة ان الكةة مي  نةد القةدمي لةةدى عقهةاظ املسةلمني  اصةةةر عمةنهم  ةةن 

ه  لغةإ العة ب  لغةتهمر انة  لةيا مقةدوي هةیلظ أ ع هد  الرتمجة  دعوى أن دعوا الةاع  املتمنة ا الق ان جيب أن تبلّ 
ااقواع ق اظت  و عهم   لسان الع ب. و ةهب  عةض هةآا الر ية  يىل أن ت مجتة  واجبةة. و  ةن الرقهةاظ  ةن  نةء ت مجةة القة ان 
ىل  ةةدعوى أنةةة   عجةةةا  لركةةة  و  عنةةا ر علةةةيا ا الوةةةء حماكاتةةة   رتمجةةةة يىل لغةةة أ ةةة ى. عتةةا عةةةن أن ت مجتةة  قةةةد تةةةیدل ي

و ا تةد هةآا اجلةدل ا هةآ  القتةية يىل  ركة ل الةةاع ا عصة ان  حت ي   عاني   سبب ةوظ الرهم أو اخلطةأ ا الترسةإ.
 هآا ر عكه ع الرتاوى والدياةاع اليت حتّ ع أو  ية ت مجة الق ان.

يتةةا الجا ةةة عةةن أةةةئلة هةةآ   اصةةة وجيةةةا عةةن  وضةةوع املدا لةةةر تبقةةى تراصةةي  املدا لةةة تعةة ض عنةةد اللقةةاظر حمةةاولني أ
 ا حكم ت مجة الق ان الك مي  ةن  ةإ الع  يةة؟ هة  قة اظا القة ان الكة مي  غةإ اللسةان العة يب يمث؟ و  ةإ ةالةر  ةن عدا  ان  
 ال كالع.

 املصداقية. الق ان الك مير التح ي ر اا انةر املرتجمر اللغة الع  يةر اللغة ااجنبيةر املتلق ر الكلمات املفتاحية:
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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(60) 
 بني الرؤية القرآنية والنظرة البشرية  إشكالية االختالف

 (قراءة يف مناذج من كتب التفسري اإلسالمية)
 1أ.ع.د. وةاع حسني جاةم العبيدل

 ر الع اطأقساع     ركلية ال اع الكاظم  ع(
 ملخص البحث

 رهةةوع ال ةةتا ر ةلةةر املرهةةوع الةةآل دايع حولةة  ي ةةكالٌع كوةةإا ا تلةة  يسةةتع ض البحةةث  وقةة  القةة  ن الكةة مي  ةةن 
أصةةحاملا ا توجهةةاهتم املآهبيةةةة أو الرك يةةة اا ةة ىر ية ينكةةةُ  كةة ُّ واحةةدب  ةةةنهم يىل  ةةا ينسةةجم وتلةةةر املبةةاد  ال اةةةة ة ا 

 ةن  ةةإ  ا اةةتجائ  املرةةاهيم ةهنة ر وعلةى أةاةةةها يُكيّة  املرهةةوع الةآل يتناولةة   ةن القةة  ن الكة مي؛ لُيوبةةة أنة  ااصةةوب 
و يةان  قاصةةدها. وقةةد حةاول الباحةةث أْن ُيصةةغ  يىل صةوع القةة  نر ا  يانةة  ةلةةر املرهةوعر  تجةةّ ديا  ةةن كة ِّ  ةةا هةةو  ةةاي  

 النصر و ستعينيا ا الوقة نرس  ما أضاظ   رس و املسلمني على ا تا   اايملم الرك ية. و ن هللا التوعي .
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(67) 
 )االستفهام أمنوذًجا( صَّويت وأثره يف الّداللة القرآنيةالتَّحبري ال

 1ااةتاة املاايك الدكتوي  نصوي حممد أمحد يوة 
  اليةاي رجا عة املدينة العاملية   يديو(ر كلية العلوع الةا ية

 ملخص البحث

الصاوع  لق  ن الك مير وتعددع ااحاديث الاا يرة ا ةلر؛ عمنهةا   ةا يوا  لقد حواة السُّناة النابوية املا عة على حتسني 
الةةرباظ  ةةن عةةا ب يضةة  هللا عنةة ر قةةال  قةةال يةةةول هللا صةةلى هللا عليةة  وةةةلم  " يِّنةةوا القةة  َن أبصةةواتكم"ر و ةةا يوا  أ ةةو ه يةة ا 

مل يَةةتغنا  لقة  ن"ر و ةةا يوا  أ ةو  وةةةى اا ةةع ل  يضة  هللا عنةة ر قةال  قةةال يةةول هللا صةةلى هللا عليةة  وةةلم  "لةةيا  ناةا َ ةةنْ 
ر عقا ةا يسةتمعان لق اظتة ر  يض  هللا عن ر أنا النيب صلى هللا علي  وةلم وعائاة يض  هللا عنها   اا    وهةو يقة أ ا  يتة  لةياي

 ةةر البايحةةة و عةة   مث  تةةيار علمةةا أصةةبح لقةة  يةةةوُل هللا صةةلى هللا عليةة  وةةةلم أ   وةةةىر عقةةال  "اي أ   وةةةىر  ةة يعُ 
ُع لر حتبإيا.  عائاةر وأنة تق أ ا  يترر عقمنا عاةتمعنا"ر عقال ل  أ و  وةى  أ ا يين اي يةول هللار لو علمُة مربا

و عةةىن التاحبةةإ  التاةةةيني والتاحسةةنير عاملقصةةود  تةةةيني الصاةةوع وحتسةةين   ةة . وا قةة اظا القةة  ن الكةة مي حُبسةةن الصةةوع وجةةودا 
 ْعويا للقلوب على اةتماع  وتد    والصغاظ يلي .ااداظ  ةَ 

لة جبمال الصاوع الآل ت مع ااُةن يلي ر وا يیدل يىل ةة عة د ةول املعةىن للقلةبر كمةا أنا  ول خيرى أنا التاحبإ وثي  الصِّ
 الق  ين. التاحبإ الصاول ينهض لتحقي   اية  همة تتمو  ا الكا  عن الدللة املقصودا  ن الناصِّ 

قةيم ويُةَعدُّ التانغيم  ن  كاه  التاحبإ الصاول حيث ينا ل  دوييا كبإيا ا الكا  عن الدِّللة الق  نيةر عهةو موا ةة عا ةاع الرتا 
قةيم عةواني للقةاي  للوقةو  علةى   ن الكاع املكتوبر عيكون عواني للمستمء على عهةم املعةىن املة ادر كمةا كانةة عا ةاع الرتا

 عىن امل اد.امل
لةآا عقةد  ثة ع املاةايكة ا املةیمت  الةداوي العةرتاض ااول للقةة  ن الكة مي واللغةة الع  يةة  الدياةةاع اللغويةة وااد يةة(ر والةةآل 

 4-3تقيمةة  جا عةةة ك دةةةتان الي انيةةةر  ةةء جا عةةة  ةةالاي املاليةيةةةر وجا عةةة ةةةويان إبقلةةيم ك دةةةتان العةة اطر ا الرةةرتا  ةةن 
  بحث عنونت   التاحبإ الصاول وأث   ا الّدللة الق  نية  الةترهاع أمنوةجيا(.ع 2221 ايس 

   خطة البحث
  عيهةةةا  يةةةان أمهيةةةة البحةةةثر وأهداعةةة ر املقد ةةةة ملقد ةةةةر وثاثةةةة  باحةةةثر و امتةةةة  -ماةةةيئة هللا تعةةةاىل-ةأقسةةةم هةةةآا البحةةةث

ةلة  ملبحةثا و اكلت ر والدياةةاع السةا قةر و ةنه  البحةثر ويجة اظاع البحةث.  ااول  التاحبةإ الصاةول واالرةاظ ةاع الصِّ
 الواين  عناية علماظ التاجويد واملرس ين  لتانغيم. املبحث أُعا ِّ  عي  معىن التاحبإر والتانغيمر التاحبإر والتاغينر والتالوين الصاول.

  اخلامتة  عيها أهم الناتائ  والتاوصياع. التانغيم ا ي  ا   صائص الةترهاع.املبحث الوالث  دوي 
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(65) 
 ،اهلرمنيوطيقا وأتويل النص القرآين

 ه(672دراسة يف )اعجاز البيان يف تفسري أم القرآن( لصدر الدين القونوي )
 1 وع  جميد ليلو ع.د.

  يسان -الع اط 
 لخصامل

ي كانيةةة تطبيةة   نةةاه  التأويةة  امديوةةة علةةى النصةةو  املقدةةةة وأولةةا القةة  ن حتةةاول هةةآ  الدياةةةة أن  يةةب علةةى تسةةاؤل 
الك مير ية ميو  التأوي  الوج  اآل   للنصر  ةن هنةا تنطلة  ي ةكالية البحةث الةيت حتةاول الجا ةة عةن ةلةر ا ضةوظ دياةةة 

ةر و يةةان ال ةةتا  ا املرهةةو نير  ةةء  رهةةوع التأويةة  ا القةة  نر و رهةةوع ال  نيو يقةةا أو نك يةةة التأويةة  ا املنةةاه  امديوةة
ه( 272حتديةةد  ا ةةح التأويةة  عةةن صةةدي الةةدين القونةةول   ي كانيةةة الةةةترادا  ةةن  عةةض املعطيةةاع لتحليةة  النصةةو ر مث

ه(ر وأةةةةتاةا ميةةةدي اآل لةةة  238و نهجةةة  ا أتويةةة  الةةةنص القةةة  ين  وصةةةر  علمةةةا  ةةةن أعةةةاع الع عةةةان وتلميةةةآا ل ةةةن عةةة يب  
ص   ني التصو  والع عان(ر مث  يان  دى تواع  ةلر  ء نك ايع التأوي  امديوة  ال  نيو يقا(ر ملةا ه(  وحلقة الو 787 

متتلك  املنكو ة الرك يةة الع عانيةة  ةن اةةرتاتيجياع تةی ن  تعدديةة القة اظاع واتسةاع التأوية   سةعة يؤيةة العةاي ر  ةن  ةال 
 هان.اةتنطاط النصو  والهتداظ  نوي الق  ن والع عان والرب 
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(61) 
 التَّمثُّل السَّردي للتأريخ يف النص القرآين

 ( ديس  ساعد  1دعاظ عادل عبد الك مي  ل عةو 
 ر الع اط دي ية ت  ية ال صاعة الوالوةر و ايا الرت ية

 ملخص البحث

للباةة ية مجعةةاظ أتييةةخ اا ةةم وامتةةاياع والوقاعةةاع والا صةةياع يعةةدُّ القةة  ن الكةة مي  ةةن أقةةدس الووئةة  العامليةةة الةةيت نقلةةة 
اجلمعيةةة والر ديةةة املواجهةةة للمعطيةةاع التأيخييةةة  نةةآ  ةةدظ اخلليقةةة وعلةةى  ةة ِّ العصةةوير ووةةا ا ةةتم  عليةة   ةةن حيويةةاع التاتبةةء 

ر ةل القة ننير عةادر الس دل لقصص اانبياظ وامللوك والسةا ني وأحةوال الاةعوب واجلماعةاع  ةن أ وةال   ع عةونر قةايون
مثود( و إهمر الآل عة  عك ا الوجةود و ة هن علةى يعجةا  اخلةال . ية يقةدِّع الةنص القة  ين عةن   ية  السة د التةأيخي   مة  
 ةةا ةةةب   رةةاهيم ال  ةةاد واملوعكةةة والعتبةةاير عتةةاي عةةن تاةة يص  ليةةاع اجلةةدال واملناقاةةة  ةةء املنكةة ين وامل ةةالرنير ععمةةد 

ا ة  ةةا ةُكةة  يىل حت يةة  النسةةان  ةةن قيةةود الة كةةان  املكةةان  الة ةةان( وأةةةواي ال قعةةة احملليةةة يىل عتةةاظاع  الةنص القةة  ين(  وةةة
خمتلرةةة تغةة س عيةة   ةةةآاي التركةة  والتةةد   ويعةةادا ينتةةةا  املعةةىن َلقةةد كةةاَن ا قصصةةةهم عةةربٌا ُاوي االبةةاب   ةةةويا البقةةة ار 

متواتةة  السةة دية ا الةةنص القةة  ينر للوقةةو  علةةى أهةةم ااهةةدا  (ر عجةةاظ هةةآا البحةةث ملناقاةةة  سةةاط التةةأييخ و 143اآليةةة 
  وجة النسقية  ني الس د والتأييخ.والسماع واامناط وامل  جاع اليت  لة يليها هآ  املةا

  

                                                           
1 areegalward27@gmail.comdoaaadel989@gmail.com/     

mailto:areegalward27@gmail.com
mailto:doaaadel989@gmail.com
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(17) 
 أثر القرآن الكرمي يف الشعر الفلسطيين "حممود درويش امنوذجا"

 ر1أمساظ علجية  و ايب
 اجلةائ   (ر1  أ و القاةم ةعد اهلل ا عةج ؛ البة دكتويا   ةنة ولوة(

 :امللخص
ااد يةةةة امل تلرةةةة ر انةةة  جةةةةظ و ةةةة ا حيةةةاهتم  ياةةةك  القةةة  ن الكةةة مي  نبعةةةا ثةةة اي ريلجةةةأ يليةةة  الاةةةع اظ وااد ظ ا أعمةةةالم

الاةع    ةوا  هم  سةتلهمني  نة   عانية  روقةد ايتةبيفضالتهم ا القة  ن الكة مي للتعبةإ عةن  رواةتنادا على هآا وجد الاع اظ
دينية أكوة   نهةا ةياةةية ريةا كية  أتثة  الاةع اظ  الرلسطيين  اصة  لق  ن الك مي  عتباي أن قتية احتال علسطني قتية

  وعرب ا الق  ن الك مي وكي  ت مجوها ا  ع هم ل عال املقاو ة والوويا؟ الرلسطنيني ما جاظ  ن قصص
 ا ة عن هآا السیال اعتمدان املنه  الوصر  التحليل  .ولإلج

  

                                                           
1 aldjiaasma73@gmail.com   

mailto:aldjiaasma73@gmail.com
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(68) 
 القرآن الكرمي واإلجنازات املعرفية املعاصرة

 (مصحف املثاين اإللكرتوين ملتشاهبات القرآن اللفظي؛ دور املعينات التقنية يف تسهيل ضبط متشاهبات القرآن)
   جا عة ال إ ةونكار مياندإب  ا  د. عل  ةا و  ر1 هدل  دع

 امللخص:
الق  ن الك مي واليا اع املع عية املعاص ا تسإ جنبا يىل جنب. ععلى ةبي  املوةالر ةكة  القة  ن الكة مي   احة  تطةوي اجلنةني 

ع  ةةن املع عةةة املعاصةة ا عجةةاظ العلةةم ليیكةةد دقةةة القةة  ن ا وصةة  تلةةر امل احةة . و ةةن اجلهةةة املقا لةةة  ةةن ةلةةرر اةةةتراد الةةةا
لناةةة  الةةةةاع وعلو ةةة . و ةةةن هةةةآ  العلةةةوع علةةةم "املتاةةةا   اللركةةة  ا الق  ن"رحيةةةث عُةةةين العلمةةةاظ  نةةةآ ال ط دع موضةةةوع 
املتااملاع ا القة  ن كمةا يةد ا كتةاب ديا التنةية  و ة ا التأوية  لل طيةب الةةكاا. وكمةا ناحةظ عةإن علةم املتاةاملاع 

الة ةةان كةةٌ  حسةةب املعطيةةاع املوجةةودا ا تلةةر احلُ قبةةة. ععلةةى ةةةبي  املوةةالر عةةإن كتةةب القةةدا ى   ا القةة  ن تطةةويع  تطةةوي
كانة تتسم  جلدية والعم  ا الط ع. مث تطويع اىل املتون عند ا تطوي العلم وأصبح املتون أحد أةةاليب تيسةإ وتسةهي  

 تاةا   الكتةاب" لَعلةم الةدين السة اول. وا العصة   العلم كمةا ا كتةاب "هدايةة املة مب و ايةة امرةاظ والطةاب ا تبيةني
امديث يد أن  باحث املتااملاع ا الق  ن تطويع لتتسم  سةهولة العة ض ةةواظ  ةن حيةث ع ضةها  لرتتيةب التسلسةل  
حسةةةب اآلايع والسةةةوي و للةةةوان  وةةة  كتةةةاب املةةةدهش ا ضةةةبيف املتاةةةاملاع للةةةدكتوي أمحةةةد  صةةةطرى  تةةةوي. وا اآلونةةةة 

عند ا تطويع أةاليب الطباعة أُلة  ُك تةب ا املتاةاملاع ا القة  ن كحا ةية ا نرةا املصةح  لتيسةإ الة   وع اا إا 
يليها  ةن قبة   الةب العلةم كمةا ا كتةاب  صةح  التبيةان املرصة  ملتاةاملاع القة  ن يعةداد ايةة  حممةد  يةو  . وا عصة  

 عةض املهتمةةني ا هةآا ا ةال. ولكةةن هةآ  التطبيقةاع ترتقةة   التقنيةةر انتاة ع  تةةء تطبيقةاع ا املتاةاملاع ا القةة  ن  ةن
 عةة ض املتاةةاملاع ا  اىل التوثيةة  العلمةة  وجديةةة الطةة ع وحسةةن العةة ض. و ةةن هنةةا جةةاظع أمهيةةة هةةآا البحةةث الةةآل يُعةةىن

د   ةن الق  ن  اك  يقم  يلكرتوين  ةت داع أحدث الوةةائ  امديوةة يضةاعة اىل جديةة البحةث و التوثية  العلمة  واعتمةا
صةةةة ع علمةةةة     ةةةةوط. حيةةةةث وضةةةةء الباحةةةةث أةةةةةا و عةةةةاي  لتسةةةةجي   ايع التاةةةةا   ونكإهةةةةا مث دي  يىل الةةةةةترادا  ةةةةن 
خم جةةةاع البحةةةث وتقةةةدمي تطبيةةة   صةةةح  املوةةةاين اللكةةةرتوين ملتاةةةاملاع القةةة  ن اللركةةة  امنوةجةةةا. مث وضةةةء الباحةةةث  طةةةة 

وةةةائ  التواصةة  الجتمةةاع  واملنتةةدايع اخلاصةةة. و تا ةةا عمليةةة لتنكةةيم ويش عمةة  تع يريةةة  ملصةةح  و ناةة  التوعيةةة عةةرب 
 .  ع الباحث ا امصول على العتماداع والتوثيقاع  ن اجلهاع ةاع ال تصا  وتقدمي توصيات 

 يا يف  صح  املواين  
 http://quranee.net/quran/index.php 

 
  

                                                           
1 mahdihero@gmail.com   

 
ا سح الكود 
  لكا إا

 

http://quranee.net/quran/index.php
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(63) 
 دراسة حتليلّية الحتجاج إبراهيم علی املشرکني

 )وفق نظريّة الّتواصل الّلسانّية(
 ر1د. ةودا    كّر ل

 الّتدييسّية ا الّلغة الع  ّية و داملار جا عة اخلواي  ّ ر  ه انر يي اناليئة عتو 
 امللّخص
 نةةآ الّومانينةةاع ا العلةةوع امل تلرةةة  نهةةا ااد يّةةةر الجتماعيّةةةر الوّقاعيّةةة والّاةة عّيةر وع عةةة  نكةة اّيع لسةةانّية حديوةةةظهةة ع 

هةةآ  الّنكةة اّيع   ةةن أهةةمّ  ؛ يّةةة و داملةةاالّلغةةة الع   ضةةمن عصةة ها الةةّآهيّب ا القةة ن العاةة ينر واهةةتّم البةةاحوون العةة ب  دياةةةتها
هةةآ  الّنك يّةةة  صةةطلحا  د لةةةويو ةةن جاکبسةةون  نكّ هةةار وين  الّةةيت يعتةةرب دل ةوةةةإ  یّةسةةها نك يّةةة الّتواصةة  الّلسةةانّية

الّلغويّةة الّسةا قة عنةد يّواد الّلغةة الع  يّةة و داملةا؛ وعة   جديدا ا الّلغة الع  ّية ولکن ل ّک أّن جةآويها ضةاي ة ا الّدياةةاع
لکةةّ  عنصةة  وظيرةةة ذةةتّص  ةة ر عالعناصةة  الّسةةّة  ةةء وظائرهةةا هةةی  نك يّةةة جاکبسةةون يّن الّلغةةة  تاةةّکلة  ةةن ةةةّتة عناصةة  و 

ر امل ِةةة  ووظيرتةة  الّتعبإيّةةةر امل َةةة  يليةة  ووظيرتةة  العها يّةةةر الّ ةةةالة ووظيرتهةةا الّاةةع يّةر قنةةاا الّتصةةال ووظيرتهةةا النتباهيّةةة
 ة. الّسياط ووظيرتها امل جعّية وترسإ الّلغة ووظيرتها الوصرّية أو امليتالغويّ 

هآا البحث حماولة ا تطبي  العناصة  الّسةّة  ةء وظائرهةا اخلاّصةة لل طةاب القة  يّن املتموّة  ا قّصةة احتجةا  ي ة اهيم النّةيّب 
 ع( علی املا کني والکّراي ا ةويا اانبياظر ويةديس دياةةة حتليليّةة عةن نك يّةة الّتواصة  املنسةو ة يلةی جاکبسةون  ةن جة ّاظ 

ظائرهةةةا جميبةةةا الّسةةةیالني التّةةةاليني   ةةةا  ةةةدی  طا قةةةة نك يّةةةة الّتواصةةة   ةةةء اخلطةةةاب القةةة  يّن املتموّةةة  ا تبيةةةني عناصةةة  الّلغةةةة وو 
 ا الّترسإ اجلديد  ن الق  ن؟الّتواص  ك يّة نأث   القصص الق  نّية؟  ا  دی

و ةةن املتوقّةةء امصةةول يلةةی أّن اآلايع الق  نيّةةة ةاع متاةةةک وانسةةجاع ةاّل  ةةني العناصةة  امل تلرةةة يقةةوع کةةّ   نهةةا  وظيرتةة  
اخلاّصةةة  ةة ر و ةةآلک تبلّةةه الّ ةةةالع والّتعةةاليم الليّةةة يلةةی املتلّقةةنير کمةةا أّن تطبيةة  اآلايع الق  نيّةةة  ةةء نك يّةةة الّتواصةة  ترةةتح 

ننا  رهم جديد وعمي  للّنصو  الق  نيّةة ويةیّدل يلةی ترسةإ جديةد  ةن القة  ن يتما ةی  ةء حاجةاع  عاقا جديدا أ اع أعي
 النسان املعاص . 

 .نك يّة الّتواص ر عناص  الّلغةر الوظائ  الّسّةر الّترسإ اجلديد اخلطاب الق  يّنر   يحتجا  ي  اهيمريسةئالکلمات الرّ 

 

  

                                                           
 soud42_moz@khu.ac.ir 

1
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(23) 
 اللفظ على أحد مدلوالته دفعا للتكراراستنباط األحكام الفقهية حبمل 

 (دراسة تطبيقية يف آايت من القرآن الكرمي)
 1أ.ع.د. عبد امللر عومان محدأ ني .4

 أةتاة  ساعد ا كلية الرت ية  جا عة ةويان
 2أ.ع.د. انصح عومان محدأ ني. 1

 كلية اآلداب  جا عة ةويان  أةتاة  ساعد ا
املارتكر امقيقةر ا ا ر الص يحر الكنايةر الدللةر االرةاظر التكة اير السةياطر الةةتنباطر ااحكةاع  :الكلمات املفتاحية

 الرقهية.
 عملنا يف هرا البحث:

  وهةو كمةا عة    ك اللركة  عض االراظ ا اللغة الع  ية أتل لعدا  عان وهو  ا يسةمى عنةد ااصةوليني والنحةاا  ملاةرت
ي ةةا  ةةن   يةة  دللتهةةا علةةى تلةةر املعةةان عةةن   يةة  وضةةء  اةةرتك    لرةةظ وضةةء أبوضةةاع  تعةةددا اكوةة  وةةن  عةةىن واحةةد

 ينها كأن يدل اللرظ على املعنيني دللة حقيقية أو لقدي  ارتك  ني تلر املعاين كأن يةدل علةى أحةدها دللةة حقيقيةة 
 وعلى اآل   دللة جما ية .

  يدل ص احة على  عىن وكناية على  عىن    . االراظو عض 
 أث  مح  اللرظ على احد  دلولت  ا اةتنباط ااحكاع الرقهية العملية امل تلرة دياةة  قاينة 

 لخص:امل

على ةبي  املوال لركة  اللما( اليت ويدع ا الق  ن الكة مي تةدل حقيقةة علةى اللمةا  ليةد وكمةا تةدل جمةا ا علةى املبا ة ا 
 جلماع عهو  ن قبي  اللرظ املارتكر ولركة  النكاع( ا الق  ن ويدع معىن ألراظ العقود الةيت هة  القبةول والجيةاب وهةو 

وكةةآا ويدع لركةةة النكةةاع معةةىن اجلمةةاع كنايةةة ا القةة  ن الكةة مي ر والرعةة     تةةى ( ويد ا القةة  ن ا  عةة ض  املعةةىن الصةة يح
 اآلية نرسها ويقصد    الصدقاع وليا الةكاا ومناة  ا  ى ا الق  ن الك مي. الةكاا وقصد    الةكاا ولكن ويد ا

وهآا البحث أیل ليعا  هآ  القتية أنة  يةا ويد أحةد هةآ  املعةان الةيت تةدل عليهةا االرةاظ املاةرتكة  ةني املعةان امل تلرةة ا 
املقصةود ا املة ا ااوىل دععةا للتكة اي حيةث ان ا املة ا الوانيةة علةى  ةا   ةا هةو  الق  ن  ة تني ا ةةياط واحةد عإنة  حيمة 

أو دل أحةد هةآ  اللرةاظ صة احة علةى  عةىن وكنايةةة  ااول.ااصة  ا الكةاع الةةتئنا  ولةيا التأكيةد أو التق ية  للمعةىن 
ا علةى  عةةىن   ةة  عةةإةا تكةة ي احةةد هةةآين املعنيةةني ا ةةةياط واحةةد عإنةة  حيمةة  ا املةة ا الوانيةةة علةةى  ةةا   ةةا هةةو املقصةةود 

 امل ا ااوىل دععا و نبا للتك اي.

                                                           
1 abdulmalek.hamadamin@soran.edu.iq 
2 nasih.hamadamin@soran.edu.iq 

mailto:abdulmalek.hamadamin@soran.edu.iq
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ِكةنا الْةربا َ ةْن  َ ةَن ِ هللِا ععلى ةبي  املوال قال تعاىل ا ةويا البق ا    لَْيَا اْلربا أَْن تُةَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقبَةَ  اْلَمْاة ِِط َواْلَمْغةِ ِب َولَ 
ةةِبيِ  َوالساةةائِِلنَي َواْليَةةْوِع اآْلِ ةةِ  َواْلَمَاِئَكةِة َواْلِكتَةةاِب َوالنا  ِبيِّةةنَي َو تَةى اْلَمةةاَل َعلَةى ُحبِّةةِ  َةِول اْلُقةةْ ََ َواْليَةتَةاَ ى َواْلَمَسةةاِكنَي َوا ْةَن السا

 وةلةةر دليةة  َوِا ال ِّقَةةاِب َوأَقَةةاَع الصاةةَاَا َو تَةةى الةاَكةةاَا( عقةةد ويد   َو تَةةى اْلَمةةاَل ( ا هةةآ  اآليةةة وكةةآا ويد لرةةظ  و تةةى الةكةةاا (
 على أن امل اد  قول  تعاىل   َو َتى اْلَماَل ( ليا الةكاا املر وضة عإن ةلر يكون تك ايا .

اَيأَيةَُّهةةا الاةةِآيَن  َ نُةةوا َل  الةةآل يةةدل حقيقةةة علةةى املةةا  ليةةد وجمةةا ا علةةى اجلمةةاع عقةةد ويد ا قولةة  تعةةاىل   وكةةآا لرةةظ اللمةةا 
ةُتْم َ ْ َضةى أَْو َعلَةى َةةرَ تَةْقَ  ُوا الصاَاَا َوأَنْةُتْم ُةَكاَيى َححلا   ب  تَةْعَلُموا َ ا تَةُقوُلوَن َوَل ُجنُةبيا ِيلا َعاِ  ِل َةِبي ب َححلا تَةْغَتِسُلوا َوِيْن ُكنةْ

ا  َيِّبيةا  َ  عَ أَْو َجاَظ َأَحٌد ِ ْنُكْم ِ َن اْلَغاِئيِف أَْو َلَ ْسُتُم النَِّساَظ عَةلَةْم  َِةُدوا َ ةاظي عَةتَةَيماُمةوا َصةِعيدي اْ َسةُحوا ِ ُوُجةوِهُكْم َوأَيْةِديُكْم ِينا اهللا
وقد ويد حكم اجلماع املكنةون ا قولة  تعةاىل  ول جنبةا( مث ةكة   تعةاىل للركةة املةا  عةد هةآ  اآليةة  (43َكاَن َعُرًوا َ ُروييا  

 ل ان محةة  اللرةةظ علةةى املعةةىن  قولةة  تعةةاىل  أو ل سةةتم النسةةاظ( دليةة  علةةى ان املةة اد  ملةةا هنةةا  عنةةا  امقيقةة  دون ا ةةا
ا ةةا ل ا لركةةة املةةا يةةیدل يىل التكةة اي و نبةةا ودععةةا لةةآا التكةة اي َنمةة  علةةى املعةةىن امقيقةة  الةةآل هةةو املةةا  ليةةد دون 

 يیدل يىل اةتنباط ااحكاع الرقهية امل تلرة  ني العلماظ. وهآا امم  للرظ على أحد  دلولت  حبسب السياط اجلماع.
 :خطة البحث

نقسةةم هةةآا البحةةث يىل  بحوةةني ا املبحةةث ااول ن كةةة علةةى التع يةة   الرةةاظ املاةةرتكة والصةة يح والكنايةةة وعلةةى التع يةة  
 كلمة الدللة ر واملقصود  كلمة التك اي ويكون الكاع على أن الص  ا الكاع هو الةتئنا  وليا تق ية   عةىن ااول 

ا   عد العاع يعةد تكة ايا رأو ةكة  الاة ظ ضةمنا مث صة حيا يعةد تكة ايا واخلةا  وأتكيد  ر و حل يقء التك اي وه  ةك  اخل
 ا هآا  ني النحاا وااصوليني .

  ايع  ن الق  ن الك مي كدياةة تطبيقية.  وا املبحث الواين يكون الكاع على ويود تلر االراظ ا
 دلولتةة  نكةة اي لةةويد أحةةد املةةدلولني ةةةا قا ا ةةةياط و اصةةة القةةول هةةآا البحةةث أیل ليعةةا  قتةةية محةة  اللرةةظ علةةى أحةةد 

 واحد.
وهةةآ  الدياةةةةة تكةةةون دياةةةةة َنويةةة  ةةةن حيةةةث الكةةةاع علةةى الةةةةتئنا  والتق يةةة  و ا يةةةا  ةةن حيةةةث الكةةةاع علةةةى امقيقةةةة 

الرقهيةة  وا ا ر والص يح والكنايةر وأصوليا  ن حيث الكاع على االراظ املاةرتكة ر وعقهيةا  ةن حيةث اةةتنباط ااحكةاع
 ن وياظ مح  اللرظ علةى أحةد  دلولتة ر الةآل هةو ةةبب  ةن أةةباب ا ةتا  العلمةاظ ا اةةتنباط ااحكةاع الرقهيةة  ةن 

 الق  ن الك مي . 
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 املستشرقون وترمجة معاين القرآن الكرمي

 (جاك بريك أمنوذجاً )
 ر1أ و ك  يونا عل  اخلياي الدكتوي. 4

 اجلا عة اجلر ا ة ليبيا

 ر2اُاةتاة  صطرى يدييا أ وع يتة حممد. 1
 اجلا عة اامس ية الةا يةةة ليبيا

 امللخص
 و عد . اممد هلل يب العاملني روالصاا والساع على أ    اانبياظ وامل ةلني ةيدان حممد وعلى  ل  وصبح  أمجعني.

ةةةوا عليهةةا  نةةآ العصةةوي الوةةةطى روأول ت مجةةة ملعةةاين القةة  ن الكةة مي  للغةةة  اهةةتم املستاةة قون  رتمجةةة  عةةاين القةة  ن الكةة مي رويكا
 الاتينيةةةة ا القةةة ن الوةةةاين عاةةة  املةةةيادل ر ووجةةةود أكوةةة   ةةةن أي عمائةةةة ت مجةةةة جبميةةةء اللغةةةاع  عةةة  املسةةةلم يهةةةتم  لرتمجةةةةر

 وعاقتها  لةتا اط .
 لدياةة يىل  وهتد  ا

 ة ام   على  د ة كتاب اهلل تعاىلر كآلر  لوا املكتبة  ن هآ  الدياةاع. 4
 ة  يان  ا حياك  ن قب  املستا قني ا هآ  الرتمجاع. 1
 ة ال اع على ت مجاع  عاين الق  ن الك مي  اصة  للغة الر نسةية روالةيت يسةتعني ملةا أ لةب املسةلمني ا  ة ب أع يقيةار 1

 الع يب.واملغ ب 
عهةة   نهجيةةة وصةةرية أتيخييةةة ونقديةةة. ومثةةة دياةةةاع تناولةةة  وضةةوع  وأ ةةا عيمةةا خيةةص املنهجيةةة املعتمةةدا ا هةةآ  الدياةةةةر

 ت مجة الق  ن الك مير وت مجاع املستا قني  صرة  اصة  
 الةةةا ية رحيةةدي   در ة ت مجةةة القةة  ن الكةة مي  ةةني واقعنةةا املعةةاش و سةةتقبلنا املناةةود  عبةةدالعةية حممةةد عومةةان راجلا عةةة 4

 ع.4991 الندر
 ع.4999ة ت مجة  عاين الق  ن الك مي يىل اللغة الر نسية  صبح  صاحل رداي الكتاب املص ل رالقاه ا ر 1
 .4ة املستا قون وت مجة الق  ن الك مي رداي اآلعاط اجلديدا ر إوع رط 1

  

                                                           
1 aboubakarali175@gmail.com   
2 m5204135@gmail.com   

mailto:aboubakarali175@gmail.com
mailto:m5204135@gmail.com
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 الشعري اجلزائري املعاصر،فاعلية التـناص القرآين يف التشكيل اجلمايل للنص 

 (ديوان "تغريبة جعفر الطّيار" ليوسف وغليسي أمنوذجا)
 ر1حممد عمايين

 ا ن  لدونر تيايعر اجلةائةةةةةةةةةة جا عة ر دكتويا   دياةاع نقدية( الب 
 ملخص املداخلة

التاةةكي  اجلمةةاي للةةنص الاةةع ل اجلةائةة ل املعاصةة ر ديةةوان  أتل هةةآ  الويقةةة البحويةةة املوةةةو ة  ةةة "عاعليةةة التنةةا  القةة  ين ا
"تغ يبةة جعرةة  الطيّةةاي" ليوةة  و ليسةة  أمنوةجةةا" للكاة  عةةن مجاليةةة التنةا  القةة  ين وعاعليتةة  ا ينتاجيةة الةةنص الاةةع ل 

  و ليسةة  اجلةائةة ل املعاصةة  عمو ةةار مث الوقةةو  عنةةد حتةةوي هةةآ  الكةةاه ا ا ديةةوان "تغ يبةةة جعرةة  الطيّةةاي" للاةةاع  يوةةة
على وج  اخلصو ر حماولني تتبء السياط الرك ل والةديين الةآل هنة   نة  الاةاع  عطغةى علةى  عجمة  اللغةولر وكةآا  يةان 

 عاعلية هآا النميف التناص  ا التاكي  اجلماي للنص الو ليس  اماض ر و دى انرتاح  على النص الق  ين املقّدس.
 

 التنا ر التنا  الق  ينر الاع  اجلةائ لر النص الو ليس . الكلمات املفاتيح:
  

                                                           
1 momrani16@gmail.com 

mailto:momrani16@gmail.com
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 (-مثاالً  –قصة بقرة بين إسرائيل ) جتلّيات هرمنيوطيقا النص القرآين

 1أ.ع.د حسني عم ان حمّمد
 امللخص 

" واحةةةداي  ةةةن  - وةةةالي – قةةة ا  ةةةين يةةةة ائي  انت بةةةة هةةةآ  الدياةةةةة املوةةةةو ة  ةةةة "  ليّةةةاع ه  نيو يقةةةا الةةةنص القةةة  ين ر قصةةةة 
الّس ود الق  نية اخلاصة  بين ية ائي   وصرها حادثة اعجا ية و تنةاَ عجائبيةاي ر كمةا أهّنةا متسةر قةوايي أب نيةة التلقة  للمرسة ين 

 وتل  يىل عتاظ ع وايةاهتم التأويلية .
ة ال  نيو يقية ر وعي  ةليف التوظ على القة اظ ع التأويليةة املقاي  –متحويع هآ  الدياةة حول أي عة حماوي يئيسة ه  أّولي 

للمرس ين اليت تلقةة الةنص الةديين القة  ين خبةا  ظةاه   ودون التكةاظ علةى نصةو  ق  نيةة أو نبويةة يعتةد دللتة  ر وةا 
ط الدللةةةة واملعةةةاين ةةةةياط يولّةةةد تةةةدا اي أو ا تةاجةةةاي  ةةةني املع عةةةة النسةةةبية للمةةةوؤل وامقيقةةةة اليقينيةةةة للمةةةتكلم املقةةةدس ر وتسةةةا

 ر وتناول هآا احملوي النااط التأويل  للمرس ين علةى وعة  ثنائيةة اجلةةظ والكة  ر ية الدائ ا التأويلية –امقيقة املطلقة . ونّياي 
 هةآا السةيميو يقا والتأوية  ر ا -يی    سااهم ال  نيو يق  يىل أن عهم اجلةظ ل يكتم  يلّ  وضع  ا ا ةاي الكة  . ولوةاّ 

احملةةوي يكةةة البحةةث علةةى وعةة  املرسةة ين  لعا ةةاع السةةيميو يقية وعاعليتهةةا ا انتةةا  املعةةاين املتعةةددا اةةةتناداي يىل الحالةةةة 
ر والتحةةةول  ةةةن املسةةةتوى الكةةةاه ل يىل املسةةةتوى البةةةا ين للةةنص املقةةة وظ ر وكةةةآلر  ةةةنح الةةةدللع النمطيةةةة املبا ةةة ا  وامل جةةء
 أ ةا احملةوي ال ا ةء عجةاظ  عنةوان نقةد ال  نيو يقةا ر وةةعى الباحةث عية  يىل –لتأوية  . يا عةاي ضمنية وي ةية  وةةا ة ا دللع

 تقةا ء  ةةن الرهةةم والتأويةة   حتةة  اةة حة التحليةة  والرحةص ر واعتةةى ةلةةر يىل الكاة  عةةن منةةيف وضةء الرعاليةةة التأويليةةة
 للمرس ين  ء النص املقدس  وصر  وحياي يلياي .

عةةة للمنةةاه  التأويليةةة  ةةن اجةة  الضةةاظا واملقاي ةةة وُ ةةِتَم البحةةث حبة ةةة  ةةن النتةةائ  وتةةا ةلةةر وظّةة  البحةةث  رةةاهيم  تنو 
  س داي للهوا ش مث املصادي وامل اجء . 

  

                                                           
1 hussein.imran@garmian.edu.krd   

mailto:hussein.imran@garmian.edu.krd
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 (دراسة تطبيقية يف اخلطاب القرآين)مبدأ التأدب و عالقته ابلقصد و القبول 

 ر1د. عاض  مح  ةعيد أ ني

 جا عة ةويان -عاكليت اآلداب -يئيا قسم اللغة الع  ية

 امللخص:

ا  يعةةد  بةةدأ التةةأدب  ةةن الهتما ةةاع الةةيت ت كةةة عليهةةا اللسةةانياع التداوليةةةر وةلةةر نكةة ا امهيةةة العاقةةة  ةةني أ ةة ا  امةةواي
 جمال التراعاع الللغوية.

ا القةةة  ن الكةةة مي و عاقتةةة   ملقصةةةدية لةةةدى املةةةتكلم و يتنةةاول هةةةآا البحةةةث  بةةةدأ التةةةأدب ا اللسةةةانياع امديوةةةة و  لياتةة  
و ةةآلر أیل البحةةث يلقةة  التةةوظ علةةى  بةةدأ التةةأدبر  وصةةر  حمةةويا  ةةن حمةةاوي اللسةةانياع التداوليةةةر  املقبوليةةة لةةدى املتلقةة .

البحةةث يعةة    ةة  ويبةةني  رهو ةة  و أ عةةاد  وأمهيتةة  ا الةةديس اللسةةاينروكيرية اةةةت دا    نجةةاع. و ةةن جانةةب   ةة  يهةةد  
يىل الةة  يف  ةةةني  بةةدأ التةةةأدب و عنصةةة ين أةاةةةيني  ةةةن عناصةة  اخلطةةةاب و الةةةنصر مهةةا املقصةةةدية و املربوليةةة اللتةةةان ل  ةةةىن 

 عنهما ا تاكي  النص و عهم .
تتعلةةة  املقصةةةدية مناةةةىظ الةةةنص أو اخلطةةةابر حيةةةث يسةةةت دع أةةةةاليب لغويةةةة و أ ةةة ى  ةةةإ لغويةةةة  ائمةةةةر ليةةةأل الةةةنص 

قي  املقاصةد امل جةوا. أ ةا املقبوليةة عتتعلة  أةاةةا  ملتلقة  ومةدى قبولة  للةنص. و  ةآلر تاةرتكان  ةء  تماةكا  ن  أن  حت
  بدأ التأدب ا التأكيد على تداولية النص و أمهية أ عادها. 

ل ةةةر أن للتةةةأدب أدوايا أةاةةةةية ا ييةةةاع العمليةةةة اخلطا يةةةة و التواصةةةليةر و ةةةن أهةةةدا  العمليةةةة و عا ةةةاع ياحهةةةا هةةةو 
ي ةةاه القصةةد و وقبولةة  عنةةد املتلقةة . ول ةةر أن التةةأدب ياةةايك ا حتقيةة  هةةآا الةةد ر و  ةةآلر يكةةون عةةا ا ععةةال ا 

 عملية التواص  الواع  ةاع ال ةالة و املقصدر و ا تعةية أتثإها.
ا  صةةويا تتلقةى القبةةول و ةن هنةا أتل أمهيةةة هةآا البحةةث الةآل يبةني أثةة   بةدأ التةةأدب ا العمليةة التواصةلية و تبليةةه  قاصةده

لةةدى املتلقةة . ان يةةاع عمليةةة التواصةة  اللغةةول حيتةةا  يىل حتقيةة  قواعةةد لغويةةة و أ ةة ى  ةةإ لغويةةة تتةةبيف هةةآ  العمليةةةر 
 وحتكم املتكلمر وت عء  ن نسبة القبول لدى الط   املقا  .

 يعتمد البحث على  نه  وصر  تطبيق  حتليل .
يىل  بحوني  ااول نك لر والواين تطبيق ر  لضاعة يىل  قد ةة و  امتةة تتةم أهةم  تقتت  الت ويا العلمية تقسيم البحث

 نتائ  البحث.
 التأدبر عملية التواص ر املقصديةر املقبولية.الكلمات املفتاحية: 

  

                                                           
1 fadhil.ameen@ara.soran.edu.iq / fadhilhama@yahoo.com 

mailto:fadhil.ameen@ara.soran.edu.iq-
mailto:fadhilhama@yahoo.com
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 رؤية جتديدية ،منهج الدراسات القرآنية

 ر1ااةتاة الدكتوي حسني لرت  حاعظ. 4
   كة دياةاع الكوعة

 رحسن كاظم أةد ةتاة الدكتوياا. 1
 جا عة الكوعةر كلية الرت ية الةاةية

 امللخص
 اممةةد هلل يب العةةاملنير والصةةاا والسةةاع علةةى يةةةول اهلل املبعةةوث يمحةةة للعةةاملنير وعلةةى  لةة  وأصةةحا   وةةةلم تسةةليميا كوةةإيا.

احملةةاوي ااةاةةةية للعمليةةة التعليميةةة والرت ويةةةر وكلمةةا كةةان املةةنه  جيةةدا ا   حةة  كانةةة  واصةةرات  يُعةةد املةةنه  القةة  ين أحةةد 
 جيدا وأهداع  يصينة.

املع و  ا وقتنا اماض  اتساع ا املع عةة واملعلو ةاعر والتقةدع ا وةةائ  التعلةيم والعةاع والتصةالر عكةان  ةن التة ويل 
   وقةة  ةني ا تمعةاع؛ ويواكةب ةلةر التغةإ ويكةون ا  صةا  ا تمعةاع املتحتة ا على جمتمعنا أن حيترظ لنرس   كانةة 

واليت ةبقتنا ا حماوي كوإا  ن التطةوير و ةن ضةمن التطةوياع امتةايية والةيت تعةد  ةن ااةةا الةيت يبتةين عليهةا كة  جمتمةء 
ى قيمتةة  وأصةةالت  ر كمةةا أن عمليةةة  نةةاظ الدياةةةية مةةا يةةتاظع  ةةء ةلةةر النمةةو املعةة ا وحيةةاعظ علةة  تطلةةء هةةو تطةةوي  املنةةاه 

املناه  وتطوي ها ليسة عملية ةهلة تتم حسب اجتهاداع ع ديةةر  ة  هة  عمليةة تتةاع  جهةود وعقةد  ةیمت اعر وتواصة  
الادعةةي والةآل  وعطاظ علم  و ع ا وا ك  ال اهاعر وه  ل  ر عملية  عقدا حتتةا  عمةاي دؤو  قائمةا علةى التج  ةة

 د ل يستهان     ن املت صصني. يقوع    عد
التعلةيم ا  لةةدان يواجة  العديةةد  ةن التحةةدايع الةيت ل ةةد  ةةن التصةدل لةةار والبحةث عةةن البةدائ  الةةيت تواكةب وتغةةإ وتوضةةء 

    ناه  و ر داع جديدا.
ن تغيةإ عمةنهم  ةن ية ى أ ين حتسني املنه  هو عملية تبدي  وتطوي ر ولكنها قد تاقة   عةض الصةعو ع  ةن قبة  الةبعضر

املتعلقةة  املنه  يعين تغإ ااةا اليت تقو  ر وتبعا لآلر تقتت  تغيإا ا  بيعة القيم والناس وا تمةء والوقاعةة وا املرةاهيم
ماهيةةة التعلةةيم السةةليمر و ةةن مث تغةةإا ا اميةةاا السةةليمةر ولةةآا عةةإن تغيةةإ املنةةاه   البةةا  ةةا حيةةدث  صةةويا  طيئةةة حتةةة تيةةاي 

الكوإ  ن احملاولع لتغيإ املنةاه  قةد جوملةة  لة عض واملقاو ةةر لةآا عةإن  ةن يقةرتع أو يركة   ال ضر وين واج   ن عدع 
 ا تغيإ املناه  ل  د أن أی آ ا حسا   أن  قد يواج   ا تواجه  أل حماولة واثلة لتغيإ ا تمء وقيم  و راهيم .

ة والتعليمية؛ وللصلة الكربى  ني ا تمء والرت ية والتعليم؛ ين لتطةوي  املنةاه  أةاةيا ا تطوي  العملية الرت وي املناه  لا دويا
دوي  هةةم يقةةء علةةى عاتقةة  ا حالةةة حصةةول ر وهةةو التراعةة   ةةني الرت يةةة وا تمةةء؛ يةن أصةةبح املةةنه  أداا  ةةن أدواع ا تمةةء 

 جديد  ن املعاي  واملهاياع والقيم.لتحقي  أهداع ر وهو أيتا املصب الآل يلجأ يليها ا تمء لتقدمي ك   ا هو 

                                                           
1 altamy176@gmail.com 

mailto:altamy176@gmail.com
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ل ةةد  ةةن تسةة إ كةة  اجلهةةود والطاقةةاع املمكنةةة  ةةن أجةة  اليتقةةاظ  تطةةوي  املةةنه ر للمسةةامهة الراعلةةة ا  نةةاظ جمتمةةء املع عةةة 
 وت ةةةيخ ااةةةا الداعمةةة لحةةرتاع العلةةم والعلمةةاظرححل ت قةة  املیةسةةاع التعليميةةة واجلا عةةاع وامل اكةةة العلميةةة والبحويةةة يىل

  ستوى الطموع ما يواكب التقدع اماص  عاملياي وصولي يىل العلوع واملع عة.
تطوي  املنه  التعليم  ا الديس العاي هو توعإ ع   التعليم للجميء وتلبية احتياجاع ا تمء اماليةة واملسةتقبليةر وةلةر 

لعةةاي  صةةويا عا ةةة والةةديس القةة  ين  صةةويا  ةةن  ةةال  طةةيف ونهجةةة و ديوةةةة ا تطةةوي  املنةةاه  لايتقةةاظ  واقةةء الةةديس ا
أةا و لياع  عتمدا ا اجلا عاع العاملية وضبيف اجلودار وتاجيء ال داع والتميّةة ا البحةث   اصةر والعم  على وضء

كةة  جمتمةةء انهةةض يسةةعى يىل حتقيةة  أهداعةة   لت طةةييف والتطةةوي  ا  ناهجةة ر وواقةةء النهةةوض يعةةد جهةةدار ولكنةة  . العلمةة 
 قب  علم  انجح.متهيد ملست

الدياةةةةاع الق  نيةةةة اليةةةوع أحةةةو   ةةةا تكةةةون للعةةةودا يىل قةةة اظا وتةةةد   واةةةةتنباط للقةةة  ن الكةةة مير  ةةةن أجةةة  اةةةةتئنا  التطةةةوي 
امتةايلر وتقةةومي  ةةا ظهةة   ةةن اَنةة ا  ا الرهةةم والسةةلوكر  عتبةةاي القةة  ن الكةة مي  صةةديا للتاةة يء واملع عةةة واا ةةاطر وقةةد 

ضةة وياي؛ ان أل  ديةةد ل ةةد أن يتوجةة  يىل  ديةةد الرهةةم قبةة  أل  ةة ظ   ةة ر و  ةةا أصةةاب  صةةاي التجديةةد ا الةةدين أ ةة ا
ا تمةةء املسةةلم  ةةن اَن اعةةاع ا اللتةةةاع الةةديين واخللقةة  والجتمةةاع  هةةو ا عةةدع عهةةم نصةةو  الاةة يعة الرهةةم امتةةايل؛ 

 آل صاي ل ينت .عا د  ن   اجعة ونقد الآاع للوقو  على  وا ن اخلل  ا العق  الةا  ر ال
ين املیلرةةاع املعتمةةدا والةةيت تعةةد قدميةةة ل تواكةةب ال كةةب امتةةايلر لكةةن ا الوقةةة نرسةة  لةةا أمهيةةة ا حرةةظ املةةويوث  ةةن 

عهةةةة  املصةةةةادي ااةاةةةةةية ا التاةةةة يء ولةةةةا وظائرهةةةةا العمليةةةةة املهمةةةةة ا تةةةةدوين التعليقةةةةاع واموا ةةةة   التةةةةياع والتح يةةةة ر
امل اد  ةن  ديةد  نةاه  الةديس القة  ين هنةا  نةاه  أ ة ى  ةإ ةاع الةنصر التجديةد هةو ا والترسإاع واليتاحاع؛ يمنا 

  يقةةة عةة ض هةةآ  املیلرةةاع ملادهتةةا و نهجيتهةةا علةةى وجةة  اخلصةةو ؛ ان املیلرةةاع املقةة يا املتقد ةةة ا املیةسةةة التعليميةةة 
ء امةديث ويوايتة ر ومل تكةن هةآ  املیلرةاع الدينية قد كتبةة  ةن قبة   یلريهةا لاة ع الةدين  اة ائع  وعقائةد  وأ اقة ر ومجة

 كتو ة  قصد تبويةب  ةادا التةدييا وتنكيمهةار عليسةة تتةم  نهجةا تعليميةا   تكةةا علةى أةةار أو أهةدا   عينةة ي تقة  
 واقء العملية التدييسة وتتكا    ء  قية املیلرةاع املقة يا ا  ةنه  الدياةةةر وتنسةجم  عهةار  دياةةة  سةبقة لتقةومي الناحيةة 

 العم ية و ستوى الةتيعاب للطاب.
 ولآلر اقتتة  بيعة املوضوع أن يقسم على عدا  باحث 

 أةا تطوي   نه  الديس الق  ين .  املبحث األول:
 املق ياع واملر داع . املبحث الثاين:
 املبحث الوالث  أهدا  تطوي  املنه  ا الدياةاع الق  نية. املبحث الثالث:

أهم النتائ  اليت توص  يليهةا البحةث و عةدها اتبعنةا ةلةر  قائمةة املصةادي وامل اجةءر وأ ةإا اممةد  مث جاظع اخلامتة لتل ص
 هلل محد الااك ين والصاا والساع على املبعوث يمحة للعاملني وال  وأصحا   املنتجبني.
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 األمشوين أمنوذجا ،ءات عند النحاةااالحتجاج ابلقر 

 ر1ي  اهيم ال اع ااةتاة الدكتوي حممد ال اع

 السودان مجهويية رأةتاة النحو والص   جبا عة الق  ن الك مي وأتصي  العلوع
 :أمهية البحث

 أتل أمهية البحث ا كون  يتناول قتية ت تبيف أبصول النحور وتتعم   لق  ن الک مي.
 :أهداف البحث

 يهد  البحث يلی اآلل 
 ايتباط اللغة الع  ية  لق  ن الک مي. يان  .4

 التأكيد علی الةتاهاد والحتجا   لق اظاع.  .1

 ألرية ا ن  الک.  يان احتجاجاع اامشوين  لق اظاع  ن  ال كتا   املسمی  نه  السالک يلی .1
 :منهج البحث

 . يتبء هآا البحث املنه  الوصر  الةتق ائ  التايخي 

 :هيكل البحث

  قد ة ومتهيد وثاثة  باحث و امتةر تراصيلها کاآلل  ياتم  البحث عم
 حتو أمهية البحث وأهداع  و نهج  وهيكل .املقدمة: 

    عنوان اامشوين وكتا   املسمی  نه  السالک يلی ألرية ا ن  الک.التمهيد

 الحتجا   لق  ن الك مي والق اظاع.املبحث األول: 

 وتطويها.  الق اظاع ناأهتا املبحث الثاين

 اةتاهاد اامشوين  لق اظاع.املبحث الثالث: 

 .حتول النتائ  والتوصياعاخلامتة: 
  

                                                           
1 imam3575@gmail.comd   

mailto:dimam3575@gmail.com
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(21) 
 دور القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: مهارة االستماع أمنوذجا

 ،1يوة  تغةاولد. 
 اململكة املغ  ية رالناظويالكلية  تعددا الت صصاع  -اجلا عة  حممد ااول

 امللخص: 
حيتةة  القةة  ن الكةةة مي  كانةةة  تميةةةةا ا اادب والبا ةةةر  عتبةةةاي  أهةةم النصةةو  الع  يةةةة ل ةةتمال  علةةةى ةةةوي و ايع حاعلةةةة 
أبصواع خمتلرة امل اي   ن جهةة وةاع ييقةاع  ةیث  ا ةهةن السةا ءر ولةآلر ميكةن توظية  القة  ن الكة مي دا ة  خمتةرباع 

 الع  ية و داملا.اللغة 
وين  ل  ندوحة ملا  ن القول أبن هآا الةدين ل يةتم يل  ةتعلم اللغةة الع  يةةر ولقةد دأ ةة اا ةة الع  يةة  نةآ القةدع علةى تعلةيم 
لغتهةةار وناةة ها للةة ا بني عيهةةا علةةى ا ةةتا  أجناةةةهم وألةةواهنم و ا الةةةر عالع  يةةة مل تعةةد لغةةة  اصةةة  لعةة ب وحةةدهمر  ةة  

 ة.أضحة لغة عاملي
 هتد  هآ  الويقة البحوية يىل يلقاظ التوظ على  ع عة دوي الق  ن الك مي ا تعليم اللغة الع  ية للنا قني  غإها.

 ونیةا لآ  املدا لة  لتساؤلع التالية 
 كي  يوظ  الق  ن الك مي ا تعليم اللغة الع  ية؟  -
 الق  ن الك مي؟ ا ه  أةباب تعليم اللغة الع  ية للنا قني  غإها ا ظ   -
  ا ه  علوع الق  ن الك مي اليت تساهم ا تعليم اللغة الع  ية للنا قني  غإها؟ و ا هو دويها ا تعليم  هايا الةتماع؟ -
  ا  وقء الق  ن الك مي ا  ناه  تعليم اللغة الع  ية للنا قني  غإها؟ -
   غإها؟أين يتجلى أث   هايا الةتماع ا تعليم الع  ية للنا قني -

هةةآا  ةةا ةةةتحاول هةةآ  الويقةةة يضةةاظا  عةةض جوانبةة ر وهةة  يضةةاظا متوةة   قاي ةةة أوليةةة ا حاجةةة يىل  ةيةةد حبةةثر وتةةداول حةة  
 لل أل ين ي نا  د ة لغتنار وجع  تعليمها تعليما حتاياي و  تبطا  كتاملا ااول الق  ن الك مي.

وتعلمهةةار  هةةايا الةةةتماعر توظيةة  القةة  ن الكةة مي ا تعلةةيم اللغةةة القةة  ن الكةة مير تعلةةيم اللغةةة الع  يةةة  الكلمــات املفــاتيح:
 الع  يةر علوع الق  ن  التجويد والرتتي  والتاوا(.

  

                                                           
1 taghzaouiyoussef@gmail.com 

mailto:taghzaouiyoussef@gmail.com
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 وأبعادها على الشباب يف معرفة معاين القرآن الكرمي مواقع التواصل االجتماعي

 )الفيس بوك أمنوذجا(
 رأةتاة  اايكر 1د. يوة   کوش
 اجلةائ  - ليةان -جا عة أمحد   نة

 امللخص: 
أثبةةة التطةةوي الائةة  ا جمةةال التكنولوجيةةا امديوةةة  اصةةة  ةةء انتاةةاي النرتنةةة واقةةء جديةةد علةةى العةةامل رو ةةدأ البحةةث عةةن 

اقةء   ي  للتواص   ني أع اد ا تمء عكهة ع  واقةء التواصة  الجتمةاع  وأصةبح النةاس يتامحةون ا عةامل يعرتاضة  حيكةم الو 
 ةال ةةبيا -تةويرت-النساين والجتماع  والوقاا  ن  ال هآ  املواقء اليت يارتك عربها  ايني النةاس  وة  الريا  ةوك

يوتيةةوب...ا (راليت أمع الةةبعض  نهةةا  وةة  الرةةيا  ةةوك تبةةادل  قةةا ء الريةةديو والصةةوي و اةةايكة امللرةةاع –ليةة   ةةوون –
 ع  املبا    ني مجهوي املتلقني.ويج اظ احملادوع الرويية والتواص  والترا

هتةةةد  الدياةةةةة يىل التعةةة   علةةةى  واقةةةء التواصةةة  الجتمةةةاع  و ةةةد اهتا  لوقةةةو  علةةةى ظةةةاه ا الرةةةيا  ةةةوك و ع عةةةة أ عةةةاد 
ملواقةةء التواصةة  الجتمةةاع  وانعكةةاس ةلةةر علةةى جوانةةب اميةةاا الجتماعيةةة والوقاعيةةة والتعليميةةة و ةةدى  اةةةت داع الاةةباب
 بلية ا تنكيم العاقة  ني الاباب و واقء التواص  الجتماع .التوص  ل ؤية  ستق

وتتبلوي املاكلة البحوية ا أهنا ت صد  ا ح ومساع أ عاد اةت داع  واقء التواص  الجتمةاع   تطبيقةا علةى الرةيا  ةوك( 
أمهيتهةةا ودياةةةة أ عةةاد الةةيت تةة  يف الاةةباب  عةةامل اعرتاضةة  يةةتحكم ا جوانةةب حياتةة  امل تلرةةة وةلةةر مساةةةية هةةآ  امل حلةةة و 

 واقةةء التواصةة  الجتمةةاع  وةةا يسةةاهم ا وضةةء يؤيةةة  سةةتقبلية ا تقنةةني العاقةةة  ةةني الاةةباب اجلةةا ع  واملواقةةء التراعليةةة 
للدياةةاع اللغويةةة وااد يةة ملعةةان القة  ن الكةة مير  ةن  ةةال  ة ع عةةدا تسةاؤلع  ةةد الجا ةة عنهةةا ا ثنةااي العمةة  البحوةة  

كيةة  ظهةة  - ةةا املواقةةء التراعليةةة و ةةاه   ةةد اهتا؟ -ملةةنه  الوصةةر  لدياةةةتها ومتحيصةةهار و ةةن مجلتهةةا   تبعةةني ا ةلةةر ا
- ااا عةةاد الجيا يةةة والسةةلبية لةةةت داع  واقةةء التواصةة  الجتمةةاع ؟  -الريسةةبوك و ةةاه  مساتةة  و د اتةة  الةةيت يقةةد ها ؟

 الجتماع  ا جوانب امياا امل تلرة للاباب؟ تقدمي يؤية علمية حول كيرية الةت داع اا و  ملواقء التواص 
 

 ق  ن ك مي. -عيا  وك  -تواص  - واقء -لغة  -دياةة - كلمات مفتاحية:
  

                                                           
1 youzarsif96@gmail.com 
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 أثر القرآن الكرمي يف تشكيل التجربة الشعرية العربية املعاصرة

 )الشاعر السوداين حممد عبدالباري منوذجاً(
 نقد ودياةاع أد ية  اجلةائ     ذصص1أمحد  وعحتة

 جا عة مح  خلت  _ الوادل  اجلةائ ر ااةتاة املا    أ.د  قويدي قيطون
 امللخص:

لقد أُنةل الق  ن الك مي  لغت  الرصيحةر وصةوي  البليغةةر ويجيةا   املعةرّبر وت كيباتة  املدهاةةر علةى قةوع كةان الاةع  أهةم عةّن ا 
وأيقةةى  ةةا وصةةلة يليةة   ةة  تهم اللغويةةة والتعبإيةةةر عجةةاظ القةة  ن الكةة مي ليعلةةَو مسةةتوى الدياك اللغةةول واخلطةةايب حتةةايهتمر 

للع بر عتأث     الاع اظ  نةآ القةدمي لرة ط يعجةاملم ملةآا اخلطةاب الةآل حيةول كة  عناصة  التعبةإ والتصةوي ر ويجيةا  العبةايا 
وا عليةة   نةةآ القةةدمير ويىل التج  ةةة الاةةع ية املعاصةة ار  ةةن أجةة  ا تكةةاي صةةوي واتسةةاع املعةةىن و ةةإ ةلةةرر عحةةاولوا أن يسةةتند

جديدا أكو  قوار وأمج   عىنر  ن  ال تقنياع  ع ية خمتلرة اةتلهمة  ن املواقة  الق  نيةةر كواقعةة ةةيدان يوةة   ةء 
ةلةةر  تقنيةةاع أد يةةة خمتلرةةةر   ا ةة أا العةيةةةر و وعةةان نةةوعر وحةةةن يعقةةوبر وولةةة  ةة مير وهبةةوط  دع  ةةن اجلنةةةر  سةةتعينني ا

 كالتنا  وال  ة و إمها.
وعليةة  ةةةتدوي هةةآ  املدا لةةة حةةول أتثةةإ القةة  ن الكةة مي علةةى الاةةع  العةة يب املعاصةة   ةةن  ةةال خمتلةة  التقنيةةاع الةةيت اةةةتند 

تتاةةك   ةةن حيةث نبحةةث  ةن  الةةا عةةن الضةاعاع اجلماليةةة الةيت  عليهةا الاةةع اظ العة ب املعاصةة ين ا  ةايملم ال داعيةةةر
  ال الةتعانة  ملواق  واخلطا ع الق  نيةر وكيرية تاكي  الصويا الاع ية  ن  الا.

 
 ال  ة. –التنا   -الاع  الع يب –الق  ن الك مي الكلمات املفتاحية: 

  

                                                           
1 eloued.dz-ahmed@univ-boufahta 

mailto:boufahta-ahmed@univ-eloued.dz
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 النص الديين عند اهلرمنوطقيني العرب )رؤية نقدية(

 ر1 ةايل  ودي لة
 ر دولة اجلةائ -تسيمسيلة-مل كة اجلا ع  الونا يس  الب  

 امللخص
ميتةةا  الركةة  العةة يب امةةديث ا جمةةال التةةألي   ةةوع ا النتةةا  الترسةةإل للةةّنص القةة  ين أو املعتمةةد عليةة  ملعاجلةةة  عةةض القتةةااي 

بةةإ  ةةن اخلطةةويا  سةةبب صةةعو ة النك يةةة أو املسةةائ  الجتماعيةةة رو وضةةوع الةةّنص الةةّديين ا حةةد ةاتةة  ينطلةة  علةةى جمةةال ك
 املوضوع  ن انحية رو سبب يدا الرع   إ املتوقعة و املباله عيها  ن انحية ونية.

علةةّنص أمهيةةة كبةةإا و لغةةة ا الةةرتاث العةة يب الةةةا   ر لديجةةة أهنةةا تنعةةة أب ةةة الةةّنص موجةةب احملوييةةة الةةيت حكةة  و ةةا ال 
نايةةة ر ونكةة ا لةةآ  اامهيةةة ا الّبنيةةة الوقاعيةةة الع  يةةة الةةةا ية عةةان الةةاجا حيكةةى ملةةا  ةةن حيةةث ال ةةتغال و الهتمةةاع و الع

الةةةآل  ةةةغلها هةةةو ترسةةةإ الةةةّنص و يةةةان دللتةةة  الّلغويةةةة و الّاةةة عية وي ةةةم  ةةةاحتق   ةةةن  ةةةةايا لإلنتةةةا  ا الّبحةةةوث الق  نيةةةة و 
لةةر ا ةة   عةةض املركةة ين العةة ب ا الركةة  الّدياةةةاع الّترسةةإية  اةةك  عةةاع علةةى ا تةةداد مييةةخ ااّ ةةة الةةةا ية ر و ةةء ة

 الع يب املعاص  يىل حماولة عهم وترسإ الّنص الّديين مناه  جديدا  إ  عهودا ول  ألوعة  ني املرّس ين القد اظ.
وقةةةةد عمةةةة  هةةةةیلظ علةةةةى  نةةةةاظ قةةةة اظا نقديةةةةة حداثيةةةةة للةةةةرتاث  تجةةةةاو ين القةةةة اظا الرتاثيةةةةة ر  تكةةةةةين ا ةلةةةةر علةةةةى املقةةةةولع 

مولوجية و الّتحلي  اليديولوج   ن  ةال ضة ويا ييةةاظ قطيعةة ا سةتيمولوجية  ملرهةوع البا ةايل ر حةحل يرسةحوا ال ستي
ا ال لولدا عك  أتويل  جديد للكاه ا الق  نية. وةنحاول ا ويقتنا البحويةة الجا ةة عةن ال ةكالع  –حسب يأيهم  -

 اآلتية 
 عق  الع يب الةا   أع هو نقض لآا العق ؟ه   ا وع ال  نو قيني اجلدد هو نقد لل

عةةيَم  سةةدع يؤيةةتهم امداثيةةة ا ترسةةإهم للقةة  ن الكةة مي؟ وهةة  اةةةتطاعوا أن يكونةةوا حةةداثيني ر عقانيةةني ر حمةةاعكني علةةى 
  صوصياع الّنص ضمن ي اي  املع ا؟ وه  كانوا عا    ناظ أع عا   هدع ا  د ة الّنص الق  ين؟

الركةة   -املنةةاه  امديوةةة –التأويةة   -ال  نو قيةةا امديوةةة -الةةرتاث العةة يب الةةةا   -الةةّنص الةةّديين :الكلمــات املفتاحيــة
 الع يب املعاص 
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(06) 
 املستشرقون ودراساهتم القرآنية يف ميزان النقد

 رر أةتاة حماض 1حسني  ربك
 اجلةائ  -حممد  وضيا  املسيلة جا عة ر قيم اللغة واادب الع يبركلية اآلداب واللغاع

 ملخص: 
وهةو حةدث  هو الكتاب السماول املعجة الآل انةل  اهلل تعاىل علةى ةةيد اخللة  حممةد صةلى اهلل علية  وةةلمر الق  ن الك مي
ملةا أحدثة   ةن تغيةإ جةآيلر وثةويا كةربى ا اا ةة الع  يةة والةةا ية وا ةةائ  اا ةم علةى  سةتوى املرةاهيم  عكيمر  لنكة 

وضةةةبيف أهوائةةة    غ ائةةةة  واليتقةةةاظ جةةةاظ لدايةةةة النسةةةان والقةةةيم واملةةةنه ر  عتبةةةاي أن القةةة  ن الكةةة مي هةةةو كتةةةاب جةةةا ء و ةةةا  
ان أن الةةاع  ةنه  حيةاا . ولعة   خبالقة  و نرسة  و غةإ   ةن النةاس ر وعاقتة  وةةلوكات ر وصةق   باعة  ر وتنكةيم حياتة 
املعةةاي   عقيةةدا والتةةاييخر هةةو كوةة ا امل اجةةء وتعةةددهار الةةيت تنطةةول علةةى كوةةإ  ةةنأ طةة   ايواجةة  املسةةلم ا جمةةال الوقاعةةة وال

املسمو ةر وهةآ  امل اجةء تقة   املدةوةة وااعكاي املغلو ةر وامقائ  املقلو ة واا باي املكآو ة وااحداث املةيرة واملراهيم
وا ةةةالعر اا ةةة  الةةةآل  ا خمتلةةة  الت صصةةةاع   ةةةٌ   ةةةن الُكتةةةاب وااكةةةادمييني والدايةةةةني والبةةةاحوني املستاةةة قني وياظهةةةا

يتطلةةب التعا ةة   ةةء هةةآ  امل اجةةء والقنةةواع واملنةةا   حبةةآي ويقكةةة ووعةة ر ا ظةة  الجمةةة الا ةةةة الةةيت يتعةة ض لةةا الةةةاعر 
النية   ةن الةةاع  واملیا  اع والدةائا اليت حتاك ضد املسلمني ا  حل أَنةاظ املعمةويار وهة  هجمةاع حمكمةة تسةعى يىل

وتغآيةةةة النةاعةةةاع واخلاعةةةاعر و ي ةةةاعة الةةة واايع والنصةةةو   والتغاضةةة  عةةةن جوانةةةب العكمةةةة والقةةةوا عيةةة ر إبويا الاةةةبهاع
عتةح  نةاه   وأحاديث  غ ضةر لةيما ا ظ  عجةة املتصةديين للوقاعةة الةةا ية عةن وا تاط أحداث وأ باي التعيرة

الةةةةةاعر و يةةةةان دوي املسةةةةلمني ا  نةةةةاظ الركةةةة  النسةةةةاين ر  والةةةة د علةةةةى أ  ةةةةيلهمر  عةةةة ض حقةةةةائ  التغ يةةةةب والةتاةةةة اطر
املستاةة قني املنصةةرني الغةة  ينير  ةةن أ وةةال"  وةةةتا   تاةةييد صةة ع امتةةايا النسةةانيةر ي ةةم وجةةود ثلةةة  ةةن ويةةةها هم ا

 .لو ون" و" تو اس كايلي " و" تو اس أينولد ..و إهم
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(02) 
 االّتساق واالنسجامات ا آلليفقً آليات ترابط اخلطاب القرآين وِ 

 (سورة املزّمل أمنوذجا)
  ،1نصإا ك و  

 اجلةائ  ر22جا عة لونيس  عل  البليدا  البة الدکتويا  ا السنة الوانيةر 
 امللخص: 

ةا ا أضةَرى علية   ينا الّس  الق  ين الآل أودعُ  اهلّل ا ّيوع كتا   العكيمر قد َهبةاُ  نُكمي تناةةقيا  اصاةار  ةائةار وكأمّنةا جية ل ع يةدي
علةةةى وتةةةإا واحةةةدا. عالنّةةةاظ  لِنكا ةةة  الّلغول؛ةةةةيجد اّتسةةةاقيا و ائتاعيةةةار يسةةةرتع   ةةةن مسعةةةر  ةةةا مل تسةةةرتعي   قيةةةة اخلطةةةا ع 

ا أنة ا نس   تنوّع  تجّدد...  وةتجد  يئيا     ل  د  ا جّ  الرنون اّنر  ء الق  ن أ دي
 يةةة ل ذرةةى ول تسةةترت علةةى كةةّ   ةةن ألقةةى الّسةةمء لةةآا اخلطةةاب العكةةيم؛ عةةأّول  ةةا ياةةدك يليةة  هةةوعهاتةة  اخلصوصةةية الق  ن

عتلةر الرصةاحة الق  نيةة ل هتتةدل يليهةا مجةاي ان قةة عحسةبر ويمّنةا لكةّ  حة   وح كةة  نكم ر وت كيب  املعجة لركيا و عىن.
 ا واحدا أنسجة  ن لدّن حكيمب عليم.و  ر دا وقء ودللة تستدع   نر الّتد ّ  والّتأّ  ؛ كأنّ  صوي 

اع الّتسةةةةاط اخلطةةةةاب القةةةة  ين وعقةةةةا آلليةةةة _ و مةةةةا أنّنةةةةا حاولنةةةةا ال ةةةةتغال حةةةةول هةةةةآا البحةةةةث املوةةةةةوع ب   ليةةةةاع تةةةة ا يف
ةةا  ةةن وجةةو  العجةةا  القةة  ينر  -ةةةويا املةّ ةة  أمنوةجةةا-والنسةةجاع  قةةد لِنُةَوقِّةةء  ةة   وقريةةا عكةة اًي ي اَظ  سةةألةب علميّةةة متةةّا َوجهي

قلب الّدياةاع الق  نيةر و وّلة حموي حبةوث وعنةاظ وبةة  ةن الّدايةةني ااقةد ني واحملةدثني   ّكلة  كينونتها جم ى     ا
ا ةةويا الّتسةاط والنسةجاع على حّد ةواظ. عإنّنا حاولنا  آلر الوقو  عة  ال ةكالية التاليةة   ةاه  أ ة   دلئة   ليةاع 

 املة  ؟
ل ةةةكالية  ثةةة ان البحةةةث حةةةول املرةةةاهيم ااةاةةةةية الةةةيت ت تكةةةة عليهةةةار أّ ةةةا اجلانةةةب الج ائةةة  اقتتةةةى وِاةةةةتناديا علةةةى تلكةةةُم ا

 ا ةويا املةّ  .الّتساط والنسجاع آللياع  تل يص اا عاد الّلسانية
 اخلطاب الق  ين  التساط   النسجاع  الّتحلي  الّلساين  ةويا املةّ  الكلمات املفتاحية: 
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(00) 
 اإلحالة و أثرها يف حتقيق التماسك النصي يف سورة املعارج

 ر1ةا ان صاع صا   أ.ع.د. 
 كلية الرت ية ااةاس  –جا عة حلبجة 

   امللخص:
للقةايىظ ر تعد ُّ الحالة  ن أهم و ةائ  التماةر النص  ر و ه   عياي  ن املعايإ اليت تسةهم ا ييصةال املعةىن املة اد يىل 

ا تنكم تتا ء الرتاكيب و العباياع  عتةها  ةء  عةض ر و ملةا  عة   عه  وةيلة  ن أهم وةائ  ةبر العباياع لركيا ي ر اهنا
 ن الرتاكيب أن تكةون   تبطةة  عتةها  ةبعض   ة  لتكةون جةةظا  ةن اخلطةاب العةاع ر  ةء صةيا ة أكةرب قةدي  ةن املعلو ةاع 

و هتةةد  هةةآ  الدياةةةة يىل يثبةةاع  ةةا لإلحالةةة  ةةن أثةة  ا  لةة  السةةمة النصةةية  ةةن إبنرةةاط أقةة  قةةدي وكةةن  ةةن الوةةةائ  ر 
ةةا  ةةن أهةةم وةةةائ  التسةةاط النصةة  و   ةةال  ةةا تسةةهم ملةةا  لياهتةةا امل تلرةةة ا ةةةبر أجةةةاظ الكلةةم  عتةة   ةةء  عةةض ر اهنا

ر ية حتيةةة  يىل العاقةةةاع  ةةةن دون يمهةةةال تةةة ا يف الةةةدللع الكا نةةةة الةةةيت حتتملهةةةا  انسةةةجا ها ر لتحقيةةة  متاةةةةر الرتاكيةةةب
ر عهة  ي ةايا عنصة  دا ة  الةنص يىل عنصة    ة  ر و  و ُ َاكةةالة ي املعنوية القائمة دا ة  الةنص ر عتجعة  أجةائة   تماةةكة ي

 للنص ر  صرت  وحدا ٌ دللية ٌ .  تعد هآ  العاقاع الدللية مسة ي وّيةا
قي  التماةر النص  ا ةةويا املعةاي  ر لبيةان ااثة  الة ئيا وهآا البحث يسليف التوظ على  صطلح الحالة و أث ها ا حت

الآل يیدي  هآا املصطلح على املستويني الاكل  و الدلي ر ا  لة  نةوع  ةن القتصةاد اللغةول دا ة  الةنص ر عُكِاة  
ر و أحةةة   النقةةةاب عةةةن  ليةةةاع الحالةةةة ا السةةةويا املبايكةةةة ر الةةةيت ضةةةمة التةةةمائ  ر و امسةةةاظ ال ةةةايا ر و اةةةةم املوصةةةول 

 العط  ر و اليت أضرة  دويها أث ا ا متاةر النص و انسجا  . 
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(07) 
ت القرآن الكرمي يف تعليم النظام الصويت العريب للناطقني بلغات أخرى يف الوطن العريب وظيف

 1د. يطو ومه 
 النسانية جا عة حممد اخلا ا  ل  طأةتاةا تعليم الع  ية للنا قني  غإها  كلية اآلداب والعلوع 

 ملخص البحث: 
يهةد  البحةث يىل دياةةة يةةةرتاتيجية تةدييا ااصةواع الع  يةة للنةةا قني  لغةاع أ ة ى  ةن  ةةال توظية   ليةاع تةةدييا 

 خماي  ام و  ا الق  ن الك مي  غية حماولة ال عء وتنمية واقء و عاط الع  ية للنا قني  لغاع أ  ى. 
وعر يعترب تعليم الع  ية للنا قني  لغاع أ  ى  طلبا  لحار ير ض نرس  على كة  عة د ي  ةب ا عهةم امتةايا وكما هو  عل

 العةامل أ  يكةا الع  ية والةا يةر  ن هنا حكة  تعلةيم اللغةة الع  يةة للنةا قني  لغةاع أ ة ى  هتمةاع كبةإ  ةن خمتلة  قةاياع
 أوي  و ةيا ويع يقيا.

القةة  ين ا تعلةةيم الع  يةةة للنةةا قني  غإهةةا  ةةن حيةةث  يةةاب  ب خمةةاي   التعلةةيم  ةةدى توظيةة  تةة وع ي ةةكالية الدياةةةة حةةول
ام و  وصراهتا ا املنةاه  التعليميةة للغةة الع  يةة للنةا قني  غإهةار  عتبةاي  ال حةى الةيت يةدوي حولةا تعلةيم الع  يةة للنةا قني 

لتأةةةيا والتقعيةةد للمسةةتوايع املبتدئةةة للنةةا قني  لغةةاع أ ةة ىر ول تعتةةد املنةةاه  التعليميةةة ملةةآا البةةاب ا ا  لغةةاع أ ةة ىر
التعليميةةة للصةةرو  املبتدئةةة اةةةتنادا  و ةةن هنةةا انقاةةة الدياةةةة هةةآ  ال ةةكاليةر حماولةةة يجيةةاد ضةةالة  ليةةاع تطةةوي  املنةةاه 

 ةةن أهةةم الكرةةاايع الةةيت للمةةنه  القةة  ين ا تلقةةني ااصةةواع الع  يةةة واملعاجلةةة الصةةوتية والنطقيةةة. ول خيرةةى أن جةةودا النطةة  
ي كةةة عليهةةا لةةدى املبتةةد   اصةةةر لةةآا عقةةد تعرتيةة  صةةعاب مجةةةر دا ليةةة و ايجيةةةر عةةااوىل ن دعهةةا يىل  اةةاك  عتةةوية و 
تكمةةن الوانيةةة ا ا تيةةاي املةةديس اةةةرتاتيجية تتةةمن  ةةد اع وخم جةةاع داعمةةة لتنميةةة الةةةتقبال اللغةةول عنةةد املةةتعلم. ين 

امل  جةةاع الةةيت يتو اهةةا املةديس  ةةن العمليةةة التعليميةةةر ول تتحقة  يل  لسةةماع اجليةةد  عتبةةاي حتسةني العةةاداع النطقيةةة  ةن 
 السمء أ و امللكاع ا اعتباي ا ن  لدون.

ةتعتمد الدياةة على يج اظ دياةة  يدانية على عينة  ن  تعلم  الع  ية النا قني  لغاع أ  ى ا الةو ن العة يبر للوقةو  
تقنيةةة تعلةةيم امةة و   ةةن  ةةال تعلةةم القةة  ن الكةة مي تلبيةةة ا  اضةةهم العا ةةة واخلاصةةةر  ةةء حتديةةد  عنةةد  ةةدى اةةةترادهتم  ةةن

الصةةةعو ع والتحةةةدايع النطقيةةةة للمتعلمةةةني وكيريةةةة التغلةةةب عليهةةةا  ةةةن قبةةة  املعلمةةةني والرةةة وط اللغويةةةة للمتعلمةةةنير والةةة ؤل 
تعلةةيم الع  يةةة للنةةا قني  لغةةاع أ ةة ى . اةةةتندع امل تلرةةة للمعلمةةني ا توظيةة  الةةديس القةة  ين خمةةاي  امةة و   اصةةة ا 

الدياةةةة يىل دياةةةة تطبيقيةةة  ةةن  ةةال اةةةتبانة حمةةددا ااةةةئلة. تسةةعى الدياةةةة يىل تطةةوي  تةةدييا تعلةةيم الع  يةةة للنةةا قني 
  لغاع أ  ى ملواكب حاجياع الطاب العا ة واخلاصة.
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(05) 
 القرآن الكرمي من منظور بالغة احلجاج: مقاربة بالغية حجاجية لسورة فاطر

 اململكة املغ  يةر دكتويا  ا البا ة وحتلي  اخلطاب ر1ك مي الطيةبةةة د.  
 :لخصامل

اهتّمةةةة دياةةةةاع عديةةةدا وكتةةةب نقديّةةةة كوةةةإا  تحليةةة  القةةة  ن الكةةة مي و دايةةةةت  وتوصةةةي   ا تةةة  وكاةةة  أةةةة اي  وأوجةةة  
يعجةةا  ر ولن توّجهةةة أ لةةب الّدياةةةاع يىل ي ةة ا  القيمةةة اجلماليةةة الرنيةةة للقةة  ن الكةة مي  وصةةر  التجلّةة  ااكمةة  واا وةة  

مثّة دياةاع مل تتوّق  عند هآا اجلانةب الرةيّنر  ة  يهّنةا  ةاو ع هةآا املسةتوى وحاولةة  ا سةة اا عةاد للكاع البليهر عإّن 
الوظيريةةة اا ةة ى الةةيت تقبةةء  لةة  هةةآا الةةّنص املعجةةةار واجةة  هةةآار وصةةلة هةةآ  الّدياةةةاع يىل اقتنةةاع ياةةةخ  ةةیّدا  أّن 

ة ميكةةةن أن ن صةةةد دعةةةاوى كوةةةإا ذتلةةة    ةةةتا  اخلطةةةاب القةةة  ين  طةةةاب حجةةةاج  يقنةةةاع  ِصةةةيه ا ةةةةياط تةةةداوي؛ ي
امل ةةةا بني وةةةةياط اخلطةةةابر كالةةةدعوا يىل توحيةةةد هللا تعةةةاىل والميةةةان  ةةة ر والّتسةةةليم  كوةةةإ  ةةةن املسةةةّلماع كالقتةةةاظ والقةةةدي 

 والوواب والعقاب...ي . و ن مثّ ل ميكن أن ننر  السياط امجاج  اّلآل يطبء الّنص الق  ين. 
لقةةة  ين  اقتةةة  امجاجيةةةة وععاليتةةة  التأثإيةةةة  ةةةن مجةةةاعب  ةةةن الّتقنيةةةاع واآلليةةةاعر ولكاةةة  هةةةآ  املنكو ةةةة ويسةةةتمّد اخلطةةةاب ا

امجاجيةةة الّةةيت تیةةةا  ا ةةة القةة  ن الكةة مي ةةةنحاول الّنكةة  عيهةةا انطاقةةا  ةةن  لريةةة "امجةةا  اخلطةةايب"ر الّةةآل يقةةوع علةةى 
 "اخلطا ة"؛ حيث حص   لياع القناع ا  ا كتا   Aristote قّو اع حجاجية ثاثة كما وّضحها أيةطو 

   أ اط املتكلم وصويت  الآل يقّد ها ا اخلطاب.Ethosاليتوس  -
   خمتل  النرعالع والعوا   اليت تُواي ا املتلق .Pathosالباتوس  -

   امج  العقلية اليت يتتّمنها اخلطاب نرس .Logosاللو وس  -

 لكاع عإهنا أنواع ثاثة  عمنهةا  ةا يكةون  كيريةة املةتكلم ومَستة ر و نهةا  ةا يكةون  الّتصديقاع اليت َنتال لا:"يقول أيةطو
 تهيئةةة للسةةا ء واةةةتدياج  َنةةو اا ةة ر و نهةةا  ةةا يكةةون  لكةةاع نرسةة  قبةة  التوبيةةة. عأ ةةا  لكيريةةة والّسةةمة عةةأن يكةةون 

ن ةة يعا  اكوة  ا مجيةء اا ةوي الكةاه ا. الكاع  نحو جيع  املتكلم أها أن يصّدط ويقب  قولة . والصةامون هةم املصةدقو 
 .(2 عإن هآا النحو أيتا وّا ينبغ  أن يكون توبيت   لكاع "

ولعةّ  التأ ة  ا ةةويا عةا   انطاقةةا  ةن  لريةة  ا يةة حجاجيةةر أن يقةةودان يىل اةتاةرا  الّسةمة امجاجيةة الّةيت تتأةةةا 
ملقرتحةةةة يىل دياةةةةة  طةةةاب ةةةةويا عةةةا   وحتليلةةة  ويصةةةد الّتقنيةةةاع عليهةةةا  ايع هةةةآ  السةةةويا الك ميةةةةر وهتةةةد  هةةةآ  الويقةةةة ا

  امجاجية الوّاوية عي . 

                                                           
1 rimtaibi1988@gmail.comka 
واُنكة  أيتيةا  امسةني  نةو ها ةمر  ا ةة امجةا   ااصةول . 42ر واُنك   اخلطا ة  ت مجةة عبةد القةادي قنيةينر    41اخلطا ةر ت مجة عبد ال محان  دولر     (2 

 .213اليواننيةر    

mailto:karimtaibi1988@gmail.com
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(01) 
 والرد عليهمادعاء املستشرقني خطأ الصحابة يف كتابة املصحف 

 ر1حممد ي  اهيم الا  يين صق  ااةتاة املاايك الدكتوي
 الكلية اجلا عية الةا ية  بهان  السلطان أمحد  ا  ماليةاي

 ملخص البحث
 وعلى  ل  وصحب  وةلم و عد ...   ( اممد هلل يب العاملنير والصاا والساع على ةيدان حممد

لقد تعددع وتنوعةة  نةاه  املستاة قني ا دياةةة القة  ن الكة مي وعلو ة  ر عةا هوا ا هةآا العصة  امةديث يىل اةةت داع  
 نةاه  العلةوع النسةةانية الغ  يةة وتطبيقهةا ا دياةةةتهم للقتةااي املتعلقةة  لقةة  ن الكة مي ر وحصة وا جهةةدهم ا هةآا ال ةةا  ؛ 

 ر و صداقية املناه  اليت أق ها العلماظ املسلمون ا مجةء القة  ن الكة مي وتدوينة  عن   ي  التاكير ا ثبوع النص الق  ين
 ر وضبط . 

و ن  ني القتااي اليت  غلة املستا قني كتا ة النص الق  ين ر عأويوا الابهاع حول يةم املصح  الاة ي  ر وضةبط  ؛ 
  –يضةوان هللا علةيهم  –ح  الا ي  ؛ و عموا أهنم أ طأوا ا نسخ كتا ة املص -يضوان هللا عليهم –عادعوا أن الصحا ة 

كانوا جاهلني  قواعد اخليف الع يب ر وا تسبب ةلر ا وجود تنةوع القة اظاع ر واةةتدل املستاة قون علةى هةآ  العةرتاظاع 
وترنيةةةد هةةةآ   لةةةآلر كةةةان ل ةةةد لنةةةا  ةةةن  ناقاةةةة -يضةةةوان هللا علةةةيهم – ةةة واايع ضةةةعيرة وواهيةةةة  نسةةةو ة لةةةبعض الصةةةحا ة

الةةةآين كتبةةةوا املصةةةح  كةةةانوا  تقنةةةني لقواعةةةد الع  يةةةة واخلةةةيف العةةة يب ر  -يضةةة  هللا عةةةنهم –هاع ر و يةةةان أن الصةةةحا ة الاةةةب
عكتبوا املصح  علةى هةآ  القواعةد ر و ةالروا هةآ  القواعةد ا  عةض الكلمةاع لعلة  وأةة اي كوةإا تترة   ةء  كانةة القة  ن 

 الك مي وكيرية تاوت  . 
 يةم املصح  –الق  ن الك مي  –الةتا اط  –ن املستا قو مفتاح الكلمات: 

 
 

  

                                                           
1 meesakr67@gmail.com 

mailto:meesakr67@gmail.com
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(01) 
 املنهج اإلشاري يف أتويل النص القرآين

 ((، منوذجا471/1172الكرمي القشريي )ت:تفسري "لطائف اإلشارات" أليب القاسم عبد )
 ر واللسانية خمترب التأويلياع والدياةاع النصية ر حث ا الدكتويا  ر1حسن  نعباس

 تطوان ة املغ ب. ركلية اآلداب  رجا عة عبد املالر السعدل
 امللخص:

 رالقةة  ين وأتويلةة ر يعتمةةد عيةة  حسةةب تعبةةإ أهةة  التصةةو  ةةنه  التأويةة  ال ةةايل هةةو أحةةد املنةةاه  القدميةةة ا عهةةم الةةنص 
ي  قاينةة  غةإ   ةن املنةاه  الةيت دعلى التآوط الوجداينر وامةدس النرسة  والكاة  البةا ين والاةهود القلةيب. وهةو  ةنه  ان

  تناولة هآا النص ا ضوظ ال وايةر أو اللغةر أو البا ةر أو الرق ر أو َنو ةلر وا هو  ألو  و ع و .
ن أي ب هآا املنه  جيعلون للنص أتويلني  أتويا  يانيار يع ع  علماظ الكاه  وال ةوعر وأتويا   نيا يع عة  أهة  الكاة  ي

. وأتويلهم البا ين ليا يحالة للكاه  عن ظاه  ر ولكةن ظةاه  اآليةة  رهةوع  نة   ةا جلبةة اآليةة لة  ودلةة (2)وأه  امقيقة
 نة  ترهةم عنةد اآليةة وامةديث ملةن عةتح اهلل قلبة   ...( عيقة ون الكةواه  علةى ظواه هةار علي  ا ع   اللسانر "ومت يعهاع  

". عهم  آلر أی ةآون  كةاه  القة  ن وي ونة  ااصة  (3) ويعرتعون  تأوي  أه  الكاه (ر ويرهمون على اهلل تعاىل  ا أعهمهم
موا ةةةة وايداع أو هواتةةة  ترةةةاض علةةةى القلةةةوب  ا تنةيلةةة ر ةةةةوى أن لةةةم  ةةةآاقاع ع عانيةةةة يقيقةةةة ل ميكةةةنهم ي رالةةةار اهنةةةا

ومـــا أهـــم املـــدوانت  ومـــا هـــي شـــروط ومعـــايري قبولـــه  فمـــا املقصـــود إذا ابملـــنهج اإلشـــاري  الواعيةةةةر حسةةةب تعبةةةإاهتم.
 التأويلية اليت انتهجت هرا املنهج .

ة هةةةآا النةةةوع  ةةةن (ر كنمةةةوة  لدياةةةة4171 172" ايب القاةةةةم عبةةةد الكةةة مي القاةةةإل  ع لطـــائف اإلشـــاراتا ةةةرتع "
التراةةةإر و يةةان املوةةةوعة العلميةةة الةةيت اعتمةةدوا عليهةةار واملةةنه  الةةآل ةةةلكو  ا الرهةةم والتأويةة . وةةةبب ال تيةةاي هةةو ان 

ع  تحقيةة  الةةدكتوي ي ةة اهيم 4979هةةآا الترسةةإ ميكةةن اعتبةةاي  أول ترسةةإ صةةوا ي ةةايل كا ةة  وصةةلنا.  ُبةةء ا  صةة  ةةةنة 
 صرحة(. 1111ع. ويتكون  ن ثاثة جملداع  أكو   ن  سيوين و بء  عد ةلر عدا   ا

 فما هو منهج القشريي يف أتليفه هرا .
 وما هي السمة الغالبة يف أتويالته .

 هآ  الةئلة و إها ه   ا أحاول الجا ة عنها ا هآا الع ض ةائا اهلل تعاىل التوعي  والسداد.
 

  

                                                           
ben_abbass@hotmail.com  

1   
 .11 4ر داي الكتاب الع يبر  إوعر "فصوص احلكم"( ينك   ا ن ع يبر حمي  الدينر 2 
 ها.و ا  عد 497 1ر تح  حممد أ و الرت  ي  اهيم و ايا الایون الةا ية السعوديةر اإلتقان يف علوم القرآن( السيو  ر 3 

mailto:ben_abbass@hotmail.com
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(08) 
 الشفوية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعلم التجويد و دوره يف اكتساب املهارة 

 رر  عهد اآلداب و اللغاع1أمحد دمحاين-أ
 امل كة اجلا ع  أمحد   نة  ليةانر اجلمهويية اجلةائ ية

 مللخصا
اجليةد للصةوع العة يبر و   لق  ن نُعلّبم الع  ية و  لق  ن نكتسةب  هةايا النطة  الّسةليمر و تصةحيح خمةاي  امة و  و ااداظ

 لق  ن تنا ع الصةدوي و تُيّسة  اا ةوي و حُتة ُّ عقةد االسةنر و يُرقة  القةولر و هةآا اا ةإ هةو  ةا ننعتة   للغةة الاةرهية و 
هةة  النقطةةة امل كةيةةة و  نةةاط القةةول ا هةةآ  الويقةةة البحويةةةر عةةا  نةةا  ملةةتعلم اللغةةة الع  يةةة الغةةإ النةةا   ملةةا أن حيقةة  هةةآ  

عمةةا أمجةة  أن تكةةون  ةةاايع الةةتعلم  تكا لةةة  مةةء  ايا و حيقةة  ملةةا  سةةتوى حممةةود ا اكتسةةاب  ةة  تعليمةة   ةةن اللغةةة.املهةة
 ةةاايع تعليميةةة و ثقاعيةةة و ألسةةنية و عةةوط ةلةةر  ةةاايع يوحيةةة و يوحانيةةة و تعبُّديّةةة؛ عكةة  تك يةة  و   اجعةةة آليةةة ق  نيةةة و 

هةةا هةةو ايتقةةاظ ا ديجةةاع الةةتعلم و ايتقةةاظ  عةة  ا ديجةةاع ااجةة  و حماولةةة يتقةةان  دائهةةا و حتسةةني ح وعهةةا و ضةةبيف خمايج
 املنةلة و الوواب.

ين هةةآا التوجةة  القةة  ين ا تعلةةيم الع  يةةة للنةةا قني  غإهةةا يةةين  ةةن ويائةة  أعكةةم  نرعةةة و عائةةدا و نوةةةء  ةة   ةةدايكنا لتحصةةي  
 رهةةوع اللغةةة أبهنةةا أصةةواع يعةةرب ملةةا كةة  قةةوع  اللسةةان العةة يب ا  عةةد  اجلةةوه ل عةةا نقةة  عنةةد  ايةةة التواصةة  عقةةيف أو حةةدود

 عةةن أ  اضةةهم  ةة  منسةةر  جلانةةب ال وحةة  عالع  يةةة تكتسةة   ةةن القداةةةة مكةةان  ةةا جيعلهةةا حمةة  اهتمةةاع لةةآلر ل ييةةب أن
يطمةةح لتعلمهةةا الكوةةإ  ةةن الباةة  علةةى ا ةةتا   اةةايملم و  سةةتوايهتم العلميةةة و  ةة ا يهم اجةة  يضةةاعة  ع عيةةة و  طلةةب 

 الدين و عهم الق  ن و تاوت  عتا عن اكتساب لسان وين      ء اللغة ااع. ض ويل لرهم
ين اةةةتوماي الوةةةائيف املتعةةددا التقنيةةة و اماةةةو ية و أنكمةةة ال ّقمنةةة و التعلةةيم اللكةةرتوين و اةةةتغالا اجةة  حتقيةة  املهةةايا 

لنا قني  غإها و هةو  قة وان  لقة  ن الكة مي تعليمةا الاروية  ن حيث التعود على الةتماع مث التدييب جيع  تعليم الع  ية ل
و دوي هةةآ  الوةةائيف اللكرتونيةة يسةةه  تعلةيم نطة  امةة و  و قتةااي الصةوع  وةة  الوعة  و ال تةداظ و الةةيت  وتعةا و نتجةا.

 تیدل  اايع دللية ولا ايتباط  ملعىن.
إ ا تعلةةيم أصةةواع اللغةةة الع  يةةة عمهةةايا الةةةتماع كمةةا أن الةةربا   اماةةةو ية  ةةن  ةةال القةة  ن الكةة مي تسةةاهم  اةةك  كبةة

تسه  عملية التدييب و التعةود علةى النطة  اا وة  مة و  الع  يةة أبصةواهتا البسةيطة و امل كبةة و السةهلة و الصةعبة  لنسةبة 
 لغإ النا قني  لع  ية هآ  ااصواع الصعبة اليت ليا لا نكإ ا لغاع أ  ى  و  التاد والعني.

ييب علةةةى هةةةآ  الصةةةواع و ي طهةةةا  كلمةةةاع القةةة  ن الكةةة مي و التعةةةود علةةةى نطقهةةةا وعةةة  قواعةةةد التجويةةةد  ةةةن حيةةةث عالتةةةد
التر ةةيم و الرتقيةة  و اجلهةة  و المةةا و الاةةدا و  إهةةا  ةةن الكةةواه  الصةةوتية املقطعيةةة و عةةوط املقطعيةةة الةةيت ميولهةةا النةةرب و 

  ن التمكن  ن احملادثة الاروية  صويا  ليقة . االتنغيم و أ كال التغإاع اليقاعية يساهم  ديجة كبإ 

                                                           

ahmad.dhm@gmail.com
1 - relizane.dz-ahmed.dahmani@cu   
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نسةةعى  ةةن  ةةال هةةآ  الويقةةة البحويةةة الوقةةو  علةةى قتةةااي التجويةةد القةة  ين و دوي  ا اكتسةةاب املهةةايا الاةةروية و تلقةةني 
ائ  اللغة الع  ية لغإ النا قني ملا  اك  ةةليم  ةن  ةال تةدي  تعليمة  وصةول يىل  ةاايع وأهةدا  ميكةن أن نةديجها كنتة

حبوية ا ا   هآ  الدياةة و ل يسعنا ا اا إ يل أن نتقدع  لاك  وال تنان لك  القةائمني علةى هةآ  التكةاه ا العلميةة 
املةةیمت  الةةدوي العرتاضةة  ااول للقةة  ن الكةة مي واللغةةة الع  يةةة  الدياةةةاع اللغويةةة و ااد يةةة( ر واليئةةاع التنكيميةةة لةةا  تمولةةة 

الي انيةةة  لتعةةاون  ةةء جا عةةة  ةةالاي املاليةيةةة و جا عةةة ةةةويان إبقلةةيم ك دةةةتان العةة اط علكةةم  نةةا عكةةيم ا جا عةةة ك دةةةتان 
الاك  و جةية  ال تنةان و ن جةو أن  ةا  هةآ  الويقةة البحويةة لةدى هيةأتكم العلميةة و كلنةا أ ة   لرةو   اة   املاةايكة ا 

 ع و الود.هآا املیمت  الدوي و تقبلوا  نا جنا كم عائ  الحرتا
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(03) 
 جتليات السياق الثقايف يف عمل املفّسرين

 ر1 راع  ن عبد اهلل

  ليةان   اجلةائ  -جا عة أمحد   انر أةتاة تعليم عاي و دي  خمترب اللغة والتواص 
 امللخص

النصةةةةو  والكاةةةة  عةةةةن  عانيهةةةةا املتتةةةةمنة ضةةةةمن تعةةةةد اللسةةةةانياع التداوليةةةةة حقةةةةا  ع عيةةةةا جديةةةةدا نسةةةةبيار يتغيةةةةا  قاي ةةةةة 
السياقاع اليت أنتجة عيهار عهو يبحث ا التباين  ةني القةول والقصةد؛ أل  ةني  ةا تعنية  امللروظةاع  قيمتهةا اللركيةةر و ةا 
يقصد املتكلم ييصال  للسةا ءر و ةاه  اادواع الةيت علةى السةا ء أن ميتلكهةا حةحل يةتمكن  ةن عهةم  ة اد املةتكلم. وتتوةة  
اللسةةانياع التداوليةةة ةةةة ا حتقيةة   بتغاهةةا ةةةة مجموعةةة  ةةن املباحةةث  نهةةا  أععةةال الكةةاعر والعةةرتاض املسةةب ر وال ةةايايعر 

 والةتلةاع اموايل الت ا يبر والسياط التداوي  نوعي  التواصل  والوقاا.

ا  قاي ةةة اخلطةةا ع أبنواعهةةا؛ كاخلطةةاب ويعةةد السةةياط الوقةةاا  ةةن  باحةةث التداوليةةة الةةيت تنةةاعا اللسةةانيون ا اةةةتوماي  
 ااديبر واخلطاب السياة ر وححل اخلطاب الرلسر .

وقد ظه ع ا اآلونة اا إا دياةاع وحبوث ةعى أصحاملا يىل تلمةا تلةر املباحةث التداوليةة ا املنجةة اللسةاين الرتاثة  
 وا على وع   تلر املباحث.الع يبر وقد وا مناة  تیكد على أن اللغويني والبا يني القدا ى كان

لكةةةن التسةةةاؤل الةةةآل توةةةإ  ويقتنةةةا العلميةةةة وتسةةةعى ملدايةةةةت   هةةة  كةةةان  رسةةة و القةةة  ن الكةةة مي معةةةةل عةةةن نكةةة ائهم اللغةةةويني 
والبا يةةةني عيمةةةا يتعلةةة   لةةةوع   لسةةةياط الوقةةةاا وأمهيتةةة  ا  ليةةةة املعةةةىن ويضةةةاظت ر أع اةةةةتعانوا  ةةة  لضةةةاظا  عةةةاين اآلايع 

 يت محلة  اعيظ حتتا  يىل وقائء ثقاعية لتبيان  غا ها وأة ايها؟الق  نية ال
  

                                                           
1 meflahbenabdellah@gmail.com   

mailto:meflahbenabdellah@gmail.com
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(73) 
 (دراسة يف الوزن والداللة)أمساء سور القرآن الكرمي 

 ر1أ ال لعلى
 اجلةائ  -1جا عة  تنة – البة دكتويا  

 امللخص
وتعةةاىل  َأَعَةةَا يَةتَةةَد ةاُ وَن اْلُقةةْ  َن أَْع َعلَةةى قُةلُةةوبب أَقْةَراُلَةةا  يةة تبيف عهةةم القةة  ن الكةة مير  تةةد    ايتةة  وةةةوي . يقةةول هللا ةةةبحان  

 حممةد(. ويكةةون التركة  والتةد    دياةةةة الةنص القةة  ينر وحماولةة الكاة  عةةن أةة اي  و بةااي ر  ةةةتغال كة   ةةا 24 اآليةة 
لةنص القة  ين ودقةة  عانية ر تسةتدع   ةن توص  يلي  العلم امةديث ا جمةاي لسةانياع الةنص وحتلية  اخلطةاب. مثّ يّن عمة  ا

الدايس الوقو  على ك  ألراظ . أّ ا يدياك دللة السويا كا لة عا يتم ول يكتم   ةن دون عهةم دللةة امسهةار وقةد جةاظع 
أمساظ ةوي الق  ن الك مي أبو ان عديدار وهو اا ة  الةآل يةدعو للبحةث والتقصة ر عااكيةد أّن امكمةة  نهةا  لغةةر والسة  

كةيم. وعليةة  جةاظع ي ةةكالية البحةث علةةى النحةةو التةاي   ةةا هة  أو ان أمسةةاظ ةةةوي القة  ن الكةة مي؟  ةا هةة  ااو ان ااكوةة  ع
كمةةا أن البحةةث ةةةيعتمد علةةى املةةنه  الوصةةر ر  لعتمةةاد علةةى الةةنص  تكةة ايا؟ و ةةا هةة  دللةةة كةة  اةةةم  ةةن هةةآ  اامسةةاظ؟

 الق  ين وحتديد أمساظ السوي حبسب و هنا.
البحث عن دللة ك  اةم  ن أمساظ ةوي الق  ن الك مير وحماولة الكا  عن اخلبااي وااة اي اليت حتملهةا  ةن  ويهد  يىل
كمةةا يطمةةح البحةةث ا هةةآا املوضةةوع يىل حتقيةة  جمموعةةة  ةةن النتةةائ ر نةةآك   نهةةا  التعةة   علةةى أو ان أمسةةاظ   ةةال و هنةةا.

يعطةاظ  رهةوع أوي للسةويا  ةن  ةال و ن امسهةا. والوصةول يىل  ةوي الق  ن الكة مي ر وتصةنيرها  ةن حيةث العةدد والدللةة.
 املعىن املارتك  ني هآ  السوي ين أ كن.

 
 اةمر دللةر ةويار و نر الق  ن الك مي. الكلمات املفتاحية:

  

                                                           
1 amel.laalad18@gmail.com   

mailto:amel.laalad18@gmail.com
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(76) 
 أثر قاعدة )القرآن اسم للنظم واملعىن( يف املسائل الفقهية

 دراسة أصولية تطبيقية يف القرآن الكرمي
 ر أصول الرق ( 1الدكتوي  ياع جال عبداهلل البإ ت ل

 جا عة السليمانيةر كلية العلوع الةا ية رقسم الرت ية الدينية ديس  
 ملخص البحث

والصةةاا والسةةاع علةةى اممةةد هلل الةةآل  ّهةةد لنةةا   يةة  العلةةم والرقةة  ا الةةدينر وأاني لنةةا ةةةب  النهةة   ةةن الكتةةاب املبةةنير 
 املبعةةوث يمحةةة للعةةاملنير ةةةيدان حممةةد وعلةةى  لةة  وصةةحب  و ةةن اهتةةدى ملديةة  يىل يةةوع الةةدينر  لةةةتقا ة والصةةدط والوعةةاظر

 و عد 
ل خيرى عن أحد  ا للق  ن الك مي وعلو    ن  كانة عند املسلمني عمو اي وعند الكةويد  صوصةاير عمنةآ د ةولم الةةاع  

هتمةةاع والعنايةةة  ةة ر تةةاوا وحركةةاير  ةة حاي وترسةةإاير تعلمةةاي وتعليمةةاير ونبةةه عةةيهم علمةةاظ أعةةاع ياةةاي يلةةيهم كةةان لةةم  ةة   ال
 لبنانر ألّروا ا  حّل علو    یلراع عديةدا و تنوعةةر ا تةا ع  جلةودع والتقةانر تاةهد  ةآلر كتةب الةرتاجم و عجمةاع 

 املیلرني.
نةةا قني  للغةةة الك ديةةة أن يرهمةةوا الّنصةةو  الع  يةةةر  ةةن دون أن يةةرتجم لةةم و ةةء كةة  ةلةةر ية مل يعةةد اآلن مقةةدوي مجيةةء ال

وقةةد اةةةرتعى انتبةةاه  لةةآلر  -وهةةآا ينطبةة  علةةى مجيةةء الاةةعوب النةةا قني  غةةإ اللغةةة الع  يةةة  - تةةموهنا وحمتواهةةا  لغةةتهمر 
قةةة اظا القةةة  ن ا الصةةةاا   ةةةال وجةةةودل ك طيةةةب ا يحةةةدى القةةة ى التا عةةةة حملاعكةةةة السةةةليمانيةر عنةةةد ا أدقةةة  السةةةمء يىل

واادعية املأثويا كدعاظ القنوع ودعاظ صاا امليةر لبعض املصلني الةآين ل جييةدون اللغةة الع  يةة  ةن  ةين جلةدلر عبةدأع 
أعكةةة  ا هةةةآا املوضةةةوع وأحبةةةث ا حكةةةم الاةةة ع و ياظ العلمةةةاظ ا  وضةةةوع حكةةةم ت مجةةةة القةةة  نر وقةةة اظا القةةة  ن والةةةدعاظ ا 

   اللغة الع  يةر وك  ةلر  ن  ال ذصص  ا علم أصول الرق . الصاا  لغة  إ
ية ل خيرى على أحةد  ةا لعلةم أصةول الرقة   ةن دوي ا عهةم القة  ن الكة مي وترسةإ   ةن حيةث املسةائ  املاةرتكة  ينهمةا  ةن 

عةةاع واخلةةا ر واملطلةة  واملقيةةدر الناةةةخ واملنسةةوحمل واحملكةةم واملتاةةا  ر وامقيقةةة وا ةةا ر والكةةاه  واملةةیولر وا مةة  واملبةةنير وال
لةةآا كةةان  ةةن التةة ويل دياةةةة هةةآا املوضةةوع  ةةن  ةةال قاعةةدا  واملنطةةوط واملرهةةوعر ... و ةةإ ةلةةر  ةةن القواعةةد ااصةةوليةر

الرقهة  الةآل   امكةم ا اخلةا  مثة ا عقهيةةر تكهة  تطبيقاع  ن عليها يرتتب  مء  ني الق  ن الك مي وعلم أصول الرق ر و ا
 .ةاك ل كان يدوي ا
أن القواعةةد ااصةةوليةر تعةةد العمةةود الرقةة ل للتاةة يء الةةةا  ر عكةةان أكوةة  العلةةوع نرعةةا ول يسةةتغين عنةة  م أيتةةاي و ةةن املسةةلا 
ملةةا لةة   ةةن أثةة  ا توةةةيء ااعةة  الركةة ل لةة ر وجعةة  صةةدي  يتسةةء للمةةآاهب امل تلرةةة واآلياظ املتنوعةةةر عيةةديك ين  أهةة  العلةةم

و وضةةوعية اذةةآوها وةةةيلة ا اجتهةةادهم للوصةةول يىل حكةةم هللا تعةةاىل عيمةةا يعةة ض لةةم  ةةن  للعلمةةاظ أةسةةا وأصةةول علميةةة
 املسائ  الرقهية.

                                                           
1 aramjalal1972@gmail.com   

mailto:aramjalal1972@gmail.com
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وا هآا البحث نتناول إبةن اهلل تعةاىل مثة ا يحةدى هةآ  القواعةد وهة  قاعةدا  أثة  قاعةدا  القة  ن اةةم للةنكم واملعةىن( علةى 
 لك مي.املسائ  الرقهيةر دياةة أصولية تطبيقية ا الق  ن ا

 مشكلة البحث:
 تكه   اكلة البحث ا ااةئلة احملويية اليت تدوي حولا البحثر وه   

 ؟. ه  الق  ن اةم للنكم واملعىن  عاير و ا و  وط العم  ملا
 وه   و  ق اظا الراحتة ا الصاا  لغة  إ اللغة الع  ية ؟.
الللغةةة الع  يةةة ؟ر يةا كةةان ةلةةر  سةةتطاعا عهةة  جيةةو  القةةداع علةةى وهةة  جيةةو  ت مجةةة القةة  ن الكةة مي يىل اللغةةاع اا ةة ى  ةةإ 

 ت مجت    عا؟ر ويةا جا ع   عا عه  تقوع الرتمجة  قاع الق  ن ااصل ؟.
 سبب اختيار البحث وأمهيته:

ي بةةةةيت الا صةةةةية  دياةةةةةة  وضةةةةوع يتاقةةةةى عيةةةة  جمةةةةال القةةةة  ن الكةةةة مي الةةةةآل  ةةةة  صةةةةاع ا الةةةةدنيا والرةةةةو  ا اآل ةةةة ار  ةةةةء 
صاصةة  وهةةو القواعةةد ااصةةولية واملقاصةةد الاةة عيةر واهنةةا أيتةةاي تتعلةة   لغةةاع اا ةةم والاةةعوب  ةةن النةةا قني  غةةإ اللغةةة ا ت

 الع  ية كاللغة الرايةية وامللوية والكويدية ... و إها  ن اللغاع.
لةةيت  ةةغلة أعكةةاي العلمةةاظ قةةدمياي وتعتةةرب  وةة  هةةآا املوضةةوع  ةةن املواضةةيء الواقعيةةة البعيةةدا عةةن اا ةةوي النك يةةة والعرتاضةةيةر وا

وحةةديواير وليةةةال يىل اليةةوع حبوةةاي عكةة ايي جةةاداي حيتةةا  يىل الدياةةةة والةةةتق اظر اهنةةا تتعلةة   لقةة  ن الكةة مي وت مجتةة  وناةة    ةةني 
 اا م والاعوب  نعاي و ويةاي. 

 الدراسات السابقة:
  هةآ  املسةألة عيمةا يتعلة   قة اظا ت مجةة القة  ن ا الصةاار و ةا ين علمائنا وةلرنا الآين نر   ملمر  الباي  ا أیتون على ةكة

ينطةةةول حتتهةةةا  ةةةن تر يةةة   ةةةني الترسةةةإ والرتمجةةةةر  ةةةء هةةةآا يوجةةةد ا كتةةةبهم  ةةةادا علميةةةة  بايكةةةة تسةةةتح  التتبةةةء والدياةةةةة 
 والرتجيح.

كتا ةة   ناهةة  الع عةةانر وتبعةة  عيمةةا  وأ ةةا أ ةة    ةةن اعتةةىن ملةةآا البحةةث  ةةن املعاصةة ين الاةةيخ عبةةد العكةةيم الةيقةةاين يمحةة  هللا ا  
 كتب الدكتوي نوي الدين عرت يمح  هللار وكتب عي  أيتاي الايخ حممد أ و  هبة ا كتا   املد   يىل علوع الق  ن الك مي.

ولكنين أيى أن هآ  الدياةاع و إها مل تعيف اجلانب ااصوي والرقه  حق   ةن التوثية  والتحقية ر وهةآا اجلانةب عية   ةن 
 لة واملناقااع  ا يغين البحثر ويیص  ل  املسائ  ما ليا ا كتب املعاص ين.ااد

أعةةة د هةةةآ  القاعةةةدا   أثةةة  قاعةةةدا  القةةة  ن اةةةةم للةةةنكم  -ا حةةةدود  ةةةا ا العةةةُة  -و عةةةد التتبُّةةةِء والةتقصةةةاِظر مل أعلةةةم أحةةةداي 
ر ولكةةين وجةةدُع واملعةةىن علةةى املسةةائ  الرقهيةةةر دياةةةة أصةةولية تطبيقيةةة ا القةة  ن الكةة مي( مصةة ن ب  ةةا ّب رأو حبةةثب  سةةتق ب

 ي اياعب انععةي  تر قةي ا   اجعهمر وهآ  امل اجء و إها ه  ُ نطََل  البحثر و وايُد   عون اهلل وتوعيق .
 )املنهج االستقرائي التحليلي(. :منهج البحث
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الباحث  ةةتق اظ القواعةد ااصةولية املتعلقةة ين املنه  العاع ا كتا ة هآا البحث هو املنه  الةتق ائ  التحليل  حيث قاع 
 لق  ن الك مير و تحلي  ااوصةا  واملرةاهيمر وأعطةى التصةوياع املناةةبة الةيت تتعلة   لقاعةدا الةيت َنةن  صةدد حبوهةار عةإةا 

  تبني ةلر عإن املنه  العاع الآل ةاي علي  الباحث ا هآا البحث تتمو  عيما يل  
 ياةت  ا املباحث ااصولية ما ل  عاقة مباحث الق  ن الك مي عقيف.ح   الباحث على أن تكون د .4

 اعتىن الباحث أبقوال العلماظ ا القاعدا و وقرهم  ن ر ووضح ألراظهم  ا كان حيتا  يىل توضيح. .1

 دياةة التطبيقةاع الرقهيةة املتعلقةة  لقاعةدا كانةة علةى  ةنه  ذة ي  الرة وع علةى ااصةولر عةأ ني املسةألة الرقهيةة .1
 و ستندها الا ع  و ياظ العلماظ عيها.

اتبةةةةء الباحةةةةث الطةةةة ط العلميةةةةة املتبعةةةةة ا البحةةةةوثر واعتمةةةةدع علةةةةى املصةةةةادي القدميةةةةة  اةةةةك  أةاةةةةة  ا دياةةةةةة  .1
القاعةةةةدار وقمةةةةة  ت ةةةة ي  ااحاديةةةةث وت تيةةةةب املصةةةةادي وامل اجةةةةء ا الةةةةوا شر والبيةةةةان ملعةةةةاين املرةةةة داع اللغويةةةةة 

 صولية.الغا تةر وتع ي  املصطلحاع اا

 وتتكون خطة البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة: 

 جعلت املبحث األول لبيان تعريف مصطلحات البحث.
 املطلب ااول  ا تع ي   صطلحاع البحث ااث ر الق  ن الك مير القواعد ااصوليةر النكمر املعىن(.

 املطلب الواين  ا العاقة  ني الق  ن الك مي والقواعد ااصولية.
 واملبحث الثاين خصصته لشرح القاعدة )القرآن اسم للنظم واملعىن(.  

 الطلب ااول  ا   ع القاعدا.
 املطلب الواين  ا  ستند القاعدا.

 املطلب الوالث  ا  ياظ العلماظ ا القاعدا.
 ويف املبحث الثالث: بّينت حكم املسائل الفقهية املتعلقة ابلقاعدة. 

  اظا الراحتة ا الصاا  لغة  إ اللغة الع  ية.املطلب ااول  ا حكم ق
 املطلب الواين  ا حكم ت مجة الق  ن.

وقَةةةّد ة ا اخلامتةةةة النتةةةائ  والتوصةةةياع الةةةيت توصةةةلة يليهةةةا  ةةةن  ةةةال حبوةةة  و ةةةا لةةة  عاقةةةة  لقةةة  ن الكةةة مي  ةةةن املباحةةةث 
 ااصولية.
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(72) 
 استبدال حروف املعاين يف القرآن ودالالهتا املعنائية

 ر1. د. عبداهلل يةول نژاد4
 أةتاة  اايک  قسم اللغة الع  ية و داملار جا عة ک دةتانر يي ان

 ر. عايوط ياک1
  اجستإ ا اللغة الع  ية و داملار جا عة ک دةتانر يي ان

 :امللخص
حيوي   ةن وجةو  العجةا ر عمةن أمل هةا اجلانةب البيةاين والبا ة  املتموّة  ل ا لقد مل  الق  ن الک مي عقول ةول االباب ما 

أةلو   ونكم  الر يد عحسبر  ة  وا ا تيةاي کة   ر داتة  ا اکنهةا اخلاّصةة ملةا عکأهّنةا ُ لقةة لةا. وتاةّعب امةديث عةن 
ع تتاا   ألراظهةا حةول  وضةوع واحةد هآا اجلانب يلی وجو   ّتیر  نها الةتبدال ا املر داع والصيه والرتاکيب ا  اي

  ک ي  ء تراوع  عانيها ا ةياقاهتا امل تلرة.
يتصةةةدی هةةةآا البحةةةث الةةةوجية لدياةةةةة  وضةةةوع الةةةةتبدال ا القةةة  نر وعةةة  املةةةنه  الوصةةةر  التحليلةةة . ومةةةا أنّةةة   وضةةةوع 

املعةةاينر ِلمةةا لةةا  ةةن أمهيّةةة  تاةةّعب اا ةة ا  و رتا ةة  اا ةة اض؛ يقتصةة  علةةی جانةةب هةةاّع  نةة  وهةةو الةةةتبدال ا حةة و  
ودللع هاّ ةةةة ا عهةةةم املعةةةاين ومجةةةال ااةةةةلوب؛ حِبةةةث نةةة ی ا اةةةةتبدال حةةة  ب ِأحةةةادلّب  ةةةن   لغةةةة ا اجلانةةةب البا ةةة 

 12عمةوا نة ی ا  يةيت  ح و  املعاينر ا  يتني  تاامليت املبانیر تنبةء  عةانب يائعةٌة مجيلةةر تُعةاين عةن  ياهنةا عقة اع  ويلةة.
ر عاةةتنبيف العلمةةاظ القةةدا ی «البةةاظ»ب« الرةةاظ»وقةةء اةةتبدال « َعُکةَا...»... ةةن ااعةة ا   49و« وَُکةَا..»...قةة ا  ةن الب

امةة عني العةةا رتني اُاحةةاديتنير  عةةاين کوةةإا مجيلةةة  سةةتمّدينها  ةةن  عةةاين هةةاتني  واحملةةدثني  ةةن هةةآا الةةةتبدال البسةةييف  ةةني
هةةآا يةةدلّنا يلةةی أّن ا تيةةاي املرةة داع ولةةو کةةان ح عةةاي أُحةةاداّيي  ةةن حةة و  املعةةاينر ا السةةويتني. و  امةة عني و ةةن ةةةياط اآليتةةني

حينما ناحظ ةياط املوقة  والسةياط الغةوّل کمةا يةدعو يلية  الراضة  السةا  ائ ر ا تيةاي عةن قصةد و ع عةةر ويةیّدل املعنةی 
 امل اد ا دقّةب عائقةر ل تیّدي  أيّة لركة أ  ی.

 الک مير اجلانب البا  ر الةتبدالر ح و  املعاين. الق  ن الکلمات الدليلية:
  

                                                           
1 a.rasoulnezhad@uok.ac.ir   
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(70) 
 أتويل اهلرمينوطيقا يف الدراسات اإلسالمية

1د. أ    عتح  حممود اجلندل
 

 مجهويية  ص  الع  يةر اا ه  الا ي ر يئيا جملا يدايا داي أه  الرت  خلد ة الق  ن الك مي وعلو  
 امللخص:

ين  ن يتتبء اخلطاب الع يب امداث  أو التنوي ل أو ححل العلماين يلحظ ي اداي واهتما يةا  ل  نيو يقةا أو التأويليةة امديوةةر 
ا  عةة ض الونةةاظ والتمجيةةةد ر ويعةةدوهنا الط يةة  املوةةاي لرهةةم النصةةةو   -عنةةدهم  –ععةةادا  ةةا تةة د هةةآ  املنةةةاه  وأصةةحاملا 

رهم يناةب الوقة الآل نعيا  والك و  اليت من  ملا ر كما أهنا أحد املناعةآ الةيت ميكةن  ةن وق اظهتا ق اظا جديدا  عاص ا  
  الا أتصي  نقد النصو  ما عيها النصو  الا عية .

ولةةآا عهةةم يةة ون أهنةةا املةةنه  الصةةحيح لتح يةة  عقةة  القةةاي   ةةن املقاصةةد واملعةةاين الةةيت أيادهةةا املةةتكلم ر والنتقةةال  ةةن املعةةاين 
يىل املعاين البا نة دون قة ائن ر و ةن  ةدلول يىل   ة  دون ضةا يف ر وحتمية  الةنص الواحةد  عةايَن كوةإاي دون   اعةاا الكاه ا 

ر  ة  ا    اد املتكلم ؛ وه    يقة لعادا النكة  ا "عاقةة املرسة   لةنص ل ا النصةو  ااد يةة ونك يةة اادب وحسةب
 .  ن  نآ أقدع عصوي  وححل اآلن"يعادا النك  ا ت اثنا الديين حول ترسإ الق  

و ةةن هنةةا يكهةة   طةة  هةةآ  املنةةاه  الةةيت هتةةد  يىل نقةةد وحت يةة   طلةة  النصةةو  دون التر يةة   ةةني الليةةة  نهةةا والباةة ية ر 
  غية تركير املنهجية املع عية الةا ية والقدع ا  صادي  ااصلية  ن  ال  ناه  علسرية    ية واعدا كال  نيو يقا .

انةة ال  نيو يقةةا أحةد أهةم املنةةاه  الغ  يةة الةةيت أتثة  ملةا الركةة  العة يب املعاصةة  ا  طا ة  الوقةاا ر وةةة ى هةآا التةةأثإ وملةا ك
كةةان  ةةن التةة ويل   -يىل  ةةوقرهم  ةةن  صةةادي الةةدين ااصةةلية ر و سةةائ  العتقةةاد ال ئيسةةة ر وجةة  أحكةةاع الةةدين الةةةا  

؛ لنع   أن  ا توص  يلي  الركة  العة يب املعاصة  اليةوع  ةا هةو يل ا تةداد لتلةر   ع عة حقيقة هآا املنه  وجآوي  وأتوياهتم
 الرلسراع الغ  ية واملناه  الد يلة .. و ن هنا جاظع عك ا هآا البحث. 

 وقد اقتتة  بيعة البحث أن أقسم  يىل   قد ةر وثاثة  باحثر و امتة .
 عبينة عيها أمهية املوضوع ر وةبب ا تياي  ر و طة البحث . أما املقدمة:

 وأ ا املباحث عه  على النحو التاي  
 تع ي  ال  نيو يقا .. وجآويها .  املبحث األول:
 .  صوصية النص الق  ين ا ضوظ اجلآوي التايخيية ملصطلح ال  نيو يقا"" املبحث الثاين:
 " نه  التأوي    ال  نيو يقا ( وأتوي  النص الق  ين وعقيا خلصوصية اا إ "حماولة للتوعي   ني املبحث الثالث:

و ن  ال هآ  السطوي املعربا ا البحث عن  قاصد أصحاب هآا التقليد اجلا د وااعم  للهإ ينو يقةا الغ  يةة ر يكهة  
واع وال ةةالع .. والعقائةد واملقدةةاع جليا أن  ع كتهم الكةربى وامقيقةة يمنةا هة  ضةد الةآاع الليةة .. والةوح  .. والنبة

                                                           
 ashraf_aza_azmi@yahoo.com 
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.. والاةةة ائء والقةةةيم واا ةةةاط .. أل ضةةةد كةةة  الةةةآل حقةةة  وحيقةةة  متاةةةةر ا تمعةةةاع املی نةةةة ر وتوجيههةةةا يي  ةةةا حيقةةة  
 الطمأنينة والسعادا ا املعاش واملعاد . 

وليسةةة ال ربايليةةة الغ  يةةة املتوحاةةةر  عال ربايليةةة عنةةد أصةةحاب هةةآا التأويةة  العبوةة  هةة  " ي ربايليةةة الةةآاع الليةةة "    ..
اليت جاظتنا  لنهب الةتعمايل .. وملآا التأوي  العبو  ملقو ةاع صةمودان و قاو تنةا .. هةآا التأوية  الةآل يباة   ة  هةیلظ 

 الآين  ولوا وميولون ال تداداع الس  انية للغةو الرك ل الغ يب ا عامل الةاع. 
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 رحية فجر وأفول" لـ نورجاي عالشالتناص القرآين يف مس

 ،1 و يةةةد ةنيةةةةة
 ر وه انر اجلةائ 4أمحد  ن  لة  جا عة رل.ع.د  البة دكتويا 

 امللخص:
املعجةة ا  طا ة ر وااعصةةح ا  عهةولطاملةا كةان ول يةةال القة  ن الكةة مي حمةوي ااحبةاث والدياةةاع لو ائة  اللغةةول والبا ة ر 

وهةةةآا  ةةةا  ا كتا تةةة  ال داعيةةةة  ةةةع ا ونوةةة ار عكةةةان  ةةةن الطبيعةةة  أن يت ةةةآ  ااديةةةب   جعيةةةة لغويةةةة لغتةة  وحمكةةةم ا أةةةةلو  ر
 الق  نية اقتباةا و تناصا. الاآياع نلمس  ا الكوإ  ن

ر حةحل املسة ع  -الكة ميالقة  ن  –الرنون ال داعية اجلةائ ية املعاص ا على تباينها ه  اا  ى ا رتعة  ن هآا املعني البديء 
أن يكةون التنةا   أن يوظ  النص الق  ينر ياع يستلهم  ن قصص  وأةاليب  ؛  ن هنا ايأتينا الآل يرتاظى لنا ان  ا عد  ن

ا الق ان الك مي  داي  قاي تنا  ن  ةال "التنةا  القة  ين ا  سة حية عجة  وأعةول" لةة نويجةال عةاش ر ولل ةوض ا هةآ  
 تلوع ا  ساي حبونا هآا   نويد  عتا  نهار يىل جانب تساؤلع قد لجا ة عن عديد  ن التساؤلعال كالية حاولنا ا

  رهوع التنا   لغة واصطاحا(ر أنواع .  
 املس ع اجلةائ ل.

 التنا  الق  ين ا  س حية عج  وأعول 

 التنا  النص .

 التنا  القصص .

  

                                                           
seniabouzian87@gmail.com     
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 يف بواعثه وآفاقه()دراسة  النحو القرآين من منظور احملدثني

 ر1د. مجال  البی ق   قااقی
 اةتادايي داناگا  ع هنگيان

 امللخص
ي ى كوإ  ن البةاحوني أّن النحةو العة يب علةم  عّقةد وجةاّ  يصةعب تعّلمة   اّصةة علةى النةا قني  غةإ اللغةة الع  يةة. عحةاول 

ويصةةةاح  اعتمةةةاداي علةةةى أّن النحةةةاا القةةةد اظ مل يعتمةةةدوا ا  نةةةاظ قواعةةةد النحةةةو علةةةى اللغويةةون والنحويةةةون املعاصةةة ون تيسةةةإ  
القةة  ن وحةةد ر  ةة  اةتاةةهدوا علةةى الاةةع  القةةدمي ا كوةةإ  ةةن القتةةااي النحويةةة و ةةالروا القةة  ن ا قواعةةد كوةةإار و عنةةوا ا 

ا قواعةد  علةى القة  ن وحةد . تكهة  هةآ  الركة ا  الق اظاع الق  نيةر عدعوا يىل يعادا النك  ا النحو الع يب كّل   لقتصةاي
ا  ياظ كوإ  ن اللغةويني والنحةويني  ةدظاي  ةن ي ة اهيم  صةطرى حةحّل عاضة  صةاحل السةا  ائ ر ودعةم كةّ   ةن هةیلظ عكة هتم 

السةةتاي أبدلةة و ةة اهني لغويةةة و ةةإ لغويةةة.  ةاو ع دعةةوا  عةةض البةةاحوني ال ةةاي النكة ل عتوّصةة  يىل   حلةةة التطبيةة   وةة  عبد
اجلوايل. وأ ا كوإ  نهم  قية  ياظهم عنةد النك يةة ومل تقةّدع  نهجةاي واضةح املعةامل لُيصةاي يىل تطبيقة . هةآ  املقالةة حتةاول أن 

 تديس  واعث النحو الق  ين و عاق   ن  ال ةرب  ياظ الداعني يلي  و ناقاتها وتقوميها.
 جديد ا النحوالق  ن الك مير النحو الع يبر الت الكلمات الرئيسة:

  

                                                           
1 j.talebi@cfu.ac.ir   /jamal_talebii@yahoo.com   
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 املنهج الداليل يف فهم وحنليل اخلطاب القرآين

 (اآلليات و التطبيقات)
 ر1 اه  تونا( د.ةيد  هإ املسيليين

 ع ع ج جان –ا جا عة املصطرى العاملية  و دي  قسم الاهوع الةا   حماض 
 امللخص

 ن  نكاي دياةة دلليةة هتةد  يي تبيةني أهةم ادواع  يف فهم وحتليل اخلطاب القرآين املنهج الداليليديس هآا البحثر 
البحث الةدلي ودويهةا ا الكاة  عةن أةة اي اخلطةاب القة  ينر حيةث تعتةرب  بحةث الدللةة  ةن أهةم املباحةث الةيت ي تكةة 

والتوصةةة  اي  ةةة اد املتكلمرويعتةةةرب عليهةةةا عهةةةم الةةةنص واخلطةةةاب  ةةةني املةةةتكلم و املسةةةتمءرعلها الرتةةة  الكبةةةإ ا عهةةةم الةةةنص 
البحث الدلي  ن أهم ع وع علم اللغةة الع  يةة و بحةث  ةن اهةم  باحوهةاروتةداد أمهيتة  يةا كةان  ة تبيف  رهةم وحتلية  الةنص 
واخلطةةاب الةةديين ةةةواظ كةةان ةلةةر الةةنص واخلطةةاب نةةص قةة  ين أو حةةديث نبةةول  ةة ي رحيث يتحةةتم علةة  الةةدايس للةةنص 

ول أن يبآل  ا  وةع  وأی آ  عني العتباي مجيء  وااي الدللة وأدواهتا  غيةة التوصة  يي املة اد امقيقة  الق  ين وامديث النب
 ةةن أجةة  عهةةم  للاةةايع  ةةن وياظ االرةةاظ و اخلطةةاب اللركةة . وعلةةى ضةةوظ هةةآا اةةةت د ة املةةنه  التوصةةير  و التحليلةة 

  تسعة اي ء  باحث على النحو التاي املنه  الدلي ا  طا لق  ن الك مي رعكانة  عامل البحث 
 «د  التصوييةاملبا»املبحث ااول  وجعلت  حتة عنوان  .1
 « لياع عهم اخلطاب الق  ين»املبحث الواين  حيث تكر   لبحث عن .2

 «أنواع الدللة ا اخلطاب الق  ين»املبحث الوالث وحتدثة عي  عن .3

طبيقةاع للبحةث الةدلي ا القة  ن الكة مي و ّينةة أث هةا ا عة  ن العّيناع والتاملبحث ال ا ء   صصت   آک  جممو  .4
 التماةر  ني الدللة اللركية و املرهو ية ا اخلطاب الق  ين.

 .وكان  سر اخلتاع ةك  أهم النتائ  اليت توصلة يليها  ن  ال البحث

الكلمات املفتاحية اخلطاب الق  ينر أنواع الدللةر  لياع الدللةر عهم النص الدللةر املنه ر  
  

                                                           
1 abo_zaynab202@yahoo.com   
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(71) 
 أتويالت فقهية وكالمية للشيخ حممد ابقر البالكي يف حاشيته على تفسري البيضاوي

 )سورة البقرة أمنوذجاً(
 ر1هادل يضواند. 

 ةنند  -واآلداب جبا عة ك دةتانأةتاة  اايك ا كلية اللغاع 
 امللخص

يعدُّ الاةيخ حممةد  قة  البةالك   ةن أ ة   العلمةاظ ااعةاع ا القة ن ال ا ةء عاة  للهجة ا  ك دةةتان. وقةد كتةب العّا ةة كوةإاي 
هويا  ةةن ال ةةةائ  والاةة وع واموا ةة  ا خمتلةة  العلةةوع واملعةةاي  الةةةا يةر و ةةن أهةةم هةةآ  املیلرةةاع القّيمةةة حا ةةيت  املاةة

على ترسإ القاض  انص  الدين البيتاول واليت تدّل حب  علةى  كانةة الاةيخ العاليةة ا الترسةإر عإنة  أودع عيهةا كوةإاي  ةن 
 الدقائ  واللطائ  واملباحث النريسة املتعلقة  علم الترسإ.

ترسةةإ ةةةويا البقةة ا ا هةةآ   وتتنةةاول هةةآ  الدياةةةة  ةةنه  البةةالك  ا الترسةةإ الكا ةة  والرقهةة  للقةة  ن الكةة مي  ةةن  ةةال
اما ةةةيةر عالكاتةةةب يتحةةةدث عةةةن املصةةةادي الةةةيت اعتمةةةدها الاةةةيخ ا حا ةةةيت  كمةةةا يتحةةةدث عةةةن  نهجةةة  ا ترسةةةإ  ايع 

 ااحكاع ويبنّي  وقر   ن املسائ  الرقهية والكا ية واِمكمية.
  احملتاجة يىل الترصي  ويا ع قةول البيتةاول عالبالك  ا هآ  اما ية حيّ ي حم  النةاع ا كوإ  ن ااحيان ويرّص  املسائ

مي  و خيالرهةا أ ة ی و لکنة   سةتق   – نهم البيتاول  –  حاي واعياي ياععاي لغموض العباياع کما ين  يواع   ياظ املرس ين 
ولة  قةول   أي  ويسلر عی ترسإ   سلکا علميا اةتدلليا حتی يص  يىل القول الصائب و يص ع أبن  ل يبةاي هة  يواعة  ق

 اآل  ين أع ل. 
ووةةةا يلرةةةة النكةةة  أن البةةةالك  ا هةةةآ  اما ةةةية  رسةةة اي أكوةةة   نةةة   ةةةايحاي و حماةةةياي  اعةةةاي ملةةةا نةةة ا  ا كوةةةإ  ةةةن الاةةة وع و 

الوصر  و أتل أبهةم  ةا وصة  يلية  البةالك   –اموا   وا هو دأب العلماظ املتأ  ين. وتست دع الدياةة املنه  التحليل  
 ا ةويا البق ا. ا الترسإ 

 .  حممد  ق  البالك ر اما ية على ترسإ البيتاولر أنواي التنةي  وأة اي التأوي ر الترسإالكلمات املفتاحية
  

                                                           
1 hadirezwan@yahoo.com   

mailto:hadirezwan@yahoo.com
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 )سورة األنعام منوذجا( حتليل اخلطاب القرآنی علی ضوء أسلوبّية اإلنزايح

  ر1ةيد عدانن ا کويی. د. 4
 هيئة علمی گ و    ن و اد ياع ع  یر داناگا   واي  یر اي انعتو 

 ر2.   اد  عاض 1
 اد ياع ع  یر داناگا   واي  ی داناجوی دکرتی   ن و

 امللّخص

أوةةةعها الّةةآل يعةةّد  ةةن أ ةة   اّ اهةةاع ااةةةلو ية و أکو هةةا تةة ّددا و -اةةةتهد  هةةآا البحةةث دياةةةة ظةةاه ا النةةةايع الّلغةةول
 التطبيق .-علی املستوی الرّتکييب و الّدلير  ن  ال ةويا اانعاع الا يرة؛  ستعيناي  ملنه  الوصر  -ينتااياي 

أّ ةةا القةة  ن عهةةو ينبةةوع الّدياةةةاع و البحةةوث عنةةد العلمةةاظ و البةةاحوني  نةةآ   ةةن نةولةة ؛ اّن الةةّنص القةة  ين  لةةیظ  ملعةةاين و  
ظ  و ظواه  . تعّددع  ناه  العلماظ ا عهم هةآا الکتةاب و ترسةإ  و أتويلة ؛ و لکةن ا العصة  املراهيم الکا نة وياظ ألرا

امةةةديثر أّدع املنةةةاه  الّنقديةةةة امديوةةةة يلةةةی تطةةةوي  الّدياةةةةاع الق  نيّةةةة و نقلهةةةا  ةةةن الترسةةةإ الّنصةةة  يلةةةی  سةةةتوی حتليةةة  
 يث و  قتتيات .اخلطاب و عتحة  عاقا جديدا للق  ن و دياةت ر تعا ا للعص  امد

وااةةةةلو ية  ةةةن هةةةآ  املنةةةاه  الّةةةيت اةةةةتراد العلمةةةاظ  نهةةةا لرهةةةم  ايع القةةة  ن عهةةة  هتةةةد  حتليةةة  اخلطةةةاب ااديبر و القةةة  ن 
الکة مي هةةو املوةة  ااعلةةی لةةآ  النصةةو  ا ااداظ الرةةيّن الّةةآل يبلةه   تبةةة العجةةا . أةةةلوب حتليةة  اخلطةةاب ل يتوقّةة  عنةةد 

 املبا   للنص    يتجاو  يلی عهم ال اياع و الّ  و  اّليت أ اي يليها الّنص.حّد املعنی ام ا و 
و يةةةةتنتجة أ ةةةإاي أّن ةةةةويا اانعةةةاع املبايکةةةة تسةةةتوعب کةةةّ  أنةةةواع أةةةةلو ية النةايع النةايحةةةاع الّدلليّةةةة امل تبطةةةة  جلانةةةب 

 مآ  و اللتراع.البياين و النةايحاع الرتکيبية املتجّلية ا التقدمي و الّتأ إ و ا
 النةايع الّدلي. النةايع الرتکييبر ااةلو يةر حتلي  اخلطابر ةويا اانعاعر الکلمات املفتاحّية:

  

                                                           
1 eshkewaree45@gmail.com   
2 azadefazel@yahoo.com   

mailto:eshkewaree45@gmail.com
mailto:azadefazel@yahoo.com
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(73) 
 مظاهر التناص القرآين يف شعر يونس البوسعيدي

 ر1 اد  الاع ةامل. 4
 يي ان - البة  اجستإ ا جا عة  لي  عايسر  و ه  

 ر2يةول  اول د.. 1
 يي ان -أةتاة  اايك ا جا عة  لي  عايسر  و ه  

 ر3جميب ال محن د.. 1
 الند –أةتاة ا جا عة جواه  لل هن ور نيو دهل  

 امللخص: 
ةةا   ونةّص لحة  هادعةاي يلةی يثة اظ  التنا  ا النقد امديث أ آ دللع  تعددار عهةو يعةين التعةال  والتاةايب  ةني نةصّ 

عمةة ب دلي و يحيةةائ  علةةی النصةةو  الاحقةةة ية خي جهةةا  ةةن السةةطحية واملبا ةة ا يلةةی عةةامل أيحةةب  ةةن اممةةولع الدلليةةة 
والرک يةر والااع  العماين املعاص  يةونا البوةةعيدل وجةَد ا القة  ن الکة مي دللع  صةّب  تسةاعد  علةی التعبةإ عّمةا ا 

يلقي  يلی املتلق ر وقةد أعلةح ا هةآا الصةدد يلةی حةّد  عيةد. جةاظ هةآا البحةث ليةديس تقنيةة التنةا  ويع ا اهتةا الدلليةة قلب  ل
ا  ع  الااع  البوةعيدلر وكمةا ةةن ى ا هةآا البحةث أنّة  اةةت دع تقنيةة التنةا  ا  ةع   هةآا الةآل حيكةى عية  ةةإت  

ا انجعةة ا يعةد الةدللع املوحيةة وجعلهةا ةةبياي عنيةاي للتعبةإ عّمةا ا  ةا    وعن امياا الجتماعية والتاييخر ووظرها كةأدا
وعةةةن املواقةةة  الرك يّةةةة واملاةةةاع  وااحاةةةةيا املكبوتةةةةر ولبيةةةان املقاصةةةد الدينيّةةةة والعتقاديةةةة والسياةةةةية املندجمةةةة ا الاةةةع  

ن  ةةةةال توظيةةةة  التنةةةةا  املبا ةةةة  وللبحةةةةث عةةةةن الةةةةة ن املرقةةةةودر ليصةةةة  الّاحةةةة   لسةةةةا    وصةةةة  املاضةةةة   ماضةةةة ر  ةةةة
 اخلايج (ر و إ املبا    الدا ل (. ا هآا البحث  تقدمي نصو  خمتايا  ةن الاةع  ةةنتط ط يىل يلقةاظ التةوظ علةى هةآا 
اجلانب ا  ةع  البوةةعيدلر و ةن  ةال قة اظا نصوصة  الاةع ية أتل أمهيةة هةآ  الدياةةة ملةد  اةتكاةا  الوة اظ الّلغةول 

اليت  نح  ع  ر وةلر  ن  ال الوقو  على أوج   تعددا  ن التنا  يجء يليها الااع . وقد تبةنّي لنةا ا  ع   والقيمة 
أّن يمةةةاع الاةةةاع  علةةةی اآلايع الق  نيةةةة ا  ةةةع   انتةةة  عةةةن  ةةةدی انرتاحةةة  علةةةی هةةةآا الکتةةةاب السةةةماول وعمةةة  يدياکةةة  

 ملراهيم . 
 اين املعاص ر يونا البوةعيدل. الق  ن الک مير التنا ر الاع  العم الکلمات الدليلّية:

 

  

                                                           
1 elhamesalemzadeh@gmail.com   
2 r.ballawy@pgu.ac.ir   
3 m_rahman@mail.jnu.ac.in   

mailto:elhamesalemzadeh@gmail.com
mailto:r.ballawy@pgu.ac.ir
mailto:m_rahman@mail.jnu.ac.in
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 النسوي النقد يف القرآنية اآلايت تلقي

 ر 1عل  ياعء يونا
  اجستإ   ساعد  ديس(

 امللخص:
ر حةوى  ةني   (رة ر أيةة   ة  نبية  حممةدل  البا ة   ةن  ةني يةديو ول  ةن  يّن الق  ن الك مي كتاب اهلل اخلالد الآل ل أیتي

 .ا عّداها وعدّ هل يغادي صغإاي ول كبإاي يّل أحصا والبا ية والُسنن الكونيةر عه ي امياا والُنكُم ادعّتي   ا حوى  ن أة

آا  ةةن عنةةد اهلل تعةةاىل؛ لةة هةةوول ينرةةد ع  ةةنجم عةةيش ونكةةاع حيةةاا ل يرةةىن أو يقةة ّ  هةةويّن القةة  ن الكةة مي  عةةنٌي ل ينتةةبر ع
كةان مليةدان اادب   لة وقب لة  وا كة  عكةيم و ةا  رة  أعكةم. و ةن ةلةر كهعةأظ  ري ا  ةةأماظ ا كا  ل  املرك ون والعلّ اةتغ
 ات .  أدها و غة ولساهنلو صنو الهوامكوا ع السب 

ونصةيب. وَنةن   حياا عكان لةودب نكة ا عية كتاب   ع الق  نر ما أنّ ةاوالع  ية ه  امليةا والسمة امل صوصة  ن مساع و ي
اآلايع الق  نيةةة ا ضةةوظ النقةةد النسةةول وهةةو أحةةد املنةةاه  النقديةةة ااد يةةة الةةيت   ّقةةلّكة امةةديث عةةن تا هةةآا البحةةث ةةةن  

املرسة ين القةد اظ واملعاصة ين  ّقة  اخلطةاب القة  ين عنةدلا والنسوية. كما أننا ةنتطّ ط عن كيرية تأ مديث عن امل   أعاضة
   .ا وأتييدهم لو  ىهم ونقدهم لبعتا تطوي نك ايهتصدى  ام ا النقد النسول ووجدع لظاهت االآل أثّ ع ق

ا عنةةد أصةةحاب النقةةد هةةقيلوالنسةةاظر وت واانوةةى أا ى تراةةةإ اآلايع الق  نيةةة الةةيت ذةةّص املةةلةةق  التةةوظ علآا البحةةث ةةةيهةةع
 .مهاملرس ين القد اظ واملعاص ين  ن النسول وأتثّ هم و عايضتيم وأتييدهم لتراةإ

  

                                                           
1 alirafaa1988@gmail.com   

mailto:alirafaa1988@gmail.com
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(56) 
 (رجيي بالشري أمنوذجا)القرآن الكرمي يف دراسات اآلخر 

 ر 1 ويش د. نويية
 اجلةائ  رجا عة  عسك ر أةتاةا حماض ا  أ(

 امللخص: 

تعةد ت مجةاع القةة  ن الكة مي  ةةن اا ةوي الا ةة الةةيت جعلةة الغةة ب يقةّ  أبمهيتةة  وتوةةع  علةى نطةةاط واةةءر و عةةد دياةةة هةةآ  
واا  ةةانر  ةةا جعلةةين أحبةةث ا  الةةيت كاةةرة وجةةود حتةةولع ا ترسةةإ الةةنص القةة  ين  ةة د  ل ةةتا  امتةةاياعالرتمجةةاع 

 ةن  ةني هةیلظ يةد الر نسة   نك ا الغ ب للق  ن الك مير وكيرية ترسإ ر ه  عّس  الغ يب الق  ن وتعا    ع  يجيا  أع ةةلبا؟
 ن وع  نك ت   غاي ا ا ةلر  إ   ن املرتمجنير وححل أصحاب الاأن. يجي   ا إ املتعم  ا اللغة الع  يةر ت جم الق  

 ونك هتم ل .  هتد  املدا لة يىل ي  ا  دياةاع اآل   حول الق  ن الك مير
 اآل  . -يجي   ا إ – دياةاع الغ ب –الق ان الك مي  الكلمات املفتاحية:

  

                                                           
mascara.dz-nouria.bouich@univ 

1   

mailto:nouria.bouich@univ-mascara.dz
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 املخطوطات القرآنية يف فهارس املخطوطات

 أمنوذجاً( خمطوطات مؤسسة كاشف الغطاءدليل )

 ر1  صطرى انجح الص ا
  یةسة کا   الغطاظ العا ةر النج  اا   ر الع اط

 امللخص
  و عةةد اممةةد ب يب العةةاملني والصةةاا والسةةاع علةةى حممةةد و لةة  الطيبةةني الطةةاه ينر واللعنةةة الدائمةةة علةةى أعةةدائهم أمجعةةني.

عهةةايس امل طو ةةاع تاةةّك  عائةةدا كبةةإا وأمهيةةة  لغةةة عيمةةا تقّد ةة   ةةن وةةةيلة تع يريةةة ترصةةح ا  ياهتةةا عّمةةا ل  عمةةا   حةةة
ميكةةن يمحتةة  لكةة  خمةةتص عتةةا عةةن عةةواع النةةاسر عهةة  قنةةاا الوصةة   ةةني امل طو ةةاع ااث يةةة والبةةاحوني والناعةةآا الةةيت  ةةن 

لَكم ا  أ ة أعناقهم ملةا يصةدي  نهةار ولكةم  ةال انتكةاي  ةا تكاةر   الا يغويون ا  بتغياهتم  ن هآ  الكنو  الدعينةر و 
 عن  غالي   كتباع كاح عنها الة ان.

و ةا   حةة نسةخ القةة  ن الكة مي والعلةوع الق  نيةة ا  ليعةةة املواضةيء الةيت تتصةدي  طبوعةةاع الرهةايس وتُةةيّن عيهةا صةةرحاهتار 
 عن ك    ظر وهو امجة البالغة علةى النةاس مجيعةار  ةتم هللا  ة  عهو ةيد العلوع و ا  ن   ظ يل وي جء يلي  و   ُيستغىن

 الكتب السماويةر وأنةل  هداية ويمحة للعاملنير وضّمن   نهاجا كا ا و  يعة مّ ة مياا املسلمني.
وحبو  املوةوع  امل طو اع الق  نية ا عهايس امل طو ةاعر دلية  خمطو ةاع  یةسةة كا ة  الغطةاظ يمنوةجةا( ي ةة  ةن 

ال  تا يص أمهية الق  ن الك مي واهتماع املسلمني    على    العصوي الةا ية  دياةت  كّمةا ونوعةاي ا البيبليو  اعيةاع  
الةةيت مجعتةة  ومجعةةة علو ةة ر وقةةد تتةةمن ا  طةةة كتا تةة   بحوةةنير ااول ا أنةةواع الرهةةايس واملواضةةيء الق  نيةةة الةةيت تتناولةةا 

 خمطو اع  یةسة كا   الغطاظ وامل طو اع الق  نية عي   اّصة. الرهايسر ا ا الواين عتناول دلي 
ياجيةةا  ةةآلر  د ةةة كتةةاب هللا ا يةةد واملسةةامهة ا ييةةاع املةةیمت  الةةدوي للقةة  ن الكةة مي واللغةةة الع  يةةةر ةةةّدد هللا تعةةاىل  طةةى 

 القائمني علي  و يك جبهودهم.
  

                                                           

mustafaalserraf@gmail.com  
1  

mailto:mustafaalserraf@gmail.com
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(50) 
 لغري الناطقني هباتوظيف القرآن الکرمي يف تعليم اللغة العربية 

 ر1 يش  القی  قدع
 ةلماسداناگا  ع هنگيان  ةي جيان    یر  رکاي ناةی پيوةت    ن و اد ياع ع ب

 :امللخص

َة القة  ِن الك مِي.الّلغةُة أكمَ  كتا ِ  ملآ  الّلغِة النابيلِة لتكةوَن لغة الّلغُة الع  يُة أعصُح و أ ىٰن الّلغاِع النسانيِة و لآلر أنةل اهللُّ 
الع  يةةُة لغةةٌة حتتةةا  يىٰل اجلهةةد و اجلةةّد لُتكَتَاةةَ  أةةة ايُها العلميةةُة.كان   ةةُن نةةةول القةة  ن الكةة مير  تةا نةةاي  ةةء ظهةةوِي و كاةة  
و العلةةةوِع امل تلرةةةِة علةةةآلر ينتاةةة ع امتةةةايُا و التقةةةدُع ا العةةةامل الةةةةا ّ  و  ةةةن هةةةآ  العلةةةوع  الطةةةب ر علسةةةر ر كيميةةةاظ 

ال ايضياع. و كآلر ييترء  أُن الّلغةِة الع  يةِة و حة   املتكّلمةون  لّلغةاِع اا ة ٰى علةٰى دياةةِة و تعلّةم و تعةّ    رة داع 
 و قواعِد هآ  الّلغِة و ك ِّ  ا ي تبيُف ملا. عكان  آلر ظهوي  ا يسّمٰى  تعليَم الّلغِة الع  يِة لغإ الّنا قنَي ملا(.

ا العلةةِم يعةةين علةةم تعلةةيِم الّلغةةِة الع  يّةةِة لغةةإ النّةةا قنَي ملةةا قةةد ةةةاعد علةةى ينتاةةاِي الةةةاِع و عهةةِم ا واقةةء اا ةة ر ظهةةوُي هةةآ
ر يُتةمُّ   عوِب الةباِد  ةِإ العة ِب الّصةحيِح  ةن اا ةوِي الدينيّةِة الْةةا ّيِة. علةُم تعلةيِم اللُّغةاِع امل تلرةِة و  نهةا الّلغةُة الع  يةةُ 

يت جيُب على ك ِّ ُ َتَعلِّمب تَةَعلُُّمهةا و  ةن هةآ  احملةاوِي ناةُإ  ةة تعّلِم املرة داعر تعلّةم ااصةواعر تعلّةم القواعةدر احملاوَي املتعّددَا الّ 
تعلّةةةم القةةة اظار و املةةةوايد اا ةةة ٰى و ين  ةةةاظ اهللُ ر كةةة ُّ هةةةآ  املةةةوايِد و ااقسةةةاع الّةةةيت ةك هُتةةةا ر ةُيَوضاةةةُح ا الةةةّنص ال ّئيسةةة  

طةةواعب  سةةيطةي لِةةَتَعلُِّم الّلغةةِة الع  ياةةِة و أيتةةاي للحصةةوِل علةةٰى تعةة ُِّ  و عهةةِم املعةةاي  الق  نيّةةِة. و الّسةةاع للبحةةث. و ةةةأقرتع  
 .عليكم و يمحة اهلّل و   كاتُ 
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 االحتجاج ابلقرآن الكرمي يف علوم اللغة العربية

 ر1عل  القط ل أ اين عطية السيد دکتوياال
 مجهويية  ص  الع  يةر دكتويا  ا علسرة اللغة الع  ية و داملا ذصص دياةاع يةا ية

 امللخص
  سم اهلل ال محن ال حيم

و   نستعنير وعلي  نتوك  وهو أيحم ال امحنير والصاا والساع على نبينا حممد املبعوث يمحة للعاملنير وعلةى  لة  وصةحب   
 وإيا يىل يوع الدين. و وج  وةلم تسليميا ك

 مث أ ا  عد....
عةةإن لكةة  أ ةة  قةةانواني يسةةإ عليةة ر وكةةآلر عةةإن لكةة  لغةةة  صةةادي اعتمةةدع عليهةةا وهنلةةة  نهةةار ول ةةر أن أهةةم  صةةادي 

 الع  ية  الق  ن الك مير وامديث النبولر وأ عاي وأقوال الع ب.
الع  يةةة  كاعةةة أنواعهةةا ةةةواظ كانةةة  عةةاجم لغويةةة أو كتةةب ويعةةد الحتجةةا   لقةة  ن الكةة مي ةو  ةةأن  هةةم هنلةةة  نةة  علةةوع 

التراةإ وكآلر كتب النحو والبا ة واادب و إها ا  حل علوع الع  يةة؛ ةاك أن القة  ن الكة مي يعةد املصةدي ال ئيسة  ا 
 ةلر كل ر وقد اةتعان علماظ اللغة  لق  ن الك مي  عتباي جهتني 

   علةى صةحة املرة دا اللغويةةر أو صةحة الوجة  العة ايبر أو صةحة لجةة  ةا  ةن اللهجةاع  عتباي   صدييا يستعان  األوىل:
الع  يةر عهو  عول  هم للوصول ملدى صحة دللة   ظ  ا  تعل   علوع الع  يةةر عالةةترادا  نة  كبةإا ةةواظ علةى  سةتوى 

ن املر دا الق  نية تعةد  ةعاع  ةن نةوي ا توجية  املر دا الق  نية أو الرتاكيب؛    ححل  ل جوع يىل صوا تها وصوائتها حيث ي
 و يان كوإ  ن  ر داع اللغة.

يساعد ا التوص  لدللة كوإ  ن املر داع الع  ية؛ وةلر ان الق  ن الك مي  ين  ملر داع اللغويةة حةحل ا ترسةإ  الثانية:
 رسإ الق  ن  لق  ن.الق  ن الك مي نرس  يعد أول وج  يتوص     لدللة املر دا الق  نية هو ت

 وهآا البحث جاظ  تتمنيا لعدا حماوي  نها 
 عةةةىن الحتجةةةا ر وأمهيتةةة ر و صةةةادي ر و يةةةان أمهيةةةة الحتجةةةا   لقةةة  ن الكةةة مير وكةةةآلر القةةة اظاع الق  نيةةةةر و يةةةان كيريةةةة  

قةةة  ن الكةةة مي عا ةةةةير والرةةة ط اةةةةترادا علمةةةاظ اللغةةةة  ةةةن الحتجةةةا   لقةةة  ن الكةةة مي والقةةة اظاع الق  نيةةةةر والرةةة ط  ينهةةةا و ةةةني ال
  ينهما  ن جهة الحتجا  ا علوع الع  ية  اصة.

 هآا و هلل التوعي .
 [ .127   ةويا البق ا  َي ةاَنا تَةَقباْ  ِ ناا ِيناَر أَْنَة الساِميُء اْلَعِليمُ َ
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 التأويل اهلرمنيوطيقي للقرآن عند نصر حامد أبو زيد

 الع اط، 1يعقوب املياي

 ملخص البحث

ينتم  الدكتوي نص  حا د أ و  يد يىل املديةة امداثوية ا عهم النصو  الدينيةر وه  املديةةة الةيت تعتمةد  اةةاس علةى 
 الق اظا ال  نيو يقيةة للنصةو ر وا الواقةء متوة  هةآ  املديةةة ال تةداد لاةتاة اط  ةن جهةة املتةمونر يّل أهّنةا حاولةة أن
تقّدع لنةا الركة  الةتاة اق   وةوب جديةد وُحلّةةب جديةدار  ةء  عةض الضةاعاع.  وة  ميخييةة الةنص القة  ينر وايتبةاط الةنص 

 منائ ر وعدع صاحية النص لك    ان و كان و إها.
ى نقطةةةة وأتويةة  القةةة  ن عنةةةد أ ةةو  يةةةد  تةةةأث  أبعكةةاي  اد ةةةاي وعهمةةة  ا ترسةةةإ النصةةو  ااد يةةةة. والتأويةةة  عنةةد   بتةةةين علةةة

القةة  ن عبةةايا عةةن نةةص لغةةولر و نةةت  ثقةةاا انطلة   ةةن حةةدود  رةةاهيم الواقةةء الةةآل ناةةأ عيةة ر وهةةو  ةة تبيف  أةاةةية وهةة  أنّ 
عيقةةدِّع لنةةا قةة اظا ميخييةةة انةةةوتية  أوثةة  اليتبةةاط  للغةةة الةةيت صةةيه ملةةار و لنكةةاع الوقةةاا الةةآل تاةةّك   ةة  وأةةةهم ا تاةةكيلة.

 نر  الغيبية واليتباط  عامل  ا وياظ الطبيعة عن الق  ن.للنص الق  ينر ويبآل جهد  ا 
جعةة  الةةدكتوي أ ةةو  يةةد يلتةةةع مةةا توصةةلة يليةة  امداثةةة التأويليّةةة  ال  نيو يقةةا(  لتعا ةة   ةةء  ونرةة  الغيبيةةة عةةن القةة  ن الكةة مي

 ركيكّية.النص معةل عن  نائ ر وهو  ا ُع   عندهم  نك ية  وع املیل  الآل اندع    التأويلّية الت
ويرتتةةب علةةى عصةة  الةةنص عةةن  ناةةئ  عةةّدا  سةةائ   طةةإا التةةةع ملةةا أ ةةو  يةةد وهةة   يعةةء القداةةةة عةةن الةةنص القةة  ين؛ اّن 
قدةية النص ان عة  ن قدةية  نائ ر عإةا ُعص  النص عن  نائ  أعقد النص تلر القدةية الةيت تسة  ة يلية   ةن املناةئر 

 هآا أول.
وجعلةة  حمكةةوع لقةةوانني اللغةةة  ئةةة  ملئةةةر واملصةةدي اللةة  للةةنص القةة  ين ل خي جةة  أو مييةةة  عةةن  وونيةةا  أنسةةن  الةةنص القةة  ينر 

 النصو  البا ية.
ولوةا  يّن قةاي  الةةنص القة  ين هةو حمةةوي العمليةة التأويليةةة للقة  نر عةأُع  القةةاي  حيةَ  حمةة  قصةد املناةئ للةةنصر ولةيا لنةةا ألا 

وعةة  التأويةةة  امةةداث  _ قةةةد  ةةاع وانتهةةةى دوي  عنةةد أتليةةة  الةةنص؛ اّن  ايةةةة عاقةةة  قصةةد املناةةةئ؛ اّن  ناةةأ الةةةنص _ 
ناةئ للةنص  التأوي  عند أ و  يد ه  الوصول يىل املغةى

ُ
ا دا   النصر واملغةى ليا ل  عاقة  لدللة وقصد املتكلم وامل

لقةاي  وعهمة  للةنصر والوصةول يىل املغةةى يةتم  ةن  ةال ةةةةةةةةةة الآل هو هللا ا الق  ن الك مي ةةةةةةة    امل اد  ن املغةى هو أعة  ا
 عص  النص عن  یلر  وعن عص   والواقء الآل أنتج .

وهآ  النتائ  ل ميكن اللتةاع ملا؛ لعدع قا ليتها للصمود أ اع النقد العلم ر كما أهّنا تتعةايض  ةء العجةا  القة  ينر  ة  يّن 
 ا يىل ينكاي النبوا.اللتةاع أبنسنة النص الق  ين يیدل  لت وي 
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 أثر تباين اللهجات العربية القدمية يف تعدد القراءات القرآنية

 ر1عوياة دمحان  ونوا
 اجلةائ  رولية  ليةان رأمحد   نةجا عة  ر(ذصص لسانياع تطبيقية  حوة دكتويا  ةنة ولوة 

 امللخص
املنةةل علةى النةيب حممةد صة  هللا علية  وةةلم للنةاس أمجعةني  ةن أجة  حتقية  هةد  مسةاول وهةو يّن الق  ن الك مي هو الوح  

ي  ا  الناس  ن الكلماع يىل النوير و ن الط ي  الكر  يىل   ي  الميان  ب وحد  ل   ير ل ر وملةا ألقةى النةيب صة  هللا 
ا تلرةةة قةة اظهتم لةة ر عسةةمح ال ةةةول صةة  هللا عليةة   عليةة  الةةنص القةة  ن علةةى قو ةة ر وحبكةةم ا ةةتا  ألسةةنتهم و يئةةاهتم علقةةد

 وةلم ق اظت  على ةبعة أح   أل وعقا للهجاع الع  ية القدمية.

ولقد     ال تا  اللهج  ا الق اظاع الق  نية ا املستوى الصول  اصة  ن حيث النرب والتنغةيم والت رية ر وأيتةا ا 
والد   ن هةآا اجلةوا  هةو تسةهي  وتيسةإ قة اظا القة  ن  ل أو قلب...ي راملستوى الص ا و ا يتعل      ن ي دال أو يعا

 الك مي لكاعة الناس ا ك    ان و كان.
واةتنادا على  ا ةب ر ناأا عةّدا علةوع خلد ةة القة  ن الكة مي وتوجية  ق اظاتة  وترسةإ ر و ةن  ةني هةآ  العلةوع علةم القة اظاع 

 ط يقةةة صةةحيحة وةةةليمةر وصةةون   ةةن اللحةةن و لتةةاي صةةون كتةةاب هللا  ةةن  الةةآل خيةةتص  تقةةومي اللسةةان ا نطةة  كةةاع هللا
 التح ي  والتغيإ ا ال ةم أو كتا ة اخليف. 

واعتمةةادا علةةى هةةآا تتمحةةوي ي ةةكالية حبونةةا حةةول   ةةا أثةة  اللهجةةاع الع  يةةة ا ناةةوظ وتعةةدد القةة اظاع الق  نيةةة؟ر وينتةةول 
 اظاع الق  نيةة؟ وعيمةا يتجلةى ال ةتا  عيمةا  ينهةا؟ر و ةا  ةدى حماعكةة حتتها جمموعة  ن التساؤولع وه    ا  رهوع الق

 الق  ن الك مي على اللهجاع الع  ية القدمية  ن الندوي والةوال؟.
 وهتد  ويقتنا البحوية يىل حتقي  النقاط اآلتية  

  تبيان  كانة وأمهية اللهجاع الع  ية القدمية 
 .ي  ا  أمهية تعدد الق اظاع الق  نية 

 تبيان أّن الق  ن الك مي مل ينةل  لهجة ع  ية قدمية واحدا 

 تبيان دوي الق  ن الك مي ا محاية اللهجاع الع  ية القدمية  ن الةوال والندوي 

 علم الق اظاع. -الق اظاع الق  نية -اللهجاع الع  ية القدمية -الق  ن الك مي الكلمات املفتاحية:
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 كرمي بني قواعد النحاة واملعطيات الصوتية احلديثةختفيف اهلمز يف القرآن ال

 ر1الدكتويا ةا ية  وع ويا
 -اجلةائ –جا عة  و  داس 

 امللخص:
المةةة ظةةاه ا صةةوتية تتعلةة   اداظ الرعلةة  لصةةوع المةةةا الع  يةةةر وقةةد أ ةةاي القةةدا ى يىل أّن المةةةا أ عةةد ااصةةواع خم جةةا 

 ام و    وجار وأثبتة التجايب امديوة ععا أّن المةا  ن أّول امل اي  عه  صوع حنج ل.عجعلوها أّول 

يّن المةا  ن ام و  اليت يتكّل  الر د جهدا عند النط  ملار و ء هآا عإّن ااص  ا نطقهةا هةو التحقية ر والةآل يكةون 
قهةا دائمةا وعة  هةآا ااصة ر ويمّنةا كةان لةم  واضةء مل إبعطاظ الصوع حّق  ا الصةرة وامل ة  .  ةإ أّن العة ب مل  ة  ا نط

حيققوا عيها المةا وتصة عوا ا نطقهةا ذريرةا  نبةا لوقلهةار عةالت ري  ظةاه ا  بيعيةة ا الكةاع يلجةأ يليهةا الرة د اقتصةادا ا 
مير وقةد وضةء لةا النحةاا اجلهد العتل ر وه  ظاه ا انتاة ع ا النطة  العة يب القةدمير وكةان لةا أث هةا ا قة اظا القة  ن الكة  

القدا ى جمموعة  ةن التةوا يفر ون  ة   ةن  ةال هةآ  املدا لةة يىل الكاة  عةن هةآ  التةوا يف املوضةوعة  ةن قبة  النحةاا 
  ن جهةر ويىل ترسإ هآ  التوا يف انطاقا وا توصلة الي  الدياةاع الصوتية امديوة  ن جهة أ  ى.
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 اللغويةثر علم التجويد يف بناء الكفاءة أ

 (ءة يف أسس البناء وآلياتهاقر )
 .ةاع لغوية وق  نيةا ر ذصص  دي ا الب ا   حلة الدكتوي ، 1يدلاهااع   

 - ئ ااجلة - 14 اجلا عة  كلية العلوع الةا يةر جا عة  تنة

 :ملّخص املداخلة

علةى  الةب اللغةة الع  يةة  أصلها ر و كمن ناأهتا ر كةان ل  ةاملاّ كان يتقان أّل لغة قوع  ن ااقواع ل يديك يل  ن  نبة 
ال ول املتمو  ا القة  ن الكة مي وعلو ة  املتعلقةة  أن ي وع هآا التقان  ن  نبع  الصاا و  نهل  - صوصا  إ النا   ملا–

قا ةةة ح وعةة  و عانيةةة  علةةى الوجةة    ةة  ر ةلةةر أّن يد ةةان النكةة  ا ُ دايةةةة هةةةآا الكتةةاب الصةةحيح جيعةة  الطالةةةب املقةةدس واا
مةةا وتعليمةةا ؛  ةةإ أن علةةوع القةة  ن كوةةإا ر و باحوةة   تنوعةةةر عمةةا هةةو العلةةم علّ البيةةاين ت ي تقةة  ا  صةةاِعد اجلةةودا و الكمةةال

  الطالب يقا ة ح و  اللغة وصوهتا ؟ و ا هو أتثإ  ا الديس الّلغول تكوينا و ناظ وجودا ؟ الآل حيصِّ    
 . لياع-ظااق  –علم التجويد  –الكراظا –أث  الكلمات املفتاحية :
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 أمنوذجا ءمفدي زكراي؛ أثر القرآن الكرمي يف نسيج األدب العريب املعاصر
  ر1الدكتوي ةليم جلول مح ييف

 اجلةائ ر وه ان رجا عة أمحد  ن  ّلة
 امللخص:

العلةةةوع النسةةةانية  ا  تةةةا ني ر ويكمةةةن أثةةة  القةةة  ن الكةةة مي واملنةةةاه يعةةة   اادب العةةة يب املعاصةةة  تطةةةّويا  صةةةبا ا الةةة ؤى 
املع عةة النسةانية رمةا حيكةى  ة   ةن  كانةة  ةني هةآ  العلةوع رولةآلر  والجتماعية عا ة ر  عتباي  حقا  صبا و عينةا لةة م

 يقتت   لت ويا اةتوماي اآللياع املديجة ا خمتل  ثنااي الق  ن الك مي .
االرةةةاظ الق  نيةةةة ا   ل ونصوصةةة  املتعّلقةةةة  لركةةة   ةةةديد الصةةةلة  ل القةةة  ن الكةةة مي ركمةةةا يعتةةةرب توظيةةة وللحةةةدث الاةةةع 

الاةةع  املعاصةة  أهةةّم  قصةةد علةةى تنميةةة املعجةةم الاةةع ل ر كةةون هةةآا اا ةةإ ايغةةال حيةةاول ترسةةإ وتبسةةييف اللغةةة  ةةء اعتمةةاد 
 .   القوانني التا طة لآلر

الةّ واد ا هةآا ر عيمةا يتقةا ء  نهجيةا  ةء القة  ن  ةن دللةةر حبيةث اكتسةبة  نهاجةا وقد تةدا لة وتقاي ةة ومتةايةع نكة ا 
علميا  اصار وهو اليا  الرعل  لوصة  القة  ين ر وقةد تترةاوع القتباةةاع ر ولكّنهةا ل  عة   ةن ةلةر  ةوع اللغةة رأو 

 ترسةةإر و ةةدون ااةةةا الاةةع ية الةةيت جمةة د أ ةةآ رأو  وجةةة تنةةا  عةةا  ار وهةةو  ةةا ميكةةن أن يع قةة  تلةةر املسةةإا الاةةع ية  ةةا
تستدع  تبويبا عميقا للحصيلة املراهيميةة جلية  الةّ واد ااوائة ر كمةا أّن عمليةة التجديةد الاةع ل تتسة  وتنسةجم  ةء ال ؤيةة 

 رما يبعث يوع الةتا ا   ن حيث اجلانبني النك ل والعمل ر  غية حتقية  التجديةد ا جائة  اجلا عة لرّر ااث  الق  ين
االرةةةاظ ر وا توظيةةة  هةةةآ  ال ؤيةةةة َنةةةو تنةةةاول  البيةةةة أوجةةة  اميةةةاا لتلةةةر املواضةةةيء الرك يةةةة . كةةة  ةلةةةر و ةةةإ  هةةةو الاةةةغ  
الاةا   لكوكبةة يواد الاةع  املعاصةة  ر ووبةة النهتةة الرك يةة و ةةن حةآا حةآوهمر ا وجة  التةةوا انع َنةو اا وة ر  ةن تلةةر 

 ص .املكانة والديجة ا ةّلم اادب الع يب املعا
ر وتومةني جهةود  و دا لتنا هآ  تكا   صويا جلّية أدواي الرك  الجيايب ا أث  الق  ن َنو نسي  اادب الع يب املعاصة  

 الاع اظ املعاص ين رما يسّليف التوظ على ااث ر الآل  ق  يآك     ك  ع د  ن أع اد يواد اادب املعاص .
الق  نيةة ؟  للمرةاهيم ؟ وكي  نستريد  ن اةتتاعة هةآ  اآلداب املعاص ا عكي  ميكن أن ن صد أث  الق  ن ا هآ  اآلداب

؟ وأبيةةة   يقةةة تصةةُ  ظةةال القةة  ن وأ صةةان  وكيةة  أت ةةآ  كانتهةةا و نةلتهةةا  ةةء يععةةة  ةةأن ألرةةاظ ودللع القةة  ن الكةة مي
 كانة التصاعدية ؟ ج ا ألراظ  يىل  تقّبل  اادب املعاص  ؟ و اه  الكيرية والبيئة املواتية لتعةية تلر امل

 .ةةةةة دللع ألراظ ةةةةة ةةةةة املع عية  ناه  اادب ر اادب املعاص  رةةةةةة الق  ن الك مي الكلمات املفتاحية:
  

                                                           
1 djelloulsalim@gmail.com   

mailto:djelloulsalim@gmail.com
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(13) 
 اهلرمنيوطيقا وجدلية القصد والتأويل القرآين

  ر1أ.ع.د  ه اظ الربقعاول
 اجلا عة الةا ية

ت مجةةةاع كوةةةإا ملصةةةطلح ال  نيو يقةةةا ر ويعةةةود السةةةبب ا ةلةةةر يىل امل احةةة  امل تلرةةةة الةةةيت  ةةة ع ملةةةا و ةةةن مث مل لقةةةد ظهةةة ع 
يوضةةء لةةا حتديةةد واضةةح ملاهيتهةةا ر عهةة  هةة  علةةم ترسةةإ الةةنص أو أتويلةة ر أو  ةةنه  للرهةةمر أو علةةم ظةةواه  الوجةةود وحتليةة  

  عض امل اح  ميكن أن تةیدل  عةىن التأوية ر أو  عةىن الترسةإ أو الرهم ما هو ظاه ا وجودية لا   و ها للتحق  ر يهنا ا
املعنيني  عا. وعلية  ل ميكةن وضةء تع ية  جةا ء  ةانء لله  نيو يقةا وهةو أ ة   ةإ وكةن البتةة ر وين أهةم أةةاس  ةن أةةا 

  الةةيت هيمنةةة عملهةةا هةةو اعتمادهةةا نك يةةة أو  نهجةةا لرةةر ي ةةو  الكتةةب املقدةةةة ر عتةةا عةةن ين الدللةةة ال  ةيةةة للنصةةو 
علةةى   ائةة  الترسةةإ الةةديين للكتةةب املقدةةةة قبةة  ح كةةة الصةةاع الةةديين الربوتسةةتانيت ا القةة ن السةةادس عاةة   ةةةم املةةنه  

 ال  ةل  االيغويل( ا الترسإ.
  وقةةد ظهةة ع حمةةاولع عةةدا لتطبيةة  نك يةةة ال  نيو يقةةا علةةى الةةنص القةة  ين  نهةةا حمةةاولع   حممةةد ي ةة اهيم  ةة ي  ا كتا ةة
 ا اهاع التجديد ا ترسإ الق  ن( ر وعرة حممد الا قاول ا كتاب  الرك  الديين( ر وكةآلر نصة  حا ةد أ ةو  يةد ا  

دياةةةة ا علةةوع القةة  ن( و  نقةةد اخلطةةاب الةةديين( ر وكةةآلر حسةةن حنرةة  ا كتةةاب  ن العقيةةدا  –كتةةاب   رهةةوع الةةنص 
الةةةةديين( . وحممةةةةد جمتهةةةةد  بسةةةةرتل ا كتةةةةاب  ه  نيو يقةةةةا  يىل الوةةةةويا( وصةةةةادط جةةةةال العكةةةةم ا كتةةةةاب  يصةةةةاع الركةةةة 

 الكتاب والسنة( .
وقد دعا نص  حا د أ و  يد  اك  ص يح لتطبي  نك ية  ادا   لرهم النص الق  ين  قول    تعد ال  نيو يقةا اجلدليةة عنةد  

رسةة   لةةنص ل ا النصةةو  جةةادا    عةةد تعةةدلا  ةةن  ةةال  نكةةوي جةةدي  ةةادل ر نقطةةة  ةةدظ أصةةيلة للنكةة  يىل عاقةةة امل
 .(2 ااد ية ونك ية اادب عحسب    ا يعادا النك  ا ت اثنا الديين حول ترسإ الق  ن  نآ أقدع عصوي  وححل اآلن((

ويعةةةد عمةةة  نصةةة  حا ةةةد أ ةةةو  يةةةد ال  نيو يقةةةا و عتةةةلة ترسةةةإ النصةةةو  أول عمةةة  د ةةةن مكةةةة اةةةةتقبال املرهةةةوع الغةةة يب 
 عةةض تطبيةة  هةةآ  النك يةةة علةةى الةةنص القةة  ين  سةةبب  بيعةةة  نبةةة املصةةطلحر و نطلقةة  ودواععةة .ال  نيو يقةا ر وهنةةاك  ةةن ي 

 حياول البحث الجا ة عن التساؤلع اآلتية 
هةة  َنةةن حباجةةة يىل ال  نيو يقةةا لترسةةإ الةةنص القةة  ين ؟ وهةة  عجةةة املسةةلمون عةةن وضةةء  ةةنه   ةةا   لترسةةإ ؟ مث  ةةا 

 و ني ال  نيو يقا ؟ و ا النتةائ  املرتتبةة يةا  ةا  بقةة هةآ  النك يةة علةى الةنص القة  ين ؟ أوج  التاا   والعرتاط  ني الترسإ
 وه  املنه  ال  نيو يق  يستطيء الوصول يىل حتديد القصد الق  ين؟ أع ين  يسمح  تعدد الق اظاع.

  

                                                           
1 zahra_abbas39@yahoo.com   

 .  44ي كالياع الق اظا و لياع التأوي  (2 
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(16) 
 املفردة القرآنية عند حممد "أبو القاسم" حاج محد

 ، البة دكتويا ر 1 ينب عبد العةية
اما   -4-قسم  اللغة وامتايا الةا يةر خمرب العلوع الةا ية ا اجلةائ ر كلية العلوع الةا يةر جا عة   تنة 

 خلت ر اجلةائ 

 :امللخص
 للقة  ن واملعاصة  امةداث   تعا لة ( ع1111 ع  محةد حةا " القاةةم أ ةو" حممةد ال احة  السةوداين والريلسةو  املرك  يتمية

 املةدا   أهةم يحةدى الق  نيةة املرة دا وتعةدّ  نرس ر الك مي الق  ن دا    ن  ع عية  نهجية  دا    ن ينطل  والآل الك مير
 الق  نيةةر املر داعة   ة ؛ عةدد أل  ةء عةدد أل عيهةا يتسةاوى ل والةيت ال ايضية العلمية  للغة يااملها حيث عند ر املنهجية

 أبن  ناداتةةة  يىل الق  نيةةةة للمرةةة دا  ط حةةة  ايتقةةةى  ةةة  أ ةةة ىر ق  نيةةةة  رةةة دا أل  ةةةء الةةةرتاد  تقبةةة  ول تاةةةا  ر ول متاثةةة  ل
 املواضةء ا ةتا  حسةب خيتلة  ول يتعةدد ل واحدا دلليا  عنا حتم  دقيقةر ق  نية  صطلحاع ه  يمنا الق  نية املر داع

 عةن خيتلة  الع  يةة اللغويةة للمةادا اللة  الةةت داع أن ويأى الق  نيةةر للمرة داع املع ا  لعائد اهتم كما السياطر لوتبدّ 
 وقةةوع  وقاعةةة حمكةةوع عةة يب ةهةةين تصةةوي عيحكمهةةا الوانيةةة أ ةةا قةة  ينر تصةةوي حيكمهةةا ااوىل أن نتيجةةة لةةار العةة يب الةةةتعمال

 منهجيــا محــد حــاج تعامــل كيــف  اآلتيةةة الرئيســة اإلشــكالية نطةة ع املوضةةوع هةةآا ا أكوةة  نغةةو  ولكةة  ر عينةةني و يئةةة
 القرآنية  املفردة مع ومعرفيا
  اآلتية الفرعية التساؤالت ال ئيسة ال كالية هآ  عن يتر ع كما

 الع  ية؟ واللغة الق  نية اللغة  ني الرايط هو  ا -
 للغة؟ املع ا العائد  سألة محد حا  عا  كي و  -
 الصطاع؟ ديجة يىل الق  نية املر دا عند  ايتقة وكي  -

  اآلتية األهداف يىل للوصول والتحلي ر الةتق اظ  لييت  ست د ني الوصر  املنهج وع  السإ وةنحاول
 .وح كت  الكوين للوجود  لوع   عادل محد حا  عند الك مي الق  ن -
 .للق  ن املوالية اللغة  نها جعلة كوإا ةاعمي متيةع الع  ية اللغة -
 تقبةة  ل واهنةةا لةةار اللةة  لاةةةت داع نكةةإا رديجةةة أيعةةء ااوىل كةةون ا الع  يةةة اللغةةة عةةن الق  نيةةة اللغةةة ذتلةة  -

 .الرتاد  ول السقيف ول الرتاد 
  رةاهيم ا تلرةة عقةد ولآا الع يبر املع ا العائد يىل ل الق  ين املع ا العائد يىل الق  نية املر داع محد حا  حيّكم -

 .املرس ين  ن الكاةيكيون عهم  عما عند ر املر داع ودللع
  اآلتية الرئيسة احملاور وع  _ بدائ_ ةنسإ كما
 محد حا  عند الك مي الق  ن تع ي -أول

                                                           
1 batna.dz-nivzineb.abdelaziz@u   

mailto:zineb.abdelaziz@univ-batna.dz
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 محد حا  عند الع  ية اللغة ويةاع-ونيا
 الع  ية واللغة الق  نية اللغة  ني الر ط-ولوا
 محد حا  عند للغة املع ا العائد نك ية-يا عا

 محد حا  عند الق  نية املصطلحاع- ا سا
 حةا  القاةةم أ ةو حممةد الع  يةة؛ اللغةة الق  نيةة؛ اللغةةاملصةطلح القة  ين؛  املعة ا؛ العائد الق  نية؛ املر دا :الكلمات املفتاحية

 محد
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(12) 
 فتح اتء لفظ الكلمة وإغالقها يف السياق القرآين، دراسة يف أثر رسم املصحف يف الداللة

 ر1املصير  إ يعي  عول أأ.د. 

 كويدةتان الع اطر  جا عة ةويان
 امللخص

ِلَكِلَماتِةِ  ويد ا الق  ن الك مي لرظ  الكلمة(  تةاظ  رتوحةة كمةا ا قولة  تعةاىل  ََومَتاةْة َكِلَمةُة َي ِّةَر ِصةْدقيا َوَعةْدلي َل ُ بَةدَِّل 
[ و تةةاظ  غلقةةة كمةةا ا قولةة  تعةةاىل  َأََعَمةةْن َحةة ا َعَلْيةةِ  َكِلَمةةُة اْلَعةةَآاِب أَعَأَنْةةَة 111 اانعةةاع  (  111َوُهةةَو الساةةِميُء اْلَعلِةةيُم  

 [.14تُةْنِقُآ َ ْن ِا النااِي    الة    
وةيحصةة  هةةآا البحةةث  واضةةء هةةآين الةة مسني امل تلرةةني ا السةةياط القةة  ينر وي  طهةةا  لةةدللع الق  نيةةةر ليكةةون حبوةةا ا 

ا  الةةةدللع  ةةةن ا ةةةتا  ال ةةةةم. وملةةةآا يصةةة  يىل نتةةةائ  تنصةةةب ا توقيريةةةة ال ةةةةم القةةة  ينر و ةةةا وياظ ةلةةةر  ةةةن اةتاةةةر
 الدللع.

 
  

                                                           
1 amir.awla@soran.edu.iq   

mailto:amir.awla@soran.edu.iq
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(10) 
 أثر تعهد القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية

 ر1قو اين كلووع  .4
 ر2ی ن حيي يیحي .د. 1
 اجلةائ .ر جا عة   داية راللغول وااديبخمرب املويوث 

 ملخص: 
نكة ا لايتبةةاط الوثيةة  والعاقةة التايخييةةة الع يقةةة  ةني القةة  ن الكةة مي واللغةةة الع  يةةر أضةةحى تعلةةيم اللغةة الع  يةةة وتعلمهةةا ياةةغ  

صةعو ة يتقةان وتعلةم اللغةةة حيةةا كبةإا ا جمةال التعليميةةر ا ظة  تعةاي الاةكاول  ةن  ةة   ااوليةاظر املتعلمةنير امل  ةون  ةن 
الع  يةةةة و ةةةء قصةةةوي املنةةةاه  التعليميةةةة للغةةةة الع  يةةةة  صةةةرة  اصةةةة والةةةيت ترتقةةة  يىل أيضةةةية  عةةةة ا و یةسةةةة و دعمةةةة  لقةةة  ن 

يىل يجيةةاد  الكة مير عالةةهاع الةةآل يقرتحة   وضةةوع حبونةا يةةد   ضةمن هةةآا البةاب ا جانبةة  املعة ا وال تصاصةة ر ويسةعى
أثر تعهد القرآن الكرمي يف تعلـيم اللغـة تعلقة ماكاع تعليم الع  ية و ن  جاظ  وضوع املدا لة  ح  لحدى اجلوانب امل

 لعربية .
عةةإن البحةةث :"علمــوا أوالدكــم القــرآن وهــو ســيعلمهم كــل شــيء" وانطاقةةا  ةةن قةةول ال ةةةول الكةة مي صةةلى هللا عليةة  وةةةلم

    حياول  ن  ال الصرحاع  عاجلة قتيتني  همتني  تمولتني ا
 توضيح العاقة التايخيية واللسانية  ني الق  ن الك مي واللغة الع  ية. -
التكا   وال  يف املنطق   ني التعهد والنغماس اللغةول ودويمهةا ا اكتسةاب وت ةةيخ اللغةة  ةن  ةال املبةاد  الةيت  -

 ترتمجها نك ايع التعلم.
  

                                                           
1 goumanikaltoum92@gmail.com   
2 y.benyahia47@gmail.com   

mailto:goumanikaltoum92@gmail.com
mailto:y.benyahia47@gmail.com


 جمموعة املل صاع املقد ة يلی املیمت  الدوي العرتاض  للق  ن الک مي واللغة الع  ية

 

 

71 

(17) 
 اشكاالت لغوية و غري لغوية :ترمجة املصطلح القرآين

 ،1عصاع  دين
 ر اجلةائ 4جا عة أمحد  ن  لةر وه ان ر  الب دكتويا 

   امللخص
ىل اللغةةاع ااجنبيةةة اا ةة ى. ميوةة  ين ت مجةة القةة  ن الكةة مي تعتمةةد علةةى أتوية   عةةاين النصةةو  الق  نيةةة املنةلةةة  للغةة الع  يةةة ي

ع هةةآا النةةوع  ةةن الرتمجةةاع الدينيةةة  عتبايهةةا كلمةةاع  ةةإ  بيعيةةة يةةا ينقةة  املصةةطلحاع الق  نيةةة عمليةةة جوه يةةة تسةةاهم ا 
حتمةة  ا  ياهتةةا دللع ةاع أ عةةاد خمتلرةةة لغويةةةر اجتماعيةةةر ثقاعيةةة و دينيةةة و الةةيت تاةةك   ةةدويها خمتلةة  الع اقيةة  الةةيت 

و البا ةةة  الةةةآل  تعةةةرتض ةةةةبي  املةةةرتجم علةةةى املسةةةتوى اللغةةةول و  ةةةإ اللغةةةول وةةةا يصةةةعب ت مجتهةةةا  ةةةنرا ااثةةة  التواصةةةل 
ىل عةدا  ليةاع ييعكا  يان النص الق  ين و مجاليت  عتستوجب العملية الرتمجية اكتساب  هاياع لغوية و  ع عية و اللجةوظ 

ىل إو أةةةاليب ت مجيةةة حديوةةة تسةةمح  رتمجةةة املرةة داع الق  نيةةة ت مجةةة كا لةةة و  تكا لةةة و ا هةةآا السةةياطر تسةةعى  ةةدا لتنا 
وية و  إ اللغوية اليت تعية  ت مجةة املصةطلحاع الق  نيةة  تسةلييف التةوظ علةى أهةم التقنيةاع الناجعةة  عاجلة ال كالع اللغ

 ا حتقي  النق  اا و  لآ  املصطلحاع  حرتاع القواعد و املعايإ الوقاعية للغة الد .

   إ لغوية.و ت مجةر الق  ن الك مير نص ق  ينر  صطلحاع ق  نيةر ا كالع لغوية  :الكلمات املفتاحية
  

                                                           
1 aissamb535@gmail.com   
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(15) 
 الدرس اإلعجازي يف القرآن الكرمي عند علماء اللغة القدامى بني البعد النظري واإلجرائي

 (دراسة مناذج)
 دكتويا  ا اللغة والدياةاع الق  نيةر 1حممد  قدع
 اجلةائ  ر ليةان رأمحد   نة(ر جا عة أ أةتاة حماض  

 ملّخص املداخلة
علةةةى أن القةةة  ن الكةةة مي هةةةو السةةةبب الةةة ئيا ا ظهةةةوي العديةةةد  ةةةن الدياةةةةاع  يترةةة  الدايةةةةون ا جمةةةال الدياةةةةاع الق  نيةةةة

ع يىل حتلية  اخلطةاب القة  ينر اللغوية وااد ية  اصة  عد   حلة التدوينر وةلر  عد أن انربى علماظ اللغةة والترسةإ والكةا
وترسةةةإ  و يانةةة ر و ةةة ح  وحتليلةةة ر حينهةةةا  ةةةدأع تكهةةة  ييهاصةةةاع الةةةديس اللغةةةول والبا ةةة  املت صةةةص ا أعقةةةاب حبةةةث 
العلمةةاظ ا قتةةااي العجةةا  القةة  ين علةةى خمتلةة   سةةتوايهتا . كمةةا أدى البحةةث ا يعجةةا  القةة  ن الكةة مي يىل ظهةةوي العديةةد 

 هآا ا الر واليت أتث ع ا  عكمها  وقاعة املیل  و  جعيات  وتكوين ر  ن هةآا املعطةى تكهة   ن الدياةاع املت صصة ا
  دى أمهية دياةة  ناه  العلماظ القدا ى ا تعا لهم  ء الديس العجا ل  ني  عد  النك ل و عد  التطبيق  الج ائ ر

ا  لتقةاكم العلمة  املبةايك ا جةا عتكم العةا  ا  وةةو ة  و غية توضيح ةلر  ث ع أن تكون املدا لة اليت أعةع املاايكة ملا
 ةةةة " الةةديس العجةةا ل ا القةة  ن الكةة مي عنةةد علمةةاظ اللغةةة القةةدا ى  ةةني البعةةد النكةة ل والج ائةة ر دياةةةة منةةاة " علةةى أن 

 .  ن الك مييكون ت كيةل على مناة   ن  صنراع علماظ اللغة القدا ى وكي  كان تعا لهم  ء هآ  القتية ا ضوظ الق
  

                                                           
1 mokeddem.med1976@gmail.com   
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(11) 
 اإلعجاز القرآنـي يف الدرس األسلوبـي: بني براعة التصوير وبداعة األسلوب

 )سورة القيامة أمنوذجا(
 ،ةنة ولوة دكتويا  البة ، 1وهيبة ةحوان

 مخيا  ليانة   اجلةائ ( –جا عة اجلياي  ونعا ة 
 امللخص: 

ااةةلويب أمّيةا اةتباةاي عتبنّةةو  عكة اّير وةاك لقديتة  علةى اكتنةا  عةوامل اخلطةاب علةى ا تاعةة ر  اةتباة  الّنقةاد العة ب  ملةنه 
عكةةان للةةّنص الق  نةةة  ُحكةةوا  ةةن ةلةةر التطبيةة  الِق ائةة ر لحتوائةة  علةةى أ لةةه اآلايع والّسةةماع الرنيّةةة الةةيت تعكةةا أ عةةاداي 

اه  الّلغويّةةةة واةةةةتجاظ  ةةةوا ن ااْةةةةَلَبة الق  نيّةةةة ا ةةةةويا يؤيويّةةةة عكيمةةةةر وعليةةة  أتةةةة دياةةةةتنا كمحاولةةةة جةةةادا ل صةةةد الكّةةةو 
 القيا ة  ستنطقني أ عادها ال ؤيويّة و عانيها املوحية اليت توبة وج  العجا  البا   للق  ن و صوصّيت  النكمّية.

مايهةا كا ةرني  ةآلر عةن وملا لحكنا نديا الدياةاع ااةلو ية حوالا   ةويا القيا ة (ر كان ول  ةد لنةا  ةن اخلةوض ا  
اا عةةاد ااةةةلو ية التصةةةوي ية واليقاعيةةة عيهةةا قصةةةد تق يبهةةا لةةآهن املتلقةةةني  ةةن جهةةة وتبيةةةني وجةة  العجةةا  عيهةةةا  ةةن جهةةةة 
أ  ىر ية أتى ا تيايان للمنه  ااةلويب ك لية يج ائية  ن  أهنا أن تكا  لنةا عةن  بةااي وأةة اي الةنص القة  ينر وهةآا ملةا 

 ه   ن ي كاانع حتليلية ععالة نستطيء  ن  الا أن ن صد خمتل  البىن املیةلبة ومجالياهتا النصية.حيتوي  هآا املن
ما املالمـح األسـوبّية األكثـر اطّـراداً يف سـورة القيامـة  فـيم  و ن هنا ت وع هآ  الّدياةة يىل الجا ة عن ال كالّية الّتالية 

   يتمّثل وجه اإلعجاز القرآين يف الدرس األسلويب
وللوصةةةول يىل هةةةآا املبتغةةةى العلمةةة  انتهجنةةةا املةةةنه  الوصةةةر  الّتحليلةةة  ل صةةةد أهةةةّم اخلصةةةائص الرّنيةةةة وااةةةةلو ّية ا القةةة  ن 

 الك مي.
 ةويا القيا ة. –ااةلوب  –التصوي  الرين  -ااةلو ية  -الق  ن الك مي  -العجا   الكلمات املفتاحية:

  

                                                           
1 sahouanewahiba10@gmail.com   
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(11) 
 ،الكرمي يف ميزان األصولينيالتأويل احلَداثي للقرآن 

 (حملمد شحرور منوذجاً  "قراءة معاصرة ؛الكتاب والقرآن")
 ر 1د.  الد أمحد حممد. 4

 أي ي  جا عة صاع الدين  كلية الرت ية 
 ر 2حممد عبد اهلل عتح اهلل أ.ع.د. . 1

 اآلداب  أي ي جا عة ةويان  عاكليت 
 ملخص البحث: 

 اممد ب يب العاملنير والصاا والساع على نبينا حممد وعلى  ل  وصحب  أمجعنير و عد  
عرةة  العصةةة  امةةديث  ةةةدأ نةةوع جديةةةد  ةةن اخلطةةةاب الركةة ل ا النتاةةةاير  تبنيةةاي  سةةةلكاي جديةةداي ا قةةة اظا وترسةةإ الةةةرتاث 

تبةةةة امداثيةةةة الغ  يةةةةر وُتصةةةّديها يىل القةةةاي ر وهةةةو  ةةةا اصةةةطلح عليةةة   عةةةض الةةةةا  ر تسةةةتويد  صةةةاديها الرك يةةةة  ةةةن املك
البةاحوني  ةة  التأوية  امةداث (ر أو  يعةةادا قة اظا الةرتاث(ر وهةو ا امقيقةة يعةةادا ينتةا  لل طةاب الةتاة اق  الةآل يتعا ةة  

 ل تصةلح لة ر وحيللة   ةدون اللتةةاع عيحاكمة   قةوانني -ل العلةوع الاة عية- ء الرتاث الةةا   أبدواع العلةوع الجتماعيةة
 لتوا يف املنهجية ااصولية اليت ق يها العلماظ احملققونر كعدع   اعاا ضوا يف التأوية  وقواعةد ر ية ية ى  عُتةهم أن التأوية  

ر عيعطةةة  لولرةةةاظ  عةةةاين  عيةةةدار وللنصةةةو  دللع ل يتحملهةةةار أو يرسةةة  -حةةةحل ا النصةةةو  الاةةة عية-ل حةةةدود لةةة 
ن دون النكةة  يىل ةةةياقها و سةةاقها وي ايهةةا التةةايخي ر أو أی ةةآ  نك يةةة الجتةةةاظر وةلةةر أب ةةآ جةةةظ  ةةن الةةنص النصةةو   ةة

الاةة ع  ويمهةةال أجةائةة  اا ةة ىر أو أ ةةآ نةةص وأتويلةة  دون النكةة  يىل النصةةو  اا ةة ى ةاع صةةلة وثيقةةة ملةةار حبيةةث ل 
لتأوي  النصو  الق  نيةةر وجعة  هةآ  النصةو  قتةية ميخييةة   ميكن أتويل  يل  عهار وكآلر حماولة يلغاظ دوي السنة النبوية

 كانة لررتا  عينة.

و ن الآين أيدوا هآ  الرك ا امداثية وحةاولوا توجية  القة  ن الكة مي وأتوية   ايتة  وعة  الركة  اللةرباي وَعلمنةة الةدين الةدكتوي 
عا ة  ا كتا ة  هةآا  ةء اآلايع الق  نيةة  كة ِّ قة اظا  عاصة ا(ر حيةث يت - حممد  ح وي(ر وةلر ا كتا    الكتاب والق  ن

وةةةةائ  النكةةة  والبحةةةث الةةةيت توع هةةةا املنهجيةةةاع والنكةةة ايع امديوةةةةر ونقةةة  اآلايع الق  نيةةةة  ةةةن الوضةةةء اللةةة  يىل الوضةةةء 
وةةا  .(3 الباة لر و"يةةیدل تطبية  هةةآ  العمليةاع املنهجيةةة التأنيسةيِّة يىل جعةة  القةة  ن نصةاي لغةةوايي  ولة   وةة  أل نةص  اةة ل"

يعين أن الةنص القة  ين يصةبح ت كيبةة  اة ية ا السةياط؛ انة  ينتمة  يىل الوقاعةة اللغويةة للقةاي ر وةا جية ُّ  عة  اةةتاب الةنص 
  ن  صدي   امل ة (.

                                                           
1 xalid.Mohammed@su.edu.krd   
2 mohammed.fathullah@soran.edu.iq   
 .477يوع امداثةر للدكتوي    عبد ال محن   (3 
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وهنةاك حبةوث و قةالع عةدا حةول هةةآا الكتةابر والة د علية   ةن اجلانةب اللغةةول والركة ل والعقةدلر.. لكةن هةآا البحةةث 
حةةوث أبنةة  يبةةني نكةة  صةةاحب الكتةةاب ا أتويةة  النصةةو  الق  نيةةةر و نهجةة  ا ترسةةإهار و ةةن مث ترنيةةد ميتةةا  عةةن  قيةةة الب

نكةة   و نهجةة  وعةة  التةةوا يف ااصةةوليةر عةةإن ااصةةوليني وضةةعوا  يةةةاني وضةةوا يف لتأويةة  النصةةو  الاةة عيةر حةةحل ل يتاعةةب 
التأويةةة  وعاةةةةد ؛ ية النصةةةو  الق  نيةةةة   ةةةدللع االرةةةاظر ول ترسةةة  النصةةةو  حسةةةب ااهةةةواظر وكةةة  مييةةةة  ةةةني صةةةحيح

ليسةةة كالنصةةو  الباةة يةر حبيةةث يةةیول القةةاي  الةةنص حسةةب نك تةة ر أو ااعكةةاي الرلسةةرية الةةيت  نةةة عليهةةا نك تةة ر ول 
 ي اع  عي  السياط والقواعد اللغوية وااصولية. 

ن مث نسةج  املصةادي وامل اجةء. وتكةون ويتكون البحث  ن  قد ةر ومتهيدر و بحونير و عد الدياةة نآك  أهم النتةائ ر و ة
الدياةةةة نقديةةةي  وضةةوعية لةةآ  القةة اظا املعاصةة ا أو التأويةة  امةةداث  لةةوايع الق  نيةةةر و علةةوع أن النقةةد خيتةةُء  موعةةة  ةةن 

 لباي.اخلطواع والج اظاع الت ويية اليت تتجسُد ا ق اظا النص و احكت ر وحتليل   تمواني و كاير مث تقومي  يجيا ي وة
"التأويل احلَـداثي للقـرآن الكـرمي يف ميـزان األصـوليني )الكتـاب والقـرآن/ قـراءة معاصـرة، والعنوان امل تاي لآا البحث هو  

 وهآا العنوان يد   ضمن حموي   ال  نو يقا امديوة ودويها ا أتوي  الق  ن(. حملمد شحرور( منوذجاً/ دراسة نقدية".
 

 والع عان للقائمني ملآا املیمت  العلم . ء أيقى  دلول الاك  
 

 التأوي ر امَداثةر التوا يف ااصوليةر الكتاب والق  ن(.  الكلمات املفتاحية:
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(18) 
 مجاليات التناص القرآين يف رواية "اي صاحيب السجن" ألمين العتوم

 (مقاربة سيميائية لعتبة العنوان)
 ر1د.  هإا    يل. 4
 رد. ةعاد  وي . 1

 اجلةائ  - سك ا  -جا عة حممد  يت ر كلية اآلداب واللغاعر  قسم اآلداب واللغة الع  ية
 ملخص البحث:

يعةةد التنةةا  أبنواعةة  و سةةتوايت  امل تلرةةة أحةةد الكةةواه  الرنيةةة املهمةةة ا تاةةكي  الةةنص ااديب املعاصةة ر وهةةو  ةةن ااةةةا 
ليهار وقد حك   هتماع  ي   ن الدايةني ا النقةد ااديب املعاصة ر وحتةاول هةآ  الدياةةة اةةتجاظ اجلمالية اليت ينهض ع

اميةن العتةوع  دونةة تطبيقيةة لة ر وهة   دونةة ث يةة  "اي صـاحيب السـجن"نوع  ن  وهو التنا  الق  ين؛ الآل ا رتان ل  يواية 
حمةةاولني تقةةدمي  قاي ةةة  -الةة ئيا  نةة  والعنةةاوين الر عيةةة  -نةةوان ا توظيرهةةا للتنةةا  القةة  ين؛   كةةةين ا ةلةةر علةةى عتبةةة الع

الرك يةةةة ةةةةيميائية لةةةا؛  لوقةةةو  علةةةى توظيةةة  ال وايةةةة للةةةنص القةةة  ين و ليةةةاع ا ةةةتغال  ا عتبةةةة العنةةةوانر ودللتةةة  وأ عةةةاد  
 واجلمالية.

  

                                                           
1 biskra.dz-chahira.barbari@univ   
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(13) 
 املناهج اللغوية ودورها يف استنباط األحكام الشرعية عند األصوليني

 اجلةائ  رجا عة حممد  يت   سك ا، 1عا دا ق ةي . د. 4
 اجلةائ  رجا عة   داية، 2الطيب جدل. د. 1

 امللخص:

ين تعا   ااصوي  ء النص الق  ين ا  اية الدقةر ان  لوه املة اع واةةتنباط ااحكةاع  نة  يُوجةب التر ية   ةني اخلةا   ةن 
والعاعر لآلر وضء ااصولييون  عايإ لتقسيم ألراظ النصو  الق  نية ر والوقو  علةى أحكا هةار  طة ط و نةاه   االراظ

 يُعتمد عيها على أةا لغوية ولوا  ها. وا حماولتنا للكا  عن  
 املناه  اللغوية لةتنباط ااحكاع الا عية. -
  عايإ تقسيم هآ  املناه . -
 ااحكاع الا عية  ن النصو  الق  نية و إها.كيرية اةتومايها ا اةتنباط  -

   حنا هآ  ال كالع  
 األحكام الشرعية من النص القرآين عند األصوليني  ما هي مناهج استنباط -

 ما معايري تقسيم هره املناهج  -

 كيف ميكن استثمارها يف استنباط األحكام الشرعية  -
 

  

                                                           
1 guercifabida@gmail.com   
2 taiebdjedi2017@yahoo.com   
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(13) 
 توظيف النص القرآين يف خدمة الدرس النحوي

 (هـ( أمنوذجا761ابن هشام األنصاري )ت)
  الب دكتويا  جا عة جا عة  كل  حمند أوما  البوي ار 1ةريان  و ايب. 4

  ن يوة   ن  دا 1جا عة اجلةائ  ر الب دكتويا ر 2يايض  وجةا. 1
 امللخص:

الاةةةا   لعلمةةةاظ اللغةةةة الع  يةةةة م تلةةة  ع وعهةةةا  ةةةن َنةةةور وصةةة  ر و رةةة داعر ل يةةةةال القةةة  ن الكةةة مي  نةةةآ نةولةةة  الاةةةغ  
و ا ة... عا يكاد خيلو  یل  ا علةم الع  يةة  ةن  يةة حيةت  ملةا علةى صةحة قاعةدار أو ةةا ة ت كيةبر أو  عةىن كلمةة... 

يو نةا هةآا. و ةن  ةني علمةاظ  عكان الق  ن الك مي_ و ا  ال_ هو النموة  ااول الآل حيتآى  ة  ا الحتجةا   لع  يةة يىل
هةة(؛ لةآلر 721الع  ية الآين تة    یلراهتم  لاواهد الق  نيةر ا ةن هاةاع اانصةايل  ةن علمةاظ القة ن الوةا ن الجة ل  ع

وقةةء ال تيةةاي عليةة  ا احملةةوي الوةةا ن  الحتجةةا   لقةة  ن الكةة مي ا علةةوع اللغةةة الع  يةةة ملةةآ  املدا لةةة املوةةةو ة  ةةة  توظيةة  
 هة( أمنوةجا.721لق  ين ا  د ة الديس النحول ا ن هااع اانصايل  عالنص ا

وتكمةن أمهيةة املدا لةة ا  يةان قيمةة يية اد اآلايع الق  نيةة ا الةةتدلل علةى صةحة القاعةدا النحويةة أو  طئهةا  نةاظ علةى 
الطالةةب ا العةة اب. وعقةةا لل طةةة  الاةةاهد القةة  ينر وةكةة  الحتمةةالع الع ا يةةة املتعةةددا ا اآليةةة الواحةةدا وةةا يعةةة   لكةةة

 التالية 
 أمهية يي اد الاواهد الق  نية ا  ناظ القواعد النحوية. -
  نه  ا ن هااع اانصايل ا احتجاج   لق  ن الك مي. -
 مناة   ن الحتجا   لق  ن الك مي ا كتاب قط  الندى و   الصدى. -
أمهيةةة ييةة اد الاةةواهد الق  نيةةة ا يةةب عةةن كتةةب ااعاييب.منةةاة   ةةن الحتجةةا   لقةة  ن الكةة مي ا كتةةاب  غةةين اللب -

  . ناظ القواعد النحوية

                                                           
1 bousof337@gmail.com   
2 boudjazaread@gmail.com   

mailto:bousof337@gmail.com
mailto:boudjazaread@gmail.com
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  مراحل ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلسبانية

 (من الرتمجة إىل الدراسات الرتمجية)
 ر 1السيد   وا

 -القاةم ةعد اهلل أ و- 1جا عة اجلةائ ع يب(ر -اةباين-قسم الرتمجة  ع ع  ع يب
 ملخص:

كانةةة  ةةاد اانةةدلا  لتقةةى للتبةةادل الوقةةاا وامتةةايل و نةةايا للعلةةم واملع عةةةر   جةةة  ةةن  ةةني أةةةوايها خمتلةة  العلةةوع و 
املعةةاي  لتنتاةة  أوي  املسةةيحية  ةةن ظةةاع اجلهةة  املطبةة  عليهةةا عةةن   يةة  الرتمجةةة  رتةة   ديةةةة املرتمجةةني  طليطلةةةر هةةآ  

واملكتبةةةاع القَيمةةةة و لةةةآيوع صةةةية    كةةةة ا ةةةعاع علمةةة  و حتةةةايل كوهنةةةا كانةةة تة ةةة   مل اكةةةة العلميةةةةاملدينةةة الةةةيت كانةةةة 
ع 1282اآلعةةاط عكانةةة قبلةةة لطلبةةة العلةةم والدايةةةني والبةةاحوني. و  عةةد ةةةقوط  ليطلةةة ةةةنة  علمائهةةا و أد ظهةةا حةةحل  لةةه
لتعة   يةةبانيا ا ةلةر الوقةة ح كةة ت مجةة كبةإا  اصةة  و ُديياي ا الةرتاث العة يب الةةا   وجد الةبان كنو اي  ةن املع عةة

يىل  عةةض املرتمجةةني نقةة  العديةةد  ةةن الكتةةب ا خمتلةة   راميونــد ةةء أتةةةيا  ديةةةة املرتمجةةني  طليطلةةةر و قةةد أةةةند ال اهةةب 
 جم ا تلةر العلوع  ن يايضياع و علسرة و علر و  ب و  إها  ن اللغة الع  ية يىل اللغة الاتينية. و كان  ن أهم  ةا تُة

يئةيا دية  كلةوينر و توالةة  عةد املـوقر  بطرسيىل اللغة الاتينية إب  ا  ال اهب  1143امل حلةر ت مجة الق  ن الك مي ةنة 
هةةآ  الرتمجةةة ت مجةةاع أ ةة ى للقةة  ن الكةة مي يىل اللغةةاع ااوي يةةة اا ةة ى. لةةآلر هنةةد   ةةن  ةةال هةةآا البحةةث يىل تسةةلييف 

ومييةةخ ت مجتةة  يىل اللغةةة الةةةبانية  صةةرة  اصةةة كةةون  ديةةةة املرتمجةةني  الكةة مي  صةةرة عا ةةة التةةوظ علةةى مييةةخ ت مجةةة القةة  ن
 طليطلة تبنة أوىل ت مجاع الق  ن الك مي يىل اللسةان ااوييبر كمةا هنةد  يىل تتبةء   احة  ت مجةة القة  ن الكة مي و التقنيةاع 

تبعةةة ا ةلةةر  دايةةة  ةةن ت مجتةة   ةةن  ةة   قساوةةةة و يجةةال ديةةن مث 
ُ
 ستاةة قني و  سةةلمني وصةةولي يىل ت مجاتةة  امديوةةة و امل

 حتول  يىل  ادا ا الدياةاع الرتمجية.
 الق  ن الك مير الرتمجةر  ديةة املرتمجني  طليطلةر الدياةاع الرتمجية.الكلمات املفتاحية: 

  

                                                           
1 essidmarwa4@gmail.com   

mailto:essidmarwa4@gmail.com
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 التفسري األديب االجتماعي عند األديب املفسر 

 املعروف بـ )بواي محكا( يف تفسريه األزهراحلاج عبد املالك كرمي أمر هللا 
 ر1عبدامريظ حممد خملص

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA KOMPLEK MASJID AGUNG AL AZHAR JL. 

SISINGAMANGARAJA 12110 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 

 ملخص 
عاص ا ا يندونوةةيار والةآل ةةعى عية   ةواي محكةا أن يقد ة   لغةة ةةهلة  يسة ا يعترب ترسإ اا ه   ن أهم كتب الترسإ امل

تناةةةب مجيةةء  بقةةاع الاةةعب الندونيسةة  امل تلرةةةر   كةةةا عيةة  علةةى ي ةة ا  هةةداايع القةة  ن الكةة مي ا مجيةةء جمةةالع اميةةاار 
  ن الكةةة مي  لواقةةةء الةةةآل يعياةةة  و عاجلةةةة القتةةةااي الجتماعيةةةة وعةةة  هةةةدل القةةة  ن الكةةة مي والسةةةنة املطهةةة ار وي ةةةيف  عةةةاين القةةة

الاعب الندونيس  . وةيقوع الباحث ا هآ  الويقة البحوية عةن   ية  املةنه  الوصةر  التحليلة   تع ية   ةوجة عةن  ةواي 
محكار وعن ترسإ  اا ه   بيان قصة أتلي  الكتابر واملنه  الآل ةاي علي  ا ترسإ ر وةكة  املصةادي الةيت اعتمةدها ا  

سةإر وأ ةإا حتلية   عةض صةوي الترسةإ ااديب الجتمةاع  الةآل قد ة   ةواي محكةا ا ترسةإ  اا هة ر والةآل  ةن كتا ة التر
أجلةةة  ميكةةةن أن نرهةةةم القبةةةال الكبةةةإ الةةةآل انلةةة  الترسةةةإ  ةةةن قبةةة   بقةةةاع الاةةةعب الندونيسةةة  امل تلرةةةة والاةةةباب  ةةةنهم 

    اصة.
  

                                                           
1 hafiz_jambi@yahoo.com 

mailto:hafiz_jambi@yahoo.com
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 األدبية والقصة القرآنية القصة بني مقارنة

 ك دةتان جا عة ا  ساعد أةتاةر 1پوي لعةية  يضا . حممد4

 ك دةتان جا عة ا  اجيسرت  البةر 2حممد  هدل . يو ا1
 امللخص:

 هة  اةاةةية انحيةة ا  إهةا عةن  نيةة  الق القصةص ذتلة . وعميقةة دقيقةة دياةة ااد ية والقصة الق  نية القصة دياةة تعد
 مل انة  كمةا عية ر التعبةإ و  يقةة  وضةع  ا  سةتق  عةين عمة  لهنةا القصةة يتناول مل الك مي الق  ن ان ةلر الد  والغ ضر

 عةة ض كةةان وامنةةا املیي ةةونر يرعةة  كمةةا وهنةةم ؤ وش حيةةاهتم وتسةةجي  املاضةةني ا بةةاي عةةن اجةة  التحةةدث  ةةن  لقصةةة ايع
 الكة مي الكتةاب جةاظ اليت الدينية وا  اض  اهداع  لتحقي  ةلكها اليت العديدا ا الةاليب  سامهة الك مي الق ان ا القصة
 التع يةة   عةةد  ينهمةةا واخلةةا  الاةةب  وجةةو  يبةةني ان التحليلةة  الوصةةر   ةةال املةةنه  و ةةن البحةةث هةةآا يسةةعی. اجلهةةا  ةةن
 يتميةة  اصةة وصةراع مسةاع  نهمةا لكة  ية الق  نيةة القصةة على  رهوع لينطب  ااد ية القصة تع ي  ان الی ويص  ملما
 و عتةةها لةة ر لحقيقةةة الةةآل اخليةةال علةةى  عتةةها وامةةديثر يقةةوع القةةدمي ا ااد يةةة القصةةة أن عةةناحظ. اا ةة ی عةةن ملةةا

  اةةةرتكاع وجةةةود ا ولجةةةدال. واملبةةةاد  الك ميةةةة واملوةةة  القةةةيم عةةةن كاتبةةة   ةةة  ينحةةة   والوالةةةث امقةةةائ ر تاةةةوية علةةةى يقةةةوع
  ةن يلتقيةان  ررتقةان أو الك اهيةر امبّ  هو القصص  ن للعديد ال ئيسی عاحملوي ااد يةر والقصة الق  ن قصص  ني عديدا
 وا نة ر نةوع  وةةى ووالدتة ر واجلنّةةر  دع القة  ن؛ ا  كوة ا  اةهود الةديا   احملةوي وهةآا وينرصانر يتناع ان وق يبان جديدر
وهةةة   كوةةةإار الق  نيّةةةة القصةةةص عوائةةةد .النسةةةان عنةةةد الةةةديا ا يىل الاةةةديد الرطةةة ل الناةةةداد العتبةةةاي  نكةةة  أی ةةةآ عةةةالق  ن
 . نها الّسا ء مي ّ  ول ويس ر  سهولة الّنرا يىل تنرآ واهنا والّتد ّ ر والّتهآيب الرّت ية ا أث  ولا حقيقّية

  

                                                           
1 izipour75@yahoo.comaz   
2 roza.mahdy@charmouniversity.org   

mailto:azizipour75@yahoo.com
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 الكيالين لنجيب" طبيب حكاايت" يف القرآين اإلجتاه

 ک دةتان جا ع  عی املساعد ااةتاة ر1پوي لعةية  يضا حممد. 4

 ك دةتان جا عة ا  اجستإ ر  الب2 ا عل . 1

 :امللخص

 املوةةإا املواقةة  تةة ول  ةةيقة حكايةةة 17 علةةى حتتةةول وهةة  الكةةياين ييةةب أتليةة   ةةن قصصةةية جمموعةةة"  بيةةب حكةةاايع"
 الةيت وامةوادث التجةايب علةى ا موعةة هةآ  تاةتم  امقيقة ا. املهنية حياهتم ا ال باظ يواجهها الغ يبة اليت والتناقتاع

 كتبةة لكنهةا  ةآك اع أهنةا وهة   همةر ميةا  إها عن تتمية القصص  ن ا موعة أن هآ  والواقء.  بيبا الكياين ملا   
 وامةةواي الو يةةةر املتنوعةةة الا صةةياع وحيةةث انجحةةةر  صةةويا الرةةين يتجلةة  ال ةةاي حيةةث القصةةإار الرنيةةة القصةةة أبةةةلوب

 أنبيةةاظ  ملةةا اهلل  عةةث الةةيت ال اقيةةة النسةةانية املرةةاهيم ظةة  ااّ ةةاة ا السةةلا والسةة د املتميةةةار ااصةةيلة والركةة ا املتةةدع ر امةة 
 للةدين العميقةة دياةةات   ةن النةا ء إبةةلو   لنةا تتجلةى"  بيةب حكةاايع" ا اليهةا انتباهنةا الكةياين لرةة اليت امليةا . ويةل 

 اىل البحةةث هةةآا يسةةعى لةةآلر الناععةةةر  نيةةة  والق الةةةا ية والروائةةد  لعةةرب القصةةص هةةآ   ةةة  الكةةياين عقةةد الةةةا  ر
 هةةةآ  الكةةةياين ألةةة . التحليلةةة -الوصةةةر  املةةةنه   ةةةال  ةةةن وةلةةةر عيهةةةا اجلانةةةب القةةة  ين وحتديةةةدا ا موعةةةة هةةةآ  دياةةةةة

 و إ  با    اك  الق  نية اآلايع  ن واةتراد القصص

 هةةةآ  حتملهةةةا الةةةيت ال ةةةةالة  نهةةةا وجعةةة  ملةةةا قصصةةة  عةةةةين  ايتةةة   ةةةن الكوةةةإ حيرةةةظ الكةةة مي  لقةةة  ن  لمةةةا كةةةاون عيهةةةا  با ةةة 
 .لقايئها القصص

 . بيب حكاايع الكياينر ييب الق  ينر ال ا  :الدليلية الكلمات
  

                                                           
1 azizipour75@yahoo.com 
2 ali.503almolla@gmail.com   
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 القرآن الكرمياهلرمنوطيقا احلديثة ودورها يف أتويل 

 ر  الب  حث  سلک الدکتويا ر1    الدين أح ايبا
 کلية اللغة الع  يةر جا عة قاض  عياضر   اکشر اململکة املغ  ية

 امللخص:
يةةة و نهجيةةة ال  نو يقةةا  كوهنةةا جمةةال علميةةا يعةةىن  لعمليةةة التأويليةةةر و ةةا تقتتةةي   ةةن يعمةةال يواليةةاع وأدواع يج ائتعةة   

ملقاي ة ااعمال ال داعيةر ةواظ تعل  اا    لنصةو  الدينيةة الةيت ايتبطةة ملةا ال  نو يقةا ا  د  اا ة ر كمةا يةدل علةى 
ةلر ااص  اليوانين للكلمة املستوحى  ن الوقاعةة املصة ية القدميةةر للدللةة علةى العمليةة الةيت تتغيةا  ة ع وترسةإ وت مجةة  ةا 

لةة  الةةآل مستةة  ااةةةاس التعميةةة والغمةةوضر أع النصةةو  القانونيةةة الةةيت تسةةتدع  حتديةةدا و أتويةةا ل  مةةض  ةةن الكةةاع ال
 يرت  يىل ترلة الدللة وتعددها.

ومل تقتصةةة  اللركةةةة علةةةى ا ةةةال الةةةديين والقةةةانوينر  ةةة  وظرةةةة ا  قاي ةةةة الاةةةع  اليةةةوانينر لةةةةيما أ ةةةعاي هةةةو إوس؛ ية ين 
وأتويلةةة ر وةةةا أعتةةةى يىل  ةةة و   ديةةةةتني أتويليتةةةني مهةةةا  املديةةةةة ام عيةةةة واملديةةةةةر ال  ةيةةةة الرجةةةوا الة نيةةةة اةةةةتدعة  ةةة ح  

 ا ا ية اليت  او ع حدود اللرظ والدللة ام عية يىل أع  أيحب  ن الةتأوي  والتوليد الدلي وع  أدواع  نهجية  عينة.
مليةةة ال داعيةةة الةةيت ل تنرةةر عةةن الغمةةوض الةةآل يقتتةة  عال  نو يقةةا ترسةةإ للكةةون  وصةةر  كلمةةة  ا تةةة  ةةن  لياهتةةا الع

ر" حبصةةة  الةةةنصر وحماولةةةة الحا ةةةة  ةةة   عتمةةةاد تقنيةةةة تائةةةم الةةةنص و ةةةا يةةة تبيف  ةةة   ةةةن ةةةةياط وأقطةةةاب الفهـــميعمةةةال  ليةةةة "
   ةن أ ةكال تلركيةر  ء الرتكية على ي يف الرهم  مياا و مقائ  التايخييةر أناي عةن ي ةيف امقيقةة  لعلةم التجة ييب دون  ةإ 

 املع عة.
ولتحقيةة  العمليةةة التأويليةةة  قصةةديتها عقةةد وضةةء التةةأويليون ثةةاث   احةة   رتا طةةة و تسلسةةلة يی ةةآ  عتةةها   قةةاب  عةةضر 

 ر" الآل ميو  حدا ميخييا.األفقر" ويوحد هآ  امل اح  مجيعا  رهوع "التطبيقو" التفسري"و" الفهم"وه   "
التايخييةةة أدى يىل اةةةتبعاد العلةةوع التج يبيةةةر  ةةدعوى تبةةاين جمةةال ال ةةتغال و بيعةةة العمليةةة ين ي ةةيف عمليةةة التأويةة   مقيقةةة 

ال داعية الحل تنرلة  ةن الصة ا ة العلميةة والتج يبيةةر  يةد أن ظهةوي التيةاي املعة ا ا القة ن العاة ينر و ةا اتسةم  ة   ةن هنة  
سةةةةةةرةر والةةةةةةآكاظ الصةةةةةةطناع ر وعلةةةةةةم ااعصةةةةةةاب وانرتةةةةةةاع علةةةةةةى علةةةةةةوع وذصصةةةةةةاع  ع عيةةةةةةة  تعةةةةةةددا  علةةةةةةم الةةةةةةنرا والرل

والعا ية... جع  النرتاع على هآ  العلوع أ  ا ض وياي و یكدار يث اظ للعملية التأويليةر لةيما أن العلةوع املع عيةة تتقةا ء 
  ء ال  نو يقا ا   ع ااةئلة نرسها واملتمولة ا 

 كي  نع   اا ياظ؟ 
 كي  نتع   يىل الوضعياع؟ 
 م اآل  ين؟كي  نره 
 وت تيبها وتنسيقها؟  ا  بيعة املع عة النسانية؟ و ا السبي  يىل يدياك ومتو  املع عة 

                                                           
1 charafeddineahraiba@gmail.com   
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 أل دوي للآاك ا واللغة ا عملية الدياك؟ 
  أل عاقة  ني املع عة الواعية و إ الواعية؟ 

اا ةة  منكو ةةة  ع عيةةة مستهةةا ال ئيسةةة ويعةةد اخلطةةاب القةة  ين  طةةا   یةسةةا ا الوقاعةةة الع  يةةة والةةةا يةر لةةةيما يةا تعلةة  
نصةةية  نرتحةةة علةةى التأويةة  والقةة اظا الةةيت تتراعةة  و عطيةةاع العصةة  و عاقةة  املع عيةةة والرك يةةة الةةيت تسةةتحث العقةة  النصــية،""

و النقدل الآل يتغيةا النرةاة يىل  عةاط أتويليةة جديةدار متةتح وةا تتيحة  املنةاه  امديوةة  ةن أدواع يج ائيةة و نهجيةةر كمةا هة
 الاأن  لنسبة يىل ال  نو يقا امديوة املتصلة  لعلوع املع عية.

عاخلطاب الق  ين  طاب  تجاو  ملستلة اع السياط الآل أنت  عي ر لينرتح على تعددية دلليةةر  سةتمدا  ةن  بيعةة  نيتة  
  هةآ  الغايةة ل نةا   ةن ولتحقية نص محال أوجه، ال تنقضي عجائبه."عهو "ابحلركية، والتفاعل؛ الدا لية اليت تتص  

النرتاع على املناه  املع عية امديوةر و ا تتيح   ن ي كاانع  نهجية تتمن اةتم ايية ح كية املعىن والدللةة الق  نيةةر  ةن 
  ال النرتاع التأويل  الآل ي اع  عامل اخلطاب و قصديت  العا ة.

  



 جمموعة املل صاع املقد ة يلی املیمت  الدوي العرتاض  للق  ن الک مي واللغة الع  ية

 

 

17 

(11) 
 اين القرآن الكرميأمناط التصرف اإليديولوجي يف ترمجة مالك شبل ملع

 ر1د. حممد  ب الايخ
 خمرب الرتمجة وتعليمية اللغاعر جا عة  ج  خمتاير عنا ةر اجلةائ -جا عة املدية اجلةائ 

 ملخص: 

 قةةد ة ااوةةةاط ااكادمييةةة والسياةةةية الر نسةةية املركةة  اجلةائةة ل  الةةر  ةةب ر الةةآل ةاع صةةيت  ا ع نسةةا  ةةال العقةةدين
ال ا ة  يىل جعة  هةآا الةدين يتما ةى  ةء قةيم  املاضينير على أن  أحد دعاا يصاع الةاع أو  ا يُع    ة "يةاع اانواي"

امداثةةةةر وقطبةةةا  ةةةن أقطةةةاب "الجتهةةةاد اجلديةةةد" الةةةداع  يىل يعةةةادا قةةة اظا النصةةةو  ااةاةةةةية لإلةةةةاع وترسةةةإها ترسةةةإاي 
ض يلي  نك اي ا عدد  ن  یلراتة ر وأةةقط  علةى ت مجتة  ملعةاين القة  ن الكة مي يىل جديداير وهو  ا وع تبنا  وداعء عن  وتع  

. وقةةد حكةة   رهةةوع "اليةةديولوجيا" كغةةإ   ةةن املرةةاهيم 2224اللغةةة الر نسةةية الصةةاديا عةةن داي الناةة  الر نسةةية عةةاايي ةةةنة 
( اللةآين حاولنةا 1447ر وحامت و ايسون   (1992) هتماع العديد  ن املنك ين ا دياةاع الرتمجة على   اي أنديي  لوعير  

 ةةن هةةآ  الويقةةة البحويةةة تطبيةة   قاي تيهمةةا علةةى نةةص  ةةب  لغةة ض تبيةةان  ةةوا ن التصةة   اليةةديولوج  وأمنا ةة  النا ةةة عةةن 
أتثإ السياط الجتماع  والسياة  والتأوي  الا ص  وأهدا   ا وع الرتمجة والتأث   رتمجةاع املستاة قني ا ت مجةة  ةب  

اين القةةة  ن الكةةة مي يىل اللغةةةة الر نسةةةية. تع ضةةةنا ا أول حمطةةةة  ةةةن هةةةآ  الويقةةةة يىل التع يةةة   ملةةةرتجم و یلراتةةة  و اةةة وع  ملعةةة
الرتمج ر وا   حلة ونية قمنا  تحلي  مناة   ن ت مجت  ا ظ  املقاي ع الرتمجية املةآكويا  ةن  ةال  قا لةة ت مجتة   اصة  

كيريةةة تعا لةة   ةةء الةةنص ااصةةل  علةةى  سةةتوى املعجةةم والدللةةة والةة وا يف وكيريةةة أتويلةة    و رتمجةةاع اةتاةة اقية ةةةا قةر لنبةةني
ملعةةاين القةة  ين الكةة مي مةةا خيةةال  التةةأوياع ال اةةة ة لةة  ا التراةةةإ القدميةةة وامديوةةة. وقةةد  لصةةة الدياةةةة يىل أن أمنةةاط 

اةاةةةةةية  وةةة  "الميةةةةان" و"الكرةةةة " و"أهةةةة  التصةةة   اليةةةةديولوج  لةةةةدى  ةةةب  تتجلةةةةى ا نقلةةةة  لةةةةبعض املرةةةاهيم الق  نيةةةةة ا
 الكتاب" ا ... وحت ير  لبعض ااحكاع الا عية اخلاصة  مجاب والقصا  واملواييث و إها. 

ت مجةةةةةةة  عةةةةةةاين القةةةةةة  ن الكةةةةةة مير الجتهةةةةةةاد اجلديةةةةةةدر املقةةةةةةاي ع الرتمجيةةةةةةةر اليةةةةةةديولوجيار التصةةةةةة    الكلمــــــات املفتاحيــــــة:
 اليديولوج .

  

                                                           
1 medea.dz-babachikh.mohamed@univ   

mailto:babachikh.mohamed@univ-medea.dz
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 جاج يف القرآن الكرميترمجة احل

 (دراسة تداولية لرتمجة "حممد محيد هللا" ملعاين سورة األنعام)
 ر 1د. ةهيلة   يبع 

  عهد الرتمجةر 2جا عة اجلةائ ر أةتاةا حماض ا أ

 امللخص:

النسةانية ر ل ةةيما وأن القة  ن  نةآ عجة  امتةايا  يعد الق  ن الك مي  ن الكتب السماوية الةيت  ةغلة املركة ين واملنكة ين
. وملا كانة الرتمجة هتتم  دياةةة النصةو  ونقلهةا يىل  العجا  والنحو واملعاين و البا ة  ن  يان و ديء  ادا دمسة لدياةة

لغاع خمتلرة ر و عد ا  ا ع ع  علم الرتمجة  ن تطوي وتاعب ا ا تصاصات ر كان  وضةوع ت مجةة  عةاين القة  ن الكة مي  ةن 
 دياةاع اليت أةالة حرب الكوإين  ن املرتمجني واملنك ين.ال

أةةلوب  تبحث هآ  الويقة العلمية ت مجة امجا  ا ةةويا اانعةاع ملةا حتوية   ةن  ا ةة ع يةدا  ةن نوعهةا وال تةاي وقةء علةى
  ةدى متكةن املةرتجم والد   ن الدياةة هو التطة ط يىل عي   ن اةتدلل ويقناع وجدال  ا جيعل  كا ا  عجةا. امجا  ملا

 ةةن نقةةة  هةةآ  امجةةة  يىل القةةاي  ا الوقاعةةةة الر نسةةية وقةةةد وقةةةء ال تيةةاي علةةةى ت مجةةة "حممةةةد محيةةد هللا"  عتبايهةةةا أحةةةدث 
 الرتمجاع وأعتلها.

وتوجيةة   وهةة  يةةح ا اةةةتمالة نرةةوس وةةةلوكات  ولةةآا ةةةن ى كيةة  متكةةن املةةرتجم  ةةن التةةأثإ علةةى  ياظ امل ا ةةب الر نسةة  
والغ ض ليا  ع عة  دى متكن املرتجم  ن حتقي  ت مجة  كاعئة لوصة  الغة ض ميكنهةا ان حتة  حمة  القة  ن ر  ق اظ.عقول ال

 املعاين املتتمنة ا امج  ونقلها نقا دقيقا  ن أج  حتقي  القناع ؟    نتناول  دى اقرتاب املرتجم قدي ال كان  ن
 .مجا  ر التداوليةالق  ن الك مير الرتمجةر ا الكلمات املفتاحية:

  

                                                           
1 alger2.dz-souhila.meribai@univ   

mailto:souhila.meribai@univ-alger2.dz
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 االحتجاج ابلقراءات القرآنّية يف علوم العربّية

 ر حوة أكادميّية ا   حلة الدّكتويا  ر1هناد  عماش
 اجلةائ - 2ةطي  رجا عة حمّمد ملني دّ  ني

 امللّخص:

لرةظ أو ت كيةب أو قاعةدا اةةتنادا يىل دلية  نقلةّ  َصةّح يةا كان الحتجا  ا علوع الّلغة الع  ّية هةو الةةتدلل علةى صةّحة 
ةند  يىل ع يّب عصيحر عإّن الق  ن الك مي مُيّو  أصّح وأثبة وأ له كةاع علةى ال ةاطر وهةو يتبةّوأ امل تبةة ااوىل ا البا ةةر 

وجةّ ر لةآلر أمجةء أهة  الع  يّةة علةى  ومُيوِّ  أعلى ديجاع الرصاحة؛ عالع  ّية مل تعهد ا ميخيها  ياان أ لةه ِ ةن كةاع اهلّل عةةّ 
.  ةإ أّن حمةّ  اخلةا   يةنهم هةو ا اللغة، والّصـرف، والّنحـو، واملعـاين، والبيـان والبـديع  الحتجا     ا مجيء علو ها

 الحتجا   لق اظاع الق  نّية اليت وضعوا  عايإ لقبولا   تبطة أةاةا  لسند واملنت.
تتر ّع يىل جمموعة  ن التساؤلع   ا املقصود  لق اظاع الق  نّية؟ وه  ااح   السةبعة هة  هآا  ا جع  ي كالية البحث 

القةة اظاع السةةبء؟ و ةةا ضةةوا يف الحتجةةا   لقةة اظاع الق  نيّةةة لةةدى علمةةاظ الع  يّةةة؟ وكيةة  مُيكةةن أن تكةةون القةة اظاع الق  نيّةةة 
 دةتويا حاعكا لرتاث الع  ّية  ن الندوي؟

ــةتسةةاؤلع جةةاظ هةةآا البحةةث املوةةةوع  لإلجا ةةة عةةن هةةآ  ال ــة يف علــوم العربّي . وعةة   ةةنه  االحتجــاج ابلقــراءات القرآنّي
   وصرّ   ء الةتعانة  لّتحلي ر لتحقي  الد   ن الدياةة   يان قيمة الق اظاع الق  نّية ا حرظ املويوث الّلغوّل الع يّب.

  

                                                           
1 mamache1991@yahoo.fr   

mailto:mamache1991@yahoo.fr
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 لقرآنيةيف دراسته ا ،منهجية املستشرق األملاين نولدكه

 ةنة ونية دكتويا  الب ر 1 صطرى   ق 
 املغ ب روجدار جا عة حممد ااولر كلية اآلداب والعلوع النسانية

 ملخص املداخلة: 
يتنةةاول هةةآا البحةةث " نهجيةةة املستاةة ط ااملةةاين  نولدكةة ؛ ا دياةةةت  الق  نيةةة"؛ عمليةةة يصةةد عكةة ل جلهةةود املستاةة قني ا 

 . الدياةاع الق  نيةر  ن  ال ة د وحتلي  النصو  الوايدا ا أعمال العامل
وتتجلى أمهية  وضوع هآا البحث ا ع ض  للقتااي الكربىر اليت  كلة نقةيف تواعة   ةني الةتاة اط والةةاعر و ع عةة  

لنصةةو  الدينيةةة وعةة   ةةنه   ةةوا ن التاةةا   و ةةوا ن ال ةةتا   ينهمةةا.  لضةةاعة يىل أن هةةآ  الدياةةةة تعمةةد يىل عةة ض ا
 .علم  دقي 

ةةنجيب  ةن  ةال هةآا البحةث عةن ناةأا العةةاملر والكة و  السياةةية ا تلةر الرةرتار وكية  تتاةك  البنةاظاع الدينيةةة ا 
  ساي حياا تيودوي نولدك ؟ وأين تتجلى جهود  ا دياةة الق  ن الك مي؟ و ا ه  التحدايع اليت واجهة  ساي  النقدل؟ 

وةلر  ةةتق اظ النصةو   ةن  صةاديها ااصةليةر وحماولةة عهةم ةةياقها  ليل  هو املنه  ال ئيا ا هآ  الدياةةرالتح املنه 
التاييخ؛ وةلر  لعتماد على ااحبةاث والدياةةاع املت صصةة ا املوضةوعر  ةء القيةاع  تحلية  أعكةاي وترسةإاع البةاحوني 

  كالية البحث والجا ة عنها.ااكادميينير والتعلي  ك      حلة  ن   اح   عاجلة ي
  

  

                                                           
1 mustapha.chargui@ump.ac.ma   

mailto:mustapha.chargui@ump.ac.ma
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 طيقا احلديثة وأثرها يف أتويل القرآن الكرمي )مناذج من أتويالت أدونيس(اهلرمنو 

 جا عة السليمانيةر 1صاحل  أ.ع.د.ة داي ي يد مح
 امللخص:

 وصحب  وةلم. أ ا  عد..اممد ب يب العاملنيروالصاا والساع على ةيدان حممد وعلى  ل  
عةةإن القةة  ن الكةة مي هةةو كتةةاب هللا اخلالةةدر الةةآل ل أیتيةة  البا ةة   ةةن  ةةني يديةة  ول  ةةن  لرةة  تنةيةة   ةةن حكةةيم محيةةدر وهةةو 
ةَلْة  اَيتُةُ  قُةةْ  اني َعَ  ِيًة ا  عجةا نيب الةاعر  تم هللا    الكتب السةماويةر أنةلة   لسةان عة يب  بةنير قةال تعةاىل  َِكتَةاٌب ُعصِّ

[ر وقةةد أ ةة  هللا نبيةة  حممةةدا صةةلى هللا عليةة  وةةةلم  بيةةان  ةةا أ ةةك  علةةيهم  ةةن  عةةاين الكلمةةاع 3لَِقةةْوعب يَةْعَلُمةةوَن   عصةةلة  
َ لِلنااِس َ ا نُةّةَِل يِلَْيِهْم َوَلَعلاُهْم يَةتَةَركاُ وَن    النح     [.  44عقال  ََوأَنْةةَْلَنا يِلَْيَر الآِّْكَ  لِتُةبَةنيِّ

ي الةةةاع ود ةةول  ةةإ العةة ب عيةة ر احتةةا  النةةاس يىل ترسةةإ القةة  ن الكةة مير عقةةاع العلمةةاظ  تةةألي  كتةةب  اصةةة و عةةد انتاةةا
 لترسإ  عتمةدين علةى  ةا جةاظهم  ةن تراةةإ ال ةةول صةلى هللا علية  وةةلم و ةن الصةحا ة وكبةاي التةا عني.  ة اعني قواعةد 

 الترسإ وأدوات . 
 – ةنه  ال  نو يقةا  -و نهةا القة  ن الكة مي - ا ترسةإ أو أتوية  النصةو  الدينيةة و ن املناه  اليت يعتمدها  عض النةاس

 .-اليت ظه ع ا الغ ب أول
وي بةةةة  نةةةا ا املاةةةايكة ا  ةةةیمت كم املةةةوق   املةةةیمت  الةةةدوي العرتاضةةة  ااول للقةةة  ن الكةةة مي واللغةةةة الع  يةةةة(. وددع املاةةةايكة 

 قد ةة  هةا ا أتوية  القة  ن الكة مي  منةاة   ةن أتويةاع أدونةيا(ر ويتتةمن البحةث بحث  عنوان  ال  نو يقةا امديوةة وأث  
 وأي عة  باحث و امتة.

 املبحث ااول   التع ي  مصطلحاع البحث.
 املبحث الواين   صوصياع النص الق  ين

 املبحث الوالث  الق اظا املعاص ا للنص الق  ين
 أدونيااملبحث ال ا ء  مناة   ن أتوي  الق  ن عند 

  

                                                           
1 sardar970@gmail.com   
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 اهلرمنوطيقا احلديثة ودورها يف أتويل القرآن

 ر1د.  ه اظ عل  د ي 
 املعهد العاي للدكتويا  ا اآلداب والعلوع النسانّية والجتماعّية ا اجلا عة الّلبنانّية

 امللخص:
ا  قّدةيا مُيّو  ايتباط السماظ  ايض عحسةب؛ ويمّنةا ملةا مُيوّلة  يكتسب النّص الدييّن ا الةاع أمهّّية  لغةر ليا لكون  نصً 

 ن منيف  ع ّا ُ تمّية وعّعال  ء ك   ساحاع املع عة اليت تر ضها الت ويا الة نّية. و ةن هةآ  الةاويةة مُيوّة  الةنّص الةدييّن أول 
 متاية  ين  و ني اا كال املع عّية اليت تعاي  عليها البا .

ةةا  ع عيًةةا يبحةةث عةةن  سةةائ  عديةةدا   تبطةةة  لةةنصر ا  بيعتةة  وتكّونةة ر يةةرب   وضةةوع ال ةةا أو  نهجي   نيو يقةةا  وصةةر  علمي
والصةةلة ال ا طةةة  ينةة  و ةةني  بدعةة ر وعاقتةة   لةةرتاث والتقاليةةد. كمةةا أنّةة  يعةةا   عةةض اجلوانةةب الغا تةةة الةةيت تةةرب   ةةن  ةةال 

رسِّ   لنص. 
ُ
 عاقة امل

 ةةدى عاعليّةةةة املةةنه  ال  نيةةو يقّ  ا تقةةدمي عهةةم ُ ةةنكّمب للةةةنّص الةةدييّنر  ةةني  ةةن يةة ا  الط يةةة  تباينةةة وجهةةاع النكةة  حةةول 
تةّ تةةةر الةةيت حتجةةب امقيقةةة الدينيّةةة و علهةةا أجنبيّةةة 

ُ
امصةة ّل والوحيةةد لترعيةة  الةةنصر وي ةة ا  الةةدين  ةةن الصةةوييّة اجلا ةةدا وامل

املةةنه  ر الةةآل ناةةأ ضةةمن ظةة و   اّصةةة أنتجتهةةا  ةةايب الرلسةةرة عةةن العصةة  اماضةة ر و ةةني ُ نكةة ب اّل دويب عاعةة ب لةةآا 
الغ  يّةةة. عالتةة ويا املنهجيّةةة عنةةد هةةیلظ تقتتةة  أن تكةةّ  ال  نيو يقةةا حماعكةةة علةةى  صوصةةّية املناةةأ الةةآل يتبةةاين  ةةء    ةةة 

 النص الدييّن ا الةاع.
 ّ ر وحتليلهةا ونقةةدهار يُعةةرّب عةةن أحةد أوجةة  املواجهةةة الرك يّةةة يّن دياةةة التحةةّدايع النك يّةةة واملع عيّةة القائمةةة ا العةةامل الةةةا

يّن  ةة ٌع خللريّةةاع  عةةض العلمةةاظ و بةةانيهم و يائهةةم ونقةةدها وحتليلهةةا؛ ملةةد  ييتةةاع يةةاع  وةة    ةةء الركةة  الغةة يّب املعاصةة .
 تلر املااييء الرك يّة أو ي راقها.

 التساؤالت: 
الوةةةيف الةةةا ّ ر ِلمةةا ميكةةن أن تُوةةإ  ال  نيو يقةةا  ةةن أةةةئلة علةةى الةةنص الةةدييّنر  ةةن املمكةةن أن ترةة    هةةآ  املنهجيّةةة ا 

  و   ي كان يجياد ق اظاع خمتلرة للنص الديين. و ن مَثّر يةم  عانب و راهيم  إ ُ تناهية.
نيّةة املقّدةةةر و ةن دون كي  مُيكن تطبي  املساي ال  نيو يقّ  على النّص الق  يّن  ن دون أن يرقد هآا الةنّص  ع عتة  اليقي

 أن يتعّآي  ع  الوصول يىل قصد الاايع وتعاليم  الدينّية املقّدةة؟ 
عإةا كان ُ یّدى أتوي  النصو  الدينّية هو الكا  عن قيم الدين وثوا ة النصو ر عا  ّد  ن  لّية يارتط عيهةا التةبيف 

كاعية أع هنةاك ضة ويا للبحةث عةن  ليةاع جديةدا تنسةجم   املنهجّ  لةت ا  تلر القيم رعه  اآللياع املع عّية املط وحة
  ء  بيعة النص الدييّن؟

                                                           
1 profzahraa@gmail.com   
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وه  يعين يعض املنه  ال  نيو يق  هو يعض لدينا يكّية النص الق  يّن وحيويّتة  والوقةوع ا هاويةة اجلمةودر والكةّن   ةتاك 
  لك    ان و كان.امقيقة املطلقة؟ على ال  م  ن العتقاد أبّن النّص الق  يّن  تطّوي وصاحل

 وةة    وهةة  جيةةو  تطبيةة  املنةةاه  ال  نيو يقيّةةة علةةى النصةةو  املقّدةةةة  قةةدي  ةةا ميكةةن تطبيقهةةا علةةى النصةةو  ال داعيّةةةر
 القصصر والاع ر وااةا إر...؟ 

لّحةةةة هةةة  أّن ضةةةوا يف ع
ُ
هةةةم الةةةنّص ينّةةةين أوّد ا هةةةآ  الويقةةةة البحويّةةةة اانقةةةش هةةةآ  ال ةةةكالّياعر وأجيةةةب عةةةن التسةةةاؤلع امل

القةة  يّن حةةّددع  ةةن انرتةةاع الةةنص علةةى خمتلةة  العصةةوي؟ وهةة  أنّنةةا لةةو تنةلنةةا عنةةد ا ي يةةد  امةةداثويّون م تلةة   دايةةةهم 
 ةيبقى النّص الق  ين حمتركيا  صرة القداةة عي ؟ 

مةداثوّيني ا وتلر ال كالّياع  ا  الةة حباجةة يىل دياةةة وحبةث علةى الة  م  ةن كوة ا البحةوث والدياةةاع الةيت انقاةة ا
ضةةةةوا طهم لرهةةةةم النصةةةةو  الدينيّةةةةة املقّدةةةةةة يّل أّن تلةةةةر الدياةةةةةاع والبحةةةةوث مل تقةةةة  علةةةةى جةةةةوه  القتةةةةّية وأةاةةةةةةها 

 و نطلقاهتا و اايع أصحاملا. وه  كّ   ا قالو  وأويو  حمّ  يّد و ّر وييبة؟ 
 اخلامتة:

ال ةداعّ ر عهة  نصةو   رتوحةة علةى مجيةء التةأوياع قا لةة   دع ال  نيو يقا  ائمة جًدا للةنّص ااديّب والعمة  الرةيّنّ  -
ا ا أن تتعةةّدد  عةةاين الةةنص  تعةةّدد ق اظاتةة ؛  ةة   لعكةةا عهةةآا يثةة اظ  ةةّاط  لكوةة ا الترسةةإاع وتنةةوّع املعةةاينر عةةا ضةةإ أ ةةدي

ّدس  ةةإ القا ةة  لا ةةتا  للعمةة  ال ةةداعّ  الباةة ّلر ا حةةني أّن ال  نيو يقةةا  ةةدع  ةةإ  ائمةةة متا يةةا للةةنّص الةةدييّن املقةة
 والتعّدد الّاهنائّ .

كانةةةة  ايةةةة التأويةةة  امةةةداثوّل للةةةنّص القةةة  يّن تر يةةةه القةةة  ن الكةةة مي  ةةةن  تةةةمون  العتقةةةادّلر والتاةةة يعّ ر واا اقةةةّ ر  -
 وحتويل  يىل وعاظ عايه ُ هّيأ لك   ا ميكن أن يلص      ن املعاينر وااعكاي.

  حةةداثوّل  نطلةة   ةةن الوقاعةةة الةةةا ّيةر والنكةة  يىل امداثةةة  ةةن  نكةةوي ال ؤيةةة الةةةا ّية؛ ميكةةن لنةةا أن نیّةةةا لتأويةة -
عاملاةة وع امةةةداثوّل يقةةوع علةةةى تةةةةاو   ةةني املةةةويوث الرتاثةةةّ ر وُ تطّلبةةاع العصةةة  عةةرب  ليةةةاع ان عةةةة  ةةن ةاع امداثةةةةر ععليةةة  

 ليسة ك  ق اظا حداثويّة   عوضة.
رّسة ؛ اّن الةنّص  ةن لةدن هللا الكا ة  الةآل أيةةل  للعبةاد  ةن أجةة  عةااداين السةماويّة تةی ن م -

ُ
حوييّةة الةنّص ل حموييّةة امل

تكةةةةا لهم وةةةةةعادهتمر عةةةةإةا  ةةةةا مّت اا ةةةةآ  ترسةةةةإاع ال  نيو يقةةةةا الّا تناهيةةةةة للةةةةنّص كةةةةان هةةةةآا تربيةةةة يا  اةةةة وعيا لعتقةةةةاداع 
القةةة  يّن ُ تعةةّدد الدللةةةة وعةةة   ةةةا تقتتةةةي  صةةةويا اخلطةةةاب وةةةةياق  املهةة  قني البعيةةةدا متا يةةةا عةةةن يوع الةةةدين امقيقيّةةةة؛ عةةةالنّص 

 و قصد .
 التوصيات:

رّسة ا للقة  ن  -
ُ
العم  على تكوين ع ط حبث  ن أه  العلم  لترسإ و إهم مل اجعة كّ  عم  يصةدي عةن تلةر املاةاييء امل

دوي الناةة   ةةن  نةةاع أعكةةاي َ ةةن يتبةةىّن النك يّةةة الكةة مي أتويةةاي وترسةةإيا حةةداثواًير والعمةة  علةةى يصةةد كةة   ةةا تصةةدي  املطةةا ء و 
 اجلديدا ا الق اظا والتأوي .
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ضةةة ويا يقا ةةةة النةةةدواع واملةةةیمت اع العلميّةةةة لدياةةةةة هةةةآ  القةةة اظاع والتةةةأوياع امداثويّةةةةر والوقةةةو  عنةةةد  لياهتةةةا  لنقةةةد  -
 والتقومي.

تلةةةر املاةةاييء ر  ةةةني النقةةد املنهجةةةّ  القةةائم علةةةى كاةةة  ل  ةةّد  ةةةن امل اوحةةة ا النتقةةةاداع املوّجهةةة  ةةةن أهةة  العلةةةم يىل  -
 ااةا امل جعّية واملنطلقاع رو ني النقد التجةيئّ  القائم على ةك  اجلةئّياع والتراصي ؛ ية ليا يغين أحدمها عن اآل  . 
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(82) 
 ه479مظاهر التأويل النحوي يف كتاب النكت يف القرآن للمجاشعي املتوىف سنة 

 ر1اللطي  عوا  الييتحممود عبد 
 جا عة اانباي كلية اآلداب  قسم اللغة الع  ية

 ملخص البحث:
اممةةد بر والصةةاا والسةةاع علةةى  ةةإ  لةة  هللا نبينةةا حممةةد وعلةةى  لةة  وصةةحب  أمجعةةني.. أ ةةا  عةةد  عاللغةةة الع  يةةة تعةةد  ةةن 

أحسةنها؛ ية نةةل ملةا  ةإ الكتةب علةى أعكةم اانبيةاظر وترتقةة علةى يدية  جوا ةء الكلةمر أ    اللغاع علةى ال ةاط و 
عباتة وةيلة تساعد  على  سةيف أعتة  وةةائ  الرت يةة  ةن أوا ة  هللا ونواهية   ةن دون  نةا ع؛ عتجلةة عبق يتهةا ا كلماهتةا 

ىل  عجم  ودلي؛ عالكلمةة ل  عةىن لةا يل وصيا تها ا ت اكيب  ينة  صائص مجالا وكراظهتا العالية ا تاقي  املعىن ي
 يةا د لة ا ةياط واديِجة ا نكم وعباياع خمتلرةر عك   عىن  طا ء جديد يرتي  السياط .

عالعدول  ن ح   يىل ح       لغإ  عىن جديد ل وج  لة ؛ عالكلمةة وين تغةإع ح وعهةا يبقةى  عناهةا ا حةدود تلةر 
جديةةةد أو ا ةةةياط مجلةةة يتغةةإ حالةةا عت ةةة   عةةن  عناهةةا امقيقةة  يىل  ةة ض   ةةة  الكلمةةة ولكةةن حةةني تسةةلكها ا نكةةم 

هةةةآ  اللركةةةة  نسةةةجا ها  ةةةء ا واهتةةةا  ةةةا ل تعطيةةة  لوحةةةدها  ةةةن  عةةةانب  يكاةةة  مجالةةة  السةةةياط الةةةآل وضةةةعة عيةةة  عتعطةةة 
  ةةن  كةةاه  نحةةولالعةةدول عةةن املةةألو  ا  نةةاظ اجلملةةة الع  يةةة ا  وضةةوعاع النحةةو و ةةا يكهةة   التأويةة  الأ ةة ى؛ كةةآلر 

ا امآ  أو ا الةايدا أو التقدمي والتأ إ أو التتمني أو وضء املتم   وضء املكهة ر أو اممة  علةى املعةىن  ةواظ كانة
أو  إهةا  ةن  كةةاه  التأوية  النحةةول اا ة ى املتنةةاث ا ا   واللرةظر أو وضةء املكهةة   وضةء املتةةم ر أو القلةب أو اللترةةاع

هةة 474ب الق  ن وكتب النحو اا  ى؛ ويعد كتاب النكةة ا القة  ن للمجا ةع  املتةوة ةةنة ع اكتب الترسإ و كتب ي
أحةةد هةةآ  الكتةةب الةةآل هةةو  وضةةوع الدياةةةة؛ عقسةةمة البحةةث حسةةب  كةةاه  التأويةة  النحةةول؛ وجةةاظ  وضةةوع امةةآ  

التتةةةمني  اةةةةقي   عا موضةةةو ىن مث  تمتهةةةعةةةلةةةى املعأولي مث  وضةةةوع الةةةةايدا مث  وضةةةوع التقةةةدمي والتةةةأ إ مث  وضةةةوع اممةةةة  
تتةةمني الرعةة   عةةىن ععةة    ةة  ويان ةةة امةة و   عتةةها  كةةان  عةةضر يسةةبقها التمهيةةد الةةآل  ةةص  عةةىن التأويةة  ا اللغةةة 

 والصطاع.

  

                                                           
1 mahmood.fa76@uoanbar.edu.iq   

mailto:mahmood.fa76@uoanbar.edu.iq


 املل صاع الع  ية

 

 

96 

(80) 
 التفسري واسرتاتيجيات القراءة البالغية للكشف عن املعىن القرآين

 (لأللوسي أمنوذجاروح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين )
   املغ ب1د.أنواي  نيعيش

 ملخص:
ين اخلطاب الترسإل  عتباي  عما ق ائيا  اصار ميتلر أدوات  لتحلي  الةنص القة  ين  ةء   اعةاا الطةا ء اخلةا  لةآا الةنص 

علةى ا ةتا  العصةوي  ةن جهةة ونيةة. الل  املعجةة  ةن جهةةر و خلطةويا ااحكةاع و النتةائ  املتوصة  يليهةا علةى املتلقةني 
مهةةا  الجتهةةاد ا اةةةت  ا  املعةةاين  - ةةا أ كنةة  ةلةةر –علقةةد كةةان املرسةة  حمكو ةةا ملاجسةةني اثنةةني حةةاول أن يةةوا ن  ينهمةةا 

الق  نية  اصة تلر اجلديدا اليت مل يص  يليهةا املرسة ون اآل ة ونر و الحتيةاط  ةن  ا سةة اممةى و الاةطيف ا الترسةإ 
مةةا قةةد ل يكةةون الةةنص القةة  ين دال عليةة ؛ أل أن املرسةة  يةة  ع حتةةة و ةةأا  سةةیولية  ةدوجةةة تتجلةةى ا امرةةاظ  و التأويةة 

على جوه  املعىن الق  ين و ي ة ا   كةاه  العجةا  و ال ة اط الة  ين عية . لةآا يةتم حتصةني الترسةإ منكو ةة  ع عيةة ضة مة 
 ...تستمد   جعياهتا  ن أ   علمية  حل دينية و لغوية

و  صةةن  "يوع املعةةاين ا ترسةةإ القةة  ن الكةة مي و السةةبء املوةةاين" جيسةةد منوةجةةا  ي ا لةةآا الةةةتناد املوةةةوع  و املتكا ةة  
اجلانةب البا ة  ا القة  ن  على امل جعياع املتنوعة اليت  ن  ينها علوع البا ة  ن  يان و  عان و  ةديءر ية ياةك  يضةاظا

ال تيةةاياع الةةيت عنةةة لولوةةة  و هةةو يةة وع  قاي ةةة كتةةاب هللا  قاي ةةة  مةةء  ةةني الةةةترادا  ةةن الكةة مي ا تيةةايا جةةوه اي  ةةن 
البحةةةث يىل حماولةةةة تاةةة يح التنةةةاول   نةةاه  و ي ةةةاياع املرسةةة ين السةةةا قني و  ةةةني داعةةة  التجديةةةد و الضةةاعة. لةةةآا يهةةةد 

هةم  ةك   نطلة  الدياةةاع البا يةة الع  يةة البا   ا كتاب االوة  قصد يةم اآللياع املنهجية ا التعا    ء نةص  ل
 نةةآ كتةةب العجةةا  ااوىلر علةةى اعتبةةاي جمةة ى الترةةوط القةة  ين ا التاةةك  البا ةة  املميةةة الةةآل حةةإ العةة ب  نتمائةة  صةةنرا 

داىن يىل لغتهم َنوا و ص عا و  ا ة لقول  تعاىل   لسان ع يب  بني..و تروق  ديجة عن كة  كا هةم  ةع ا و نوة ا تروقةا ل يُة
و ل يُقايب؛ عاالوة ر و هو يستاع  ر هآا التمية املعجة يلجأ يىل دياةة الةنص القة  ين  ا يةا  حتيةاط كبةإ و دقةة ا 

ةلةر علةى  - ةا أ كننةا –التعا   تاإان يىل تصوي نسق  حمكوع   ؤى  نهجية ةنسعى جاهدين يىل ي ة ا   عاملهةا لنقة  
ةةاع البا يةة الع  يةة املتعةددا لنوةةء  ةآلر  ةن  رهةوع التنةاول البا ة  ؛ عياةم ر نكتها و دقائقهار  سةتريدين  ةن الديا

يضةةاعة يىل  ا ةةة الصةةويا و الرتكيةةب و الصةةوعر  ا ةةة امجةةا    كةةةين علةةى  ليةةاع التحليةة  و  بيعةةة  ةةا يةةتم التوصةة  يليةة  
 نكو ةةة التراةةةإ ةاع الةةنرا   ةةن أحكةةاع و نتةةائ  ا  صةةن  االوةةة  قصةةد  نةةاظ  عةةامل تصةةوي  الترسةةإل و  وقعةة  ضةةمن

البا   ا ت اثنا الع يب و  وا ئ التجديد اليت ا تةا  ملةا عنهةا. و ان الترسةإ البا ة  نرسة  يطة ع ي ةكالع كةربى علةى 
 ستوى توظير  ا ترسإ الق  ن الك مي عقد صديان البحث محوي يناقش البنيةة الق  نيةة و املنكو ةة البا ي ةةر ليةتم النتقةال 

 دياةةةة  ليةةةاع هةةةآا الاةة   ةةةن الترسةةةإ ا كتةةةاب االوةةة ر مث وضةةةء لبنةةةاع حةةةول  صوصةةية هةةةآا املصةةةن  ا تناولةةة  يىل

                                                           
1 anouar1_ben@hotmail.com   
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البا ةةة  للقةةة  ن الكةةة مي علةةةى  سةةةتوى اا عةةةاد الكةةةربى لةةةآا الترسةةةإر لنصةةة  يىل حتديةةةد  وقةةةء هةةةآا الترسةةةإ ضةةةمن  نكو ةةةة 
 واعة. التراةإ البا ية ةواظ أ تصة ملآا اجلانب أع حت  عيها  ك
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(87) 
 البحث البالغي يف تفسري "معارج التفّكر ودقائق التدبّر" للشيخ عبدالرمحن حسن حبّنكة امليداين

 (اجمللد اخلامس عشر منوذجا)
 1د. حسن ة   
 اي ان -ةنند  -أةتاة  اايك جبا عة ك دةتان

 امللخص
واجلوانةب البا يةةة للقة  ن الكة مي ا ترسةإ " عةاي  الترّكة  ودقةائ  التةةد ّ " يهةد  هةآا البحةث يىل دياةةة العجةا  البيةاين 

للاةةيخ عبةةدال محن حسةةن حبّنكةةة امليةةداين املرّكةة  واملرّسةة  السةةويل املعةة و . عالاةةيخ حبّنكةةة امليةةداين قبةة  أن يقةةوع  ترسةةإ 
نوان "قواعد التد ّ  اا وة  لكتةاب اهلل عةّة تد ّ ل للق  ن الك مير كتب قواعد أةاةية للتد ّ  ا هآا الكتاب العكيم حتة ع

وجّ " مجء عي  أي عني قاعدا للتد ّ  والتأ   ا كتةاب اهلل واعتمةد ا كوةإ  نهةا علةى العجةا  البيةاين واجلوانةب البا يةة ا 
ترة  عيهةا  اة ع الق  ن الك مي. وقد كتب امليداين ترسإ  على  نه  هآا الكتاب وحبسب ت تيب النةول و  ؤيةة تد ّ يةة ليك

املر داع و يان املعىن وييتاح ر    يغو  ا دللع االراظ وةةرب املعةاين و يةان ايتبةاط اجلملةة الق  نيةة موضةوع السةويار 
وايتبا هةةا املوضةةوع  مةةا ترةةّ ط ا القةة  ن الكةة مير وحيقةة  حةةول اقتتةةاظاع الةةنص ولوا  ةة  ويوا طةة  الرك يةةةر كمةةا حيقةة  حةةول 

غةة ض الركةة ل  نهةةا. و ةةن املوضةةوعاع املهّمةةة الةةيت تةةد ّ  عيهةةا الاةةيخ كوةةإا هةة  جوانةةب يعجةةا  القةة  ن الوجةةو  البا يةةة وال
امل تلرةةةةة  یّكةةةةدا علةةةةى العجةةةةا  البيةةةةاين واجلانةةةةب البا ةةةة . عرةةةة    ةةةة  أكوةةةة  السةةةةوي الق  نيةةةةة كتةةةةب  لحقةةةةا حتةةةةة عنةةةةوان 

هةةا  ةةا يتعلّةة   علةةم املعةةاين و نهةةا  ةةا يتعلّةة  " سةةت  جاع  ا يةةة  ةةن ةةةويا..."ر حتةةّدث عيهةةا عةةن نرةةائا  ا يةةة كوةةإار  ن
  علم  البيان والبديء.

واملةةنه  املتبةةء ا هةةآ  الدياةةةة هةةو املةةنه  الوصةةر  التحليلةة  عيقةةوع الباحةةث ا البدايةةة إبلقةةاظ التةةوظ علةةى أمهيةةة الهتمةةاع 
امليةداين و نهجة  التةد ّ ل ا   لبحث البا   ا الق  ن الك مير مث يكتةب نبةآا عةن حيةاا الاةيخ عبةدال محن حسةن حبّنكةة

ترسةةةإ القةةة  ن الكةةة مير و عةةةد ةلةةةر يتطةةةّ ط يىل حتليةةة   عةةةض النمةةةاة  البا يةةةة ا ترسةةةإ   قةةةايان مةةةا جةةةاظ ا كتةةةب البا ةةةة 
 والتراةإ اا  ى.
ي  الترّكةة  العجةةا  البا ةة  للقةة  ن الكةة مير عبةةدال محن حسةةن حبّنكةةة امليةةداينر الترسةةإ التةةد ّ لر  عةةا الكلمــات الدليليــة:

 ودقائ  التد ّ .
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 يف اخلطاب القرآين األبعاد احلجاجية

 (دراسة تداولية ألسلوب الشرط)
 1أ.د.عائاة عبيةا

  جا عة اا واطر قسم اللغة واادب الع يب
 امللخص:

اةةةةتعمال  للغةةةة الع  يةةةة املاةةةرتكة جعلةةة  اتسةةةم اخلطةةةاب القةةة  ين خبصوصةةةياع ااداظ وعمةةة  التعبةةةإ و سةةةتوى العجةةةا ر لكةةةن 
ر    لولرةاظ املألوعةة عيصة عها لغةإ تلةر الةدللع الوضةةعيةينقلهةا  ةن  سةتوى دلي ية تبيف  لوضةء يىل  سةتوى   ة  حيّملةة

_ ن الناحيةة التداوليةة _ ي تكةة ا أةسة  علةى اممولةة امجاجيةة الةيت ت تقة   وكما هو  ع و  عإن حتلي  اخلطاب عمو ا
ن نةةص  ةةاع يىل نةةص حيمةة  صةةرة البيةةان و والتةةأثإ والقنةةاع . وقةةد عمةةد يىل حتديةةد املةةوا ن الةةيت يصةةح عيهةةا التيةةان  ةة   ةة

هو ا ةلر يتغيا  لوه امقيقة ودعء الاةبيهةر أو  لةب الغلبةة والنتصةاي علةى اخلصةم املوجةود حقيقةة أو املرةرتض   مجةر
 على  ا جاظ ا اخلطاب. الآل يتصوي عي  ال د

اخلطةاب القة  ين  ةن  ةال  عةض الرتاكيةب  ُقل ْ أحاول ا هآ  املدا لة الرتكية علةى اآلليةاع والطة ط الةيت تسةتعم  ا وة
يدياك للواقةةء ر وا  الاةة  ية وحتديةةد الكيريةةاع الةةيت يوضةةء عليهةةا الةةنص ليكةةون جمالةة  املعةة ا هةةو  ةةا عنةةد القةةاي   ةةن    ةةة

  يل  ت صيص السياط ليستوعب  لياع اخلطةاب القة  ين وتقنيةاع امجةا  املقا   هناك جمال  ع ا  ا  ل ميكن يدياك
اليت تستعم  ا  ة ع الرتاكيةب اخلاصةة وتاةكي  جمةالع حمةددا تطة ع  ةن  الةا الرتاكيةب الاة  ية مكوانهتةا اللغويةة  ةن 

ثإ والقنةاع الةيت تتناةةب  ةء اةتعمال ادواع تناةب املقاع واملعىن املعاين القصةدية وصةيه تعبةإ  تنوعةة حبسةب ديجةة التةأ
حةةال السةةا ء أو السةةا عني . وتتحةةدد  ةةن  ةةال ةلةةر القةةديا ال داعيةةة لوضةةء الرتاكيةةب اللغويةةة ا جمةةال أتثةةإل يقنةةاع  

ْلدى املتلق  وا يستوقر  ا تلر امقول املع عية اليت متو  املقاصد العا ة ا الق  ن الك مي .

ياةةة حتديةد ا ةالع اللغويةة الةيت ميكةن اةةتيعاملا  ةن  الةا القيةاع  عمليةة النتقةال ولع  أهم  ةا ةةأق  عنةد  ا هةآ  الد
الرك ل  ن املستوى اللغول املتداول عمو ا يىل  ستوى لغةول _ عة ا  ةا  حيتةا  لةةتيعا   يىل كوةإ  ةن اجلهةد والرهةم 

جاجيةةر ول يةتم ةلةر يل  لنتقةال  عة   ةن وتوثي  الصلة  ء اخلطاب القة  ين لتحديةد  قاصةد  وأ عةاد  ام لعمال الرك 
جمال  اللغول املارتك يىل جمال  ا  يستمد  صوصيت   ةن دقةة التعبةإ ا القة  ين و  ونةة ادواتة  اللغويةة الةيت متكةن املتلقة  

اخلاصةة   ةن  ةال اللغةة املتداولةة لينتقة  يىل   حلةة أ ة ى هة    حلةة البحةث عةن املعةاين العا ةة أو _ السا ء أو القاي _
 اليت تستراد  ن عبايات  ويدياك  قاصدها.
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 الرتاكيب العدولية ومقاصدها الداللية يف القرآن الكرمي

 ر1د.  ربوكة الامش  عل  البوعيا 
 الةا ية.عتو هيأا تدييا جبا عة   ا لا  ليبيا(  كلية الرت ية  قسم اللغة الع  ية والدياةاع 

 امللخص:
ترطاةةةن كبةةةاي النحةةةاا يىل أن اخلةةةربا  رتاكيةةةب الع  يةةةة هةةة   ةةةربا  ا ةةة اض الةةةيت تعةةةرب عنهةةةا اللغةةةةر أل أن هنةةةاك التحا ةةةا  ةةةني 
الرتاكيبر واملعاين أو اخلوا  ر وهو  ا يعين أن الرتكيب اللغول ل يُنك  يلي   ن انحية الصحة النحوية عحسبر  ة  ينة  ل 

احيان  ن  عىنر والعدول عن ت كيب يىل     ل  د أن يكون وياظ  هد  قصةدل يوضةح دللةة  ةا لتتةأتى خيلو ا ك  ا
ا الرتكيةةب ااصةةل ر وحتتةةا  لبياهنةةا يىل هةةآا العةةدولر وهةةو  ةةا ةةةتتم دياةةةت  ا هةةآا البحةةث  ةةء اذةةاة  ايع الةةآك  امكةةيم 

 يةر و ا ي ة يلي  هآ  الرتاكيب  ن  قاصد دللية.اامنوة  اا و  للغة؛ للوقو  على  ا عيها  ن ت اكيب عدول
حيث يسعى هآا البحث يىل دياةة الرتاكيةب النحويةة ا الع  يةة  ةن وجهةة نكة  تداوليةة؛ وةلةر للوصةول يىل دياةةة َنويةة 

قةا  ةن تُةْعىن  لرتاكيبر والتحلي ر وحترة   ةدللع اجلمة ر كمةا ذةتص  بيةان املقاصةد والغةاايع الةيت تصةاحب ااداظ انطا
 أمناط املقا اع اليت تُنجة عيهار وا ةبي  حتقي  هآ  الغاية اذآ البحث ثاث يكائة أةاةية ليستند يليها ه  

 ال كيةا ااوىل_ اانكاي اللسانية امديوةر وخباصة ال ا  الوظير ر ونك ت  التداولية يىل اللغة.
أ عادهةا الدلليةة والتداوليةةر و ةا قةد و   ةن حتلةياع للرتاكيةب النحويةة ال كيةا الوانية_ أنكاي النحاا ا الوظائ  النحويةةر و 

 املنجةا ا ةياقاع  قا ية خمتلرة.
 ال كيةا الوالوة_ أعمال املرس ين امل تبطة  لرتاكيب النحوية عهما وحتليا.

ل  واخلةةايج  اعتمةةادا علةةى  ةةا وينةةتكم هةةآ  ال كةةائة أهنةةا تقةةدع وةةةائ  هتةةد  يىل جعةة  النحةةو وظيريةةا   تبطةةا  سةةياقَةْي  الةةدا 
 ويد ا كتاب اهلل ةبحان  وتعاىل  ن  ايع  ّيناع حتول ت اكيب عدولية.

 وصلى اهلل و يك على ةيدان حممدر وعلى  ل ر وصحب ر وةّلم تسليما كوإا.
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 د األديب ــــرآين والنقــــجاز القــــج بني اإلعـــالتواش

 (لعلي مهدي الزيتون "دي عند العربــــــرآين وآلية التفكري النقـــــاإلعجاز الق" ــاربة وصفّية حتليلية لــــمق)
 رأةتاةا حماض ا أر 1د. هدی عّمايل

 ر جا عة أحممد  وق ار  و  داسر اجلةائ واللغاعكلية اآلداب ر  قسم الّلغة الع  ّية و  داملا
 ملخص البحث

أتثةإ اخلطةاب القة  ين ا تطةوي النقةد ااديب عنةد العة بر وهةو  وضةوع  لةه اامهيةة  ةغ   ل يسعى هآا البحةث يىل تبةني 
العلمةةاظ والبةةاحوني قةةدميا وحةةديوار لةةآا وصةةص هةةآ  الدياةةةة ملقاي ةةة  یلةة  العجةةا  القةة  ين و  ليةةة التركةةإ النقةةدل عنةةد 

يوبةة نبوتة  ويعجةة    يلة   نةةل علةى ةةيدان حممةدالع ب للناقد عل   هدل  يتون ل  ا   ا ح اخلطاب الق  ين كون  وح
عن التيةان مولة ر وتبيةان تاةعب ال اهةاع وتبةاين املسةاياع ا دياةةة أضة ب العجةا  وأوجهة ر و ةء ةلةر كةان لةا دوي 
ا تطوي   لية التركإ النقدل عند الع ب عرب العصوي.  ن هنا عإّن  ا وع عل   هةدل  يتةون يقةوع علةى البحةث ا هةآ  
ال اهةةاع والكاةة  عةةن عديةةد القتةةااي النقديةةة ةاع الصةةلة  قتةةية العجةةا  القةة  ين  ةةن  وةة  الطبعيةةة والتكلةة ر وعلةةم 

وهةة  ظةةواه  نقديةةة جةةدي ا  لقةة اظا والتحليةة  وللوقةةو   اجلمةةالر و رهةةوع الاةةع ر وعلةةم الدللةةة والتلقةة ر الترسةةإ القةة  ينر
ه  نك ا عل   هدل  يتون لطبيعة يعجا  الةّنص القة  يّن؟ وقةد انتةوع  أكو  على هآ  القتية نط ع ال كالية اآلتية   ا

 حتتها التساؤلع اآلتية 
 كي  ينك  حممد  هدل  يتون يىل أتثإ يعجا  الق  ن الك مي ا تطوي  لياع التركإ النقدل عند الع ب؟ -
 وكي  عا   عض املسائ  امل تبطة  لّنص الق  يّن ا ةبي   يان صوي يعجا  ؟ -
  بيعة املنه  اّلآل اعتمد  الناقد ا  قاي ت  النقديّة؟  ا -
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 اخلطاب القرآين والنظرايت النقدية املعاصرة

 (حبث يف قابلية التطبيق)
 ر1د. نبي  حممد صغيةة 

 جا عة  ولود  عمةة لر تيةل و ور اجلةائ 
 امللخص:

علةةى النكةة ايع النقديةةة املعاصةة ا الةةيت تةةةّود  ةةدويها  يةةدان حتليةة   املقاي ةةة ال سةةتيمولوجيةتاةةتغ  هةةآ  املدا لةةة عةةرب تطبيةة  
اخلطةةاب  اجهةةةةةةا املراهيميةةة واانكمةةة الج ائيةةة والةةةرتاتيجياع التحليليةةة املتنوعةةة. عنسةةعى يىل عهةةم  لرياهتةةا الرلسةةرية 

يقيةةا علةةى خمتلةة  النصةةو  واخلطةةا عر واخلطةةاب القةة  ين الةةيت انبوقةةة  نهةةا وتطةةّويع لتصةةبح يجةة اظاع و ليةةاع مُتةةايس تطب
 ةةةةن ضةةةةمن اخلطةةةةا ع الةةةةيت حيّللهةةةةا املاةةةةتغلون ا حتليةةةة  اخلطةةةةاب  ةةةةن عةةةةدا  نكةةةةوياع خمتلرةةةةةر  نهةةةةا  املنكةةةةوي البنيةةةةول و 

 السيميائ  والتداوي.

ر عاخلطةةةاب القةةة  ين لكةةةن تطبيةةة  هةةةآ  النكةةة ايع النقديةةةة علةةةى اخلطةةةاب القةةة  ين يطةةة ع العديةةةد  ةةةن ال ةةةكالياع واملطبةةةاع
 طاب يل ر وتلر النك ايع واملناه  النقدية قد ل تنسجم  ء قدةيت  ويوحيت  و صوصيت . هآ  هة  امجةة الةيت يتبنةا  

 أصحاب املوق  ال اعض لتطبي  اآللياع النقدية على اخلطاب الق  ين.
ظ واملواقة  امل تبطةة  لتطبية  واملمايةةة النك يةةةر لةآا حتةاول هةآ  املدا لةة أن تاةةتغ  ا عتةاظ نقةد النقةد لةتلم م تلةة  اآليا

 واليت تنقسم يىل قسمني 
 قسم ياعض لتطبي  النك ايع النقدية على اخلطاب الق  ين؛ اهنا حسبهم تنقص  ن قدةيت ؛ .1
 قسم وين يدعو يىل تطبي  النك ايع الق  نية على اخلطاب الق  ينر اهنا تكا  عن أة اي  و قاصد ر عتو ي . .2

 تط ع  دا لتنا جمموعة  ن ال كالياع املرتا طةر وه   لآا

 كي  تعا لة النك ايع النقدية املعاص ا  ء اخلطاب الق  ين؟ -
 ةةةةاه   سةةةةو اع الةةةة عض لةةةةدى ال اعتةةةةني للتطبيةةةة ؟ و ةةةةا هةةةة   عةةةةاط البحةةةةث ا اخلطةةةةاب القةةةة  ين لةةةةدى القةةةةا لني  -

 والداعني يىل تطبي  املناه  النقدية؟

 اخللرياع املع عية والرلسرية للنك ايع النقدية قب  تطبيقها على اخلطاب الق  ين؟ ه   ن الت ويل النك  يىل -

 وكي  ميكن لل طاب الق  ين أن يعيد  عاجلة ونقد املراهيم واآللياع النقديةةةةةةةة؟ -
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 املستشرقون والطّعن يف القرآن الكرمي "دراسة نقدية حتليلّية"

 ر1صليحة عياي
 اجلةائ  ر2وأةتاةا  یقّتة جبا عة البليدا  -جا عة حيىي عايس املديّةر  البة ةنة ولوة دكتويا 

 ملخص البحث:
لقةةد توّةةةء املستاةة قون ا دياةةةة الةةرّتاث العةة يب الةةةا   وعحصةة  وتنقبيةة  ل ةةةيما  ةةا يتعلّةة   لةةّدين الةةةا  ؛ كةةالق  ن 

ةةةا  ر وكةةان للقةة  ن الكةة مي امةةّظ ااوعةة   ةةن دياةةةاهتم؛ حيةةث ألّرةةوا حولةة  الكوةةإ  ةةن الكةة مير والّسةةّنة الّنبويّةةةر والرقةة  ال
النتقاداع امللّرقة للطعن عي ر وتاوي  صويت ر والّتاكير ا  صةدييّت  الليّةةر ولةآا كةان عنةوان هةآا البحةث  وةةو ا  ةةةةة  

عمةةةا الغةةة ض امقيقةةة  للمستاةةة قني  ةةةن الطّعةةةن ا القةةة  ن املستاةةة قون والطّعةةةن ا القةةة  ن الكةةة مي" دياةةةةة نقديّةةةة حتليليّةةةة"ر 
 الك مي؟

  وي وع هآا البحث ا ثنااي  يىل يّد دعاوى املستا قني حول الّنص الق  ينر وتبيان  ي   يائهم.
  

                                                           
1 filalisaliha2@gmail.com   
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 التفكر عند الصوفيه من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية

 ر1عةالدين حسن مجي  الت و   أ.ع.د.

 يقليم ك دةتان الع اط ردهوك، قسم الدياةاع الةا يةر عاكوليت العلوع النسانية رجا عة  ا و
 املقدمة

لقد وهب اهلل ةةبحان  وتعةاىل النسةان العقة  والقةديا علةى التركةإ حبيةث متكنة   ةن النكة  والبحةث ا ال ةياظر وان قةديا 
النسان على التركإ ه  اليت جعلت  اهاي للتكلي   لعباداع وحتم   سیولية ال تياي واليادار وهةآا هةو  ةا جعلة  اهةاي 

لكة مي دعةوا صة حية اىل التركةإ عقةد حةث اهلل ةةبحان  وتعةاىل النسةان علةى التركةإ لل اعة ا اليضر وقةد دعةا القة  ن ا
والنكةة  ا الكةةون والتأ ةة  ا الكةةواه  الكونيةةة امل تلرةةةر قةةال تعاىل   قةة  ةةةإوا ا اليض عةةأنك وا كيةة   ةةدأ اخللةة (( كمةةا 

لةةوع امل تلرةةة قةةال تعةةاىل  اعا ينكةة ون اىل حةةث النسةةان علةةى حتصةةي  العلةةم و ع عةةة ةةةنن اهلل وقوانينةة  ا مجيةةء  يةةادين الع
ال   كي   لقة واىل السماظ كي  يععة واىل اجلبال كي  نصبة واىل اليض كي  ةطحة((وقد  ني القة  ن الكة مي 
امهية التركإ ا حياا الةان ويعء  ن قيمة النسان قال تعاىل   ق  ه  يستول الآين يعلمةون والةآين ل يعلمةون(( و ةء 

الق  ن الك مي  ةن  ةأن  ةن ل يسةت دع عقلة  وتركةإ  أبن جعلة  ادىن ديجةة  ةن اميةوان حيةث قةال تعةاىل   ان  ةلر حيف
 ةة  الةةدواب عنةةد اهلل الصةةم الةةبكم الةةآين ل يعقلةةون(( وقةةد ويد ا عتةة  التركةة  وامةةث عليةة   ايع واحاديةةث كوةةإار قةةال 

علةةى التةةد   والعتبةةاي والنكةة  والعتكةةاي ول خيرةةى ان الركةة  هةةو  ال ةةاع الغةةةاي يمحةة  اهلل تعةةاىل   كو  امةةث ا كتةةاب اهلل
 رتةاع النةواي و بةدأ الةتبصةاي(( وقةال ال ةاع ا ةن القةةيم    الركة  ا  لظ اهلل ونعمة  وا ة   وهنية  و ة ط العلةم  ة  وأبمسائةة  

ل اهلل صةلى اهلل علية  وةةلم كةآلر اىل وصرات   ن كتا   وةنة نبي  و ا والمها يوم  لصةاحب  احملبةة واملع عةة(( وقةد دعةا يةةو 
التركإ ا  ايع اهلل ا  ديء  لق رعالتأ   والتركإ ا  ل  اهلل ةبحان  وتعاىل  ن اعت  انواع العبادا وهنى عةن التركةإ 

اهلل ول ا ةاع اهلل ر ععن ا ن عباس  ان قو اي ترك وا ا اهلل عة وج  عقال النةيب علية  الصةاا والسةاع   ترك وا ا  لة  
 تترك وا ا اهلل عانكم لن تقديوا قدي ((. 

  

                                                           
1 atroshya@yahoo.com   
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 (مونتيه وبالشري منوذجـا) آليات النزعة الفكرية االستشراقية الفرنسية يف ترمجة معاين القرآن الكرمي وأبعادها

   ب(أةتاةا حماض ا (ر ع يب-ع نس  -ع يب  ا الرتمجة دكتويار 1أمساظ ةليماين
 كلية اآلداب واللغاع ااجنبيةر جا عة احممد  وق ار  و  داسر اجلةائ .

 ملخص 
أ ةةّء  نةةةول القةة  ن الكةة مي علةةى  ةةامت اانبيةةاظ وامل ةةةلنير ةةةيدان حممةةد صةةلى هللا عليةة  وةةةلمر نةةرباس امةة  وهاجةةار حةةا اي 

َنةةو  احةةداط وا ةة أ ة ااعنةةاط  تسةةا قةللباةة ية مجعةةاظ أ ةةاي ل خيبةةور وةةةيراي ل ينبةةو لةةدح  اجلهةة  والطغيةةان. علمعةةة ا
 ٬مث ك يةة  نة  عةانقطعوا ٬مث كةبعض ةةوي  عنكصةوا ٬وحاول أةا ني البيان على أن أیتوا كمول  ععجةوا ٬    الكتب السماوية
ــانَ َ ׃  هةةااني علةةى قولةة  تعةةاىل ــْو َك ــِه َوَل ــوَن مبِْثِل َُْْت ــْرآن اَل  ــَرا اْلُق ــِل َه َْْتُــوا مبِْث ــى َأْن  ْنــس َواجلِْــّن َعَل ــْت اإْلِ ــِئْن ِاْجَتَمَع ــْل َل  ُق

ٍِ َظِهـــريًا   عكةةة  الغةةة ب  نةةةآ انةةةبا  البةةةواكإ ااوىل للح كةةةة الةتاةةة اقية علةةةى دياةةةةت  [. و 11׃ الةةةة اظبـَْعضـــهْم لِـــَبْع
 ٬اهةدهم امل صصةة للعنايةة  لركة  الةةا  ر وكانةة ول تةةال أعمةالم جمةال لغةيف  ةني  یيةد و عةايضوت مجت  ا أقسةاع  ع

 أول لكهةوي التةايخي  السةياط وياةإو ةني  ةا أنصةر  الةتاة اط  ةن حقةائ  ق  نيةة و ةا أجحرةوا ا حقة   ةن  عجةةا يليةة. 

الكة مير عحاةدع لةا  واهةب  القة  ن  رتمجةة الكنيسةة تمةاعاه  لة  امقيقة  هةو الةداعء التباةإ أن الكة مي القة  ن ملعةاين ت مجةة
 عنة  والبحةث الةةاع  ن تعاليم للمسيحيني محاية الوجدانية امواجة يىل يقا ة ت    كانة الرتمجاع هآ  أن اعتباي على عآا

 يتا ةى املعجةة البيةان ان الر قةان؛ لغةة جمةاياا عةن اا  ى اللغاع لعجة نق   عاني   صعو ةوقد أق  الكوإ  نهم   كان . ا

 دقة. الرتمجاع أكو  ا
 يىل عةدا الةآل خيةوض  مايهةا ال ةاطر حيةث يتصةدى علةى الرتمجةة أنواع أعس   ن الديين النص ت مجة نيو ن انعلة القول 

 الرتمجةة  ةن والغة ض للمةرتجم والدينيةة الرك يةة ا عمليةة الرتمجةةر علةى  ة اي اخللريةة عوا ة   رعة  تةد   عةدا ي ةكالعر

الجتماع  والوقاا للمتلق ر عإىل أل  دى تتحكم اخللرية الرك ية ا حتديةد  نةاه  املستاة قني ا ت مجةة  عةاين  واملستوى
و ةا وقةء ةلةر علةى دللع الةنص القة  ين وأثة    أع جمةرب؟ الحتكةاع يىل نةعتة  الرك يةة القة  ن الكة مي؟ وهة  املةرتجم خمةّإ ا

ا هةآا الاةأنر وةةعيا  نةا يىل الجا ةة عةن هةآ  التسةاؤلعر ايأتينةا حتلية   هم لةدى املتلقة  الغة يب؟على توجي  الق اظا والر
ر كوهنمةا (Blachère  1211( و ا ةإ Montet  1291 ونتية   ع نسةيتني ملعةاين القة  ن الكة مي للمستاة قني  تة مجتنيو قاينة 

 لحتكاك العمي   لوقاعة الع  ية الةا يةر عتا عةن  ةا حققتة   ن أعاع الرك  الةتا اق  الر نس  الآين ُ هد لما 
ت مجاهتمةةا  ةةن اةتحسةةان ا الغةة ب والاةة ط علةةى حةةد ةةةواظر وةلةةر ا ةةةبي  يصةةد اآلليةةاع الةةيت انتهجاهةةار وحتليةة  أث هةةا 

  على املتلق  الر نس ر وتقييم نسبة نقلها لدللع  ل الآك  امكيم.
 ك مير اةتا اطر ت مجةر نةعة عك يةر  لياعر تلق .الق  ن ال الكلمات الّدالة:
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 مناهج العلماء القدامى واملعاصرين يف الدراسات الصرفية للقرآن الكرمي 

  ر1حممد املودن
 املغ ب-جا عة حممد اخلا ار ال  ط

 ملخص البحث:

واملعاصةة ين ا الدياةةةاع الصةة عية للقةة  ن الكةة مير وةلةةر ملةةا يكتسةةي  تسةةعى هةةآ  الويقةةة يىل  يةةان  نةةاه  العلمةةاظ القةةدا ى 
الصةة    ةةن أمهيةةة  لغةةةر قةةدميا وحةةديوار ا حتليةة  اخلطةةاب. عةةإةا كنةةا يةةد الدياةةةاع الصةة عية للقةة  ن الكةة مي  ةةإ  سةةتقلة 

صةة دياةةاع قدميا؛ أل تُآك   ني ثنااي دياةاع لغوية أو أد ية أو ترسإية...عإن اا   عند املعاص ين   إ ةلر؛ ية ُ صِّ
ص عية ِص عة للق  ن الك مير وهآا  ا جع  الدياةة تبحث ا  ناه  الدياةاع الص عية قدميها وحديوهار لتبةني أول  نةاه  

ونيةةار لنعقةةد  العلمةةاظ القةةدا ى ا الدياةةةاع الصةة عية للقةة  ن الكةة مي. مث  نةةاه  الدياةةةاع الصةة عية املعاصةة ا للقةة  ن الكةة مي
  ني املنهجنير ا حموي ولثر وا اا إ نبني املأ ول  ن الدياةاع الص عية املعاص ا للق  ن الك مي.   قاينة

ين هآ  الدياةة تكتس  أمهيتها  ن كوهنا تبحث ا الص  ر والص   أ     ةط ل الع  يةةر وأ متةهار علةى حةد تعبةإ 
وحةديوهار واقةرتاع املةأ ول  ةن هةآ  الدياةةاع. وا كة  ةلةر  ا ن عصروي ال بيل . كما أهنا ت وع املناه  الص عيةر قدميها

 نستلهم املنه  التوليدل التحويل ر ملا ل   ن أمهية تنسجم و تطلباع امياا ال قمية املعاص ا.
 الص  ر املنه ر الدياةاع الق  نيةر القد اظر املعاص ون. الكلمات املفاتيح:
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 القرآين اخلطاب يف النصية املعايري

 أمنوذجاً( الطور وجبل( السالم عليه) موسى النيب )قصة
 ر و ايا الرت يةر الع اط1ع.د.  نال  ک  أمحد

 امللخص:
  لة  يىل والةيت أدع وانسةجا هار النصةو  اتسةاط  ليةاع عهةم علةى ت كةةع علميةةر نقلة يىل النصية اللسانياع ةعة لقد

  عةايإ ةةبعة تبةين ا ج انةد وديةةل  دل  ةو قد ة   ةا ا ةال هةآا ا  قاي ةة أةةكب ولع  اللساينر اخلطاب لتحلي   ناه 
 حتلية  اىل للوصةول لسةانية  قاي ةة أحةدث وهة  .والتنةا  املقبوليةة ال باييةةر املوقريةةر القصةدية النسجاعر التساطر  ه 

. وأعمةة  عهةةم أمشةة  اجة  القةة  ين اخلطةةاب حتلية  ا هةةآا التطةةوي البحةةث وظة  حيةةث. وعلميةةة  نهجيةة أةةةا وعةة  نصة 
 اخلطةاب ا و تواع هةا  ةدوهنمر  طةا  اخلطةاب يعةد ول  طةابر كة  هة  أةةاس الةيت النصةيةر أهةم املعةايإ البحةث يتداول
  ةةن والنسةجاع التسةاط أن مةةا ةةياقاهتا؛ كة   ةةء واملوقريةة القصةدية النسةةجاعر  عةايإ التسةاطر أي عةةة وهة  النصةية تنةت 

 املوقريةةة والنسةةجاعر و عيةةاي التسةةاط  كةةاه  علةةى يعتمةةد  ةةدوي  والةةآل الةةنص منةةت    تبطةةة القصةةديةر عالقصةةدية  ةةاايع
املةةةنه   جبانةةةب الوصةةةر  املةةةنه  علةةةى البحةةةث واعتمةةةد واملوقريةةةةر القصةةةدية ا ةةةةيكون البحةةةث حمةةةوي عةةةإن. يةةة تبيف  لسةةةياط

 .التحليل 
 أهةم القة ائن النصةيةر و ةن اللسةانياع   حتهةا الةيت املهمةة املعةايإ  ةن هةو الةآل القصةديةر  عيةاي على يتم كة حبونا حموي ين

 ل الةةةةةا  ر العةةة يب ا الةةةرتاث التو ةةةة  عةةةرب و  اصةةةةر واملسةةةلمني عا ةةةةةر العةةة ب علمةةةاظ عنةةةةد  ي ا لقةةةة اهتما ةةةا الةةةيت
( لغةول  ةةياط لسةاين ااول  اةقي  حول السةياط يتمحوي املوقرية  يعاي وين  نآاكر علماؤان تداولا اليت اآللياع كتاا 
 السياةةيةر و التايخييةةر وقةيمهم وعةاداهتم و عتقةداهتمر انتماظاهتم ا تمعية و املتلق ر و املتكلم حال ميو   إ لساين واآل  

 النةةول أبةةباب يتجلةی والةآل القة  ين  لةنص حيةييف  ةا هةو كة  لسةاين الغةإ وعلي  عةإن السةياط. والة ان املكان ظ و   ء
 وأ بةةاي كا هةةا ا وةةةننها العةة ب وعةةاداع( وةةةلم عليةة  اهلل صةةلى  ال ةةةول أععةةال و واملناةةةبة وأحاديةةث واملةةدينر واملكةة 
القةة  ين  اخلطةةاب عةن أ ةةواي للاةةك   تجةةددار  نهجيةةة اقةرتاع الصةةحا ة اجةة   ةةن ااول ال عية  و ياظ الةةيت ةةةقبتهار اا ةم
 العةة يب  ةةن الةرتاث  سةتنبطة و ليةةة الغة يب الةةنص علةم  ليةة  ةةني  ةجةة الةةيت واملوقريةة القصةةدية مليعةايل املقرتحةةة املنهجيةة وعة 

 .. . الرق  وأصول الترسإ وعلم البا ة علوع  و  الةا  

 وجبة ( علية  السةاع   وةةى النةيب عن قصةة اجلديد ا اكتاا  املنت بة النصية املعايإ تسعرنا تساؤل  ه  الدياةة تط ع
 عليةة   وةةةى  النةةيب قصةةة  ةةن  ةةال النصةةية املعةةايإ  ةةني  ةةن تةةدا   أثبتةة   ةةا أمههةةا نتةةائ  عةةدا يىل البحةةث الطةةوي؟ توصةة 

 ملعايإ أُ  .  لية تكون قد املعايإ  عض أن أل الطوير وجب ( الساع
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 التناص القرآين ودوره الفاعل يف إثراء دالالت شعر سعيد الصقالوي

  البة  اجستإ ا جا عة  لي  عايسر  و ه ر يي ان ر1. کوث  مج ل4
 ا جا عة  لي  عايسر  و ه ر يي ان ر أةتاة  اايک2. يةول  اول1

 عمانر جا عة السلطان قا وس أةتاة ار 3. حممد ةامل املعاين1

 امللخص: 
علةةی السةةاحة النقديةةة الغ  يةةة ا القةة ن املاضةة ر وقةةد ظهةة   عةةد ةلةةر ا النقةةد  التنةةا   صةةطلح نقةةدل حةةديث  ةةةه يمةة 

الع  ی امديث أب کال خمتلرة. تُةّعد ظاه ا التناّ  الديين والتراع   ء النصو  الق  نية  ن أ ة   التقنيةاع الرنيةة امديوةةر 
يني  ةةن هةةآا املصةةدي امللهةةم قةةدياي واعةة اي لتعميةة  ية اّذةةآع  کانتهةةا امل  وقةةة ا الاةةع  امةةديثر وقةةد اةةةتلهم الاةةع اظ امةةداث

دللهتم نصوصةهم ويث اظهةار وةلةر ملةا ا القة  ن الکة مي  ةن دللع عميقةة و تةا ني ةةا ية. أقبة  الاةع اظ علةی توظية  
التنا   وصر  ضة  ي  ةن تقةا ء النصةو  الةآل ميةنح الةنص الاةع ل ثة اظ و نةی ا توةةيء عتةاظاع اللغةة واملعنةیر وکةأهنم 
ي يةةدون أن جيعلةةوا أ ةةعايهم تتعةةالی لتقةةرتب  ةةن قداةةةة هةةآ  النصةةو  الدينيةةة. للتنةةا  القةة  ينر نكةة اي لتعا ةة  الاةةاع   ةةء 
القةة  ن واا ةةآ  نةة ر أ ةةکال خمتلرةةةر  نهةةا  التنةةا  الاةةکل   الکا ةة  أو اجلةئةةی(ر وال ةةايلر وال تصاصةة . يهةةد  هةةآا 

سةلييف التةةوظ علةی أمهيةةة التنةةا  الق  نةی وأتثةةإ  علةی  ةةع  الاةةاع  التحليلةة ر يلةةی ت –البحةث  ةةن  ةال املةةنه  الوصةر  
العمةةاين املعاصةة  ةةةعيد الصةةقاولر  ةةن  ةةال الکاةة  عةةن  ةةدی أتثةةإ النصةةو  السةةا قة ا الاحقةةة. وقةةد تبةةنّي لنةةا  ةةن 

يةان أعکةاي ر  ال هآا البحةثر أّن الاةاع  امةداث  ةةعيد الصةقاول اةةتمّد  ةن ألرةاظ القة  ن الکة مي وقصةص اانبيةاظ لب
 ااع   وأهداع  ا أ  اض  الاع ية امل تلرة ليکتسب  ع   مجاليت  اللغوية  ن مجالية الق  ن الکة مير وقةد ي تةا ع نصوصة  

  لتوظي  ال ائء لوايع الک مية وّا يدّل علی  دی أتثإ  ويميان  واهتما    لوقاعة الق  نية.
 العماين املعاص ر التنا ر ةعيد الصقاول.الق  ن الک مير الاع   الکلمات الدليلّية:

  

                                                           
1 kosar.jmry@gmail.com   
2 r.ballawy@pgu.ac.ir   
3 mashani@squ.edu.om   
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 وطيقي من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنليزيةيترمجة معاين القرآن الكرمي بني املنهج اللغوي واملنهج اهلرمن

 رأةتاةا حماض ار 1د.ليلى عاة 
 ر أ والقاةم ةعد هللا2ر جا عة اجلةائ   عهد الرتمجة

 :لخصامل
نةل الق  ن الك مي ا أةةلوب لغةول عة يب عجةةع العة ب عةن الحا ةة  كة   عانية  ودللتة ر ومل يتيسة  لةم الرهةم يل  عةد 
أتويةةةة   ايتةةةة   ةةةةن قبةةةة  ال اةةةةة ني ا العلةةةةم  ةةةةن الصةةةةحا ة والتةةةةا عني  عةةةةد ال ةةةةةول صةةةةلى هللا عليةةةة  وةةةةةلم. عتجلةةةةة املعةةةةاين 

ا ا تلرةةة ألسةةنة املسةةلمني ا  قةةاع اايض أصةةبحة ت مجةةة  عةةاين والةةدللع وضةةبطة املرةةاهيم واةةةتنبطة ااحكةةاع. وملةة
القةةةة  ن الكةةةة مي ضةةةة ويا ل  رةةةة   نهةةةةةار عتعةةةةددع ااةةةةةاليب واملنةةةةاه  املسةةةةةتعملة ا الرتمجةةةةة وا تلرةةةةة  لريةةةةاع املرتمجةةةةةني 

          و  جعياهتم. وأهم املناه  املستعملة ه  املنه  اللغول واملنه  ال  ينو يق .
هةةآ  املدا لةةة دياةةةة الرةة ط  ةةني املةةنه  اللغةةول واملةةنه  ال  ينةةو يق  ا ت مجةةة الةةنص القةة  ين كمةةا نسةةعى هنةةد   ةةن  ةةال 

لتسلييف التوظ علةى نتةائ  اةةتعمال كةا املنهجةني ا تبليةه  عةاين الةنص القة  ين. عةاوا علةى ةلةر َنةاول تبيةان أتثةإ علةم 
ة الع  يةةة وأمهيةةة الحا ةةة  تلةةر املعةةاين والةةدللع وأثةة  كةة  ةلةةر التأويةة  ا ضةةبيف  عةةاين ودللع اآلايع الق  نيةةة ا اللغةة

             على ةإويا العملية الرتمجية  ن  ال  ايع  ن الق  ن الك مي  رتمجة  ن الع  ية يىل اليليةية.
 الق  نر الترسإر  عاين ودللعر املنه  ال  ينو يق ر املنه  اللغول. كلمات مفتاحية: 

  

                                                           
1 alger2.dz-leila.faci@univ   
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 توجيه القراءات القرآنية وأثره يف إثراء الدرس اللغوي

 -املغ ب – ر1د. ي يد عمويل

 :ملخص
ضةوا يف للسةان العة يب لقد ع ضة اماجة  سبب اتساع يقعة الةاع ر ود ول أجناس كوةإا ا ديةن اهلل تعةاىل يلةةى وضةء 

وللتر يةةة   ةةةني حمكمةةة  و تاةةةامل ر يىل  إهةةةا  ةةةن ااهةةةدا  الةةةيت ةةةةط ها خلد ةةةة القةةة  ن الكةةة مير ولتوجيةةة  ق اظاتةةة ر وترسةةةإ ر 
علم النحو والصة   اللةآان ُديةةا علةى علماؤان ااجاظ ا عج  الةاع؛ عأُنائة  ناظاي على هآا علوع كوإار  ن  ينها   

عالصة   يلة املوضةحة ملدلولتة . يىل أن أصبحا ااداا البةاي ا ا عهةم الةنص الةديينر والوةة أةاس أهنما علم واحدر مث تطويا
وا عهم وتوجي  الق اظاع الق  نية  صوصا .هةآا وقةد  يعترب ااداا الباي ا يىل جانب النحو ا عهم كتاب اهلل تعاىل عمو ار

رسة  ايتبيف علم الص   والنحو والق اظاع وعلم التوجي   ترسإ الق  ن الك مير ية تعترب هآ  العلوع  ن أهم  ا حيتا  يلية  امل
 . لرهم كتاب اهلل واةت  ا   عاني  وأحكا  ر وتعترب  ن أهم  ا حيتا  يلي  القاي 

هةةآا البحةةث يتةةو ى  يةةان عكمةةة اللغةةة الع  يةةةر والوقةةو  علةةى  ةة ظ  ةةن أةةة ايهار والتأكيةةد علةةى  يةةان ةةةعتهار واةةةتيعاملا 
عائةةدهتا العكيمةةة ا عهةةم وتوجيةة  القةة اظاع لكةة  جديةةد. وهتةةد  أيتةةا يىل ي ةة ا  أمهيةةة الدياةةةة النحويةةة والصةة عية عمو ةةار و 

 وأث  هآا ا يث اظ الديس اللغول.الق  نية ر 

أ ةةا  ةةةنه  البحةةةث عسةةةيكون  نهجةةةا اةةةةتق ائيا حتليليةةةار يتسةةم جبمةةةء البيةةةاانع وهةةة  ا هةةةآا البحةةةث القةةة اظاعر مث تصةةةنيرها 
 ودياةتها واةت ا  النتائ   نها . وأ ا تصميم البحث عهو كالتاي 

  قد ة . -
  بحث متهيدل . -
 املبحث ااول  تغإ البنية الص عية لوععال واامساظ وأث   على التوجي  الص ا للق اظاع الق  نية . -
 املبحث الواين   تغإ البنية الص عية للمارتك  ني ااععال واامساظ وأث   على التوجي  الص ا للق اظاع الق  نية. -
 الق  نية ا الديس النحول.املبحث الوالث  الحتجا   لق اظاع  -
  امتة وتوصياع. -

  

                                                           
1 aamourirachid9@gmail.com   

mailto:aamourirachid9@gmail.com


 جمموعة املل صاع املقد ة يلی املیمت  الدوي العرتاض  للق  ن الک مي واللغة الع  ية

 

 

444 

(31) 
 داايت آايت السكينة يف القرآن الكرميه

 ر1ي تان  إل يمساعي  محود 
 د نهوي اآلدابر جا عة كلية الع  يةر اللغة قسم  ادار  ديس

 امللخص:
كةةة   لعلةةةوع الق  نيةةةة الةةةيت حتتاجهةةةا اا ةةةة اااليةةةا اع املع عيةةةة املعاصةةة ار و الةةةداايع ا  ايع القةةة  ن الكةةة مي يحةةةدى  وِّةةة متُ 

ة  يىل   حياهتار و ستوايهتا الرك يةر وتعا اهتا ا تمعيةر وينا الداايع تعدُّ علميا واةةعا يبحةث ا مجيةء الةدللع الةيت توصِّ
 ة للهةداايع الق  نيةةر ةلةر املاة وع العلمة  الكبةإكمةا أ ةإ يىل ةلةر ا املوةةوعة العاملية-نء عةن كة   ةّ  ك ِّ  إ ر ومت

 .-ةجا عة أع الق ى وولة ا ك ة  الداايع الق  ني  الآل أ لقت
توصاة  يليهةا يُ  الداايع  ن  ايع الساكينة ا الق  ن الك مير وينا تلةر الةداايع طآا البحث أةعى يىل دياةة اةتنباهوا 

 واالســتفادة القــراءات، اخــتالف يف والنظــر األلفــاظ، دالالت واعتمــاد االشــتقاق، طريقــة اعتمــاد طة طب  تعةةددا  نهةةا  
لغةول يكةون  عجةا  ةا ا الةنص القة  ين  ةن ي - اةك  واضةح-  ربِ ا تُةهةآ  الطة طر و إ هةي . وكة  ...اإلعـراب أوجـه مـن

 هی.داايع ل تتناه ن  لياع و   ر و ايت داايع الق  ن الك مير و يان  ا ا ألراظه ط  يقيا  وصلة يىل اةتنبا
 .ة  ني الناص الق  ين والرك  اللغولهيكما أنا  و  تلر ااحباث والدياةاع توضح العاقاع الكوإا والا تنا

 :دا  البحثر  نهاهأ

 .داايع  ايع السكينةه طاةتنبا .4

 .الوقو  على الر ط  ني الترسإ والداايع .1
 . والرك  اللغولالوقو  على العاقة  ني النص الق  ين .1

 .السكينة عداايع  ايه طا اةتنبا -   اللغوية  نها  اك   ائالط ا- يىل الداايع ل  الوصو ئاعتماد   ا .1

 .السكينة رالداايع الق  نية ر  الداايعاملفتاحية الكلمات
  

                                                           
1 ramadan.khairy2018@gmail.com   
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 املواجهة(األساليب الروحية واملادية للطغاة يف الرؤية القرآنية )اإلطار والتحدي وآليات 

 ر 1د. أ.   تتی  ايع    ی
 أةتاة  ساعد ا قسم الرتمجة الع  ية جبا عة دا غانر يي ان

 امللخص
وتكهة   ةةن  ةةال حبونةةا حماولةةة ي ةة ا  أهةةم الوةةةائ  ال وحيةةة واملاديةةة الةةيت يسةةت د ها الطغةةاا ا توبيةةة أيکةةان حکمهةةمر والةةيت 
ةک ها الق  ن الک مي ا  ناةةباع عديةدار وهةآ  الوةةائ  هة  نرسةها الةيت تتکة ي ا کة  عهةود الطغيةان وعلةی  ة  التةاييخ. 

ةکةة ع ا القةة  ن الکةة مير والةةيت متنةةء امةةاکم أو حتةةول  ينةة  و ةةني الطغيةةان. و يةةان وهنةةا ناةةإ يلةةی  عةةض اجلوانةةب املهمةةة الةةيت 
هةةآ  الطةة ط  ةةا ي جةةء يلةةی امةةاکم نرسةة ر و نهةةا  ةةا هةةو ياجةةء يلةةی املصةةلحني ويلةةی اا ةةة عا ةةة. أ ةةا املةةنه  املتبةةء ا هةةآا 

اا القمعيةة ا  واجهةة املصةلحني  أ( البحث عهو نوع  حتليل . وهآ  أهم النتائ  اليت توص  يليهةا الباحةث  أةةاليب الطغة
أيس  التهم اليت يةربي ملةا الطغةاا ةياةةتهم اهتةاع املصةلحني  لعمة  لقلةب نكةاع امکةم. ب( يقةوع الطغةاا  تصةرية املصةلحني 
حتةةة ةةةتاي احملاعكةةة علةةی اا ةةن والةةدِّين  ةةن املرسةةدين.  ( اللجةةوظ يلةةی اةةةت داع القةةوا ةةةواظ  ةةن  ةةال التهديةةد  لنرةة  

يد أع  لسةةجن وال تيةةال أع  قتةة  اا نةةاظ وهتةةر ااعةة اض  ةةن أهةةم الوةةةائ  املمايةةةة  ةةن قبةة  الطغةةاا. ويةةةرتا ياع والتاةة  
 نةء الطغيةان هة   أ( القة  ن الکة مي جرة   نةا ء الطغيةان وقطةء يواعةد   ةن  ةال هتةآيب وحتة مي الةدواعء الةيت تةیدل يلية ر 

ب( تعةةد يقا ةةة اا ةةة علةةی امةةاکم  ةةن والتنرةةإ  ةةن التابعياةةة واخلتةةوع. و ةةن  ةةال حتةة مي کةة  الُسةةب  والوةةةائ  الطا وتيةةةر 
العوا   الرعالةة ا  نةء  ة و  الطغيةان وتغيةإ ر وأت ةآ يقا ةة اا ةة علةی امةاکم  طةواع عةدا تبةدأ  لنصةيحة  لقةول اللةنير 

 وتنته   عةل  واةت داع القوا ل احت .
 باير املصلحر الق  ن الک مي.  الطا  ر الطغيانر الةتکالکلمات املفاتيح

  

                                                           
1 m.zare@du.ac.ir   
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 القرآنية املفردات يف اجلمع صيغ ابختالف الداللة اختالف

  ه ان جبا عة أةتاة  ساعدر 1ع ال أكرب عل . د. 4
  ه ان جبا عة  اايك أةتاة ر2عیاداين حسن حممد. د. 1

 امللخص

 هة  اللغةة أن ومةا العة يبر اادب ا أثّة  وةا اخلالدر السماول السر  لآا اللغول اجلانب الا ة الق  ن يعجا  وجو   ن ني

 أبن جيةدي ةة تسةا ى ل الةيت البا ةة ةيوا ا والقة  ن ةة الق  نيةة عةاآلل أديبر نةص كة   ناظ ا ااةاس وحج  ااصلية املادا

 اةةةتعمال ا النكةة  أنعمنةةا عةةإةا وا تصاصةةات ر  يةاتةة  اللغويةةة البا ةةة ا علةة  و صائصةةها ودقائقهةةا اللغةةة انحيةةة  ةةن يةةديس

 ا تيةاي ا  ةا   ةنه  ةا الق  ن لسان ن ى وميا الغالبر وهو كا هم ا الع ب  نه  يتبء ميا يد  الق  ن ا اجلموع

 اا ةة ىر وااد يةةة اللغويةةة النصةةو  ا  عهةةود لغةةول  طةةا ء ينطبةةء ل حبيةةث وتكسةةإر ةةةامل ومجةةءَ  يعةة ادار و مجعةةا املرةة داع

 ةةةةياقني ا امل تلرةةةة دللتهمةةةا القةةة  ن لسةةةان ا  نهمةةةا لكةةة  أن الةة ايع اجلمةةةء وا  رةةة دا الةةة يح اةةةةتعمال ا نةةة ى  ةةةا  وةة 

 .  املعاجم ا ي د ومل اللغة أه  عند  عهودا يكن مل  ا للعآابر واا  ى لل محة يحدامها خمتلرنير

 الدقةة علةى التةوظ للقةاظ تسةعى املقالةة وهةآ   دقةةر لة  يتعة ض أن للقة  ن اللغةول الترسةإ دايس علةى جيب الآل هو هآا

 الكلمةاع عةبعض واحةدار لركةة جلمةوع امل تلرةة الصةيه  ةني الدللةة وا ةتا  واملرة د اجلمةء اةتعمال ا الق  ن ا اللغوية

 لة  ويدع  ةا و نهةا واحةدر مجةء القة  ن ا ل  اةت دع  ا عمنها وتكسإر ةامل مجء  مء ة صرة أو كانة جا دا ة املر دا

 يتبةةةني حةةةحل وأو اهنةةةا اجلمةةةوع أنةةةواع  ةةةني الدلليةةةة الرةةة وط  وضةةةوع تتنةةةاول عاملقالةةةة خمتلرةةةةر وةةةةياقاع  ةةةوا ن ا مجةةةوع عةةةدا

 و وامةدوث والوصةريةر المسيةة  نهةا امل تلرةة  صةيغها اجلمةوع دللةة ا ةتا  ا املةیث ا والعوا ة  للقة  نر اللغةول العجا 
 . السياقية اا  ى ااةباب و للق  ن اخلا  واملنه  والتع ر والقوا والكو ار والقلة واليقاعر والصوع الوبوعر

 .اللغول العجا  الدلليةر الر وط اجلموعر الق  نيةر املر داع :املفتاحية الكلمات

  

                                                           
1 a.forati@ut.ac.ir   
2 foadian@ut.ac.ir   
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 آليات االتساق واالنسجام  الفعل القرائي ضمن

 (على مناذج من القرآن الكرمي حتليليةدراسة )
 ر 1 ن عل  ياس املاظ

 جا عة حسيبة  ن  وعل  الال ر اللغة الع  ية وحتلي  اخلطاب دكتويا 

 ملخص البحث:

 تعةددر ولعة  ين تك ي الرع  الق ائ  وتقبل  ضمن املناه  امداثية  ل يىل يحةداث تصةوياع جديةدا  نرتحةة علةى قة اظاع 
 . بحث  قتتياع التساط والنسجاع للنص ه   ن  ني اآللياع اليت تعط  الوص  التراعل   ني املبدع واملتلق 

 التالية  جاظع هآ  الويقة البحوية لتجيب عن التساؤلع

 و إها؟ رالنسجاع رالتساط رالرع  الق ائ  ر ا املقصود  ملصطلحاع التالية  الق اظا

 لنك ا الق ائية اجلديدا ا ظ  امدث البنائ ؟ا و ا  صإ

 ه  النصو  الق  نية اليت ميكننا تطبي  الرع  الق ائ  عليها؟ و ا

 امدث البنائ . راملتلق ر املبدعر اآللياعر النص الق  ينر النسجاع رالتساطر الق اظا الكلمات املفتاحية:
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 التَّداوليةحتليل اخلطاب القرآين يف ضوء املقاربة 

 ر اجلةائ 2جا عة البليدا ر  دياةاع لسانية ع  ية( دکتويا ر  البة 1عةو   كية
 امللّخص:

ا هة البحوُث اللِّسانيُة يىل  ا يُع ُ   للسةانياع التاواصةليِة  عةد حالةِة النسةداِد الةيت  ةهدهْتا اللسةانياُع البنويةةر وأهةم  ةا 
ر حيةةةث انتقةةةَ  البحةةةُث  ةةةن اجلملةةةِة يىل حتليـــل اخلطـــاب، والتداوليـــة، ولســـانيات الـــنصُعنيةةةة  ةةة  اللسةةةانياع التواصةةةلية  

سان يىل الكاِعر و ن البنيةة يىل التاواصة   عتبةايِ  أحةد الوظةائِ  ااةاةةيِة للغةةر عةأداى ةلةر يىل الهتماِع  لناصر و ن اللِّ 
 تطوُّيب نْوع  ا الدِّياةاِع اللغويةر عتاي عماا حقاقت  هآ  الناقلُة  ن توجيِ  البحِث يىل حتليِ  اخلطا ع.

تاحلي ر والناكِ  والتاطبيِ  اهةمِّ املقةاي ع امديوةِة ا كاةِ  أةة ايها  " اخلطةاب و ن أ  ِ  اخلطا ِع اليت ُعِنَيْة  لدِّياةِة وال
ةةا هةةائاي جيعلُةةُ  جمةةالي  صةةبيا لدياةةةِة النُّصةةوِ  وحتليِلهةةار اخلطــاب التفســريي للــنَّص القــرآينالقةة  ين"ر  اصاةةةي  ر  عتبةةايِ  نتاجي

الةآل جيعةُ  التاوجةَ  يىل يعمةاِل الناكةِ  ا املدوانةة التارسةإية واآلليةاع الةيت  أضْ  يىل ةلر أّن املرسِّ  هو حملُِّ   طةابب اا ة ُ 
ةة ون ا حتلةةيِلهم للةةناِص القةة  ين ةةةبياي لثةة اِظ الدِّياةةةاع الق  نيةةةر وا ةلةةر يقةةول "عبةةد الةة محن امةةا "  »  اةةةتنَد يليهةةا املرسِّ

 ميكــن أن يــتم بصــورة علميــة دون معرفــة عميقــة ودقيقــة مازلنــا حباجــة لتعريــف اخلطــاب القــرآين لكــن هــرا التعريــف ال
مبوضوع اخلطـاب ومفهومـه يف الّدراسـات اللسـانية... وإذا مـا ّو جتـاوز هـره العقبـة فبنّنـا مقبلـون وال شـك علـى تطـّور 
يــل نــوعي يف الدراســات القرآنيــة عنواهنــا "حتليــل اخلطــاب واالنتقــال مــن التفســري التقليــدي التحليلــي إىل مســتوى حتل

 «اخلطاب. 
ةةة ين للةةةنص القةةة  ين  -وعليةةة  أيْدان تنةةةاوَل  وضةةةوع حتليةةةِ  اخلطةةةاب القةةة  ين  ا ضةةةوِظ يحةةةدى  -ونقصةةةُد  ةةةآلر حتليةةة  املرسِّ

 املقاي ِع امديوةر وه  املقاي ة التاداوليُةر لنحاول الجا ة عماا أیل 
أنَّ هناك شروطا البّد مـن العمـل هبـا أثنـاء حتليـل الـنص هل ميكن مقاربة النَّص القرآين وفق املقاربة التداولية مطلقا أم 

ِر للنَِّص القرآين    القرآين  وما أبرُز املفاهيِم التَّداولية اليت تتجلى يف حتليل املفسِّ
ةا تبةدو جلييةا ا دياةةِة املكةوِِّن اخلطةايب للنُّصةو ر نَةا وتةاُي املقاي ةَة التاداوليةةر أهنا يضةاعةي يىل كوهِنةا  و ن  ةني اا ةوِي الةيت جعلتةْ

 هتتمُّ  سياِط ينتاِ  اخلطاب الآل يتجساد ا اعتماِد املرسِّ  اةباب نةول  ل الق  ن.
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 آليات التضامن اخلطايب يف القرآن الكرمي

  ر1الدكتوي ةإوان أنوي جميد
 كويدةتان الع اط  رقسم تقنياع العاع رتدييس  ا جا عة أي ي  التقنية

 امللّخص

ل  ّر ا أّن  لياع التتا ن اخلطايب ه   ن يحدى الةرتاتيجياع اليت تقّول الدائ ا التواصةلية  ةني البةاّث واملتلقة . ول 
 ّر ا أّن الق  ن الك مي ية   أبعتة  اةةرتاتيجياع لل طةابر ولةةيما ةلةر اخلطةاب الةآل يتّكةئ علةى أيضةّية الحةرتاع 

 اةتدياي املتلق ؛ قصد يقناع   مكمة كما يعّلمنا اخلطاب ال ّ ين.والتبجي  و 
هآار ويّن جوه  الةرتاتيجية التتا نية تّتكةئ علةى التعا ة  اا اقة   ةن قبة  امل ةة ؛  غيةة أتصةي  الةنه  الحرتا ة   ةني 

 قلوب امل ة  يلي .  الباث واملتلق ر لتةيد اللحمة التواصلية  ينهما. و ن هنا إب كان امل ا ب عتح  غالي 
ولع ا الق  ن الك مي قد  ّسد  تا ني و اهّياع علسرة الةرتاتيجية التتا نية؛ ملا  ةة  القلةوب قبة  العقةولر وعةتح الكوةإ 
 ن قلوب املعاندين؛ واعتنقةوا الةةاع... حةحل أّن أ ةد املعانةدين لل ةةول الكة مي  صةلى هللا علية  وةةّلم( أايع البعوةة النبويةة 

ىل  الوليةةد  ةةن املغةةإا( اعةةرت   ةة وع علسةةرة هةةآ  الةةةرتاتيجية حينمةةا تلةةى عليةة  النةةيب الكةة مير  ايع  ةةن الةةآك  امكةةيمر ااو 
 عرتعاي اخلطاب ال ّ ين ا عباياع جةلةةر حبيةث أضةحة كلماتة  عنةوان العرتاعةاع  ةن قبة  املاة كنير حينمةا قةال   "يّن  ة  

 ملومٌ ر وان أةرل  ملغدٌطر وينّ  ليعلو ول يعلى علي ".ماوار ويّن علي  لطاوار ويّن أعا  
وأتةيساي على  ا ةةب  ةكة  ر عةإّن لةآا العنةوان عاقةة صةميمة  ليةاع التتةا ن اخلطةاب ا القة  ن الكة مير ةةّيما ا ت مجةة 

 صصةةةاع النسةةةةانية الاةةةواهد الق  نيةةةة ا العلةةةةوع الع  يةةةة؛ عتةةةةاي عةةةن أّن هةةةةآا العنةةةوان يتقةةةا ء  ةةةةء البحةةةث القةةةة  ين ا الت
 والتطبيقية...كما وأنّ  جيد  ّدار لتطوي  هآا النوع  ن الدياةاع ا املیةساع التعليمية ااولية والعليا. 

هآار وأن  نهجّية البحث هو املنه  الوصر  التحليل  حال ةة د و تةاع  ةن  ليةاع التتةا ن اخلطةايب ا  ايع الة مّحن؛ 
 ا ااوةاط العلمية املعاص ا.الدياةة  كانتها  أ اي أن  د هآ 
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 "البقرة وآل عمران" يتحماورة رب العاملني ألهل الكتاب يف سور 

 (دراسة أسلوبية)
   اجستإ ا علوع امديث( عيسى  اه  عيسى. 4
   اجستإ اادب والنقد( 1حممد جال عيسى. 1

 ملخص البحث:
يقدع لنا الق  ن الك مي مناة  كوإا  ن امواير  نها  طةاب اهلل تعةاىل  ةء أهة  الكتةاب ا كوةإ  ةن اآلايع ا كتا ة  العةيةة 

ليةةةدلم علةةةى أنةةة  اخلةةةال  البةةةاي  املسةةةتح  للعبوديةةةة وحةةةد  دون  ةةةإ ر وعليةةة  ةةةةيتناول الباحوةةةان  علةةةى صةةةويا حةةةواي عقةةةاين
ر وةتاةةم  الدياةةةة  قد ةةة يليهةةا ورة "البقــرة وآل عمــران" دراســة أســلوبية(حمــاورة رب العــاملني ألهــل الكتــاب يف ســ 

ثاثةةةة حمةةةةاوير مث اخلامتةةةةة ةتاةةةةم  علةةةةى أهةةةةم النتةةةةائ  والتوصةةةةياع الةةةةيت ةتتوصةةةة  يليهةةةةا الدياةةةةةةر مث يليهةةةةا قائمةةةةة  ملصةةةةادي 
 وامل اجء.
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 ؛دينامية االنزايح الداليل يف القرآن الكرمي

 الداللة إلف االستعمال وعمق بني
 1ااةتاة املاايك الدكتوي يجب ي  اهيم أمحد عوض. 4
 2د ةامل العوض مالسيد حم الدكتوي ااةتاة املاايك. 1

 امللخص
عيأ ةةةةآ  يىل عتةةةةاظاع أكوةةةة  يحا ةةةةةر يعةةةةد النةةةةةايع أةةةةةلو   ا يةةةةا  وةةةةإا كونةةةة  حيةةةةدث أثةةةة ا وأتثةةةةإا دلليةةةةا لةةةةدى املتلقةةةة ر 

وانعكاةاع أ عد عمقا  ن انحية املعىن والدللةر عهو ينكة  يىل الوظيرةة اللغويةة  وصةرها وظيرةة تراعليةة  ةني املبةدع والةنص 
 واملتلق ر وليسة جمموعة  ن القواعد اليت تتعا    ء اللغة على أهنا قوالب ل ميكن تغيإها ول اخل و  عليها وعنها.

ةةة  الةةةنص  ةةةن الةةةدللع الةةةيت ل ميكةةةن أن يهتةةةدل يليهةةةا املتلقةةة  يةا ةةةةلر ةةةةبي  الصةةةويا النمطيةةةة العاديةةةة ين  النةةةةايع حُيمِّ
املألوعةةة و ةةإ املنةاحةةةر ويكةةون النةةةايع أ لةةه  ةةا يكةةون حةةني يتعلةة  اا ةة   لةةنص القةة  ين وهةةو يقةةدع الصةةويا الق  نيةةة عتكةةون 

 النا قني وا ةواها  ن الصوي العادية.  نةايحها أ له ا الدللة  ن نط  مجيء
وعيمةةةا خيةةةص الةةةداعء يىل هةةةآا البحةةةث عإمنةةةا حةةةداان يليهةةةا هيمةةةاان  اةةةةلوب القةةة  ين الةةةآل ل يتةةةاهي  أةةةةلوبر ول ينا عةةة  

لي  نوال. مث ي بتنا ا تتبء  ل الآك  امكيم و ا عيها  ن أ عاد دلليةر و وااي تعبإية حني ذ   عةن السةياط اللغةول والةد
املةةألو  يىل دللع عميقةةةر و عةةاين  عيةةدار عةةن   يةة  النةةةايع ا البةةىن الرتكيبيةةة جلةئياهتةةا املرتاصةةة  غةة ض التةةأثإ النرسةة ر 

 والتغيإ النرعاي لدى املتلق .
ر  ت ةةآين ولةآا؛ عقةد انةربى القلةمر ومقةة الةةنرار ومسقةة المةة للولةو  يىل تلةر الكةةاه ا وأث هةا الةدلي ا القة  ن الكة مي

 ةةن املةةنه  الوصةةر  التحليلةة   نهجةةا لنقةة   ةة  علةةى ااةةةبابر ونةيةة   ةة   ةةا علةة   ةةن القاةة   للبةةابر ونرسةة   ةةا ويد  ةةن 
 انةايع دلي ا  ل الآك  وعصيح الكتاب. 

 .الق  ن -يل  -دلي –انةايع  -دينا ية  كلمات مفتاحية:
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 (إيزوتسو وتوشيهيك: الياابين املستعرب منهج يف قراءةٌ ؛ )القرآين الّداللة علم

  ر1يلياس  ّليح .د
 4جا عة ال وا  نتويلر قسنطينة ر قسم اآلداب والّلغة الع  ية(ر ب أةتاة حماض  

 :البحث ملّخص
 اهلل والنسةان ا  ةن  ةال كتا ة    َناول ا هةآا البحةث أن نتعةّ   علةى  ةنه  املسةتع ب اليةا ين  تو ةيهيكو ييةوتسةو(

 اةكاع املنهجيّةة الّدلليةة و اةكاع الّ ؤيةة الق  نيةة للعةامل  الق  ن(؛ والّةآل كةان نتيجةةي لسةنواع عديةدا  ةن العمة  علةى
 وكيرّية انبناظ ر وعقا لل طّة الّتالية  منوذجه املعريفر وةلر  لّتأّ   ا -على حد عبايا املیّل -

وهةةو  ةةا يكهةة  ا العنصةة  ااّول    و  يقةةة ا تيةةاي  ملدّونتةة  وضةةبطهار واةتحتةةاي  للمتلّقةة رال ةةايا يىل وعيةة  املنهجةة أّوال:
وقةد ةة ع يوحة  ا جممة  العمة . وةةيكون ت كيةةان ا هةآ    علم دللةة القة  ن(  ةن الرصة  ااّول  علةم الّدللةة والقة  ن(ر

 ئمة  ينهما.املدّونة واملنه  والعاقة اجلدلية القا لةئاجلةئية  نصّبا على  سا
 طا ة علةى  ةدى الرصةول الّتسةعة   حتلي  اخلطا اع واا كال الوايدا ا قلب عمل ؛ واّليت  لغة حواي ااي عني اثنيا:
ر ل توجةةةد أيّةةةةة الرصةةةة  الوّالةةةث طا ةةةاع ا  17ر الرصةةةة  الوّةةةاين  طا ةةةاع ا 17ر الرصةةة  ااّول طا ةةةاع ا  17َ

 الرصة ر  طا ةامن ا الرصة  الّسةادس طا ةاع ا  11ر لرصة  اخلةا اا طا ةاع ا  11ر الرصة  ال ّا ةء طا ة ا 
 عتبايهةةا متوةةياعب  سةةيطة  وةلةةر  واا ةةإ الرصةة  الّتاةةةء طا ةةاع ا  12ر الرصةة  الوّةةا ن طا ةةاع ا  16ر الّسةةا ء

حليةة   الهتمةةاع صةةويا للمتلّقةة . وهةةآا اجلانةةب  ةةن التّ  وواضةةحة للكّةةاه ا حمةةّ  الةةّديسر  لضةةاعة يىل نقلهةةا للمعةةىن أب سةةيف
 حق  العلوع النسانية والجتماعية على اجلملة . خبطا اع العلماظ( قد تغاعل  الباحوون ا

على  ا ويد ا عهة س ااعةاع  ن ّكة عيها األوىليصدان لنسبة ت ّدد املصطلحاع لدي ر وةيكون ةلر على   حلتني   اثلثا:
املرةةاهيم الّتاليةةة  نسةةبة عاليةةة  الةةةاعر الميةةانر اجلاهليةةةر الّ ؤيةةة  يهةةا ةةد  (ر تةةوات ع ع 711واملرةةاهيم  وقةةد  لغةةة ق ا ةةة 

 اجلةةةاهل ر علةةةم الّدللةةةةر الكّرةةةاير اللغةةةة الع  يةةةةر  رهةةةوع اهللر الوثنيّةةةون العةةة بر الةةةوح ر يةةةوع القيا ةةةةر الق  نيةةةة للعةةةاملر الّاةةةع 
  صطلحات . عنتتّبء عيها ج اين  طاب  ييةوتسو( وتكّون الثّانيةوةنعط  لكّ  توات  دللت . وأّ ا 

 ا أحدث صويها ... الّتساؤل عن ي كانّية توةيء الّنموة  وعقا ملا وصلة يلي  الّنك ايع الّدللية املعاص ا رابعا:
الّتطبيقيةةة لةةدى املتلّقةة  العةة يبر الّصةةبغة  وأّ ةةا عةةن الغايةةة الق يبةةة  ةةن البحةةثر عهةة  الّتع يةة  ملةةآا الّنمةةوة  العلمةةّ  الةةّدقي  ةو

ت مجةة يىل الع  يةة  ق ا ةة اخلمسةني عا ةا(ر واآلن  عةد أن تة جم  قة  منوةجة   عقد  ال الّة ان على  یلّراع  ييةوتسو( ححّل 
البعيةةدا عهةة   ايةةة   لّصةةويا الّةةيت يسةةتحّقها  وقةةد  ةةّ ع ثاثةةة عاةة  ةةةنة عةةن تلكةةم الرّتمجةةة(  وأّ ةةا عةةن الغايةةة  ةةإ  تةةداول

 لعص   ولعص ان. ل ةالة الق  ن فهٍم أفضلييةوتسو( نرسها  الةهاع  ا ظ جديد  ن أج   
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 ورؤى جديدة قضااي ؛منهج التفسري اللغوي

 ر1أ.د. حسن  ندي  حسن العكيل 
 جا عة  غداد ركلية الرت ية للبناعر  أةتاة اللغة ولسانياع اماةوب

أ ةةةا  عةةةُد .. عيتنةةةاول هةةةآا الكتةةةاب الوقةةةو  علةةةى املةةةنه  اللغةةةول ا ترسةةةإ القةةة  ن الكةةة مير  نكةةة اع ويؤى جديةةةدار حمةةةاول 
 الجا ة عن  عض ااةئلة  نها  

هة  يوجةد  ةنه  لغةول حمةدد الترسةإ القة  ن الكة مي؟  ةا مساتةة  الةيت متيةة  عةن ةةائ  املنةاه ؟. ةلةر أن مجيةء املنةاه  تعتمةةد 
ر وأن مجيةةء املرسةة ين يسةةتندون اىل اللغةةة. ونةة ى أن  ةةا ةكة   الدايةةةون  ةةن  ةةنه  لغةةول ا الترسةةإ هةةو أقةة ب اىل اللغةة أول

أتييةةخ تطةةوي الترسةةإ القةة  ين. ية ناةةأ املةةنه  اللغةةول ا الترسةةإ أول  ةةن عكةة ا أن القةة  ن الكةة مير نةةةل  لغةةة العةة ب. عنسةةبوا 
  يىل الع ب أنرسهم ول ةيما الاع  اجلاهل ر ان الاع  ديوان الع ب. آلر  صائص وظواه  و ةااي لغوا الق  ن الك مي

و ةةن اجلديةةد الةةآل ةةةتناول  هةةآا البحةةث ا  ةةنه  الترسةةإ اللغةةول  عكةة ا ةةةنن العةة ب ا كا هةةار و ةةا املقصةةود  هةةا و ةةا 
. وعدع   اعةاا  صوصةية أةةلوب أث ها ا ناأا الترسإ اللغول. ية نسبوا  ةااي الع  ية اىل ةنن الع ب ل اىل الق  ن الك مي

الق  ن الك مي. عتا عةن قتةية القة اظاع الق  نيةة ودللهتةا والطعةن ا كوةإ  نهةا. و اةكاع اللغةة  ةن السةماع والقيةاس. 
 وا ةنتناول  ا البحث.

سةة املیلرةاع الةيت وي ى الباحث أن  ن أعت  املصادي اليت تناولة لغة الق  ن وتعّد أةاةية  ملةنه  اللغةول ا الترسةإ لي
ةك ها دايةو هآا املنه  كمجا  القة  ن ايب عبيةدا وةةیل انعةء  ةن اا يط ل ةن عبةاس يض و إهةا أمههةا   عجةم هتةآيب 
اللغةةة لو هةة لر و عجةةم  رةة داع القةة  ن الكةة مي لل ا ةةب ااصةةرهاينر  و ةةن املتةةأ  ين جممةةء البحةة ين للاةةيخ الط حيةة  ... 

 .ال ا   ن البحوث ض ويا ل ر ا اّن  و  هآا و إهم.
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 الّشاهد الّشعري يف تفسري )احملّرر الوجيز( البن عطية احملاريب

 ر1الدكتوي حا   نإد
 اجلةائ  رجا عة  ولود  عم ل

   امللّخص:
غاي ةر حيةث يةويد ا ةن عطيةة يندي  ترسإ ا ن عطية ضمن  نه  الّترسإ  ملأثوير وهو الغالب على تراةإ ااندلسّيني وامل

اآليةةةةة ويرّسةةةة ها ترسةةةةإا  سةةةةيطا  عبةةةةايا ةةةةةهلةر يغلّةةةةب الّترسةةةةإ  ملةةةةأثوير عيكوةةةة  يديا  ااحاديةةةةث الّنبويّةةةةة وأقةةةةوال الّصةةةةحا ة 
والتّةةا عنير وينقةة  عةةن ا ةةن ج يةة  الطّةةربل  تصةةّ  ر عيحةةآ   عةةض أقةةوال الّسةةل ر ويكوةة   ةةن الةتاةةهاد  لّاةةع  العةة يبر 

لّلغةةة الع  يّةةة ا  عةةض املواضةةءر لغةةةي وَنةةوا و ا ةةةر ويةةويد القةة اظاع امل تلرةةة ويرّسةة   عتةةها. وهةةو ا ةلةةر كلّةة  وحيةةتكم يىل ا
م ء ملا  اع  ن  نه  املديةة ااندلسّية ا الّترسإر واّليت يغلب عليها الّترسةإ  ملةأثوير واصةطبغة  صةبغتهم و نةاهجهم 

ع يّة والّتصةةةةّو  الّسةةةةيّنّ علةةةةى  ةةةةآهب ال ةةةةاع اجلنيةةةةدر و لةةةةب عليهةةةةا ال تصةةةةاي و ةةةةآهبهم الرقهةةةة  املةةةةالكّ  والعقيةةةةدا اا ةةةة
والقتصةةاي أثنةةةاظ الحتجةةةا   احاديةةةث واآلوير   تصةةاي ااةةةةانيد والقتصةةةاي علةةةى  وضةةء الّاةةةاهد عيهةةةار ويّمةةةا أويدوهةةةا 

أحيةاان تتةعيرا وحتسةينا وتصةحيحا وتوقّرةا   ملعىن دون الّلرظر و نها ااحاديث الّتعيرة واآلوي واا باي  ء الّتعلي  عليها
عيهار ويد   ضمن هآا الةتئناس  لة ائيلّياعر عيآك ون  ا واع  الكتاب والّسّنة  البار ويتةّعرون  ةا  الرهمةار يقةول 

لة  ظةاه  القة  ن عهةو صةحيحر و ةا  الرة  عهةو   ة ر و ةا مل ية د  -يقصد الة ائيلّياع–أ و  ك  ا ن الع يب  "..  ا واع  
عيةة  ةكةة  عهةةو حمتمةة ر ي ّةةر أعلةةم  ةة " ر ول ذلةةو  ةةن الةةّ دود علةةى امل ةةالرني كال ّاعتةةة واملعتةلةةة والك ا يةةة وَنةةوهم وّةةا يعةةّد 
 صو ا ملآهب أه  الغ ب الةا   عمو ار وكو  الةتاهاد عيها أبه  الّلغة والق اظاع لتوجية  هةآا املعةىن أو ةاك. وقةد 

 ب الةا    توّ   ةهولة ااةلوب لغلبة العجمة على أهل ر ويةةم املةنه  ا  قّد ةة الّترسةإ متّية  نه  املرّس ين ا الغ
و يةةان القواعةةد واخلطةةواع الّةةيت ةةةيتبعها املرّسةة  أثنةةاظ ترسةةإ ر "وتكةةاد هةةآ  الطّ يقةةة أن تكةةون  اّصةةة مرّسةة ل اانةةدلا ومل 

 كوةة ا الّنقةةولر عينقةة   ةةوا القةة  يب كوةةإا عةةن ا ةةن عطيةةة وا ةةن يسةةلكها يّل القليةة   ةةن املرّسةة ين ا املاةة ط" . كمةةا متيّةةةع 
 الع يبر ونق  أ و حّيان عنهما وعن الق  يبر ونق  ا ن جةل عن ا ن عطية .

وحياول هآا البحث الّتعّ ض للّااهد الّاع ّل ا ترسإ ا ةن عطيةة و نهجة  ا الةتاةهاد والةةتئناس  ة ر و ة ط توظيرة ر 
  ع  ر داع الّلغةر وقواعد الّنحو والبا ةر ووجو  الق اظاع وَنوها.و واضء اةتعمال ر ا  
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 البحث الّداليل وأثره يف فهم معاين ألفاظ القرآن الكرمي

 (طائفة خمتارة من مفردات القرآن الكرمي أمنوذجا)
 ر1عبد الّ ؤو   وكنتو ةالباحث  

 اجلةائ  -تلمسان جا عة
 ملّخص:

لقةةةد ظهةةة  البحةةةث ا دللةةةة االرةةةاظ  بكةةة اي عنةةةد العةةة بر وهةةةآا  ةةةء  دايةةةة البحةةةث ا  اةةةك  اآلايع الق  نيةةةة ويعجا هةةةا 
وترسإ   يبها واةةت  ا  ااحكةاع الاة عية  نهةار عقةد كةان  وضةوع العاقةة  ةني الّلرةظ واملعةىن حاضة اي ا املةدوانع ااوىل 

الجةةةة ل ح كةةةةة علميةةةةة كبةةةةإا ا ا ةةةةال اللغةةةةول ر حبيةةةةث  ّصةةةةة كتةةةةب  ا امتةةةةايا الةةةةةا يةر كمةةةةا  ةةةةهد القةةةة ن الوالةةةةث
 ااصوليني قسماي  اصاي مباحث الّدللع 

ويعّد الق  ن الك مي كتا  ياتم  على ك  أ وي الةّدين والةّدنيار عهةو حقة  للعلةم ر و عجةم لغةة للغةوينير و علّةم َنةو ملةن أياد 
كةةة مي  ترةةة د  ودقتةةة   ةةةن حيةةةث املعةةةىن ر والدللةةةة والسةةةياط الةةةآل يتةةةر  عليةةة  تقةةةومي لسةةةان  ر ويتميّةةةة الّلرةةةظ  ا القةةة  ن ال

 صاحباع دللية وتصوي ية تعطي   لمح التر د والّتمّية ر عالُقْ  ن يتأن  ا ا تياي ألراظ ر ويتةعها ا املوضةء الةآل تةیدل 
ار ول  ةد عي   عناهةا  دقةةر حبيةث ل يصةلح عية  ةةواها؛ ولةآلر ل  ةد ا الُقةْ  ن ت ادعيةار   ة  كة  كلمةة حتمة   عةىن جديةدي

 ا الُقْ  ن كلمة  عيبة  ن حيث صويا اللرظ ا  ح وع ر وح كات ر وةكنات  ر ول اةتعمال  .
 .هآا  اةنتناول   لّدياةة والّتحلي  ا حبونا هآا
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 الّتواصل يف اخلطاب القرآينّ 

 أمنوذجاً( ("ع) العرراء ميمر ")قّصة 
 ر1ل   كرّ  ةودا  . 4

  ه انر جا عة  واي   ر قسم اللغة الع  ّية و داملار أةتاةا  ساعدا
 ر2 مييح کاو . 1

 ر جا عة اخلواي   ر  ه انا اللغة الع  ية و داملا دکتويا  الب 
 امللّخص

ا العجةةا  القةة  ين کمةةا تعتةةرب  ةةن أهةةّم النكةة اّيع ا الّلسةةانّياع  انيةةالب اعيّةة ةةن  ل ةيةة"  لةيّ التواصةةل ةيّةةأّن "العمل بَ يةةلي     
. ومةةا أن التصةةال اللغةةول هةةو ينيواللسةةان ني هتمةةاع البةةاحو یكةةحي ةاليةةل  هيةةللکةةاع البل یامديوةةةر والقةة  ن کنمةةوة  أعلةة

 يسةإ علية  ا اةةتقا ةر والق  ن الک مي أعت  دةتوي وأکمة   ةنه  ميةاا الباة  حةحل مياارجوانب ا ءي وضوع  ا   جلم
  يةةوا تصاصةة  أبحسةةن القصةص لتطبيةة  عمليّةةة الّتواصة  عيةة ؛ عهةةآ  الدياةةة حماولةةة ا تطب ت يا لاةمول ميعةا رتان القةة  ن الکةة  

وةةةبب ا تيةةاي هةةآ  القّصةةة  ؛مي ل عمةة ان و  ةة   یيتا القةة  ن  و اعةةة ا ةةةو « العةةآياظ مي ةة  »التواصةة  ا ضةةوظ قصةةة  ةيةةنك  
امل ا ةةةةب وتعا اتِةةةة   یعلةةةة إللتةةةةأث بهايأهّنةةةةا أ لةةةةه وأيوع القصةةةةص الق  نيّةةةةة ا  ةةةة ط العةةةةاداعر  وجاهةةةةة ا َأةةةةةال یي جةةةةء يلةةةة

 یيلة هيةلتبلحةدود ا ی ةن أجة  تعةدّ  اعيّ والتقن اعي ن اآلل إالکو ميالنروس. لقدوظا  الق  ن الک    يواةتمالة العقول وتوج
 لةيالَقصةص وةة -عةّة وجة ّ –البا ر عقداّذآ البايل  ةي وضء عنا ةاليول ةيا الرت  القناعر وما أّن القصة تلعُب دويا  ي اي 

واملا کني. عاعتمةدان ا هةآا البحةث  نياجلاحد یأدلّت  وحجج  عل  يا کتا   العكيمر وضّمن ع إ ن وةائ  القناع والتأث
ر مث حتليةةة  «العةةةآياظ مي ةةة  »يت  ةةة ع ملةةةا التحليلةةة ر عةةةاملنه  الوصةةةر  كةةةان ا وصةةة  ااحةةةداث الةةة - صةةةر علةةةى املةةةنه  الو 

 مي ةةة  »احتةةةواظ قصةةةة  یالقّصةةةة لغةةةواي وتبيينهةةةا  ةةةن الناحيةةةة التواصةةةلية وعةةة   عطيةةةاع اللسةةةانياع امديوةةةة؛ والنتةةةائ  تةةةدّل علةةة
 ا اجلانب اموايل.  ةية ا القصة عائدا تواصلياللغو  بيعناص  وأيکان التصال اللغولر وحتقي  ااةال« العآياظ

 العآياظر الّلسانّياع امديوة. ميالتواص ر اخلطاب الق  ينر قصة     ةينك   :ةيليالدل الکلمات
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 أمهية الشعر اجلاهلي ووظائفه يف فهم اإلعجاز البالغي

 ر1عوماين عّماي د.
  ليةان   اجلةائ ( –امل كة اجلا ع  أمحد   نة 

 توطئة: 
وهةةو اهتمةةاع جةةاظ  ةةن   يةةان أمهيةةة الاةةع  اجلةةاهل  وعكيمةة  ا ةةبي  عهمنةةا لكتةةاب اهلل ةةةبحان  وتعةةاىلرتة وع الويقةةة العلميةةة 

 نطلةة  البحةةث عةةن الوةةةائ  الةةيت متكننةةا  ةةن تعليةة   ةةوا ن امةةاوا والطةةاوا الةةيت َ ةةِهد ملةةا النةةاس أمجعةةون ا حةةّ  القةة  ن 
 املعجة  ياان و ا ة.

قةةديا القةة  ن العكةةيم علةةى حتقيةة  حتةةدّب و يةةان و  ا ةةةب مل تبلغهةةا العةة ب والعجةةم ا اتّرةة  السةةا قون والاحقةةون علةةى القةةول  
ميخيهةةةار ي ةةةم ا ةةةتاكهم لط ائةةة  نكةةةم الكةةةاعر أو أّن القةةة  ن جةةةاظ علةةةى نكةةةم وةةةةنن العةةة ب ا كا هةةةار لكةةةّن الةةةآل يوةةةإ 

ال جةوه ّل و ة ع  ل  ةّد  ةن البحةث التساؤل هو  ا املمّية ا كتاب ي ّنا؟ر جع  الع ب ذ س ا حتقي   ا ت ؛ وهو ةةی 
والتأ ة  عية  ر  ةن حيةث التنقةإ ا أ هةاع كتةب العة ب و صةادي علمهةا وتعلمهةار  نةآ أّن عةتح هةآا الكتةاب  ب السةةیال 

 اللغوّل والبا ّ .
دّلر عبا ةة وا تيايان للاع  اجلاهلّ  ا عهم كتاب اهلل  ن حيةث  ا تة ر لةيا  راضةلة  ينيةةر ويمنةا ميوة  الاةع   يئةة التحة

العةة ب وقيمةةة  ةةا أنتجتةة   لةةة الكةةاع عنةةدها وولةةة ا القةةول الاةةع ّلر  ةةن مثّ ننطلةة  ا عملنةةا  ةةن ع ضةةية أّن الةةآل ل يرهةةم 
 نس  الاع  عند الع ب ل يع   أة اي النكم والتعلي  ا الق  ن الك مي.

لبحةةةث ا أعمةةةاط العاقةةةة ال ا طةةةة  ةةةني الاةةةع  و نةةةاظ علةةةى هةةةآ  الر ضةةةية عةةةإّن املقةةةاع يةةةدععنا يىل  يةةةان املوضةةةوع  ةةةن حيةةةث ا
 اجلاهل  والق  ن.
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 الفقه يف تهيالقرآن ومشکلة مصداق مفهوم الکفر يف

 ر1لالنقابند دينو  الدکتوي
  عهد دياةاع کويدةتان کويدةتان والباحث ا  ةجبا ع  ةتاة املساعد  قسم الرق  الااععاا

 امللخص:
   يةةال نكة يالقة  ن و  تصةويينةة  إحاجةاع النةاس؛ ع تلةيب ةياحکا ةا  ةة ع ةيةالق  ن عاي ةن اآل سةةتنبيفيأن  اولحيةن ا تهةد أ مةا
 مياملرةةاه دية رةة داع القة  ن و  صةطلحات ر حتةةاول حتد یعة  يةلاةةتنباط. عةةالنك   الرقه نرةديلاحکةاع و  صةةديا ل  نبةوعيک

و   يةةان الجتهةةاد علةةم دق ةيالصةةول یَ تائةةم و املبةةان رةةايتع   رهةةاي نهةةا و تع   مکةةمقةةا ا لةةةتنباط ا علهةةاجي اةةک   ةيةةالق  ن
 .قايدق رايو تع   دايحتد ةيالق  ن مياملراه ددحيا تهد أن  یعل جبيحمدد؛ ع

  يةةالکتةةب الرقه یالقةة  ن حةةدد عةة یکلمةة  الکرةة . هةةآا املرهةةوع عةة  ايةةصةةايع  صةةطلحا عقه یالتةة  يةةهةةآ  املرةة داع الق  ن  ةةن
 .  ةيال واب الرقه یا الع امل تلر  ع یقا ا لةتنباط عدا احکاع ع عل جيو  تبو ة  قةيدق  ي تعاي 
تطةا   املرهةوع  ةيةةاني  بحةثيل ةيةقيکدياةةة تطب  ةيةالرقه ق يالقة  ن و  صةاد ی رهوع الکر  ع یالتوظ عل یلقيالبحث  هآا
 یعة ةية نواعهةا و الکتةب الرقه ةيإ و الحکةاع  سةتمدا  لکتةب الترسة مي ةن املرةاه یاملصطلح الرقهة  يتو حي ء  ا  یالق  ن

 املآاهب الي عة. 
 ةاع؛ اجلحود.ال ان؛ميالکر ر الاک ر ال :ةيسيالرئ الکلمات

  

                                                           
1 naghshbandinavid@gmail.com   

mailto:naghshbandinavid@gmail.com
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 خدمات خطاطي الكرد للقرآن الكرمي

 رحممد عل  الق دا  
 الك ديةالعتو العا   ا الكادميية 

 امللخص:  
وهةةو  أتييةةخ القةةة  ن والترسةةإ ا ك دةةةتان( وقةةد أمثةةة ع  –علةةةى  ةةا أيى  –أعمةة   نةةآ ةةةنواع ليةةةا   اةة وع مل أةةةب   ةة 

وأو ر املا وع على اليا ر وهو ا   يق  يىل النا . عايأتية أن أقتطة   ةن مثةاي  اليانعةة  ةا  –واممد هلل  –جهودل 
 آا املیمت  املبايك.أيا   ناةباي ا ايك    ا ه

و ةةةن مثةةةاي هةةةآا اجلهةةةد املتواضةةةء التعةةةّ ُ  علةةةى  طةةةا ني كةةة د  ةةةد وا القةةة  ن الكةةة مي مهةةةاياهتم وعنةةةوهنمر والوصةةةوُل يىل  عةةةض 
 نتاجاهتم وي داعاهتم ا هآا امليدان املا  .

مر أل وأ صةةص  ةةن  ةةني  ةةن أظرةة ع  ويهةةم ونتاجةةاهتم  عةةض أولئةةر الةةآين وقرةةة علةةى أكوةة   ةةن  صةةح  خمطةةوط لةة
 الآين كتبوا أكو   ن  صح ر ص حوا  آلر أع مل يص حوار تبني لنا  ن  ال الق ائن.

أةةةإ ا حبوةة  هةةآا علةةى هنةة  ااكو يةةة وااقليةةةر أل أ ةةدأ أبكوةة هم عةةدداي عيمةةا وقرةةة علةةى  ويهةةمر مث الةةآل يليةة  ا امل تبةةة 
ياي. كمةةةةا أمجةةةة  البحةةةةث وأ ينةةةة  إبيعةةةةاط صةةةةوي العدديةةةةةر عأ ةةةةرء ةلةةةةر  تةةةةواييخ حيةةةةاهتم و ويهةةةةم ين وجةةةةدع يىل ةلةةةةر ةةةةةب

 مل طو اع املصاح  لل طا ني الآين أتناول ةإهتم ضمن حبو .
وين كةةان هنةةاك  تسةةء  ةةن الوقةةة أضةةي  يىل  ةةا تقةةدع أمسةةاظ أ ةة اظ وأ ةة ا  كةةانوا السةةبب ا كتا ةةة تلةةر املصةةاح  رأل  

 كتبة اجلهم.
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 القرآن الكرميداللة الفعل املاضي الزمانية اجملازية يف 
 ر1عل  حسن عبد ال ضا الا  

  اجستإ ا اللغة الع  ية و داملار جا عة املصطرى العامليةر قمر يي ان
 املستخلص
حكا ة  وأةةباب  وضوعاي  ن املوضوعاع املهمة ا اللغة الع  ية ليتبا هةا  لقة ان الكة مي وملع عةة  ايتة  وأ املقالةتتناول هآ  

نةول  وةلر  ن  ال النك  ا الة ن الآل يعد عنص اي أةاةياي لتحديةد دللةة اجلملةة الرعليةة ويةتم ةلةر  ةن  ةال دياةةة 
 ةةن   نهةةا ا أصةة  الوضةةء للدللةةة علةةى  عةةان  ا يةةة علةةى ةةةبي  ا ةةا ر ية أن  رعةة وكيةة  تنتقةة  دللةةة ال رعةة  املاضةة ال

ضء ل  ا أص  الوضء حقيق ر وانتقال  يىل   ن     هو جما  وةلةر لتكةاع  دللةة الةة ن اةتعمال الرع  ا الة ن الآل و 
دللع  قالةةةامل  الصة ا للرعة  والةةة ن النحةول املسةةتراد  ةن السةةوا   واللواحة  والقةة ائن اماليةة واملقاليةةةر عقةد حبوةةة ا هةآ

 ةن  قد ةة  قالةةوتتكةون هةآ  امل رل ةةياط لويةة الق  نيةةحتةدد الدللةة الة نيةة للرعة   ةن  ةا الرع  ا ا ية وهآ  الةدللع
كةان حةول دللةة املاضة  الوةاين   بحةثاملا ا  حول دللة الرع  املاض  على امالااول  بحثامل كانو امتة    باحثوثاثة 

ر وتوصلة يىل عدا نتةائ   نهةا أن ااصة  املاض  على الدواع الوالث كان  عنوان دللة الرع  بحثأ ا امل على الةتقبالر
للرع  املاض  هو أن يستعم  للدللة على الة ن املاض  وقةد جةاظ اةةتعمال  للدللةة علةى امةال والةةتقبال لتحقية   عةىن 

الرعة    ةرب  ة  عةنن الرعة  املاضة  يةا أُ ي ا   وهو اعاد امال والةتقبال  عىن امتمية وانةال   نةلة اا   احملق ر وكآلر 
نةة  قةةد  أن الرعةة  املاضةة  يعطةة   ةةن املعةةىن جيةةاد  ايوكةةد ا حتقيةة  الرعةة  و أ لةةه و أةلةةر  يكةةوناملسةةتقب  الةةآل مل يوجةةد  عةةد 

 .منا يرع  ةلر يةا كان الرع  املستقب   ن اا ياظ العكيمة اليت يستعكم وجودهايكان ووجدر و 
 .ر الق ان الك مياملاض  الرع  الرع ر دللة الرع ر   انيةال الكلمات املفتاحية:

  

                                                           
1 ali86hassan17@gmail.com   

mailto:ali86hassan17@gmail.com
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 يةللقصص القرآن ةالعام يةعن اخلصائص الفن ةدراس

 ر1حمسن پياواي  علول .4
 ك  قسم اللغة الع  ية و داملار جا عة ك دةتانر ةنند ر يي انأةتاة  ااي 

 ر2مجي  جعر ل .1
  قسم اللغة الع  ية و داملار جا عة ك دةتانر ةنند ر يي ان ساعدأةتاة  

 امللخص:
 لةةةآا و الرةةةين اجلانةةةب ااديب يةةةنيعصةةة ان هةةةآا هةةةو تب ا  ةيةةةجمةةةال الدياةةةةاع الق  ن تبلةةةويع ا الةةةيت اديةةة ةةةن ال اهةةةاع اجلد

و  رإ ةةن أدواع التعبةة اأدا أتل رةيالباةة   ةاللغةة ا ةيةة ةةن الرنةةون ااد  ة قصصةة . و القصةة ةيةةتةةاب املقةةدسر و  نهةةا العناكال
لسةان القة  ن  ا ة  اض. و أ ا القصةأو أهدا  و  بيما لا أةالك رةيو هنا ةيالا  د ونكي ن اموادث و  ةتتناول حادث

 والةيت رةيةو اجلمال ةيةو  صائصةها الرن ةيالباة   ة ان  عن القصكة  مايعت تل  ع ت راي ن   اإ بك غلة عددا    و ه رمي  كال
حتةةاول أن تسةةليف  ة. هةةآ  املقالةةاجلمةةال الرةةين  يةةعةةن     هايعنةةد ةةةا ع نيقةةيو ال ةال ةةةال ةيةةو توب ينيالةةد  الةةوع یت تکةةة علةة
 و تکاةة  عةةن أ عادهةةا و وجوههةةا ا  لةةيالتحل  عةةرب املةةنه  الوصةةر ةيةةللقصةةص الق  ن ةيةةأ ةة   اخلصةةائص الرن یالتةةوظ علةة

و  هةةاريع ااملراجةةأ قةة يو تنةةوع     ةعةة ض القصةة قةة يتنةةوع     یيلةة اال ةةاي  کننةةامي. و  ةةن أهةةم هةةآ  اخلصةةائص القةة  ين انيةةالب
  ااهدها. ني  ةوظالرجواع امللح

 .الق  ين انير البةالقص رةياخلصائص الرن :ةيليالدل لماتكال
  

                                                           
1 mpishvaiialavi@yahoo.com   
2 j.jafari@uok.ac.ir   

mailto:mpishvaiialavi@yahoo.com
mailto:j.jafari@uok.ac.ir
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 )فوائده وضوابطه( االستدالل ابلسياق يف أتويل النص القرآين

 ر1حممد صاع الدين أمحد عتح الباب الدكتوي
  اليةاي رجا عة املدينة العامليةر النحو والص   والع وض ا أةتاة  اايك

 امللخص:
الكتةةاب والسةةنة نصةةو  قوليةةة جيةة ل عليهةةا  ةةا جيةة ل علةةى أل نةةص لغةةول عنةةد عهمةة  وترسةةإ ر لةةةيما وأن اللغةةة الع  يةةة 

ةةةاليب ا خما بةةة القلةةب والعقةة ؛ عريهةةا املاةةرتك الةةآل حيمةة  أكوةة   ةةن  عةةىنر ةةةواظ  واةةةعة االرةةاظ واملعةةاينر و تعةةددا اا
كان ةلر ا املر داع أو الرتاكيبر وةواظ كانة املعاين  تتادا أو  إ  تتادار وعيها التعبإ الةدقي  الةآل ل حيتمة  يل 

ار وعيها التعبإ امل ن الرتراض الآل تتعدد احتمالت  لسبب أو  آل  ر وعيها  ا يدل على امل اد  ملنطةوطر و ةا  عىن واحدي
يدل  ملرهوعر وعيها العاع واخلا ر و إ ةلر وا حيتا  يىل عهم ويتقانر عه  أوةء  ن  إها وأعصةحر عسةبحان  ةن نةةل 

عهةةم  ملةا كتا ة ر وجعلهةةا لسةان نبية  و يانةة ر ويةا كةان للسةةياط دوي يائةد ا عهةم  عةةاين النصةو ر عةإن السةةياط دوي   كةد ا
وأتوي  النص الق  ن العكيم؛ لاعتباياع اليت ةب   ياهنار ولع  اةتنباط  وا ض النصو ر والبحث ا  ةوا ن اا ةوي  ةن 

 املوا  ا اليت ينبغ  أن يتحلى ملا الباحث اللغول والا ع 
  تعةة يرهم لةة ر و يةةان والبحةةث يمجةةال يهةةد  يىل   يةةان  ع عةةة القةةد اظ  ةةن علمةةاظ اللغةةة والبا ةةة وااصةةول السةةياطر وحت يةة

 دلول ةياط عند القد اظ واحملدثنير وتوضيح و يان عوائد الةتدلل  سةياط الةنص القة  ين عنةد ترسةإ  وأتويلة ر وتوضةيح 
ضةةوا يف الةةةتدلل  سةةياط الةةنص القةة  ين عنةةد ترسةةإ  وأتويلةة  والتمويةة  لةةار و ع عةةة قةة ائن وضةةوا يف ةةةياط الةةنص القةة  ين 

 التكا    ني علوع الع  ية والا يعةر وأن الع  ية والا يعة كتاب واحد. وصويهار وأ إا   يان 
واةةةت دع الباحةةث عةةدا  نةةاه  تةةدا لة ا أثنةةاظ يجةة اظ البحةةث؛  نهةةا املةةنه  الةةةتنبا  ر وةلةةر  عةةد اةةةت داع املةةنه  

 عةةض التع يرةةاعر كمةةةا الةةةتق ائ  للوقةةو  علةةى أقةةوال علمةةاظ اللغةةة والبا ةةة وااصةةةول حةةول القتةةااي املديوةةةة؛ لتح يةة  
 اةت دع املنه  التحليل  ا حتلي  النصو  املستاهد ملار و يان ةياقاهتا ودللتها.

 و ناظ على املادا املديوةةر وااهدا  امل ةو ة أتل  البحث  ن 
  قد ة   ني عيها الباحث عك ا البحث العا ةر وأمهيت  وأةباب ا تياي ر وأةئلت ر وأهداع ر و نهج .

 ااول  تع ي  السياط  يتناول السياط لغة اصطاحيار والصطاحاع اليت ايتبطة مرهوع السياط.املبحث 
 املبحث الواين  عوائد دللة ةياط النص الق  ين   ن عهم  قاصد الاايع والرتجيح  ني ااقوال وتنوع الدللة.

 عتباي لغة الع  ية   اد الاايع وحال الصحا ة.املبحث الوالث  ضوا يف الةتدلل  لسياط ا أتوي  النص الق  ين   ن ا
 ق  نر ةياطر دللةر املقالر املقاعر اللسانر الق ينة. الكلمات املفتاحية:

  

                                                           
1 mohamed.salah@mediu.my   

mailto:mohamed.salah@mediu.my
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 ميِ القرآِن الَکر  یفِ  ةُ يو َجوانُِبهما الَنفس ريُ و الَتنک فُ يالتعر 

 ر1 سي  و  وانإ ة
 و داملار جا عة ک دةتانر ةنند ر يي ان اجستإ ا اللغة الع  ية 

 البحث ملّخصُ 
نرِسةِ   یعة إِ الترکة یو حةّث النسةان علة نيُ و النةوُي املبة مُ يو الآک  امک نيکاُع اهلل عّة و جّ  و حبُل  املت  ميالق  َن الک   ينّ 

 یلثبةاِع  صةدي . تناولةة عة اعجةا   و ُکتبةة الکتةب و ُصةّنرة املصةّنراع انية  ی. قد اةهم العلمةاظ عةن يو  لِق  و تکو 
 .ميالق  ِن الک   یع ةُ يو جوانُبهما النرس إِ و التنک  ِ يهآا البحث دياةُة التع  

 ةن  اي نةاِظ اجلملةِة و دللُتهمةا اخلاصةة ملةا علة یو لما دوٌي  اٌ  عة ةِ ياللغِة الع   ی ن الكواهِ  الباي ِا ع إُ و التنک  ُ يالتع  
 .نّک يالةم أو  عّ  َ يالصدعِة أن 

و ايجاعهةا  ميالصة اط املسةتق یال تهايلدا قايعم اإ أتث هاياثّةَ  کا   عل یللقاظ کاع اهلل حت یامل کة الةاة یالنرا ه ينّ 
 .  طانيالنرا املطمئنة و ا عادها عن النرا الّ ايا و مهةاع الا یال

و   مهةاإ و   یو البا ة یالقالةب اللغةو   يةالثة   ةن     هةآا نجةةُ يُ و  ةيالنرا النسان یعل قءُ يالق  ن  ن أث ب  دثُ حي ا  ک ّ 
 و القاي  و املستمء. یاملتلق یالق  ن وقء اث   عل إنت  عن تعب یب کّ  اث  نرس

 إو التنکةة  يةةو يّن التع   ةيةةو ال وح ةيا تةةة  اللغةةة  لكةة و  النرسةة یهةةآا الةةد  العةةال یالنسةةان الةة وصةة َ ي یالقةة  ن لکةة ينّ 
 .ةيالنرس ی عض املعان رب َ يالراظ  ل یالق  ن ع ستوم  ي ٌب  ن ا واب اللغة 

 .ميالنرار الق  ن الک   رإالتنک  ريالتع   :ةياملفتاح الکلمات
  

                                                           
1 nojyanbaba@gmail.com   

mailto:nojyanbaba@gmail.com
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 حملّسنة الطباق يف سورة الرعد ةيّ ليدراسة حتل

 ر1ينيحس نةيةک
 عايايب ايو داملار جا عة  ه انر   د ةيّ الدکتويا ر قسم اللغة الع    البة

 مللّخصا
 یالتقا ةة  أو الطبةةاطر وةةةويا ال عةةد  ةةن السةةوي الةةيت نةة   یوةةةوي  علةة ات يّ عمو ةةاي ا  وضةةوعات  و  صةة ميالقةة  ن الکةة   اعتمةةد

 یاملغرةة ا والعقةابر ااعمةة ئةريصةنوانر امسةةنة والسة إو رةة داع  وة ر صةنوان و ةة اعية ةةک  ثنائ یعلة اإ تقةا اع کوةة هةايع
ملةةا.  ةةن  ةةال قةة اظا ةةةويا ال عةةد  تعلّةة يملةةا واايض و ةةا  ّتصةة ي و ةةا ةةک  عقةة اع  وةة   السةةماواع  ی...أو علةةرإوالبصةة

هةآا  هةد ي. ةيّة کّوانهتةا البنائ ثية تعةددا  ةن ح ةيّ التةد اعيةأ ةکال  ةن الونائ یيةد احتواظهةا علة اعيةضمن احملوي الونائ
ال عةةد. وةلةةر  ةةن  ةةال  ادياةةةة دوي املقا لةةة والطبةةاط وأنواعهمةةا ا ةةةوي  یيلةة لةة ياملقةةال  ةةن  ةةال املةةنه  الوصةةر  التحل

 عةةاين ودللع هةةآ  السةةويا. وکةةان  ني. لعنصةة ل الطبةةاط واملقا لةةة دوي أةاةةة  وهةةاّع ا حتسةةنهةةايوتب لهةةايوحتل هتةةاايدياةةةة  
أّن حمّسةنة  یوقةد توّصة  البحةث يلة. قةيلکتا ة هآا البحث و اصة ةويا ال عد ملا تتّمنت   ن  عان ودللع عم اييال ت

. وکةةةآلر هةة   ةةةن أهةةةم مييعجةةةا  و ا ةةة ويونةةة  وعآو ةةة ألرةةةاظ وعبةةاياع القةةة  ن الکةة   یعلةة  يةةةدل السةةوياالطبةةاط ا هةةةآ  
 أکو  حتوياي و  و اي  ن الطباط السليب.   ايبجيالقول أّن الطباط ال کنميالکاع حسناي و اوا. و  دياحملّسناع اليت تة 

 .ميالطباطر املقا لةر ةويا ال عدر الق  ن الک   :سةيئالر  الکلمات
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 يف أشعار إيليا أيب ماضي نّيةيالد نياملضام اتيّ جتل

 ر1ينيحس نةيةک
 عايايب ايو داملار جا عة  ه انر   د ةيّ الدکتويا ر قسم اللغة الع    البة

 امللّخص
 ةةةن احملةةةاوي ااةاةةةةية ا اادب  نيالعةةة ب؛ عالةةةد نيا أ ةةةعاي الاةةةع اظ املعاصةةة   عةةةةي نةلةةةة يع نيةةةةيالد نيأحةةة  ع املتةةةا  لقةةةد

وقةا وا  نيةةيالد نيواملتةا  ميةةّ  وا قسةماي  ةن أ ةعايهم ا  د ةة املرةاه نياملعاص . ين ييليا أ  اض   ن مجلةة الاةع اظ الةآ
 ةيةةالق  ن عاياآل سةةت دعي اةةك   ةةیث  جةةداي. ينةة   ةةن هةةآ  النصةةو  وةلةةر  لها هم يائهةةم وواقةةء عصةة هم عةةرب اةةةت  ي تصةةو 

امل تلرةة وا  اتة يا   احة  ح ميهةآ  التعةال إا عک    ن املعتقداع وااعکةاير عكهة  أتثة ولجيعّما  عرّب يلک   ثيوااحاد
انية. و ةةن والنسةة ةيةةنيالد مي لقةة تمعةة جم إتةةآك قصةةدي اصةةة ا أ ةةعاي . عالاةةاع   ةيةةوناةةا ات  الجتماع ةيةةا اهاتةة  الرک  
 ملةوع وداي اآل ة ا  إاملعةاد واآل ة ار  ةدع اهلل وعبادتة ر التةآك یاليت اهتّم ملا الااع  ه  ال ايا يلة نيةيالد نيمجلة املتا 

اللبنةاين  لاةاع ا هةاياليت تطةّ ط يل مةيالق نيوالعرو و... قسم  ن املتا  إامسنة كالصرب واحملبة و لب اخل ايوكآلر السجا
 ا أ عاي .  إالكب
 عةةةض  یالتةةةوظ علةةة يفيتسةةةل عرايوالةةة وا عايضةةةوظ اآل یوعلةةة لةةة يالتحل -املةةةنه  الوصةةةر   يةةةهةةةآ  الدياةةةةة عةةةن     یتسةةةع

 ميالبحةةث هةةةو أّن الاةةةاع  هنةة   ةةةن  عةةةني التعةةةال هةةةايا  ةةةع  ييليةةا أيب  اضةةة . و ةةةن النتةةائ  الةةةيت توّصةةة  يل نيةةةةيااعكةةاي الد
 یالليةةة وعةةرب اللجةةوظ يلةة ميواماجةةاع وواقةةء ا تمةةء  ملرةةاه اك راملاةة ة ميةةأن   ةةآلر قصةةديوأعكةةاي  القلبيةةة وهةةو  نيةةةريالد

التأ ة   ی مل ا ةب يلة دوحيةلصةاع ا تمةء النسةاين و ةن هةآا املنطلة   ةيةع صة  یات هّ ظيوالي اداعر أن  ميهآ  التعال
 .ةيوالتعّم  ا أعكاي  و يائ  الصاح

 ييليا أ و اض ر الاع  املعاص . رميالق  ن الک   نيةريالد نياملتا  :سةيالرئ الكلمات
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 ( يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاAL-ARABIYYAH@ZAPPARاستخدام تطبيق زابر )

 ر1. د. ةييت ةلوی حممد نوي4
  اليةايجا عة ةلطان  ين العا دين  يونيةا(ر ت ينغانور قسم اللغة الع  يةر 

 ر2. د. نويعا قني عومان1
 قسم اللغة الع  يةر جا عة ةلطان  ين العا دين  يونيةا(ر ت ينغانور  اليةاي

 امللخص
 Augmentedأصبح التعليم اليوع أكو  تقد ا  ء وجود ال تكاياع والتقنياع اليت تلون حياا اجلي  اماي. ين الواقء املعة   

Reality هو تطبي  يوع  اتصةالي  لعةامل املةادل أبجهةةا يقميةة ميكنهةا يضةاعة نصةو  ويةةو اع وعيةديو وصةوع ا ع ضةها )
التقدمي . ا عةامل التعلةيم ر ميكةن أن يتةي  الواقةء يىل  نةاه  الةتعلم الةيت يتبعهةا الطةاب. هتةد  هةآ  الدياةةة يىل تطةوي  

ال تطبيقةةةاع قائمةةةة علةةةى الواقةةةء املعةةةة  لغةةةإ النةةةا قني ملةةةا ا جا عةةةة وحةةةداع يلكرتونيةةةة ملوضةةةوعاع اللغةةةة الع  يةةةة  ةةةن  ةةة
(. مت ا تياي  ةادا اللغةة الع  يةة للطةاب الةآين لةيا لةديهم Zapparالسلطان  ين العا دين ماليةاي  ن  ال تطبيقاع  ا    

. لقةةد  ةةايك AL-ARABIYYAH@ZAPPARأةةةاس ا اللغةةة الع  يةةة كمةةادا تعليميةةة  ةةةت داع هةةآا التطبيةة  ومسيةةة  ةةةم 
 البيةةا ا اةةةت داع هةةآا التطبيةة  ا الرصةة  الدياةةة  اجلةةا ع  الوةةاين. وأثبتةةة نتيجةةة الدياةةةة ي بةةة الطلبةةة ا اةةةت داع  17

هةةآا التطبيةة  دا ةة  الرصةة  أو  ايجةة .  ل تصةةاير تسةةه   وةة  هةةآ  التطبيقةةاع التعليميةةة  اةةايكة املةةواد  ةةء الطلبةةة أثنةةاظ 
 علم والتعليم أو ححل  عد انتهاظ الدياةة.جلساع الت

 تطبي   ا  ر تعليم اللغة الع  يةر النا قون  غإ اللغة الع  ية. الكلمات املفتاحية:
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 تعدد أنواع الشخصيات الروائية يف النص السردي للقرآن الكرمي

 ر1  اعة ك مي د. . 4
 الع  ية و داملار کلية اللغة واآلدابر جا عة ك دةتان اةتاةا املساعدا  قسم اللغةا

 ر2مجي  جعر لد. . 1
  قسم اللغة الع  ية و داملار کلية اللغة واآلدابر جا عة ك دةتان اةتاة املساعدا

 امللخص
ا البنيةةةة امََدثيةةةة ضةةةمن  ين   صةةةياع ال وايةةةة تقةةةوع  ةةةدوي أةاةةةة  ا السةةة د والتواصةةة   ةةةني العناصةةة  وت ا طهةةةا وتكا لهةةةا

عناص  الس د اا  ی. ععلةی هةآا ااةةاس يمنةا ال وايةة هة   لة  الا صةياع وقصةة أعمالةا ولقائهةا وعاقاهتةا الةبعض  ةء 
الةةبعض ا ي ةةاي   كةةاين  يةةاي أو واقعةة . عتةةآوط الةةنص ال وائةة  وعهمةة  يةةتم عةةن   يةة  عهةةم   صةةيات  واةةةتيعاب أعمةةال 

لرةةة. ا الةةنص السةة دل القةة  ين تتعةةدد الا صةةياع ال وائيةةة  تعةةدد نةعاهتةةا وعاعليتهةةا و بيعةةة الا صةةياع ا أ عادهةةا امل ت
ااحةةداث ا  د ةةة املرةةاهيم الق  نيةةة. تراعةة  أنةةواع الا صةةياع العديةةدا خيلةة  أحةةداث  تماةةةكة أو  تناقتةةة وعةة   ةةأن 

لةةی دياةةةة الا صةةياع ا الةة واايع نةةةول القصةةة وهةةدعها. عتكةةون ااحةةداث م عةةة للا صةةياع ال وائيةةة. يهةةد  املقةةال ي
الق  نيةةة  ةةن حيةةث حمةةاوي عديةةدا؛  نهةةا الا صةةياع ال ئيسةةة والوانويةةة وامل كبةةة والبسةةيطة واملسةةطحة والا صةةياع امل جعيةةة 
 نها التايخيية والجتماعية وااةطويية و إها وع  وظيرتهةا السة دية وعاعليتهةا ا أةةلوب حتليلة  وتوصةير . النتيجةة تاةإ 

  مت اةةةةةت داع الا صةةةةياع انسةةةةنة ااحةةةةداث ال وائيةةةةة للةةةةتاحم  ةةةةني الةةةةنص الوحيةةةةاين والسةةةة د ال وائةةةة  املوجةةةة  يلةةةةی يلةةةةی أنةةةة
النسةةان. ان اانسةةان وعهمةة  ويي ةةاد  هةةو الغايةةة املطلو ةةة ا القةة  ن الكةة مي. عتعةةدد الا صةةياع و  وجهةةا  ةةن السةةياط 

  اظ النص الغائب وعهم  ا القصص الق  نية املوجةا.النمط  ليتائم امبكة ال وائيةر يساعد املتلق  ا اةتق
   الس د الق  ينر تعدد الا صياعر الا صياع امل جعية.الكلمات الرئيسة
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 دور املناص يف فهم القصص القرآنية

 ر1  اعة ك مي د. 
 واآلدابر جا عة ك دةتانااةتاةا املساعدا  قسم اللغة الع  ية و داملار کلية اللغة 

 امللخص
هو النص الغائب أو النص املوا ل الآل كتب  ال اول ا  اي  النص وها اة  لتبيةني أةةلو   و لريةاع  (Para Text املنا  

وايةةةت  ال وائيةةة أو دواعيةة  أو   ضةة  أو ملسةةاعدا املتلقةة  ا عمليةةة القةة اظا والرهةةم ولاجتنةةاب  ةةن التأويةة  املغةةاي  للمعنةةی 
لةةآا النةةوع دوي هةةاع ا عهةةم الةة واايع الق  نيةةة. انةة  يةةدوي حبوا ةة  الةةوايد ا الةةنص. للمنةةا  أقسةةاع  نهةةا املنةةا  التةةألير  و 

الةةنص وعتباتةة ؛  نهةةا  اةةةم الكاتةةبر العنةةوانر الةةةتهالر املقد ةةةر املاحكةةاع واموا ةة  والةةوا ش وينتاجاتةة  اا ةة ی. 
  نيةةةة كةةةنص هةةةآ  الدياةةةةة ا أةةةةلوب حتليلةةة  وتوصةةةير  هتةةةد  يلةةةی دياةةةةة الةةةنص الغائةةةب وأنواعةةة  ا عهةةةم القصةةةص الق

يعجةةا ل  ةةوجة ميةاتةة  اخلاصةةة. نتيجةةة البحةةث تاةةإ يلةةی أنةة  ملةةا يعةة    لةةنص الغائةةب عاعليةةة كبةةإا ا عهةةم القةة  ن الكةة مي 
واةةةةت  ا  دللتةةةة ؛  نهةةةا   ةةةةأن نةةةةول اآلايع وةةةةةياقهار السةةةنة النبويةةةةة وامةةةديث الصةةةةحيح الاةةة ي  والكتةةةةب السةةةةماوية 

اب والتالبعنير اخليف الكوا و يةات ر كتّةاب القة  ن الكة مي ااوائة  عنةد ال ةةول الکة مي والتاييخ والسإا النبوية وةإا ااصح
 و إها  ن العوا   الوةيطة الا ة  ني النص الق  ين املكتوب املق وظ.

   النص القصص ر الس د الق  ينر السياط اخلايج ر النص الغائبر ها ش النص.  الكلمات الرئيسة
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 الطلب يف جممع البحرين للشيخ انصيف اليازجيَأساليب 

 )دراسة داللية(
 ر1ع. ع. ةايا ها م عبد اليمة ال كايب

 املدي ية العا ة للرت ية ا حماعكة ةل قاي
 ملخص البحث:  

وكيريةة تعا لة  ر ايخ انصةي  اليةا ج  هآ البحث نوضح مجلة  ن اَاةاليب اليت ويدع ا كتاب   جممء البح ين ( للا 
 عهو اذآ  نها وةيلة للت ا ب ا عاقات   ء اآل  ين. ر  عها دا   السياط النص ّ 

ة لك  يتهيةأ لة  الط ية  ا اخلةوض مع عةة الصةيه اللغويّة؛ ةلوب ا اللغة والصطاع    حتدث الباحث عن ااُ ا  داية ااَ 
الةآل هةو جةةظ  ةن اجلملةة الناةائية املترةة ع  ناةةاظ الطلةيبّ ىل الِ يِ عةدها تطة ط الباحةث ر و  و  يقةة ع ضةها ا الةنص اللغةولّ 

 ة .   ى  إ  لبيّ وأُ ر ة ةاليب  لبيّ أَ عنها 
ناةةاظ الطلةةيب الةةآل حيتةةول علةةى كوةةإ  ةةن املعةةاين امقيقيةةة وا ا يةةة الةةيت حيةةددها املوقةة  ا ةلةةر  عةةد اخلةةوض ا  ع عةةة الِ 

ر قةاع الباحةث ا ةة د َأةةاليب الطلةب الةيت هة   وضةوع  دواتة  ا تكون  صحو ة  لطلب  ةةت داع أَ  وه   الباي ر الوقة
ةةةةةلوب ةةةةلوب التمةةةةين ر وأُ وأُ  ةةةةةلوب النةةةةداظرةةةةةلوب الةةةةترهاعر وأُ ةةةةةلوب النهةةة ر وأُ  ةةةة ر وأُ ةةةةلوب ااَ أُ    هةةةة  و دياةةةةتنا 

 الرتج ( . 
 ةاي ينسةاين ضةمن اللغةة الع  يةة كةائن حة غ يتغةإ  تغيةإ الركة  الِ  نا اَ ؛ اعتمد الباحث على املنه  الوصر  ا حتلي  الةنص

نسةاين املعاصة ر نسان ا ك    ان و كانر عهةو يتجنةب التقعيةد اللغةول الةآل ياة  الركة  الِ ة اليت يعياها الِ البيئة اللغويّ 
 اماض . عن القواعد القدمية اليت  ن الصعب عهما ا وقتنا  ىل تبسييف القواعد  عيداي يِ يلجأ و 

 .املعىن امقيق  واملعىن ا ا ل رنااظ الطليبالِ   رجممء البح ين  رةاليب الطلبأَ  :الكلمات املفتاحية
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 (كتابه أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك أمنوذجاً )استشهاد ابن هشام ابلقراءات 

 ر1أ.د. حممد ال اع ي  اهيم ال اع
 أةتاة دكتوي جا عة الق ان الك مي و أتصي  العلوع السودان

 املستخلص                                            

عةاوا علةى  ظاع  صةدياي  ةن املصةادي اللغويةة .ين العاقة  ني الق اظاع الق  نية و اللغة الع  ية  عاقة و يةدا ر لكةون القة ا
 ان ائمة الق اظ  ن  يوحمل النحو  و  عم و  ن العاظ ر و الكسائ  و إمها .   

وأتل أمهيةةة هةةآا البحةةث ا كونةة  يتنةةاول قتةةية أصةةولية  همةة  ر تةة تبيف أبصةةول النحةةو ر وتتعلةة   لقةة ان الكةة مي وق اظاتةة  ر  
 لرية  ا ن  الر .وه  احتجا   ا ن هااع  لق اظاع  ن  ال كتا   أوضح املسالر يىل أ

وهتةةد  هةةآ  الدياةةةة لبيةةان ايتبةةاط اللغةةة  لقةة  ن الكةةة مي وق اظاتةة  ر كمةةا أهنةةا تیكةةد ضةة ويا الةتاةةهاد  لقةة اظاع ر و يةةةان 
اةتاةهاد ا ةةن هاةاع ملةةا . واملةنه  الةةآل اتبعةة  الباحةث هةةو املةنه  الوصةةر  الةةةتق ائ  الةآل يعتمةةد علةى مجةةء النصةةو ر 

 ل يىل النتائ  .و ن مث التحلي  ر و الوصو 
وتوصةة  الباحةةث يىل نتةةائ  كوةةإا  نهةةا   القةة ان الكةة مي وق اظاتةة  امل تلرةةة حجةةة ا اللغةةة كمةةا أنةة  حجةةة ا الاةة يعة. واحةةت  

 ا ن هااع  لق اظاع املتوات   نها و الااةا ر وقد تعددع  ناه  ا ن هااع ا اةتاهاد   لق اظاع . 
 وقد توص  الباحث يىل عدا توصياع  نها   ض ويا العتماد على الةتاهاد  لق اظاع ر وتدييسها ا اجلا عاع 

  

                                                           
1 dimam3575@gamil.com 
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 اأُلصوُل والقواعُد التفسريية

 (مناذُج وشواهد تفاسري "الربهان وامليزان وفقه القرآن")
 ر1حممد الا يری. د. 4

 اي ان -جا عة  ا نديانر كلية اللياع و الدياةاع الةا ية  رأةتاة  اايك

 ر2ع.ع . عل  انص  حسني. 1

 اجلا عة الو نية للعلوع  والتكنولوجيا

 لخص:امل

حةةول و عقةة  القةة ان  ةةن اياظ و عكةة  خمتلةة    تةةدوي الدياةةةة حةةول التراةةةإ الق  نيةةة كةة   ةةن ترسةةإ امليةةةان و ترسةةإ الربهةةان
وامليةةةان" علةةى أصةةول الترسةةإ والقواعةةد الةةيت اعتمةةداها  صةةاحيَب "الربهةةان القةة ان الكةة مي و  ةةا داي  يةةنهم . نسةةتدلُّ  كلمةةاع

الق  ن  ملأثوي وال وايةررواملةدايع الةيت ينرةتح   لق  نر وترسإ قواعد النسخ وترسإ الق  ن ترسإيهمار  ن لا ا واليت نكّ ا
العق  و ا يكار  ويستدلُّ   . و عةدها ولةص للنتةائ   امدودر وأيتاي  و ا يامان  ن ن و عاين السنةملا على  عاين الق  

اسـتطاع البحـث خـالل حبثـه و التوصـل إىل مـا  ةال هةآا الةةتنطاط لنصوصةهما ا الترسةإ  البحثر  ةن اليت     ملا
القواعــد إال أن البحــث قــد وجــد أهنــا ليســت اييت :  هنــاك بعــِ االجتاهــات حتــاول أن تعطــي معنــا معينــا واألصــول  و 

بلغـت تلـك األدلـة مبلغـأ ال  معان هلما وإمنا بعِ مصاديقهما وأمثلتهما  ثبت للبحـث ابألدلـة الوافيـة والالزمـة حيـث
 ومجعن  اقوال  تغاي   .ميكن معه القول األخر، وان أخران ابلقول القائل 

 .ر امليةانر عق  الق انااصولر التراةإر الربهانالكلمات املفتاحية: 
  

                                                           
1 m.sharifi@umz.ac.ir 
2 93.alinaser@gmail.com 
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 «القرآن بديع»املصري يف کتابه  اإلصبع أيب ابن اإلعجاز القرآين من املنظور البالغي عند

 ر1 الکاتبة املسیولة( . د. يضوان   باين4
 قسم اللغة الع  ية و داملار  ه انر يي ان جا عة ع هنگيانرااةتاةا املساعدار 

 2د. انهيد نصيحة. 1
 قسم اللغة الع  ية و داملار  ه انر يي ان جا عة ع هنگيانر رااةتاةا املساعدا

 امللخص
لدياةةةتها  الق  نيةةة العلمةةاظ  اکمةةا أن للقةة  ن الکةة مي أتثةةإا ا قايئيةة  وةةةا عي ر عةةإن لةة  أتثةةإا ا دايةةةي ر عقةةد دععةةة املعجةةة 

و قتةةية العجةةا  القةة  ين  ةةن أوىل القتةةااي الةةيت ا ةة  العلمةةاظ يىل دياةةةة عاحصةةة عتکونةةة دياةةةاع  همةةة ا علةةوع القةة  ن. 
لإلعجةا  حمةيف أنكةاي   البا ة الوجة  . کةان دياةتهار و آلوا جهوداي هائلة ا حتقيقهار والكا  عةن أدلتهةار وتتبةء أوجههةا

. . وا ةةن أيب الصةةبء املصةة ل کةةان  ةةن ااعةةاع الةةآين لةةم قةةدع ياةةة ة ا البا ةةةّ ضةةوا للبحةةث ا هةةآا اجلانةةبوةةن تع إکوةة
 ةن «  ةديء القة  ن»دياةةة العجةا  البا ة  للقة  ن الکة مي عنةد ا ةن أيب الصةبء املصة ل ا کتا ة  يهد  هآا البحةث يىل 

ا ةةن أيب الصةبء املصةة ل نةةع  نةعةةاي أد يةاي ا دياةةةت  لبا ةةة  أنّ  ةال املةةنه  الوصةر  ة التحليلة . تاةةإ نتةائ  البحةةث يىل 
لر عةن وجة  الق  ن الک مير عتمو   ا ولة حيللها ويوا ن  ينهةار وعقةد  ةوا انع أد يةة  ةني القة  ن والاةع  والنوة ر کا ةراي  ةآ

عر و السةهولةر و حسةن اجلةةواي أو الوضةةو کة  يةمجال يلةی  عةايإلة  اجلمةاي للةنكم القةة  ين يا حتلوالترةةة   ةن وجةو  العجةا .
 .ءيالتناةبر و البد
 الق  ن الک مير العجا  البا  ر النكمر البديءر ا ن أيب الصبء. الکلمات احملورية:

  

                                                           
1 r.baghbani@cfu.ac.ir 
2 n.nasihat@cfu.ac.ir 
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 مفهوم النظم القرآين عند مصطفی صادق الرافعي

 ر1 الکاتبة املسیولة( . د. يضوان   باين4
 قسم اللغة الع  ية و داملار  ه انر يي ان املساعدار جا عة ع هنگيانرااةتاةا 

 2. د. انهيد نصيحة1
 قسم اللغة الع  ية و داملار  ه انر يي ان ااةتاةا املساعدار جا عة ع هنگيانر

 امللخص
 ةة   عةةن وجةةو  الةةنكم املتعةةاي  عليهةةا ا  جةةاظ أةةةلوب القةة  ن الکةة مي ونكمةة  ا الغايةةة العكمةةی  ةةن الرصةةاحة والبا ةةةر و 

کةةاع النةةةاس. يعجةةا  القةةة  ن الکةة مي  ةةةن القتةةةااي الةةيت کانةةةة ول تةةةال حمةةة  حبةةةث لةةدی العلمةةةاظر عتةةواع وا علةةةی البحةةةث ا 
أةةة اي ر عصةةّن  عيةة  علمةةاظ عكةةاعر وکاةةروا ا  صةةنراهتم عةةن أةةة اي البا ةةة الق  نيةةةر وةةةّ  يعجةةا  القةة  ن الکةة مي ا نكمةة  

 . والدياةةةاع الق  نيةةة تكرةة  جبهةةود قّيمةةة ا القةة ن ال ا ةةء عاةة ر وأول  ةةا يلقةةاان  ةةن هةةآ  اجلهةةود  ةةا قةةاع  ةة  ااةةةتاة وأةةةلو 
يهةد  هةآا البحةث يلةی دياةةة  رهةوع الةنكم «. يعجةا  القة  ن والبا ةة النبويةة»امل حوع  صطری صادط ال اععة  ا کتا ة  
ر  ةةن  ةةال املةةنه  الوصةةر  ة التحليلةة . تاةةإ « ن والبا ةةة النبويةةةيعجةةا  القةة  »عنةةد  صةةطری صةةادط ال اععةة  ا کتا ةة  

نتائ  البحث يىل أّن ال اعع  هن  ا دياةة العجا  الق  ين هنجا جديدا وقدِّع يأاي  اصةا لة  ا قتةية العجةا ر عهةو ية ی 
 وعهةةةةار وا اجلمةةةة  أن ةةةةةّ  العجةةةةا  هةةةةو ا الةةةةنكم وين جهةةةةاع الةةةةنكم ثةةةةاث  ا امةةةة و  وأصةةةةواهتار وا الکلمةةةةاع وح

وکلماهتا. وهو ي ّد البا ة يىل أة اي الوضء اللغولر اليت   جعها يىل ال نة عةن حيةاا املعةىنر  رتكيةب حة  ا دقةة التةألي  
 ويحكاع الوضءر ومجال التصوي ر و ّدا املائمة.

 الق  ن الک مير العجا ر النكمر املوةيقیر  صطری صادط ال اعع . الکلمات املفتاحية:
  

                                                           
1 r.baghbani@cfu.ac.ir 
2 n.nasihat@cfu.ac.ir 
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 أغراض االستفهام يف سورة الرعد )دراسة حتليلّية بالغّية(

 1ةکينة حسيين
  البة الدکتويا ر قسم اللغة الع  ّية و داملار جبا عة  ه انر   ديا عايايب

 امللّخص
اع  ةةةن أکوةةة  ااةةةةاليب املسةةةتعملة ا القةةة  ن الکةةة مي ولةةةآا ااةةةةلوب أدواع وأ ةةة اض خمتلرةةةة تةةةدعء يعةةةّد أةةةةلوب الةةةةتره

امل ا ب يلی التعم  ا املعاين والدللع. حياول هآا املقال  ةن  ةال املةنه  الوصةر  التحليلة  أن يبحةث عةن أةةلوب 
د يتجةاو  املعنةی امقيقة  أل  لةب املع عةة عةن  ة ظ يّن أةةلوب الةةترهاع قة .الةترهاع وأ  اضة  البا يّةة ا ةةويا ال عةد

ر لتق يةة  أو جيهلةة  السةةائ ر ويةةدّل علةةی املعنةةی ا ةةا ل. والةةةترهاع أحةةد أنةةواع الطلةةب عهةةو  لةةب الرهةةم وقةةد خيةة   عةةن ةلةة
 إ ر ولة  ألرةاظر هة  المةةا و ةن وهة  وأل وکية  و تةی و إهةا. وقةد ذة   ألرةاظ الةةترهاع عةن أصة  وضةعها ا ة اض 

سةةةتراد  ةةةن ةةةةياط اآلايع ودللةةةة الکةةةاعر ويسةةةتدّل عليهةةةا  ةةةن قةةة ائن امةةةال. قةةةد أحصةةةی البا يةةةون  عةةةان کوةةةإا  ةةة   ت
 .  رالنکاي والتو يخ والنه  والتعّجب و إ ةلالةترهاع عيها عن حقيقت  وه   

للتةةو يخ والتق يةة  والتعّجةةبر وقةةد توّصةة  البحةةث يلةةی نتةةائ   نهةةا  أّن أکوةة  أ ةة اض الةةةترهاع ا هةةآ  السةةويا لإلنکةةاي مثّ 
وهةةةآ  اا ةةة اض تنسةةةجم  ةةةء  تةةةمون السةةةويا الةةةيت تةةةدوي حةةةول الميةةةان  هلل تعةةةالی وتوحيةةةد ر و لةةة  السةةةماواع واايضر 

 ة ر و ةهادا اهلل ل ةةول    (  لنبةوا وال ةةالة. وهةآا ااةةلوب  كوالبعث واجلةاظر والدعوا يلی عبادا اهلل وحد  وعدع الا  
 إاي ا نرا امل ا ب ويدعع  يلی التعم  ا املعاين.يیثّ  أتثإاي کب

 الق  ن الک مير الةترهاعر ةويا ال عدر اا  اض البا ّية. الکلمات الرئيسة:

  

                                                           
1 sakinehhosseini@ut.ac.ir 
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 (الکلمات الرابعية منوذجاً ) يف القرآن لفظ الفريدمداليل ال

 ر1. د. عدانن  هماةيب4
  ه اناةتاة  اايک جبا عة 

  ر. علی محةاين1
  الب   حلة الدکتويا  جبا عة  ه ان

 اخلالصة
يسةةعی هةةةآا البحةةث للتطةةةّ ط يلةةةی  ةةدالي  االرةةةاظ الر يةةةدا ا القةة  ن و أتثةةةإ السةةياط ا  عنةةةی اللرةةةظ و حصةة  عةةةدد هةةةآ  

السةياقاع امل تلرةة ا  ةداليلها و البحةث  االراظ و ةک  مناة   نها و يصد جآويها و السةیال عةن نوعيةة تو عهةا و أتثةإ
عةةن ال ةةکالية الةةيت تطةة ع نرسةةها حةةول ت مجةةة هةةآ  املرةة داع  ةةن حيةةث أهّنةةا مل تةة د ا الةةنص يّل  ةة ا واحةةدار وهةةآا  ةةا حُيةة ع 

 ةا جيعة   املرتجم  ن الةتعانة  دياةتها و عهم  عناها ا املواضء و السياقاع اا  ی ية هة  مل تةّ د يّل  ة ّا واحةدا. وهةآا
 تناولا أ  اي صعباي و يوجب علي  ي عان النك  ا هآ  املر داع أکو   ن  إها و يعّة  دوي السياط ا ت مجتها و   حها.

   الق  نر والر ائدر واملدالي  والرتمجةر والسياطساسيةالکلمات األ
  

                                                           
1 adnant@ut.ac.ir 
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 القرآن ترمجة   امكانية دراسة آراء حول 

 ر1نيا انييين لحيدي  لهادد. 
 جا عة   اد الةا ية ر ع ع يةد ر قسم اآلداب ر يةد ر يي ان  قسم اللغة الع  يةر أةتاة  ساعد

 امللّخص

نكةة ا اي امهيةةة القةة  ن الكةة مي و ضةة ويا اةةةترادا  ةةن  تةةا ينها العاليةةة  نةةآ  دايةةة ناةة  الةةةاع ا العةةاملر قةةد   حةةة هةةآ  
 ةةةو  ت مجةةةة الرةةةاظ القةةة  ن اي اللغةةةاع ال ةةة ل اع ل؟  وضةةةوع ت مجةةةة القةةة  ن اي اللغةةةاع ال ةةة ل  ةةةن  املسةةةالة حيةةةث هةةة 

املوضوعاع اّليت اوي النقاش  ني الوةاط الدينية و العلمية. ةلر اّن الرتمجةليسة  همة  سةيطة و ةةهلة. قةد أوحةى اهلّل 
ظ البا ر وقةد أنةةل هةآ  املعجةةا اخلالةدا  لّلغةة الع  يةة السةا ية. و الق  ن الک مير علی قلب ال ةول ااعكم لداية مجيء أ نا

ةةةواظ كةةان ةلةةر املسةةلم وّةةن يةةتقن  ل  ةةّر أبّن علةة  كةةّ   سةةلم أن يةةتعّلم  بةةادلظ دينةة   ةةن القةة  ن  با ةة ا أو  ةةإ  با ةة ار 
 اللغة الع  ية او ل ... .

ةةةاع  لكةة  تبلةةه دعةةوا اهلل اي النةةاس.و قةةد ةکةة  اا صةةائيون عةةی عالرتمجةة ملةةآا العتبةةاي تعتةةرب ضةة ويا دينيةةة يةةدعو اليهةةا ال
جمال الّلغة أدلّة  تقنة عةی  يةان أةةباب نةةول املصةح  الاة ي  ملةآ  الّلغةة. أّ ةا کمةا نةديیر نةةول القة  ن  لّلغةة الع  يةة قةد 

أّی دليةة  عقلةةی أو  ةة عی حيکةةم  حةةّدد ي ةةاي التمتّةةء  ةةن  عةةاي  القةة  ن  ملتکّلمةةني  للغةةة الع  ية.يبةةدو أّن هنةةاك ل يوجةةد
 إب تناع ت مجة الق  ن.

 الرتمجة. الق  ن. ال کانية.  :الرئيسة املفردات

  

                                                           
1 heidari_hadi_pnuk@yahoo.com 
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 ومقرتحات هبا معرقالت الناطقني لغري العربية تعليم يف الكرمي القرآن توظيف

 ر1ويپ عةيةليضا  . د. حممد4
 ك دةتاناةتاة  ساعد ا جا عة  

 ر2ا إل  اجد. 1
 ا جا عة ك دةتان  الب  اجيسرت

 امللخص

 ملةا النةا قني لغةإ الع  يةة تعلةيم ا أةاةة  كمصةدي  تةى عيمةا وظة  ولقةد النو يةة الع  ية النصو  أهم  ن الك مي الق  ن يعترب

 أعئةدا يلية  عهةوع القة اظر نرةوس تسةتقطب يعجا يةة  ا ةة  ةن حيمة  ملةا ونكة ا املسةلمني قلةوب ا يعيعةة  كانة  ن ميلك  ملا نك ا

 ا حالةة الةيت املعة قاع تبةني أن الدياةةة  ملةنه  الوصةر  التحليلة   هةآ  ةةعة ولقةد امل تلرةة ع قياهتةا جبميةء العةامل  ةعوب
 اجلا عةاع ا التعلةيم  صةادي حتولةة كية  وأن ملةار النةا قني لغةإ الع  يةة اللغةة تةدييا ا القة  ن يعتمةاد دون امةديث العصة 

 علةى هةآ  دياةةتنا ا يعتمةدان ولقةد  صةلةر الع  يةة ول الةةا ية للوقاعةة متةة ل كتةب يىل الع  يةة اجلا عةاع وحةحل  ة  الغ  يةة

 يقةرتاع يىل الدياةةة وخلصةة وامديوةةر القدميةة املنةاه  يةاع  ةدى تبةني  يدانيةة يحصةائياع و يةان واماضة  املاضة   ةني املقاينةة

 النقةاط ووضةعنا كمةا وامرةظ واملعةاينر التجويةدر  علةم العتنةاظ وهة  املعتةلة هةآ   عاجلةة  ةن ا كةن اكوة  ملةا عةين لةو و نةاه 
 تع  ةة حةحل التقةان متةاع ويتقاهنةا الع  يةة تعلةم يىل امل تلرةة الاةعوب قةادع أهنةا وكي  الواثةر العلوع هآ  أمهية ا ام و  على

 السماوية.   يعت  لسان لتكون تعاىل هللا ي تايها لغة ا هاوية لغتها وت كة الاعوب  عض

 . قرتحاع ر ع قاع ملار النا قني لغإ الع  ية تعليم الك مير الق  ن   الدليلية الكلمات
  

                                                           
1 azizipour75@yahoo.com 
2 majedamiri7575@gmail.com 
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 الّلغوي يف تفسري القرآن الكرمي الّتوجه

 ،1حويية ديين
 يةطمبوي   عسك   دولة اجلةائ (  صطرىجبا عة (ر لسانياع ع  ية حوة دكتويا   ذصص  

 ملخص:
متّية الةّنص القة  ين  لّدقةة والّتةبيف ا انتقةاظ  ر داتة  وا تيةاي ت اكيبة  وا  ةحّل صةوي ر ويّن نةةول القة  ن الكة مي  لسةان عة يب 

لةةا لةةول عتةة  هةةآا الكتةةابر عقةةد ناةةأع علةةوع   بةةنير عةةتح للغتةة    ي واةةةعيا  ةةن أ ةةواب الّنمةةو والغةةىنر الةةآل مل يكةةن ليةةیتى
الع  يةةة ا ظةةال القةة  ن و ت ع عةةة ا يحا ةة ر وا املقا ةة  عقةةد توّةةة  املرّسةة ون لةة   رةة وع هةةآ  الّلغةةة واةةةتطاعوا أن جيعلةةوا 

 ين يىل القةة  ن خيتةةء ملسةةةتوايهتاروهآ  اا ةةإا كةةان لةةةا أثةة يا  لحوظيةةا ا عهةةةم  قاصةةد الةةآك  امكةةةيم  ر وكةةان يجةةوع املرسةةة
خمتل  الر وع اللغوية كرياي إبحصائهم جلميء  ا ينطةول علية  اخلطةاب القة  ينر و ةن مث ظهة  الترسةإ الّلغةول عنةد ثلةة  ةن 

 املرس ينر حماولني عهم الق  ن  ن  نكوي لغولر أل  ن اللغة اليت نةل ملا.
 الق  ن الك مير علوع الع  يةر الترسإ الّلغول.الكلمات املفتاحية: 

  

                                                           
1 sonnah2013@gmail.com   univ-mascara.dz@houria.derni 



 املل صاع الع  ية

 

 

416 

(602) 
 عرب اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية وتعلمها Google))جوجل  تطبيق

 ر1. د. نويعا قني عومان4
 قسم اللغة الع  يةر جا عة ةلطان  ين العا دين  يونيةا(ر ت ينغانور  اليةاي

 ر2د. ةييت ةلوی حممد نوي. 1
 جا عة ةلطان  ين العا دين  يونيةا(ر ت ينغانور  اليةايقسم اللغة الع  يةر 

 ملخص

إوس کةة وانر أصةةبح الةةتعلم عةةرب النرتنةةة  لكا ةة   طلبةةا أةاةةةيا. و ةةء عةةوالةةتعلم ا  يئةةة  علةةيملتةةمان اةةةتم ايية عمليةةة الت
عةةةإن تنةةةوع  لريةةةاع الطةةةاب مل يةةةید يىل متكةةةني مجيةةةء الطةةةاب  ةةةن أن يكونةةةوا ا  يئةةةة  واتيةةةة للةةةتعلم عةةةرب النرتنةةةة  ؛ةلةةةر
و ةةةن  ةةةني القيةةةود الةةةيت يواجههةةةا الطةةةاب  اةةةكلة الوصةةةول يىل النرتنةةةة. وللتغلةةةب علةةةى هةةةآ  املاةةةكلةر ينبغةةة    . لكا ةةة

والةتعلم عةرب النرتنةة  اةك  كا ة ر مت  علةيمط عمليةة التاةت داع تطبي   سييف ميكن الوصول يلية . لةآلرر  ةن أجة  ي ةا
جمموعةةة واةةةعة  ةةن التطبيقةةاع ا انيةةة  Googleمتتلةةر  ا.( للتعا ةة   ةةء املاةةايكني مجيعيةةGoogleجوجةة    اةةةت داع تطبيةة 

 ،Google Slide، وGoogle Formور Google Meetاملناةةةةبة لاةةةت داع  Googleوةةةهلة الةةةةت داع.  ةةن  ةةةني تطبيقةةاع 
. يتم اةةت داع هةآ  التطبيقةاع  اةك  كا ة  ا تعلةم اللغةة الع  يةة  ةن أجة  YouTube، وGoogle Drive، وGoogle Docsو

 تقلي  الرجوا  ني قيود الطاب ا  تا عة التعلم عرب النرتنة.

   تطبي  جوج ر عرب النرتنةر تعليم اللغة الع  ية وتعلمها الكلمات املفتاحية

                                                           
1 norasyikinosman@unisza.edu.my 
2 salwamnoor@unisza.edu.my 



 

 

 

 

 

 

 فارسية( امللخصات الب
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 ايبی آايت متشابه لفظی در ترمجه حّداد عادل نقد زابنشناختی معادل

 ر1حسن ا  ائی حممد
 .داناگا  وليةر اي اناه ر اي ان راةتادايي گ و    ن و اد ياع ع  ی

 چکيده:
انةةدر ا ة اض   ىن و  يةاىنر عينةاي تکة اي  ةد دي قة  ن کة مي  ايتةی وجةود دايد کة    توجة   ة  ةةا تاي   ن عةَ  و  ة  مةاظ 

 وند. اين ويژگی دي ق  ن ک مي چنان  ي  و   جست  اةة ک  توجة  ا لةب  رتمجةان و  رّسة ان يا  ة  اّ ا يکسان ت مج  منی
قة  ن   ايع  تاةا   لركةیر ا  نکةاع  هةم دي  يبا ناةةی ةةا تاي ت مجة  ةةا ی ت مجة  ود  عطو  دا ت  اةة. يکسان

قةة  ن حةةداد عةةادلر دي ا لةةب  ةةوايد يعايةةة ناةةد  اةةةة.  ةةرتجمر دي  ياةةرت  ةةوايدر تکةة اي  . ايةةن نکتةة ر دي ت مجةة اةةةة
عَبِةةةةَألِّ  لظ َي ُِّكَمةةةةا َ ي   نر  يةةةة   اةةةةةة کةةةة  منونةةةة   تةةةوالی  ايع  تاةةةةا   يا دي ةةةةةطح يةةةةک ةةةةةوي ر يکسةةةةان ت مجةةةة  کةةة د 

َ نِ   ايعر ت مجةة  يکسةةانی ايائةة    لی ةةةی  ي تکةة اي  ةةد  و  ةرتجم  ةة ای مهةة  ةةوي  تةةواالةة محن اةةةة کةة   ة   دي ةةةوي   ُتَكةآِّ
کةةة د  اةةةةةر اّ ةةةا دي ةةةةاي   ةةةوايد کةةة   ايع  تاةةةا   دي ة اةةةة  قةةة  ن و دي  ةةةاي  ا  ةةةةطح يةةةک ةةةةوي  پ اکنةةةد  هسةةةتندر 

ايعتةةة ر ةةةةا ی ت مجةةة   ايع يا يعايةةةة نکةةة د  اةةةةة. ايةةةن  قالةةة ر کةةة    يويکةةة د توصةةةيری و حتليةةة  انتقةةةادی ةةةةا ان يکسةةةان
 ايع  تاا   لركیر   يةی و اي اي ةی کنةد.  ديصدد اةة م ت مج  حداد عادل يا ا   نك  يعاية وحدع يوي  دي ت مج 

ةةةا ی ت مجةة   ايع  دهةةد  ةةرتجم  ةة  ت مجةة   ايع  تاةةا   لركةةی توجةة  کةةاعی ندا ةةت  و يکسانهای پةةژوهش ناةةان  ةةی ايعتةة 
اين  وضوع ةبب  ةد  اةةة کة  ت مجة  اياةان ا  نكة  يومشنةدی دي   تاا   يا دي متا ی ةطوع  ن يعاية نک د  اةة.

 ةا ی ت مج   ايع  تاا   لركی وضعية  طلو ی ندا ت    د..يکسان
 ةا ی ت مج ر وحدع يوي  دي ت مج .ق  نر حداد عادلر  ايع  تاا   لركیر يکسان ت مج  واژگان کليدی:

                                                           
1 m.amraei@velayat.ac.ir   

mailto:m.amraei@velayat.ac.ir
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 ن کرميالدين جمتبوی از قرآ شناسی ترمجه جالل روش

 1یحسن ا  ائ حممد
 داناگا  وليةر يي اناه ر يي ان راةتادايي گ و    ن و اد ياع ع يب

 چکيده
هةال  عاصة  تة ين ت مجة الةدين جمتبةوی ا  دقية نكة ان حةو   ت مجة   ة  ايةن اعتقادنةد کة  ت مجة  جةال   ی انقدان و صةاحب

هةای ع اوانةی کة   ةود کة   ةرتجمر عةاو   ة   یلرة حمتوای اين ت مج ر چنةني ديايعةة  ةی ق  ن اةة.   أت   دي ةا تاي و
هةار اصةطاحاع و اةةا ی  ةبهمر هار کناية اللركی و  عادل ةا گاي اةةر  الباي تعا إ جما ر اةتعاي   ةبک ت مجة حتة

ايتبةةا ی"   گةة دان منةةود    -اللركةةی( يی  حتةةةةةةبک تلريقةةی و ت کيبةةِی  " عنةةا ةةةبک حمتةةوايی و ايهةةا و ... يا  ةة املوةة ضةة ب
دهةد   ناةی ت مجةة جمتبةوی ا  قة  ن کة مي اةةة م ناةان حموي اةة. هد  اين  قال ر نقد يوشای خما بک   یيّد ت مج 

ای ايتبا ی و پيا ی اةة. دةتاويد پژوهش کة    يوش اللركیر عمدمي ت مج ک  اين ت مج ر عاو     يوية  عادل و حتة
حتليلةةی نگا ةةت   ةةد ر ناةةان داد کةة  ايةةن ت مجةة ر عةةاو   ةة  اعتمةةاد  ةة  ةةةا تايها و خمتصةةاع   ن  بةةدأر  البةةاي  -توصةةيری 

 ةةود کةة   یيةةد ةةةبک هةةای ع اوانةةی ايعةةة  ةةیايتبةةا ی" اةةةة. دي ايةةن ت مجةة   ةةا ص -اللركةةی( ای " عنةةايی  حتةةةت مجةة 
 ايتبا ی" اةة.  -تلريقِی " عنايی 
  ناةی.ايتبا یر يوش -ی  عنايی جمتبویر ت مج  ن ک مير ت مج ق   واژگان کليدی:

                                                           
m.amraei@velayat.ac.ir  

1   

mailto:m.amraei@velayat.ac.ir
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(0) 
 شناسی حمّسنات بديعی در ُسَور طواسني سبک

 1 اهی . دکرت جمتبی حممدی  ةيع 4
 اةتادايي داناکد  علوع ق  نیر داناگا  علوع و  عاي  ق  ن ک مير  يبدر يةد

 2هاديلو. دکرت ملمن 1
 داناکد  علوع ق  نی   ا  ر داناگا  علوع و  عاي  ق  ن ک مي

 چکيده:
ای مهاهنة  و اةةلوب ويةژ  اةةة. واژگةانر تعةا إ و هةای قة  ن  ة  گونة  گةينش واژگانر چيد ان عباياع و ةةا تاي ةةوي 

 ناةةةی قةة  نر مهةةواي   ةةويد توجةة  ايةةن اةةةاس ةةةبک مجةةاع دي ياةةةتای  رةةاهيمر  عةةانی و اهةةدا   ن ةةةوي  قةة اي دايد.  ةة 
ا  ايةةةن يور پةةةژوهش حاضةةة    يوش توصةةةيری ة حتليلةةةی  ةةة    يةةةةی و کاةةة  پژوهاةةةگ ان و اديبةةةان قةةة اي گ عتةةة  اةةةةة. 

پة دا د و ةةطح  ا ةی يا دي قالةب   ع اظر منة  و قصةص(  ی ا رتاکاعر ا تاعاع و ايتباط ةبکی ةوي  واةنِي ق  ن 
هةةا دي  سةةإ  عنةةايی ةةةوي  و   هةةای پةةژوهش ايةةن اةةةة کةة  واژ تةة ين ايعتةة   هم دهةةد. ةةويد   يةةةی قةة اي  ةةیحمسةةناع  ةةديعی 

های  واةني    عانی و  قاصةد  ن  عةث اعجةا   ةد   کا اي  نطب    اهدا   ن اةة. نكم  هن    وةيقی( ةوي 
حمسةةناع  ةةديعی  ةة  اجيةةاد  يبةةايی  نجةة   های تةةوا ن دي ةةةوي  واةةةني ا  مجلةة  ةةةجء و جنةةاس و ديگةة  اةةةة. وجةةود گونةة 

 ةةد  اةةةةة.  ةةة   ةةةدد عنةةةون  ا ةةةی  رةةاهيمی مه ةةةون اصةةةول ديةةةن  صوصةةةاي حبةةةث توحيةةد و نبةةةوع  ةةة  ةةةة   نةةةةل  قصةةةود 
  هةد    ن  ترةاوع دايد کة  هة  ةةوي    اپاين ايعةنت  ديگة   های  دي ه  ةوي    ةةوي    ويد نك   يةد. اهدا  و  قاصد  ی

« هةداية» اي د. ا ا ه  ةة  ةةوي  ايتبةاط  عنةايی  اصةی   يگةديگ  داينةد و  ن نقةش در اپاين  ی قص   ن  و يةيدن   
   کنند  کتاب اةة.
 ق  ن ک مير ُةوي  واةنير ةبک  ناةیر حمسناع  ديعی. واژگان کليدی:

  

                                                           
mojtaba63mohammadi@gmail.com  

1  

 
 

mailto:mojtaba63mohammadi@gmail.com
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 (ره نورسو  03های معاصر از آيه حتليل موردی: ترمجه) پيوند نظام متنی قرآن کرمي اب سالمت اجتماعی

 ر1.   تتی  ايع    ی4
 اةتادايي گ و   رتمجی   ن ع  یر داناکدا علوع انسانیر داناگا  دا غانر اي ان

 ر2. جال عبيدان1
 داناجوی کاي ناةی اي د ي ت   رتمجی   ن ع  یر داناکدا علوع انسانیر داناگا  دا غانر اي ان

 ر3 ی انديان حا   ی. 1
 داناجوی کاي ناةی اي د ي ت   رتمجی   ن ع  یر داناکدا علوع انسانیر داناگا  دا غانر اي ان

 راکربی علی اصغ   إ . ةيد علی1
 انسانیر داناگا  دا غانر اي انداناجوی کاي ناةی اي د ي ت   رتمجی   ن ع  یر داناکدا علوع 

 چکيده
تةوجهی  ةة  هةا يا دي  ةةنت ع  ةی  ةةدنك  قة اي دادر  يةة ا ه گونة   ةةیدي ت مجة  قة  ن کةة مي  يةد امهيةةة  عتةاي اي نكةةاع دقية  کلمةة 

ش ايا د. اين  هم   انی    عنةوان يةک چةالعناص   عتايی ق  ن ک مي    حت ي  حمتوا و پياع  نت  بدأ دي  نت  قصد  ی
قُة  لِّْلُمةْیِ ِننَي يَةُغتةوا ِ ةْن أَْ صة ِِهْم َوحْيَركةوا عُةةُ وَجُهْم َ نةوي ةةوي  ةةیگ دد ک     ايتةی ا  قة  ن کة مي ا  مجلة   ية  منااين  ی

هةای   يةةی يا  يةد کنةرتل کة در حرةظ چاةم نقطة   ة وع تقةوای  ود جاة  ای ک      ا  تآک   ی واج  گ دمي؛  ي   ..
  عةةانی ايةةن.  ةةود ةةی انسةةان  عنةةوی ي ةةد ا   ةةانء عرتةةی ةةی و چ انةةیچاةةم و اةةةة اپکةةدا نی قد ةة  الةةی و چاةةم اپک 

- لةود  ة  صةويع دقية  چيسةةر  سةأل دهند ک   دانيم  نكوي ا  نگا  گنةا واقعی  ود يا دي ت مج  ناان  ی اي ش   انی

دي  عتةةاي  يةة  يا انديةةد      ةةنَی حةة   جةة  انةةدر  يةة ا ا عةةاد  عنةةايای کةة   رتمجةةان دي انتقةةال  ن  ةة  خما ةةب انکةةاع  ةةود 
کو ةيم م امهيةة  عةانی حة و  جة  يا  ة ای اند؛  نةا  اين دي حتقية  پةيش يو   يوش توصةيریر تبيينةی و حتليلةی  ةیگ عت 

دهةةد کةة   رسةة ان و  رتمجةةان قةة  ن کةة مي دي انتقةةال  عةةانی خما بةةان دي   ن  قصةةد يو ةةن کنةةيم. نتةةاي  پةةژوهش ناةةان  ةةی
انةةد؛  ةة    ن عايةةةی و أتثةةإ  سةةةای ايةةن  عةةانی دي ت مجةةة دقيةة   يةة  م حةةدودی انکةةاع  ةةود    ةةنَحةة   جةة  حمتمةة   ةة  

 ع ينةةةی ای کةةة   عةةةث  ةةةد  م خما بةةةان هةةة   ةةةک  ا  نگةةةا  يا  ةةة  عنةةةوان گنةةةا  دي نكةةة   گإنةةةد.  سةةةئولية ايةةةن املةةةاع سةةةأل 
  ب اياع  ود.  عهدا  رتمجان اةة؛ لآا ض ويع دايد م پژوهای دقي  دي اين 

 ق  ن ک مير نكاع  تنیر ت مج ر  عانی ح و  ج ر احکاع نگا ر ةا ة اجتماعی. های کليدی:کلمه
  

                                                           
1 m.zare@du.ac.ir   
2 jalal.abidan98@yahoo.com   
3 naderan0992@gmail.com   

mailto:m.zare@du.ac.ir
mailto:jalal.abidan98@yahoo.com
mailto:naderan0992@gmail.com
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(5) 
 حتليل تعدد زاويه ديد و روايت در داستان قرآنی حضرت آدم )ع(

 ر1. د. علإضا نك ی4
 نعتو هيئة علمیر داناگا   ني املللی ا اع مخينیر قةوي

 ر2.  ه ا  وليی1
 کاي ناةی اي در داناگا   ني املللی ا اع مخينیر قةوين

 چکيده
هةای يوايةة ی  ا  يواية اةة. گون  اوي  ديدر ديي   نگ ش    واقع  اةة و  نكوي ا   ن دي داةتانر ع ع و  يو 

د  اةةة و  ة  نةوعی يويکة د نويسةند   ة   وضةوع و  واايی ی ا اعةاع داةةتان  ة   واننةهةايی  ة ای ايائة     وا ة  ديي ة 
تةةةوان دي  هنةةةا  ةةةاهد ترةةةاوع دي يوايتگةةة ی  ةةةود کنةةةد. ا  مجلةةة  داةةةةتاهنايی کةةة   ةةةیپ امهيةةةة قصةةة  ا  نكةةة  وی يا  يةةةان  ةةةی

دي  هةای خمتلة    انةدک تراوهتةايی يوايةة  ةد  اةةة.داةتاهنای ق  نی مه ون داةتان حت ع  دع اةةة کة  دي ةةوي 
ش پيش يور   يوش توصةيری حتليلةیر يوايةة و  اوية  ديةد داةةتان حتة ع  دع ا   نكة   اوية  ديةد دي  ةيو  يوايةة پژوه

گةةإد د الةةة عناصةة  خمتلةة  داةةةتانی  اننةةد قه  ةةان و ضةةدقه  ان و  وقعيتهةةای  کةةانی و   ةةانی  ةةويد   يةةةی قةة اي  ةةی
حةةاکی اةةةة  لبةة  جنبةة  ت  يبةةی و اجيةةاد عتةةای  گةةإد و نتيجةة   هةةم  ةة  دةةةة   ةةد د يةة  دي  ن  ةةويد ا ةةاي  قةة اي  ةةی

  تناةب   ةا تاي کلی ه  ةوي   ستلةع    ی متايةاع دي  يو  يواية يک واقع  واحد اةة. 

  اوي  ديدر داةتان  دع  ع(. داةتان ق  نیر عناص  داةتانیر يوايةر کليدواژه:
  

                                                           
1 a.nazari@hum.ikiu.ac.ir   
2 alirezanazari80@gmail.com   
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(1) 
 واژه شناسی طمع از منظر قرآن کرمي

 ر1.  يوم  اويی4
  اهدان ةيستان و  لوچستانر داناگا کاي ناةی اي د الياع و  عاي  اةا یر 

 ر2.   مي خماويپوي  يين   د1
  اهدان ةيستان و  لوچستانر داناگا کاي ناةی اي د الياع و  عاي  اةا یر 

 چکيده:
اةة ک  دي کتب لغة و دي ق  ن کة مي  عةانی  ترةاوتی چةون ا يةد و حة   دايد.  مء صرة و حالتی دي نرا  د ی 

هد  ا  اياع اين  قال    يةی تطا   واژگان  ة  کةاي يعتة  دي قة  ن و واژگةان ع  ةی  ة  کةاي يعتة  دي ع هنة  لغةاع اةةة. 
 ي دي قةة  ن  ةة  کةةاي يعتةة   41دايد  واژ   مةةء ايةةن  قالةة   ةة   ةةيو  حتليلةةی  عةةانی خمتلةة   مةةء يا   يةةةی کةة د  و  يةةان  ةةی

.  يةة  نرسةةانی اةةةة کةة   ياةةرتين کةةاي  د  ن ا يةةد و 1.  ي وی حمةةالر 1. حةة  ر 1. ا يةةدوايیر 4اةةةة کةة  دي  عنةةای 
  ي و اةة.

نتيجةة  ايةةن کةة   عنةةای  الةةب  مةةء دي قةة  ن  عنةةی ا يةةد اةةةة کةة  کةةا ا  تتةةاد    عنةةای لغةةوی و اصةةطاحی و عا يانةة  
و    ندی   د  اةة.  نا  اين  يارتين  عنای  ة  کةاي يعتة   عنةای ا يةدوايی اةةة. واژ    مء اةة ک      عنای ح  

 ح   و يجا    عنوان واژگان  رتاد  و واژ  أیس و اةتغنا واژگان  تتاد  مء دي ق  ن ک مي هستند. 
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(1) 
 های ادبی عالمه طباطبايی در تفسري امليزان  بررسی تالش

 ر1د. حسني  هتدی
 اةتادايي داناگا   لي  عايسر  و ه 

 چکيده
عنوان ملةةرتين ترسةةإ  ةةيعی دي عصةة  حاضةة  مهةةواي   ويدتوجةة  پژوهاةةگ ان و  رسةة ان  ةةود    ةة « امليةةةان»ةةةن   ترسةةإ گ ان

اةةةةة.  ن ةةة  مکنةةةون دي ي  ايةةةن اثةةة  اي مشنةةةد  طةةة ع  ةةةود  اةةةةة ايةةةن اةةةةة کةةة  ايةةةن ترسةةةإ ا  نةةةوع ترسةةةإ قةةة  ن  ةةة  قةةة  ن 
ا  نكة  اد ةی دايای جايگةا  اي مشنةدی نيسةة؛  لکة    پژوهاةی دقية  دي « امليةةان»  د و    ی  عتقدند ک  ترسةإ   ی

هةای ايةن  رسة   ةةيت اةةة.  توان    نکاع  ا یر ص عیر َنوی و لغوی پةی  ة د کة   ةود گةوايی تواانيی اين ترسإ  ی
ترسةةإ  ةةود  ةة ای  ةة ع  عنةةای  خ دهةةد کةة  عا ةة   با بةةايی دينگاينةةد  دي ايةةن  قالةة   ةة   ن اةةةة م  ةة  ايةةن ةةةیال اپةةة

های  اةهوي  ة ای تبيةني  عنةای يةک کلمة  ا   لغتنا ة   ة    اجعة  ديکناي عا   اةة؟   د  مل   هايی  يو  چ  ا  يک واژ 
  ةةةياط  ةة د   يةةان  عنةةای لغةةة ا    يةة   ايع قةة  نر  يةةان  عنةةای لغةةة ا    يةة  عهةةم عةة  ر اةةةتراد  ا ةةة   ةةيو  ملةة    ی

کنةةد. نگاينةةد  دي ايةةن   ايع. دي کنةةاي ايةةن ةةة   ةةيو  عا ةة  ا  ا ةةعاي ع  ةةی نيةةة  ةة ای  يةةان  عنةةای کلمةةاع اةةةتراد   ی
 نکةةةاع   يةةةةی  ةةة  کلمةةةاع  عةةةانی  ةةة ع دي عا ةةة  های  ةةةيو    يةةةةی ضةةةمن حتليلةةةی توصةةةيری ۀ قالةةة    اةةةةتراد  ا   ةةةيو

  کةةاي  ةةود ترسةإ دي  با بةةايی عا ة  کةة  لغةةوی  نةا ء  ةة  مه نةني پةة دا د؛  ی ترسةةإ ايةن لغةةوی و َنةوی صةة عیر  ا ةیر
 .کند  ی ا اي  اةة   د 

 های اد ی.   ترسإ امليةانر عا    با بايیر جلو واژگان کليدی
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 تبيني ديدگاه ابن هشام در مورد حرف ابء سببی و أتثري آن در ترمجه آايت قرآن کرمي

 )بررسی موردی ترمجه معزی و آيتی(
 ر1د. حسني  هتدی

 اةتادايي داناگا   لي  عايسر  و ه 
 چکيده

  يةةان ا   يةةد نيکةةو ای ت مجةة  ۀايا   ةة ای  ةةرتجم هةة  دايد وجةةود کةة مي قةة  ن ۀای کةة   ةةني ترسةةإ و تةة جم   عنايةةة  ةة  يا طةة 
  نةةة ا  ةةةک  ملةةةرتين  ةةة  نيةةةة  قصةةةد   ن دي و   ةةةد اپيبنةةةد  بةةةدأ   ن دةةةةتويی قواعةةةد  ةةة  و   ةةةةد امجةةةاع يةةةک  ةةة  تراةةةةإ
اةةة کة  دي قة  ن کة مي  «  ظ»حة و  جةّ  و ا   يةان  هنةار حة     عةانی  ة  توجة  اصةول اين ا  يکی. کند ةا ی  عادل

مجلةة ( و      مجل  4دو  ةةرتجم قةة  نر  يتةةی کةةاي  د عةة اوان و  عةةانی خمتلرةةی دايد. هةةد  ا  ايةةن پةةژوهشر   ةةنايی   عملکةة د
گإی ا  تراةةةةإ و  نةةةا ء    اين   ملةةة   ةةةةببّية اةةةةة؛  نةةةا«  ظ»اي ی حةةة    لركی( دي   گةةة دان و  عةةةادلال  حتةةةة 1 عةةةّةی

  يةةةی و نقةةد  دةةةتويی دو   ن  بةةدأ و  قصةةد و   يوش اةةةتق ائی و توصةةيری حتليلةةی و  ةة  اةةةاس ديةةدگا  ا ةةن هاةةاعر   
ا ن هااع  عتقد اةةة اولي  يةد  عنةای  .اةة  د  پ دا ت  « ظ» ج ّ  ح   ةببية  عنای ا   عّةی و  يتی ۀدو ت جم

تعليةة  و ةةةببية يا حتةةةة عنةةوان ةةةببية  ويد و ونيةةةاي  يةةان ايةةن  عنةةةا و  عةةانی ديگةة  مه ةةةون اةةةتعانة و  قا لةة  ترةةةاوع 
  دلي  اپيبنةدی  ة دهةد علةإ م اينکة   ة  های پژوهش ناان  ی ةا ی ماظ گ دد. ايعت  وجود دايد و اين ا    يد دي  عادل

 ولةةی دايد؛ منةةود  عةةةی ۀةةةا ی دي تةة جم قولر ملةةرتين  عادل دايی دي نقةة  قواعةةد دةةةتويی   ن  بةةدأ و يعايةةة اصةة  ا انةةة
 دةةةتويی قواعةةد يعايةةة  ة  عةةاو   يتةةی ۀتةة جم  ةا   مهةةني  ةة  هسةةة  ةاک يو   عيةةاي   ن کنةةونیر های ت مجةة  دي چةون
  نةة ا تةةوان  ی يو ايةةن ا  اةةةة؛ اپيبنةةد  ياةةرت نيةةة يو  دةةةتويی قواعةةد  ةة  و  ةةود  نةديةةک  قصةةد   ن  ةة   ياةةرت  بةةدأر   ن
 ت  دانسة. ةليا و ت   أنوس ای ت مج 

 ةببيةر ا ن هااع.«  ظ»ترسإر ت مج ر ح   ج ر  کليد واژگان:
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 ماليسم در ده داستان کواته قرآن کرمي های مينی نقد و بررسی شاخصه

 ر اةتاد گ و    ن و اد ياع ع  یر داناگا   واي  ی. دکرت حا د صدقی4
 داناجوی دکرتی   ن و اد ياع ع  یر داناگا   واي  ی ر1. ع  ان  عتاحيان1

 چکيده:
 عة دی  ة   نحصة  هةایويژگی   بر داةتانی اد ياع دي ظهوي نو اد ی گون  عنوان    داةتانکر اي  السيم ينی داةتان
- ةی مشةاي  ة  ةبک اد ی اين  ي  هایويژگی ا  اجيا  و ةادگی. کند ی  تماية هاداةتان انواع ديگ  ا  يا  ن ک  دايد

-هةةای  ايدی   داةةةتان ةةباهة پژوهاةةگ ان ا     ةةی  وي  ةة  کةة  اةةةة   ةةد  کةةومهی هةةایداةةةتان کةة مي قةة  ن يود. دي

  ائةةد ر قةة  ن   قةة  ر کةةوم  د  داةةةتان  اليسةةم دي ينةةی هةةای ا صةة واکةةاوای  جسةةتاي هةةد  ايةةن.  ةةال دايد  ينةةی هةةای
اةةة و ديپةی  ن اةةة  ة    يةةی  حتليلةی ةة توصيری يويک دی عي (   و   و  قلمر که ر  ويدر دو صاعاع من ر  ر
- پة دا د. ايعتة و  يةةان انطبةاط  هنةا   هةم   اليسةم ينةی هةای ا صة    قة  ن کةوم  هایداةتان تراوع و ا رتاک وجو 

هةای کةوم  قة  نر دي   اليسةم و داةةتانهةای  ينةیاةاةةی  یلرة  هةایدهةد کة    وجةود ترةاوعهای اين پژوهش ناان  ی
 ية ا   توجة   ة  ترةاوع دي ديون  اية  و  .ان يةد  اليسةم ينةی هةا ياتةوان ايةن داةةتانظةاه یر منةی هةای ةباهة کناي    ی

هةةای کةةةوم  قةة  ن   ايةةةن هةةای اد ةةةیر داةةةتانعنصةة    ةةةان و  کةةان و وجةةةود  يايةة پةة دا یر حمتةةوار   صةةية و   صةةةية
 ةبک قا   انطباط نيسة.

    اي .اجيا ر ديون  اليسمر  ينی هایق  نر  ا ص  کوم  های اليسمر داةتان داةتان  ينی :واژه کليد
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 تفاسري شيعیبررسی رؤيت خدا از منظر شيعه اب تکيه برشواهد آايت قرآنی و 

 ردکرت   تتی قائمی. 4
 اةتاد متاع گ و    ن و اد ياع ع  یر داناکد  اد ياع و علوع انسانیر داناگا   وعلی ةينا مهدان

 ر1ن گا دا ل . 1
 داناجوی دوي  دکرتی ي ت    ن و اد ياع ع  ی داناگا   وعلی مهدان

 چکيده: 
ديةةدن اي عةةدع ديةةدن حةة  تعةةالیر چةة   ةة  صةةويع جمسةةم و عيةيکةةیر و چةة  دي هيئتةةی يوحةةانی اي مسبوليسةةتی مهةةواي  ا کةةان 

ها دي ادواي خمتل  ميخيی  ود  و حةا کنجکةاوی انسةان دي ياةةتای انية   ةدن يکی ا   وايد حبث   انگية  يان انسان
هةای خمتلةة  دينةةی و  ةةآهبی  ة  دليةة  خمتلةة ر  ةةود  ة  واقعيةةة و حقيقةةة ا ة  يا   انگي تةة  اةةةة.  ةة  وجةود   ةةدن ع قةة 

 نجةةة   ةةة  ظهةةةوي  ياظ و نكةةة ايع  ترةةةاوتی دي ايةةةن  ي   ةةةد  کةةة  گةةةاهی ضةةةد و نقةةةيض هةةةم و گةةةاهی نقةةةاط  اةةةرتکی  هةةةم 
انةةد. جسةةتاي حاضة    تکيةة   ةة   ايع ق  نةی و ترسةةإ  هنةةا  ة   ةةوي اعةةمر کة  ا ةةاي   سةةتقيم  ة  ايةةن  وضةةوع داينةةد و دا ةت 

ان ا   طن تراةإ  يعی     وي ا صر نسبة    ديدن  دار    صويع توصةيری_ حتليلةی  ة  واکةاوی ايةن ديدگا   يعي
هةای دينةی  عصةو ني علةيهم السةاعر های  ة تبيف و   ةو  ت ين دةتاويد اين پژوهش   اةاس  ي  سئل  پ دا ت  اةة.  هم

ک  نری  سيد و مه نةني عةدع قائة   ةدن اعتةا و     دعدع تواانيی ديدن  داوند  تعال توةيف انساهنا دي دو دنيا  ی
  جوايع و  سيم  دا يا    دنبال دايد.

 .ق  ن ک مير يؤيةر  دار  يعيانر  واهد نقلی کلمات کليدی:
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 العتوم امين اثر "الشياطني رؤوس"قرآن در رمان  جتلی

 ک دةتان داناگا  ع  ی اد ياع و   ن گ و  اةتادايي ر1پوي لعةية  يضا حممد. 4

 ک دةتان داناگا  ع  ی اد ياع اي د کاي ناةی ر داناجوی2انديی   ثد. 1

 چکيده:

 حتةی کة   يةا م. گةإد ةی ملة   قة  ن کة مي ا  خمتل  صويهتای     ود نو ت  های دي ايدنی  اع  و نويسند  العتوع امين
   يةةةی صةةدد دي کةة  اوةةةة أتليرةةاع ا  يکةةی« يؤوس الاةةيا ني»ي ةةان . هسةةتند قةة  ن ا    گ عتةة  مهةة  او هةةایي ةةان اةةةم
کةة مي  قةة  ن    سةةلماانن مهةة   عنةةوی ايتبةةاط دي ة چاةةم  اةاةةةاي  وی  وي دي قةة  ن کةةايگإیهسةةتيم.  ةة   ن دي قةة  ن  لةةی
 أتثإگةةآايی حةةدود  ةة   ةةنا ة کةة   يةةا ا   سةةلمان اديبةةان  وي دي قةة  ن کةةاي  د حتليةة  و   يةةةی کةة  گرةةة  يةةد و دايد
 دي يا  ةآکوي نويسةندهی  ةيو  م دايد نكة  دي حتقية  کة  ايةن. اةةة امهيةة حةائة ايا ةدر ةی  سةلماانن اد يةاع دي قة  ن
 ي ةان دي وی کة   يدهةد ناةان و اةةة گ عتة  صةويع حتليلةی توصةيری   يوش کنةدر   يةةی و حتلية  قة  ن  ة دن کاي   

 عبةاياع ق  نةی ا   ينةا تنی کةاي  د دوع قة  نر ا   ستقيم قول نق  اول  اةة گ عت  مل   ک مي ق  ن ا  يو   ة      آکوي
 .  إ  و علسری و اد ی  نا ت   د  کتب  يان دي ق  ن انع هدعمند ةک  ةوع و

 ر أمين العتوع.«يؤوس الايا ني»ق  نر ي ان   لی ها:کليدواژه
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 )منونه موردی واژه الناس( اخلطابالقرآن الکرمي و حتليل 

  دکرتای  طالعاع و پژوهش های اةا ی( 1ةيد احسن حسينید. 
 :مقدمه

قةة ن هةةای  تمةةادی دي  سةةّ ع و  ةةادکا ی و دي  تةةّ ع و تلةةخ کةةا یر دي هةةداية و نةةوي و دي گم اهةةی و مييکةةی  ةة  
يةد قة ن عصة  نةةول قة  ن کة مي دانسةة. ا  عاصةل  نةةول م الن علمةاظ و  ا  گآ ت  اةة و حقيقتا  يد ملرتين ق ن يا  

عقهاظ و انديامندان و  تکلمني و عاةر  اين ا ة اةا ی  صويع تعليم و تعلّةم دي جهةة عهةم صةحيح حمتةوای قة  ن  
 ةويژ  قة  ن کة مي ک مي و   دقة دي  يو  های  طاب  ن دي تاش و تکاپو  ود  اند.  ية ا تةد ّ  و مّ ة  دي نصوصةني و 

   يو ی ک   قصود کاع الی اةة يا دي هداية و ةعادع و يةةاندن  ة دع  ة   يا ةش و ا نيةة  ةادی و  عنةوی؛ اثة  
خبةةش و کايةةةا   ةةود  اةةةة. و يةةةالة ايةةن ا ةة   طةةإ  ةة  عهةةد  چنةةني علمةةائی  ةةود  م  بةةادا ايةةن  ايةة  حيةةاع دنيةةوی و 

ی انيوای اصةةحاب  ةةدعی قةة اي گ عتةة  و ا ةةة اةةةا ی و ةةةاي   لةة  ا ةة وی دي گةةإو داي کةة  عهمةةی هةةا و   دا ةةة هةةا
نةةويپ ع و   ن    دايد.  يةة ا کةة   ةود قةة  ن کةة مي و يةةةول ا ةةني  ن  ة ای ا ةةة اةةةا ی و ةةةاي   ةة دع  ديگة  يا ا  هةةداية و

 يمحة و  إ و   کة هستند.
م کة  تةديّن  ةةود يا    ديةد نكةة   پيوةةت   لة  نيا  نةةد   گاةة صةادقان  دي پ تةةو تةاش هةای ةةةل  صةاحل  ةی   ةةند.

دي عهةةم کلةةی ديةةن اةةةاع و عقةة   ن قا ةة  ادياک  ةة ای ا ةةة اةةةا ی و ةةةاي   ةة دع جهةةان مناينةةد؛   گاةةتی  ةة  حاکميةةة 
 طلةة  و  ةةا  نةةا ع و ةةةيط   خبةةش قةة  ن کةة مي  ةة  متةةاع قلةةوب و عقةةول  ةة  مهةة ا  تسةة إ  ن دي متةةاع جمةةالع حيةةاع  اةة    

 و اعم ا  اجتماع و اقتصاد و ةياةة و ا اط.ا عاد  ادی و  عنوی 
 دون  ک چنني  ي انی حتق  خبش وواهد  ود  گ    دا نت قلب ةليم و ا ا  دي عم  و تةد ّ  و مّ ة  دي الرةاظ 
و حمتوا و  راهيم ق  ن ک مي. ک     ح   ود  اند و هستند علمةاظ و اندياةمندان  ةو ن و خملصةی کة    اةةت  ا   رةاهيم 

احاع و گون  های  طاب ق  ن ک مي؛ هداية و نويانية ق  ن ک مي يا  يس  و مهواي   هة  عقة  و قلةب  ا ةء و اصط
 و هداية پآي ی؛ ةا گاي ک د  اند.

 يکةةی ا  ايةةن نکةةاع ظ يةة  و نکتةة  ةةةن  و  تا انةة ؛   يةةةی اصةةطاع کلمةة " النةةاس" دي  طةةاب قةة  ن کةة مي  ةةی   ةةد.
ا  جهاع ع اوانی  ويد  طةاب  داونةد  تعةال و  اةمول احکةاع و عقايةد و ا ة  وهنةی ک  کلم " الناس" اي لرظ "  دع" 

هةةا و  بقةةاع خمتلرةةی ا  خمةةا بني قةة  ن کةة مي قةة اي گ عتةة  اةةةة. کةة  ناةةان ا   عجةةة  ةةودن ايةةن کةةاع الةةی  ةة ای  ةة دع  ةةويد 
  طاب اةة.

  اةةةة کةة   ةةا   انةةواع جنبةة  هةةای وجةة 11وجةة  اي 42 ةة  قةةول ةةةيو ی دي التقةةان   يةةةی انةةواع  طةةا ع قةة  ن کةة مي  ةة 
 ا ی و  يانی و َنوی دي   ن و اد ياع ع ب  ی  ود.   ای  وال دي  طاب ق  نی کلم " ُق "      ص نبی  کة ع 
اةاع ک  منكوي تا ي  و تعكيم  قاع ايمجند اياان ک  ع ةتاد  الی و دي ديايعة و ا ةاه کةاع الةی کةا ا  عصةوع و 
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  کاع نبی  ک ع   کلم " أَقوُل لکم"  تمةاية گ ديةد . و   ايةن  ةيو  ی  طةاب  ةود و  ة دع يا  ة  ا انة داي اةة م ا
      طاب انئ  گ داند.

دي حتلي   طا ع ق  نیر گون  های ع اوان و  تعددی    کاي گ عتة   ةد  کة  مهگةی ناةان ا  وحيةانی  ةودن قة  ن کة مي و 
مي   حةال و هةوای انةواع خما بةاع  ةود دي  ةنت جا عة  کة   تاةک  ا   ية   مه ا  و ق ين  ودن  ستم  و  داوع قة  ن کة  

  ا ةةاط و عقايةةد خمتلةة  اةةةة؛  واجةة   ةةی  ةةومير کةة  ةيةةا و خمتصةة ا  ةة  ةکةة   ةةوايدی ا   گسةةرتد  ای ا   بقةةاع  ةة دع
 اين قبي  ا اي   ی کنيم.

و ةعرصةةةدط و ا انةةةةرنری کةةةآب و    طةةةاب  ةةة دع دي نعمةةةة و نقمةةةةر ا  وهنةةةیراحرتاع و اک اعرتبجيةةة  و حتقإر ةةةدع
 يانةةةةر هاکةةةة و عةةةآاب م عاحةةةة و ثةةةوابر  کةةةاي گةةةإی انةةةواع  ةةة اهني و اةةةةتدلل هةةةا  ةةة  ع ا ةةةوي حةةةال  ةةة دع  ةةةويد 
 طابر ا  عت  و يمحةة و عةدل و حکمةة و وةةعة م نقمةة و ينة  و  صةيبةر ا  اصةاع و تغيةإ ان سةا انی هةا 

عةا و تقةوا و ا انةة دايی م  يانةة و ةةتم و عصةيان و انع  ةانیر ا    ة  ش م محاية و ا ةداد و  صةاحلر ا  وليةة و و 
و  اةةةايع و  ةةةواعظ م انةةةآاي و اعةةةآاي و ا وةةةال و وعةةةد  و وعيةةةد و جمةةةا اع اناهةةةانر ا  نيا  نةةةدی عةةةامل خملوقةةةاع و  ةةةی 

 ل ةة   ا  نيةةا ی  ةةودر ا  مجةةال و جةةال و يضةةاية و حةةّب و  ةةوط و ع عةةان و قناعةةة و انةةا م وحاةةة و تبةةاهی و 
جممةةةةاع گ عتةةةة  م  بهمةةةةاع و حمکمةةةةاع و  تاةةةةاملاع و حةةةةال و حةةةة اع و  طلةةةة  و  قيةةةةد و عةةةةاع و  ةةةةا  و انةةةةةخ و 
 نسةةوحمل و تقةةدمي و م ةةإ و  ةةرب و اناةةاظ و اةةةترهاع و وصةة  و عصةة  و حقيقةةة و جمةةا  و کنايةة  و تاةةبي  و اةةةتعاي  و 

ايةب و خما ةب ...( و  ة  تعبةإ قة  ن کة مي " و لقةد ضة  نا اجيا  و ا ناب و ا  حص  و ا تصا  و اجيا  و قسةم و ا   
 21يوعللناس عی هآا الق  ن  ن کّ   و  لعّلهم يتآّک ون". 

دي  طةةاب کلمـه" النـاس" اي اصــطالح" مـردم"    نةد  دي ايةن  قةال و  ةة  ع ا ةوي انةدک  ايةة  پژوهاةی  ةود قصةد   يةةةی
 ق اي داد  اع ک   ی گمان  الی ا  ا کال و نقد وواهد  ود.  ق  ن ک مي يا ا  ديد و اعقی م حدودی نوين  ويد  داق 
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 ايدگريی زابن عربی و ساختار زابن قرآن

 ر1 لظ ايةني أمحد اجلواه لد. 
 دکرتای ترسإ تطبيقی ا  جا عة املصطری العاملية

 چکيده: 
ع  ةی ان ل  ةد  اةةةر  ة ای عهةم قة  ن و   ةنايی    رةاهيم  ن نيةا   ة  ايدگةإی ع  یر   ن ق  ن اةةة و قة  ن  ة    ن 

تةةةوان ا  دو  اويةةة  اي يويکةةة د  ةةةدنك  قةةة ايدادر يويکةةة د   نةةةیر هةةةد ر  سةةةإ و نتيجةةة     ن ع  ةةةی اةةةةة. هةةة    ن يا  ی
و...( و کةايک دگ ا کة   کندر يويک د ةا تايگ ا اي قاعد  حموي  صة   و َنةو و  ا ةة  ايدگإی يا  ا ص  ی –ايدده 

نو ةةةةةنت(  ةةةةةويد توجةةةةة   ةةةةةود  -گرةةةةةنت   وانةةةةةدن-گرتگةةةةةو حمةةةةةوي اةةةةةةة و ايتبةةةةةاط  ةةةةةراهی و داد و ةةةةةةتد   نةةةةةی   ةةةةةنيدن
 دهد.  ق اي ی

 ةة  ويةةةژ   «نةةوع  اةة « »َو َ ةةا أيَةةةلَناَک يلّ َکاعةةةي لِلناةةةاسِ »ةةةا تاي   نةةی قةة  ن ايتبةةةاط تنگةةاتنگی   اد يةةاع کليةة  خما بةةةان 
َو »و مهة  عهةم اةةةر « گرتةايی» -  د ةی -ای  ود دايد. ةا تاي   نةی  الةب  ة  قة  ن ةةا تاي تةود خما بان وستني 

 ةة ط  ا ةةة ةةة ن  ةة   قتتةةای حةةال خما ةةب اةةةةر و هةة  کةةا  ةة  ع ا ةةوي « َ ةةا أيَةةةلَنا ِ ةةن َيُةةةولب يلّ  ِِلَسةةاِن َقوِ ةةِ ...
  ود.  ند  ی مل   حال و دي حد دانش و ديک  ود و  يةان ايتبا ش    نت ق  ن ا   ن

نةةوع ةةةا تاي   نةةی قةة  ن ةةةه  و وتنةةء و عةة اگإی  ن ةةةه  و يوان و قا ةة  دةرتةةةی  ةة ای عا ةة  خما بةةان  ةةود اةةةةر 
؛ نةةوع ةةةا تاي   نةةی قةة  ن   توجةة   ةة  گسةةرت  خما بةةان و دا نةة  «َو َلَقةةد َيساةة اَنُ   ِِلَسةةاِنکَ »ر «َوَلَقةةد َيساةة اَن الُقةة  َن لِلةةآِّک ِ »

 يةةد دايای ويژگةةی و  صوصةةياع  - دي نكةة  گةة عنت ايةةن پةةيش عةة ض کةة  قةة  ن  ةة ای مهةة  اعةة اد و مهةة    اهناةةةة  -  نةةی
ای   د ک   تواند اين دا نة  و گسةرت  يا پو ةش دهةد. و   توجة   ة  عصة  نةةول و  ة اييف ع هنگةی و  ةواهد ميخيةی  ويژ 

توجةة   ةة  يويکةة د  ةةراهی قةة  ن  ةةا يا دي عهةةم  ن   يةةد عةةدع  وجةةودر قةة  ن  ةة    ن  ةةراهی ان ل  ةةد  اةةةة.  ةة  نكةة   ی
 دچاي  اک   واهد ک د. ق ائة  ستم  و انا   ق  نر  ا يا دي عهم   ن ع  ی تواانت   واهد ک د.

 ة د؛ ايتبةةاط تنگاتنة  ايةةن  گرتمةان(  يةةد مل    - ة ای ايدگةةإی   ن ع  ةی ا  قةةالبی کة  قةة  ن  ة  ن ان ل  ةةد   قالةب گرتگةةو
 کند.   ی ايدگإی و   و ش   ن ع  ی يا   ای  ا  ا ص-گرتايی(ر يويک د ايددهی  دو ق  ن و   ن

های عهةةم و ترسةةإ قةة  ن يا  ةة ای  ةةا  ةةةان  واهةةد کةة در دليةة  عةة اوان  ةة ون  توجةة   ةة  ةةةا تاي قةة  نر  سةةيايی ا  د ةةوايی 
دا     يةةةی امجةةالی گرتةةايی  تنةةی و ديون  تنةةیر  ةة  گرتةةايی  ةةودن قةة  ن ايائةة   ةةد  اةةةةر دي ايةةن  قةةال ةةةعی  ةةد  ا تةة

 ای   ای عهم  ن  يان کنيم.  يودن ق  نر يوش و  تد ايدگإی   ن ع  ی يا    اةاس ةا تاي   نی ق  ن و  قد  
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(67) 
 کرمي قرآن در صالة اب آن مهنشينی رابطه بر أتکيد اب زکاة ژهمعناشناسی وا

 ر کاي ناةی اي د   ن و اد ياع ع  یر داناگا   لي  عايسر  و ه  1 ه ا ييرب .4
 ر داناياي گ و    ن و اد ياع ع  یر داناگا   لي  عايسر  و ه  2حسني  هتدید. . 1

 ملخص: 

د قة  ن کة مي دو هةای پ  سةا   ناةی اةةة کة  نقةش  همةی دي عهةم قة  ن دايد. ا  واژ  ای ا  دانش   ن  ا    ناةی  عنا
  کةةاع و عةة دی و  عنةةوی عبةةادتی منةةا  ولةةی اةةةة؛ اةةةاع ديةةن عةة وع ا  هةة دو  کةةاع و منةةا .   ةةد  ی صةةاا و  کةةاا ۀواژ

 دي  ايدی نقةةةش و   ةةةد  ی اةةةةاع ديةةةن عةةة ائض ا  هةةة دو  ياکةةة  ا .   ةةةد  ی اجتمةةةاعی و اقتصةةةادی و  عنةةةوی عبةةةادی
 و   يةةةی  ة   کةاا ۀ ا   ضة ويع دايد م ضةمن  يةان  عنا ناةةی واژ مهني  ة  تعةالی  نةدگان و يعةء  اةکاع جا عة  دايد

 کة  اين اةةة  ن    اپةخ ديپی پژوهش اين ک  ةیالی ت ين  هم.  ود پ دا ت  ق  ن دي صاا ۀواژ    ن ناينی هم حتلي 
دي تعةةالی  نةةدگان داينةةد؟ دي دو چةة  أتثةةإی  اند و ايةةن ناةةني  ةةد  يگ  هميکةةد   کةة مي قةة  ن دي صةةاا و  کةةاا ۀواژ دو چةة ا

 ناةينی هم ا   ن ة . اةةة  ةد  صةاا ۀواژ ناني هم  ويد 17 دي اةة يعت   کاي  کاا ۀ ويدی ک  واژ 11ق  ن ک مي ا  
و تةةة ک   ةةةود  ی  نةةةدگان ي ةةةد و اپکةةةی  عةةةث دو هةةة   کةةةاع و منةةةا  ع يتةةة  دو کةةة  اةةةةة ايةةةن  ةةةود  ی  اةةة ص دو  ن

دو يا دي گة و  ناةينی  قبوليةة هة  کةداع ا   ن  ويی ک  ايةن هم  ود؛    دو  عث عدع  قبولية ديگ ی  ی ه کداع ا  اين
 تاة يح  ة  ا تةدا حتليلةی توصةيری و اةةتق ائی ۀاياع ديگة ی قة اي داد  اةةة. نگاينةدگان دي ايةن  قالة    اةةتراد  ا   ةيو

 دهند.  دو يا  ويد   يةی دقي  ق اي  ی ناينی  ن هم ۀيا يف ةپا و پ دا ند  ی  کاا  عنای
 ناينی صاار  کاا. ق  ن ک مير  عنا ناةیر هم واژگان کليدی:
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(65) 
 بررسی ميزان اپيبندی به منت اصلی در ترمجه ماموستا هژار از قرآن 

 (بر اساس نظريه آنتوان برمن)
 ر 1. ةايا ا ا ی4

   ن و اد ياع ع  یر داناگا  پياع نوي   کة ک  اناا ر اي انکاي ناةی اي د 
 ر 2علی اکرب امحدید. . 1

 ک  اناا ر اي ان  کة   داناگا  پياع نوياةتادايي و  دي  گ و    ن و اد ياع ع  یر 
 چکيده

  ةود  اةةة و امهيةة حةائة و توجة   ةويد دية    ا   لتهةا ديگة  ع هنة  و  داب     ةنايی   ای  يو  ای عنوان    ت مج 
 علةم  بةدأگ ا دي يويکة د نك ية  پة دا ان و   عةدايان مجلة  ا . اةةة  قصةدگ ا و  بةدأگ ا عنةوان   يويکة د دايای ت مج  اين

  ةةةکنی هةةةايی کةةة  ةةةةا ة ا " يخيةةةة  ةةةکنان  گ اياةةةهای"عنةةةوان     ةةةويش نك يةةة  دي وی. اةةةةة  ةةة  ن  نتةةةوان ت مجةةة 
  ا وةةتا . يگويةد ةة ن  ی  ودر اصلی ت مج  ا   دن  اي   وجب ک   ی دهند اياع  ويش ت مج  های دي  رتمجان

   ن  ةة  کةة مي يا قةة  ن کةة  اةةةة اي انةةی کةة د  ن تةةواانی و    دةةةة  رتمجةةان ا " هةةژاي"  ةة   اةةهوي  ةة عکندی عبةةدال محن
 .   ع ينی ک د  اةة يا  يبا  نت اين کا ی اعجا  جنب  ک  گون  ای منود ؛    ت مج   يبايی  سياي َنو    و ک دی

 اصةلی دي  ةنت  ة  هةژاي  ا وةةتا اپيبنةدی  يةان   يةی    توصيریر –حتليلی يوش ا  اةتراد    م اةة  ن     قال  اين
 .  يةی ق اي دهد  ويد يا  ن    ن" يخية  کنان  گ اياهای" نك ي     ا اي    ا تدا دي ک   پ دا د ق  ن ت مج 

 يخية  کنان  گ اياهای    نر  نتوان هژاير  ا وةتا ت مج ر ق  نر :کليدی واژگان
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(61) 
 شناسی ترمجه جزء اول قرآن کرمي در ترمجه ماموستا هژاريی بررسی جنبه های زيبا

 ر 1. ةايا ا ا ی4
 ک  اناا ر اي انکاي ناةی اي د   ن و اد ياع ع  یر داناگا  پياع نوي   کة  

 ر 2علی اکرب امحدید. . 1
 ک  اناا ر اي ان  کة   داناگا  پياع نوياةتادايي و  دي  گ و    ن و اد ياع ع  یر 

 چکيده

و  قةة  ن  يبا ناةةةی. اةةةة انسةةان   نةةی و ديونةةی احسةةاس انرعةةال و نرةةا انبسةةاط علةة  کاةة  و   يةةةی  يبا ناةةةیر
 انسان  ديونی  احساةاع انرعال دي أتثإگآاي عوا   و عل  کا  و ق  ن  يان و کاع هن  و مجال  ناةايی  ن ت مج 

 .است آ  به کشش و

  يبةايی    ةويداي ةةا تاي چة  ا    ن يةک دي واحةد عبايع و  رهوع يک  دانيم ک  اةة ت مج  ای صحيح و  يبا ت مج 
 ت مجةةةة   نةةةةا  اين .اةةةةةة قةةةة  ن يوع   خما ةةةةب  ةةةةني  عنةةةةايی ايتبةةةةاط   قةةةة ايی  وجةةةةب کةةةة مير قةةةة  ن ت مجةةةة  نةةةةوع ايةةةةن و اةةةةةة

  ةةاع ر توةةةيف کةة مي ُکةة دی قةة  ن ت مجةة   ةة   نر منونةة  هةةای ا   ةةی تةةوان کةة  اةةةة  ترةةاوع صةةحيح ت مجةة     يبا ناةةةان 
 پةژوهش ايةن  هةم هةد  واقةء دي . ة د انع" هةژاي"  ة   اةهوي   عکندی عبدال محن  ا وةتا اي انی ُک د  رتجم و نويسند 

 جنبة  کة  هةژاي  ا وةةتا ت مجة  دي قة  ن - اول جةظ  يبا ناةی های جنب    يةی    توصيری حتليلی يوش   ک  اةة اين
 دي واقةةء و کنةةد   يةةةی منةةود  اةةةةر    ع ينةةی  ةةيو  وکةةن ملةةرتين  ةة  يا  يبةةا  ةةنت ايةةن  هنةة  و  وةةةيقی کا ةةیر اعجةةا 
 و کةةة د    قةةة اي مهةةةاهنگی هةةةايی چةةة   عنةةةا و لرةةةظ  ةةةني َنةةةوی  يبةةةا  ةةة   ةةةودن يوان عةةةني دي وی ت مجةةة  ايةةةن کةةة  دهةةةد ناةةةان

 .منود  اةة حرظ يا ق  ن   ن ويژ  ةا تاي

 اول. جةظ هژاير  ا وةتا ت مج ر  يبا ناةیر ق  نر :کليدی واژگان
  

                                                           
1 sara383000@gmail.com   
2 akbar463@yahoo.com   

mailto:sara383000@gmail.com
mailto:akbar463@yahoo.com


 املل صاع الرايةية

 

 

461 

(61) 
 احوال و اغراض مسند در سوره مبارکه واقعه

 ر .   مي حممدی4
   و ت  کاي ناةی اي د ي ت    ن و اد ياع ع  یر داناگا  ک دةتانر اي اندانش 

 ر . ةتاي  دوةة   ادی1
 دانش   و ت  کاي ناةی اي د ي ت    ن و اد ياع ع  یر داناگا  ک دةتانر اي ان

 چکيده:
 ةةود. دي ثةإ هة  چة   ياةةرت ةة ن دي دل  ةی ةدون  ةک کا ةی کةة   ة   يبةايی هةای  ا ةةی  ياةةت   ةد  اةةة  عةةث م

اين  صو   ی توان    کتاب  قدس ق  ن ک مي ک    وجود قد ة  ايدر دي مهة    ةان هةا نةو و مثةإ گةآاي اةةة ا ةاي   
گةآايد و هةيک کةاع   ک د. ق  ن دايای لطاي   ا ی  نحص     ع دی اةة ک     يوع و يوان  ةنوند  مثةإ  سةةايی  ةی

حة و ل ةة و  يبةايی الرةاظ و عمة   عةانی  ة  اپی  ن منةی يةةد.  ياةرت کتةاب هةای  ا ةیر صة عی و ديگ ی دي عصا
َنوی   تکي       ن ق  ن ملي   د  اند. يکی ا  ةوي  های قة  ن کة مي کة  ايةن  يبةايی هةای  ا ةی دي  ن منةداي  ةد  

 اةةر ةوي   بايک  واقع  اةة.
دايای نکةةةاع ظ يةةة  و  ا ةةةی اةةةةة و  ةةة  صةةةويع  ةةةو ون و    حةةةوادث  نايةةةن ةةةةوي  عةةةاو   ةةة  حمقةةة   ةةةودن قيا ةةةة و 

 هنگةةی  نسةةجم و پيوةةةت   يةةان الرةةاظ و مثةةإ گةةآايی  ةةگ   دي  عةةانیر خما ةةب يا  ةة  تةةد   هةة  چةة   ياةةرت دي وجةةو  
و  ا ی  ايع ةوي  ايد  ةد  عة ا  ةی  وانةد. يکةی ا  ايةن وجةو   ا ةی دي  سةندهای  ايع ايةن ةةوي   ةود منةايی کة د  

 يبايی  ن يا صةد چنةدان کة د  اةةة.  سةند يکةی ا  دو يکةن اصةلی مجلة   ةربی اةةة کة   ة   سةند الية  اةةناد داد   ةی 
  ود. ا   ن جايی ک   سند يکی ا   باحث  هم علم  عانی اةةر  اهود اةة و دي  يان  طالب  ود  نی اةة. 

ي   بايک  واقع    تکي   ة  احةوال و ا ة اض  سةند حتليلی نکاع  ا ی ةو  -ا  اين يو پژوهش حاض       يةی توصيری
ا تصا  ايعت  اةة و  ی کو د م      يةی  يبايی  ناةی کاي  د اين صنعة  عنوی دي  ايع اين ةوي    اةتناد  ة  

  ا ی  پ دا د م ديي   م   ای ا  عصاحة و  ا ة يا    يوی ق  ن پژوهان  گاايد.  -   آ و  نا ء ق  نی
 ق  ن ک مير ةوي  واقع ر علم  عانیر  سند.  ه ها:کليدواژ 
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(68) 
 در قرآن کرمي یشناسپديده "تضمني حنوي" از منظر سبک  یشناسی زيباي

 سوره های أنعام و أعراف( ی)مطالعه مورد
 ر1ی. صاع الدين عبد4

 .مهدانداناياي گ و    ن و اد ياع ع يبر داناگا   و عل  ةينار 
 ر. جواد حممد اد 1

  و عل  ةينار مهدان. دکرتی   ن و اد ياع ع يبر داناگا 

 چکيده
ايةةن اصةةطاع  اي ةةد.تتةةمني َنةةول يةةک پديةةد  ةةةبک  ةةنا يت اةةةة کةة  دي اثةة   ةة و  ا  َنةةو   ن هنجةةاي تاةةّ ص  ةة 

لركةةاي ععلةةی دي  عنةةای حقيقةةی اش  ا   ن ايةةن اةةةة کةة  يةةد و  قصةةود يکةة  ا  پديةةد  هةةای أتويةة  و ترسةةإ  ةة  مشةةاي  ةةی
 ةةود ةةةپا ععلةةی ديگةة  کةة   ناةةةب    ن اةةةةر مهةة ا    ةکةة     ةةی ا   تعلقةةاتش مةةاظ گةة دد. ايةةن پديةةد   ةةدلي  قصةةد 

 سا د  لي  ک  دي ق  ن ک مي دايدر وجه  ةبکی  اص     ةوي  هال  ن خبايد  اةةر لآا  قال  حاض  تةاش کة د  
حتليل   ة    يةةی ايةن پديةد  دي دو ةةوي  انعةاع و اعة ا   پة دا د.    ينةد ايةن جسةتاي حةاکی  –  يو  توصير  اةة م  

ا   ن اةةة کة  تتةةمني "ععة  دي  عنةای ععةة  ديگة "  ياةرتين  سةةا د يا دي ايةن دو ةةوي  دا ةةت  اةةة و  همةرتين عائةةد  
 ر اجيا  و ترسإ  عنی اةة. مشولية  عناي  -عاو     تک اي  داي  و جلب توج  خما ب -  ن

 ةوي  های انعاع واع ا ر   ناي   داي ر تتمني َنولر وحتلي    ين. کليد واژه ها:
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(63) 
 فراء "معانی القرآن"بررسی و حتليل شواهد قرانی در کتاب 

  رنا انديی ُ . 4
 داناجوی کاي ناةی اي د   ن و اد ياع ع  ی داناگا  ک دةتان

  ر1امحد هنإاع دکرت. 1
 داناگا  ک دةتان ايي گ و  اد ياع ع  یراةتاد

 چکيده
ا و  ک اي حييی  ن  ايد ع اظر  اه  ت ين عامل کوع  و  گا  ت ين عةامل َنةویر لغةویر اد ةی و ا   رسة ان اهة  ةةنة قة ن دوع 

جةا ء تةة ين کتةةاب  اةةتم   ة  نکةةاع اد ةةیر لغةةةر َنةةو و و اواية  قةة ن ةةةوع هجةة ی اةةة. کتةةاب    عةةانی القةة  ن(( وی 
 ا ةةة قةة  ن کةة مي اةةةة. و ا   يةةا کةة  ايةةن کتةةاب  ةة  عنةةوان نقطةة  عطرةةی دي حتةةول لغةةةر  ا ةةة و ترسةةإ  ع عةةی  ةةد  
اةةةةر امهيةةة ع اوانةةةی دي  طالعةةاع لغةةةوی و  ا ةةی دايد و قةةة  ن پژوهةةان يا  ةةة   ةةود نيا  نةةةد کةة د  اةةةةة. عةة اظ يکةةةی ا  

ی  ةود يا ا  ملية  ايةن کتةابر  ةنا ة و   ةو ش قة  نر نکةاع اد ةیر لغةة و َنةو و  ا ةة دانسةت  اةةة.  انگية  هةا
ک  ا    ي   ن  ی توان    اعجا  ق  ن اني   د. يوش ع اظ دي کتاب  عانی القة  ن ةکة  هة  ةةوي  و ت تيةب  ايع مهة ا  

   ترسإ و ةک  نکاع َنوی و  ا ی  ن اةة.
او ا   ايع يوحةةب ش قةة  نر اثةة  او يا  ةة  تنديسةةی  عنةةوی  بةةدل ةةةا ت  و جةةان م   ای  ةة   هنةةا  دي حقيقةةة الةةاع پةةآي ی

 اي ع اظ توانسةت   ة  انگيةة   ةود ا  ملية  ايةن   -4خبايد  اةة. ةوال هايی ک  دي اين  ي   ط ع  ی  ودر عبايتند ا  
 اي اثة  -1 ةیر َنةوی و  ا ةی يا  يةان منةود ؟  اي ع اظ دي مه   ايع ق ان نکةاع اد-1کتاب ک  ترسإ  ود  دةة اي د؟ 

اي مشنةةد عةة اظ ت مجةة  اةةةة اي ترسةةإ؟ کتةةاب    عةةانی القةة  ن(( يکةةی ا   نةةا ء ة  ةةاي ا  علةةوع ع  ةةی اةةةة ا ةةا  تاةةةران  
پژوهاگ ان کمرت    اين  ويد پ دا ت  اندر ايةن پةژوهش  ة   ن اةةة م جلةو  هةای پنهةان و پيةدای الةاع پةآي ی عة اظ يا ا  

حتليلی    اين ةوال هةا اپةةخ داد   -  ن ک مي  ويد   يةی ق اي دهدرةعی  ی  ود ک  دي اين پژوهش   يوش توصيریق
  ود م ياهگاای حمققان دي   ين  پژوهش های ق  نی   د.

 .ع اظر  عانی الق انر  واهد ق  نی واژگان کليدی:
  

                                                           
a.nohairat@uok.ac.ir 

1   
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(23) 
  استدالل به قواعد زابنی در ارزايبی قراائت قرآنی

 (البيان جممع تفسري :بررسی)منونه مورد 

 ر 1 ق ی محيدد. 
 حديث( و ق  ن علوع  گ و  هت ان داناگا  علمی عتو هيأع

 چکيده:
 قةةةي  ( اةةةة. حق ا ربيةةا  پ ميانتقةةال  ةةنت قةة  ن کةة   إدي  سةة یخيةةمي  یتةةيواقع ی ةةوانش الرةةاظ و عبةةاياع ق  نةة ةيةةريک

و  لةةة    يةةاهلل عل یاةةةاع  صةةل ا ربيةةق ائةةة ا  جانةةب پ ويدگةةاي  ةة  پ کيةةةو   يةة    کيةةعقةةيف  ةة   ديةة ن اةةةة کةة  قةة  ن جم
  ةةد. پةةا ا   ديةة ةةوانش عبةةاياتش پد ةيةةريدي ک یگةةونگوان  یوةةةّلم( ان ل  ةةد  اةةةة؛ ا ةةا پةةا ا  نةةةول  نر ق ائةةة هةةا

مه ةةون  گةة يد یکنةةاي عةةوا لوجةةود دايد دي   یهةة    نةة عةةةيخمتلةة  اَعةة اب کةة  دي  ب یهةةا و لجةة  هةةا شينةةةول قةة  نر گةةو 
.   گآ ةةة   ةةان  ةة  ديةةدي ق ائةةة قةة  ن گ د ی وجةةب  ةة و  ا تاعةةات ینبةةودن نقطةة  و ِاعةة اب و عائةةم وقةة  و ةةةجاوند

ط(ر 111 ع  یمةيط(ر ا و ک   ةن جُماهةد متَ 176 ع  ب يمه ون ا ن قُت یا تا  اعةود   د. عاملان نيا یگدا ن  و گسرتد 
دي  قةةاع اةةةتق اى قةة اائع ة علةةى ي ةةم ا ةةتا  انةةواع  هنةةا ة  گةة انيط( و د111 ع  ط(ر ا ةةن جةةةيى616ع ةة  يا ى  ع 

وجةةو  يا  نيةةانةةد ا د يا   ةداععان کو ةة   ةةى اةة ص ةةةا ند.   ةيةةوجةةو  ا ةتا  يا ن اي    دنةد و ةةةعى ک دنةةد م جهةةاع 
دي  ینةةوع  ةةوانش الرةةاظ و عبةةاياع ق  نةة إأتثةة  يةةد   قةة اائع عاةة ا(  نحصةة  ةةةا ند.  ةة  دل ايدي هرةةة  قةة اائع ةةةبعة( 

 دية  إا  اقةداع  ة  ترسة شيق اي گ عت  اةة؛ چة   نکة   رسة  پة ةي سأل   ويد توج   رس ان  سلمان ن نيا عراي  إترس
 نيةدهةد. ا  ا ی ةود قة اي  ة إترسة ی عنةا کة  کةداع  ةوانش و ق ائةة يا اةةاس و  بنةا نييا يو ن ةا در  ةد یإ  نت ترس

ا ةة  ةةةبب  ةةد م  رسةة ان  نيةةاةةةة. ا عتةة ايجةةا ء قةة  ن  ةة   وضةةوع قةة اائع ا تصةةا   إا  تراةةة یتةةوجه يور خبةةش قا ةة 
 ی. ا ةوعلنةديا   هنةا ةة ن  گو   ي ةويد توجة  قة اي دهنةد و  ة  ترصة عاي  إ ي  دي ضمن ترسة نييا دي ا ی باحث  تنوع

 رسةة ان اةةةة کةة    ةةکايا دو خبةةش  نيةةط( ا  مجلةة  ا211 ع  یالةةةاع  ربةةة ني اةةهوي  ةة  ا ةة یعتةة   ةةن حسةةن  ربةةة
 باحث ا تصا  داد  اةةة. او دي خبةش وسةةر  ني   ا« امّجة»و « الق ائة» یکل  نيعناو   ي ود يا ة إجمةّا ا  ترس

گةاي ةةةهار ع اتةةة  ا  قةةة اائع   نيةةةا ۀپ دا تةةة  و  هنةةةا يا گةةةةايش کةةة د  اةةةةة. گسةةةرت عاي وجةةةود ا    ع ةةة   ةةةوانش هةةةا و قةةة اائ
 ۀا  صةةحاب یکةةيقةة اائع  سةةتند  ةة   ةيةةاعةةةون  ةة  قةة اائع هرتگانةة  و دهگانةة ر قةة اائع  ةةاة و ن ی اةةهوي اةةةةر  ربةةة

  يةنيا   ن قة اائع يا تب کيةهة   یهي سةتنداع تةوج« اُمّجةة» ويد توجة  قة اي داد  اةةة. او دي خبةش  ةي  ( يا ن ا ربيپ
مه ةةون واژ   یخمتلةة  داناةة یاهةةا دي حةةو   هةة یا  ا اعةةاع و  گةةاه یعيوةةة ۀگسةةرت  ةيةة سةةتنداع ن نيةةکةة د  اةةةة. ا

قة اائع  ةويد توجة  او  ةود  اةةة و  نيا ی ود. اي  گآاي  یيا  ا     إترس ثريص   و َنور  ا ةر حد ری ناة
   یقةةة  نر مهةةةاهنگ عاي    یجسةةةت  اةةةةة کةةة  ا  مجلةةة   هنةةةا  طا قةةةة و مهةةةاهنگ یي اي ي   نيةةةدي ا یخمتلرةةة یايهةةةايا   ع

                                                           
1 bagheri.h@ut.ac.irْْْ
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 ی ةنت  ةنا ت  يةاةةة. حتل ثيةو اةةتراد  ا  احاد ی  ا عاي ع  ة ی طا قة   لغةر مهاهنگ ری  ن ع   اعيقواعد اد 
توانةد  یقة اائع ةةود جسةت  اةةة  ة ۀاي  ةگآايان یدي داوي  ی  ن ع   ی  قواعد اد  یمهاهنگ ط ک  او ا  ضا   ی وايد

 ق اائع کمک کند. ۀدي حو  یإ و ترس ی باحث دةتوي   ن    باحث علوع ق  ن وندي   يو ن  دن پ
  ربةی. الةاع ا ني البيانر جممء ع  یر   ن قواعد ق اائعر ت جيح ق اائعر ا تا  :کليدواژه ها
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(26) 
 گرای هليدی اب تکيه بر فرانقش بينافردی در قرآن کرمي شبررسی رويکرد نق

 مرمي( مبارکه سوره 61-03)مطالعه موردی: آايت 
 ر 1.   مي   يری4

 داناجوی کاي ناةی اي د اد ياع ع  یر داناگا  ک دةتانر ةنند ر اي ان
 ر 2. مجي  جعر ی1

 اةتادايي گ و    ن و اد ياع ع  یر داناگا  ک دةتانر ةنند ر اي ان
 چکيده 

 ةة    يةةةی  عنةةةا و  -انگليسةةی اةةةة ناةةةان ة  ةةةناس کةة  يکةةی ا    ن- نةةد  ايکةةة  هليةةدی گةة ای نكةةاعدةةةتوي نقةةش
هليةةدی ةةة  ةةةطح  عنةةا  عةة انقش( يا دي نك يةة   ةةود » پةة دا در  رهةةوع   ن دي ا عةةاد خمتلةة   ةة  اةةةاس  ةة اييف جا عةة   ةةی

 هپلةوان نةژاد و و ية  « . عة انقش  تنةی.1. عة انقش  ينةاع دی؛ 1. عة انقش اندياةگانی؛ 4ةا د کة  عبايتنةد ا     ط ع  ی
 نةد هليةدیر   تکية  حتليلةی دي چهةايچوب دةةتوي نكةاع -ن پژوهش   اةتراد  ا  يوش توصةيری. اي(21  4111نژادر 

ی  ةة مي کةة  داةةةتان حتةة ع  ةة مي دي ايةةن  ايع ةکةة  ی  بايکةة ةةةوي «  46-19»  ةة  عةة انقش  ينةةاع دی  ةة  حتليةة   ايع 
ديدگاهاةان نسةبة  ة  کةنش ايتبةا ی پ دا د. ع انقش  يناع دی کيرية تعا   و يوا يف اع اد   يکةديگ  و  د  اةةر  ی

اي ةد. نتةاي  حاصة  ا  ايةن پةژوهش حةاکی ا   ن اةةة کة  کةاي  د اععةال  اضةی يا   يةی ک د  و دي نكةاع وجة  حتقة   ةی
کنةدر وديگةةايش  يارتين  سا د يا دي اين  ايع دا ت  اةةر ک  قطعية و واقعی  ودن داةتان حت ع   مي يا  يان  ةی

  وج   ةربی ملة   جسةت  و ناةانگ   لةی عكمةة  ةال  اةةة کة   ي ديگة  ا   عجةةاع  ةويش و  يان حوادث  يارت ا
دهةةةد و تعةةةدد عةةةا ان گرتمةةةان و يا طةةة  تنگاتنةةة  و نةديةةةک  هنةةةا   يکةةةديگ  يا دي اععةةةال کا ةةةی و يعتايياةةةان  ةةةرب  ةةةی

     جست  ةا ت  و حتول انديا  يا    اي غان  ويد  اةة.
 ی   مي.ع انقش  يناع دی ر هليدیر ةوي  گ ار ناةی نقش  ن کليد واژها:

  

                                                           
1 m.sharifi.sd@gmail.com   
2 j.jafari@uok.ac.ir   

mailto:m.sharifi.sd@gmail.com
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 خاور شناسان و پژوهش های قرآنی آهنا

 ر1عايوط يةولی
 ر داناگا  ک دةتانر ةنند کاي ناس اي د   ن واد ياع ع ب

 چکيده
گةإی انةد . تبيةني وحتلة   بةةانی و اندياة  هةای ةةا گاي وانةةا گاي دي ي  ديةن اةةاع  دهتاةةة کةة  ديحةال اجيةاد اي  ةک   

پةةيش ع ضةةهای قةة  ن پژوهةةان  إ سةةلمان ا   هةةم تةة ين وضةة ويی تةة ين  باحةةث دي حةةو    طالعةةاع ق  نةةی اةةةة . ا مجلةة   
کسانی کة  دي ةةد  هةای گآ ةت   ة  ويةژ  دي عصة  حاضة   ة   طالعةاع وةةيعی دي ي  قة  ن دةةة  د  انةد و  ناةا  وي  

هسةةتند .  طالعةة  و  ةةنايی   مليرةةاع وحتقيقةةاع  هنةةا  وجةةب عهةةم ديةةةة ا  اهةةدا  گوانگةةونی  ةةد  انةةد  اوي ناةةةان 
  هنا  يگ دد.

 اين  قال  کو ای اةة دي ايائ   همرتين پژوهش های ق  نی  اوي  ناةان ديةد  های ا إ .
 .پژوهش ها و طالعاع ق  نی – اوي ناةان  –ق  ن  واژگان کليدی:

  

                                                           
1 dabirarabi82@gmail.com   

mailto:dabirarabi82@gmail.com
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 اولوالعزم( امرباني: پیمورد ه)مطالع املنثور درّ الو  یطرب  ريتفس اتيلياسرائ ینقد و بررس

 ر1ینص    إ  ن. 4
   ديس داناگا  و د إ رعايةی اد ياع اي د کاي ناةی

 ریعطا املاة. 1
 عايةیر  ديس داناگا  و د إ کاي ناةی اي د اد ياع

 دهيچک
يةةةوحمل و  ی ةة ا یاةةةاعر حمملةة ني بةة نيةة ةة  د یهةةودي یها ةيا    صةة ی عتةة دنيةةاکةة ع  ( و گ و  ا ربيةةا  يحلةةة پ پةةا

  اعةةاع ةةةا ت  و  اعريليا  اةةة ائ یدايعةة اهم   ةةد. خبةةش    یق  نةة إتراةةة ژ يةة ةة  و  ی ةة  ع هنةة  اةةةا  اعيلينرةةوة اةةة ائ
 ةيةن یو  رّسة ان ق  نة عتنةداياع يا  اة ینياةاع    ع هن  د ني ب نيپ دا تة اه  کتاب  ودند و دي کسوع تكاه     د

 إدو ترسةة یو يو دياملنوةةوي ةةة ی ةةرب  إوايد ک دنةةد.  ترسةة شي ةةو   یق  نةة إيا  ةة  تراةةة عايان واةةةت   ن يوا اي واةةةت  و 
ا   یا ي و اپ   عةة ديا ةان منانةد  نيةکة  ا  ا  ةةا د ی هنةا  اة ص  ة عايا  يوا یک  ترحص و دقة نك  دي    ة  اند یق  ن

 ی ة  نقةد و   يةة یلةيحتل-یريتوصة یکة دي. پژوهش حاض      ن اةة م   يو اةة عت ايها يا    دان یلياة ائ یها   اع 
يا  یلياةة ائ یها نروة و يةوحمل   اع  ةانياولوالعةع  پ دا د و   ا ربانيپ ی ندگ ا ونإ و دي املنووي پ ی رب  إترس اعيلياة ائ

 إکة  دي ترسة  ی  اعة عايحجةم يوا نياةرت ي ن اةة ک    انگ يپژوهش   یها عت ايناان دهد.  ا ربانيپ نيا یدي يا  ندگ
اةةةةر اعةةةون   اولةةوالعةع وجةةود دايدر    ةةوط  ةة   وعةةان حتةة ع  نةةوع ع(  ا ربانيةةپ ی نةةدگ ا ةةونإ دياملنوةةوي پ إو ترسةة ی ةةرب 
 ع(ر ميحتة ع ا ة اهاةةحاط ع(  ة   ع ع(ر انتسةاب ة ةح حتة  ميةة  گانة   ة  حتة ع ا ة اه یهةا انتساب ديوه نري  ا

هسةةتند کةة   ناةةأ  یتةةايا  يوا یگةة  يد یها و . . . منونةة   يةةعمالقةة ر    ان ی ع( و ةةةن ر  ةةاج ای سةةا قة حتةة ع  وةةة
 اند. ک د   داييا  پ یاةا  یإ اةة ک  دي  تون ترس یهوديالاع  تون 

 .ميعهد قد ریإ ترس عايدياملنووير يوا ری رب  إترس اعريلياة ائ :یديکل  یها واژه
  

                                                           
1 m.nasri2385@gmail.com   
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 ميقرآن کر  تايآ ليو أتو  ريآن بر تفس ريوأتث یحنو  ليعوامل تعدد حتل

 ر1ة  ةد  عا م  صح ايی
 اي ان  اهدر رانيداناگا  ع هنگ ریع   اعياد و گ و    ن   ياياةتاد

 :دهيچک
 .اةةة    ةويداي یعةوط العةاد  ا ةيّةا  امه رینةيعهم  تةون د ل يو وة ا ةاي ني   عنوان  همرت   يأتو  ریترک اع اةا  دي
 .دن ةةو ی ةة بسةةو حم  يةةا ةةةاي أتو  و  يوةةةا رَنةةو و   چةةون علسةةر ر عقةة ر اصةةولر علةةم اللغةةةر صةة یعلةةو  طةة ريح نيةةدي ا

 مه ةون رعةانیيا ط  علم َنو  وا   ینعلوع اةة؛ چ ا ک     قول عبد القاه  ج جا  يا  ةا شيعلم َنور   ةيّ امه  سلماي 
  ةنا ة جةة یاقة  نر چةاي  ینعهةم  عةا ی ة ا نريکنةد.  نةا  ای ة يفتب  سباةان  ةنا يا  ة  اصة  و هناةة ک    یدنااو ي و 

 ی ةةة  ي ااةةةةة کةةة ر  قاصةةةدر ا  حصةةةاي الرةةةاظر  ةةة یَنةةةو   يةةةلصةةةوي دي الرةةةاظ هسةةةتندر   حتحم رین.  عةةةاسةةةةينعلةةةم َنةةةو 
 عاي   يةةو أتو  إيا   ترسةة یَنةةو   يةةلتعةةدد حت إأتثةة ریلةةيلحت یرييوش توصةة   رميا د يجمةةال کةةوم ر کو ةة نيةة ةةا دي ا د.ن ةةو 

 یلغةو  یا   نر    عنةا شيا ةا پة ةةوي   قة   دايد. ا  یتةاي   ة   يةتک ارتيپژوهشر   و  يلحت ني. اميائمن ی  ية رميق  ن ک  
 ثحة ب ا  ة پوةة مي و  یعنر   نا   نيك ان انصاحب  دگا ير ا  د يو اقساع أتو  يفير اصولر   ا يأتو  یو اصطاح

 .ميپ دا   ی  یاصل
 .ین   ی عنار ةا تايها ریَنو   يلحت  ريأتو  واژه ها: ديکل

  

                                                           
1 f.sahrayi@cfu.ac.ir   

mailto:f.sahrayi@cfu.ac.ir
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 در قرآن کرمي )ع( پريشی داستان حضرت يوسف زمان بررسی مؤلفه

  ر1   اعة ک ميد. . 4
 ر ةنند ر اي انداناگا  ک دةتان گ و    ن و اد ياع ع  یر  اةتادايي

 ر گاويژ  ي . 1
 ر ة د ةر اي انع  ی و اد ياع کاي ناس اي د   ن

ی   ةانی  تةوالی اي  ةإ  تةوالی يويةدادها    عنةا ا ةاي  دايد. نةوع  ةنا تیر  ة  يا طة هةای يوايةةی   ان دي پةژوهش قول 
نكةم   ةانی  عةث اجيةاد   حةی پي يةد  و   ةدن و  کسةة کاي يعتة  دي يةک اثة  يوايةی گةاهی   ديهةمةا ة   انی   

  اجيةاد ا ةتا   يةان   ةان پ ياةی دي داةةتان ی   ةان.  یلرة  ةودحمکم دي کلية ةا ة يوايی و حوادث داةةتان  ةی
ايةةن پةژوهش  ةة   .کنةد ةی قةدع يا دي   ةان  ةةنت يوايةی اجيةةاد  هةةایيوايةة يوايةة و   ةان داةةةتانر انةواع گآ ةت  نگ هةةا و اي

هةای  ة    يةةی ويژگةی اةةنادی صةويع    های   گ عت  ا   نت ق  ن ک ميداد  گ د ويی و   يوش حتليلی –يوش توصيری 
پ ياةةی دي ايةةن دو داةةةتان پةة دا د. نكةةم   ةةانی اي   ةةانةةةا تاي   ةةان دي دو داةةةتان ق  نةةی يوةةة  و اصةةحاب کهةة   ةةی

 عناةةةةة.  کسةةةة   ةةةانر نكةةةم و ت يتةةةب يوايةةةة داةةةةتانر  ةةةول  ةةةدع وجةةةود دايد و هةةة  دو حالةةةة  سةةةياي  ةةة تبيف   
هةای  تمةايةی حوادث  نر تغيإ   ان تقوميیر حوادث تک اي  وند  اي  إ  ک ي دي هة  دو داةةتان وجةود دايد و ويژگةی

    عنص    ان دي ةا ة يوايی  هنا داد  اةة.
 .های ق  نیپ يایر داةتان ناةیر   انيواية  هاواژهکليد

  

                                                           
 

1 sh.karimi@uok.ac.ir   
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 انيجممع الب ريتفس یادب یو بررس یمعرف

 ر1یصادط  قدة حممد
 ینيو علسر   وةس  ا اع مخ یي ت   عاي  اةا  یکاي ناة  یقم و داناجو   يحو   علم 2 لب  ةطح 

 دهيچک
هللا  یاکة ع صةل ی عجةة  نبة نيکتاب عامل و يا  يةاع انسةان  ة  ةةول  داونةد اةةة. قة  ن کة   ةةيت تة    نيت    يگ امنا  ق  ن
 ینيةةنگ نيدي عة  ياةةة. حقةا إنكة ی ةود  و مهة  ا عةاد  ةود  ة ا ةةيم  ة  ق انيعامل و  ل  و ةلم اةةر چ اه يا   يعل

و عصةاحة و  اعيةاةةة. اد  یکتاب  مسةان  نيا اعجا  ا  جنب  هال یکي نيو يوان  ويد   د  و مه نيدلنا یدي کا 
 ةيةقة  ن ن ني رسة  ا دا ةة. و اقة اي  ة  عجةة ا   ويدن  اننةد  ن و  ني ا ة ق  ن ا  مهةان ا تةدال نةةول مهگةان يا  ة  حتسة

ه.ط(  148  توعةال  ی ربةة خي ة ق  ن  دنةد. «یاد  إترس» دةة    اانيتوج  نبود  و چندل ا  ا ینکت    ني   ا
و اةةةتحکاع  طالةةبر اتقةةان و  سةةتند  ةيةةدي جا ع یو ةةةن ع يکةة   ةة  اترةةاط  يال  ةة  انريةة ةةودر جممةةء الب إترسةة دي ةيةةن

دايدر  ةة  ةکةة  نکةةاع  ی اصةة گةةا يجا ر ي ةة   عاي  مي رةةاه يةةنيو تب إترسةة يوش  طالةةب و ميو تنكةة بيةةت ت و ي ةةودنر  ةة
 نيکة د  و ا   داونةد کمةک گ عتة  م چنة  ترکة  تةاش و ايي ة  گرتة   ةود  سة اةانيا پ دا ت  اةة. عاي  یو  ا  یاد 

 عاييوا نةةةولر  ةةود لغةةة و اعةة اب کلمةةاعر اةةةباب إدي ترسةة اةةانيدي ويد. ا  يةةيا  ةة  قلةةم حت   یجةةا ء و  نكمةة إترسةة
ايتبةاط ةةوي  هةال قة  ن   هةم  نيقبة  و  عةد و مه نة عاي     يايتباط ه     ريو احکاع   یوايد ر   ع داةتان هار  عن

و  یچةةون  نةةة الاةةا  یاد ةة إدي جمةةال ترسةة گةة لي طةة ع د ني رسةة   کةة ديکننةةد.  ةة ع حةةال و يو   ی ةة ی  يةةة يا  طةة ع و
جممةةء  إهةةال ترسةة یژگةةي ةةد  نکةةاع  ي  و و  ی قالةة  ةةةع نيةةدي ا یولةة  ةةد  حبةةث و گةة د ويل یدي  قةةالت ی ةةول نيا ةة
   اةة. د توج  مجء  ويل  ود ک  کمرت     ن ی ربة خي  ی   نگا  اد  دي  مک انيالب

 .ی ربة خي وي   انريجممء الب ریاد  إترس رإترس: دييکل  واژگان
  

                                                           
1 moqaddasi.mohammad@gmail.com   
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 دخان  مبارکه  سوره يیسبک آوا یبررس

 ر1ملناع نصإی
 نيقةو  ینيا اع مخ یامللل نيداناگا    رثياي د علوع ق  ن و حد یکاي ناة  یداناجو د إ   و ش و پ ويش و 

 دهيچک
 ی . ا تةدا   تةاوع يو انة ميپة دا ت ی  نة  يةد ةان   اةةتراد  ا  حتل ی  بايک  ی ةبک ةوي  یپژوهش حاض       ية دي
 ةة  دةةةة  یقا ةة  تةةوجه  ي بايکةة ر انةةا و الرةةة  ةة  ظةةاه   ن صةةويع گ عتةة  و ةةةپا دي ةةةطوع خمتلةة ر نتةةا ی ةةةوي  نيةةا

اةةة. دي ةةطح  نياةيپ یها عتة ايو اةةتراد  ا   یا تاخبانة  ة   طالعةاع ک یپژوهش  بتنة نيدي ا  ي  د  اةة. يوش حتق
ةةةوي   یو ايتبةةاط هةة  عنصةة  يا   حمةةوي اصةةل ميتکةة اي دي ةةةطح صةةا ةر  صةةوعر وا  و کلمةة  پةة دا ت ی ةة    يةةة ريةةی وا

 ند ةا ی  بايکة  ی حة و  دي قة  ن و دي ةةوي  یمتةا  نيانگي  ني  یجالب ی س يخبشر  قا ني. دي امي ويد  داق  ق اي داد
ةةوي  وجةود دايد  نيةک  انواع تکة اي دي ةةطوع صةا ةر  صةوع و کلمة  دي ا  ميعتايدةة  ج ينت نيصويع گ عة و    ا

هسةةتند دي  ديةةکةة  ا  حةة و  أتک« ع»و « ن». حةة و  گةة دد یةةةوي   ةة ی ةةدن خما ةةب  ةة  هةةد  اصةةل کرتيو  عةةث نةةةد
  داوند    خما بان  ود اةة. یها ادايه ةينوع ا  تک اير ناانگ  قطع نيتک اي  د  اند و ا اييةوي   س نيا
 .تک اي – هن   نكم –عاصل    - ی  ن  يحتل -ةوي  د ان  - ی ناة ةبک واژه ها: ديکل

  

                                                           
1 b.nasiri71@gmail.com   
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 دخان  مبارکه  سوره یسبک دستور  یبررس

 ر1ملناع نصإی
 نيقةو  ینيا اع مخ یامللل نيداناگا    رثياي د علوع ق  ن و حد یکاي ناة  یداناجو د إ   و ش و پ ويش و 

   دهيچک
پةةژوهش  نيةةدي ا  يةةةةةوي   بايکةة  د ةةان صةةويع  گ عةةة. يوش حتق یةةةبک دةةةتوي  ی  يةةة ا ةةونإ حبةةث پ   يةةحتق نيةةا دي
 بايکةة ر انةةا و  ی ةةةوي  نيةةا ی  ةةود. ا تةةدا   تةةاوع يو انةة  نياةةيپ یها عتةة ايو اةةةتراد  ا   یا  ةة   طالعةةاع کتاخبانةة  ی بتنةة

 ی ةة  دةةةة   ةةد  اةةةة. حمةةوي اصةةل یقا ةة  تةةوجه  يتةةاالرةةة  ةة  ظةةاه   ن صةةويع گ عتةة  و ةةةپا دي ةةةطوع خمتلةة ر ن
. دي کننةد یانکةاي  ة اياو يا  ويد متسة   قة اي داد   ا ربيق  ن و پ عاياةة ک    ی   ويد  داوند   کسان ی ةوي ر َنو 

 ی ةةد  اةةةة.   اةةةاس   يةةة ی ن توجةة  ع اوانةة یةةةوي ر  ةة  حمةةوي اصةةل نيةةا ی ةةنا ت متةةاع ةةةطوع ةبک یدي   يةةة جةة رينت
ةةةوي   نيةةا  ياهةةدا  اصةة انيةةدي   إو أت ةة مي ةة  نقةةش انةةواع الترةةاع و تقةةد یو واژگةةان ی ةةد  دي خبةةش دةةةتوي  يةةاعا یهةةا

کةةة  وجةةةود   ميدييةةةة عتةةة اي نيةةةو  ةةة  ا ديةةةگ د   يةةةو حتل یتنةةةوع دي کةةةاع   يةةةة ةانيةةةا ةةةاي   ةةةد و نقةةةش الترةةةاع دي  ل يعةةةنت  
 ی کة  ا  ديجة   ی طةالب انية  ی اة ص  ةد کة   داونةد  ة ا نيکاع يا  ل   د  اةة. مه نة  یانيو   یالتراعر تنوع من

 اةتراد  ک د  اةة. إو أت  مي   ويداي اةةر ا  تقد ی لت   ةيامه
 .یةطح دةتوي  –عاصل    - ی  ن  يحتل -ةوي  د ان  - یةبک  ناة :یديکل  واژگان
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(29) 
 دخان  مبارکه  سوره یصرف اي یسطح واژگان ليحتل

 ر1ملناع نصإی
 نيقةو  ینيا اع مخ یامللل نيداناگا    رثياي د علوع ق  ن و حد یکاي ناة  یداناجو د إ   و ش و پ ويش و 

   دهيچک
 ی ةةةةوي  نيةةةا ی ةةةةوي   بايکةةة  د ةةةان  ةةةود. ا تةةةدا   تةةةاوع يو انةةة  یصةةة ع اي یةةةةطح واژگةةةان  يةةةپةةةژوهش حاضةةة   حتل هةةةد 

 ة  دةةة   ةد  اةةة.  یقا ة  تةوجه  ي بايک ر انةا و الرةة  ة  ظةاه   ن صةويع گ عتة  و ةةپا دي ةةطوع خمتلة ر نتةا
انکةاي  اياو يا  ةويد متسة   قة اي داد   ا ربيةو پ نقة   عاياةةة کة    ی   ةويد  داونةد   کسةان ی ةةوي ر َنةو  یحموي اصل

  ي ةد  اةةة. نتةا ی ن توجة  ع اوانة یةوي ر    حمةوي اصةل نيا ی نا ت متاع ةطوع ةبک یدي   ية ج ري. دي نتکنند ی 
 ن   انتقةال  رهةوع انةآاي و تعا ة   داونةد  ی و يا طة  ی   نقش تک اي دي ةطح واژگةان ریناان داد ک  دي ةطح واژگان

  ینايةةوي  کمةک  ةا نيا عاي  یةا   ی   دةة   د ک  تک اي دي ةطح واژگان     ن ج ينت نيخما ب ا اي   د و ا  
 ک د  اةة.
 ی.واژگان  يحتل – ی  ن  يحتل -ةوي  د ان  - یةبک  ناة :یديکل  کلمات
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(03) 
 هبرام پور یدر ترمجه آقا ميحرف )ابء( در قرآن کر  یشناس یمعن

 ر1 اد  ی تق یسيع .1
 ر اي ان ديس هت ان ةيداناگا  ت   یع   اعيگ و    ن و اد   اييدانا

 ر2یگلان  نيحسإ ا  .2
 ر اي ان ديس هت ان ةيداناگا  ت   یع   اعياي د   ن و اد  یکاي ناة  یداناجو 

 دهيچک
د ةةةواي  ايي ةةنكّم ر  سةة ی عةةة کا ةة نيةة   ةةويداي اةةةة و ت مجةة  الرةةاظ دي ا بةةاي نسةةجم و    یا   عةةة کا ةة ميکةة    قةة  ن

 یکةي ة  عنةوان «  ظ»  ن ر حة    نيةدايد.دي ا یتنگةاتنگ یيا طة   ی  دةةتوي   ن ع  ة ميت مجة  قة  ن کة   نةدياةة. ع  
کنةةةد.   یةةةة ة  ةةة یت مجةةة  عايةةةة یکةةةاي  ةةةرتجم يا  ةةة ا  يی عنةةاتنةةةوع  نيةةةاةةةةة کةةة  ا ی عنةةة ةد يةةةة یدايا ریا  حةة و   عةةةان
و « ا »ر « دي عةوض» ر« ية ة  دل»ر«  ل ي   وة»ر«  » یعاية یا   عادل ها«  »ت مج  ح    ی  ا ی رتمجان عاية

پةةژوهش  ن اةةةة کةة    يوش  نيةة. هةةد  اسةةةين یگوانگةةون  ن کةةاع  یيا اةةةتراد  کةة د  انةةد کةة    توجةة   ةة   عةةان«  ةة »
قة  ن ت مجة  کة د  اةةة. ا  مجلة   حة   يا دي نيمل اع پوي چگون  ا یکند ک   قا  ی  ية یا  نك  دةتوي  یليلحت-یريتوص
ةکةة   ةةد  اةةةة کةة  «  »حةة    یر چهةةايد   عنةةا  ةة ا یدةةةتوي  یاةةةة کةة  دي کتةةاب هةةا نيةةکةة   ةة  دةةةة   ةةد  ا  یجينتةا
ملة اع  ی ن  کةاي يعتة  اةةة ا ةا  قةا یچهةايد   عنةا مي ن  ائد اةةة و دي قة  ن کة   ی عنا کيو  ی ن اصل ی عنا ةد ية

 اننةةةد «  »حةةة    يیا   واضةةةء  عنةةةا ی ن توجةةة  دا ةةةت  اةةةةة و دي ت مجةةة     ةةة یعنةةةاپةةةويدي ت مجةةة   ةةةود تنهةةةا  ةةة  نةةة   
ا   یاةةةةتراد  کةةة د  و  ةةة   ةةةو  یدي عايةةةة«  »حةةة    یعنةةةي اةةةا    يیو  صةةةاحبة ا    ا ةةة  هنادهةةةا ةياةةةةتعانة ر ةةةةبب
 دا ت  اةة.  یعملک د  وبت گ يد یدي     و ا د يعهد  ت مج     ن

 ح    ظر ت مج  ر مل اع پوي. ی عان رميق  ن ک   :یديکل  واژگان
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(31) 
 یمتشابه لفظ تايدر آ یواژگان يیجاجبا یشناخت سبک یبررس

 ر1ياةتگو یکرب . 4
  انيا ر اهد یعلوع ق  ند  داناک رميداناگا  علوع و  عاي  ق  ن ک   یع   اعي  ن و اد  ياياةتاد

 ر2یعا م   اه. 1
  انيار  اهد یعلوع ق  ن د داناک إاي د ترس یکاي ناة  یداناجو 

 دهيچک
 یانيةگسسةة دي  ةنت کةاع وح  یعةدع انسةجاع و نةوع انگ يةوجود دايد ک  ظاه ا   عايدي ةبک   یاتيإ تغ ميق  ن ک   دي

 تةةوان یقةة  ن  ةة عاي  ی  نةةإ و   یهةةا و   توجةة   ةة   عةةة   نةة کةة    دقةةة و أت ةة  دي  ن  یدي حةةال دريةة  ی ةة  حسةةاب  ةة
انسةجاع و  ادجيةدي ا ینقةش  ةوث    ةک یداد  اةةة و  ة حملعصةاحة و  ا ةة قة  ن ي  ةيةدي هنا اعيةإ تغ نيک  ا  عةايدي 
اةةةةة کةةة   ميقةةة  ن کةةة   ی ي  چنةةةدوجه یهةةةا یژگةةةيا  و  یکةةةي یةةةةبک اعيةةةإ تغ نيةةةدايد. ا یکةةةاع  مسةةةان  نيةةة ةةةنت ا یوةةةةتگيپ
دي قةة  ن اةةةة کةة   یةةةبک اعيةةإ ا  مجلةة  ا ةةکال تغ یواژگةةان يیاجبةةا. جدإ  ةة   ةةود  گةة یا ةةکال و وجةةو   تعةةدد توانةةد ی ةة

تصةةوي پةةژوهش حاضةة   ةة   ني.  ةةد لبةةد یهةةا يا  ةة دي  ن  ي باحةةث و تةةدق نيةةا  يةةعم  يةةهةةار حتل  ن یدي ويا يی عنةةا  يةةدل
 ی وجةةةةود دي ويا  يةةةةدل يةةةةني ةةةة  تب یلةةةةيحتل-یريو   اةةةةةتراد  ا  يوش توصةةةة ی ناةةةةة  ةةةة  دانةةةةش ةبک  يةةةة نسةةةةة م   تک

 نيةة ةة  ا یق  نةة یهةةا داد  ی.   يةةة پةة دا د ةةد  اةةةة  ی  نةة یةةةا   کةة  ةةةبب   جست   یق  نةة یها  يةة  جرة یواژگةةان يیجاجبةةا
خمتلةةة  مهاننةةةد  ی  نةةة -ی  کمةةةک عوا ةةة  ةةةةبک یانيةةةدي  ةةةنت کةةةاع وح یواژگةةةان يیجاجبةةةا ۀديةةة طلةةةب اةعةةةان دايد کةةة   پد

والتة  صةويع   ی  هد  يةاندن  رهةو  کيتکن نيک  ا اةة. مه نان  يقا   أتو  يی نت  وا هم ری نت واژگان  عةر هم
 اةة. ديجد يی عنا انگ ي   يو دي ه    سةين یتک اي  عحواگ عت  اةة ک   ن 

 .ق  ن ری تاا   لرك ریوژگان يی عةر جاجبا ری ناة ةبک :ها دواژهيکل
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(32) 
 یمتشابه لفظ تايدر آ یو کاهش واژگان شيافزا یشناخت سبک ليحتل

 : سور بقره، هود، عنکبوت(ی)موردپژوه
 ر1ياةتگو یکرب . 4

  انيا ر اهد یعلوع ق  ند  داناک رميداناگا  علوع و  عاي  ق  ن ک   یع   اعي  ن و اد  ياياةتاد
 ر2یعا م   اه. 1

  انيار  اهد یعلوع ق  ن د داناک إاي د ترس یکاي ناة  یداناجو 

 :دهيچک
 یقا   توجة  و  سةا د  ل یع اوان  مإ اةة ک  عل یها و  طالعاع ق  ن دي پژوهش ديا   باحث  ر یکي یلرك  تاا  

تصةةوي پةژوهش حاضةة  قصةةد دايد    نيقة اي نگ عتةة  اةةةة.  ةد ی نةد و علمةة مکنةون  ةةويد پةةژوهش يوش دريةة ن دي کةاع جم
 ةةگ د  يةةنيو تب  يةة ةة  حتل یو علّةة یلةةيحتل -یرييوش توصةة   ةة  يةةو   تک ی ناةةة ا  دانةةش نسةةبتا نوظهةةوي ةبک یإ گ ملةة  

 ی پةةة دا د و  عةةةان ی تاةةةا   لركةةة عايدي   یةةةةبک يةةةإچةةة  ش و تغ ینةةةوع ۀ ةةة   وةةةاب یو کةةةاهش واژگةةةان شي ةةةگ   اعةةةةا
 یلةةيتةةوان حتل ری وي کلةة .  ةة ديةةهةةا يا  ةة  خما ةةب ع ضةة  منا ا   ن کيةةه   یهنرتةة  دي ويا  يةةو دق  يةةو نکةةاع لط ةانةة ي تم

اةةة  ی دين دايد. گرتنة یو نقد اد  ی ناة   ن یريو توص یليحتل یها دي يوش ا يعمدم ي  نينو  ی ناة کدانش ةب
 ۀديةپد کية یگرتمةان ق  نة  ی  نة یاةةتواي  ةد  اةةة کة  ترةاوع دي ةةا تايها یديةکل  عة ض شيپ نيةپژوهش حاض     ا

و   شياعةةا یةةبک کيةناةان داد کة  تکن یق  نة یهةا داد  یيا دايد.   ية ی  ن  يحتل یستگياةة ک   ا ی گ   ةبک
ا  مجلةة  کةةايک د  ی تنةةوع یکايک دهةةا  یو دايا نةةدإ گ یقةة اي  ةة إحتةةة مثةة یو  عتةة ی تنةة توةةةيف عوا ةة  هم یکةةاهش واژگةةان

چة  دي ةةطح واژ  و چة   یةةبک گرتمةان ق  نة يةإکة  تغ نانهسةتند. مه  ی ةنا ت يیبةايو    یايتبةا  ریاکتاةاع ریة ةيانگ
 حساس اةة.  نت ايحساس و  -ةدي ةطح مجل ر  ع

 .ةک  و حآ ر ق  ن ری تاا   لرك ری ناة ةبک :یديکل  کلمات
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(00) 
 کهن قرآن  یها در ترمجه یدستور  یبردار  و گرته یگزين ابزخواين مسأله واژه

 براي منونه( اجلنانروض و  کشف االسرار)مقايسه 
 1اصغ   هبا یی علد. 

 اي ان رر قةوين ي (امللل  ا اع مخييناةتادايي   ن و اد ياع ع يب داناگا   ني
 چکيده
و  ی يبةد کاة  الةة اياةةة.  ی  ق  ن ک مي دي      ة ائ  اي مشند ادب عايةيع    ايا    یکهن عاية  یها  گ دان
گة ر  ة  ةةد  يدکيةک دهة  ا  ية یا  مجل  اين  وي اةة ک  مييخ أتلي  ه  دور    عاصل  یا والرتوع يا   اجلنانيوض 

 یهةاان ةةاليةدي   یعنةين ةةد ر يةة دي اواةةيف ايةر و ا والرتةوع نیهجة   211دي ةةال  یبةديگ دد.  ی    ی ام هج  
 نياةةيهةةا يا ا   وي پن دو اثةة  اي مشنةةدر  نيةةا یة اد ةةاةةةة. ت مجةة  و دقّةة ن اثةة  پ دا تةة يةة  ايةةطر  ةة  أتل 226ط و  241

ن يةانةد. دي ادگاي گآا ت اير    یويو حد یر ع عانیپ  ي ا   سائ  عقه یاثإ ة  ي نإة ةا ت  و دي خبش ترسي ود  تما
 یَنةةو  یهةای ة داي و گ تة  ینةيگة ن دو اثة ر  ة   سةةأل  واژ ية دي اميع قة  ن کة  ايا    ی قالة    مت کةة  ة    گة دان واژگةان مشةةاي 

  التةةةاع قا ةة  توجةة   رتمجةةان  ةة   ةةنت  بةةدأر م يةةکهةةنر  ةة  دل  یهةةاان ت مجةة يةةکةة  دي    یاد يةة. پدميپةة دا   ین دو ت مجةة   يةةدي ا
ن اةةةة کةة  يةةانگ  ايةة  ین   يةةةيةةجةة  ايدايد. نتیهةةا پةة د   ةة   ةة ن یداي   ةةةوع و  تةةداول  ةةود  اةةةة و ا  ا انةةة یحةةدود

 یقا ة   احكة  اةةة؛ ولة یع دي نةد ه  دو  رتجم    يو ةناي  یو توج     ةا تاي ع   یع ق  ناية ا  اةلوب  يتبع
ع دي خبةةش اي يوةةةة کةة  ت مجةة   نياةةةة؛ ا  مهةة يوض اجلنةةانتةة  ا  صةةاحب ينةة اي کةةمي سةة یبةةدين  سةةأل  دي نةةةد  يةةا

 ة    یبةديح  ية تة جيةن ینةيگة دي واژ  کنةد.یجلو   ة يوض اجلنانت  ا  يواناي يکا  الة اي  سوسة  النو ة ااولی(  
 ینوةة  ت مجةة  و  یهةةار دي يوانةةو ةکةة   ةة اد  یإ ترسةة یهةةاکةة  اعةةةدود اةةةةر چنةةان یتبةةاي و  ةةو یعايةةة یهةةاکةةاي  د واژ 

 ت  ةا ت  اةة. کينةد یيا    ةا تاي عاية یو  یاع َنو يو  صوص ی ندرا منود  و مجل ي  جست  ا ینقا
 .يوض اجلنانر ر کا  الة ايی  داي ر گ ت یعر ا داع واژگانايت مج    :یديکل  یهاواژه
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(07) 
 ميدر قرآن کر  یکيدور هرمنوت یبررس

 اب قرآن تايآ انياب سوره و م هيآ انيم
 ر1یعلو  يیاوايپ حمسن

 ر ةنند ر اي انداناگا  ک دةتانگ و    ن و اد ياع ع  یر  اييدانا
 :دهيچک

ا ة   کيةدانةش  نيةيود.ديا ی ن  ة  مشةاي  ة یعهةم  ةنت ا  ايکةان اصةل نةدياةة ک  ع   نيا  دانش نو  ی ا   ا کيه  نوت
ا   یکةةيدايد.  یتنگةاتنگ ايي ةةنت يا طة   سةة إ ةود.لآا   عهةةم و ترسة ی ةة  يو   ةةکاي تبةد کيةنةد یدوي و پنهةان  ة  ا ةة  

 هنةا نقةش قا ة   یو يو ةن ةةا نت  عةان ميقة  ن کة   عاياةةة کة  ديکاة   ة اد   یکيدانش عةوط دوي ه  نةوت ی قول  ها
 کيةه  نوت  يةپةا ا  تع    يةحتق نيةدايد. ديا یا ةکال گوانگةون کيخمتل  ه  نوت یک دهايدوي دي يو  نيدايد. ا یتوجه
  قة  ن  ةوي  و ةوي      يدوي يا ط    ني ود و ةپا ا  انواع ا ی  ينيتب یکيخمتل  ا  دوي ه  نوت ی هايتق   رإو ترس

. ايائة  عهةم يوش  نةد دإ گة  یو کا   قاصد حت ع حة   ةويد حبةث قة اي  ة مي دل دي عهم ق  ن ک   کي   عنوان  ميک  
 یو  ع عتة یعکة   یا هةاين یر  توانةد  تناةةب   عصة  اپةةخ گةو  یعلةوع انسةان ژ يةک    ي د و گسرتش علةوع  ة  و   ی وي 

 پژوهش اةة. نيا یدةة  ويدها نيانسان   د ا   هم ت  
 .ميق  ن ک   ریکيدوي ه  نوت کريه  نوت رإترس واژه ها: ديکل

  

                                                           
1 mpishvaiialavi@yahoo.com   
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(05) 
 ريفهم و تفس نديدر فرآ ها فرض شيو پ یمبان رياتث
 (نيد انيمرتبط اب متول تايآ ريتفس یمطالعه مورد)

 ر1ی ع وع حممد. 4
 نيقةو  رینيا اع مخ یامللل نيداناگا    رثيعلوع ق  ن و حد اي د یکاي ناة  یداناجو 

 ر2ی  اد ةيپ و د. . 1
 قةوين راملللی ا اع مخينی داناگا   ني راةتادايي گ و  علوع ق  ن و حديث

 دهيچک
 تةوان ی اة صر  ة یا  اصةول یإ گ قا ة  انکةاي اةةة؛ ا ةا   ملة   إ ة إعهةم و ترسة نديدي ع   ها ع ض شيو پ ی بان إمث

  يديةةةر حتصة إ ة  ترسة یا يکة د. ل  ة  دةةت  یإ جلةوگ إعهةم و ترسة نةديدي ع   هةا ع ض شيو پ ی بان إا  مث یم حد
ا   ن ةةةة ن   ی تعةةةدد عايکةةة  قةةة  ن دي    یا   وضةةةوعات یکةةةي.   ةةةد ی ةةة إترسةةة نةةةديقبةةة  ا  ويود  ةةة  ع   حيصةةةح ی بةةةان
و  ینيد انيةةة تول ی داونةةةد دي ي  ةةةةبک  نةةةدگ عرايدةةةةت  ا    نيةةة. دي ا  ةةةد ی ةةة «ینةةةيد  انيةةة تول»اةةةةةر  سةةةئل   گرت 
انصةةةواب  ةةةودر  ةةة  دنبةةةال  یهةةةا ة ي  انگ ینيد انيةةةا   تول یاةةةةة.    ةةة َنةةةو  تعا ةةة   ةةة دع    اننر ةةةة ن گرت  نيچنةةة هم
نسةبة  ة   ة دع و  ة دع  ینيد انية.  تول ةود ی سةلمان هةم  ة ینيد انية سئل   ا    تول نيا   ند؛ یا  جا ع    یکا مل  

و  هةةا یعةةدالت یا   ةة یإ  عةةث جلةةوگ  يحقةةوط و تکةةال نيةةا  ا یداينةةد؛  گةةاه یو حقةةوق  يوظةةا ینيد انيةة   تولنسةةبة  ةة
 عايمهةة    إ رسةة ان دي ترسةة یهةةا ع ض شيو پ ی بةةان یکلةة   وي  .  ةة ةةود یا   ةة دع  ةة ینيد انيةةا   تول یةوظاةةةتراد     ةة
 رسة ان نبا ةد.  ة   ني ة ی اةرتک عة ض شيو پ یک   بان   ود یحاص    ی  ان إاند؛ ا تا  دي تراة ق  ن اث گآاي نبود 

 یا نداينةد يا  ة  گونة  یکة     نةاعء  انن ةةا گاي   یتةايا   رسة ان قة  نر  ة   ةا   حرةظ  نةاعء  ةودر   ی    يةد ینك   
 اند ک   ناعء  انن حرظ  ود. ک د   إترس
 .ینيد  اني تول رإترس ع ضر شي بنار پ :ها دواژهيکل

  

                                                           
1 maroufi7513@gmail.com   
2 azadip@isr.ikiu.ac.ir   
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(01) 
 «نورري تفس»خرم دل  یري در ترمجه تفس یزابن یکارکردها  یبررس

 ر1يةول نژاد عبداهلل. د. 4
 داناگا  ک دةتان راةتادايي گ و    ن و اد ياع ع  ی

 ر2یسي  و  وانإ ة. 1
 کاي ناس اي د   ن و اد ياع ع  یر داناگا  ک دةتان

 :دهيچک
دي  يی سةةلمان  ةةود  و هةة  کةةداع ةةةهم  سةةةا اةةمندانيعةة ب  ةةويد توجةة  اند إ ةة یمهةةواي  دي  ةةاد اةةةا  ميقةة  ن کةة   ت مجةة 

ت مجة   انيةانةد. دي   عمةوع  ة دع   دا ةت  ی ة ا یق  نة عايدي جهةة ديک ملةرت   ی ةیث   یدا ةت  انةد و گا هةا یت مجان وح
 ی ةة  مشةةاي  ةة  انيةةوتةةا  و عةةا   اهةة  ةةةنة ا یجةةةو ت مجةة  هةةا لنةةوي    ةةد إپةةا ا  انقةةابر ت مجةة  ترسةة ميقةة  ن کةة   یهةةا

 ریإ ا  يوش ت مجة  ترسةة یإ ا  قة  ن پژوهةان قةة اي گ عتة  اةةة.  ةةرتجم دي ت مجة   ةود   ملةة   گة یاي ييودکة   ةويد توجة   سةة
خلطةةةا  ةةةودن ا ةةةا  ةةة  حکةةةم وکةةةن ا دريةةةمنا ةيةةةيا يعا یجانةةةب ا انتةةةداي  یت مجةةة  يا ايائةةة  دهةةةد و ا    عةةة نياتةةة  إ کةةة د  گ  یةةةع
 یو َنةو  یصة ع یةةا تايها ةيةا ةکالع  عةدع يعا نية ةد  اةةةر ا  مجلة  ا ی رتجم ان واةةت  دچةاي ا ةکالت ری د 

دي ت مجةة   یةةةا   کسةةانيعةةدع  ریضةة وي  إ ةة یهةةا حةةآ  و اضةةاع  ریواژگةةان ی ةةاي  ن  بةةدأ دي ت مجةة ر ضةةع  دي  عةةادل 
  اا  . یعباياع ق  ن

 ةة     يةة  تک« نةةوي إترسةة»یدي حةةد تةةوانر ا ةةکالع ت مجةة  ا ریلةةيحتل یري ةةد  اةةةة  ةة  يوش توصةة ی قالةة  ةةةع  نيةةا دي
ت مجةةة  وعةةةدع انسةةةجاع  ةةةنتر  اةةة ص و پةةةا ا   یةةةةا   کسةةةانيعةةةدع  ةيةةة  ن  بةةةدأ و   ن  قصةةةد و ن ی  نةةة یکايک دهةةةا

 ايائ   ود. ریانهاديو پ نيگة يمنون  ت مج  جا ریو  ية  يحتل
 نوي. إ  ع دلر ترس ریإ ت مج  ترس ری  ن یکايک دها  :یديکل  واژگان

  

                                                           
1 a.rasoulnezhad@uok.ac.ir   
2 nojyanbaba@gmail.com   
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(01) 
 خوشابر یترمجه قرآن استاد مسعود انصار  ینقد و بررس

 ر1یتَلوک یعا وي  یدکرت اندعل
 ر اي انواحد ي    د یرداناگا    اد اةا ر ثيگ و  علوع ق  ن و حد  اييدانا

 دهيچک
 یو قاجةاير  ةاهد ظهةوي ت مجههةا  يدي عصة  صةرو  ژ يةقة  نر  ة  و  یهةاي ةةال  ت مجة  عايةة خيا  مي  یه  چند دي  قا ع

 انةد و  یجنةبش و ح کةة  قة کية  و  و ظهوي تنها دي حةد  نيا ا ا م؛يهست یاپية نيإ      ن   ميا  ق  ن ک   یع اوان
ناةةد. ع ضةة  دههةةا ت مجةة   نكةةوع و   يتبةةد مري ن هسةةت اهدهنتةةة و نقطةة  عطةة ر  ن گونةة  کةة  ا ةة و    ةة کيةةه گةةة  ةة  

ت مجههةةةار انتاةةةاي  نيةةا یةةةةال ر نگةةةايش صةةدها  قالةةة  دي نقةةد و  ع عةةة یحةةةدوداي ةةة دِ اي نوةةوي قةةة  ن دي عاصةةل  نةةة  چنةةدان   
ت مجة  قة  نر تنهةا  نة يدي    یا تصاصة ی  اکةة پژوهاة ی   ة یو يا  انةدا   ايحةو   و أتةة نيةدي ا یجملة  ذصصة نيچند
 نيةةانع هنادهانةةد. ا«ملةةاي ت مجةة  قةة  ن» ن يا یدي عصةة  حاضةة  اةةةة کةة   ةة  ديةةةت انيةة انيا یِ  ن پژوهةةا  هنتةةة قةة   یاةةخب

م چة  انةدا    یک  جا ع  اةةا   دهدياةة و ناان   یو  اد ان یةو  وجب   ةند کيهنتة و جنبش اگ چ  ا  
 ويد  اةةة   دية وي يا پد نية ةد  ا ی عةث نگ انة گ يد یق  ن و   گ دان  ن اي ش و احرتاع قائ  اةة؛ ا ا ا  ةو  ی  ا

 نيو  ة  مهة گ نةديکدي اةا    یا   هنةا دي  ةوايد ع اوانة یاي يو  سة ودإ  ة شي دن پة یت مجهها    مسة تک اي  نيک  ةاع ا
ت مجةة  »نكةة  کةة   ةةعاي نيةةکةة د.   عةةدايان ا  ةيةةپ ه ديةةجد ی وجةةود  سةةند  منةةود و ا  ايائةة  ت مجةة  ا ی ةة  ت مجههةةا ديةة   يةةدل

. کننةةدي نكةوع  طةة ع   اي نوةةوي   ةةد  نکة يا  ا ی ةآکوي يا دي قبةةال اصةة  ت مجة  قةة  نر جةةدا دگا يةةدر ددهنةة یةةة   ة« ةا
  نيةکة  ا   يةدل نية نكوع خمالرندر  ة  ا یندايندر  لک  تنها   ت مجهها یهم هستند ک    اص  ت مج  خمالرت یگ  يا ا گ و  د

  حرةةظ جانةةب دقةةة و ا انةةةر  تواننةةدي واجةة  انةةدر و ه گةةة من یع اوانةة یتهاي  حمةةدود یگونةة  ت مجههةةار دي انتقةةال  عةةان
ت مجة  »ا   ةعاي یو إ توانةد جمةو  پة ی طة ع  ةد  منة  يةا  دل کية کي  ند.  ة   وي نگاينةد  هة عاي   ي رهوع دق انگ ي 

کةة  اگةة    اةةةة نيةةا  نقةة   ی نتقةةدان ت مجةة  هةةا ژ يةةقةة  ن پژوهةةانر  ةة  و  رةة يو عةةدع اةةةتم اي ت مجةة  قةة  ن   ةةدر  لکةة  وظ« ةةا
هة  ت مجة    اية   نةد؛يدي    ة   ةةا نت  هنةا منا یتةآک  دهنةد و ةةع ننةدي  ی وجةود  ة یدي ت مج  هةا يیضعرها و کمبودها

اجةا   داد   ديةجهةةر   ني ة  مهة  ةدرايمه نةان ادا ة   ديةيونةد  بةايک   نيةگاع    جلةو هسةة و ا  کي ریه  چند تک اي 
 ةةة    يم  ةةة  تةةةدي  نةةةديع ضةةة  منا یديةةةجد یو ت مجههةةةا اوينةةةدي  ی ةةة  ت مجةةة  قةةة  ن يو   تةةة ري ةةةود کةةة    رتمجةةةان عاضةةة  و ع ه

 کيگة دد م هة  ميت ةة ی طةوط ق  ةة  اياعمةال  ةود  یا ان إ اةگيپ یاةةتهاية نکة ي. ن  امي ل   ة د يو ا ی ي ان یت مجها
و دةةةتاويد  ی ة     ة   اة   دية  ا ةوي  يةقب نيةکةاي نة  ل ع اةةة و نة  وکةةن.  لکة  دي ا  نية. اا ةديانتاةاي ن يةیت مجة  تک اي 

و  اييهو ةة یگونةة   ةةوايدر داوي   نيةةدي ا یو عقةة  و ِ ةة د مجعةة ریکةة  وجةةدان عمةةو    عةياعتمةةاد کةة د و پةةآ یجا عةة  انسةةان
اگةة  ت مجةة  قةة  ن   ةةد هةةم  ةة   یکنةةد و  ن اثةة  حتةة  یيا نپسةةندد ا   ن اةةةتقبال منةة یو  گةةا  اةةةة و اگةة  اثةة   داييةة  یقاضةة

                                                           
1 nadali_ashoori@yahoo.com 
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ا   یکةةياةةةة کةة   نيةةکنةةد ا  ی ةة ةيةةيا تقو  یا د يةةا نيکةة  چنةة  ی. نکتةة   همةةاةةوديحةةآ    قا ةةةا  گ دونةة  ي  یعةةي ةةوي  ب
هةةاي ةةالر هةةاي  ی هم ت مج  ق  ن اةة ک   وجةب  ةد دي  ة اييق  ن  سأل   س اعيح خيع صهها دي مي  نيدي اانرت 

  ةةد  دي  سةةرت  ديةةپد مهةة   ةةکو  و عكمةةة نيةةتةةوان ا  ا ی اد   ةةود. چگونةة   ةة یت مجةة  دي دا ةةن ع هنةة  و متةةدن اةةةا 
گونة     نيا ینکت  ک  اگ چ  حموي اصل نية  داد؟   صوصاي   توج     ا«ت مج   ا»منود و  عاي یت مج  ق  ن چام پو 

خمتصة   إيةالة  هةمر  ة   ة ع و ترسة نيا   رتمجان دي جنب ا یاي ي س یق  ن اةة؛ ول عاي  گ دان   ریعلم یکايها
و  ةوايد  ی ا ة ریَنةو  ریصة ع ی ة ع نکتههةا ايواژههةا  ی عةان انية  إنكة گ يد حاعيتوض ی    ةيو ن عاي رص    اي
 یِ کة  اعةونة  ميکنة  ی. البتة  کتمةان منةسةةياصة  ت مجة  ن گةا يو اي ش  هنةا کمةرت ا  جا ةيهم پ دا تند ک  امه یگ  يد ايي س
کننةد؛ ا ةا ا    دايةپ شيگة ا«ت مجة   ةا» ة  مسةة  ةعاي ی عةث  ةد    ة إت مجهها دي ظ   ة  ده  ا ة نيا  حد ا شي 
 یاةةة و قةد ت یق  نة یداناةها نيرت ي اعة   ةد کة  اصة    گة دان قة  ن کة  ا  قتةا دي   ة   کةاي  د ديةهةم نبا قةةيحق نيا

 ن  یاةههايعلة  و ي  دية  -کة  قطعةاي هسةة-هسةة يی ادهةاياةتم اي دا ت    ةد و اگة  ا ديهةاي ةال  دايد مه نان  
       منود. يا هايک د و نواقص و کاةت  داييا پ
 ةا اعةةود   ةد   یِ جا عة  اةةا  یِ و ع هنگة ی عنةو  اثإ      شي وع  و وتا   عاص  ک  ا  ة  ده  پ یا  ت مجهها یکي

 ی و ةا   اةةة کة  ا  مهو نةان  ةاعع یِ و ق  ن پژو  توامنند جناب اةتاد  سةعود انصةاي   ت ياةة ت مج  ق  ن  رتجم ع ه
يا هةةم دي   یگةة  يحاضةة  اةةةة کةة  ت مجةة   وي دي اةةان د  مجةةان ةةة ة کةةوش عصةةپ کةةاي و  رت  سةةندگاني ةةآهب و ا  نو 

عةواتح  إدي چهةاي جلةدر ت مجة  ترسة یکاا   خماة    إتوان ت مج  ترس ی ود دايد ک  ا  مجل   هنا   یکايان   پ  ي علم
  اوانعة یا   قال  هةا دي  نريدي ة  جلد يا انع   د. عاو     ا یدانانا   حقوط  صوص نيدي چهاي جملد و تدو   يال

 نيةةجمموعة  ا یکةة د کة   ع عةة  داي ةيةچنةةد ت مجة  قةة  ن ن ی اةةتاي يو  و«یداناةنا   قةة  ن و قة  ن پژوهةة»دي اةةانيقة  ن پژوهانة  ا
و دي 4176يا دي ةةةةال شيچةةةاپ ت مجةةة  قةةة  ن  ةةةو  نياولةةة اةةةانيکنةةةد. ا  یيا  لةةةب  ةةة یگةةة  ي وير نگةةةايش  قالةةة   رصةةة  د

 ةيةن گة يةة  هنةاد   ودنةد  نتاة  ةةا تند و م کنةون ةة   ي د ةپ   ي ان يا پاةملاي ا  عم   کيو  یک  تنها ة  یحال
دي   ة    وي  ریو دي نكة  گة عنت نکةاع َنةو   ي   ةنت  صةح   ة    يةت مجة  ا  نكة  تطب نيةچةاپ  ةد. اگ چة  ا دي د

ندا ةت  اةةة.  یپةيا دي  ی ا ص و   جست  دويان  عاص  اةة؛ ا ا م کنون نقةد و نكة  چنةدان یعا   و ا  ت مج  ها
و  هايکاةةةت  یوتةةا   عاصةة ر    ةة یا  ت مجةة  هةةا یاي يکةة  دايدر مهاننةةد  سةة  یع اوانةة یايي ةةم حماةةةن و  ةةةا یکةة  علةة  یحةةال دي

 ة  حسةن  لة    ية ةرتجم ع  انة  و   تک  يک    کسب اجا   ا  حمتة   ة     ويديدي  ن    چام   ةيکمبودها ن  یاپي  ا
ا   هنةةا يا دي  یاثةة  اي مشنةةدر خباةة نيةةا یملسةةا   یکةة    نةةةد مهگةةان اةةةةر و دي ياةةةتا  اةةانيجنةةاب اةةةتاد و ةةةع  صةةدي ا

 یصةةواب   ةةد و  ةة ا ني ةةود قةة   ی ةة یقلةةم جةةاي  نيةةکةة   ن ةة   ةة  ا  ديةة ةةدان ا  ميدهةة یقةة اي  ةة ی قالةة  حاضةة   ةةويد   يةةة
 .  ديت مج  وتا     کاي   نيا ی عد یچاهپا
 .یت مج  ق  نر  سعود انصاي  ریهنتة ت مج  پژوه رميق  ن ک   ها: دواژهيکل

  



 جمموعة املل صاع املقد ة يلی املیمت  الدوي العرتاض  للق  ن الک مي واللغة الع  ية

 

 

417 417 

(08) 
 بررسی تصاوير حسی امور عينی و ذهنی مرتبط اب هبشت در قرآن کرمي بر اساس ديدگاه تفسريی سيد قطب

 ر1   اعة ک ميد. . 4
 ر ةنند ر اي انداناگا  ک دةتان راةتادايي گ و    ن و اد ياع ع  ی

 ر . گاويژ  ي 1
 ر داناگا  ک دةتانع  ی   و ت    ن و اد ياعدانش

 چکيده:
هةةای القةةةای  رةةاهيم و يةةةاندن پيةةةاع دي  وي اد ةةی و هنةةة ی اةةةة. قةة  ن کةةة مي ا    يةة   لةةة  تصةةوي  ع ينی يکةةی ا   ةةةيو 

تصةوي  ع ينی ی تصاوي  حسی    واةةط  کلمةاعر  رةاهيم انتةاعةی و  ةإ حمسةوس يا تبيةني کة د  اةةة. ةةيد قطةب نك ية 
قةةة  ن کةةة مي يا دي  وي ق  نةةةی  ةةةود  ةةةويژ  دي " اةةةاهد القيا ةةةة عةةةی القةةة  ن"  طةةة ع کةةة د  اةةةةة. او تةةةاش کةةة د م     يةةةةی 

های تصوي ی دي ق  ن ک مي دي قالب ةبکی  وةةوع  ة  " کتبةة القة  ن اجلديةد" أتثةإ ايةن عةن  يةان های خمتل   يبايیجنب 
نةةد. ايةةن پةةژوهش   يوش حتليلةی توصةةيریر تصةةاوي  حسةةِی ا ةوي عينةةی و ةهنةةی  ةة تبيف   يا دي القةای  رةةاهيم قةة  ن تبيةني ک

کنةةد. نتةةاي  پةةژوهش  يةةانگ   ن اةةةة کةة   رةةاهيم    ةةوط  ةة  توصةةي  ملاةةة يا  ةة  اةةةاس نك يةة  ةةةيد قطةةب   يةةةی  ةةی
توةةةيف  ةةويی کةة  ا کةةان  سةةم عينةةی  ن هةةای حمسةةوس و عينةةی  يةةان  ةةد  اةةةة  ةة ملاةةة دي قةة  ن  ةة  اةةةاس توصةةي 

خما ب و    اةاس  ايب او وکن اةة.  يارت تصاوي  حسی دي ق  ن ک مي    وط    ا وي حمسةوس اةةة و مهةاهنگی 
 ةةةني عناصةةة   ةةةايجی و حمسةةةوس   عناصةةة  ديونةةةی و انتةاعةةةی  عةةةث اعةةةةايش أتثةةةإ کةةةاع و اجيةةةاد انگيةةةةش  ةةة ای أت ةةة  دي 

 اعةايش اعجا   يانی ق  ن  یث  اةة.  ود. عاو     اين کاي سة تصوي های هن ی دي  راهيم  ی
   ق  ن ک مير تصوي  ع ينیر تصاوي  حسیر ةيد قطب.هاکليد واژه
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 (علم بديع: موردي ي )مطالعه« روح املعاين»در تفسري  تبالغ علم  بررسي

 ر1 ه ا ةليمید. . 4
 املللی ا اع مخينیر قةوينر اي اندانش   و ت  دکرتی   ن و اد ياع ع  یر داناگا   ني 

 رةّيد حمّمد  إحسينی د.. 1
 داناياي و عتو هيئة علمی داناگا   ني املللی ا اع مخينیر قةوينر اي ان

 چکيده:
ی ايةةن علةةمر  ةة ای ترسةةإ قةة  ن کةة مي يکةةی ا  والتةة ين و اي مشنةةدت ين علةةوع  ةة  مشةةاي  ويد.  رسةة ان   توجةة   ةة  جايگةةا  وال

اند و علةوع اد ةی نيةة دي ةةاي  قة  ن کة مي  تبيني  راهيم الی ا  اد ياع و علوع اد ی چون  ا ةر َنو و ص   مل   گ عت 
تةةوان گرةةة  عهةةم صةةحيح کةةاع الةةی دي گةة و  ةةنا ة و  گةةاهی ا   اند. م  يةةا کةة   ی  ةة  او  ي ةةد و کمةةال  ةةود يةةةيد 

اند. دي  يةةان ايةةن علةةوعر علةةم    ديايعتةة  هةةای ترسةةإی  ةةود  ةة  ايةةن علةةوع توجةة  دا ةةت علةةوع اد ةةی اةةةة و  رسةة ان دي ايائةة
 ديء   دو جنب   عنا ناةان  و  يبايی  ناةان   ود کمرت  ويد توج   ود  اةة. لآا پةا ا   يةان  رةاهيم تئةويی    ةوط 

يةةان کاي  ةدی ايةن علةم يا دي ترسةإ يوع دهيم و   هايی يا  بتنةی  ة  نكة   لوةةی  ةويد   يةةی قة اي  ةی    علم  ديءر منونة 
املعةةانی ناةةان  ةةی دهةةيم.  نةةا خباةةيدن  ةة  اد يةةاع    ةةوط  ةة   طالعةةاع  ا ةةی  ةة  اةةةاس  نبةةء اصةةلی  ا ةةة  قةة  ن کةة مي( 

حتليلی و    اةاس ترسإ اد ةی يوع املعةانی  ة   يةان  -هدعی اةة ک  ين پژوهش  ی کو د   اةتراد  ا  يوش توصيری
توجةةة   ةةة  . وع اد ةةةی  ةةة  ويةةةژ   ا ةةةة دي ترسةةةإ يوع املعةةةانی ا  جايگةةةا  ويةةةژ  و  سةةةتقلی    ةةةويداي اةةةةة ن  پةةة دا د. علةةة

های  ديعی    ويداي اةة توجة   ة   ت ی نسبة    ةاي   ياي  هايی چون ل  و نا ر تويي ر احتباک ا  کاي  د وةيء  ياي 
های  ةديعی يا  ةويد  تة   ياية  بة   عنا ناةةان   يشصنايء  ديعی   هد   ةنت عهمةی قة  ن کة مي  ةود  اةةة و  رسة  ا  جن

 دهد م جنب   يبا ناةان   ن. توج  ق اي  ی
 .ر علم  ديءر تويي ر احتباکر ل  و نا   ق  ن ک مير يوع املعانیکليد واژه

  

                                                           
1 zsalimi9194@gmail.com   

mailto:zsalimi9194@gmail.com


 جمموعة املل صاع املقد ة يلی املیمت  الدوي العرتاض  للق  ن الک مي واللغة الع  ية

 

 

419 419 

(73) 
 در قرآن (امربيبودن پ یبه )حروف مقطعه و اُمّ  یاسالم شناسان غرب یري تفس کرديرو 

 ر1یاي يخبت  يجل. 4
 ر اي انواندي يد روپ ويش   و شإ د  ریومتدن اةا  خياي د مي  یکاي ناة

 ر2یاندي  ايدلن. 1
 ر اي انواندي يد ر  و ش و پ ويش إد  ریع   اعي  ن واد  اي د یکاي ناة

 :دهيچک 
منود. عةد  یاي ي سة يیاةاع و ق  ن تاش ها نيد مي راه ی ود دي يا  واژگون و وايون  ةا   خيمي  یدي ديا ا ني غ ب   

 ةة   یکةة د و ا  ادا ةة  جنةة  و هتةةاجم نكةةا   يةةإ انن  ةة  اةةةاع تغ کةة دييو  یبيصةةل ی ةة ب دي جنةة  هةةا يیا   کسةةة هنةةا
کة  ا    یدي ظة    کةاع وجةوه یحي سة اةاني دند.کا یو ع هنگة یعلمة یهةا ةيةو  توجة  ععال دندياةةاع دةةة کاة

و ع هنةةة    خيةةةدي  ب اةةةةاع و مي  یو تتبةةةء علمةةة  يةةةيا  صةةة و  حتق شي ةةةدرمهة  ةةةو  ی ةةة د ةةةانياوقةةةا  و  ةةةرباع عا
کةة    یو تصةةوي   يو  غ ضةةان   هنةةا دي تصةةو  ی. وي و عةةوايض  نرةة نةةداي ط  ي ةة   انن ةةة  يةة    نيةة سةةلماانن منودنةةد م ا  ا

 یتهةةايکةة  نتوانسةةتند ا  يا  ععال  نيةة. انن  عةةد ا  اعةةةايانعکةةاس  قاتاةةانيا دي حتقياجةةء  ةة  اةةةاع و قةة  ن دا ةةتندر  عةةده
  یحي نر  سةلماانن يا  سة ميا  يا  قة  ن و تعةال ديةت عنةد دةةة  دندکة    نية     ةال  ةود   ةةندر   ا یإ و تنص یإ تبا

 یع اوانة إ رمثيضةع عايو   اعةاع و يوا   اعسان  ی بتن يیع ض ها شي ود   پ یکنند؛لآا دي  طالعاع اةاع  ناة
نسةبة  ة   حة و   یچنةد تةن ا  اةةاع  ناةةان    ة کة دينو ةتاي يو  نية ود دا ت  اند.دي ا یها  يحتق ی نر   ي   نتا

پةژوهش  ة  يوش کتاخبانة   ني انن يو ةن  ةود.ا ةية صةو ة    دگا ية ةد  م د ی  (   يةةا ربية(  ةودن پی قطع ( و اُ ّ 
 انن  ی ةةد  اةةةة و دي هةة  قسةةمة لغةةةش هةةا یهةةد   ل ةةةندکاو  ی ةة   نةةا ء  وثةة  دي جهةةة   يةةةو    اجعةة   یا

  د  اةة. س ي قا یاةا  یعلما ک ديو   يو  ید وي اي آکوي  مينسبة     راه
 .ا ربي ودن پ یدي  بر ح و   قطع ر اُ ّ  ی ناة اةاع رإترس  :یديکل  واژگان
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 ميدر قرآن کر  یصرف یِ ها ساخت یِ ترمجه اپرس یبررس

 ر1یيانن یةلطان حممدد. 
 ر اصرهانر اي انداناگا  اصرهان اعيداناکد  ال ياياةتاد ثريعلوع ق  ن و حد یدکرتا

   دهيچک
  يةةة ةةة  اپ یگسةةةرتد  اةةةةة. و البتةةة  ةةةةا ان  ةةةةا ة واژگةةةان دي   ن اپيةةةة  ايي سةةة یصةةة   و ا ةةةتقاط دي   ن ع  ةةة ةةةةا ان 

دو   ن  نية ة  ترةاوع ا ی ة    ن اپيةة مييور دي ت مجة  قة  ن کة   نيةو پسةوند اةةة. ا  ا ونةدر اني  اةوندريا  پ ی ة داي  مل  
 یژگةيدو و  دية   يدقة  ةود. دي ت مجة  اععةالر امسةاظ و ضةما یيةاپ یو وندها یدي ةا ة واژگانر ةا ان  ا تقاط ع  

دي ةةةةا ة  ن ةةة  کةةة  دي ت مجةةة  اةةةةم عاعةةة ر صةةةرة  نيكةةة  دا ةةةة. مه نةةةيا دي ن یدي   ن ع  ةةة  يةةةو تون ثريةةةأتن-إتةةةآک
و  جمة د یثاثة یهةا ب   یجا و  گاهان  ملة    ة د. چنةدگونگ    یاپية یا  وندها يودر ی بالغ ر    کاي   غ ي ابه  و ص

 انتقال داد.  یدي ت مج  اپية دي  ةيها يا ن پ مشاي  ن یو  عان یدي   ن ع   دي ة 
 .یاپية یق  نر وندها یعلم ا تقاطر ت مج  اپية ریص   ع   :یديکل  کلمات
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 ی تفسري لغوی ميان تفسري طربانی و برخی تفاسري قرن چهارم مقايسه

 ر ه ا عبدلی. 4
 داناجوی کاي ناةی اي در الياع وعلوع ق  ن و حديثر داناگا  يا ی

 ر 1اعكم ع جا ی . د.1
 عتو هياع علمی داناگا  يا ی  نويسند   سئول(

 ر . جمتبی  يگل ی1
 عتو هياع علمی داناگا  يا ی

  چکيده
ای    د. دي اين يوشر امهية عةوط العةاد   ودر ترسإ لغوی  ی هايی ک    ای عهم ق  ن ا   ن اةتراد   ی يکی ا  يوش

ب داد   ةةد  اةةةة. دي ايةةن پةةژوهش ا تةةدا يويکةة د ترسةةإ  ربانةةی دي لغةةاع و   يةةةی  ةة   باحةةث واژگةةان لغةةاع   ن عةة  
 عنای لغوی و اصطاحی   بناظ ق اي گ عت  اةة و دي جةظ اول ق  ن ک مي ک   اتم      ر داع قا   أت لةی اةةةر  ة  

 داع يا ةةب اصةةرهانی هةةای لغةةة و کتةةاب املرةة  ةةود. دي  ةةوايدی هةةم  ةة  کتابهةةا پ دا تةة   ةةی ترسةةإ لغةةوی    ةةی ا   ن
و « جةةةا ء البيةةةان  ةةةربی»ر « الترسةةةإ علةةةی  ةةةن ا ةةة اهيم قمةةةی»  اجعةةة  و ترسةةةإ  ربانةةةی يا   تراةةةةإ هةةةم عصةةة   ةةةودر 

 کنيم.  قايس   ی« حب العلوع مس قندی»
 .ترسإلغویر حب  العلوعر ترسإ  ربانیر جا ء البيان واژگان کليدی:
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 قرآنی -های اسالمی فرهنگ شهادت در شعر معاصر فلسطني اب تکيه بر آموزه

 ر1مجال  البی ق   قااقی
 اةتادايي داناگا  ع هنگيان

 چکيده
 ةةد  یاةةا  یها ک   هادع دي   و    یا  قول   قاو ة دي جهان اةاع پيوند عميقی    رهوع  هادع دايد.    گون 

َ اْ ةةرَتَٰى ِ ةةَن َ اةةةة.  يةة  يکصةةد و اي د  ةةةو  تو ةة  یدي  قا ةة  جبهةة  کرةة  و اةةةتکباي جهةةان یا ةةا  و اپيةةداي  ِينا اهللا
 ةةةهادع دي ع هنةةة   یالجايگةةةا  و   لُةةةونَ اْلُمةةةْیِ ِننَي أَنْةُرَسةةةُهْم َوأَْ ةةةَواَلُْم أِبَنا َلُةةةُم اجْلَناةةةَة يُةَقةةةاتُِلوَن ِا َةةةةِبيِ  اهللِا عَةيَةْقتُةلُةةةوَن َويُةْقتةَ 

 یکنةد و اينکة   ةهادع  عا لة   ةهدا    داونةد  تعةال اةةة.  ةع   عاصة  اپيةداي  یيا تبيني   ینيد یها اةاع و   و  
  ةةکو   یهةةا  ةةهادع يا تبيةةني منايةةد. تاةةييء جنا   یاي ش وال یهةةا توانسةةت  اةةةة  ةة   ةةو  علسةةطني   الةةاع ا  ايةةن   و  

اةةةة.  ةةاع ان  یهال ا ةةغال ال ا  يةةةوحمل ع هنةة   ةةهادع دي  ةةني جةةواانن ةةة   ني لةةو  قاو ةةة دي علسةةطني ج ی ةةهدا
قصةةائد  انن تاةةوي   ةة  جهةةاد و  ةةهادع  ةةو   یجةةا ینيةةة  ةة  نو ةة   ةةود  ةة  گسةةرتش ع هنةة   ةةهادع پ دا تةة  و دي جةةا

يو ةناخبش  عة و ان و ی ة ت و اپاين  نةدگ  نيسةةر  لکة  چ ا ة یا   ةاع ان علسةطين ی ند.  هادع دي اندياة     ة ی 
 ةةةهادع ا   نكةةة   ةةةاع ان  عاصةةة   ی ةةة  دنبةةةال   يةةةة یلةةيکةةة د حتليجسةةةتاي حاضةةة    يو   اعةةة  اةةةةة.  یها انسةةةان ی نةةدگ
 اةاع اةة.  ی ن یها    الاع ا    و  نيعلسط

   . ع   عاص  علسطنير اپيدايل و  قاو ةر  هادعها:  کليد واژه
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 کرمي  ی مراعات نظري در پنج جزء آخر قرآن آرايه

 ر. ة گ  ويسی4
 کاي ناةی اي د   ن و اد ياع ع  ی داناگا  ک دةتان

 ر1. د. حسن ة   1
 داناگا  ک دةتان ر داناکد    ن و اد ياعر  ن و اد ياع ع  یگ و  داناياي  

 چکيده

اةةةة کة  ا  ديةة    توجة  اديبةةان و ةة نويان يا  ةة   ةةود  های اعجةا  قةة  ن کة مير اعجةةا   ا ةی و  يةةانی  ن يکةی ا  جنبةة 
ی پيةدايش و گسةرتش علةوع خمتلرةی ا  مجلة  علةوع  ا ةی يا عة اهم کة د  اةةة. قة  ن پژوهةان  ة ای پةی  جلةب کة د  و   ينة 

يا    دن    اعجا   يانی ق  ن ک مي و اثباع دقي  و علمی  نر الراظر کلماعر مجاعر ةا تاي   نی و نكةم کا ةی  ن
ا   واايی خمتل    نی و اد ةی  ةويد  طالعة  و کنکةاش قة اي داد  و دي ايةن   ينة   ياةرتين ملة   يا ا  علةوع  ا ةی و عنةون 

های  ةةديعی کةةة  دي قةة  ن کةةة مي کةةاي  د  ايدی دايد و  ةةة   انةةةد. يکةةی ا   يايةةة  ی  ن يعنةةةی  عةةانیر  يةةةان و  ةةديء   د  گان  ةةة 
ی   اعاع نكإ و  لحقاع  ن يعنی تاا   اا  ا  و ايهاع تناةةب اةةة.  ةر  ياي  يبايی ةا تاي   نی  ن اعةود  اة

دي   اعةاع نكةإ  يةد تناةةب و مهةاهنگی  عنةايی  ةني واژگةان وجةود دا ةت    ةد و ايةن واژگةان نبايةد نسةبة  ة  يکةةديگ  
ی کة   هةم مهةاهنگی و تناةةب ی   اعاع نكإر چينش الرةاظ و واژگةانگون  تتاد و تناقتی دا ت    ند. دي  ياي هيک

 ةةود کةة  خما ةةب يا حتةةة أتثةةإ  ةةود قةة اي  عنةةايی داينةةد  عةةث  ةة  وجةةود   ةةدن  هنةة  و  وةةةيقی دلناةةينی دي کةةاع  ةةی
ی   اعةةةاع نكةةةإ و تلريةةة   ن    حتليلةةةیر  يايةةة  – ةةةود   اةةةةتراد  ا  يوش توصةةةيری  دهةةةد. دي ايةةةن پةةةژوهش تةةةاش  ی  ی

دهد ک  ايةن  دي پن  جةظ اپاينی ق  ن ک مي  ويد   يةی ق اي گإد. نتاي  پژوهش ناان  یهای  ديعی ديگ      ی ا   ياي 
های ديگ ی مه ون تلميحر  بالغ ر ل  و نا ر تنسي  الصةراعر جنةاس و   ياي  دي  ايع  ويد نك   يارت دي کناي  ياي 

 ةجء    کاي يعت  اةة اگ چ  دي  وايدی    تنهايی هم    کاي يعت  اةة.
 نكإ. ناةی ق  ن ک مير صنايء  ديعیر حمسناع  عنویر   اعاعق  ن ک مير  يبايیها: واژه کليد

  

                                                           
1 h.sarbaz@uok.ac.ir 
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 بررسی اصل تعادل در آايت قرآن کرمي

 (براساس تعادل صوری و پواي)

 ر1. د. ةيد حممود  إ ايی امسينی4
 داناگا  ل ةتان یع   اعيداناياي گ و    ن و اد 

 ر2يم  حميايی. 1
 داناگا  ل ةتان یع   اعي  ن و اد  یدکرتا یداناجو 

 چکيده
ت مجةة   عنةةةوان تا ةة  هدعمنةةةد  ةة ال   قةةة ايل و گسةةرتش يوا ةةةيف ع هنگةةة  دي ةةةطوع خمتلةةة ر مهةةواي   ةةةويد توجة   اةةة  قةةة اي 

اةةةةة. انتقةةال  عنةةا ا  يةةک   ن  ةة   ا توجةةة   ةةة  اهةةةدا   ترةةةاوع دي ادواي خمتلةةة  منةةةود ايعتة اةةةةة. نيةةةا   ةةة  ت مجةةة   ةةة دا ةت 
گإدر  لک  ت مج  ع  ينةدی اةةة پي يةد  کة  دي يونةد  نر  ةرتجم ان ةود  گةا     ن ديگ  مهيا     يک  يو  صويع منی

د  ا  قة  ن کة مي  يةانگ  عةدع توجة  ل ع  رتمجةان  ود.   يةی هةای ت مجة  هةای ايائة   ةجمبوي    اةتراد  ا  چند  يو   ی
يو  ةرتجم  يةد   دينكة  گة عنت  ة اييف و  قتتةياع کلمة  و عبةايعر دي  تةا ني و حمرتع     اص  تعةادل( اةةة. ا  ايةن

 حتليلةی   -های  تراوتی يا    کاي گإد. دي ايةن  قالة    اةةتراد  ا  يوش توصةيریها و يوشهای خمتل ر  يو  وقعية
ی    ةی ا   ايع قة  ن کة مي ا   نكة  اةةتادان هال ت مج   ت مج  صويلر  پواي( يوجني انيدا      يةةی ت مجة تکي     يوش

ی ی يو ةی  ناةةةب  ة ای چگةونگی يعايةة  اصةة  تعةادل( دي ع  ينةد ت مجةة پة دا د و  ةة  دنبةال ايائة جمتبةوی و عولدونةد ی
ای  يةان   ن  بةدأ و  قصةدر ل ع اةةة کة   ةرتجم     ای اجياد تعةادل ت مجة يةد کاين  ايع هستيم. و    اين نتيج   ی

هةةةای خمتلةة  دو   ن  بةةةدأ و  قصةةد   ةةةنايی و ضةةمن   ةةنايی   يويک دهةةةای نكةة ی ت مجةةة ر دي حةةو   تطبيةةة  نيةةة   ليةة 
کنةد و ملةا کرايةة منةی گاهی کاعی دا ت    د و تنها اةتراد  ا  يک يوش  صويی اي پةواي(  ة ای ت مجة  ايةن  ايع گة ان

  يد ا ه  دو يوش  تناةب    قتتا اةتراد  ک د. 
 ایر  ايع ق  ن  ن  ناةیر حتلي  تقا لیر تعادل ت مج واژگان کليدي : 

  

                                                           
1 mirzaei.m@lu.ac.ir    
2 mahyaii.92@gmail.com 
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 کتاب "ابزشناسی قرآن" مسعود انصاری بر اساس قواعد زابن عربی انتقادیبررسی 

 ر1حسن ة   . د. 4
 داناگا  ک دةتان داناکد    ن و اد ياعر ریع   اعيگ و    ن و اد   اييدانا

 رملمن  دينی. 1
 داناگا  ک دةتان یع   اعياي د   ن و اد  یکاي ناة  یداناجو 

 چکيده
انةد  نقةد  ن پ دا ت  ا  دي    م کنونر  بهاع و اعرتاضاتی ا  ةوی  نتقدان اةاع علي  ق  ن ک مي وايد  د  اةة و   

ها    ايةن کتةاب الةی يا کم نة  ةةا ند.  سةعود انصةايی يکةی ا  ايةن  نتقةدان اةةة کة  چنةد کتةا ی دي  م گ ايش انسان
  ةةةد کةةةة  دي  ن  هةةةای وی  ی يکةةةی ا  کتاب«    ناةةةةی قةةة  ن»نقةةةد اةةةةاع و  رةةةاهيم ق  نةةةی نگا ةةةت  اةةةةة و کتةةةةاب 

طةة ع منةةود  اةةةة. پةةژوهش حاضةة  دي صةةدد ايةةن اةةةة کةة    اةةةتراد  ا   ةةبهاتی يا دي  وضةةوعاع خمتلةة  عليةة  قةة  ن  
هةةا ان ةةی ا  عهةةم انديةةةة اصةةول و  حتليلةةیر  هةةم تةة ين  ةةبهاتی يا کةة  دي ايةةن کتةةاب   ةةد  و  ةة ع  ن –يوش توصةةيری 

ر قواعةةةد   ن ع  ةةةی اةةةةةر نقةةةد و   يةةةةی منايةةةد و انتقةةةاداع  یلةةة  ايةةةن کتةةةاب يا   تةةة ا وی قةةةوانني و قواعةةةد ايةةةن علةةةوع
  سنجد.

اي يم ک  انصايی    دلي     ويداي نبودن ا  دانش کةاعی نسةبة     اةاس نتاي     دةة   د  توةيف اين پژوهش دي  ی
     ن ع  ی دچاي لغةش  د  اةة؛ عنةون  ا ةی و اةةلوب قة  ن يا انديةد  گ عتة  و دي تبيةني  عةانی و  رةاهيم کلمةاع 

 عق  اللغةر عناية ندا ت  و ا  وجو  لغوی کلماع  اع   ود  اةة.های ص  ر َنو و  و عباياع ق  نیر    دانش
 .ق  ن ک مير  بهاعر انصايیر ص  ر َنور  ا ةهای کليدی:  واژه

  

                                                           
1 h.sarbaz@uok.ac.ir 
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 «ظاّلم»اب أتکيد بر لفظ « لِّْلَعِبيدِ  ِبَظالَّمٍ  لَْيسَ  ٱّللََّ َوَأنَّ » بررسی آيه

 ر1. د. ا يد ايةانلو4
 داناگا  کوث ر جبنويد یع   اعيگ و    ن و اد   ياياةتاد

 2.  اه   نو  ی1
 بدي  یداناکد  علوع ق  ن ثياي د علوع ق  ن و حد یکاي ناة

 . کلوو      گ 1
 داناگا  کوث  جبنويد یع   عاياي د   ن و اد یکاي ناة

 . حديو  امساعيلی1
 داناگا  کوث  جبنويد یع   عاياي د   ن و اد یکاي ناة

 عا م  عسک ی. 2
 داناگا  کوث  جبنويد یع   اعياي د   ن و اد  یکاي ناة

 چکيده
ظةّاع يکةی ا  ک  دي ق  ن    ک اع    کةاي يعتة  اةةة. لرةظ « ق اي ندادن چيةی دي جای  ود» عنای لغوی ظلم يعنی 

عب  لَةْياَ  اهللاَ  أَنا »اين کلماع اةة ک  دي  يةة  منايةد کة   ة  و ن صةيغة  ة  کةاي يعتة  کة  دي نگةا  اول چنةني  ةی« لِْلَعِبيةدِ  ِ كَةاا
 بالغة عّعال   د  اةة. ا ا گ چة   ة  و ن ععةال   ةد  ا ةا دللةة  ة   بالغة  دي ظلةم نةدايد  لکة   نكةوي اي نسةبة  ةود  اي 

دهةد کة   ظ  ائةد   کةاي يعتة  دي  ية  هةای َنةوی ناةان  ةیک   ن هم    تناةب ةک  لرةظ عبيةد اةةة.   يةةی  نری کو ع
انةد کة   نكةوي ا  لرةظ   ای أتکيد نری  ود  اةة ک   رس ان نية ا   ن مل     د  و   اةتدلل     ايع ق  ن ناةان داد 

   ةةی  رسةة ان دليةة   ويدن لرةةظ ظةةّاع يا دليةة    ةةدن  ظةةّاعر ظةةامل  وانةةدن  داونةةد نيسةةة  لکةة  نرةةی اصةة  ظلةةم اةةةة.
دانند يعنی ظلم  داوند     ند  اگ    د چون     نةدگان  سةيايی  واهةد  ةودر پةا ظةّاع  واهةد  ةود و چةون عبيد  ی

داننةد يعنةی  داونةد صةاحب ظلةم کنةد پةا ظةّاع نبةة وواهةد  ةود.    ةی ديگة   ن يا  نسةوب  ةیدي ح  کسی ظلم منی
دي هةةة  دو صةةةويع  عنةةةای  ن نرةةةی  طلةةة  ظلةةةم  نكةةةوي اةةةةة چةةةون  داونةةةد  نةةةدگان يا  ةةة  تناةةةةب گنةةةاهی کةةة  نيسةةةة. 

 کند.اند جما اع  ی  تکب  د 
 ظلمر ظّاعر  بالغ ر نسبة.کليد واژگان: 

  

                                                           
1
  oizanloo@kub.ac.ir 

2
  nowbaghi1@gmail.com 
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 بررسی شخصيت حضرت مرمي و آسيه

 ر1مسي   صطروی
 داناگا  ک دةتانکاي ناس اي د   ن و اد ياع ع  یر 

 چکيده:
هةةای عةةاع   کنةةد خمةةتص  ةة  يةةک دويان و يةةک  وقعيةةة ويةةژ  نيسةةةر  لکةة   طاب  جايگةةاهی کةة  قةة  ن  ةة ای  ن تع يةة   ی

ق  نةیر ة کة   طةا   تصة يح علمةای ا ةة دي   گإنةد   ة دان و  انن  ة   ةوي عمةوع اةةة ة توجة  ية  جايگةا  ويةژ   انن دي 
ی قةة  ن  ةة   انن اةةةة. اصةةولي دي قةة  ن کةة مي جةةة  ةة مي انع   مةةاعی گةةوايی اهتمةةاع ويةةژ  ةةانواد ر جا عةة  و ةةةاي  يوا ةةيف اجت

هةيک  نةةی  ةة  صةة احة  يةان ناةةد  ا ةةا ا  ايةةن  نةةوی  ةةيت  يهةةا ةةة ن  ةة   يةةان   ةد  و اميةةانر اپکةةدا نیر حيةةا و عتةةاي  
ی  ی نةان و ةکة انع او دي     ای مهة ای  ة  ی ا اقی او أتييد  د  اةة.  ع عی ک دن  ةي     عنةوان الگةو و اةةو     جست 

 کناي   مي گوايی جايگا  والی او نةد  داوند اةة.
ی حتلية  حمتةوار     يةةی   صةية حتة ع  ة مي و   دي اين  قال  ةةعی  ة  ن اةةة   اةةتراد  ا  يوش توصةيری و  ةيو 

ة عيسةی و  وةةی ة دي  ةول مييةخ   ةي     عنوان کسةانی کة     قةاع  عنةوی  ةويش  سرتةةا  پة ويش دو يةةول اولةوالعةع 
اندر يةةةولنی کةة  نقةةش  هةةم  هنةةا دي هةةداية  اةة   ةة  ةةةوی  ايةةة  عةة ينش دوي ا  نكةة  نيسةةةر  ةة  اثبةةاع جايگةةا    گاةةت 

 ويژ  ی  ن ا   نك  ق  ن  پ دا مي. 

 پ دا یر   مير  ةي .  نقش  ن دي ق  نر   صيةها:   کليد واژه

  

                                                           
1 mostafavisomaye00@gmail.com 
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 ه برخی از آايت قرآن کرميواکاوی و نقد معناشناختی ترمج

 /مائده و اسلوب ما أدراک(111/فصلت، 44/انسان، 19/واقعه، 17آايت  مورد مطالعه:)
 ر1. د. ةعداهلل مهايونی4

 داناگا  هت ان یع   اعيگ و    ن و اد   ياياةتاد
 ر2حسن پويیحممد جواد . 1

 داناگا  هت ان ریع   اعي  ن و اد  یدکرتا یداناجو 
 چکيده

های  ن  ةويد اي اي ةی دقية  قة اي گإنةد.  ةرتجم  ة  عنةوان کسةی کة   سةئولية کند ک  ت مج حساةية  نت ق  ن اقتتا  ی
  ةةةد م انتقةةةال  رةةةاهيم   ن  بةةةدأ يا  ةةة    ن  قصةةةد دايدر  يسةةةتی  ةةة  متةةةاع ةةةةطوع   ن ا  واژ  گ عتةةة  م گرتمةةةان  سةةةليف 

 ناةةی واژگةان گ عتة  م حتلية  ی اين  هم    يد. عدع   يةی دقي  ةطوع خمتل    نر ا  ييا  تواند    ديةتی ا  عهد 
هةايی  ةد  کة    ی ت مجة های پياةني قة  ن کة مي  نجة   ة  ايائة ةا تايهای َنوی و  عة کاع و مه نني اعتماد    ت مج 

 اند.  ايدی دايند و  انء ا  ديک  عنای صحيح واژگان ق  ن ک مي  د  ی عانی  د نك  ق  ن ک مي عاصل 
ی    ةةی ا   ايع قةة  ن  ايةةن پةةژوهش  ةة   ن اةةةة م   يوش توصةةيری حتليلةةی  ةة    يةةةی تباي ةةنا تی و  عنا ةةنا تی ت مجةة 

 ةة   نةةا ء لغةةوی کهةةنر  هةةای قةة  ن کةة مي يا  تناةةةب    ن نقةةد و   يةةةی منايةةد و   تکيةة کةة مي  پةة دا د و تعةةدادی ا  ت مجةة 
دهةد کة   رتمجةان قة  ن ا  دو ت  ا  واژگان و  ايع  ويد  طالع  ايائ  منايةد. نتةاي  حاصة  ا  پةژهش ناةان  ةی عنايی دقي 

 ةنا تی ا  واژگةان؛ و دوعر عةدع توجة  کةاعی  ة  ايهةاع انةد  وسةةر عةدع  ع عةة يياة ی خمتلة  دچةاي چةالش  ةد جنبة 
اي ةی دقية  نکة د  و ک مي؛ ک  اين دو عا   ةبب  د   رتمجان حمرتعر واژگةان قة  ن يا يياة   ةا تايی    ی ا   ايع ق  ن

انةد؛  لکة    اعتمةاد  ة     حتلي  دقية  ةةا تاي َنةوی    ةی ا   ايع قة  ن کة مي  ة  ويةژ  ةةا تايهای دايای ايهةاع نپ دا تة 
انةةد م  عنةةايی  ةة  ظةةاه  صةةحيح ا   يةة   ةة  دةةةة ی  ةةويش تةةاش منةةود هةةای پياةةني قةة  ن کةة مي و   اتکةةا  ةة  حاعكةة ت مجةة 
 دهند.

 ق  ن ک مير اي اي ی ت مج ر تباي ناةیر  عنا ناةی.واژگان کليدی: 

  

                                                           
1
  .homayooni84@ut.ac.ir 
2 mjhassanpouri@ut.ac.ir 
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 سوره واقعه و انسان 63و  61واکاوی معناشناسی تعبري خُمَّلدون در آايت 

 ر1. د. عدانن  هماةبی4
 داناگا  هت ان ریع   اعيگ و    ن و اد   اييدانا

 ر. د.  هدی پوي  ةي1
 یداناگا  يا   ریع   اعي  ن و اد  یدکرتا

 چکيده
و  اةةتقاع  ن دي  ةةنت ق  نةةی کةةاي  د  سةةياي دا ةةت  اةةةة. کاي  دهةةای ايةةن واژ   يةة  وةةةيعی يا ا  ا ةةوي « َ لَةةدَ » ی واژ 

ی  ةةآکوي  گةإد.  رسةة ان ق  نةی و اهة  لغةة پإا ةون واژ ن دي  ة   ةیا ة وی يعنةی ملاةة و ملاةتيان اي جهةةنم و جهنميةا
َو »ی واقعةة  ةةوي  47ی اترةاط نكة  داينةةد کة   عنةةای ايةن واژ ر جاويةدانر  انةةدگاي و ا ةدی اةةةة. ا ةا اياةان دي دو  يةة 

دي « يةَتُهم َحِسةبَتهم ُلیلُةیاي َ نوُةوياَو َيطوُ  علةيهم ِولةداٌن خُملّةدون يةا يَأ»ی انسان ةوي  49و « َيطوُ  عليهم ِولداٌن خُمّلدون
گو واي     گو ةان يا نيةة  يةان ک دنةد. دي « ُ قّ  ون»عاو      عنای ايد  د ر  عنای « خُمَّلدون»تعيني و تبيني  دلول 

گةةة دد کةةة   عنةةةای  ايةةةن نو ةةةتاي    ةةة ع و  سةةةيف کا ةةة  ديةةةدگا  لغةةةة  ناةةةةان و  رسةةة ان پإا ةةةون ايةةةن دو  يةةة ر يو ةةةن  ی
 مهان "پس ان گو واي     گوش" اةة.« خُمَّلدون»ی  صحيح واژ   ناةب و

   ی انسانر خُمَّلدونر ةا تاي واژگاِن ق  نی.ق  نر ةوي  ی واقع ر ةوي واژگان کليدی: 
  

                                                           
1  adnant@ut.ac.ir 
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 «املُلک»واکاوی فرآيند توليد معنا در سوره 

 )اب أتکيد بر رويکرد ساختارگرايی(
 ر1. د. ةعداهلل مهايونی4

 داناگا  هت ان ریع   اعيگ و    ن و اد   ياياةتاد
 ر.  دجي   س وي1

 (داناگا  ا اع صادط  ع ثريعلوع ق  ن و حد یدکرتا یداناجو 
 چکيده

 انةدگاي  ةنت ا کةان دةةتيا ی  ة    دا ةتی جديةد يا  ة  اةةاس نكةاع حةاکم  ة   ةنت حتلي  ةا تگ ا   اي اي ی ةةطوع ديون
عةة اهم  ةةی کنةةد ايةةن  ةةا   ا  حتليةة   ةةی توانةةد دي کنةةاي دانةةش هةةای ديگةة    ن  ناةةةی جايگةةا  ويةةژ  ای  ةة ای  طالعةةاع 

ا تی ا  يوا ةيف ق  نی     ود ا تصا  دهد.   يةی ةا تايی ةوي  های ق  ن و تبيةني  ن  ة  اةةاس دوگةانگی هةای ةة
حتليلةةی و  ةة   -مهناةةينی و جاناةةينی  سةةئل  پةةژوهش حاضةة  اةةةة. ا  ايةةن يو نگاينةةدگان دي صةةددند م   يوش توصةةيری

اةةةةةاس  رةةةةاهيم نكةةةة ی ع دينانةةةةد دةوةةةةةوي  ةةةة  کاةةةة  تقا ةةةة  هةةةةای  عنةةةةايی دي  ةةةةنت و  ناةةةةةباع  ن دي  ايع   ةةةة  حمةةةةوي 
 عنةايی دي  يةإ  ای  طةی  -دي ايةن ةةوي   یلرة  هةای   نةی جاناينی و هم ناينی  پ دا ند.   يةی ها ناان  ةی دهةد

 ةةد  اةةةة. تقا ةة  « امللةک»و جةايگةين  ةةد  ةةةبب پيوةةتگیر تةةداوعر تنةةوع و گسةةرتش  عنةا دي حمويهةةای خمتلةة  ةةةوي  
 يةةان  ةةال  قةةادي و خملةةوقی ولةةوک تقا ةة  کةةان ايةةن ةةةوي   ةةی   ةةد کةة  دي  يةة  جمموعةة   ن تقا ةة  هةةای ديگةة ی ا  قبيةة  

    يان  ع يدگان  تم د کاع  و  ع يدگان ع  انربداي   ی ن و ويژگی ها و اوصةا  ه کةداعر تقا ة   يةان  عبةود تةواان و تقا
 عبةةود انتةةوان و نيةةة تقا ةة  هةةای ع عةةی  اننةةد تقا ةة   يةةان  ةة ت و  نةةدگیر  مسةةان و   ةةني  دي ةةةطوع اپيةةني تةة  ايعةةة  ةةی 

ةةطوع   نةی  تعةدد ا  قبية ر اةةتم اي  عنةار  ةدد و  سةم تصةوي یر   ود. حمويهای چهايگان   عنةايی ةةوي  دي قالبهةا و
 اةلوب حص ر اةترهاع انکايیر تک اي و...   منايی  د  اةة. 

 ةا تگ ايیر ةوي   لکر تقا   های دوگان ر هم ناينیر جاناينیر حتلي  واژگانی.واژگان کليدی: 
  

                                                           
1 homayooni84@ut.ac.ir                                     



 جمموعة املل صاع املقد ة يلی املیمت  الدوي العرتاض  للق  ن الک مي واللغة الع  ية

 

 

114 114 

(52) 
 فراءواکاوی زابنشناختی در کتب معانی قرآن کسايی و 

 ر1. د.  ه    ةيی4

 دکرتی   ن و اد ياع ع  ی داناگا   هيد مچ ان
 ر2. د. کربی حممدی ةايی  گلو1

 دکرتی   ن و اد ياع ع  ی داناگا   هيد مچ ان
 چکيده

اوليةة  اةةةاع؛ دو کتةةاب  عةةانی قةة  ن ا   ةيگةةان دي ايةةن جسةةتاي  ةة ای   ةةنايی   پةةژوهش هةةای   ناةةنا تی ق  نةةی دي قةة ون 
 کتب َنوی کوع ر کسايی و ع اظر  ويد   يةی تطبيقی ق اي گ عت  اةةة و وجةو  ا ةرتاک دو کتةاب دي هرةة عنةوانر و 

 وجو  اعرتاط  ن دور دي ة   ويد  ويد کاوش ق اي گ عت  اةة.

تلةة ر ا ةةتا   صةةاح ر يةةةم اخلةةيف کلمةةاعر حبةةث دي کسةةايی اةةةتاد عةة اظر ا  قةة اظ ةةةبع   ةةود  و  ياةةرت  ةة  قةة اظاع خم  
اصول کلماعر  عانی  ن ها و  وايد ص عی و َنوی پ دا ت  اةة. ع اظ عاو      وايد  آکوير نکاع  ا ی يا نيةة  ةد 
نك  ق اي داد  و     أن نةول  ايع هم ا اي  ک د  اةة. وی مه نني نك اع ائم  ترسإ و صحا   يا نقة  و  عتةی ا  

يا نقد ک د  اةة. کتاب کسايی خمتص  ولةی دايای  ياظ  کة ی اةةة. و کتةاب عة اظ دائة ا املعةايعی ا  َنةو و لغةة   ن ها
 و ترسإ و يواية  ی   د.

 پژوهش   نانا تیر ق  ن ک مير  عانی ق  نر ع اظر کسايی.: واژگان کليدی
  

                                                           
1 azarizohre98@gmail.com 
2 kobara_mohammadi@yahoo.com 
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 ناز آايت قرآ مناهای برخی تعارض واکاوی

 ر1مهايونی هللةعدا. د. 4
 داناگا  هت ان یع   اعيگ و    ن و اد   ياياةتاد

 ر. د. عبدامسني عقهی1
 داناگا  هت ان یع   اعيگ و    ن و اد   اييدانا

 چکيده :

انةد کة   ة  گمةان ا  يوی اندانی و گاهی   ض وي ی  ةوايدی يا دي  ايع قة  ن  طة ع کة د  ا    ا  اةاع و ق  ن خمالران
ا   ايع ا  وايدادعةةا وجةةود انمهةةاهنگی اي نةةوعی تعةةايض  يةةان    ةةی.يکةةیاي ادعةةای  انن ناةةان  ةةإ وحيةةانی  ةةودن  نسةةة

ودةةة کةم ناةان کةم ا اعةی  انن   ة   ةودن  ن ادعاهةا  ة  يو ةنی قا ة  ديک اةةة  اةة.دي   يةی دقي  ايةن  ةوايد
ا   قةةد اع علةةوع ق  نةةی و اصةةول  نطةة  اةةةة دي  ةةإ اينصةةويع  يةةد  ةة ض وي ی  انن يا  سةةّلم دانسةةة .هةة  يةةک ا  

کاعی داد   د  اةة . دي اين  قالة   ة ويی امجةالی  ة     ةی  اپةخ ادعائی دي  نا ء  عترب    وط   يةی و    هنا  وايد
 وضيحاع    وط صويع پآي عت  اةة .ا   وايد   اپة ها و ت

 . بهاع  ايع ق  نر تعايض مناهار خمالران ق  نر اپةخ    واژگان کليدی:
  

                                                           
1

  .homayooni84@ut.ac.ir 
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 کارکرد ابفت و سياق  در معناشناختی واژگان قرآنی

 سوره مرمي( 71)مطالعه موردی واژه سالٌم َعَليک در آيه 

 ر1. د. عدانن  هماةبی4
 داناگا  هت ان ریع   اعيگ و    ن و اد   اييدانا

 ر. د.  هدی پوي  ةي1
 یداناگا  يا   ریع   اعي  ن و اد  یدکرتا

 چکيده
 ک  عنای قا وةةی  ة  تنهةايی دي تعيةني و تبيةني  عنةی واژگةاِن  ة  کةاي يعتة  دي  ةنت   نةیر کةاعی نيسةةر  لکة  خبةش  ی

 ةود؛  ة  عبةايتیر انةدر   ةکاي  ةیبإهای   نی دي ضةمن ةةياط و  عتةی کة  دي  ن قة اي گ عتة عمد   عنای  ر داع و تع
تةةوجهی  ةة  ايةةن اصةة  ةةةبب انةةدر  سةةتگی دايد.  ةةی عنةةای دقيةة  و ديةةةة واژگةةان  ةة  کةةايک د و  عتةةی کةة  دي  ن قةة اي گ عتةة 

ع ضة  داينةد؛ ا ةتا  نكة  پإا ةون ةةةاع  ةد  اةةة م  رسة ان پإا ةون    ةی ا  واژگةان و تعةا إ ق  نةی نكة اع خمتلرةی 
ی   مير ا  اين مجل  اةة؛     ويی ک  دي  عنای  ن تعبإهايی  انند  لن ُيصيُبک  نّةی  کة و ر ةوي 17عليک دي  ي  

 تنةةیر انةد. نو ةتاي حاضةة    تکية   ة  يويکة د  عتةی اي ةةياط الکة اع و  ِةّ  حبةّ  اا ةّوار التوديةء و املتايکةةة و ةإ   يةان کة د 
دايد کةةة   عنةةةای ديةةةةة ايةةةن عبةةةايع   توجةةة   ةةة  ةةةةياط و  عتةةةی کةةة  دي  ن قةةة اي گ عتةةة ر تةةة ک کةةة دن و  رايقةةةة  يةةةان  ةةةی

 حت ع ا  اهيم اةة. 
 ی   مير ةاع.ق  نر  عة و ةياط  تنیر ةوي واژگان کليدی: 

 
  

                                                           
1 adnant@ut.ac.ir 
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 اسکوپوس در ارزايبی کيفّی ترمجه علی ملکی از قرآن کرمي کاربست نظريه

 املدثر( مبارکه )مورد مطالعه: سوره
 ر1یاعتل یعل. د. 4

 داناگا  هت ان ریع   اعيگ و    ن و اد   اييدانا
 ر2ی هبا   ر يلط. 1

 د  طالعاع ت مج ر داناگا  هت اناي  یكاي ناة
 چکيده:

 ةةنت انسةةجاع  ةةني  رقاعةد  ا انةةة اةةةة و  بةةدأ  ةةنتِ   ة   بتنةةی و هدعمنةةد ُكناةةی ت مجة  نك ية  اةةةکوپوس هةةانا وي ةةإ دي
. دي ايةةن پةةژوهش     اد نةة ود  ة  مسةةة ت مجةة  خما ةةةبر  ةة  ويةةژ  ضةةمن توجةة  م ت مجة  گإد و  ةةنت  بةةدا يا دي  ةة   ةةی  قصةد

 ترسةإی يوش  ة  قة  ن  وانةدنی ت مج  ک مير ق  ن » ی  دث  ا  کتابی ةوي توصيریر ت مج  –اةتراد  ا  يوش حتليلی 
هةةای اةاةةةةی   توجةةة   ةة  اينکةةة  عنصةة  هدعمنةةدی ا   نيةةةان  يةةةةی  ةةد  اةةةة. « جةةواانن و نوجةةةواانن  ةة ای يةةةان پياع و

 و وجة  ت ين ةاد     ک مي ق  ن حمتوای و ی اةکوپوس اةة و ا  ةويی ديگ   رتجمر يةالة  ود يا يةاندن پياعنك ي 
ای ا  تطبيةة  ايةةن نك يةة   ةة  ةةةوي  عنةةوان منةةود  اةةةةر جةةوان و نوجةةوان خما ةةب  ةة    نةةی و علمةةی های د ةةوايی ا  دوي  ةة 

دهةد کة   ةرتجم   ة   ةنت  بةدأ هةای پةژوهش ناةان  ةیدي ياةتای تبيني  يةةان  وعقيةة اياةان  ريةد اةةة. ايعتة  اين ت مج 
يةةن ت مجةة   ةة  ي ةةم متةةاع ی عايةةةی اياةةان ا  انسةةجاع  تنةةی  عنةةادايی    ةةويداي اةةةة.  اوعةةاداي نيسةةة؛ دي  قا ةة ر ت مجةة 

نگ ان ر تباإیر جآاب و جوان ةالي ا  قة  نر عتة  ک  دي ايائ   تنی هيئةنقدها و  احكاع اه  عّنر    دلي  اين
هةةايی دقيةة  و علمةةیر هن  ندانةة   ةةود يا ا  داع گ عتةةاي   ةةدن دي يوعِ مييةةخ   هانةةد م ةةةبقة دايدر اگةة   توانةةد   ويةة ايش

  نت  قدس ناودر اث ی قا   دعاع و دي وي توج  اةة.  تهم    ةکولي ک دن
 ق  ن. نك ي  اةکوپوسر هانا وي إر ت مج   واندنی ق  نر علی  لکیر اي اي ی ت مج کليد واژگان: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Ali.afzali@ut.ac.irنويسند   سیول.  1
2 Latifeh.shahbazi@gmail.com 
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 ای ليکاف و جانسوناليه مفهومی ادبيات قرآن بر اساس الگوی سه-ساختار استعاری

 ر1د.  سعود دهقان
 ةنند ر ک دةتانر داناگا  اد ياعر و   ن  ناةیر داناکد اةتادايي گ و    ن و اد ياع انگليسی و   ن

 اي ان ک دةتانر
 چکيده 
صوي   نیر  لک  دي   ن دين هم جای  ود يا    کة د  اةةة.   خبش  همی ا  گرتمانر ن  تنها دي مه  وا  اةتعاي    

ی اةةةم(  رهةةو ی  انگةةاي  ي اةةةتعا م  ةة  اةةةاس انگةةاي  کو ةةدپةةژوهش حاضةة    هةةد    يةةةی اةةةتعاي  دي   ن ديةةن  ةةی
 هةةای صةةاعاع و کهةة  يا واکةةاوی منايةةد.يعتةة  دي ةةةوي کةةايهةةای  رهةةو ی  ةة ( انةةواع اةةةتعاي 4911ليکةةا  و جانسةةون  

هةةای صةةاعاع و کهةة   ةة  صةةويع  هةةا ا  ةةةوي حتليلةةی  ةةود  و داد - اهيةةة ايةةاع ايةةن پةةژوهِش کيرةةی  ةة  صةةويع توصةةيری
ی هةةاانةةد. نگاينةةدگان ديصةةددند م ناةةان دهنةةد کةة   داونةةد چگونةة  دي قةة  ن ا  انةةواع اةةةتعاي ای گةة د ويی  ةةد کتاخبانةة 

-هةار هة  ةة  نةوع اةةتعاي يعت  دي اين ةةوي کايهای   اةتعاي گ   ن اةة ک  ها  يان رهو ی اةتراد  ک د  اةة. ايعت 

-هةای  ة گإد. مه ننير نتاي  ناةان داد کة  تعةداد اةةتعاي  ی نا تی يا دي   ر ةا تايی و هستیهای  رهو ی جهتی

تةةی ا  هةةای جهصةةاعاع اةةةتعاي  ي هةةای صةةاعاع و کهةة   ةة  ت تيةةب اي د  و نةة   ةةويد اةةةة کةة  دي ةةةو يعتةة  دي ةةةوي کةةاي
هةةای ةةةا تايی ا تصةةا  کهةة   ياةةرتين کةةاي  ِد اةةةتعاي  نيةةة  ةة  اةةةتعاي   ي  ياةةرتين  يةةةان کةةاي  د    ةةويداي  ةةود  و دي ةةةو 

 دايد.    
 .های  رهو یر ليکا  و جانسوناد ياع ق  نر صاعاعر که ر اةتعاي واژگان کليدی: 

  

                                                           
1 dehghan_m85@yahoo.com 
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 نی قرآن کرمي در شعر امين العتومروابط بينامت

 («خرين إلی املسجد األقصی» موردی ديوانبررسی )

 ر1.   ثد انديی4

 داناجوی کاي ناةی اي د اد ياع ع  ی داناگا  ک دةتان
 ر2. د. حمسن پياوايی علوی1

 داناگا  ک دةتان ر داناکد    ن و اد ياعرداناياي گ و    ن و اد ياع ع  ی
 چکيده

گإد. ديةةوان  ةةع   های خمتلةة  ا  قةة  ن ملةة    ةةی هةةا و ا ةةعاي  ةةود  ةة  صةةويع اميةةن الُعتةةوع نويسةةند  و  ةةاع  ايدنةةی دي ي ان
کايگإی قةة  ن دي  ا  أتليرةةاع او اةةةة کةة  ديصةةدد   يةةةی کةةاي  د قةة  ن دي  ن هسةةتيم.  ةة « ُ ةةآين يلةةی املسةةجد ااقصةةی»

لماانن   قةة  ن دايد و  يةةد گرةةة کةة    يةةةی و حتليةة  کةةاي  د قةة  ن ی  سةة  وي وی اةاةةةاي ة چاةةم  دي ايتبةةاط  عنةةوی مهةة 
ايا ةةدر حةةائة امهيةةة  جةةا کةة   ةة   ةةنا ة حةةدود أتثإگةةآايی قةة  ن دي اد يةةاع  سةةلماانن  ی دي  وي اديبةةان  سةةلمان ا   ن

وي يا دي  ة   ی  ةآک ی نويسةند  اةة. اين حتقية  کة    يوش توصةيری حتليلةی صةويع گ عتة  اةةة و دي نكة  دايد م  ةيو 
ی اةةة ا و  دهةةد کةة  وی دي ديةةوان  ةةآکوي ا   تةةا ني ق  نةةی  اننةةد  واقعةة  کةةايگإی  تةةا ني ق  نةةی   يةةةی کنةةدر ناةةان  ی

های الی     هدا و...    صويع  ينةا تنی ملة   گ عتة  اةةة و   ع ا  يةول اک عر جهاد و تاوي      نر اعطای نعمة
 تباط    سجد ااقصی هستند.تعداد  ايدی ا  اين  تا ني ق  نی دي اي 

 ق  ن ک مير  ينا تنيةر ايدنر  ع   عاص ر أمين العتوع. ها: کليدواژه
  

                                                           
1 m.naderi@lit.uok.ac.ir 
2 mpishvaiialavi@yahoo.com 
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 «اب کيفيت»و « پيوسته» یا ارائه ترمجهتالش برای 

 یخماطب امروز  یاز آايت ششم و هفتم سوره طارق برا

 ر.  ا ايي اپ ائی4
 ت مج  ع  یر داناکد  اد ياعر داناگا  هت انداناجوی دکرتی  طالعاع 
 ر1. د. جواد اصغ ی1

 داناگا  هت ان اعريداناکد  اد  ریع   اعيگ و    ن و اد   اييدانا
 چکيده:

ال ا   ال خما ةةب اةةةة. هنةةو  چنةةني ت مجةة  هةةال   ينةة   وعقيةةة ت مجةة   سةةتلةع پيوةةةتگ   ةةنت ت مجةة  و تناةةةب  ن   دانش
کة  ايةن  ايع توةةيف    ة   ستاة قان  ع  ام و هرتم ةوي   ايط  ة ال خما ةب ا ة و ل ايائة  ناةد  اةةةر م جاي  اي

«   كيريةة»ال  اند. هد  اين پژوهش ايائة  ت مجة  و نواندياان دي صدي عه ةة  ايع انةا گاي   دانش يو  ق اي گ عت 
  انسةةجاع  عنةاي   ايع( ا  ايةةن  ايع اةةة.  ةة ال يةةةيدن دهند  ناةةان« ةةت پيو »ال خما ةةب( و   ةةا گاي   دانةةش   ينة 

 ةة  اةةةاس قواعةةد و واژگةةان   ن «  ةةني الصةةلب والرتائةةب»و «  ةةاظ داعةة » ةة  ايةةن هةةد ر ا تةةدا  عنةةال دو عبةةايع کليةةدل 
دهةد   ع يب    دةة   در ةپا  صداط  ايج   ايع   تكي     علوع يو  کا   د. ت مج   ة  دةةة   ةد  ناةان   

ع   ةاي   ايع ةةوي   ةايط دايال انسةجاع دايدر و نة  تنهةا   علةوع يو  انةةا گاي نيسةتندر  لکة   ة  حقةايق  ک  اين  اي
 اند. گةيين  اةتوةيسة دي ديواي  يحم ا اي  دايند ک  تنها دي عص  جديد کا   د  علم  مه ون لن 

 .ق  ن ت مج  ةوي   ايطر  اظ داع ر صلبر ت ائبر اعجا  علم  ها: کليدواژه
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 سامی هایزابن واژه تقوا در ترمجه های قرآن کرمي اب استفاده از ريشه ايبی آن در حتليل معانی

 ر1. د. جواد اصغ ی4
 عتو هياع علمی داناگا  هت ان

 ر.  عصو    لکی1
 چکيده :

ع اينةةةد  عنةةةااي ی دي ت مجةةة  واژگةةةان ق  نةةةی امهيةةةة  سةةةةايی دايد. انتقةةةال  رةةةاهيم عميةةة  و چندليةةة  ق  نةةةی    گةةةاهی ا    ن 
ع  ی و ديک هم کنای  ن   ةاي    ن های هةم  ةانواد  وکةن اةةة.لآا  ةرتجم قة  ن  ة ای انتقةال  ي  رهةو ی واژگةان 

واژگةةةان پ  سةةةا د قةةة  ن اةةةةة کةةة  يونةةةد  عنةةةايی  نر ا  حتةةةول و  سةةةيف  نيا  نةةةد  ةةةنا ة ايتبةةةاط  ةةةني   ن هاةةةةة. تقةةةوا ا 
  ن ةةا ی   يةةی  ةی  ةود و دو  حتليلةی  عنةای تقةوا دي  - عنايی اش حکاية دايد. دي ايةن پةژوهش   يوش توصةيری

قة  ن  ضمن واکاوی اد ياع حتقي  دي کتب خمتل  و ييا  اي ی تقوا دي اين   ن ها عهم جديةدی ا   ن دي    ةی  ايع 
ک مي پيانهاد  ی  ود. تقوا دي  عنةای تة س ر پة وار پ هيةة دي  ية  وةةيعی ا  ت مجة  هةا  ة  کةاي يعتة   و  ة  ةةاي   عةانی 
ايةةن واژ  دي   ن هةةای هةةم  ةةانواد   اننةةد ا يةةدوايیر توکةة ر انتكةةاير اصةةاع کةةاير اميةةانر  ةةکاية و  ةةجاعة تةةوجهی 

 ناد  اةة.
 ر  عنا ناةیع  ی و عربیتقوار   ن  ت مج  های ق  ن ک مير :واژگان کليدی
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 متفاوت فرهنگی و جغرافيايیقه تطبيقی چهار اثر قرآن پژوهی از چهار منط عهمطال

 رايي انص  علی
 پژوهاگ   طالعاع نو انديای اةا ی

 چکيده
دي پژوهش هةای ق  نةی چهةاي قة  ن پةژو   قال  حاض ر تا ی اةة دي حد وةءر دي  ويد  همرتين  تا ني  ويد حبث 

 عاص ر ا  چهاي  نطق  ی جغ اعيايی وع هنگی  ترةاوع. کة  ضةمن  ع عةی ايةن کةوم  ايةن چهةاي تةنر چهةاي اثة    جسةت  
ی  انن دي   ين  ق  ن پژوهیر    يوش توصيری  ويد  طالع  ق اي گ عت  اةة و همرتين  تا ني  ن هةار حتلية  و   يةةی 

ی اةةةتاد  ةةّا ي  اثةة  عبايتنةةد ا   التمهيةةدر اثةة   يةةة هللا حمّمةةد هةةادی  ع عةةة؛ قةة  ن  ناةةةیر نو ةةت اةةةة.اين چهةةا ةةد 
 ی  ولان حمّمد تقی عومانی.عبدهللا امحداين ؛ علوع الق  نر اث   ولان مشا امّ  اعغانی؛ علوع ق  نر نو ت 

محةةداينر  ةةولان مشةةا امّةة  اعغةةانیر  ةةولان حمّمةةد تقةةی  يةةة هللا حمّمةةد هةةادی  ع عةةةر اةةةتاد  ةةّا عبةةدهللا اکليــد واژه هــا:   
 عومانی.  
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 لە بەرزەجێوە بۆ مێژوو

 (سەرنجێک لەسەر بۆچوونەکانی نەسر حامید ئەبووزەید لە مەڕ قورئان)
 ،1حیسامەدین خاکپووردوکتور 

 زمان و ئەدەبی عەربی لە زانکۆی تاران.دەرچووی دوکتۆرای 
 :پوختە

نەسر حامید ئەبووزیەد لەو دەگمەن بیرمەندانەیە کە نە تەنیا لە ناسینی دونیای مۆدێرن و و 
گۆڕانکارییەکانیی دەستێکی بااڵی بووە، بەڵکوو ھەروەھا ژیانی ھەزری خۆی بۆ ناسینی نەریت بە 

یاردەی ئایینیش بە توخمی سەرەکی قورئانەوە گڕێ گشتی و ئایین بە تایبەتی تەرخان کردووە. د
دراوە، دیارە پێویستە بۆ ناسینی ئایین، قورئان کە چاوگەی سەرەکی ھزری ئیسالمیە بە میتۆدۆلۆژی 
نوێ بناسرێت و بزانڕێت ئەم سەرچاوە چی پێ بوو بۆ جیھانی قەدیم و چی پێیە بۆ جیھانی مۆدێرن. 

لەسەر ئاسەواری ئەبووزەید، گۆڕانکارییە ھزریەکانی ئەبووزەید ئەم وتارە دەیھەوێت بە لێکۆڵینەوە 
لەسەر دیاردەی قورئان بخاتە بەر باس و لێکۆڵینەوە. وێدەچێ ئەبووزەید لە سەرەتاوە و بە تایبەت 

لە ژێر کاریکەری ھرمنوتیکی فەلسەفی و بەتایبەت چەمکی مێژووی شوێندانەری  تێگەی دەقلە کتێبی 
بۆمی کۆمەاڵیەتی وبوو کە دەقی قورئان لێکەوتەوە و بەرشێوەی کە باوەڕی واگادامێڕ بووبێت، بەو 

کاتە و سیاسی و مێژوویی سەردەمی پێغەمبەرە و لە پێوەندی دیالکتیکی لەگەڵ واقعی ئەو شوێن
نوێژەکردنەوە، تەحریم و تایبەتە بیچمی گرتووە. بەاڵم لە کارە دواییەکانیدا و بە تایبەت لە کتێبی 

تێدەکۆشێت خوێندنەوەیەکی دیکە بخاتە بەردەست و زێدەتر لە شیکاری گوتار نزیک  تەئویل
دەبێتەوە، واتە پێی وایە لە دەقی قورئاندا بێژەرمان ھەیە و بیسەر، ئاخێوەرمان ھەیە و بەردەنگ و لە 
پێوەندی ئەم دو الیەنە و دڵی مێژوودا دەبێت دیاردەی دەقی پیرۆز شەن و کەو بکرێت. لە 

جامی ئەم وتارە ئەوە ڕوون دەبێتەوە کە لە ھەر دوو تیوریەکەدا دیاردەی قورئانی لە بابەتێکی دەرئەن
مێژووییەوە دەکرێت بە بابەتێک نزمەجێ و مێژوویی کە زۆرینەی بابەتەکانی لە بەرزەجێ و بان

ویی مێژوپێوەندنی دیالکتیکی ئەو سەردەمە فۆڕمڕێژ بووە و ئەوەی لێێ دەمێنێتەوە و وێدەچی بان
بێت و پەیامی سەرەکی ئایینیش ھەر ئەوە بێت، بانگەشەیە بۆ ڕۆحانییەت و پێوەندنی ئیگزیستانسی 

  مروڤ و خودا.
  دیاردەی قورئان، راڤەی نوێ، ئەبووزەید، بەرزەجێیی، مێژوومەندی.وشە سەرەکیەکان: 
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 لێکدانەوەی شێوەی تەفسیریی مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس

 1پەشابادی ڵاڵدودوکتور یە
 ناسیمامۆستای یاریدەدەری زمان و وێژەی کوردی و ئەندامی لێژەنەی زانستیی توێژینگەی کوردستان

 کورته
مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس وەکوو زانایەکی گەوره و بەناوبانگی جیهانی ئیسالم، خاوەنی 

جیاجیاکانی ئەدەب و زانستە دینییەکان و بیر و ئەندێشە چەندان بەرهەمی ناوازه و گرنگ له بواره 
به زمانی کوردی و عەرەبیی بووه. یەکێ لەو بەرهەمە هەره گرنگانەی، تەفسیری نامییه که له شەش 

شیکاری ئاوڕێک له  –بەرگدا پێشکەشی کردووه. ئەم وتاره دەیهەوێ به شێوازی تەوسیفی 
انا مەزنه بداتەوه. ئامانج لەم لێکۆڵینەوەیه دەرخستنی شێوازەکانی لێکدانەوه و ڕاڤەکردنی ئەم ز

چوارچێوەی کاری مەال عەبدولکەریم و شێوەی ڕاڤەکردن و لێکدانەوەی ئایەتەکانه؛ لەگەڵ ئەوەشدا 
پاراوی و ڕەوانیی نووسراوەی ناسی و ئاستی ڕەوانبێژی و ڕادەی زمانالیەنی ئەدەبی و جوانی

 بەر تیشکی لێکۆڵینەوه.ڕاڤەیی مەال عەبدولکەریم دەخاته 
 مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس، ڕاڤەی قورئان، شێوازناسی، شیکاریی دەق.وشەکلیل: 
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Thresholds of Orientalism: A postcolonial reading of  

translators' prefaces of three translations of the Holy Quran 

Milad Miraki
1
, 

M.A. student of Translation Studies, Allameh Tabatabae University, Tehran, Iran 

 

Abstract: 

The first translation of the Holy Quran dates back to 17
th

 century. Since then, a growing number of 

translators have tried their hands in translating the Holy Quran into English. Some of these 

translations appeared to be primary concerned with the niceties and delicacies of rendering the Holy 

Quran into English, while others have attempted to use these translations as a vehicle to solidify 

their colonial behaviors towards the Holy Quran in general and Islam In particular; taking into 

account these colonial behaviors on the part of the translators, which can be clearly seen in their 

prefaces as paratextual elements, the present study is an attempt to critically address three 

translator's prefaces in three historical eras carried out by English translators: Alexander Ross 

(1649), George Sale (1734), John Rodwell (1876) on the basis of postcolonialism. To fulfill the aim 

of our study, drawing upon Gerard Genette' concept of paratext as accompanying elements to the 

text, we discuss the functions and dynamisms of these prefaces as paratextual elements and then we 

borrow ideas from postcolonial critics, specifically Edward Said and his critique of Orientalism, in 

order to show the extent these translator's discourses were in line with colonialist approaches and 

the ways in which translators voice in these prefaces misrepresented and perpetuated the Other as 

naïve, despotic and inferior opposite. Plus this, we will try to excavate the hidden discourses 

embedded in translator's prefaces in these three translations towards authority, originality and 

uniqueness of the Holy Quran.  

 

Keywords: Postcolonialism, Quran Translations, translator's preface, paratext, Edward Said. 
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Misguiding Distorts in Holy Scripture of Qur’an 

1. Gulnura Huseynli
1
 

2. Aydan Salmanova
2
 

Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan, Baku 

 

Abstract 

The Holy Quran is the blessed book that Muslims present and goes to for direction in all parts of 

their life and it is the main book that has been retained completely by millions. Taking into account 

all of these, the Holy Quran must be translated into any language accurately and easy to read for 

people from all over the world. Therefore, this research paper attempts to explore mainly the 

difficulties, challenges, linguistic or semantic problems, lost in translation between two languages 

while occurs during the translation of Al- Qur’an Al-Karim from Arabic into English. What’s more, 

in this research paper, we also would like to touch upon the Divine Attributes, words with their 

denotative meanings, paronomasia (تورية), misunderstandings of sacred ayahs, and so forth. 

Translation of the Qur'an is as yet a challenging issue for every interpreter in the Islamic religious 

philosophy, in light of the fact that the Qur’an has numerous Islamic terms/words that hold different 

or two-fold implications, which mess up interpretation. Thus, in the past professional Islamic 

religious clergies deceived people that translation of the Qur’an was not concise and 

comprehensible to keep people away from the Qur’an. Moreover, they attempted to translate ayahs 

of Qur’an word by word without figuring out the deep meaning of Scripture. All these procedures 

which happened in the past created a basis for the mistranslation and misunderstanding of the Holy 

Qur’an. On the contrary, the linguistic and semantic issues such as obscurities, ambiguities, non-

equivalency, polysemantic and so forth add fuel to the present situation. All these are proved with 

the reality that Qur’an can not be translated by not learning the culture and history of Islam.  

 

Keywords: Divine Attributes, Al-Quran Al-Karim, denotative meanings, paronomasia, puns. 
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 637 .................................. یاحلسين يیزاري سيد حممود م
 661 ............................................ سريوان أنور جميد
 681، 610، 605، 607 ......................... شرافت کرميي

 85 ............................................ شرف الدين أحرايبا
 18 .................................................. شهرية برابري

 2 ............................................... جنم عبدهللا ماءيش
 615 ......................................... یصالح الدين عبد
 630 ............................................... صليحة فياليل
 0 .............................................. العبوديضياء غين 

 631 ............................................... یطاهره نوابغ
 13 ................................................. عابدة قرسيف
 33 .................................................. عائشة عبيزة

 622 ....................................... عبد الّرؤوف بوكنتوشة
 63 ............................................... عبد الكرمي محو

 22 ..................................... عبد امللك عثمان محدأمني
 232 ............................................ یفقه نيعبداحلس
 82 ........................................ حممد خملص ظيعبداحلف

 687، 73 ..................................... عبداّلل رسول نژاد
 230، 633، 672 ............................. یعدانن طهماسب

 637 ............................... عزالدين حسن مجيل االتروشي
 10 ................................................... عصام ابدين
 616 ................................................. یعطا املاس

 686 ..........................................یاصغر شهباز  یعل
 237 ................................................ یافضل یعل
 610، 612..................................... یاکرب امحد یعل
 672 ................................................. نايمحز  یعل
 656 ............................................... ینظر  ضاري عل

 660 .............................................. علي أكرب فرايت
 621 ................................ علي حسن عبد الرضا الالمي

 58 ............................................... علي رافع يونس
 23 ................................................... علي ساموه
 87 ...................................................... علي مال

 608 ........................................... علي انصر حسني
 627 ................................................ عّمار عثماين

 17 ........................................... بونوةعويشة دمحان 
 618 ............................................ زاده یمتق یسيع

 661 ..........................................عيسى طاهر عيسى
 73 ................................................... فاروق راک
 613 ............................................... یفاروق رسول

 21 ..........................................فاضل محه سعيد أمني
 683، 613......................................... یفاطمه شاه
 612 ..................................... سرمزده يیفاطمه صحرا
 631 ............................................. یفاطمه عسکر 
 655 ...............................................انيفرزانه فتاح

 00 ..................................................قويدر قيطون
 620 ................................................ مييکاوه رح

 683، 613........................................ راستگو یکرب 
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 236 .................................... بگلو یسار  یحممد یکرب 
 631 ................................................ ومه برزگرکلث

 638 ................................................. کوثر مجري
 03 .................................................. كرمي الطيـبـــي
 12 .................................................. كلثوم قوماين

 681، 610 ...................................... يخيش ژيگالو 
 237 ...............................................یفه شهباز يلط

 633 .................................................. ليلى فاسي
 677 ................................................. ماجد امريي

 231 ............................................... یاپشائ رايماز 
 633 ................................ مربوكة اهلامشي علي البوعيشي

 636 ............................................... یگلر يب یجمتب
 673 ................................... یمزرعه شاه یحممد یجمتب

 51 .................................................. جميب الرمحن
 231، 682، 628 ......................... حمسن پيشوايي علوي

 73 .................................... حممد إبراهيم الشربيين صقر
 601، 03 .............................. حممد اإلمام إبراهيم اإلمام

 608 ............................................... یفيحممد الشر 
 631 ................................................. حممد املودن

 81 .............................................. حممد ابب الشيخ
 661 .......................................... حممد جالل عيسى

 638 ...................................... یحممد جواد حسن پور 
 678، 671 ................................... یحممد حسن امرائ

 660 ......................................... حممد حسن فؤاداين
 651، 677، 87، 80 ..................... حممد رضا عزيزي پور

 638 ........................................... مد سامل املعشينحم
 633 .......................................... یرانن یحممد سلطان

 617 ........................................ یحممد صادق مقدس
 623 ...........................حممد صالح الدين أمحد فتح الباب

 11 ......................................... حممد عبد اّلل فتح اّلل
 621 ......................................... حممد علي القرداغي

 25 .................................................. حممد عمارين
 680 ................................................یحممد معروف
 17 .................................................... حممد مقدم

 60 ................................... الشكري وييحممد ايسني عل
 35 ................................. حممود عبد اللطيف فواز اهلييت

 653، 662 ................................... یزارع برم یمرتض
 651 ............................................... یقائم یمرتض

 231، 651.......................................... یمرثد اندر 
 86 ................................................... مروة السيد

 613 ................................................. یفيشر  ميمر 
 617 ................................................. یحممد ميمر 
 652 ...................................... آابد نيخماورپور زر  ميمر 

 8 ............................................... مرمي حممد قوامسية
 07 ................................................ مزاري بودرابلة
 235 .............................................. مسعود دهقان

 27 ................................ مصطفى إدريس أبوعريضة حممد
 33 ................................................ مصطفى شرقي

 13 ........................................ مصطفى انجح الصراف
 238 .............................................. یمعصومه ملک

 77 .............................................مفالح بن عبد اّلل
 611 ................................................... یُمنا اندر 

 631 .............................................. منال زکي أمحد
 61 ...................................... منصور حممد أمحد يوسف

 616 ................................................. یه نصر ري من
 61 ................................................ موفق جميد ليلو

 230، 633....................................... پور آذر یمهد
 23 .................................................... مهدي آدم

 652 ................................................. یخاور  ثميم
 685 ...................................... یتَلوک یعاشور  یاندعل

 22 ......................................... انصح عثمان محدأمني
 233 ............................................... راي یانصر عل

 673، 603....................................... انهيد نصيحت
 632 ............................................ حممد صغيــرنبيل 
 637 ................................................. يیايجنمه حم

 1 ............................................. ندى عبدهللا الضاهر
 651 ................................................ نرگس داغله
 01 ................................................. نصرية كروشي

 0 ................................................ نور علي الرماحي
 671، 600.................................... نورعاشقني عثمان

 53 ................................................... نورية بويش
 625 ............................................. د النقشبنديينو 

 83 ................................................... هناد معماش
 65 .................................... وسام حسني جاسم العبيدي

 15 ................................................. وهيبة سحوان
 670 ...................................... ينييان ايي ندر يهادي ح
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 55 ................................................. هادي رضوان
 636 ................................................ عّماري یهد

 11 .................................................. دييهشام زا
 266 .............................................. یداّلل پشاابدي
 12 .................................................. یبن حيي يیحي

 08 ..................................................... يطو ومهي
 10 ................................................. يعقوب امليايل
 02 ................................................. يوسف بکوش
 06 ................................................ يوسف تغزاوي

 
 
 


