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  المجلةتعريف 
 ، هي اسم املخففة عن إجنليزیة للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) بني الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة، ونشر 

تعلقة بالفرر ر اللغویة واألدبية، واألساليب املاملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواه
بطة يف إطار يف األدب العريب، القدمي واحلدیث  واملرت نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
 

 :أهداف المجلة
 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
واملثقفني والباحثني، مّرنت اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، 
واملتابعة بسياسة اجمللة. تلك اليت تأخذ يف االعتبار ظروف البحث العلمي هلا األسبقية من حيث أصالة 

اء وقت نخفضة واجلدیة يف تقدمي وإعطالفرر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والرمية امل
 .للتعدیل
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 النشر شروط
 

 ية القيمة صرية التي تتعلق بالمقاالت العربعهي مجلة اللغة العربية واألدب الالدولية مجلة العربية ال
 معروفين.العلماء األساتذة والباحثين و من 

 والصينية واألردوية لغة المجلة هي العربية واإلنجليزية والفارسية. 
  ع مرات في السنة.بستكون المجلة فصلية تنشر أر 
 ما خارج خل البلد وثانيهسيتم الحكم على المقاالت من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما دا

 البلد.
  قابلة للتطبيق.التعليم العالي وزارة فيما يتعلق بالنشر، ستكون جميع قواعد وأنظمة 
 .هيئة تحرير المجلة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي قرار 
 احثين بسيكون للمجلس الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المادة المرسلة. سيقوم المحرر بإبّلغ ال

 بآراء الخبراء فيما يتعلق بأي تغيير.
  .ليس من الضروري أن يوافق مجلس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية المقاالت ستكون فقط على المؤلفين وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 .بمجرد استّلمها، لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم ال 

 رئيس التحرير         
 الدراسية:الحقول 

 قضايا تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها 
 المراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأدابها 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العربي القديم واألدب العربي الحديث 
 مشكّلت المصطلح والتعريب 
  بين األدبين العربية والفارسيةالمقارنة 
 األدب المقارن ودراسات الترجمة 
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 هيئة التحرير العالمية
 

 األستاذ الدکتور عمر عبد الرحيم حمزاوي
 جامعة األزهر، القاهرة، مصر

 

 األستاذ الدکتور مؤيد فاضل
 الجامعة اإلسّلمية العالمية، إسّلم آباد

 

  األفغانيالدکتورة نهی  ةاألستاذ
 بانير بروفيسور أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 

 

 األستاذ الدکتور عبد المجيب مجيب
 الجامعة اإلسّلمية العالمية، إسّلم آباد

 

 األستاذ الدکتور سامي محمد عبابنة
 رفاد للدراسات واألبحاث، األردن

 

 األستاذ الدکتور منتهی أرتاليم زعيم
 الجامعة اإلسّلمية العالمية، ماليزيا

 

 سميع اهلل زبيرياألستاذ الدکتور 
 جامعة عّلمة إقبال المفتوحة، باکستان

 

 األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري
 جامعة علي کره اإلسّلمية، هند

 

 األستاذ الدکتور إسماعيل عمارة عقيب
 الجامعة اإلسّلمية العالمية، إسّلم آباد

 هيئة التحرير المستشارية 
 

 عبد الکبير محسن األستاذ الدکتور
 دراوالبندي، إسّلم آبا، الکلية الحکوميةأستاذ 

 

 عبد القاهر عابد األستاذ الدکتور
 أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة کابول

 

 کفايت اهلل حمداني  األستاذ الدکتور
 نمل، إسّلم آبادأستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 

 

 ل محمد باسلگ  األستاذ الدکتور 
 أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة کابول

 

 دل آقا وقار األستاذ الدکتور
 أستاذ کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 

 عبد المجيد البغدادي األستاذ الدکتور
 المفتوحة، باکستانجامعة عّلمة إقبال 
 

 عبد الرحمن شيرزاد األستاذ الدکتور
 أستاذ کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 

 عبد الصبور فخري األستاذ الدکتور
 أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة کابول

 
 

 عبد اهلل نورعباد األستاذ الدکتور
 کابول، جامعة  الدراسات اإلسّلميةأستاذ قسم 

 
 

 شريف اهلل غفوري المساعداألستاذ 
 تخارأستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 
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 كلمة التحرير...
 عمر عبد الرحيم محزاوياألستاذ الدكتور 

 

 زبکية في الجامعات المصريةو اللغة األمدرس  ،األفغاني-اهلل مبشر الطرازينصر
 املشارك الدكتورة هنى حممد أمحد عثماناألستاذ 
 21-1                                 املساعد جنم الدین یولداش                           األستاذ 

 

 اشتراك اللفظ واختّلف المعنى في لغتي العربية والفارسية
 38-22                                                              نور حممد شهریاراملعيد األستاذ 

 

  وآدابها العربية اللغة تطور في الهند علماء جهود
 املساعد سليمان فيضياألستاذ 

 51-38                                                      اهلندي سيدة مهبارة بيضاه هالدکتورا ةباحث
 هاى كارى فارغ التحصيّلن زبان وادب عربى در افغانستاننشاندهى فرصت

 گل حممد باسلاألستاذ املشارك الدكتور  
 82-52                                                          شریف اهلل غفورياملساعد األستاذ 

 

  غربی فرهنگ به گرايش  جوانان و گريزی  دين انگيزهعلل و 
 إیراين مرّشح الدکتوراه حممد عباسی

 110-83                                                  تفکری              الباحث عبد الدیان 
  ومضارها االجتماعية في محافظة تخار نکاحالتطرف علی مهر النساء في ال

 األستاذ املساعد عبد الواحد کرمیي     
  131-111                                   األستاذ املعيد أمني اهلل أمني                           
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 کلمة التحرير 
  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

رآن تتّم الصاحلات وبشکره تزداد النعم والربکات، واحلمد هلل الذي أنزل القبنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویوعمل علی بلساٍن عريّب مبني، والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية، 

راء واآل ! هيئة حتریر اجمللة غری مسؤولة عن األفکاربني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
وابط ها يف التقومي والتحکيم العلمي والضمسؤليتالواردة بالبحوث املنشورة يف أعدادها وإمنا تقع 

 األکادمیية.
فإن عملية التقومي: هو منح عالقة أو درجة معينة أو ترتيب معني لشخص ما أو تقدیر أو مالحظة 

عایری باستعمال طریقة منهجية تعتمد موفًقا للمجهود املبذول أو السلوك القائم والنتائج احملققة 
 ات مالئمة.موحمک

إن من بني أهّم معایری التحکيم، جند التقومي والذي یسمح لنا بالکشف عن مدی حتقق القدرة، 
 وعن مواطن القّوة والضعف يف مجيع جوانب منهج البحث العلمي وهذا طبًعا يف اجملال األديب.

ل هذا ين، إعطاء قيمة بينما من الناحية االصطالحية فيقابإن کلمة التقييم يف اللغة العربية تع
املصطلح مفهوم التقومي بإعتبار أهنا اصالح اإلعوجاج، ومن مثة فإن التقومي أعّم وأنسب حيث أنّه 
باإلضافة إلی کونه حمض یؤدي إلی احلکم علی قيمة الشيء فإنه یشمل أیًضا اختاذ القرارات املالئمة 

 لتصحيح األثار.
تعترب مقائيس تقييم هذه اجمللة، من الوسائل الناجحة لتحدید معرفة معایری البحث العلمي للمعایری 
املتاحة لدیها، حتسني األداء وتطویره وذلك من خالل حتدید نقاط القّوة يف البحث بالشکل األفضل 

ا جلودة البحث عيهواملالئم، أّما نقاط الضعف البحث فتتّم معاجلتها من خالل التدریب الباحث ومسا
 العلمي.
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إن اکتشاف معارف ومهارات وقدرات الباحث اليت تنتج عملية التقومي من جهة، ومعرفة املّيسر 
خبصائص الوظائف من جهة أخری، یسمح له بنقل وترقية الکوادر العلمية علی أساس علمي وموضوعي 

 حیقق النجاح والفعالية للمجلة.
ة األجسر فإهنا استطاعت أن جتمع بني موضوعات متنوعة هذا العدد مثرة جهد متواصل ألسر 

فرصة کل ثالثة شهور لتوفر الودراسات سردیة خمتلفة، وال تزال تصدر أعداًدا ممتازة من أول یومها  
 ثني والدارسني لنشر مقاالهتم وأحباثهم يف األعداد الصادرة من اجمللة. للباح

وم دوریة، علمية، مفهرسة وحمکمة يف جماالت العلاجمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة، هي 
اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية الفکریة، هي خادمة للغة العربية وقائمة هبا نشاط فقط، وهي دوریة 

 تزال تقوم فرع کابول، وهي ال –رائدة يف جمال اللغة العربية اللغویات اليت تصدر عن مرکز األجسر 
الشامل   مسااماهتم العلمية األصيلة واملناقشة الفکریة اليت توضح الوعيبتشجيع الباحثني علی تقدمي

 بشکل مناسب وبشکل سليم، دون أن تکون مفرطة أو جاهدة.
رجائي الکبری بأن اجمللة ستلعب دورًا مثالًيا يف مستقبل شباب األمة املسلمة وطاملا منوذًجا يف ربط 

غة الدین والثقافة يمة والکرمیة اليت تکتسب أاميتها بکوهنا لالباحثني والشباب احملصلني هبذه اللغة العظ
 واحلضارة إلی جانب أاميتها يف جماالت احلقوق والزراعة واالقتصاد واألسواق املالية.

إن هذه اجمللة تعترب من أفضل اجملالت العلمية يف العامل األديب عامة ويف أفغانستان خاصة، وهي 
ة أفغانستان يف مهدها اإلسالمي. وأیضا هي من اجملالت العلمية احملکم أول جملة عربية دولية تصدر يف

املفهرسة يف املواقع املفهرسة العاملية کجوجل أسکالر واألکادمیيا وأسکربيد وریسرج جيت وکوریسریف 
 وأسکوبس وغریها.
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