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

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني 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 

ملتعلقة بالفكر لغویة واألدبية، واألساليب ااملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال
واملرتبطة يف إطار   احلدیثيف األدب العريب، القدمي و  نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
 

 :أهداف اجمللة
 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
واملثقفني والباحثني، مّكنت 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 وإعطالفكر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والكمية امل
 .للتعدیل
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 النشر شروط
 

 ية القيمة من صرية اليت تتعلق باملقاالت العربعهي جملة اللغة العربية واألدب الالدولية لة العربية اجمل
 عرويني.املعلماء األساتذة والباحثني و 

 .لغة اجمللة هي العربية واإلجنليزية والفارسية 
  ع مرات يف السنة.بستكون اجمللة يصلية تنشر أر 
  البلد خارجيتم احلكم على املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما. 
  قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة ييما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد وأنظمة 
 .هيئة حترير اجمللة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن أي قرار 
 بآراء احثني بسيكون للمجلس احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املادة املرسلة. سيقوم احملرر بإبّلغ ال

 يتعلق بأي تغيري.اخلرباء ييما 
  .ليس من الضروري أن يوايق جملس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية املقاالت ستكون يقط على املؤلفني وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال.مبجرد استّلمها ، 

 رئيس التحرير         
 احلقول الدراسية:

 العربية لغريالناطقني هبا قضايا تعليم اللغة 
 املراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأداهبا 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العريب القدمي واألدب العريب احلديث 
 مشكّلت املصطلح والتعريب 
 املقارنة بني األدبني العربية والفارسية 
 األدب املقارن ودراسات الرتمجة 



 

 رئيس التحرير                                                     م0202جمللد الثاين كلمة التحرير على العدد الثاين  

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ه     :0132ISSN-1133        2222 -6(2)2حزيران -ةبحوث الخّل

 
 

 

 

 
 

 هيئة التحرير العاملية
 

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

 

 األستاذ الدکتور مؤيد ياضل
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، إسّلم آباد

 

  األيغاينالدکتورة هنی  ةاألستاذ
 باينر بروييسور أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 

 

 األستاذ الدکتور عبد اجمليب جميب
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، إسّلم آباد

 

 األستاذ الدکتور سامي حممد عبابنة
 رياد للدراسات واألحباث، األردن

 

 األستاذ الدکتور منتهی أرتاليم زعيم
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، ماليزيا

 

 مسيع هللا زبريياألستاذ الدکتور 
 جامعة عّلمة إقبال املفتوحة، باکستان

 

 األستاذ الدکتور يردوس أمحد بت العمري
 جامعة علي کره اإلسّلمية، هند

 

 األستاذ الدکتور إمساعيل عمارة عقيب
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، إسّلم آباد

 هيئة التحرير املستشارية 
 

 عبد الکبري حمسن األستاذ الدکتور
 دراوالبندي، إسّلم آبا، الکلية احلکوميةأستاذ 

 

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

 

 کفايت هللا محداين  األستاذ الدکتور
 منل، إسّلم آبادأستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 

 

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

 

 دل آقا وقار األستاذ الدکتور
 أستاذ کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 

 عبد اجمليد البغدادي األستاذ الدکتور
 جامعة عّلمة إقبال املفتوحة، باکستان

 

 عبد الرمحن شريزاد األستاذ الدکتور
 أستاذ کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 

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

 
 

 عبد هللا نورعباد األستاذ الدکتور
 کابول، جامعة  الدراسات اإلسّلميةأستاذ قسم 

 
 

 شريف هللا غفوري املساعداألستاذ 
 ختارأستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 
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ق  )دورية، علمية، حمكمة، مفهرسة(  ةاجمللة العربية الدولية للبحوث اخلّلا
Issue 2 0،  Vo0   No 30 (0203/3661): 3020/1366 -ثانيال العدد – ثانيال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 كلمة التحرير...
 األستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم محزاوي

 

 (مناهجهاو  أهدايها عن حتليلية )دراسة األيغانية اجلامعات يف العربية اللغة تدريس واقع
 املساعد شریف هللا غفورياألستاذ 

 األستاذ املساعد حممد هللا حقجو
 251-231                                                         عبد احلفيظ تانشاألستاذ املساعد 

 

 نأيغانستا يف ةالدمیوقراطي ءجمي بعد اإلسّلمي األدب
 هبروز هللا جاراألستاذ املساعد 
 421-261                                                           دانش یونس حممداألستاذ املساعد 

 

 الفاعل إعراب حول النحو علماء آراء
 211-215                                                     األفغاين نور حممد شهریار عيداألستاذ امل 

 (بدخشان مدينة دروس أئمة املساجد )دراسة ميدانية يفيف رغبة الشباب 
 123-111                                                         ساعد صنعت هللا جویااألستاذ امل 
 

  القرآنية لفا بعض األيف تفسري ضاءات اللغوية اإل
  عنایت الرمحن مهت ستاذاأل

 111-124                                                             األستاذ عبد العزیز عابد        
 املعاصرة قواعد الفقهيةضوء  حکام البورصة يفأ

  ذبيح اهلل زاهد األستاذ
 141-131                                                      سيد هاشم أمني                   األستاذ

 

file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
https://iajcr.com/wp-content/uploads/2020/11/IAJCRv4-1.pdf
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 کلمة التحرير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

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

 ! بني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
الكرام  األردن. أن یضع بني أیدي قرّائه - عمانیسر اجمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة يف

م، وهو عدد حيمل بني طّياته ثراء معرفيًّا، ألنه ميثل ملتقى 1112العدد الثاين من اجمللد الثاين للعام 
ألقالم خمتلفة، إذ اتسعت حلقول معرفية شّّت، لتشمل باقة من املقاالت املتنوعة، یتقدمها يف حقل 

غویة، متمثلة يف اللغة واألدب والنحو، إىل جانب اإلحياءات الصوتية والدراسات الدراسات األدبية والل
 امليدانية.

م للسنة الثانية يف موضوعات شّت يف الليسانيات 1112فيخرج هذا العدد من شهر حزیران
واألدبيات؛ حيث اجتهدنا قدر اإلمكان يف تنوع املوضوعات اليت تدور يف حمورین األساسيني: 
الليسانيات النصية وعلوم الليسانيات، والثاين األدبيات املعاصرة النثریة والشعریة إىل قضایا من جانب 

 العلوم اإلنسانية.
وليست الدراسات األدبية بأقل حضورًا يف هذه اجمللة، إذا ما قورنت حبظ الدرس اللغوي منه، إذ 

بة بية والنحویة وكذا  االحصائيات يف رغیسجل القارئ فيه مقاالت من الدراسات امليدانية، مث األد
الشباب على دروس أئمة املساجد يف مركز املدینة بدخشان وإىل جانب هذا مقاالت أخرى يف قضایا 

 اللغویة.
والشك يف أن الثراء املعريف يف هذا العدد، وتنوع املقاالت اليت یشملها مع كون مؤلفيها من أقطار 

إمياهنا  ايل، ألدلة واضحة املعامل على االنفتاح الذهين ألسرة اجمللة. وعلىخمتلفة البالد يف أفغانستان الغ
بالبحث العابر للحدود اجلامعات وللتخصصات العلمية، كما إهنا مؤشرات على أن غایة اجمللة أن خيطو 
خطوة إىل األمام على طریق إفساح مكان للمجلة بني اجملالت الدولية العربية. والعمل مازال جاریًا 
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الختاذ خطوات أخرى تؤكد املكانة العلمية هلذه اجمللة بوصفها جملة علمية رصينة تسهم إسهاما حقيقيا 
يف رفد احلركة العلمية يف العامل اإلسالمي والعريب برافد علمي حيوي ال یهتم بزیادة الكّم مبقدار ما 

 بية.یسعى إىل تكریس حركة حبث علمي رصني يف اجملال العلوم اإلنسانية والعر 
كما إهنا مؤشرات علي أن غایتنا يف واقع األمر ليست إرضاء قرّاء اجمللة األعزّاء فحسب، إمنا أن 

 یسهم قدر جهده أیًضا يف ترقية البحث العلمي يف الوطن األفغاين.
الیتسع حيز هذه الورقة لذكر ما یعانيه القائمون على اجملالت من صعوبات خمتلفة األلوان، وما 

جع الدماغ، قبل أن یرى عدد منها النور، لذلك من االلتزام األديب إن مل یكن من الواجب یصيبهم من و 
أن نرفع أیات الشكر اخلالص إىل املشرفني علي اجمللة، والقائمني على إخراجها يف حّلتها النهائية، بكل 

كل الباحثني، أما   من فيهم اهليئات االستشارة، العلمية والتحریریة، إىل جانب التوجه بوافر الشكر إىل
 حتية التحيات فهي جلمهور قرّائنا الكرام الذین لوالهم ملا كان للمجلة أي معىن.

كان اهلدف األول الذي اعتمد واطلع عليه قراء العربية ومن حيب أن یقرأ الدراسات العربية اليت 
عربية كثريًا فيما سات التصدر عن أبناء األفغان. واهلدف الثاين كتب الباحثني األفغان عن تطویر الدرا

سبق فجاءت مقاالهتم سوف تليب حاجة عصرهم، وملا انتشرت اإلجنليزیة صار الناس يف غربة عن 
العربية وبالغته حبيث ال یعرفون كيفية أخذه ألباب العرب الفصحاء والبلغاء كمثل عبد القاهر اجلرجاين 

 الذي نشأ وترىب يف املهد الفارسي.
 فعة إىل قراء العربية، ال یسعنا إال أن نستشعر الكثري من الغبطة إذ نعترب عملهمهؤالء املقاالت النا

هذا إحدى مثرات األمة اإلسالمية اليت نتوقع هلا إخوة وراء إخوة بفضله تعاىل ومنه، إنه نعم املوفق 
 واملستعان، واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على مصطفاه األمني للناس أمجعني.

سأل ن أظن أن الُعجمة وصلْت بنا معشر قراء العربية إىل أن نظن ذلك يف هذا السرد اجملرد!!فال 
هللا تعاىل أن یبارك يف جهود مركز أجسر العلمية، وأن یطيل عمرها وعمر اجمللة، وهللا من وراء القصد 

 وهو اهلادي إىل صراط املستقيم.
 رئيس التحریر


