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قح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال  ةوث الخّل 
 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 التحریر: الأستاذ الدکتور مؤید فاضل ملارشیدالمشرف علی 

 رئیس التحریر: الأستاذ المساعد شریف هللا غفوري

 الدكتور أحمد محمد ربيع حسن سليمالتنضید الفني والإخراج: 

 المستشار الفني: الأستاذ الدكتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 مأمون شلي خلف هللا حسن، املةيا، مصر األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل يزهراء شلنيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياالدکتور هري  فورانتو صديق
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةالواردة بالبحوث املنشور إدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

األفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب البحوث یخضغ  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 20۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  2002-4006)ردمد( رقم الدويل املعيار  للطباشة 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول املجلة « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  
يصعظواهر اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  

عةغ  ظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اكمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاع
ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع

 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
ةمي؛ ذعك ن  طریق اعرهتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث 

تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

اعرةمة  اجلةوة،  لف اعبحوثتتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظر 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                   -المجمع العربي األفغاني                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  
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 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبلةرر أصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جأن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0000إىل  0000أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
  شلى احملتويات التالية:أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة 

o .شةوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.46كلمة وحبجم خط 200ملخص للبحث يف حدود ، 
o لكلمات املفتاحية بعد امللخص.ا 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.420/ 2م: 2002 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد.املقاالت من قبل اثةني من األحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 بأ  تغيري.
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 حباثهم بعد التقدمي.مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أ 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة مسؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شل 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلإرنال حبثه حتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com 
 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 
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 والمقالاتفهرس البحوث 

 ...كلمة التحرير 
 نتاذ املساشد شريف هللا ففور األ       

 

 من القيم احلقوقية يف خطبة حجة الوداع 
 02-1                                                     جصمر  كصيل )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو اعوكتور نبو هللا حقةصر، 

 

 

  األدب العريب احلديث: درانة حتليليةدور مدرنة الديوان وأصحاهبا يف 
 02-00                                     (                            اهلنو) ينغصل اعغريب عوكتور خمةص اعرمح ، اعألمستصذ 

 

  موقف االنّلم مةهامام محاية البيئة و أواجبةا 
 )أفغصنستصن( کصيولك  ختنة جصمر  پويل يف حسصس اعرمح   مسرةو عألمستصذ اعوكتور
 11-01                                                          )أفغصنستصن(، جصمر  يكتةص نبو اعنصصر نتةوعألمستصذ احملصضر 

 

 ثر اإلنتهّلل شةد موت املولود يف العباداتأ 
 )أفغصنستصن( ، جصمر  يغالننتةق هللا طصرقرةو عألمستصذ امل
   51 -00                                                           )أفغصنستصن( زمصن حنةف، جصمر  يغالنگل رةو  عألمستصذ امل
 يخليل هللا خليل راشرال الرعر  يف قصائد التعهد 

  65 -56                                                           )أفغصنستصن( حممو قصمس  آریص، جصمرـ  ختصر سصنوعألمستصذ امل
 

  باإلجنليزية( فغانستانبأ احلُْكم ُحرا يَّة  درانة مؤجزة حول دور الةساء األفغاين يف(  
 76-66                                                     )أفغصنستصن(صن ججصمر  مسنژگصن محةو زاده، األمستصذة املسصنوة، م

   
 

 

  اللغة البرتوية بسبب قواشد اللغةتغيري املعىن اللغو  يف مجّلت 
    )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ،سصنو مسةو كصظ  شهةو خةلعألمستصذ امل

 112-76                                                                 )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ، سصنو خصن حممو نزیزيألمستصذ امللا
    
 

 

  االنتدالل بهالسماع وموقف الةحاة من  
 صيل ) أفغصنستصن( ك، جصمر    اعوكتور نبو اعقصهر نصيو كعألمستصذ املشصر 

 101-111                                              122-061عألمستصذ املسصنو مسةةمصن فةضي، جصمر  كصيل )أفغصنستصن(  
     

                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمو هلل اعذي جرل عنص م  اعرة  نورًا هنتوي يه، لاعصالة لاعسالم نةی رمسوعه اعکرمي اعذي أرمسةه 

 رمح  عةرةمني، لنةی آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو.
اعرريب، فإمنص  حني حتففل مبواضةع مكثفف  يف اعةغ  لاألدبالجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  فإن 

اجلهو  لهو ترمةق نةى نشر لتنمة  اعةغ  اعررية  يف يالد عغري اعنصطقني نةى مسبةل الجمة تنطةق م  هوف 
 رةوم اعرصري.لاإلخال  اعرمل اعصصحل هلل لحوه، لنةى االعتزام يأدب اإلمسالمي لأمسةم  اع

اًل يبحوث حصفقو قطرت الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  خطوة  عی األمصم يإصوار هذا اعرود 
-منذ اعبوای –، فقو محةت هذه الجمة  نةمة  يف اعرةوم اإلمسالمة  لاعررية  عرود م  األمسصتذة اعففضالء

ل اعتأثري لعة ، کمص حصةت الجمة  نةی مرصمرقًمص مرةصریًص دلعًةص یشري  عی الجمة  يوصففهص جمة  نةمة  د
( لأیضص Arab Impact Factorم م  "مشرلع مرصمل اعتأثري اعرريب" )0202اعرريب يف اعرصم 

 لمشر  لغريهص. ( Manduma)تورجت الجمة  يف موقع األعكرتلنة  دار املنظوم  
مصزال  ق . لاعرملهذه خطوات نةی حصول مکصن نةمي عةمجة  يني الجمالت اعولعة  يف املنط

جصریًّص الختصذ خطوات أخری تؤکو املکصن  اعرةمة  هلذه الجمة  حبةث تكون هذه الجمة  جمة  نةمة  رصةن  
تسه   مسهصًمص حقةقةص يف رفو احلرک  اعرةمة  يف اعرصمل اإلمسالمي يرافو حةوي ال یهت  يزیصدة اعکّ  مبقوار 

 صل اعرةوم اإلنسصنة  لاالجتمصنة .مص یسری  عی تکریس حرک  حبث نةمي رصةن  يف جم
اعتوقةق اعةغوي: هو االعتزام يضوايط اعكتصي  لتقوميهص لتوقةقهص لهتذیبهص لفق قوانو لأمسس مقررة 
لأصول مترصرف نةةهص. مرىن اعكتصي : هي اعصةصغ  احملكم  اعيت تقوم نةى اجلمع يني اعكةمصت لاعريط 

   م  أفكصر لأحصمسةس لمشصنر.يرضهص يبرض عتررب نمص یولر يف نففس املتكة
ي حتریر اعكتصي : هو تقوميهص لهتذیبهص لتوقةقهص لاالرتقصء يأمسةوهبص لاعوصول هبص  ىل أقصى غصیصهتص عك

تنسصب  ىل املسصمع جةوة اعسبك غزیرة اعرطصء. هؤالء ااخطوات األمسصمسةصت مسنجوهص يف كثري م  
 لحصالً.اعورامسصت اعيت نشرت يف أنواد الجمة  مسبًقص 
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عقو انضوی يف اعرحة  اعثصعث  نشر م  مسصر الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق ، مبوكبهص اجلویو 
يصحثون م  جصمرصت خمتةفف  يأحنصء شىت م  نصملنص اعرريب لاإلمسالمي توزنت يني كل موریتصنةص لهنو 

صیص اعبةئة  لاعتصرخية    لاعنففسة  لاعقضلأفغصنستصن. كمص تنونت جمصالت اهتمصمهص يني اعرةوم اعررية  لاعشرنة
 لغريهص.

لمص م  شك أن اعبحث لاعنظر لاالمستوالل لاعتوثةق یففةو اعرة  لهو م  خصصئص اإلمسالم اعيت 
اقتبسهص رلاد اعكشوفصت اعرةمة  فصمستضصء هبص اعرة  كةه. لهذا املنهج م  طرق اعَتمصس اعرة . فسةوكه 

نصهجه لخططه ه لیستنو يف دقته لنتصئجه نةى نقةوته احلة  كمص یستمو ممسةوًكص یةتزم يصإِلمسالم لینبثق من
 م  شریرته هو مسةوك راشو مشرلع یرجى عصصحبه أن یسهل هللا عه يه طریقصً  ىل اجلن .

خةففه لهو اعذي امست-اعتطور حقةق  لاقر  يف اعكون منذ خةق هللا األرض لمص نةةهص، لاإلنسصن 
ه يف هذا اعتطور فحصجصته ال تنتهي، لتطةرصته ال تقف ننو حو، لطموح هو مسر اإليواع -هللا يف األرض

 دلنه أقصى مص یتصوره اعرقل اعبشري.
 لیصور هذا املرىن اعوقةق قول اعشصنر:

 يةغنص اعسمصء جمونص لجولدنص                     ل نّص عنرجو فوق ذعك مرتقى
رتقى لعكنه مل یقنع يه، يل ظل یبتغي معقو يةغ اعشصنر شألا م  الجمو لصل يه ننصن اعسمصء، 

 یصرو  عةه، ل ين ال أشك يف أن اعشصنر عو نة  شةئص أرفع م  اعسمصء مص لقف ننوهص.
تةك فطرة هللا اعيت فطر اعنصس نةةهص لعوال ذعك مص نمرت األرض، لعتوقففت نجة  احلةصة يف مكصهنص 

اعسمصء،  نرةش يف اعرراء نففرتش األرض لنةتحفال ترمي، لعكنص ال نزال نركب اجلمصل لاعبغصل لاحلمري، ل 
 لنسترت يألراق األشجصر لنةته  مص نقور نةةه م  اعوحوش حةص أل مةتص.

 ن احلةصة اعيت حيةصهص اعنصس اآلن دعةل لاضح نةى موى اعتطور اعيت أحرزته اإلنسصنة  يف نمرهص 
 ص، ذعك ألن اإلنسصن خبصصئصهاعطویل املویو منذ خةق هللا اعكون، ل ىل أن یرث األرض لم  نةةه

اعذاتة  امتواد آليصئه لأجواده، فهو لریثه  یتةقف مص تركوه عه، لال یقف ننوه يل حيصلل دائمص أن یشصرك 
 يف تةك املسرية، لیوفرهص يكل  مكصنةصته حىت ال تتوقف.
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لجمة  األاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى  -هبذا اعشكل -هذا اعرود يف  خراجلاعففضل یرجع 
لمشرفةهص، لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن 
م  هذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف خومتك  

  م  عرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف األنواد اعقصدملنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  ا
 مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا

 ترصىل فةك .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


