
 

 

 

 





السنة الثالثة واألربعون

العدد السادس والتسعون
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التحرير
صالح الدين الرعود 	 	       نــــــادر رزق	





جملة جممع اللغة العربية الأردين

جملة متخ�س�سة حمكمة

�شروط الن�شر:

تعنى املجلة بالبحوث التي تعالج ق�ضايا اللغة العربية واآدابها.   .1
يك��ون البحث املقدم للمجلة م�س��توفيًا �رشوط البحث العلمي م��ن حيث الإحاطة   .2
وال�ستق�ساء والإ�سافة املعرفية واملنهجية والتوثيق و�سالمة اللغة  ودقة التعبري.
ي�س��رط يف البحث اأن يك��ون خا�سًا مبجلة املجمع، واأن ل يكون قد ن�رش اأو قدم   .3

لأي جهة اأخرى لغايات الن�رش، ويقدم الباحث تعهدًا خطيًا بذلك.
اأن تت�سم البحوث النقدية باأ�سلوب النقد العلمي املو�سوعي.  .4

ي�سبح البحث بعد قبوله للن�رش حقًا ملجلة املجمع، ول يجوز النقل عنه اإل بالإ�سارة   .5
اإلى جملة املجمع.

ل يج��وز ل�ساحب البح��ث اأو لأي جهة اأخرى اإعادة ن�رش م��ا ن�رش يف املجلة اأو   .6
ملخ���ص عن��ه يف اأي كتاب اأو �سحيفة اأو دورية اإل بعد م��رور �ستة اأ�سهر على 

تاريخ ن�رشه يف املجلة، واأن يح�سل على موافقة خطية من رئي�ص التحرير.
ير�س��ل الباح���ث ن�سخ���ة اإلكرونية م��ن بحث�ه با�ستخ��دام الربنام��ج احلا�سوبي             .7
)Ms word( بحج��م خ��ط )14( للم��ن و)12( للهوام�ص عل��ى وجه واحد من 

.)A 4( الورقة حجم
8. ل تزي��د �سفح��ات البحث عل��ى )25( خم�ص وع�رشين �سفح��ة، بواقع )250( 

مئتني وخم�سني كلمة لل�سفحة الواحدة، اأو من 6000 - 8000 كلمة للبحث.
9. يجب اأن ي�ستمل البحث على ملخ�ص باللغة العربية، مرجمًا اإلى اللغة الإجنليزية 

مبا فيه العنوان.



10. اإذا كان البحث جزءًا من ر�سالة علمية غري من�سورة، فيجب اأن يو�سح 
الباحث اأ�سماء كل من امل�رشف واأع�ساء جلنة املناق�سة، وتاريخها. 

11. يتول��ى حتكيم البح��ث حمكمان اأو اأكرث ح�سب ما تراه هيئ��ة التحرير، ويلتزم 
الباح��ث بدفع النفقات املالية املرتبة على اإج��راء التحكيم يف حال �سحبه بحثه 

اأو الرغبة يف عدم متابعة اإجراءات التحكيم وفق ما يقدره رئي�ص التحرير.
12. يك��ون قرار هيئ��ة التحرير باإجازة ن���رش البحث اأو العت��ذار عن عدم ن�رشه 
نهائي��ًا، وحتتفظ هيئة التحرير بح��ق عدم اإبداء الأ�سب��اب، ويجوز يف حال 
العت��ذار اأن يزود الباحث باملالحظات واملقرح��ات التي ميكن اأن يفيد منها 

يف اإعادة النظر ببحثه.
13. يلت��زم الباح��ث باإجراء التعديالت الت��ي يطلبها املحكم��ون اإذا كان قرار هيئة 

التحرير باإجازة ن�رش البحث م�رشوطًا بذلك.
14. البحوث غري املجازة ل ترد لأ�سحابها.

15. البح��وث املن�س��ورة يف املجلة تع��رب ع��ن اآراء اأ�سحابها، ول تع��رب عن هيئة 
التحرير اأو املجمع.

16. يخ�سع ترتيب البحوث عند الن�رش يف املجلة ملعايري فنية تراها هيئة التحرير.
17. يكون توثيق البحوث كما ياأتي:

اأ - امل�سادر:

يوثق امل�سدر عند ذكره لأول مرة على النحو الآتي:
يذكر ا�سم املوؤلف كام��اًل، وتاريخ وفاته بالهجري وامليالدي بني قو�سني، اإن 
كان متوفى، وا�سم امل�سدر كاماًل باحلرف الغامق، اإذا كان عربيًا، وبحروف مائلة 
اإن كان بلغ��ة اأجنبية، وعدد الأجزاء اأو املجل��دات واأق�سامها، وا�سم املحقق، ودار 



الن�رش، ورقم الطبعة، ومكان الن�رش، و�سنة الن�رش، ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

اأبو عثمان �سعيد بن حممد ال�رشق�سطي )ت400ه�، 1010م(، كتاب الأفعال، 
3ج، حتقي��ق د. ح�سن حممد حممد �رشف، الهيئة العامة ل�سوؤون املطابع الأمريية، 

القاهرة، 1975م، ج1، �ص 185.
ب - املراجع:

يذكر ا�سم املوؤلف كاماًل، وتاريخ وفاته بالهجري وامليالدي، اإن كان متوفى، 
ث��م ا�سم املرجع كاماًل باحلرف الغام��ق اإن كان عربيًا وبحروف مائلة اإن كان بلغة 
اأجنبي��ة، وعدد الأج��زاء اأو املجلدات واأق�سامها، اإن وج��دت، ودار الن�رش، ورقم 

الطبعة، ومكان الن�رش، و�سنة الن�رش، ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

ح�سن �سعيد الكرمي )ت 1438ه�/2007م(، الهادي اإلى لغة العرب، 4 ج، 
دار لبنان للطباعة والن�رش، 1991م، بريوت، ج1، �ص239.

ج - حما�سرات املوؤمترات:

يذكر ا�سم املحا�رش كاماًل، وعنوان بحثه اأو مقالته باحلرف الغامق بني عالمتي 
اقتبا���ص، هك��ذا "      " ويذك��ر عنوان الكتاب كام��اًل، وا�سم املح��رر اأو املحِرَرْين 
وي�س��اف اإليه/اإليهما كلمة "رفاقه/ رفاقهما" اإن كان��وا اأكرث من اثنني على اأن تذكر 
اأ�سماوؤه��م جميعًا يف قائمة املراجع، وا�سم دار الن�رش، ومكان الن�رش، و�سنة الن�رش، 

ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

�سكران خربوطلي، "اأوقاف دم�سق واأثرها على احلركة العلمية فيها يف الع�رش 



الأم��وي"، املوؤمتر ال��دويل ال�سابع لتاريخ ب��الد ال�سام: الأوق��اف يف بالد ال�سام، 
حتري��ر الدكتور حممد عدنان البخيت، مطبعة اجلامع��ة الأردنية، من�سورات جلنة 

تاريخ بالد ال�سام، عمان، 2009م، �ص 27-13.
د - املجالت:

يذك��ر ا�سم �ساحب البح��ث اأو املقالة كاماًل، وعنوان بحث��ه اأو مقالته باحلرف 
الغامق بني عالمتي تن�سي�ص هكذا "      " ويذكر ا�سم املجلة باحلرف الغامق للمجالت 
العربية، وبح��روف مائلة للمجالت الأجنبية، ورقم املجلد والعدد، ورقم ال�سفحة 

اأو ال�سفحات.
مثال:

ح�سن حم��زة، "الو�س��ع وال�ستق��اق والدلل���ة"، جملة املعجمّي��ة، تون�ص، 
2002م، العدد 18، �ص98-81.

18. يراعى عند الإ�سارة اإل��ى ال�سفحة اأو ال�سفحات املقتب�ص منها يف احلوا�سي، ما 
ياأتي:

- يو�س��ع الرمز )�ص( للدللة على ال�سفح��ة اأو ال�سفحات املقتب�ص منها اإذا كان 
امل�س��در اأو املرجع عربيًا واحلرف )p( لل�سفحة الواحدة، و)pp( لأكرث من 

�سفحة اإذا كان امل�سدر اأو املرجع اأجنبيًا.
- يذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية اأو الآيات يف من البحث، وبر�سمها القراآين.

- يذك��ر احلديث النبوي ال�رشيف ومظانه وم�س��ادر تخريجه من كتب احلديث 
النبوي الأ�سول، ويوثق كل م�سدر منها توثيقًا كاماًل.

- عن��د ورود بي��ت اأو اأبيات من ال�سع��ر، يذكر ا�سم ال�ساع��ر والبحر وم�سادر 
تخريجه.



- يذكر ا�س��م املوؤلف كاماًل عند ال�ست�سهاد مبخط��وط، ويذكر عنوان املخطوط 
كاماًل، ومكان وجوده، وتاريخ الن�سخة، وعدد اأوراقها، ورقم الورقة.

19. تكت��ب اأ�سم��اء الأعالم الأجنبية يف من البحث بح��روف عربية )ولتينية بني 
قو�سني( على اأن يذكر ال�سم كاماًل عند وروده لأول مرة.

20. تكت��ب اأ�سم��اء اأعالم الراث العربي الإ�سالمي يف م��ن البحث كاملة مع ذكر 
تاريخ الوفاة بالهجري وامليالدي ب��ني قو�سني لالأعالم، وتعرف املواقع يف 

�سوء املراجع احلديثة.
21. تو�سع اأرقام التوثيق بني قو�سني، وتكون مت�سل�سلة من اأول البحث اإلى اآخره.

22. يق��دم كل �ساحب بحث قبل الن���رش �سريته الذاتية يف حدود )50( خم�سني كلمة 
تقريب��ًا، تت�سم��ن اأعلى موؤهل علم��ي، واجلامعة التي تخ��رج فيها، ومكان 

عمله، ومركزه الوظيفي واهتماماته العلمية، وعنوان بريده الإلكروين.
23. يق��دم اإل��ى �ساحب البحث ن�سخ��ة من العدد املن�س��ور فيه بحث��ه و)25( خم�سًا 

وع�رشين م�ستلة من بحثه.
تر�سل البحوث واملرا�سالت اإلى املجلة على العنوان الآتي:

رئي�س هيئة حترير جملة جممع اللغة العربية الأردين
�س.ب  )13268( عمان )11942( الأردن

هاتف: 0096265343500
نا�سوخ )فاك�س(: 0096265353897

almajmajournal@ju.edu.jo :الربيد الإلكرتوين
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الفهرس

الموضوع
رقم  

الصفحة

البحوث                                                                                                                                                                                            15

النَّحويين:     مذاهــب  عن  1-التَّبييــن 

البقاء  ألبي  والكوفييــن  البصريين 

الُعْكَبري )ت616هـ(

17د.خولة القرالة

تحوالت  والتكنولوجيا:  2-الســرد 

الشكل والمضمون

د. أحمد الرحاحلة

د. معاذ الحياري

159

الجامعات  في  العربية  3-المطبوعات 

الماليزية

215أ. د. مجاهد بهجت

الدينوري  حنيفة  ألبي  النبات  4-كتاب 

طرافٌة لغوية وإشراقٌة حضارية

255د. عامر بلحاف 

دراسة  لغوي  منظور  من  الّنص  5-بالغة 

اللغوي  التحليل  مســتويات  في 

)يا  الحمداني  فــراس  أبي  لقصيدة 

حسرة ما أكاد أحملها(

د. أماني داود

د. حنان العمايرة

299

دراسٌة  الّتمثيلّي/  الّتشبيه  6-مصطلُح 

تأصيلّيٌة

355د. زكرّيا قّصاب





أواًل  البحــوث




