
 افتتاحية العدد
جامعة القاهرة، أن تصدر عدًدا جديًدا من مجلتها  –يسعد كلية اآلداب 

العريقة، مجلة كلية اآلداب، وهو يتضمن بين جنباته تسعة بحوث، منها خمسة 
اللغة والشعر، إلى جانب أربعة بحوث  فيبحوث معنية باللغة العربية، بعضها 

 ليزية، وفيما يلى تلخيص ألهداف التسعة أبحاث.باللغة الفرنسية واإلنج
الجملة النحوية الحالية في اللغة األردية  يحمل البحث األول عنوان "

 في ضوء ترجمة "موضح قرآن " لشاه عبد القادر وترجمة " مجمع الملك فهد"
"، للباحثة/ تيسير عزمى محمود خليفة، حيث عرض  )دراسة نحوية وصفية(

اللغة األردية من خالل ترجمتين لمعانى القرآن  فية للحال نحوي البحث دراسة
 .موضح قرآن " لشاه عبد القادر وترجمة مجمع الملك فهدالكريم ترجمة 

نقائض قيس بن الخطيم وعبد اهلل بن  بينما يحمل البحث الثانى "
، حمد عبيد العجمي" للدكتور/ على ضوء مفهوم المبارزة اللفظية رواحة

، ويعرض البحث دراسة تحليلية لنقيضتين لشاعرين بدر القناعيمحمد  والدكتور
أحدهما من قبيلة األوس واآلخر من قبيلة الخزرج، من خالل تحليل موضوع 
القصيدة لتوضيح مكانة وسياسة كل من القبليتين تجاه القبيلة الخصم والقبائل 

 األخرى قبل اإلسالم.
في محاولة تشويه دور المستشرقين ويحمل البحث الثالث عنوان "

خالد  للدكتور "عرض ونقد كتاب )الحشاشون( لبرنارد لويس أنموذجا   اإلسالم 
لألقاويل  التصدي، يهدف البحث إلى بن عبد المحسن عبد الرحمن التويجري

يبثها المستشرقين لتشويه اإلسالم من خالل عرض  التيواألكاذيب واألباطيل 
مقدمة المستشرقين الذين يعملون  فير كتاب الحشاشون لبرناد لويس الذى يعتب

 على تشويه عقيدة المسلمين واإلسالم.
تحليل تشبيهات "يوم القيامة" الحقيقّية في  أما البحث الرابع فعنوانه "
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" لدكتور/ الخطاب القرآنّي على ضوء مفهوم التواصل اإلظهارّي االستدالليّ 
 فيات اإلظهارية سعيد جبر أبو خضر، يحاول الباحث إظهار خصائص المنبه

التشبيهات الحقيقية القرآنية، تأثيرها السياقية، كما اعتمدت الدراسة على مفهوم 
 نظرية الصلة. فيالتواصل اإلظهارى االستداللى، وهو أحد المفاهيم المركزية 

الدالالت السياقية لكلمة "الكالل" في  كما حمل البحث الخامس عنوان "
" لي حتى العصر العباسي تتبُّعا تاريخيامن العصر الجاهالشعر العربي 

 فيللدكتورة/ هدى فتحى عبد العاطى، حيث عرض لنا دالالت كلمة "الكالل" 
 فيالشعر العربى  فيصيغها الفعلية واالسمية من خالل سياقات ظهورها، 

حقبة تاريخية طويلة تبدأ من العصر الجاهلى حتى العصر العباسى، وقد اعتمد 
كلمات اللغة  فيالباحث على المنهج التاريخى الذى يختص بدراسة التعبير 

 الواحدة عبر الزمن.
 De la douceur miseأما البحث السادس باللغة الفرنسية وعنوانه" 

en discours : perception et énonciation dans Cahier de 
Verdure de Philippe Jaccottet   لدكتور / هانى جورج أشار "
يتكون منها،  التيالسبع قصائد  فيالبحث أن الرقة ذات تأثير معنوى وخطابى 

ديوان دفتر الخضرة للشاعر فيليب جاكوتية، كما أوضح البحث أن هذا التأثير 
 واللمسى. يرتبط ارتباط وثيقا، باإلدراك البصرى والسمعى

 من نماذج عشرةويحمل البحث السابع باللغة اإلنجليزية عنوان " 
" لدكتور/ حمادة حسين،  الفصحى العربية اللغة من أدلة: المساعدة األنطونية

العربية الفصحى، لتقديم الدليل  فيوقد قامت الدراسة على تحليل ثالثة فنون 
ثل السويدية واليابانية، عدة لغات م فيعلى انتشار ظاهرة الطباق المساعد 

 واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى القائم على األطر النحوية.
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رواية السجن كما يحمل البحث الثامن وهو باللغة الفرنسية عنوان "
 –باعتبارها شاهد على المكان العدوانى: أسوار لمحمد البساطى وقبلة المرأة 

حياة محكوم عليه باإلعداد لفيكتور  فيالعنكبوت لمانويل بويج وآخر يوم 
" لدكتورة/ منى سرايا، يعرض البحث قراءة تفسيرية لثالث روايات، تعد هوجو

إطار المفاضلة اليسارية وتتناول  فيبمثابة شاهد على المكان العداونى وتدخل 
 فترات تاريخية عديدة.

عوالم  أما الباحث التاسع واألخير فهو باللغة اإلنجليزية وعنوانه "
الجهل في لمجازي لجورج الثاني : التفاهه و التجسي ا -االموات و االحياء

لدكتورة / سامية آل شيبان" استعرض ل"  مهزله الكاتب مسرحيه هنري فيلد نق
استخدمها  التياعتمدت على الطريقة الهزلية  التيالبحث الحبكة الدرامية 

 البريطانييس الوزراء تقوم على الهجوم على رئ التيالمسرحية  فيالكاتب، 
 جورج الثانى وحكومته الفاسدة.

 وعلى اهلل قصد السبيل،،
 رئيس التحرير

 عبير محمد عبد السالمأ.د. 
 وكيل كلية اآلداب لشئون الدراسات العليا والبحوث

 


