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 چكيده
 نوآوري نظرياست كه موجب  اي گرانسنگعلمي پژوهشي تجربه يي انتشار يك مجلهتجربه

د كيفيـت علمـي، رويكـر   حفـظ  : يي هـم ماننـد  اهـ نيانگرشود و مي علمي بالندگيرقابت و  و
معمـوال   انجمـن  مقاالت ارسالي بـه مجلـه  ، دارد. از كورس رقابت علمي ماندننصحيح، عقب 
، فقـدان چكيـده   ، عنوان ناگويا و نامناسبفقدان استناد به مقاالت علمي ي مانند:يداراي ايرادها

اول  ده شـماره در. باشـد ، ميو ابهام و نارسايي زبان نوشتاريساله علمي قابل طرح نبود م ،رسا
شـده اسـت كـه    اپ چـ فارسي ي مقاله 48عربي و  يمقاله 37 :مقاله  85ي انجمن تعداد جلهم

در هاي علمـي بـاالتر از دانشـجوي دكتـري     با رتبه هاي كشور واز دانشگاه نويسنده 112تعداد
 زبـان شناسـي   : آموزش زبان وهااين مقاله موضوعاتمهمترين  .اندمشاركت داشتهآنها نوشتن 

 .بوده است ادبيات تطبيقي و نقد ادبير، ادبيات معاص
 
   ،پژوهشي -عربي، مقاله علمينجمن ايراني زبان وادبياتادبيات عربي، اها: كليدواژه

                                                                                                                   
 هاي رازي و بوعلي سينابان وادبيا عربي دانشگاهزدانشيار گروه  - 1
 دانشيار گروه زبان وادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس - 2
 دانشگاه رازي استاديار گروه زبان وادبيات عربي - 3
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 مقدمه
 82در ســال  »عربــيانجمــن ايرانــي زبــان وادبيــات«راه انــدازي آيــد كــه بــه نظــر مــي

ايـران   ات عربـيِ ارزشمندترين اقدامي است كه در چنددهه گذشته در حوزه زبان وادبيـ 

پيدايش و رشد يك سـازمان نيـاز    ، به خاطر فردگرايي،رخ داده است. در كشور ما ايران

 انـد و يـا  نيامده از بـين رفتـه  . چه بسيار نهادهاي جمعي كه به دنيا داردساليان درازي به 

ي در بسـيار هـاي علمـي   اند. اكنون انجمـن هاي كشنده و فرسايشي شدهدرگيريگرفتار 

-توان انجمن ايراني زبان وادبيات عربي را، با توجـه بـه فعاليـت   و مي ود داردكشور وج

 به حساب آورد.هاي موفق از انجمن دسته آن هايش دراين مدت اندك، جزء 

كمبود فضاي فيزيكي، نـاتواني مـالي،   هاي علمي كم نيستند: موانع پيش روي انجمن

آن آزار دهنده است؛ اما بدترين گره انساني دم دست وپاشنه كشيده ومانند نيروي فقدان 

ـ    سـختي شـكل   ،موجود در هر نهاد جمعي ا احسـاس  گيـري روح تعـاون و همكـاري ب

گذشتگي دارد. ايـن مشـكل وماننـد آن گـاهي نهادهـاي      خود مسؤوليت است كه نياز به

فقـط بـا پـايمردي و     .بـرد كي انجمن پيش مـي يجمعي را تا مرز خودكشي ونابودي فيز

 ن برآنها پيروز شد.تواشكيبايي مي

ي اين مشكالت ذكر شده را داشته اسـت، نـه   انجمن ايراني زبان وادبيات عربي همه

 كارهاي انجام شده كم نيست.  ،وجودايننه مكاني، نه پولي و نه .. با  جايي،

 

 انجمن ايراني زبان وادبيات عربي علمي پژوهشي يفصلنامه -1

 ترين تالش انجمـن ايرانـي زبـان و   ارزشمند، ي علمي پژوهشيانتشار فصلنامهگمان بي

ي مجلـه  ي آن در پيش روي شماست. اولين شمارهكه دهمين شماره استادبيات عربي 

، هـر مـاه جلسـات    مـدت . در ايـن  1388منتشر شد و شماره دهم دربهار 1384در بهار 

م، ي دهـ اي انجام گرفت تـا بـا شـماره   هاي گستردههيات تحريريه تشكيل شده و تالش

 اما مانع انجام كار نشد. كم نبود،هاي پيش رو مجله به هنگام شود. رنج
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  هامزيت -1-1
 :مانند داردبسياري هاي مزيت پژوهشي -انتشار يك مجله علمي

ي  پژوهشي نقشي مؤثر درروند توسعه –يقينا هر مجله علمي  -ي دانشتوليد وتوسعه
 .نيز از اين امر مستثني نيست ي انجمندارد ومجلهخود دانش در حوزه تخصصي 

پژوهشي در ميان دست  –هر مجله علمي :سالمرقابت  و ايجاد تكاپوي علمي -
 رقابت و تكاپو عم از نويسندگان و داوران و اعضاء هيات تحريريهااندركاران مجله 

، داوران را بهتر تكنند با نوشتن مقاالتالش مينيز  نويسندگانآورد وعلمي به وجود مي
 .نمايندرا فراهم  آنهازمينه چاپ  ب كنند ومجا

ي اين  ه گوشهدرگيري علمي داور با نويسنده و هيات تحريريه س  نقد و نقدپذيري: -
 .كه پيآمد آن، رشد و شكوفاي دانش عربي است مثلث نقد علمي است

 .دارد اي جديد را به دنباله: درگيري علمي ، نوآوري و ايدهنوآوري نظري -

-ي پژوهشهاي مطرح شده در مقاالت مجله، زمينهانديشه كابردي:قيقات زايش تح -

هاي كاربردي نيز در مجله  نمايد و مقاالت صاحبان پژوهشهاي كاربردي را فراهم مي
 شود.چاپ مي

 
 هانگراني -1-2

آنها توان برخي از هايي هم دارد. ميي علمي پژوهشي نگرانياز سويي انتشار هر مجله
 رت زير بيان كرد:به صو را
 از ابتداي انتشار مجله تا كنوني هيات تحريره ترين دغدغهمهم كيفيت علمي:حفظ  -

 باشد. علمي مجله روبه رشد ميروند همين موضوع بوده است و خوشبختانه 
سطح علمي و افزايش مجله  : بي گمان مهمترين هدف اينحيحويكرد صحفظ ر -

در خدمت رشد وتعالي علمي كشور نباشد، يقينا  است. اگر اين مجله فرهنگي جامعه
تقويت زبان و فرهنگ ملي اساس يادگيري و رواج هر  باشد.ميانتشار آن امري بيهوده 

است، اين امر  زباني است و از آنجا كه روابط زبان عربي با فارسي ديرينه و تاريخي
در خدمت زبان  صرفابه همين دليل نبايد تالش علمي خود را  اهميت بيشتري دارد.
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و فرهنگ  عربي را در خدمت تقويت زبان ملي بايددر كنار آن، بلكه  ،عربي قرار دهيم
گردد همين نكته آنچه در نهايت موجب گسترش علمي در كشور مي اسالمي قرار داد.

است. اگر روند اين مجله به اين سمت و سو نباشد با چالش جدي روبرو خواهيم شد. 
ط خود ارزشمند است اما براي كشور ما در شراي يه خوددرست است كه دانش ب

 نبايد از اين نكته غافل بود. كنوني توسعه علمي كشور مهم است و

ارتقاء، تبديل نبايد به مجله به عنوان ابزاري براي حل مشكل  ابزاري شدن مجله: -

ها تاسف هاي پژوهشي نگريست. اين گونه تقاضاها و نگرشوضعيت و پذيرش طرح

 براي نوشتن مقاالت ارزشمند باشد. مثبت اين امور بايد انگيزه. ايانگيز استبر

لمي با ديگر مجله ناخودآگاه در يك رقابت عماندن در رقابت علمي: نعقب  -

اگرچه امتياز مثبتي است اما ما را  I.S.C نمايه علمي كشور . پيوستن بهداردمجالت قرار

دهد. در در مقايسه با ديگر مجالت قرار مي) Impact Factor(ضريب تاثير به خاطر كسب

صورتي مقاالت چاپ شده از ارزش علمي قابل استنادي برخوردار نباشند به زودي 

رو نيست. از اين دخوشاين ،اينگردد وتر ارزيابي ميارزش علمي مجله در سطحي پايين

نياز سنجي  ، بايد در نوشتن مقاالتبيش از ديگران است تمسؤوليت نويسندگان مقاال

 و مطالبي نوشت كه ديگر محققان به آن نياز داشته باشند. ردك

است!! اغلب مجالت ي جدي بدترين نگراني موجود فقدان خواننده :تاثيرگذاري -

ند. يك مجله با دردسرهاي با اين مشكل دلسرد كننده روبرو هستكشور،  علمي داخل

و به ه شود درود كه خوانانتظار مياين بنابر شود، منتشر ميهاي زياد فراوان و هزينه

، به هم ي تحقيقسفانه صاحبان مقاالت، حتي در پيشنيهاتاما م. گردد مقاالت آن استناد

به مقاالت چاپ شده  نويسندگان اكثرآيد كه نظر ميبه. كنندنمي اياين مقاالت اشاره

بسيار اندك  ،داخل پژوهشي-هاي مجالت علميمقالهاستناد به لذا ! اندكردهمراجعه ن

-ت علمي داخل كشور را مطالعه نميدهد كه همكاران، مجالنشان مياين امر،  است.

 گردد.با عناوين تكراري در مجالت داخلي چاپ مي مشابه و رو مقاالتي، از اينكنند
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 هاي مقاالت ارساليضعف -1-3 

نگرش داوران  كه طبيعي استاست.  آزار دهنده داوري مقاالت فرايندي فرسايشي و

 شد.ميعالي ند ن. اگر امكان داشت كه داوران و نويسندگان با هم گفتگو كباشد متفاوت

با روحيه موجود ما هماهنگ باشد. كه آيد به نظر نمياما  ،امر اگر چه مطلوب استاين 

به  ،اندبرخي مقاالت چاپ شده نشان از آن دارد كه گاهي داوران قاطعانه نظر نداده

رود داوران و شود. انتظار ميي بسياري بين مقاالت مشاهده مياهل تفاوتهمين دلي

هيات تحريريه، به خاطر جايگاه ارزشمند مجله، در چاپ مقاالت جديت بيشتري نشان 

 :  كردبيان ايرادهاي مقاالت ارسالي توان به عنوان موارد زير را ميدر مجموع،  دهند.

هاي مقاالت ارسالي ترين ضعفي از آزار دهندهيك فقدان استناد به مقاالت علمي: -

-به كتاب ن،نويسندگاغالب فقدان استناد به مقاالت علمي در زمينه موضوع مقاله است. 

دهند و در موارد بسياري به سخناني كه در اين زمينه نوشته شده است ارجاع مي يهاي

 وهاي عمومي اينترنت يتكه گاهي به ساو يا اين ارزش استناد نداردكه كنند استناد مي

  دهند!مشخص ارجاع مي يبدون نويسنده

به مقاالت همكاران  به ندرت ،ي مقالهنويسندهو آزاردهنده اين است كه  نكته مهم

هاي گوناگون، دانشمندان در زمينهكه كند. درحالي دانشگاهي داخل كشور استناد مي

. اين امر دارند بسيار ارزشمنديهاي نوشته ي زبان وادبيات عربي داخل كشوررشته

ي تسلط اندك ممكن است ناشي از عدم اطالع نويسنده از آثار آنان باشد كه خود نشانه

وي بر موضوع مقاله است و ممكن است ناشي از اين احساس باشد كه استناد به منابع 

شود. دانشمندان ايراني در درك و فهم عميق زبان و ادبيات داخلي ضعف محسوب مي

به آثار علمي آنان استناد نشود. به همين دليل  عربي برتري محسوسي دارند. پس چرا

هاي مجله در ارزيابي يك مقاله، مقدار استناد وي به مقاالت بهتر است يكي از شاخص

 مهمنويسان از اين  مقالهتا  شدابعلمي در مجالت معتبر علمي پژوهشي ايران و جهان 

 غفلت نكنند.
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خود خوديبه انتخاب عنوان مناسب براي يك مقاله ساده نيست و :بنامناس عنوان -

عنوان بايد گوياي متن  شود.تسلط نويسنده به موضوع محسوب مي هاييكي از نشانه

و دور از ذهن   عناوين كلي و تكراريتوجه باشد. بايد از مقاله و بيانگر موضوعي قابل

ين و موضوعاتي باشد كه براي خوانندگان عناومقاالت عربي هم بايد داراي  .پرهيز شود

هايي مقاله عربي نوشته شود كه گردد در زمينهاشد . لذا پيشنهاد ميجذاب بعرب زبان 

 توانايي غير ايراني در آن اندك است. 

 ايچكيده، حتي بعد از اصالح نهايي ،مقاالت ارساليتر تقريبا بيش :ناگويا چكيده -

را گزارشي از مقاله فرض كرد و در آن به معرفي مقاله  »چكيده«نبايد . مناسب ندارد

ي مطالب و بيات نكته يا بلكه چكيده همان گونه كه از نامش پيداست فشرده ،پرداخت

نكات اصلي و محوري مقاله است. از آنجا كه مقاله ارسالي ممكن مساله محور و يا اين 

ي چكيده ته نباشد،  لذانوي از مطالب گذش يهكه در پي كشف نكته جديد يا سازماند

محترم  نويسندهشود. و همين كافي است تا نشان دهد مقاله به خوبي نگاشته نمي

 5تا  3ها نيز تعداد معمول كليدواژه  توانايي و تسلط الزم بر مطلب مقاله نداشته است.

  كلمه است. 

 معلوم نيست داراي مساله علمي نيستند. اصوال ارسالي بسياري از مقاالت مساله:نبود  -

-از نشانه ل كنند چيست. لذا داشتن يك مساله با اهميتكه بايد طرح و حرا  موضوعي

بسيار  ياد و مطرح شده، گاهي ارزش علمي ندارمسائل مقاله خوب است. يك  هاي

كند و يا ايده و فكر مناسبي ارائه و دردي از دردهاي موجود را حل نمي باشدميفانتزي 

اجتماعي و فرهنگي  علمي، يك از مسائلهيچ تباطي دور يا نزديك بهوهيج ار نمايدنمي

 .ما ايرانيان ندارد

-نامهپايان ،بكت، اههها و مقالبه پژوهشاي اشاره ،بسياريمقاالت در :ي تحقيقپيشينه -

ي تحقيق بيانگر ذكر پيشنيه. شودنمي ،است شدهي مقاله نوشته مساله باره. كه در و.. ها

از تحقيقات را  ، ومقدار آگاهي نويسندهباشدمي يز مقاله با ديگر مقاالت مشابهتما وجه

    .دهد، نشان ميانجام گرفته در اين زمينه
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رسد كه مختصر و مفيد اي به نتيجه يا نتايجي ميهر مقاله :وپيشنهادات  هنتيجنبود  -
مقاله باشد مهم است ي كه حاصل طبيعي بررسي شود. بيان نتيجهدر پايان مقاله ذكر مي

كه نتايج بيان شده حاصل د و يا اينگرفتارن »نتيجگيبي«مقاالت ارسالي به درد  بيشترو
 مقاله نيست.

هاي اساسي مقاالت ارسالي نارسايي زبان نوشتاري از ضعف: نامناسب زبان نوشتاري -
 . مقاالتشود آشكارتر استدر مقاالتي كه به زبان عربي نوشته مي گرفتارياين است. 

عربي بايد داراي نثر عربي روان و واضح باشد. البته ويراستاري مقاله با ويراستار مجله 
چنين  پرهيز كند.نامفهوم بيان فراوان و خطاهاي نويسي و بهماز م نويسنده بايداست اما 

 سازدايرادهايي پذيرش مقاله را غير ممكن مي
 

 هاتحليل و بررسي مقاله -2
يعني در  ؛فارسيبه زبان مقاله  48و به زبان عربي مقاله  37تعداد  ،شتهدر ده شماره گذ

 بسيار ارسال شده ازميان مقاالت ،اين تعداديقينا . چاپ شده استمقاله  85 مجموع
 شده است. نشزيگ در مجله، در نهايت براي چاپ دواري و زيادي،

 

 مقاالت عربيجدول   -1-2

 موضوع مرتبه علمي كز علميدانشگاه، مر -نويسنده عنوان مقاله 

ه  
مار

ش
1 

 عند العرب و اصالته يالنقد االدب
 استاد  تهران -دكتر فيروز حريرچي

 نقد ادبي
 دكتريدانشجوي مدرستربيت -هنورمحمدعلي القضا

 -ة ياالسالمة فی الحضارةيرانياسرا
 -کال نموذجايآل م

 ادبيات تطبيقي دانشيار  تهران  -د علي آذرشبممح

ی يلطباطبااالمنهج اللغوی للعالمة 
 ر القرانيفی تفس

 زبان شناسي استاديار  كاشان  -عباس اقبالي

ه  
مار

ش
2 

 آموزش زبان دانشيار  تهران  -محمد علي آذرشب ةيس اللغة العربية في تدر يالنصوص

 ادبيات معاصر استاديار  تهران  -معصومه شبستري وسف العظم شاعر االسالم والقدسي
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ش
ه  

مار
3 

 انحطاطادبيات استاديار شهيد چمران  -حسن دادخواه االنحطاطفی عصر ة ديجدة ياوزان شعر 

التناص القرانی فی شعر محمود 
 شيدرو 

 ادبيات معاصر استاديار الزهراء –رقيه رستم پورملكي 

 تاريخ معاصر استاديار سمنان  -شاكر العامري تيالشعر العربی المعاصر فی الکو 

ونقد لکتاب معجم اعراب ة دراس
 ميالفاظ القران الکر 

 تابشناختيك-حون استاد اصفهان -سيد علي ميرلوحي

ه  
مار

ش
4 

 يمن الدرس النحو ة يعقلة سيأق
 ياالصول

  -محمد ابراهيم خليفه الشوشتري
 شهيد بهشتي

 نحو استاديار

 ادبيات عباسي استاديار ناصفها -زاده عبدالغني ايرواني يلرضافيشعر الشر  يف ينيااللتزام الد

قواعد  يالدرر فة الی مخطوطة نظر 
 علم النحو

 كتابشناختي-نحو استاديار فردوسي   -هاشم االسدي

ه  
مار

ش
5 

ات ياب واستدعاء الشخصيالسة يرمز 
 هيالقران

 استاديار كردستان -محسن پيشوايي 
 ادبيات معاصر 

 ارشدكارشناس كردستان -عبدالخالق محيسني

 ةهيااللقاب الشب يفة ياليصورالخال
 ةيبالکن

 بالغت   استاديار رازي -وحيد سبزيان پور

ضوء الفن  يالتوبع و الزوابع فة رسال
 المعاصر يالقصص

  دكتريدانشجوي تربيت مدرس  -هومن ناظميان 
 ادبيات -نقد 

 داستاني

 ستاد يارا شهيد بهشتي  -حجت رسولي نيالص يفة يالعربة م اللغيرعن تعليتقر 
-گزارش

 آموزش زبان
ة و ين الفارسيب يالتعامل الثقاف

 المعربات)  ية{ بحث فيالعرب
 ادبيات تطبيقي استاد تهران  -آذرتاش آذر نوش 

ه  
مار

ش
6 

 صرف و نحو استاديار فردوسي  -مرتضي ايرواني نجفي ن الرفض و القبوليالجوار ب يالجر عل

ضوء  يو نقد فة ر المدح دراسييمعا
 الملتزم ياالدب االسالم

 نقد ادبي استاديار فارسخليج -سيد حيدر فرع شيرازي 

ضوء  يتطور علم االصوات ف
 ةيالدراسات القران

 استاديار رازي  -تورج زيني وند
 زبان شناسي

 استاديار اصفهان  -نصراهللا شاملي

بين المسرحيتين مجنون ليلي ة مقارن
 و روميو جولييت

-تربيت معلم  -نيا حسين ميرزايي
 سبزوار

 استاديار
 ادبيات تطبيقي

 ارشدكارشناس تربيت معلم سبزوار  -سهيال بزرگي

ه  
مار

ش
7 

ة راقبم(الة فيلط يةظواهرعروض
 )ةوالمکانفة والمعاقب

  -محمد ابراهيم خليفه الشوشتري
 شهيد بهشتي

 عروض استاديار

عند  يالشعر االجتماع يقی فيالموس
 ميحافظ ابراه

 ادبيات معاصر استاديار آزاد فسا -ابراهيم زارعي فر
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تموز عند رواد الشعر ة اسطور 
 و العراقة يسور  يث فيالحد

 استاديار تهران -شهريارنيازي
 ادبيات معاصر

 ارشدكارشناس تهران -عبداهللا حسيني

ن يشعر عزالد يس فيالق يقناع امر 
 ةالمناصر 

 ادبيات معاصر ادياراست الزهراء -رقيه رستم پورملكي

زان يم يف لطه ندا» االدب المقارن«
 ةالنقدوالدراس

 دكتريدانشجوي عالمه طباطبايي  -هادي نظري منظم
ادبيات 
 -تطبيقي

 كتابشناختي

ه  
مار

ش
8 

ة ياالسالمة و الثقاف يالفکرالفارس
 ةالترجمة علی ضوء حرک

 استاديار مازندران  -حسين يوسفي (آملي) 
 ادبيات تطبيقي

 ارشدكارشناس مارندران -عبدالكريم االهوازي

 استاديار  تربيت معلم تهران -حسين ابويساني ةفلفل و عناصرالقص
 -ادبيات معاصر

 داستان

ة اللهج يف يالنمط الجنوب
 خ و تطوري:تار ةيالعراق

 استاديار  سمنان  -شاكرالعامري
 زبان شناسي

 ارشدكارشناس تهران  -علي ضيغمي 

ه  
مار

ش
9 

الشعر  ية وبواعثه فيالمدائح النبو 
 يالمهجر 

 دانشيار اصفهان  –محمد خاقاني 
 ادبيات معاصر

 ارشدكارشناس اصفهان -محمد رضا عزيزي پور

 ارياستاد ءالزهرا – ة خزعلييانس ة و الجنوسةياللغة العرب
-زبان-نحو

 شناسي

ة يفی اللغة الفارس» هک«معانی
 ةيربالعفی عادلها يوما

-ي   تهران علي رضا محمدرضاي
 پرديس قم 

 نحو تطبيقي استاديار

شرح ابن ابی  ية فيالمصادر اللغو 
 ديالحد

 استاد شيراز   -محمد مهدي جعفري
-زبان-نقد 

دانشكده علوم  -  علي اكبر فراتي  شناسي
 حديث شهر ري

 ارشدكارشناس

ه  
مار

ش
10 

التجربة السالفية والدرس المقارن 
 دبلأل

 ادبيات تطبيقي دكتريدانشجوي دانشگاه دمشق -حيدر خضري

-قياس خاصية تنوع المفردات في
دراسة تطبيقية لنماذج من  االسلوب

اشعار دعبل الخزاعي، الشريف الرضي و 
 الديلمي مهيار 

-زبان -نقد استاد تهرانتربيت معلم – حامد صدقي
 مربي آزاد خرم آباد -كاظم عظيمي شناسي

لوجدانّيات في أشعار الشريف ا
 الرضي

 استاديار شهيدچمران-زادهمهديمحمودآبدانان
 ادبيات  عباسي

 ارشدكارشناس شهيد چمران -فرحان گل مغاني زاده
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 مقاالت فارسيجدول  -2 -2
 

 موضوع مرتبه علمي دانشگاه، مركز علمي -نويسنده عنوان مقاله 

ه  
مار

ش
1 

 نقطاعغناي زبان عربي و مفهوم ا
 استاد تهران -محمود شكيب

 شناسيزبان
 مربي تهران -عباس گنجعلي

هاي نگاهي به مراحل و ويژگي

 نقد ادبي سيد قطب

 استاديار تربيت مدرس -خليل پرويني
 نقد ادبي

 كارشناس ارشد مدرستربيت –وشچراغيحسين

سير تحول شعر صوفي از آغاز 

 تاابن الفارض ، شاعر حب الهي

 استاديار تهران  -محمودخورسندي 
 تاريخ ادبيات

 دكتريدانشجوي تهران -سيد مهدي مسبوق

(كلمه) ازديدگاه علماي 

 نحو،اصول و زبان شناسان
 زبان شناسي دانشيار معلم تهران تربيت -حامد صدقي

مقايسه حكمت در شاهنامه و 

 متون عربي قرن سوم تا پنجم
 تطبيقيادبيات تادياراس رازي -وحيد سبزيانپور 

ه  
مار

ش
2 

جايگاه جرجي زيدان در داستان 

 نويسي معاصر عربي

 استاديار تربيت مدرس  -خليل پرويني
 معاصرادبيات

 دكتريدانشجوي تربيت مدرس -هومن ناظميان

 تطبيقيادبيات استاديار اصفهان  -عبدالغني ايرواني زاده نگاهي جديدبه امثال و حكم

حبت ساز و ولي باده واليت م

 عشق انداز
 عرفانيادبيات استاد تهران -سيداميرمحمودانوار

نقش نهضت عاشورا در انقالب 

 ايران از نگاه شعر معاصر عربي
 تاريخ ادبيات استاديار عالمه طباطبايي -جالل مرامي

ارايه يك الگوي آموزشي مناسب 

جهت كسب مهارت خواندن زبان 

 حقوقعربي دانشجويان رشته 

 بوعلي سينا  -فرامرز ميرزايي
 دانشيار

 آموزش زبان 

 استاديار لرستان  -علي نظري 

تصوير طبيعت در شعر منوچهري 

 دامغاني وابن خفاجه اندلسي
 تطبيقيادبيات استاديار  سينابوعلي -نياعلي باقرطاهري
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ه  
مار

ش
3 

بازشناسي منابع حكمت هاي 
 عربي كتاب امثال و حكم دهخدا

 تطبيقيادبيات استاديار رازي -وحيد سبزيان پور

مهمترين عناصر معنايي شعر 
 احمد مطر 

 دانشيار تربيت معلم تهران -حامدصدقي
 معاصرادبيات

 كارشناس ارشد تهرانمعلمتربيت -مرتضي قديمي

سيماي امام خميني در شعر 
 معاصر عرب 

 شهيدچمران -پورعليرضا محكي
 استاديار

 تطبيقياتادبي  
 استاديار شهيدچمران -مهدي اسحاقيان 

 بازتاب عفت در شعرعنتره بن شداد
تربيت معلم  -امير مقدم متقي

 اذربايجان
 جاهليادبيات استاديار

 ادبيات متعهد استاديار شيراز -سيد فضل اهللا ميرقادري اهل بيت در ديوان امام شافعي

 اشتقاق و واژه سازي در زبان عربي
-محمود شكيب انصاري

 شهيدچمران
 زبان شناسي دانشيار

ه  
مار

ش
4 

 روش گفتمان كاوي شعر 
 دانشيار  بوعلي سينا -فرامرزميرزايي

 نقد ادبي
 كارشناس ارشد بوعلي سينا -ناهيد نصيحت

بررسي تطبيقي اشعار عبدالوهاب 
 بياتي و ناظم حكمت

 استاديار تربيت مدرس  -خليل پرويني
 يقيتطبادبيات

 كارشناس ارشد تربيت مدرس  -صديقه حسيني

 معاصرادبيات كارشناس ارشد نرگس قنديل زاده  توفيق الحكيم :زندگي ، آثار 

گفتمان عرفان در آثار جبران 
 خليل جبران

 استاديار رازي  -علي سليمي
 معاصرادبيات

 كارشناس ارشد رازي -محمود شهبازي

د كهن عربي سير تحول اغراق در نق
 (بررسي موردي اشعار متنبي)

 بالغت  استاديار بوعلي سينا  -علي محمدي

ه  
مار

ش
5 

پيرنگ در مقامات حريري و 
 حميدي

ادبيات    دانشيار شهيد چمران  -حسن دادخواه
 كارشناس ارشد شهيد چمران  -ليال جمشيدي عباسي

بررسي علل كم عالقگي دانش 
عربي آموزان دبيرستان به درس 

 از ديدگاه دبيران شهر شيراز

 دانشيار اصفهان -محمد خاقاني

 اصفهان  -محمدجواد لياقتدار  آموزش زبان
 استاديار

 

 كارشناس ارشد اصفهان  -طوبي پاكيزه جو
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بازتاب قران كريم در ضرب 
 هاي فارسيالمثل

 
 تطبيقيادبيات استاديار تربيت مدرس -حسن ذوالفقاري

، نگاهي نو به  شوقي ضيف
 ميراث ادب عربي

 -شكوه السادات حسيني
 دانشگاه دمشق

 نقد و تاريخ دكتريدانشجوي

ه  
مار

ش
6 

تأثير راهبردهاي يادگيري زبان 
 دوم بر فرايند يادگيري زبان عربي

 آموزش زبان استاديار دانشگاه شاهد -طاهره اختري

مه ئحيات فردي وعلمي نجم اال
 در آيينه پژوهش و نقد

 استاد  فردوسي   -محمد فاضلي 
   نحو انتقادي 

 استاديار يزد  -وصال ميمندي

تحليل ساختاري و محتوايي 
 اشعار منثور امين الريحاني

ادبيات  استاديار تربيت مدرس  -كبري روشنفكر
 معاصر

 دكتريدانشجوي مدرستربيت –قزوينينعمتيمعصومه

ه بررسي ساختار جمله عربي با تكي
 بر دوروش توصيفي و گشتاري

تربيت معلم   -مهين حاجي زاده
 آذربايجان

 زبان شناسي استاديار

 
... در زبان فارسي رساتراززبان 

 عربي
عالمه   -سعيد نجفي اسداللهي

 طباطبايي
 نحو تطبيقي دانشيار

ه  
مار

ش
7 

 نقد ادبي استاديار رازي  -شهريارهمتي ابن ابي عتيق و تطورنقد

عتراض نحوي در ترجمه تحليل ا
 شعر عربي

 استاديار دانشگاه كاشان -عباس اقبالي
 –ترجمه 
 تطبيقيادبيات

 سبك شناسي هجويات متنبي 
 استاديار كردستان  -سيداحمد پارسا

 نقدادبي 
 كارشناس ارشد كردستان  -فرشاد مرادي

ه  
مار

ش
8 

 بالغت ستادا فردوسي   -محمد فاضلي  درقرائتي تازه» جواهرالبالغه«

نقدوبررسي بديعيه عالمه حايري 
مازندراني و مقايسه آن با معروف 

 هاترين بديعيه

آزاد قايم  -مهرعلي يزدان پناه
 شهر

  نقدبالغت و  استاديار

تاثير جنگ شش روزه بر شعر 
 معاصر فلسطين

 دانشيار تهران  -عزت مال ابراهيمي
ادبيات 
 معاصر

شعر گذار ابراهيم طوقان، پايه
 مقاومت فلسطين

ادبيات  استاديار تربيت مدرس -كبرا روشنفكر
 مربي آزاد خرم آباد  -كاظم عظيمي معاصر

-زبان -نحو استاديار شهيدچمران  -فردغالمرضاكريميساختار قسم درزبان عربي و 
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 شناسي كارشناس ارشد شهيدچمران  -شيريهاشميحجت كاربرد آن درقرآن كريم

ه  
مار

ش
9 

روند تحوالت فكري و اخالقي 
-الياس ابوشبكه با تكيه بر ديوان

 هاي وي

ادبيات  استاديار شهيدچمران -پورعليرضامحكي
 كارشناس ارشد شهيد چمران  -مسعود اقبالي معاصر

بينامتني ديوان ابو العتاهية با نهج 
 البالغة

 نقد و ادبيات  استاديار بوعلي سينا -مرتضي قائمي

 هاي شعرمظفرنوابدرونمايه بررسي
ادبيات  استاديار رازي  –جهانگير اميري 

 كارشناس ارشد رازي -سعيد اكبري معاصر

بررسي تطبيقي جلوه هاي عشق 
 در شعر اقبال الهوري و شابي

 دكتريدانشجوي شيراز  –پيوند باالني 
 تطبيقيادبيات

 دانشيار شيراز -سيد ميرفضل اهللا قادري

اره
شم

  
10 

فرايند فهم متن در پرتو آراي 
دانشمندان نحوي وبالغي( سيبويه 

 و عبدالقاهر جرجاني)

عالمه  -حميدرضا ميرحاجي
 طباطبايي

 نقد ادبي استاديار

و تاثير آن در نگارش » تداخل«
 عربي دانشجويانِ فارسي زبان

 استاديار اصفهان –نرگس گنجي 
 آموزش زبان

 دكتريدانشجوي اناصفه –مريم جالئي پيكاني 

 ابن زريق و قصيده فراقيه
ادبيات  دانشيار شهيد بهشتي  –حجت رسولي 

 دكتريدانشجوي تربيت مدرس  –احمد اميدعلي  عباسي

ير اودر تصطنز  كاربرد يها شيوه
 ي احمد مطرفكاه

 دانشيار رازي  -يحيي معروف
ادبيات 
 معاصر

فصل و وصلِ جملة حاليه در  
 ارسيعربي و ف

پژوهشگاه  –سيد حميد طبيبيان 
 علوم انساني

 نحو تطبيقي استاديار

 
 تحليل جدول مقاالت – 3-2

ايد به دو مرحله اساسي تقسيم را ب ي انجمنروند انتشار مجلهالزم به يادآوري است كه 
 كرد؛

ي اول و دوم  يژه دو شمارهدر مرحله اول به و؛ شماره هاي يك تا سه :مرحله اول - 

اي انتشار شتابي بود كه بر اين امر، به خاطرشود. هاي فراواني ديده ميها و ضعفاداير
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از  سه شماره )1383 -84(. زيرا اگر در ظرف يك سالبه موقع مجله وجود داشت

 به همين دليل دو مساله گرديد.شد مجوز علمي پژوهشي آن لغو ميمجله چاپ نمي

قاالت اعضاء هيات تحريريه افزايش يافت زيرا تعداد مكه اول اين روي داد: ناخواسته

، پژوهشي را كرده باشد -تي كه رعايت موازين اوليه علميبايد به سرعت مقاال

 اي اول ودوم داراي ايرادهدوشمارهكه دوم اين شد.گردآوري شده و داوري و چاپ مي

فرامرز تر با تالش جدي دك ،سومي درشمارهگرديد. اما بسياري و اغالط تايپي و فني 

 يراستاريوو  تا حدود زيادي اين ايرادهاي ظاهري ،ويراستاري علمي آن وميرزايي 

  برطرف گرديد.

ي چهارم و ي دوم فصلنامه با شمارهاما مرحله : ي چهارم به بعداز شماره :مرحله دوم -

تاش آذرنوش شروع شد. ايشان با دقت علمي و رسردبيري استاد بزرگوار جناب دكتر آذ

گيري روند علمي مجله را به شكل چشم ،نظيرعايت معيارها و صرف تالشي بير

 هاي چهارم و پنجم بسيار دقيق چاپ ومنتشر گرديد.به همين دليل شماره .ارتقاءدادند

مقرر شد كه سردبير مجله با رعايت  مجله، ي اعضاء هيات تحريريهبراساس مصوبه

ند. زيرا شريك گرد ،آنانتشار ء در رنج ريك از اعضااي گردد تا ه، دورهن علميأش

كارشناس كاركشته، و.. بسيار  ويراستار حاذق، ك، نبوددانسردبيري با اين امكانات 

بير ددر اين مرحله جناب دكتر خليل پرويني، سومين سر .و پرددسر است گيروقت

-با بهوانستند انتشار مجله را تقريشدند و با تالش شبانه روزي و رنج فراوان ت مجله

 است.و ارزشمند  هنگام نمايند. اين امر براي ارزشيابي علمي مجله بسيار مهم 

 

 موضوع مقاالت -1-3-2

آموزش زبان؛ : اپ شده در اين ده شماره به ترتيبهاي چموضوعات مقالهمهمترين 

؛ 14نقد ادبي  ؛17ادبيات تطبيقي؛  19ادبيات معاصر با  تاريخ و؛ 20زبانشناسي و نحو با

باشد. اين مقاله، مي 3و بالغت  عروض و موسيقي  4و تاريخ ادبيات  8ات قديم ادبي

 باشد.  ي حفظ رويكرد مجله ميموضوعات نشانده
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 ي علمي نويسندگانمرتبه -2-3-2
 باشد:به صورت زير ميعلمي نويسندگان مقاالت به ترتيب  مرتبه

ي اول مقاالت نويسنده كتريدانشجوي د 5استاد و  8دانشيار؛  14 استاديار؛ 58تعداد 
دكتري دانشجوي  6 كارشناس ارشد؛ 19تعداد  ، به عنوان نويسنده دوم،همچنين اند.بوده

دانشيار؛  15استاد؛  8اند. درمجموع تعداد ، مشاركت داشتهو يك دانشيارو يك استاديار
ند، انديشم 112كارشناس ارشد؛ يعني جمعا  19دانشجوي دكتري و  11استاديار؛ و  59

 اند.مقاالت اين ده شماره را نوشته

 
 مراكز علمي نويسندگان -3-3-2

 ها ومراكز علمي زير وابسته بودهبه دانشگاه اعم از اسم اول و دوم ، ،نويسندگان مقاالت
 :و هستند

 :؛ بوعلي سينا 10 :؛ رازي 11 :؛ اصفهان 12 :شهيدچمران؛ 13تربيت مدرس: ؛ 15 :تهران
  ؛ 4 :؛ عالمه طباطبايي 4 :؛ فردوسي 4 :؛ كردستان 5: بيت معلم تهران؛ تر 5:؛ شيراز 6

 دمشق و تربيت معلم آذربايجان، تربيت معلم سبزوار؛  3 :؛ الزهراء4 :آزاد اسالمي
پژوهشگاه  ،مازندران ،خليج فارس، لرستان يزدهاي نويسنده و دانشگاه 2 هركدام با

 .اندهر كدام يك نويسنده داشته دانشكده علوم حديث شهر ري و علوم انساني
تا شده ترتيب از لحاظ تعداد مقاالت چاپاين نكته قابل توجه اين است كه 

روحيه مشاركت در چاپ مقاالت در برخي از فقدان حدودي تفاوت دارد كه بيانگر 
مقاله چاپ شده؛ اما از  13نويسنده داشته،  15. از دانشگاه تهران كه باشدها ميدانشگاه

مقاله چاپ شده است. از دانشگاه رازي  7نويسنده داشته،  13شگاه تربيت مدرس كه دان
مقاله چاپ شده است كه از دانشگاه شهيد چمران  8ي پنجم، نويسنده، ودرمرتبه 10 با

مقاله  5نويسنده ،  6گونه است با دانشگاه بوعلي سينا نيز همين. و اصفهان بيشتر است
 ها به صورت زير است:گاه.  ترتيب دانشچاپ شده دارد

 7 و اصفهان هر كدام با شهيدچمران ،تربيت مدرس؛ مقاله؛  8 :رازي ؛مقاله 13 :تهران

مقاله؛  4 تربيت معلم تهران، فردوسي،و عالمه طباطبايي هركدام با ؛5:مقاله؛ بوعلي سينا
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ذربايجان و ، تربيت معلم آآزاد اسالمي، مقاله؛ ؛ كردستان 3 و الزهراء هر كدام با شيراز

  اند.ها هركدام يك مقاله داشتهوبقيه دانشگاهمقاله؛ ؛  2دمشق  هركدام با

  
 مقاالت اعضاء هيات تحريريه -4-3-2

 درصد مقاالت هر شماره30تا  15به مقدار انتشار مجالت علمي پژوهشي  طبق ضوابط 
شده نشان  تواند از مقاالت اعضاء هيات تحريريه باشد. بررسي مقاالت چاپمجله مي

مقاله از آن اعضاء هيات تحريريه  19 تعدادمقاله چاپ شده  85از مجموع دهد مي
ي مقاله 8كه تعداد (مقاله در شماره هاي يك تا سه  12مقاله تعداد  19. از اين استبوده

در ، همان شتابي بود كه ) چاپ شده است، كه علت آني اول و ودومآن در دو شماره
 .شد ه آن اشارهبروند چاپ مجله 

 

 پيشنهادات -3
توان پيشنهادت زير را جهت افزايش بيش ازپيش وضعيت از مجموع اين مباحث مي

 :علمي مجله ارائه داد
از يژه وي مجله به يك موضوع هر شمارهكه  گرددپيشنهاد مي مجله: تخصصي شدن -

-افزايش مي را زيرا اين امر اعتبار علمي مجله. موضوعات دانش ادبي اختصاص يابد

ي زبان و دانشجويان رشتهمحققان  اساتيد،اغلب از كه  مجله، خوانندگانهمچنين  .دهد
آن، اعتبار بيشتري جهت   مقاالتو برند بيشتري مي هاستفادباشند، ميادبيات عربي  و

اجرايي  1389سال در  را با برنامه ريزي اين امرتوان مي .داشتخواهد علمي استناد
زبان عربي و توسعه  آموزش ،ادبيات معاصر جديد، نقد ادبي ي مانند:. موضوعاتكرد

و پرورش، ادبيات عربي آموزش زبان عربي در مقاطع تحصيلي آموزش  ،فرهنگي كشور
، حوزه هاي مختلف ادبيات تطبيقي زبان عربي و توسعه اقتصادي وعلميها ، دردانشگاه

هاي برجسته و تاثير مسلمان؛ و شخصيتهاي : داستان ، نمايشنامه،  ادبيات تطبيقي ملت
گذار ايراني مانند: سبيويه، ابن سينا .... و در دوران معاصر انديشمندان بزرگواري مانند 

 ي مجله در آينده قرار گيرد.تواند موضوع هر شمارهدهخدا، همايي، فروزانفر، .... مي
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يك شماره از گر ا د مقاالت چاپ شده:اص يك شماره از هر ده شماره به نقاختص -
بد، زمينه را مجله به نقد علمي مقاالت چاپ شده در ده شماره گذشته اختصاص يا

كند و به رشد واعتبار علمي مجله براي داوري بهتر و جدال علمي احسن آماده مي
 داراي مبناي علمي باشد والبته نقد علمي بايد موضوعي بوده  كمك خواهد كرد.

نقد علمي هر مقاله يا مجموعه  گذشته، شمارهدر ده مجله رويكرد كلي مواردي مانند: 
؛ استنادات و منابعي كه در مقاالت استفاده شده استبا يك موضوع؛  مقاالت  مرتبط

نشانه شناسي عناوين مقاالت  ( دسته بندي و بررسي آنها و ارتباط آنها با فرهنگ ملي 
 و نقد نظريات علمي ارائه شده و.....  ؛...)
در مجموع تعداد مقاالت عربي كمتر از فارسي است و اين :  به مقاالت عربي اهتمام -

پيشنهاد مي گردد دليل عربي دارد خوشايند نيست به همين  رنگ وبويبراي مجله كه 
شود كه مقاالت خود را به زبان عربي بنويسند و هيات از همكاران محترم خواسته مي

هر فردي را چاپ كند كه به زبان عربي نوشته دوم  تنها در صورتي مقاله نيزتحريريه 
 شده باشد.  

است، لذا  I.S.Cچون چاپ مستمر و به هنگام مجله يكي از شرايط مهم و اساسي 
ي مقاالت عربي و فارسي هر شماره حداقل به مدت سه ماه  قبل از انتشار بايد همه

نتشر شود. اين امر تنها آماده باشد تا به خوبي ويراستاري گردد و به با حوصله چاپ و م
دهد زيرا فرايند چاپ  و محترم زبان و ادبيات عربي روي ميبا همكاري همكاران 

 .انتشار يك مجله فرايندي جمعي و سازماني است
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