
 

  
  
  
  

  معماري اسالمي ةتوازن جوهر
*سميه اميدواري

*  

  چكيده
م تشريع و به عنوان ظرفي براي مظروف زندگي انسان، نقش لهاي عا معماري به عنوان يكي از جلوه
هاي انسان و از سويي ايجاد بستر مناسب در جهت دستيابي وي بـه   بسيار مهمي در پرورش توانايي

اي از عالم تشريع و حقيقتي  همعماري اسالمي به عنوان جلو .ستتعادل و وصول او به كمال داشته ا
نقش موثري در جهت فراهم كردن بسترمناسب براي ايجاد تعادل  ،برآمده از دستان هنرمند مسلمان

هـاي   در محيط را داشته است و لذا تعادل به عنوان جوهره معماري اسالمي در پاسـخ بـه خواسـته   
تعادل تمام وجوه ظاهر و باطن و يـا  قوانين موجود در عالم،اصل ر بناب شود. مي نفس انسان تعريف

تمام وجوه آشكار و پنهان هستي را فرا گرفته و به دليل ارتباطات تنگاتنگي كه بين نظامات مختلف 
عالم وجود دارد اين نتيجه حاصل خواهد آمد كه نه تنها تعادل؛ جوهره تكامل نفس و هستي بـوده  

تعادل  در اين مقاله با بررسي .باشد ميمطرح وان جوهره معماري اسالمي نيز است بلكه تعادل به عن
به عنوان جوهره معماري اسالمي؛ به تعريف و تبيين و بررسي مراتب مختلف معماري اسـالمي در  

(تعادل جسماني و روحاني) بـراي معمـاري    پردازد. در تناظر با تعادل نفس تناظر با تعادل نفس مي
تعادل را قائل بوده است. لذا وصول به تعادل در هر يك از مراتب چهارگانه معماري چهار مرتبه از 

كند كه در اين مقاله  اصول و احكام خاص خود را طلب مي بصري و آرامشي)  (ايستايي، آسايشي،
  به تفصيل به آن پرداخته شده است.

  .معماري اسالمي، تعادل، مراتب تعادلها:  كليدواژه

                                                                                                 

 s.omidvari@sau.ac.ir، و هنر يزدتاديار گروه معماري دانشگاه علم اس *



 چكيدة فارسي   2

  در ميان علماي كُرد قرآن كريمر رويكردهاي تفسي
  در خالل قرن چهارده هجري

*محمد ايزدي
 �  

**علي دحروج
� ،فاروق نعمتي***

�  

  چكيده
هـا را بـه كتابخانـة     بر هيچ پژوهشگري پوشيده نيست، بر اينكه علماي كُرد بهترين كتابهـا و دانـش  

پژوهش در قـرآن كـريم و تفسـير و     اسالمي تقديم كردند و در ميان آنها، تعدادي بسياري در زمينة
توصـيفي،   -  علوم آن درخشيده و تفاسير متعددي را تأليف نمودند. در اين مقاله بـا شـيوة تحليلـي   

هاي تفسيري آنها در قرن چهاردهم هجري تا  نقشِ علماي كُرد در حوزة تفسير قرآن كريم و تالش
مـورد تحليـل قـرار خواهـد گرفـت.       قرن بيستم ميالدي شده و بارزترين رويكردهاي تفسيري آنها

همچنين به طور ويژه، به كنكاش در آثار تفسيري اين عالمان پرداخته و ميزان اهتمام آنهـا بـه ايـن    
شود كه تنوع در  دهيم. پس از بررسي اين تفاسير، مالحظه مي دانش مبارك را مورد ارزيابي قرار مي

و برخـي تفسـير اجزائـي از قـرآن كـريم اسـت.        آنها نمود بارزي دارد؛ برخي از آنها تفاسير كامـل 
اي از  همچنين بعضي از اين تفاسير، به صورت مفصل و برخي مختصر و موجز است. از سويي پاره

تـرين و بـارزترين    ايم تـا مهـم   آنها چاپ شده و برخي هنوز مخطوط هستند. در پايان تالش نموده
  رار دهيم.كُرد را مورد تحليل ق هاي تفسيري از مفسران شيوه

  هاي تفسيري، قرن چهاردهم هجري.  ، مفسران كُرد، شيوهقرآن كريم ها: كليدواژه
  

                                                                                                 

مسئول)  ةدكتراي دراسات اسالمي، دانشگاه امام اوزاعي، بيروت (نويسند *
mohammadezadi51@gmail.com  

 مي، دانشگاه امام اوزاعي، بيروتاستاد گروه دراسات اسال **
 انشگاه پيام نور، ايرانت عربي، داستاديار گروه زبان و ادبيا ***
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شعر، و ضرب المثل، وحديث ، فهم متن براساس بافت غيرزباني
 »موردي: آل عمران ةنمون«نزد زمخشري 

*مجيد صالح بك
**  

**الدين مطهر كمال
�� 

 چكيده
هم وغم داشمندان واديبان را در روند فهم متن به خـود  بررسي بافت غير زباني متن، از قديم األيام 

زبـاني قـدمت تـاريخي    هاي  وا داشته است. ومي توان گفت كه اهميت واعتبار آن به مانند پژوهش
مـتن دينـي ماننـد قـرآن      كند كه متن، مي اما اهميت واعتبار بافت غير زباني، زماني مهم جلوه، دارد

بافت غير زباني را، ، سرين بعد از نازل شدن قرآن وآغاز فهم آنباشد. شايد به اين سبب باشد كه مف
شروطي كه مفسر قـرآن بايـد   ة و شرطي از جمل، عامل اساسي براي تعيين معناي كلمات وجمالت

 نگهـداري از آن خالصـه   دارا باشد برشمردند. زيرا هدف اساسي در فهـم متـون دينـي درحفـظ و    
آگاهي به تمامي آنچه كه ممكن است در روند فهـم   شود، وبدون شك تحقق چنين هدفي بدون مي

كساني است كه معني را محدود به بافت ظاهري ة دخيل باشد ميسر نخواهد شد. زمخشري از جمل
معنايي خود را هاي  از استداللاي  نكرد، و قسمت عمده...»  صرف، صوت، تركيب، معجم، و« زبان

كوشـد بـا    مـي  با اتخاذ روش وصفي وتحليلـي ، مقالهبنابراين اين . به بافت غير زباني اختصاص داد
در  آوردن شواهد قرآني ازتفسير كشاف به تحليل وتفسير ديدگاههاي بافت غيـر زبـاني زمخشـري   

 يـد شود بپردازد. ونتايج به دست آمده مؤ مي بافت زبانية كه هر از چند گاهي آميز سوره آل عمران
دهد كه بافت غيـر زبـاني بـراي     مي وضوح نشان وشواهد استخراج شده به ادعاي فوق الذكر است

  .تحديد معني به كمك بافت زباني شتافته است
  تفسير أدبي. ،فقه اللغة ،فهم متن، بافت غير زباني ،زمخشري ها: واژهكليد

                                                                                                 

  msalehbek@gmail.com ،(نويسنده مسئول) دانشگاه عالمه طباطبايي ،يدانشيار گروه زبان وادبيات عرب *
  دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشجوي دكتري **



 چكيدة فارسي   4

  نجيب محفوظ الشحاذگرايي در رمان  تأمل
*نعيم عموري

  

  چكيده
باشـد،   هاي نگرش انسـاني ادبيـات متعهـد مـي     تأمل گرايي در رمانهاي فلسفي از مهمترين پژوهش
هاي ادبيات فلسفي است. رمان فلسفي الشحاذ كه  جستجوي حقيقت از مهمترين تحقيقات در نظريه

قهرمان است، اين  هاي محفوظ كه تك مكمل بعد فلسفي، رواني و عرفاني انسان است از جمله رمان
است، محفوظ از طريـق   -  تبارك وتعالي - رمان تعبيري آشكار از كاوش حقيقت و ذات وخداوند 

تالش نمود تا سرگشتگي و حيرت بشر امروزي را در سراسر ايـن  » عمر الحمزاوي« قهرمانِ رمانش
جهان، بيان نمايد، و اينكه انسان نيازمند كشف ذات خود است، پس در واقع انسان گدايي است كه 

كند. ايـن رمـان    يش را نيز جستجو ميدر كاوش و گدايي ذات وحقيقت خود است و بعد الهي خو
ديدگاههاي فلسفي و رواني و عرفاني را داراست، و انسـان را واردار بـه كنكـاش در ذات خـود و     

نتايج به دست آمده در اين پژوهش اين است كـه ايـن رمـان     نمايد، از جمله جستجوي حقيقت مي
كند و او را به شك وشكايت از وضع موجود  انسان را وادار به انديشيدن در زندگي و مرگ خود مي

كند. اين رمان تركيبي از فلسفه و عرفان اسـت وبـه گوشـه     دهد و واقعيت تلخ را عيان مي سوق مي
ي هدفمند كه به جريان زندگي انديشه بخشد هدف اين پژوهش خواند اما گوشه گيري گيري فرا مي

  تحليلي است. -  كنكاش در رمان الشحاذ از ديدگاه هستي شناختي است. و روش تحقيق توصيفي
  .الشحاذگرايي، رمان عربي، نجيب محفوظ،  : تأملها كليدواژه

  

                                                                                                 

 n.amouri@scu.ac.ir ،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد چمران أهواز *
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  اقتباس و تضمين در ادبيات عربي خراسان 
  جريهاي چهارم و پنجم ه در قرن

*زاده جواد غالمعلي
��  

  چكيده
ادبيات عربي در ايران به طور كل و در خراسان به طور خاص در دو قرن چهارم و پنجم هجـري  

آمـد.   مـي  مهم ادبيات عربـي بـه شـمار   هاي  شكوفا گرديد؛ و بدين جهت خراسان يكي از جايگاه
هنـگ و ادبيـات ايـن    اسـتند كـه شعرشـان جلـوه گـاه فر     خبنابراين شاعران زيادي از اين خطه بر

سرزمين كهن قرار گرفت. شاعران و نويسندگان خراساني توانستند آثار خـود را مـزين بـه فنـون     
ايـن دو   تـوان  مي مختلف بالغي بكنند. از جمله اين فنون به اقتباس و تضمين است كه به جرأت

ين دو تكنيـك  شعري ادبيات عربي خراسان به شمار آورد. آشنايي با اهاي  تكنيك را جزو ويژگي
سـازد. شايسـته    مـي  ادبي ما را از ميزان اشراف ادباي خراساني از فرهنگ گذشتگان خويش آگـاه 

است بدانيم علي رغم حضور گسترده اين دو تكنيك در آثـار ادبـي ادبـاي خراسـان هـيچ گونـه       
ش تحقيقي در اين رابطه صورت نگرفته است. بنابراين مقاله حاضر در نظـر دارد بـا تكيـه بـر رو    

تحليلي انواع اقتباس و تضمين و ابعاد و اغراض مهم به كارگيري اين دو تكينك را در  -  توصيفي
ادبيات عربي خراسان بررسي نمايد. نتايج نشان از آن دارد كه ادباي خراسـان در ايـن دو قـرن از    

انـد.   كـرده و ايداعي اسـتفاده  اي  استعانههاي  و همچنين از انواع تضميناي  اقتباسات نصي و اشاره
هدف از اين بكارگيري، عالوه بر زيباسازي سخن؛ هجو مخاطب، اظهار ميزان آگـاهي از قـرآن و   

  بوده است.ها  اشعار قدما و همچنين استشهاد به آن
 : شعر عربي، خراسان، اقتباس، تضمين.ها كليدواژه

                                                                                                 

  j.gholamalizade@uoz.ic.ir ،دبيات عربي دانشگاه زابلاستاديار زبان و ا *
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 آفاق الحضارة اإلسالميةتحليل محتوايي و استنادي مقاالت مجله 

  19تا شماره اول جلد  13از جلد 
*عبداالحد غيبي

*  
**پوري مسعود باوان

***مريم دريانورد، **
 ***  

  چكيده
كنند. مجالت عالوه بر اين  مي امروزه مجالت نقش درخور توجهي را در انتقال اطالعات علمي ايفا

و تصويري از كنند   اي عرضه مي  المللي، ملي و منطقه  بين هاي جامعه علمي را در سطوح  كاربرد، داده
روند. تجزيه و تحليل محتوا و آمـار روشـي بـراي مطالعـه عينـي،        حيات علمي جامعه به شمار مي

هاي ارتباطي و توصيف طيف وسـيعي از متـون اسـت. مجلـة       مند و كمي محتواي ظاهري پيام  نظام
گ و تمـدن  ، يكي از مجالت معتبـر و مهـم در زمينـة فرهنـ    آفـاق احلضـارة اإلسـالميةپژوهشيِ  ـ  علمي

نويسنده با مدرك  152مقاله را از  84شمارة منتشر شده،  13رود كه در   اسالمي در ايران به شمار مي
دانشگاه و مؤسسة آموزشي به چاپ رسانده است. مقالة حاضر به بررسـي   39دانشگاهي معتبر و از 

بـين نويسـندگان،   آماري و تحليلي تعداد نويسندگان مقاالت، مدارك نويسندگان، ميـزان همكـاري   
 33مراكز و مؤسسات فعال در مجله و ... پرداخته است. در اين ميان نتايج زير به دست آمده است: 

مقاله از مقاالت  32مقاله نيز به صورت مشترك نگاشته شده است كه  51مقاله به صورت انفرادي و 
أليف شده اسـت. قـيس   دانشگاهي ت  مقاله به صورت غير هم 19دانشگاهي و   مشترك به صورت هم

اند. نقد و تحليل شعر  مقاله پرتوليدترين نويسندگان بوده 4آل قيس، خليل پرويني و نعيم عموري با 
مقاله توسط اعضـاي هيـأت تحريريـه     14بيشترين فراواني مقاالت را به خود اختصاص داده است. 

منبع به كار  2353ر مجموع شود كه مقبول است. د  درصد را شامل مي 38/9نگاشته شده كه ميانگين 
چنـين    منبع است كه ميانگين مقبولي اسـت؛ هـم   1/28رفته كه ميانگين مورد استفاده براي هر مقاله 

  سال دارند. 14درصد آنها ميانگين عمري باالي  94/81منبع يعني  1928
  .، سنجش علمي، تحليل محتوا، آمار، بررسي نقديآفاق احلضارة اإلسالميةها:  كليدواژه

                                                                                                 

دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، (نويسندة مسئول)  *
Abdolahad@azaruniv.ac.ir  

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان **
  ي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجاندانشجوي دكتري زبان و ادبيات عرب ***


