بحوث فی اللغه العرهیب
علمی
صاحب امتیاز :معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان
سال یازدهم ،شماره بیست و یکم ،پاییز و زمستان 1398
شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2008 - 6466 :
شماره استاندارد بینالمللی الکترونیك2322 – 4649 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر سردار اصالنی

دكتر محمد خاقانی اصفهانی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهانی

aslani@yahoo.com

mohammadkhaqani@yahoo.com

کارشناس نشريه

دبیران تخصصی

زهرا بهشتی نژاد
rall@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دكتر علی اوسط ابراهیمی

دكتر محمد شکیب انصاری

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر سید محمدرضا ابن الرسول

دكتر حامد صدقی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه خوارزمی

دكتر عبدالغنی ایروانی زاده

دكتر محمد فاضلی

دانشگاه اصفهان

فردوسی مشهد

دكتر محمد خاقانی اصفهانی

دكتر محمدحسن فوادیان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه تهران

دكتر نصراهلل شاملی

دكتر سیدفضل اهلل میرقادری

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شیراز

مجلۀ علمی بحوث فی اللغۀ العربیۀ
مجلۀ علمی بحوث فی اللغۀ العربیۀ طبق مجوز شـماره  3/271079مـورخ  1390/12/24وزارت علـوم،
تحقیقات و فناوری و طی جلسه مورخ 1390/12/10کمیسیون بررسی نشریات علمی آن وزارتخانه از
شماره نخست به اخذ رتبه «علمی» از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری شده است

یشود:
متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
پايگاه اختصاصی نشريه

http://uijs.ui.ac.ir/rall
http://www.ISC.gov.ir

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسکو :میزبان پايگاه های اطالعاتی

http://www.ebscohost.com

پايگاه مجالت تخصصی نور

http://www.noormags.ir

پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
بانك اطالعات نشريات کشور

نشانی پستی
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی8174673441 :

http://www.sid.ir
http://www.magiran.com

شماره تماس
)031(37932680
)031(37932177
rall@res.ui.ac.ir

بحوث فی الغه العرهیب (علمی)
صاحب امتیاز :معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان
سال یازدهم ،شماره بیست و یکم ،پاییز و زمستان 1398
شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2008 - 6466 :
شماره استاندارد بینالمللی الکترونیك2322 – 4649 :

فهرست




رثاء اإلمام الحسین (ص) فی أشعار الصنوبری و الشريف الرضی دراسة أسلوبیة إحصائیة

1 - 14

حامد صدقی؛ أشرف پرنوش*؛ حسین روستائی

دراسة سیمیائیة فی قصیدة من يومیات سیف بن ذی يزن فی بالد الفرس لعبد العزيز المقالح

15 - 36

امیر فرهنگ نیا



دينامیة المعنى والسیاقات الداللیة فی شعر ابن لُبّال الشريشی

37 - 50

علی صیادانی




الظواهر الفنیة والجمالیة لخطبة حجة الوداع ومیزاتها األسلوبیة

51 - 74

محمد حسن أمرائی*؛ غالمعباس رضائی هفتادر

داللیة البطل فی شعر سمیح القاسم

75 - 84

عسگر علی کرمی




اللغة بین الورقیة والرقمیة أنموذجیّة لقصّة ربع مخیفة للکاتب أحمد خالد توفیق

85 - 100

سید حسین هاشمی*؛ نسرين عباسی؛ دالل عباس

الظواهر األسلوبیة لقصیدة فلسطین إنّا أجبنا النداء للشاعر الجزائری أحمد سحنون

101 - 118

علی خضری





أسلوب المونتاج السینمائی فی شعر عدنان الصائغ

119 - 134

زينب دريانورد؛ رسول بالوی*؛

المفعول المطلق المجرور بالحرف

135 - 146

إحسان إسماعیلی طاهری*؛ سید رضا میر أحمدی

مظاهر التماسك النحوی ووظائفه فی خطب اإلمام الحسن (ص) روائع الخطب نموذجاً
مهدی عابدی*؛ ناديا دادپور

147 - 166

