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 البیان اخلتايم

 للمؤمتر العاملي الأول لرؤساء أأقسام اللغة العربیة

بریل  32-32  3102ا 

يرانیة –جامعة أأصفهان   امجلهوریة ال سالمية ال 

------------------------------------------- 

 الرحميبسم هللا الرمحن 

 امحلد هلل رّب العاملني وصّّل هللا عّل محمّد وأ هل الطاهرين وحصبه املنتجبني

يرانیة أأصبحت احلاجة ماّسة لنفتاح هذه  قامة س بع دورات من مؤمتر رؤساء أأقسام اللغة العربیة يف اجلامعات ال  بعد ا 

من أأجل التبادل والتشاور يف معلیة تعلمي العربیة وأ داهبا عّل الصعید  ،الأقسام عّل أأقسام اللغة العربیة يف جامعات العامل

قامة املؤمتر العاملي الأول لرؤساء أأقسام اللغة . اجلامعي وقد أأخذ أأساتذة قسم اللغة العربیة يف جامعة أأصفهان زمام املبادرة يف ا 

ميااًن مهنم برضورة التبادل العلمي واملعريف يف ظّل ظروف ال  ة من الثقافة همينة العلمیة والثقافية واللغویة املالعربیة، ا  ّّ و

 .الغربیة

ن مدینة أأصفهان اليت ترعرع يف أأحضاهنا مّج غفري من أأساطني العربیة بنحوها وبالغهتا وأ داهبا وشعرها احتضنت مرة أأخری  ا 

یل  32ثةل من حمّّب لغة القرأ ن الکرمي يف هذه اخلمية العلمیة الأدبیة اليت أأقميت من  وقد توزعت ، 3102نیسان  32ا 

 :تطبیقا للمهناج املعمتد واملنشور عّل احملاور التالیةبرامج املؤمتر 
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لرئیس جامعة  لکامتامجلهوریة ال سالمية ال يرانیة مث  ابتدأأت بآ ایت من اذلکر احلکمي ونش یدلسة فالفتتاحية اليت اجل  .0

جراء جوقة موس یقيو أأصفهان ورئیس بدلیة أأصفهان  ممثل  ة مث لکامترئیس اللجنة العلمیة وأأمني املؤمتر، تلهتا ا 

تدشني کتاب تصنیف مّت أأیضا و اجلامعة اللبنانیةوممثةل ال سالمية يف النجف الأرشف  اجلامعة رئیسجامعة الکوفة و 

 .أأصفهان املوضوعي للغة العربیة وأ داهبا

 23عرض  اجللسات العلمیة اليت توزعت عّل ست جلسات يف مساء الیوم الأول وصباح الیوم الثاين ومت فهيا .3

 .حبث تلقهّتا أأمانة املؤمتر 021حبث من 

مرشوع تصنیف أأصفهان املوضوعي عرب موقعه ال لکرتوين، مث طاوةل فهيا أأمني املؤمتر  رشحوقد  ،اجللسة اخلتامية .2

جنازات امجلهوریة واحضة مس تديرة اشرتک فهيا أأربعة من زبدة رؤساء أأقسام اللغة العربیة لتقدمي صورة  عن أأمه ا 

يرانیة يف حقل اللغة العربیة وأ داهبا ال سال ختللت اجللسة معل فين من فرقة . بعد انتصار ثورهتا املبارکةمية ال 

شهادات  وقَّدمت بقرائة هذا البیان، وواصلت اجللسة أأعاملها .تواش یح تغنّت عّل نش ید من قصائد أأمني املؤمتر

رين يف جوةل علام أأن بدلیة أأصفهان تکفلت ابس تضافة املؤمت تذاکریة جامعیة،واختمتت ابلتقاط صورة  املشارکة

یل مدینة مق املصطفی العاملیة  جامعةقررت س یاحية لیوم اکمل، کام  اس تضافة مجموعة من ضیوف املؤمتر يف رحةل ا 

 .املقّدسة

 :أأمه احملاور اليت رکّز علهيا املشارکون يف املؤمتر

حتدیث براجمها  فهبدالتآأکید عّل رضورة التشاور والتبادل املس متّر بني أأقسام اللغة العربیة يف جامعات العامل  .0

 .مناجهها، يف عامل یُعترب التطور الرسیع والهائل من أأمّه سامتهوحتسني 

للوقوف بوجه التآأکید عّل رضورة ارتباط مؤسسات اللغة العربیة وجمامعها العلمیة اللغویة يف خمتلف أأحناء العامل  .3

 . مظاهر العوملة الثقافيةعوملة اللغویة اليت تُعّد من أأمّه ال
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نشاء رابطة علمیة عاملیة للغة العربیة وأ داهبا  .2 الأجيال يف اس تقطاب  أأو جملس أأعّل للغة العربیة نش یطةالعمل عّل ا 

 .اجلدیدة لتفجري طاقاهتا وتوجيه مواههبا يف فالجتاه الصحیح

وعدم التقوقع فيه، توجيه نشاطات أأقسام اللغة العربیة وأ داهبا حنو افرتاض املايض جمّرد خمترب لتلقّي دروس وعرب،  .1

 .والسعي البلیغ لرتس مي مس تقبل أأفضل من املايض واحلارض ،فهم الواقع الراهنل  بل جتاوزه

التآأکید عّل رضورة متابعة تصنیف علوم اللغة العربیة وأ داهبا احتذاًء ببعض الأقسام العلمیة الأخری اليت اس تفادت  .2

ود قسم اللغة العربیة وأ داهبا اجامعة قّدر املؤمترون ّ. من هذا املسار يف العقود الأخرية يف اجملالني التعلميي والبحيث

طالق أأصفهان يف   : مرشوعا 

 "تصنیف أصفهان الموضوعي للغة العربیة وآدابها"

حداث موقع خیص هذا املرشوع عّل الرابط التايل والعمل ( www.isasc.ir : )عرب نرش کتاب هبذا العنوان وا 

جامع عاملي لالس تفادة من  احملّددة فيه، الرموزاملس متر يف حتدیث  لتطابقها مع املس تجّدات احلدیثة، وطالبوا حبصول ا 

 .لعلمیة وتآألیف الرسائل والأطارحيرموز هذا املرشوع يف نرش الأحباث يف اجملاّلت ا

 جامعة أأصفهان عّل قسم اللغة العربیة يفلرئیس جامعة أأصفهان املؤقر لرعایته الطیبة ولرئیس وأأعضاء  تقدمي الشکر .3

  ،اس تضافهتم لهذه ادلورة الناحجة

 :للجهات واملؤسسات ادلامعة للمؤمتر ومن أأمهها املؤسسات التالیة تقدمي الشکر والتقدير .7

  جامعة الکوفة 

  النجف الأرشف –اجلامعة ال سالمية 

 اجلامعة اللبنانیة 

 جامعة املصطفی العاملیة الشعبة املرکزیة يف مق وفرع أأصفهان 

http://www.isasc.ir/
http://www.isasc.ir/
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  (مست)نظمة تآألیف الکتب اجلامعیة يف العلوم ال نسانیة م 

 بدلیة أأصفهان 

 منظمة الثقافة والعالقات ال سالمية 

 املرکز فالستشهادي لعلوم العامل ال ساليم 

 قلميي لنرش العلوم والتقنیات  املرکز ال 

 ال اکدميیة العلمیة للعلوم ال نسانیة 

 للغة العربیة وأ داهبا الرابطة العلمیة العاملیة 

يران ال سالمية  للتخطیط ،أأصفهان جامعة يف املؤمترس مترار معل أأمانة هذا اب املطالبة .8 ل قامة ادلورات املس تقبلیة يف ا 

  .سائر البدلان العربیة وغري العربیةو 

قامة ادلورة الثانیة لهذا  .2 أأعلنت جامعة طهران عرب ممثلها رئیس قسم اللغة العربیة يف تلک اجلامعة عن اس تعدادها ل 

 .جلامعات العربیة اليت أأبدت اس تعدادها للمشارکةومبشارکة بعض ا 3130املؤمتر يف عام 

 

 .أ خر دعواان أأن امحلد هلل رّب العاملنيو 

 


