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كلمة تصدير العدد االول من مجّلة الميادين للدراسات المقارنة :
بسم هللا  ،والحمد هلل  ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد :
القراء الكرام ؛ العدد األول من مجلة الميادين للدراسات المقارنة  ،ونرجو من
ّ
فإن نقدم إلى ّ
اسا
المولى العزيز القدير أن يجدوا فيه ما يفيدهم في مشوارهم
العلمي  ،كما نأمل أن يكون العدد األول نبر ً
ّ
منير في مسارهم البحثي  ،والثقافي  ،ودراستهم االكاديمية .
ًا
المسرحية
الفلسفية  ،و
الفقهية  ،و
ّ
ّ
الثقافية  ،و ّ
النقدية  ،و ّ
لقد احتوى العدد األول على مجموعة األعمال االدبية  ،و ّ

امية ،واالجتماعية  ،وأدب االطفال اذ حاولت البحوث أن تقدم االضافة المعرفية واضاءة الغوامض
 ،والدر ّ

ومختلفا في طرحه
ومتنوعا
متعددا
 ،والحفاظ على وهج اللغة واالرتقاء والسمو بها  ،لذلك جاء العدد
ً
ً
ً
للموضوعات واالشكاليات التي طرها كل بحث .

نطالع في هذا العدد ابحاثا بعضها كتب بلغات اجنبية  ،من ذلك مقال باللغة االنكليزية  ،يمثل الموسيقى
اخر اشار إلى العنصرية في الكوميديين،
ومقاال ًا
والمعاناة في قصائد مختارة للشاعر النغستون هيوز ،
ً

تريفور غريفيث .

المتخيل الصوفي ،وتطرق مقال تشظي الذات
وفي الحقل االدبي نق أر بحثا عن استراتيجية المحو والبقاء في
ّ
ّ
الهوية المتغيرة  ،قراءة في ديوان " في حضرة األندلس "ألبن الشاطئ إلى العالقات
الهوية الثابتة و
بين
ّ
ّ
المضطربة  ،والمتواترة بين الهوية الثابتة ،والمتغيرة في الشعر االندلسي .

اقية  ،رواية مقامات
ونق أر في النقد الخطاب السردي بحثا عن المحو سيميائية مقروءة في السر والرواية العر ّ

المعرفية في رواية "مملكة
قافية و
اسماعيل الذبيح لعبد الخالق الركابي
ّ
انموذجا  ،وتمثل في بحث التّمثّالت الثّ ّ
ً

المتخيل السردي  ،إما بحث وسائط أدب
الفراشة" ل"واسني األعرج" الجانب المعرفي والثقافي الذي يوجه
ّ

فإنه كشف على الجوانب البراجماتية في أدب الطفل وتأثيرها
األطفال في الواقع المعرفي والثقافي اإلماراتي ّ
الثقافي والمعرفي على الواقع االماراتي  ،وتجلى في الجانب الدرامي الفاعلية السايكودراما في تخفيف الخجل

لـدى تالمذة المـرحلة اإلبتـدائية من حيث إن هذه الدراسة الميدانية كشفت عن التأثير العاطفي والسيما حالة
سلبيا .
جانيا ً
الخجل التي تصيب التلميذ الذي يمثل ً
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ِ
العام في
دور استطالعات الرأي َ
وفي المجال النقدي أو الدراسات الدينية  ،واالجتماعية  ،فقد تجسد في ُ
ِ
ُنموذجا يكشف عن الدور الذي يمكن أن يفرضه الرأي العام على السياسيات
طر أ
ياسات َّ
العامة -ق َ
ً
صنع الس َ
ُ
جدا يتبلور في تأثير
العامة للدولة والسيما دولة قطر  ،وتطرق مقال العدالة مفهوما تنمويا إلى موضوع مهم ً
العدالة على التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة .

ال يسعنا في خاتمة هذه الكلمة االّ إن نقدم تهانينا لصدور العدد األول من مجلة الميادين للدراسة المقارنة
 ،وكذلك للباحثين الذين نشرت مقاالتهم القيمة في هذا العدد  ،ونعبر عن شكرنا الخالص للساهرين على
انجاح مسار هذا العدد من مشرفين ومح ّكمين  ،واخراجها إلى نور القراءة ودرب االفادة  ،واخي ار دعاؤنا
للجميع بالتّوفيق من هللا العلي القدير .
رئيس التحرير
د .محمود خليف خضير الحياني

