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 مجلة اللغة العزبية وآدابهب
 انطاتغ ، انؼسزػطط حانطاتؼانسُح 

 ْـ1440ضراء 

)إَطاٌ( ذالل  ػٍ جلُح ذمُُى ادلُطىضاخ انؼهًُح يف انسونح 2196/11/3وفما نهمطاض انػازض تطلى 

مت اػرثاض رلهح انهغح  2010ياضغ1431/15ضتُغ األوّل28ادلىافك نـ 24/12/1388االجرًاع ادلؤضخ 

 انؼطتُح وآزاهبا رلهح ذرىفط فُها انططوـ انالظيح نهحػىل ػهً زضجح ػهًُح زلكًّح.



 

 في مجلة اللغة العزبية وآدابهب ن المقبالتيتدول األسلىة الفني

 

 اخلكىـ )َىع انطَطح(  -1

 .Manal Light 15(AH)انُع انؼطيب خبف )ضَطح(  كراتحَطجً 

  :َهٍ دلا وفما انطَطح( لُاساخ) احجاو كىٌَُثغٍ اٌ ذ

 .ػطَؽ اسىز 16 لُاسها تطَطح كرةَ ػُىاٌ ادلمانح -

 .ػطَؽ اسىز 13 لُاسها تطَطح كرةَ ادلهرع كهًح -

 .ػطَؽ اسىز 13 لُاسها تطَطح كرةذ ادلفطزاخ انطئُسح كهًح -

 .ضلُك 12 لُاسها تطَطح كرثاٌَعّ ادلهرع وادلفطزاخ انطئُسح َ -

 .ػطَؽ اسىز 14 لُاسها تطَطح كرةيف انُعّ ذ انؼُاوٍَ انطئُسح -

 .سىز ػطَؽؤ 5/13 لُاسها تطَطح كرةيف انُعّ ذ انؼُاوٍَ انفطػُح -

 ضلُك. 12ضاضاخ ادلطجؼُح( زاذم انُعّ وتٌن لىسٌن )ْالنٌن( تطَطح لُاسها ذسضض االضجاػاخ )اإل -

 .نهُع يالئًح وشنك ضلُك، 12 لُاسها تطَطح ذكرة انالذُُُح واحلطوف كهًاخان -

ّ  ) ػـسا  قثُؼُـح  وتػـىضج  انـُع  زاذم ادلطجؼُح االضاضاخ مجُغ كرةذ -  يائهـح،  تػـىضج  كرـة ( اش ذادلػـسض َفسـ

ً  االضجـاع  كُفُح وذكىٌ  حنـى (. انػـفحاخ  ؤو انػـفحح  وضلـى  رلهـسِ  انُطـط،  سـُح  ادلؤنـف،  نمـة : )انرـا   انطـكم  ػهـ

 (275: 2ض و،1986 انثػطٌ، اجلاحم)

 .ػطَؽ سىزؤ 14 لُاسها تطَطح «ادلػازض»و «انُرُجح» كهًرا كرةذ -

 .ضج ادلطجؼُـح انرانُـح: نمـة ادلؤنـف، اسـّ )سـُح انُطـط(       ضـا نإل وفمـا  ضلُـك  11 لُاسـها  تطَطـح  ادلػازض كرةذ -

ٍ  زلًـس  تكىقـح،  اتٍ) حنى. انُاضط :انُطط كاٌانكثغ، ي اسى ادلرطجى ؤو ادلػػح، ػسز .Italic كرابػُىاٌ ان  تـ

، 2ـ قَـالل حـطب،    ادلػـحح  .ضحهح ادلسًاج حتفَح انُّظاض يف غطائة األيػَاض وػجاَة األسـفاض  .(و1987) ػثساهلل

 .(انؼهًُح كرةان زاض :تًنوخ

 .انرطلُى ػالياخ وسائط وانُمف، انفىاغم، اسررساو كُفُحيطاػاج  ًَطج -

 انؼطتُـح  انكرـة ) انكرـة  ـ1: انرا  انرطذُة وفك كىٌذطذُة احلطوف االجبسَح وذلسى ادلػازض وادلطاجغ حسة  -

 .كرطوَُحـ ادلىالغ االن4 .الخاجمل ـ3. اجلايؼُح انطسائم ـ2. االَكهُعَح مث انفاضسُح مث

 اجملالخ وانسوضَاخ يف لسى ادلػازض وادلأذص: َظاو اإلحانح إىل -

 ،انسُح، انؼـسز ، Bold، اسى اجملهح «ػُىاٌ ادلمانح تٌن ػالييت انرُػُع» .نمة ادلؤنف، اسّ )سُح انُطط(

 (.ظ إىل ظ يٍ) انػفحاخ ضلى

 ُح يف لسى ادلػازض وادلأذص:كرطوَادلىالغ االن َظاو اإلحانح إىل -

 .يائم خبف كرطوَُحاسى وػُىاٌ االن .«ػُىاٌ ادلىؾىع تٌن ػالييت انرُػُع» .نمة ادلؤنف، اسّ )ذاضَد انُطط(



)نهُع انؼـطيب(   Manal Light(AH) )نهُع انفاضسٍ( و BLotus 10 لُاسها تطَطح انػفحح ًػهؤ كرةَ -

 ذسضض يف انػفحاخ شاخ انؼسز انعوجٍ يىاغفاخ اجملهح، ويف انػفحاخ شاخ انؼسز انفطزٌ َسضض ػُىاٌ ادلمانح.

 ادلسافاخ انفاغهح  -2

 :انرا  انطكم ًػه انفاغهح ادلسافاخ كىٌجية ؤٌ ذ

 .انػفحح ًؤػه يٍ انفاغهح ادلسافح ؤَح زوٌ انؼُىاٌ كرةَ -

 ؤو ادلؤنـف  سـاخ  انرا  انسكط يف كرةوذ مانحادل ػُىاٌ يٍ انفاغهح ادلسافح ؤَح زوٌ ادلؤنفٌن ؤو ادلؤنف إسى كرةَ -

 .ادلؤنفٌن

 (وَػفسُرًُرط . )سى 1.5 كرطوينتطَس ادلؤنف انادلسافح انفاغهح تٌن ادلهرع و -

 ؾافُح(إَمطج  enter ظض ػهً َُمط) سكطاأل تٌن ادلسافح ؾؼفٍ ادلهرع وَع انطئُسح ادلفطزاخ تٌن ادلسافح كىٌذ -

ع وانؼُىاٌ األ - ّ ؾؼفا ادلسافح تٌن األادلسافح تٌن اُن َُه مط ػًه ظض غٍه وانفطػٍ انصٌ   ؾافُح(إَمطج  enterسكط )َُ

 انفمــطاخ ســائط ذكرــة فًُــا انــساذم حنــى اجتــاج ٌؤ وزوٌ انــُع ضــاكهح ًػهــ ػُــىاٌ كــم تؼــس فمــطج ولؤ كرــةَ -

 .سى 1 مبمساض انػفحح زاذم حنى يرجهح

 .انُع ضاكهح ًػه مجُؼها كرةذؼُاوٍَ انطئُسح وانفطػُح وان انطئُسح، كهًاخادلهرع، وان كهًاخ -

 .انساذم جبهح سى 1 ؾافحئت انًُىن اجلهّ يٍ ادلهرع َع كرةَ -

 قىل وػطؼ انُع )اذلىايص(  -3

 .سى 5/4 مبمساض َسطواأل األميٍ اذلايطاٌ َكىٌ ؤٌ ؤٌ سى، 12 انُع ػطؼ كىٌاٌ َ جية -

ٌ  كىٌسى، ؤٌ ؤٌ َ 18سى وتسوَّ  19ىل انُع يغ ضؤغ انػفحح ق كىٌٌ َؤجية  -  سـفم واأل ًاألػهـ  اذلايطـا

 .سى 5 مبمساض

 سى. 6/4هناَح انػفحح و انػفحح ضؤغذكىٌ يسافح ٌ ؤجية 

 

  



 

 نللببحثين والمؤلفيإرشبدات أسبسية 

انســاتمح. يــصالا إشا وؾــؼُا انُمكــح آذــط اجلًهــح جيــة      كهًــح. جيــة حــصف انفــطاؽ تــٌن ػاليــاخ انرــطلُى وان   1

 وإشا انرانُـح،  تانكهًـح  انرػـالهًا  فُجـة  ذُػـُع،  ػاليـح  ؤو لىسـا  فرحُـا  إشا ؤيا. انساتمح كهًحانرػاق انُمكح تان

 . انساتمح تانكهًح انرػالهًا جية سسزَامها

 ويٍ األيصهح انػحُحح: 

 (81/جاء احلك وظْك انثاقم )اإلسطاء ؛...ؤٌ كٍْصا ادلىؾىع مي»(؛ 20: 1960)ْالل، 

 ويٍ األيصهح غًن انػحُحح: 

 ...ؤٌ كٍْصِ انظاْطج مي»(؛ و 15ظ :1990، )انفاذىضٌ

 .يؼا وحؿطا وػهٍ ظَس لسو: يصال. ذهُها انيت كهًاخ. جية حصف انفطاؽ تٌن واواخ انؼكف وان2

 (40: 2000؛ انفاذىضٌ، 10: 1986. نفػم اإلحاالخ وادلطاجغ ؾًٍ انُع َىؾغ ػاليح )؛(، حنى: )فطوخ، 3

ــٍ اســررساو ػاليــح انرُػــُع انفطَســُح    4 ــرى َمهــها يثاضــطج؛ ون   «   » . َُثغ  األســايٍ، نؼــطؼ كــٍنُػــىظ َ

ــطزاخ، ــاضاخ وادلف  نُجُــة" انطــحّاش" ضواَــح: حنــى اإلجنهُعَــح، انرُػــُع ػاليــح اســررساو جيــة اخلاغــح، وانؼث

 .وحتهُم زضاسح زلفىل؛

. مثح قطَمراٌ نىؾغ انُمكح يف ذراو انؼثاضاخ ادلُمىنح ومهـا: وؾـغ انُمكـح تؼـس ذرـاو اجلًهـح يثاضـطج ولثـم         5

ذسسَس ػاليح انرُػُع، ووؾغ انُمكح تؼس ذسسَس ػالييت انرُػـُع؛ وانُظـاو ادلرثـغ يف ْـصِ اجملهـح ْـى انُظـاو        

  «انًُناٌ احرىاء يٍ كُىامت حىت األول، حنى: ...

 و؛1980: حنــى مشســُحا، ؤو ْجطَــحا ؤو كاَــداألػــىاو، يُالزَــحا  ً. َُثغــٍ اســررساو احلــطوف انــيت ذــسل ػهــ  6

 ْـ1423 ش؛1377

( يف ذسوٍَ اخلكـىـ  -1-2و  -2و  -1-1و  -1. جية االجرُاب يٍ األػساز )ذاغح األػساز ادلرطؼثح، يصم: 7

ُــاوٍَ ادلىجــىزج يف غــهة  انؼ تؼــس انُمكــرٌن اســررساو جيــىظ ال كًــاجــىزج يف غــهة ادلمــال،  انؼطَؿــح وانؼُــاوٍَ ادلى

 ادلمال.

ذطلُى ادلػـازض وادلطاجـغ، وشثـد ادلطاجـغ َىؾَـغ يف آذـط انثحـس وفـك انرطذُـة اذلجـائٍ ألسـاء             . ال حاجح إىل8

 :وادلطاجغ ادلػازض لائًح يف انرا  انُحى ًػه َصكط كراتا، ادلطجغ ؤو ادلػسض كاٌادلؤنفٌن وانثاحصٌن. يصالا إشا 

 . كطانف ، زيطك: زاض2ـ  .آفاق األزب ادلماضٌ ػطتُا وػادلُا .و(1999اخلكُة، حساو )

 :اِيت انطكم ًػه ذُصكط يمانح، ادلطجغ ؤو ادلػسض كاٌوإشا 

 ،28 اجملهــس ،1 انؼــسز انكىَــد، ،كــطػــامل انف .«األزب ادلمــاضٌ واالجتاْــاخ انُمسَــح احلسَصــح» .و(1999ػثــىز، ػثــسِ )

 . 302-265غع

 .ادلائم تاحلطف اجملهح ؤو كرابؤٌ ػُىاٌ ان وَُثغٍ اإلضاضج إىل

 



 الفهزس
 

 

 541  .............................................................. انططـ يفهىو يثاين يف َمسَح يطاجؼح

 فاضل حسيني مرتضى سيد مؤيدي، زارع فاطمو ،رانگآىن رسول محمد

" ؤَـىب  مهـىو "و" ؤَـىب  اَرػـاض " لػـُسيت  زضاسـح  انطّيعَـح  ؾـىء  ػهً قالح ضاشل ضؼط يف  ؤَّىب
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 بخشش مقصود عامري، شاكر
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 صاعدي رضا احمد ،نجاتي داود

 


