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 ممخص البحث: -

راما المصػرية فػا الكا ػل الي ػكم كالصػ ا ة  يهدؼ هذا البحث إلى معرفة أثر الدًٌ
اليكمية، ك د اشػتمؿ  يى معجـ ل ة الحياة المعجمية، مف خالؿ دراسة تطبيقية 

البحػػػث  يػػػىة مقدمػػػة  راػػػت عهميػػػة المكاػػػكع، كأسػػػباب اختيػػػار ، كم هجػػػ ، 
كخطتػػػ ، ثػػػـ تمهيػػػدة دار حػػػكؿ معجػػػـ ل ػػػة الحيػػػاة اليكميػػػة، أهدافػػػ ، كمصػػػادر ، 
راما المصػري ة كالي ػة ام المي ػة،  كمجاالت  التطبيقية، كت اكؿ المبحث اعكؿة الػدًٌ

ة، كجػػا ت راما المصػػري  جتػػ  الػػدًٌ عجميػػة فػػا مػػا رك  كالمبحػػث الثػػا اة الصػػ ا ة الم
 ؿ إلي  البحث مف  تائج كتكصيات.  هاية لتسجؿ أبرز ما تكص  الخاتمة فا ال ًٌ 

ػػػا المصػػػري  رامى مػػػا ركجتػػػ  الػػػدًٌ  ةالكمماااات المحياح ااا  ة، ل ػػػة  ا ة المعجمي ػػػة، الصًٌ
 ة.الحياة اليكمي  
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Abstract: 

This research aims to know the impact of Egyption drama 

on the linguistic reality and the lexical industry, through an 

applied study on  the daily language dictionary,and it 

included an introduction to the importance of the topic, the 

reasons for choosing it, its methothodology and its plan, 

and then introducing acourse on the dictionary of evry day 

life, its objectives, sources and fields of application.The 

first topic dealt with Egyptian drama and media language, 

and the second topic the impact of Egyptian drama on the 

lexical industry, the conclusion came at the end to record 

the most prominent findinings and recommendations of the 

research. 

The key words, what was promoted by Egyption 

drama,The lexical industry, The dictionary of evry day 

language.  
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 املقدمة
 ؼييعػػرى  أك مػػا ،كام ػػالـ ػػة العال ػػة بػػيف  يػػـ الي  كا ػػل هػػذا البحػػث تطبيقنػػا ل يػػيتا

تػائج التػا خػرج بهػا هػذا العيػـ فػا  ػف ال     قيػبمحػاكالن الت   ، ة ام الماٌ بعيـ الي  
 ة ػػػػة اليكمي ػػػػالي   كا ػػػػل فػػػػاالسػػػػيما  ،مػػػػا ترنػػػػ  مػػػػف أثػػػػر كأبػػػػرز ، ػػػػكمٌ الي  المجػػػػاؿ 
ام ػػػػالـ  إذ إف   ، ػػػػة  ال ػػػػة ًجػػػػد  كثيقػػػػةلعال ػػػػة بػػػػيف ام ػػػػالـ كالي  ك"ا ،ةالمعاصػػػػر 

 يمنف كصػه كهذا ما  (ُ)كت ميتها."ة بجميل أ كا   ل  دخؿ نبير فا  شر العربي  
مػف  ، ةيثير فا الي  حيث "يمتيؾ ام الـ بكسائط  المختيهة الت   ،ة كي  بالهيم ة الي  

ػ، النيمات ييرات  يى ب ا  خالؿ إحداث بعض الت   ك  أك مػف خػالؿ تسػييط الا 
  (ِ)النيمات بمعا ا جديدة." أك تحميؿ بعض ، يى نيمات بعي ها

 ،كالمنتػػػكب ،كالمقػػػرك  ،كعمالمسػػػ ةام ػػػالـ  طا ػػػات الحقػػػؿ ام المػػػاٌ كيشػػػمؿ 
لهػػػذا  عيينػػػاالتػػػا ت تمػػػا ا تمػػػا ن فً  ،كاصػػػؿ االجتمػػػا اٌ كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف كسػػػائؿ الت  

ػػإ المي ػػك نػػا كأصػػبحت م بػػرنا كبي  ،كفراػػت  هسػػها ،الحقػػؿ كمػػف  ة الجمهػػكر،ا لعام 
هصػيؿ  يى  حك مػف الت   ،ةدراسة دكر كسائؿ ام الـ فا الحياة الي كيًٌ  فإف  "ه ا 
     (ّ)."الي كمٌ نهيؿ بتكايح حقائؽ  ف كا ع ا  ،ةكالد   

ؼ يتك  ػػفسػػكؼ  ،كاحػػدة اآلثػػار جميػػة لػػيس مػػف اليسػػير أف  قػػؼ  يػػى هػػذ   ع  ػػك 
 ،المنتكبػػةة صػػكص المعجمي ػػيت  ال   مػػا سػػج   هػػذ  القطا ػػات فػػا   ػػد أثػػرالبحػػث 

ػ ترنت  كمعرفة ما ػكال    ،ةكرة المرئٌيًػثقافػة الص  مػف  ،كالمقػرك ة ،المسػمك ةكص صي
 ،ةي كٌيًػػالرانيػػب ت  الك  ،كالجمػػؿ ،المهػػردات  ػػرا   يػػى مسػػتكل ،ميمػػكس  ػػكمًٌ تػػرانـ لي 
 ،اخػػػػتالؼ طبقػػػػاتهـ   يػػػػى ،كاال تشػػػػار بػػػػيف ال ػػػػاطقيفكاج لهػػػػا الػػػػر   بى تًػػػػني  التػػػػا

بعقػؿ  اشػتبنت  ػد ،ل ػة المبػد يف كالمػؤلهيف أف   كهذا يع ا كأ مارهـ، ،ـكثقافاته
ػػا ت ه  ككجػدت مي  ر بهػا،يث  رت فيػ  كتىػكأث ػػ المشػاهد، ػيف ك  ،المسػتملكأذف  ،القػارئ سن

                                                           

 ّْٕ، ص  الما المعاصر، محمد متكلا مظاهر أزمة العربية فا الخطاب ام -(ُ)
 ُُٗالي ة،  بدالهادم التازم، ص كسائؿ ام الـ كاالستجابة اآل ية الحتياجات  - (ِ)
 َٗ يـ الي ة بيف التراث كالمعاصرة، دةمحمكد فهما حجازم، ص  - (ّ)
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 ، ػةطبيعػة الي  ل -ال هايػةفا -عكدي يى  كهذا، كمعجمهـ اليكماٌ  اطقيفال    ل ة لها فا
ف مػػػف ، لتػػػتمن  رمػػػا ي شػػػى اعحيػػػا ، مػػػف تبػػػد ؿ كت ي ػػػنػػػائف حػػػا، ي شػػػاها  فهػػػا
  دة عب ائها.عبير  ف الحاجات المتجدًٌ الت  

اااا"  ػػػػد ظػػػػاهرة البحػػػػثي ؼ كتك  ػػػػ  ،رصػػػػد أثرهػػػػايل ،" المصاااار    ارام  جيااااو الااااد   ا رو  م 
مػا ك  ،ام ػالـ المتداكلػة فػا كسػائؿ ةليعربٌيًػ مػك الي ػكمٌ ة فا ال ًٌ بصمتها الخاص  ك 

 ،اليػكماٌ  فػا االسػتخداـ مدل شػيك هاكمعرفة  ،جديدة ة كيًٌ ترنت  مف إاافات لي 
 المصػػػػرمٌ  ا فػػػا تشػػػػنيؿ الػػػػك ا الجمعػػػػاٌ ة ال بنػػػػا أساسػػػػي  راما المصػػػػريًٌ الػػػػدًٌ  عػػػد  "كتي 

ػػػؤرًٌ ، إذ تيػػػات القػػػرف المااػػػاٌ م ػػػذ سػػػتي ي   كالعربػػػاٌ  التػػػا رات  يػػػذاتهػػػا ليت   دًٌ خ فػػػا حى
كلهػػذا ال يجػػب أف ي يػػب  (ُ)خػػالؿ العقػػكد المااػػية." شػػهدها المجتمػػل المصػػرمٌ 

 ،ارامى مػػػا  قيتػػػ  الػػػدًٌ ك"  ػػػكمٌ  يػػػر الي  فػػػا الت   ةليكسػػػائؿ ام المٌيػػػ راماٌ ا اعثػػػر الػػػدًٌ    ػػػ
ػػ ،كالمسػػرح ػػي ما المصػػري  كالسًٌ نػػاف لهػػا  ،ات بعي هػػافه ػػاؾ مسػػرحي   ارع،ة إلػػى الش 

ة مسػػرحي   ةكمػػف ذلػػؾ تػػركيج المهػػردات كجعيهػػا متداكلػػة، يثير اعنبػػر  يػػىالت ػػ
ػػ ةةكمسػػرحي   ،"اف  ييػػ يبىػػكؿ بً فيػػؿ اًنػػيػػا كى جػػت  بػػارة "الًٌ رك   "المتزكجػػكف" ػػاهً "شى ا د مى

ػػػػػ ة بمئػػػػػات رت اعفػػػػػالـ المصػػػػػري  اف"...كأث  بىػػػػػيٍ ا غى  ىػػػػػ"دى   بػػػػػارة أشػػػػػا ت،ةاجى ش حى هٍ شى
ػػك  نمػػا رى  (ِ)النيمػػات كالجمػػؿ فػػا الي ػػة  ك بػػارات ة ألهػػاظد  ً ػػبعػػض البػػرامج  تجى

ػػػػعي م يً بػػػػرى مٍ ى الجى ك ى ة مثػػػػؿة"اً اليكمي ػػػػ ػػػػالش تً ك"بى ،يف"الًلػػػػخ البى "ا هيػػػػك ،"ؾٍ ا  ط فػػػػا ب  خى
ػػعً تى ٍسػػ"اً  ك بػػارةة، هي ػػيرا الخى امً مػػف بر ػػامج النىػػ ؿ"يىػػالحً  ػػ فٍ يؽ" ًمػػدً ف بصى  فٍ بر ػػامج "مى
يصؿ إلى مختيؼ أ حػا   ،ةا المصريٌ رامى كالمالحظ أف تيثير الدًٌ  كف"،ييي ح المً ربى يى سى 

ػاج المسيسػالت التيهزيك ي ػالعالـ العربا، مف خالؿ ركى   يػى نافػة  اٌصو ة بشػنؿ خى

                                                           

 ََِِ|ْ|ٕم شكر بتاريخ  مقاؿ ،ةتكثيؽ تاريخ الدراما المصرية فا مكسك ة ف ي -(ُ)
ػػا لمػا رك جتػػ  اعفػالـ مػف  بػػا -(ِ) رات، حيػث أثػػرل يمثػؿ الناتػب الر احػػؿ كحيػد حامػد  مكذجن

العربيػة بػالنثير مػف الركائػل، كالتػا أطيػؽ مػف خاللهػا  بػارات نالرصػاص السي ما المصػرية ك 
الذم يخترؽ الكجداف، ا ظرة بارات كحيد حامد فا أفالم  رصاصػات اسػتخدمها الجمهػكر، 

، بتاريخ   ـ  َُِِ|ُ|ِمقاؿ م شكر، مك ل أخبار اليـك
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 ،ها الخاصطابعة ا المصريٌ رامى كليدًٌ  (ُ)ة فا المشرؽ كالم رب."يهزيك ي  الق كات التًٌ 
ما  ،المزاج المصرمٌ ك" فا رؤية الحياة  مكمنا،ة، ة المصري  خصي  ز الش  ميًٌ الذم يي 

 ،ككا عػ  ،ككجدا ػ  ،عبيػر  ػف ذاتػ فػا مجػاؿ الت   ،زاؿ يستطيل أف يجػكد بػالنثير
 ػػف ذلػػؾ بإيجػػاز  رت ب ػػ ةأف القريحػػة المصػػري   كال شػػؾ   ر بػػ ،الػػذم يعيشػػ  كيتػػيث  

ح ت  فىػ اليػةة، كتجد ذلؾ فا مثؿ الب يػات الت  اخرةة الس  كح المصري  ، يعنس الر  الفت
ػػمى ر دً ب ػػؾ، نى ٌخػػمي  ػػ ك اتٍ هىػػ ؾ،اغى ػػ، نً دٍ خي ػػؾ، إً يىػػجى ؽ  ى ل، زي اًسػػ  كى رشي  ، رى ٍاػػؾ خى ارتى شى
   (ِ)..."ؽم بي رً جى  ٍ فى  ت،الً ؾ فى ا ى سى لً  ،ةئى ريً جى   ش  رى  ش،ري هٍ اي  م،دً  ٍ مر هً ف تى بى ؾ لى مى سى 
ةالبى  تسا ؿك   مػف صػ ا ة جػز نا كفلينيػير ػى  ،بي كا ها ارامى هت  الدًٌ هؿ ما خي   احثي
ػػدى ك ػػد ؟ المعاصػػر عجػػـمي ال ػػ كىجى اام  ؤاؿ   ػػد  ػػرا ة "امجابػػة  ػػف هػػذا الس  غاا  ل  م عج 

مػػف مهػػردات  ،ائجائل الػػر  كالػػذ   ،رالمشػػهك زاخػػرنا بحيػػث جػػا   (ّ)"   اااة ال وم   ااالح  
 ة،كالمسػػػػػرحي   ،ةكالسػػػػػي مائي   ،ةييهزيك ي ػػػػػ)التًٌ  ةةرامٌيًػػػػػالدًٌ صػػػػػكص ل ػػػػػة ال   ك بػػػػػارات 
ػػػنمػػػا رى  ،(ةكال  ائي ػػػ ػػػ دى صى ػػػا رك  مى  ،ةكالمسػػػتعمؿ مػػػف اعلهػػػاظ اعج بي ػػػ ،ام ػػػالف  جى

ـ  تكظيهػػ بك  بػػات،عر  المي ك  ة، كي ػػختصػػرات الي  كالمي   ،ةرامي ػػفػػا اع مػػاؿ الدًٌ  نيػػؿ  مػػا تػػ
كأصػػػبحت ممػػػا ، المصػػػرييف كالمػػػؤلهيف أصػػػحابها مػػػف المبػػػد يف التػػػا أخرجهػػػا

 السػػػػػيما فئػػػػػة ،اطقيف مػػػػػف مختيػػػػػؼ اع مػػػػػارال  ػػػػػ شػػػػػيلي  يػػػػػى ألسػػػػػ ةكيى  ؿسػػػػػتعمى يي 
د ردًٌ كتيػ ،كاصؿ المختيهةمل كسائؿ الت   المراحؿ تعامالن  مف أنثر هـع    ،(ْ)بابالش  

 يهػدفاف إلػى، عييـ مف ام الـ كالت  نال   ك"يعترؼ الباحثكف بيف   ،ل تها بنؿ برا ة
ػػ ،سػػيكؾ الهػػرد ت ييػػر الميػػذ بهػػدؼ يثير فػػا سػػيكؾ الت  عيػػيـ إلػػى الت ػػا يرمػػا الت  فبي مى
يثير فػػا سػػيكؾ الجمػػاهير...كنثيرنا مػػا  ػػرل ام ػػالـ يسػػعى إلػػى الت ػػ فػػإف   ،ت ييػػر 

                                                           

ي ما كالتًٌيهزيكف كام تر ت، مجية  -(ُ)  القافية، الشبنة الع نبكتية.مف السًٌ
 .اآللكنة مك لالع صر الث قافا فا تشنيؿ االستعارة فا ل ة الحياة اليكمي ة فا مصر، -(ِ)
 الرمزة )ؿ ح م(، لنثرة كركد  .بسيشار إلى معجـ ل ة الحياة اليكمي ة  -(ّ)
باب، مثؿ  بار  -(ْ) راسة  ددنا مف اعلهاظ التا رك جها الش  يت الدًٌ ٍاػرى  لوتػكبيس، سج  ػ  خى ةة أبك ً م 

ر ىػػػا لعربػػػة الشػػػرطة،" أ تيمػػػاة الصػػػديؽ المقرب"شػػػبابي ة" ا ظػػػرة ػػػ  زى ؿ ح  عف لك ػػػ  أخاػػػر،كأبك ً م 
 ُٕٕ،ٖٖم|
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ػػػػػ ،كالنيمػػػػػات ،دكف الجمػػػػػؿأطهال ػػػػػا يػػػػػردًٌ  ك هػػػػػا مػػػػػف ة التػػػػػا ييتقطي يغ الي كي ػػػػػكالصًٌ
فكسػػائؿ  ،كيحػػانكف طريقػػة تيهظهػػا ،كيقيػػدك ها فػػا حػػديثهـ ،ةجاري ػػام ال ػػات الت  

سا  الذيف جاؿ كال ًٌ مف الرًٌ  ،ع داد ال حصر لهاسبة بال ًٌ  ،دؿ المدرسةتع ام الـ
كالمسػػػػتمر بػػػػيف الكسػػػػيية  ها ػػػػؿ الحقيقػػػػاٌ كهػػػػذا يؤيػػػػد الت   (ُ)عيػػػػيـ."رمػػػػكا مػػػػف الت  حي 

ػػ يهػػاز اسػػتطا ااديػػك كالتًٌ الر   أف  "ك ة كالمتيقػػا،ام المي ػػ ة أف يخيقػػا مهػػردات خاص 
  (ِ)." بيهما ـ تنف مكجكدةل،بهما
ػػظػػاهرة  أف   جػػدتي ك  ،ةل ػػة الحيػػاة اليكمي ػػ عجػػـمبمطالعػػة ك   مػػف "ماراجتػػ  الػػدًٌ ا رك  "مى

ث يىػػػػػت مػػػػػل غيرهػػػػػا  ػػػػػد ك ،  ظػػػػػكاهر  أهػػػػػـ ػػػػػا مصػػػػػدرنامى ة تصػػػػػ ا مصػػػػػادر مػػػػػف  رئيسن
ف اتسػػـ ،ةي ػػلمعجما ػػ لهػػذاك ، ام ػػالـسػػائؿ بارتباطػػ  الكثيػػؽ بك  كا  ا عك حػػرص صى

مجالهػػػػػا  مػػػػػفة مقتبسػػػػػة ذات طبيعػػػػػة تكثيقي ػػػػػ  بػػػػػارات يػػػػػى اسػػػػػتخدـ  ،المعجػػػػػـ
  ،(ّ)راماجت  الدًٌ رك  ما "ةبقكلهـ هذا المصدر  باراتمهردات ك  زكاكمي   ام المٌا،

                                                           

دة ك الـ كاحد، شكف ما نبرايد كآخركف، ص - (ُ)  ِٖأصكات متعدًٌ
 ُُالي ة العربي ة فا ام الـ بيف الكا ل كالميمكؿ محمد أبك الكفا  طيطك، ص  - (ِ)
راما(  -(ّ) رت ظػػػاهرة )مػػػا رك جتػػػ  الػػػدًٌ راما  َِٓتنػػػر  مػػػر ة، كاسػػػتخدـ المعجػػػـ  بػػػارات مت كًٌ ػػػة م هػػػاة أحيتػػػ  الػػػدًٌ

راما ص ِْٖ،ُّٔص راما ص ُٕٖ،أشػػػػػػا ت  الػػػػػػػدًٌ ر  ،َْٔ، َْٓ،حهظتػػػػػػػ  الػػػػػػدًٌ  ،َّٔص  اما ةرد دتػػػػػػػ  الػػػػػػػدًٌ
 ُُِ-َُُ-َُٗ-َُٖ-َُٔ-ٗٗ-َٗ-ٖٗ-ٕٖ-ٖٔ-ٖٓ-ْٖ -ّٖةفػا صػهحات  مكااعها بالمعجـك 
-ُُٖ-ُُٗ-ُُٗ-ُِٓ-ُِٔ-ُِٗ-ُّّ-ُّّ-ُّٔ-َُْ-ُْْ-ُْٓ-ُْٔ-ُْٕ-ُْٖ-

ُْٗ-ُْٗ-ُْٓ-ُٓٓ-ُٕٓ-ُٖٓ-ُٓٗ-ُٓٗ-ُِٔ-ُِٔ-ُّٔ-ُٔٓ-ُٕٔ-ُْٕ-ُٕٕ-
َُٖ-ُٖٓ-ُٖٕ-ُٖٗ-ُُٗ- ُّٗ-َِّ-َِٓ-َِٔ-َِٖ-َِٗ-َِٗ-َُِ-ُِِ-ُِٓ-
ُِٓ-ُِٔ-ِِّ-َِّ-ُِّ-َِْ-ِْٖ-ُِٓ-ِّٓ-ِٕٓ-ِٕٓ-ِٓٗ-ُِٔ-ِّٔ-ِٖٔ-
ِِٕ-ِٖٔ-ِٖٔ-ِٖٖ-ُِٗ-ُِٗ-ِِٗ-ِٖٗ-َِّ-َّٗ-ُّْ-ُِّ-ّّّ-ّّٓ-ّّٓ-
ِّْ-ّْْ-ّْْ-ّْْ-ّْٕ-ِّٓ-ِّٓ-ِّٓ-ّْٓ-ّٖٓ-ّٖٓ-ُّٔ-ّْٔ- ّٔٔ-ُّٕ-
ِّٖ-ّٖٓ-ّٖٕ-ّٕٗ-ّٖٗ-ََْ-َْٓ-َْٖ-ُُْ-ُْٓ-ُْٓ-ُْٓ-ُِْ-ِِْ-ِِْ-
ِْٔ-ِْٔ-ِْٔ-ُّْ-ُّْ-ِّْ-ّّْ-ّْٔ-ّْْ-ْْْ-ْْٔ-ْْٖ-ِْٓ-ِْٓ-ِْٓ-
ْْٓ-ْٓٗ-ْٓٗ-ُْٔ-ّْٔ-ْْٔ-ْٔٗ-َْٕ-ِْٕ-ْٕٔ-ْٕٗ-ْٕٗ-ْٕٗ-ْٕٗ-َْٖ-
َْٖ- ِْٖ-ّْٖ-ْٖٔ-ْٖٗ-ْٗٓ-ْٕٗ-ْٕٗ-ْٖٗ-َُٓ-ِٓٓ-ِٓٔ-ِٖٓ-ّّٓ- ّٖٓ-
َْٓ-ُْٓ-ُْٓ-ّْٓ-ْٓٗ-ْٓٗ-ُٓٓ-ٓٓٓ-ٓٓٓ-ٖٓٓ-ٖٓٓ-ٓٓٗ-ِٓٔ-ْٓٔ-ٓٔٗ-
ِٕٓ-ِٕٓ-ّٕٓ-ٕٕٓ-ُٖٓ-َٓٗ-ْٓٗ-ْٓٗ-ٓٗٗ-َِٔ-َّٔ-َْٔ-َْٔ-َٕٔ-َٔٗ-
َُٔ-ُٔٓ-ُٔٔ-ُٖٔ-ُٔٗ-ُٔٗ-ُٔٗ-َِٔ-َِٔ-ُِٔ-ِْٔ- 
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جػػػػػػ  رك   ،(ّ)اعغػػػػػػا ا جتػػػػػػ رك   ،(ِ) ػػػػػػالـجتػػػػػػ  كسػػػػػػائؿ امرك   ،(ُ)ميػػػػػػدياجتػػػػػػ  الرك  
ػػ جتػػ رك   ،(ْ)يهزيػػكفالتًٌ   ...(ٕ)  الهاػػائياتتػػجى ك  رى  ،(ٔ)جتػػ  السػػي ما رك   (ٓ) حافةالص 
إلػػػى  -أحيا نػػػا-بعزكهػػػا اائجػػػة إ المي ػػػر  ال ة كي ػػػالي  المػػػكاد ؽ تكثيػػػفػػػا كا اسػػػتعا  ك ػػػد

كع  يػى ال  ػ الػ  ص   نػافكلهػذا  كناف سببنا فا ا تشػارها، ،ج لهاك  مصدرها الذم رى 
اسػـ ك  (ٗ)راما جتهػا الػدًٌ رك   ةي مائي  ة سً شخصيًٌ ك (ٖ)افليه    ةةمسرحي  قاؿنيف يي  راماٌ الدًٌ 
ؿ تعبير لممثًٌ ك  (ُِ)مثؿ  ةابيٌ بى شى ك  (ُُ)هك ائاٌ ي مى فييـ سً ك (َُ) سيسؿة فا مي خصيًٌ شى 

                                                           

رت الظ ػػاهرة ) - (ُ) ػػهحات الت اليػػةة ِٖتنػػر  يىها المعجػػـ فػػا الص  ػػج  -َُٓ( مػػر ة، كمكااػػعها نمػػا سى
ُّّ-ُٕٓ-ُٖٔ-ُِٕ-َُِ-ُِِ-ُِٕ-ُِٖ-ِّٖ-ِْٖ-ِّٓ-ِٔٓ-ُِٖ-ِٖٔ-
ِِٗ-َّٗ-ُّْ-ّّْ-ّْٕ-ّْٕ-ُّٓ-ُّٓ-ُّٓ-ّٔٔ-ُْْ-ّْٕ-َِٓ-ٓٓٔ-
ػػهحة ً ػػد ة مػػر ات فػػا -ُٖٔ-َٖٔ-َٕٔ-َٓٔ-ٗٗٓ-َٖٓ-ٕٓٓ )  كأ بًٌػػ  إلػػى أف تنػػرار ر ػػـ الص 

ػهحة الكاحػدة، كبجمػل مػر ات تنػرار  ة نيمػات مختيهػة بالص  امحصا ، إشارة إلى تنرار الظ ػاهرة فػا  ػدًٌ
راما كرك جت  الميػديا، ينػك  ر )ما رك جت  الدًٌ ػا ليظ ػاهرة  ػد تنػر  ػريح كال  صًٌ  ( مػرة،ُِْف االسػتخداـ الص 

ا مما سجي  المعجـ الرتباط  بالمحظكر الي ػكم ك ػص  يػى أ ػ  ممػا ركجتػ   ك د حجب الباحث بعان
  َّٔ، ٕٕٓ، ُْٓ، َْٓ، ُْْ، ِٓٔ، ُْٕ، ُُُ،ٖٗالدراماةا ظرةؿ ح مة

 )فاها ( ِّْ )فرا نك آرب(،  ِْٔؿ ح مة صهحاتة ا ظرة - (ِ)
 ...َٕٔ، ْٗٓ، ِّٗ، ُْٕ، ُُُؿ ح م  ةا ظر – (ّ)
راما. ِٔٓؿ ح مة  ا ظرة - (ْ) ر اؽ"ليمشهد الدًٌ  ،يقكلكف "حى
ػػحافة ُٕٓؿ ح مة  ا ظػػرة -(ٓ) )النكتػػ (، ك ػػد ذنػػر المعجػػـ  ػػددنا مػػف اع ػػالـ التػػا رك جتهػػا الص 

 ػػػاكم، ال ربػػػاكٌم، البرتقػػػالا...ا ظرةؿ ح السػػػي ما جريػػػدة اعهػػػراـ م هػػػاة أبػػػك القطػػػط، أبػػػك ال ًٌيػػػؿ، البر 
، كلػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػر المعجػػػػػػػػـ ُٓٔ-ُّٔ-ُِٔ-ُٔٓ-ُٓٓ-ُْٓ-ُُّ-َُّ-ٖٗ-ٕٖم|صػػػػػػػػهحات

فىيىات،كهذا مما يتشػا ـ م ػ ، ك  تػيثير دؿ   يػى يػلشكاهد درامي ة لها، نما أ  ها ارتبطت بي الـ صهحة الكى
حهي ة  فا االستعماؿ. الي  ة ام المي ة الص 

 ْٗٔ،  َُٗ، ٕٔٓ،ْٖٔح مة صهحاتة ا ظرةؿ -(ٔ)
 ِْٕ/ؿ ح م ا ظرة - (ٕ)
   ّّْ، َُْ، ُِٕا ظرة ؿ ح مة -(ٖ)
  ُٗٓ، ُٖٓا ظرة ؿ ح مة  - (ٗ)
  َِْؿ ح مة -(َُ)
  ٕٔٓؿ ح مة  -(ُُ)
  َْٔ، َُٗ،ُٕٕؿ  ح مة  ا ظرة -(ُِ)
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مػيخكذ ك  (ّ)شػهيرة ةميخكذ مف أغ ٌيػك  (ِ)مف  ص ام الفستعار مي ك  (ُ) كميدمٌ ني 
ػا ذلػؾ نػؿًٌ كأحيا نا يتجاهؿ المعجػـ امشػارة ل (ْ) ف اعصؿ اعج باٌ   ،تجػاهالن تامن

هك ك  مف باب أك ،ما لشهرة الجذررب   ػا تمػادنا  يػى ثقافػة  أك ،سػيافال ًٌ الس  اع مى الس 
فقػػد جػػا ت هػػذ   ة،ا أحػػد القكالػػب االتصػػاليٌ رامى الػػدًٌ  كعف   ،المصػػرمٌ  متيقػػالػػدل ال

إلى -ةعجـ ل ة الحياة اليكمي  كالتا  جح مي  ،ائعةة الش   كيٌ راسة لتعالج آثارها الي  الدًٌ 
 .فا رصدها -حدٌو بعيدو 

 ما  مي:دفع الباحث ليذه الدراس   والذي
، لمهػػػردات، ك بػػػارات، كترانيػػػب  ػػػة  يػػػى المسػػػتكم الكصػػػهاٌ رصػػػد حري ػػػة الي  -ُ

رامٌا،   د المؤلًٌهيف كالمبد يف.  ال  ص الدًٌ
 تينيد اجتما ي ة الي ة، كمال متها لنافة ظركؼ المتنيـ.-ِ
جتهػػػا الكسػػػائؿ  كي ػػػة الجديػػػدة، التػػػى رك  تسػػػجيؿ أهػػػـ المهػػػردات، كالت رانيػػػب الي  -ّ

 ة، خالؿ حقبة زم ي ة محد دة.ام المي  
  . ةصريٌ راما المً لدًٌ علهاظ ا  ك اٌ  ص ا ة معجـ غبة فاالر  -ْ
 .ةريٌ راما المصافات الكافدة فا الدًٌ قيث  ل الي كم ثراعرصد -ٓ
طػػرنا  ػػف   ػػكٌم، كأ  هػػا ال تقػػؿ  بيػػاف خطػػكرة كسػػائؿ ام ػػالـ فػػا الت كاصػػؿ الي  -ٔ خى

  ة.تيثير الحركب، كالهجرة، كال زك فا حياة الي  
   و يدف البحث إلى:

راسات البي ي ة فا العربي ة.الر بط بيف  يـ الي   -ُ براز  يمة الدًٌ   ة كام الـ، كا 
راميًٌة فا الكا ل الي   -ِ   كٌم اليكمٌا.الك كؼ  يى أثر ال  صكص الدًٌ
ا المصري ة ك  بيف شابؾتهسير الت   -ّ رىامى  الي ة ام المي ة.الدًٌ
 اليكمٌية. ك ل الي  ة  كٌم فافة مصادر ال ًٌمك الي  معر  -ْ

                                                           

  ْٕٗؿ ح مة ا ظرة -(ُ)
  ٖٓٓؿ ح مة  ا ظرة -(ِ)
  ْٗٓ، ْٖٖ، ِّٗا ظرة -(ّ)
 ِْٗ، ُٕٕ، ُِِ، ٖٕا ظرةؿ ح مة  - (ْ)
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راما المصري ة.الت طكر الي  النشؼ  ف  -ٓ   كمًٌ فا ألهاظ الدًٌ
 بػػػػة،كالمعر   ،دةالمكل ػػػػك  ،ةاللا لولهػػػػاظ اعج بي ػػػػكظيػػػػؼ الػػػػدًٌ عػػػػرؼ  يػػػػى الت  الت   -ٔ

  ة.راما المصري  ائعة فا الدًٌ الش   آرب، كالهرا نك
  .جمهكر كسائؿ ام الـ ليمتيقا لدل ، كمٌ قافا الي  لمخزكف الث  إظهار ا -ٕ
  ة.إ الميٌ  ةأينك ة ل كي   التا تحكلت إلى راماٌ الدًٌ  صال    ي ةاالهتماـ ب -ٖ
  مزدكج( ، اماٌ  )فصيح، ةلي ص الدراما  كمٌ إبراز المستكل الي   -ٗ

 (ُ)ة، كسنت     المعجـ .ا المصري  رامى جت  الدًٌ ا رك  ب كتكثيؽ مى تعق   -َُ
كاسػتعاف  ،فا ت اكؿ الظ ػاهرة تمد البحث  يى الم هج الكصهاٌ ا  ةمنيج البحث

 ،كتصػػػ يؼ الباحػػػث بجمػػػل  كسػػػيقكـ، ةطبيقٌيػػػة التٌ بامحصػػػا  فػػػا تسػػػجيؿ المػػػاد  
فػا  يها المعجػـسػج   نمػا،أ كا ها بنػؿًٌ  رامالػدًٌ جتػ  ابمػا رك  المرتبطػة  ة كٌيػالمكاد الي  

نمػػػا  ،ة كٌيػػػكداللتهػػػا الي   ،ةام المٌيػػػ تهاي  خصكصػػػد كأن ػػػ كا عػػػ  الحػػػٌا المنتػػػكب،
 ،كالكثػػائؽ ،النتػػب  يػػى ذلػػؾ فػػا إ جػػازكا تمػػدتي  ،راماٌ  ػػاكؿ الػػدًٌ فػػا الت   كردت

تحكيػػ  مػػف  كمػػا،مكا ػػل كسػػائؿ ام ػػالـ بشػػتى أ كا هانػػذلؾ ك ة، كالمراجػػل العيمي ػػ
  أك ذانرة ف ية. دراماٌ  أرشيؼ

ا ظػاهرة ا هردت بت ػاكؿ ةلـ أ ؼ  يى دراسة ل كيٌ :ابق راسات الس  الد    جياو ا رو  )م 
ف نا ت ه اؾ دراسات  ة،فا دراسة ل كيٌ  راما(الد     كاجتما ي ة،،ةكا  المي   ،ةأدبي  كا 

                                                           

كهذا مف االستدرانات  يى صا عا المعجـ، كييعىد  مف باب إنمػاؿ الػ  قص الػذم ك ػل،  -(ُ)
ػكرة التػا يجػب أف ينػكف  ييهػا  كرغبة الباحث مشارنة أصحاب ، فا إ ادة إخراج   يػى الص 

مينا، كسعى لتحقيؽ ذلؾ بإاافة التكثيؽ ام المٌا أك كاهد ام المي ة، كا تمد  لي كينا كميعجى الش 
ػػػػػ ي مائٌا، ال  ػػػػػائٌا، التكثيػػػػػؽ  يػػػػػى اعرشػػػػػيؼ اله ػػػػػٌا )امذا ػػػػػٌا، التًٌيهزيػػػػػك ٌا، المسػػػػػرحٌا، السًٌ

ػيت لهػا ةيااؼ لذلؾ مكا ل الشبنة الع نبكتي   ،ام ال ٌا...  ،التػا كث قػت بعػض الجػذكر كأص 
، ك ػدـ تسػجيؿ الػبعض اآلخػر أرشػيهينا، كال أد  ا أ ًٌا كجدت نيؿ  ما أريػد، ربمػا لقػدـ بعاػها

كسيشير الباحػث لهػذا التعقػب كالتكثيػؽ فػا هػكامش بحثػ ، حتػى يظػؿ مػتف المعجػـ نمػا أراد  
أصػػػحاب ، كالهػػػامش مػػػف جهػػػد الباحػػػث فػػػا محاكلػػػة التقصػػػا مثبػػػات مايهػػػدؼ إليػػػ  البحػػػث، 

 كسييستىخدىـ الرمز )*( إشارة إ لى تكثيؽ الباحث. 
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 ة(ُ) كأهمها الخاص، فا سيا   ؿ  ني  (ارامى )الدًٌ  مصطيحب اهتمت ك هسي ة،

                                                           

: الر سائ   (ُ)- امع    والمؤلحات:أوًلا  ل الج 
راما العربي ة كاعج بي ة بالتًٌيهزيكف المصػرٌم ليمراهقيف، ييػا   بػدالهتاح -ُ القيـ الث قافي ة التا تعنسها الدًٌ

 ـ.ََِْرمااف، دنتكرا ، معهد دراسات الط هكلة، جامعة  يف شمس، 
راما الت رًني ػػة  يػػى القػػيـ االجتما ي ػػة لػػدل الط البػػات الجامعي ػػات دراسػػة ميدا ي ػػة  يػػى  ي ػػة -ِ تػػيثير الػػدًٌ

بحػث منمػؿ  -محمػد الٌشػريؼ مسػا دية سػكؽ أهػراس-مف طالبات  يـك ام الـ كاالتصػاؿ بجامعػة 
 ـ.َُِٕ-َُِٔل يؿ درجة الماجستير، ليطالبةأسامة سديرة،  اـ 

راما -ّ  ليطالبة ماجستير، رسالة التًٌيهزيك ية كدكرها فا الد  كة امسالميًٌة دراسة كصهي ة تحيييي ة، الدًٌ
 ـ.َُِٕ-َُِٔ بدالم عـ  اييا، اـ 

أثػػر كسػػائؿ ام ػػالـ المقػػرك ة كالمسػػمك ة كالمرئي ػػة فػػا الي  ػػة العربي ػػة، ليػػدنتكر جػػابر  ميحػػة،مف  -ْ
 ق.ُُْٖبٌا، إصدارات  ادم المدي ة الم ك رة اعد

 ثان اا:المقاًلت المنشورة:
رامىا التًٌيهزيك ي ػػة ليمشػػنالت االجتما ي ػػة، دراسػػة مسػػحي ة،  امػػت بهػػا المجي ػػة المصػػري ة  -ُ ميعالجػػة الػػدًٌ

 =ـ.ََِٓديسمير -يك يك–لبحكث الر أم العاـ 
رامىا الت عييمي ة فا تدريس  كا د الي ة العربي ة ف -ِ ؼ العاشر أثر استخداـ الدًٌ ا تحصيؿ طالبات الص 

اعساسػػػٌا ليبػػػاحثيفةأميف النخػػػف، كلي ػػػا ه ي ػػػة، بحػػػث م شػػػكر بالمجيػػػة اعرد ي ػػػة فػػػا العيػػػـك التربكي ػػػة، 
 .ُِٔ-َُِـ، ص ََِٗ،  اـ ّ، العدد ٓالمجيد 

يف،ط اعكلػػى -ّ رامىا التًٌيهزيك ي ػػة، تيليؼةداليػػا جمػػاؿ،  هػػى جمػػاؿ الػػدًٌ  شػػكر ـ ،مقػػاؿ مََُِ قػػد الػػدًٌ
بنة الع نبكتية  ََُِ اـ   يى الش 

ػي مائية، مقػاؿ م شػكر بتػاريخ -ْ ي ما المصػرٌية، فػا ا تباسػات الي ػة السًٌ -ِِا تباسات خالدة مف السًٌ
 ـ ، يى المك ل. َُُِ-ْ

   https||matnwahawamesh.wordpress.com 

ػػكزاف محسػػف، مقػػاؿ  -ٓ م شػػكر  يػػى مك ػػل ال ػػد، بتػػاريخ ً بػػارات ال تي سػػى فػػا السػػيًٌ ما المصػػري ة، سي
 ـ. َُِٔ-ٖ-ُِ
ػي ما المصػرٌية، مقػاؿ م شػكر  يػى مك ػل  يػكز، بتػاريخ  ِٖأشهر كأهـ  -ٔ -ُِجمية فػا تػاريخ السًٌ
 ـ.َُِٕ-ّ
جميػػة بالسػػيًٌ ما أصػػبحت مهػػردات لػػدل المصرييف،أشػػرؼ  بدالحميػػد،مك ل العربي ػػة، ََُأشػػهر  -ٕ

 ـ. َُِٕ| َُ|ِِبتاريخ
ػػػرؽ تكثيػػػؽ تػػػاريخ  -ٖ راما المصػػػري ة فػػػا مكسػػػك ة ف ي ػػػة جديػػػدة، داليػػػا  اصػػػـ، مقػػػاؿ بجريػػػدة الش  الػػػدًٌ

 = ـ. ََِِ|ْ|ٕاعكسط بتاريخ
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فيمػػا  –دراسػػة كاحػػدة   يػػى إالأ ػػؼ لػػـ ةعجم موضااع الدراساا وف مااا  يعماال بااالم  
ة عجـ ل ػة الحيػاة اليكمي ػ ػكافة"مي بعفا خمس صهحات  كها مقاؿ م شكر -أ يـ

ؿ أهػػػػـ الم خػػػػذ كسػػػػج   ة،معجػػػػـ مػػػػف زاكيػػػػة  قدي ػػػػال صػػػػاحب  اكؿت ىػػػػ ،ة ػػػػرا ة  قدي ػػػػ
كد ػػػا إلػػػى دراسػػػة المعجػػػـ ة، كاع ثربكلكجي ػػػ ة كي ػػػاحيػػػة الي  مػػػف ال   كاالسػػػتدرانات 

 (ُ)كبخاصة فا فرع  يـ المعجمات. ،ة كي  دراسة لي 
البعػػد  ػف تيييػػد ظػػاهرة  راسػة يبتعػػد نػؿ  مػف هػػذ  الدًٌ  اٌ أف هػػدف وضاا و بقاى أن أ

اع مػػاؿ فػػا   نػػرال يي  كا عنػػا أصػػبحت، ك مكجػػكدة بالهعػػؿ هػػاع   ،ة ركيج ليعامي ػػالت ػػ
 ،هجػػاٌ الكا ػػل الي  ة القائمػػة  يػػى راما االجتما ي ػػالػػدًٌ  ل ػػة كهػػذا مػػا تؤنػػد ، امبدا ي ػػة

                                                                                                                                       

راما بػػػػػػيف سػػػػػػحر الي ػػػػػػة كاسػػػػػػتيالب الصػػػػػػكرة،دةمحمد داكد، مقػػػػػػاؿ م شػػػػػػكر  يػػػػػػى مك ػػػػػػل  -ٗ= الػػػػػػدًٌ
https:||.alwafd.new 

ػي ما كالتًٌيهزيػكف كام تر ػت، إبػراهيـ العػريس، كخالػد ربيػل  -َُ اشات  يى اعلس ة مػف السًٌ ً بارات الش 
بنة الع نبكتي ة.   السيد، اديف صبرم، مجي ة القافية،مقاؿ م شكر  يى الش 

ػابل، بتػاريخ- بارات الر حمة كالبطكلة -اعيسطكرة-الم سا -ُُ -ِٔ محمد شعالف، مك ل اليػـك الس 
 ـ. ََِِ-ْ

ااابق : راسااات الس  أ  هػا ت ك  ػػت بػيف الر سػػائؿ الجامعي ػة، كالمؤل هػػات، كالمقػػاالت و الحاظ لمااى الد  
ا فػا  رامى ا، كا   ما اهتمت بمعالجة مصػطيح الػدًٌ رامى الم شكرة، كلـ تعنؼ  يى الجا ب الي  كٌم ليدًٌ

جا ػػػب االجتمػػػا ٌا فػػػا الرًٌسػػػالة الث ا ي ػػػة، الجا ػػػب ال  هسػػػٌا كاعخال ػػػٌا فػػػا الرًٌسػػػالة اعكلػػػى، كال
راسػة الر ابعػة، كلػـ أجػد دراسػة  كالجا ب الد  ىكٌم فػا الرًٌسػالة الث الثػة، كالجا ػب الت عييمػٌا فػا الدًٌ
راما"  يػػػى أٌم  ىػػػٌصو مىنتػػػكب،  ي ػػػا بتسػػػجيؿ  لي كٌيػػػة صػػػريحة اهتمػػػت بظػػػاهرة "مػػػا رك جتػػػ  الػػػدًٌ

راما،  ػا ت بػػ  بعػض المقػػاالتاآلثػار الي  كٌيػة ليػػدًٌ ػػبنة -كمػا جى المشػار إليهػا كالم شػػكرة  يػى الش 
ا المصػػػري ة،  -الع نبكتي ػػػة رامى هػػػك تمهيػػػد جٌيًػػػد لصػػػ ا ة ببييكجرافيػػػة لي كي ػػػة عشػػػهر  بػػػارات الػػػدًٌ

  .كتمثؿ  ك نا مف الت كثيؽ املنترك ا، يسا د المتخصصيف فا رصد الت طكر الي  كمٌ 
، كه ػػاؾ مقػػػاؿ م شػػكر حمػػػؿ ُِٓحيػػػاة اليكميػػة  ػػػرا ة  قديػػة، ص ا ظػػرةمعجـ ل ػػة ال -(ُ)

ا مػف تشػاب  مػمػؿ مػل المعجػـ مكاػكع البحػث، كا      ػكاف "معجػـ ل ػة الحيػاة اليكميػة" كلػـ يتعا
، ك  كا ػ ة "الع صػر الث قػافا فػا ؿ بالغػا ليػدنتكرة  يػد محمػد شػبايؾالع كاف فقط، كهك مقػا

 ـ.ََُِ|ّ|ِْشبنة اآللكنة، بتاريخ  ة فا مصر"ليكمي  تشنيؿ االستعارة فا ل ة الحياة ا
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يهزيػكف لها امتداد  يى ألس ة مػذيعا امذا ػة كالتًٌ متداكلة ك ة"هابي  حيث كيًصهت
 (ُ)..."ة ة المصري  ي مائي  فالـ السًٌ بها حكارات اع تمتيئنما ، مف الجيؿ الجديد
ة أهمي ػ ةمػة  يػىقدًٌ اشػتميت المي  كمبحثػيفة كتمهيػد،مػة، فػا مقدًٌ  وقد خرج البحاث  

ػػػكالدًٌ ، كم هجػػػ  المكاػػكع، كأسػػػباب دراسػػت ، مهيػػػد كدار الت   ابقة  ييػػ ،راسػػات الس 
 كت اكؿ ،ةطبيقي  ادر ، كمجاالت  الت  ة، أهداف ، كمص  كمي  عجـ ل ة الحياة اليى مي  حكؿة

ا ا المبحػػػػػث الث ػػػػػكجػػػػػا   ،ةام المي ػػػػػ ػػػػػة ة كالي  راما المصػػػػػري  ة الػػػػػدًٌ ؿالمبحػػػػػث اعك  
ػػأثػػر  بع ػػكافة راما ا ة المعجمي ػػالصًٌ ػػا رك جتػػ  الػػدًٌ بحػػث بخاتمػػة ال كا تهػػى ،ة فػػا مى

   ائمة المصادر كالمراجل.ثـ  ، اشتميت  يى  تائج
سائالن  ة، ة الحااريًٌ تيؾ الي   ة، ة العربي  كآمؿ أف يسهـ هذا البحث فا خدمة الي  

ؿ  أف ي هل ب ،المكلى  ز   ف أنف  د كفقت فهذا فاؿ مػف ه كجى ف نا ػت كا  ، كا 
 الميف. العى   ربًٌ  ام أف الحمد كى دى  ري كآخً  ا  د بذلت الجهد،ا أ ًٌ سبً فحى  خرل،اعي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ْٕٓا ظرةمظاهر أزمة العربي ة فا الخطاب ام الما، ص  -(ُ)
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 التمييد
 
 
 مصادره، ، أىدافو: ةمعجم لغة احلياه اليٌمي

 
 جماالتو الت

 
 ةطبيقي

  ػػة فػػا جا بهػػا اليػػكماٌ مػػف المعػػاجـ التػػا اهتمػػت بالي   ةمعجػػـ ل ػػة الحيػػاة اليكمي ػػ
ًمعىت كي  مادة لي ل تكثيؽ هكك  المستعمؿ، ي ة جي  ػاـ  ،ةمف خالؿ دراسات ميدا ي ػ ة حى

 (ُ)إخراجػ  يػت   ػا تحت إشراؼ لج ة مػف اعنػاديمييف تحم  معك المعجـ بها جا
ػػػ  إلػػػى القىػػػ كشػػػريحة البػػػاحثيف المتخصصػػػيف فػػػا  ،ؼارم  المثق ػػػكهػػػك"معجـ ميكج 

 (ِ)..." كام ػػالـ، كغيػػرهـ كاال ثركبكلكجيػػا،، كاالجتمػػاع كر،يػػ ػػة، كالهين يػػكـ الي  
ػػهى ي دةمحمػػد سػػالمة بقكلػػ ة"إف  معجػػـ ل ػػة الحيػػاة اليكمي ػػة ػػد كى كى  هػػك إاػػػافة  ،صى
راسػػات الي   ً  كا ػػدة كيهػػتح آفا نػػا ،  كيػػة فػػا جا بهػػا المعجمػػاٌ يمي ػػة إلػػى مجػػاؿ الدًٌ

 ػػة نػػائف حػػٌا دة فػػا مجػػاؿ  ال ػػة الهصػػحى بالعامي ػػة، كيشػػير إلػػى أف  الي  متجػػدًٌ 
كيسعى لال طػالؽ بخطػكات إلػى اعمػاـ، كت ػاكؿ  ،ر خرج مف  مقم  القديـمتطكًٌ 

  اصػػر العميي ػػة  المعجػػـ العمػػؿ اعدبػػٌا أك الػػ  ص  با تبػػار  كسػػيية اتًٌصػػاؿ بػػيف
صػػاؿ ة  بػػر كسػػائؿ االتًٌ ت ػػاكؿ ل ػػة الحيػػاة اليكمي ػػامبدا ي ػػة كبػػيف المجتمػػل، نمػػا 

ذا ػػة مسػػمك ة كمرئي ػػ ،الحديثػػة مػػف صػػحافة أثػػرنا كاسػػعنا فػػا  ة،كترنت اعخيػػرةكا 
ح أف ينػكف مكاػك ات لدراسػات يصيي  ،ما اشتمؿ  يي  المعجـأفراد المجتمل، ك 

د ة مػف لها آثارها الكااحة فا مجػاالت ً ػ ،ةـ  تائج  يمي  يمنف أف تقدًٌ ، ةمستقي  
راسػػػػػات الي   ـي  كاالجتما ي ػػػػػة، ،كاعدبي ػػػػػة ، كي ػػػػػةالدًٌ ػػػػػا فػػػػػا منتبػػػػػة  كالمعجػػػػػ يسػػػػػد  فراغن
راسات الي                                                                                                                                                                                                                         (ّ) كٌية. "الدًٌ

                                                           

معجـ ل ة الحياة اليكمي ة صدر  ف مرنز تكثيؽ التراث الحاػارم كالطبيعػا مشػركع  - (ُ)
البحػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػات االجتما يػػػػػػػة نييػػػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػػػة         تكثيػػػػػػػؽ التػػػػػػػراث الشػػػػػػػعبا،كمرنز

محمػػػد الجػػػكهرم، شػػارؾ فػػػا التحريػػر دة إبػػػراهيـ  بػػػدالحافظ، د  القػػاهرة، إشػػػراؼ كتحريػػر دة
 صهحة.ُٖٕـ، كرتبت جذكر  ألهبائيا ،كيقل فا ََِٕمصطهى جاد، ط 

 ٔٓا ظرة ؿ ح مةص  - (ِ)
 )بتصرؼ(.ُِٕ،ُِْ،ُِّ قدي ة ،ص  ا ظرةمعجـ ل ة الحياة اليكمية  را ة - (ّ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِْٕٓ﴾ 

(:أىداف المعجم  إلػى ،ة المجمك ػةيسعى المعجػـ مػف كا ػل مادتػ  الميدا ي ػ ة)أوًلا
كيحػاكؿ أف  متػيثرنا بنػؿ جكا ػب الحيػاة، ،ةة المصري  بالعامي   بى تً رصد كجمل ما ني 

 يػػػى  كيػػػة، ك ي  لاكاهر ظ ػػػال مجمك ػػػة مػػػف لههػػػـ ،يػػػكفر الخيهيػػػة كالسػػػياؽ الالزمػػػاف
كسػائؿ   كم مػفالي  سبت استمرارها انتكالتا  ،ة"راما المصري  جت  الدًٌ رأسها "ما رك  
  (ُ) ص أهداؼ المعجـ فا التالاةتيخ  كت  ة،ام الـ المت كًٌ 

  كممارسات  الي كية. التا طرأت  يى المجتمل الي كية رصد الت ييرات -ُ
  .قافات المختيهةبادؿ بيف الث  يثير المتها ؿ كالت  تحييؿ  ال ات الت   -ِ
 .ة كي  حييالت الي  تهيد م ها الت   ،ةة ذات صب ة شعبي  تقديـ مادة ل كي   -ّ
ا فا هذا المعجـ. إبراز ل ة الش   -ْ  باب التا تحتؿ  طا نا رئيسن
 هؽ  ييها. دكف الخاكع لقكا د صارمة مت   ، ةة الي  تينيد استقاللي   -ٓ
 .(ِ)ة هجة المصري  لهاظ الي  أ ليمستعمؿ مف ة كي  رسـ خريطة ليج رافيا الي   -ٔ
 .دراسة الي ة فا كا عها الحا بصرؼ ال ظر  ف المستكل الي كم -ٕ

 كيمنف حصرها فيما يياة  المعجـ ت ك ت مصادرة )ثان اا(:مصادر المعجم
مػف المعجػـ  اة ،كنا ت جز ن عبي  مف اعمثاؿ الش   اجمل المعجـ  ددن األمثال:  -1
أم العبػػرة بػػيدا  الهعػػؿ فػػا ك تػػ  ت:    اااس الم  ى ر  م ااا ل  ك ااالب   كمػػف ذلػػؾة يػػكما،ال

ااخي  ي ا  لم  ااا  "كزما ػػ  الم اسػػبيف،  ااش  ر فػػا مكا ػػؼ يصػػدر فيهػػا مثػػؿ يتنػػر   ةوااي  وا م 
اي أ  لم  اا   ،سيكؾ  ف شخص ال يسػتحا ػ ةكقم اد ل  خ   يالم  ا خص ال افػؿ،لت بيػ  الش 

ااى ر  م اال   ااو ب  اس  ػػا ،  بأم المخطػػى  أك صػػاحب الػػذ   :وطح  يقصػػد بػػ  مػػف فعػػؿ إثمن
ال ة أك اعحداث ل هتـ بمػا مف مااا الع د  ا ةاتات م  ي ف  لم   ا  ب رض تذنير ، 

ػ ؿه ثىػمى  :انر  ا و ل  ي ب  ط   يغ  لم  ا   هػك آت، يسػتطيل أف يحهػظ  خص الػذم اليقػاؿ ليش 
       (ّ) ..."ئمنا فا تيبية حاجة مف ييكذ،أك يخهؽ دا سر اآلخريف،

                                                           

 ) بتصرؼ (.ُّ، ُِ، ُُ، ٗ، ٕا ظرة معجـ ؿ ح م، المقدمةةصهحاتة - (ُ)
  ا.كلـ ييتـز بهمف اعهداؼ التا ذنرها المعجـ  – (ِ)
 ، ُِٔ، َُٔ، ُٗٓ، ُِّا ظرة ؿ ح مةصهحاتة  - (ّ)



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ

نَاعة امُلعَجميَّةما ر  الصِّ

عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿ِٕٓٓ﴾ 

ااا-ِ م طك نػػػا أك – ػػػكمٌ تبػػػادؿ لي  ؿًٌ اشػػػتمؿ المعجػػػـ  يػػػى نيػػػة لكيرون  اااات ال ن  و  د  الم 
تيثيرها   ات التا شا ت كامتد  ة أك  بر المدك  يتـ تبادل  فا حكارات لهظي  - نادك  مي 

  هاةأبرز مف ك  ة،ة كالسياسيٌ ة كاالجتما يٌ نريٌ  يى اعصعدة الهً 
ااااا)أ( الر   أك الهػػػػػاتؼ  ،يهزيػػػػػكفكيػػػػػتـ تػػػػػداكلها  بػػػػػر شاشػػػػػات التًٌ (ُ)ة صااااا   ائل الن  س 

صػػاؿ ة فػػا  مييػػة االتًٌ صػػيًٌ سػػائؿ ال   كيت ػػامى  صػػيب الر   أك ام تر ػػت، ،المحمػػكؿ
ػػػالػػػذم يتقػػػد   ،فػػػا العصػػػر االلنترك ػػػا يمنػػػف تقسػػػيـ ك  لحظػػػة، ل فػػػا نػػػؿًٌ ـ كيتكس 

 ة التالية إلى اع كاعلتا جمل المعجـ مادت  م ها ة اصي  سائؿ ال   محتكل الر  
نعيػػػدم الهطػػػر  ،ه ئػػػة بالم اسػػػبات المختيهػػػةنالت  ةخصاااي  رساااائل ذات طاااابع ش  -

، ة ة الميالدي  كالس   ة،ك يد اعـ، كبداية الس ة الهجري   ك دكـ رمااف، كاعاحى،
ػػ بػػكمٌ كالمكلػػد ال    ريؼ، كأ يػػاد المػػيالد ليمسػػيحييف، كمػػف أمثيتهػػا التػػا ذنرهػػػا الش 

هػػػػا ا أحيػػػػى الت   أحيػػػػى اع يػػػػاد  يػػػػدؾ، ة،امػػػػ  اله ي ػػػػالمعجـة"أبارنػػػػؾ بالعيػػػػد كأي  
تقػػكؿ  أسػػمعؾلحظػػة فػػا حيػػاتا  أحيػػى كالػػكركد بحيػػكؿ أغيػػى شػػهر فػػا الكجػػكد،

  (ِ)أه ئنـ بقدـك  اـ الهجرة ليمسيميف،...  اـ كأ تـ بخير ، نؿٌ  ةفيها
المكاػػػك ات المهمػػػة التػػػا تعنػػػؼ  ييهػػػا  مػػػف: لااااطحي  ع اب  رساااائل ذات طااا -
ػػا، كمػػف أمثيتهػػاةأبيل كهػػا سػػمة شػػبابي   ،كال ػػزؿ حػػبًٌ نرسػػائؿ ال ،سػػائؿالر   ة  مكمن

ػؿ ال  ػ   اس كأراػيؾ، اتيخر ػا  يػى ال ػالييف لنػف مػا  سػي اهـ،النكف كأشتريؾ أز ًٌ
  (ّ)بماؿ... ؾ حب فاؽ الخياؿ كحبا ما يتكزفأحب  
 كة كالػد   ف،د ػا  معػي   سائؿ التػا تطيػب ترديػدمثؿ الر  .د ني   رسائل ذات طابع-

مثؿةأجمػؿ مػف  ذنير بالج ػة كال ػار،كالت ػ قكيمػة،اعخالؽ ال لتزاـاك  ،إلى العبادات
أف يسػتجيب  أد ػك ه  كال تحتاج لجهد )سبحاف ه كبحمد (، ،الكرد كأحيى

                                                           

، كالرسػػػائؿ ال صػػػية باختالفهػػػا سػػػجيها ِٕ، ُٔ، ُٓ، ُْا ظػػرة ؿ ح مةصػػػهحات ة -(ُ)
   ُُٕ-ِٓٔالمعجـ كرتبها هجائينا ، ا ظرة ؿ ح مةص 

 ا ظرةؿ ح مةميحؽ الرسائؿ. - ِ)
 ا ظرةؿ ح م،ميحؽ الرسائؿ. -(ّ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِٕٓٔ﴾ 

كأجمػؿ النػالـ ذنػر ، أركع القيػكب   يػب يخشػى هتتم ػى،مف  بد  كيرز ؾ مػا 
     (ُ)... ، الحبٌ  كأ قى الحبٌ ، ه
ة مثػػػؿةغزك كيهػػػتـ بمكانبػػػة اعحػػػداث الخارجي ػػػ- اساااي  س  رساااائل ذات طاااابع  -

مثػػؿةإذا نػػاف ...كذلػػؾ الطيػػكر،  كا هيػػك زا ة،كا تخابػػات رئاسػػة الجمهكري ػػ العػػراؽ،
ػػ بػػف الدف محبػػكب، ب في ػػت معػػذًٌ  ر شػػعكب،مػػدمًٌ كهتيػػر   اشػػؽ حػػركب،اـ د  كصى

ػػصػػد   اـ حسػػيف؟تعػػرؼ الهػػرؽ بي ػػؾ كبػػيف صػػد   ، يػػكب  ب شػػعكب،ذ  اـ حسػػيف  ى
الػػد يا فيهػػا نتيػر طراطيػػر،  ػػكارض ا هيػػك زا الطيكرةشػػعكر  بت  يػػكب،كأ ػت  ػػذ  

 (ِ)... رتة  امت حتى شخ   حف أم   يراف،غبة فا الط  بالر  
اااابع رساااائل ذات ط ااا- رات جـ المخػػػد  سػػػائؿ التػػػا تهػػػانمػػػا فػػػا تيػػػؾ الر   :ادي  إرش 

 (ّ).بؿالس   كتحاربها بنؿًٌ 
أك  تعبيػر، أك ألهػاظ، مجمك ػة أك كها  بارة  ف لهظ،  :وي   ل الص  سائ  الر   -ب

أك  ،ةأك مسػػرحي   ،ؿ فػػا فػػييـينػػكف  ػػد تػػردد  يػػى لسػػاف ممثًٌػػ ،مقطػػل مػػف أغ يػػة
  (ْ)ستامك ا"بصكت اله اف محمكد  بدالعزيز."يا ةمثؿ رسالة ،إ الف تيهزيك اٌ 

ااالو   -3 فػػا  ة الم تشػػرة كي ػػالي   تػػ ا تمػػد المعجػػـ فػػا جمػػل ماد    :ائل اللالم  ااس 
المسػرح،   ة أهمهػاة)ة الم ك   يى  دد نبير مف الكسائؿ اال المي   الكا ل اليكماٌ 
ػػػػػػػامذا ػػػػػػػة، التًٌ  ، ة، البػػػػػػػرامجي ما، المسيسػػػػػػػالت، الق ػػػػػػػكات الهاػػػػػػػائي  يهزيػػػػػػػكف، السًٌ
... كنا ت هذ  الكسائؿ مصدرنا ة ة كاعج بي  العربي   راماالدًٌ ة، يهزيك ي  ام ال ات التًٌ 

ػػ كي ػػال ي اػػب ليمػػادة الي   راما  ػػة اليكمي ػػائعة فػػا الي  ة الش  حسػػب –ة، كترب عػػت الػػدًٌ
، كممػػػا هػػا تشػػمؿ هػػػذ  اع ػػكاع جميعنػػاع    ،قائمػػػةال رأس  يػػى -اسػػتخداـ المعجػػـ

 ما ييا ة                                                              كمٌ ة ك ىص   يا أثرها الي  ذنر  المعجـ مف الكسائؿ ام المي  

                                                           

 ا ظرةؿ ح م، ميحؽ الرسائؿ.- (ُ)
ح م، ميحؽ الرسائؿ، كليمزيد  ف الدكر السياسا فا الكا ل الي ػكم الػدراما، ا ظػرة  ا ظرةؿ -(ِ)

 تكظيؼ السي ما فا المجاؿ السياسا المصرم، م شكر  يى الشبنة 
 )كتحه ظ الباحث  يى رسائؿ المخدرات ( ٖٓٔا ظرةؿ ح م، ميحؽ الر سائؿ، ص - (ّ)
 َٕٔا ظرةؿ ح م، ص - (ْ)



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ
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عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿ِٕٕٓ﴾ 

اا -أ ػػة  نماالذالاا  والس   ي ما  يػػى تػػداكؿ اعلهػػاظ كالتعػػابير  ميػػت امذا ػػة كالسًٌ
ة، ك بػر الخريطػة االجتما ي ػ المنػافة  بػر ة المستخدمة فا الحياة اليكمي  الي كي  

كها فػا  (ُ)ة ة اليكمي  ائجة فا الي  لر  ي ما الباحث  بارات امذا ة كالسًٌ  د جمل اك 
اس بمػا يحتاجك ػ  مػف عر كاعغا ا فا مدًٌ ال  ػي ما ليشًٌ مجميها تؤند" م افسة السًٌ 

ػػػ بػػػارات يسػػػتخدمك ها عسػػػباب أك عخػػػرل فػػػا حيػػػاتهـ اليكمي ػػػ ي ما ة، كتبقػػػى ليسًٌ
ف  سػػػػا النثيػػػػركف أف   منا تهػػػػا فػػػػا هػػػػذا المجػػػػاؿ،  ػػػػة هػػػػا معي    بػػػػارات حتػػػػى كا 
ػػ مسػػتقاة مػػف أحػػد اعفػػالـ، ػػة فئػػة مػػف ال  ػػكثم  يمنػػ هـ أف ، ي مااس المهتمػػيف بالسًٌ

،ك ػد صػارت  مػف الهػييـ الهال ػاٌ  ؿ الهال ػاٌ ة  الها الممثًٌػدكا أف الجمية الهال ي  يؤنًٌ 
 (ِ)اس... "لي    هذ  العبارات جز نا مف الخطاب اليكماٌ 

  ي ما فا ذلؾ، ع   كيهكؽ امذا ة كالسًٌ  مف أ كل الكسائؿ تيثيرنا، محز ون:الي    -ب
ؽ  يػػى بيػػت دكف اسػتئذاف،كيتهك     يػػدخؿ نػؿ  ة، كع  ػأكسػل ا تشػػارنا ،كأ ػكل جاذبي ػػ

كبازدهػار  كاصػؿ معػ  معرفػة القػرا ة كالنتابػة،ليت  ب   ال يتطي ػحيث إ    ،حافةالص  
فػا صػكرة  ػرض اعفػالـ  يهزيػك اٌ راما  يػى  ػرش البػث التًٌ عػت الػد  يهزيكف ترب  التًٌ 
ػ ةبي ػاذً كانتسػبت جى كا ها،ات بي كالتمثييي   ،ةي مائي  السًٌ  أاػهت  ييهػا طابعنػا  ،ةخاص 

  (ّ)ة اليكمي   ل ة الحياةفا   ، ترؾ أثر ا كاسعناجماهيري  
ة، كلنػف   مػف أ مػاؿ درامي ػيهزيػكف  يػى مػا يبث ػال يقتصر تيثير التًٌ :األغاني -ج

ػ،  ػة المعاشػةع ػاؿ فػا تشػنيؿ الي  تسػهـ بشػنؿ ف ،اعغا ا  ديمها كحديثها ة خاص 
  (ْ)ة. ة اليكمي  فا الي    الهاائيات ح دكركهذا يكاًٌ ، رةصك  عرض مي بعدما  تي 

ػػ)الت ػػيت البػػرامج الحكاريػػة أكشػػن  :الحوار اا الباارامج  -د ػػا ك(كؾ شي فػػا  تػػيثيرنا خاصن
  (ٓ)ة الجديدة...مف أهـ كسائؿ تركيج الي ة الشبابي   كنا ت ة، ة اليكمي  الي  

                                                           

 ، ك ا ظرة المبحث الثا ا مف الدراسة.ِِدمة ص ا ظرةؿ ح م، المق - (ُ)
اشات  يى اعلس ة، مجية القافية، الشبنة الع نبكتية. - (ِ)   بارات الش 
 ، كا ظرة المبحث الث ا ا مف الدراسة.ِِا ظرة ؿ ح م، المقدمة ص - (ّ)
 ، كا ظرةالمبحث الث ا ا مف الدراسة.ِٓ،ِْا ظرةؿ ح م، المقدمة ص  - (ْ)
 ، كا ظرةالمبحث الثا ا مف الدراسة. ِٔ ظرةؿ ح م، المقدمة صا - (ٓ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِٕٖٓ﴾ 

ة العربي ػػػػػػػ–ة ؿ دكر ام ال ػػػػػػػات التيهزيك ي ػػػػػػػ هىػػػػػػػةال يي محز اااااااوني  اللاااااااالن الي    -ه
ة كالمسػػتحدثة إلػػى المهػػردات اعج بي ػػكتيثيرهػػا فػػا تسػػريب آالؼ مػػف -ةكاعج بي ػػ
ػ ة رغػـ مػا يحميػ  ام ػالف مػف تػيثيرات ل كي ػ (ُ)المعاصػر. باب المصػرمًٌ ل ة الش 

التػػا تجػػرم  ،ة كي ػػلوخطػػا  الي   جركية، كالت ػػ ػػات اعج بي ػػركيج لي  الت ػػة سػػيئة م هػػا
كالحػػكار، مثيػػؿ ات ام ػػالف إذا مػػا ا تمػػد ام ػػالف  يػػى الت   يػػى ألسػػ ة شخصػػي  

ؿ  ػػػػاـ كبشػػػػن (ِ)هخػػػػيـ...نتر يػػػػؽ مػػػػا حقػػػػ  الت   ،ئةة سػػػػي  لعػػػػادات  طقي ػػػػ ركيجكالت ػػػػ
ريؽ العاـ يهزيكف أك تي شر فا الط  ث   يى شاشة التًٌ "أصبحت ام ال ات التا تيبى 

                                           (ّ)."ال يمنف تجاهيها فتات ظاهرة يى الال  
 ة لغ  الح اة ال وم    معجم  لطب ق   المجاًلت الي  )ثالثاا(: 

 ة ت تظػػرهػػكض بمجػػاالت ل كي ػػبابنػػا كاسػػعنا لي   -مػػف كا ػػل دراسػػت  -ح المعجػػـيهػػت
 ةا هالباحثيف ليقياـ بها ،كأهم جهكد

  (ْ)ة.اللي  ة كالدًٌ كتي  كخاصة المستكياتةالص  ة غو   دراس  المسيو ات الم  مجال  -1
 ،شػكي كالت   ،حريػؼكالت   ،حكيرفالت   والحص  : والعامي   يجاتالم  دراس  مجال  -2

ػػة، حيػػث تي اليكمي ػػ مػػف آليػػات ل ػػة الحيػػاة  ػػة ممػػا يسػػمع  ب مهػػردات هػػذ  الي  نتسى
ما فا سػياؽ يهزيكف، كرب  ي ما أك التًٌ ييف  يى شاشات السًٌ مف أفكا  الممثًٌ  ،المشاهد

نمػػا  ،صػػاؿ الجمػػاهيرمأك غيرهػػا مػػف كسػػائؿ االتًٌ  ،اميقػػاع سػػريل إ ػػالف  صػػير
 ،(ٓ)ل فصػاحتهاسػمى ة، كال تنػاد تي دت نيمات فصيحة دخيػت ل ػة الحيػاة اليكمي ػجً كي 

                                                           

 ، كا ظرةالمبحث الثا ا مف الدراسة.ِٔا ظرةؿ ح م، المقدمة ص  - (ُ)
 ٖٗأثر كسائؿ ام الـ المقرؤة كالمسمك ة كالمرئية فا الي ة العربية، ص  - (ِ)
 ُّٔ، ص ِّا ظرة العامية المصرية المنتكبة، المقدمة ص  - (ّ)
 .، كهذ  المستكيات ت تظر مف ي هض بهاٖا ظرة ؿ ح م، المقدمة، ص  -(ْ)
احتهظػت الي ػػة العامي ػػة بػػبعض الت عبيػػرات الهصػػيحة فػػا االسػػتعماؿ، كهػػذا مػػف التكاصػػؿ العميػػؽ -(ٓ)

بػػيف الي هجػػة كل تهػػا اعـ، كمػػف ذلػػؾة العقػػؿ زي ػػة، اخػػتالفهـ رحمػػة، الصػػابريف بخيػػر، الصػػباح ربػػاح، 
،  ػيف العقػؿ، الػرخيص غػالا كال ػالا رخػيص، الجػار جػار كلػك جػار، اليهػظ سػعد،  يف الحر ميزاف

البرنة فا اليمة، صـ بنـ  ما،  يى برنة ه، ا قيها كتكنيها، د أ ػذر مػف أ ػذر...ا ظرة الع صػر 
  .الثقافا فا تشنيؿ ل ة الحياة اليكمية،شبنة اآللكنة



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ

نَاعة امُلعَجميَّةما ر  الصِّ

عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿ِٕٓٗ﴾ 

ػػػ ةمثػػؿ جػػػت لهػػا نثيػػرنا إ ال ػػػات " فقػػد رك  انااس  اااا لمااروهير" ػػص ام ػػالف الش 
  (ُ).حقيؽالت  في  بعيد  ري نًٌ هى يهزيكف، كباتت تىع اة هذا الذم تي التًٌ 
مػف المهػردات  انبيػرن  ا ػددن ذنػر المعجػـ  :ار خي  طور الي اأص ل والي  الي  مجال  -3

لػػػذلؾ احتػػػكل ، ةة ليحاػػػارة المصػػػري  اريخي ػػػالتػػػا ا حػػػدرت إلي ػػػا مػػػف العصػػػكر الت  
يطالي ػػػ ،ةكترني ػػػ ة،كبدكي ػػػ ة،ة، ك ربي ػػػة، ك بطي ػػػالمعجػػػـ  يػػػى نيمػػػات فر ك ي ػػػ ة، كا 

 ،عابير المستخدمةاف ب  مف المهردات أك الت  ستهى ك درنا اليي  ة...كا جييزي   ة،كفر سي  
 (ِ)أك تعابير نا ت متداكلة سابقنا. ،أك تحريهنا علهاظ ، د ينكف تطكيرنا

، المسيسػػالت المعجػػـ مػػف كا ػػل درامػػاأحػػاط  :غاا  اًلجيمااالي  مجااال لماام الم   -4
رائح ل ة الش   ،االجتما يةبي ات نؿ الهئات  كامذا ة كغيرهاي ما، كالمسرح، كالسًٌ 
ػػبقػػات كالمسػتكي  كالط   بقػات كالهئػػات الكسػطى،كالط  ، ا يػةالر   ؿ ة التػا تمثًٌػػعبي  ات الش 

ػػػ، ةاعغيبي ػػػ بقػػػة كاطف مػػػف الط  فيصػػػبح المػػػ، ـ االجتمػػػا اٌ ي  كتاػػػيل فػػػا أد ػػػى الس 
ػػػالعييػػػا يسػػػتمل إلػػػى   اشػػػة أك فػػػام دكرنا  يػػػى الش  أك لػػػص يػػػؤدًٌ  ،أك بػػػائل ،كذمحي

د يػػردًٌ  ،ةة كالتعييمي ػػة إذا يػػة، كتػػرل شػػابنا مػػف أ يػػى المسػػتكيات االجتما ي ػػتمثييي ػػ
الف فيػػل ػػات المهػػف المتكااػػعة، كمػػف ذلػػؾة ة مػػف ألهاظنػػا كتعػػابير كزكائػػد نالمي ػػ

ػػح رةأم اسػػت هد نػػؿ   ػػ هػػا،ناآللػػة فػػرغ ك كد، طا تػػ  شى ػػًمػػيٍ ى تً ك"اك ى ؾ كهػػك يٍ س السًٌ
ػػػ ،المشػػػانؿ ابتعػػػد  ػػػف نػػػؿًٌ  اف"ريىػػػ ى  ػػػاك"جى ػػػ ازةب جى عػػػب عكر بالت  تعبيػػػر  ػػػف الش 
 .(ّ).. ، كال اب الحادكامفالس ،ديدالش  
 ػددنا  ةفػا معجػـ ل ػة الحيػاة اليكمي ػ  ػرل : غات األجنب   الم  و  رجم مجال الي   -4

مت نمػػػػػػػا هػػػػػػػا، خدً سػػػػػػػتي ة خاصػػػػػػػة، كاي أك ام جييزي ػػػػػػػ ،مػػػػػػػف العبػػػػػػػارات المترجمػػػػػػػة
جعيت مف المحتـ  ،ةة كالمعرفي  قافي  كاع شطة الث   ،المستكردةيل كالسًٌ  ،اتفالهاائي  

كا تشار أكسل بػيف  ،ك د كجدت طريقها بحرص أنبر ،ةاستخداـ اعلهاظ اعج بي  

                                                           

 ْٔ-ّْا ظرة ؿ ح مة ص  - (ُ)
  .،كهذ  اعلهاظ تحتاج لدراسة خاصة، كمادتها مكجكدة ُٕ -ُٔا ظرةؿ ح م، ص -(ِ)
 ِّا ظرةؿ ح م، ص  - (ّ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِٖٓ﴾ 

ػام بى مثؿ  بارات"بى  ،ابةاعجياؿ الش   كالمعجػـ  ،(ُ)كؿ"...كر  ج" ك"نيػكد ميػام"ك" جي
فػػػػا الكسػػػػائؿ  كينثػػػػر اسػػػػتعمالها ،ة مػػػػف ل ػػػػات مختيهػػػػةيعػػػػج  باعلهػػػػاظ اعج بي ػػػػ

ػػػػفي أى  كم هػػػػاة ،ةام المي ػػػػ  يػػػػت،ييً كؾ، دً بييػػػػ يػػػػت،نى تيً اً  ،سػػػػتؾ لً الى يػػػػ ، الػػػػبً ك ً بي أى  ك،اتي كنى
                                                                                               (ِ)...ؾريى بً  سكر،ركفي بً   ،ركفى بً  س،ر ٍ بً  ك،رافي بى  يت،انً بى  ارت،يستى رً  ش،ريً فٍ رً 
كهػذا مػا  .غاوي  أثر اللاالم ووساائمو المخيمحا  فاي الواقاع الم   دراس  مجال -5

كر الػػػػد   أف   ال شػػػػؾ  ك"، طبيقػػػػاٌ كالت    يسػػػػعى إليػػػػ  بحث ػػػػا  يػػػػى المسػػػػتكل ال ظػػػػرمٌ 
ػػ ،ظػػاـ ام المػػاٌ الػػذم يمارسػػ  ال ًٌ  ،اغاالط ػػ هػػك المسػػؤكؿ  ،مكات المهتكحػػةكالس 
عبيػػرات كاعلهػػاظ كابتػػداع اآلالؼ بػػؿ الماليػػيف مػػف الت   ،ؿ  ػػف تػػركيج كصػػؾاعك  

 ػة التػا تسػتهدؼ نيػز  يػى الي  مػل التر   ،التا تتدفؽ  يى مدار السػا ة ،الجديدة
  (ّ).كاعسرع إ  ا نا ،كاعنثر سخك ة ،عبير اعكاحالت  
  (ْ)ةومنيا، والجد دة ،  القد م غو   الم   الظواىر دراس  مجال -6
ػػػكهػػػذا الع صػػػر يي  ة،الي ػػػة بطبيعتهػػػا مجازي ػػػ ظااااىرة المجااااز: ()أ  ييػػػ  فػػػا  دي عتمى

ة التهػػػػت معجػػػػـ ل ػػػػة الحيػػػػاة اليكمي ػػػػك  ،الالت، تهسػػػػير المع ػػػػى، كفػػػػا تكجيػػػػ  الػػػػدًٌ 
 ةةتػكمف أمثي ،ا مف ألهاظرامى جت  الدًٌ ما رك   فا -بيف حيف كآخر-لع صر المجاز

ا"، رامى جتػػػ  الػػػدًٌ كالعائد"رك   حبػػػكب القمػػػح، كتسػػػتخدـ مجػػػازنا ل يػػػراد "ال ىي ػػػةة  ػػػكلهـة
ػػر ج ال   ك "ًيقيش"أصػػيهاة الميػديا" ك جتػ رك   قػكد،"هىػرىش"ة كلهػا مع ػى مجػازمة أم خى

 كتطيػػؽ مجػػازنا بكر ػػة كاحػػدة،المائػػدة اعكراؽ  يػػى  يجمػػل نػػؿ   فػػا لعبػػة الػػكرؽ،
 (ٓ)...ا"رامى " ديـ حهظت  الدًٌ  ، كاحدة  شا  باربة  يى مف يربح نؿ  

ااا )ب( ػػػياؽ فػػا تهسػػػير داللػػػة بعػػػض  ال:ظااااىرة الس   ـي إلػػػى دكر السًٌ اسػػػت د المعجػػ
ية، كاال تماد  يى السًٌ   ياؽ فا تهسير المع ى   صر مهـ، عف  المهردات الميسج 

                                                           

 ِٕا ظرةؿ ح م، ص - (ُ)
   َُِ، ََِ، ُٖٗ، ُِٗ، َُِ، َُِ، ٕٗ، ُٗ، ٖٗا ظرةؿ ح م، صهحاتة- (ِ)
 ِٖا ظرة ؿ ح م، ص - (ّ)
 ّْا ظرةؿ ح م، ص  - (ْ)
 ، ُِٔ، َٖٓ، ُْٓا ظرةؿ ح م، صهحاتة  - (ٓ)



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ

نَاعة امُلعَجميَّةما ر  الصِّ

عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿ُِٖٓ﴾ 

ػػػػالمع ػػػػى يتحػػػػد   د لهػػػػظ متعػػػػدًٌ يهػػػػا" سػػػػيا  ، كمػػػػف أمثيػػػػة ذلؾة"إدًٌ  إطػػػػار ا فػػػػاد دائمن
شػػراب أك  د ػػكة لت ػػاكؿ طعػػاـ أكك ليمػػزاح، ك شػػجيل، المعػػا ا حسػػب السػػياؽ، ليت  

عجػب، أك االسػت نار، ليت   -صعيدم غالبنػا -ةصكت"هىاأى "ك ،راما"جت  الدًٌ  حك  "رك  
  (ُ)"...راماجت  الدًٌ حذير ...)حسب السياؽ( رك  أك الت  

كيػػة الجديػػدة  كاهر الي  كهػػا مػػف الظ ػػةحااظ األجنبااي  ماان الم   ( ظاااىرة اًلشاايقالج)
ػػاالشػػتقا ات الجديػػدة، ك الالت المعجػػـ فػػا تكاػػيح الػػدًٌ ا تمػػد  ييهػػا التػػا  ة خاص 

( film) ةـ" مػػػػػػػف مػػػػػػػادةفيً ؤى "ييػػػػػػػ ةاشػػػػػػػتقا هـ، مثػػػػػػػؿ مػػػػػػػف اعلهػػػػػػػاظ غيػػػػػػػر العربيػػػػػػػة
كاشػتقا ها  ،ر"كى فٍ يى كف ة"ًمػكيقكل ،حايؿ  ييؾكيقكلكفةيعمؿ فييـ لمف يسعى فا الت  

 ةمػػػػفاشػػػػتقا نا ج رمى بىػػػػتٍ "مً  كيقكلػػػػكفة، راتمتعػػػػاطا المخػػػػد  ل تقػػػػاؿك  ،(over) مػػػػف
programer،  ًاشتقا ن  ،اب بهيركسصى أم مي  ةسيرى هى تٍ كم(ا مف الجذرvirus)(ِ)  

  (3)  أىميا:معجم لغ  الح اة ال وم   وىناك بعض المأخذ أو اًلسيدراكات لمى 
ؿ ال  طػػؽ الهصػػيح، كمػػر ة   ػػدـ كجػػكد معيػػار كاحػػد لتسػػجيؿ النيمػػات، فمػػر ة يسػػجًٌ

ؿ ال  طػػػػؽ العػػػاماٌ  ، كالخيػػػػؿ فػػػا ترتيػػػػب الجػػػذكر، كغيػػػػاب تكثيػػػؽ النيمػػػػات يسػػػجًٌ
 الميخكذة مف أصؿ أج با

 
 
 
 
 

                                                           

 ، َُٖ، َُٔ، َُٓا ظرةؿ ح م، صهحاتة - (ُ)
 ُّٓ، ُُٓ،  َٔٓ، َِٔا ظرةؿ ح م، صهحاتة  - (ِ)
ك ػػػد استشػػػهد دةمحمػػػد ُِٕا ظرة ػػػرا ة  قديػػػة فػػػا  معجػػػـ ل ػػػة الحيػػػاة اليكميػػػة، ص  -(ّ)

ػػر ح بػػ ، كأكافقػػ  الػػر أم، كأاػػيؼ إلػػى نػػؿًٌ  ذلػػؾ أف المعجػػـ مػػازاؿ  سػػالمة بيمثيػػة تؤيػػد مػػا صى
بحاجة إلى إ ادة ت ظيـ، كترتيب، كتبكيػب، كتكثيػؽ، حسػب الاػكابط كالمعػايير المعمػكؿ بهػا 

 فا التيليؼ كالص ا ة كالمعجمية.
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 لاملطلب األً

 
 
 الت

 
 عريف بالد

 
 أنٌاعيا،ً نشأتياا:رام

ؿ  يػى صػكرت  عمً سػتي كاي  ،ةخييػة فػا العربي ػراما مػف المصػطيحات الد  مصطيح الدًٌ 
 ،ةالمرئي ػػػػػكام ػػػػػالـ بمسػػػػػتكيات   ،كاله ػػػػػكف ،بمجػػػػػاؿ اآلداب طارتػػػػػبك  دكف ت ييػػػػػر،
ا رامى مػػػػػػف الػػػػػػدًٌ  ،كيػػػػػػؿبتاريخهػػػػػػا الط  مصػػػػػػر تيعػػػػػػرؼ ك"" ،ةكالمنتكبػػػػػػ ،ةكالمسػػػػػػمك 
اطقػة كؿ ال   داخػؿ الػدًٌ  ،التا بيث  النثير م هػا ،ةيهزيك ي  كالتًٌ ة امذا ي   ،كالمسيسالت

كاستمرت حتػى يكم ػا  ،ُّْٗة  اـ بدأت م ذ افتتاح امذا ة المصري   ة،بالعربي  
التػػػػػا جػػػػػذبت ماليػػػػػيف  ،ةيهزيك ي ػػػػػة كالتًٌ م تجػػػػػة آالؼ المسيسػػػػػالت امذا ي ػػػػػ ،هػػػػػذا

ػا كشػهرة أنثػر الي   ،ةهجػة المصػري  كجعيػت مػف الي  ، المشاهديف هجػات شػيك نا كفهمن
راما "الػػػدًٌ   جػػػد أف   كمػػػف  احيػػػة أخػػػرل هػػػذا مػػػف  احيػػػة، (ُ)ة."كؿ العربي ػػػداخػػػؿ الػػػدًٌ 
كأكجػػدت فيػػ  منا ػػة ، كالعػػالماٌ  العربػػاٌ   هسػػها  يػػى المشػػهد ام المػػاٌ فراػػت 
 (ِ)ة..."ة كالجمالي  قافي  ة كالث  فا تشنيؿ الم ظكمة الهنريٌ  ساهمت،رفيعة

كلػػػذلؾ "ال غرابػػػة فػػػا أف تنػػػكف نيمػػػة "درامػػػا" مػػػف النيمػػػات التػػػا تشػػػيل كينثػػػر 
لػػذا  جػػد  ،ارامى فػػا  صػػر الػػدًٌ  بالهعػػؿفػػ حف  عػػيش  تػػداكلها فػػا  صػػر ا الحػػديث،

ػػ)كهػػك أصػػؿ الػػدًٌ  فاػػالن  ػػف المسػػرح" ة،نما  جػػد ة كتيهزيك ٌيػػة درامػػا إذا ٌيػػراما( ثم 
ػػا   قػػػل بػػػك ا أك دكف ك ػػػا  ،فػػا نثيػػػر مػػػف اعحيػػاف ،ك حفاسػػػي مائي ا درامي ػػػفييمن

ة بي ػ  ف صؼ مك هنا مف مكا ؼ حيات ا اليكميٌ  رامية،الدًٌ  الهيم ة  تحت تيثير هذ 
                       (ّ)".نبير ا إلى حدٌو ناف "مك هنا درامي  

                                                           

راما كالمسيسالت المصري ة، مك ل فى ىؾ، بتاريخ  - (ُ)  ََِِ-ْ-ُّتاريخ الدًٌ
راما التيهزيك  - (ِ)  .ٔي ة كدكرها فا الد  كة امسالمية، المقدمة ص الدًٌ
عر العربٌا المعاصر، ص  - (ّ) رامية فا الشًٌ  ُٓال  ز ة الدًٌ
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تحػػت تػػيثير خمسػػة دكافػػل ذنرهػػا  راماٌ المشػػاهد ليعمػػؿ الػػدًٌ المتيقػػا أك  كي صػػرؼي 
ة"إف   الدنتكر محمد داؤد ا رامى اػت لجمهػكر الػدًٌ ة التػا تعر  الدراسات الميدا ي    ائالن

ػػ  ،عيـالػػت  ة راما كهػػاة لمشػػاهدة الػػدًٌ د أف ه ػػاؾ خمسػػة  كامػػؿ أك دكافػػل أساسػػيًٌ تؤنًٌ
 (ُ)ها ػػؿ."الت  كدافػػل  ،كاالسػػتمتاعسػػيية عكد،كدافػػل الت  كدافػػل الت   كانتسػػاب المعرفػػة،

ف ي ػا  حققػت ا تشػارنا صػر ا الحػالافػا   ارامى الػدًٌ  إف  بإيجػاز كهذ  الدكافل تقكؿ ل ا 
فػػػا ثقافػػػة   ػػػكمًٌ يثير الي  مقكمػػػات الت ػػػكاػػػكح  ؿًٌ نيػػػبً  كامتينػػػت ،كاسػػػل المػػػدل اكأدبي ػػػ
 ،ارامى الػدًٌ    ػد تعريػؼ ؼ البحػثتك  ػكمف أجػؿ هػذا  ،اليكماٌ  هـمعجمك  قيف،طً اال   

  .كأ سامها ك شيتها،
 :  ا:رام  يعر ف الد   أوًلا

، اـ بػ قىػأك  مػؿ يي ، كمع اها الحرفػا "يهعػؿdranة اعصؿ ها نيمة يك ا يٌ  ةلغ 
 ػػات أكربػػا إلػػى معظػػـ لي  dramaة المتػػيخرة  ػػة الالتي ي ػػثػػـ ا تقيػػت النيمػػة مػػف الي  

عامػؿ معهػا  يػى منف الت  فػي ،محيط ػا المسػرحاٌ  النيمة شػائعة فػا كعف  ، الحديثة
ػػػػ ، ا ػػػػده  ،ناتػػػػبه ، ةحرنػػػػة درامي ػػػػ ،درامػػػػا    مػػػػؿه  بػػػػؼ  قػػػػكؿةعر أسػػػػاس الت    ،ضه رٍ  ى
 ظر ا إلػى  ك"إذا (ِ) ."ٌصً ؽ بال   ...إذا ناف ذلؾ يتعي   أدب   ،فف  ،  صراعه  ،معالجةه 
 عف   ،فهػػػا محانػػػاة ،أك حػػػدث ،ةأك حرنػػػ ،هػػػا  مػػػؿدرامػػػا  يػػػى أسػػػاس أ    نيمػػػة

 (ّ)."المحاناة تشتمؿ  يى العمؿ كالحرنة كالحدث
ا الػذم يػركم  صػة  ،الم تج اعدباٌ أك ، ةصكص اعدبي  مف ال    "هك  كعه ةاصطالحا

ليعػػػػػػػػػرض أمػػػػػػػػػاـ مشػػػػػػػػػاهديف  د  عىػػػػػػػػػكهػػػػػػػػػك مي  ،مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػػػكار كاعحػػػػػػػػػداث
كتع ػا ة القديمػة  ػة امغريقي ػذت النيمة مػف الي  خً يهزيكف( أي كالتًٌ  ي ما)بالمسرح،بالسًٌ 

 ة،بمع اهػػا الكاسػػل  يػػى جميػػل اع مػػاؿ اعدبي ػػ)درامػػا(  كتطيػػؽ نيمػػة (ْ)العمػػؿ."
                                                           

كرة، مقاؿ بجريدة الكفد، بتاريخ -(ُ) راما بيف سحر الي ة كاستالب الص   َُِٗ-ٓ-ِِ الدًٌ
راماٌ التًٌيهزيك ي ة كدكرها فا الد  كة امسالمية، ص  -(ِ)  ٔالدًٌ
راما، نامؿ يكسؼ، مجية الهف امذا ٌا ،ص  -(ّ)  ِْفف الدًٌ
راميػػػػػة كالمسػػػػػرحي ة، ص -(ْ) ، كا ظػػػػػرة معجػػػػػـ مصػػػػػطيحات ُُّمعجػػػػػـ المصػػػػػطيحات الدًٌ

 ( drama، مادة)ُُِاعدب، ص 
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  هػػك الع صػػر الػػذم يمثػػؿ خػػارج ، ػػةا درامػػا  يػػى كجػػ  الدًٌ رامى مػػا يجعػػؿ الػػدًٌ  إال أف  
مثيؿ مف خالؿ ز الت  ل كييشاهد بصهت  فعالن فا حيًٌ كالذم ي ب ا أف يير  ،النيمات

نترجمػػػػة  Dramaة  ػػػػة ام جييزي ػػػاالصػػػػطالح فػػػا الي  المحانػػػاة، ك ػػػد  قػػػػؿ هػػػذا 
يهعػؿ( بػالمع ى  -بمع ػى )يعمػؿلنيمػة"دراما"   ػكمٌ كيػرتبط المع ػى الي  (ُ)ة لػ حرفي ػ

قدما  نيمة دراما " يى   دما أطيؽ اليك اف ال ،د  أرسطككهذا أن  ، االصطالحا
ا كهـ يؤد  التا تقدًٌ  ،ات()المسرحي  الم ظكمات  ."كف ـ أشخاصن كلهذا تدؿ  (ِ)أفعاالن

ا أدبي ػالدًٌ   ،ص المسػتهدؼ تيديتػ   يػى المسػرح يػى الػ    ،اراما با تبارهػا مصػطيحن
.ة المؤاد  أك المسرحي  ،  يى اختالؼ تكجيهات  اد ك  أرسػطك أحػد الػرًٌ  كيرل (ّ)ة فعالن

غريػزة فػا  ،المحانػاة بمػا هػا فعػؿ أك حرنػة ف  أ ،رامااعكائؿ فا  قد كتحييؿ الػدًٌ 
ى بهػػا معارفػػ  ز بهػػا  ػػف الحيكا ػػات اعخػػرل، كيتيق ػػام سػػاف م ػػذ طهكلتػػ ، كيتمي ػػ

  يػى أف   كهػذا مػا يػدؿ   ،المحاناة هػا أصػؿ الهػف إف   لذلؾ  اؿ أرسطكة اعكلى،
 .(ْ)لتشمؿ البدايات اعكلى لظهكر ام ساف. راما تمتد  جذكر الدًٌ 

بقػػػدرة ام سػػػاف  يػػػى تػػػرتبط م ػػػذ بػػػد  الخييقػػػة  ،عبيػػػرالت   مػػػف ف ػػػكففػػػف ا رامى كالػػػدًٌ 
راما أشػػمؿ كالػػدًٌ ، ةة كاالجتما ي ػػبيعي ػػك ػػف من ك ػػات بيئتػػ  الط   ،عبيػػر  ػػف  هسػػ الت  

، ة نا ػػػت  يػػػى المسػػػرحاريخي ػػػبػػػدايتها الت   إف  إذ  ،مػػػف ارتباطهػػػا بالمسػػػرح فحسػػػب
كغيرهػػػا مػػػف أ ػػػكاع  ،ة ي ػػػة كامذا يهزيك ي ػػػراما التًٌ دة مػػػف الػػػدًٌ كتكجػػػد اآلف أ ػػػكاع متعػػػدًٌ 

ة التا صكص اعدبي  ها" كع مف ال   ما كا    ، د بهف كاحدكال تتقي   (ٓ)،ةراما المرئي  الدًٌ 
 (ٔ)أك امذا ة." ،يهزيكفأك التًٌ  ،ي ماأك السًٌ  ،ل تمثيالن فا المسرحؤد  تي 
 

                                                           

راما كالمسرح فا الت عييـ، ال ظري ة كالت طبيؽ، ص  - (ُ)  ِّا ظرة الدًٌ
عر، أرسطك، ترجمة دة - (ِ)  ّٖحمادة إبراهيـ، ص فف الشًٌ
رامية، مادة )دراما(، ص  - (ّ)  ُُّا ظرة معجـ المصطيحات الدًٌ
 ُْٔا ظرة فف النتابة امذا ي ة التيهزيك ي ة، ص  - (ْ)
راما التًٌيهزيك يًٌة كدكرها فا الد  كة امسالمي ة، ص  - (ٓ)  ،ُِا ظرةالدًٌ
راما التًٌيهزيك ي ة ، مك ل شمكس - (ٔ)   يكز، الشبنة العالمية.  قد الدًٌ
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 نشأة الدراما:ثان اا:
معظـ  إال أف   ة،الحاارة اليك ا ي   راما فاات حكؿ  شية الدًٌ ظري  دت اآلرا  كال   تعد  

راما لهػػػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػػػة كثيقػػػػػػػػػػة بعبػػػػػػػػػػادة املػػػػػػػػػػ  "أف  شػػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػػدًٌ تشػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػىاآلرا  
ض  يػػػػى عػػػػرى راميػػػػة التػػػػا تي ة الدًٌ فقػػػػد نا ػػػػت المسػػػػرحي   ،Dionysus"ديك يسػػػػيكس"

  ،كميػػػػػػػدياكالني ، راجيػػػػػػػدياالمسػػػػػػػرح احتهػػػػػػػاالن بي يػػػػػػػاد املػػػػػػػ  ديك يسػػػػػػػيكس هػػػػػػػا الت  
كهػك  ،أيثر أميكس""يرجل إلى راج د ا"أصل "الي   أرسطك أف   كيرل(ُ)كدراما."مييي الك 

كنػاف  تقاـ فا مهرجاف اع ياد ل ل " ديك يسيكس"، ،ة صات ال  ائي   كع مف الر  
ف مػػف اعدا  ليػػك  ة يرتػػدكف أث ػػا   يػػامهـ لهػػذا ا صػػات ال  ائي ػػاعفػػراد المػػرافقيف لير  

كمػػف ه ػػا أصػػبح  بيتبػػاع "ديك يسػػيكس"،تشػػبيهنا  )تراجػػكس(جيػػكد الع ز ،ال  ػػائاٌ 
ؽ  يػػػػى طًيػػػػييف،كأي أم الم  ػػػػيف الع ز  "تراجكديا"،اسػػػػـ يطيػػػػؽ  يػػػػى هػػػػؤال  اعفػػػػراد

 (ِ)يديا.راجً كها أصؿ نيمة تى  ة،ي  ا اسـ "تراجكديا"أم اعغ ية الع ز اعغ ية  هسه
ػػ أ هػػا تػػدؿ  ،ةة كاعثري ػػفقػػد أشػػارت الشػػكاهد اعدبي ػػ، "وم ااد ا"ك  أصاال كمم ا  ػػف أم 

كنػػاف  ،أك المهرجا ػػات المعركفػػة باسػػـ"تكمكس"فا أثي ػػا ، يػػى بعػػض الحهػػالت
 ػة تمثػؿ ركف بمالبػس معي  نػا كا يت ن ػ حيػث، ذلؾ يتـ فا جما ات مرحة را صػة

ػػ ػػا كطيػػكرن كحكشن ا ا مختيهػػة، كنا ػػت هػػذ  الجما ػػات تقػػكـ بهػػذ  االحتهػػاالت تنريمن
 .ك يى رأسها ديك يسيكس، لبعض آلهة امخصاب

ة، حيػث اشػتهرت راما مػف خػالؿ فػف المسػرحي  الػدًٌ ة ٌ  د  رفػت الحاػارة المصػري  كً 
ػػتيػػؾ اعسػػطكرة التػػا  ػػد  ، هػػذ  اعخيػػرة بيسػػطكرة "إيػػزيس كأكزكريػػس" راع مت الصًٌ

ػػ كذلػػؾ ،ؿ لتمجيػػد "أكزكريس"مث ػػة فػػا مصػػر تي كنا ػػت المسػػرحي   ،رًٌ بػيف الخيػػر كالش 
ثػػـ  ثػػـ  ثػػكرهـ  يػػى أشػػال  جسػػد ، هػػذا املػػ ،قػػة بمػػكت هاصػػيؿ المتعيًٌ بتقػػديـ الت  

 (ّ).هياٌ ثـ ت صيب  ميننا ليعالـ الس   ،إ ادت  ليحياة

                                                           

راما، ص  - (ُ)  ُّا ظرةفف نتابة الدًٌ
راما التًٌيهزيك ي ة المحيية، ص  - (ِ)  ْْصكرة المرأة اليم ي ة فا الدًٌ
راما التًٌيهزيك يًٌة كدكرها فا الد  كة، ص  - (ّ)  ُْا ظرة الدًٌ
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 الاةة صكر نالت  د  راما إلى  ً ت قسـ الدًٌ  (ُ)راما.ثالثاا:أنواع الد   
ػػػا لهػػػا تبػػػت خصًٌ ني  ،راما التػػػا تصػػػحبها مكسػػػيقىكهػػػا الػػػدًٌ  ةودراماااا م  الم   -ُ يصن

ا اعحػداث ال يػر مبػررة ،ةنيفالـ امثارة البكليسي   التػا لػيس لهػا رابػط  ،كها أيان
ػػػػأم أ    مػػػػا تقػػػػكـ بػػػػ  مػػػػف أفعػػػػاؿ،ك  ،ةخصػػػػي  بػػػػيف الش   ح أك تخهػػػػى أم هػػػػا ال تكاًٌ
يجمػػل راما كهػػا  ػػكع مػػف الػػدًٌ  ،ة(راما االفتعالي ػػ)الػػدًٌ ة ك يػػؿ تع ػػاحػػدث، يمبػػررات ل

 ،ات ال ريبػةخصػي  كالش   ،المثيػرةكا ؼ ز بػالمي ػحيػث تتم ،راجيديا كالنكميدياالت   بيف
كمػػف أمثيػػة هػػذا ، قػػاا تبػػا  المتي   بطريقػػة تشػػد  ، فػػا اعحػػداث المهػػاجئكاال تقػػاؿ 

  (ِ) ب.ات الر  مسيسالت أك تمثييي   ةال كع
 صي  ػد يسػتعيف الػ   "ك، دؿ الكاحػي  الممثًٌ ة أك فييـ يؤدًٌ ها مسرحي   ةودراماون  م   -ِ

كا كلنػػػف  يػػػيهـ أف يظي ػػػ يػػػيف،ف الممثًٌ فػػػا بعػػػض اعحيػػػاف بعػػػدد مػػػ المك ػػػكدراماٌ 
ال ا تهػػت صػػهة "المك ػػك" ،امتيف طػػكؿ العػػرضصػػ ة اعصػػؿ نيمػػة يك ا ي ػػ-كهاكا 

mono المسرح اعكلى   د  بإرهاصاتكالمك كدراما نهف ارتبط  –" بمع ى كاحد
 ،ةهسػػي  العصػػر الحػديث مػل ظهػكر المدرسػة ال    كازدهػر هػذا الهػف فػا ،اليك ػا ييف

 ،ةخصػي  رنيػز  يػى اعمػراض الش  التا رنزت  يى ترسيخ فف المك كدراما فػا الت  
 (ّ)ذلؾ  يى خشبة المسرح . كا عناس، ة ل  سافهسي  كال    ،ةكالعصبي  

تت ػػاكؿ خبػػرات اعشػػخاص  ػػف طريػػؽ  ،رامامػػف أ ػػكاع الػػدًٌ "ة  ػػكع ا ااد   راج  الي   -ّ
ػػػ ،الخػػػكؼ فػػػا  ، اتجػػػة  ػػػف  ال ػػػتهـ بيشػػػخاص آخػػػريفكهػػػذ  الخبػػػرات ، هقةكالش 

 ،ةراجيديا مشا ر إ سػا ي  راع فا الت  ف الصًٌ م  اى ظركؼ خارجة  ف إرادتهـ ،ك د يي 
 بػػيف   راماٌ كع الػػدًٌ ز هػػذا ال  ػػكيتمي ػػ، "ة ة كال يػػر طبيعي ػػبيعي ػػض ليقػػكل الط  أك اسػػتعرا

 ، ػةكالمصائب المركًٌ  ،نباتكال    ،فقد تتجاكز المكت ،ا ميسكية هايت  تنكف دائمن 

                                                           

راما التًٌيهزيك ي ة، مك ل شمكس  يكز - (ُ)  ا ظرة  قد الدًٌ
راما التًٌيهزيك يًٌة كدكرها فا الد كة، ص  - (ِ)  َِالدًٌ
بنة الع نبكتي ة. - (ّ)  ا ظرة مسرحيكف حكؿ العالـ ،مك ل  يى الش 
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ؿ فػػػا خيبػػػة هػػػا تتمث ػػػكلن    ض لهػػػا ام سػػػاف،فها ميلكفػػػة فػػػا حياتػػػ ،التػػػا يتعػػػر  
  (ُ)ؽ مف أجيهايً سالة التا خي فا تحقيؽ الرًٌ  ،ام ساف

مػف أشػرؼ صػكر كهػا  ،مػافة كاحػدة فػا الز  ةحدث ألػيـ يحػدث مػر   اة  أس  الم   -ْ
ع هػػػػا سػػػػاهمت فػػػػا هػػػػدؼ ام سػػػػاف  -إف لػػػػـ تنػػػػف أ ػػػػدمها-ةة الرئيسػػػػالمسػػػػرحي  
 ..كفهـ العالـ الذم يعيش في  ،ائبة لههـ  هس فا محاكلت  الد   ،فالمتمدًٌ 

 سػػػعيدة، راما التػػػا لهػػػا  هايػػػةات أك الػػػدًٌ  ػػػكع مػػػف أ ػػػكاع المسػػػرحي   ةاوم اااد   الك   -ٓ
ة أشػناؿ د  كه اؾ ً ػ،  نة فا النتابةات كالحً خصي  تتطيب مهارة فا تصكير الش  ك 

 ة،ي ػػينً تً كما كالر   ة،كاالجتما ي ػػ ة،ي  خًصػػكالش   ة،ي ػػمً ن  هى كميػػديا الت  لني ا مثػػؿة لينكميػػديا
ةةها كميدي ػػػػراما الني ك"الػػػػدًٌ  ،ارسكنكميػػػػديا الهىػػػػ كميػػػػديا اعخطػػػػا ،ني  ة،ككالعاطهي ػػػػ

ػػنى قصػػد إثػػارة ركح الهي ب ة،ات درامي ػػة لشخصػػي  زلي ػػتصػػكير مكا ػػؼ هى  حؾ اهػػة كالا 
ة بذاتها، أك لشخصي  ، كغالبنا ما تنكف مكا ؼ مستقاة مف المجتمل، المتهرجلدل 

ػػػػفي  رامػػػػاٌ يحػػػػاكؿ المخػػػػرج معالجتهػػػػا فػػػػا  الػػػػب دً  ،  ػػػػد يحػػػػاكؿ مػػػػف خاللػػػػ  اهاٌ نى
 (ِ)االستهزا  م ها."

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

راما كال قد، ص  - (ُ)  َُمف حصاد الدًٌ
راما التيهزيك ي ة كدكرها فا الد  كة، ص  - (ِ)  َِالدًٌ
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 املطلب الثاني
 
 
  ةاللغة اإلعالمي

 
 راما.ًعالقتيا بالد

ل ة محافظة  يػى المسػتكل الهصػيح  ،مفالز   ة لهترة طكيية مف ة العربي  ت الي  ظي  
، لترسخ مههكـ المحافظة  يى ل ة  ،كظهرت الم ابر ك الع العيـ أدا ن كاستعماالن
 ػػة الي   إال أف   بمجاالتػػ  المختيهػة، كاعنػاديماٌ  ،ي افػػا مجالهػا الػػدًٌ  ،القػرآف النػريـ

ا قػد انتسػبت هػف ،عبيػر  ػف الكا ػل بنػؿ تهاصػييةنك ها كسػيية تكاصػؿ كأداة ليت  ل
 الجديػد، خـ ام المػاٌ الػز   ها  ػدما كصػي كمالمح حاارية ،اعخرل حياة جديدة

أك   ػػػػػاة  ،ة كاحػػػػػدةد صػػػػػحيهة رسػػػػػمي  ة مجػػػػػر  كبعػػػػػد أف نا ػػػػػت الكسػػػػػائؿ ام المي ػػػػػ
 ،ات بي كا هػافقد خرجت  يي ا الهاػائي   ،ة كاحدةأك إذا ة محيي   ،ة كاحدةتيهزيك ي  

كاختر ػػت حيػػاة البشػػر كأصػػبحت  كصػػكب،ف نػػؿ حػػدب مػػ  اتهػػاكم ك   ،كبرامجهػػا
ة الكسػػػػائؿ ام المي ػػػػ يث  ػػػػف ل ػػػػةكهػػػػذا مػػػػا اسػػػػتد ى الحػػػػد ،مػػػػف الكا ػػػػل اجػػػػز ن 

ػػػػ هػػػػا مكجػػػػكدة  يػػػػى مػػػػدارع    كمالمحهػػػػا،  ػػػػة ال تشػػػػير إلػػػػى هػػػػذ  الي  "ك،  ا ةالس 
تيتقا معا ي   را ة  بر  ها كسيط تمثيياٌ كلن    رانيب كالمعا ا المعجمية فقط،الت  

، ةكسػائط مرئي ػأك  فقد تنكف   مات، أك نيمات م طك ة منتكبة، ة، المات  د  
  (ُ) يتـ إ تاج معا يها  بر تداكلها بيف اعفراد."

المسػػاحة  (كال  ػػائاٌ  ،كالمسػػرحاٌ  ،كالسػػي مائاٌ  ،راما)التيهزيك اٌ ز الػػدًٌ لحٌيًػػكشػػ ؿ ا
 ،جديػدة  جحػت فػا تسػريب ل ػة كالتا  ة،هذ  الق كات الهاائي   مف بثًٌ  ،النبرل

 ،تػيثيرنا كتػيثرنا كتها ؿ مع  ،اهبط  يى المتيقًٌ ، كمعجمها الخاص ،لها مالمحها
اس تحكلػكا مػف ثقافػة فال  ػ  ،ةقافػة البشػري  ير النبير فا مستكل الث  يهذا هك الت ك"

ػػػ ػػػ، راماثقافػػػة الػػػدًٌ  كرة،اعدب إلػػػى ثقافػػػة الص  ػػػف التهػػػت لهػػػذا  (ِ)" ي ماثقافػػػة السًٌ كمم 
ة التػا ا تقيػت إلػى صػكص اعدبي ػت ػاكؿ ال    حػيفيف إسػما يؿ  ز الدًٌ  دة حكؿالت  

ة بالكسػػائؿ ام المٌيًػػ أف يتػػيثر مسػػتقبؿ اعدب العربػػاٌ  "البػػد   ةيقػػكؿ ة،أ مػػاؿ ف ي ػػ

                                                           

 ٕالتمثيؿ الثقافا بيف المرئا كالمنتكب، ص  - (ُ)
 ِّالمصدر  هس ، ص  - (ِ)
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ؾ تقػرأ أك ر ب  ...كلعي  ر في  كتتيث  فها تؤثًٌ  يهاز،كالتًٌ  ،ي ماكالسًٌ  ،الحديثة نامذا ة
كهػك أدب ، ي مائاٌ أك السًٌ  ،يهازمٌ أك التًٌ  ،تسمل أك ترل ما يسمى باعدب امذا اٌ 

ػػػ نمػػػا يكجػػػد اآلف ر بسػػػر ة هػػػذ  اعجهػػػزة،طػػػكٌ مسػػػرع فػػػا الت   ة مػػػا يسػػػمى بالقص 
 (ُ) ة..."يهازي  كالتًٌ  ،ةي مائي  كالسًٌ  ،ةامذا ي  

 ػػة التػػا كتسػػتخدـ نػػؿ كسػػيية الي   ة،ام المي ػػ اسػػـ مشػػترؾ بػػيف الكسػػائؿ  ػػة كالي  
 ػػة كام ػػالـ فػػا بػػيف الي  ك"الحقػػؿ المشػػترؾ  ت اسػػبها فػػا الكصػػكؿ إلػػى المتيقػػا،

 ػة يع ػكف بعيػـ فعيمػا  الي   اللػة،هػظ كالمع ػى هػك حقػؿ الدًٌ تكايح العال ة بػيف الي  
سػػػػالة ام ػػػػالـ يهتمػػػػكف بامطػػػػار المشػػػػترؾ بػػػػيف مرسػػػػؿ الرًٌ   ك يمػػػػا ، الالتالػػػػدًٌ 

سػػػالة لمشػػػترؾ، كال تسػػػقط الرًٌ حتػػػى يػػػتـ ام ػػػالـ فػػػا هػػػذا امطػػػار ا ،كمسػػػتقبيها
 ػػة اللػػة بػػيف الي  حقػػؿ الدًٌ ، فػػا هػػذا الحقػػؿهػػظ القاسػػـ المشػػترؾ كيمثػػؿ الي  خارجػػ ، 
كالمعركفػة  كسائؿ ام ػالـ ة التا تستخدمها كه ا  تك ؼ   د الي   ،(ِ)كام الـ."

 .كخصائصها ح تعريهها،ل كاًٌ  ة" ة ام المي  بػػ"الي  
:مصطم  الم     .  غ  اللالم   أوًلا

"اعداة التػػا يقػػـك ام الميػػكف مػػف  ة كيػػراد بػػ ة ػػة ام المي ػػيطيػػؽ مصػػطيح "الي  
 ،أك مرئيػة ،مسػمك ة أك ،ة مقػرك ةخاللها بتحكيؿ المعيكمػات كاعفنػار إلػى مػاد  

مػػػف ماػػػاميف تاػػػل فػػػا أشػػػناؿ ف يػػػة  يهػػػا كفهػػػـ كاسػػػتيعاب مػػػا تحميػػػةيمنػػف تيقًٌ 
ػػك يػػؿة  ها ،(ّ)معي ػػة." تنشػػؼ  ػػف الب يػػة ،  ػػةة فػػا اسػػتخداـ الي  "طريقػػة خاص 

ػػػة كالهنري ػػػه ي ػػػالذًٌ  أك الهئػػػة التػػػا ت تمػػػا إليهػػػا، كفػػػا كسػػػائؿ ام ػػػالـ  ،خصة ليش 
ة التػا تعنػس فػا اختياراتهػا الي كي ػ ،ةيظهر الخطاب مف خالؿ المادة ام المي ػ

ػػ ،تقػػديمها كأسػػيكب  (ْ)ة،"قافي ػػكالث   ،ةكاال تصػػادي  ، ةيا ات االجتما ي ػػلماػػمكف السًٌ
العاـ، كها  اسػـ   ة "التا تشيل  يى أكسل  طاؽ، فا محيط الجمهكركها الي  

                                                           

 ِٖهػ، ص ُِْٖمحـر  َّٔالمجية العربية ، العدد  - (ُ)
 ُّْام الـ كالي ة، محمد سيد محمد، ص  - (ِ)
 َِإ تاج الي ة فا ال صكص ام المية، دةمحمكد خييؿ، ص - (ّ)
 ِِمعجـ المصطيحات ام المية، ص - (ْ)
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ة"يطيؽ  يػػى  المي ػػ ػػة امالي  كمصػػطيح (ُ)مشػػترؾ أ ظػػـ فػػا نػػؿ فػػركع المعرفػػة."
كهػػػا ل ػػػة محدثػػػة ليسػػػت ،"الثػػػة ػػػة الث  الي  "ك  ػػػة الكسػػػطى"الي   ةيات م هػػػاة مسػػػم  د  ً ػػ

 ،ة)البػػرامج الحكاري ػػة الماػػاميف ام المي ػػ اجتاحػػت نػػؿ   ،ةبالعامي ػػ كال بالهصػػحى
ػػػ ،ةة...ما ػػػدا البػػرامج امخباري ػػػقافي  كالث   ،ةكاالجتما ي ػػ  ،ةيااػػي  كالرًٌ  نت التػػا تمس 

  (ِ)المقرك ة ."  كنذلؾ ،ة الهصحى المنتكبة ة العربي  ب شر ماامي ها بالي  
التػا تجمػل  ػة الي    كيقصػد بػػػ "،يفًجػ ػة الهى الي  "مصػطيح   ييهػا ه اؾ مف أطيؽك 

تها مػت   ػات الهجي ػةالي   "ظػاهرةك (ّ)ة ل ات فا كسائؿ ام ػالـد  ة ك ً ربي  بيف الع
ة يهزيك ٌيًػػأك الق ػػكات التًٌ  ،كتزايػػد  ػػدد امذا ػػات ،أنثػػر كأنثػػر مػػل ا تشػػار العكلمػػة

 تيجػة أك" (ْ)صػاؿ كام ػالـ الحديثػة."ككسػائؿ االتًٌ  ، تر ػتامكظهػكر ، ةالهاائيًٌ 
ة  كي  ككا ل الممارسات الي   ،اها الحنكماتة الهصحى التا تتب   راع بيف العربي  الصًٌ 

نما استخدـ الػبعض مصػطيح  (ٓ)ة ة العام  ة العصري  كالعربي   ،فا كسائؿ ام الـ
ػػ "ال ثػػر العميػػاٌ  كسػػطى بػػيف  كيقػػل فػػا م طقػػة، حافةالػػذم ظهػػر مػػل ظهػػكر الص 
كه ػاؾ  (ٔ) خاطػب اليػكماٌ أم ل ػة الت   كال ثػر العػادمٌ  ،أم ل ػة اعدب ال ثر اله اٌ 

ػػػػٍف  ػػػػػ ػػػػػة ام المي ػػػػأطيػػػػؽ  يػػػػى الي  مى ة أك"العامي  ،طة"ة مصػػػػطيح "الهصػػػػحى المبس 
 ـيد اعدبا  أكالن فا أ مالهزكع إليها  يى كبدأ ال    ،أك"اعدب العاجؿ"،حة"هص  المي 

إذ نا ػػت ل تػػ  أ ػػرب  ـ،ُْٔٗة "الكرطػػة" ة، نتكفيػػؽ الحنػػيـ فػػا مسػػرحي  اعدبي ػػ
ك ػػػد ال ػػػى  (ٕ)ة. ػػػة الكسػػػطى بػػػيف الهصػػػحى كالعامي ػػػارجػػػة م هػػػا إلػػػى الي  إلػػػى الد  

                                                           

 ّْالتطبيقات، ص الي ة ام المية، المهاهيـ، اعسس،  - (ُ)
 ِٕام الـ امسالما كتن كلكجيا االتصاؿ الجماهيرم، ص  - (ِ)
 ٕٓا ظرة كا ل الي ة العربية فا اك  تطكر كسائؿ ام الـ، ص  - (ّ)
 ْٓالمرجل  هس ، ص  - (ْ)
 بتصرؼ ٖٓ|ٕٓالمرجل  هس ، ص - (ٓ)
(، كا ظرةدراسات ُِ، َِ، ُّكينبيديا المكسك ة الحرة، كل ة ام الـ العربا، ص) -(ٔ)

 ْْفا الهف الصحها، إبراهيـ إماـ، ص 
 ِٖا ظرةام الـ العربا الجديد مف بالغة النيمة إلى ثقافة الصكرة، ص  -(ٕ)
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ة مػػػػػاة العربي ػػػػػة"معاراػػػػػة شػػػػػديدة مػػػػػف  بػػػػػؿ حي  ػػػػػة ام المي  اال تشػػػػػار الكاسػػػػػل "لي  
، ة فػػػا كسػػػائؿ ام ػػػالـ ػػػات اعج بي ػػػالػػػد ا يف إلػػػى القاػػػا   يػػػى الي   ،الهصػػػحى

 ،ةليماػاميف ام المي ػ ات بالهيم ػة النبػرلما ي ي ػزت هػذ  الي ػة فػا فتػرة الث  مي ػتك 
ات ما ي ي ػكفػا  هايػة الث   ة،كالمكسيقى المصػري   ،ةي مائي  كاعفالـ السًٌ  ،كالمسيسالت

ػ فػا كسػائؿ ،ة الهصحىلي ة العربي   لكحظ تقهقر نبير ػام ػالـ خاص   ،ةمعي  ة الس 
 (ُ)ة ات العامي   ة "الكسطى" كالي  لي   كصعكد الفت ،ةكالبصري  

  (2) .غ  اللالم   ثان اا: خصائص الم  
  ،كالمعاصرة،كالمال مة،الكاكح الي ة ام المية بخصائص أهمهاة تميزت

  كالقابيية ليتطكر. كاالتساع، كالمرك ة، كاالختصار، ،اذبيةالجى ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٖٓا ظرة كا ل الي  ة العربي ة كمالمحها فا اك  تطكر كسائؿ ام الـ ص  -(ُ)
الي  ة ام المي ة ة المهاهيـ ، اعسس، الت طبيقات،أ.دةسػاما الشػريؼ، دةأيمػف م صػكر  -(ِ)

ا ظرةالي ة  ْٕ-ّٕ، كا ظرةالعربية ل ة ام الـ ، بدالعزيز شرؼ، ص ّٗ-ّٖ دا، ص 
، كأثػػر َِٔ-ِٗٓ، كدراسػػات فػػا الهػػف الصػػحها، ص ْٕ-ّٕالعربيػػة ل ػػة ام ػػالـ، ص 
 ْٗ|ٖٔالمسمك ة كالمرئي ة فا الي ة العربي ة صكسائؿ ام الـ المقرك ة ك 
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 ةناعة املعجمي

ػػػػتجػػػػاكزت  ، ة فػػػػا  مػػػػؿ المعجػػػػـمطي ػػػػالحػػػػدكد ال    ة المعاصػػػػرةالمعجمي ػػػػ  ا ةالصًٌ
 مػػػػة فػػػػا إ تػػػػاج المعجػػػػـ المعاصػػػػر،ات منا ػػػػة متقدًٌ ق ي ػػػػكالتًٌ ن كلكجيػػػػا كاحتيػػػػت الت  

ػػػ ػػػات الجديػػػدة، كظهػػػرت المنكًٌ  كالمقػػػرؤة، كألهػػػاظ  ،مك ةكالمسػػػ ،ةكرة المرئي ػػػنالص 
 ،الكا لالتا ي تجها  كاعلهاظ المستحدثة، كمصطيحات العيكـ كاله كف الحاارة،
، ةكالدي ي ػػػػ ،ةكالعسػػػػنري   ،ةكالثقافي ػػػػ ،ةاعحػػػػداث االجتما ي ػػػػ-بنػػػػؿ د ػػػػة-كت سػػػػجها

 ، ػت مصػادر المعجػـ المعاصػركغيرها مػف اعحػداث، كلهػذا ت ك   ة...ام المي  ك 
جػػا  فػػا معجػػـ  ،مصػػادرال أهػػـ هػػذ   اػػمف ككسػػائي  المعركفػػةكيػػدخؿ ام ػػالـ 

ة هػػذ  الدراسػػة أف رك ػػا فػػا جمػػل مػػاد  "ك ةة المعاصػػرةألهػػاظ النػػالـ فػػا العامي ػػ
ـ   ،ة المعاصػػرة تمثػػيالن صػػاد ناتمثػػؿ العامي ػػ ،ف مصػػادر مت ك ػػةتنػػكف مػػ جمعهػػا  تػػ

، كأحمػػػػد اعب ػػػػكدمٌ   بػػػػدالرحمف ةاب مشػػػػهكريف مثػػػػؿت ػػػػة لني مػػػػف النتابػػػػات العامي ػػػػ
كاعمثػػػػػاؿ  الجمهكريػػػػة،ك  ،كاعخبػػػػػار ،عهػػػػراـا ةكالصػػػػػحافة اليكميػػػػة مثػػػػػؿ ،رجػػػػب
اس فػا حيػاتهـ د  يػى ألسػ ة ال  ػالتػا تتػرد   ،كاعمثاؿ المػاثكرة ،ة المشهكرةعبي  الشٌ 

 (ُ)يهزيػكف."ما يػيتا فػا بعػض بػرامج امذا ػة كالتًٌ  ،كيااؼ إلى هذا ،المعاصرة
يستكجب أف  بدأ بتعريؼ المعجـ  ة المعاصرة، ا ة المعجمي  كالحديث حكؿ الصًٌ 

 كمراحيها. كأسبابها، ة   د العرب، ا ة المعجمي  ك شية الصًٌ  ا،كاصطالحن  ل ةن 
: المعجم لغ   ا.أوًلا    واصطالحا

، حػػكؿ مع ػػى امبهػػاـ كال مػػكضتػػدكر داللػػة مػػادة )ع ج ـ (  ةعجاام لغاا الم   -أ
ف نػػػػاف  ربػػػػاٌ الػػػػذم ال ييهًصػػػػح كالييبىػػػػيًٌفي ن كاع جػػػػـة  يقػػػػاؿ ليبهيمػػػػةةك  ،المػػػػ  كا 
مػػػتي النً هػػػا ال تػػػتنيـ،  جمػػػا  ع    ػػػةكأٍ جى ةذهبػػػتي بػػػ  إلػػػى العيٍجمى ة ، كأ جمػػػتي تىابى

                                                           

 ٓمعجـ ألهاظ النالـ فا العامي ة المعاصرة، المقدمة، ص  - (ُ)



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ

نَاعة امُلعَجميَّةما ر  الصِّ

عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿ِّٓٗ﴾ 

، ـهةأم ابه كبىػػػ أبهمػػػتي ػػػ ػػػٍف لػػػـ يهصػػػح بشػػػا  فقػػػد أ جمػػػ  ؿ  نيػػػ، ك مقهػػػؿ ميٍعجى  (ُ)."مى
مى ية ىق طىػػػ ي، ك ػػػاؿ ابػػػف ج ػػػاة ـى جى  ٍ كيقػػػاؿة"أى  ٍلػػػتي  النتػػػابى ك ىج  ٍمػػػتي النتػػػابى أىزى أٍ جى

ػػ تسػػمية هػػذا ال ػػكع  كمػػف ه ػػا جػػا " (ِ)يب كامزالػػة."اسػػتعجام ، كتسػػمى بهمػػزة الس 
ػػا ع  ػػ ػػا إم   ة(،)الحػػركؼ الهجائي ػػ   مرتػػب  يػػى حػػركؼ المعجػػـمػػف النتػػب معجمن

م ا ع    في  مف ما  اؿزى فهك معجـ بمع ى مي     د أزيؿ أم إبهاـ أك غمكض م  ،كا 
بهاـ." مكضو غي   (ّ)كا 
االم   -ب مقرك ػة  ،نتػاب ياػـ أنبػر  ػدد مػف مهػردات الي ػة"هػك ةعجم اصاطالحا

ا بة ترتيبناكتهسير معا يها،  يى أف تنكف مرت   ،بشرحها إم ػا  يػى حػركؼ  ،خاصن
 ، ػػػةنيمػػػة فػػػا الي   المكاػػػكع، كالمعجػػػـ النامػػػؿ هػػػك الػػػذم ياػػػـ نػػػؿ  أك  ،الهجػػػا 

ف مكااػػػػل كشػػػػكاهد تبػػػػيًٌ  ،مصػػػػحكبة بشػػػػرح مع اهػػػػا كاشػػػػتقا ها، كطريقػػػػة  طقهػػػػا
ػػػػك (ْ)اسػػػػتعمالها." فيػػػػ  كال غمػػػػكض، كهػػػػك  باسػػػػـ آخػػػػر الشػػػػؾ  ت المعػػػػاجـ مي  "سي

القػػكاميس  سػػبة إلػػى القػػامكس المحػػيط ليهيػػركز آبػػادم، كمع ػػا ة البحػػر المحػػيط، 
ػػ حتػػى أصػبح مرادفنػػا لنيمػة معجػػـ،  ،امؿ، كاشػتهر هػػذا االسػتعماؿأم الكاسػل الش 

  (ٓ)ها."ة نيًٌ  كي  كأصبح يطيؽ  يى المعاجـ الي  
 
 

                                                           

 )ع ج ـ( ِِٕٖ-ِِٖٔ|ْلساف العرب،  - (ُ)
 ٕٓ|ّالخصائص،  - (ِ)
 َِ-ُٗص ا ة المعجـ الحديث، ص  - (ّ)
ػػػحاح ، ص  -(ْ) ، المعػػػاجـ ُِ|ُالعربػػػٌا  شػػػيت  كتطػػػكر ،  ، كا ظػػػرةالمعجـّٖمقدمػػػة الصًٌ

 ُِٓ، البحث الي  كٌم   د العرب، ص ُٖالعربيىة دة بدالسميل محمد أحمد، ص
، كا ظػػرة المعجػػـ العربػػٌا، دة ػػد اف الخطيػػب، ُْ|ُالمعجػػـ العربػػٌا  شػػيت  كتطػػكر ،  -(ٓ)

 َِ، كمعجـ المعاجـ العربٌية، يسرم  بده، ص َٓ-ْٖص 
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 .(1) رب     الع  م   عج  نال  الم  ار خ الص   ي   -ثان اا
ػػػػنا ػػػػت البػػػػدايات  فػػػػا  ،المعجػػػػـ العربػػػػاٌ رة لصػػػػ ا ة اعكلػػػػى كامرهاصػػػػات المبنًٌ

ػػ كي ػػسػػائؿ الي  الر   ػػا  دة،أصػػحابها مكاػػك ات محػػد   ت ػػاكؿ ، يرةة الص  كنا ػػت  ران
ػ كي ػسائؿ الي  "كنا ت هذ  الر   ف،لمجاؿ داللا معي    يرة هػا الخطػكة اعكلػى ة الص 

ػػػػالتػػػػا مه ػػػػد بصػػػػ ا ة  لعربػػػػا  كظهػػػػر االهتمػػػػاـ ا(ِ)" هػػػػكر المعػػػػاجـ.بيؿ لظت الس 
كمعػاجـ الهقػػ ، كنتػػب ، ةغريػػب القػػرآف، كغريػب الحػػديثالمعجػـ مػػف خػالؿ نتب

تػػػػب امفػػػػراد كني  يػػػػداف كالمكااػػػػل،كادر، كنتػػػػب البي كال  ػػػػ تػػػػب الحيػػػػكاف، ػػػػات، كني الي  
 (ّ)هات.تب الصًٌ كني  تب اعب ية،ث ية كالجمل، كني كالت  
يػاف كبى  نر المع ى،الاة"ذً ة كظائؼ حصرها المعجميكف فا الت  د  عً بً المعجـ يقكـ ك 
المعيكمػػات ك  ،يصػػيؿ االشػػتقا اٌ الت  ك الهجػػا ،  أك سػػـ اممالئػػاٌ الر   ، كتحديػػدطػػؽال   

ػػػ كتتهػػػاكت  ة،ة، كمعيكمػػػات االسػػػتعماؿ، المعيكمػػػات المكسػػػك ي  حكي ػػػة كال   رفي  الص 
ؼ، كتختيػػؼ نػػذلؾ فػػا ترتيبهػػا مػػف المعػػاجـ فػػا اختياراتهػػا مػػف بػػيف هػػذ  الكظػػائ

ة كتي  نيز  يى الجكا ب الص  الت ر  ،كيااؼ الهتمامات المعجـ (ْ)ة."حيث اعكلكي  
ػ كي ػرنيز  يى جكا ب لي كالت   ،ةحكي  ة كال   رفي  كالص    الحقيقػة كالمجػاز،ةة مثػؿة خاص 

ة المعاصػػػػػػرة  كي ػػػػػػؼ  يػػػػػػى االسػػػػػػتعماالت الي  عػػػػػػر  كالت   ض ليمصػػػػػػطيحات،عػػػػػػر  الت  ك 
حيػػػث يبقػػػى  ،اللا مػػػف أهػػػـ الجكا ػػب فػػػا صػػػ ا ة المعجػػـالجا ػػػب الػػدًٌ  كيظػػؿ(ٓ)

 أهػػػـ أهػػػداؼ المعجػػػـ، ،كتطكرهػػػا ،كسػػػيا اتها ،كشػػػكاهدها ،رصػػػد دالالت اعلهػػػاظ
  (ٔ)."ؿ الهتماـ المعجماٌ اعك   "المع ى هك المحؿ  يبقىك 

                                                           

 ،ِٕ-ِٓيخ صػػػ ا ة المعػػػاجـ ا ظرةصػػػ ا ة المعجػػػـ الحػػػديث، ص ليمزيػػػد  ػػػف تػػػار  -(ُ)
 ٓٔ-ّٔ، كالبحث الي كٌم   د العرب،ص ٖٗ-ّٗكالبحث الي كٌم   د اله كد ص

 َّ|ُالمعجـ العربٌا  شيت  كتطكر ،  - (ِ)
اللة، ص  - (ّ)   ٖٓ-َٓا ظرةالمعجـ العربٌا ك يـ الدًٌ
  ٓكالداللة، دة  يد الطيب، ص ، كا ظرة المعجـُُٓص ا ة المعجـ الحديث، ص  -(ْ)
 ْٓ-ّٖا ظرة المعجـ العربٌا ك يـ الداللة ، ص  - (ٓ)
 ُُٔالبحث الي كٌم   د العرب، ص  - (ٔ)
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 (ُ)ةعجم لند العربأسباب صنال  الم  ثالثاا:
، حػػفشػيكع الي   ، كأبرزهػاصػ ا ة المعجػـ العربػاحػافزنا له ػاؾ  ػد ة أسػباب نا ػت 

حسػػػاس العػػػرب باػػػياع جػػػز  اػػػخـ مػػػف الث ػػػ، ك ة ػػػة العربي ػػػتقػػػاف الي  إك ػػػدـ  ركة ا 
بػػكم كالحػػديث ال    بػػركز الحاجػػة إلػػى فهػػـ القػػرآف النػػريـ،، ك ة ػػة العربي ػػة لي  اليهظي ػػ
 ةثرة المتعيميف فا العكاصـ العربي ػكن ،ـعي  شيكع الت  ، ك عر الجاهياٌ كالشًٌ  ،ريؼالش  

مػػػف  امسػػػالماٌ  ؿ المجتمػػػل العربػػاٌ تحػػػك  ، ك دكيفسػػهكلة النتابػػػة كالت ػػ،ك ةكامسالمي  
 مجاالت المعرفة.ال يليؼ فاكامتجا   حك الت  ،االستقرار إلى ؿ ق  حياة الت  

   :م   عج  نال  الم  مراحل الص   رابعاا:
 مرحيػػػػةةالمرحماااا  األولااااىمتعػػػػددة،مػػػػر ت الصػػػػ ا ة المعجميػػػػة العربيػػػػة بمراحػػػػؿ 

 (ِ)ام سػػاف ؽً ٍيػػكخى  ،كالحيػػكاف ،بػػاتيليؼ فػػا ال   الت ػػمثػػؿ رسػػائؿ  ةةسػػائؿ الي كي ػػالر  
هػػػا تجػػػاكزت المكاػػػكع الكاحػػػد إلػػػى ز بي   كتتمي ػػػ المعػػػاجـ المكاػػػك يةةوالثان ااا :

ػػز دة، مكاػك ات متعػػدًٌ  الػػبعض  ايهلػػذلؾ يسػػمًٌ  المكاػػكع، أك ، يػػى المع ػىكترنًٌ
ػػػريب المي بػػػة"أك"ال ى ك  بى "المعػػػاجـ المي  ثػػػات مثي  كأشػػػهرهاة "باصػػػطالح القػػػدما ،  ؼ   صى

ػاًسػبيػد القى ؼ عبػا  ي    ريب المصى كال ى  ،بطري  ي   ر  كًسػ  ػةً الي   قػ ي "فً ، كنتابـال  ـ بػف سى
ػػخى كالمي  ، عػػالباٌ يث  لة ربي ػػالعى  ػػًرؼ  مكاػػك اٌ  معجػػـ أنبػػر  كهػػك يدى ص البػػف ًسػػص   ي

ة هظي ػ ت مدارس المعػاجـ الي  كت ك   ةةهظي  عاجـ الي  المى والثالث : (ّ)ةالعربي   فا تاريخ
 الاةكا حصر  شاطها فا الت  

كسار  يى درب   دد مف كبدأت  يى يد الخييؿ بف أحمد  :وي   المدرس  الص  -أ
المحػػيط فػػا ، ك رمٌ  ػػة لوزهىػيب الي  كتهػػذً  ،الاٌ المعػاجـ م هػػاة البػارع عبػػا  يػػا القىػ

  (ْ) .يدى حيط اع ظـ البف سً ـ كالمي حنى كالمي  ،ادب بف  ب  احً  ة ليص  الي  

                                                           

اللة، ص  -(ُ)  ٕٔ-ٔٔالمعجـ العربٌا ك يـ الدًٌ
 َُٖ-ََُ|ُليمزيد مف  ماذج الر سائؿ الي  كي ة ا ظرة المعجـ العربا  شيت  كتطكر   -(ِ)
اللة، ص  - (ّ)  ّٕالمعجـ العربٌا ك يـ الدًٌ
 كما بعدها. ُٕٔ|ُالمعجـ العربٌا  شيت  كتطكر ،  - (ْ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِٓٗٔ﴾ 

 اعلهبػػائاٌ  رتيػػب الهجػػائاٌ كتعتمػػد المدرسػػة الت    :قم بااات اليجائ  اامدرساا  الي  -ب
ػػكمي  ،يػػدرى  ػػة البػػف دي رة الي  مهىػػجى ة حسػػب أكائػػؿ النيمػػات، كمػػف أشػػهرها  ، ػػةؿ الي  جمى

 (ُ) سارً  ة البف فى يس الي  ايً قى مى ك 
 حسػػب الحػػرؼ اعخيػػر،  ػػكمٌ كتعتمػػد فػػا ترتيػػب الجػػذر الي   مدرساا  القاف اا :-ج

 ،كر ظي بف مى اف العرب السى كلً  ،ا ااغى يص  كالعيباب ل، رمٌ كهى يجى  ة لاج الي  كأشهرهاة تى 
 (ِ)  بيدمٌ ليز  ركس اج العى تى ، ك يهيركزآبادم امكس المحيط لكالقى 

دما  الػػذيف كمػػف أبػػرز القػػحسااب أوائاال الكممااات: ري ااب اليجااائي  مدرساا  الي   -د
كهػػػذ  المدرسػػػة فػػػا معجمػػػ  أسػػػاس البالغػػػة،  مخشػػػرمٌ الز   رتيػػػبةالتزمػػػكا بهػػػذا الت  

كجا ت معاجـ اليسك ييف م تمية  ة الحديثة لسهكلت ، كي  الي   ا تهى أثرها المعاجـ
  (ّ)ا ا ستى س البي طري المحيط لبي حيط معجـ مي لهذ  المدرسة، ك يى رأسها 

مػػف أهػػـ " الااوج ز -الوساا ط -معاااجم مشاارولات المجمااع المغااوي"الكب ر -ه
 متميػػز، كمػػ هج ل ػػكمٌ  ة جديػػدة،ل كي ػػ لػػ  أهػػداؼ المحػػاكالت لكاػػل معجػػـ ل ػػكمٌ 

 رتيػػبلػػكجيز" بالت  ا -الكسػػيط-ة"النبيرك ػػد التزمػػت معػػاجـ المشػػرك ات المجمعي ػػ
ؿ  يػػػػى البعػػػػد ز اعك  حيػػػػث رن ػػػػ ، ػػػػكمٌ  ػػػػاكؿ الي  الت  مػػػػل اخػػػػتالؼ مػػػػ هج  اعلهبػػػػائاٌ 

ا ا كت ػاكؿ الث ػ ،القيػد الزم ػاٌ  كتجػاكز كاهد،كسل فا الش  يصيؿ كالت  كالت   ،اريخاٌ الت  
د، نمػػا ب كالمكل ػخيؿ كالمعػر  ، كالػػد  يحاتمصػطالك  ،ة ػة فػا مجاالتهػػا الحاػاري  الي  

ػػػػ  ػػػػالكة  يػػػػى اهتمامػػػػة بجػػػػكاز االستشػػػػهاد بي ػػػػة  كرة،أاػػػػاؼ االستشػػػػهاد بالص 
الػث  يػى تقػديـ الث  حػرص ة، ك أك مػا يعػرؼ بي ػة الحيػاة العام ػ ،كائؼ كالمهػفالط  
  (ْ)ميفاشئة كالمبتدئيف مف المتعيًٌ ـ لي   تقد   ة فصيحة بسيطة كااحة، كي  ة لي ماد  

                                                           

 ُٓٓ-ُْٓا ظرة المعجـ العربٌا ك يـ الداللة، ص  -(ُ)
، ُُٕكمعجػػـ المعػػاجـ العربي ػػة، ص ، ْٔٓ|ِمعجػػـ العربػػٌا  شػػيت  كتطػػكر  ا ظػػرة ال -(ِ)

 ُٔ|ُلمعجـ العربٌا كتداخؿ اعصكؿ الي كي ة كأثرها فا ب ا  ا
 ٕٖٓ-َٓٓ| ِا ظرةالمعجـ العربٌا  شيت  كتطكر ، - (ّ)
، كا ظرة المدارس المعجمي ة دراسة فا الب ي ػة ِٓ-ْٕص ا ة المعجـ الحديث، ص  - (ْ)

 ُِِ- ُِْ، كالمعاجـ العربي ة المج  سة، ِّٗ-ّٓٔالترنيبي ة، ص 



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ

نَاعة امُلعَجميَّةما ر  الصِّ

عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿ِٕٓٗ﴾ 

ا: الص     رة.اص  ع    الم  م   عج    الم  نال  خامسا
لمعركفة م ذ القػدـ إلػى صػكرتها  كية مف صكرتها المنتكبة االي   رت المعاجـتطك  
، "المعجػػـ الػػكر اٌ  ه ػػاؾنػػاف المعجػػـ ف كهػػك شػػنؿ جديػػد مػػف أشػػناؿ ،ةلنترك ي ػام

فػػػا أك فػػػا صػػػكرة مدمجػػػة، أك   يػػػى  ػػػرص ماػػػ كط،ؿ كالمسػػػج  ، كاملنترك ػػػاٌ 
ػػ (ُ)" .شػػنؿ صػػكتاٌ   يػػى نثيػػر ة فػػا هػػذا العصػػر مٌيًػػ ا ة المعجى كا تمػػدت "الصًٌ
 ،سػػل لمصػػطيحات العيػػكـيت   ،التػػا تحتػػاج إلػػى ب ػػا  معجػػـ حػػديث ،مػػف اعمػػكر

اس فػا حيػاتهـ التا يستخدمها ال  ػ ،الالت الحديثةكألهاظ الحاارة، كالع اية بالدًٌ 
                             (ِ)ة."اليكمي  

ػػ ػػكتق ي ػػآليػػات  ،ة المعاصػػرة ا ة المعجمي ػػكيػػدخؿ اػػمف الصًٌ ة كرة المرئي ػػات الص 
ة، ا تقيػػػت بهػػػا مػػػف  ػػػالـ كالمسػػػمك ة كالمقػػػرؤة، بمػػػا تحميػػػة مػػػف شػػػح ات تعبيري ػػػ

ػ مثييػاٌ ؿ   د المؤلؼ، إلى  ػالـ اعدا  الت  ص اعك  ال    يػيف، خكص كالممثًٌ   ػد الش 
الن لهػػػا فػػػا كا عػػػ  المعػػػاش، كهػػػذا كمسػػػجًٌ  ،دناككصػػػيت إلػػػى المتيقػػػا محانينػػػا كمقيًٌػػػ

ة اس فػا حيػاتهـ العادي ػبراهيـ أ يس بقكل ة" ييجي نثيػر مػف ال  ػالت حكؿ كصه  د إ
كفػػػرارنا مػػػف االسػػػتعماؿ ،  ييػػػرإلػػػى الخػػػركج باعلهػػػاظ  ػػػف ميلكفهػػػا رغبػػػة فػػػا الت  

ػػ جييػػة رغبػػة فػػا زيػػادة الكاػػكح كالت   ،ائل، كمػػا  ػػد يصػػاحب  مػػف ميػػؿ أك سػػيـالش 
ؾ  ػػكع مػػف اكيشػػيل ...كه ػػهػػ  حتػػى يػػذيل اعلسػػ ة كاعسػػماع تتيق   كتظػػؿ   اللػػة،ليدًٌ 

ر إليػػػ   ظىػػػكيي ، ام جػػػاب اسرافػػػة كيصػػػادؼ مػػػف جمهػػكر ال  ػػػز بالط  المجػػاز يتمي ػػػ
 ػػػػرائح اعدبػػػػا   ؽ   ػػػػ ت ػػػػكذلػػػػؾ مػػػػا تته،    ػػػػكع مػػػػف االبتنػػػػار كاالختػػػػراع يػػػػى أ  ػػػػ

في حرفػكف  ،هكة مػف أصػحاب البالغػة حػيف يعمػدكف إلػى اعلهػاظكالص   ،عرا كالش  
 ،ةرامي ػصػكص الدًٌ فػا ال    كهذا الكا ػل (ّ)إلى مجاؿ آخر ."  صدو  ك بها  ف  مدو 

ائل، رغبة فا الت يير، كمخالهة لالستعماؿ الش   ،كفهاج باعلهاظ  ف ميلالتا تخر 
 كصػػهها البالغيػػكف جديػػدة، ةتكليهػػات تعبيري ػػ كتبتنػػرصػػياغات جديػػدة،  تػػدعكتب

                                                           

 ّٓص ا ة المعجـ الحديث، ص  - (ُ)
 ٓٓالعرٌبا بيف المااا كالحاار، ص  المعجـ - (ِ)
 ُُّ-َُّداللة اعلهاظ، ص  - (ّ)
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 ة فػػػا مصػػػر،فػػػا تشػػػنيؿ االسػػػتعارة فػػػا ل ػػػة الحيػػػاة اليكمي ػػػ قػػػافاٌ "بالع صػػػر الث  
اس جميعنػػػا فػػػا معظػػػـ ة ت ػػػتظـ حيػػػاة ال  ػػػخاطػػػب اليكمي ػػػكاالسػػػتعارة فػػػا ل ػػػة الت  

ة، كفيمػػػا  ة فػػػا حػػػديثهـ كأفنػػػارهـ، كفػػػا أمثػػػالهـ العامي ػػػفهػػػا متاػػػم   اعك ػػػات،
يتـ  قي   )أفالـ، مسيسالت، إ ال ات،...،نؿ ذلؾيشاهدك   مف كسائؿ ام الـ 

كال  كاصػػػؿ،هػػػاهـ كالت  الت   ة ل ػػػةة المصػػػري  هجػػػة العامي ػػػة، حتػػػى صػػػارت الي  بالعامي ػػػ
 ،ة مػػػف تعػػػابير كمصػػػطيحاتة المصػػػري  العامي ػػػ تتاػػػم   يخهػػػى  يػػػى أمٌو م  ػػػا مػػػا

  ات الهصحى،مما يقؿ فا الي   ،ر د    كالت  هن  خرية كالت  كالس   ، ابة كالمرحتحمؿ الد  
 د أحدثكا تهجيرنا ليهجتهـ بما يهعيك   مف  ،العكاـ فا مصر لقكؿ بيف  ك ستطيل ا

فا ص ا ت   ةكي تما معجـ ل ة الحياة اليكمي   (ُ)تكليد معاف جديدة لولهاظ...،"
  .رغـ أخطا  الجمل كالترتيب اعلهبائاٌ  رتيب الهجائاٌ ى مدرسة الت  إل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 فا ل ة الحياة اليكمية بمصر،شبنة اآللكنة. الثقافا فا تشنيؿ االستعارة  الع صر -(ُ)
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 ما رًجت ة يفعجمي

 
 املصرية راماو الد

 ،كجمػؿ ة مػف ألهػاظ، ػة الحيػاة اليكمي ػي  معجػـ "لسػج   فا هػذا الهصػؿ مػا جمل الباحثي 
أصػػػػبحت مػػػػف  ، كالتػػػػابمختيػػػػؼ أ كا هػػػػا ةراما المصػػػػري  جتهػػػػا أ مػػػػاؿ الػػػػدًٌ  بػػػػارات رك  ك 

–  ػ  المعجػـ ؽ مػا سػنت ككث ػ لػة،اك ، كلها دالالت معركفة متدماٌ مهردات الكا ل اليك 
ة مػػف كا تمػػد التكثيػػؽ  يػػى المصػػادر المرئي ػػ -راما  ممػػا ركجتػػ  الػػدًٌ رغػػـ إشػػارت  إلػػى أ  ػػ

ػ كا ػل ذانػػرة اعرشػػيؼ اله ػػا رامىا  ػػت هػػذ  المصػادر مػػا بػػيف ك ػػد ت ك   ة،خاص  أ مػػاؿ الػػدًٌ
مهػػػػردات ،نما ا هػػػػرد المعجػػػػـ بإاػػػػافة ، كالمسػػػػرحي ةةكال  ائي ػػػػ ،كالسػػػػي مائي ة ،ةالتيهزيك ي ػػػػ

ػػػ ،المختيهػػػة البػػػرامج، ك يهزيػػػك اٌ جػػػ  ام ػػػالف التًٌ كترانيػػػب مػػػا رك   نمػػػا رصػػػد ارتكف، كالنى
ممػػػا جػػػا  مرتبطنػػػا  الصػػػهات الشخصػػػية كاعخال يػػػةالمعجػػػـ المتػػػداكؿ كالمشػػػهكر مػػػف 

ك ينا ترتيبنا مكاػ"  المصري ة راماجت  الدًٌ رك   "ما بت محتكل مكادك د رت  ، راماٌ بالعمؿ الدًٌ 
 ةبعنا م هج معاجـ المكاك ات ت  مي 

:ما رو     الس نمائ  : اليمحز ون   والذال    و  رماجيو الد   أوًلا
اد ر ك إ  ر إ  ب ص  أ   -1 ػمػزيج مػف االستهسػار كالت  ة  او و وم  القائػؿ ال يثػؽ  يع ػا أف  ك ، بعج 

كتسػػػاكم  ، ْٖ|ؿ ح م .ا(امى رى جتػػػ  الػػػدًٌ )رك   ،فػػػا تهسػػػيرات شػػػخص مػػػا لمك ػػػؼ معػػػيف
ر وًل  م د ر ك كلهـة  راما)، ة ل ها الت بريرات(ُ)ًل  أ ب ص   ْٕٗ(. ؿ ح م|رك جت  الدًٌ

 ٗٗ|ؿ ح م .(ارامى ت  الدًٌ جى )رك  ، كؼية ترحيب بالاًٌ ة تحي  (ِ)يب  ا الن  ارن  ا ز  ن  ح  إ   -2

                                                           

هذا الترنيب شائل فا ال صػكص الدراميػة ام الميػة، كأكرد المعجػـ  ػددنا م هػا مثػؿة *-(ُ)
كالبيػ ش، ال شػ ي  كال مشػ ي ، ال فػا الطػكر كال فػا الطحػيف، ال البيرد كال بيصػد، ال بػيهش 

 ػػػافل كال شػػػافل، ال كرا  كال  دامػػػ ، ال يػػػكدم كال يجيػػػبة ال  يمػػػة كال شػػػيف لػػػ ،...ا ظرةؿ ح 
 َْٖم|
*كرد  يػػػى لسػػػاف شخصػػػية  سػػػائية فػػػا مسػػػرحية "ريػػػا ك سػػػني  " هػػػا اله ا ػػػة سػػػميحة -(ِ)

ػا ُْٖٗاؿ، إ تاجة تكفيؽ، تيليؼةبهجت  مر، إخراجة حسيف نم ـ، كيسخدـ المصريكف أيان
ي هتػؾ بػال با، كأحيا نػا يقكلػكفة دخييػؾ إف لػـ تعمػؿ نػذا،   بارة  "دخييؾ ال با"ة تعبير يع ا حى

 َِِأم أستحيهؾ أف تعمي ." امكس العادات كالتقاليد ، ص 



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ََِٔ﴾ 

د ػكة لت ػاكؿ  ليمزاح، شجيل،د المعا ا حسب السياؽ ليت  لهظ متعدًٌ  ة(ُ)اد   ي  إ   -3
ا فػػػا ي ًػػػدًٌ كا ً  ،َُٔ-َُٓؿ ح م | ا(رامى تػػػ  الػػػدًٌ جى ك  ...)رى شػػػراب أك حك طعػػػاـ أك 

  َُٓ. ؿ ح م|(ِ) (ت  الميدياجى تعبير ساخر رك  ) ،ايؼالهى 
كلهػػػظ مسػػػتحدث يع ػػػا ، كيقػػػاؿ ليجبػػػاف هػػػك الحيػػػكاف المعػػػركؼ، ة(ّ)بن ااار  أ   -4

 صػؼ ة أم " صػؼ أر ػب" ةكرجاؿ اع ماؿ مثؿ ،ارج  م  الت  يقسًٌ  ،المييكف ج ي 
  َُٖؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ رك  ) ،مييكف

اام ااط  ا -5 ػػال تصػػدًٌ  ة(ْ)يوخ  اف  ن ن ااع م   ،مػػف الحػػديثر أك المنػػر   ،ؿع رأسػػا بالممًٌ
تػػػػ  ركج  ) ،تعػػػػرض لػػػػ  المشػػػػارنة فيمػػػػاأك  ،رغبػػػػة فػػػػا االسػػػػتماع فيػػػػـ يعػػػػد لػػػػدمٌ 

                                                                                 ُُٖؿ ح م | .راما(الدًٌ 
غالبنا طهؿ( د كة شخص مختبى  ) ة(ٓ)انم   ك األ  م  ان ول  ب  ظ ي ر و  ا   -6
 .ُُٗؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ )رك   ،هكرليظ  
 

                                                           

، حسػػػػ ة، * لهػػػظ "إدييػػػػك  بمع ىةأ طػػػػى، كجػػػا  فػػػػا  ػػػػد ة ترانيػػػب ل كيػػػػة م هػػػػاة إدييػػػ ة بػػػػكنس-(ُ)
ػػػػػػب،  شى ػػػػػػاش، ريػػػػػػ ج، كاحػػػػػػد كالد ، الػػػػػػًكش الخى صػػػػػػابك  ،  يػػػػػػى دماغػػػػػػ ، فػػػػػػا سػػػػػػ ا  ، الطرشػػػػػػ ، ر  

، ك ػػامكس  ِٓ، كا ظػػرة معجػػـ فػػرج ليعاميػػة المصػػرية، ص َُٔ-َُّجػػاز،...ا ظرة ؿ ح  م |
 ل ة الشباب فا مصر، م شكر  يى الشبنة الع نبكتية.

مػػف فػػييـة النيػػؼ، تػػيليؼة محمػػكد أبػػك زيػػد، إخػػراجة *العبػػارة رك جهػػا اله ػػافة محمػػكد  بػػدالعزيز  (ِ)
 ـ.ُٖٓٗ يى  بدالخالؽ ، إ تاجة 

ـ، ُِٖٗإ تػػاجة  *  ػكاف فػػييـ باسػػـة " صػػؼ أر ػػب" تػػيليؼ بشػػير الػديؾ، إخػػراجة محمػػد خػػاف، (ّ)
ربمػػا عف اعر ػػب سػػريل التنػػاثر –كلهػػظ أر ػػبة يسػػتخدـ فػػا مجػػاؿ التجػػارة نرمػػز لمبيػػغ مييػػكف ج يػػ 

)مػػػف  بػػػؿ مصػػػيحة الاػػػرائب(، ا ظػػػرة معجػػػـ فػػػرج ليعاميػػػة -كيصػػػعب اممسػػػاؾ بػػػ كسػػػريل الحرنػػػة 
 ِٖالمصرية كالتعبيرات الشعبية، ص 

*ال ػػػػػػػػػافكخ، أصػػػػػػػػػي  اليػػػػػػػػػافكخ أك اليػػػػػػػػػيفكخة كيقػػػػػػػػػاؿةمس  بيافكخػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػما ة إذا  ػػػػػػػػػال  ػػػػػػػػػدر ،  (ْ)
مصػيبة )يهخ(، كتقاؿ بدالن مف نيمة رأس مثؿة " افكخا ا هجر مف الصداع، كك عػت َُُٗ|ِالكسيط

فػػػكؽ  ػػػافكخا...كترتبط بػػػاعلـ كالحػػػزف أك الصػػػداع  تجػػػة النػػػالـ النثيػػػر، ا ظػػػرةمعجـ فػػػرج ليعاميػػػة 
 .ّْٓالمصرية كالتعبيرات الشعبية،ص 

  .*مطيل ليحناكل امذا ية فا برامج اعطهاؿ خاصة، ا ظرة اعرشيؼ امذا ا (ٓ)
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   ُِٓؿ ح م |  .راما(الدًٌ جت  )رك   ،ؿه   ى ي  نمي مً ا ى  ة(ُ)وط  ن  و  و األ  م  آك   –ل آك  -7
 ُّّؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   ،مالينا ف حال تحس  ة (ِ)اهع  ت م  عب  و ل     م  الب   -8
هر  ود  الب   -9

 ُّّؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ )رك   ،بكدرة الهيركيف :(ّ)
  ُّٔؿ ح م | .راما ()أحيت  الدًٌ ،حةات المسي  ج يد فا القك  ة الت  (ْ)و    اد  ي  الج   -10
ط   -11  َُْؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ ) رك   ،ريؽ اطل الط   ،المجـر الخطير :(ٓ)الخ 
ر -12 جت  )رك   أم فاات ركح ، ،طيل ر املهاٌ السًٌ  ةكيقاؿ ،كحالر   ة(ٔ)يي  ل  ال   الس  
 .ُْْؿ ح م | .راما(الدًٌ 
 
 

                                                           

تػػػيليؼةإبراهيـ لطهػػػا، إخراجةإبػػػػراهيـ *رك جتهػػػا شخصػػػية بطػػػػؿ فييـة"لصػػػكص لنػػػف ظرفػػػػا "، - (ُ)
 ـ.ُٖٔٗلطها، إ تاجة 

راما،كيع اة"لعبت البيية فا صػه ، أك لعػب الحػظ إلػى جا بػ ، أك صػادؼ  جػاح غيػر متك ػل،  - (ِ) *رك جت  الدًٌ
 .ٕٗا ظرة معجـ فرج فا العامية المصرية كالتعبيرات الشعبية،ص

ام جييزيػػة، كالبػػكدرةة مػػادة تيخػػذ شػػنؿ مسػػحكؽ  powder( فر سػػيةة مسػػحكؽ، أك pouder*البػػكدرةة )- (ّ)
 ػػا ـ، كيقصػػد بهػػا مخػػدر الهيػػركيف، كهػػا مػػف المحظػػكرات الي كيػػة اليمنػػف ال طػػؽ بهػػا فػػا أم مجتمػػل، كلػػذلؾ 

 .ّٖشا ت نيمة بكدرة، كتههـ مف سياؽ النالـ...ا ظرة معجـ فرج فا العامية المصرية ، ص 
د رشػدم صػالح، إخػراج ةسػمير يػة"، بطكلػةة صػالح م صػكر، تيليؼةأحمػ*كردت فػا فػييـة "الزكجػة الثا - (ْ)

 ـ.ُٕٔٗ، إ تاج أبكسيؼ
*شخصية الخيطًٌ شخصية درامية سي مائية جسدها اله افة  ػادؿ إمػاـ فػا فػييـة "احتػرس مػف الخػط"، مػف - (ٓ)

ة لقػػب أحػػد المُْٖٗتػػيليؼ سػػمير الم يػػاكم، إخػػراج سػػمير سػػيؼ، إ تػػاجة  ػػطًٌ جػػرميف فػػا ـ، كأصػػؿ شخصػػية الخي
بيػػدة در نػػة بمحافظػػة أسػػيكط فػػا  هايػػة اعربعي يػػات مػػف القػػرف العشػػريف، كهػػا محرفػػة  ػػف لقػػب  ائيتػػ  )سػػر 
الختمػػة(، أم اعمػػيف  يػػى  ػػرا ة القػػرآف، ثػػـ اختصػػرت إلػػى )الخيط(نعػػادة  طػػؽ أهػػؿ الصػػعيد، ك ػػد دخػػؿ  ػػالـ 

اـ مف منػاف محػدد كأها ػ  بالصػهل، فػا تقـ امجراـ بعد مشاجرة مل شيخ خهرا  البيد بعد أف م ع  مف ر ا اعغ 
م   بقتؿ ابف شيخ الخهر، كفا اليـك التالا سقط  ـ الخط  تيال، كفا خػالؿ أيػاـ نػاف الخػط  ػد  تػؿ تسػعة مػف 
أفػراد  ائيػة شػيخ الخهػر...ثـ هػرب إلػػى الجبػؿ، كشػنؿ  صػابة مػف الخػػارجيف  يػى القػا كف، كبػدأت فػا السػػر ة 

تاكات  يى اعرااا الزرا يػة لنبػارمالؾ اعرااػا بػز ـ حراسػتها، كطاردتػ   ػكات كال هب كالتقتيؿ، ثـ فرض ام
الشػػػرطة لمػػػدة  ػػػاـ  بػػػؿ أف تػػػتمنف مػػػف  تيػػػ ، كامتػػػد لقػػػب )الخػػػط( ليطيػػػؽ  يػػػى نبػػػار المجػػػرميف فػػػا الصػػػعيد، 
 ةفيقػػاؿةخط بيػػدة نػػذا، كنػػاف نػػؿ مرنػػز أك محافظػػة فػػا الصػػعيد ييػػـز أف ينػػكف لهػػا "الخػػط الػػذم يميزهػػا". ا ظػػر

 ُِٓمعجـ فرج ليعامية المصرية كالتعبيرات الشعبية، ص 
خػراجة أ ػكر -(ٔ) *مف  بارات اله افة  بػدالرحمف القصػرم مػف فػييـة "طػالؽ سػعاد هػا ـ"، تػيليؼ كا 

 ـ.ُْٖٗكجدم، إ تاجة 
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  َُٕ-ُْٓؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ )رك  ، شا   يى ما يراـ ة نؿ  (ُ) وط  س  أل   -13
 ُْٔم |  ح ؿ .راما(ت  الدًٌ جى رك  ) ال يعرف  اآلخركف، رلسًٌ ا ة(ِ)و ك  و س   ك  لس   ا   -14
 ُْٖؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ رك  ) ،رات بي كا هاة المخد  (ّ)نفالص   -15
 ُْٗؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ رك  )،ة أنية مف الباذ جافهود    الس  خ  ب  الط   -16
 ُْٗؿ ح م | .راما (جت  الدًٌ رك  ) ،قيؿ الهاـعاـ الث  الط   ة(ْ)لام   خ الغ  ب  الط   -17
 ُْٓؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ ) رك  ،ا ل يرادمجازي  ك  ،القمح حبكبة(ٓ) م  الغ  -18
 ُٓٓؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ ) رك   ،قكدةال   (ٔ)وك  الح   -19
 ُٕٓؿ ح م | .(جت  الميديارك  ) ،ليتهاهـةد كة (ٕ)اط  ل  د و  خ  م أ  ال  الك  -20
 ُٖٓاس، ؿ ح م |البرا ة فا خداع ال    ة(ٖ)رج  الح    و   ض  الب  ب ب  ع  الم    -21

                                                           

*مػػف العبػػارات التػػا ركجهػػا اله ػػافة  بػػدالهتاح القصػػرم مػػف فػػييـة "طػػالؽ سػػعاد هػػا ـ"، تػػيليؼ -(ُ)
خػػػراجة أ ػػػكر كجػػػدم، مػػػف ا تػػػاجة  ـ، كأصػػػؿ النيمػػػة إيطػػػالاة كمع اهػػػاة مسػػػتعد، متهيػػػى ، ُْٖٗكا 

  ِٔ، ص الزي ة،  امكس العادات كالتقاليديقكلكفة )جام ألسطة(، أم  يى آخر استعداد فا 
ا بطػػػؿ فػػػييـة "ال ًٌمػػػر كاع ثػػػى" تػػػيليؼة إبػػػراهيـ المػػػكجا، إخػػػراجة سػػػمير سػػػيؼ، إ تػػػاجة *رك جهػػػ-(ِ)

 ـ.كها مف االرتجاؿ الي كم المكظؼ درامينا.ُٕٖٗ
*مػف  بػارات اله ػافة محػا الػديف  بدالمحسػف، مػف فػييـة" النيػؼ"، تػيليؼة محمػكد أبػك زيػد، - (ّ)

 ـ.ُٖٓٗإخراجة  يى  بدالخالؽ، إ تاجة 
اله ػػافة محمػػكد  بػػدالعزيز، مػػف فػػييـ "الػػد يا  يػػى ج ػػاح يمامػػة"، تػػيليؼة كحيػػد حامػػد، *رك جهػػا -(ْ)

 ـ.ُٖٗٗإخراجة  اطؼ الطيب، إ تاجة 
)غيػؿ(، كال يػة ْٖٔ|ِ*ال يةة ها الد خؿي مف نػرا  دار أك ريػل أرض، ا ظػرة المعجػـ الكسػيط،-(ٓ)

ٌا الصػػافا بعػػد دفػػل المصػػاريؼ مػػف المصػػطيحات التػػا رك جهػػا ام ػػالـ، ليداللػػة  يػػى اميػػراد اليػػكم
ال ثريػػة، عغيػػب المحػػالت كالػػكرش الصػػ يرة كالمتكسػػطة، أك التػػا تتعامػػؿ بال قػػد كال تقبػػؿ شػػينات أك 

 َّٖغيرها، ا ظرةمعجـ فرج ليعامية المصرية، ص 
*الهن ة مف ال قكدة ما تـ ت يير  مف العمية النبيرة، كحصؿ  يى مػا يقابػؿ  يمتهػا مػف العمػالت - (ٔ)

 )فنؾ(. ِْٕ|ِالص يرة، مكلدة، ا ظرةالمعجـ الكسيط،
 *مف  بارات المصرييف المستقرة ليتهاهـ كحؿ المشنالت.-(ٕ)
دجؿ كال صػػػب بيلكا ػػػ  *  ػػػكاف فػػػييـة "البياػػػة كالحجر"ليه ػػػافة أحمػػػد زنػػػا، كيعػػػالج  اػػػية الػػػ-(ٖ)

ـ، كيقػػكؿ المصػػريكفة"دا َُٗٗالمختيهػػة،  صػػةة محمػػكد أبػػك زيػػد، إخػػراجة  يػػى  بػػدالخالؽ، إ تػػاجة 
 .َُِبييعب بالبياة كالحجرةتعبير يع ا أ   ماهر." امكس العادات كالتقاليد، ص 



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ

نَاعة امُلعَجميَّةما ر  الصِّ

عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿َِّٔ﴾ 

 ُٖٓ. ؿ ح م |راما(جت  الدًٌ )رك   مشهكرة ةة سي مائي  ةشخصي  (ُ)يب  م  الم    -22
 ُٗٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  ) ،شعبية ةة سي مائي  شخصي   ة(ِ)ولالم   -23
ن-24  ُّٔؿ ح م | .(راماجت  الدًٌ رك  ) ، ةالرًٌ ك ة  ا  العاطهي  ة إدًٌ (ّ)الم ح 
 .ُٕٔ( ؿ ح م |راماجت  الدًٌ رك  ة أحد أسما  الشهرة ) (ْ)الن ص -25
كر  م  أ   -26

  ُِٕؿ ح م | (جت  الميديارك   )االستعداد لالمتثاؿ عم أمر، ة(ٓ)
ة مزاج  د  خص ليعيف  ف حً ها الش  يقكل ة(ٔ)والع  ي ط   ن  اب  ر  ز  و و  ع  ب  أنا ابن س   -27
 ُْٕ ( ؿ ح م|راماجت  الدًٌ رك  ) ،غاب ك 

 ُٕٕؿ ح م| .(ةشبابي  -)محدثة، عبةيستريح مف الت  (ٕ)خي  ن  أ   -28
 .ُٕٕؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  )  ،ة فزع(ٖ)عز  ج  ن  ا   -29
 
 

                                                           

راجة كائػؿ *شخصية  جسدها اله افة محمد سعد، مف فييـة" اليمبا"، تػيليؼة أحمػد  بػده، إخػ-(ُ)
 ـ.ََِِإحساف، إ تاجة 

*اسـ اله افة أحمد زنػا فػا فييـة"حسػف الي كؿ(،كيسػعى فيهػا لينػكف شػب  "الهيػؿ"، أم فػا ال قػا  -(ِ)
 ـ.ُٕٗٗكالجماؿ، تيليؼة صالح متكلا، إخراجة  ادر جالؿ، ا تاجة 

بدالسػالـ، *كرد فا مسرحيةة "فارس كب ا خيباف"، تيليؼة  بدالرحمف شػك ا، إخػراجة حسػف  -(ّ)
 َِٓـ، كيختص بالمرأة االخييعة، ا ظرةمعجـ العادات ص ُٕٖٗإ تاجة 

راميػػػة بشخصػػػية المسػػػا د فػػػا بعػػػض المهػػػف نصػػػبا القهػػػكجا، أك -(ْ) *ارتبطػػػت فػػػا اع مػػػاؿ الدًٌ
 مسا د المينا ينا، أك مىٍف يدبر المشانؿ كيشعيها. 

*مطيل أغ ية لعبدالحييـ حافظ، مف فييـ ليالا الحب،  صةة إسما يؿ الحبركؾ، إخراجة حيما -(ٓ)
 ـُٓٓٗرفي ، ا تاجة  اـ 

*مػػف  بػػػارات اله ػػافة  ػػػادؿ إمػػاـ، مػػػف فػػييـة "احتػػػرس مػػف الخػػػط"، تػػيليؼة شػػػريؼ الم يػػػاكم، -(ٔ)
 ـ.ُْٖٗإخراجة سمير سيؼ، إ تاجة 

مسيسؿة"يتربى فا  زك" ليه افةيحيا الهخرا ا، تيليؼة * ارتبطت بشخصيةة"حماد   زك" فا -(ٕ)
 ـ.ََِٕيكسؼ معاطا، إخراجة مجدم أبك مير  إ تاجة 

رامية المقدمة باليهجة الصعيدية.- (ٖ)  *أنثر تداكالن كاستعماالن فا اع ماؿ الدًٌ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِْٔ﴾ 

حسػػػب  حػػػذير،أك الت   االسػػػت نار،أك  عجػػػب،ليت  - صػػػعيدمٌ -صػػػكت ؟(ُ)أى اااا -30
 َُٖؿ ح م|. (راماجت  الدًٌ رك  ) ،السياؽ

 ُٖٓؿ ح م| (راماجت  الدًٌ رك  )، اهتماـ بدمال يي ة(ِ)هارد  و الب     ي الم  ه ف  د     إ   -31
 ُٖٗ م| ؿ ح (راماجت  الدًٌ )رك   ،ؿ حديث مطك   :(ّ)ن(   ق  ن)ب     ؤ  ب   -32
  َِٔؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  )،مريض كالمقصكد العنس، ة(ْ)و اف  ع  ب   -33
ث ب  المتحدًٌ  يستهؿ   ،بلهظ ا تذار مهذ   ةتقريبنا ال مؤاخذةة(ٓ)ا   ف   أ  ال  ب   -34

  َِٗؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  ) ،نالم 
جت  رك  ) ،ةكتع ا بالش  انؿ فا لحـ بعض(ٔ) ضع  ي ب  ف   ض  ع  ن   ش  ال  ب   -35
 .َِٗؿ ح م| .راما(الدًٌ 
 
 

                                                           

يسػػمل  *)آ (تعبيػػر يسػػتعمؿ فػػا الي ػػة العربيػػة اسػػتعماالت نثيرة، صػػيرة كممػػدكدة، فيقكلهػػا مػػف- (ُ)
الم  ا استحسا ا لػ ، كهػا بالمػد، كيقكلهػا المػريض كهػك يتػيك  ، كيمػدها  يػى حسػب مراػ ، كيقكلهػا 
ػػػػػػا إذا نػػػػػػاف مر بنػػػػػػا، كتقػػػػػػػاؿ بالمػػػػػػد بمع ػػػػػػى  عػػػػػػػـ،  ػػػػػػٍف رأل م ظػػػػػػرنا غريبنػػػػػػػا، خصكصن بػػػػػػالخطؼ، كمى

أحيا نػػػا كيقكلػػػكفةآهيفةفا تث يػػػة آ ، فػػػإذا زاد الكجػػػد  يػػػى العاشػػػؽ، فبػػػدؿ أف يقػػػكؿة آ ، يقػػػكؿة آهػػػيف ك 
  ُُيجمعك ها  يى آهات.ا ظرة  امكس العادات كالتقاليد كالتعابير المصرية، ص

كبػػدالالت  سػجؿ المعجػـ نيمة)يػد( فػا  ػدد مػف الترانيػب المسػمك ة إ المينػا كالمكظهػة درامينػا- (ِ)
يد  ػداـ، إيػدؾ  يػى الهنػة، إيػدؾ فػا ح نػ ، إيػدؾ مػ ل كية، ش م هاة إيد لكحدها ماتسقهش، إيد كرا كا 

مظبكطػػ ، ،إيػػدؾ معا ػػا، إيػػدؾ م ػػ  كاعرض، إيػػد  تتيػػؼ فػػا حريػػر، إيػػد  خاػػرا،  إيػػد  خهيهػػ ، إيػػد  
 ُٖٓسايب ، إيد  طارش ، ...ا ظرة  ؿ ح م |

ػا ال  راػى   ػ ، كيالحػظ أف  (ّ)- * قكؿ فا  اميت ا المعاصرةة فالف  اؿ بقيفة أم نالمن
 ٔٗالنالـ فا العامية المعاصرة، صالعامية نعادتها تقيب القاؼ همزة، معجـ ألهاظ 

 *يعرؼ هذا بتحسيف اليهظ، ا ظرةالمحظكر الي كم،المقدمة.-(ْ)
*مػػػف العبػػػارات التػػػا ا تشػػػرت  يػػػى لسػػػاف اله ػػػافة  بػػػدالهتاح القصػػػرم فػػػا  ػػػدد مػػػف -(ٓ)

  .ليهظ بالقاؼ، كالعامة تقيب  همزةأفالم ، كأصؿ ا
 مينا.*مف اعمثاؿ الشعبية المستقرة،كالمسمك ة درا-(ٔ)
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﴿َِٔٓ﴾ 

ااي  ب   د  م ااب   -36 اا ت  ال  اا ات  اد  ي  ش   يػػى سػػبيؿ  ـ  ػػادةيقكلهػػا غيػػر المػػتعيًٌ  ة(ُ)  ح  ص 
 .َُِؿ ح م| .(جت  الميديارك  )،الهناهة

 َِّ(  ؿ ح م|راماجت  الدًٌ رك  )، يحصؿ  يى الشا  ة(ِ)م   ال  ي      –م    ال  ي   -37
 ُِّؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  ) ،ؼ ليحصكؿ  يى م  ـتزل   :(ّ) كح  م  ي   -38
حسػػر  يػػى سػػك  تعبيػػر سػػاخر بهيػػد الت   ة(ْ) ابب ااا الي  ن ااظ   ي ح  ف اا وم اا   ا ن  ن ااي  ج   -39
 َِْؿ ح م|(. ج  ام الـرك  ) ،الحظًٌ 
اا -40 ااح  سػػكؼ أرا يػػؾ،  ة،ـ هدي ػػأك أ ػػدًٌ  ،بمع ػػى سػػيدفل لػػؾ رشػػكة ة(ٓ)كوف  ا ش 
 ُِٓؿ ح م| .(راماالدًٌ  جت رك  )

 ،السػػػت نار أف يتػػػكلى غيػػػر المكثػػػكؽ بهػػػـ اعمػػػػكر ة(ٔ)ا ي اااام  ر  ا ح   ي اااام  ح   -41
 ِّٓؿ ح م| .جت  الميديا()رك  
اص ول  ر  ك ب اب  ح   -42 ا هر  ش   ،بحبػؾ ةفض كاالحتقػار لمػف يقػكؿرد بػالر   ة(ٕ)سر  خ 
 .ِّٓؿ ح م|.(راماجت  الدًٌ  ديـ رك  )
 

                                                           

*كردت العبػػػػارة  يػػػػى لسػػػػاف اله ػػػػافة  ػػػػادؿ إمػػػػاـ،مف فػػػػييـة "أ ػػػػا كهػػػػك كهػػػػا"، تػػػػيليؼة -(ُ)
 ـ.ُْٔٗ بدالحا أديب، إخراجة فطيف  بدالكهاب، إ تاجة 

ػار، -(ِ) *مف فكازير الشيخ إمػاـ، م شػكر  يػى الشػبنة الع نبكتيػة، كا ظرةمسػرح  يػا النس 
 ـ.َََِه داكم، القاهرة، ط تيليؼة سيد  يا إسما يؿ، الجز  اعكؿ،مؤسسة 

ة بمع ػى لػج فػا الم از ػة، ا ظػرة-(ّ) ؾى  َٖٗ| ِالمعجػـ الكسػيط، *يقاؿ فا الهصحىةتىمىح 
 )محؾ(، كفا العامية تع اة التزل ؼ ليم  ـ، كها ترتبط بسيكؾ المرأة .

فػػييـة" حمػػػاتا  *رك جتهػػا اله ا ػػةة "مػػػارم م يػػب" فػػػا  ػػدد مػػػف أفالمهػػا السػػػي مائية،"مثؿ-(ْ)
خراجة يسى نرامة، إ تاج ة   ـ.ُٗٓٗمالؾ"،  صة كا 

 *مف العبارات المسمك ة فا أكساط الشباب،كمستقرة داللينا.-(ٓ)
*مف اعمثاؿ التا تشير إلى فساد الحػانـ أك المسػؤؿ، أك فسػاد اع ظمػة القائمػة  يػى - (ٔ)

ا ظرةخالػد القشػطي ا، مجيػة الرشكة كاالختالس كالسر ة، كل  حنايػات م ػذ العصػر العثما ا،
  ُُٕٗٓ،  دد ر ـ  ََِِ|ٕ|ٕالشرؽ اعكسط، الثالثا  

 *أصي  مف اعمثاؿ المتداكل ، كيستعمؿ فا الداللة  يى الشا  المرفكض.- (ٕ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِٔٔ﴾ 

  ِْٓم| ؿ ح .فا أمر ما ؿعج  الست نار الت   ة(ُ)يي  ق  و  ل  ت د  ك  ب  ح   -43
أم ييتا أفعاالن أك أ كاالن يقصد بها غير  يعمؿ حرنات، ة يقاؿة(ِ)اتك  ر  ح   -44

  ِٕٓؿ ح م| .راما(رك جت  الدًٌ )،ما يبطف
 ِٕٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  )، معيب تصرؼ ة(ّ)مص ك  ن   وك  ر  ح   -45
 ِٗٓؿ ح م| راما(جت  الدًٌ رك  يشهرة،)اسـ ل ة(ْ)رش  ل   ساد  ب هللا الس  س  ح   -46
اا -47 اااى و  م ااط ل  ح  ااو م  ش  جتػػػ  رك  )، ة الخجػػؿ كامحػػراجتعبيػػرنا  ػػػف شػػد   ة(ٓ)لنخ 
 ُِٔؿ ح م| .راما(الدًٌ 

ػ ة(ٔ)و اشا ح  وش    ح   -48  ،خرية مػف شػخصتعبير سػاخر تسػتخدم  المػرأة ليس 
شارة إلى أ    كد ا  بدفل البال ، كتعبير  ف االستهجاف  ها ال تخاف  كال ترهب ،كا 

 ِٖٔؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  )، صديؽك دـ الت  

                                                           

* بارة شائعة رك جها اله افة صالح م صػكر فػا فػييـة "الزكجػة الثا يػة"، تيليؼةأحمػد - (ُ)
 ـ.ُٕٔٗؼ، إ تاجة رشدم صالح، إخراجة صالح أبكسي

* رك جهػػا اله ػػافة فريػػد شػػك ا فػػا فػػييـ "اعبطػػاؿ"، تػػيليؼة محمػػد أبػػك سػػيؼ، إخػػراجة -(ِ)
ـ، كهػػػذا مػػػف التكظيػػػؼ الػػػداللا ل شػػػارات الجسػػػمية ُْٕٗحسػػػاـ الػػػديف مصػػػطهى، إ تػػػاجة 

 كدكرها فا التكاصؿ الي كم، ا ظرةامشارات الجسمية، المقدمة.
 ػػػػػػص نػػػػػػـة أم ه ػػػػػػاؾ محػػػػػػاكالت ليمراكغػػػػػػة كالتهػػػػػػرب مػػػػػػف املتػػػػػػزاـ  *يقكلكفةحرنػػػػػػات-(ّ)

 بالمسؤكلية.ا ظرة مقاؿةحرنات  ص نـ،  م شكر  يى الشبنة الع نبكتية.
*اسـ شخصػية سػي مائية  ػاـ بهػا اله افة" بدالسػالـ ال ابيسػا" مػف فييـة"شػارع الحػب"، - (ْ)

خراجة ز الديف ذك الهقار، إ تاجة   ـ ُٖٓٗتيليؼ كا 
رك جتػػػػ  اله ا ػػػػةة مػػػػارم م يػػػػب، فػػػػا فػػػػييـة "حمػػػػاتا   بيػػػػة ذريػػػػة"، تػػػػيليؼةأبك السػػػػعكد  -(ٓ)

ـ، كشاع اسػتعماؿ الهعػؿ "حػط" فػا  ػدة  بػارات ُِٓٗامبيارم، إخراجةحيما رفي ، إ تاجة 
رائجة مسمك ة درامينا م هاة حطيػت إيػدم فػا الشػؽ، حػط رجػؿ  يػى رجػؿ، يحػط إيػد   يػى 

بطيخػػػ  صػػيها، حػػػط م طػػؽ كتػػيتا بصػػػي ة ال هػػا ، حػػػط ال اشػػه  تخاػػر، بحػػػط فػػا بط ػػ  
 ُِٔ-َِٔالعقدة فا الم شار،...ا ظرةؿ ح م|

 ـ.ُْٖٗإبراهيـ  هيها، إ تاج ة  إخراجة،*ركجتها بطية فييـة "الهرف" -(ٔ)



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ

نَاعة امُلعَجميَّةما ر  الصِّ

عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿َِٕٔ﴾ 

في ػا أ يػـ حقيقػة  ،ال تحاكؿ خدا ا مثيما  خدع اآلخريف ة(ُ)او  و س   ن  افن  د   -49
 ،ير أك مػؤذ اشػترن ا فيػ  سػابقنا، كهػك فػا طػا النتمػافأك أمػر شػرًٌ  ،اعمر مثيػؾ

 ِٖٔؿ ح م|. (راماجت  الدًٌ رك   )، كفا فاح  ارر ليطرفيف
، :(ِ)وم اااخ  م ون  لي ااال ا  د   -50 ، هنيػػػركتمػػػادل فػػػا اعحػػػزاف كالت   اسػػػت ر ت  الهمػػػـك

 ُِٗؿ ح م| .راما() ديـ أحيت  الدًٌ 
 فػػػا الخهػػػا ، كأحيا نػػػا بشػػػنؿ غيػػػر مشػػػركع، أك غيػػػر رسػػػماٌ  ة(ّ)ي ن  اك  ك اااد   -51
  ِِٗؿ ح م| .راما (جت  الدًٌ رك  )

منالمػة ا هػا   أك ،ة  ػد إ هػا  حػديث مػل شػخص(ْ)دس  األ   ع  ب م  ع  ل  وح ا  ر   -52
ااع اا:ل  كيقػػاؿ، ُّْ| ؿ ح م .(راماجتػػ  الػػدًٌ رك  ) ،ة مػػثالن تييهك ي ػػ ااع األ  ب م  لمػػف ة دس 

 .ْٖٔؿ ح م| .(ي ماجت  السًٌ رك  )، بىعيدى  ف طريقؾ، أك ا صرؼ   ؾ
ػػ ،اتػػرؾ المنػػاف سػػريعنا ة(ٓ)كم ااج  ل ل  ز   -53 ) بػػارة اسػػتخهاؼ ، يرأسػػرع فػػا الس 

 ُِّؿ ح م| .راما(جت  الد  رك  ) ،أك تحقير(
 ِّّؿ ح م|فا أحد أفالم . عادؿ إماـ شخصية سي مائية لة (ٔ)خان  ب  س   -54

                                                           

*سجيتها )شخصية ري ا( فا مسرحيةة"ريا كسػني ة"، تيليؼةبهجػت  مػر، إخراجةحسػيف - (ُ)
 ـ.َُٖٗنماؿ، إ تاجة

التعبيػػػرات الشػػػعبية المسػػػتعمية درامينػػػا، كتػػػيتا لمػػػف ح  نتػػػ  التجػػػارب، كهػػػا مػػػف  *مػػػف-(ِ)
 ن ايات العامية المصرية.

*مف ال سب إلػى دنػانيف، كالػد ن افة المتجر،نيمػة معربػة، أصػيها فارسػا، ا ظرةشػها  - (ّ)
ػػػػػفى المتػػػػػاعى دىٍن ناةكاػػػػػل بعاػػػػػ   يػػػػػى بعػػػػػض فػػػػػا  ظػػػػػاـ، المعجػػػػػـ َُِال ييػػػػػؿ، ص  ، كدىنى

)دنف(، كييتا  التطكر الداللا لمع ى الخها  مػف ه ػا، بمع ػى أخهػى اعمػكر َِّ|ُ،الكسيط
 المهمة فا سرية ك ظاـ.

*مف  بارات اله افة  كر الشريؼ مف فييـة"غريب فا بيتػا"، تيليؼةكحيػد حامػد، إخراجةسػمير -(ْ)
 ـ.ُِٖٗسيؼ، إ تاج 

  .م شكر  يى الشبنة*مف  بارات الشباب، ا ظرة ألهاظ غريبة تستهكم الشباب، -(ٓ)
*شخصػػػية حسػػػف سػػػبا خ، جسػػػدها بطػػػؿ  فييـ"اعفكنػػػاتك" ليمحػػػاما الػػػذم يجيػػػد الحيػػػؿ تػػػيليؼ -(ٔ)

خراجة رأفت الميها، إ تاجة   ـ.ُّٖٗكا 



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِٖٔ﴾ 

اا-55 ااب  س  جتػػ  )رك  ، كأحسػػف إخراجػػ  أحسػػف ترتيػػب اعمػػر كا  ػػداد ، ة(ُ)لغ  ك الش 
 ّّّؿ ح م| .(راماالدًٌ 

اا-56 عػػابير كاعمثػػاؿ يػػدخؿ فػػا  ػػدد مػػف الت   ،ةصػػ ؼ طعػػاـ حيػػك(ِ)كن ااالح   د  س 
 ّّٓؿ ح م|.(راماالدًٌ )رك جت   ،عييقاتكالت  
عر  ق  و األ  وم  م  س   -57

 ِّْؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  )، أحد أسما  الشهرة ة(ّ)
و -58 ن ح ر م خ   ّّْ(.ؿ ح م|جت  الميديارك  ) ،كطك ر  ،ى تهنير ر    ة(ْ)س 
ن     -59 ن  س   .ّْْؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  ) ،هرةأحد أسما  الش   ة(ٓ) و ج 
و ح -60  ّْْؿ ح م|. (راماجت  الدًٌ رك  )، بك د  أك أخؿ   ،أك خذؿ راكغ، :(ٔ)س 
ااااا -61 ػػػػػ ػػػػػد   ة(ٕ)هوز  ع اااااك ل   ن  ا م  ش  جتػػػػػ  رك  )، دة )مادينػػػػػا كمع كينػػػػػا(خرؾ لك ػػػػػت الشًٌ
 ِّٓؿ ح م| .(راماالد  

، امفصاح  ف شنكا  مل  دـ ،يؽة الاًٌ ةأم فا شد  (ٖ)وي  ن س  اج  ل ط  ا   ش   -62
 ِّٓ| ؿ ح م. (راماجت  الدًٌ رك   ديـ )

 ِّٓؿ ح م| .(راماحهظت  الدًٌ يؽ )أم بادم الاًٌ  ة(ٗ)راد  ق  ال  د  ب  ل ل  ا   ش   -63

                                                           

 المخرجيف، كاله ا يف، كالمعديف مف فريؽ العمؿ.بيف فا مجاؿ ص ا ة السي ما تقاؿ *-(ُ)
مسيسػػؿة"يتربى فػػا  ػػزك"، تيليؼةيكسػػؼ معػػاطا، *مػػف  بػػارات اله ا ػػةة نريمػػة مختػػار، فػػا -(ِ)

 ـ.ََِٕإخراجةمجدم أبك  ميرة، إ تاجة 
*اسـ شخصية اشتهر بها اله افة  صر سيؼ، فػا مسرحيةة"شػاهد مػا شػهش حاجػة"، بطكلػةة - (ّ)

 ـ.ُٕٔٗ ادؿ إماـ، تيليؼةألهريد فرج، إخراجةها ا مطاكع، إ تاجة 
 books.google.com.saا ظرة مك ل*- (ْ)
  ُْٔٗ.ا تاجمارم م يب، مف فييـة"لعبة الست"، إخرجة كلا الديف سامح * شخصية- (ٓ)
راما.- (ٔ)  *مف  بارات الشباب التا ركجتها الدًٌ
مف العبارات التػا كرد فيهػا الهعػؿ "شاؿ"ة"شػايؿ الحنايػ ، شػايؿ فػا  يبػ  كسػانت، شػايؿ م ػ ،  -(ٕ)

 ّّٓ-ِّٓ|كشايؿ همـك الد يا، شاييؾ ليتقيية، ... ا ظرةؿ ح م
 *مثؿ شعبا يارب لمف يقل فا ايؽ ، ا ظرة مك ل الكفد  يكز، الشبنة الع نبكتية.-(ٖ)
*مثؿ شعبا يقاؿ لمف يحمؿ همكم   يى رأس ، ا ظرة صة مف التراث، دةإيهاب أديب، مك ػل -(ٗ)

 ن ا ة أكف اليف، الشبنة الع نبكتية.



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ

نَاعة امُلعَجميَّةما ر  الصِّ

عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿َِٔٗ﴾ 

جتػ   ػديـ رك  ) ،أك طكع أمػرؾ ،رهف إشارتؾ،يبرد يهيد تيبية الط   ة(ُ) كب   ك ل  ب  ش   -64
 ّْٓؿ ح م| .راما(الدًٌ 

اااك  ر  ش   -65  ،نػػػاف معركفنػػػا فػػػا اعكسػػػاط العييػػػا ،اعصػػػؿ صػػػ ؼ طعػػػاـ ترنػػػاٌ  ة(ِ)و   س 
 ّٖٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ  ديـ رك  )

   ِّٖؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  ) ر،تدهك ك  ةسا  المك ؼ(ّ)ط ب م ت -66
ااااع  ب  ط ر   يااااا الن اااااس ل   -67  ،كتيطيػػػػؼ الخصػػػػكمة ،ةد ػػػػكة ليتسػػػػامح كالمهاد ػػػػة(ْ) ياض 
 ّٖٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  )

ؿ  .(راماجتػ  الػدًٌ رك  )، لمف يقكؿةيػا ركحػا ةرد رافض كاست نارمٌ (ٓ)كوح  ت ر  ع  م  ط   -68
 ّٕٖح م|

غيػر أك  ،ؼ الػك ازي ػمي  يقػيف، ـك ػد فػا حالػة التبػاس ة(ٔ) خط     الب     ي م  م ف  ا   ل   -69
 ّٕٗؿ ح م|.راما(جت  الدًٌ رك  )، كاع

                                                           

مطيل أغ يػة  لعهػاؼ رااػا مػف فييـة"مكلػد يػا د يػا"، تيليؼةيكسػؼ  *  بارة استهاللية ليطا ة،-(ُ)
 ـُٕٔٗالسبا ا، إخراجةحسيف نماؿ، إ تاجة 

راما.- (ِ)  *مف ألكاف الطعاـ، كاليهظ غير  ربا، كظهت  الدًٌ
راما.- (ّ) باب التا ت اكلتها الدًٌ  *مف  بارات الش 
"، تيليؼةكليػد سػيؼ، إخراجةسػميح ال قػاش، * بارة ليه افة محمػد سػعد، مػف فييـة"تحػت التربيػزة-(ْ)

 ـَُِٔإ تاج 
*مف  بػارات اله ا ػةة شػادية مػف فػييـة"  صػؼ سػا ة زكاج"، إخػراجة فطػيف  بػدالكهاب، إ تػاج -(ٓ)

راما م هػاة ُٗٔٗ ـ، كاستعمؿ المعجـ الهعؿ )طيل( فا ً د ة ترانيب ل كي ة م تشرة فػا االسػتعماؿ الػدًٌ
يًٌؿ، طيػل طيل مقيب، طي ل ركح ، طيل  ي ؾ، طيل زم الشعرة مف العجيف، طيًٌل إليا جكاؾ، طيل  ى 

 ّٕٖ-ّٖٔ ي ا، معيف...ا ظرةؿ ح م|
*لػػػػـ أ ثػػػػر  يػػػػى اسػػػػتخدم  فػػػػا الػػػػدراما المصػػػػرية،كلنف كجػػػػدت اسػػػػتخدامنا صػػػػحهينا فػػػػا مقػػػػاؿ -(ٔ)

بع كافة"بي مػػػا أ ػػػت تعػػػيش فػػػا ميػػػة البطػػػيخ ،فػػػا  ػػػاس  يػػػى الجا ػػػب اآلخػػػر مػػػف النكنػػػب يصػػػ عكف 
عمثػػاؿ الشػعبية، حيػػث إف البطػيخ فانهػػة أمجػادنا" ا ظرةمك ػل إجابػػة، الشػبنة الع نبكتيػػة، كيشػيل فػا ا

صيهية مبهجة كم عشة، كهذ  المقكلة الشعبيية تستخدـ لكصؼ نؿ ماهك فكاكم،  بثا، ال يحنمػ  
الم طؽ أك العقؿ، كجا  فييـة "بطيخ الشيخ"، ليمخرجة  التك سيةةنكثر ب ت ه ية مؤيدنا لهذا المع ػى، 

 يى  مؿ درامػا مصػرٌم حمػؿ الع كاف،كلعػؿ  الكسػيية ا ظرةالشبنة الع نبكتية مك ل ترسك، كلـ أ ؼ 
 الصحهية ه ا مف باب تيييد المع ى الذم ذنر  المعجـ. 



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َُِٔ﴾ 

جتػ  رك  - ػديـ)، يػزكر أم يدخؿ،كالمقصػكدة يتجاكز  تبة الباب، ة(ُ)بي   ع  ب،   ي  ل   -70
  ّٖٗؿ ح م|.(راماالدًٌ 

 ََْؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  )، ة سالماترد تحي   ة(ِ)اتك م  و  د  ل   -71
ااي ر  ك ف اام ااق  ل   -72 ااي   كاس  ااال  ف خ  ر  ع  حهظتػػ  ) ،ؼ بمػػا يمييػػ   ييػػؾ  قيػػؾتصػػر   ة(ّ)كص 
 َْٓ| ؿ ح م .(راماالدًٌ 

ااااال   -73 ػػػػػا أك  ةلمػػػػػف يقػػػػػكؿد   اسػػػػػا كازدرائػػػػػٌا ر :(ْ) بالاااااد    ىم  مًٌ تػػػػػا أك  حػػػػػك  م   ى
 ُُْؿ ح م|.(راماجت  الدًٌ رك  ذلؾ.)

 ُْٓم| م| ؿ ح.(راماجت  الدًٌ رك  )،د خطكاتهاةيترص  (ٓ)ام ي  و ل   ن  ل  -74
 ُْٓؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  ) ،معجب بهاة (ٔ)اي  ن  و م   ن  ل  -75
 َِْح م| ؿ ."شايً كى "غى ةة فا مسيسؿة درامي  شخصي  ة(ٕ)شا   و  غ   -76
جتػػػ  رك  ) ،أحػػػد أسػػػما  الشػػػهرة خيػػػيط مػػػف فكانػػػ  تشػػػرب نعصػػػير، ة(ٖ) نااااخ  ح  خ  ف   -77
 ِْٔؿ ح م| .(راماالدًٌ 

                                                           

*مف االستخداـ الشعبا، كتيتا بمع ى  تبة الم زؿ، كتستخدـ فا الز جر كالتحذير  يى ألسػ ة - (ُ)
 العامة مصحكبة بصي ة ال ها.كمسمك ة درامينا.

راما.*مف  بارات الشبات ال- (ِ)  تا كظهتها الدًٌ
 *مف اعمثاؿ الشعبية لتمييز ام ساف بالحنمة كحسف التصرؼ.- (ّ)
خراجة يسػى نرامػة، إ تاجة ػاـ -(ْ) *رك جها اله اف إسػما يؿ ياسػيف،مف فػييـ"حالؿ  ييػؾ"،  صػة كا 

 ـُِٓٗ
شػػػرار،  ي ػػػ  تهيػػػؽ  كردت نيمػػػة  ػػػيف فػػػا ترانيػػػب مت ك ػػػة م هػػػاة  ي ػػػؾ فيهػػػا،  ي ػػػ  بتطػػػؽ - (ٓ)

الحجػػر،  ي ػػ  زاي ػػة،  ي ػػ  صػػهرا،   ي ػػا بتػػرؼ،  ي ػػا  ي ػػؾ،  ي ػػ  مػػدكر ،  ػػيف كصػػابت ،  ي ػػ  
فارغ ،  ي   جامد ،  ي   زر ا،  ي   شرار ،  ي   منسػكر ،  ي ػ  ي ػدب فيهػا رصاصػة،  ي ػا بػارد  

 ُْٓ-ُْْ ييؾ،...ا ظرةؿ ح م|
باب كاستعميتها الدرام- (ٔ)  ا. *مف  بارات الش 
*شخصية درامية جسدتها اله ا ةة صها  أبك السعكد، فا مسيسؿة غكايش، تيليؼةمحمد جالؿ -(ٕ)

 ـ.ُٖٔٗ بدالقكم، إخراجة محمد شانر، إ تاج ة 
ـ، كهػك ََِٗ*  كاف فييـ مشهكر مػف تػيليؼة أحمػد  ثمػاف، إخػراجة محمػد أبكسػيؼ، إ تػاجة -(ٖ)

اعخيػريف مػف القػرف العشػريف، كيتنػكف مػف خيػيط  مف المشركبات المصرية التا ا تشرت فا العقػديف
 ُّّمف اعيس نريـ مل  طل الهكان . ا ظرةمعجـ فرج ليعامية المصرية كالتعبيرات الشعبية، ص 
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 ِْٔؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  ) ،ي هؽ بإسراؼ ة(ُ)كي  ر  ح      –ك ي  ر  ف   -78
 ُّْؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  ) ،فقد العقؿ أك الك ا ة(ِ)لص  ف   -79
 ّّْؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  )قكد، ال   :(ّ)وك  الح   -80
اع  ي  و   ل)القل(ك ال  ال  ق   -81  ، يػتة لمػف يقػكؿ تحقيػرمٌ  اسػت نارمٌ  رد   ة(ْ)رب الس  
 ْْْؿ ح م|.(راماجت  الدًٌ  ديـ رك  )

جتػػػػ   ػػػػديـ رك  ) ،ا عػػػػد لمػػػػف يقػػػػكؿة تحقيػػػػرمٌ  رد   ة(ٓ)و ط اااا ااااك ح  م  ت ل  د  ع ااااق   -82
 ِْٓؿ ح م|. (راماالدًٌ 

ت قطػػػػل  أك ،الهػػػػراؽ بػػػػيف يمػػػػكت أك  ا  بػػػػالهالؾليػػػػد   ة(ٔ)(و)أط عااااو ع  ط  ق   -83
شتقا ات اال، كمف ِْٓؿ ح م|( راما ديـ مستمر حهظت  الدًٌ )، سيرت  مف الد يا

راماميقىاطىعى ة امت ل  ف أ ماؿ نا ت خيرنا، ) - ىاطىل هظةالي   (. ؿ  ػديـ رك جتػ  الػدًٌ
ػل  يػى فػالف، أم يزاحمػ  –ك ىط ل   ّّْ|مح   ،أكيحػاكؿ م ػل خيػر   ػ  ،يقىطًٌ
راما)  ُْٓ(. ؿ ح م|رك جت  الدًٌ

ا تشػػػػرت بعػػػػد فػػػػييـ  ،ر ليرجػػػػاؿكتسػػػػريحة شػػػػع ، نػػػػائف بحػػػػرمٌ  ة(ٕ)اور  اااااب  ك  -84
  ْٗٓؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  ) ،رشهي

                                                           

، ا ظػػرة المعجػػـ الكسػػيط، -(ُ) )فرتػػؾ(، كتع ػػا فػػا َِٕ|ِ*تع ػػا فتػػت الشػػا  مثػػؿ الػػذ رًٌ
 ُّْرية كالتعبيرات الشعبية، ص العاميةة ا هاؽ ال قكد، ا ظرة معجـ فرج ليعامية المص

باب التا كظهتها كرك جتها الدراما.- (ِ)  *مف  بارات الش 
كجها  دد مف اله ا يف فا أ ماؿ سي مائية كتيهزيك ية، أشهرها مسيسؿة البخيؿ كأ ا، -(ّ) *ر 

ـ، كمسيسؿة "لف أ يش فا جيبػاب ُُٗٗتيليؼة فريد شك ا، إخراجة حسيف  مارة، إ تاجة 
 ـ، ُٔٗٗركايةةإحساف  بدالقدكس، إخراجةأحمد تكفيؽ، إ تاجة أبا"، 

راما كغيرها.- (ْ)  *مف اعمثاؿ الشعبية المستعمية فا الدًٌ
 ِْٓمف مصاحبات الهعؿ  عدة  عد  يى إيد ،  عد ديدباف،  ا ظرة ؿ ح م| -(ٓ)
ليؼة  جيػػب * بػػارة ذائعػػة رك جتهػػا اله ا ػػةة  جمػػة إبػػراهيـ، مػػف فػػييـة" ريػػا كسػػني ة"، تػػي-(ٔ)

 ـ.ُّٓٗمحهكظ، إخراجة صالح أبكسيؼ، إ تاجة 
*رك ج  الهييـ السي مائاة "نابكريا" ليه افة أحمد زنا، تيليؼة صػاـ الشػماع، إخػراجة - (ٕ)

 ـَُٗٗخيرم بشارة، إ تاج ة 
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﴿ُِِٔ﴾ 

ااب ااك  -85 التػػا يرمػػز لهػػا ، مػػة"مجي ر الجي ب ػػ"نى تعبيػػر يع ا ة(ُ)ال  الااد    اار    م ور الج 
 ،كدع الهمػكـ ،هنيػرأم ال تنثػر الت  ،  ترمز لػدماغؾ اؿ"ح الد  ك"ريًٌ  بحرؼ الجيـ،

  ِْٔا ياايقؾ.ؿ ح م|كتجاكز  م   كال دا ا ليقيؽ،
ػػػتعبيػػػر  ة(ِ) اااوك إ  ي اااك  -86  ػػػدـ االسػػػتطراد فػػػا حػػػديث  غبػػػة فػػػااخر  ػػػف الر  سى

  ّْٔ|ؿ ح م .(راماجت  الدًٌ  ديـ رك  )، ماجف
بإلقا  نرسا فا  ،ا حرنة مظالـ الحهؿمن تع ا  دي ة(ّ)وبم  ي الك  ي ف  س  ر  ك   -87

تع ا مجازنا هدـ المعبد  يى مف  ةكاآلف ات،اـ الهتك  أي   خاصةن  ،مصدر اماا ة
 ْٓٔفي .ؿ ح م|

ااك اا-88  ػػديـ ) ،كد ػػا  بامصػػابة فػػا أمعائػػ  )بط ػػ ( سػػب   ة(ْ)ك ع ااام  ع  ي م  و ف اارب  ك ض 
 ْٗٔؿ ح م|. (راماالدًٌ جت  رك  

                                                           

* اختصػػػػػار كرد فػػػػػا فييـ"مرجػػػػػاف أحمػػػػػد مرجػػػػػاف"  يػػػػػى لسػػػػػاف اله ػػػػػافة أحمػػػػػد منػػػػػا، -(ُ)
 ـ.ََِٕإخراجة يى إدريس، إ تاجة  (،dك ؽ كر   gكيقكلهاة"نىب ر )اؿ

*مػػف  بػػارات اله ا ػػةة مػػارم م يػػب فػػا فػػييـ ة"حمػػاتا   بيػػة ذريػػة"، تػػيليؼ أبػػك السػػعكد -(ِ)
 ـ، كالعامة تقيب الجيـ ناؼ.ُِٓٗامبيارم، إخراج حيما رفي ، إ تاج ة اـ 

البػػػاجكرم، إ تػػػاجة ؼة هػػػا ا فػػػكزم، إخراجةسػػػامح يبطكلةةصػػػالح  بػػػده، تػػػيل *  ػػػكاف فػػػييـ،-(ّ)
ـ، كهػػا مػػف  بػػارات الحػػارة المصػػرية، كمسػػتخدمة نتعبيػػر شػػعبا، كالنيػػكبة مصػػباح يعمػػؿ ََِّ

بالنيركسػػيف نػػاف مسػػتعمالن فػػا اعمػػانف التػػا ال يصػػيها التيػػار النهربػػائا، نػػاف شػػائعنا فػػا م تصػػؼ 
دمنا فػػا اعحيػػا  القػػرف العشػػريف، ك ػػدر اسػػتخدام   بػػؿ  ييػػؿ مػػف  هايػػة اعلهيػػة الثا يػػة، كنػػاف مسػػتخ

الشػػعبية فػػا سػػراد ات اعفػػراح كاال تخابػػات، كمفشػػاؿ هػػذ  االحتهػػاالت نػػاف أحػػد الهتػػك ات يقػػـك بإلقػػا  
نرسا  يى النيكب فيتحطـ تكطئة لبداية معرنة حامية الػكطيس، كتقػاؿ نمصػطيح لكصػؼ تصػرؼ 

ـ النيػكب فػا سا  مف شخص أدل إلى إفشاؿ الحهؿ، ك د ظهػر هػذا المشػهد )النرسػا يطيػر لػيحط
العديػػػد مػػػف أفػػػالـ اعربعي يػػػات كحتػػػى السػػػتي يات بػػػاعبيض كاعسػػػكد، ك ػػػد أخرجهػػػا سػػػ يمائي ا مخػػػرج 

 . ُّٔمتخصص فا المعارؾ. ا ظرة معجـ فرج ليعامية المصرية، ص 
 ةسػر الخػتـ كمحمػد  بػكم، إخػراج سػامح *رك جها اله افة محمد سعد مف فييـة" كنؿ"، تاليؼة- (ْ)

ـ، كالمسػػمكع بػػالجيـ كأصػػؿ "نػػاؾ" جتػػؾ، أم جا تػػؾ، كتقػػاؿ فػػا  ػػد ة ََِْإ تػػاجة  محمػػد ال جػػار،
، كجػاؾ نسػر حقػؾة لمػف  ترانيب  م هاة جاؾ حش كسطؾ، كجاؾ خابط فا دماغؾة ليد  ا  كالسبًٌ

 ْٗٔيد  ا حقنا...ا ظرةؿ ح م|
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، ث الػذم ال يههػػـكهػك تعبيػر يقكلػ  المتحػدًٌ ، مههػـكالنػالـ غيػر ال ة(ُ)يد  ن ام ى  ال  ك ا-89
 َْٕ|م ؿ ح.(راماجت  الدًٌ رك  )

جتػ  رك  )، راػى أٌم طػرؼيي  ك  يػؿ المػا حػدث أأم  ة(ِ) حب بًل  و و  د  ر ل  س   يًل   -90
 ْٕٗ| ؿ ح م .(راماالدًٌ 

ااام ااا ل  ًل  و  د ار  ى ب ااام ااا ل  ًل   -91 جتػػػػ  رك  ) ،ر كالقيػػػؽ كالحيػػػرةكت  الت ػػػ فػػػا أشػػػدٌ  ة(ّ)يام  ى ح 
 ْٕٗؿ ح م|. (راماالدًٌ 

ااًل  ي و  ان   ك ااًل   -92  ،مػػا  يػػؿ أك  ػػرض ةلي هػػا البػػات لنػػؿًٌ (ْ)يان  ب اال  ان الز  ك اا د  ًل  ي و  ان   م 
 ْٕٗؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك  
 .ُْٖؿ ح م| ا ة.اف أك اله   مسا د اله    ة(ٓ) سالمب    -93
م وح -94  ّْٖؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  ) الج ي )متداكلة بيف السائقيف، ة(ٔ)ل ح 
اال   -95 ااي ح  ول ف اا ااك ش  كهػػك ي طػػكم  يػػى  ةاستهسػػار مع ا ةمػػاذا تريػػد؟(ٕ)واج 

 .ّْٗؿ ح م|  .(راماجت  الدًٌ رك  ) ،أمر مافا دخؿ لمف ي كم الت   ،رتهديد بالش  
  

                                                           

زم، إخػراجة م يػر *يرادف  فا السي ما المصرية فييـ ه ػدم، بطكلػةة أحمػدآدـ، تػيليؼة هػا ا فػك -(ُ)
 ـ.ََِّرااا، إ تاجة 

 *مف اعمثاؿ الشعبية الرائجة فا السي ما المصرية.- (ِ)
 *مف اعمثاؿ الشعبية الشائعة فا الدراما المصرية.- (ّ)
*مقكلة شائعة "يستعميها المصػريكف ن ايػة  ػف النػالـ، كهمػا نيمتػاف  بطيتػاف، فنػا ا السػمف، - (ْ)

اعصػػؿة خيػػيط مػػف السػػمف بالعسػػؿ، ثػػـ اسػػتعمؿ فػػا خيػػط صػػحيح النػػالـ كالثا يػػة ةالعسػػؿ، فهػػا فػػا 
 .ُّٔبهاسد ، ا ظرة  امكس العادات كالتقاليد ص 

* "اليبيس"  كاف فييـة تيليؼة  ادؿ الم ربا كخالد جماؿ الػديف، إخراجةأشػرؼ فػايؽ ك صػاـ - (ٓ)
 ـ.ََُِحيما، إ تاجة 

ة الشػعبية، كهػك رمػز ليج يػ  )كحػدة العميػة(، *معركفة مشػهكرة بػيف المصػرييف، السػيما الشػريح-(ٔ)
  ػػػدما ينػػػكف فػػػا صػػػكرة رشػػػكة أك مح ػػػة أك هبػػػة أك بقشػػػيش، حيػػػث إف  إبػػػراز  يشػػػجل النسػػػالى مػػػف 

 ّٖٔص  ،العامييف  يى الحرنة كال شاط، ا ظرةمعجـ فرج ليعامية المصرية
هػػا الهػػييـ السػػي مائاة "إبػػراهيـ اعبػػيض"،  يػػى لسػػاف اله ػػاف ةمحمػػكد  بػػدالعزيز، -(ٕ) *ركج 

 ـ.ََِٗتيليؼة باس أبك الحسف، إخراجةمركاف حامد، إ تاجة 



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(
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ااا -96 اااا ا  م  ،  يػػػى سػػػبيؿ المػػػزاح لػػػرفض  ػػػكؿ أك فعػػػؿ، ة(ُ)هد  ك ااا ت  ن اااوا   كشب  ح 
  ْٓٗؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  )

 ْٖٗؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  )، ال تتمادل فا الخطي ة(ِ)اشى  د  و   ا يز  م   -97
ااا -98 ااا ي اااا ف  م  جتػػػ  رك  )، ال أحػػػد فػػػا المنػػػاف إطال نػػػا ة نوم  ن   اااب ااا خ ا  ر  اش س 

 َِٓؿ ح م| .(الميديا
 َُٓؿ ح م|. (راماجت  الدًٌ رك  ) بيغ ايقا م ؾ مدا ، ةكن  ول م  ق  ب  م   -99

اام   -100 ، امػػش أك مشػػيت ةمهػػيف لمػػف يقػػكؿ تحقيػػرمٌ  رد   :(ّ)كب ااك  ي ر  ش ف ااش 
 ّّٓؿ ح م|. (راماجت  الدًٌ  ديـ رك  )

  ّْٓؿ ح م|. (راماجت  الدًٌ رك  )، ليعيف المهتكحة ة(ْ)وم  ج  ن  ح  م   -101
ااا -102 اااد   ااا ن  م  اااا ن  م  ػػػشػػػنر لمػػػف يقػػػدًٌ  ة(ٓ)اي  م  د  ع  ػػػا أك شػػػرابناـ ليش  ، خص طعامن

 ُٓٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  )
اااا -103 ااااوت   اااام  ، شػػػػائلو  ؿو ثىػػػػمى  مػػػػةي ةمقدًٌ (ٔ)ارا حم  كتع ػػػػا  ييػػػػؾ  ال يػػػػرد نػػػػامالن

 ٓٓٓؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  ) ،يقاؿ فا سياؽ االحتجاج ،اال تظار بال طائؿ

                                                           

*رك جتهػػػػا شخصػػػػية  سػػػػائية  بطيػػػػة الهػػػػييـ السػػػػي مائاة "كنالػػػػة الػػػػبيح"، تػػػػيليؼة  جيػػػػب -(ُ)
 ـ.ُِٖٗمحهكظ، إخراجةحساـ الديف مصطهى، إ تاجة 

*كردت  يػى لسػػاف اله ػػافة  بدالسػػالـ ال ابيسػػا مػػف فييـة"شػػارع الحػػب"، تيليؼةيكسػػؼ -(ِ)
 ـ.ُٗٓٗالسبا ا، إخراجة ز الديف ذك الهقار، إ تاجة 

 ـ.   ُٖٓٗإ تاجة  *رك جها اله افة محمكد  بدالعزيز، فا فييـة "النيؼ"،-(ّ)
هما فيصػبحتا مثػؿ اله جػاف، *مف العبارات الشائعةةف جؿ  ي  ة فتح  ي ي   يػى اتسػا -(ْ)

 .ِّّن اية  ف اال تبا  كاليقظة. معجـ فرج ليعامية المصرية ،ص 
*جا ت  يى لساف اله افة  ادؿ إماـ فا فييـة "المتسكؿ"، تػيليؼة سػمير  بػدالعظيـ، -(ٓ)

 ـُّٖٗإخراجة أحمد السبعاكم، إ تاجة
يكة  اصػػػـ تكفيػػػؽ، *جػػػا ت  يػػػى لسػػػاف بطيػػػة فييـة"خػػػرج كلػػػـ يعػػػد"، تػػػيليؼ ك سػػػي ار -(ٔ)

ـ، كالعبارة تع اةا تظػر طػكيالن حتػى  يحػدث مػا تيمػؿ كلػف ُْٖٗإخراجةمحمد خاف، إ تاجة 
 ّْٔيحدث، ا ظرةمعجـ العادات كالتقاليد كالتعابير المصرية القديمة، ص 
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 جتػػػػ  الميػػػػديا،رك  ) ،تعبيػػػػر استحسػػػػاف كا  جػػػػاب ة(ُ)هشاااار  ل  ل و   اااات ف اااام   -104
 ٕٓٓؿ ح م|. فصعدت ب  طبقينا ع يى(

ااام   -105 تقػػػاؿ ليترتيػػػب الػػػذم تحسػػػب نػػػؿ جزيئاتػػػ  بم تهػػػى  ة(ِ)و  اااش الم  ر    خ 
 .ٖٓٓؿ ح م|  .(راماجت  الدًٌ  ديـ رك  )، الد ة

اا   م   -106 اار  و ط  ش ل ااف  ر  ع  راما بعػػدما جتػػ  الػػدًٌ )رك  ، ال يعػػرؼ لػػ  أثػػرنا :(ّ)هر   اال ج 
 ٖٓٓؿ ح م| .ا دثر فترة طكيية(

يع ا ال طائؿ مف تنرار الحديث أك  ةوول  ط  ق  م   )قرب ( وب  ر  ي إ  خ ف  ح  ن   -107
 ر ب ،ى فا فهم  كال يتيث  ا  ال يستجيب ل  كال يتي   الذم يتيق   حيث إف   ،ال صيحة

  ٗٔٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  ) ،كمف يايل جهد  سدل
 ،اهار خيرن كد ا  بيف ينكف ال    باح،ة الص  تحي   ة(ْ)  بم  ن ح  ب  ل   كار  ي  ن   -108
  ِٕٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك  

  ّٕٓؿ ح م| .)ركجت  الدراما(، ة ترحيب بالايكؼةتحي  رو  ن  م   -رو  ن   -109

                                                           

خراجة رأفػت الميهػا، إ تػاجة -(ُ) *رائج درامينا، فهك   كاف فييـ مف بطكلة  سائية، تيليؼ كا 
 ـ، ُٕٕٗطيل أغ ية ليه اف الشعباة أحمد  دكية، إ تاجة ـ، كمُٔٗٗ

*  ػػكاف حيقػػة ناميػػة، مػػف مسيسؿةسػػانف  صػػادم، ليه ػػاف محمػػد راػػا، تيليؼةيكسػػؼ -(ِ)
 ـ.ُٓٗٗإبراهيـ الشق قيرم، إ تاجة طاع التيهزيكف   كؼ، إخراجة

اعزرؽ  *أصػػي  مػػف المثػػؿ القائؿة"الػػدب اف اعزرؽ مػػا يعػػرفش ليػػ  طريػػؽ جػػر ، كالػػذباب-(ّ)
مف الذباب يتميػز بػاليكف اعزرؽ، كيت ػذل  يػى اليحػـك كالجثػث المتعه ػة،كهك  ػكع مػف ذبػاب 
المقػػابر يت ػػذل  يػػى الجيهػػة، كأثبػػت البحػػث العيمػػا أف لهػػذا الػػذباب  ػػدرة  يػػى نشػػؼ جػػرائـ 
القتػػؿ بسػػر ة مت اهيػػة  ػػف طريػػؽ  ػػركف االستشػػعار المػػزكد بها،...ك  ػػدما يقػػاؿة "لػػف  جعػػؿ 

ف اعزرؽ يعػرؼ ليجثػة طريػؽ جػر ، إيحػا  بػيف الجثػة سػيتـ إخهاؤهػا جيػدنا  ػف اع ظػار، الدبا
كلػػف يسػػتطيل أحػػد الكصػػكؿ إليهػػا حتػػى الػػذباب اعزرؽ، ا ظػػرة مقػػاؿ "الػػذباب اعزرؽ"م شػػكر 

  يى مك ل كينبديا.
* كتسمل نيمة" هار" فا  دة  بارات رائجة م هاة  هارة أبيض، أزرؽ، زحؿ، سعيد،  -(ْ)

 ّٕٓ-ِٕٓكجميعها متداكؿ، ا ظرةؿ ح م| ف،  ادم،  سؿة...مطي
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لعبارة تحريؼ  ،س هعؿ ما ال يخطر  يى الباؿ ة(ُ)شام  و  ش الي      ح  ن  ى  -110
 ٕٔٓؿ ح م| .)العار(اشتهرت فا فييـ 

و ح-111 ح   ْٗٓؿ ح م| .راما(جتها الدًٌ  ديـ رك  )، ة اعلـشد     مفيتيك   ةو 
أك  ،)ليماؿ( ع يع ا اي   راما(جت  الدًٌ رك  )،اعصؿ صعيدمٌ  د ره:لحظو   -112

 ْٗٓؿ ح م| .(ل  ساف)أهاف نرامت  
ااح  ح  ض ا  ر  ا أ    اا - 113 ااظ  ك بػػارة  عبيػػر  ػػف الجمػػاؿ الهػػائؽ،ليت   ة(ِ)يم ك ااا ل  ي م 
 َّٔؿ ح م|  .(احديثن ) ،م ازلة
اخ  اب      -114 ا د ب  ع  ت س  ػ كيستشػعرا أف   ،  ػدما ييتقػا فاشػالف ة(ّ)ه د  ع  س  عادة الس 
   َْٔؿ ح م | .راما(الدًٌ  )حهظت ، باليقا 
ػػػػ ةامر  اح    اااا -115 جتػػػػ  رك  ) ،تسػػػػتخدم  الهتيػػػػات هقة،لهػػػػظ يقػػػػاؿ تعبيػػػػرنا  ػػػػف الش 
  َٓٔؿ ح م| .الميديا(
لقب  دا  لشخص محتػـر أك يػراد إبهامػ  بي ػ  نػذلؾ  ة(ْ)وك  ر  ا ب  ل    اج  ا ر     -116

 َٕٔؿ ح م|.(راماجت  الد  رك  )
اا  اا-117 ػػا فػػػا  ، ػػػدا  كرد فػػا فػػييـ  يػػػى لسػػاف  جػػـ نبيػػػر ة(ٓ)يون  ام  ي  ا س  كلقػػى ركاجن

 .َٕٔؿ ح م| .افتتاح حديث مرح
 
 

                                                           

محمكد  بدالعزيز، فا فييـ "العار"،  صةةمحمكد أبكزيػد، إخراجة يػى  *ذنرها اله افة- (ُ)
 ـ.ُِٖٗ بدالخالؽ، إ تاجة 

خراجةحيمػا- (ِ)  *رك جها اله افة  بدالهتاح القصرم، مف فييـة"القيػب لػ  أحنػاـ"، تػيليؼ كا 
 ـُٔٓٗحييـ، إ تاجة 

مػػف العبػػارات التػػا كردت فيهػػا نيمػػة )بخػػت ( بعػػد أداة ال ػػدا  )يػػا(ة يػػا بخػػت مػػف  ػػدر  -(ّ)
 َْٔك ها،يا بختؾ يا سيدم. ؿ ح م|

 *مف العبارات المسمك ة لنبار السف، أك البسطا ، أك الصالحيف،ك نؿ  فا سيا  .-(ْ)
"النيػػػؼ"، تػػػيليؼةمحمكد أبػػػك زيػػػد، إخراجة يػػػا *رك جهػػػا اله ػػػافة محمػػػكد  بػػػدالعزيز مػػػف فييـة-(ٓ)

 ـ.ُٖٓٗ بدالخالؽ، إ تاجة 
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 َٖٔؿ ح م| .(جت  الميديارك  ) ة(ُ)وا ح  و الس  ن  م    الس  ا   ح  ا ص      -118
 َُٔؿ ح م| .رحيبة كالت  تعبير ليتحي   ة(ِ)فد  ن الص  اس  ح  ا م      -119
 َُٔؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  ) ،عبير الحزفا كالت  شنًٌ ليت   ة(ّ)ا م ر  ي    -120
 ُّٔؿ ح م| بقدـك المكلكد. ه ئةمف  بارات الت   ة(ْ)كز  ي ل  ى ف  ب  ر  ي      -121
 ُٓٔؿ ح م| .راما(حهظت  الدًٌ  يي  ) كيحافظ يحمي  ة(ٓ) وم  ل  ي اج  ح      -122
ؿ ح . (راماجت  الػدًٌ  ديـ رك  ) ،ة أك بييفث ا بمكد  يحدٌ  ة(ٔ)وم  ح  يء)ر ل(ي ر   ن    د    -123
 ُٔٔم|

 ُٖٔؿ ح م| .(الميدياجت  رك  )،ة ليرتهل سعرهامد   اعرضيترؾ  ة(ٕ)ق عس      -124
ااو    و -125 ػػهػػ  بشػػدًٌ بػػ  أك يع ًٌ   أك يؤ ًٌ يسػػب   ة س  ، خص الكا ػػل  ييػػ  السػػبة ميػػالـ الش 

 .ُٖٔؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  )
 

                                                           

مف فييـة"لك ن ت غ ا"، تيليؼةأبك السعكد  يه افة  بدالهتاح القصرم،ل تقاؿ فا ال زؿ، * بارة-(ُ)
 ـ.ُِْٗامبيارم، إخراجةه رم برنات، إ تاج ة 

*رك جهػػػا اله ػػػافة إسػػػما يؿ ياسػػػيف، مػػػف فػػػييـة" اسػػػما يؿ ياسػػػيف فػػػا متحػػػؼ الشػػػمل"، تػػػيليؼة -(ِ)
 ـُٔٓٗغصيف محمد حمدم، إخراجة بدالرؤكؼ الشافعا، إ تاجة 

، فػػػػا مسيسػػػػؿة"ذئاب شخصػػػػية"مهجة"* شػػػػائعة فػػػػا الكجػػػػة القبيػػػػا، كردت بنثػػػػرة  يػػػػى لسػػػػاف -(ّ)
 ـُّٗٗ ميرة، إ تاجة الجبؿ"، تيليؼة صها   امر،إخراجة مجدم أبك 

*  كاف مسيسؿة "يتربػى فػا  ػزك"، تيليؼةيكسػؼ معػاطا، إخػراجة مجػدم أبػك  ميػرة، إ تػاجة -(ْ)
 ـ. ََِٕ

 * مف العبارات الشعبية المسمك ة كالرائجة .- (ٓ)
ػعبية المسػمك ة رك جهػا اله ػافة يػك س شػيبا، مػف فييـة"الهػرف"، تػيليؼة-(ٔ) أحمػد  *مف العبػارات الش 

 ـ.ُْٖٗـ، إخراجةإبراهيـ  هيها، إ تاجة  بدالسال
*مف العبارات الشػعبية المسػمك ة كالرائجػة كالمرتبطػة بسػكؽ اال تصػاد كاع مػاؿ، كالتسػقيل فػا -(ٕ)

 ػػػرؼ المصػػػرييف، شػػػنؿ مػػػف اشػػػناؿ امدخار، مييػػػة تيجيػػػؿ ليبيػػػل حتػػػى يرتهػػػل السػػػعر، كيشػػػيل هػػػذا 
 طعػة أرض، ثػـ يبيعهػا بعػد سػ كات حػيف  المصطيح فا تجارة اعرااا بالػذات، حيػث يشػترم المػر 

يتاػػػا ؼ سػػػعرها  ػػػدة مػػػرات، كهػػػك بػػػذلؾ ينػػػكف  د"سػػػقل اعرض" ا ظػػػرة المصطيح"تسػػػقيل"  بػػػر 
 ، كها رائجة إ الميا كمستقرة دالليني بهذا االستعماؿ.m.arabi21.comمك لة
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ااا    -126 جتػػػ  رك  )، عػػػاـ اعكؿ فػػػا اليػػػـكيت ػػػاكؿ طعػػػاـ امفطػػػار أك الط   ة(ُ)و ق ااال ر  ش 
 ُٗٔؿ ح م| . (راماالدًٌ 

جتػػ  رك  )، يػػ هس  ػػف غاػػب  المنتػػـك فػػا فػػالف ة(ِ)نال  ى ف اام ااو ل   ن اااب  ر  ع ز  م ااط      -127
 ُٗٔؿ ح م| .راما(الدًٌ 

 َِٔؿ ح م| راما(.جت  الدًٌ يبالغ كي الا.)رك   ة(ّ)وب  و ق  ب  ن الح  ل م  م  ع      -128
 ػػػديـ )، بعنسػػػ هر كيتظػػػا ،يقػػػاؿ لمػػػف أتػػػى فعػػػالن م نػػػرنا ة(ْ)و م ااا خ  و   اوى ااام  م  ع      -129
   َِٔ|م ؿ ح. (راماالدًٌ  جت رك  

يجمػػل نػػؿ اعكراؽ  يػػى المائػػدة  )النكتشػػي ة(فػػا لعبػػة الػػكرؽ  ة(ٓ)ش) ااؤش(ق     -130
  .(راما ػديـ حهظتػ  الػدًٌ )، شا  باربة كاحدة لمف يربح نؿ   كتطيؽ مجازنا بكر ة كاحدة،

 ُِٔؿ ح م|
    .الغنائ      وراما المسرح   جيو الد   رو   ثان اا: ما

اااأ   -131 ػػػ(ٔ)ةكي  س  جتػػػ  )رك  ، كلهػػػظ مسػػػتحدث يع ػػػا ألػػػؼ ج يػػػ  اط،ريط المط ػػػهػػػك الش 
 . َُُؿ ح م | .راما(الدًٌ 
 

                                                           

فػييـة "إسػما يؿ ياسػيف يقابػؿ ريػا كسػني ة"، تػيليؼ أبػك  * مف  بارات اله ا ةة  جمػة إبػراهيـ،مف-(ُ)
 ـ.ُٓٓٗالسعكد امبيارم، إخراجةحمادة  بدالكهاب، إ تاجة 

 *مسمك ة فا اعمثاؿ الشعبية،كفا الت اكؿ الدراما.- (ِ)
*مػػػف اعمثػػػاؿ الشػػػعبية المتداكلػػػة فػػػا الػػػدراما كغيرهػػػا، كياػػػرب بػػػ  المثػػػؿ  لمػػػف ينًٌبػػػر اعمػػػكر -(ّ)

 يطها بهالة أنبر مف حجمها.كياخمها كيح
*تعبيػػر يع ػػا يػػيتكف بالعىٍميىػػة فتنػػكف م سػػجمة مػػ هـ كيخييػػكا، ا ظػػرة  ػػامكس العػػادات كالتعػػابير -(ْ)

 ّٖٗالمصرية، ص 
كردت فػػػا مسيسػػػؿة "سػػػبل أركاح"  يػػػى لسػػػاف كليػػػد فػػػكاز، تيليؼةمحمػػػد سػػػيد  ،*شػػػائعة دراميػػػا-(ٓ)

 ـَُِٔبشير،  إخراجةطارؽ رفعت،  إ تاجة
، كتسػتعمؿ ليداللػة ُٗٔٗك ج  اله اف ةسعيد صالح فا مسرحيةة "هػالك شػيبا"، ا تػاج  ػاـ *ر - (ٔ)

، كيػدؿ  يػى ِّ يى اعلؼ ج ية فا المعامالت التجارية، ا ظػرةمعجـ فػرج ليعاميػة المصػرية، ص 
 ُُُالبخيؿ، ع   مهما أبدل مف مرك ة يعكد عصي  كهك استخداـ مجازم، ا ظرة ؿ ح م|
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ناااي -132  يع ػػػا دىفىػػػلى مػػػاالن عحػػػد، أك أ ط ػػػا أجػػػرم  ػػػف  مػػػؿ مػػػا، :(ُ)أب ج 
ػػ باا  ج:األ  ك ػػا )نػػيجر( أك بقشػػيش أكسي كلهػػا مع ػػى  ،يهة، كيقاؿةليج يػػ المػػاؿ  مكمن

  ُِٔؿ ح م| .اعجر المدفكع ، كتع اةخاص بيف المكسيقييف
ػا آخػر بػيمر ة تعبير يقاؿ ليذنًٌ (ِ)ركك  ف  ي أ  اس  نت ن  ن ك  إ   -133 ر شخص شخصن
 ُْٕؿ ح م | ما.

كلكصػؼ  ،عادةالتا تبعث  يى الس   لكصؼ اعجكا  المريحة ة(ّ)يامب  ب   -134
 ُّٗؿ ح م| ام ساف الهادل .

 .ُّٗؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  )، الخهية ة ظهرت حقيقت (ْ)ب  ي وت ل  ان  ب   -135
 ا أحػػػػد أطػػػػراؼ  ػػػػزاع عجػػػػب   ػػػػدما يػػػػد  ليت   ة(ٓ)هوا د  ع  اساااام  ه و  وا د  م ااااط  ب  -136

  َِٓؿ ح م| اتهامات غير حقيقية.

                                                           

مىت بتػاريخ  * كرد  يى- (ُ) لساف اله افة محمد صبحا فػا مسػرحيةة "سػنة السػالمة"،  يػدًٌ
،تيليؼة سعد الديف كهبة، إخػراجة محمػد صػبحا، كشػاع اسػتخداـ "اعكبيج" يػى َََِ|ُ|ٖ

لساف اله افة فريد شػك ا فػا فػييـة "اعبطػاؿ"، تيليؼةمحمػد أبػك سػيؼ، إخػراجة حسػاـ الػديف 
 ـ. ُْٕٗمصطهى، إ تاجة 

ػػػا"، تػػػيليؼة فريػػػد شػػػك ا كرمسػػػيس  جػػػز  مػػػف -(ِ) أغ يػػػة مشػػػهكرة مػػػف فػػػييـة "جعيػػػك ا مجرمن
 ـُْٓٗ جيب، إخراجة اطؼ سالـ، إ تاجة 

بػػامبا، جػػز  مػػف أغ يػػة شػػهيرة لبطيػػة فػػييـة "أميػػرة حبػػا أ ػػا، "تيليؼة جيػػب محهػػكظ،  - (ّ)
 ـ ُْٕٗسي اريكةصالح جاهيف،إخراجةحسف امماـ، إ تاجة 

يه ػػافة محمػػكد  بػػدالعزيز مػػف فػػييـة "النيػػؼ"، تػػيليؼةمحمكد جػػز  مػف أغ يػػة شػػهيرة ل - (ْ)
 ـُٖٓٗأبكزيد، إخراجة يى  بدالخالؽ، إ تاجة 

*العبػػارة جػػز  مػػف أغ يػػة شػػهيرة ليه ػػافة  زيػػز  ثمػػاف، ك ييػػت فػػا فػػييـة "لعبػػة السػػت"، -(ٓ)
ـ،  ُْٔٗبطكلػػػةة جيب الريحػػػا ا، تيليؼةبػػػديل خيػػػرم، إخػػػراجة كلػػػا الػػػديف سػػػامح، إ تػػػاجة 

ػػؿ" يع اةتك ػػؼ أك نػػؼ  ػػف فعػػؿ شػػا  مػػا، ككرد فػػا المعجػػـ فػػا  ػػدة ترانيػػب كالهعػػ ؿ "بىطًٌ
ػػػؿ حرنػػػات، دركشػػػة، ر ػػػص، زيطػػػ ، سػػػرتي ،  شػػػائعة متداكلػػػة فػػػا التػػػيليؼ الػػػدراما م هاةبطًٌ

 َِٓ-َِْا ظرة ؿ ح م| ...،  فااي ، نيهت ، لعب  ياؿ، لماا   جهية، فشخر 
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ػػا،  ،ة هريػػت(ُ)الب ع ب ااع -137 شػػا  مخيؼ،تطيػػؽ مجػػازنا  يػػى اعشػػخاص أيان
لوطهػاؿ لتخػكيههـ ،كتشػير إلػى تقػاؿ  كالبيٍعبيػلة ،ُِٗ|ؿ ح م .(راماجت  الػدًٌ رك  )

    ُِّؿ ح م | . هريت أك شا  مخيؼ
  ُِٗؿ ح م| .ة الخردة أك اعشيا  القديمة(ِ)ا ك   ب   -138
ب ل -139 ز م   ِٖٓؿ ح م| ؿ مف  بؿ.اسـ غير مسج  ، ة اسـ  هريت(ّ)ح 
 ِّٔؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  ) ،ةري  ةالحيكل السن  (ْ)انم  ة ز  و  ال  ح   -140
ا -141 ر  كيتػي ؽ فػػا لكصػػؼ الشػخص الػػذم يطيػؿ شػػع ة(ٓ)ساف  ن ااخ   –س ح  ن  خ 

ترجمػػة السػػـ فريػػؽ  ظهػػر فػػا السػػبعي يات أك  حكهػػا، ،ميبسػػ   يػػى  حػػك الفػػت
 ِّٖؿ ح م| .البيتيز ام جييزم ال  ائا الشهير

                                                           

صػػػالح، تػػػيليؼة أحمػػػدامبيارم، إخراجة صػػػاـ السػػػيد،  *البيعبيلة  ػػػكاف مسػػػرحية، بطكلةةسػػػعيد-(ُ)
ـ، كاليهظ مف القبطية كيع ػا ة هريػت، كبعبػل العامي ػة محرفػة  ػف القبطيػة)بكبك(، كهػك َُٗٗإ تاجة 

اسـ  هريت مصرم، استعمؿ فا العزائـ السػحرية، كاتخػذك  لتخكيػؼ اعطهػاؿ، كصػك رك  بهيئػة بشػعة 
ك يػػة مخافػػة اعطهػػاؿ المصػػرييف اعشػػقيا "، ا ظػػرة معجػػـ فػػرج كمخيهػػة، كالبنعبيلةصػػ ا ة مصػػرية فر 

  َٕفا العامية المصرية ص 
خػػػػراجة فػػػػايز حػػػػالكة، إ تػػػػاجة -(ِ) *  ػػػػكاف مسػػػػرحية  ديمػػػػة، بطكلػػػػةة صػػػػالح ذك الهقػػػػار، تػػػػيليؼ كا 

ـ، ك  ػػكاف مسيسػػؿ ليه ػػافة فػػؤاد المه ػػدس،  صػػةةفريد شػػك ا، إخػػراج ةحسػػيف  مػػارة، إ تػػاجة ُٕٔٗ
 :( بمع ىة مالبس، حكائج، أشيا  ، كأياػاRoba)ركبابينيا(ة إيطالية منك ة مفة )ـ،كنيمة َََِ

(Roba(ترنية بمع ىة ثكب أك نسػكة، ك )Vecchia ،) ( إيطاليػةة  ديمػة لوشػيا ، ك جػكزة )لالحيػا
اة" ركبابينيػا،  كيسعى التاجر الجكاؿ الذم يشترم اعشيا  القديمة فا شكارع القاهرة كاكاحيها صائحن

( دخيػػػػؿ  يػػػػى العاميػػػػة، V( فػػػػا )فينػػػػا( بحػػػػرؼ البػػػػا ، عف حػػػػرؼ)Vاسػػػػتبدؿ العامػػػػة حػػػػرؼ) ك ػػػػد
 .ُٖٗا ظرةمعجـ فرج ليعامية المصرية ص 

*اسػػػـ شخصػػػية كردت فػػػا أكبريػػػت مػػػف فػػػييـة " صػػػ ير  يػػػى الحػػػب"، تػػػيليؼة أبػػػك السػػػعكد - (ّ)
 ـ.ُٔٔٗامبيارم، إخراجة  يازم مصطهى، إ تاجة 

ػػهيرةة"حالكة زمػػاف"، ليه ػػافة محمػػد   ػػديؿ،نيماتة صػػالح جػػاهيف، *العبػػارة رك جتهػػا اعغ-(ْ)  يػػة الش 
 سنت ص دكؽ  ف س ة ام تاج، كها بم اسبة المكلد ال بكم الشريؼ.

يكسػػػؼ كهبػػػا فػػػا فييـة"البحػػػث  ػػف فاػػػيحة"، تػػػيليؼة أبػػػك السػػػعكد امبيػػػارم،  ػػػاف *رك جهػػا اله-(ٓ)
 ـ.ُّٕٗإخراجة يازم مصطهى، إ تاجة 
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 لعبدالمطيب، كتقاؿ  مقطل مف أغ ية  ة(ُ) وم  ل   بش  او  ا ج  ب م     ر  ال غ  ؤ  س   -142
 ِّٗمدا بت .ؿ ح م| مراكغت ، أككيريد اآلخر  ،لمف يسيؿ سؤالن  مةم    

ا ،فائقة الجماؿة (ِ) سن  ت الح  س   -143 ا كتهنمن  ّّّؿ ح م| .كتقاؿ مدحن
اا -144 ااج  س   جػػاح  ةاحػػؿاف الر  اله  ػػأطيقهػػا ،أك ا تبػػ  لا ،ة يػػى رسػػيؾ(ّ)اج  ا س 

 ّّْؿ ح م|ات .المكجا فا إحدل مسرحي  
اا -145 ااك   س  كتػػيتا لمطالبػػة شػػخص  بػػة، ا  بتم ػػا رحيػػة طيًٌ الػػد   ة(ْ) م  ال    الس 

دم  الػر   سنة لها استخدمات مت ك ة م هاة ةكنيمة ،ّّٗؿ ح م| باال صراؼ.
  ّّٗؿ ح م|  كف في .الظ  ب خيًٌ اف  الذم يي خص الت  ، كالش  المخادع

اا -146 ة فػػا دت فػػا أحػػد اع مػػاؿ اله ي ػػ بػػارة تػػرد   ة(ٓ)ور  ي اامااى الم  ي ل  م ل اام   س 
امشػارة إلػى  ةكأصبحت تع ا أشيا  نثيرة أبرزهػا جتها الميديا،ثـ رك   ،اتالستي ي  

 ُّْؿ ح م| المك ؼ المشار إلي  ي طكم  يى مهار ة حادة. أف  
م ع ى س -147  .ِّْؿ ح م| ؿ لجذب اال تبا .اتعبير يق ة(ٔ)س 

    

                                                           

*جػػز  مػػف أغ يػػة لعبػػدالمطيب، نيماتةمحمػػد  ثمػػاف خييهػػة، تيحيفةمحمػػكد  الشػػريؼ، -(ُ)
 كها  ديمة سنت ص دكؽ الكصؼ  ف ذنر س ة ام تاج.

*رك جتهػػػا أغ يػػػة مشػػػهكرةةبع كاف "حدكتػػػ " ليه افةمحمػػػد   ػػػديؿ نيماتةصػػػالح جػػػاهيف، -(ِ)
 ألحافةسيد مناكم، كسنت ص دكؽ الكصؼ  ف س ةام تاج. 

هػػػا اله ػػػػافة  جػػػاح المػػػػكجا، فػػػا مسػػػػرحيةة "يػػػـك  اصػػػػؼ جػػػدا"، تػػػػيليؼة أحمػػػػد *رك ج-(ّ)
 ـ.ُْٖٗ كض، إخراجة شانر خاير، إ تاجة 

*ًسػػنًٌة السػػػالمة ةاسػػػـ مسػػػرحية  ديمػػػة، مػػػف تػػيليؼة سػػػعد الػػػديف كهبػػػة،  راػػػت  يػػػى -(ْ)
 ـ. َََِ، كأ اد اله افة محمد صبحا  راها  اـ ُْٔٗالمسرح القكما  اـ 

ػػيًٌـ ل ػػا  يػػى الت كرمػػام" كهػػا أغ يػػة ليه ػػافة  جػػاح المػػكجا، مػػف فػػييـة *أصػػؿ العبارة-(ٓ) ة"سى
 ـ.ُٖٗٗ"أياـ ال اب"، تيليؼة بشير الديؾ، إخراجةم ير رااا، إ تاجة 

* بػػػػارة االسػػػػتعداد لسػػػػماع الط ػػػػرب، أكبدايػػػػة حهػػػػؿ ف ػػػػا، ركجهػػػػا فػػػػييـة "سػػػػمل هػػػػس" -(ٔ)
 ـ.ُُٗٗتيليؼةماهر  كاد، إخراجةشريؼ  رفة، إ تاجة 
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﴿ِِِٔ﴾ 

 ،راما(جتػ  الػدًٌ رك  ) مػف صػدؽ اآلخػر. حدمتعبير ليت   ة(ُ)ك ن  ي ل  ي ف   ن  ل  -148
  ُْٓم | ؿ ح

 ك د اقت بؾ، ،أ ت نثير اعخطا  ة(ِ)هر  ع ب  م  ط  ي  و و  ط  ل  ك ز  م  اض  ف   -149
 .ِِْ| ؿ ح م. راما(جت  الدًٌ رك  )

جت  رك  )، خص الذم يسعى كرا  المشانؿكالش  ،مك ؼ ميتبس ة(ّ)ب ش  ل   -150
  ِْٖ( ؿ ح م| راماالدًٌ 

شػهيرة  مطيػل أغ يػة)، تعبير يقاؿ فا حالة  هاذ الصػبر ة(ْ)ودد  بر ح  لمص  -151
                                     ْٖٖؿ ح م| .(عـ نيثكـ

ااا-152 اااا يش  حػػػدم كاسػػػتحالة حػػػدكث اعمػػػر المشػػػركط بهػػػذا ليت   ة(ٓ)اكح اااوف ق  لم 
 .ْٖٗؿ ح م|. (راماالدًٌ  جت رك  )، الشرط
جتػػػ  رك  ) ،بػػػاعخصػػػية، أك الطًٌ الش  ة يطيػػػؽ  يػػػى اعسػػػيكب، أك (ٔ)ونلم اااا   -153
 ُٗٓؿ ح م| .( راما كبعض اعغا االدًٌ 

                                                           

لي ػػػيف الرميػػػا، إخراجةأحمػػػد  *  ػػػكاف مسػػػرحية مػػػف بطكلػػػةة صػػػالح م صػػػكر، تػػػيليؼة-(ُ)
 ط طاكم، كسنت ص دكؽ الكصؼ  ف تاريخ ام تاج، كها  ديمة مف أسما  أبطالها.

* بػػارة رك جهػػا اله ػػافة  جػػاح المػػكجا،مف مسػػرحيةة "يػػـك  اصػػؼ جػػدنا"، تيليؼةأحمػػد -(ِ)
 ـ.ُْٖٗ كض، إخراجةشانر خاير، إ تاجة 

*اليهػػػظ جػػػز  مػػػف مسػػػرحية نكميديػػػة ليه ػػػافة محمػػػد  جػػػـ، بع كافة"الػػػكاد اػػػبش  امػػػؿ -(ّ)
ـ، كيقاؿة ػػاس َََِلػػبش"، تيليؼةمجػػدم اعبيػػارم، إخراجةشػػريؼ  بػػداليطيؼ، إ تاجة ػػاـ 

لبشة لمجمك ة أك شية سػيكنهـ مثػؿ سػيكؾ العصػابات امجراميػة. ا ظػرةمعجـ فػرج ليعاميػة 
 ّٖٓص المصرية كالتعبيرات الشعبية، 

،نيماتة  بدالكهاب محمد،إ تاجة -(ْ)  ـ.ُْٔٗ*مطيل أغ ية عـ نيثـك
*مػػف تعبيػػرات المسػػتحيالت، اسػػتخدمت  اله ا ػػةة شػػكينار فػػا أغ يػػة مػػف فػػييـة "مطػػاردة -(ٓ)

 ـُٖٔٗغرامية"، تيليؼة فاركؽ صبرم، إخراجة جدم حافظ، إ تاجة 
" مػػػف فػػػييـة "خػػػد ت ا امػػػرأة"، *رك جتهػػػا أغ يػػػة شػػػعبية ليمطػػػرب الشػػػعباة"أحمد  دكيػػػة-(ٔ)

 ـ.ُٕٗٗتيليؼةمحمكدأبكزيد، إخراجةسيدط طاكم، إ تاجة 
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كم اسػبة فاؼ،الزًٌ بالمكلػد، ك  ئيسة فػا االحتهػاؿيية الر  الي   ة(ُ)ه ر  ب  الك   و م  لم  ا   -154
 ُِٔؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   نبرل،
غ ن ااو ايي -155 ؿ  .(راماجتػػ  الػػدًٌ رك  ) ،بػػارع فػػا م ازلػػة الهتيػػاتالك  ،مطػػرب ة(ِ)م 
  ُْٓح م|
اان  م  م   -156  .(ةراما التيهزيك ي ػػاسػػتخداـ خػػاص شػػاع فػػا الػػدًٌ ) راتمخػػد   ة(ّ)اتول 

  ْٗٓؿ ح م|
جتػػ  رك  )، قػػكدأم أخػػرج ال    ةكلهػػا مع ػػى مجػػازم ،يحػػؾ جيػػد : (ْ)شر  ى اا -157
  َٖٓ ؿ ح م| .(الميديا
ااو  -158 ااا و  ي   ااو  ح  عبيػػر  ػػف الهرحػػة يهػػا اعطهػػاؿ ليت    ًٌ ت ةة شػػعبي  أغ ي ػػ ة(ٓ)يو  ح 

 ْٗٓؿ ح م| بقدـك شهر رمااف.
ااا د    اا -159 اام ااخ  ا د  ار م  جتػػ  رك  ) ،نهػػى ه المػػؤم يف شػػر القتػػاؿبمع ىة ةرك ش 
 َٔٔؿ ح م| .(راماالدًٌ 

 .َٕٔؿ ح م| محدث. (مطيل أغ ية) ، بارة غزؿ ة(ٔ)يس   ي م   د  س   ا    -160
 

                                                           

اليييػػػػة النبيرة"ة  ػػػػكاف اعكبريػػػػت ال  ػػػػائا ليه افةسػػػػيد مناكم،نيماتةصػػػػالح جػػػػاهيف،  -(ُ)
 ـ، كالذم يعرض صكرة شعبية لكا ل المكلد . ُُٔٗإخراجةصالح السقا، إ تاجة 

ة اسػػػـ شخصػػػية جسػػػدها المطػػػربة محػػػـر فػػػؤاد، مػػػف فييـة"حسػػػف ك عيمػػػ "، *الم  ػػػكاتا-(ِ)
 ـ. ُٗٓٗتيليؼة بدالرحمف الخميسا، إخراجةه رم برنات، إ تاجة

*تطيػػؽ المم ك ػػات  يػػى  ػػد ة أشػػيا ، كتطيػػؽ  يػػى نػػؿ مػػا يترتػػب  ييػػ  العقػػاب، كهػػا -(ّ)
 . ـُْٖٗأغ ية مشهكرة ليشيخ إماـ، نيمات الشا رةأحمد فؤاد  جـ، إ تاجة

*رك جهػػا اله ػػافة  جػػاح المػػكجا فػػا مسػػرحية المتزكجػػكف، تػػيليؼة فيصػػؿ  ػػدا، إخػػراجة -(ْ)
 ـ.ُٕٗٗحسف  بدالسالـ، إ تاجة 

*أغ يػػة شػػعبية  ديمػػة،نيمات فتحػػا  ػػكرة، كغ ػػا  الطهيػػة  زهػػة يػػك س، مػػف فييـة" يبػػا - (ٓ)
 .ـُّٓٗخراجة ه رم برنات، إ تاجة  يى كلدم"، تيليؼةيكسؼ  يسى، إ

 ـ.َََِ  كاف أغ ية مشهكرة ،مف نيمات الشا ر ة بدالكهاب محمد، إ تاجة*- (ٔ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِْٔ﴾ 

ااا  ااا -161 س كمػػػ زؽ ال  أم لقػػػد شػػػهدت مػػػ ة(ُ)ولب ااااس ط  ى الااار  م ااات ل  ق اااا د  ا م 
   َٗٔؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ رك  ) ،حصر لها

 ،ةراجػػػػت كا تشػػػػرت بسػػػػبب أغ ي ػػػػاحػػػػة )بالر   بهػػػػدك ، ،مهػػػػالن  ة(ِ)اشا و    اااا -162
 ةوجمم :  ااواش  ااواش دت فا نثير مف اعفالـ مؤخرنا فا شنيها ال  ائا،ترد  

،أك لطهنا لطهنا. كمع ا  اعصياة ،هشة تعبير  ف الد    ُُٔؿ ح م| مهالن مهالن
ن -163  ِْٔؿ ح م| .(راماجت  الدًٌ رك  )، ة يتكا ى(3)  و 
 ات.شخص   الو صحات من ال راماجيو الد   ا رو  م   :ثالثاا

اااه م  ر  ب اااإ  -164 ة ك ي ػػػ شػػػا  أك شػػػخص شػػػديد الكاػػػا ة، ة لكصػػػؼ أمٌ (ْ)و د   ص 
 ّٖؿ ح م|  .راما(جت  الدًٌ ) ديـ رك  . يفالش  

ن   ااااوا   -165 ؿ ح  .راما(جتػػػػ  الػػػػدًٌ باب )مخهػػػػؼ غالبنػػػػا( )رك  ة لهػػػػظ ًسػػػػ(ٓ)باااان الج 
ػػػػػ ٖٓم|  ،عبة بشػػػػػا  مػػػػػف المنػػػػػرك"لمػػػػػف يسػػػػػتطيل الخػػػػػركج مػػػػػف المكا ػػػػػؼ الص 
 ٖٓؿ ح م |  يستخدـ ليمدح. ،كخداع اآلخريف ،ها كالد  

ن تا   -166               ٖٔؿ ح م | .راما(الدًٌ جت  )رك  ،حاد الذنا  كاسل الحيية، ة(ٔ)بن ح 

                                                           

*كردت فػػا المكاكيػػػؿ الشػػػعبية القديمػػػة،  امػػػت ب  ائػػ  المطربػػػةة جمػػػالت شػػػيحة، كهػػػا  ديمػػػة، -(ُ)
 سنت ص دكؽ الكصؼ  ف تاريخ ام تاج.

كحيدحامػد،  تػيليؼة *جز  مف أغ ية ليه افة سيد دركيش، ت  ػى بهػا بطػال فييـة"طيػكر الظػالـ"ة-(ِ)
 ـ.ُٓٗٗإخراجةشريؼ  رفة، إ تاجة 

*جػػػز  مػػػف أغ يػػػػة شػػػعبية ليه اف"ةحسػػػف اعسػػػػمر"مف مسػػػرحيةة"حمرم جمػػػرم"، تػػػػيليؼةمحمكد -(ّ)
 ـ.ُٓٗٗأبكزيد، إخراجة فهما الخكلا، إ تاجة  اـ

*كردت  يػػػى لسػػػاف اشخصػػػية  سػػػائية مػػػف فػػػييـ "أ ػػػت اليػػػا  تيػػػت بابايػػػا"،  صػػػةةبهجت  مػػػر، -(ْ)
 ـَُٕٗ يازم مصطها، إ تاجة إخراجة

*اسػػػتخدمها اله ػػػافة محمػػػكد  بػػػدالعزيز فػػػا مسيسػػػؿة "رأفػػػت الهجػػػاف، "تيليؼةصػػػالح مرسػػػا، -(ٓ)
 ـُٖٖٗإخراجةيحا العيما، إ تاجة اـ

* كابف ًحٍ تة أم مانر خبيػث، ك يػؿةإف  الًحٍ ػت هػك الًح ػث، أم اليمػيف النػاذب، كالمػرادة ابػف -(ٔ)
)ح ػت(، ك يػؿة ًح ػتة نيمػة فر ك ي ػة تع ػاة الهػف أك ُِٔ|ِكر النبيػر،الناذب فػا يمي ػ . معجػـ تيمػ

المهػارة  الصػ عة، ك"ابػف ح ػت"ة مصػطيح بالعاميػة بالمصػرية ، يطيػؽ  يػى نػؿ مػف يػرل ال ػاس فيػ 
  كالذنا "



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ

نَاعة امُلعَجميَّةما ر  الصِّ

عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿ِِٔٓ﴾ 

 ٕٖؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ رك  ...)سجف، )مدرسة، ةةزميؿ(ُ)و الز م لب  أ   -167
ااو الغ  ب ااأ   -168 ػػ ة(ِ)بض  اسػػـ يهيػػد مع ػػى  جار كال اػػب،تقػػاؿ لمػػف ا تػػاد الشًٌ
أم  ةكيقػاؿة اسػـ أبػك ال اػب فػا كشػ  ،تػة ل يػذا أك مف لديػ  ن يػة مبي   ،رالش  

ظهػرت فػا  ،يرةة شػرًٌ ة نارتك ي  شخصي   ةأم ا "أبك ال اب  هس  ر، اكم  يى الش  
أك شػػػبي  أبرهػػػة  حيقػػػات )مػػػاز جر(، ك يػػػى غػػػرار المع ػػػى يقاؿةشػػػبي  أبػػػك لهػػػب،

،  ٕٖؿ ح م | يرة.ات شرًٌ كنيها شخصي   اعشـر
ػمؾ الػر خيص،  ة يطيؽ  يػى النابكريػا،(ّ)ومب  م  ج  و ب  أ  -169 ػكيطيػؽ كالس  خرية ليس 

  ٕٖم| ؿ ح، مف  ييؿ القيمة
 ٖٖؿ ح م | .يرةات الشرًٌ خصي  يش  اسـ لة(ْ) عوسر  ب  أ   -170
ن بب  أ   -171  .ٖٖؿ ح م | ،راماالدًٌ  يشخصيات الشريرة فا  يـ ل ة(ٓ)و ش 
ع وب  أ   -172 ار يد  (ٔ)و ل م  أبك  ةفا اعصؿك )،  ا أفعاالن كأ كاالن لـ يقـ بهاة الهش 

ػػا نكميػػدمٌ  ؿلػػدكر نػػاف يقػػكـ بػػ  ممثًٌػػ لمعػػة اسػػـ ف ػػاٌ   ، يػػى مػػدل خمسػػيف  امن
 ٖٗاس." ؿ ح م |دها ماحاؾ ال   ردًٌ ص فا اعناذيب كالمبال ات يي تخص  

                                                           

خيػرم ك جيػب  يػـك فػا السػجف"،  صػةةبديل َّ*رك جها اله افة محمد راا فػا فػييـة"-(ُ)
 ـ.ُٔٔٗالريحا ا، إخراجة  يازم مصطهى، إ تاجة 

*أبػػػك ال اػػػبة شخصػػػيًٌة نرتك ٌيًػػػة كردت فػػػا مسيسػػػؿ ةمػػػاز جر، كهػػػك مسيسػػػؿ نرتػػػكف -(ِ)
 ـ ، كتمت دبيجت  لي ة العربية فا الثما ي يات. ُِٕٗأج با، ا تاجة 

     اجةحيمػػػػا حيػػػػيـ،بطيػػػػة فييـة"غػػػػراـ تيميػػػػذة"، تػػػػيليؼة محمػػػػد أبػػػػك سػػػػيؼ، إخر  *رك جتهػػػػا-(ّ)
 ـ.ُٗٔٗ تاجة إ
*شخصػػػػػية جسػػػػػدها اله ػػػػػافة فريػػػػػد شػػػػػك ا فػػػػػا فييـة"بػػػػػاب الحديػػػػػد"،  صػػػػػة كسػػػػػي اريكة -(ْ)

 ـ.ُٖٓٗ بدالحا أديب، إخراجة يكسؼ شاهيف، إ تاجة 
رك جهػػا المقطػػل ال  ػػائا "أ اشػػجيل السػػيما أبػػك شػػ ب بريمػػ " مػػف أكبريػػت اليييػػة النبيػػرة، -(ٓ)

 ـ.ُُٔٗافةسيد مناكم، إخراجة صالح السقا ، إ تاج ةصالح جاهيف، ألح تيليؼة
*هػػػك اله ػػػافة محمػػػد أحمػػػد المصػػػرم، كنػػػاف مشػػػهكرنا بشخصػػػية أبػػػك لمعػػػة،  ػػػد مها فػػػا -(ٔ)

 امذا ة المصرية فا بر امج سا ة لقيبؾ، كفا التيهزيكف.



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِٔٔ﴾ 

كلمػػف لػػيس  يا هػػار أبيض،كتقػػاؿ   ػػد سػػماع خبػػر مػػا، ةيقػػاؿ(ُ)ةضباا   أ   -173
  َٗؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ )رك   ،مف  ريب أك بعيدلدي  معرفة بالمكاكع 

مػف ) ،أك المريض  هسينا ،زفخص غير المت  تقاؿ  ف الش   ة(ِ) حسب  ي  س  إ  -174
 َُُ-َُٗؿ ح م | .ة(ي مائي  راما السًٌ الدًٌ 

اااك  ف -175 التػػػا تسػػػعى ل يػػػػذا   ،يرةة القبيحػػػة الخيػػػؽ الشػػػرًٌ خصػػػي  الش   ة(ّ)أ ش 
 ُُٓييهزيكف( ؿ ح م|التًٌ  جها)رك  

عػػػكب الب ػػػت الي  ، كتطيػػػؽ  يػػػى ة أصػػػيها صػػػ ؼ مػػػف الطعػػػاـ(ْ)و  اااب  م  ي  الم  -176
 ُٓٔؿ ح م | .راما(جت  الدًٌ الجميية، )رك  

م و -177 ػ ة(ٓ)ب ش   ،يفسػنًٌ بكالجػرح النبيػر فػا الكجػ   مي ة،تطيؽ  يى المرأة الس 
 َِّؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك  ، جار الع يؼفا الشًٌ    المجرمكفيستخدم

 َِٓؿ ح م| ،راما(جت  الدًٌ )رك  يقاؿ ليرجؿ السميف، :(ٔ)و خ  ط   ب   -178
 . َِٖؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   ،الذم تدهكرت حالت ة(ٕ)هرد  ى خ  ق  ب   -179

 
                                                           

 ، لهظ أبيض يرتبط فا ل ة الحياة اليكمية بدالالت مت ك ة م هاة أبيضة لمف تا   قيػ -(ُ)
قييػػؿ أك محػػدكد المعرفػػة لي ايػػة. ل ة، كأبػػيض يػػاكردمهيػػسليأبػػيض مػػف الصػػي ا بعػػد غسػػيي ة ك 

 ٖٗا ظرة ؿ ح م |
*رك جهػػػا اله ػػػافة رشػػػدم أباظػػػة فػػػا فػػػييـة"  ػػػص سػػػا ة زكاج"، تػػػيليؼة أحمػػػد رجػػػب، -(ِ)

 ـ.ُٗٔٗإخراجة فطيف  بدالكهاب، إ تاج ة 
لييػػة كلييػػة )لييػػى كاعشػػنيؼ(، تػػيليؼة *شخصػػي ة تيهزيك ي ػػة اػػمف أحػػداث فػػكازير ألػػؼ -(ّ)

 ـ .ُٖٗٗطاهر أبك فاشا، إخراجةفهما  بدالحميد، إ تاجة 
*شخصي ة سي مائي ة جسدتها بطية فييـة"يامهيبيػة يػا، "تيليؼةمػاهر  ػكاد، إخراجةشػريؼ -(ْ)

 ـ.ُُٗٗ رفة، إ تاجة 
 ـََِِ بده، إخراجة كائؿ حساف، إ تاجة *رك جها فييـ اليمبا، تيليؼةأحمد-(ٓ)
 ـ.ُٕٗٗ*رك جها اله افة سعيد صالح، فا مسرحيةة العياؿ نبرت، إ تاجة -(ٔ)
ؿ الستعمالها المسيسؿ التيهزيك اة لػف أ ػيش فػا جيبػاب أبا"ليه ػافة  كرالشػريؼ، -(ٕ) *أص 

 ـ.ُٗ ٔٗ صةةإحساف  بدالقدكس، إخراجةأحمد تكفيؽ، إ تاجة 
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﴿ِِٕٔ﴾ 

 َِٗؿ ح م| . كالن كفعالن الشخص غير المتزف  ة(ُ)ا ك   ل  ال  ب   -180
ب و الر   -181  .ُِِؿ ح م| .راما(جتها الدًٌ )رك  ، ةالهتاة نثيرة النالـ(ِ)وا   غ  ب م 
 ُِِؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ ـ تتزكج، )رك  البنر ل الهتاة ة(ّ)وتت بن  ن  ب   -182
 ُِٓؿ ح م| .راما() ديـ أحيت  الدًٌ  ،ظاهر ال اب ة نر  ب  بوزه ش   -183
اااي   -184 ااال مااان لماااى حبااال الم  ح  ليمػػػدح  المػػػرأة بار ػػػة الجمػػػاؿ،لكصػػؼ :وق  ن  ش 
 ِِّؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   كالث ا ،
) ػػديـ  يعػػكد  ػػف االتهػػاؽ مػػتعيالن بحجػػج كاهيػػة، بمع ػػى ل)حماارء(:ر  م  ح  -185
 ِٓٔؿ ح م|.جت  الميديا(رك  

 ِِٕؿ ح م|.راما(جت  الدًٌ )رك  ليم هؿ،ة (ْ)اهح  مى ق  وم ل  ي  خ  م   –يم خ  -186
اااااو  خ   -187   يػػػػػى المسػػػػػيحا، كتطيػػػػػؽ أحيا نػػػػػا ،تطيػػػػػؽ  يػػػػػى اعج بػػػػػاٌ ة(ٓ)ةواج 

 .ِّٖؿ ح م| فا البادية. كلكصؼ ال  اٌ 

                                                           

ة سػػي مائي ة معركفػػة جسػػدها اله ػػافة  زيػػز  ثمػاف مػػف فػػييـة "لعبػػة السػػت"، تيليؼةبػػديل شخصػي   -(ُ)
ـ، كنػاف يقػـك بػدكر المهسػد بػيف ال اس،"كبالليناةاسػـ ُْٔٗخيرم، إخراجةكلػا الػديف سػامح، إ تػاجة 

آلة مكسيقية ر يقػة كسػامية تشػب  آلػة العػكد، أصػيها ركسػا،كلنف كجكدشخصػية سػي مائية بهػذا االسػـ 
أربعي يػػات القػػرف المااػػا يؤنػػد أ هاا تشػػرت فػػا مصػػر فػػا هػػذا الك ػػت بشػػنؿ نبيػػر كحتػػى اآلف  فػػا

يطيؽ المكسيقيكف  يػى بعاػهـ الػبعض أسػما  اآلالت التػا يعزفػكف  ييهػا، ا ظػرة مػاذا تعػرؼ  ػف 
 "باللينا"؟ كائؿ اعسمرم. 

*شخصي ة جسدتها اله ا ةة ميؾ الجمؿ، امف فقرات ثابت  فا البر امج امذا ػا الشػهيرة "إلػى -(ِ)
 ربات البيكت"  يى إذا ة البر امج العاـ. 

*  ػػكاف مسيسػػؿ تيهزيػػك ا، بطكلػػة ة مػػا  ػػز الػػديف، تيليؼةمحسػػف زايػػد، إخػػراجة ياسػػر زايػػد، -(ّ)
 ـ.ََِٔإ تاجة 

*ها  بػارة يت ػدر بهػا المصػريكف كالزالػكا، كمع اهػا أ ػا لسػت ههي ػ  كال غيبػاف كال ذليػؿ ةحنايػة - (ْ)
"مختػػػـك  يػػػى  ها "  ػػػد  بػػػدالرحمف اعب كدم،بر ػػػامجةدريـ آرت، الشػػػبنة الع نبكتيػػػة، كليعبػػػارة أصػػػؿ 

 ُٓ|ُتاريخا، ا ظرةحسف المحاارة فا أخبار مصر كالقاهرة ،ليسيكطا 
ة الخكاجة فا  دد مف اع مػاؿ الدراميػة، كأشػهرهاة شخصػي ة "الخكاجػ  بيجػك" *راجت شخصي  - (ٓ)

ليه افة فؤاد راتب فا  دد مف اعفالـ م هاة فييـ"بحبكح أف دم" ، تيليؼةكليـ باسييا، إخػراجة يكسػؼ 
 ـ. ُْٓٗمعيكؼ، إ تاجة 
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﴿ِِٖٔ﴾ 

اااد  -188 ااال   ش  ؤف العال ػػػات ر )خاصػػػة فػػػا شػػػئحػػػر  ةشػػػديد الت  (ُ)عرها ااار لماااى ح 
 ِٖٔؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   ،ة(سائي  ال ًٌ 

اااد  -189 ااال لماااى ط  اخ  ، مػػػف كرائهػػػاـ  ال ػػػة بهػػػدؼ تحقيػػػؽ مناسػػػب يقػػػي ة(ِ)عم 
 ِٖٖؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك  )

 .رما(جتػ  الػدًٌ )رك  ، يمنػف خدا ػ  بسػهكلةشخص خػاـ ة(ّ) راف  ص  ل ل  اق  د   -190
 ُِٗؿ ح م|

اااال ل  د  ل ااااد   -191 جتػػػػ  )رك   ،ى لسػػػػا   مػػػػف نثػػػػرة النػػػػالـ أك المطالبػػػػةتػػػػدل   ة انوس 
 ِِٗؿ ح م| .راما(الدًٌ 

كاعخ  ،ر الكحيػد مػل جما ػة مػف ام ػاثنيقصػد بػ  الػذ   ة(ْ)راب ار   ك الب  د   -192
 ِٖٗؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك   ) ديـ، الكحيد  يى أخكات إ اث

    َّٗ م| ؿ ح .راما(جت  الدًٌ ) ديـ رك   ،ؾ برأي تمس  ة(ٓ)ألف س فو و  اس  ر  -193

                                                           

إخراجةمحمػد  *رك جها اله افةحس ا  بدالجييؿ، مف فييـة"الحرًٌيؼ"،  صةةبشير الديؾ،-(ُ)
 ـ.ُّٖٗخاف، إ تاجة 

*رك جتهػػػا مسػػػرحيةة الػػػز يـ ،  يػػػى لسػػػاف شخصػػػية  سػػػائية، تػػػيليؼة فػػػاركؽ صػػػبرم، -(ِ)
 ـ.ُّٗٗامخراج المسرحاةشريؼ  رف ، إ تاجة 

ػػػػذاجة ك ػػػػدـ الههػػػػـ، أك نك ػػػػ  ريهػػػػٌا أك -(ّ) *مػػػػف العبػػػػارات المصػػػػرية القديمػػػػة، كتع ػػػػا الس 
كشـ العصافير  يى جا ب الجبهة  ديمنا، كناف ذلؾ صعيدم بسيط، فقد ناف ي سب لهـ دؽ 

مف الميثكرات التا ا تشرت فا ريؼ كصعيد مصر، كرمز العصهكر فا اعسطكرة المصرية 
القديمة يرمز ب  إلى أكزكريس، كا تقؿ الرمز مف جيؿ إلى جيؿ، إلى أف جا  الرجؿ الشػعبا 

لي صػر كالقػكة...كبمركر الػزمف أصػبحت البسيط، كامتزج بهذ الرمز كا تبر  رمػزنا ليخيػر كفػيالن 
كهػػذا مػػف هػػذ  العػػادة مسػػارنا ليسػػخرية كالػػت هنـ فهجرهػػا النثيػػر، كتخيصػػكا م هػػا بمػػا  ال ػػار... 

 ، ا ظرةتاريخ مصرالقديمة، دؽ العصافير،الشبنة الع نبكتية.التطكر التاريخا لولهاظ
بطكلةة بده غيػث، تػيليؼةمحمكد أبػك زيػد، * بارة شعبية رك جها فييـة "ديؾ البرابر"، -(ْ)

 ـ.ُِٗٗإخراجةحسيف نماؿ، إ تاجة 
رامية م هاة راس فا راس، كراس  طريؽ  - (ٓ) نيمة رأس لها ترانيب داللية أخرل فا ال صكص الدًٌ

ه حى ،راس  مكل عى ة راس   اشه ،...ا ظرةؿ ح م|  َِّصحراكم، راس  ًمصى
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ااااأ الم  ساااي  ر   -194 جتػػػػ  )رك   ،راما(جتػػػػ  الػػػدًٌ )رك  ، ل اعمػػػكرـ كسػػػػك  ب ك ظ ػػػةرت ػػػػ (ُ)لائ  س 
 . َّٗؿ ح م| .الميديا(
ااا -195 ااام  -عرب  س  ػػػ " ربع:يس  ػػػ كالمتسػػػربلة ،ؿتعج  ـ مػػػف أمػػػر  ليػػػذ   خص فػػػا  جيػػػةالش 
 ّّٓؿ ح م| (.راماجت  الدًٌ رك  ) ،أحيا نا
 ّْْؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   ،شخص معتاد امجراـ ة(ِ)لاب  و  س   -196
اسػـ ك  الذم ال يستقر فا مناف، كالهر ل لكز، اط اعرض،هك  ط   ة(ّ) نط  ف  ر  ش   -197
   ّٖٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   ،ؿ  ديـممثًٌ 

ط ج  -198 اام ح  منػػاف كال يمػػارس  مػػالن  المجػػـر الػػذم يرتنػػب المكبقػػات فػػا أمٌ  ة(ْ)يش 
 ّْٔؿ ح م| .راما() ديـ حهظت  الدًٌ ،  الهظ   ك ا  كالس   شريهنا،
ااااا-199 ااااااح  ص  ػػػػػ ة(ٓ)احبوب ص  ػػػػػتطيػػػػػؽ  يػػػػػى الش  عادة خص يتهػػػػػا ا فػػػػػا تحقيػػػػػؽ الس 

 ُّٕ| مؿ ح  .راما(جت  الدًٌ )رك  ، عصد ائ 
 َْٖؿ ح م|. راما(جت  الدًٌ )رك   ،شديد البط  ة(ٔ)حاو  ر  و م  مب  ى ق  م  ل   -200
 ُْٕؿ ح م| .دؿاب ال   يكصؼ بها الش   ةشخصي   ة(ٕ)ني  ي الن   اش  ب  غ  -201
جؿ لكصؼ الر   ،ةكلها مع ى خاص نصهة تحقيري   ؿ،المدل   خصةالش  (ٖ)ياف  ف  -202

 ِِْؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك  ليمخ ث.كيقاؿ  الذم يتسـ بر ة زائدة،

                                                           

 َّٗ*مف  بارات الشباب التا كظهتها الدراما،كرستؽ حال ةاستقر كتد  ـ حال ، ؿ ح م|- (ُ)
*رك جهػػػػا فػػػػييـة "أربػػػػاب سػػػػكابؽ"،  صػػػػةةأبك أسػػػػامة إسػػػػما يؿ، إخراجةمحمػػػػد أباظػػػػة، إ تػػػػاجة -(ِ)

 ـ.ُٖٖٗ
*شخصي ة جسدها اله  اف النكميدمة"محمػد نمػاؿ المصػرم"،اختار ل هسػ  هػذا االسػـ مػف إحػدل -(ّ)
 ـ.ُٔٔٗلشخصيات التا جسدها فا إحدل المسرحيات، تكفا ا
 *ترادؼ داللة البيطجا، كها مف مهردات الشباب المتداكلة.-(ْ)
 ـ.ََِِ*  كاف فييـ، بطكلةةمحمد ه يدم تيليؼةماهر  كاد، إخراجةسعيد حامد، إ تاجة -(ٓ)
ك  بدالسػميل، بر ػامج  يػى م تشرة إ المينا، كمستخدمة فا البرامج الحكارية بنثػرة، ا ظػرة  مػر -(ٔ)

 ـ َُِْ|ٕ|ٕمسئكليتا   اة صدل البيد،حيقة 
*شخصػػي ة رك جهػػا اله ػػافة الم تصػػر بػػا فػػا مسيسؿة"شػػارع المػػكاردم"، تػػيليؼة محمػػد جػػالؿ، -(ٕ)

 ـ.َُٗٗإخراجةإسما يؿ  بدالحافظ، إ تاجة 
تػػػيليؼة يا  شخصيةة"لكسػػػا" ليه افة"جمػػػاؿ رمسػػػيس" مػػػف فييـة"إشػػػا ة حػػػب" بػػػرت   ػػػ   *-(ٖ)

 ـ.ُُٔٗالزر ا ا، إخراجةفطيف  بدالكهاب، إ تاجة 
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﴿َِّٔ﴾ 

، كشخصي ت  ة ليحصكؿ  يى ب يت مف يستعيف بقكا  العايي   ة(ُ)هو  ي  الح   -203
 ِْٓؿ ح م| ترمز ليقك ة فا الحارة المصري ة 

 .ِْٓؿ ح م| .،ال يال حدكدنا فا نالم  خصةالش  (ِ)يوم  ج  ف   -204
 ْْٔؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك  ، شديد القبح ة(ّ)عط  رد ق  ق   -205
  ْْٖؿ ح م   .راما(جت  الدًٌ )رك   ،خاصة اديقاؿ ليقك   :(ْ)ي)أرني(ن  ر  ق  -206
 ْْٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   ،بشخص طيًٌ  ة(ٓ)وا   ص  مب خ  ك ق  مب  ق  -207
ااا-208 ؼ فػػػا صػػػر  كال يحسػػػف الت    ييػػػؿ الخبػػػرة الػػػذم يسػػػهؿ خدا ػػػ ، ة(ٔ)ركاو  ك 
  ُْٔؿ ح م| .راما(جت  الدٌ ) ديـ رك   ساذج يمنف خدا  ، أك ريهاٌ  أمكر ،
، اهر الهقػػركالظ ػػ ،ةكاالجتما ي ػػ ،ةخصػػي  ات الش   ييػػؿ اممنا ي ػػ ة(ٕ)ي ي ااح  ك  -209
   ْْٔؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك  

 .َْٖؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   ،هنير أك العقؿمختؿ الت   ة(ٖ)عد  ًل  -210
 

                                                           

*شخصي ة الهتكة مف الشخصيات التا رك جتها السي ما المصرية كاع ماؿ الدرامية، أبرزها فييـة -(ُ)
 ـ.ُٕٓٗ"الهتك "لهريد شك ا، إخراجةصالح أبك سيؼ، إ تاجة 

فػػػييـ سػػػي مائا جسػػػد  اله ػػػافة "خالػػػد *لقػػػب أطيػػػؽ  يػػػى الشػػػا رة أحمػػػد فػػػؤاد  جػػػـ،  كهػػػك اسػػػـ -(ِ)
خراجة  صاـ الشماع، إ تاجة  ـ.َُُِالصاكم"، تيليؼ كا 

* مف رمكز القبح فا العربية، كييتا فا الهصيح كالعػاما ليمسػتقبح، ك ػد ينتسػب داللػة جديػدة -(ّ)
 حسب السياؽ مثؿةالداللة  يى مف يجيد التصرؼ فا أمكر .  

" شخصػي ة محهػكظ التػا  ػاـ بهػا اله افةحمػدم أحمػد فػا فػييـ القػاهرة * جسدت شخصػي ةة" ر ا-(ْ)
 ـ.ُٔٔٗ،  صةة يا الزر ا ا، إخراج ةصالح أبكسيؼ ، إ تاجة َّ
*اسػػػتخدمها اله ػػػافة حسػػػف حسػػػ ا، فػػػا فييـة"الباشػػػا تيميػػػذ"، تػػػيليؼةبالؿ فاػػػؿ،إخراجة كائػػػؿ -(ٓ)

 .ـََِْإحساف، إ تاجة 
يؼ، غيػر راشػد، كلهػظ سػباب يقصػد بػ  جباف،نمػا يطيػؽ ، ترنيةة بمع ػى اػعkavruk*أصيها-(ٔ)

 ّٓٓ يى  زيؿ السجكف المستجد"، معجـ فرج ليعامية المصرية،ص 
*اسػػـ شخصػػي ة رك جهػػا اله ػػافة "أحمػػد راتػػب"مف المسيسػػؿ النكميػػدم التيهزيك اة" ػػاس ك ػػاس"، -(ٕ)

 ـ. ُٖٗٗحمد رجب، إخراجة رائد لبيب، إ تاج ةالتيهزيكف المصرم أتيليؼة 
*اليهظ المسمكعة السل،بقيب الذاؿ سي نا، كيقػاؿة لمػف أصػاب  االاػطراب كالخيػؿ، ا ظػرةمعجـ -(ٖ)

 ّٕٖفرج ليتعبيرات العامية، ص 
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ًبس ،خص معتاد امجراـةالش  (ُ)يانج  وم  ل   -211  ِْٗؿ ح م| .اتمر  د ة  حي
 ُْٓؿ ح م| ة ك االت ظاهرة.ذك ب ية  كي   ة(ِ)صان  ج  م   -212
كردت بهػػذا االسػػتعماؿ فػػا  م المع ػػى،ةصػػي ة مػػف مج ػػكف تػػؤدًٌ (ّ)وجن اام  -213
  ُٓٓؿ ح م | .نكميدم  فييـ 

 ِٓٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك  ب المزاج، شخص متقيًٌ  ة(ْ)ينج  ج  ز  م  -214
 ِٔٓؿ ح م| . راما(جت  الدًٌ ) ديـ رك   ،ةمكسيقاٌ (ٓ)ياي   ك  ز   م  -215
 ِٖٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ ) رك  ،يداهف إلى حد ال هاؽ ة(ٔ)وخس  ج  م  -216
 ّٖٓؿ ح م| .راما() ديـ أحيت  الدًٌ ، ةحسف ال ي  أك  ،ةساذجم ط   اب-217
 ْٗٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ رك   ) ديـ مستمر، ،شديد الهزاؿ وت:مق  م  -218
 .ْٓٓؿ ح م|  ا العظمة. ظيـ مف اله د أك مد   ة(ٕ)ااج  ر  ي  م   -219

                                                           

يشػػػػػحات مبػػػػػركؾ، تيليؼةاػػػػػيا  المرغ ػػػػػا، إ خراجةإسػػػػػما يؿ جمػػػػػاؿ، إ تػػػػػاجة ل *فػػػػػييـ-(ُ)
 ـ.     ُٔٗٗ

دها اله ػافة محمػكد فػرج، فػا فػييـة "إسػما يؿ ياسػيف فػا -(ِ) *اسـ شخصي ة سي مائي ة، جس 
 ـ.ُٖٓٗبكليس حربا"، تيليؼة يى الزر ا ا، إخراجة فطيف  بدالكهاب، إ تاجة 

يـك فػا السػجف( كنػاف يسػقط الحػرؼ اعخيػر مػف  َّ*رك جها محمد راا فا فييـة )- (ّ)
  .النيمة

 ة جسدها اله افة محمكد  بدالعزيز، فا فييـة"النيؼ" *شخصي ة سي مائي  -(ْ)
 ـ.ُٖٖٗمحمد أباظة، إ تاجة  إخراجة ،*  كاف فييـ، بطكلةة سعيد صالح-(ٓ)
( ترنيةة بمع ى  ماش مف الصػكؼ أك المخمػؿ، كمسػح الجػكخة ) امية(ن ايػة cuha*الجكخ ) -(ٔ)

كالجكخة دار، مصطيحة يطيؽ  ُِْ ف التميؽ كال هاؽ الرخيص"، معجـ فرج ليعامية المصرية، ص
ػخص الػذم يقػـك  يػى خدمػة السػيطاف فػا إ ػداد كت ظيػؼ كتيبػيس اعحذيػة، ثػـ تكسػل حتػى   يى الش 

ائر كفتحها فا السرام ك صكر الكزرا ، ك لمانا كا ييبسكف الجكخ، فقػد شمؿ مف يقكمكف بإسداؿ الست
أطيػػػػؽ  يػػػػيهـ االسػػػػـ مشػػػػتقنا ممػػػػا ييبسػػػػكف، أم أصػػػػحاب الجػػػػكخ، كنػػػػا كا يمػػػػركف اػػػػمف المكانػػػػب 
ظهار الثػرا ، ك ػد الػتقط الشػارع المصػرم أك صػ  اع الهينيػكر  كاالحتهاالت ن كع مف الزي ة كالبهرجة كا 

 .ُِٖنا يصي كا م   مسح خكخ، ا ظرةنتاب الرحية الحجازية، هامش ص المصرم هذا التعبير ل
ػدها اله ػافة كفيػؽ فهمػا،مف فييـة" ػكدة أخطػر رجػؿ فػا العػالـ"، تػيليؼة أ ػكر - (ٕ) *شخصػي ة جس 

 ،كيقاؿ مهراجا  يى سبيؿ الت هن  .ـُِٕٗ، إخراجةمحمكد فريد، إ تاجة بده
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 مطيكب  دـ إشران  فا الحديث ،فةإشارة إلى شخص معي  (ُ)ي ك  م   -220
 ٖٓٓالذم يتردد فا كسط المجمك ة.ؿ ح م| 

اااا  اااام   -221 ؿ ح  .راما(جتػػػػ  الػػػػدًٌ رك  )، بػػػػالبرا ةلئػػػػيـ كيتظػػػػاهر  ة(ِ)بنن يحاااات ي ااااو م 
   ٗٓٓم|

 ِٔٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   ا.أامر شر   ة(ّ)رى الش  م  ي ل  او  ن   -222
 ّٔٓؿ ح م| ا يدكر حكل .غافؿ  م   ة(ْ)ل س  ي الع  ا م ف  ن   -223
ر-224  ْٔٓؿ ح م|.راما(جت  الدًٌ )رك  ،  كأسيكبمظهر   فتحس   :(ٓ)ن ج 
 ُٕٓؿ ح م| ،ـخهيؼ الد   ،زتقاؿ لشخص متميًٌ  ة(ٔ)همر  ن  -225
ة بقصػػد المخاد ػػػة فات االستعرااػػػي  صػػر  تػػزييف اعمػػػكر بػػالنالـ كالت   ة(ٕ)وك اامب  ى  -226

 ْٖٓؿ ح م| كامبهاـ.
م أمػكرنا خطيػرة   يػؤدًٌ ليػكحا بي  ػ ،ها ثا كيػةة ني  يمارس أمكرنا مظهري    ة(ٖ)رنك  ى   -227

 ٖٓٓؿ ح م| آلخريف.ل

                                                           

ـ، ُِٖٗ*شخصي ة نرتك ي ة، تـ اخترا ها عكؿ مرة مف  بؿ كالت ديز ا كأب أيكرنس فا  ػاـ -(ُ)
كهك فير أسكد يسيؾ نام ساف، ك ادة ييبس سركاؿ بحم االت حمرا  اليكف، كأحذية صػهرا ، ك هػازات 

 بياا ، كهك مف أنثر الشخصي ات شهرة..."ا ظرةمك ل كينبيديا،الشبنة الع نبكتية.
راما داللة  يى الخبث.- (ِ)  *مف اعمثاؿ التا كظهتها الدًٌ
*رك جها اله افة محمكد  بدالعزيز، مف مسيسؿة "البشاير"، تػيليؼة كحيػد حامػد، إخراجةسػمير - (ّ)

 ـ.ُٕٖٗسيؼ، إ تاجة 
*رك جهػػػػػا الهػػػػػييـ السػػػػػي مائا "ال ػػػػػـك فػػػػػا العسػػػػػؿ"، ليه ػػػػػاف  ػػػػػادؿ إمػػػػػاـ، تيليؼةكحيػػػػػد حامػػػػػد، -(ْ)

 ـُٔٗٗ ، إ تاجةإخراجةشريؼ  رف
ػػرى النالـةسػػا  ، المعجػػـ الكسػػيط،-(ٓ)  ّٗٗ|ِ *أصػػي  مػػف ال  ٍجًرةكهػػك  حػػت الخشػػب كتزيي ػػ ، ك ىج 

 ) جر(، كالعامة تستخدم  ليتي طؼ كالتهذيب فا النالـ، كمسمكع درامينا.
*رك جهػػػػػا اله ػػػػػافة محمػػػػػد فػػػػػكزم، فػػػػػا فػػػػػييـة "اآل سػػػػػة مامػػػػػا"، تػػػػػيليؼةأبك السػػػػػعكد امبيػػػػػارم، -(ٔ)
 ـ.َُٓٗخراجةحيما رفية، إ تاجةإ
تػػ "، تػػيليؼة محمػػكد إسػػما يؿ، إخراجةحسػػف -(ٕ) *رك جهػػا اله ػػافة تكفيػػؽ الػػد ف، فػػا فييـة"ب ػػت الحًٌ

 ـ.ُْٔٗالصيها، إ تاجة
خػراجة داكد  بػد -(ٖ) *مف اعلهاظ التا رك جها اله افة  جاح المكجا فا فييـة "النيتنات"، تػيليؼ كا 

 ـ.ُُٗٗالسيد، إ تاجة
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 ٖٓٓؿ ح م| ة.لمترفة التا ال تمارس اع ماؿ الم زلي  ا ة(ُ)ووم  ن  ى   -228
 َٗٓؿ ح م| .راما(جت  الدًٌ )رك   كذك أال يب، متظاهر ات:ك  ر  اد ح  و  -229
ػػ تقػػاؿ ليحيػػكاف يكشػػؾ  يػػى المػػكت فيػػذبح، ة ااعق  و  -230 خص كالشػػا  أك الش 

 كهػػك نمػػا  قػػكؿةأرض ،نيهػػةكلنػػف يػػتـ الحصػػكؿ  ييػػ  بي ػػؿ الت   ،المرتهػػل القيمػػة
 ٗٗٓؿ ح م| (.راماجتها الدًٌ رك  )،ك يل بي ؿ مف ثم ها

 ٗٗٓ ؿ ح م|. جت  الميديا()رك   ، سي  الجميل ةوح  عر الق  وقع من ق  -231
 البرامج واللالنات.من راما جيو الد   : ما رو  رابعاا

ااا ن ب  ع  ساااي  ا  -232   ػػػدما  ةيقػػػاؿ لهػػػظ مػػػيخكذ مػػػف بر ػػػامج تيهزيػػػك ا، ة(ِ) لد  ص 
 َُُؿ ح م |يستعصا  يى الهرد امجابة. 

 ُّّؿ ح م | .جت  الميديا(رك  ) ،نيؼاسقط صكر الت   ة(ّ) ك ي   ت ب  الب   -233
) ػػف  أم مػػا ترغػػب فيػػ  أك تطيبػػ  لػػف يحػػدث أبػػدنا، ة(ْ)مااروا ل  نااس   ااإ  -234
 ُٖٕؿ ح م| .(إ الف تيهزيك اٌ   ٌصً 

ػ(ٓ)صم  عج  -235 ػةالش  مى فػا  ػركض اعطهػاؿ إحػدل الػد  كاسػـ  ، ـخخص الا 
 .ِْْؿ ح م |.ة فا بر امج شهيرالتيهزيك ي  

 

                                                           

ػػدتها اله ا ػػةة ه ػػد رسػػتـ مػػف فػػييـة "بػػاب الحديػػد"، تػػيليؼة -(ُ) *اسػػـ شخصػػي ة سػػي مائي ة جس 
ػة" يى المػرأة الجمييػة ُٖٓٗ بدالحا أديب، إخػراجة يكسػؼ شػاهيف، إ تػاجة  ـ، كتطيؽ"هى  كمى

 .ّٕٖالحس ة التقاطيل"، معجـ العادات كالتقاليد كالتعابير المصرية القديمة، ص 
ا البر ػػػامج التيهزيػػػك ا الشػػػهيرة "مػػػف سػػػيربح المييػػػكف"، ل  الماةجػػػكرج * بػػػارة رك جهػػػ-(ِ)

 ـ ، كها مف أشهر خيارت  المعركاة  يى المتسابؽ ليهكز. ََِْ رداحا"، إ تاجة 
*اسػػػـ بر ػػػامج تيهزيك ا،نػػػاف يقػػػدـ  يػػػى الق ػػػاة الثا يػػػة، كالهاػػػائية المصػػػرية،مف إ تػػػاج -(ّ)

 ـ.ََُِـ، كتك ؼ  اـ ََِْالتيهزيكف المصرم، اـ 
 ـ.ُٗٗٗ* إ الف تجارم تيهزيك ا لم تج  كع مف العصير، إ تاجة - (ْ)
*اسـ دميػة راجػت  يػى لسػاف إحػدل اعطهػاؿ فػا مسػرحيةة"هالة حبيبتػا" ليه ػافة فػؤاد -(ٓ)

 ـ.ُٖٓٗالمه دس، تيليؼة بدالرحمف شك ا، إخراجةحسف  بدالسالـ، إ تاجة
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وح  -236 ػ كردت فا إ الف تيهزيػك اٌ  ة(ُ)هد  الش ك  ب  ب   اج  ا  الػكفير لكصػؼ الش 
 .ُِٓؿ ح م|.عرخيص السًٌ الجيد الر  

 ِٔٗم| ؿ ح  ريض. سميف ك ة(ِ)يوب  د   -237
  ّٖٖؿ ح م| .التيهزيكف لوطهاؿاسـ إحدل  رائس برامج  ة(ّ)ممط  ط   -238
ن ك -239 راما) ر،كغير مؤثًٌ  مزي ؼ، ة(ْ)ف ش   ُّْ(. ؿ ح م|رك جت  الدًٌ
اوضف   -240 ،  كيخػرج همكمػػ ،د ػكة المسػػتمل بػيف يبػػكح بمػا فػا صػػدر  ة(ٓ)ح ض 
  ِّْ| ؿ ح م .جت  كسائؿ ام الـ()رك  

ػػػخرية  سػػػكيؼ،داللػػػة  يػػػى الت   ة(ٔ)هكااار   ناااا ب  م  وت ل  ف ااا -241 كتيف مػػػف الػػػر  كالس 
 ّْٔؿ ح م| .(ج  بر امج إذا اٌ )رك   ،الحنكماٌ 

ؿ أطيقهػػػػا ممثًٌػػػػ د ػػػػكة ليتسػػػػاهؿ كاال بسػػػػاط، ة(ٕ)اشضااااي  ر  يع  ا م  شااااي  شك  ك  -242
 . ْٕٔؿ ح م| .فا بر امج تيهزيك اٌ  نكميدم

 
 

                                                           

  ات التسعي يات.*كرد امف مجمك ة إ ال ات م ك ة، ا ظرةإ ال-(ُ)
*اسـ شخصية  نرتك ية كردت فا إ الف تيهزيػك ا شػهير لشػرنة "دريػـ بػارؾ"، بػدأ فػا -(ِ)

 ـََُِالركاج م ذ  اـ 
*اسػػػـ شخصػػػية،  ػػػدمتها اله ا ػػػة هالػػػة فػػػاخر، مػػػف مسيسػػػؿ اعطهػػػاؿ الشػػػهيرة "بػػػكجا -(ّ)

خراجةرحما، إ تاجة التيهزيكف المصرم  اـ  ـ.ُّٖٗكطمطـ"، تيليؼ كا 
لهشػ ؾة البػاركد السػا ، كهػا طيقػات يػػتـ كاػعها فػا مخػزف المسػدس، كهػا ذخيػػرة *ا-(ْ)

غيػر حيػة، كتسػتخدـ ليتحػذير فقػط، كيعتػاد ال ػاس أف يطيقػكا  يػى أم  مػؿ أك  ػكؿ ال ي هػذ، 
   الماةتامر الخشاب. لبر امج  يى   كات "إنسترا  يكز"اسـ بي   طيل "فش ؾ"، كهك 

 ـ، مكجكد  يى الشبنة الع نبكتية.ََِٔ اس، إ  تاجة *اسـ بر امج،  دمت    اة ال-(ٓ)
مج امذا ػػػػا الشػػػػهيرة * بػػػػارة مشػػػػهكرة، رك جهػػػػا اله افة"رأفػػػػت فهػػػػيـ" مػػػػف خػػػػالؿ البر ػػػػا-(ٔ)

  يى إذا ة البر امج العاـ بامذا ة المصرية. "همسة  تاب"
ليه ػاف الراحػؿ "إبػراهيـ *رك جها البر امج التيهزيك ا الرماا ا الشهيرة "الناميرا الخهية" -(ٕ)

 ـ.ََُِإ تاج التيهزيكف المصرم   صر،
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   َْٕؿ ح م| .ة االختصار فا النالـد  تعبير  ف شً  ة(ُ)ص و ون  مم  ك   -243
ااا  ز ك ااد ه-244 اار ج ل  ةلكصػػؼ اعحػػداث غيػػر الم سػػجمة مػػل الكا ػػل أك (ِ) الم خ 

فني    يشاهد الممنف، يقكلها الش خص   دما يستمل عحداث خيالي ة أك متخي ية ،
      ُّٔؿ ح م | .فييمنا سي مائي ا

جت  )رك  ، خص الثائر،ال تعقد اعمكرةتقاؿ لتهدئة الش  (ّ)اشصي  عم  ايج  م   -245
 ْٕٗؿ ح م| .راما(الدًٌ 

جت  )رك  كال تتجاكز حدكدؾ ،بةـ بطريقة مهذ  ةتني  (ْ)ملي الح  طش ف  ب  ايخ  م   -246
  ْٕٗؿ ح م| .راما(الدًٌ 

 يس ل زنا )مستعار مف  ٌص اعمر ل تينيد أف   ة(ٓ)ر شوب سىو س   -247
    ٖٓٓؿ ح م| ،(إ الف  ف مشركب غازم

ااا راما ماان : خامسا جيااو الااد   ااا رو  ااراتم  بااات، والم خي ص   ،األلحاااظ األجنب  اا ، والم ع ر 
 . ربآوالحرانكو 

ةأفكناتك( محػاما، )  ة(ٔ)أ ب وك اي و -248 م تشػر بػالت حريؼ  ػف اعصػؿ )أصػالن
 .ٖٗ(. ؿ ح م|اعج باٌ 

 
                                                           

*مف الترانيب الي كية المشهكرة، كمف البرامج امذا ية التى اسػتهادت مػف التعبيػر بر امجة"نيمػة -(ُ)
  .ـَُِٔك ص" ليدنتكر  مرك الييثا، إذا ة الشرؽ اعكسط، إ تاج 

*اسـ بر امج رماا ا  ديـ، تقديـ ام الماة إسما يؿ يسػرم، إخراجةمحمػد  بػدال با، ا تػاجة -(ِ)
 ـ  ُّٗٗ

*رك جهػػا اله ػػافة إبػػراهيـ  صػػر فػػا بر امجػػ  الشػػهير، النػػاميرا الخهيػػة، أفنارةشػػامخ الشػػ دكلا، -(ّ)
 ـُُٗٗإخراجةرائد لبيب، إ تاجة التيهزيكف المصرم 

 Don’trockthe boat-donotcauseتيجػػػة الترجمةكأصػػػيهاة* مػػػف العبػػػارات المكلػػػدة  -(ْ)
problems، 

*كردت فػػػػػػػا إ ػػػػػػػالف  يػػػػػػػى لسػػػػػػػاف اله ػػػػػػػاف الراحػػػػػػػؿة حسػػػػػػػف  ابػػػػػػػديف، مػػػػػػػف إ ال ػػػػػػػات فتػػػػػػػرة -(ٓ)
 الثما ي ي ات.ا ظرةالشبنة الع نبكتية.

، ك يػػػػػؿ مػػػػػف Avocat، بمع ػػػػػى محػػػػػاـ، ك يػػػػػؿ مػػػػػف الهر سػػػػػيةةAvocato* يػػػػػؿ مػػػػػف اميطاليػػػػػةة (ٔ)
  ِِ، ا ظرة معجـ فرج ليعامية المصرية، ص Avuka tالترنيةة
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﴿ِّٔٔ﴾ 

 َُٗؿ ح م | محدث  ،شبابية(.ةاختصار السالـ  يينـ، ) (ُ)إ س -249
ي ب ال  ا -250 راماة أمة مستشهى، تحريؼ استبالي ، ) (ِ)ا س  (.  ديمة حهظتها الدًٌ

 َُٗؿ ح م |
ات -251 ك ي ش  المسيسػالت فػا ) كرد العرض المسرحٌا ال  ػائٌا الػٌرا ص،ة(ّ)إ س 

راما(.   ُُِؿ ح م | كالدًٌ
ػي ما  ػف  ة إ ػالف أك الفتػة، صػكرة نبيػرة،(ْ)أ ف  ش -252 م تشػرة بصػ ا ة السًٌ

 ُِِؿ ح م | أصؿ أج با(.)
ا تقيت مف  الـ الهٌف إلى ، ةنيمة، أك حرنة، أك إيما ة ااحنة(ٓ)إ ف   و -253

 ُِِالحياة اليكمي ة.ؿ ح م|
بر س -254  اعصؿ اعج بٌا(.ة القطار  مكمنا، كالش خص السريل  ف )(ٔ)إ ك س 

 ُِْؿ ح م |

                                                           

*اختصػار رك جتػ  أغ يػػة شػعبية ليمطػػرب الشػعباة حنػيـ، نيماتةأمػػؿ الطػائر، إخػػراجة -(ُ)
 ـ. ََِِهادم الباجكرم، إ تاجة 

 اميػػػة محرفػػػة  ػػػف  ، بمع ػػػى مستشػػػهى كاسػػػبيتاليةOspedale*مػػػيخكذة مػػػف اميطاليػػػة-(ِ)
 .ُّاميطالية، كنا ت مستعمية مف  بؿ البسطا  مف المصرييف، ا ظرةمعجـ فرج ،ص 

*االسنتشة هك اعدا  الجمػا ا فػا ال  ػا  أنثػر مػف غير ،نمػا نػاف مػل ثالثػا أاػكا   (ّ)
إ جييزيػػة تع ػػاة رسػػـ تخطيطػػا، أك رسػػـ يػػدكم ال تسػػتخدـ فيػػ  أدكات    Sketchالمسػػرح، ك

تمػػد  يػػى العػػيف كامحسػػاس بالمقاسػػات كاعبعػػاد التقريبيػػة المت اسػػبة مػػل الكا ػػػل ه دسػػية، كيع
الميمكس، كمف معا ا النيمةة فقرة ف ية خهيهة نكميدية أك مكسيقية أك غ ائية. ا ظػرة معجػـ 

 .ّٓص  ،، كا ظرة امكس العادات كالتقاليدّٓفرج، ص 
أك الالفتػػ  ام ال يػػة تعيػػؽ  ، كيع ػػا الميصػػؽ ام ال ػا،Affiche*أصػي  ام جييػػزم - (ْ)

 فا مناف  اـ.كمرتبطة بام الف السي مائا خاصة.
ةفر سية اعصؿ، دخيػت العاميػة، كتػيتى فػا الػدراما كالتمثيػؿ بمع ػى نػالـ Effet*نيمة- (ٓ)

 ذك تيثير نكميدم أك  نتة أك مزحة. "ا ظرة مك ل مصراكم، الشبنة الع نبكتية.
 تع ا القطار السريل.، ك Express*أصيها اعج باة - (ٔ)



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
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  )دراسة يف م

﴿ِّٕٔ﴾ 

م  اااز -255 اعصػػػؿ  ػػػف )ة  بػػػارة اسػػػتخهاؼ لمػػػف يتظػػػاهر بػػػالقك ة، (ُ)إ نااات ى ر ك 
 ُٕٔؿ ح م| اعج بٌا  لهر ؿ(.

ػديؽ الحمػيـ، ) ةأني ماي-(ِ)األ ن ي  م -256 (، شػبابية،  ج بػاٌ  هػس الي هػظ اعالص 
                                                       ُٕٕ ،ُِٗؿ ح م|

 ُُٖ(،. ؿ ح م|operaة مناف ليعركض اله ي ة )(ّ)أ وب را -257
  ُِٖ(. ؿ ح م|اعج باٌ   ف اعصؿة أصيؿ، أكممتاز، )(ْ)أ ور ج  ن ال -258
ام  ل-259 كالد  يؽ، كالت كابؿ، يااؼ  يى كج  بعض  خييط مف الي بف،ة(ٓ)ب اش 

راما(. )رك جت اعطعمة   .ُُٗؿ ح م| الدًٌ
ي  ج -260  .ُُّ. ؿ ح م |(prestige هس الي هظ اعج بٌا )،ة المظهرالب ر س 
ؿ، المتميًٌز،(ٔ)الب ر  م و -261  ُُّ(. ؿ ح م |اعصؿ اعج باٌ  ف ) ة اعك 

                                                           

، ك  ػػػػكاف مسيسػػػػؿ أج با)أمرينػػػػا( مػػػػف  ك يػػػػة الخيػػػػاؿ Herculesأصػػػػيها اعج بػػػػاة -(ُ)
 ـ.ُٓٗٗكاعنشف كالم امرة،  رض  يى شاشة التيهزيكف المصرم  اـ 

، الصديؽ المقرب كالمػالـز لصػديق ،ركجها فػييـ "مرجػاف Anteem*أصيها اعج باة - (ِ)
 ـ.ََِٕمعاطا، إخراجة يا إدريس، إ تاجة أحمد مرجاف" تيليؼةيكسؼ

تـ تداكؿ اليهظ كا تشار  إ الميا بعػد مسيسػؿة "أكبػرا  ايػدة"، ليه ػافة يحيػا الهخرا ػا،  - (ّ)
 كمدلكؿ اليهظ يع ا العالما أك اله ا.

 ، كتع ا اعصيا أك الطبعا.Original*أصيها اعج باة - (ْ)
بطػة بيلهػاظ الحاػارة، ك يػؿة  ػكع خػاص مػف *مػف ألهػاظ اعطعمػة المسػتحدثة، كالمرت- (ٓ)

الطعػػػاـ نػػػاف يقػػػدـ ليمػػػارنيز الهر سػػػا لػػػكيس دم بشػػػاميؿ، كهػػػك رأسػػػمالا كسػػػهير نػػػاف يعتػػػاد 
 ،الشبنة الع نبكتية.informationام امة فا ف دؽ ديهكار، ا ظرةمك ل 

مػػؿ *البريمػػكة   ػػكاف فػػييـ مشػػهكر، بطكلةةبشػػارة كنػػيـ، تيليؼةالسػػيد بػػدير، إخراجةنا- (ٔ)
ـ ، كاسـ شخصية سي مائية جسدها اله افةرشدم أباظة مػف فػييـة  ُْٖٗالتيمسا ا، إ تاجة 

ـ، يقاؿةنسػب ُُٕٗ"امرأة كرجؿ"،  صةةيحا حقا، إخراج ةحساـ الديف مصػطهى، إ تػاجة 
البريمكة فاز بالجائزة اعكلى فا الي اصيب، أكن اية  ػف إ سػاف محظػكظ، ا ظػرةمعجـ فػرجة 

" تعبيػػػػر يع ػػػػاة مػػػػف أحسػػػػف صػػػػ ؼ، فيقكلكفةطبػػػػاخ بريمػػػػك، كسػػػػكاؽ ، كلهظة"بريمػػػػكٕٔص 
 .ِِٓبريمك، كأنية بريمك، ا ظرة امكس العادات كالتقاليد ، ص



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِّٖٔ﴾ 

ناااااد ا -262 وب ج  ة  ػػػػػف اعصػػػػػؿ ام جييػػػػػزٌم، كتع اةد ايػػػػػة، كتػػػػػدؿ  يػػػػػى (ُ)بر 
كبىجى داير، كيقاؿة "شهً الت   اًميًٌا بري  ََِ.  ؿ ح م| ى

ي ب ااااك -263 ػػػكرة( لعػػػرض Playbackةب اااال  ػػػكت أك الص  ،  ػػػرض خيهٌا)بالص 
راماحقيقٌا)فعيٌا   َُِ(.ؿ ح م|رك جت  الدًٌ
راما)(،ةاإيطاليٌ )تحي ة المسا ، ة(ِ)ب ون اس  را -264  ُِٔ(. ؿ ح م|رك جت  الدًٌ
(، )محدث،  Babyhomeاالسـ ام جييزٌم ة حاا ة ) هس ب   بي ى وم -265

 ُِٕ(. ؿ ح م|رك جت  الميديا
ااااا ن -266 ػػػػػاـ ًسػػػػػباحة ) ػػػػػف اعصػػػػػؿ الهر سػػػػػٌا ب  س  رك جتػػػػػ  (، )Picineة حم 

راما(.  ُِٖؿ ح م| الدًٌ
ااااااااو -267 المصػػػػػػػػطيح ة بر ىػػػػػػػػاًمج حػػػػػػػػكارٌم تيهزيػػػػػػػػك ٌا، )  هػػػػػػػػس (ّ)ي ااااااااوك ش 

 ِّّ(. ؿ ح م|Talk Showةامفر جاٌ 
و -268 تيػػػػاتركة أم  ،كيقػػػػاؿة  امػػػػؿاعصػػػػؿ اميطالاٌ ة مسػػػػرح  ػػػػف (ْ)ي   اااااير 

 ِّْيص ل الهرج كالهكاى.ؿ ح م|
ال  ر ي -269  ِّٖ(. ؿ ح م|)رك جت  الميديا،(فر ساٌ ر،)متج ة مىٍعرىض،(ٓ)ج 
ان -270  ػف اعصػؿ )لػذم يميػؾ مكاصػهات أبطػاؿ السػي ما، الش خص ا ة(ٔ)ج 

  ِّٖ. ؿ ح م|( Jeuneالهر سٌا 

                                                           

 مػػػػػف المصػػػػػػطيحات المسػػػػػتقرة فػػػػػػا مجػػػػػػاؿ ام ػػػػػالـ كام ػػػػػػالف خاصػػػػػة، كهػػػػػػا بام جييزيػػػػػػةة -(ُ)
Propaganda.كتع ا  شر معيكمات مايية، كلذلؾ تستخدـ فا الحركب ، 

 ُِٔمف  بارات التحايا فا الطبقات اعرستقراطية، ا ظرة ؿ ح م| -(ِ)
 .تسمية إ المية متداكلة فا البرامج امذا ية - (ّ)
،ك يػػػػػؿة مػػػػػف اميطاليػػػػػة،ا ظرةمك ل كينيبػػػػػديا، كتياتركةاسػػػػػـ بر ػػػػػامج Teatroمػػػػػف الهر سػػػػػيةة  -(ْ)

 المصرم.  تيهزيك ا فا ثما ي يات كتسعي يات القرف المااا مف ا تاج التيهزيكف
 بمع ى المعرض النبير. gallery*أصيها ام جييزم ة- (ٓ)
*لقػػب أطيػػؽ  يػػى  ػػدد نبيػػر مػػف  جػػـك السػػي ما الػػذيف تمتعػػكا بالكسػػامة كال شػػاط اله ػػا ك ػػدد - (ٔ)

 أدكار البطكلة، كأشهرهـة رشدم أباظة،  مر الشريؼ، ا ظرة أ كاع البطؿ  
 ـ.َُِٗ|ٗ|ُٔبتاريخ  www.theglocal.com" الجاف فا السي ما المصرية"مك ل
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و اني ي -271 راما(.ة  ه از ) (ُ)ج    ِْٖؿ ح م| أحيت  الدًٌ
ود ل ك:  -272  ِْٖم|)رك جت  الميديا(. ؿ ح  ، حظ سعيد، good luckج 
م   ك أ ون -273 ا، )رك جتػ  (ِ)  Offم ا ي بق اش أ وف  Onخ  رنا كمتهتًٌحن ةنف متحرًٌ

 ُِٖالميديا حديثنا(. ؿ ح م|
اائ ل -274 ةأم يصػيح مػا أفسػد ، أك مػا نػاف ماػطربنا مػف اعصػؿ د ب م ج الم س 

 ِٕٖ. ؿ ح م|Dubbingام جييزٌم 
ل  ح ر ي -275 (. delivery  هس االسـ االج بػٌا ة تكصيؿ الط يبات ليم ازؿ، )د 

 ِّٗؿ ح م|
ااو ان -276 ااو ان:أو د ونج  نج  ػػاب Donngguanمػػف اعصػػؿ الهر سػػاٌ  (ّ)د  ة الش 

 ِٓٗالذم ينثر مف العال ات العاطهي ة، كمف يعتقد أ    ال مثيؿ ل . ؿ ح م|
 ِٔٗؿ ح م|(. dubilاعصؿ الهر ساٌ ة ماا ؼ ) ف د وبل -277
الد اخيية، تكظيؼ   اصر مختيهة لتشنيؿ شنؿ جمالٌا  ة العمارةد  ك ور -278

 ِٖٗ(. ؿ ح م|decoration  ف اعصؿ الهر ساٌ العمؿ، ) فا الم زؿ أك
و ار  و -279 ، كهك مف ال  سب لي يؿ، ) ف س  هر ليالن اعصؿ ة الزًٌم الخاص ليس 

  ّْْ(.ؿ ح م|Soir الهر ساٌ 
ااوب ر م ارك اات -280  Superف اعصػػؿ امفر جػػٌا "ة محػؿ تجػػارٌم مت ػػكًٌع  ػػس 

market|ؿ ح م ."ّْْ 

                                                           

*مػػػػػػػف اعلهػػػػػػػػاظ غيػػػػػػػر العربيػػػػػػػػة، التػػػػػػػا كظهتهػػػػػػػػا الػػػػػػػدراما فػػػػػػػػا  صكصػػػػػػػها، كأصػػػػػػػػيها -(ُ)
 ةا ظرةأطيس اليهجات العربية، الشبنة الع نبكتية.gauantiإيطالا

كهذا مف الهرا نػك آرب ،ك رفػت  الػدراما  بػارات نثيػرة تػيتا فػا فػا مصػاحبة الهعػؿ  - (ِ)
م هاةخييػػػؾ إيػػػزم، كبحبػػػكح، دكغػػػرم، ريالنػػػس، سػػػكبر،  يػػػى ج ػػػب، فػػػا خييػػػؾ بمع ػػػى"نف" 

حالػػػؾ، محاػػػر خيػػػر، معايػػػا  يػػػى الخػػػط، كرا النػػػداب،  يػػػى البػػػاؿ، فػػػا السػػػييـ، معػػػا فػػػا 
 ِِٖالصكرة، مل ه...ا ظرة ؿ ح م|

*لقب أطيؽ  يى اله افة رشدم أباظة، كذلؾ بسب نثرة  ال ات  ال سائية، ا ظرةمك ل -(ّ)
 عربية، الشبنة الع نبكتية.سنام  يكز ال



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِْٔ﴾ 

ااااا رك -281 كاػػػػػا ، ) (ُ)س  يىبىػػػػػة، ك الا   ػػػػػف اعصػػػػػؿ ة تقػػػػػاؿ ليهكاػػػػػى، كالجى
 ّْٕؿ ح م|(. cirqueالهر سٌاة

 ػػػػف  رك جتػػػػ  الميػػػػديا(،ة أسػػػػيكب، طريقػػػػة،  ظػػػػاـ اعشػػػػيا . ) س  سااااي م -282
 ّْٕ. ؿ ح م|systemاعصؿ ام جييزٌمة

رك جتػ  (، )  ف اعصؿ امفر جاٌ بدكف ما ، أك صكدا ))كيسنا( س  ك -283
راما  ّْٕ(. ؿ ح م|الدًٌ
ب ي  ك -284 اااااام  بمع ػػػػػػىة رشػػػػػػيؽ  sambatique اعصػػػػػػؿ فر سػػػػػػيةةنيمػػػػػػة (ِ)س 

 ِّْ)ل  جاب(، كمع اها  ديـ. ؿ ح م|
اا ما -285 بًهػػرة. ؿ ح (ّ)س  ة السػػي ما، كتطيػػؽ  يػػى ام سػػا ة الجمييػػة جػػدنا، أكمي
اةسػػػي ماة ف اعصػػػؿ الهر سػػػٌا ، كيقػػػاؿ ّْٕم| ، كتطيػػػؽ مجػػػازنا Cinemaأيان

   ّْٖ يى حديث أك مك ؼ يبدك  يي  االفتعاؿ أك المبال ة  مكمنا.  ؿ ح م|
ااامب و -286 )م قػػكؿ  ػػف اعصػػؿ ام جييػػزٌم ةصػػابكف سػػائؿ ل سػػيؿ الشػػعر، ش 

shampo.)ُّٓؿ ح م| (، )رك جت  الميديا 
اااال:  -287 ر ج  اااااو   اعصػػػػؿ ام جييػػػػزمٌ صػػػابكف سػػػػائؿ ل سػػػػيؿ الجسػػػـ، مػػػػف ش 

ShowerGel، (.)ُّٓؿ ح م| رك جت  الميديا. 
 
 
 

                                                           

*  ػكاف فػييـ سػي مائا ليه ػافة حسػف يكسػؼ، تيليؼةصػالح أبكسػيؼ، إخراجة ػاطؼ - (ُ)
 ـ.ُٖٔٗسالـ، إ تاجة 

*رك جػػػػ  فػػػػييـة "بػػػػيف القصػػػػريف"  يػػػػى لسػػػػاف المطربػػػػةة )سػػػػ ا  البػػػػارك ا( التػػػػا  امػػػػت -(ِ)
 ـ.ُْٔٗامماـ، إ تاجة  بشخصيتها ميما شنيب، تيليؼة  جيب محهكظ، إخراجةحسف

*نيمػػػػػػة سػػػػػػيما، رك جهػػػػػػا الهػػػػػػييـ السػػػػػػي مائاة"بحب السػػػػػػيما" ليه ػػػػػػاف ةمحمػػػػػػكد حميػػػػػػد ، -(ّ)
 ـ.ََِْأسامة فكزم، إ تاجة  تيليؼةها ا فكزم، إخراجة



ة وأثره يف   ا املرصيَّ
َ
رام جته الدَّ وَّ َ

نَاعة امُلعَجميَّةما ر  الصِّ

عَجم لغة احلياة اليوميَّة( 
ُ
  )دراسة يف م

﴿ُِْٔ﴾ 

ااغل ب ول وي  ك ااا -288  البكلكتينػػا  ػػف اعصػػؿ اعج بػػاٌ ة  صػػب كاحتيػػاؿ )(ُ)ش 
politique|ؿ ح م .)ُّٔ 

وب نج -289  ّٔٔؿ ح م| رك جتها الميديا(.( )shopping)أصيها ة تسك ؽش 
وت -290  . ّٔٔؿ ح م| (.Shotة لقط ، م ظر ) ف اعصؿ ام جييزٌم ش 
ور:  -291  ّٔٔ(. ؿ ح م|Sure هس الي هظ ام جييزمٌ طبعنا، بالت ينيد )ش 
اال ف  يااا ر امب ااو-292 ػػٍف يػػد  ا البطكلػػة الخار ػػةة(ِ)ل ام  اسػػـ بطػػؿ  Rambo)مى

 ّٓٗ(.ؿ ح م|عحد اعفالـ اعمريني ة
هكف ف ات -293 راما، )Fatكأصيها ة تقاؿ ليدًٌ  ُِْ(. ؿ ح م|رك جت  الدًٌ
ؼ أشيا  ر كيؤلًٌ ة يقكؿ أشيا  غير صحيحة مف الخياؿ، أك يزكًٌ (ّ)ف ب ر ك -294
 ِّْؿ ح م| اعصؿ اعج بٌا. ف 

ر بآفر انك ااو  -295
 ،فر جي ػػةإبنيمػػات العربػػٌا النػػالـ  حػػديث يمػػزج غ ػػا  أك  ة(ْ)

 ِْٔ(. ؿ ح م|)رك جت  كسائؿ ام الـ

                                                           

*البكلكتيناةنيمػػػة فر سػػػية، بمع ػػػىة مصػػػا عة، مػػػداراة، سياسػػػة،  فيقكلػػػكفة "أخػػػذكا فػػػا -(ُ)
،كا تشػػرت مػػف ُُٓ، ا ظرةأحمػػد أمػػيف،  ػػامكس العػػادات صبكلكتينػػا، ك مػػؿ  ييػػ "بكلكتينا"

سػػي اريكة صػػالح جػػاهيف، إخراجةسػػمير سػػيؼ،إ تاجة  خػػالؿ أغ يػػة لبطيػػة فػػييـة "المتكحشػػة"،
ػػ  اؿ ُٕٗٗ ـ، كراجػت نيمػة شػػ ؿ كمشػتقاتها فػػا  ػدة ترانيػب فػػا اع مػاؿ الدراميػػة م هػاة شى

 ُّٔ.ا ظرةؿ ح م|بإيد  كس ا  ، شى  اؿ  يى ًكد  ، شى  اؿ  صهكرة،..
*اسػـ شخصػية ركجت هػا مسػػرحية مػف بطكلػة اله ػافة "محمػػد  جـ"بع ػكافة"  بػد  يتحػػدل -(ِ)

 ـ .َُٗٗرامبك "تيليؼةيسرم امبيارم، إخراج التيهزيك اة أحمد مجدم، إ تاجة
ؽ، أك  سج مف خيال ، كاشتقت العربيػة ، كتع ى له  fabricate * ف اعصؿ اعج باة -(ّ)

 فقالتة فبرؾ، يهبرؾ، فبرنة.م هاة 
الهرا نك ربةل ة إ جييزية النتابة،  ربية ال طؽ، يعتمد  ييها النثيػر مػف المسػتخدميف - (ْ)

لينتابة فا النثير مف المكا ل املنترك ية، كتطبيقات التكاصؿ االجتما ا، كهػا ل ػة أبجديػة 
مػا تريػد معرفتػ   ػف غير محددة القكا د مستحدثةكغير رسمية...، ا ظرةمػؤ س حػكاس، نػؿ 

 ـ .َُِٕ|ُِ|ُٖالهرا نك التا شكهت الي ة العربية، اليـك السابل، بتاريخ 
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و د -296 (، كتطيػػؽ  ػػف اعصػػؿ ام جييػػزمٌ ةالمهػػاجـ فػػا لعبػػة نػػرة القػػدـ )ف اار 
 ِْٗؿ ح م| .فا المهاـ مجازنا  يى الش خص ل  درجة  الية مف النها ة

ر -298 جػػة، )ف ر  ااز   ػػف اعصػػؿ ة متبيًٌػػد المشػػا ر كاعحاسػػيس مثيػػ  مثػػؿ الثال 
 ِْٗ(.ؿ ح م|fridgeاعج بٌا 

ا أك لطفر  ش -299   ف اعصػؿ اعج بػاٌ يهنا، كيقاؿة "خييؾ فػريش)ةنف مرحن
fresh|ؿ ح م .)ِْٗ 
ة تقػػاؿ   ػػد ا تسػػاـ غ يمػػة أك منسػػب كتع ػػا م اصػػهة، (ُ)ف ح ي ااي ف ح ي ااي -300

 ِّْ(. ؿ ح م| ف اعصؿ ام جييزمٌ )
ش:  -301 ػػػػك ف ااااال   ػػػػف اعصػػػػؿ ، )ر  الػػػػذم يخػػػػرج مػػػػف نػػػػاميرات الت صػػػػكيالا 

 ّّْ(. ؿ ح م|flash ام جييزمٌ 
 ّْٔ. ؿ ح م|Finishأصيهاي ها العمؿ أك المهمة، ف ن  ش:  -302
ػخص، كيقػاؿة  ة(ِ)ف ورم و -303 نؿ المحد د الذم يجػب أف ينػكف  ييػ  الش  الش 

 ّْٗ-ّْٕفا الهيرمىة أم فا حالة مف االتًٌزاف ال  هسٌا. ؿ ح م|
صػػػؿ  ػػػف اعة اعغػػػا ا المصػػػك رة التػػػا شاشػػػة التيهزيػػػكف، )ف  اااد  وكم  ب -304

 .َْْ. ؿ ح م|(Video clipe اعج باٌ 
وس -305 ا (Virusاعصؿ اعج بٌا ةأم مسبًٌب المرض ) ف ف  ر  ،كأيان

                               َْْبر امج ل  هدؼ تدميرم. ؿ ح م|
م تمثييي ة ل هس   أ ف م م-ف  مم -306 ة يختيؽ كييهؽ ليق ل مف أمام ، أك يؤدًٌ

، كمف اشتقا ات ة َْْال رض، كحناية نذب لتبرير مك ؼ ما. ؿ ح  م |
 .َٔٓ. ؿ ح م|filmكأصيها مف  ًميىفًيـة يبالغ فا اعمر،

 
                                                           

*مصػطيح متػرجـ يع ػا ال صػؼ بال صػؼ كمػرتبط بمجػاؿ التجػارة كاع مػاؿ، ك  ػكاف - (ُ)
 ـ. ََِٖبر امج يقدم ة أشرؼ رياض، إ تاجة

كيقػاؿة فػالف فػا الهكرمػة ، أم الػ مط أك الهيئػة، أك الشػنؿ، Form*أصػيها اعج بػاة- (ِ)
 فا ل ة المعيقيف الريااييف، أم بنامؿ  كت  كهيئت  البد ية.
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 ْٗٓ. ؿ ح م| ف اعصؿ الهر ساٌ الميهى اليًٌيياة  ة(ُ)ك اب ر  و-307
كلن  ها باتػت تػدؿ   يػى   ف اعصؿ اعج بٌا(،مالبس ك ت الهراغ )ة (ِ)ك اجو ال-308

راماالمالبس العصري ة. ) ( كيقػاؿ نػاجكلك ة أم جعيػك  يرتػدم مالبػس شػبابي ة رك جتػ  الػدًٌ
   ْٗٓ يى المكاة، كها مطيل أغ ي ة شبابي ة. ؿ ح م|

مة ال تهػػتـ كتجػػاك ز ة الحرفػػاف اعك الف مػػف نيمتا"نب ػػر دماغػػؾ"، أ(ّ)ك اااف د ال-309
  َْٔ م ا يمنف أف ياايقؾ، كغالبنا ما تقاؿة "نىب ر"فقط. ؿ ح م|

، ؿ ح Cameraاعصػػػػؿ ام جييػػػػزمٌ ة آلػػػػة الت صػػػػكير الهػػػػكت رافٌا  ػػػػف ك ااااام  را-310
 ، كها مصطيح سي مائٌا معركؼ بمع ى "استعد ليتصكير".َْٔم|

ك  اااات-311 ػػػػي ما، ة (ْ)ك ال  المخرجػػػػكف، كنػػػػذلؾ يسػػػػتخدمها يسػػػػتخدمها مػػػػف  ػػػػالـ السًٌ
 َْٕالص ار ليمزاح. ؿ ح م|

ػػػريعة التتػػػابل، أغ ٌيػػػة تي ة(ٓ)ك م  اااب-312 عػػػة الس  صػػػك ر سػػػي مائي ا ب ظػػػاـ الي قطػػػات المتقطًٌ
 .ِْٕؿ ح م| )رك جت  الهاائي ات(.

ػػػخص الػػػذم يت سػػػـ (ٔ)الك ااانج -313 ػػػباب  يػػػى الش  ة ييطيػػػؽ  يػػػى الميػػػؾ، كيطيقهػػػا الش 
راما( القيادة، أك لكصؼ الػز  يـ أك النبيػر فػا كسػط اجتمػا ٌا )بالقدرة  يى  رك جتػ  الػدًٌ

 ُٕٓؿ ح م | (.King ف اعصؿ ام جييزٌم )

                                                           

راما، كهك اسـ فييـ ،- (ُ) بع كافة "نابري  الحياة"، بطكلةة محمكد المييجا،  *اليهظ مستعمؿ فا الدًٌ
 ـ.ََِٖـ ُٕٕٗ صةةفريد شك ا، إخراجةمحمكد فريد، إ تاجة 

ك جى  سي مائينا اله افة محمد ه يػدم فػا فػييـة " صػعيدم رايػح جػام ، تػيليؼة محمػد صػها  - (ِ) *رى
 ـ.ََُِ امر، إخراجة محمد ال جار، إ تاجة 

راما، كهػػا تعػػادؿ  بػػارة ةنبػػر الجػػا) - (ّ) ( كركؽ  g*مػػف المختصػػرات الي كيػػة التػػا رٌكجتهػػا الػػدًٌ
 ـ.ََِٕ( مف فييـة مرجاف أحمد مرجاف، إ تاجة  dالدم) 

، كيع ػا مؤشػػر اليقطػة،  بػارة  ػف  طعػػة مػف الخشػب منتػػكب Clacketمصػطيح سػي مائٌا  - (ْ)
  ييهاة اسـ الهييـ، كالمخرج، كالمصكر، كر ـ اليقطة، ا ظرةمك ل كينيبديا. 

 ، كتع ا المقطل ال  ائا المصكر.Clip*أصية اعج باة- (ٓ)
*مػف اعلقػاب اعج بي ػة بمع ػػى الميػؾ، كتيقػب بهػا بعػػض المطػربيف، كيسػتعميها الشػػباب -(ٔ)

لمػػف يحقػػؽ  صػػػرنا أك تمي ػػزنا، كهػػػك اسػػـ شخصػػٌية فػػػا فييـة"سػػالـ يػػػا صػػاحبا"،بطكلةة  ػػػادؿ 
 ـ.ُٕٖٗإماـ، تيليؼةصالح فؤاد، إخراجة  ادرجالؿ، إ تاجة 
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ااارد ن-314 ػػا ة أطهػػاؿ ، ألمػػا ٌا اعصػػؿك نااد ر ج   كم هػػا ا تقػػؿ إلػػى ل ػػة، ة حا 
راما(. اليكمي ة، ) الحياة  ّْٕؿ ح م|رك جت  الدًٌ
ااااو ال  س-315 ك  المسػػػػرح  الت صػػػػكير خيػػػػؼ النػػػػاميرات فػػػػا تصػػػػكيرة مك ػػػػل ك 
ي ما  ْْٕ ف اعصؿ الهر سا. ؿ ح م|،السًٌ
ة )(ُ)الك وي ا -316 حافة(.ةأج بيٌ ةنالحص   ُٕٓ/ؿ ح م  (، ) رك جتها الص 
 ْٕٓمتعددة. ؿ ح م| مشركبات كفكان ة خييط مف ك وكي  ل-317
 ْٕٔ(. ؿ ح م|complet ف اعصؿ الهر ساٌ ةنامؿ العدد، )ك ومب م  و-318
راما ،ةيطاليٌ مإنيؼ حالؾ؟ بػػػ ةي اي يسك وم  -319  ْٕٔ(. ؿ ح م|)رك جت  الدًٌ
 ْٕٔ(. ؿ ح م|comandaالجيسة ة تقاؿ لرئيس)(ِ)ك وم ند ا-320
   ْٕٔؿ ح م| (.comedien فر سية الممثًٌؿ الماحؾ،ك وم  د  ان: -321
 ْٕٔ(. ؿ ح م|فر سية contrat  ف اعصؿ اعج با قد، )ك ونير اي و:-322
 ْٕٔمف الشرؽ اع صى. ؿ ح م|الرًٌيااات الكافدة ة إحدل ك ونغ ف و-323
مي و-324 حالت  خطيػرة مجمك ة مف أطبا  يشترنكف فا فحص مريض ةك ونص 

 ْٕٔؿ ح م| ( ف أصؿ أج با)
 ْٕٔ(. ؿ ح م|conference ف اعصؿ اعج بٌا ة مؤتمر)ك ونح رنس-325
ن-326  ْٕٔؿ ح م| (.Conectionتعريب ة االتصاؿ )ك ون  كش 
 ْٕٔ(. ؿ ح م|Keyboard، تعريب) ة لكحة المهاتيحك ي بورد-327
رطافة  كع مف العالجات الطبية )ك ماوي-328 ة الس   ،ْٕٕ(. ؿ ح م|خاص 
رج -329  َْٖ. ؿ ح م|Largeة نبير  ف اعصؿ ام جييزٌم (ّ)ًل 

                                                           

 Kotaكحصػػػػػة  سػػػػػبية، باميطاليػػػػػة، ك، كتع ػػػػػا  صػػػػػيبنا أQuota*النكتػػػػػ  بام جييزيػػػػػة -(ُ)
 .ّٕٓ، ا ظرة معجـ فرج، ص ترنية

إخراجةالسػػػيد رااػػػا،  *  ػػػكاف مسػػػرحية ، بطكلةةأحمػػػد بػػػدير، تيليؼةيسػػػرم الج ػػػدم،-(ِ)
 ـ.ُٖٗٗإ تاجة 

*مف اع ماؿ السي مائية التا كظهت المصطيحة"فييـ "إنس الرج" تيليؼةأيمف بهجػت - (ّ)
 ـ.َُُِ مر، إخراجةشريؼ  رف ، إ تاجة 
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ن -330 ك  ش   ِْٗ. ؿ ح م|(Locationام جييزم  أصيها ة مك ل تصكيرلو 
  ْْٗؿ ح م|(. Link هس الي هظ اعج بٌا ة صية، رابط )ل  نك -331
 َٔٓؿ ح م|(. Mask هس اليهظ اعج بٌا ة   اع )م اسك -332
و -333 ـ أك القائػد النهػؤ،(ُ)الم ا سير  كتطيػؽ مجػازنا  يػى أم  ة المػدبًٌر كالمػ ظًٌ
راما(.رك جت  )   ائد  َٗٓ ،ُِٔؿ ح م| الدًٌ

اعصػؿ ةالمكاكع معق د ب برة سخرية كتيط ؼ  ف الموضوع ك ومب م  كس -334
 ُٔٔ(. ؿ ح م| complex ام جييزمٌ 

م ون ول وج -335
 ٕٓٓكحديث الممثًٌؿ م هردنا. ؿ ح م| ،ةحديث الذ ات(ِ)

ر -336 أ فو  ـ اعشيا ،م  كيعطيها أنبر مف حجمها كجميل صي ها  ةيع ا ياخًٌ
  َٔٓ. ؿ ح م|overكاشتقا اتها مستكحاة مف

ال اااااااااااك ك ماااااااااااب م كس ك اااااااااااد ه؟ -337  هاد )أصػػػػػػػػػػػيمتشػػػػػػػػػػػدًٌ يقػػػػػػػػػػػاؿ لشػػػػػػػػػػػخص  م 
  َٕٓؿ ح م| )رك ج  المسرح(.  (،Complexام جييزمٌ 

يب اارم ج -338 ة يمشػػا  يػػى  ظػػاـ معػػي ف، ال ي ٌيًػػر  ناآللػػة تعمػػؿ كفػػؽ بر ػػامج م 
 ُُٓمسبؽ. ؿ ح م|آلٌا 

 ِٕٓ(. ؿ ح م| ف اعصؿ ام جييزمٌ ة البخيؿ، )(ّ)م سي ر إ كس -339
ج:رسال   -340  ِٖٓل ة المحمكؿ( ؿ ح م| Message)تعريب م س 
راماةالهاتؼ المحمكؿ،  م وب ا ل -341     ٓٓٓ(.ؿ ح م| محدث  )رك جت  الدًٌ
ت تجاري ػة كأمػانف ترفيػ  مجم لم ول: -342 معػر ب  تجارم اػخـ، ياػـ محػال 
 ٔٓٓؿ ح م| .الميديا( ،) رك جتهاMall ف 

                                                           

*اسػػػػـ شخصػػػػي ة سػػػػي مائي ة جسػػػػدها اله افةحسػػػػيف ريػػػػاض، مػػػػف فػػػػييـة" شػػػػارع الحػػػػب"، -(ُ)
 ـ.ُٖٓٗتيليؼةيكسؼ السبا ا، إخراجة ز الديف ذك الهقار، إ تاجة 

راما،حيث سبؽ تعريؼ المك كلكج. - (ِ)  ا ظرة المبحث الخاص بالدًٌ
فا فييـة "أخطػر رجػؿ فػا العػالـ"، شخصي ة سي مائي ة جسدها اله افة "فؤاد المه دس"  - (ّ)

 ـُٕٔٗتيليؼةأ كر  بده، إخراجة يازم مصطهى، إ تاجة 
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ة تمثييي ػػة أك فػػػييـ ميسػػكم، يبػػالغ فػػػا الت ػػيثير  يػػى المشػػػاهد م  م ودر امااا -343 
 ٖٓٓباال هعاالت كالمكا ؼ الحاد ة. ؿ ح م|

نؿالن ول وك -344  New هػس الي هػظ اعج بػاٌ أك المظهر العػاـ الجديػد، ) ةالش 
look (ؿ ح م|رك جت  الميديا .)ُٖٔ       
 )،High Lifeةممتػاز، مػ ع ـ، را ػا ) ػف اعصػؿ اعج بػٌا ى ااي ًل   اف -345

راما   ٕٕٓؿ ح م| .(رك جت  الدًٌ
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 نتائج البحث
راما جتػػػ  الػػػدًٌ رك   كرصػػػد مػػػا ،ة"اليكمي ػػػبعػػػد هػػػذ  الجكلػػػة فػػػا معجػػػـ "ل ػػػة الحيػػػاة 

 خيػص  ،فػا الكا ػل الي ػكم المعػاشمف ألهاظ ك بارت م تشرة متداكلة  ةالمصري  
 إلى ال تائج التاليةة

 كية ليكسػائؿ اآلثار الي   دى صى كرى  ،كام الـ  ةة بيف الي  د البحث العال ة القكي  أن  -ُ
 ا كحديثنا. ة  ديمن ة المت كًٌ ام المي  

يها المعجػػـ ) -ِ راما كسػػج  ( ُِْبيػػغ  ػػدد اعلهػػاظ كالعبػػارات التػػا رك جتهػػا الػػدًٌ
أىبيىض،أىر ىػػػب، مثؿة ،مط المهػػػردؿ الػػػ   ، كجػػػا ت  يػػػى  مطػػػيفة اعك  لهظنػػػا ك بػػػارة

 كالػ مط الترنيبػا مثػؿة، ُِٗ،ُُٓ،َُٖ،َٗأىشًنيؼ، بيعبيل...ا ظرة ؿ ح م|
ػػػػػػ ػػػػػػت، أبػػػػػػك الز  ابػػػػػػف ًج ي ػػػػػػ ، ابػػػػػػف حً  ػػػػػػعً سػػػػػػتى  ، اً لمعىػػػػػػ ؿ، أبػػػػػػكمي ػػػػػػديؽ، أى ف بصى ؿ نى

  ُِٔ، َُُ،ٖٗ،ٕٖ،ٖٔ،ٖٓ...ا ظرة ؿ ح م|  طى كى اعى 
 اماٌ المستكل العى  فيها كتى ىي بى  ،الظاهرة  كم الذم خرجت ب المستكل الي   عت ك  -ّ

راما الػدًٌ  تفػا حػيف ظي ػي ػة، راما االجتما الرتباطػ  بالػدًٌ  ، يى الهصػيح كالمزدكج 
. ة محافظة  يىاريخي  ي ية كالت  الدًٌ   المستكل الهصيح ل ةن كاستعماالن
 ػػػات ة كغيرهػػػا مػػػف الي  ييطنػػػا مػػػف العربي ػػػخى  جػػػا  ةراما المصػػػري  الػػػدًٌ مػػػا رك جتػػػ   -ّ

ال ػػػػزك ام المػػػػا ،  تيجػػػػة ، التػػػػا اسػػػػتقر تػػػػداكلها فػػػػا المعجػػػػـ اليػػػػكماٌ اعخػػػػرل
ليمصػػرييف ذكؽ  كنػػاف ،بػػيف الي ػػات يثير الحاػػارمٌ أك الت ػػ الهجػػرة، أك ،ليثقافػػات

دخالهػا فػا ل ػتهـ رة  ػ هـ،ما ي اسبهـ مف النيمات المعبًٌ  فا تكظيؼ ػري كا   ، كييهس 
 .بالتيثير كالتيثر بيف الي اتبالتكاصؿ الي كم أك هذا 
مصػػدرنا مػػف  ،جتػػ  مػػف ألهػػاظ ك بػػارات جديػػدةة بمػػا رك  راما المصػػري  الػػدًٌ  د  عىػػتي  -ْ

  ، كيجب اال تبا  ل .ال مك الي كم مصادر
ػػ -ٓ حيػػث ينتسػػب اليهػػظ  بػػر  لولهػػاظ، اريخاٌ طػػكر الت ػػث ظػػاهرة الت  د البحػػيؤنًٌ

كمػػف  ،ةإلػػى جا ػػب داللتػػ  اعصػػيي  الجديػػدة  ف  الػػدالالت كيػػة  ػػددنا مػػرحيتػػ  الي  
طٌ ة اهرةأمثية الظ   ػ يكب،ا فا الني رسً ني ، الخي ، َُْؿ ح م| ا ظػرة... كخمسح خي

ْٔٓ ،ِٖٓ  
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لػػت حيػػث تحك  ا تكظيػػؼ اع ػػالـ تكظيهنػػا داللينػػا، ة فػػراما المصػػري   جحػػت الػػدًٌ -ٔ
ػػػػلى الى بى  ذلػػػػؾة كمػػػػف إلػػػػى صػػػػهات، (ةةرامي ػػػػات الدًٌ الشخصػػػػي  )اع ػػػػالـ  كؿ، ا، الي ػػػػينى

ػػػ، حى ؿٍ بيػػػمٍ زي ا، حي بًػػػمٍ اليًٌ  ػػػ بى سى ػػػس  ى ادً ه الس  ػػػيظىػػػهً ، حى ٍر شى ػػػا ً بى  ، سى ع، رى ٍ ػػػ  اعى كمى ي  خ، سى
، ِّّ، ِِٔ، ِٗٓ، ِٖٓ، ُٖٓ، ُٗٓ، َِٗؿ ح م|...ا ظرة حٍ  ى جي   ي   ً سى 

ِّْ ،ّْْ  
 حيػث ، بػيف ل ػة الرجػؿ كالمػرأة المعجماٌ  نشؼ البحث  ف تينيد االختالؼ-ٕ

كمػف  داكؿ،المرأة  يى مستكل االستعماؿ كالت ػب كالعبارات بعض اعلهاظ ارتبطت
يىى حبؿ المىٍش ىقى ،ذلؾة  ك اش، ًسـ يىا ًسـ،  يؾ،حً مٍ تى  ًتًحؿ ًمٍف  ى  تشرى فى حيكش يىا حى
ٍحػػػػػػػػػػػػػػػف ًفيًهػػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػػطة، ، يىػػػػػػػػػػػػػػػالى المً  ػػػػػػػػػػػػػػػرىاـ، ي ػػػػػػػػػػػػػػػبً ي  هى ، المً المي ؿ ح  ... ، يػػػػػػػػػػػػػػػا حى
   َٓٔ،ُٓٔ،ُّٔ،ّْْ،ِْٕ،ِّْ،ِٖٔ،ُِّ،ِِّ|م
كنيػػػؼ  المعاصػػػر، ختػػػزالت فػػػا الكا ػػػل الي ػػػكمٌ ختصػػػرات كالمي دكر المي تينيػػػد  -ٖ

مػف -راماك ػد سػا دت الػدًٌ   ػكم،الي   باب نشنؿ مف أشناؿ الهػركبالش   اييجي إليه
ؽ ك  رى  ك( G) لػػػػ ر اب  مثػؿ العبػارة المشػهكرةةنى  ،فػا هػذا اعمػر -خالؿ مػا تركًٌجػ 

مىاغ( D) لػػػػ ا ي ػح "الػد اؿ"تعبيرنا  ػف الػدًٌ  ،، أك نىب ر"الجيـ" تعبيرنا  ف الجمجمة، كرى
اف،مف فييـ مي  اف أحمد ميرجى  ِْٔا ظرةؿ ح م| رجى

ػبالصًٌ اهرة الظ  اصطب ت -ٗ  ،العػاداتمػف  قػافاٌ كنػاف المػكركث الث   ة،عبي  ب ة الش 
كلػػذلؾ ظهػػرت اعمثػػاؿ  ا فػػا تحييػػؿ هػػذ  اعلهػػاظ،ااػػحن كى  ،قػػداتكالمعت ،قاليػػدكالت  

 المهردات بعض فا تركيج كنا ت  امالن أساسينا ،نمصدر مف مصادر المعجـ
بالبياة كالحجر، مػافهيش سػريخ ابػف  ييعبال نا ا كال ما ا، مثؿة ،كالعبارات

  َِٓ، ْٖٔ، ْٕٗؿ ح م| يكميف... ا ظرة
ػػا رىاجى مػػف -َُ فػػا معجػػـ ل ػػة الحيػػاة  ةراما المصػػريٌ ألهػػاظ ك بػػارات الػػدًٌ  يقػػؼ مى

ػػػػاليكميػػػػة،  كنمػػػػا ييستشػػػػهىد  يػػػػى  ة،هظي ػػػػة فػػػػا المعػػػػاجـ الي   كي ػػػػهد الي  كا مك ػػػػؼ الش 
ػػػ ، ػػػات فيهػػػاي  د التعػػػد  ك ، شػػػذكذهاك  كغرابتهػػػا، ،فصػػػاحة النيمػػػة ػػػبالش   عريةكاهد الشًٌ

فػػػا حيػػػاة  يثير ام المػػػاٌ راما  يػػػى كا ػػػل الت ػػػجتػػػ  الػػػدًٌ فيستشػػػهد بمػػػا رك   ،ثريػػػةكال   
 ة.ي  ة فا الي ة اليكمكاهد ام المي  الش  ب ، كيمنف تسميتها ةالي  
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ا فػػػػا مػػػػا رك   يثير االجتمػػػػا اٌ ظػػػػؿ  التٌػػػػ-ُُ ػػػػك  راما،جتػػػػ  الػػػػدًٌ كااػػػػحن ؿ فػػػػا المتيمًٌ
 ر،ابًػرى يػؾ البى دً  مثػؿة ،حػظ ذلػؾيالالمشتشهد بها  ةرامي    اكيف بعض اع ماؿ الدًٌ 

 ةرامي ػػكيف اع مػػاؿ الدًٌ ....كهػػذا يػػد ك لدراسػػة   ػػام،اردً كى ة المى هػػكى  ى  ،ؿبىػػابي الجى ئىػػذً 
   يـ الي ة االجتما ا.مف م ظكر  ة محد دةزم ي   خالؿ حقب

ات كحتػى راما بيف جيؿ اعربعي ي ػجتها الدًٌ التا رك   ت اعلهاظ كالعبارات ت ك  -ُِ
، كيجػب أف ـ الظ  دى كهذا يع ا  ً  جيؿ اعلهية الثا ية، اهرة كاستمرارها فا آفو كاحدو

 ام الما.فا المجاؿ الي كم ك  صا عك المعاجـ -مستقبالن -ييتهت إليها
ج  ػػػتً فػػػا هػػػذا الدراسػػػة مك ػػػؼ المي المصػػػرييف  يقػػػؼ المبػػػد كف مػػػف المػػػؤلهيف-ُّ
ػػػ  ػػػكم،الي   القصػػػائد  فػػػا إاػػػافة  عرا  مػػػف أصػػػحابكال يقػػػؿ دكرهػػػـ  ػػػف دكر الش 

  مهردات جديدة لـ تنف مكجكدة مف  بؿ.
ػػيؤ -ُْ ػػدكر الدًٌ البحػػث د نًٌ ؽ هػػذا تحق ػػ ػػد  ك فػػا التكاصػػؿ الي ػػكم، ةكتي  اللػػة الص 

راما امذا ي ػػػػة أكالن  ػػػػ هػػػػا ا تمػػػػدتع    ،فػػػػا الػػػػدًٌ جهػػػػر كصػػػػهات  مػػػػف كت  يػػػػى الص 
فا إبػالغ  ك بر ،ت  يـ ةمف كتيةكاهر الص  الظ  كنذلؾ  رخاكة، أك شدة ك كهمس،

مها البر ػػامج العػػاـ ، كجػػا ت ركائػػل التمثييي ػػات امذا ي ػػة التػػا  ػػد  ة كي ػػسػػالة الي  الرًٌ 
كتية فا  قؿ الر سالة امذا ي ة شاهدة  يى اللة الص   .إبداع الدًٌ

اافة-ُٓ ػ أثر تهعيؿ كا  المسػمك ة، اػمف كسػائؿ كال صػكص ة، كرة المرئي ػالص 
ة العمػؿ  يػى كيي تظىػر مػف المعػاجـ المسػتقبيي   شرح المع ى فا العمؿ المعجما،

  ة فا المعاجـ ال ك ية.كبخاص   ييعتىد  بها، كفؽ اكابط كمعايير ،إدراجها
كتا بيف امبداؿ الص   ظاهرة ةمثؿ كية كاهر الي  احتهظ المعجـ بعدد مف الظ  -ُٔ

بداؿ الجػيـ "إ مثػؿة ة،كالهمزة فا العامي   "القاؼ الهصيحة صػة بػدال مػف  صػة"،كا 
تػػػػػػؾ بػػػػػػدالن ةنافنػػػػػػا يقكلػػػػػػكف ،  ْٗٔ،ّْٔ،ُُٕم|جتػػػػػػؾ"...ا ظرة ؿ ح مػػػػػػف  "نى

)ؿ ح  لحيػػػكح كميطػػػكش مثػػػؿة ةرامي ػػػرادؼ بػػػيف بعػػػض العبػػػارات الدًٌ الت ػػػ ةظػػػاهرةك 
 ةكظػػػػػػػػػػػاهرة ،(ُٓٓ  ُٓٓ،ُْٓ) ؿ ح م| ةة كالهن ػػػػػػػػػػػ(، كال ي ػػػػػػػػػػػْٖٓ،ّْٖم|

...ؿ  كس،يػػرى هى تٍ مً ج، مى رٍ بىػػتٍ ر، مً كى فٍ يى ـ، ًمػػيً فٍ يى ًمػػ ثػػؿة"اعج بيػػة ماالشػػتقاؽ مػػف اعلهػػاظ 
  َٔٓ،ُّٓ،ُُٓ|ح م
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 ػػػاطقيف، كمعرفػػػة لي فػػػا المعجػػػـ اليػػػكماٌ   ػػػكمٌ الي   اػػػركرة دراسػػػة اال حػػػراؼ-ُٕ
 المختيهة. ة فا فرك ها لحماية الي   ،أسباب ، كتصحيح الخاطئ م   كتصكيب 

ػػػػدكر المجػػػػا تينيػػػد-ُٖ رانيػػػػب التػػػػا فػػػػا تكاػػػيح كتحديػػػػد داللػػػػة الت   ،ياؽز كالسًٌ
 .ةراما المصري  جتها الدًٌ رك  
 ة،ات النرتك ي ػػػجػػػارم، كل ػػػة الشخصػػػي  الهتمػػػاـ بي ػػػة ام ػػػالف الت  ا اػػػركرة -ُٗ

فػػػا  ة كي ػػػكرصػػػد آثػػػارهـ الي   ة،كالعاطهي ػػػ، ةكالكط ي ػػػ ،ةكمهػػػردات اعغ يػػػة الشػػػعبي  
ب ، يػػػػػػ هض بهػػػػػػا  ػػػػػػدد مػػػػػػف الطػػػػػػال  ذات طبيعػػػػػػة ميدا ي ػػػػػػة مشػػػػػػرك ات بحثيػػػػػػة

  .  متخصصة ةبإشراؼ هيئة أناديمي  ك صيف، المتخصًٌ 
مزيػد  ة بحاجػة إلػىاليكمي ػ فا ل ة الحيػاة (راماجت  الدًٌ ما رك  ) مازالت ظاهرة-َِ
بط التكثيؽ مف اعرشػيؼ كخػال  ما أف المعجـ سنت  ف نثير م هػا،السي   ،كالا 
ة ناميػػة فػػا فتػػرات رامي ػػكهػػذا يسػػتد ا دراسػػة اع مػػاؿ الدًٌ مػػف تسػػجييها،  ه ػػاٌ ال

 المصرية. ص ا ة معجـ ل ة الدراماتمهيدنا لزم ية محددة، 
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 املصادر ًاملراجع
:  مصدر البحث أوًلا
 دة حريػػػرشػػػارؾ فػػػا الت   ،محمػػػدالجكهرمٌ  دة إشػػػراؼ كتحريػػػر ة،معجػػػـ ل ػػػة الحيػػػاة اليكمي ػػػ-ُ

مشػػػركع  ،بيعػػػاٌ كالط   راث الحاػػػارمٌ تكثيػػػؽ الت ػػػ مرنػػػز دةمصػػػطهى جػػػاد، إبػػػراهيـ  بػػػدالحافظ،
ػػتكثيػػؽ التػػر    جامعػػة القػػاهرة،-ة اآلدابنيي ػػ ،ةراسػػات االجتما ي ػػالبحػػكث كالدًٌ  مرنػػز ،عباٌ اث الش 

 ـ.ََِٕط 
 :البحث مراجعثان اا:

ػة فا ت ة العربي   كا د الي   ة فا تدريسعييمي  راما الت  أثر استخداـ الدًٌ -ِ ؼ حصيؿ طالبػات الص 
ة فا العيػـك ة اعرد ي  ة، بحث م شكر بالمجي  العاشر اعساسا، ليباحثيفةأميف النخف ،لي ا ه ي  

 ـ.ََِٗ،  اـ ّالعدد ،ٓد التربكية، المجي  
 ػادم  بر ميحػة،دةجا ة، ػة العربي ػة فػا الي  أثر كسائؿ ام ػالـ المقػرك ة كالمسػمك ة كالمرئي ػ-ّ

 .قُُْٖالمدي ة الم كرة اعدبا،ط 
 المؤسسػة الكط يػة لي شػر كالتكزيػل، شػكف مانبرايػد كآخػركف، دة ك ػالـ كاحػد،أصكات متعػدًٌ -ْ

 ـ.ُُٖٗط  الجزائر، اليك سنك،
منتبػػػػة اع جيػػػػك  دةإبػػػػراهيـ إمػػػػاـ، ام ػػػػالـ امسػػػػالما كتن كلكجيػػػػا االتصػػػػاؿ الجمػػػػاهيرم،-ٓ

 .ـُٗٗٗط  القاهرة، المصرية،
ػػػ ام ػػػالـ العربػػػاٌ -ٔ دة اػػػاؿ محمػػػد فتحػػػا  كرة،الجديػػػد مػػػف بالغػػػة النيمػػػة إلػػػى ثقافػػػة الص 

 ة، ػػة العربي ػػمرنػػز الميػػؾ  بػػده لخدمػػة الي   ،اػػمف نتػػاب الي ػػة العربيػػة كام ػػالـ الشػػمالا،
عكدي ة،   قُّْٖط اعكلى الرياض، الممينة العربي ة الس 

 ـ.ُْٖٗط  القاهرة،  الـ النتب، محمد،محمد سيد   ة،ام الـ كالي   -ٕ
 الدار العربية لي شر كالتكزيل، ،دةمحمكد خييؿ ة،صكص ام المي   ة فا ال   إ تاج الي  -ٖ
 ـ.ََِٗ، ُط
 .ـ ُٖٕٗ، ّط  القاهرة،  الـ النتب، دةأحمدمختار  مر، ، كم   د العربالبحث الي  -ٗ

 ـ.ُِٕٗط  بيركت، دار الثقافة، ،  مر   د اله كد، دةأحمد مختار  كمٌ البحث الي  -َُ
ة لعمػكد  قطػة  ظػاـ بجريػدة ة دراسػة تداكلي ػحهي  فا اع مدة الص   ب ية الخطاب الحجاجاٌ -ُُ

 الجزائػر، رسالة دنتكرا ،نييػة العيػـك االجتما ية،جامعػة مسػت ا ـ،سعاد لنحؿ، الخبر اليكما،
 ـَُِٔط 
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ة دراسػة ميدا ي ػ ات ،البػات الجامعي ػة لػدل الط  االجتما ي ػرنيػة  يػى القػيـ راما الت  تيثير الػدًٌ -ُِ
سػػكؽ   ػػة مػػف طالبػػات  يػػـك ام ػػالـ ك االتصػػاؿ بجامعػػة محمػػد الشػػريؼ مسػػا دي ، يػػى  ي  
 ـ َُِٕ-َُِٔ اـ  ليطالبةأسامة سدير ، بحث منمؿ ل يؿ درجة الماجستير، أهراس،

اج دة بػػػػػػػدالرزاؽ فػػػػػػػر   ،لعربػػػػػػػاٌ ا كيػػػػػػػة كأثرهػػػػػػػا فػػػػػػػا ب ػػػػػػػا  المعجػػػػػػػـ تػػػػػػػداخؿ اعصػػػػػػػكؿ الي  -ُّ
 .ـََِٖ، الثا يةط  ،الجامعة امسالمية بالمدي ة الم كرة، مادة البحث العيماٌ ،ا دمالص  
، يهزيكف كاعطهاؿ،التًٌ -ُْ  ـ.ُٖٗٗط اعكلى،  بيركت، دار الجيؿ، جبراف نـر
 قافػة،اع يػى ليث  المجيس  مارم تريز  بدالمسيح، قافا بيف المرئا كالمنتكب،مثيؿ الث  الت  -ُٓ

  .ـََُِط القاهرة،
ػػػػ حسػػػػف المحااػػػػرة فػػػػا أخبػػػػار مصػػػػر كالقػػػػاهرة،-ُٔ تحقيؽةمحمػػػػد أبػػػػك الهاػػػػؿ  يكطا،ليسًٌ

 ـ. ُٕٔٗ القاهرة، ط دار إحيا  النتب العربية، إبراهيـ،
  ـُٕٓٗ ط القاهرة، دار النتب ، تحقيؽةمحمد  يا ال جار، البف ج ا، الخصائص، -ُٕ
ة،رسػالة ماجسػػتير ة تحيييي  ة دراسػة كصػهي   كة امسػالمي  ة كدكرهػا فػا الػػد  يهزيك ي ػراما التًٌ الػدًٌ -ُٖ

معهػد العيػـك  الخاػر، حمػة  بػدالم عـ  ػاييا جامعػة الشػهيد ةالػبليط  ، ةفػا العيػـك امسػالمي  
 ـ.َُِٕ-َُِٔط  امسالمية،

دار الهجػر لي شػر  شػرؼ، بػدالعزيز  سػامية أحمػد  يػا، يهزيػكف،راما فا امذا ػة كالتًٌ الدًٌ -ُٗ
 ـ.ُٗٗٗط  كالتكزيل، القاهرة،

  ـُِٕٗ ط القاهرة، الشرنة المتحدة لي شر، دةإبراهيـ إماـ، حها،دراسات فا الهف الص  -َِ
مصػػطهى هيػػثـ  لي ػػا  بيػػؿ أبػػك معيػػى، طبيػػؽ،ظريػػة كالت  ال    ،عيػػيـراما كالمسػػرح فػػا الت  الػػدًٌ -ُِ

 ـ.ََِٖط اعردف،  ماف، دارال شر كالتكزيل، هيالت،
 ـ.ُٕٗٗط  القاهرة، منتبة اع جيك المصرية، دةإبراهيـ أ يس، داللة اعلهاظ،-ِِ
 دار اآلفػػاؽ العربيػػة، الصهصػػافا أحمدمرسػػا، ةترجمػػة أكليػػا جيبػػا، الرحيػػة الحجازيػػة،-ِّ
 ـ.ُٗٗٗط
ط  القػػػػػاهرة،  ػػػػػالـ النتػػػػػب، ماجػػػػػدة مػػػػػراد، يت ا المعاصػػػػػرة بػػػػػيف الكا ػػػػػل كالػػػػػدراما،صػػػػػشخ-ِْ

 .ـُٗٗٗ
دار  دة ز الديف إسما يؿ، ة(ة كالمع كي  المعاصر) اايا  كظكاهر  اله ي   عر العرباٌ الش  -ِٓ

 .ـُٕٖٗ،ّط القاهرة، الهنر العربا،
 ةتصػػحيح كتعييػػؽ كمراجعػػة ليخهػػاجا، خيؿ،شػػها  ال ييػػؿ فيمػػا فػػا نػػالـ العػػرب مػػف الػػد  -ِٔ

 ـ.ُِٓٗ-قُُّٕط  القاهرة، التجارية،منتبة الحـر الحسي ا  محمد  بدالم عـ خهاجا،
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ة  يػػػػى جمهػػػػكر دراسػػػػة مسػػػػحي   ة،يهزيك يػػػػة المحيي ػػػػراما التًٌ ة فػػػػا الػػػػدًٌ صػػػػكرة المػػػػرأة اليم ي ػػػػ-ِٕ
 ـََِٕ جامعة الجزائر،  سـ  يـك ام الـ كاالتصاؿ، ة،رسالة ماجستير،ة اليم ي  الهاائي  

ة الهيئػػة المصػػري   مديحػػة دكس كهمهػػرم ديهػػيح، ةة المنتكبػػة جمػػل كتقػػديـة المصػػري  العامي ػ-ِٖ
 ـ.َُِّط  العامة لينتاب،

 الريػػػػاض، دار الرفػػػػا ا لي شػػػػركالطبا ة، دة بػػػػدالعزيز شػػػػرؼ، ة ل ػػػػة ام ػػػػالـ،العربي ػػػػ-ِٗ
 ـ.ُّٖٗط
 ،دار غريػب ليطبا ػة دةمحمكد فهما حجازم،  ة بيف التراث كالم اهج الحديثة، يـ الي  -َّ

 .ـُٕٗٗط  القاهرة،
لطهػػا الزيػػادم، فػػالح  تػػيليؼ الػػدناتر ة دةمصػػعب  بػػدالقادر، الي ػػة العربيػػة كام ػػالـ،-ُّ

مرنػز الميػؾ  بػده  محمد أحمد هاشـ، هشاـ محمد  باس،  ااؿ محمد فتحا، الدهمشا،
 .ـَُِٔط  السعكدية، ،الرياض لخدمة الي ة العربية،

ػػ مجيػػة الهػػف امذا ػػاٌ  راما،نامؿ يكسػػؼ،فػػف الػػدًٌ -ِّ  ػػف إتحػػاد امذا ػػة كالتيهزيػػكف  ادرةالص 
 ـ.ُٖٓٗ اـ  ،ٔالعدد المصرم،

 ـ.ُٗٗٗط  القاهرة، ،دار هال لي شر ترجمة دةإبراهيـ حمادة، أرسطك، فف الشعر،-ّّ
مؤسسػػػة  بػػػدالنريـ بػػػف  بػػػده،   ػػػادؿ  ػػػادم، دار لي شػػػر كالتكزيػػػل، فػػػف نتابػػػة الػػػدراما،-ّْ

 .ـُٕٖٗط اعكلى  تك س،
 بدالمجيػػػػػد شػػػػػنرم، العربػػػػػا لي شػػػػػر  ليمسػػػػػرح كامذا ػػػػػة كالتيهزيػػػػػكف،راما فػػػػف نتابػػػػػة الػػػػػدًٌ -ّٓ

 .ـََِْط  القاهرة، كال كزيل،
 دار المعرفػػػة الجامعيػػػة، طػػػارؽ سػػػيد أحمػػػد الخييهػػػا، ،فػػػف النتابػػػة كامذا ػػػة التيهزيك يػػػة-ّٔ

 ـ.ََِٓط  امسن درية،
مؤسسػػػػة  أمػػػػيف، تيليؼةأحمػػػػد ،قاليػػػػد كالتعػػػػابير المصػػػػرية القديمػػػػة ػػػػامكس العػػػػادات كالت -ّٕ

 ـ.َُِِه داكم ،القاهرة،ط 
دةمحمػػػػد  يػػػػا سػػػػالمة، مجيػػػػة اله ػػػػكف   ػػػػرا ة  قديػػػػة فػػػػا معجػػػػـ ل ػػػػة الحيػػػػاة اليكميػػػػة،-ّٖ

 .ـََِٖ ط ،ٖٕالشعبية،الهيئة المصرية العامة لينتاب،العدد 
 ييا   ليمراهقيف،هزيكف المصرم ية بالتًٌ ة كاعج بي  راما العربي  قافية التا تعنسها الدًٌ القيـ الث  -ّٗ

 .ـََِْ، جامعة  يف شمس،  اـ  بدالهتاح رمااف، رسالة دنتكرا 
العػػدد  ،ُّلمجيػػد  مجيػػة جامعػػة دمشػػؽ،ا فاديػػة الميػػيح حيػػكا ا، ،ل ػػة ام ػػالـ العربػػاٌ -َْ

 ـ.َُِٓالثالث 
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مرنػػػز  أيمػػػف  ػػػدا، دةسػػػاما الشػػػريؼ، اعسػػػس، التطبيقػػػات، المهػػػاهيـ، ،ةالي ػػػة ام المي ػػػ-ُْ
 .ـََِْجامعة القاهرة ليتعييـ المهتكح،ط اعكلى 

 ،دار السػػػامر ليطبا ػػػة هػػػادم  عمػػػاف الهيتػػػا، الي ػػػة فػػػا  مييػػػة االتصػػػاؿ الجمػػػاهيرم،-ِْ
 ـ.ُٕٗٗط اعكلى،  ب داد،
 .قُِْٖمحـر  ،َّٔالعدد دة زالديف إسما يؿ، المجية العربية،-ّْ
ط  القػػػاهرة، بػػػة اع جيػػػك المصػػػرية،منت دةنػػػريـ زنػػػا حسػػػاـ الػػػديف، المحظػػػكر الي ػػػكم،-ْْ

 ـ. ُٖٓٗاعكلى،
المدارس المعجمية دراسة فا الب يػة الترنيبية،دة بػدالقادر  بػدالجييؿ،دار صػها  لي شػر -ْٓ

 ـ.ُٗٗٗكالتكزيل ، ماف،اعردف،
دةإبػػػػراهيـ مػػػػراد، مجيػػػػة  ة كالتيهزيك يػػػػة،البػػػػرامج امذا ٌيػػػػ فػػػػا مسػػػػيلة االسػػػػتعماؿ الي ػػػػكمٌ -ْٔ

  .ـَََِط ،ِ دد إتحاد إذا ات الدكؿ العربية، تك س، العربية،امذا ات 
ار، تيليؼةسيد  يا إسما يؿ،-ْٕ  الجز  اعكؿ، القاهرة، مؤسسة ه داكم، مسرح  يا النىس 
 .ـَََِط 
اػمف  محمػد متػكلا م صػكر، المعاصػر، ة فػا الخطػاب ام المػاٌ مظاهر أزمة العربي ػ-ْٖ

العربيػػػة كمكانبػػػة العصػػػر الػػػذم  قػػػد بالجامعػػػة امسػػػالمية  ػػػاـ  بحػػػكث مػػػؤتمر الي ػػػة الي ػػػة
 ق.ُّْْ

 ـ.ُٗٔٗ، ُط القاهرة، مطبعة مخيمر، دة بدالسميل محمد أحمد، ة،المعاجـ العربي  -ْٗ
دار المسػيـ ليطبا ػة كال شػر كالتكزيػل،  دة بػدالحهيظ  ريػاف، ة المج سػة،المعاجـ العربي ػ-َٓ
 .ـُْٖٗ-قَُْْط
الحديثػة  دار الهػاركؽ سػنيف،دة بدالحميػد محمدأبك  ها كم اهجهػا،ة مدارسالمعاجـ العربي  -ُٓ

 ـُُٖٗ ِط القاهرة، ،ليطبا ة
 .ـُِٗٗط الرياض، دار الراية، أحمد  بده الباتيا،  كية كطريقة ترتيبها،المعاجـ الي  -ِٓ
ة المجيػػػة المصػػػري   ،ةيهزيك يػػػة ليمشػػػنالت االجتما يػػػة، دراسػػػة مسػػػحي  معالجػػػة الػػػدراما التًٌ -ّٓ

 ـ.ََِٓيك يك  لبحكث الرأم العاـ،
دار غريػػب ليطبا ػػة  دةمحمػػد محمػػد داكد، ة المعاصػػرة،معجػػـ ألهػػاظ النػػالـ فػػا العامي ػػ-ْٓ

 .ـَََِط  القاهرة، كال شر،
 دار النتػب المصػرية، تحقيؽةدحسػيف  صػار، فػا اعلهػاظ العاميػة، معجـ تيمكر النبيػر-ٓٓ

 .ـََُِ-قُُِْ ،ط اعكلى
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 مطبعػػة ال هاػػة الجديػػدة، دة ػػد اف الخطيػػب، بػػيف المااػػا كالحااػػر، المعجػػـ العربػػاٌ -ٔٓ
 ـ.ُٕٔٗط  القاهرة،

 ـ.ُٖٖٗ،ْكتطكر ،دةحسيف  صار،منتبة مصر،القاهرة،ط  المعجـ العربا  شيت -ٕٓ
معجػػػػـ فػػػػرج ليعاميةالمصػػػػرية كالتعبيػػػػرات الشػػػػعبية ليصػػػػ اع كالحػػػػرفييف المصػػػػرييف فػػػػا -ٖٓ

سػػػػػامح فرج،الجػػػػػز  اعكؿ،ط الهيئػػػػػة المصػػػػػرية العامػػػػػة القػػػػػرف العشريف،ال صػػػػػؼ الثػػػػػا ا مػػػػػف 
  .ـََِٔلينتاب،

 ـ.ُْٕٗط بيركت، منتبة لب اف، مجدم كهبة، ،معجـ مصطيحات اعدب-ٗٓ
 .ـََِٖط  ط اعكلى،، القاهرة مجمل الي ة العربية، ،ةمعجـ المصطيحات ام المي  -َٔ
ط  القػػاهرة، دار المعػػارؼ، إبػػراهيـ حمػػادة، دة معجػػـ المصػػطيحات الدراميػػة كالمسػػرحية،-ُٔ

 .ـُٖٓٗ
 ـ.ُُٗٗيسرم  بدال  ا  بده،دار الجيؿ،بيركت،ط  معجـ المعاجـ العربية،-ِٔ
ط  بريدة،القصيـ، السعكدية، دارأصدا  المجتمل، دة يد محمد الطيب، ،المعجـ كالداللة-ّٔ

 .قُِْٓ-ُِْْالثا ية،
 .ـُٖٓٗ-قَُْٓ ط الثالثة، مجمل الي ة العربية، ،المعجـ الكسيط-ْٔ
 .ـُْٖٗ، ّط دار العيـ ليمالييف، بيركت، أحمد غبدال هكر  طار، حاح،مة الصًٌ مقدًٌ -ٓٔ
 .ـُٕٖٗط  الهيئةالمصرية العامة لينتاب، حمادة، إبراهيـ راما كال قد،مف حصاد الدًٌ -ٔٔ
ػػرامي ػػز ػػة الدًٌ ال   -ٕٔ دةأحمػػد نػػريـ  دراسػػة فػػا الػػرؤل كالتق يػػات، المعاصػػر، عرالعرباة فػػا الشًٌ

 ـ.َُِْالقاهرة، ط اعكلى ،بالؿ،دار ال اب ة لي شر كالتكزيل
ػػػػ ياسػػػػا،ة فػػػػا ل ػػػػة ام ػػػػالـ السًٌ صػػػػي  ال   -ٖٔ  رسػػػػالة أ ػػػػكر مجيػػػػد، رؽ اعكسػػػػط،صػػػػحيهة الش 

 .ـََُِ العراؽ،  اـ،  ييـ نردستاف، جامعة صالح الديف ،إ  ات،ماجستير،نيية الي  
اػػمف نتػػاب  تطػػكر كسػػائؿ ام ػػالـ ،دةلطهػػا الزيػػادم، ة فػػا اػػك ة العربي ػػكا ػػل الي  ػػ -ٗٔ
ط  مرنػػز الميػػؾ  بػػده بػػف  بػػدالعزيز الػػدكلا لخدمػػة الي ػػة العربيػػة، ، ػػة العربيػػة كام ػػالـالي  

 ـ.َُِٔاعكلى 
 ،ُُٗالعػدد مجيػة مجمػل العربيػة، ،كسػائؿ ام ػالـ كاالسػتجابة اآل يػة الحتياجػات الي ػة-َٕ

 ـ.ََُِمايك 
   ثالثاا:المقاًلت المنشورة لمى الشبك  العنكبوي  :

 أثػػػػر المسيسػػػػالت الترني ػػػػة فػػػػا المجتمػػػػل العربػػػػٌا مػػػػف الجػػػػا بيف االجتمػػػػا ٌا كالي ػػػػكٌم، -ُٕ
 الدليما، مجية د يا الرأم، الشبنة الع نبكتية.بقيـةجما ة محمد 
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﴿ِٔٓٔ﴾ 

ػػػ  ارم، مقػػػاؿ م شػػػكر  يػػػى مك ػػػل ميتقػػػى أهػػػؿ امخػػػالص كذـ الشػػػهرة، -ِٕ عبػػػا مظهػػػر السًٌ
 ـََِٗ|ُ|ٔالحديث، بتاريخ 

ف،أشػػرؼ  بدالحميػػد، مك ػػل جميػػة بالسػػي ما أصػػبحت مهػػردات لػػدل المصرييََُأشػػهر -ّٕ
  ـَُِٔ|َُ|ِِبتاريخالعربية،

مقاؿ م شكر  يى مك ل  يػكز بتػاريخ  جمية فا تاريخ السي ما المصرية، ِٖأشهر كأهـ -ْٕ
 ـَُِٕ|ّ|ُِ
مجيػة مصػر  مقػاؿ بمجيػة التػراث الشػعبا، أصكؿ تعبيرات الردح الشعبا، محمػد هػز اع،-ٕٓ

 .ـَُِٔ|ِ|ٖبتاريخ  المحركسة،
 الشبنة الع نبكتية. ،ُٖٔٗإ ال ات كنالة اعهراـ ل  ال ات م ذ -ٕٔ
فػػا ا تباسػػات الي ػػة السػػي مائية، مقػػاؿ م شػػكر  ا تباسػػات خالػػدة مػػف السػػي ما المصػػرية،-ٕٕ

 ـ َُُِ|ْ|ِِبتاريخ 
افير بارةة" تاريخ مصر القديمة،-ٖٕ  الشبنة الع نبكتية. ،"دىؽ  العىصى
محمد هػزذىاع، مجيػة التػراث الشػعبا، مجيػة مصػر المحركسػة، ،تعبيرات الػردح المصػرم-ٕٗ

 ـَُِٔ|ِ|ٖبتاريخ  م شكر  يى الشبنة الع نبكتية،
داليػػػا  اصػػػـ، مقػػػاؿ بجريػػػدة  ة جديػػػدة،ة فػػػا مكسػػػك ة ف ي ػػػراما المصػػػري  ؽ تػػػاريخ الػػػدًٌ تكثيػػػ-َٖ

 .ـََِِ|ْ|ٕبتاريخ  الشرؽ اعكسط،
ي ما فا المجاؿ السياسا كأثر   يى الػك ا السياسػا فػا المجتمػل المصػرم تكظيؼ السًٌ -ُٖ

العربػا، بتػاريخ ل دل ياسر  بػدالمعطا، المرنػز الػديمقراطا  ،َُِٖ-َُِِفا الهترة مف 
 .ـَُِٗ|ٖ|ُِ
صػػػػػحيهة البيػػػػػاف، الشػػػػػبنة   مػػػػػاد  ريػػػػػاف، ثقافػػػػػة النتػػػػػالكج كامسػػػػػطكا ات المشػػػػػركخة، -ِٖ

 ـَُِْ|َُ|ِِ بتاريخ الع نبكتية،
 ،الشبنة الع نبكتية. ََُِ|ُُ|ُِبتاريخ  صحيهة الريااة، حرنات  ص نـ، -ّٖ
بتػػػػاريخ  ؽ اعكسػػػػط،خالػػػػد القشػػػػطي ا، مجيػػػػة الشػػػػر  حنايػػػػات مػػػػف العصػػػػر العثمػػػػا ا، -ْٖ
                                                                                                                                     .م شكر  يى الشبنة ،ُُٕٗٓ،  دد ََِِ|ٕ|ٕ

م شػػكر بجريػػدة مقػػاؿ  دةمحمػػد محمػػد داكد،  ػػة كاسػػتيالب الصػػكرة،الػػدراما بػػيف سػػحر الي  -ٖٓ
 ـ، م شكر  يى الشبنة َُِٗ-ٓ-ِِ بتاريخ  الكفد،
ػاؿ،-ٖٔ ، بتػاريخ  "سناال س" عحمػد الجم  ،م شػكر َُِٓ|ٓ|ُِمقػاؿ بجريػدة المصػرم اليػـك

  يى الشبنة الع نبكتية.
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خالػد  إبػراهيـ العػريس،  بارات الشاشات  يى اعلس ة مف السي ما كالتيهزيكف كام تر ػت،-ٕٖ
 مقاؿ م شكر  يى الشبنة الع نبكتية. مجية القافية، اديف صبرم،ربيل السيد،  

 ،َُِٗ ػػػاـ  أسػػػما  البري ػػػا، جريػػػدة الدكلػػػة اآلف، ، بػػػارات غريبػػػة تسػػػتهكم الشػػػباب-ٖٖ
 الشبنة الع نبكتية.

سػػكزاف محسػػف،مقاؿ م شػػكر  يػػى مك ػػل ال ػػد   بػػارات ال ت سػػى فػػا السػػي ما المصػػرية،-ٖٗ
 ـَُِٔ|ٖ|ُِبتاريخ 

مقػػػاؿ   بػػػارات كحيػػػد حامػػػد فػػػا أفالمػػػ  رصاصػػػات اسػػػتخدمها الجمهكر،إسػػػرا  ال مػػػر،-َٗ
،  ـَُِِ|ُ|ِبتاريخ   م شكر بيخبار اليـك

الع صر الثقافا فػا تشػنيؿ االسػتعارة فػا ل ػة الحيػاة اليكميػة فػا مصػر، دة يػد محمػد -ُٗ
 ـ.ََُِ|ّ|ِْبتاريخ  ،شبنة اآللكنة، الشبنة الع نبكتية  يى شبايؾ، مقاؿ م شكر

 أحمد  ز العرب، مقاؿ م شكر  يى تكيتر. إيهاب شانر، فر ل لكز شخصية نارتك ية، -ِٗ
 م شكر  يى الشبنة الع نبكتية. إسرا  الشرباصا، مكس الر دح المصرم، ا-ّٗ
 م شكر  يى الشبنة الع نبكتية.  امكس ل ة الشباب فا مصر،-ْٗ
مقػػػاؿ  التػػػا شػػػكهت الي ػػػة العربيػػػة، مػػػؤ س حػػػك اس، نػػػؿ مػػػا تريػػػد معرفتػػػ   ػػػف الهرا نػػػك -ٓٗ

 ـَُِٕ|ِ|ُٖبتاريخ  ،م شكر بجريدة اليـك السابل
بحػػث م شػػكر  ،محمػػد أبكالكفػػا  طيطػػك، الي ػػة العربيػػة فػػا ام ػػالـ بػػيف الكا ػػل كالمػػيمكؿ-ٔٗ

 .الع نبكتية الشبنة  يى شبنة اآللكنة،
داخػؿ السػجكف فقػط(،  شػكل فػاركؽ، نيمة يػتـ تػداكلهـ  َِل ة المساجيف الخاصة)أهـ -ٕٗ

  .مقاؿ م شكر  يى الشبنة ،مجتمل ل ة المساجيف
بتػػػػػػاريخ  ،مقػػػػػاؿ م شػػػػػكر بجريػػػػػدة الػػػػػكطف محمػػػػػكد النردكسػػػػػا، ـ تعابي ػػػػػؾ يػػػػػا  مػػػػػ ـ،لػػػػػ-ٖٗ
 .ـَُِٔ|ٕ|َُ
بتػػاريخ  مقػػاؿ م شػػكر بجريػػدة اليػػـك السػػابل، مػػاذا تعػػرؼ  ػػف باللينػػا؟ كائػػؿ اعسػػمرم، -ٗٗ
 .ـَُِٕ|ٓ|َُ

بتػػػػػػاريخ الثالثػػػػػػا   ،ُُٕٗٓ ػػػػػػدد ر ػػػػػػـ  خالػػػػػػد القشػػػػػػطي ا، ة الشػػػػػػرؽ اعكسػػػػػػط،مجيػػػػػػ -ََُ
 .ـََِِ|ٕ|ٕ

 .الشبنة الع نبكتية ،َُِٗ|ّ|ِْبتاريخ    اة ديار ا، مصطيح امسطكا ة المشركخة، -َُُ
مك ل اليـك السابل بتاريخ  الم سى اعسطكرة  بارات الرحمة كالبطكلة، محمد شعالف، -َُِ
 ـ. ََِِ|ْ|ِٔ
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 مك ػػل شػػمكس  يػػكز،  هػػى جمػػاؿ الػػديف، داليػػا جمػػاؿ طػػاهر، ة،يهزيك ي ػػراما التًٌ  قػػد الػػدًٌ  -َُّ
 الشبنة العالمية.

 .والمواقع اللكيرون   رابعاا: البرامج
 : البرامج الذال   واليمحز ون  .  أوًلا 

   َُِْ|ٗ|ُل  الماة مصطهى شردم، حيقة    اة المحكر، د يقة، َٗبر امج  -َُْ
بر ػػػامج راديػػك اعهػػػراـ ، حيقػػػةة" فػػا أ ػػػكاؿ المصػػػرييف"،  بر ػػامج حنايػػػة فػػا نيمتػػػيف، -َُٓ
 محمد شعباف. إخراجة
 بر امج دريـ آرت، حيقة مل الشا ر ة بدالرحمف اعب كدم،  بارة"مختـك  يى  ها ". -َُٔ
،مػػػل الصػػػحهاة  مػػػرك َُِْ|ٕ|ٕ بر ػػػامج " يػػػى مسػػػئكليتا"،  اة صػػػدل البيد،حيقػػػة -َُٕ

  بدالسميل.
   اة إنسترا  يكز. بر امج"فش ؾ"، تقديـ ة تامر الخشاب، -َُٖ

 ةثان اا: المواقع
 مك ل إجابة،الشبنة الع نبكتية. -َُٗ
 مك ل ترسك، الشبنة الع نبكتية. -َُُ
 مك ل سنام  يكز العربية،الشبنةالع نبكتية. -ُُُ
راما التيهزيك ية،الشبنة الع نبكتية. مك ل شمكس  يكز، قد -ُُِ  الدًٌ
راما كالمسيسالت المصري ة، م  شكر بتاريخ  -ُُّ  ـ. ََِِ|ْ|ُّمك ل ف ؾ، تاريخ الدًٌ
 مك ل ن ا ة أكف اليف،  صة مف التراث، دةإيهاب أديب. -ُُْ
 مك ل مصراكم،الشبنة الع نبكتية. -ُُٓ
  الشبنة الع نبكتية.مك ل الكفد  يكز، -ُُٔ
 مك ل كينيبديا، الذباب اعزرؽ. -ُُٕ
                                         فادية المييح حيكا ا. كل ة ام الـ العربا، المكسك ة الحرة مك ل كينبيديا، -ُُٖ
           الشبنة الع نبكتية .biogspot. Comمك ل  -ُُٗ
 الشبنة الع نبكتية.  books,google.com.saمك ل  -َُِ
 ، الشبنة الع نبكتية.informationمك ل   -ُُِ
  m.arabic21.com   مك ل -ُِِ
 ـَُِٗ|ٗ|ُٔبتاريخ  الجاف فا السي ما المصرية ،www.theglocal.comمك لة -ُِّ

 


	غلاف البحث
	011 ما روجته الدراما (تم الحفظ تلقائيًا)

