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الملخص
حبٍلت الزوؼ٘بت األدث٘ٔ ٍالٌمذٗٔ هخل روبػٔ الذَٗاى ٍآثَلَ فٖ الطشق ٍالشاثكٔ الملو٘ٔ
ٍالؼػجٔ األًذلس٘ٔ فٖ الغشة ،الَلَف ؤهبم هظبّش الىالس٘ى٘ٔ فٖ ًتبربت اغحابثْب ،ووحب
ؤًِّ لذ ارتْذ الىخ٘ش هي األدثبء ٍالطؼشاء فٖ اٗشاى للتكَٗش فٖ الوؿبه٘ي الوتىشسٓ داػ٘ي
بلٖ الاشٗٔ الزذٗذٓ فٖ الطؼش هي هخل هله الطؼشاء ،ؤدٗت الووبل٘ه ٍغ٘شّوبٍ .هي ححن
لذ ظْش ً٘وب َٗض٘ذ ثَغفِ سائذاً للطؼش الاذٗج ٍهب فِ٘ هي الوؼك٘بت الزذٗذٓ .فبلطحؼش
فٖ هؼتمذات الطؼشاء الزذد هٌجؼج ػي الطخػ٘ٔ الوسحتملٔ ف٘تّسحن ثبلَححذٓ الؼؿحَٗٔ
ٍالتزشثٔ الطؼشٗٔ ٍالػَسٓ الوَح٘ٔ .لذ ؤحذحت ّزُ اٙساء ٍالاشوبت األدث٘ٔ ٍالٌمذٗٔ فحٖ
الجالد الؼشث٘ٔ ٍفٖ اٗشاى تكَساً ػظ٘وبً فٖ ًَػ٘ٔ الٌظشٓ بلٖ الطؼش ٍاألدة.
الکلمات الذليلية :األدة ،الطؼش ،الىالس٘ى٘ٔ ،التزذد ،الؼشثٖ ،الفبسسٖ.

* ػؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهؼٔ آصاد اإلساله٘ٔ ،دّذضت(استبر هسبػذ).
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المقذمة
لذ لَحظت هاضشات التزذٗذ فٖ الطؼش الفبسسٖ هي ثذاٗٔ المشى الؼطشٗي هغ وحل هحب
حذث فِ٘ هي التكَسات الززسٗٔ فٖ الخمبفٔ االٗشاً٘حٔ ٍآداثْحب .فمحذ ؤًتزحت الوسحشح٘بت
الطْ٘شٓ ثبلوؿحبه٘ي االرتوبػ٘حٔ ٍالخمبف٘حٔ ٍتحشرن ؤسٍع المػحع الفشًسح٘ٔ ٍاالًىل٘ضٗحٔ
ٍالشٍسٍ٘ٔ ،هي ٌّب ثؼج التؼشف ػلٖ تله اٙحبس سٍح الا٘بٓ فٖ الٌخحش الفبسسحٍٖ .ووحب ؤىّ
ظَْس الػابفٔ ٍالكجبػٔ ؤحّش ؤٗوب تإح٘ش ػلٖ تٌضِٗ اللغٔ الفبسس٘ٔ هوحب ٗطحَثْب هحي الؼبه٘حٔ
ٍاألخكبء اللغَٗٔ ثؼذ بًاكبـ الوذسسٔ اإلغجْبً٘ٔ هي ؤخشٗبت المشى السبثغ ػطش للْزشٓ.
لذ حذث تكَس الوؿوَى ثذءً ػلٖ ؤٗذٕ هزوَػٔ هي الطؼشاء الػاف٘٘ي ،الزٗي وحبًَا
ٗتزَْى بلٖ بتزبّبت س٘بس٘ٔ ٍت٘حبسات فىشٗحٔ هختلفحٍٔٗ ،تحشؤ الىخ٘حش هحٌْن ّ٘حأت
التاشٗش هي هخل هاوذتمٖ ثْبس(6=96-6<<:م) فٖ «ًَثْبس» ٍؤثٖ المبسحن الّحَتٖ فحٖ
«ث٘ستَى»ٍ ،ووب ؤىّ ٌّبن ؤدثبء ٍضؼشاء هخل ؤدٗحت پ٘طحبٍسٕ(ٍ )6=96-6<81ه٘حشصادُ
ػطححمٖ(ٍ )6=18-6<=9اٗححشد ه٘ححشصا(ٍ )6=19-6<;8الؼححبسف المضٌٍٗححٖ(<)6=1=-6<9
تتّػف لػبئذّن ثبلزات٘ٔ ٍالشٍهبًسٍ٘ٔ .لَ ؤًّْن ثسحجت بًتوحبئْن بلحٖ الت٘حبسات الس٘بسح٘ٔ
ٍالفىشٗٔ الخبغٔ هب استكبػَا ؤى تَرذٍا فٖ غشاػبتْن ًظشٓ رذٗذٍٓ ،ووب بًٌّب ال ًسحتك٘غ
ؤى ًتٌػل دٍسّن الجبسص فٖ تٌم٘ح اللغٔ ٍٍؾغ الاذ ٍالغبٗٔ للمػح٘ذٓ الىالسح٘ى٘ٔ ألرحل
الاػَل ػلٖ الوٌبغت الخبغٔ فٖ هٌبؾالتْن االرتوبئٍ٘ٔ .وبى ٗشٕ فٖ لػبئذّن – ووب
ًشٕ فٖ األدة الؼشثٖ ؤٗؿبً – ض٘ئبً هي الاضى الشٍهبًسٖ ٗتّزِ ًاَ األًبً٘ٔ ؤح٘بًبً.
ٍووب ؤىّ ٌّبن ػذٓ هي الطؼشاء هي هخل تمحٖ سفؼحت ،ضحوس الىسحوبئٖ ٍؤثَالمبسحن
اإللْبهٖ ثذئٍا ثبلخشٍد ػي بقبس المػ٘ذٓ الىالس٘ى٘ٔ ٍاألٍصاى الطؼشٗٔ ٍهْذٍا لظَْس ػلٖ
اسفٌذٗبسٕ الولمّت ثح"ً٘وب َٗض٘ذ"(;=< )6=:1-6ثَغفِ سائذاً للطؼش الاذٗج فٖ األدة
الفبسسٖ.
برا ؤهؼٌّب الٌظش فٖ اٙداة االسٍث٘ٔ الوؼبغشٓ ًشٕ ؤىّ األدة الىالس٘ىٖ فحٖ ؤسٍثحب وحبى
ْٗذف بلٖ بح٘بء التشاث األدثٖ الًَ٘بًٖ ٍالالتٌٖ٘ فٖ المشى السبد ػطش للو٘الد ثوب وبى
فٖ رله التشاث األدثٖ هحي الؼٌبغحش الفٌ٘حٔ ٍاالًسحبً٘ٔ .لمحذ ؤححذحت الوحذاس األدث٘حٔ
الوختلفٔ ووذسسٔ ول٘وبى هبسٍ ،لَ٘ى ٍثؼحذّوب هحبل٘شة ،تغ٘٘حشات فحٖ ضحىل المػح٘ذٓ
ٍهؿوًَْب ٍ .فٖ ؤخشٗبت المشى السبثغ ػطحش ثحذؤ دػحبٓ التزحذد ثبلػحشاع هحغ ؤدثحبء تلحه
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الوذسسٔ ًٍبدٍا ثبلتوشد ػي المَالت المذٗؤ الزبفٔ ٍالوؼحبًٖ الوتىحشسٍٓ ،بػتمحذٍا ثشسحبلٔ
ؤخشٕ لألدة ٍالطؼش .فطْذ األدة الؼشثٖ غشاػبت وبًت هؼظوْب ثبلتجؼ٘ٔ ػي الغشة.
فمذ حبٍلت الزوؼ٘بت األدث٘ٔ ٍالٌمذٗٔ هخل روبػٔ الذَٗاى ٍآثَلَ فٖ الطحشق ٍالشاثكحٔ
الملو٘ٔ ٍالؼػجٔ األًذلس٘ٔ فٖ الغشة ثإدثبئْب ٍضؼشائْب هخل الؼمبدً ،ؼ٘وحٔ ،رجحشاى خل٘حل
رجشاى ٍغ٘شّن الىخ٘ش ،الَلَف ؤهبم هظبّش الىالس٘ى٘ٔ فٖ ًتبربت ؤغابثْب ،حتحٖ ٗىحَى
األدة ٍالطؼش هٌجؼخ٘ي ػي الطخػ٘ٔ الوستملٍٔٗ ،تّسن الطؼش ثبلَحذٓ الؼؿٍَٗٔ ،التزشثحٔ
الطؼشٗٔ ٍالػَسٓ الوَحٍ٘ٔ ،لذ ؤحذحت ّزُ اٙساء ٍالػشاػبت األدث٘ٔ ٍالٌمذٗٔ تكَساً ػظ٘وبً
فٖ ًَػ٘ٔ الٌظشٓ بلٖ الطؼش ٍ األدةً ،تزت ػٌْب الوحذاس األدث٘حٔ الوختلفحٔ فحٖ األدة
الؼشثٖ الوؼبغش فتجلَست بسّبغبت الطؼش الاذٗج بحش تله التكَسات.
فطْذ األدة الفبسسٖ الوؼبغش ؤٗؿبً ؤىّ سائذ الطؼش الاذٗج ً٘وب َٗض٘ذ لذ ححبٍل ثؼحذ
هذاسسٔ الوذسسٔ الخشاسبًٍ٘ٔ ،توىٌِّ هي اللغٔ الفشًسح٘ٔ ٍآداثْحب ثوذسسحٔ سحبى لحَٗ٘س
ثكْشاى لتكَٗش الطؼش ٍتغ٘٘ش هس٘شتِٗ .حشٕ ثؼحؽ الٌمحبد ؤى التزشثحٔ الطخػح٘ٔ ل٘سحت
ثَحذّب الجبػج األٍل فٖ ًزبح ً٘وب َٗض٘ذ ،ثل بًّوب بهتضاد وحل ّحزُ الجَاػحج ّحٖ سحشّ
ًزبحِ فٖ تكَٗش األدة ٍالطؼش ًٍَػ٘ٔ الٌظشٓ بلْ٘وب.
ٍلذ تكشّق ً٘وب ٍتبثؼَُ هي هخل ؤحوذ ضبهلَ ،هْذٕ اخَاى حبلحج ،فشٗحذٍى هطح٘شٕ،
هٌَچْش آتطًٖ ،ػشت سحوحبًًٖ ،حبدس ًحبدسثَس ،سؾحب ثشاٌّحٖ ،هاوحذ حمحَلٖ ،سحْشاة
سجْشٕ ،هاوذػلٖ سجبًلَ ٍفشٍؽ فشخضاد بلٖ الَلبئغ اإلرتوبػٍ٘ٔ ،صلّفَا فْ٘ب ؤح٘بًبً ٍووحب
ؤىّ الجؼؽ لذ خشرَا ػي بقبس الطؼش ًٍضّلَا الطؼش بلٖ تمذٗش هب ٗزشٕ فٖ الجالد.
لذ حبٍل ؤحوذ ضبهلَ هابٍلٔ وج٘شٓ فٖ تغ٘٘حش هسح٘شٓ الطحؼش ػوحب وحبى ػل٘حِ ً٘وحب
َٗض٘ذٍ ،قشق الوؿبه٘ي الس٘بس٘ٔ ٍالات الىالس٘ىٖ ٗؼحذ هحي خكَاتحِ التمذه٘حٔ ًاحَ
الطؼش الاذٗج.
ٍؤهب الىخ٘ش هي األدثبء ٍالطؼشاء االٗشاً٘٘ي هي هخل احوذسؾحب احوحذٕ ،فحشٍؽ فشخحضاد
ٍسْشاة سجْشٕ لذ ؤثذػَا فٖ الطؼش ٍرذدٍا فِ٘ فتو٘ض ضؼشّن ثةهتضاد األثؼحبد الؼشفبً٘حٔ
ٍالزات٘ٔ هغ الخ٘بل ٍالؼبقفٔ ٍالوَلف التإهلٍٖ .لذ بًفحتح ؤثحَاة الطحؼش ؤهحبم اإلتزبّحبت
الوختلفٔ هغ اإلستىبص ػلٖ الزات ٍالطخػ٘ٔ الوستملٔ فٖ الطؼش هي التسؼٌ٘بت بلٖ َٗهٌحب
ّزا.
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التجذد األروبی وظهىر الشعر الحذيث فی ايران
ًظشٓ ػبثشٓ بلٖ ؤضؼبس ً٘وب َٗض٘ذ ثَغفِ هاسسبً للطؼش الاحذٗج فحٖ األدة الفبسسحٖ
تذلّ ػلٖ ؤىّ الطؼش الشٍهبًسٖ األسٍثٖ هغ ؤدثبئِ هي هخل دٍ هَسَِّ٘ ،گحَ ،ضحلٖ ،رَتحِ
ٍغ٘شّن ؤحّش ػلٖ الطؼش االٗشاًٖ الاذٗج ؤٗوب تإح٘شً .شٕ ؤىّ ً٘وب دػب هي خالل دساسبتِ فٖ
األدة الفشًسٖ ٍاالًىل٘ضٕ بلٖ التغ٘٘ش فحٖ هسح٘شٓ الطحؼش ٍالتكحَس فحٖ الػحَس الطحؼشٗٔ
ٍالوفبّ٘ن الٌئَوالس٘ى٘ٔ تجؼِ فٖ رله تَللٖ ،فشخضاد ،اخَاى ٍغ٘شّن الىخ٘ش.
ػلٌ٘ب ؤى ًؼتحشف ثحإىّ الفحي ٍاألدة ّوحب هحي اإلًطحبآت الجطحشٗٔ ٌٗوحَاى ٍٗتكحَساى
ثتفبػلْوبٍ ،ووب ؤىّ للخمبفٔ ٍالسٌي دٍساً وج٘شاً ؤٗؿبًٍ .ووب سؤٌٗب فٖ األدة الؼشثٖ الوؼبغحش،
بتّزِ الطؼشاء فٖ الَّلٔ األٍلٖ بلٖ التشاث األدثٖ فظْش بحش ّزا اإلتزبُ ضؼشاء هخل هاوحذ
سبهٖ الجبسٍدٕ ،حبفظ بثشاّ٘ن ٍؤحوذ ضَلٖ ؤًطذٍا الطحؼش ثبلتجؼ٘حٔ هحي وجحبس الطحؼشاء
المذاهٖ هي هخل ثاتشٕ ،ؤثٖ توبم ،هتٌجٖ ،ثطبس ،الوؼشّٕ ٍاٙخشٗي ،فَرحذًب وحزله فحٖ
األدة الفبسسٖ ّحزا التَرحٌِّ .حبن الىخ٘حش هحي الطحؼشاء االٗحشاً٘٘ي هخحل ثْحبس ،پحشٍٗي
بػتػبهٖ ،ؤدٗت الووبله ٍاٙخشٗي حبٍلَا ؤى ٌٗطذٍا الطؼش ووب ؤًطذ ػٌػشٕ ،هٌَچْشٕ
ًٍبغشخسشٍ فٖ الوبؾٖ ضىالً ٍهؿوًَبً.
ٌٗطذ هاوذتمٖ ثْبس>
ثخطبٕ ثحش هحي إ ضحت آسام دٗشپحبٕ
آضفت سٍص ثش هي اص اٗي سًذ ربىگحضإ
(ثْبس699; ،د)996 >6
بًِّ حزا حزٍ هسؼَد سلوبى ح٘ج ٗمَل>
ًبلن ثِ دل چحَ ًحبٕ اًحذس حػحبس ًحبٕ

پستٖ گشفت ّوت هي صٗي ثلٌذ رحبٕ
(سلوبى)696 >6996،

ٌٗطذ ثْبس هشٓ ؤخشٕ>
فغبى ص رغحذ رٌحو ٍ هشغحَإ اٍ

وححِ تححب اثححذ ثشٗححذُ ثححبد ًححبٕ اٍ
(ثْبس ،د);8 >6

ف٘ملّذ هٌَچْشٕ داهغبًٖ ح٘ج ٗمَل>
فغبى اص اٗحي غحشاة وح٘ي ٍ ٍإ اٍ

وححِ دس ًححَا فىٌححذهبى ًححَإ اٍ
(هٌَچْشٕ);1 >691:،
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ٍػلٖ الشغن هي ؤىّ الوؿبه٘ي الطؼشٗٔ فٖ ّزُ الفتشٓ  -بى ًػحشف الٌظحش ػحي ربًحت
الػَسٓ الطؼشٗٔ ٍالخ٘بل – هتطبثْٔ تتكشق بلٖ المَه٘ٔ ٍالَقٌ٘ٔ ٍالاشٗٔ ووب ّحَ الاحبل
ػٌذ ضؼشاء الؼشة هي هخل ؤحوذ ضَلٖ ،حبفظ اثشاّ٘ن ٍالجبسٍدٕ .فتزذ الذػَٓ بلٖ الَػٖ
ٍالمؿبء ػلٖ هفبسذ الاؿبسٓ الاذٗخٔ فٖ األضؼبس الؼشث٘ٔ ٍالفبسس٘ٔ هؼبً.
فلن ٗجك اللزَء بلٖ التشاث االدثٖ وٌوبرد هي الطؼش الشف٘غ ثؼحذ ،فظْحش ضحؼشاء هخحل
ً٘وب َٗض٘ذ فٖ بٗشاى ٍاٗل٘ب اثَ هبؾٖ ،رجشاى خل٘ل رجشاى ٍاٙخشٗي فحٖ الحجالد الؼشث٘حٔ
ٍالوْزش ثذئٍا ثبلخشٍد ػي المَالت الزبفٔ الوتىشسٓ المذٗؤٍ ،ػلٖ الشغن هي ؤىّ االٗشاً٘٘ي
ٍالوزذدٗي الؼشة وبًَا ثال ؤًػبس فٖ ّزُ الكشٗمٍٔ ،لىٌّْن ثؼذ الاشة الؼبلو٘ٔ الخبً٘ٔ لحذ
ٍارَْا الَلبئغ االرتوبػ٘ٔ ٍالخمبف٘ٔ الاذٗخٔ ؤحذحت تكَساً وج٘شاً فحٖ ًَػ٘حٔ الٌظحشٓ بلحٖ
الطؼش.
فمذ بتزْت الوذاس األدث٘ٔ هخل روبػٔ الذَٗاى ،آثَلَ ٍالشاثكٔ الملو٘ٔ ٍضؼشاءّب بلحٖ
األسبل٘ت األدث٘ٔ ٍالطؼشٗٔ الاذٗخٔ ووب بتّزِ الطؼشاء االٗشاً٘٘ي بلْ٘بٍ ،رلحه ثبلتّحإحش ػحي
الغشة ٍاألدثبء الغشث٘ٔ.
تذلٌّب دساسٔ آحبس ً٘وب َٗض٘ذ سائذ الطؼش الاذٗج فٖ بٗشاى بلٖ ؤىّ الطؼش الاحذٗج فحٖ
ولّ رَاًجْب ضىال ًٍهؿوًَبً ،لذ تبحّش ثبلطؼش الشٍهبًت٘ىٖ تإحّشاً ال ٗتٌػل ثحِ ؤثحذاً ،فلدثحذاع
ٍػٌػش الخ٘بل فٖ ضؼش الوزذدٗي ٍاألرَاء الس٘بس٘ٔ السبئذٓ ؤحش وج٘ش فحٖ تٌمح٘ح الطحؼش
ٍبصدّبسُ.
فال ٗتسٌٖ لٌب ؤى ًذحؽ ثوذٕ تإح٘ش األدة األسٍثٖ ػلٖ الوزذدٗي فٖ األدة الؼشثحٖ
ٍالفبسسٖ ،فوي حن ٗشٕ ػذٓ هي الٌمحبد ؤىّ التؼحشف ػلحٖ األدة الغشثحٖ ثػحَسٓ هجبضحشٓ
ٍوزله تشرؤ اٙحبس الغشث٘ٔ ضؼشاً ًٍخشاً فٖ الٌطشات االٗشاًٍ٘ٔ ،تإحّش ً٘وب َٗضح٘ذ ثبلطحؼشاء
الغشث٘ٔ هخل الهشت٘ي ٍ دٍ هَسِ٘ ّٖ هي الجَاػج الْبهٔ لتَسح٘غ الٌظحشٓ التزذدٗحٔ فحٖ
اٗشاىٍ ،بى وبى ٌّبن بثذاػبت فٖ ضؼش «ً٘وب» ٗافظِ هي التمل٘ذٗٔ الوخشّثٔٗ ،ط٘ش بلْ٘حب
آل ؤحوذ ثبلٌظشٓ بلٖ ضؼش ً٘وب َٗض٘ذ لبئالً بىّ ؤٍل هطىلٔ لطحؼشُ ّحٖ الػحَسٓ الخبغحٔ
لمشاءٓ ؤضؼبسُ للزٗي ال ٗؼشفَى الطؼش األسٍثٖ(غالهاس٘ي صادُ .)1;= >6619 ،
بىّ الشٍهبًس٘ٔ ػلٖ خالف الٌئَوالس٘ى٘ٔ تذػَ بلٖ التزذد فٖ ول رَاًت األدة ضىالً
ٍهؿوًَبً ٍؤسلَثبًٍّ .زُ الاشؤ تاَل دٍى األدة الىالسح٘ىٖ ٍتشٗحذ ؤى تزحذ الوؿحبه٘ي
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األدث٘ٔ ٍالطؼشٗٔ هي ث٘ي الزَاهغ ٍػي لسبى ؤًبسْب ٍتفؿّل الٌظشٓ بلحٖ ّحزُ الوؿحبه٘ي،
ػلٖ تله الوؿبه٘ي الزبفٔ الوتىشسٓ المذٗؤ.
اإلهتضاد ث٘ي األحَال اإلًسبً٘ٔ ٍحبالت الج٘ئٔ الوتغ٘حشٓ ّحٖ بححذٕ الو٘حضات الجحبسصٓ
للشٍهبًس٘ٔ ،فةىّ اإلّتوبم بلٖ الكج٘ؼٔ ّٖ بحذٕ ؤّن الوجبًٖ لْزُ الوذسسٔ ،فَ٘حٖ بلحٖ
الطبػش رله اإلحسب الزٕ ٗزؼل االًسبى رضءً هي الكج٘ؼٔ ٍالا٘بٓ ووب ٗزؼحل الكج٘ؼحٔ
دل٘الً لدًسبى ٗشضذُ بلٖ الكشٗك الػَاة ،ف٘كغٖ هغ قغ٘بًْب ٍٗشٍد ٍٗوَد هحغ ؤهَارْحب
ٍٗئيّ هغ ؤًٌْ٘ب ،فٌشٕ ول ّزُ األحذاث ٍالوؿحبه٘ي فحٖ الطحؼش الفبسسحٖ ؤٗؿحبً .فتظْحش
ؤضؼبس ً٘وب َٗض٘ذ فٖ ٍغف الكج٘ؼٔ ثوظبّش الشهضٗٔ ؤح٘بًبً ،فٌحشٕ ووحب ٗحشٕ الٌمحبد ؤىّ
الشهضٗٔ ّٖ هي بحذٕ الفشٍع الشٍهبًس٘ٔ>
رَٕ هٖگشٗذ ٍ هِ خٌذاى است
ٍ اٍ ثِ ه٘ل دل هي هٖخٌذد
ثش فشاصٕ وِ ثِ آى تپِ ثِ ربست
رغذ ّن ثب هي هٖپًَ٘ذد
ٍص دسٍى ضت تبسٗهسشضت
چطن اص هي ثِ ًْبى
سَٕ هي هًٖگشد
صّشُاش ً٘ست وِ داسد ثِ صثبى
گشِٗ اص ثْش چِ هٖداسد سبص.
ثب ٍفبٕ هي غوٌبن هجبش
سفتِ اص گشِٗ ًوٖآٗذ ثبص.
اص غن آلَدُ اٗي خبًِ ثِ دس
گشِٗ گن ضذُات
ساُ خَد هٖسپشد
(اسفٌذٗبسٕ ،69:8 ،لكؼِ رَٕ هٖگشٗذ)
ى بدسان ػٌبغحش الكج٘ؼحٔ ٍاألحبسح٘س ٍاألححَال الوٌتزحٔ هحي بدساوْحب ٍالؼاللحٔ
فة ّ
الوجبضشٓ الوَرَدٓ ث٘ي الطؼش ٍالكج٘ؼٔ ّٖ هي ؤّن هَاغفبت ّزُ الومكَػٔ الطؼشٗٔ.
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ًشٕ فٖ الومكَػٔ ؤىّ الموش ٗؿاه هخلِ ٍالغشٍة ٗاضى ووخلِ ووب ًشٕ ّزُ األحَال
فٖ االضؼبس الشٍهبًس٘ٔ االسٍث٘ٔ ؤٗؿبً.
ٌٗطذ ً٘وب هشٓ ؤخشٕ فٖ لػ٘ذٓ تاول ػٌَاى «لػ٘ذُ إ ثشإ ثبد غشثٖ»>
إ ثبد غشة ،ثبس سٌگ٘ي اٗبم پطت وسٖ سا خن وشد
وِ خَد چَى تَ چبثه ٍ سشوص ٍ هغشٍس است
إ ثبد سشوص ث٘ب ٍ سٍح هي ثبش ،ث٘ب ٍ خَد هي ثبش ...
خَاًٌذُ ثلٌذتش خشٍسبى> إٓ آهذ غجح خٌذُ ثش لت
ثِ ثبد دُ ست٘ضُ ضت،
اص ّن گسل فسبًِ َّل ...
(اسفٌذٗبسٕ)9<9 >69:8 ،
لذ هضد ً٘وب فٖ ضؼشُ ث٘ي ؤرضاء الكج٘ؼٔ ٍاألحَال اإلًسبً٘ٔ ثذلٔ وج٘حشٓ ٍلذهحِ بلحٖ
الزٗي لذ ربئٍا ثؼذٍُّ ،زُ الذلٔ الفبئمٔ فٖ ضؼش ً٘وب ًبتزٔ ػي الومذسٓ الٌفس٘ٔ ٍاإللوحبم
ػلٖ األدة الفشًسٖ(َٗسفٖ.)8< >69;1،
ٍٗؼذ فشٗذٍى تَللٖ سائذاً هي سٍاد الطؼش الاذٗج فٖ بٗشاى ،لذ ثشع فٖ رؼحل الكج٘ؼحٔ
حَ٘اًبً ٗتىلن ٍٗذسن ٍٗتؼمّل .فبلكج٘ؼٔ ػٌذُ ٍاػ٘ٔ ٍهَحْ٘ٔٗ ،ذؤ ٍٗكوئي ػلحٖ ؤحؿحبى
الكج٘ؼٔ ووب ْٗذؤ فْ٘ب ًظبئشُ فٖ الجالد الؼشث٘ٔ هي هخل ضىشٕ ،الوبصًٖ ،الؼمبد ،ؤثَضبدٕ،
اٗل٘ب ؤثَهبؾٖ ،رجشاى خل٘ل رجشاى ،ه٘خبئ٘ل ًؼ٘وِ ٍغ٘شّن.
ٌٗطذ تَللٖ فٖ «سبغش ٗبد» لبئالً>
ضبخ ً٘لَفش ص سٍصى سش وط٘ذُ
ًشم ًشهه سٗخت ثش دَٗاس هي
صًجكآسب سشد ٍ ػكشافطبى ٍ هست
ضؼش ضبداةام ده٘ذ اص ثبؽ ساص
ثَسِ صد ثش ًَن اًگطتبى گشم
ًغوِ اص دل پبٕ وَثبى تب ثِ سبص
( تَللٖ):= >69:= ،
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ٗستَحٖ الطبػش هي األصّبس ٍالَسٍد ،فزله ٗخ٘حش هطحبػشُ ٍٗذفؼحِ ثحإى ٌٗطحذ الطحؼش
الَرذاًٖ ٍالزاتٖ فتشلع الىلوبت فٖ ٍرذاًِ الوػَسٍ ،توٌح الطؼش بثذاػبً ٍح٘بًٓ .حشٕ ؤىّ
ؤخَاى حبلج ٗتإحّش ثبلشٍهبًت٘ى٘ٔ الغشث٘ٔ ووب َّ الابل فٖ الطؼش الؼشثٖ ف٘لزإ بلٖ الكج٘ؼحٔ
ٍٗسىي فْ٘ب ٍْٗذؤ بلْ٘ب.
ؤٍرذت تله اإلستابلٔ فٖ الكج٘ؼٔ فٖ الشٍهبت٘ى٘ٔ الغشث٘حٔ الوٌبفحز ٍاٙفحبق الَاسحؼٔ
ؤهبم الوتزذدٗيٍ ،الوسبٗشٓ هغ ػٌبغش الكج٘ؼٔ لذ لؼجت دٍساً ّبهبً فحٖ تٌو٘حٔ اإلثحذاػبت
الفٌ٘ٔ ػٌذ الوتزذدٗي االٗشاً٘٘ي.
فلن ٗىي التَرِ ًاَ الكج٘ؼٔ هتسبٍٗبً ػٌذ الوتزذدٗي الؼشة ف٘تضاٗذ ّزا التَرِ ػٌحذ
ضؼشاء الوْزش الزٗي لذ ّبرشٍا هي لجٌبى بلٖ الجالد الغشثٍّ٘ٔ ،ن وبًَا لذ رشّثحَا الكج٘ؼحٔ
الخالثٔ فٖ لجٌبىٍ ،بًٌّب ثبإلهؼبى فٖ آحبسّن ًستىطف ؤىّ تحَرْْن ًاحَ الكج٘ؼحٔ ٍبًطحبد
الطؼش فٖ ؤحؿبًْب ٗوتضد ثبأللن ٍالاٌ٘ي بلٖ الَقي ف٘سجت الاٌ٘ي بلٖ الحَقي ٍالتَرحِ
ًاَ الكج٘ؼٔ هؼبً بلحٖ بصدّحبس الطحؼش الشٍهبًسحٖ .فحةىّ الؿحشٍسٓ فحٖ حشٗحٔ التؼج٘حش ػحي
األحبس٘س ٍاألحَال الٌفسح٘ٔ ٍالوىتسحجبت الزات٘حٔ ّحٖ هحي ؤّحن الوَاغحفبت الخبغحٔ
للشٍهبًس٘ٔ.
فمذ ؤدت ّزُ الوَاغفبت فٖ الجالد األسٍث٘ٔ بلحٖ التوحشد ػلحٖ الوؼتمحذات األخالل٘حٔ
السبئذٓ آًزانٍ .ثذؤت ّزُ الفىشٓ تذخل اٙداة الفبسس٘ٔ ض٘ئبً فطح٘ئبًٍ .لىٌٌّحب ًحشٕ فحٖ
الىخ٘ش هي آحبس ًبدسثَس ،تَللٖ ٍغ٘شّوب ؤىّ الطبػش ال ٗؼتجش الم٘ن السبئذٓ هبًؼبً للتؼج٘ش ػحي
األحبس٘س ٍاألحَال الٌفسبً٘ٔ ٍ .هحي الخػحبئع األخحشٕ للشٍهبًسح٘ٔ ّحٖ التكحشّق بلحٖ
الوؿبه٘ي اإلرتوبػ٘ٔ الوتَارذٓ ؤح٘بًبً فٖ ضؼش الوتزذدٗي.
فتذخل الاَادث الَالؼٔ َٗه٘بً فٖ ضؼش تَللٖ ح٘ج ٗمَل فٖ «خضاى»>
صٗجبست وَس هشدم چبدسًط٘ي ثِ دضت
ثب ًغوِ دلىص صًو االؽّب
ّ٘ضمضىي ثِ رٌگل خبهَش پشدسخت
سشّب ٍ دستّب فىٌذ ثش رٌبؽّب
(تَللٖ)1<8 >69;: ،
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ٍهي خػبئع ّزُ الوؼبلزٔ ،بػت٘بدٗٔ اللغٔ الطؼشٗٔ ٍغ٘حش حػحشٗٔ بخت٘حبس الوفحشدات
الطؼشٗٔ ٍّٖ ،وشدٓ فؼل ػلٖ الوذسسٔ الٌئَوالس٘ى٘ٔ التٖ وبًت تذػَ ًاَ اللغحٔ األدث٘حٔ
الخبغٔ.
فٌالحظ ؤىّ األدة الفبسسٖ لذ ضبّذ تكَسات رزسٗٔ ووب َّ الابل ف٘وب ٗتؼلّك ثبألدة
الؼشثٖ ،فظْش فٖ األدة الفبسسٖ ضؼشاء هخل ً٘وب َٗض٘ذ ،تَللًٖ ،بدسثَس ،ؤخَاى ٍاٙخشٗي
هي الوتزذدٗي الوطَْسٗي فٖ بٗشاىٍّ ،ن وبًَا هتإحّشٗي ثبألدة األسٍثٖ ضىالً ٍهؿحوًَبً،
ٍووب ؤًِّ ظْش فٖ األدة الؼشثٖ ضؼشاء ًٍمبد وجبس فٖ ثالد هػحش ،الؼحشاق ،لجٌحبى ،األهشٗىحب
الطوبل٘ٔ ٍاألهشٗىب الزٌَث٘ٔ هخل هكشاى ،الؼمبد ،هبصًٖ ،ضىشٕ ،اثَضبدًٕ ،ؼ٘ؤ ،اثَهبؾٖ،
رجشاى خل٘ل رجشاى ،فَصٕ هؼلَف ٍغ٘شّن ؤدسوَا آداة الجالد األخحشٕ ٍتشوحَا بًتبرحبت
فٖ الطؼش ٍالٌخش ٍالٌمذ األدثٖ تتّػف ثبلزذٓ ٍالاذاحٔ ؤح٘بًبً.
التجذد األروبی وتطىر الشعر فی األدب العربی المعاصر
لذ سؤٌٗب فٖ األدة الفبسسٖ ٍضؼشاءُ تكَسات بحش ػاللبتِ األدث٘ٔ هغ األسٍث٘٘ي ،فؼٌحذهب
ًتػفّح تبسٗخ األدة الؼشثٖ الوؼبغش ًستطف ؤىّ األدة ٍالٌمذ األدثحٖ ،لحذ تو٘حضا ثحبلكفشٓ
الوخبل٘ٔ فٖ سج٘ل التكَس ٍالتمذم هي اإلًاكبـ ٍاإلفشاـ فٖ التمل٘ذ بلٖ الٌْؿحٔ األدث٘حٔ
ٍالتزذٗذٍ .هي الكج٘ؼٖ ؤى ال تاذث ّزُ الكفشٓ فزبئٍ٘ٔٗ ،زذس ثٌب ؤى ال ًسوْ٘ب الكفحشٓ
ألىّ الكفشٓ فٖ األدة غ٘ش هوىٌٔ ػمالً ٍػبدتبً.
لىيّ لْزُ الكفشٓ الوتَّؤ ؤٍ التمذم األدثٖ ٍالَػٖ الفىحشٕ هشاححل ٍػَاهحل هْحذت
السج٘ل لْب .فؼٌذهب ثٌٖ الغشثَ٘ى ؤسب ًْؿتْن فٖ المشى الخبهس ػطش ٍثؼذُ فٖ الؼلَم
ٍالفٌَى ٍالس٘بسٔ ٍاالرتوبع ٍااللتػبد ٍالوزبالت األخشٕ ،بلحٖ ؤى تكحَست األٍؾحبع ،هحب
ٍغلت ضٖء هي ّزُ الخَسٓ الَاسؼٔ ٍالؼو٘مٔ بلٖ الجالد الطشل٘ٔ ،لىٌٌّب ثحبلٌظش بلحٖ ثذاٗحٔ
المشى الؼطشٗي ًالحظ ؤى هخمفٖ الؼشة لذ ؤدسوَا ؾشٍسٓ التزذٗذ ٍاإلثذاع ٍفك هتكلجحبت
الؼػش الزذٗذٍ ،لذ ٍرذًب آحبس رله االدسان فٖ الؼلَم وبفٔ.
ٗشٕ الؼلوبء ٍالوخمفَى ؤى االًسبى فٖ ثذاٗبت المشى الؼطشٗي لذ ٍغل بلٖ دسرٔ هحي
الوؼشفٔ ٍالتمذمٍ ،ثبلؼجشٓ ػي الوبؾٖ ًٍىجبتِ ًفش ػي التازش ٍالسخبفٔ الؼمل٘ٔ.
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ٍؤهب الؼػشًٔ فٖ األدة ٍالفي ٍالٌمذ فمذ ظْشت ثطىل آخش ،ألى األدةٍ ،الفيٍ ،الطؼش
هتغ٘شات حست بسادٓ الؼػش ٍالومتؿ٘بت الوىبً٘ٔ ٍالضهبً٘ٔ ػلٖ خالف الؼلَم االُخشٕ هحي
هخل التبسٗخ ٍالفلسفٔ ٍغ٘شّوب ،ففٖ تله الؼلَم لحذسٓ رات٘حٔ ػلحٖ التاحَل ٍساء المَاػحذ
ٍاالغَل.
فمذ هشت ػلٖ األدة فٖ المشى األخ٘ش هشاحل ّٖ>
 -6هب لجل الٌَْؼ> الٌْؿٔ فٖ ؤٕ ػػش هي الؼػَس بلحٖ ححذ وج٘حش هشتجكحٔ ثحبألهَس
الس٘بس٘ٔ ٍالخمبف٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ .ووب ؤًْب تشتجف ثم٘ؤ الفحشد االًسحبً٘ٔ ٍالوطحبػش الزات٘حٔ
وؼٌػش ثطشٕ هَحّش ؤٍ هتإحش ،فمذ لؿٖ ػلٖ األدة الؼشثٖ لجحل الٌْؿحٔ ،الؼْحذ الؼخوحبًٖ
ٍالتشوٖ هغ هب وبى فْ٘وب هي الؿؼف ٍاالسثبن .وبى لذ اًافّ األدة ٍاللغٔ ٍالؼلحن ؤسحفل
اًاكبـ ،حتٖ ثذؤت الاولٔ الفشًس٘ٔ ٍال ٗضال األدة فٖ ػضلٔ ٍتإخّش .فمذ احذحت الاولحٔ
ٍالواحشات األخشٕ ض٘ئبً هي التكَس ػلوبً ٍؤدثبً فحٖ ػْحذ هاوحذػلٖ ثبضحب فتاحشّن األدة
ٍالؼلن لل٘الًٍ ،لذ ظْشت بحشّب الاشوبت االح٘بئ٘ٔ ٍالوحذاس ٍالحذػَات الؼلو٘حٔ ٍاألدث٘حٔ
ٍهي حَن ح٘بٓ ؤدث٘ٔ رذٗذٓ.
 - 1الٌْؿٔ> لذ لبهت الٌْؿٔ تات ؤلذام الواتل٘يٍ ،ثبلتإحش هي الٌذاءات الذاػ٘ٔ بلحٖ
االوتفبء الزاتٖ ٍالشرَع بلٖ التشاث األدثحٍٖ ،سحبػذ ػلحٖ رلحه التكحَس ٍاإلصدّحبس ظْحَس
الوكجؼٔ ٍالػاف ٍالوؼبّذ الؼلو٘ٔ ٍالتشرؤ ٍالؼَاهل االخشٕ.
 -9ث٘ي االلتضام ٍالتزذٗذ> لذ حذحت ًت٘زٔ ّحزُ التاشوحبت االدث٘حٔ ثح٘ي الولتحضه٘ي
ثبلتشاث األدثٖ الوسوٖ ثبلىالس٘ى٘٘ي هي هخل الجبسٍدٕ ،ضَلٖ ،الوٌفلَقٍٖ ،الوزحذدٗي
ؤهخبل ه٘خبئ٘ل ًؼ٘ؤ ،الؼمبد ،الوبصًٖ ٍاٙخشٗي فٖ الطحشق ٍالغحشة ًضاػحبت لحبدت بلحٖ
التكَس األدثٖ ٍالٌمذٕ ٍظَْس الوذاس األدث٘ٔ الوختلفٔ فٖ سبحٔ األدة الؼشثٖ الوؼبغش.
الجمعيات األدبية فی الشرق و رفض عمىد الشعر
ػٌذهب ٍلف ػذد وج٘حش هحي االدثحبء فحٖ اٍسٍثحب ػبهحٔ ٍفشاًسحب خبغحٔ ؤهحبم الوذسسحٔ
الىالس٘ى٘ٔ ٍدػٖ بلٖ التزذٗذ ٍاالثتؼبد ػي لَ٘د الوبؾٖ ،وبى الطحشق َٗاوجحِ فحٖ ّحزا
الوزبلٍّ .زُ الوسبٗشٓ ًتزت فٖ ؤغَلْب ػي تكَس األفىبس الوؼبغشٓ ٍتإح٘ش الغشة ػلْ٘ب.
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ٍلذ لؼت خل٘ل هكشاى دٍساً ؤسبس٘بً فٖ تمذم األدة الؼشثٖ الوؼبغش هحي التمل٘حذ بلحٖ
التزذٗذ ٍهي الىالس٘ى٘ٔ بلٖ الشٍهبًسٍّ٘ٔ ،حَ ثشؤٗحٖ رسحش التػحبل األدة الىالسح٘ىٖ
ثبألدة التزذٗذٕ ػٌذ الذَٗاى ٍآثَلَ(الكٌبرٖ> =.)91
ٗمَل هكشاى ٍَّ ٗكلت الك٘شاى>
ٗب ؤْٗب الكبئش الوغٌّٖ
ثال ًخ٘ش ٍال ًظ٘نُ
ًٍاي ثبللفظ ٍالوؼبًٖ
ًؼزض ػي ثؼؽ هب ًشٗذ
ؤػش رٌبح٘ه ٗب سف٘ك
اقش ٍاهشح ٍخلٖ ثبل
(ّذاسٓ)19 >6==8 ،
ٌٍّبن لػ٘ذٓ لِ هسوبٓ ثح"الوسبء" تاتَٕ ػلٖ الوؿبه٘ي الؼػشٗٔ الزذٗذٓ هكلؼْب>
هححي غححجَتٖ فتؿححبػفت ثشحححبئٖ
داء الحححن فخلحححت ف٘حححِ ضحححفبئٖ
(الوَسٖ )669 >1111،
جماعة الذيىان فی مصر
ٗؼتجش ػجذالشحوي ضىشٕ ،الؼمبدٍ ،الوبصًٖ سٍاد ّحزُ الوذسسحٔ ،الحزٗي ًحبدٍا ثبلزات٘حٔ
ٍالتَرِ الَرذاًٖ ٍتخلع الطؼش ػي المَالت ٍالوؿبه٘ي الوتىشسٓ .لذ ؤلّف االحٌحبى هحٌْن
ّوب الؼمبد ٍالوبصًٖ سٌٔ  6=16للو٘الد وتبة «الذَٗاى فٖ األدة ٍالٌمحذ» ٗاتحَٕ ػلحٖ
ػذٓ همبالت رات غجغٔ حَسٗٔ ،داػ٘ي بلٖ الخشٍد ػي لَ٘د الوبؾٖ ٍساسو٘ي اٙفبق ؤهحبم
التزذٗذ ،فةىّ الزٍق ٍاإلثذاع ػٌذ ؤغابة الذَٗاى ٗتشؤسبى ػلٖ سبئش األهَس.
لذ دػٖ ؤغابة الذَٗاى بلٖ ؤهَس وبالثتؼحبد ػحي التمل٘حذ ،الَححذٓ الؼؿحَٗٔ ،التزشثحٔ
الطؼشٗٔ ،الػَسٓ الطؼشٗٔ ،الزاتٍ٘ٔ ،الوجبحج االخشٍٕ ،ػلٖ الشغن هي ؤًّْن لن ٗكجمَا تله
اٙساء ثػَسٓ وبهلٍٔ ،لىٌّْن ًزاَا فٖ تكج٘ك الىخ٘ش هٌْحب ٍغ٘حشٍا هسح٘شٓ األدة ٍالطحؼش
ًٍَػ٘ٔ الٌظشٓ بلْ٘وب.
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جماعة آبىلى
ػٌذهب وبًت لذ هألت الظلؤ ٍالزْبلٔ هػش ٍضاٌت الَلبئغ للَة ؤًبسْب هحي الغؿحت
ٍاالضوئضاص ،ؤسس الذوتَس ؤحوذ صوٖ ؤثَ ضبدٕ هغ ػذٗذ هي األدثبء ٍالطؼشاء هخل ؤحوحذ
ضَلٖ ،ػلٖ هاوَد قِ ،اثشاّ٘ن ًبرٖ ،احوذ هاشم ٍغ٘حشّن رٍٕ االتزبّحبت ٍالوحزاّت
الوختلفٔ روؼً٘ٔ ؤدث٘ٔ تسوٖ آثَلٍَ ،تْذف بلٖ ؤغشاؼ ّٖ استمبء ح٘حبٓ الطحؼش ٍالطحبػش،
ٍالوسبٗشٓ هغ الٌْؿبت الؼلو٘ٔ ٍاالدث٘ٔ االخشٍٕ .دػت الزوؼ٘ٔ بلحٖ الشٍهبًسحٍ٘ٔ ،رلحه
ثبلتإحش هي اٙداة االسٍث٘ٔ ٍثبلتجؼ٘ٔ ػي خل٘ل هكشاى ٍثبلؼاللحبت االدث٘حٔ الوجبضحشٓ ٍغ٘حش
الوجبضشٓ هغ روبػٔ الذَٗاى(ضف٘ؼٖ وذوٌٍٖ .)<8 >69<1 ،تتو٘ض سٍهبًس٘ٔ آثَلَ ثو٘حضات
وجسبقٔ التؼج٘ش ،سفؽ التمل٘ذ ،التَرِ ًاَ ضخػ٘ٔ الطبػش الوستملٔ ٍالتاشس ػي االسجبة
الوبدٗٔ ٍالغلَ فٖ حت الكج٘ؼٔ(الىتبًٖ ،6=<1 ،د.)819 >6
ٍتإحشت روبػٔ آثَلَ فٖ سٍهبًس٘تْب ثبلغشة ًٍظشت بلحٖ االهحَس ًظحشٓ حمبف٘حٔ ٍرات٘حٔ
هجتؼذٓ ػي الوضالت ثال قبئلٔ.
ٌٗطذ احوذ صوٖ اثَ ضبدٕ فٖ لػ٘ذٓ تاول ػٌَاى «ؤلػٖ الظٌَى»>
ٍهححي ػز٘ححت ٍرححَدٕ لحح٘س ٌٗؼححذم
ؤلػٖ الظٌَى ٍرحَدٕ ؤغحلِ ػحذم
تخفٖ الؼػحَس ّحذٕ ّْ٘حبت ٗغتحٌن
فٖ رهٔ الػوبت الوبؾٖ الجؼ٘ذ ٍهحب
(اثَ ضبدٕ)911 >6=1:،
ٍهي الٌبح٘ٔ الطىل٘ٔ ٍااللتحضام ثبلمبف٘حٔ الواحذدٓ ٍالتفؼح٘الت ،تمشّثحت الزوبػحٔ هحي
التاشسٗ ،مَل حسي وبهل الػ٘شفٖ فٖ لػ٘ذٓ «اللغض»>
ؤًب الشٍؼ ،لىي ؤًىشتٌٖ رذاٍلِ
ؤًب الغػي ،لىي ثبػذتٌٖ ثالثلِ...
فػَح ّزا الشٍؼ ٍاًىسش الغػي
ٍؤغجح ّزا االفك تزْلِ الؼ٘ي
ؤٗي خشٗش الوبء؟
ؤٗي الزذاٍل؟
(الػ٘شفٖ)61 >6=98،
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المعطيات الىظرية الىقذية واألدبية للجماعتيه
لذ ٍلف ؤغابة الذَٗاى ٍآثَلَ هٌز ًطإتْوب ؤهبم المػ٘ذٓ الؼشث٘حٔ الىالسح٘ى٘ٔ ،فىحبى
خشٍرْن ػي ػوَد الطؼش الىالس٘ىٖ فٖ ػذٓ رَاًت ّٖ>
)6فٖ الطىل> بىّ روبػٔ الذَٗاى ٍآثَلَ لذ حبستب ػلٖ ًظبم المػ٘ذٓ الكَٗلٔ رات الٌسك
الَاحذٍ ،تَرْتب ًاَ ضؼش الومكَػحبت ٍضحؼش التَضح٘ح ٍضحؼش تؼحذد األغحَات ووحب ححبس
ؤػؿبئْوب ػلٖ الٌظبم المبف٘ٔ الَاحذٓ فٌَػَا فْ٘ب ٍؤلغَّب ؤح٘بًبً(خفبرٖ ٍالؼمبد> .)1=9
)1فٖ الوؿوَى> توشّدٍا فِ٘ ػلٖ ؾ٘ك الوؼبًٖ الوتٌبٍلٔ ٍهاذٍدٗٔ بقبسّب ،ووب ححبسٍا
ػلٖ ػذم تؼج٘ش الطبػش هب ٗشاُ فٖ الَرَد ٍالوزتوغ هي ًمع ٍتٌبلؽٍ ،دػَا بلٖ التؼج٘حش
ػي ّزُ االض٘بء ٍؾشٍستْبٍٍ ،لفَا ؤهبم استخذام الطؼش فحٖ ث٘حبى الوَؾحَػبت التبسٗخ٘حٔ،
ٍسفؿَا التفبّٔ التٖ غلجت ػلٖ الا٘بٓ ٍالطحؼش ووحب سفؿحَا ضحؼش الوٌبسحجبت ٍدػحَا بلحٖ
الخ٘بل ٍالؼبقفٔ الوشّمٔ فٖ الطؼش ٍادسان الزحَّش ف٘حِ ٍلحبلَا ؤىّ للطحؼش ل٘وحٔ اًسحبً٘ٔ
ٍل٘س ل٘ؤ لسبً٘ٔ ،فؼجشٍا ػي الوَالف الطخػ٘ٔ ٍالوطبػش الٌفس٘ٔ ٍحبسٍا ػلحٖ الغوحَؼ
فٖ الطؼش ٍفسبد الوؼٌٖ.
 )9فٖ الجٌبء> لذ سفحؽ ؤػؿحبء ّحبت٘ي الوذسسحت٘ي التفىّحه الحزٕ ٗزؼحل المػح٘ذٓ
هزوَػٔ هجذدٓ ٍهتطممٔ ال تشثكِ الَحذٓ الؼؿحَٗٔ الػحا٘أ فٌحبدٍا ثْب(ّحذاسٓ>6==8 ،
.)986
ٍػلٖ ؤسب ّزُ الو٘ضٓ ٌٗجغٖ ؤى تىَى المػ٘ذٓ ػوالً فٌ٘بً تبهحبً ٗىوحل ف٘حِ تػحَٗش
خبقش ؤٍ خَاقش هتزبًسٔ ووب ٗىول التوخبل ثإػؿبئٍِ ،الػَس ثإرضائْبٍ ،اللاي الوَسح٘مٖ
ثإغٌبهِ ،ثا٘ج برا اختلف الَؾغ ،ؤٍ تغ٘شت الٌسجٔ ،اخلّ رله ثَحذٓ الؼوحل الفٌحٖ ،فحةىّ
المػ٘ذٓ ػٌذّن وبلزسن الاٖ ٗمَم ول ػٌػش هي ؤػؿبئِ ثَظ٘فتحِ الخبغحٍٔ ،ال ٗوىحي
االستغٌبء ػٌِ ؤثذاًٍ .قجؼبً ثَرَد الَحذٓ الؼؿَٗٔ فٖ المػ٘ذٓ ٗجكل تؼحذد األغحشاؼ فْ٘حب
ٍتٌتفٖ تله الومذهبت فٖ هكبلغ المػ٘ذٓ سَاء وبًت غضل٘ٔ ؤم قلل٘ٔ ؤم خوشٗٔ.
فإىّ الَحذٓ الؼؿَٗٔ التٖ دػب بلْ٘ب الؼمبد ٍسٍاد هذسستٖ الذَٗاى ٍآثَلَ لذ غ٘شت ثٌحبء
المػ٘ذٓ تغ٘٘شاً وبهالً ،ثا٘ج رّت هٌْب الاطَ ٍالتفىه ٍاالًتمبل ٍاالستكشاد ٍخلت هحي
تٌبلؽ الوؼبًٖ ٍاؾكشاة الؼَاقف ٍالوطبػش الٌفس٘ٔ ٍاغجات المػح٘ذٓ ح٘حٔ تؼجحش ػحي
الزات ٍالَرذاى.
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)9فٖ اللغٔ> حبس ؤػؿبء الوذسست٘ي ػلٖ هب سُوٖ ثلغٔ الطؼشاء ٍالمبهَ الطؼشٍٕ ،دػَا
بلٖ تاشٗش اللغٔ الطؼشٗٔ هي المَالت الزبفٔ ٍاألسبل٘ت المذٗؤًٍ ،بدٍا ثؿشٍسٓ التؼج٘ش ػحي
الوؿبه٘ي الزذٗذٓ ثلغٔ لبدسٓ ػلٖ التال٘ل ٍالتشو٘ت ،فْن غ٘شٍا رله الوؼزحن الوْزحَس
ٍالوجتزل ٍاستخذهَا هؼزوبً آخش هستؼوالً فٖ الوزتوغ ٍالا٘بٓ ل٘محشة الؼوحل الطحؼشٕ
هي حشؤ الؼػش ٍتإهل الفىشٓ ٍبحبسٓ الَرذاى.
وظرة علی اآلراء الىقذية الخاصة لجماعة الذيىان وآبىلى
لؿ٘ٔ التطجِ٘> الطبػش فٖ س ؤْٗوب ّحَ هحي ٗطحؼش ثزحَّش االهحَس ٍلح٘س هحي ٗؼحذدّب
ٍٗاػٖ ؤضىبلْب ٍؤلَاًْبٍ ،الطبػش َّ الزٕ ٗىطف ػي حم٘مٔ ّزا الطٖء ٍػي لجبثِ ٍغلتِ
ثبلا٘بٓ ٍغلٔ الا٘بٓ ثِ .فةًوب االثذاع َّ دسن حم٘محٔ االهحَسٍ ،ػلحٖ ّحزا االسحب اًُتُمحذ
احوذ ضَلٖ ثسجت ثؼؽ غَس التطجِ٘ فٖ ضؼشُ.
الكجغ ٍالػٌؼٔ> ٍلذ ٍرت فٖ آسائْوب ؤى ٗتاشس األدة هي الػٌبػٔ اللفظٍ٘ٔ ،ؤى ٗىَى
الوؿوَى َّ الزٕ ٌٗجغٖ ؤى ْٗتن ثِ األدٗتٍ ،لْزا لذ اُتّْن الوٌفلَقٖ ثبلػٌؼٔ ٍالتىلحف
فٖ التؼج٘ش ٍػذم رشِٗ هزشٕ الكجغ ٍالزٍق.
الَحذٓ الؼؿَٗٔ> لذ ضحشحٌبّب ف٘وحب هؿحٖ هحي الومحبل .فؼ٘حت ػلحٖ ثؼحؽ الطحؼشاء
الىالس٘ى٘ٔ ػذم ٍرَد الَحذٓ الؼؿَٗٔ فٖ اًتبربتْن ٍحجسْن فٖ لَ٘د الوبؾٖ.
غذق الَرذاى> ًبدٕ ؤغابة الذَٗاى ٍآثَلحَ بلحٖ ؤى ٗىحَى الطحؼش تشروحبى الحٌفس
ٍالَرذاى ٍالؼبقفٔ هغ الخ٘بل الوزٌح ،دٍى ؤى ٗىَى الطحبػش هطحغَالً ثغ٘حشُ ٍّحَ ٗحشدد
الَال السبثم٘ي ٍٗملذ هؼبًْ٘ن ٍهؿبهٌْ٘نٍ .الطؼش ػٌذ ّزُ الزوبػٔ َّ هب ٗزؼله تاحس
ػَاقف الٌفس احسبسبً ػو٘مبً ٍتؼجش ػي تله األحبس٘س.
التزشثٔ الطؼشٗٔ> ٗمَل الؼمبد فْ٘ب ٍٗتجؼْب اٙخشٍى «بى الواه الحزٕ ال ٗخكح فحٖ
ًمذ الطؼش َّ اسربػِ بلٖ هػذسُ ،فةى وبى ال ٗشرغ بلٖ هػذس ؤػوك هي الاحَا فحزله
َّ ضؼش المطَس ٍالكالءٍ ،بى وحبى ٗلوحح ٍساء الاحَا ضحؼَساً ح٘حبًٍٍ ،رحذاًبً تؼحَد بل٘حِ
الواسَسبت ،ووب تؼَد األغزٗٔ بلٖ الحذمًٍ ،فاحبت الضّحش بلحٖ ػٌػحش الكجحغ»(خفحبرٖ
ٍالؼمبد> = .)91فَْ ٗذػَ بلٖ ؤى تىَى المػ٘ذٓ هؼبًبٓ ضخػ٘ٔ ػبضْب الطحبػش فحال تاوحل
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ؤٕ ؤحش هي التمل٘ذٍ ،الطبػش ػٌذُ َّ هحي ٗطحؼش ثزحَّش األضح٘بء ٍٗحذسن فاحَٕ االهحَس
ٍال لطَسّب ٍظبّشّب.
ٍالتزشثٔ الطؼشٗٔ ّٖ تزشثٔ الطبػش ٍحذُ ٍل٘س تزشثٔ ؤحذ سَاٍُ ،هي حَن ٗجتؼذ ػٌْب
التمل٘ذ ٍاألخز ؤٍالسشلٍٔ .ػلٖ ّزا تىَى التزشثٔ الطحؼشٗٔ رحضءً هحي ؤرحضاء الجٌحبء الؼحبم
للمػ٘ذٓ الوؼبغشٓ ثىل هب فْ٘ب هي ػٌبغش الؼبقفٍٔ ،الاسٍ ،الؼملٍ ،الخ٘بل ٍالوَس٘مٖ.
الػَسٓ الطؼشٗٔ> تُلمٖ الؼٌبغش الوَرَدٓ فٖ المػح٘ذٓ هخحل الَححذٓ الؼؿحَٗٔ ،غحذالٔ
الَرذاى ،التزشثٔ الطؼشٗٔ ثىل ؤرضائْب تػَٗشاً خ٘بل٘بً فٖ رّي السبهغٍ .تٌتذ ّزُ الػحَسٓ
ػي التٌبسك الوكلَة ث٘ي تله الؼٌبغش.
الجمعيات الدبية فی الغرب (المهجر) وطرد عمىد الشعر
الرابطة القلمية والعصبة األوذلسية فی األدب والىقذ
لمذ ّبرش وخ٘ش هي اللجٌبً٘٘ي ثإسحجبة هختلفحٔ ثؼحذ الػحشاػبت الابدححٔ سحٌٔ 6<:1
ٍلكٌَا فٖ ؤهشٗىب الزٌَث٘ٔ ٍالطوبلٍّ٘ٔ .ن هبسسَا فٖ ّزُ الجالد ؤػوبالً ؤدث٘ٔ ؤحّحشت ػلحٖ
الاشؤ التىٌَٗ٘ٔ الوتىبهلٔ لالدة ٍالٌمذٍ ،هي ٌّحب ؤسسحَا الشاثكحٔ الملو٘حٔ فحٖ اهشٗىحب
الطوبل٘ٔ ٍالؼػجٔ االًذلس٘ٔ فٖ اهشٗىب الزٌَث٘ٔ .فتطىّلت الشاثكحٔ الملو٘حٔ ثَاسحكٔ ادثحبء
ؤهخبل ػجذ الوس٘ح حذاد ،رجشاى خل٘ل رجشاى ،سض٘ذ اَٗة ٍه٘خبئ٘ل ًؼ٘ؤ سحٌٔ 6=11
فٖ ًََ٘ٗسن ٍوبًت تشهٖ بلٖ ؤّذاف ّبهٔ(خفبرٖ> .)91:
ٍّن ؤدسوَا السالسل التٖ تاجس الٌفَ ٍتزؼل الطؼش ػم٘وبً ٍاػتمذٍا ؤىّ وحل ّحزُ
االهَس ٗؼَد بلٖ التمل٘ذ .فمذ ؤدٕ االهتضاد ث٘ي الخمبفت٘ي الؼشث٘ٔ ٍالغشث٘ٔ بلٖ ظَْس حمبفحٔ
رذٗذٓ اخشٕ ؤحّشت ػلٖ تكَٗش األدة ٍالطؼش تحإح٘شاً وج٘حشاًٍ ،ػحالٍٓ ػلحٖ ّحزا لحذ ثؼحج
التو٘٘ض الؼٌػشٕ ٍالمَه٘ٔ ٍالؼَاهل االخشٕ ػلٖ اًؼضال الطؼشاء ػحي الوزتوحغ ٍالتزحبئْن
بلٖ ؤحؿبى الكج٘ؼٌٍّٔ .بن هسبئل اخشٕ وبالثتؼبد ػي األٍقبى االغلٍ٘ٔ ،الاشٗٔ ثوؼٌحبُ
الغشثٍٖ ،الا٘بٓ الوبدٗٔ الجاتٔ ٍالكجم٘ٔ الوَرَدٓ فحٖ الحجالد الغشث٘حٔ ولْحب لحبد بلحٖ ؤى
تختلف سٍهبًس٘ٔ ادثبء الوْزش ػي ًظشائْن فٖ الوذاس األدث٘ٔ الطشل٘ٔ.
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ٗزذس ثبإلضبسٓ ؤى ول ّزُ التفبػالت سَاء وبى فٖ الطشق ؤٍ فٖ الغحشة ٍػلحٖ الحشغن
هي ثؼؽ الخالفبت فٖ قشٗمٔ الٌظشٓ ٍالسلَن ،لذ ٍلؼت فٖ هَارْٔ الىالسح٘ى٘ٔ ٍرلحه
فٖ هؼظوِ ثبالتػبل هغ الغشث٘٘ي.
ٗذخل فٖ ضؼشالطؼشاء الوْزشٗ٘ي الؿؼف اللغحَٕ ٍاإلؾحكشاة فحٖ األسحلَة الج٘حبًٖ
ٍاألخكبء الؼشٍؾٍّ٘ٔ ،زُ االهَس ّٖ التٖ لفتت ؤًظبس الٌمبد ٍاالدثبء لٌ٘محذٍا آححبسّن ًمحذاً
ضذٗذاً(ؤه٘ي> .)969
سَف ٗظْش ؤفىبسّن ثَؾَح ػٌذ الشرَع بلٖ والم ًؼ٘ؤ ػٌذهب ٗمَل> «بىّ ضحإًٌب هحغ
ؾفبدع األدة لطإى ٍاهلل غشٗت ػز٘تٗ ،كبلؼَى هب ًىتت ف٘مَلحَى "ًؼوحب األفىحبس ًٍؼوحب
الؼَاقفًٍ ،ؼوب االسلَة ،لىي ..اللغٔ" وإًٌب ف٘وب ًىتت ؤٍ ًٌظن ًلمٖ ػلحْ٘ن دسٍسحبً فحٖ
اللغٔ ٍوإىّ ال ّن لٌب هي الٌظن بال ؤى ًتابضٖ الخكف ٍاالضجبعٍ ،استؼوبل "تاون" ثحذالً
هي "استان" .فٖ األدة الؼشثٖ الَ٘م فىشتبى تتػحبسػبى؛ فىحشٓ تاػحش غبٗحٔ األدة فحٖ
اللغٍٔ ،فىشٓ تاػش غبٗٔ األدة فٖ األدة»(ًؼ٘وِ.)=< >6=;9 ،
ٍهي ؤّن الخػبئع الطؼشٗٔ لذٕ الوْزش الطوبلٖ ّٖ الاشظ ػلٖ الَححذٓ الؼؿحَٗٔ،
ٍالتزذٗذ فٖ األٍصاى ٍالمحَافٍٖ ،الػحَسٓ الطحؼشٗٔ فحٖ المػح٘ذٍٓ ،بوخحبس الطحؼش الشهحضٕ
ٍالمػع الطؼشٕ ٍالوكَالت المػػ٘ٔ ٍالمػع الٌخشٗٔ فٖ الطىل ٍالاٌح٘ي بلحٖ الحَقي
ٍاالحسب ثبلغشثٔ ٍاالضؼبس التإهل٘ٔ ٍالزات٘ٔ ٍالتؼوحك فحٖ ؤسحشاس الىحَى ٍؤسحشاس الحٌفس
الجطشٗٔ ٍالمَل ثشسبلٔ الطؼش االًسبًٍ٘ٔ ،الو٘ل بلٖ الكج٘ؼٔ ٍاللزَء بلْ٘حب ،ؤخ٘حشاً التؼج٘حش
ػي هطبػش الاشٗٔ الذٌٗ٘ٔ ٍظَْس الطؼش المَهٖ الؼشثٖ ًت٘زٔ احسبسْن ثبلتسبًذ فٖ الجالد
الغشث٘ٔ هي ًبح٘ٔ الوؿوَى.
ٍلمذ ػبلزت الؼػجٔ االًذلس٘ٔ فٖ اهشٗىب الزٌَث٘ٔ ثإدثبء ًٍمحبد هخحل فحَصٕ الوؼلحَف،
حج٘ت هسؼَد ،ال٘ب اثَ ضجىٔ ٍاٙخشٗي ،األدة ٍالطؼش ثبإلتزبّبت الوختلفحٔ ٍاألسحبل٘ت
الوتٌَػٍٔ ،لىيّ االتزبُ الشٍهبًسٖ َّ االتزبُ الغبلت لذٕ الؼػجٔ االًذلس٘ٔ.
وتيجة البحث
لذ توىّحي األدة الؼشثحٖ ٍ الفبسسحٖ فحٖ الؼْحذ الوؼبغحش ثؼحذ الوؼبًحبٓ الىج٘حشٓ ؤهحبم
الىالس٘ى٘ٔ ،هغ ول هب ٍلغ فٖ هزبل الطحؼش الاحش ٍ الطحؼشالاذٗجٍ ،ثوذاسسحٔ ًتبرحبت
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األسٍث٘٘ي ٍهابٍالت االدثبء ٍالٌمبد فٖ الجالد الؼشث٘ٔ ٍبٗشاىٍ ،فٖ تَالٖ اإلتزبّبت األدث٘حٔ
هخل الشٍهبًس٘ٔ ،الشهضٗٔ ٍغ٘شّوبٍ ،حذٍث التكَسات الوختلفٔ فٖ ضىل الطؼش ٍهؿحوًَِ،
هي ؤى تاػل ػلٖ وخ٘ش هي الؼٌبغش الوفمحَدٓ فحٖ الطحؼش هحي هخحل التزشثحٔ الطحؼشٗٔ،
ٍالطخػحح٘ٔ الوسححتملٍٔ ،الػححَسٓ الطححؼشٍٗٔ ،الَحححذٓ الطححىل٘ٔ ٍالوَؾححَػٍ٘ٔ ،الوَسحح٘مٖ
الذاخلٍ٘ٔ ،ثشؤٕ الجبحج ؤىّ االًسزبم االفمٖ ٍالؼوَدٕ فٖ الطؼشٍ ،الخحشٍد ػحي المَالحت
المذٗؤ ٍالتكَس فٖ الطؼش ضىالً ٍهؿحوًَبً ٍالَححذٓ الؼؿحَٗٔ ّحٖ هحي ؤّحن الوؼك٘حبت
الزذٗذٓ لألدة الؼشثٖ ٍالفبسسٖ الوؼبغشٗيٍ ،بىّ الَحذٓ الؼؿَٗٔ ّٖ التٖ تزؼل المػ٘ذٓ
رسوبً ح٘بً ٗمَم ول ػؿَ هي ؤػؿبئِ ثَظ٘فتِ الخبغٍٔ ،ال ٗوىي االستغٌبء ػٌِ ؤثذاً.
ٍّزُ الظبّشٓ الوٌظّؤ تتوتّغ ثبلوَس٘مٖ الذاخل٘ٔ ٍاٗمبع األلاحبى الوشوجحٔ الْبهسحٔ،
ٍووب ٍغلٌب بلٖ ؤىّ األدة الفبسسٖ ووخ٘لِ لذ ٍػٖ لتغ٘٘ش هس٘شٓ الطؼش هتإحّشاً هحي اٙداة
االسٍثٍ٘ٔ ،بى وبى ّزا الَػٖ لذ تإخّش ػي األدة الؼشثٖ هذٓ ؤسثؼ٘ي سٌٔ تمشٗجبًٍ ،ؤخ٘شاً بىّ
األدث٘ي الؼشثٖ ٍالفبسسٖ ثىل هب لذْٗوب هي المَٓ ٗوبسسبى تزشثٔ وج٘حشٍٓ ،تلحه التزشثحٔ
ّٖ التزذٗذ ٍالاذاحٔ الؼبلو٘ٔ.
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المصادر والمراجع
اخَاى حبلج ،هْذٕ ،69;1 .در حيات کًچک پایيس در زودان ،تْشاى> صهستبى.
اسفٌذٗبسٕ ،ػلٖ(ً٘وب) .دفتر ايل شعر ،ثِ وَضص س٘شٍ

قبّجبص ،چبح اٍلً ،طش ًبص.

اه٘ي ،ػض الذٗي .وشأة الىقد األدبي الحدیج في مصر ،المبّشٓ> داس الىتبة الوؼبغش.
ثْبس ،هاوذتمٖ ،699; .دیًان ،رلذ اٍل ،تْشاى> اًتطبسات اه٘شوج٘ش.
تَللٖ ،فشٗذٍى ،69;: .شعله کبًد ،تْشاى> اًتطبسات سخي.
خفبرٖ ،هاوذ ػجذالوٌؼن .دراسات في األدب العربي الحدیج يمدارسه ،ث٘شٍت> داس الز٘ل.
سلوبى ،هسؼَد سؼذ ،699= .دیًان ،چبح سض٘ذ ٗبسوٖ ،تْشاى> اًتطبسات پ٘شٍص.
ضف٘ؼٖ وذوٌٖ ،هاوذسؾب ،69<1 .شعر معاصر عرب ،تْشاى> اًتطبسات سخي.
الػ٘شفٖ ،حسي وبهل6=98 .م ،األلحان الضائعة ،المبّشٓ.
الؼمبد ،ػجب

هاوَد ٍػجذالمبدس الوبصًٖ6=16 .م ،الدیًان في األدب يالىقد ،هػش> هكجؼٔ السؼبدٓ.

غالهاس٘ي صادُ ،غالهاس٘ي ،7832 .سير وقد شعر در ایران از مشريطه تا  ،7798تْشاى> اًتطحبسات
سٍصًِ.
الىتبًٖ ،هاوذ ،6=<1 .الصراع بيه القدیم يالجدید في الشعر العربي الحدیج ،هػش> داس الخمبفٔ.
هٌَچْشٕ داهغبًٖ ،691: .دیًان ،تْشاى> چبح دث٘شس٘بلٖ.
الوَسٖ ،خل٘ل1111 .م ،قراءات في الشعر العربي الحدیج ،دهطك> اتابد الىتّبة الؼشة.
ًؼ٘ؤ ،ه٘خبئ٘ل ،6=;9 .الغربال ،ث٘شٍت> هاسسٔ ًبفل.
ّذاسٓ ،هاوذ هػكفٖ ،6==8 .بحًث في األدب العربي الحدیج ،ث٘شٍت> داس الٌْؿٔ الؼشث٘ٔ.
َٗسفٖ ،غالهاس٘ي ،69;1 .چشمه ريشه ،تْشاى> اًتطبسات ػلوٖ.
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اللهجة المصرية والتغيير
حسيه محمدیان

تاریخ الًصًل29/3 /72 :
تاریخ القبًل29/79/71 :

حسيه ميرزائي ويا
عباس گىجعلي
جعفر عبًدي

*

**

***

****

الملخص
ّزُ دساسٔ ػي اللْزٔ الوػشٗٔ ٍث٘بى خػبئػْب اللغَٗحٔ الوختلفحٔ ثٌحبءً ػلحٖ بسحتخذام
الوٌْز٘ي الَغفٖ ٍالتبسٗخٖ الزٕ ٗستوذ هؼك٘بتْب هحي ػلحن اللغحٔ التحبسٗخٍٖ .الحزٕ
ٗلفت بًتجبٌّب فٖ ّزا الومبل َّ ،حؿَس اللغٔ الؼشث٘حٔ فحٖ هػحش لجحل الفحتح اإلسحالهٖ
ٍهؼبلزٔ اللْزٔ آًزان ٍث٘بى تإحّشّب هي الؼشث٘ٔ ٍغ٘شّحب هحي اللغحبت ٍروحش فشٍلْحب هحي
اللْزٔ الوستؼولٔ حبل٘بًٍ .ؤهب ثؼذ الفتح اإلسالهٖ فمذ بثتؼذت هػش ػحي لغتحِ الشسحو٘ٔ
ٍبستجذلتْب ثبللغٔ الؼشث٘ٔ الفػاٖ حن هب لجحج ؤى بحتلّحت هىبًْحب الؼبه٘حٔ الوػحشٗٔ .بىّ
الؼبه٘ٔ الوػشٗٔ الوستؼولٔ َٗه٘بً ّٖ ،بهتضاد هي ػذٓ لغبت هذاسّب الشئ٘س اللغٔ الؼشث٘حٔ
ٍبى دخلت فْ٘ب هفشدات روحٔ هحي اللغحبت األخحشٕ وبلمجك٘حٍٔ ،الًَ٘بً٘حٍٔ ،الفبسسح٘ٔ،
ٍالتشوٍ٘ٔ ،اإلٗكبلٍ٘ٔ ،اٙساهٍ٘ٔ ،الٌْذٍٗٔ ،الالتٌ٘٘حٍٔ ،الؼجشاً٘حٍٔ ،الفشًسحٍ٘ٔ ،اإلسحجبً٘ٔ،
ٍالفٌ٘٘م٘ٔ ٍاإلًىل٘ضٗٔ.
الکلمات الذليلية :هػش ،اللغٔ الؼشث٘ٔ ،الؼبه٘ٔ الوػشٗٔ ،اللغٔ المجك٘ٔ.

* قبلت الذوتَساُ فٖ اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍآداثْب فٖ ربهؼٔ الاى٘ن السجضٍاسٕ ثسجضٍاس.
Mohammadian.hosein@yahoo.com
** ػؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس فٖ لسن اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍآداثْب فٖ ربهؼٔ الاى٘ن السجضٍاسٕ ثسجضٍاس(استبر هسبػذ).
*** ػؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس فٖ لسن اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍآداثْب فٖ ربهؼٔ الاى٘ن السجضٍاسٕ ثسجضٍاس(استبر هسبػذ).
**** الوبرست٘ش فٖ اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍآداثْب فٖ ربهؼٔ الاى٘ن السجضٍاسٕ ثسجضٍاس.
الىبتت الوساٍل> حس٘ي هاوذٗبى
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المقذمة
بى للغٔ ح فؿالً ػي ٍظ٘فتْب اإلستجبق٘ٔ ح ؤثؼبد هختلفٔ ٗوْذ لٌب فْوْب الكشٗك لوؼشفٔ
الوَؾَػبت التبسٗخٍ٘ٔ ،االرتوبػٍ٘ٔ ،الخمبفٍ٘ٔ ،الس٘بس٘ٔ ٍغ٘ش رله .فةى دساسٔ وحل لغحٔ
تكلؼٌب ػلٖ األثابث اللغَٗٔ ٍتكَسّب قَال الضهيٍّ ،زا ٗف٘ذًب فحٖ فْحن اللغحٔ ٍفحٖ وحل
ػُمذّب التٖ حذحت لْب ٍث٘بى هب غَؼُتَ فْوِ ػلٌ٘ب ثةستخشاد لَاً٘ي لغَٗٔ ٍتتجغ التغ٘٘شات
التٖ قشؤت ػلْ٘ب.
ّزا هي ربًت ٍهي ربًت آخش ؤىّ اللغٔ ل٘ست ض٘ئبً هستمالً ووحب ٗمحَل ٍٗتىٌطحتبٗي،
ثل ّٖ قشٗمتٌحب فحٖ الا٘حبٍّٓ ،حٖ هحشآت للوزتوحغ ٍلىحل هحب ًحَٕ ؤغحابثِ هحي آساء
ٍآداة(داٍسٕ اسدوبًٖ ،)691 >69;< ،برى ٗوىي لٌب هي خالل دساسٔ اللغٔ ،الوؼشفٔ ػلحٖ
الظشٍف الوختلفٔ وبلظشٍف التبسٗخ٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ ٍاإللتػبدٗٔ ٍغ٘ش رله.
تعريف اللهجة
اللْزٔ فٖ اإلغكالح الؼلوٖ الاذٗج ّٖ هزوَػٔ هي الػفبت اللغَٗٔ تٌتوٖ بلٖ ث٘ئٔ
خبغٍٔٗ ،طتشن فٖ ّزُ الػفبت رو٘غ ؤفشاد ّزُ الج٘ئٔ ٍث٘ئٔ اللْزٔ ّٖ رضء هي ث٘ئحٔ
ؤٍسغ ٍؤضول ،تؼن ػذٓ لْزبت لىل هٌْب خػبئػْبٍ ،لىٌْب تطتشن رو٘ؼبً فحٖ هزوَػحٔ
هي الظَاّش اللغَٗٔ ،التٖ ت٘سش بتػبل ؤفشاد ّزُ الج٘ئبت ثؼؿْن ثجؼؽٍ ،فْن هب لذ ٗحذٍس
ثٌْ٘ن هي حذٗج ،فْوب ٗتَلف ػلٖ لذس الشاثكٔ التٖ تشثف ث٘ي ّزُ اللْزبت .تله الج٘ئحٔ
الطبهلٔ التٖ تتإلّف هي ػذٓ لْزبت ّٖ ،التٖ اغكلح ػلٖ تسو٘تْب ثبللغحٔ فبلؼاللحٔ ثح٘ي
اللغٔ ٍاللْزٔ ّٖ الؼاللٔ ث٘ي الؼبم ٍالخبظ ،فبللغٔ تطتول ػبدٓ ػلحٖ ػحذٓ لْزحبت لىحل
هٌْب هب ٗو٘ضّبٍ ،رو٘غ ّزُ اللْزبت تطتشن فٖ هزوَػٔ هي الػفبت اللغَٗحٔ ٍالؼحبدات
الىاله٘ٔ التٖ تالف لغٔ هستملٔ ػي غ٘شّب هي اللغبت(ؤً٘س6=;9 ،م> .)6:
تتو٘ض ول لْزٔ ثػفبت تزؼلْب تختلف ػي اللْزٔ األخشٍّٕ ،زُ الػفبت تىبد تٌاػش
فٖ األغَات ٍقج٘ؼتْبٍ ،و٘ف٘حٔ غحذٍسّب فبلحزٕ ٗفحشق ثح٘ي لْزحٔ ٍؤخحشٕ ّحَ ثؼحؽ
اإلختالف الػَتٍٖ ،لىي الثذ ؤى تطتشن لْزبت اللغحٔ الَاححذٓ فحٖ الىخحشٓ الغبلجحٔ هحي
الىلوبت ٍهؼبًْ٘بٍ ،فٖ هؼظن األسس التٖ تخؿحغ لْب ثٌ٘حٔ الىلوبتٍ ،فحَق ّححزا ٍران
فٖ تشو٘ت الزول(ؤً٘س6=;9 ،م> < 6ح ;.)6

