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األسلىة الفني لتدوين المقبالت في مجلة اللغة العزبية وآدابهب
 -1اخلِىٍ (َىٕ انغٌلح)
ٌغجى كراتح انُن ان٘غيب خبَ (عٌلح) .(AH)Manal Light 14
ٌُثغً اٌ ذكىٌ ادجاو (لٍاؿاخ) انغٌلح وفما دلا ٌهً:
 ُٗىاٌ ادلمانح ٌكرة تغٌلح لٍاؿها  16اؿىص ٗغٌي. كهًح ادلهشن ٌكرة تغٌلح لٍاؿها  13اؿىص ٗغٌي. كهًح ادلفغصاخ انغئٍـح ذكرة تغٌلح لٍاؿها  13اؿىص ٗغٌي. َنّ ادلهشن وادلفغصاخ انغئٍـح ٌكرثاٌ تغٌلح لٍاؿها  12علٍك. انُ٘اوٌٍ انغئٍـح يف انُنّ ذكرة تغٌلح لٍاؿها  14اؿىص ٗغٌي. انُ٘اوٌٍ انفغٍٗح يف انُنّ ذكرة تغٌلح لٍاؿها  13/5ؤؿىص ٗغٌي. ذضعج االعجاٗاخ (اإلكاعاخ ادلغجٍ٘ح) صاسم انُنّ وتني لىؿني (ْالنني) تغٌلح لٍاؿها  12علٍك. انكهًاخ واحلغوف انالذٍٍُح ذكرة تغٌلح لٍاؿها  12علٍك ،وطنك يالئًح نهُن. ذكرة مجٍٖ االكاعاخ ادلغجٍ٘ح صاسم انـُن وتوـىعج ُثٍٍ٘ـح ٗـضا (ادلوـضع َفــّ) اط ذكرـة توـىعج يائهـح،وذكىٌ كٍفٍح االعجـإ ٗهـى انلـكم انرـا ( :نمـة ادلؤنـف ،ؿـُح انُلـغ ،رلهـضِ وعلـى انوـفذح ؤو انوـفذاخ) .حنـى
(اجلادْ انثوغي1986 ،و ،ج)275 :2
 ذكرة كهًرا «انُرٍجح» و«ادلواصع» تغٌلح لٍاؿها  14ؤؿىص ٗغٌي. ذكرة ادلواصع تغٌلـح لٍاؿـها  11علٍـك وفمـا نإلكـا عج ادلغجٍ٘ـح انرانٍـح :نمـة ادلؤنـف ،اسـّ (ؿـُح انُلـغ).ُٗىاٌ انكراب  .Boldاؿى ادلرغجى ؤو ادلووخٗ ،ضص انِثٖ ،يكاٌ انُلغ :انُاكغ .حنى (اتـٍ تِىُـح ،زلًـض تـٍ
ٗثضاهلل (1987و) .عدهح ادلـًاج حتفَح انُّٔاع يف غغائة األيوَاع وٗجاٌة األؿفاع .ادلوذخ َُالل دغب،2 ٍ ،
تريوخ :صاع انكرة ان٘هًٍح).
 ٌغجى يغاٗاج كٍفٍح اؿرشضاو انفىاهم ،وانُمَ ،وؿائغ ٗالياخ انرغلٍى. لـى ادلواصع وادلغاجٖ دـة ذغذٍة احلغوف االجبضٌح وذكىٌ وفك انرغذٍة انرا 1 :ـ انكرـة (انكرـة ان٘غتٍـحمث انفاعؿٍح مث االَكهٍؼٌح2 .ـ انغؿائم اجلايٍ٘ح3 .ـ اجملالخ 4ـ ادلىالٖ االنكرغوٍَح.
 َٔاو اإلدانح إىل اجملالخ وانضوعٌاخ يف لـى ادلواصع وادلأسظ:نمة ادلؤنف ،اسّ (ؿُح انُلغ)ُٗ« .ىاٌ ادلمانح تني ٗالييت انرُوٍن» ،اؿى اجملهح  ،Boldانـُح ،ان٘ـضص،
على انوفذاخ (يٍ م إىل م).
 َٔاو اإلدانح إىل ادلىالٖ االنكرغوٍَح يف لـى ادلواصع وادلأسظ:نمة ادلؤنف ،اسّ (ذاعٌز انُلغ)ُٗ« .ىاٌ ادلىًىٕ تني ٗالييت انرُوٍن» .اؿى وُٗىاٌ االنكرغوٍَح خبَ يائم.

 ٌكرة ؤٗهى انوفذح تغٌلح لٍاؿها ( BLotus 10نهُن انفاعؿً) و ( (AH)Manal Lightنهُن ان٘ـغيب)ذضعج يف انوفذاخ طاخ ان٘ضص انؼوجً يىاهفاخ اجملهح ،ويف انوفذاخ طاخ ان٘ضص انفغصي ٌضعج ُٗىاٌ ادلمانح.
 -2ادلـافاخ انفاههح
جية ؤٌ ذكىٌ ادلـافاخ انفاههح ٗهً انلكم انرا :
 ٌكرة انُ٘ىاٌ صوٌ ؤٌح ادلـافح انفاههح يٍ ؤٗهى انوفذح. ٌكرة إؿى ادلؤنف ؤو ادلؤنفني صوٌ ؤٌح ادلـافح انفاههح يٍ ُٗىاٌ ادلمانح وذكرة يف انـِغ انرا سـاخ ادلؤنـف ؤوادلؤنفني.
 ادلـافح انفاههح تني ادلهشن و تغٌض ادلؤنف انكرغوين  1.5ؿى( .ؿُرًٍرغ وَوف) ذكىٌ ادلـافح تني ادلفغصاخ انغئٍـح وَن ادلهشن ً٘فً ادلـافح تني األؿِغ (ٌُمغ ٗهى ػع َ enterمغج إًافٍح) ادلـافح تني انُن وانُ٘ىاٌ األههً وانفغًٗ انظي ٌهٍّ ً٘فا ادلـافح تني األؿِغ (ٌُمغ ٗهى ػع َ enterمغج إًافٍح) ٌكرــة ؤول فمــغج ت٘ــض كــم ُٗــىاٌ ٗهـى كــاكهح انــُن وصوٌ ؤي اجتــاج حنــى انــضاسم فًٍــا ذكرــة ؿــائغ انفمــغاخيرجهح حنى صاسم انوفذح مبمضاع  1ؿى.
 كهًاخ ادلهشن ،وانكهًاخ انغئٍـح ،وان ُ٘اوٌٍ انغئٍـح وانفغٍٗح ذكرة مجٍ٘ها ٗهى كاكهح انُن. ٌكرة َن ادلهشن يٍ اجلهّ انًٍىن تئًافح  1ؿى جبهح انضاسم.ُ -3ىل وٗغى انُن (اذلىايق)
 جية اٌ ٌكىٌ ٗغى انُن  12ؿى ،ؤي ؤٌ ٌكىٌ اذلايلاٌ األميٍ واألٌـغ مبمضاع  4/5ؿى. جية ؤٌ ٌكىٌ ُىل انُن يٖ عؤؽ انوفذح  19ؿى وتضوَّ  18ؿى ،ؤي ؤٌ ٌكىٌ اذلايلـاٌ األٗهـى واألؿـفممبمضاع  5ؿى.
جية ؤٌ ذكىٌ يـافح عؤؽ انوفذح وهناٌح انوفذح  4/6ؿى.

إرشبدات أسبسية للببحثين والمؤلفين
 .1جيــة دــظف انفــغا ٙتــني ٗاليــاخ انرــغلٍى وانكهًــح انـــاتمح .يــإالا إطا وًــُ٘ا انُمِــح آســغ اجلًهــح جيــة
انرواق انُمِح تانكهًح انـاتمح .ؤيا إطا فرذُـا لىؿـا ؤو ٗاليـح ذُوـٍن ،فٍجـة انروـالهًا تانكهًـح انرانٍـح ،وإطا
ؿضصَامها جية انروالهًا تانكهًح انـاتمح.
ويٍ األيإهح انوذٍذح:
(ْالل)20 :1960 ،؛ «ْظا ادلىًىٕ ميكٍ ؤٌ...؛ جاء احلك وػْك انثاُم (اإلؿغاء)81 :
ويٍ األيإهح غري انوذٍذح:
(انفاسىعي :1990 ،م)15؛ و «ْظِ انٔاْغج ميكٍ ؤٌ...
 .2جية دظف انفغا ٙتني واواخ انِ٘ف وانكهًاخ انيت ذهٍها .يإال :لضو ػٌض وٗهً ودٌغا ي٘ا.
 .3نفوم اإلداالخ وادلغاجٖ ًًٍ انُن ٌىًٖ ٗاليح (؛) ،حنى( :فغور10 :1986 ،؛ انفاسىعي)40 :2000 ،
ٌُ .4ثغــً اؿــرشضاو ٗاليــح انرُوــٍن انفغَـــٍح « » نُوــىم ٌــرى َمهــها يثاكــغج؛ ونكــٍ ن٘ــغى األؿــايً،
وادلفــغصاخ ،وان٘ثــاعاخ اخلاهــح ،جيــة اؿــرشضاو ٗاليــح انرُوــٍن اإلجنهٍؼٌــح ،حنــى :عواٌــح "انل ـذّاط" نُجٍــة
زلفىّ؛ صعاؿح وحتهٍم.
 . 5مثح ُغٌمراٌ نىًٖ انُمِح يف سراو ان٘ثاعاخ ادلُمىنح ومهـا :وًـٖ انُمِـح ت٘ـض سرـاو اجلًهـح يثاكـغج ولثـم
ذـضٌض ٗاليح انرُوٍن ،ووًٖ انُمِح ت٘ض ذـضٌض ٗالييت انرُوـٍن؛ وانُٔـاو ادلرثـٖ يف ْـظِ اجملهـح ْـى انُٔـاو
األول ،حنى ... :دىت متكُىا يٍ ادرىاء انُرياٌ»
ٌُ .6ثغــً اؿــرشضاو احلــغوف انــيت ذــضل ٗه ـى األٗــىاو ،يٍالصٌ ـحا كاَــد ؤو ْجغٌ ـحا ؤو مشـــٍحا ،حنــى1980 :و؛
1377ف؛ ْ1423ـ
 .7جية االجرُاب يٍ األٗضاص (ساهح األٗضاص ادلرل٘ثح ،يإم -1 :و  -1-1و  -2و  )-1-2يف ذضوٌٍ اخلِـىٍ
ان٘غٌٌــح وانُ٘ــاوٌٍ ادلىجــىصج يف هــهة ادلمــال ،كًــا ال جيــىػ اؿــرشضاو انُمِــرني ت٘ــض انُ٘ــاوٌٍ ادلىجــىصج يف هــهة
ادلمال.
ًـٖ يف آسـغ انثذـف وفـك انرغذٍـة اذلجـائً ألسـاء
 .8ال داجح إىل ذغلٍى ادلوـاصع وادلغاجـٖ ،وتثـد ادلغاجـٖ ٌ ى َ
ادلؤنفني وانثادإني .يإالا إطا كاٌ ادلوضع ؤو ادلغجٖ كراتاٌ ،ظكغ ٗهى انُذى انرا يف لائًح ادلواصع وادلغاجٖ:
اخلٍِة ،دـاو (1999و) .آفاق األصب ادلماعٌ ٗغتٍا وٗادلٍا ،2 ٍ .صيلك :صاع انفكغ.
وإطا كاٌ ادلوضع ؤو ادلغجٖ يمانح ،ذُظكغ ٗهى انلكم اَيت:
ٗثىصٗ ،ثضِ (1999و)« .األصب ادلماعٌ واالجتاْاخ انُمضٌح احلضٌإح»ٗ .امل انفكغ ،انكىٌـد ،ان٘ـضص األول ،اجملهـض ،28
هن.302-265
وٌُثغً اإلكاعج إىل ؤٌ ُٗىاٌ انكراب ؤو اجملهح تاحلغف ادلائم.
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