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 المستخلص
تطرق البحث إلى أهمية استخدام اللغة العربية الفصيحة في الدراما العربية، وذلك ألنَّ اللغة وعاء الفكر          

وأداة التعبير والتواصل والتفاهم بين الشعوب، كما أّنها تشكل رؤيتنا وسلوكنا وعليها يتوقف أداؤنا االجتماعي، 
 تليها خاتمة وقائمة بمصادر البحث وكما يلي :وقد قــــــــــسم البحث الى مقّدمة ومبحثين 

 مفهوم الفصاحة والحوار والدراما. المبحث األول :        
 :أهمية استخدام اللغة الفصيحة في الِّدراما العربية.المبحث الثاني        

 الكلمات المفتاحية: اللغة العربية الفصحى و التواصل والشعوب والدراما

 
Abstract 

  The research touched upon the importance of using the standard Arabic language in 

Arabic drama, because the language is the thought and the tool of our vision, 

communication and understanding between peoples, and it shapes our vision and our 

behavior not to mention that our social performance depends on it. Besides, the paper 

is divided into introduction, two topics followed by a conclusion and list of references 

1- The first topic: the concept of eloquence, dialogue and drama.   
2- The second topic: the importance of using classical Arabic in Arabic drama. 

Keywords: Arabic Language Standard, Communication, Peoples and Drama 
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 المقدمة :  
ربلالعدددددد،لمنيل للذدددددنالالددددددواارنيلالاددددد،ارني لن،،ندددددد لال ددددد، نيلالمادددددد ، ني للالحمددددد له

لنالصالةلنال المل لىل ن ذ،لمحم لن لىلآلهلنصحبهللجمعني.
لنبع 

لاللغددددد للصدددددنا لنعبدددددرلبرددددد،لاددددديل دددددنمل ددددديلل،را دددددرمل لن ددددد لن دددددنل لمددددديلن ددددد، يل إيَّ
ال عبنددددددددرلن نصددددددددنيلات ادددددددد،ر لناللغدددددددد لوا لذ دددددددد،ملاج مدددددددد،  لنن  ددددددددهلات ددددددددرا ل دددددددد ل

لال ناصيلبنذرمل.ل

لاللغددددد لالعربنددددد لال صدددددنح ل  َّصددددديلبحن، ذددددد،لالننمنددددد لا،ل  ،بددددد، لنالذددددد نا ل ن لندددددهل دددددايَّ
ل زننيلالىلآ ره.نالم ارالنالج،مع، لناإلوا  لنال ل

 ددددداللبنددددد َّلمددددديلا ددددد   املاللغددددد لالعربنددددد لال صدددددنح ل ددددد لالددددد رام،لالعربنددددد لنا ب عددددد، ل ددددديل
ن؛ددددد لتلتذَّرددددد،ل ل   دددددبلللغدددددناذنيلالم علغددددد لب،للغددددد لال صدددددنح لمددددديلذ،حنددددد ل اللرجددددد لالع،م؛

لالذحنلنالصرفلنالصن لنال  ل ل.

ن؛ددددددد لنالمحل ن؛ددددددد لنجعددددددديلال ناصدددددددي لا ددددددد   املاللغددددددد لالع،م؛ بدددددددنيلالادددددددعنبللمدددددددر اللامددددددد،لليَّ
لالدددددد رام،لالعربندددددد لبم  لددددددفللذنا ردددددد،ل لعددددددبل نر الابنددددددر ال دددددد ل صددددددعب ،لللغ،ندددددد  للددددددوال ددددددايَّ

ل نحن لالاعنبلالعربن لن عزنزل ناصلر،لب غلنصلاللغ لالع،من ل.

ل ذدددد،بل ددددرحلبددددنيلاللغدددد لالعربندددد لال صددددحىلنال صددددنح ل ل لاإلادددد،رةلالنددددهلليَّ دددد،لُ ُجدددد نرن نِممَّ
الم ددددددد ُن لنُ عنددددددد تلمددددددديلل لدددددددىل رجددددددد، للال صددددددد،ح لل ،ل صدددددددحىللغددددددد لر نعددددددد ل ،لنددددددد 

دددددنيل ددددد ل نالبال،ددددد  لن لنغددددد رل لدددددىلا ددددد   امر،لإ لالادددددعرا لنات بددددد، لنابددددد،رلالم  ص 
لمج،يلاللغ لالعربن .
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دددددددد،لاللغدددددددد لالعربندددددددد للال صددددددددنح لا دددددددد للغدددددددد لُحن؛دددددددد لنم  ددددددددن؛رةلن دددددددد   مر،لالجمنددددددددبل لمَّ
لل ناصدددددديلنال  دددددد، مللا،ت دددددد، وةلنالموغ ددددددنيلناإل المنددددددنيلنالصددددددح نني لن دددددد لصدددددد،لح 

بددددنيلالذدددد،ا للددددولبللددددملل دددديلا دددد   املاللغدددد لالعربندددد لال صددددحىلل دددد لالدددد رام،لالعربندددد  ل
ذَّم،ل ل لاللغ لال صنح . لنا 

 المبحث األول
 مفهوم الفصاحة والحوار والدراما

للن  لالال ص،ح للغ ا

ل دددددد، نلُناُلُحدددددد، نلُلُصددددددي  لُ لُددددددىللصدددددديلال صدددددد،ح لمدددددديلال عدددددديلد صددددددَلءل اُل ُدددددد، نلُنالصَّ ُندددددد نيت
الال َِّلندددددددحن ل َن لاُلُ ِصدددددددن لندددددددنَصلِ ددددددد لُادددددددُ َ لُنُذغُددددددد،َ لِمدددددددُيلالاَّدددددددُنِبلِمدددددددُيلُوِلدددددددُبالالل ُ ددددددد،ين  ن

 َُ الُ ُالَُّملِب،ُلُعُرِبنَِّ  لُنُ صن ين لالرَّجن َُ ..لُنُلُ ُص الاُلُعُرِب ت َن ُناُلُااُلمنلاُلُ ِصن
ل.ء1د

ددددددد،ل نال صددددددد،ح ال ددددددد لالعنجمددددددد  لن ددددددد لمددددددديلل  دددددددمل مددددددد،لنح ددددددد، لإلندددددددهلن دددددددرفلان  
ل.ء2داإلذ ،يلل نذهلن ذن،ه 

لُ صدددد،ح  لُ رنددددُنلُ ِصددددنَلِمددددُيل ُددددُنَمل لالرجددددين َُ دددد ن ندددديل دددد ل عرن ددددهل الُ صدددد،ح نالالُبندددد،يلُ صن
ال َُ لُ غنددددددنين ..لنامددددددرُلةلُ ِصددددددنح  لِمددددددُيلِذ ددددددنةلِ صدددددد،َ لنُ صدددددد،  ََ دددددد  نُصددددددح، لنِ صدددددد،َ لن نصن

ل لُ ِصنَلُنُااُلم لُ ِصنَلُليلُبِلنغ لُنِلُ ،ي  ي  ل.ء3دُ ِصنَلُليلُ ُلح  ُرجن

وفأ وأيييييَو َأ  َصييييي أ ِم  ييييير نمددددديلمددددددددع،ذنهلمددددد،لجددددد، ل ددددد ل نلدددددهل عددددد،لىلل } َوَأِخييييير َويييييارأ
ل.ء4دِلَساً ا{

ل

ل

ل
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،لا  لو،ذن ،لال ص،ح لاص الح 

 دددددد لل لددددددنصلالاددددددالملمدددددديل ددددددعفلال دددددد لنفلن ذدددددد، رلالحددددددرنفلنالالمدددددد، لنال عغندددددد ل
الل  دددد لنالمعذددددنيلمددددبل صدددد،ح لم ر ا دددده لنال صدددد،ح ل دددد لالمدددد الململادددد لنغ دددد رلمعردددد،ل

ل.ء5د لىلال عبنرلالمغصن لبل  ل صنَ ل

دددد، لليال دددد،لم ،ل نبددددن؛يلابدددديل ،اددددنرلاددددرن لال صدددد،ح لبغنلددددهل لليلناددددنيلالاددددالمل ،لص 
ددد،لنعدددد تل نب ددد ،ل دددد لاللغددد لبدددد يلن ددددلملمددديل نددددنبل عدددر لللالمدددد، لال ددد ل راددددبلمذردددد،لِممَّ

الادددددالم للنل عدددددر للمجمدددددنبلالادددددالم ل ددددد،لعننبلالع،ر ددددد لللالمددددد، لوالوددددد الالغرابددددد  ل
ن ذددددد، رلالحدددددرنف لنم ،ل ددددد ل نددددد،الال صدددددرنف لنالعندددددنبلالع،ر ددددد للمجمدددددنبلالادددددالمل

ل نا ددددددددد لالذحدددددددددنلنن دددددددددمىل دددددددددعفلوالوددددددددد الال عغنددددددددد  لن ذددددددددد، رلالالمددددددددد،  لنم ،ل ددددددددد 
ل.ء6دال  لنف 

ددددديلبجر دددددر،لنن عرددددد،ل ددددد لاتوي ل لالالمددددد لال صدددددنح لل جمن نبذددددد، ل لدددددىلمددددد،ل دددددبحلل دددددايَّ
ن دددددرنل لجرن،ذرددددد،ل لدددددىلالل ددددد،ي لنبمددددد،للرددددد،لمددددديلإنحددددد،َ لبددددد،لمعذى لنبمددددد،ل بعودددددهلمددددديل
ذبدددددرا ل  نغددددد ل  دددددمعذ،لصدددددن لالع،  ددددد  لنولدددددبلم ن  دددددفل لدددددىلمغددددد اِرلمددددد،لبنذرددددد،لنمددددد،ل

ل).7دصن  لا    ،هلال ن،ح بلر،لنم،لبع  ،لميلاذ ج،ملن آلفل

  الو،لو ،لالال رام،للغ 
 دددددد ل ِحُا،ُندددددد للُج،ذددددددبلمدددددديلاُلُحُندددددد،ةلاإلذ دددددد،ذن لنعر ددددددُر،لممولددددددنيلنغلدددددد نيلاُتُُاددددددُ ،صل

ل.ء8داتصلننيلِ  للب، رملنل نالرملنل ع،لرملُنِرُناُن ل ع للل مونيل لىلالم ر  

ل نغددددد َّمل ندددددهلل مددددد،يلوا ل لب  ددددد،لنبل ذ نَّددددد لن نددددديال ددددد لادددددايلمددددديلاادددددا،يل ال دددددي؛ مغدددددُز
ل.ء9دم  ل  ل  لن  لناح للنلب،ل َّ ،ببللم،ملالجمرنر 

ل
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،ا لرابع ،لال رام،لاص الح 

ءلspaua ددددددد لالمددددددد لننذ،ذنددددددد لاتصددددددديلماددددددد غ لمددددددديلال عددددددديلالننذددددددد،ذ لالغددددددد نملدللللل
بمعذددددىلالعمدددديلالددددويلندددد ملالغندددد،ملبددددهل لوددددملاذ غدددديلبعدددد لولددددبللمدددديلالل دددد لالننذدددد،ذ لالددددىل

ل.ء10دُب،  لالبل ايلات رل
ذمدددددد،ل دددددد لل دددددد لم ددددددرجملنحمدددددديلمعدددددد،ذ ل نالدددددد رام،ل دددددد ل لن دددددد لمدددددديللغدددددد لالعددددددرب لنا 
اصددددد الحن ..لنلصدددددلر،ل ددددد لالعدددددرفلاتجذبددددد لليل ادددددنيلم دددددرحن لحنارنددددد لنغدددددنملبرددددد،ل
ادددددد صلناحدددددد للمدددددد،ملالجمرددددددنر لوددددددمل رددددددر ل ذ دددددد،لم ددددددرحن ،لإلبددددددرازلالاددددددع، رلال نذندددددد ل

ل ر دددددددد ل مدددددددديللالذصددددددددراذن  لوددددددددملصدددددددد،ر ل ر  دددددددد،لت بلالم ددددددددر ..لإ للذَّردددددددد،لج،معدددددددد 
، لنممولددددددددني ل الم ددددددددر  لن مدددددددد،لال راجندددددددد ن، لنالانمندددددددد ن، لنلصددددددددبح ل غ  دددددددد لم ددددددددرح 

نجمرنر ا..لإذَّر،لحنار لن عي لنحرا  
ل.ء11د

ن ددددد،يلالددددد ا نرلمحمددددد لال دددددنذج ال الددددد رام،المصددددد لَلنعذددددد لل بلالم دددددر لمددددديلالمددددد ل
ل.ء12دإ،رنغن ل عذ لالح ث للنلالح،ل  للنلالعمي

بغنلدددددددهل  ادددددددبهلالحنددددددد،ةلالنا عنددددددد لال ددددددد للزنلددددددد لمذرددددددد،لن ددددددد لنصدددددددفلالادددددددذ  لالددددددد رام،ل
ل.ء13داتجزا لالمع م ل ح،ورلليلنغرنبلالنصفللنلالن ، بلال  ل للزنمللر،

ن  عددددد  للذدددددنابلالددددد رام،لن  ذدددددنبل ب،إل ددددد،  لالدددددىلاتذدددددنابلالو،ب ددددد لللددددد رام،لال ددددد ل  موددددديل
ددددددد ل ذددددددد،بلاذنا   ،ل  نددددددد ةل ددددددد لالانمنددددددد ن،لنال راجنددددددد ن،لنالم ددددددد مرةلح دددددددىلالندددددددنمتلإ لليَّ

  رددددددرل لنالحدددددد نثل دددددديلالدددددد رام،لن ددددددنيلن دددددد ل لنذ ردددددد ل ادددددديلنددددددنمل  رددددددرلذ رندددددد، ل
ج ندددد ةلن نا دددد لم  ل دددد لنلذددددنابلالدددد رام،لالم عدددد،رفل لنردددد،ل لددددىل ددددبنيلالمودددد،يلالدددد رام،ل
ال نذنددددددددددددددد  لنال ،رن نددددددددددددددد  لنا ج م، نددددددددددددددد لنال ن، دددددددددددددددن للنالرنمذ دددددددددددددددن  لنالادددددددددددددددعرن  ل

ل.لء14دنالذ  ن 
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مجدددد،يلاإل ددددالمل دددد ل را دددد ر،لنالحدددد نثل دددديللن دددد لل دددد، لالبدددد،حونيلنالم  صددددنيل دددد  
لذنا رددددد،لن  نر ددددد،للموددددد،يللادددددرفل ددددد،لَلالز،بددددد  لنمذصدددددنرلذعمددددد،ي لن دددددمنرلالجمدددددي ل

لن ص،ملبصنل ل لنام،يلال نيل ن .
ل ،م  ،لالحنارللغ ا

ددددنَيالُلُحدددد نُ ،للُددددُني  ل لُنالددددرَّا نلُواُلوُدددد نللنصن لصدددديلالحددددنارللمدددديلال عدددديلدحددددنرءلاُلُحدددد، نلُناُلددددُنانن
لُلُيلُن ننُرلالاَُّ  نلُ ُنر اُناُْل ُل نبن لُنالوَّ،ِلثن لالرتجن رن

ل.ء15د

نالالُ راُجعندددددنالالادددددالُملبندددددذرُمل د نيلُليل لء16ن نددددديلالحدددددنارلالرجدددددنبل نُ حددددد،ُنرن ن ُنُ حددددد،ُنرن
ن راجعنيلالاالمل لنالمنح،ُنُرةنلمراجع لالمذ حلنالاالمل  لالم ، ب ل 
ل.ء17د

لُ غُدددد،ُيلِلُصدددد،ِحِبِهلُن نددددُنلننُحدددد،ِنرنهنل{لنمدددديلمع،ذنددددهلمدددد،لجدددد، ل دددد ل نلددددهل عدددد،لى ُنُادددد،ُيللُددددهنلُوُمددددر 
لُذُ ر ا لِمُذُبلُم، لُنُلُ زت ل.ء18د }ُلُذ،لُلُاُورن

،ال ل ،   ،الالحنارلاص الح 
 لن بددددد، يلالدددددرليلمددددديللجددددديلالنصدددددنيلء19د دددددنلمراجعددددد لالادددددالملن  انلدددددهلبدددددنيل دددددر نيل

ل.ء20دالىلالحغنغ 
دددددد،ل ددددددنل لالحدددددد نثلبددددددنيلا صددددددني لنل  ددددددرنغنيلندددددد مل نددددددهل دددددد انيلالاددددددالملن ددددددرفلان  

ل.ء21دبنذرم،لب رنغ لم ا،    
ن نددددديل ددددد ل عرن دددددهل دددددنلمح، وددددد لبدددددنيلاوذدددددنيللنللاودددددرل ددددديل رندددددحلال ذددددد،نبل لن لبددددد َّل
دددددَلات اددددد،ر..لنمددددديلنرا لالحدددددنارل مذدددددهل ددددد لالعمددددديلالم دددددرح ل لنمددددديلحدددددنار مل  ن َّ

ل.ء22دنعرفلالمن نبل لن اافلآرا لالمنلف 
 ندددد لمدددديلاتنصدددد،فلمدددديلبنذردددد،لا  دددد،حلالاددددالملب رنغدددد لن دددد لنصددددفلالحددددنارلالجندددد لب،لع

 جعلدددددهلموندددددر الللال  مددددد،ملم ددددد ذ ر الللماددددد، رلناتح، دددددنا ام،لنحمددددديلالمعددددد،ذ لالاوندددددرةل
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 ددددد لالالمددددد، لالغلنلددددد ل لننعددددد لالحدددددنارلالجنددددد لمددددديلات نا لالر ن دددددن للل ذددددد،يلنالمموددددديل
ل.ء23دال  لن   نبلميل اللر،لل ذ،بلالجمرنر

ن ذدددد،بلوالودددد للاددددرن لل ، ددددن ل لبندددد َّل لدددددىلالا، ددددبلليلنرا نردددد،ل ذدددد لا ،بدددد لالحدددددنارل
 ذددددددد،،ملا نغددددددد،بالنالمغصدددددددن لبدددددددهل لدددددددبلللثا ًييييييييا:المال مددددددد لالحدددددددنارلللا صدددددددن  لأوًل 

ل.ء24داا    املاللغ لال لنم ثالثًاالعال  لال  ل رب لال غرةلب،ل غرةل  لالحنارل

لل،لددددبلال عرن دددد، لا صدددد الحن لللحددددنارللددددمل   لددددفلاونددددر ال نبذدددد، ل لددددىلمدددد،ل غدددد مل ددددايَّ
ل. نلمراجع لالاالملن  انلهلبنيلا صنيللنللاور يلالمع،ذ لاللغنن ل

ل
 المبحث الثا ر 

 أومية استخدام اللغة الفصيحة  ر اِلّدراما العربية 
لالا    املالحنارلال صنَل  لال رام،لالعربن لا للن  

لالعدددددددد،لملالعربدددددددد لاْلي لناونددددددددر المدددددددديلل دددددددديلالعدددددددد،لملالاددددددددر  لالددددددددهلن رددددددددملالعربندددددددد ل إيَّ
ال صدددددددحىلنن  دددددددو ،لن دددددددنل للل عبندددددددرل ددددددديلوا لذ  دددددددهلنلل ناصددددددديلالصدددددددحنَلالغدددددددنيل
بدددددنيلل  ددددد،رهلالم ب، ددددد ة ل لذحدددددورلليلذادددددجبلالا ،بددددد لب،للرجددددد، لالع،منددددد  ل دددددنمعيلاددددديل

ر لنندددد   ِلنددددنملنح دددد، ل  ددددرل دددد للرج دددده لن معدددديل ددددوهلاللرجدددد، ل دددد لال ب، دددد لنال دددد اب
 ندددددهلالمصدددددريلإلدددددىلليلن ددددددرجملإلدددددىللرج دددددهلا ددددددبلال دددددنرننيلناللبذددددد،ذننيلنالعددددددرا نني ل
ننح ددددد، لل ددددديل دددددنرن لنلبذددددد،يلنالعدددددراحلإلدددددىلموددددديلمددددد،لنح ددددد، لإلندددددهلالمصدددددرننيلمددددديل

ل.ء25د رجم لالا بلالمصرن لإلىللرج، رم

ننلحدددددد لولدددددددبلبنجددددددهل ددددددد،صل دددددد لاللرجددددددد، لالع،مندددددد لال ارجددددددد لل دددددد لبدددددددال لالمغدددددددربل
ددددددد،لنصددددددددعبل رمردددددددد،ل لدددددددىلالم لغدددددددد لتل ددددددداللذادددددددد، لذلمددددددددالليلا لعربددددددد لنالجزا ددددددددر لِممَّ
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 دددددر لللددددد رام،لالمغربنددددد لنالجزا رنددددد ل ددددد لبغنددددد لالبلددددد ايلالعربنددددد لذ نجددددد لصدددددعنب ل ردددددمل 
لاللغ لالع،من لال ارج ل لنربم،لنرجبلال ببل  لولبلا  ال ر،لب،للغ لال رذ ن .

ل صدددددحىلنالع،منددددد لمددددديلجرددددد  لن ددددد لحددددد،نيلالغدددددربلا ددددد غاليل ال  ددددد،ن لبدددددنيلالعربنددددد لا
نبددددددنيل ،منَّدددددد لمذ غدددددد لنل ددددددُر ل دددددد  نالالددددددىلالا ،بدددددد لب،لال نذندددددد لمدددددديلجردددددد ل لنالددددددىل
الا ،بدددد لب،لع،منَّدددد لمدددديلجرددددَ لل ددددُر لن دددد  رملمدددديلولددددبلإبعدددد، نلال صددددنَل دددديلالعددددرب ل
لالدددددراب لاللغدددددنيلالدددددويلنجمدددددبلالعدددددربلننددددد   لنرملالدددددىلنحددددد َةلاددددد،مل  للاددددديل دددددُر ل ن ن دددددبت

ل.ء26دِ  م ، نرملب، ُ لب،ل نب

نلاددددد لالددددد ا نرلرم ددددد،يل بددددد لال دددددنابلالدددددىلل منددددد لا ددددد   املاللغددددد لالعربنددددد لال صدددددنح ل
لن ددددد، يلاإل دددددالمللنجددددددبلليل  ددددد لن ددددد، يلاإل دددددالملبغنلددددددهل لننذ دددددىل ددددد   لالغددددددنملليَّ
رددددددددد ل لن دددددددددوالنعذددددددددد للذَّرددددددددد،ل لنصدددددددددَلليل  ملدددددددددحل نا دددددددددفل رددددددددد ل لمنجَّ  ادددددددددنيلمنج 

هلن   دددددولبنددددد هل لن غدددددن هلالدددددىلالجمردددددنرل لنل جدددددريلنرا لذزنا دددددهلبددددديلنجدددددبلليل نجرددددد
ل.ء27دحنثلنرن لتل لروالال ببلنج   

ددددددد،ل نُمدددددددُيل ددددددد،يلليلالعربنددددددد لال صدددددددحىل عذددددددد لال غعدددددددرلنال اددددددد حلنا  نددددددد،رل نبدددددددنيللن  
ل لبيلب،لعاالِميلولب.لللء28د اتل ، لالنحان ل لنات ،لنبلالغربن ل  لاللغ 

العربددددد للن ندددددرل لنددددديل لدددددىلولدددددبلات دددددلنبلالصدددددح  لالدددددويلن م دددددبلبدددددهل منددددد لات ب
 دددددددهلح دددددددنيل دددددددد لا ،بددددددد لالمغددددددد،  ل غدددددددد ل ذددددددد لب صددددددد،ح لالل دددددددد لنجزال دددددددهلنر نددددددددحل
ات دددددلنبلنرصددددد،ذ ه لناصددددد  ، لالل ددددد لنالمال مددددد لبدددددنيلالالمددددد لنالالمددددد ل ددددد لالجدددددرال
الدددددويلنن دددددرل لدددددىلالل ددددد،يلذ غددددده لنندددددزنيل ددددد لاتويلن عددددده لا  ددددد،الل صددددد،يل دددددوال

لعربنددددد لال صدددددحىلات دددددلنب لنندددددو بلإلدددددىلليلالع،منددددد ل لنغددددد لليل  ذدددددىل ددددد لاللغددددد لا
ل.ء29دإوالذحيلمذحذ، ،لم،لنجبللر،لميلالعذ،ن 
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ن ددددديلا ددددد   املاللرجددددد لالع،منددددد ل ددددد،يلنعغدددددنبلادددددن نلليل اللرجددددد، لالع،منددددد لل دددددو ل
لبعددددددد ل   ددددددد نل لدددددددىلاللغددددددد لالبلنغددددددد ل  م دددددددعلصدددددددنر ر،لالبرنددددددد  للنِمدددددددُيلالعجدددددددبلليَّ
ل لددددددددب لالم ادددددددد  نيلا ددددددددونالنذاددددددددرنيلمغدددددددد،  لل ددددددددرنن لاللغدددددددد، لالع،مندددددددد للددددددددز مرملليَّ
اللرجدددد، لل دددددربلإلدددددىل ردددددملالجمردددددنرلنل  دددددىلإلددددىلذادددددرلالعلدددددنملالعصدددددرن لن دددددنل ادددددرل

ل.ء30د،رنبل لن  رلتح لميلالعغال ل لىلب،ي 

نلدددددنل  مدددددد لادددددديلادددددعبل ربدددددد لإلددددددىلا  ددددد،وللغ ددددددهلال ارجدددددد لن دددددنل لللا ،بدددددد لنال عبنددددددرل
لاتن،م  ل.ء31دل غ ع لبنذذ،للمنرلاونرةلن ب   ل ناذ،لالم، ن لنالمعذنن ل لىلُمر 

حددددد،نيلالدددددبع ل ددددد لب انددددد لالغدددددريلالعادددددرنيلباددددديلحملددددد لبددددد،  لب،ل اددددديل لدددددىلللن ددددد 
اللغددددددددد لالعربنددددددددد لال صدددددددددحى لن  ددددددددد،لالم ددددددددد عمرنيلحملددددددددد لات دددددددددالملللا ،بددددددددد لب،للغددددددددد ل
الع،مندددددد  لنادددددد،نعرملبعدددددد لالموغ ددددددنيلوغ، دددددد ل،ربندددددد لمحدددددد،نلنيل غلندددددد لاتمددددددملالغربندددددد ل

نددددد  لنات دددددب،ذن  لال ددددد ل جدددددر لالال نذنددددد لإلدددددىللرج، رددددد،لالمحلنددددد لا،ل رذ دددددن  لناإلن ،ل
نبحجددددد لليلاللغددددد لالعربنددددد ل غدددددفلبندددددذرملنبدددددنيلا ذ دددددالحلال ادددددري لنال عبندددددرلالصددددد، حل
 دددددديلمادددددد، ر م لن دددددد لحدددددد،نيلبع ددددددرملليلن  ددددددولاللغدددددد لالع،مدددددد لل ا للل عبنددددددرللمودددددد،يل
محمدددددددد ل ومدددددددد،يلجدددددددداليلالددددددددويل دددددددد،ملب عرنددددددددبلبعدددددددد لالم ددددددددرحن، لب،للغدددددددد لالع،مندددددددد ل

ل.ء32دلام رحن لمنلننرلنرا ني

 ددددد،يلاللغددددد لالعربنددددد لال صدددددنح ل ددددد لالددددد رام،لالعربنددددد لتلتيلل،لدددددبللدددددوالنجدددددبل ددددد ملإ،
الحددددددنرا ل ددددددد للالددددددد رام،لالعربنددددددد لل ددددددد لن  ذدددددد،لالدددددددرا يل ع مددددددد ل لدددددددىلاللغددددددد لالع،منددددددد  ل
نالردددددد فلمدددددديلولددددددبلليلنجعدددددديلالعمدددددديلالدددددد رام ل رنددددددبلمدددددديلالجمرددددددنرللبحاددددددمللذَّردددددد،ل

لاللغ لالننمن للالم  انل لبنيلالذ،ا.لل
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لم ددددد ل لالحدددددنارل ددددد لصدددددرابلبددددد  نيلا ،ب دددددهلنذ غدددددهلب،للغددددد لالع،منددددد للنلال صددددددحىل لإيَّ
ن دددددد لاذغ ددددددملالذغدددددد، ل لددددددىلاددددددنبلنمددددددوا بلمددددددذرملمدددددديلل  دددددد،رلالع،مندددددد لنلددددددهلل ددددددب،بهل ل

،لا ب،به ل.لء33دنمذرملميلل  ،رلال صحىلنلهلان  

لل مندددددددد لصددددددددن،، لالحددددددددنارلالددددددد رام لن ددددددددحلا  ندددددددد،رلناذ غدددددددد، لالم ددددددددر ا ل نذحددددددديلذددددددددُر
لال صنح لنالمعبرة.

يل اددددددنيلللغددددد لالحددددددنارل دددددد لالددددد رام،لال ل زننذندددددد لاددددددرن ل دددددد ةلامددددد،لنذبغدددددد للللللللللل
نمددددديل دددددمذر،لا  نددددد،رلالمددددد لنفلمذرددددد،لنا ب عددددد، ل ددددديلالغرندددددبلنالنحاددددد  لن دددددنللمدددددرل
  دددددددد لزمهلال صدددددددد،ح لنح دددددددديلالبندددددددد،ي لنالمدددددددد لنفللددددددددنالمعذدددددددد،هلالاددددددددالملالمب ددددددددويل ل

 لدددددىل ،لالمددددد لالمب ولددددد لالنا دددددع لا ذ اددددد،رل  غددددد لاوندددددر المددددديل  ونر ددددد،لباودددددرةل ر نددددد  ، لنل
ل.ء34دالا، بلا    املاتل ، لنال راانبلالم رنم لنالم لن  ل  لات  عم،ي

 ،لدددددد رام،لالعربندددددد ل ، مدددددد ل لددددددىلالالمدددددد، لنالحندددددد،ةل دددددد لمن ددددددن ر، لنمدددددديلوددددددمَّلللللللل
ل لنر،لليل ح   لبعال  لبنذهلب،للغ لالعربن لال  لنحانر،لالذ،ا ل.ء35د ايَّ

ددددد،لمددددد،لب،ل ا، ددددد ل ن ددددد لار دددددب لا ددددد   املاللغددددد لالع،منددددد لل ددددد لالحدددددنار لنالمح، وددددد، لذن  
بنذمددددد،لاح   ددددد لاللغددددد لال صدددددحىللمح، وددددد، لوا ل ددددد،ببلجددددد يلننبددددد نل عدددددورلال عبندددددرل

،ل ل.ء36د يلال المنَلال ا، ن ل برلاللغ لال صحىلنا ح 

نذلمدددددالولدددددبلمددددديل ددددداليلا ذ اددددد،رلالنا دددددبلل ددددد لا ددددد   املالعربنددددد لال صدددددحىل ددددد للل
لال رام،لالعربن لللم ل ال ل ربن ل حا ل صصلالاعرا لنات ب، لنال ال   ل.

 مددددد،لزايلالجمردددددنرلبم  لدددددفلات مددددد،رلنمنلدددددنيلالدددددىلاللغددددد لالعربنددددد لال صدددددحىلنالددددد لنيل
 لدددددددىل دددددددواللذَّردددددددملن  دددددددلنيلماددددددد،  ةلالم ل دددددددال لاتجذبنددددددد لالم رجمددددددد لالدددددددىلحدددددددنارل

ل رام ل  للاللغ لالعربن لال صحى.
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الددددددبع لالددددددىلا دددددد   املدالدددددد رام،لالعربندددددد ءللمودددددد،يلذجنددددددبللن دددددد لنصدددددديلاتمددددددرل ذدددددد 
الرنحدددددد،ذ لل حغنددددددحلل دددددد افل،نددددددرلصددددددحنح ل دددددديل رنددددددحلا  دددددد ر،ذ لب،للغدددددد لالعربندددددد ل
دددد،ل دددد،لب،    مدددديل دددداليل لمددددهلدل،ددددزيلالبذدددد، ءلنبمدددد رالاللغدددد لالعربندددد لالددددويلصددددنرهلن،   

 .(37) بعثلايلمنا  هل لىلال  رن لن لنونرلا ح رامل ذ للح 
ل را مددددد،ل ربنددددد ل لدددددىلالعادددددالمددددديلولدددددبلمذرددددد،ل لدددددىل دددددبنيلالموددددد،يل ل ددددد لحدددددنيلذدددددُر

الحصددددددددرلم ل دددددددديلدح ددددددددرةلالمدددددددد رمللبدددددددد لءلب نلدددددددد لذددددددددنرلالاددددددددرنفلالددددددددويلج دددددددد ل
ا صددددن لل بدددد لالحمندددد لمدددد رالاللغدددد لالعربندددد لالددددويلنحددددثل البددددهل لددددىل علددددملالغددددنمل

لنالمب، ئلنات الحلالحمن ه.

 صدددددددنر نيللن ددددددد،يل بددددددد لالل ندددددددفل رب،لدددددددهلل للدددددددمللا دددددددبل ددددددد لحنددددددد،  لإ لم دددددددرحن ني
ب،لع،مندددددددد ل مدددددددد،لدمدددددددد،لنرا لال ددددددددغن ءلند ددددددددن لالددددددددنر لالمصددددددددريءلوددددددددمل ددددددددغ لبرمدددددددد،ل
ح دددددد،النمادددددد، رل لنالع،مندددددد ل ل  ددددددع ذ  ل دددددد،لبردددددد،ل اددددددرلن مدددددحلنا   من دددددن ،  ل ا م 

ل.ء38دومَّللذَّر،للغ لمح ن ةل  ل  لجغرا ن ر،ل لنلايل  لم  نا ، 

لل راجنددددد ن،لنالمآ ددددد للودددددمل ددددد،يل ل ددددد لذ لدددددَل ددددد لالم دددددرحن، لالانمن نددددد  للاذَّرددددد،لب،لذ دددددب 
اإلذ دددددد،ذن لالعمنغدددددد ل ل صددددددلَل ددددددوهلنجردددددد لذ ددددددريل ل  ذدددددد،لل  دددددديلال صددددددحىل ل ردددددد ل

ل.ء39دالن ، لالمذ ب لنلغ لالعربللجمعني 

 ددددبنيلالدددد رام،للنحغددددحل،،ن دددده ل دددد لادددديلمدددد،لنا ددددبل ن دددد ل ددددلبلات دددد ،ولابددددرا نملال رزندددد 
غددددنيلات دددد ،ولادددد،يلنل ددددزملالعربندددد لال صددددحىلال دددد ل ل   دددد لالدددد رام، لبدددديل اددددنيللامدددد،لن

ورا للإلب ابلات ب لال مونل ل- ،رنحلانا ل ل.ء40دإ ،  لنا 
 ،لدددددد رام،لالعربندددددد لال ددددددلنم لالذ، ددددددج ل دددددد لال دددددد لل ب دددددد ل نيل اددددددننه لن ج دددددد ل نيل

لمب،لغ  لن صنرل نيلمغ، ة لن ح ثلالجم، نرل نيلإ  ،ف.
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رلامددددد،لليل ن ندددددفلالددددد رام،لنالم دددددر ل ددددد ل علدددددنمل نا ددددد لاللغددددد لالعربنددددد  للرددددد،للودددددرلابنددددد 
 ددد لال غلدددبل لددددىلمددد،ل دددد لالذحدددنلمدددديلجمدددن لنصددددعنب ل لنولدددبل دددديل رندددحلا دددد   امل
الالمدددددددد، للالعربندددددددد للال صددددددددنح لتل عذدددددددد لمم،ر دددددددد لالذدددددددد، حللبغنددددددددرلالعربندددددددد لاللغدددددددد ل
دددد،للل مندددد ل نا دددد لاللغدددد لالعربندددد ل دددد ل ال صددددنح ل دددد لمن ددددفلحندددد،  لمعددددني لندددد ربل م،م 

دددددد،لنزندددددد ل ا عن ددددددهلل  رددددددمل نا دددددد لاللغدددددد لصددددددنيلل دددددد،ذهلمدددددديلالن ددددددنبل دددددد لات  دددددد،  لِممَّ
ل حصنله ل.ء41دالعربن لن علمر، لنن  يلإلىلر بلم  ُن

ننلحددددد لللددددد ُلالدددددبع لال نجدددددهلالدددددىلحصدددددرلالعربنددددد لال صدددددنح ل غددددد ل ددددد لات مددددد،يل
ال رامنددددد للوا ل ددددد،ببل نذددددد ل لدددددىللذَّرددددد،للغددددد ل لمددددد، لالددددد ني لن دددددوال صدددددنرلنم ردددددنمل

ل.ء42د غ  ، ئلننح لللما،  لب يلا    املاللغ لنغ صرل لىل لم، لال نيل
ددددد،ل لدددددىلمغددددد  م لالبدددددرام ل لنالمدددددونعنيلنالمدددددونع، لال حددددد ثلب،لعربنددددد ل امددددد،لنجدددددبلان  
ال صدددددنح  للنا ب عددددد، ل ددددديلاللرجددددد لالع،منددددد ل ددددد رلاإلماددددد،يلتذَّردددددملن ددددد، بنيلادددددعنب ،ل

ل.لء43د  لايلالع،لمل  ل لن  ن بنيلاللرج لالع،من 
ددددد،ل لددددددىلا ددددد   املاللغدددددد لالعربنددددد لال  صددددددنح ل ددددد للالم ددددددر لن لبنددددد َّلمددددديلال رانددددددزلان  

لمدددديلل ددددب،بل ددددعفلال لبدددد ل دددد لاللغدددد لالعربندددد لال صددددنح ل دددد ل ددددرحل الم ر دددد تلتيَّ
ال ددددددددد رنالالم بعددددددددد ل لننماددددددددديلالددددددددد  لصلبمددددددددد،لن دددددددددن هلالمعلدددددددددملمددددددددديلا ددددددددد را نجن، ل
نل دددددد،لنبل جددددددوبلال ددددددالبلذحددددددنلالمدددددد، ةلن حبددددددبرمل نردددددد، لمدددددديل دددددداليلإاددددددراارمل دددددد ل

اع،ر ملب  من لاللغ لالعربن ل ل.ء44د  لحن، رم ملن لال علمل لنا 
ن نددددددديلب ذَّدددددددهل لمذددددددد،صلمددددددديلا ددددددد   امللغ ذددددددد،لالعربنددددددد لال صدددددددنح لالب دددددددن  ل ذددددددد للل

 نجرذددددددد،لالدددددددىلات  ددددددد،ي لنليل ادددددددنيلاللغددددددد لال صدددددددحىلالب دددددددن  لالغربنددددددد لمددددددديللغددددددد ل
 لمدددديل ددددوالن بددددنيلل مندددد للالعربندددد لال صددددنح ل دددد لبذدددد، لاللغدددد لال ددددلنم للدددد ُلء45دال  ددددي

لزنيلاللغني.ال لب لنذ حلالاالملبن ن ل لن ذمن لالم 
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لليلاودددددددرةلالغذدددددددنا لناإلوا ددددددد، لن  دددددددنرلال اذنلنجنددددددد،لبددددددد، لمددددددديلل ن ددددددد لال  ددددددد،ملذدددددددُر
الصدددددددعبل ددددددد لن  ذددددددد،لالدددددددرا يل  بدددددددبلاادددددددا،يلاإل ددددددد، ةلالدددددددىلال صدددددددحىل ددددددد لن ددددددد، يل
،لل اددددننهلالذ ددددحلنالعبددددثل اإل ددددالملالم ددددمن  لنالمر ندددد ل ل غدددد للصددددبح لمندددد اذ ،ل  ددددنح 

ر ن ل ل  دددددال ل ددددديلال ن دددددبلامددددد،لب،ل رااندددددبلنال جددددد،نزل لدددددىلالغنا ددددد لالذحننددددد لنالصددددد
 حددددددد وذ،ل ددددددد،بغ ،ل ددددددد لا ددددددد   املاللرجددددددد، لالع،منددددددد لمددددددديل ددددددداليلات مددددددد،يلال رامنددددددد ل ل

ل.ء46دنبع لالبرام لالحنارن 
لو،ذن ،لالا    املالالم، لالعربن لال صنح لالا، ع لنالم  انل لبنيلالذ،اال

لاذعدددددددزايلالالمددددددد لن ددددددد ملار ب، رددددددد،لب صدددددددنل لالالمددددددد، لمعرن ددددددد لاتصددددددديلم  انلددددددد ل إيَّ
ا  دددد عم،ي لليال ددددد ملا صددددد،لر،لب  ددددرةللغننددددد لمعرن ددددد  ل لنغددددفللودددددرهل ذددددد ل عدددددرن ل
مدددد لنلر،للالذحددددرافل دددديلنصددددد هلاتصددددل  لبدددديلنعر ددددر،للل ذددددد،  لمودددديلل  دددد لاادددددم ل

ل.ء47دال  لا،ذ ل  لحل لىلالحم،مللنلبن لال ،ر ل

ا نمللذددددددنال دددددديلاددددددننبلالالمدددددد ل دددددد لا  دددددد عم،يلبغنلددددددهلليل لاوددددددرةل ددددددر  لن دددددد،يلإبددددددرل
ال رانددددبل دددد لاللغدددد لناددددنيل ذدددد لل لردددد،ل دددد، ةلمدددديلالعدددد، ا لاللغنندددد  لنمدددد،لن ددددر ل دددديل
 لدددددبلالعددددد، ةل ددددد لاللغددددد، لات دددددُر لننعددددد تل،رنب ددددد،ل،ندددددرلمددددد لنفل ل  ددددد رنَلإلندددددهلاْلوايل

ل.ء48دن  عورلاتل ذ ل  لذ غهل

نيلالالمدددددد ل صددددددنح  لليلناددددددنيلا دددددد عم،يلالعددددددربلنواددددددرلالغزننذدددددد ل وددددددمل المدددددد لادددددد
المنونحلبعربن رمللر،لاونر ا للنللاورلميلا  عم،لرملم،لبمعذ، ، ل
ل.ء49د

ل دددددم،بلالمددددد، ل،ندددددرلم لن ددددد  لنمددددديل ذددددد،ل ادددددنيلالم دددددر ةل،ندددددرل  ددددد،تويللحن،ذ ددددد،ل مددددد ؛
 صدددددددنح  لإواللدددددددملن عن  ددددددد،لال دددددددمب لنال دددددددمبلن عدددددددن لالالمددددددد، لنن ل رددددددد،لمددددددديلاودددددددرةل



 

 285  |مجلة مداد اآلداب 

 دراسة تحليــــــليـّــة أهمية استخدام اللغة الفصيحة في الدراما العربية

 

لال صددددددنَلنولددددددبلار ددددددنال  ا دددددد عم،لر، لنن ن  ردددددد،ل دددددد لالحندددددد،ةلالعملندددددد ل لددددددىلالم دددددد ُن
ل.ء50د م،بلالم لدالجرا ءلب   لميلالم لالذ ال

 ،لغرابدددددد لإوا ل دددددد ل ليل اددددددنيلالاددددددددددددددددلم لنحادددددددددددددددن  لليال لن رددددددرلمعدذددددددد، ، ل  ح دددددد، ل
بدددددد ل لنحددددددبل دددددد لمعر  ردددددد،لإلددددددىلليل ذ ددددددرل دددددد لا ددددددبلاللغدددددد لالنا ددددددع  لنالددددددونحلالعرل

ل.ء51داإل،رابل  لالالم، ل

امدددد،لنصددددفلالجدددد،ح للبصددددراح لالل دددد لالغرنددددبللددددنالب صددددنَلبغنلددددهل الل دددد لالغرنددددبل
، ل.ء52د لنال صنح 

نبردددددوالالصددددد  ل ددددد،يللبدددددنل ددددداليل ددددد لبددددد،بل منندددددزلالادددددالمال ن ل ندددددرل ددددد لالمعددددد،ذ لإوال
 فلا ددددد ار  ل ردددددرا  لناتل ددددد، لإوالاج دددددر؛ ل  دددددرا  لن ل ندددددرل نمددددد،للجنددددد لل  دددددهلإوال ددددد

معذددددد،ه لن ل ددددد ل،رابددددد لالمعذدددددىلإ لإوالادددددرفلل  دددددهلمدددددبلن دددددن لالمغدددددُز لن ردددددنرل
ل.ء53د المغص 

لالغرابددددد لل ددددد ل لددددد لا ددددد عم،يلالالمددددد ل ددددد ل عددددد،رفلل ددددديلاللغددددد للنل مددددديل دددددوالن بدددددنيلليَّ
 ذ، ددددددنر،ل دددددد لم عدددددد،رفلات بدددددد، لمودددددديلال دددددد، نرلا ددددددملالرددددددالي لنمودددددديل ا ادددددد لبمعذددددددىل

 دددددددنيل ن دددددددىلبددددددديل مدددددددرل الالمددددددد، لمدددددددياج مدددددددب لنا رذغعدددددددنالبمعذدددددددىل  ر دددددددنا لن دددددددوهل
الذحدددددنيلحدددددنيل دددددغ لمددددديلالحمددددد،رلناج مدددددبلالذددددد،ال لندددددهل غددددد،يللردددددملمددددد،لامل ا اددددد  امل

ل.ء54د ل لام،ل ا ا نيل لىلويلجذ لا رذغعنال

ل

ل

ل



 

 والعشرون السابعالعدد  | 286

 م.د. علي حاتم خليل
 

للل- ، م ل -
ل  ل ، ددددددددم ل وهلالرحدددددددددل لاللغنن  للل صلل ملالذ ،  لال  ل نصل لإلنر،لبم،لن   ا

ل صددددددنح ل نحدددددد لالاددددددعنبلالعربندددددد لن نوددددددحلصددددددال رملن غددددددنيلإيلاللغدددددد لالعربندددددد لا .1
لرناب رملال نذن لنالوغ، ن لنا ج م، ن ل.

لاللغدددددد ل .2 دددددد،لنجددددددبلا   مدددددد،ملنا   ذدددددد، لب ر ندددددد لم دددددد ُن لادددددد لناددددددنيلالحددددددنارلذ،جح 
لميلات ب،بلالر ن  للل ايلالحنارلنجن ل ليل  لالج،ذبلاللغني.ل  تتيَّ

لمددددديلالعنامددددديلالمرمددددد لنالمغنمددددد، لات ، .3  دددددن للذجددددد، لاددددديلمموددددديلإجددددد، ةلاللغددددد لإيَّ
  ح و ،لن را ة لنا ،ب  لن ن ن  ،.ل

لمناجرددددد لالوغ، ددددد، لالر امددددد للإلذ ددددد،يلنالمج مدددددبل ، مددددد ل لدددددىلل ددددد،الالحدددددنارل .4 إيَّ
 الر، ف.ل

ل،ندددددددد،بلاللغدددددددد لالعربندددددددد لال صددددددددنح لندددددددد  يلالددددددددىلاذ ادددددددد،رلاللرجدددددددد، لالع،مندددددددد ل .5 إيَّ
لادددديلبلدددد ل ربدددد لن دددد،لندددد  يلالددددىلليَّ ذدددد  لل م،لددددهلبلرج ددددهلالع،مندددد لنالمحلندددد للادددديلبلدددد لِممَّ

 ال ارج لِممَّ،لنصعبل لىلب،  لالبل ايلالعربن ل رمه.
 دددرنرةلا ددد   املالالمددد، لالم  انلددد لالم لن ددد لنالاددد، ع ل ددد لا  ددد عم،يلبدددنيلالذددد،ا ل .6

نا ب ع، ل يلالالم، ل،نرلم لن  ل  لا   عم،يلمويلال ، نرلالرالي لنُ ُ ُناالات   ل
 نا رذغعنالبمعذىل  ر نا.نمويل ا ا لبمعذىلاج مبل

 دددددرنرةلا ددددد عم،يلاللغددددد لالعربنددددد لال صدددددنح لالمن دددددرةلنالب دددددن  لنا ب عددددد، ل ددددديلل .7
 .الع،من لالمب ول ل  لال رام،لالعربن 

نجدددددبل لدددددىلنزارةلالوغ، ددددد لناإل دددددالملم ،بعددددد لات مددددد،يلال ذنددددد لمددددديلذ،حنددددد ل دددددالم ل .8
 ا وا ن للنلالم رحن .اللغ لالعربن ل نا للا،يلولبل  لال رام،لال ل زننذن للنل

دددددد،ل دددددد لاْلنذدددددد ل .9 لالدددددد رام،لالعرا ندددددد  لن صنص   ذدددددد،بل ددددددعفلملحددددددن ل دددددد لم دددددد ُن
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لبعددددددد لات مددددددد،يلال رامنددددددد لل ل ر غددددددد لالدددددددىل  ات ندددددددرةل لبددددددديلنصددددددديلاتمدددددددرلالدددددددىلليَّ
لاللرجدددددد لالع،مندددددد  لن نددددددرل لندددددديل لددددددىلولددددددبلالعمدددددديلالدددددد رام لالددددددويل ددددددر ل م دددددد ُن

 يلد ،نرناءل.م لم ل 2021 لىلإح ُلالغذنا لال  ، ن ل  ل ،مل
لالددددد رام،لال دددددلنم ل صدددددلَلتلتيل ادددددنيلم ر ددددد لل مدددددرا لامددددد،ل ددددد لم ر ددددد ل .10 إيَّ

 الاعب.
 

 الهوامش
                                      

ءلمعجدددددددملمغددددددد،ننالاللغددددددد اللحمددددددد لبددددددديل ددددددد،رالبددددددديلزارنددددددد، لالغزننذددددددد لالدددددددرازي للبدددددددنلالح دددددددنيل1د
ل- دددددددددددل1399 ددددددددددء ل حغندددددددددحال بددددددددد لال ددددددددددالملمحمددددددددد ل ددددددددد،رني لال ارلال ادددددددددرل ل395دالم دددددددددن ىال

 4/506ملم، ةلدل صَءل/1979
ددددددح،ريلالم ددددددنل2د ُ ددددددِلملالُعددددددُن ب لالصن  ىلءلاإلب،ذدددددد ل دددددد لاللغدددددد لالعربندددددد لاللبددددددنلالمذددددددورلُ ددددددُلم لبدددددديلمن
ل- .لصددددددال لجددددددرارلل- .لذصددددددر ل بدددددد لالددددددرحميلل- دددددددء ل حغنددددددحال .ل بدددددد لالاددددددرنمل لن دددددد ل511د

ل-م دددددددغ لل- .لج، دددددددرللبدددددددنلصددددددد ن  لنزارةلال دددددددراثلالغدددددددنم لنالوغ، ددددددد لل- .لمحمددددددد لح ددددددديل دددددددنا ل
 1/41م/ل1999ل- دلل1420 ل1 ل ذ ل م،ي ل 

ذ ددددددنرلءللل دددددد،يلالعددددددربلالمحمدددددد لبدددددديلماددددددرملبدددددديل لددددددى للبددددددنلال  ددددددي لجمدددددد،يلالدددددد نيلابدددددديلم3د
هلل1414ل-ل3بندددددددرن  ل ل– ددددددددء ل ارلصددددددد، رل711اتذصددددددد،ريلالرنن عدددددددىلاإل رنغدددددددىلدالم دددددددن ىال

ل.544/ل2 لم، ةلد صَء ل/د
ل.34ءل نرةلالغصص لميلاْلن ل/4د
ءلنذ ددددددراللنامددددددبلاتذددددددنارلالبرندددددد لن ددددددنا بلات ددددددرارلاتورندددددد للاددددددر لالدددددد رةلالم ددددددن ل دددددد ل غدددددد ل5د           

 ددددددددددءل ل1118 ددددددددد،لملال ددددددددد ،رنذ لالحذبل دالم دددددددددن  للال ر ددددددددد لالمر دددددددددن لالمحمددددددددد لبددددددددديللحمددددددددد لبدددددددددي
ل.7/ل2 ل/2م لم    لال ، غنيلنما ب ر، ل ماح ل 1982

ل.ل7 6 لص1ءللمنجزلالبال، الاإلم،ملمحم لال ، رلبيل ،انرل لالم بع لال نذ ن ل 6د
ءلنذ ددددددرلالادددددد،  لالاددددددعريل دددددد لمبحودددددد لال صدددددد،ح لنالبال،دددددد ل ل . ندددددد لمحمدددددد لاددددددب،نب لاددددددبا لل7

ل.https://www.alukah.net › literature_languagلمغ،يالاتلنا لراب لا
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ءلالمعجدددددددملالن دددددددن لالمجمدددددددبلاللغددددددد لالعربنددددددد لب،لغددددددد، رةلدإبدددددددرا نملمصددددددد  ىل/للحمددددددد لالزنددددددد، ل/ل8د
ل.1/282ح،م ل ب لالغ، رل/لمحم لالذج،رء ل ارلال  نة/

 ددددددءل1424ءلمعجدددددملاللغددددد لالعربنددددد لالمع،صدددددرةال للحمددددد لم  ددددد،رل بددددد لالحمنددددد ل مدددددرلدالم دددددن ىال9د
ل.1/77م/ل2008ل- دلل1429 ل1بم ،  ةل رنحل ميل  ،لملالا ب ل 

ءلنذ دددددددددرالالبذددددددددد، لال را ددددددددد ل ددددددددد لالرا ندددددددددنلنال ل زندددددددددنيلا ددددددددد ل لر ددددددددد، ل ارلال ادددددددددرلالعربددددددددد ل10د
ل.35الغ، رة/

ءلمبدددددد، ئل دددددد لذ رندددددد لالاددددددعرلنالجمدددددد،ياللبددددددنل بدددددد لالددددددرحميلابدددددديل غندددددديلال دددددد، ري لالذدددددد، يل11د
 .337مل/1997ات ب ل 

الم صدددددددددددديل دددددددددددد لات بالالدددددددددددد ا نرلمحمدددددددددددد لال ددددددددددددنذج ل ل ارلالا ددددددددددددبلالعلمندددددددددددد لءلالمعجددددددددددددمل12د
تلنذ دددددرالمبددددد، ئل ددددد لذ رنددددد لالادددددعرلنالجمددددد،يال را ددددد اللبدددددنل بددددد لالدددددرحميلابددددديل1/436بندددددرن /

 .337م/1997 غنيلال ، ري لالذ، يلات ب ل 

ءل دددددديلال حرنددددددرلالعربدددددد ل ددددددناب هلنلذم، ددددددهلالمحمدددددد لصدددددد،لَلالاددددددذ   ل ارلاتذدددددد لالللذاددددددرل13د
ل.205م/ل2001ل- دلل1422ال عن ن ل/لح، يلال بع لالال ،م  لل-لنال نزنب

ءللنذ ددددرال رامدددد،لالم دددد،برا لن  دددد،ن،لالرنندددد لالن ذندددد لال .ل  دددد، للحمدددد لالبذدددد، لالعربدددد لللذاددددرل14د
تلنذ رالذدددددد لم  ددددددر لإويللذدددددد لذ،  ا صدددددد،ملبصددددددنل ل لات لددددددالللذاددددددرلل130/ل2019نال نزنددددددبل 

ل.19م/2010نال نزنبلاإل الم  

ل2/115اللغ  لابيل ،را لمص رل ،بح/لءلمغ،ننا15د

ءلالغدددددد،منالالمحددددددن المجدددددد لالدددددد نيللبددددددنل دددددد، رلمحمدددددد لبدددددديلنعغددددددنبلال نرنزآبدددددد، ُلدالم ددددددن ىال16د
 ددددددددددء ل حغندددددددددحالما دددددددددبل حغندددددددددحلال دددددددددراثل ددددددددد لم   ددددددددد لالر ددددددددد،ل  لإادددددددددرافالمحمددددددددد لذعدددددددددنمل817

ل- ددددددلل1426 ل8لبذددددد،ي ل ل–العر  نن ددددد  لم   ددددد لالر ددددد،ل للل ب، ددددد لنالذادددددرلنال نزندددددب لبندددددرن ل
 .381م/ل2005

 .14/218ءلل ،يلالعرب لابيلمذ نر لمص رل ،بح/17د
 .34ءل نرةلالارف اْلن ل18د

ءلالحددددددنارل دددددد لالغددددددرايلالاددددددرنملنال ددددددذ لالذبنندددددد الذ،صددددددرلبدددددديل ددددددعن لبدددددديل ددددددنفلال ددددددنف ل ارل19د
ل.3م/2018اتمي ل
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 تلنذ ددددددددر13م/ل2007ءلل بلالحددددددددنارلال .ل بدددددددد لالعزنددددددددزلال ندددددددد،  لمذاددددددددنرا لنزارةلالوغ، دددددددد  20د
ارلالغرآذددددد ل ددددد ل دددددن ل دددددنرةلاتذعددددد،مل را ددددد لمن دددددن ن ل لاللحمددددد لمحمددددد لالادددددر ،ني لل ددددد ،وللحدددددنلا

ل.4ال   نرلن لنملالغرآيلالما،ربلبج،مع لاتز رلنج،مع لالغصنم/
ءلوغ، دددد لالحددددنارل دددد لاإل ددددالمل را دددد لنصددددد ن ل حلنلندددد لذغ ندددد ال ردددد هلال  ددددنري لالمجلددددد لاتنيل21د

ال را ددددددددددددددددد، لاإل دددددددددددددددددالمن لنالعربنددددددددددددددددد لمددددددددددددددددديلالعددددددددددددددددد  لالرابدددددددددددددددددبلنالوالودددددددددددددددددنيللحنلنددددددددددددددددد لالنددددددددددددددددد ل
 .546للبذ،  ا  اذ رن /

ل.1/385ءلالمعجملالم صيل  لات بالال ا نرلمحم لال نذج  لمص رل ،بح/22د
ءلنذ دددددددرالالددددددد رام،لاتجذبنددددددد لناذحرا ددددددد، لالمدددددددرا غنيلال دددددددلنان ال .لمصددددددد  ىلصددددددد،برلالذمدددددددر ل23د

ل.2016/123العرب لللذارلنال نزنب 
 .124ءللنذ رالالمص رلذ  ه/24د

 ددددددءل  ارل1407ءلنذ دددددرال را ددددد، ل ددددد ل غدددددهلاللغددددد ال .لصدددددبح لإبدددددرا نملالصددددد،لَلدالم دددددن ىال25د
 .360م/1960ل- دل1379 لل1العلملللمالننيل ل 

ل.2/615 ،بح/لءلالمعجملالم صيل  لات بالال ا نرلمحم لال نذج  لمص ر26د

 ل6ءل صددددددددنيل دددددددد ل غددددددددهلالعربندددددددد ال .لرم دددددددد،يل بدددددددد لال ددددددددناب لما بدددددددد لال دددددددد،ذج لالغدددددددد، رة ل 27د
 .424م/1999ل- د1420

 .424ءللالمرجبلذ  ه/28د
ءللنذ دددددددرال ددددددديلالمغددددددد،يلالصدددددددح  ل ددددددد لل بل دددددددهلح دددددددنيال .ل بددددددد لالعزندددددددزلادددددددرفل الرن ددددددد ل29د

 .126المصرن لالع،م لللا ،ب/

ءل دددددد،رنعلاْل ابلالعربندددددد ل دددددد لالغددددددريلال ، ددددددبل اددددددرلنالربددددددبلاتنيلمدددددديلالغددددددريلالعاددددددرنيالرزحل30د
ل– ددددددددءل ارلالمادددددددرحل1346ادددددددن نلدالم دددددددن ىاللاهلبددددددديلنن دددددددفلبددددددديل بددددددد لالم دددددددنَلبددددددديلنعغدددددددنب

ل.3/39بنرن ل ل 

ل- دددددددددددددددددل1420ءلل دددددددددددددددد لات بلالحدددددددددددددددد نثلال مددددددددددددددددرلال  ددددددددددددددددن   ل ارلال اددددددددددددددددرلالعربدددددددددددددددد ل 31د
ل.2/49م/2000

ل- دددددددل1428ءلنذ ددددددرالذادددددد ةلالذوددددددرلالحدددددد نثلن  ددددددنرهال مددددددرلال  ددددددن   ل ارلال اددددددرلالعربدددددد  ل32د
 .168مد/2007

ل
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ربددددد لالحددددد نثلم دددددر لمن دددددنيلحذددددد،لالر وايللذدددددنرلءلنذ دددددرالالددددد رام،لالذ ددددد، ن ل ددددد لالم دددددر لالع33د
 .Al manhal 2013 83م ح  ل

ءلنذ دددددرالا ددددد را نجن لا  صددددد،يلالوغددددد،  ل ددددد لالددددد رام،لالم ل دددددال لال ل زننذنددددد لالعربنددددد لا را ددددد ل34د
 .81 ل2014/80 حلنلن لمغ،رذ الا م، نيل ب لالح،  ل ل ارل،ن ا ل 

حدددد نثلم ددددر لمن ددددنيلحذدددد، لمصدددد رل دددد،بحلءلنذ ددددرالالدددد رام،لالذ دددد، ن ل دددد لالم ددددر لالعربدددد لال35د
/83. 

ل-برا دددددد ل لا رنذدددددد لبلذدددددد  نر ل- لل–ءلم دددددرحن، ل ربندددددد لمصددددددرن لمدددددديل صدددددديلناحددددد ل لاددددددريل36د
 .200انم،يلالانبريل/

 .22م/2010ءل ربلبعننيلالزر ، ال ،ل لبيلو،مرلال بع  لال ارلالن ذن لالج ن ة ل37د

 جمدددددددددددد، يل204العدددددددددددد  لءللالذجددددددددددددنملمدددددددددددديلالددددددددددددن  ةلالددددددددددددىلالممدددددددددددد،  لمجلدددددددددددد لال نصدددددددددددديلويل38د
ل.68م/1993ل- د1414اْل رة 

ل.68ءللالمص رلذ  ه/39د
ل.713/11-706 لات  ا ل14ءلنذ رلالمجل لمجمبلاللغ لالعربن لب،لغ، رةلدلالمجل 40د

ءلنذ ددددددرلالالدددددد رام،لنالم ددددددر ل دددددد ل علددددددنملالعربندددددد لللذدددددد، غنيلبغنر دددددد، للالب،حودددددد ال بدددددد لاددددددذنب ل41د
  arabia.com-a-www.mراب لالمن بلا لا رنذ ل

ل.2016/30  نر ،احمزهلالجب،ل  ل-مب،  ر،ل–ءلنذ رالاللغ لاإل المن لم رنم،ل42د
نذ دددددددددددددرالصدددددددددددددح ذ،لناللغددددددددددددد لالعربنددددددددددددد  لصدددددددددددددحن  لالبنددددددددددددد،يلاإلم،را نددددددددددددد ل لمن ددددددددددددد، لرااددددددددددددد لءل43د

 www. Albayan.aeمل لراب لالمغ،ي23/4/2013، نر 
ءلنذ ددددددراللوددددددرلا دددددد   املالدددددد رام،لال علنمندددددد ل دددددد ل دددددد رنال نا دددددد لاللغدددددد لالعربندددددد ل دددددد ل حصددددددنيل44د

 .202 ،لب، لالصفلالع،ارلات ،  ل لمنيلالا يل لنلبذ،ل ذن  ل/
م،ل ددددددددال لذ  دددددددد ل عدددددددد،يلل   دددددددد،يلاالدددددددد ا نرل بدددددددد لال  دددددددد، لذجلدددددددده ل غدددددددد نمل .لمنذدددددددد لءلالدددددددد را45د

ل.68 67م/2010 ل1م  ،ر  ،لملالا ب ل 
ءلنذ ددددددرالالغذدددددددنا لال  ددددددد، ن لن  ونر ددددددد،ل لدددددددىلالمج مددددددبلالعربددددددد ال .لادددددددرمل لددددددد لحددددددد،   ل ارل46د

ل.157م/ل2015اتر ي ل-الجذ، رن لللذارلنال نزنبل

https://www.google.com.sa/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%87%D8%A8%D8%A9+site:www.m-a-arabia.com&biw=1366&bih=653&sa=X&ved=2ahUKEwikktOR8v3tAhVCmqQKHX8eD-8QrQIoAnoECAIQAw


 

 291  |مجلة مداد اآلداب 

 دراسة تحليــــــليـّــة أهمية استخدام اللغة الفصيحة في الدراما العربية

 

  

  ل ل .ل رددددددد ل لنددددددديلزانددددددد ل ل ارلمادددددددنيلللذادددددددرلنال نزندددددددب لءللالعربنددددددد لبدددددددنيلال غرندددددددبلنال رننددددددد47د
ل.26اتر ي ل/ل–م ل2006 م،يل 

 .27م.ال1952ءللمن نغىلالاعرلابرا نمللذنا لما ب لاتذجلنلالمصرن  لالغ، رة ل48د
ءلاإلن ددددد، ل ددددد ل لدددددنملالبال،ددددد المحمددددد لبددددديل بددددد لالدددددرحميلبددددديل مدددددر للبدددددنلالمعددددد،ل  لجددددداليل49د

 دددددددء ل حغنددددددحاللمحمدددددد ل739نفلب  نددددددبل ماددددددحليدالم ددددددن ىالالدددددد نيلالغزننذدددددد لالادددددد، ع  لالمعددددددرل
ل3/1/27بنرن ل ل- ب لالمذعمل  ،ج  ل ارلالجنيل

نذ دددددرال دددددرلال صددددد،ح ا ب لاهلبددددديلمحمددددد لبددددديل دددددعن لابددددديل دددددذ،يلال  ددددد،ج ل ل ارلالا دددددبلل(50) 
تلنذ دددددرالاإلادددددد،را لنال ذبنرددددد، ل دددددد ل لدددددملالبال،دددددد اللبدددددنلالح دددددديل66م/ل1982العلمنددددد  لبنددددددرن  ل
بددددديل لددددد لالمعدددددرنفلب،ل دددددن لالادددددرنفلالجرجددددد،ذ  ل حغندددددحل بددددد لالغددددد، رلح دددددي لل لددددد لبددددديلمحمددددد 

تلنذ ددددددرل لددددددنملالبال،دددددد لالبندددددد،يلنالمعدددددد،ذ لنالبدددددد نباللحمدددددد ل9ل–ل8مل/1997ما بددددد لاْل اب لالغدددددد، رة
ل.20 د/1371بيلمص  ىلالمرا، لالم ن ى ل ارلالا بلالعلمن لبنرن لال

محمددددددد لمحمددددددد لمدددددددددددددن ىلما بددددددد للءل صددددددد، صلال رااندددددددبل ار ددددددد ل حلنلنددددددد للم ددددددد، يل لدددددددما ل .51د
 لننذ ددددددددرالبغنددددددد لاإلن ددددددد، لل ل ددددددددنصلالم  ددددددد، ل ددددددد ل لددددددددنمل65 ل64 لبدددددددالل ددددددد،رنع/لل7ن بددددددد  ل 

 .13/ل1م ل/2005البال، ل ل ب لالم ع،يلالصعن يلل لما ب لاْل اب لالغ، رة ل
ءلالبندددددد،يلنال بنددددددنيال مددددددرنلبدددددديلبحددددددرلبدددددديلمحبددددددنبلالاذدددددد،ذ لبدددددد،لن   لاللنودددددد  للبددددددنل ومدددددد،ي لل52

 .1/299 د/ل1423 دء ل ارلنما ب لالرالي لبنرن  255ب،لج،ح لدالم ن ىاللالارنر
الصدددددذ،  نيللبدددددنل ددددداليلالح ددددديلبددددديل بددددد لاهلبددددديل دددددريلبددددديل دددددعن لبددددديلنحندددددىلبددددديلمردددددرايللل(53)

 دددددددددء ل حغنددددددددحال لدددددددد لمحمدددددددد لالبجدددددددد،نيلنمحمدددددددد للبددددددددنلال  دددددددديل395الع دددددددداريلدالم ددددددددن ىالذحددددددددنل
ل.60 د/ل1419بنرن  ل–إبرا نم الما ب لالعذصرن ل

 ل1ءلنذ ددددددرالمددددددنجزلالبال،دددددد الاإلمدددددد،ملمحمدددددد لال دددددد، رلبدددددديل ،اددددددنرل لالم بعدددددد لال نذ ددددددن ل 54د 
.تلنذ دددددرالات دددددنيلادددددر ل ل دددددنصلم  ددددد، لالعلدددددنمالإبدددددرا نملبددددديلمحمددددد لبددددديل رباددددد،هل7بدددددالل ددددد،رنعل/

 ددددددددددء  حغنحال بدددددددد لالحمنددددددددد ل ذدددددددد اني  ارلالا دددددددددبلالعلمنددددددددد  لل943 صدددددددد،ملالددددددددد نيلالحذ دددددددد لد ال
ل.1/164لبذ،ي/ل–بنرن ل

ل

ل

ل
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 المصادر والمراجع
 : القراف الكريملن  ل
ل: الكتب العربيةو،ذن ،
دددددح،ري ل حغندددددحال .ل بددددد لالادددددرنمل .1 ُ دددددِلملالُعدددددُن ب لالصن اإلب،ذددددد ل ددددد لاللغددددد لالعربنددددد لالُ دددددُلم لبددددديلمن

 .لج، ددددددرلل- .لمحمدددددد لح دددددديل ددددددنا لل- .لصددددددال لجددددددرارلل- .لذصددددددر ل بدددددد لالددددددرحميلل- لن دددددد ل
ل- دددددددددلل1420 ل1 ددددددددل ذ ل مدددددددد،ي ل ل-م ددددددددغ لل-لبددددددددنلصدددددددد ن  لنزارةلال ددددددددراثلالغددددددددنم لنالوغ، دددددددد ل

لم.ل1999
لوددددددرلا دددددد   املالدددددد رام،لال علنمندددددد ل دددددد ل دددددد رنال نا دددددد لاللغدددددد لالعربندددددد ل دددددد ل حصددددددنيل ،لبدددددد، ل .2

الصدددددفلالع،ادددددرلات ، ددددد ل لمدددددنيلالا ددددديل لنلبذددددد،ل ذنددددد  لالمجلددددد لاتر ذنددددد ل ددددد لالعلدددددنملال ربننددددد ل ل
 م.2009 3 لالع  5مجل 

 مل.ل2007مذانرا لنزارةلالوغ،   لل بلالحنارلال .ل ب لالعزنزلال ن،   .3
ا ددددد را نجن لا  صددددد،يلالوغدددددد،  ل ددددد لالدددددد رام،لالم ل دددددال لال ل زننذنددددد لالعربندددددد لا را ددددد ل حلنلندددددد ل .4

 .2014مغ،رذ الا م، نيل ب لالح،  ل ل ارل،ن ا  لاتر يل 
اإلادددد،را لنال ذبنردددد، ل دددد ل لددددملالبال،دددد اللبددددنلالح دددديل لدددد لبدددديلمحمدددد لبدددديل لدددد لالمعددددرنفلل .5

 .لم1997 ل حغنحل ب لالغ، رلح ي لما ب لاْل اب لالغ، رةالجرج،ذ لب،ل ن لالارنف
ات دددددددنيلادددددددر ل ل دددددددنصلم  ددددددد، لالعلدددددددنمالإبدددددددرا نملبددددددديلمحمددددددد لبددددددديل رباددددددد،هل صددددددد،ملالددددددد نيل .6

 لبذ،ي.ل– دء ل حغنحال ب لالحمن ل ذ اني ل ارلالا بلالعلمن  لبنرن لل943الحذ  لد ال
اددددددرلنال نزندددددبلاإل المدددددد  لالغدددددد، رةللذددددد لم  ددددددر لإويللذددددد لذ،  ا صدددددد،ملبصددددددنل ل لات لدددددالللذ .7
 م.2010 
اإلن ددددد، ل دددددد ل لدددددنملالبال،دددددد المحمدددددد لبددددديل بدددددد لالدددددرحميلبدددددديل مددددددر للبدددددنلالمعدددددد،ل  لجدددددداليل .8

 ددددددددء ل حغندددددددحاللمحمددددددد ل739الددددددد نيلالغزننذددددددد لالاددددددد، ع  لالمعدددددددرنفلب  ندددددددبل مادددددددحلدالم دددددددن ىال
 م.1993ه_1414 3بنرن ل ل- ب لالمذعمل  ،ج  ل ارلالجنيل

م  ددددد، ل ددددد ل لدددددنملالبال،ددددد ل ل بددددد لالم عددددد،يلالصدددددعن يلل لما بددددد لبغنددددد لاإلن ددددد، لل ل دددددنصلال .9
 م.2005اْل اب لالغ، رة ل

البذددددددددد، لال را ددددددددد ل ددددددددد لالرا ندددددددددنلنال ل زندددددددددنيلا ددددددددد ل لر ددددددددد، ل ارلال ادددددددددرلالعربددددددددد لالغددددددددد، رة ل .10
 م.ل1988

البنددددددد،يلنال بندددددددنيال مدددددددرنلبددددددديلبحدددددددرلبددددددديلمحبدددددددنبلالاذددددددد،ذ لبددددددد،لن   لاللنوددددددد  للبدددددددنل ومددددددد،ي ل .11
  د.ل1423 دء ل ارلنما ب لالرالي لبنرن  255الالارنرلب،لج،ح لدالم ن ى
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 دددددد،رنعلاْل ابلالعربندددددد ل دددددد لالغددددددريلال ، ددددددبل اددددددرلنالربددددددبلاتنيلمدددددديلالغددددددريلالعاددددددرنيالرزحل .12
ل– ددددددددءل ارلالمادددددددرحل1346اهلبددددددديلنن دددددددفلبددددددديل بددددددد لالم دددددددنَلبددددددديلنعغدددددددنبلادددددددن نلدالم دددددددن ىال

ل.3بنرن ل ل 
 رددددد هلال  دددددنري لالمجلددددد لاتنيلوغ، ددددد لالحدددددنارل ددددد لاإل دددددالمل را ددددد لنصددددد ن ل حلنلنددددد لذغ نددددد ال .13

م لحنلنددددددددددددد لالنددددددددددددد لال را ددددددددددددد، لاإل دددددددددددددالمن لنالعربنددددددددددددد ل2018مددددددددددددديلالعددددددددددددد  لالرابدددددددددددددبلنالوالودددددددددددددني 
 .546للبذ،  ا  اذ رن /

لحددددددنارلالغرآذدددددد ل دددددد ل ددددددن ل ددددددنرةلاتذعدددددد،مل را دددددد لمن ددددددن ن للاللحمدددددد لمحمدددددد لالاددددددر ،ني لا .14
 ددددددرلنج،معدددددد لالغصددددددنم لج،معدددددد لالادددددد،ر  ل لل دددددد ،ولال   ددددددنرلن لددددددنملالغددددددرآيلالمادددددد،ربلبج،معدددددد لاتزل

 م.1428
 ل ارلاتمدددديلالحددددنارل دددد لالغددددرايلالاددددرنملنال ددددذ لالذبنندددد الذ،صددددرلبدددديل ددددعن لبدددديل ددددنفلال ددددنف .15

 م.2018/ .  
 صدددد، صلال راانددددبل ار دددد ل حلنلندددد للم دددد، يل لدددددما ل .لمحمدددد لمحمدددد لمددددددددددن ىلما بدددد لن بددددد  ل .16
  ل65 ل64 لبالل ،رنع/لل7 

 دددددددءل  ارلالعلدددددددمل1407صددددددد،لَلدالم ددددددن ىال را دددددد، ل دددددد ل غددددددهلاللغددددددد ال .لصددددددبح لإبددددددرا نملال .17
 م.1960ل- دل1379 لل1للمالننيل ل 

الدددددددد رام،لاتجذبندددددددد لناذحرا دددددددد، لالمددددددددرا غنيلال ددددددددلنان ال .لمصدددددددد  ىلصدددددددد،برلالذمددددددددر لالعربدددددددد ل .18
 .2016 ل1للذارلنال نزنب لمصر ل 

 رامددددد،لالم ددددد،برا لن  ددددد،ن،لالرننددددد لالن ذنددددد لال .ل  ددددد، للحمددددد لالبذددددد، لالعربددددد لللذادددددرلنال نزندددددبل .19
 م.2019مصر ل ل

الددددد رام،لالذ ددددد، ن ل ددددد لالم دددددر لالعربددددد لالحددددد نثلم دددددر لمن دددددنيلحذددددد،لالر وايللذدددددنرلمددددد ح  ل .20
Al manhalم.2013 ل 

الددددددددد رام،ل دددددددددال لذ  ددددددددد ل عددددددددد،يلل   ددددددددد،يلاالددددددددد ا نرل بددددددددد لال  ددددددددد، لذجلددددددددده ل غددددددددد نمل .لمنذددددددددد ل .21
 .م2010 ل1م  ،ر  ،لملالا ب لمصر ل 

الددددد رام،لنالم دددددر ل ددددد ل علدددددنملالعربنددددد لللذددددد، غنيلبغنر ددددد، للالب،حوددددد ال بددددد لادددددذنب لرابددددد لالمن دددددبل .22
 . arabia.com-a-www.mا لا رنذ ل

 دددددرلال صددددد،ح ا ب لاهلبددددديلمحمددددد لبددددديل دددددعن لابددددديل دددددذ،يلال  ددددد،ج ل ل ارلالا دددددبلالعلمنددددد  ل .23
 م.1982بنرن  ل

https://www.google.com.sa/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%87%D8%A8%D8%A9+site:www.m-a-arabia.com&biw=1366&bih=653&sa=X&ved=2ahUKEwikktOR8v3tAhVCmqQKHX8eD-8QrQIoAnoECAIQAw
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 لل23/4/2013صدددددح ذ،لناللغدددددد لالعربنددددد  لصددددددحن  لالبنددددد،يلاإلم،را ندددددد ل لمن ددددد، لراادددددد ل،دددددد نر  .24
 .www. Albayan.aeراب لالمغ،ي

لبددددديل دددددريلبددددديل دددددعن لبددددديلنحندددددىلبددددديلمردددددرايلالصدددددذ،  نيللبدددددنل ددددداليلالح ددددديلبددددديل بددددد لاه .25
 دددددددددء ل حغنددددددددحال لدددددددد لمحمدددددددد لالبجدددددددد،نيلنمحمدددددددد للبددددددددنلال  دددددددديل395الع دددددددداريلدالم ددددددددن ىالذحددددددددنل

  د.ل1419بنرن  ل–إبرا نم الما ب لالعصرن ل
 ل1 دددددربلبعندددددنيلالزر ددددد، ال ،لددددد لبددددديلوددددد،مرلال دددددبع  لالددددد ارلالن ذنددددد لالج نددددد ة لال دددددعن ن ل  .26

لم.2010
ندددددددد ال .ل ردددددددد ل لندددددددديلزاندددددددد ل ل ارلماددددددددنيلللذاددددددددرلنال نزنددددددددب لالعربندددددددد لبددددددددنيلال غرنددددددددبلنال رنللل .27

 م.2006اتر يل ل– م،ي
 لدددددددنملالبال،ددددددد لالبنددددددد،يلنالمعددددددد،ذ لنالبدددددددد نباللحمددددددد لبددددددديلمصددددددد  ىلالمرا،ددددددد لالم ددددددددن ى ل ارل .28

  د1371الا بلالعلمن لبنرن لال
 ل6 صددددددددنيل دددددددد ل غددددددددهلالعربندددددددد ال .لرم دددددددد،يل بدددددددد لال ددددددددناب لما بدددددددد لال دددددددد،ذج لالغدددددددد، رة ل  .29

 م.1999ل- د1420
 دددددديلال حرنددددددرلالعربدددددد ل دددددددناب هلنلذم، ددددددهلالمحمدددددد لصددددددد،لَلالاددددددذ   ل ارلاتذدددددد لالللذادددددددرل .30

 م.ل2001ل- دلل1422 ل5ال عن ن ل ل ل-نال نزنبل
 ددددددديلالمغددددددد،يلالصدددددددح  ل ددددددد لل بل دددددددهلح دددددددنيال .ل بددددددد لالعزندددددددزلادددددددرفل الرن ددددددد لالمصدددددددرن ل .31

 الع،م لللا ،ب.
ل- ددددددددددددل1420 ددددددددددد لات بلالحددددددددددد نثلال مدددددددددددرلال  دددددددددددن   ل ارلال ادددددددددددرلالعربددددددددددد  لمصدددددددددددرل ل .32

 م.2000
الغدددددد،منالالمحددددددن المجددددددد لالدددددد نيللبدددددددنل دددددد، رلمحمددددددد لبدددددديلنعغدددددددنبلال نرنزآبدددددد، ُلدالم دددددددن ىال .33

 ددددددددددء ل حغندددددددددحالما دددددددددبل حغندددددددددحلال دددددددددراثل ددددددددد لم   ددددددددد لالر ددددددددد،ل  لإادددددددددرافالمحمددددددددد لذعدددددددددنمل817
ل- ددددددلل1426 ل8لبذددددد،ي ل ل–العر  نن ددددد  لم   ددددد لالر ددددد،ل للل ب، ددددد لنالذادددددرلنال نزندددددب لبندددددرن ل

 م.ل2005
ن  ونر دددددد،ل لددددددىلالمج مددددددبلالعربدددددد ال .لاددددددرمل لدددددد لحدددددد،   ل ارلالجذ، رندددددد للالغذددددددنا لال  دددددد، ن  .34

 م.ل2015اتر ي ل-للذارلنال نزنبل
ل دددددد،يلالعددددددربلالمحمدددددد لبدددددديلماددددددرملبدددددديل لددددددى للبددددددنلال  ددددددي لجمدددددد،يلالدددددد نيلابدددددديلمذ ددددددنرلل .35

 ه.1414ل-ل3بنرن  ل ل– دء ل ارلص، رل711اتذص،ريلالرنن عىلاإل رنغىلدالم ن ىال



 

 295  |مجلة مداد اآلداب 

 دراسة تحليــــــليـّــة أهمية استخدام اللغة الفصيحة في الدراما العربية

 

  

ال حددددددد ن،  للحمدددددددزهلل–ال دددددددرصلل–  نر ددددددد،الالنا دددددددبلل-مب،  رددددددد،ل–،لاللغددددددد لاإل المنددددددد لم رنمددددددد .36
 م.2016الجب،ل  

لنامددددددبلاتذدددددددنارلالبرنددددددد لن دددددددنا بلات دددددددرارلاتورنددددددد للاددددددر لالددددددد رةلالم دددددددن ل ددددددد ل غددددددد لال ر ددددددد ل .37
 ل2المر دددددن لالمحمددددد لبددددديللحمددددد لبددددديل ددددد،لملال ددددد ،رنذ ل لم   ددددد لال ددددد، غنيلنما ب رددددد، ل مادددددح ل 

 م.1982
،ياللبددددددددنل بدددددددد لالددددددددرحميلابدددددددديل غندددددددديلال ، ري الذدددددددد، يلمبدددددددد، ئل دددددددد لذ رندددددددد لالاددددددددعرلنالجمدددددددد .38

 م.لل1997ات ب  
مبدددددد، ئل دددددد لذ رندددددد لالاددددددعرلنالجمدددددد،يال را ددددددد اللبددددددنل بدددددد لالددددددرحميلابدددددديل غندددددديلال ددددددد، ري ل .39

 م.ل1997الذ، يلات ب  لال عن ن ل 
 .713-706 لات  ا ل14مجل لمجمبلاللغ لالعربن لب،لغ، رةلدلالمجل  .40
ل-برا دددددد ل لا رنذدددددد لبلذدددددد  نر ل- لل– لاددددددريلم ددددددرحن، ل ربندددددد لمصددددددرن لمدددددديل صدددددديلناحدددددد ل .41

 انم،يلالانبري.
 ددددددءل1424معجدددددملاللغددددد لالعربنددددد لالمع،صدددددرةال للحمددددد لم  ددددد،رل بددددد لالحمنددددد ل مدددددرلدالم دددددن ىال .42

 م.لل2008ل- دلل1429 ل1بم ،  ةل رنحل ميل  ،لملالا ب ل 
المعجدددددددددددددملالم صددددددددددددديل ددددددددددددد لات بالالددددددددددددد ا نرلمحمددددددددددددد لال دددددددددددددنذج ل ل ارلالا دددددددددددددبلالعلمنددددددددددددد ل .43

 .1/436بنرن /
لمعجدددددددملالن دددددددن لالمجمدددددددبلاللغددددددد لالعربنددددددد لب،لغددددددد، رةلدإبدددددددرا نملمصددددددد  ىل/للحمددددددد لالزنددددددد، ل/لا .44

 ح،م ل ب لالغ، رل/لمحم لالذج،رء ل ارلال  نة.ل
معجدددددددملمغددددددد،ننالاللغددددددد اللحمددددددد لبددددددديل ددددددد،رالبددددددديلزارنددددددد، لالغزننذددددددد لالدددددددرازي للبدددددددنلالح دددددددنيل .45

  دل.1399ن، ل دء ل حغنحال ب لال الملمحم ل ،رني لال ارلال ار ل نرل395دالم ن ىال
  لبالل ،رنعل.1منجزلالبال، الاإلم،ملمحم لال ، رلبيل ،انرل لالم بع لال نذ ن ل  .46
 .27م.ال1952من نغىلالاعرلابرا نمللذنا لما ب لاتذجلنلالمصرن  لالغ، رة ل .47
 جمددددددددددددد، يل204الذجدددددددددددددنملمددددددددددددديلالدددددددددددددن  ةلالدددددددددددددىلالممددددددددددددد،  لمجلددددددددددددد لال نصددددددددددددديلويلالعددددددددددددد  ل .48

 م.1993ل- د1414اْل رة 
 ددددددل1428لحددددد نثلن  دددددنرهال مدددددرلال  دددددن   ل ارلال ادددددرلالعربددددد  لمصدددددر ل . لذاددددد ةلالذودددددرلا .49
 مد.2007ل-
ل
ل
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