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 التميمي الريبإمحاء الذات وبقاء الروح في مرثية مالك بن 
  )المقدمة والخاتمة انمهذجًا(
 سكرة علي ابراهيم الجبهري 

 مديرية تربية صالح الدين قدم تربية الذرقاط 
 (1218/ 12/8قبل للنذر في ,  1212/ 81/81قدم للنذر في)

 
  الملخص 

شكلت المخثيات نمصًا مػضػعيًا مهيمناًا ياا ابدا ابما،ماو أد أدا الحاػ اات ابما،مي  لماا مم لا  ماغ 
ارتباط بأ جاث الحخدا مغ قالو أد مػاجها  للماػتو ينااو مػضاػم المخثياات مػضاػمًا مهماًاو دب مايرما ماا ارتاب  

تناااادزت النػاناااة الج نػوااا  دشيػماااهاو لناااا  تختياااا الااا   ادخالهاااا ياااا السالاااخ ابمااا،مامنااا  بنػاناااة جج اااج  تاااع 
الغيبيات دمحادل  المػازن  بيغ إمحاء النسج دينائا   دقيااء الاحات دنيائ هاا دخلػدوااو دب ممكاغ أو ناالاػر أو مخثيا  

الاااحات دقيااااء الاااخدح مالاااظ باااغ الخواااة الااااا تمااات ميارقاهاااا ياااا ق ياااخ ماااغ الجرامااااتو تصخقااات الااا  يلساااح  إمحااااء 
داماااخاتيني  الاصهيااخ الااحاتا الاااا تااع ا اقااايها يااا ميجماا  اليالاايج  دخاتماهاااو ياابتالااا  أد ابرتباااط دابخااا،  
باايغو الميجماا  دالةاتماا  يااا وااحا اليالاايج  اشاااغل ملاا  أماااخاتينيات انصلياات مااغ ابمااا،ا الااحاتاو دتغييبهااا يااا 

دلماااا قانااات الميجمااا  داجهااا  خواااق بيااااء المساااانا الساااامي  دالةالاااج   البحاااث ماااغ الةلاااػد ياااا نهامااا  اليالااايج  ماااغ ش
الياليج  السخقي  لحا يإو القسخاء اليجام  اجاددا دابجمػا ييها دمار شامخنا مالظ بغ الخوة مل  نهنهع دأجااد قماا 

  اجاددا دابجمػا يا نااجهع القسخي 
  محػ الحاتو الميجم و الةاتم و البياءو المخثي  مفاتيح البحث:
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Self-Obliteration and Continuance of Soul in the Elegy of 

Malik bin Al-Rayeb Al-Tamimi 

(introduction and conclusion as a model) 

Abstract 

       Elegies constituted a dominant thematic pattern in Islamic literature, or 

Islamic conquests’ literature, due to its representation of what wars are related to of 

killing or facing death. Hence, the theme of elegies was an important one especially 

what was related to new aspects that were inserted in the Islamic Era which surpassed 

the religious aspects and their rituals to go up to metaphysics and attempt to balance 

between the obliteration of the body and its mortality, and the continuance of the soul, 

its purity and immortality. We cannot imagine that the elegy of Malik ibn al- Rayb 

which was approached in many studies has addressed the philosophy of self- 

obliteration and soul continuance and the strategy of self- purification which was 

discovered in the prologue and the epilogue of the poem; the connection or 

association and the difference between the prologue and the epilogue in this poem 

worked on strategies that started from self- alienation and their obliteration in search 

of immortality at the end of the poem by way of maintaining the eternal and sublime 

meanings. Since the introduction was the front of the Arabic poem, so the ancient 

poets were proficient and creative in it. Our poet Malik bin-Al-Rayeb followed their 

approach and excelled as they excelled and innovated in their poetic production 

Keywords: Self- obliteration, prologue, epilogue, elegy 

 

 مدخل
 تقيخ المساجع السخقي  ال  أو قلم  قجم جاءت يا اللحظ اللغػي: َقَجَم: جمسها أقجامو مامصأ 

ماا أ ابنساااو مااغ خيااخ أد شااخو دالَيااَجم مااغ  ابرض مااغ رجاال ابنساااو ديػقهااا الساااَو دالَيااجَم: مااا قجر
نام الحي بمسخرج دب  ن ناو دثربت هللا قجم و قػرى قلب أ دزلت قجم : أخصأ دانحخ  ماغ الخجا : القأ

ماحخا: مااد الالػااو دقجم ال  ابمخ: قالج ل  دممج الي و دقجم مل  السياة رضاا با و دقاجم ماغ 
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م: اماع ياما ام نضايس دراءو دمأياجر م  السبق ال  الةياخو دقأاجر ما  القاي  درجعو داليجأ َمو دميجر ل ماغ قاجر
  (1)و دوا ما  اػقف ملي  القي  دمن  ميجمات البحث أي مختندات  أدل ر 

و يالميجماا  وااا المػاجهاا  أد مااا  اليراا  (2)درجاال قأااَجم: مياااحع اامااػر دااشااياء دوايااجم الناااس 
م الناااس دوساابيهع دوكااػو  الناااس أد مالااصجمػو باا  أد  شااخدمهع بااأي أمااخق قاااوو دالمايااجم مااغ  ايااجر

لهع يا المسنج أد الحخاو فيأتا أدر لهع بيغ  جير هللا بأي أمخق قاو   أدر
داذا اردنا درام  الميجما  ياا القاسخ السخقاا اد اليالايج  السخقيا  ي،باج او نسلاع انهاا  طيات 

رميغ دالنياد اليجام  دالمحجثيغ دمنػا بهاا مناما  قبياخ  ياا الجراماات دالبحاػث الجامغ منام  يائي  
لمػضااػم أمااًا قاااو بو )) قاال مخ لاا  مااغ وااحا للمااا تناسااة مااغ مكاناا  مهماا  يااا البناااء القااسخي 

المخا اال تم اال خصااػ  يااا إتمااام مقااخدم السماال القااسخيو دوسااالدم تبسااًا لهااحا ااماااس امناااد راباا  
تلااظ الػ اااجات بااخاب  الػ ااج  اليجمماا  المقااااخق و دلمااا قاااو وااحا الم ااامار  لحطااا أد مسنااػي  ااخق 

أمامًا ب بج من  يا مملي  البناء القسخي ييج اقا   بخام  يا دضاع اللبناات مػضاسها المناماة 
و دلمااا ت اامي  مااغ جمالياا  ينياا  د سااغ (3) ااا  تاناااذا أقصاااا المخا اال مااع بس ااها الاابسس(( 

الايج  )) م ال خلاق ابنسااو ياا اتالاا  بساس ام اائ  بابسسو ردنق مل  الانز المنطاػمو يالي
يما  انحالل دا ج مغ ابخخو أد با ن  يا صح  الاخقيةو غاادر بالنساع ماوا  تاةاػو محامان  

و ي ً، مغ أنها اد  ماا مياخم السامع دواا الماجخل الخئيساا الا  غاخض (4)دتسحا مسالع جمال (( 
لاهيئ  ذواغ المالياا بمااضبا  ماا واػ نتق ماغ خا،  القامخ دغا ا  درمالا  القسخو و يها تمهيج 

اببيات القسخو و يها  تسمل مل  تح يخ الياريء د مل  مل  الاػاصال دالجممػما  دتاأميغ ماجم 
لما تحمل  مغ م امػو يناا دصاياغ  ب، يا  بارما و يا، باج أو تناػو  سانً  تالال   (5)انيصام  

الميجم  اصبحت رقنًا اماميًا ياا بنااء اليالايج   دتامكغ يا ذوغ الياريء ليسايبل ما ت،واو دوحا
دممػدوااا القااسخي رغااع تسااجد انػامهااا داشااكالها مااػاء ا اناات شلياا  أم غدلياا  ام خمخواا  أد دصااف 

                                           

  3232/ اذار/ coogle/www-almaany-com ta 8 نطخ:( 1)
(2 )coogle,https://www.maajim-com )3232/ 7/2 -ماد  )ابماه،ك  
ه( درام  يني  خالج قاضع  ميجيو 1242-ه112شسخ رثاء ابمام الحسيغ يا السخاَ اباجاءا مغ من  )( 3)

  3226/11رمال  ماجسايخو قلي  ابدااو جامس  النػي و 
ه( تحييق جسحخ النناناو المكاب  277تما )ت  لي  المحاضخ و ابػ ملا دمحم بغ الحسيغ المطحخ الةا( 4)

  1868/1/3214الػشني و بغجادو 
 7و م 38 نطخ: شسخو  الحاتح  النالي :  نا مين  نمػذجاو جليل  الصخوصخو منل  م،قات يا النيجو مج ( 5)

  1887/143لسن  
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ال ااسائغ دالخ ياالو ييااج أجاااد بهااا القااسخاء اليااجام  ييااج  ااجمػ القااامخ للااجمار بالسااضياو دذقااخ امااام 
 اخد مليا  اب الالاجى الماا،شع بايغ تلاظ ابثاار  غو ي،الالبا الماضي و دويف منادمًا ا با  الخا لي

دابش،  يناو القامخ يا ذلظ قج  انام  البيئ  الاا معاير ييهاا دالادمغ الاحي  بساجا ماغ الباجاد  
دالالحخاء بالػر  تسكذ تيليجا دتمسك  بصَخ الياجام  دامااليبهعو يالميجما  واا )) جساخ المالياا 

  (1)ت القامخ مل  قػ  الياليج  بخماها(( دمنححا ال  مالع الانخق  الاا بس 
دالقسخاء اليجام  لع مسيخدا ملا  ناػم دا اج ماغ المياجمات دانرماا جسلػواا مانػما  قالر  ساة 

 مػضػم  دضخدي  دالحال  النحسي  للقامخ 
داومي  الميجم  يا البناء القسخي ييج تنادلهاا النيرااد دالجارماػو الياجام  دالمحاجثػو لماا لهاا 

 ياااااااااااااااااق ددقاااااااااااااااااع وائااااااااااااااااال ملااااااااااااااااا  النحاااااااااااااااااػس دالسياااااااااااااااااػ و يهاااااااااااااااااا بم ابااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااغ أثاااااااااااااااااخ مم
)) الخمااػز لانخقاا  االااع الاااا منااج ييهااا القااامخ را ااً  دلااحً  نحساايايغ مصماائغ اليهااا يااا الاسبيااخ مااغ 

بن  رق  نحس  دمةخ ينر  دأدب  لةجم  المنامع داليبيلا  الااا  ناماا  (2)(( بسس مقامخا الحبيس 
دمااأثخوع الاااا  (3)ها المااانلعو دشااسخا جاادء مااغ د ااػاو السااخا(( اليهاااو يهااػ )) شااامخ اليبيلاا  ديارماا

 محةخدو بها 
 دتنااااد  الجارماااػو الياااجام  دالمحاااجثػو الميجمااا  ياااا مولحااااتهعو ياااحقخوا أباااػ وااا،  السساااكخي 

ه( صاااا ة قاااااا الالااانامايغ بيػلااا : ))قاااا  بساااس النارااااا: أ سااانػا مساشاااخ النارااااا 378)ت 
و دقا  أم ًا: )) ابباجاء أد  ما ميع يا السمع ماغ ق،ماظو (4)( ابباجاءاتو يانهغر دبئل البياو(

و  أي او م اع (5)دالميصع نخخ ما  بي  يا النحذ مغ قػلاظو يينبغاا أو مكػناا جميساًا ماػقنيغ(( 
 ه( بيػلااا : ))إنمااااا  طااات ابباااااجاءات522جهاااجا ياااا تااااأنيق الميجمااا و ددصااااحها اباااغ ابثيااااخ )ت 

بابخايااارأل انهااا أد  مااا مصااَخ الساامع يااا الناا،مو ياااذا قاااو ابباااجاء بئيااًا بااالمسن  الااػارد بسااجاو 
يهااا مختبصاا  مااع مااا بسااجوا ارتباشااًا دثييااًا لاااخاب  المسااانا دتنااػوغ  (6)تااػيخت الااجداما لساامام (( 

                                           

ساو د  محمػد مبجهللا نالػص مغ القسخ السخقا قبل ابم،م )) درام  دتحليل((: د  نػري  مػدي الضي( 1)
  1882/147النادرو د  بهنت مبج الغحػر الحج  او دار الحكم  للصبام  دالنقخ بغجاد 

  1863/3و بغجاد 1المخثا  الغدلي و مناد غدداوو مصبس  الدوخاءو ط( 2)
  1864/33 خقات الانج ج يا ابدا السخقاو د   ػمف خليفو دار ال ياي و الياوخ  ( 3)
ه( تحييق: ملا دمحم البنادي ودمحم ابا الح ل ابخاهيعو البابا 378غو ابػ و،  السسكخي )ت الالناماي( 4)

  1843/221الحلبا دشخقااو الياوخ و 
  224الالنامايغ/( 5)
  87الم ل السائخو ابغ ااثيخو اليسع ال الثو المبادئ دابيااا ات/( 6)
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 د ااااااااج  م ااااااااػو  اذ نااااااااا  بناااااااااء اليالاااااااايج  دتخا ااااااااة اجدائهااااااااا اوامااااااااام ابااااااااغ شباشباااااااااو فييااااااااػ : 
ياذا اراد القامخ بناء قاليج  يح خ المسن  الحي  خوج بناء القسخ مليا  ياا يناخ  ن اخاو دأماجر لا  ))

ما  لبس  إماا مغ ابلحاظ الااا تصابيا و دااقاػا  الااا تػاييا و دالاػزو الاحي مسالذ لا  الياػ  مليا و 
 ك تنامايًا بايغينااو ضاخدروًا او مكاػو وناا (1)ياذا اتحق ل  بايغ شاكل المسنا  الاحي  خدما  أثباا (( 

ه( ياا 573جميع ماسليات الياليج و داجدائها للاانامل بنااءًا دمسنا و درقاد  اازم اليخشااجنا )ت
 اابااا  ملااا  مصلاااع اليالااايج  ق ياااخًاو دقااااو الياااجماء مسجدنااا  ا ساااغ شااااء ماااغ نطاااع القاااسخ دقػلااا و 

دشاهخا  دقاتيان  دابجاد  يا صناما  تاحيق شسخو  القاامخو دوالال الا  ماا مالابػ اليا  ماغ ينيا 
يااا امالااا  ينختاا  ببخاماا  شااسخو  مالياا و اذ ميااػ : )) دتحساايغ ابماااه،بت دالمصااالع مااغ ا سااغ  
شاء يا وحا الالانام و اذ واا الصليسا  الجالا  ملا  ماا بساجوا الماندلا  ياا اليالايج  مندلا  الػجا  

ماغ مابي  ياا  و يهاػ لاع مةاالف(2)دالسدر و تدواج الانحذ بحسانها اباهاجاًا دنقااشًا لالاياا ماا بساجوا(( 
النياد الح غ تنلمػا مغ الميجمات دابماه،بت قػنها رقغ مهاع ياا اليالايج و لاحا  نبغاا ابواماام 
 بهاااااااا دالسنامااااااا  دالمحايطااااااا  مليهاااااااا يهاااااااا تػلاااااااج لاااااااجى المالياااااااا القاااااااَػ لسااااااامام المدواااااااج الياااااااادمو 

الاخاب   و اذ  أصابحت ق اي (3)))يها تسمل مل   حد الياريء د مل  مل  الاػاصل دالجممػم (( 
غام  القاامخ ياا نطما  دميالاج ا و دالميجما  الااا محاا  بهاا قػلا  ق اي  مخقدوا  ياا الحكاع ملا  

 قيم  السمل اببجاعي  دالحني و دابنسنام بيغ جػانة السمل الحنا أمخ بالغ ااومي  
دذوة بسس المحجثيغ ممغ قابػا يا ميجم  الياليج  الناولي  دمصالسها ال  دجهات نطخ 

و دوااػ مااا (4)ا تحساايخ الميجماا  يااا أي نااػم مااغ انػامهاااو ماانهع مااغ امصاوااا تحساايخًا نحساايًا مةالحاا  ياا
مملي  الػقػ  مل  ابش،  مملي  تحقخو  مساجما بهاا  إذ ميػ  اوذوة الي  مالصح  ناصفو 

القااامخ مبااااوج ااماااذ دمأماااي  دماااا تاحناااخ بااا  الااانحذ ماااغ لحطاااات الاأمااال القاااسخي مناااج أماااااا 
    (5)اإللهام المقَخ الياليج  يا لحطات 

                                           

و 1و دار الناة السلمي  بيخدتو طالساد ه(و تحييق: عباس مبج 233السلػي )ت  عيار القسخو ابغ شباشبا( 1)
1873/11  

منهاج البلغاء دمخاج ابدباءو  ازم اليخشاجناو تحييق: دمحم الحبية ابغ الةػخ و دار المغخا ابم،ماو ( 2)
  228و )د ت(/2بيخدتو ط

غخا ب  نمػذجًاو ندار قبي،تو منل  دراماتو السلػم السابات النالي  ردام  " أدراَ مسبج النابا" الهاشع ( 3)
  3213/838و 2و م 31ابنساني  دابجاماعي و مخقد اللغاتو النامس  ابردني و مج

  44-1871/41 نطخ: قخاء  ثاني  لقسخنا اليجمعو مالصح  ناصفو دار ابنجلذو ( 4)
  348-1868/345الخمال و بغجاد  نطخ: أدس بغ ينخ دردام  الناولييغو درام  تحليلي و دار ( 5)
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دمنهع مغ امصاوا بسجًا اجاماعيًا ينسل ياا الميجما  تسبياخا ماغ ارتبااط القاامخ بيبيلاا  مماا 
منسال بناااء اليالاايج  مياػم ملاا  قسااميغ امامااييغو قساع ذاتااا تم لاا  الميجما و يهااػ خاااص بالقااامخ 

ر في  مقامخا دانحسابت  دمػاشحا  ناينا  الحاخال الاحي معيقا و دقساع نخا ر فيا  م،قاا  مالػر خ مالاػر
و قمااا يسااخدا الميجماا  تحساايخًا (1)بيبيلااا  دديائاا  لهاااو فيسااخض فياا  المااجح دالحةااخ دمااا مةااز اليبيلاا  

مساػ   مغ الصبيس  قػنها السامل الم اد ل،نساني   خى في  أو الميجم  الصللي  ممارم  شيسي  
الصبيسا  بماا  انياف دالحاذ ابجامااما ماغ شخواق الااحقخ يام ال لجما   محاد  القامخ ييها أنسان 

نساااايج مااااغ ثاااا،ث ق اااااما اجاماعياااا  شبيعياااا  وااااا اليمااااع الننساااااو دابنااااجثار الح اااااريو دقحاااال 
  (2)الصبيس و يها تاياشع مع بس ها يا دائخ  السيع )الصلل( 

يغ المصلااااع الاااا  النانااااة البنااااائا يااااا اليالاااايج و يحااااَخ باااا  (3)دذوااااة  ػمااااف  ساااايغ بكااااار 
دالميجماا  يااا  اايغ ذوااة  ساايغ مصااػاو الاا  أو الميااجمات باشااكالها المةالحاا  جاادء مااغ الااحقخوات 

و بنهااع (4)م ااحيها القااامخ يااا قالاايجت و دضااخا مااغ الحناايغ الاا  الماضااا دمحادلاا  اماااخجام  
دلجدا ملا  واحا الحصاخ  دتخماط الصلال باذواانهعو قماا مساج الابسس مانهع الميجما  دمايل   ػجاة بهاا 

لااا  المالياااا  اااق ابماااامام الااا  اليالااايج   اااا  النهامااا  مسااااةجما المنبهاااات ابمااالػقي   ساااة م
   (5)يلسحا 

 المبحث األول/ اشكالية المقدمة في الخطاب النقدي
لياااج انايلااات اشاااكالي  الميجمااا  ياااا خصااااا النياااج السخقاااا الحاااج ثو دب مااايرما مناااجما امااااسار  

نليااااات داددات النيااااج مااااغ الةصاااااا الغخقاااااو اذ تااااجاخل دتقااااابظ مالااااصل  الميجماااا  مااااع مالااااصل  
ابماه،  دالساب و دابوجاء دابماه،  ))  لايا مع مخاديات  ياا ابشاار  الا  باجء القااءو دلناغ 

ماه،  يا مسناوا اللغػي واا الػ ياج  الااا تاج  ملا  باجء رياع الالاػتو يخياع الالاػت محخد  اب
  (6)يا اللغ  وػ ابماه، (( 

                                           

  33-1854/17و يبخا خ 87 نطخ: ميجم  الياليج  الناولي و  ػمف خليفو منل  المنل و الياوخ و م ( 1)
  131 -126 نطخ: ميابت يا القسخ الناولاو  ػمف اليػمفو دار الحيائقو بيخدت )د ت(/ ( 2)
ج الحج ثو  ػمف  سيغ بكارو بيخدتو دار ابنجلذو بناء الياليج  يا النيج السخقا اليجمع يا ضػء الني( 3)

1873/322-313  
 (  336/ )1862ميجم  الياليج  السخقي  يا السالخ الناولاو  سيغ مصػاوو دار المسار و الياوخ  ( 4)
  153-1873/142و 3و م3الػقػ  مل  الصللو دمحم مبج المصلة مالصح و منل  يالػ و مج( 5)
الياليباو ميارق  نسضي  تحليلي و البنجري معيس مبجالنخوعو رمال  ماجسايخو ابماه،  يا شسخ غازي ( 6)

  35ه/1323جامس  ام اليخىو قلي  اللغ  السخقي  
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داصاااابحت وناااااك درامااااات تيااااػم ملاااا  اماااااس ارتباشاااااتو دارتنااااازات تيااااػم  باااايغ السنااااػاو 
 دابمااه،  دالساباااتو أد قماا مصلااق مليهاا الهااػامر )واػامر السماال ابباجاما(و ياصاابحت وناااك
درامااااات مةاالاااا  بالسنااااادوغ دالسابااااات دالميااااجمات قالجرامااااات الساااايميائي  دالاحنيكياااا و دالنبػواااا و 
داصبحت الميجم  وا المحااح اد منػاو الياليج  اد النااااو أد ا اجى لحطاات الاننايذ الناػما 
 للسمل اببجاماو دوا )) الاا محاا  بها يا قػل  ق ي  مخقدو  يا الحكع مل  قيم  السمل الحناا

و دوحا الميجمات تياػم ملا  امااخاتينيات تحا ال المالياا ماغ خا،  بحاث ناػم (1)دمل  ابجاميا (( 
ماغ الالااجم و دالمحارقاا و أد الةاخدج مااغ النمصياا و أد ابماااسان  باالح،ش باااك أد الاااأخيخ دالايااجمع 

باال وااػ  أد تحػولهااا ) ااالسنػاو( الاا  ثخوااا أد لةاا  تااػوج أد لمحاا  دالاا  يهااػ )) شاقاا  دبلياا  واماا و
دقلها تلايا مغ أجل السمال ملا  امااحداز ذائيا  المالياا لناا  (2)الندء ااوع يا لعب  الجببت(( 

تاع ابماناب  مغ قبل  دالاحاملو دياخض الػصااما النالاي و دامااخاتينيات الياخاء  ماغ ملااء الحاخال 
 دالحنػات مل  الماليا 

المياجمات اليجمما و دقيامهاا ملا  امااس دقسيجًا مغ الباخاء  دالساحاج  الااا قانات تامااع بهاا 
الانامااطو دوااحا مااا تخقاا  لنااا نبا نااا مااغ  يااث الايليااج دالححاااظ ملاا  ممااػد اليالاايج و أد بنياهااا مااغ 
خااا،  الححااااظ ملااا  تننيكااااتو تيالياااج المياااجمات اليجممااا  دالااااا تاااع اناها هاااا ماااغ شخواااق بس ختهااااو 

رو  لمنقئها اد مبجمهاو دالاا تيػم ملا  دتسػو هاو دتحنيكهاو دأصب  اخاخام الميجم  م،م  تنا
الامييدو دالحخاد  بسيجًا مغ رأي أد ذائي  النمهػرو دملصاهعو د حاضهع مل  ميجمات تخاثي  تاماوا 
ماااع تصلسااااتهعو ينمهاااػر الساباااات الحج  ااا  جمهاااػرًاو أد مالضياااًا ذقياااًا مباااجمَا  نااااج المساااانا باااجًب او 

   (3)لي  الجبل  إثخاء دتةليج ل ((  الياواو بو )) يا  النز أمام ا اما
دقحلظ تنػو الميجما  واا السابا  دالنساخ الاحي ممكاغ ماغ شخويا   اليا  المالياا ماغ مخ لا  
 ابماناب  ابد  للنز اببجاما الا  مااغ اليالايج  با  اًا ماغ تنلياات المسنا  الساام الاحي يخضا 

 السنػاو دالميجم  
 النهايات المغلقة والنهايات المفتهحة

                                           

ميجم  الياليج  السخقي  اليجمم و المالصح  المخاب و شبك  ابلػق    ار  النلم و أدبناو درامات دميابت ( 1)
  38/12/3218نيجم  د ػارات ادبي  

  3221/44و مماوو 1اء السنػاوو بسام قصػسو دائخ  المكاب  الػشني و طميمي( 2)
ملسل  مالع  اليسػداببهام يا شسخ الحجاث و السػامل دالمطاوخ دنليات الاأدولو د  مبج الخ مغ دمحم  ( 3)

  3223/235المسخي و المنلذ الػشنا لل ياي  دالحنػو داادااو النػوتو 
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ماااد  يااا  الحااا  يااا اللغاا  داليااامػس السخقااا نضاايس ابغاا،َو ياحاا و محاحاا  ياحاااو دياحاات 
اببااػاا الاقااج ج ملاا  النلماا  للن ااخ و ياحارحاات واااو دب تحااا  لهااع أبااػاا السااماء قأخئاات بااالاةميف 

 دالاقج جو أي ب تالسج أردا هع دب أممالهع ال  السماءو دب تحا  لهع أبػاا النن  
اي داماعو دالمحاااح: محااااح البااا دقال ماا مأحاا  باا  القااء دقال مسااغلقو ديااا دقااا  ياا   

الحج ثو أدتيت محاتي  النلعو ددردت محات و جمع محااح دَمحا و دوما يا ابصل ماا  اػصال با  
 ال  اماةخاج المغليات الاا  اسحرر الػصػ  اليها 

 ػجااج باااا مغلااق إبر دجااج  دقمااا أو ابشااياء يااا النااػو مخياات بنيائ ااها داضااجادوا ياناا  ب
: الصلة ال  هللا دالمسأل و دالحا  النالخ دالحكع بيغ  -ال  جنب  بابا ياحًاو أي دامسًاو دوخاد بالحأا أ

و يااالحا  اذًا: مااا تحااا  باا  مغاااليق الحيااا  دالحخقاا  دالجممػماا  يااا قاال مااا  ػلنااا (1)قااػم مةاالاامػو 
لاحي محاا  اباػاا الاخَز دالخ ما  للعباادو دايااااح دمنها )الحااح( امع مغ امماء هللا الحسن و يهاػ ا

الال،  بالانبيخ داليخنو بالحاتح و ديػات  اليخنو أدائل السػرو دالحا  أد  المصاخ الػماماو دالحااػح 
 مغ اببل الناق  الػامس  اب اليلو ديا  البلجاو الماسحرات داماةخاج الننػز الممانسات  

لقو دوػ يسل بمسن  محساػ  دالمغا،َ بالاحخواظ أي ماا دغلق البااو دأغلي  دغلي أل يهػ مغ
ااخ ياحاا   مأغلااق باا  الباااا دوأحااا و دغلااق الباااا دانغلااق داماااغلق اذا َمسأ
و دجاااء ابغاا،َ بمسناا  (2)

ايق  اإل خااو دقيل: بش،َ دب مااَ يا اإلغ،َ أي مغ إ خااو دالمأغلق مكاخا مليا  ياا أماخا دم ر
ملي و دأغلق ملي  اامخ اذا لع  نحس و قما دردت لحط  )غلق( ملي  يا تالخي  قأن أ مغلق الباا 

بمسنااا  واااد  دَقبأاااخو دواااحا إو د ر ملااا  شااااء يإنااا   اااج  ملااا  أو الغلاااق واااػ الػصاااػ  الااا  نهامااا  
مصا  ب ممكغ السػد  في و داللحط  )غلق( تج  مل   سع ااماخ دماجم النيااش فيا  لػصاػل  الا  

دالسساخو دالغلاق ضايق الالاجر دقلا  الالابخو دالغليا  شانخ  ب  النهام و يها اذًا الالسػق و دالمخار 
تصاَ  ج  لمغ دقع مل  ميني  مغ بةاروا أد مائهاو دوا الااا تماخط بهاا النلاػد لانطيحهااو يهاا 

تقاااب  السطاااع ماااخر  جاااجًا ب مأ لهاااا شااااءو د)النهامااا  المغليااا ( 
صاااعب  مسياااج  ب ممكاااغ يهمهاااا أد  (3)

ب ممكااغ ياحهااا إب بالقااحخا الةاصاا  بهااا دلاايذ ببسيااج مااغ الميجماا  تحساايخوا إب بااالمسن  الااجقيقو د 
السنام  بيحل الياليج و أد نها اهاو دلسل ميػلا  اليالايج  بيحلهاا دنها اهاا ب تباساج ماغ ابمااخاتيني  
الاا دمت اليها قل النطخوات النيجم  الحج   و )) يحا  ال  درام  الػ ج  الس ػو   اسلاق البحاث 

                                           

  1234-3/1233مج  ومنطػرو امجاد  ػمف الةياطو بيخدت )د ت(لساو السخاو  نطخ: ( 1)
  1227-1225 /و المالجر نحس ( 2)
  1234-1233المالجر نحس / ( 3)
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و دلنااا ب نباسااج مااغ منطػماا  (1)ت الاااا وااا ابقسااام الاااا  انااػو منهااا الاانز(( بجراماا  الس،قااا
ال ياياا  السخقياا  دمحادلاا  ابقاااخاا مااغ اليااامػس اللغااػي دلساااو السااخا دمسنماا  ياااو قلماا  )يااا ( 
جااااءت ياااا لسااااو الساااخاو دقانااات اشاااكالي  النهاماااات المغليااا و دالمحاػ ااا  رقياااد  اماماااي  ياااا النياااج 

ه( يا ممجت   وقاج ملا  أو قالايج  اماخيء الضايذ نياػم ملا  345غ رشيق )ت السخقا اليجمع ياب
اماس نهام  محاػ  و دأو قانت نطخوات الموامخ و دابناحا  يا الةصاا النيجي الياجمع يسال يسلا  
مااغ  يااث تساانيل اصااػ  ملنيااات تسااػد ببيااات شااسخو  تااع اناحالهااا أد مااخقاها أد انايالهااا مااا باايغ 

ب ماااخ دماااغ دار ددرواااع ماااغ  ياااث الا،ماااة باببياااات القاااسخو و دلسااال منانيهاااا ماااغ قبااال خلاااف ا
اخاَ الاح غ لاع مسااصيسػا أو  ت المغلي  دالمحاػ   قاو لها باامالنهاما شاػوً، ماغ قبال المنانايغ دالسر

 نهاااػا ماااا باااجأدا ماااغ  ياااث ابنغااا،َ دابنحاااااحو دلناااغ بالاااػر  مامااا  او ماااا قجماااا  لناااا الماااجدنات 
ممػد القسخ باو النهامات يا الياليج  السخقي  اليجمم  تيػم مل  نهاماات دالةصاا السخقا اليجمع د 

دمختندات تختب  بالحكم  ثع اخادالها يا تنخق  القامخ أد م ل أد ميػل  ثع الا،مة بها مغ قبال 
 القاااااسخاء لاااااحلظ م لااااات نهامااااا  اليالااااايج  أد قحلهاااااا ماااااغ أواااااع دماااااائع مماااااػد القاااااسخ السخقاااااا الياااااجمع 

  ملااااا  نسااااايج دا اااااج مااااااجاخل دوكامااااال واااااحا الساااااخ دلينماااااػ داخااااال جساااااج )) ليكمااااال بنااااااء اليالااااايج
و دقاناات السناماا  بهااا يائياا  قمااا قااا  أ ااج النياااد بااأو الةاتماا  دنهاماا  اليالاايج  تم اال (2)اليالاايج ((

 النهامات الاا تبي  ماسلي  بحا خ  الماليا 
  ر ى دليذ ببسيج وحا السناما  أو نناجوا ياا الةصااا السخقاا الحاج ث داصابحت تياػم ملا

داماااخاتينيات ارتبصاات مسطمهااا بنهامااات محاػ اا  تحاااد  أو تسااامج الماليااا يااا انااااج اد تقااكل 
ميناروػوات مةالح و يالنهامات المحاػ   )) تنسل الانز ابدباا مححاػرًا اجال غياخ مسام  بنهاا 

 و دتسااامج خيااا  الماليااا ملاا  تااجعيمها دتقااكيلهاو دلساال(3)تسصااا لاا  مسااا   دامااس  مااغ الحنااخ(( 
الاساااميات الن ياااخ  للنهاماااات قااااو لهاااا نالااايبها ماااا بااايغ الاحخواااق بااايغ النهاماااات المغليااا  دالنهاماااات 

 الماحاػ   
الحااج ث يهااا الاااا تسصااا الاالااػر الناماال  ااػ   اماالػاياالنهامااات المغلياا  قمااا جاااء يااا 

النز منجما مكػو الناتة ملمًا بكل جػانة المػضػم دقأصغخ تحاصيل  يي بت قجرتا  ملا  امنااد 
الحلػ  لسيج  الحاجث لننا  بالميابال مياال اباجام اليااريء دولغاا ددرا دوصماذ ايناارا دتحليلا و يهاا 

                                           

بناء الياليج  الحنا يا النيج السخقا اليجمع دالمساصخ و د  مخشج الدقيجيو دار القودو ال يافي  السام و بغجادو ( 1)
1883/45  

  46بماه،  يا شسخ بجر شا خ السياا/دبل  السنػاو دقني  ا( 2)
  8/7/3217البجامات المغلي  دالنهامات المحاػ  و د  مبجهللا النيخشو شبك  ابلػق    ار  النلم و ابدا ( 3)
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و يالنهاماات المحاػ ا  ا  اخ منصضيا  ملا  (1)دذونا   تأححخ يا الحا خ  لألباج دت، اق ايناار اليااريء
ابشاا،َ بنهااا نهاماا   ياتياا  منصضياا  ب تناهااا بيااال اد مااخق  أدييااج أد ونااخ و دانمااا تاااخك اماائل  
مصخد   ليكملها الياريء ياقغل ينخا ياسصي  مسا   دامس  ياا الاحنياخ ياا  ايغ تناػو النهاماات 

 المغلي  تناها بحجث مأغلق ب  السمل دب مقسخ ب  الياريء فيقسخ بنيز ما يا النز   (2)
النهاماات المحاػ اا و يانهااا م لاث ماااخاتينيات مااا بساج الحجاثاا  دب ماايما ياا خصاااا الاحنيااظ ي

دالاأدواال دمااا  ااختب  بالنيااج ال يااايا مااغ اددار تااختب  باب الاا  الاا  السااالع الةااارجا اد بالنالااػص 
الاا ممكغ او  اع ا  اروا مغ خ،  انااج المسن  دالجبل  مغ قبل الماليا دالسمال ملا   الغائب 

 قف الماناصات دالحػارات الم مخا يا النهام  دالاا مغ الممكغ أو تحيلنا ال  النهامات يااخك 
الياااريء ديااا قلبااا  أمنياا  او تناهااا اليالاااز نهاماا  خياااخ دوطاال تحنيااخا أمااايخا لقااةػص دا اااجاث 

لحي قاو بيغ  جم  يها يا السمل ابدبا ب تأتا مقاػائيًا دانماا جادء ماغ ونجما  مسماروا  السمل ا
للحكام  اد السيخ  مػاء جاءت باةصي  مسبق دتسماج ماغ قبال الناتاة أد اقاخا هاا الحاجث دأملاهاا 

   (3)القةالي  أد مار نحػوا مسار النز يا مخ ل  مغ مخا ل النااب  
 

 ت وبقاء الروح في مرثية مالك بن الريبالمبحث الثاني/ امحاء الذا
 المفتاح والقفل

مقاااغل الحاااػار ياااا بنيااا  مخثيااا  مالاااظ باااغ الخواااة ملااا  امااااس ماااا  ااااع ققاااح  ماااغ الس،قاااات 
الماػيخ  بيغ الحيا  دالمػتو اذ مسمج القامخ يا وحا الياليج  اليايم  ال  رثاء نيس و دوا شخوي  

مياػم شاامخ أد شاةز مسايغ بخثااء نحسا  بيالايج و  داملػا ممكغ أو مم ل  الا  اماا نائي  مناجما
دلنااغ مااا تسبااخ مناا  وااحا اليالاايج   اةااح جػانااة د نياا  ددمطياا  تناياال باايغ الااحا خ  البسيااج  داليخوباا  

ماهيا  مسن، صػر  تةاد  ال سف الحي تسانا من  الاحات ابنسااني و يهاا لحطا  ا اقاا  لنال 
الحااػار أد المنػلااػج الااجاخلاو دب شااظ او دنااددم ابنساااو الاا  تالاابيخ نحساا  مااغ شخوااق السػاشااف 

القاااامخ الاااحي  خثاااا نحسااا  نناااجا  ايػقاااع  ػلهاااا مياااجمًا صاااػر  ردمانساااي   اااػ  مػاجهاااا  الماااػاتو 
ياليالاايج  تحاااد  أو تبنااا منطػماا  مااغ الضاايع تختيااا الاا  ماالع المنااج ليكااػو القااامخ أ ااج الننااػد 

 الح غ مياتلػو يا مبيل  هللا 

                                           

  32/12/3232و تصبيق الػاتباد يا Crtics Team6محاتي  النيج ( 1)
  32/12/3232ينخاو النهام  المحاػ   دالحجاث و بياخ الالغيخاوو قػقلو مل  ( 2)
  18/13/3213النهامات المحاػ  و ابخاهيع صمػئيلو قػقلو الندوخ  نت ( 3)
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ملياا  تسااجمع مسااامخ  للااحات ب ماايما لمااا محملاا  المااػت يااا تقاااغل مسطااع المخثيااات ملاا  م
نهاماا  دقجاماا  جج ااج  تيااػم ملاا  أماااس جغخافيااات دتخماايمات د ااجدد جج ااج  للااخدح ييالاايج  المخثياا  
بالاػر  ماماا  تيااػم ملاا  اماااس الاااجاما لسماال الااحات مااغ خ،لاا  ملاا  أمحاااء قاال صااحات البقااخو  

الا حي  بها مغ اجل الخدحو يالاهخدء الحي ممكاغ او  دالامسظ بااوجا  النبيل و أدالغام  الاا تع
تيجما  الااحات لناا تناياال أد تختيااا ماغ مكاااو الاا  مكااو أد مااغ ماالع الاا  مااالعو يانهاا تسماال ملاا  
واجمو أد تحاػوس محااتغ الااج نا دماا  اختب  بهااا ماغ ماسلياات تحااا او أد تناانذ الحامااتو أد لغاا  

لا  ماغ تسالياات نالاي  تاجدر ماا بايغ مناماب  اليالايج  النسجو دلسل مخثي  مالظ بغ الخواة لماا تحم
أد ابشاااار الساااام ملااا  تقاااكيل مااايناروػ ثياااايا أد ناااز مياااجم لناااا مػجهاااات خارجيااا  ت اااغ  ملااا  
ينااػات دمسااا ات الاانز لنااا  اااع ملووااا ملاا  ديااق المػضااػم السااام لهااحا اليالاايج  دمااا  ااجدر يااا 

لنيااج تورشااف لنااا المسااار السااام الااحي تااع يلنهااا مااغ مساااوق مااامي  اذ أو المااجدنات الااروةياا  دقاااة ا
الااجاد  فيا  للح ااػر اد اماباا نطااع اليالايج  يااا قاػو او مالااظ باغ الخوااة قاج ذوااة ماع النااير 

   (1)الغازي ال  ب،د القَخ لنا مسانية لػاجة النهاد ديا  الب،د البسيج  بيػل  
 

 ألااااااااااااااع تخنااااااااااااااا بساااااااااااااات ال اااااااااااااا،ل  بالهااااااااااااااجى
 
 

 داصااااااابحت ياااااااا جاااااااير اباااااااغ محااااااااو غازواااااااا
 
 

 
دلنااغ مااغ المحارقااات السنيباا  دالغخوباا  أو الصبيعياا  تسماال مملهااا يااا او تباغااا  يااا دادي 
الغ اااا اثنااااء ماااػدتهع الااا  اولهاااعو ينااااو ماااعر اايسااا  لااا  بالمخصااااد مماااا ادى الااا  مػتااا و دلناااغ 
ابرواصااات ابدلاا  دالحماا  الاااا اصااابا و دشااسػرا بيااخا أجلاا  قاناات بم اباا  انااحار لاا  بااأو ابااػاا 

انحاحاات لاا  دقااجأت رد اا و أد ذاتاا  تخثااا نحسااها دقأننااا أمااام بكائياا  رد ياا  تسكااذ  الاا   اآلخااخ  قااج
ال سف البقخي دالاالبخر الاا ممكاغ أو تياجمها المباادئ دابواجا  الااا تاع الا احي  ماغ أجلهااو 

  (2)بيػل  
 فيااااااااا صااااااااا با ر لااااااااا دنااااااااا المااااااااػتو ياااااااااندب

 
 

 بخابياااااااااااااااااااااااا و إناااااااااااااااااااااااااا ميياااااااااااااااااااااااايع  ليالياااااااااااااااااااااااااا
 
 

 أد بسااااااااااااااس ليلاااااااااااااا ق أقيمااااااااااااااا ملااااااااااااااار اليااااااااااااااػمو 
 

 دب تسن،نااااااااااااااااااااا قاااااااااااااااااااااج تبراااااااااااااااااااايغ مابياااااااااااااااااااااا
   

                                           

  oct/33/3211  3211/ ا اػقخ/33و يا 1/65أبػ زوج اليخشاو مج  -جمهخ  اشسار السخا( 1)
  1/66جمهخ  اشسار السخاو ج( 2)
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  (1) بجيء القامخ قاليجت  بساب  شسخو  تبجأ بابماحهامو ميػ  ييها 
 أب لياااااااات شااااااااسخي واااااااال ابياااااااااغر ليلاااااااا ً       
 
 

 بنناااة الغ ااااو أزجاااا الي ااا،َص النػاجياااا 
 يليااااااات الغ اااااااا لاااااااع ميصاااااااع الخقاااااااة َمخضااااااا أ  

 
 دلياااااات الَغ اااااااا ماااااااا شااااااا الخقااااااااا ليالياااااااا

 قاااااو يااااا أواااال الغ اااااو لااااػ َدنااااا الغ اااااليااااج  
 

 مااااااااااااادار  دلناااااااااااااغر الغ اااااااااااااا لااااااااااااايذ دانياااااااااااااا
اااااااااااااجى   ألاااااااااااااع تخناااااااااااااا بساااااااااااااتأ ال ااااااااااااا،ل  بالهأ

 
ااااااو غازواااااا  دأصااااابحت ياااااا جاااااير اباااااغ محر

  
 اذ  باجئ القامخ قاليجت  بساب  شسخو  تبجأ بابماحهام مياخنًا بالامنا يا قػل :  

)أب ليت شاسخي    (و تانلا  واحا الميجما  دب مايما ياا ابمااه،  ممليا  اناهااك دمةالحا  
 لماااااا نسااااامي  بسماااااػد القاااااسخ السخقااااااو إذ أو بجامااااا  اليالااااايج  تياااااػم ملااااا  امااااااس تناصاااااا لنلمااااا  
)اب ليت شسخي( دوا بسيج  ممرا ممكغ او ننجا يا ميجمات جاوليا  داما،مي  لليالايج  ليااع ييهاا 

المكاو الحي تع وناخ اصاحاب  فيا  بنا  دجاج او الحياا  دجاجت ماغ اجال الماػت يا،  نسا أد رثاء
مػت بجدو  يا  دخخدج  ال  الياا  الحي  ػلاج الحياا  لننهاا تػلاج باجدو الماػت ياقاكلت ياا ذونا  
ثنائيا  ضاجم  )الحياا / الماػت( ييػاجا  الػاقاع باالحلع دالحضييا  باالامنا او )واحا الاخ ى دالةياابت 

غ الجيام مل  دج  الاحج جو دليذ مغ بياما ذا خ  يخدم و يها مػردثا و لهاا مام  ابجاعيا  تنبسث م
   (2) سمليات الةلق النج ج  مسامج  مغ قجر  السيل اببجاعي  دليذ مغ قجرت  الاحقخو (

لنغ ابني،ا الاحي تيجما  واحا اليالايج  واػ او مكااو ماػت المخثاا واػ نحسا  مكااو الحاخاَ 
نيا،ا الاحي نناقاح  ياا واحا اليالايج   احاػ  المكااو فيا  ماغ شاارد لساا ني  الا  للحاتو دقأو اب

قبخ مػمػد لالا ب  لحا )) تػ ا محخد  المكاو الاا  نحخ منها القامخو دوبث مغ خ،لها قخاوياا  
بغاخاب  بمػقف القاامخ اليلاق الم اصخا الاحي ب  اجري أمحاخح باػقاا  دمػتا  ياا ر لا  جهاادا أم 

  اذ أو الالااخام الااجاخلا ل،نساااو تناااا الػجااػد (3)دمػتاا  بسيااجًا مااغ دشناا  دأولاا ((  محاادو بغاخاباا 
مقااكل لجماا  اماخايااًا دتنػنيااًا لحاتاا  بو  ااجايع مااغ )اانااا( الاااا وااا الااحات مااغ خاا،  دياماا  مااغ 

                                           

 المالجر نحس  ( 1)
الناولاو )درام  نيجم (و مبج الحااح دمحم ا مجو دار المناول للصبام  المنهج ابمصػري يا تحسيخ القسخ ( 2)

  1876/14و 1دالنقخو بيخدتو ط
ابملػقي : مائي  ابغ الخوة انمػذجًاو د  يػزو  بنت مسج دمحم اليخناو منل  جامس  ابزوخو قلي  الجرامات (3)

  3218/38و 5ابم،مي  دالسخقي  للبنيغو م
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يناال   (1)الػجااػد د باا  للبياااء دديااع ال ااخر مناا و يااقااكل الااحات نايناا  )ابنااا النحسااا دالحااخدي( 
ينيات النالاااي  دجغخافيااا  المكااااو دت اروسااا  تباساااج نهائياااًا ملااا  او تناااػو ذا اااخ  جماعيااا  ابمااااخات

للمسلميغ اد للمخثاو اذ او اتنائ  مل  )اب ليت شسخي( وػ رثاء لنل المسانا دالنلماات القاسخو  
الاااا ممكااغ او مح ااخوا اليااامػس القااسخي أد قااامػس الحيااا  مااغ المسااانا الاااا مقااكلها ابتالااا  

وال( يالاساضاج بايغ الهمااد  دوال ابمااحهامي  ياا واحا البيات ااد  مااغ  -امااحهاميغ )أب بايغ بنيا 
 يث )أبليت شسخي( د)ول أبياغر ليلً ( مما  جلل مل  اماا،ا الحياا  منا  دواػ ييهاا دمميهاا ياا 
نحساا  فيحاااد  او مسيااج ااماال الاا  نحساا  يااا اماااد  الحيااا  )ياااذا قاااو المااػت اقااخا ضهااػرًا يالحيااا  

و دانحااااح القااامخ ملاا  بنياا  ابماائل  الاااا تحااااج الاا  جااػاا او قاناات بنياا  (2)ق مناا  جااحدرًا( أمماا
ابماااحهام قائماا  ملاا  أماااس منااازي  نصااػي ملاا  اننااار أد تيخوااخ مااغ قباال الماليااا بأناا  مسلااع أو 
وحا الياليج  مخثيا  لقاامخق باجأ الساعر  انهر ياا اممااَ جساجاو لاحا امااةجام صايغ مايابلا  ماػازوا  

ول( يها اجداء اد  اخد  دليسات قلماات  -نيً  دمسنً  داميامًا بضاي  اميام داخلا للنز )أبب
 املاا  بناا  أ ااذر او رد اا  بااجأت ت ااار دتسااايخ لاصلااق لنااا قالاايج  محاااد  القااامخ مااغ خ،لهااا او 
محااايظ ملاا  تخقياادا داداماا  صاايخدر   الحيااا  مااغ شخوااق الحااج ث دالحااػار الااحي  ااجدر يااا  نحساا  

اامااااصام او مناااج اضاااايات جماليااا  ددبليااا  الااا  الااانز ماااغ خااا،   الانسااايق ابمااالػقا دمسهاااا ي
للياليج  مع الحال  النحسي  للقاامخ يػلاج ابمياام ماغ خا،  )النساق ابمالػقا لليالايج  ملا  نحاػ 
مساااا تماااام الاااػما ابرواصاااات المةبػئااا  ياااا قهاااف المحاااخدات ي اااً، ماااغ السنامااا  ببنااااء النملااا  

لاا  نحااػ مااغ اليالااجم  دالااػما دالاةصااي  غيااخ الةااالا مااغ ذائياا  مخوحاا  يااا القااسخو  مػماايضيًا م
  (4)يالميصع ال انا مغ بجام  البيت:  (3)تحسذ المحخد  دجخمها دي اءاتها ابمحائي ( 
 اب لياااااااااااااات شااااااااااااااسخي واااااااااااااال ابياااااااااااااااغر ليلاااااااااااااا ً 

 
 

 بنناااااااااة الغ اااااااااا أزجاااااااااا اليااااااااا،ص النػاجياااااااااا
 
 

 

ياذماو القامخ داماس،م  ليجرا ممل وػ موا  مغ المبيت ليل  دا ج  يي  بننة الغ او 
ملااا  تقاااكيل ا اااػاو دماااػالع الحااااظ داخاياااار قلماااات تامااااو  ماااع الحياااا  اليالااايخ  الااااا ماااػ   ااااع 

                                           

  البقخو  )محادل  يا يهع ما جخى(و ملا الػرديو تيجمع مسج البدازو ابولي  للاػزوع  نطخ: يا الصبيس( 1)
  1885/71و 1دالنقخو ابردوو مماوو ط

  1871/53و 3قخاء  ثاني  لقسخنا اليجمعو د  مالصح  ناصفو دار ابنجلذ للصبام  دالنقخو ط( 2)
و 2او   ماارو منل  الصليس  ابدبي و بغجادو م تأدول الخ وا امياعي  القكلو قخاء  يا شسخ السيااو ن( 3)

1888/66  
 جمهخ  اشسار السخاو أبػ زوج اليخشاو ضبص  د يي  ملا دمحم البناريو نه   مالخ للصبام  دالنقخ( 4)
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( اليائم  مل  اماس الاػقيج بنػو الاػقيج او القامخ أد )أناا(  امحائها مغ وحا المكاوو أو )أبياغر
 دوااج القااامخ مااغ دصااح  لحالاا  ابذب  مااابات الليلاا  بننااة الغ ااا منبااخ  دليساات مةيااخ و دلنااا 

دابما،ا الاا مسانيها يان  ممل مل  تننيخ قلم  )ليل ( اذ مقيخ تننيخ قلم  يا منطػما  قػاماج 
اال بأناا  لااع  بااق لاا  إبر أدقااات قليلاا  لنااا ممااػت بننااة  اللغاا  السخقياا  بالاالااغيخ أد الايلياال دقأنراا  َميأ

 دجسلهاا مصليا  مماا منسلهاا ا  اخ مايً، الا  ابمامام الغ ا ياماةجام  خد  الليغ قافيا  لليالايج  
) ماااغ خااا،  امااااسما   اااخد  اللااايغو دابصاااػات ااقاااخا الااا  شبيسااا  اصاااػات اللااايغ دابصاااػات 

و قما ان  ياا  الا  مقاسخ (1)المنهػر و يها بحلظ تم ل قم  ابرتحام الالػتا يا البيت القسخي( 
 او الحيااااااا  تنحلااااااات ماااااااغ باااااايغ  جمااااااا  داصاااااااب  تحاااااات مااااااايصخ  الياااااااأس دانااباااااا  النااااااادمو دالقاااااااامخ 
)) يا  ال  اليأس دالندم  اةيخ ماد  دزنًا شػوً، ق يخ المياشع مالة في  مغ اشانان  ماا  انحذ 

مل   مل النغع  و يهػ يا اماة،ص  لبحخ الصػول داماجادا منس،ن  قادراً (2)مغ  دن  دجدم (( 
  (3)القنا الحي  انامة مع غخض الخثاء بما يا ذلظ مغ شنغ دجخس  دوغ 

دببااج مااغ الانػواا  أو اخايااار القااامخ لنلماا  )بننااة الغ ااا( دتنخاروااا يااا وااحا الميجماا  مااغ 
 يث النلمات الااا تااجام و دالااا تباجأ بكلما  )بنناة الغ ااو يليات الغ ااو دليات الغ ااو لػدناا 

  (4) ا )) رمدًا لحنيغ مخقا مام ال  الحيا  السخقي  البجدو  الاا مألحها البجد(( الغ ا( يالغ
يالاحاصاايل بااحقخ المكاااو دتسالياا  باااخػات قاااو )لياات( دالاااا تاميااد بالااحايغ إذانهااا ايسااا  
ناقالاا و داو نيالااها  اماوااا مااع مااا تقااسخا الااحنت بااالنيزو يناناات )لياات( وااا ابدا  الاااا اماااساو 

 امن  شيئًا ب  احيقو دوحا امااخا  ماغ الاحات بأنهاا اماسالمت مييناًا بااو الماػت  بها القامخ لنا
  (5)قج اقاخا منهاو ياايسا  )تجدر يا  لي  دبلي  دا ج  وا جسها البحث مغ الحات( 

                                           

-http://thesis.unive 3228ممات ابملػا يا مخثي  مالظ بغ الخوةو دمحم بغ محي و جامس  بسكخ و  (1)

biskra.dzlid/epyint/309,Date/29 oct 2014.  
  1877/166و 5ابخاهيع أنيذو مكاب  ابننلػ المالخو و الياوخ و طمػميي  القسخ و ( 2)
 نطخ: ابشناا دابسادا البنائي  دابمحائي  يا شسخ رثاء النحذ بيغ مبج مغػث بغ دقاص الحارثا دمالظ بغ ( 3)

و 3نل  قلي  اللغ  السخقي  باميػطو جامس  ابزوخو جالخوة الاميماو مبج الباقا  سيغ مبج الباقا دمحمو م
  3228/2332و 37م
و 1تنازم الحات دالهػو و قخاء  يا شسخ دمحم مخداوو دمحم صابخ مبيجو دار تمػز للصبام  دالنقخو دمققو ط( 4)

3213/47  
ي و منل  ( 5) الجرامات القخقي و ابغاخاا دالحنيغ يا شسخ مالظ بغ الخوةو ناوج أ مج القسخاديو درام  نالر

  3228/32(و  نا خ 33جمعي  خخونا أقسام اللغات القخقي  بالنامسات المالخو و م )
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ديااااا وااااحا الميجماااا  ب ممكااااغ أو ننااااج ألحاااا  مااااع المكاااااو داو قاااااو القااااامخ قااااج اماح ااااخ 
اي شامخ جااولا ماغ  ياث   اػر الناقا  أد الالاا ة الاحي مسالدمات ب ممكغ أو ننجوا منج 

مم ل لحط  مػاما  للنحذو دقاو القامخ يا وحا الميجم  محاد  أو  ورخ لمػت  د يجًا ي، مساتة 
 صاااااااا بًا أد صاااااااجميًا دىنرماااااااا  انااااااااء ملااااااا  ناقااااااا ق يايااااااا و دبباااااااج ماااااااغ الياااااااػ  او اخاياااااااارا لمحاااااااخد  

اماباشيااًا مقااػائيًا دانمااا اخايااارا للناقاا  الحاياا  انسكامااًا  )الياا،ص النػاجيااا( ب ممكااغ أو مسااج اخاياااراً 
لمخن  الخدح دقأن أ محاد  أوو ميػ  بان  شاا ياا مملظ ناق  ياي  يهاا مسااد  مػضاػما للقاامخ 
 ػن  مقسخ بابغاخاا داليهاخ دالمػاجها  دالاحاجي ماع الماخض اد الساع الاحي اصااب  ددار ماخوان  

دالناقاا  م،قاا  ججلياا  منااح ااز  لمااا تامااع باا  مااغ صاا،ب  دويباا   يااا جسااجا دالس،قاا  باايغ السخقااا
تا،ءم دالبيئ  الالاحخادي دقاج ا الات مكانا  ياا ميجما  مخثيا  مالاظ باغ الخواةو اذ ))أو الناقا  ياا 

  (1)اليخاء  الػا ج  تسصا دببت رمدو  ماسجد  تبيغ خصػر  وحا الخمد دمخقدوا (( 
و عبار  مغ صخام بيغ قاػ  القابااو دجباخدت الماػتو او اماس،م القامخ دامحاء ذات  قا

لحلظ مساتة دوامنا  او الغ اا لاع ميصاع الخقاااو داو ممليا  اليصاع الااا نناجوا ياا واحا الميجما  
مساابيها باااادا  )لااع( دالااااا ايااادت النحاااا دالناادم داليلاااة ياااودي ددرواااا يااا المسنااا  باناا  ونااااء يناااػ  

هخ دابنحالا  مغ النمام  ))  هجد شسػرا باامغ دوػلج دانيصام داباساد مغ المنامع دابول يالي
دقهحا يإو ادا  الندم قجمت لنا محهػمًا جج جًا لسملي  ابما،ا النحسا   (2)شسػرًا بالسند داليلق(( 

الاا تسانيها ذات  دالاا وا مغ اددات النحا يا ملع المسانا المسخديا  بأنرهاا أقاػى أدا  نحاا بنهاا 
الحاضخ دتحملها مسن  انها ا يا الماضاا ينااو صاخامًا بايغ الحياا  دالماػت  تسمل مل  نمي  مغ

)) ياليلق الحي ممخ ب  ابنساو محسج أمخاو  ا  أو اامل لي يق دوالاب   اا  الماخء م ال الناقا  
  (3)الغخوب  الاا  لرت بأرض منهػل  تاةب  ييها تةق  المػت(( 

مساتااة المكاااوو أناا  تحااػ  الاا  ميبااخ  لاا و  مااا او )لااع( ايااادت مسناا  الاحيااق دقااأو القااامخ 
يأصب  المكاو مجدانيًا ييج قصع ملي  مسايخ رجػما  مامنياًا دملا  واحا المكااو أو مماشاا الخقاةو 
دقااأو المكاااو تحا اال ملياا و دمماال ملاا  اميااا  منلاا  الحيااا و يانااخار قلماا  )الخقااةو الخقاااا( يااا 

                                           

بني  الخ ل  يا الياليج  الناولي و ابمصػر  دالخمدو د  ممخ مبج السدود السيف دار ابناقار السخقاو ( 1)
  3228/137 1بيخدتو لبناوو ط

و 1ابغاخااو رواقارد شاختو تخجم : قامل  ػمف  سيغو المومس  السخقي  للجرمات السلياو بيخدتو ط( 2)
1872/314                          

تنخق  الغخق  بيغ ابضصخار دابخايار يا القسخ السخقا اليجمعو د  مبجالخزاَ خليح  محمػدو منل  المػردو ( 3)
  3227/72لسن   3بغجادو م 
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دقأناا  مااغ خاا،  تخقياادا ملاا  أيسااا   وااحا البياات تانااانذ مااع تمنيااات القااامخ بااالخجػم الاا  أولاا 
الحخقاا   ااخيس السااكػو اد المااػت لنااغ ابشااكالي  الاااا ننااجوا يااا وااحا الميجماا  أو القااامخ  ااخق  
ًا منيساًا أد  ااجدًا لخجاػم القاامخ أد مػدتا  الا  أولاا و  بايغ )الغ اا( دواػ ياا مكااو ناائا م رال مااجر

الحيااا  ي ااً، مااغ أو الانااانذ باايغ  دقأناا   امسااظ بأقاال يااا أنراا  لااػ رجااع الاا  اولاا  لناناات ونالااظ
الغ ااا دوااحا المكاااو المااػ رو محااخد  )اللياال( يننااج وااحا المكاااو  اماوااا مااع دصااف اللياال دقاال مااا 
تحمل  واحا المحاخد  ماغ الطا،م دمالصاو الناػمو دمب ا و دتماخدا ملا  واحا القاامخ الاحي محااد  أو 

د قااا  أد ميكندوماااات دياعيااا    بياا  مسايي اااًا محارقاااًا لناال ماااا ممكاااغ أو مقااكل  واااحا المكااااو مااغ
لاااخدوس وااحا القااامخ دالسماال ملاا  اخماااد جااحد  رد اا  مااغ شخوااق اجبااارا ملاا  ابماساا،م للنااػم 

 دالحي وػ يا الحضيي  مػت 
دتأنيث المكااو ماغ  ياث غخقاا  دماجم ألحاا  دليلا  قلهاا تم ال ضاغػضًا نحساي  ملا  القاامخ 

غيااخ ماحياااق ياااا البيااات ال الاااث ماااغ واااحا  محاااد  أو  انادزواااا دلناااغ ماااا  امنااااا القاااامخ داو قااااو
الميجم  ياا أو الغ اا أد مكانا  ب ممكاغ أو مكاػو مادارًاو لاحلظ يهاػ  باجأ بكلما  )لياج( الااا تسابق 
 ااااو دواااػ يسااال ماضااااق نااااقز ب ممكاااغ أو مسمااال ابر بػجاااػد امااام  دخباااخاو لناااغ ماااغ المحارقاااات 

ا البيات )مادار( دلسال واحا الااأخيخ السنيب  أو خبخ قاو مسبق امم  دواأخخ ال  القصخ ال انا يا
بمااع قاااو بناا  ب ممكااغ أو  احيااقو دالااحي ممكااغ أو مسااامجنا يااا تأ يااج مااجم تحضيياا  مااغ خاا،  
الاختية النخايياا اد السيميائا لمخاتة قااب  النلماات ياا أنهاا جااءت بساج )لاػ( داو لاػ أدا  شاخط 

اصال غياخ ماملا  اب بػجاػد جاػاا )دوا  خ  اماناام بماناام( ب ممكاغ او تاحياق بنهاا ياا ا
 القخطو دامانام قػنها مدارًا بمانام قخقها ددنػوا 

 ياخاياااااااارا لنلمااااااا  )دناااااااا( دتنخارواااااااا انماااااااا محمااااااال مسااااااااوق دامحااااااااءات دراميااااااا  ياااااااا الااااااانز 
و تااختب  بيااخا الغ ااا مااغ دمااار اولاا  (1))تنقااف مااغ الالااخام النحسااا المحاااجم يااا ذات القااامخ( 

او بسيااجو دمنهااػ  دب ممكااغ أو  اااع الػصااػ  الياا  مااغ اولاا  لااحلظ لنااغ مااػت القااامخ قاااو يااا مكاا
مساااجرك القااامخ قػلاا  باااا )لنااغ( الاااا تحيااج الاسياال باااو الغ ااا منصياا  بسيااج و ابر او مااا ممكااغ أو 
تامسااظ باا  الااحات دتحاااد  البياااء باااو وااحا الميجماا  تااع قحلهااا بكلماا  )ألااع َتَخنااا( بابماااحهام باااا )ألااع( 

وااخ أم اًا داصاب  النااػاا ))داصابحت يااا جاير اباغ محاااو   (( أي انا  الايخوااخ دالاحي  محياج الايخ 
لمسأل  مػت  أد  خقا  ماغ اجال واج  نبيال واػ النهااد ياا مابيل هللا دذلاظ بااو )ال ا، ( الحياا  
الحاني  م لث مساارًا للهاجى دالصخواق الػاضا  الاحي تناانذ واحا الصخواق ماع قلما  )اصابحت( الااا 

                                           

  31مالجر مابق / ابملػقي  ( 1)
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اء دالناػر دقجاما  الحياا و دقاأو شخواق القاامخ داو قااو شخوياا جج اجًا مم ال تحيج الجبل  ملا  ال اي
المػت لنن  داضحًا قالالباح  دتاساضج خاتم  الياليج  مع ما قجماا  ياا مياجماها دمانهاا ماغ او 
الصخوااق الػاضااا  دجهاااد الااانحذ ب ممكااغ أو مكاااػو إب مااغ خااا،  ت ااحيات ننيااا   اااع بهاااا الحاااخاَ 

،  صاايغ الانااخار ل،لحاااظ دابمااالية المسبااخ  مااغ القااسػر الااجاخلا لأل باا و دوا اا  ذلااظ مااغ خاا
و دلسال ا  اخ (1)للقامخ بو الانخار ))ب اةح أومي  تاحقخ بمساد  ماغ الساياَ القاسخي لليالايج (( 

مااا مسااالة الااحات دوسماال ملاا  تسااجممها وااا ينااخ  الحااخاَو لااحلظ  وقااج القااامخ يااا خاتماا  اليالاايج  
لانػواا  اننااا ب طنااا يااا بجاماا  اليالاايج  او القااامخ مساااسيغ باااددات باناا  ميلااة شخياا و دببااج مااغ ا

دايسااا  تيااجم لنااا مسااانا القااظ دالحيااخ و دمااجم اليياايغ دقااااخز تأ يااجا ملاا  المبياات بننااة الغ ااا 
ليذ لدمغ شػول دانما ليلً  دا ج  ))دوػما  وشخ مل  الحال  القج ج  لهحا اامني  يا تلظ اللحط  

دلنااغ يااا نهاماا  اليالاايج  بااجأت اامااػر تا اا   (2)مطلاال الااحات القااامخ (( الاااا قاااو المااػت ييهااا 
دقااجأت ذات القااامخ تبحااث مااغ ابواال ميااجمًا لنااا القااامخ لحطاا  يااخاَ الااخدح للااحات مانئااًا ملاا  

  (3) ام  البالخ الاا تقيخ ال  مػت النسج دقجام  الاهيو للالسػد داناهاء الخدح: 
 أقلرااااااااااااة شخيااااااااااااا يااااااااااااَػ ر لااااااااااااا ياااااااااااا، أرى 

 
 

 ماااااااااااااااغ مياااااااااااااااػو المونساااااااااااااااات مخاعياااااااااااااااابااااااااااااااا  
 
 

مااااااااااااال مناااااااااااااا نساااااااااااااػ  لاااااااااااااػ شاااااااااااااهجننا  دقالخر
 

 بكاااااااااااااااايَغ دَيااااااااااااااااجر بااااااااااااااااغ الصبيااااااااااااااااة المااااااااااااااااجادوا 
اااااااااااااااااااا دابنااواااااااااااااااااااا دخاااااااااااااااااااالاا   يمااااااااااااااااااانهغر أمر

 
 دقا يااااااااااااااااااااااا   اخاااااااااااااااااااااااخى تهااااااااااااااااااااااايج البػا ياااااااااااااااااااااااا

ماااااااااال منراااااااااااا داولااااااااااا أ    دمااااااااااا قااااااااااااو مهاااااااااااج الخر
 

مااااااااااااااااااات قالياااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااال ددر  ذميماااااااااااااااااااًا دب بالخر
  

دلنغ ما مسحرا القامخ اذ أن   احػ  ال  مقهج دراما بأن   اناء مل  لغ  اابالار ميلبًا 
شخياا و دتيليااة الصااخ  وااػ الحخقاا  السااخوس  دقااأو القااامخ  امسااظ بااوخخ لحطااات الييطاا  دالااػما 
دلننا  ب  اخى أي اواماام ماغ مياػو المونساات لا و ياااحقخ الماخأ  ياا واحا اللحطا  مقايخ لناا انا  لااع 

بيااا  أد يخاشاا  لانااػو النسااػ  قخوبااات مناا و يحباا  اولاا  دزدجااا  مااا وااػ إب  بااًا بنامائاا   مماات يااا
دتمنيًا لمػت  بيغ أول و يحا البيت ااد  مغ الةاتما  قاخر  اخد  )الحااءو الياا و السايغ( مػزمهاا 
باايغ الحخقاا  دالسااكػو ننااج ييهااا قااػ  صااػتي  لاايسكذ شااج  الالااخام دقااػ  الحااجث ليااج  ملاا  اليلااق 

                                           

النيج الاصبييا دالاحليلا: مجخل اجخائاو مجناو مبجهللا خالجو دار النخمل للنقخ دالاػزوعو مماوو ابردوو ( 1)
1884/121  

  23/و مالجر مابقابملػقي ( 2)
  1/65جمهخ  اشسار السخا: ( 3)
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ػدي الحي قاو   ػر بانحذ القاامخو اذ أو الاناخار مسصاا جماليا  للانز دوكقاف ماغ الحالا  الػج
النحسي  للقامخ فيسصا دببت ثخو  تنسل دجػدا مهما دمحيجًا يا يهع ابميامو قماا او فيا  تاػتخًا 

  (1)صػتيًا  جخل يا م،قات مةالح  دوسج نػما مغ الححخ دالانيية يا امماَ الحات 
ااع السااياَ ال يااايا لهااحا البياات باااو القااامخ أد القةالااي  السخقياا  بالااػر   داذا اردنااا او نػمر

ماماااا  ب تحااااة الغخقاااا  أد المااااػت منحااااخدً  دىنمااااا تبحااااث مااااغ المػامااااا  مااااغ خاااا،  الااااااا )نحااااغ( أد 
المنمػماا و يالمػاماااا  ممكااغ أو تم ااال مناااجا نػمااًا ماااغ ابنامااااء بو القااامخ الياااجمع أد القةالاااي  

تهااا غخوباا  فياا  نااػم مااغ ابواناا  أد أنهااا منهػلاا  النسااةو يالاح اايخ الننااائدي السخقيا  تطااغ أو مػ 
دشيػم  اباجأا القامخ بكلم  )دقالخرمل منراا(و مكااو تاع تسخوحا  دمسابػقا بحاخ  النخ)البااء( الاحي 
محيج ابماسان و دوحا ابماسان  بالمكاو ارتبصت بكلما  )منراا(و داذا أردناا أو نحلساف قلما  )منراا( 

تسبرخ مغ انجماج ااناػي بايغ المكااو دأناا القاامخ دالنساػ  اليخوباات منا و يالقاامخ )م اب  ننجوا 
 خق  الحجث دالمكاو دالدماو دالة  داللػو دونطمها دوكسبها مسنً  جج جًا دقسجًا جج اجًا( و ياادداد 

 الالػر  مميًا دتأثخًا مغ نحذ الماليا  
د ابهع لاا  دبنا   خواج او مقاهج بكاااءوغو دتننياخ النساػ  ياا واحا المػضااع  اج  ملا  ق اختهع 

ديجاءوغ ل  محادًب او  خمع لناا صاػر  تسباخ ماغ أمنيا  القاامخ بمقااوج  نساائ  دواع  بكاػو مليا  
تسبيخًا مغ  بهع دديائهع ل و دونا تانسج لنا ثنائي  )الخجل/ المخأ ( اد )ابنا/ اآلخاخ( ياناػو الماخأ  

ماغناء مغ اآلخخ داو قانت  ضيي  اد منازًا دقاالسكذ شخيا ييها ياو ذات القامخ ب تساصيع اب
  (2))) يها المحخك الحي  جيع القامخ بثبات ذات  دقجرت  مل  الاحمل لها دمغ اجلها(( 

امااا يااا البياات ال ااانا مااغ الةاتماا  مساااسيغ القااامخ بكلماا  )شااهجننا يهااا تحيااج اببالااارو 
ء مااااوغر إب )اام دااخااات دالةالااا  دالسمااا  دالخ وااا  اليلبيااا  دالبالاااخو  دالح اااػرو دقااال واااحا النساااا

  دالبنت( دقا ي  اخخى تهيج البػا يا وا )زدجا (
دلسل تيجمع القامخ لألم داببن  دابخت دالةال  دتأخيخ  للبا يا  ابخاخى ماا واػ إبر تسانيل 
 بنامائا  اليبلاا ي ااً، ماغ ابنػثاا  دالسػاشاف النياشاا  الااا ممكااغ او نناجوا بح ااػر النسااء يااا

 المكاو 

                                           

وػمف ملػمو منل   ػليات قلي  ابنسانيات  نطخ: مغ امخار ابميام يا القسخ السخقاو د  ثامخ ملػم د ( 1)
  1885/33و 18دالسلػم ابجاماعي و م 

  3217/83الخ و  يا شسخ المة خميغو د  مكخ  ملا ابخاهيعو منقػرات نػو للصبام  دالنقخو المػصلو ( 2)
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يالمنهج الحي  بحث منا  القاامخ ياا اصاػات البكااء ماا واػ إب بح ا  ماغ الحاة دالقاسػر 
  بالػ ج  دايايادا لألولو لحلظ ننجا ميلرة شخي  يا البيت اآلتا:

 
 أقلببببببببب  رفبببببببببي فبببببببببه  رحلبببببببببي فبببببببببال أر  

 
 

 ببببببببو مبببببببن عربببببببهن الم ندبببببببات مرا يبببببببا
 
 

 
دقاػ  داناجيام دهينااو أما  دنسااء بياا و  يهػ محايج السياػو المأنػما  الااا لاع تناغ بحماما  

دب نسلع لماذا لع  حقخ القامخ امع زدجا  دىنما اتنأ مل  دصف لها دقأن  ماغ خا،  دصاح  لهاا 
بانها )با ي  أخخى(و بنها قانت الػ يج  اليخوب  الي  دمنج مػت  ماالب  غخوب  دد يج  بنا  صال  

دقيغ اول  د  ػروا يا بيا   ناها دتالب  اماخأ   اليخق  بينها دقيغ اول و داو صل  الػصل بينها
اخخى بسج مػت و دتسكغ الا  اولهااو منهياًا القاامخ قالايجت  بالااحقيخ بالسهاج الاحي بينا  دقايغ اولا  

وحا إقخار من  بانا  داو وحا السهج بمج نا  داو قاو  سغ السيخ  دالسلػكو د  دالمكاو الحي دلج في و
قاليا( دقأن  بهحا ممارس ممليا  تصهياخ  تأ مو ا ج بيػل : )دبددر ا بدائغ دبمج ػ ينمػ   ػدم الج

دنياء ذاتا تػصل  ال   الا  الالاحاء دابشمئنااو اثنااء امحااء الاحات محاادًب الححااظ ملا  الاحقخى 
 الصيب  الاا أو تبي  قأثخ بيغ أول  دأ با و دوم ل نمػذجًا للخقا دالصهار  دالةلػد المسنػي 

 الخاتمة
تيجم يا وحا الجرام  نالمذ أو تخقيدنا قاو مل  الميجم  دالةاتم  أد ما مصلق  دخاامًا مما

مليهمااا )محااااح اليالااايج  دقحلهااا( دقاااو ونااااك نػمااًا مااغ ماااجم الانااانذ مااغ  ياااث اباااجاء القاااامخ 
دالاننيخ للنلمات دالاا قجمت لنا يلسح   بيامػس دمسنع للنلمات  ختب  ما بيغ ابماحهام ابننارى 

ػم ملااا  امااااس القاااظ دماااجم الييااايغ د الااا  ابماااا،ا دالاساااجمع المساااامخ للاااحات لغاااخض للحياااا  تيااا
الالااسػد دابرتياااء الاا  مساااوق مااامي  ارتبصاات باحج ااج ابوااجا  دابدار  لنااا تنااػو مخثيااا  ملحماا  
تػاجاا  مااغ خ،لهااا الااحات ذاتهااا يااا مخامااا دجغخافيااات الحيااا  الميسااخ  دالمحجباا  بسيااجًا مااغ قبخوائهااا 

ا دت اةيمها ايسالهااو يالاػاضاع دالدواج الاحي دجاجناا ياا واحا اليالايج و دالااحقيخ الاجائع دنخجسياه
باااو وااحا الحيااا  زائلاا   دب ممكااغ الامسااظ بهااا أد محادلاا  البكاااء مليهااا بو ينااخ  الحااخاَ دجبااخدت 
 المػت مم ل بخزخًا أد ملرمًا  اع مغ خ،ل  تغيية الاحات دماجم   اػروا دتساجممها بايغ اولهاا لناا
 اااع قحاال أد إنهاااء وااحا اليالاايج  بػصااي  أد قأنهااا مقااهجًا دراميااًا تاااجاخل فياا  النػانااة ابن ػواا  مااع 
ابناماء المكاانا الاحي ممال القاامخ ملا  تأني ا  دتحػولا  الا   اضان  ل،نامااء للماخأ  دقاأو ذقاخ 
تااخك القااامخ للنساااء وااػ تيااجمع صااػر  لحالاا  ال ااغف الاااا مسانيهااا القااامخ ي ااً، مااغ ققااح  اناا  
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دالمااااجايع مااانهع دلنااااغ قجمااااي  الػاجااااة  خلحااا  منمػماااا  مااااغ النسااااء ال ااااسحاء قػناااا  المسيااال لهااااعو
النهااادي مملاات ملااا  او  انااادز القااامخ قااال مغخوااات الحيااا  دالمقاااا ل الاااا ممكااغ او مساااببها 

  ياب  اول  دمحبي  
                 

 مرادر البحث
اببهام يا شاسخ الحجاثا و السػامال دالمطااوخ دنلياات الاأدوالو د  مباج الاخ مغ دمحم  اليساػد ملسال  

  3223مالع المسخي و المنلذ الػشنا لل ياي  دالحنػو داادااو النػوتو 
ابماااه،  يااا شااسخ غااازي اليالاايباو ميارقاا  نسااضي  تحليلياا و البنااجري معاايس مبااجالنخوعو رمااال  

 ه 1323م اليخىو قلي  اللغ  السخقي  ماجسايخو جامس  ا
ابملػقي : مائيا  اباغ الخواة انمػذجاًاو د  يػزوا  بنات ماسج دمحم اليخنااو منلا  جامسا  ابزواخو قليا  

  3218و 5الجرامات ابم،مي  دالسخقي  للبنيغو م
ابشناااا دابسااادا البنائياا  دابمحائياا  يااا شااسخ رثاااء الاانحذ باايغ مبااج مغااػث بااغ دقاااص الحااارثا 

مالااظ بااغ الخوااة الاميماااو مبااج الباااقا  ساايغ مبااج الباااقا دمحمو منلاا  قلياا  اللغاا  السخقياا  د 
  3228و 37و م3باميػطو جامس  ابزوخو ج

اي و منلا  الجراماات  ابغاخاا دالحنيغ يا شسخ مالظ بغ الخوةو ناوج أ ماج القاسخاديو دراما  نالر
(و  ناااا خ 33لمالاااخو و م )القاااخقي و جمعيااا  خخوناااا أقساااام اللغاااات القاااخقي  بالنامساااات ا

3228  
ابغااااخااو رواقاااارد شااااختو تخجمااا : قامااال  ػماااف  سااايغو المومسااا  السخقيااا  للجرماااات السليااااو 

  1872و 1بيخدتو ط
  1868أدس بغ ينخ دردام  الناولييغو درام  تحليلي و دار الخمال و بغجاد 
لػقااا    اااار  النلمااا و ابدا الباااجامات المغليااا  دالنهاماااات المحاػ ااا و د  مباااجهللا النياااخشو شااابك  اب

8/7/3217  
بناااء اليالاايج  الحنااا يااا النيااج السخقااا اليااجمع دالمساصااخ و د  مخشااج الدقيااجيو دار القااودو ال يافياا  

  1883السام و بغجادو 
بنااء اليالايج  يااا النياج السخقااا الياجمع يااا ضاػء النياج الحااج ثو  ػماف  ساايغ بكاارو بيااخدتو دار 

  1873ابنجلذو 
  يااا اليالاايج  الناولياا و ابمااصػر  دالخماادو د  ممااخ مبااج السدوااد الساايف دار ابناقااار بنياا  الخ لاا

  3228 1السخقاو بيخدتو لبناوو ط
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تأدول الخ وا امياعي  القكلو قخاء  يا شسخ السيااو ناو   ماارو منل  الصليس  ابدبي و بغجادو 
  1888و 2م 

سخقااا اليااجمعو د  مبااجالخزاَ خليحاا  محمااػدو تنخقاا  الغخقاا  باايغ ابضااصخار دابخايااار يااا القااسخ ال
  3227لسن   3منل  المػردو بغجادو م 

تنااازم الااحات دالهػواا و قااخاء  يااا شااسخ دمحم مااخداوو دمحم صااابخ مبيااجو دار تمااػز للصباماا  دالنقااخو 
  3213و 1دمققو ط
  oct/3211  3211/ ا اػقخ/33و يا 1/65أبػ زوج اليخشاو مج  -جمهخ  اشسار السخا

اشسار الساخاو أباػ زواج اليخشااو ضابص  د ييا  ملاا دمحم البنااريو نه ا  مالاخ للصباما   جمهخ 
 دالنقخ

  1864 خقات الانج ج يا ابدا السخقاو د   ػمف خليفو دار ال ياي و الياوخ  
ه( تحيياق جسحاخ الننااناو 277 لي  المحاضاخ و اباػ ملاا دمحم باغ الحسايغ المطحاخ الةااتما )ت 

  1868/1/3214جادو المكاب  الػشني و بغ
 دبل  السنػاو دقني  ابماه،  يا شسخ بجر شا خ السياا 

الخ و  ياا شاسخ المة اخميغو د  ماكخ  ملاا اباخاهيعو منقاػرات ناػو للصباما  دالنقاخو المػصالو 
3217  

و 3228مااااااامات ابمااااااالػا ياااااااا مخثيااااااا  مالاااااااظ باااااااغ الخواااااااةو دمحم باااااااغ محيااااااا و جامسااااااا  بساااااااكخ و 
http://thesis.unive-biskra.dzlid/epyint/309,Date/29 oct 2014.  

  3221و مماوو 1ميمياء السنػاوو بسام قصػسو دائخ  المكاب  الػشني و ط
ه( دراما  ينيا  خالاج قااضع 1242-ه112شسخ رثاء ابمام الحسيغ ياا الساخاَ ابااجاءا ماغ مان  )

  3226 ميجيو رمال  ماجسايخو قلي  ابدااو جامس  النػي و 
و م 38نالي :  نا مين  نمػذجاو جليلا  الصخوصاخو منلا  م،قاات ياا النياجو ماج شسخو  الحاتح  ال

  1887لسن   7
ه( تحييق: ملا دمحم البنادي ودمحم ابا الح ل ابخاهيعو 378الالنامايغو ابػ و،  السسكخي )ت 

  1843البابا الحلبا دشخقااو الياوخ و 
" الهاشااع غخا با  نمػذجااًاو نادار قبااي،تو منلا  دراماااتو الساباات النالااي  رداما  " أدراَ مسبااج الناباا

  3213و 2و م 31السلػم ابنساني  دابجاماعي و مخقد اللغاتو النامس  ابردني و مج
ه(و تحييااق: عباااس مبااج الساااد و دار الناااة السلمياا  233عيااار القااسخو ابااغ شباشبااا السلااػي )ت 

  1873و 1بيخدتو ط
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ا يهع ما جاخى(و ملاا الاػرديو تياجمع ماسج البادازو ابوليا  للاػزواع يا الصبيس  البقخو  )محادل  ي
  1885و 1دالنقخو ابردوو مماوو ط

  1871و 3قخاء  ثاني  لقسخنا اليجمعو د  مالصح  ناصفو دار ابنجلذ للصبام  دالنقخو ط
  3لساو السخاو منطػرو امجاد  ػمف الةياطو بيخدت )د ت(و مج 

  اليسع ال الثو المبادئ دابيااا اتالم ل السائخو ابغ ااثيخو 
  1863و بغجاد 1المخثا  الغدلي و مناد غدداوو مصبس  الدوخاءو ط

  32/12/3232و تصبيق الػاتباد يا Crtics Team6محاتي  النيج 
 ميابت يا القسخ الناولاو  ػمف اليػمفو دار الحيائقو بيخدت )د ت( 

  1854و يبخا خ 87المنل و الياوخ و م ميجم  الياليج  الناولي و  ػمف خليفو منل  
ميجم  الياليج  السخقي  اليجمم و المالصح  المخاب و شابك  ابلػقا    اار  النلما و أدبنااو دراماات 

  38/12/3218دميابت نيجم  د ػارات ادبي  
   1862ميجم  الياليج  السخقي  يا السالخ الناولاو  سيغ مصػاوو دار المسار و الياوخ  

ميااااام يااااا القااااسخ السخقاااااو د  ثااااامخ ماااالػم دوػمااااف ماااالػمو منلاااا   ػليااااات قلياااا  مااااغ امااااخار اب
  1885و 18ابنسانيات دالسلػم ابجاماعي و م 

منهاااج البلغاااء دمااخاج ابدباااءو  ااازم اليخشاااجناو تحييااق: دمحم الحبيااة ابااغ الةػخاا و دار المغااخا 
 و )د ت( 2ابم،ماو بيخدتو ط

ناولاو )درام  نيجم (و مباج الحاااح دمحم ا ماجو دار المناوال المنهج ابمصػري يا تحسيخ القسخ ال
  1876و 1للصبام  دالنقخو بيخدتو ط

  1877و 5مػميي  القسخ و ابخاهيع أنيذو مكاب  ابننلػ المالخو و الياوخ و ط
نالاااػص ماااغ القاااسخ السخقاااا قبااال ابمااا،م )) درامااا  دتحليااال((: د  ناااػري  ماااػدي الضيسااااو د  

رو د  بهنااات مباااج الغحاااػر الحاااج  او دار الحكمااا  للصبامااا  دالنقاااخ محماااػد مباااجهللا النااااد
  1882بغجاد 

النيج الاصبييا دالاحليلا: مجخل اجخائاو مجناو مبجهللا خالجو دار النخمل للنقخ دالاػزوعو ممااوو 
  1884ابردوو 

  18/13/3213النهامات المحاػ  و ابخاهيع صمػئيلو قػقلو الندوخ  نت 
  32/12/3232دالحجاث و بياخ الالغيخاوو قػقلو مل  ينخاو النهام  المحاػ   

  1873و 3و م3الػقػ  مل  الصللو دمحم مبج المصلة مالصح و منل  يالػ و مج
Google, https://www.maajim-com   3232/ 7/2 -ماد  )ابماه،ك( 
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