
 عــاشور بـــارودي أ.

 593                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

 خصائص لغة الوطن في قصيدة
 "أال انعم صباحا أّيها الّربع" المرئ القيس 

 

 .عـاشور بــارودي أ 

 بــاتنة –الحاج لخضر جامعة                           

achourbaoudi@yahoo.fr

 
تعرب هذه املقاربة التحليلية عن خصائص لغة الوطن يف العصر اجلاهلي ضمن منوذج 

القيس" أحد أبرز النماذج اجملسدة لتعلق اإلنسان ببيئته يف حالة وجدانية حركت  "امرئ

اجلماد ونشرت احلياة يف كل عناصرها: الطبيعية وغري الطبيعية، رامزة إىل قضية االنتماء 

املتماهي مع هذا احملل إىل احلد الذي ال ميكن االنفصال عنه، ألنه يتيح فرصة إثبات الوجود 

 ولة الواقعية واإلبداعية، جمسدة يف عناصر اللغة والتصوير والرتاكيب.عن طريق البط

Résumé:                                                              

Cette approche reflète les caractéristiques langages de la patrie dans l'ère préislamique, on 

modèle d'Emri-lkays , l'un des modèles les plus consacrés attaché à son environnement, dans 

un état émotionnel mobilisé des objets inanimés, et diffusé la vie dans tous ses éléments: 

naturels et non naturels, codon à la question de l'appartenance identifier avec cet domicile 

pour au quel ne peuve  pas le quitter, parce qu'il fournit une occasion de prouver l'existence 

à travers le tournoi et le réalisme créatif en raciné dans les éléments et les compositions 

linguistiques et d'imagerie.                 

Mot clés: patrie, appartenance, réal, dépassement, mantras.  

Abstract:                                                              

Reflect this approach analytical homeland language of the characteristics of the pre-Islamic 

era within man measuring model, one of the most prominent embodied models of human 

attaches to its environment in an emotional state, moved inanimate objects and resurrect life 

in all its elements: natural and non-natural codon to the issue of belonging identify with this 

shop to limit who cannot leave him because it provides an opportunity to prove existence 

through realism and creative tournament embodied in language and imaging elements and 

compositions.                                                          

Key Words: home, belonging, indeed, overtaking, and mantras.                                                           
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