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 : ملخص

عدُّ توظيف التراث من  أبرز الّسمات واألساليب الفنية في األدب وله مكانة مرموقة عند شعراء العرب يُ

املعاصرين، وقد أقبل الكثیر من األدباء والشعراء على التراث وال سّيما توظيف الشخصيات التراثية، واهتدى 

لطريق واستلهمت لها وألشكالها املختلفة، فمنهم الشاعرة السورية نجاح إبراهيم التي خطت بُخطاها في هذا ا

الالت  لقي بالكثیر من الّدِّ  في قصائد الشاعرة وتُ
ً

 بليغا
ً

ي الشخصيات أثرا التراث في أشعارها بشّتى أنواعه. وتؤّدِّ

ي.  والتعابیر في ذهن املتلّقِّ

ذي اعتمدت خطته على املنهج الوصفي
ّ

التحليلي إلى دراسة الشخصيات -نهدف في هذا البحث ال

تي استدعته
ّ

رت من خاللها عن خلجات نفسها، األسطورية ال ا نجاح إبراهيم في دواوينها الشعرية ودالالتها التي عبَّ

منها: شخصيات أوتنوباشتيم، والالماسو، وبينلوب، وتاييس، وفينيق، وسیزيف، وأبو الهول. وقد توّصلنا بعد 

 ما استعارت الشاعرة الشخصيات األسطوري
ً

قنا لهذه الشخصيات إلى أنَّ غالبا ِّر بها عن األنثى تطرُّ
ة لتعبّ

 للمرأة الجميلة والقادرة على إغواء الّرجل، واستدعت شخصية أبي 
ً

فت شخصية تاييس رمزا
ّ

وجمالها؛ كما وظ

 على جمود الّرجل إزاء جمال املرأة. ونالحظ استحضارها لشخصية سیزيف وصخرته في القصائد 
ً

الهول داللة

 ملعاناتها.
ً

 تجسيدا

 توظيف، الشخصية األسطورية، نجاح إبراهيم.  العربي املعاصر، التراث، الشعر :كلمات مفتاحية 

 Abstract: 

The employment of heritage is one of the most prominent features and 

artistic methods in literature and has a prominent position among contemporary 

Arab poets. Many writers and poets have come to heritage, especially the 

employment of heritage figures, and guided them and their various forms. In her 

poems of all kinds. The personalities exert a great influence on the poems of the 

poet and cast many indications and expressions in the mind of the recipient.  

In this research whose plan relied on the descriptive-analytical method, we 

aim to study the mythical characters that najāh ibrāhīm invoked in her poetry 

collections and their connotations through which she expresses the same 
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conclusions, including: Utnapishtim characters, llamas, Penelope, Taise, Phinec, 

Sisyphus, and Sphinx. After touching on these characters, we concluded that the 

poet often borrowed legendary characters to express the female and her beauty; 

the Taise character also employed a symbol of the beautiful woman who is able to 

seduce the man, and the Sphinx's character called for an indication of the man's 

immobility towards the beauty of the woman. We note her invocation of the 

personality of Sisyphus and his rock in the poems as an embodiment of her 

suffering. 

Keywords:Contemporary Arab poetry, employment, the legendary character, najāh 

ibrāhīm. 

Résumé:   

L'utilisation de personnages légendaires et leurs implications dans la 

poésie de najāh ibrāhīm 

L'emploi du patrimoine est l'une des caractéristiques et des méthodes 

artistiques les plus importantes de la littérature, et il occupe une place 

prépondérante parmi les poètes arabes contemporains. De nombreux écrivains et 

poètes ont adopté le patrimoine, en particulier l'emploi de personnages du 

patrimoine, et les ont guidés ainsi que leurs diverses formes, y compris le poète 

syrien najāh ibrāhīm, dont le succès a ainsi inspiré le patrimoine et inspiré le 

patrimoine. Dans ses poèmes de toutes sortes. Les personnalités exercent une 

grande influence sur les poèmes du poète et jettent de nombreuses indications et 

expressions dans l'esprit du destinataire.  

      Dans cette recherche dont le plan s'appuyait sur la méthode descriptive-

analytique, nous visons à étudier les personnages mythiques najāh ibrāhīm a 

invoqués dans ses recueils de poésie et leurs connotations à travers lesquelles elle 

a exprimé les mêmes qualités, notamment: les personnages Autobaschtim, Llamas, 

Penelope, Taise, Phinec, Sisyphus et Sphinx. Après avoir abordé ces personnages, 

nous avons conclu que le poète empruntait souvent des personnages légendaires 

pour exprimer la femme et sa beauté; le personnage Taise employait également un 

symbole de la belle femme capable de séduire l'homme, et le personnage du Sphinx 

appelait à une indication de l'immobilité de l'homme envers la beauté de la femme. 

On note son invocation de la personnalité de Sisyphe et de son rocher dans les 

poèmes comme incarnation de sa souffrance. 

Mots-clés: poésie arabe contemporaine, patrimoine, emploi, personnage 

légendaire, najāh ibrāhīm. 

 : ملدمت .1
ت عواقضَا، ئط 

ّ
قاغذ ظاَغة جىظُل الترار في ألاصب اإلاػانغ، قدؿّغبذ ئلى الكػغ بٍاق

هلمذ اوػٍاؾها في أغماُ أؾلب قػغاء َظا الػهغ، خُث اؾخمّضوا مً الترار ما ٌؿػكهم في 

ػضُّ جىظُل  ٌُ  بصخهُاجه اإلاغمىنت ئط 
ّ

ههل عؤاَم وغىاَكهم. ولم ًٌخمل َظا الترار ئال
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ماث الترار وأخض قغوغه، قهى غباعة غً ئخُائها في غهغها الخالي. الصخهُاث مً مهىِّ 

 غً زلجاث هكؿه وما ال 
ً
ٌؿخسضم الكاغغ الصخهُاث في قػٍغ ئزغاًء إلاًمىهه الكػغي وحػبحرا

كحر َظا ئلى ججغبت الكاغغ الىاؾػت بمسخلل الخًاعاث  ٌؿخُُؼ البىح به بهىعة مباقغة، َو

غلى َمّغِ الؼمً. وجىاؾو الصخهُاث مؼ الىو الكػغي وبٍّلِ ما ؾبو مً أخضار ونًاًا 

ى اإلاخلّهي الصخهُاث الترازُت  ي، قُخهص ّ  غلى هكـ اإلاخلّهِ
ً
اإلاخىاحضة قُه ًجػل الىو أقض ونػا

لُهَل ئلى نلب ئًداءاتها وعمىػَا اإلاٌىىهت في باَنها، قدًىع الصخهُاث في الكػغ لم ًًٌ 

؛ بل حمالُت قىُت جخمظهغ مً زال
ً
 لها مكاغغ الكاغغ ويظلَ عؤٍخه في أؾلب ألامىع.اغخباَا

 في ههىنهم 
ً
 واؾػا

ً
زا ظًً اخخلَّ الترار والصخهُاث الترازُت خّحِ

َّ
ومً الكػغاء ال

 
ً
ت هي الكاغغة هجاح ئبغاَُم؛ ئط بغغذ في جىظُكها للصخهُاث الترازُت وجدضًضا الكػٍغ

ا للصخهُاث ألاؾُ ىعٍت في أؾلب نهاةضَا اإلاىعور ألاؾُىعي، بدُث هالخظ اؾخدًاَع

ا وماًضوع في  وجكاغلها مػها ويظلَ عبُها بهًاًا الػهغ الخضًث؛ لئلقهاح غً مكاغَغ

ا الىاقظة لهظا اؾترقضتها بكّتى مالمدها  ضَا، وإلهخاج صالالث خضًشت، قهي غلى صعاًٍت بخػابحَر
َ
ل
َ
ز

 الترازُت.

ًان لخىظُل اإلاىعور ألاؾُىعي مؿاَمت قاغلت في الكػغ  وفي حمالُخه الكّىُت،  وإلِاا 

قأزظها غلى غاجهىا عنض الصخهُاث ألاؾُىعٍت والٌكل غً صالالتها الٍامىت في قػغ هجاح 

تي جغيذ بهمتها -ئبغاَُم مػخمضًً غلى اإلاىهج الىنكي
ّ
الخدلُلي. وأّما الصخهُاث ألاؾُىعٍت ال

اقدُم، والالماؾى، غلى هخاحاث الكاغغة وجُّغنىا ئليها في َظٍ الضعاؾت قهي: شخهُاث أوجىىب

.  وبِىلىب، وجاًِـ، وقُيُو، وؾحًزل، وأبى الهُى

 :ؤطئلت البدث 1،1

عاؾت ؤلاحابت غً أؾئلت وهي:  هداُو في َظٍ الّضِ

ذ هجاح ئبغاَُم غلى الىنىف في مدُت جىظُل الصخهُاث الترازُت؟1
ّ
تي خش

ّ
 . ما الّضواقؼ ال

تي جدملها الصخهُاُث ألاؾُىعٍت اإلا2
ّ
اتها؟. ما الغمىػ ال ُّ  في َ

ُ
 ؿخضغاة

 :زلفيت البدث 2،1

غٌل الٌشحر مً الٌّخاب والباخشحن غلى صعاؾت الترار والصخهُاث ألاؾُىعٍت  

عاؾاث لهم في َظا اإلاجاُ، منها  كغث الٌشحر مً الٌخب والّضِ
ُ
اإلاؿخضغاة في الىهىم ألاصبُت وو

ل غلي غكغي ػاًض يخاب "اؾخضغاء الصخهُاث الترازُت في الكػغ الػغبي اإلاػانغ" للمإ  ِ
ّ
ل
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م(؛ ًدخىي َظا الٌخاب غلى أعبػت أحؼاء ًخُغَّم اإلاإلل قيها ئلى: غالنت الكاغغ اإلاػانغ 1999)

باإلاىعور بحن الدسجُل والخىظُل ومهاصع الصخهُاث الترازُت وجٌىٍُاث جىظُكها في الكػغ 

ىاى عؾ الت ماحؿخحر اإلاػانغ واإلاؼالو التي تهضص ظاَغة اؾخضغاء الصخهُاث الترازُت. َو

م(؛ 2212مىؾىمت بـــ "جىظُل ألاؾُىعة في الكػغ الػغبي اإلاػانغ" للباخث ؾىىس ي لخًغ )

جىاُو في الكهل ألاّوُ منها الظىاَغ الكىُت في الكػغ الػغبي اإلاػانغ، وفي الكهل الشاوي جُّغم 

حن الخهلُض ئلى حػٍغل ألاؾُىعة وئلى الكغم ما بحن ألاؾُىعة والّغمؼ ويظلَ ئلى ألاؾُىعة ب

وؤلابضاع وأقاع ئلى غالنت ألاؾُىعة وألاصب، وفي الكهل الشالث نام بضعاؾت جُبُهُت لهظٍ 

ً في  ً. وزّمت صعاؾت جدذ غىىان "حمالُاث الخٍٍى الظاَغة في أقػاع أؾلب الكػغاء اإلاػانٍغ

حن هجم غبضهللا غؿٌغ، وحىالن خؿحن غ
َ
لىان الشىع اإلاجىذ آلاقىعي )صعاؾت جدلُلُت(" للباخش

ًاصًمي، الػضص 2217) ت ألا
ّ
؛ غمل الباخشان قيها غلى الخػّغف بالجمالُاث 85م( ميكىعة في  مجل

يُت ألاؾاؾُت وصالالتها مً خُث  ذ آلاقىعي مً خُث الػالناث الخٍٍى يُت في الشىع اإلاجىَّ الخٍٍى

 اليؿب والخغيت والجى الػام واإلاسخت الػامت. 

غثرها غلى بػٌ اإلاهاالث اإلايكىعة في اإلاىانؼ  ومً زالُ البدث خُى هخاحاث الكاغغة

ً يمهالت  ماٍث لخلَ الضواٍو تي حاءث يمهضَّ
ّ
ت ال نها الكػٍغ الخٍاًاث »ؤلالٌتروهُت وفي صواٍو

"ً ت في غالم هجاح ئبغاَُم صًىان "أؾىُت للبلكىن الخٍؼ ُّ وخ ت والغُّ ِ
ُّ بهلم وػُم غبض « الخؿ

ل قيها ئلى أنَّ الك2216مهلهل ) بتها م(؛ وجىنَّ اغغة حؿخُُؼ أن جخىانل مؼ اللؿت مً زالُ مَى

 الهُاؾاث الٌبحرة في بىاء الههاةض لخىنَل ناعئها ئلى الخىّهج 
ُ

ها قاغغة جدترف وخلمها الٌبحر وأنَّ

ً والهاعة. ومهاُ آزغ جدذ غىىان   »الٌبحر في اإلاؿاقاِث ألابػض مً البِذ والَى
ُ
الكػغ لػبت

ًانض )« الجماُ نض غالج الىانض قيها: ألاوؿام اإلاىحىصة في صًىان الكاغغة م(؛ و 2218لؿلمان 

، « غانكت الجماُ»هجاح ئبغاَُم اإلاىؾىم بـــ 
ً

وأَمُّ جلَ ألاوؿام هي: الػىىان بىنكه صاّلا

ت. وبلـ  ، والخمغيؼ خُى طاث آلازغ، والخهابل الضاللي بحن الػىانغ الكػٍغ
ً
والخٌغاع بىنكه وؿها

 ٌكابه آزغ ويخبذ الكػغ مً أحل مً زالُ مهاله بػٌ الىخاةج 
ً
وهي أنَّ الكاغغة لم جهّضم هها

ه لم ًدىاُو الباخشىن َظٍ الظاَغة في  الع غلى ألابدار، وؿخُُؼ الهُى بأهَّ ِ
ّ
ججضًضٍ. بػض اّلَا

ُ صعاؾت غٌكذ غلى ظاَغة اؾخضغاء الصخهُاث  ت وأنَّ َظٍ أوَّ ههىم هجاح ئبغاَُم الكػٍغ

ا.  ألاؾُىعٍت في قػَغ

 عً خياة الؼاعسة هبرة .2



  

 عنوان المق ال: توظيف الشخصيات األسطورية ودالالتها في أشعار نجاح إبراهيم
 

 

36 

ً بؿىعٍا غام  م، وغاقذ 1965ُولضث هجاح ئبغاَُم الكاغغة والٍاجبت والىانضة في غكٍغ

ت في مضًىت الُبهت التي قيها ؾضُّ الكغاث الػظُم زم هؼخذ غنها 
َّ
ًل ؾىىاتها في مداقظت الّغِن

كغث أولى نههها في مجلت "الًاص1978بؿبب الخغب. بضأث الٌخابت مىظ غام 
ُ
" غام م، وو

ة، منها يخابها 1989 كاث غضَّ
َّ
كغث لها نهو يشحرة في اإلاجالث والصخل وُنضع لها مإل

ُ
م، زّم و

ى غباعة غً مجمىغت نههُت. 1992ألاّوُ جدذ غىىان "اإلاجض في الٌِـ ألاؾىص" غام  م؛ َو

ً الػغبي، والػالم في الههت  ونض قاػث ألاصًبت بجىاةؼ غضًضة غلى مؿخىي ؾىعٍا، والَى

م غً مجمل ئبضاغها ألاصبي، وحاةؼة 2216واًت والكػغ، منها: حاةؼة حكىنىأوعا الػاإلاُت غام والغّ 

م وحاةؼة العجُلي للههت الههحرة، وحاةؼة صمكو للشهاقت 2219هاجي وػمان الضولُت غام 

ا مً الجىاةؼ، وقاعيذ في الػضًض مً اإلاهغحاهاث ألاصبُت في ؾىعٍا والػغام ولبىان  والترار وؾحَر

غحمذ بػٌ أغمالها ئلى الكغوؿُت، والتريُت، وألاعمىُت والكاعؾُت و... وهي غًى وا
ُ
ًغان، وج

 .  )1(1998اجداص الٌّخاب الػغب في ؾىعٍا مىظ غام 

 . الشخـياث ألاططىزٍت3

ا هخاحهم بكّتى أهىاغها؛ هي  كَى
ّ
تي ونل غىضَا ألاصباء والكػغاء ووظ

ّ
اث ال

َّ
ئخضي اإلادُ

ت ألاؾُىعة، بدُث
َّ
َػضُّ ألاؾُىعة  مدُ

ُ
 إلاػاهاتهم وآمالهم في الخُاة. ح

ً
 ناصنت

ً
عؾمىا بها نىعة

 في ألاصب، بدُث 
ً
 في الػلىم ؤلاوؿاهُت وجدضًضا

ً
 واؾػا

ً
زا ذ خّحِ

ّ
مً أَمَّ مهاصع الترار، واخخل

ًان الكػغاء الغوماهدٌُُىن في الهغن الخاؾؼ غكغ اإلاُالصي أُو مً قغب مً يأؽ ألاؾُىعة »

ومىظ طلَ الػهض عأوا ًل ألاقُاء في مظهغ مسخلل ولم ًخمٌىىا مً الػىصة ئلى  السخغي بيكىة،

الػالم الػاصي، مشلما لم ًغوا أي ازخالف خاص بحن ألاؾُىعة والىانؼ، أو أصوى اهكهاُ بحن 

حؿخأزغ باَخمام »، قَىِلَجذ َظٍ الظاَغة وعمىػَا وخٍاًاتها الكػغ وأزظث )2(«الكػغ والخهُهت

 في قترة الخمؿُيُاث؛ بل، ئنَّ الجزغت ألاؾُىعٍت َؿذ غلى الكػغاء يشحر مً الكػغ 
ً
اء زهىنا

ً  . )3(«في الهغن الػكٍغ

هُت والكُيُهُت وآلاقىعٍت  لجأ الكػغاء ئلى أؾلب أهىاع ألاؾاَحر يـــ: ألاؾاَحر ؤلاؾٍغ

 ُّ ى وحماغت الضًىان، وبضع قايغ الؿ
ّ
اب، والبابلُت والكغغىهُت ومً َإالء بػٌ حماغت أبىل

ىؾل الخاُ  .)4(وزلُل خاوي، وأصوهِـ ٍو

1،3  
 
 :ألاططىزة لغت

َغ قالٌن »وعصث َظٍ اإلاكغصة الٌشحَر مً اإلاػاحم، قمنها معجم "يخاب الػحن" 
َّ
هاُ: َؾُ وٍُ

ؾُىعة، وهي 
ُ
َل. والىاخض مً ألاؾاَحر ِئؾُاعة وأ َِ كِبه البا

ُ
 ح

َ
 ئطا حاء بأخاصًث

ً
غلُىا حؿُحرا



 

 د. علي خضري  ن: عذراء دريس واالمؤلف 
 

 

37 

 ال هظام لها بش يء. و 
ُ

خَب. وناُ هللا أخاصًث
َ
ُغ ئطا ي

ُ
ْؿُ ٌَ ل، وال أنل له، وَؾَُغ  ِ

ّ
ل
َ
إ ًُ ْؿُغ مػىاٍ  ََ

غون﴾، أي وما ًٌخُب اإلاالةٌت
ُ
ِم وما ٌؿُ

َ
ل
َ
: ﴿ن واله . جُغَّم ابً مىظىع ئلى حػٍغل )5(«َغؼَّ وَحلَّ

 :  »َظٍ الٍلمت في معجمه "لؿان الػغب" خُث ًهُى
َ
وناُ ابً ُبُؼعج: ًهىلىن للغحل ئطا أزُأ

ُُل.  َِ با
َ
حُر: ألا َِ ُاِء. .... وألاؾا

ْ
ى ؤلاْؾُاُع بمػجى ؤلاز َغ قالٌن الُىَم، َو

َ
ِئِه: أْؾُ

َ
ُ

َ
َىْىا غً ز

َ
ٌ

َ
ق

ىٌع 
ُ
ْؾُ

ُ
 وأ

ٌ
حَرة ُِ ْؾ

ُ
حٌر وأ ُِ ْؾ

ُ
، بالٌؿغ، وأ

ٌ
 ال هظام لها، واخضُتها ئْؾُاٌع وئؾُاَعة

ُ
حُر: أخاصًث َِ وألاؾا

، بالًم
ٌ
ىَعة

ُ
ْؾُ

ُ
 .   )6(«وأ

2،3  
 
 :ألاططىزة اؿطالخا

ها 
ّ
ا اإلاسخلكت، قاؾخؿل تي صزلذ ألاصب بمهاصَع

ّ
ألاؾُىعة هي أخض عواقض الترار، وال

الكػغاء بغمىػَا اإلاخىىغت طاث اإلاؿؼي اإلاغجبِ بما ًدملىهه في بىاَنهم مً مكاغغ، 

وألاؾُىعة هي الجؼء الىاَو مً الكػاةغ البضاةُت الظي هماٍ الخُاُ ؤلاوؿاوي زم اؾخػملخه »

غي الىانض زلضون قمػت أن ألاؾُىعة نهت مخضاولت أو زغاقُت جخػلو بٍاةً آلاصاب الػاإلاُ ت ٍو

ًاآللهت وألابُاُ   للظاَغة الضًيُت أو إلاا قىم الُبُػت 
ً
زاعم أو خاصزت ؾحر غاصًت، وجهّضم جكؿحرا

. وعصث غضة حػاٍعل لهظا اإلاهُلح في الٌخب )7(«وهي نهت مسترغت أو ملكهت، بخهغف

ت مً ًغي أنَّ ألاؾُىعة والّضعاؾاث وازخلل  مَّ
َ
الٌشحر مً الباخشحن في جدضًض مػىاٍ ومكهىمه، قش

 وانػُت 
ً
 وأخضازا

ً
ها جدٍي نهها ىاى مً ًغي بأنَّ  بػض حٍُل َو

ً
خٍاًت زغاقُت جىانلها الّىاؽ حُال

ولًٌ وانػُتها لِؿذ هي جلَ الىانػُت اإلادؿىؾت التي ًمًٌ أن »خضزذ في اإلااض ي البػُض 

 . )8(«ذ وحىصَا وئهما هي وانػُت ما قىم الُبُػتهضعيها أو هشب

 الشخـياث ألاططىزٍت في الؼعس: 3،3

ا ؤلاوؿان البضاتي في طايغة الكػىب،  تي خكَغ
ّ
الصخهُت ألاؾُىعٍت هي الصخهُت ال

ش يصخهُاث آلالهت وألابُاُ  هاقاث وامخّضث غلى مضي غهىع الخاٍع
ّ
قضزلذ الٌشحر مً الش

ت، وما  َُّ ، بل والٍاةىاث الخ
ٌ
 زاّنت

ٌ
ٌن أو قئت ه لم ًبخٌْغَا شخٌو مػحَّ  َى أهَّ

ً
ضَا نُمت ٍؼ ا ٍو ًمّحَز

 مً الصخهُاث ألازغي بل هي 
ً
هي مً ُنىؼ ألاحُاُ اإلاخػانبت. ئنَّ ألاؾُىعة لم جًٌ أنلَّ حػبحرا

تي اعجٌؼ غليها الكػغ 
ّ
 لئللهام الكجي قانَّ الكػغ َى ولُض»البإعة ال

ً
ًاهذ ألاؾُىعة مهضعا  وئطا 

ً ًلخهُان في أنَّ ًليهما ًمىذ الؼمان نكت الضًمىمت، خُث بىؾػىا أن  ظًً آلازٍغ ألاؾُىعة َو

. ٌػٌل الكاغغ غلى جىظُل )9(«هغي في ألاؾُىعي والكػغي الخايغ اإلاؿخمغ واإلاؿخهبل الضاةم

ثري  ُُ ض لىا الىانؼ بٍّلِ خاالجه ول  الصخهُت ألاؾُىعٍت اإلاؿخىخاة مً الههو والخٍاًاث لُجّؿِ
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تي اؾخلهمتها هجاح ئبغاَُم قهي 
ّ
غمله الكّجي بامخداةه لغمىػَا. وأّما الصخهُاث ألاؾُىعٍت ال

 الصخهُاث الخالُت:

 :)10(ؤوجىىباػديم 1،3،3

ت والبابلُت هي  الَخظ ما بحن ألاؾاَحر الؿىمٍغ
ُ
تي ج

ّ
ئخضي الصخهُاث ألاؾُىعٍت ال

ى  الخلىص .... والظي ٌػخبٍر ؤلاوؿان الىخُض الظي ونل ئلى جدهُو »شخهُت أوجىىباقدُم َو

ً  لصخهُت هىح في ؾكغ الخٍٍى
ً
 ئن لم ًًٌ مُابها

ً
 حضا

ً
 )11(«البػٌ مكابها

َ
. ونض ُغِغف

ـــ  تي « هىح في ألاؾاَحر»أوجىىباقدُم بـ
ّ
وطلَ بؿبب نهت الُىقان وُنىػه للكلَ؛ الههت ال

أهجؼ أوجىىباقدُم ما  حكبه في جكانُلها نهت الىبّي هىح غلُه الّؿالم ومىاحهخه الُىقان. بػضما

ُت مً ِنَبِل آلالهت،  مغ به مً ُنىؼ الكلَ وهجاجه ونىمه مً الُىقان؛ خهل غلى صعحت ألالَى
ُ
أ

ًان ًبدث غىه  ظي 
ّ
 ئلى الخلىص ال

ً
 مكحرة

ً
ونض وعصث َظٍ الصخهُت في ملخمت "حلجامل" أًًا

"، خ ََ َبت ل َِ :"حلجامل". هجض اؾخضغاء الكاغغة لهظٍ الصخهُت في نهُضة "  ُث جهُى

ًُ الىثيَر، الىثيَر   ؤمل

 وبعُم ما ؤملً

مامخين ِدمؼلّيخين ًَ ين 
ّ
 هف

لياِن في  ـَ ُ
 «ألامىي »ج

ًُ زوِعً  شم
َ
 وي َيهدؤ

غدو فلاء   ٌَ  
 
اها  ػٍس

هيِل زيِلً ـّ  ل

 وبعُم ما ؤملً

 ٌَ  اخخما
ُ
 ًفىق

 
 ؿبرا

 «ؤوجىىباػديم»

ىِزن
ّ
 لفىزاِن جى

 
 
ْعليِه ِمئرهت

ُ
 كىء  ؤ

 آلذاِن كلِبً

 
 
 أللحان   وخىجسة

 في دازِلً
 
جُس ؤكدىاها

َ
 جخف

 
َ

ى ػئذ
ّ
ِ ؤو

ًّ  فغ

 لْم ؤكبْم 
ْ
 إن

 
ىها

َ
 ه

ُ
 ما هىذ

 (12)على جسحيِع ؿىِجً!.
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ها جضغى له  ظي َغى الخؼن والظلم غلُه وجهُى بأنَّ
ّ
جساَب الكاغغة اإلاىاًَ الؿىعي ال

ظي قام نبر 
ّ
ا ال ٌُىت، وتهبه مً نبَر غغ وأْن ًدخلَّ مٍاهه الهضوء والؿَّ

ُّ
بأْن ًكاعنه الظ

ظي غاوى 
ّ
أوجىىباقدُم غلى اإلاهاةب، وحؿخلهم شخهِخه ًي جغمؼ بها ئلى الهبر، قهى ؤلاوؿان ال

َجى مً الٌشح
َ
ه ه ر مً اإلاهاغب بؿبب البكغ الُاؾحن قجُز غليهم البالء مً ِنَبِل آلالهت ولٌىَّ

 
ُّ

مَّ ونل ئلى صعحت الخلىص لخدّمله اإلاكّهاث، قالكاغغة جدث
َ
ا، وِمً ز ساطٍ ألوامَغ

ّ
الػظاب باج

ًي ًهَل ئلى ما َى أؾمى م ا؛  ًِ واحخُاَػ ض في مىاحهت اإلِاَد
ُّ
نها. وفي اإلاىاًَ غلى الهبر والخجل

بىح بٍّلِ ما َى مٌىىن في باَىه.   ت ٍو ي بها ألخان الخٍغ ّجِ
َ
ؿ ٌُ  لٍي 

ً
 ألابُاث ألازحرة تهبه خىجغة

 الالماطى: 2،3،3
ٍة، قاخضي َظٍ  اؾخػاعث هجاح ئبغاَُم شخهُاتها ألاؾُىعٍت مً خًاعاٍث غضَّ

تي اؾخمّضث منها شخهُت الالماؾى أو 
ّ
ى بالشىع الخًاعاث هي الخًاعة آلاقىعٍت وال اإلاَؿمَّ

كاَض في مضازل اإلاباوي 
ُ
تي ح

ّ
بت مً حؿم اوؿان وخُىان وال

ّ
ى  الهُػت الىدخُت اإلاغي اإلاجّىذ َو

ت، وهي غباعة غً »آلاقىعٍت.  ونض ُغغقذ َظٍ ألاقٍاُ بِاؾم الشحران اإلاجىدت طاث عؤوؽ بكٍغ

ت ُويػذ في نكت اػواج غىض مضازل اإلاػابض والههىع وبىاباث  اإلاضن آلاقىعٍت خُىاهاث حجٍغ

ًان لهظٍ اإلاسلىناث الخاعؾت اإلاغيبت خؿب اغخهاص الػغانُحن الهضماء  يدغاؽ للباب، ونض 

و اإلاضازل تي نض جضزل اإلابجى غً ٍَغ
ّ
غة ال . وهالخظ َظٍ (13)«نابلُت لُغص ألاعواح الكٍغ

 الصخهُت في نهُضة "في يّكَ َماُء"، قخهُى الكاغغة:

 على خص ى سجاِدن الالَِب 

س دَ  َص  ميًُ

 مأذهً ًالمُع كباَب زوح  
ُ

 وؿىث

ـلي في َمدي الَبهاء الّساعب
ُ
 ج

 في الَحْلسةِ 
ُ
 والالماطى ؤهىن

 ؤخسُطً
 
ت دَو

ْ
 َمؼ

 مً آلالهت كبُل وَبعُد 
ُ
 ؤهِذ اإلادسوَطت

 ولُّ الجهاِث جليُع في اإلادِن العمياء

 حهخً 
ّ

  -ًا ؤم الدهيا-إال
 
مظا

َ
 ػ

 الّلياء
َ
 (14)جسجُل معجصة

ـِ البلضان جساَب الكاغغة م م
َ

تي ونكتها بك
ّ
اعتها لهظٍ البالص؛ ال  لىا ٍػ

ُ
هغ وجهل

ذ وِمً  كّبه هكؿها بالالماؾى وجهُى بأّنها جدغؾها يهظا الخاعؽ اإلاجىَّ
ُ
ت بالّىىع، وح الػغبُت واإلاكػَّ

مَّ جأحي بلهب 
َ
ى « اإلادغوؾت»ز ًاهذ  (15)«ونل للهاَغة غانمت مهغ»َو  

ً
ها صاةما وحكحر ئلى أنَّ
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ت مً َُّ حػبحر غً نىة »وهي  قغ ألاقغاع وآلالهت. جغمؼ شخهُت الالماؾى ئلى الخماًت والبؿالت مدم

سُت مً ججمُؼ غىانغ مىحباث الٌماُ  اليؿغ للمجض وألاؾض للصجاغت  -الشىع للهىة-جاٍع

 .(16)«وؤلاوؿان للخٌمت

 بيىلىب: 3،3،3
نهت بِىلىب أو بىلىب أو بِىلىبي؛ هي ئخضي ألاؾاَحر الُىهاهُت وئخضي شخهُاث 

قُتهغث بىقائها لؼوحها أوصٌؿُىؽ، وجغوي لىا الههت خٍاًت بِىلىب 
ُ
تي ا

ّ
أوصٌؿت َىمحروؽ وال

 للخغب وقاعم أؾغجه 
ً
ًا وػوحت البُل أوصٌؿُىؽ، قظَب الؼوج ًىما ًاهذ ملٌت ئًشا ها  بأنَّ

ه َال ذ قترة وابخػض غً بالصٍ، قلّما عأي ملىُى ًىهان الظاإلاىن جأزٍغ غً الػىصة ئلى البالص وأهَّ

ه نض ماث أو ؾغم، قُمػىا في الّؼواج مً اإلالٌت بِىلىب وأزظوا ًسُبىنها،  ؾُابه ظّىىا أهَّ

ى  ها لى اهتهذ مً وسج زىٍب جظاَغث بالػمل قُه غلى ميسجها َو قاخخالذ غليهم بدُلٍت وهي أنَّ

 مً 
ً
 لها بضال

ً
ًٍ لؼوحها، قؿىف جىظغ في زُبتهم لخسخاع مً بُنهم ػوحا غباعة غً يك

داعب مً َمؼ في الههغ وقيهاأ ػىص ئليها في َظٍ الكترة ٍو  َو
ً
ا َُّ ه ًٍىن خ

َّ
. (17)وصٌؿُىؽ، ولػل

 لالهخظاع والىقاء وؤلازالم، 
ً
سظتها عمؼا

ّ
اؾخػاهذ الكاغغة بهظٍ الصخهُت في نهُضة "وقٌم" واج

:  ئط جهُى

 ؤهخظُس  

 مثل "بيىلىب"

 لعىليظها

 عّل اللباب الىثيف ٌغادُز 

ْم   مـابيَذ الطٍس

 علُد الىحِع مً حاذبيِت الجيْد 
ُ

 فيىفلذ

 جىعخُم 
ُ
 الـىزة

 مً إطاِزَا

ه
َ
ف  حسح  بازَح هٍص

ُ
 ٌغني ؤلف

 
ُ

 وجسكُف الؼهىاث

 في اعخىاق زخابها

مِذ  ـّ  كاخَل ال
 
 َاحسة

 ال ؤكس ى مىه ؤماَم ضجيِج الّسوح!

 جديي جفاؿيَل عؼم  مسبىء

..
ُ

 ؤهدذ
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 خسماوي وػما

ًَ اإلاهيب  على بياك

 آٍ لى ججيئ!

 اإلاـلىَب على كلباِن الىافرة
َ
 جدّسُز الؼىق

 جنزُع ؿدؤ هظساحي

 جمسُح ما علَم على اإلاسآة

 ًْ  مً ؿىث  خٍص

 فيظخفيُم اللىءُ 

 
 
ُس العدُم خلما َص  ٍو

إحي  ًسوُح ٍو

 فىق اإلادًىت ألاطيرة

 جصحى مً مىاِتها..

ْبني مطَسن ََ 

 ؤخخمُل الهجيْر 
ُ

 ما عدث

 ألطّبَذ باطِم الخالِؾ هاَز اللـيدة

 ؤزّغ اللبىَز بماِء خياة

اهاِث الُجىاة  ؤسحَم َز

 (18)على مىحَي 

ظي َاإلاا اهخظغجه زلل نًبان 
ّ
ًتراءي لىا في َظا الىو اهخظاع الكاغغة للمػكىم ال

ذ غنها  ٍؼ الىاقظة، يما اهخظغث بِىلىب ػوحها غلى مضي ؾىحن، قهي جيخظغ مً ًىحر ظلمتها ٍو

تي ِاخدكضث به
ّ
ها ألاغضاء، قالكاغغة في آالمها بمجُئه؛ آلاالم ال

َّ
تي أؾل

ّ
ا هكُؿها ويظلَ البالص ال

هها مً ًّلِ َظا الىحؼ وجهُى 
ّ
ْبجي مَُغى»اهخظاع مً ًسل  للخُاة « ََ

ً
قاؾدشمغث اإلاُغ عمؼا

ً قغى غلى البالص اإلاىَث.  وللخالم ممَّ

 :جاًيع 4،3،3

ًان لها اوػٍاٌؽ في قػغ هجاح ئبغاَُم هي شخهُت  تي 
ّ
ئخضي الصخهُاث ألاؾُىعٍت ال

ت»أو « جاًِـ الىهغاهُت»»جاًِـ اإلاػغوقت بــــ  ًاهذ امغأة باعغت الجماُ غاقذ « جاًِـ اإلاهٍغ و

بان وُعقػذ  ت، زالُ الهغن الغابؼ للمُالص، غِل البؿاًا، زم جابذ غلى ًض أخض الَغ في ؤلاؾٌىضٍع

عواًخه  Franceمغجبت الهضاؾت. وغلى أؾاؽ مً نّهتها بجى الٍاجب الكغوس ي أهاجُى قغاوـ  ئلى
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. قالكاغغة اؾخلهمذ عمؼ الخب ألاؾُىعي ما بحن جاًِـ (19)(«1892)غام Thaïs الّؿازغة 

غػ":والّغاَب في 
َ
 الٌ

ُ
 نهُضة "زْىَعة

 ؤثَدْزي نيفَ ثَحثفي

 ؤغجازُ اٌنَزشِ بشٌزٌِا؟

 ٌازِنغدّ ؤضْزجةَ انب

 ؾَوبَ ردّيٌا

 ودعْ ؤقمازَ ذٌُوٌِن

 ثثوقؤ ببياقٌِا

 واثبعٌا

 نما اثبعَ اٌزّاٌبُ ثاييضَ

 ومغي في دزبِ غوايثٌِا

 جنونٌ مٌيبٌ 

 (20)جَزفٌُ نحو روزثٌِا

ثجؽّص اُفاععة في ٌطٌ اُممٍوعة موعة اُمعأة اُفابمة اُجماُ واُّثي 

ٌُا اُمصعة عُي ئؽواء اُعّجُ بؽُاح جماٌُا واؽثٌُمث فرمية ثاييؽ عمػاً 

ٌُطٌ اُمعأة، فثحرّ اُفاععة اُعّجُ عُي اثّباعٌا وثفيع ئُي أنَّ حبَّ اُمعأة ٌو 

ومعٌ بفر اُأنري وعفمٌا.  روعة بحصِّ طاثٌ، ىما راع اُعّاٌب عُي مباصبٌ ئرع

ويمىننا اُموُ بأنَّ اُفاععة ثؽثحؽن ٌطا اُفيء ُأنَّ ٌطٌ اُميػة ؽُبية 

 ىانث أم ئيجابية ثوجص في طاث ىُِّ امعأةٍ صون اؽثرناء. 

 فيييم: 5،3،3
َلو 

ُ
م، وأ ً حػابحَر تي اؾخمّض منها أؾلب الكػغاء اإلاػانٍغ

ّ
َاةغ الكُيُو َى ألاؾُىعة ال

ى بالكُيُو وفي غلُه غضة أؾماء خؿب  ؿمَّ ٌُ تي جىاحض قيها، قكي الترار الؿغبي 
ّ
الخًاعاث ال

ظي 
ّ
ى الُاةغ ال ِغب" َو

ْ
ى بـــــ "غىهاء ُمؿ ؿمَّ ٌُ ُُمْغؽ وفي الترار الػغبي  جغار الكغؽ ًًاعع َاةغ الّؿِ

اع، ووالصة َاةٍغ آزغ مً عماصٍ. (21)ًغمؼ ئلى اّلاهبػار مً حضًض ؛ وطلَ إلخغام هكؿه بالىَّ

:اؾخدًغ  ىء"، قخهُى ًّ  ال
ُ
 ث الكاغغة َظٍ ألاؾُىعة في نهُضة "ؾُضة

 هم ػّبه لهم مىُتها؟! 

 وعلى مؼاهِم الّسٍذ 

ا؟!   عللَى

 ًا لخصيهم! 
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ازدًً 
ّ
 ليجمعىا الَحطَب، وخصَم الى

 ًخىالُد الفيييم 
َ

 ليىظسوا هيف

دخفى ًُ  (22)وباختراكاجه 

ً بضماء الكهضاء جغبِ الكاغغة في َظا الىو بحن جىالض قُيُو بالّغماص و  جىالض الَى

ٌكل غً نغاغه مؼ ألاغضاء ومداوالتهم لؼواله، قىلمذ 
ُ
نها وج وأبىاةه، وجغمؼ بالُاةغ ئلى َو

م له. ً ونمىصٍ نباُ أقػاُ ألاغضاء وجضمحَر   باؾترقاص الكاغغة للكُيُو؛ وزىنها ببهاء الَى
ف: 6،3،3  طيًز

تي اؾخلهم منها 
ّ
ػضُّ أؾُىعة ؾحًزل ئخضي اإلاهاصع ال

ُ
ما هجاح ئبغاَُم ح َُّ الكػغاء وال ؾ

روا مً زاللها غً أؾلب نًاًا مجخمػاتهم. اقُتهغث َظٍ  ت وغبَّ مًامحن ههىنهم الكػٍغ

ه  خٌمذ آلالهت غلى ؾحًزل بأن ًغقؼ صخغة بال اههُاع ئلى نمت الجبل »الصخهُت بػظابها؛ ألهَّ

ـ َىالَ غهاب أبكؼ خُث حؿهِ الصخغة بؿبب زهلها زاهُت. لهض ظىىا لؿبب مػهُى أهه لِ

ظي ال أمل قُه
ّ
. هلمذ شخهُت ؾحًزل في نهُضة "أنماٌع مً الكحروػ" (23)«مً الػمل الخاقه ال

 غلى قاًلت اإلاهخُل الكػغي الخالي:  

 
ُ

 "طيًزف" هىذ

 فىق هخفّي ؤخمُل البالَد  

 وؿىَب ألاعالي ؤمض ي

 
ُ

 وهىذ

 ٌ  بىىاكيع الىؿى
 
ت

ّ
 ُمىخظ

 ؤِلُد ؤزلالي 

 إلى هللاعىَد ؤكسب هلطت  

 (24)ؤطلُم ؤكمازي 

 إلاػاهاتها باؾخػاعتها لصخهُت ؾحًزل 
ً
 ناصنت

ً
جغؾم الكاغغة في َظٍ اإلاهُىغت نىعة

تي جدملها غلى 
ّ
سظ صوعٍ، وجغمؼ به ئلى هكؿها بهكتها اإلاىاًَ وبصخغجه ئلى آالم البالص ال قخخَّ

بحن صخغة ؾحًزل  يخكيها وجخجه بها هدى ألاغالي. وهلمذ مً زالُ الؿُام بػٌ اّلازخالف ما

ًاهذ حؿهِ مً ألاغلى ئلى ألاؾكل  ما، قصخغة ؾحًزل  وصخغة الكاغغة وطلَ في اهدضاَع

ًاهذ حػخلي الهمم لخهل ئلى الخالو ؾبداهه وحػالى صون أن جىدضع  ولًٌ صخغة آالم الكاغغة 

 يػمل ؾحز 
ً
ها ولم ًًٌ غملها َظا غبشا ًاهذ حكٍى آالمها ئلى عّبِ  ًل.ئلى ألاؾكل، قالكاغغة 

7،3،3  ٌ  :ؤبى الهى
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ى  ؛ َو ت أؾُىعة أبي الهُى كذ هجاح ئبغاَُم مً ألاؾاَحر اإلاهٍغ
ّ
جمشاُ قغغىوي »وظ

ػخبر أبى الهُى خاعؽ  ا وله عأؽ ئوؿان ٌؿُيها ؾُاء عأؽ قغغىوي. َو ًً بالجحزة ًمشل أؾًضا عاب

 ألاقو
ً
ه ًهبؼ َىاى مخأمال

ّ
وئقغام  مهابغ اإلاىحى والػخباث اإلادّغمت واإلاىمُاءاث اإلالٌُت، ئه

غمؼ ئلى الهّىة التي ال جههغ  ان الىُل ووكُض الٍىايب ٍو غانب حٍغ الكمـ باَمئىان واضح ٍو

. اؾخضغذ الكاغغة (25)«والتي ال جغخم اإلاخمغصًً ولٌنها جدمي الهالخحن، يما ًغمؼ ئلى الخلىص

ػِغ" غلى قاًلت ألابُاث الخالُت:
ّ

 الك
ُ
 أؾُىعة أبي الهُى في نهُضة "آًت

 
ٌ
ًَ ُمصدِخَمت  ب

عُس اشدخامْ 
ّ

 والؼ

 ًديها
َ
يروش بين

َ
 فيٌم مً الف

 
 
 آًت

َ
 ؤزدث

ْ
 إن

 اهظْس إلى وحىخيها

 ًىفجُس الىالمْ 
 
 ؤكمازا

هازان مسّلبان
َ
اَا ن

ّ
 هف

 بـدي ألاذاِن 

 منهما
ُ
 ادن

 بِملِء فسِسَن 
ْ

 واكطف

ٌَ ؤخالمْ   حدو

؛
ُ
 ال جدن

عِسَا
َ

 فسـلت ػ

ظّمُسن
ُ
 هإبي الهٌى ح

 ًيؼمُّ فجٌس مً عخمتها
َ
 خين

يام. َُ نهمُس   (26)ٍو

جهل الكاغغة حماُ ألاهثى وحكحر ئلى أنَّ وحىخيها غباعة غً آًت الجماُ، وجُلب مً 

ا؛  ػَغ
َ

نهُه غً الّضهى مً زهلت ق
ُ
مَّ ج

َ
هُل منهما أخالمه، وِمً ز يها ٍو الّغحل أْن ًضهى مً يكَّ

ظي حؿّمغ ف
ّ
ا بأبي الهُى ال ي مٍاهه، لهضعتها غلى حؿّمٍغ وحكّبهه خحن ًغي زهلت قػَغ

 غلى حمىص الّغحل ئػاء حماُ اإلاغأة.
ً
 قاؾخضغذ الكاغغة شخهُت أبي الهُى صاللت

 زاجمت: .4

تي 
ّ
ٍر للمًامحن ال ها زحر مػّبِ اؾخػاعث الكاغغة ظاَغة جىظُل الصخهُاث الترازُت ألنَّ

تي حؿٌنها، قخيخهض بها ألاوياع الؿاةضة في البالص وجغؾم بها 
ّ
جدخىيها نهاةضَا وللمكاغغ ال
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ـٍ في  مأؾاتها وعؤاَا في الخُاة، وطلَ ألنَّ في زىاًا الترار ومػُُاجه ئًداءاث صاللُت طاث أزٍغ بلُ

اإلاجخمؼ. جىنُل َظٍ الهًاًا للمخلّهي، قخجض مً بُنها ما ًًاَيها في ججغبتها وما ًًاهي 

تي
ّ
باٌع لؤلؾالُب والخهىُاث ال

ّ
ا للىو الؿاةب في الىو الخايغ َى اج ى  ويظلَ اؾخدًاَع

ّ
جخدل

 بها ههىم ألاصب اإلاػانغ.

اجطح لىا أزىاء صعاؾدىا لهظٍ الظاَغة بأنَّ َىاى صالالث غّضة للصخهُاث ألاؾُىعٍت 

 
ُّ

ل شخهُت أوجىىباقدُم لترمؼ بها ئلى الهبر ولَخدث ِ
ّ
اإلاؿخضغاة في أقػاع الكاغغة، قهي جىظ

ا؛ ًي ًِ واحخُاَػ ض في مىاحهت اإلِاَد
ُّ
ًهَل ئلى ما َى أؾمى منها،  اإلاىاًَ غلى الهبر والخجل

 ما 
ً
 غلى الخماًت والبؿالت والصجاغت. وجىّنلىا ئلى أنَّ ؾالبا

ً
واؾخضغذ شخهُت الالماؾى صاللت

كذ شخهُت جاًِـ 
ّ
ر به غً ألاهثى وحمالها؛ يما وظ حؿخضعي الكاغغة اإلاىعور ألاؾُىعي لخػّبِ

 للمغأة الجمُلت والهاصعة غلى ئؾىاء الّغحل، واؾخضغذ 
ً
 غلى حمىص عمؼا

ً
شخهُت أبي الهُى صاللت

 لئلهخظاع والىقاء 
ً
ا لصخهُت بِىلىب عمؼا الّغحل ئػاء حماُ اإلاغأة. وهالخظ اؾخدًاَع

 ً  لئلهبػار ولتربِ بحن جىالضٍ بالّغماص وجىالض الَى
ً
وؤلازالم، واؾترقضث شخهُت قُيُو عمؼا

 إلاػاهاتها،  بضماء الكهضاء وأبىاةه. جغؾم الكاغغة باؾخلهامها لصخهُت ؾحًزل
ً
 ناصنت

ً
نىعة

ظي ًدمل آالم البالص غلى يخكُه. 
ّ
 قخّخسظ صوعٍ وجغمؼ به ئلى هكؿها بهكتها اإلاىاًَ ال

 

 :ؽميهتوال لتؤلاخا. 5

                                           
بي، الُبػت   .(1)  الؿَّ

ُ
ُاهت

ْ
ت لليكغ والخىػَؼ، الهاَغة، 1هجاح  ئبغاَُم، ُؾل م، م 2218، صاع الؿٌٍغ

71-73. 
، مٌخبت الهاصؾُت لليكغ 1. أخمض حبر قػث، ألاؾُىعة في الكػغ الكلؿُُجي اإلاػانغ، الُبػت (2)

 .36م، م 2222والخىػَؼ، زان ًىوـ، 
 .41. اإلاغحؼ هكؿه، م )3(
، صاع يىىػ اإلاػغقت 1الباصي، الخىام في الكػغ الػغبي الخضًث: البرؾىسي همىطحا، الُبػت . خهت (4)

 .89م، م 2229الػلمُت لليكغ والخىػَؼ، َغمان، 
، ص ٍ، صاع الٌخب 2. زلُل بً أخمض الكغاَُضي، معجم الػحن، جدهُو غبضالخمُض َىضاوي، الجؼء (5)

 .243م، م 2223الػلمُت، بحروث، 
ٌ، 1414، صاع ناصع، بحروث، 3، ٍ 4الضًً أبي الكًل بً مىظىع، لؿان الػغب، الجؼء   . حماُ(6)

 .363م 
، صاع يىىػ اإلاػغقت 1. خهت الباصي، الخىام في الكػغ الػغبي الخضًث: البرؾىسي همىطحا، الُبػت (7)

 .87م، م 2229الػلمُت لليكغ والخىػَؼ، َغمان، 
الترازُت في الكػغ الػغبي اإلاػانغ، ص ٍ، صاع الكٌغ الػغبي،  . غلي غكغي ػاًض، اؾخضغاء الصخهُاث(8)

 .176م، م 1997الهاَغة، 
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ض اإلااُ، اؾخضغاء ألاؾُىعة في الكػغ الػغبي اإلاػانغ زلُل خاوي (9)  -. لُىضة ٍػ

ً
عؾالت ، -أهمىطحا

، حامػت الػغبي بً مهُضي أم ماحؿخحر في مُضان اللؿت وألاصب الػغبي مؿاع أصب غغبي خضًث

 .9م، م 2211بىاقي، ال
(10). Utnapishtim

  

ت، ص ٍ، صاع اّلازىة لليكغ، ص بــ، (11) سُت والغمٍؼ ً بحن الخاٍع ل، آصم وأخضار ؾكغ الخٍٍى م، 2218. غُاص ظٍغ

 .76م 
بي، الُبػت (12)  الؿَّ

ُ
ُاهت

ْ
ت لليكغ والخىػَؼ، الهاَغة، 1. هجاح  ئبغاَُم، ُؾل  .12و 9م، م 2218، صاع الؿٌٍغ

، ميكىعاث اإلاغيؼ الشهافي 1بكحر ألاؾىص، الشىع اإلاجىذ الماؾى عمؼ الػظمت ألاقىعٍت، الُبػت . خٌمذ (13)

 .4م، م 2211آلاقىعي، صَىى، 
بي، الُبػت (14)  الؿَّ

ُ
ُاهت

ْ
ت لليكغ والخىػَؼ، الهاَغة، 1. هجاح  ئبغاَُم، ُؾل  .24و 23م، م 2218، صاع الؿٌٍغ

ض أهِـ ئبغاَُم، و"آزغون"، اإلاعجم الى  .(15)
ّ
مٌخبت الكغوم  -، مجمؼ اللؿت الػغبُت4، الُبػت 1ؾُِ، اإلاجل

 . 166م، م 2224الضولُت، ص بــ، 
ً في الشىع اإلاجىذ آلاقىعي )صعاؾت جدلُلُت(، (16) . هجم غبضهللا غؿٌغ، وحىالن خؿحن غلىان، حمالُاث الخٍٍى

ًاصًمي، الػضص  ت ألا
ّ
 .7م، م 2217، 85مجل

جي زكبت، الُبػت . َىمحروؽ، ألاوصٌؿت، اإلات(17) غ للُباغت واليكغ والخىػَؼ، بحروث، 1رحم: صٍع ، صاع الخىٍى

 .8م، م 2213
ً، الُبػت (18) ؾىُت للبلكىِن الخٍؼ

ُ
م، 2217، صاع يُىان للُباغت واليكغ والخىػَؼ، صمكو، 1. هجاح ئبغاَُم، أ

 .34-32م 
ْىِعص، ئغضاص عمؼي بَػلبٍي، (19)

َ
م، 1992، صاع الػلم للمالًحن، بحروث، 1الُبػت . مىحر البَػلبٍي، معجم أغالم اإلا

 .137م 
ت لليكغ والخىػَؼ، الهاَغة، 2. هجاح ئبغاَُم، غانكت الجماُ، الُبػت (20)  .59م، م 2218، صاع الؿٌٍغ
ت اجداص الجامػاث الػغبُت لآلصاب، (21)

ّ
. زالض غبضالغؤوف الجبر، "عمؼ الػىهاء في قػغ مدمىص صعوَل"، مجل

ض 
ّ
 .1142م، م 2212ب، 2الػضص ، 9اإلاجل

بي، الُبػت (22)  الؿَّ
ُ
ُاهت

ْ
ت لليكغ والخىػَؼ، الهاَغة، 1. هجاح ئبغاَُم، ُؾل  .31و 32م، م 2218، صاع الؿٌٍغ

ي خؿً، ص ٍ، ميكىعاث صاع مٌخبت الخُاة، بحروث، (23) ل، اإلاترحم: أهِـ ًػ ًامى، أؾُىَعة ؾحًز . البحر 

 .138م، م 1942
 .16ئبغاَُم، م . مغحؼ ؾابو، (24)
. َالُ خغب، معجم أغالم ألاؾاَحر والخغاقاث في اإلاػخهضاث الهضًمت، ص ٍ، ميكىعاث مدمض غلي بًُىن (25)

 .12و 9م، م 1999صاع الٌخب الػلمُت، بحروث، 
ت لليكغ والخىػَؼ، الهاَغة، 2. هجاح ئبغاَُم، غانكت الجماُ، الُبػت (26)  .52و 51م، م 2218، صاع الؿٌٍغ

 

 :مة المصادر والمراجعقائ. 6
 اب العربي القديم:الكتأواًل: 
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ٌ، صاع ناصع، 1414، لؿان الػغب، (711ٌث )الكًل بً مىظىع  ى الضًً أب  حماُ -

 بحروث. 

م، جدهُو غبضالخمُض 2223، معجم الػحن، (172ٌث )خلُل بً أخمض الكغاَُضي ال -

 َىضاوي، صاع الٌخب الػلمُت، بحروث.

 العربي الحديث أو المترجم:ثانيًا: الكتاب 
أخمض حبر قػث، ألاؾُىعة في الكػغ الكلؿُُجي اإلاػانغ، مٌخبت الهاصؾُت لليكغ  -

 م.2222زان ًىوـ،  والخىػَؼ

ي خؿً، ميكىعاث صاع مٌخبت الخُاة  - ًامى، أؾُىَعة ؾحًزل، اإلاترحم: أهِـ ًػ البحر 

 م.1942بحروث، 

الهىالحي، ومدمض زلل هللا أخمض، اإلاعجم  أهِـ ئبغاَُم، وغبضالخلُم مىخهغ، وغُُت -

 م.  2224مٌخبت الكغوم الضولُت، ص بــ،  -الىؾُِ، مجمؼ اللؿت الػغبُت

خهت الباصي، الخىام في الكػغ الػغبي الخضًث: البرؾىسي همىطحا، صاع يىىػ اإلاػغقت  -

 م.2229الػلمُت لليكغ والخىػَؼ َغمان، 

ماؾى عمؼ الػظمت ألاقىعٍت، ميكىعاث اإلاغيؼ الشهافي خٌمذ بكحر ألاؾىص، الشىع اإلاجىذ ال  -

 م.2211آلاقىعي صَىى، 

َالُ خغب، معجم أغالم ألاؾاَحر والخغاقاث في اإلاػخهضاث الهضًمت، ميكىعاث مدمض  -

 م.1999غلي بًُىن صاع الٌخب الػلمُت بحروث، 

صاع الكٌغ  غلي غكغي ػاًض، اؾخضغاء الصخهُاث الترازُت في الكػغ الػغبي اإلاػانغ، -

 م.1997الهاَغة،  الػغبي

ت، صاع اّلازىة لليكغ، ص بــ،  - سُت والغمٍؼ ً بحن الخاٍع غُاص ظٍغل، آصم وأخضار ؾكغ الخٍٍى

 م.2218

ْىِعص، ئغضاص عمؼي بَػلبٍي، صاع الػلم للمالًحن بحروث،  -
َ
مىحر البَػلبٍي، معجم أغالم اإلا

 م.1992

ؾىُت للبلكىِن  -
ُ
ً، صاع يُىان للُباغت واليكغ والخىػَؼ صمكو، هجاح ئبغاَُم، أ الخٍؼ

 م.2217

ت لليكغ والخىػَؼ الهاَغة،  - بي، صاع الؿٌٍغ  الؿَّ
ُ
ُاهت

ْ
 م.2218ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ُؾل

ـــ - ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ت لليكغ والخىػَؼ الهاَغة، ــ  م.2218ــ، غانكت الجماُ، صاع الؿٌٍغ
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غ للُباغت واليكغ والخىػَؼ بحروث،  - جي زكبت، صاع الخىٍى َىمحروؽ، ألاوصٌؿت، اإلاترحم: صٍع

 م.2213

 ثالثًا: المقاالت:
ت اجداص 2212غبضالغؤوف الجبر، زالض، ) -

ّ
م(، عمؼ الػىهاء في قػغ مدمىص صعوَل، مجل

ض الجامػا
ّ
 (. 1184-1137ب، )نو 2، الػضص 9ث الػغبُت لآلصاب حامػت الحرمىى، اإلاجل

ً في الشىع اإلاجىذ 2217غبضهللا غؿٌغ، هجم، وحىالن خؿحن غلىان، ) - م(، حمالُاث الخٍٍى

ًاصًمي حامػت بؿضاص، الػضص  ت ألا
ّ
 (.18-5، )نو 85آلاقىعي )صعاؾت جدلُلُت(، مجل

 رابعًا: الرسائل:
ض اإلااُ،  - -غبي اإلاػانغ زلُل خاوي م(، اؾخضغاء ألاؾُىعة في الكػغ الػ2211لُىضة، )ٍػ

 
ً
، نؿم عؾالت ماحؿخحر في مُضان اللؿت وألاصب الػغبي مؿاع أصب غغبي خضًث، أهمىطحا

اللؿت الػغبُت وألاصب الػغبي، ًلُت آلاصاب واللؿاث والػلىم اّلاحخماغُت وؤلاوؿاهُت، 

 البىاقي، الجؼاةغ.حامػت الػغبي بً مهُضي أم 
 


