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 البحث :ملخص 
تتجلىىىلبداوىىىودفهبوفلىىى وثباىىىلف ثبف نثاىىىبباىىىجبيىىىتمبهىىىيدمبلوىىىثهجبتجل ىىىثب ت  وىىىمبوىىى  بدا ىىى  ب

 ىىفبالاىى بلببااىىنبد ب ىى ب نىىملبتجموتىىعبدايىىتم ببال تىىوةبد ب جىىو ثب فاىىف ببو  اىىةبفدالخىىمبىلىىلبه
وىىىودفهب ىىىهةبىىىى باوىىىةبفللىىىو ببفدجىىى بباىىىجبدات جىىىثمبجثهىىىرب تىىى  ب ىىى بجفدهىىىربداتىىىمد بدايىىىتم بب
داتموىىجببداىىا بتتل ىىابىل ىىعبدايىىثىمب اىىجبجىىيشب ىى بتجموتىىعبدايىىتم بب ببفدت ىى  بىل ىىعب تج ىىثبفلىىفمدب

بلبفااىىنبوىىثامكةب ىى ب  فهىىعبدايىىثىمبداىىىا به ىى بيىىتم باىىجبدامثاىىربوىىثافدامب ىى بدا تتلنىىىث بفتمد  ىىر 
دا جم ببداتجب ثفلبتف   وثبوفل وثب مت ىيد بف جىث   باوهىثشبدانلى وهبقد بللى وهبهىيدمبلوىثهجب
بوتىىببللىىثمو باىىةبتمىىربىهوىىثب   ىى بوىىودفه ب اليىىنبللىى وهببدجىىفدشب جىىم بباىىجبى ف وىىثبلبدالبل  

ب ثفاهثبتما وثباجب ادبداو  ق
 

Bedouinism In The Poetry Of Nazar Qabbani 
(between Acceptance and Refuse) 

 
Lecturer Dr. Jasim M. Jasim 

College Of Education -Mosul University  

Abstract: 
Bedonism ,as it represents a behaviour and culture ,appears in the 

poetry of Nazar Qabbani in a way that takes its aspect from time to time 

in an observable way.For,whoever reads the poetic experience of the poet 

,he will find it characterized with bedounism emerging from clear 

understanding and intention in presenting a definite part of the Arabic 

Poetic Heritage that the poet has already studied  -in a part of his poetic 

experience .He has invested that heritage in terminology , imagination , 

and structure in spite of being the poet whose poetry is full of civilian 

aspects that he has attempted to employ them as they represent bases and 

themes of composing poem. There is no doubt that The poems of Nazar 

have possessed a civilian atmosphere ,however some of his poems have 

got aspects of bedounism that we have tried to examine herein this study. 
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 مدخل: 
داله مهث بإالبجوفىبتنلجب    بداوودفهباجبب–فافب ث مدبب–اتلب  بلو لبدا  ثملبب

بفلاثفملب ب خ ل ب   بدا جم ب بدا نثاب ب  مود  بوتملو بدا فاع بدايثىم بف ف بلوثهجل بهيدم يتم
ف ثتفبفموهببىهقلبفجم وهلبف هتةلبقققبداخقبفيجوثبوفل وثبم ثميبتلف م بب  لبووثب يملعب

بإالب بدايتم بىللب    ب مملبباجبداوودفهلبدايتم ل بتفامبجيشب  بخهثوع بالبتتوة ل بدانمدشه
خثلببدادبتنل هثبداوودفهبىللبدهوثبالفنبكمدموجب ت  ومبيتم ثلبالب هوجب  ثهبانهبلبباثايثىمب
 ووفب  بخ لبيتم بك مبوت وبى بدات  مبفدج ثمبوتببداالف  ث بداووف ببلبفد  بىثشبتماثب

بام م ب  ب جث ل عب  بدايتمدش جثم ثبمو ثباةب  ا ههثبالبهتو عبوثا نثولبت  مدبمداجثبالوودفهبب(1)تا  
باه ثبتات  لب  هوجثبفالف ثب  ثباهو  لو   بتووفب ا بدا ث مهبىهو باجب ج لبفجف وثب هلوث

ب–داوودفهبب–و فجوعبم يدبيتم ثب لف بوعبتجموتعبدايتم ببلبفل ثب ث ب فلفبدايثىمب  بدا فجفىبب
للو  بب–فاهو هعب هثبب– بدا مم بهنو ثبتتوعب    وثباجبيتم بألهوثباجبجفشب ثبتو  باث ب 

بتي لب   ببلالفو بباجبيتم بىللبه فب وىفبإالبدافلففبىهو ثلبفملوبت  ومدتوثقب
ب

 البداوة بين اللغة واالصطالح: 
تعبتمتوهباوىب تثوتبب ثبتواجبوعب تتلنث بداجامبدالمف ب)ووف(باجبدا تجةلبهجوبد ب يتنث

بودابب بوفل وث بولفمتوث باج بفتاوة ب)داوودفه(ل ب لهل  بولفمه بىلل بداجفش بتاله بىوه و تثهج
بدجت ثى بلبف  ب ا بدا تثهج:ب

بدوتودًشلب -1 باتلُتُع بدايجش ل بفوولُ  بدايجِشل بلفُل ب"داو ْوُش بف بداي هجل بفدانوة بوثااوقل ب متوه  تهل
 قب(2)فداُ ووىُشب  بلا ثشبدهللبتتثال"

بإالبُلخمىلبخم جب هوثبإالبك م ث" تهلب متوهبوث -2  قب(3)ا م ببفدالهتنثللباىبب"ووْدبِ  بلمب 

بفداوو ُشلب -3 بداتجب  م بلولبدالا ةل بداومُم ب"داوو ُشل باى  تهلب متوهبوثا ثشبفهنفسبداانجل
داوممبداتجبالبلث رباوثقققبفاجبدا و  :بداخ ُلبُ وودٌهب فةبداِفموبُ ووُلبووثبوثاانجبلولبك م ثب

 قب(4)تثةقق"  بدأله

 تهلب متوهبوثاج فهبفداخيفهبلبفاجبدا و  ب"  بوودبج ثلبل بهيلبداوثو ببالثمبا عبج ثُشب -4
 قبب(5)دأل ىمدِر"

بدا تج  بب بدا ته ث  بللمر بت ف  بت ثو بلى   باج بووث بدا متوهب بفداوالال  بدا تثهج د 
 هعبف نثاتعبداتجب ملربىل وثبدمتوثهثبوثا  وفةبدالجت ثىجبالوودفهلباثاوودفهبِلوةبف هوجب  ثهباعبلفده

بل ب هثوعبداخيفهببدا ت ت بب  بىوةبدالاتنمدمبداا بتتهلوعب  ثهبداو  بى بدا ثشلبفدا أللب  ث
هو تببدا  ثهبداووف ببلوبلثك ب  ثهبلامدو ثبل ثكببتتت وبداو  هببداا فم ببوفل وثبدانفهبدأل  مب

ب(6)اثىل ببفدالجوىباجبو مببالبتم ةبداجتف الب لج عبلثهف بوفاببأل باعبلثهفهعبدانولجبلبفداووف  
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داو مجبداخثصبداا ب يتم بوثهعبا وبه اعبيو وبداتتف لبىللبمدوهببداوةباجب لبهنفسب  ثتعلب
فتتمفب)دا فافىببداتمو ببداتثا  ب(بداووفبو هوةبب" ج فىبب  بداويمب ت يف ب  ثهبداتم ثلبفىوةب

با  فدهثت بفدا مىل بدا ثش بى  بوث     بوثايجثىببدالاتنمدم ب  تثيف  بوثاه سل بدالىتودو بيو وف وةل
بقب(7)فدا مةلبفدافالشبالنو لبق"

د بدايخل ببداووف ببدا بهتثجب مففبو متوثبداتم جببو لبلافتوثبفلتفوببدا لفلب
ب يدجعب بدهمداوث بتتجثار بوثيوفدج ب بداووف  ب  ثه بهوع ب ث ب اد بفاتل با وثل بدا  ثه بد ودود  ىلل

الف  ث بداتجب ت شبىل وثبفألجلوثبلوبتووفب تهثلجبلباوفب هوربف م مبداه اجبو   بد بدان ةبفدا
اجباه  بدان هلبا هعباجبكث ببدا مةلب  تو بدا ملهلبا هعب ا لبداوةبألجلوثلبف تيوعبدالبدوتوب

ب وبو  وف جبداِتمببفدايمفبدال ا  ِ بتي لبدا ملهبوؤمهب  م بباو ثقب
 باجبداالفنبداووف بداب مىبد بداووف بف الهبىلجبدافمو بداجفشبىللب ا بداتهثلجث

بداتمثاربىللبيخل تعب بد بهيىب باجب لبيؤف ب  ثتعل بالب ملفوث بد ب  ف بكثاوث ب باه اع  م و
بالب   فمدب بالب هوفوثلبآ مد بتف  عبإا علبدهعب م وبد ب  ف بهث وث تجتلعب ه مبدالبدال فمب او ث

بلث بال ب نلفود بلثوجثل بال ب ته ث بىل عل ب تتوى بال بالب تتو ث ب ج مد ب اتم  ثل بال ب م  ث لودل
لبف ووفبد بدالهثمبداتثةباوا بدا تهثلجث ب ث ب(8) اتج مدلب ث  ثبالب    ثلب مجفدبالبمدج ثلققداخ

با هت سبو  بدا   بفدآلخمبىللبي لب    باجب بداتمو بل بدايخل ب باتلباجبل ثكب اعبموه
ب هوثقبدا   مب  بداتجثمربدالوودى ببداتجب ي لبهيدمبلوثهجبى هبب

بب
 استشراف العّينة:  -البداوة سلوكا شعريا  -

دادب ثه بدا جثمهب جبداي لبدا تهفمبدا ت خببى بوودفهبدإلهاث بدألفلب  ثب ا رب
بدافم  بفدالو بدا نثاجباليتمب(9)دو بخلوف باجب نو تع بفدايتمبوثاتثاجب ف بدا فة باث بدايثىم ق

مةبىللبداوودفهب  ثب مىبلوفه سبداا ب ا ربإالبداتموجبدانو ةبو لب فمف عبدا  م بف فب فمف بلث
د بداتلمبداجث لجب   لبداوودفهبفدا همهبفدات ف ببف مىبد بدانفدىوبداتجبتؤاسباليتم ببداتمو بب

بداتلمبداجث لج بفد و بلم ثهوث بالب تهجبلهتثب(10)اجبىلمب ت  ب جبلفدىوبلاسباوث قبف اد
بدا و  ببىللبد تاثرب بداتمو ب بدانل وه بلومه بدالبدهعبالبىوة بداخثلببووثل بدا ت جمه يخل توث

 تهجبل جثبومدشهب ا بدانل وهب  ب  ث مبوودفهب  ل بووثب جث  هوثبفد ب تو بوثاي لبدا و  ب
دادبال هثبوث بداي لبدات فو بلفبلل وهبدايهم  ب جبدا  ومبب–دانل وهبدا مهبفلل وهبداه مبب–

لبدامكةب  بد بهيدمبلوثهجب   بلوبهمحبلباتل(11)داووف  داجث لجبالنل وهبىللب اتفىبداي ل
ا ُعبوثا مث مهبفات عبإالب ود ببيتم ببخثلبب اجبخهثوعبدايتم ب  ب   بداي لبمؤىب  ثو ثب  ف 

وثامكةب  بىياعبىللبب–داي لبداووف بال تثوببدايتم ببب–وعلبدالبدهعب لبفا ثبالنل وهبدات فو بب
  ب)وودفهبي ل(با تةبتو ثهوثباجب جث ب ادبفتم بدانل وهبدا مهبفلل وهبداه ملباج بى ب  
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ب اتفىب بىلل بفوخثلب ب بدايتم  بخهثوع باج بفدج ث ب ل  ث بداوودفه بي ل  بانو ال بفد  داو  ل
باجب باهنفبىهو  ب ث بف اد بل باوث بمداجث بدة بداوودفه باوا  ب اث مد بل ث  بافدش بفدالا ثم دا جث   

بب-ت ربدا هوججبدآلتج:داه ثاجبداتهو ن ببدآلت ببداتجبدلتج بدا تثاجببىللبفاقبداتمب
ب    بداوودفهبىللب اتفىبداي لقب -1
     بداوودفهبىللب اتفىبدا ج ف قب -2

 ماببداوودفهقب -3

ب
 مالمح البداوة على مستوى الشكل  -0

بداتمد  رلب وثامكةب  بد باليثىمبتجموتعبداخثلببفدا ت موهبىللب اتفىبدافلفبفجوه
 ل  باجبهلفلعبتهت  ثباللفمهبفدافلفببفداتلف مد بدالبد بدا ولقباجبيتم ب  بيدف ببدات  م

بفداتم  ربىهو ب)ووودفهبي ل(بت ومبو  بدا   بفدالخمب تلواببوهلفلعبىللبدا اتف ث بدآلت ب:ب
داتجباةبتتوبتتهثارباجبداتلمبدا ثجمبىللبدالللب عبمفحبداتلملبدادببمستوى االلفاظ -لب

هج بكثاوثباجبإىهثموثب  ثهبدخاهث ثبوفل وثب  مود ب تج  ببخثمجبا ثلوثلبدالبد بدايثىمب 
بدال  بلبف  ب بدافل  ببداتجبتثتجبج هوث بودخلبداتم  ربدالمف بلفبدالفمه بفدهتثيوث جو وه

بدا  ثلب) بدألا ث بىللباو ل الهوادج، الحدا، السيف، الخنجر، الناقة، الظباء، الحور  ا 
الحريم، الثأر، الرمح، العين، الغطارفة، السبايا، العوسج، الربابة، الشوح، القبيلة، الثريد، 

قبفك م ثب   مبافدج بد ب ا بدألا ث بت ثوبتي لب تج ثب(12)(الخالخيل، الحمى، الديار.. الخ
 ووف ثبالمتوثهوثبو  ثهبداووفلبفتهثك وثب عبد ت ث ثتوةقب

 
 :بمستوى التراكيب ودالالتها -رب

ي لجلباةب خلبيتمبهيدمبلوثهجب  بتمد  ربوداببىللبدا جفمبداووف باجبدا اتفىبدا
بف  ب ا بداتمد  رب   بتم  وببداوىفهبوثاان ثب نفاع:ب

  (03)أال سقى اهلُل أيامًا بُحجرتهـا      كأنهـنَّ أساطيـُر األساطيـر  
ب مت يدب بللو   بدهوث ب تل بيتم ل باج بداووف  بفووث باوث بهمر بهثا ث بوثاان ث اثاوىفه

يتم ثباةب يلب ف  عبدايتمدشبإالبدا فةلبدختتث  ثبال   مب  بدانلثموبداتمو ببااه  بهف لبلبفتنل ودب
بداتموجلبفهو تجبد ب وىفبدايثىمبوثاان ثباجبو مبب وثامكةب  بد ب" و  بداانجبلو ةباجبلووهث

بقب(14)ديوب ثبت ف بداتنثمدبإالبدا ثشبفدا أل"
باتلبدا  مبالِتمبب بداتجبتاتوىجبموه بدأليدم( ب)داوت  ب بتم  وب بداتمد  ربل جث ف  ب ا 

لباجبلل وهب)للببمدي لبيفديهومغب(ب تفالبىللبدامفحبداووف ببال  مب  ب ثت جبفدايمفلب نفب
بإيدمبدألخ :ب
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 "أختي التي عّلقها اليهوُد في األصيل 
 م ن َشعرها الطويل 

 أختي أنا الهتيكُة األزار 
  على ُربى الرملة  والجليل 

 أختي أنا التي ما زال جرُحها العليل 
 ما زاَل بانتظار 

، نهار ثار" نهار ثأر    . (05)واحد 
وودفهبداتلف ملبف    ب    بب ا بداوودفهبىهوبدايثىمباجباف ث بتلف م ببتهةبى بادمنبب -جب

ووف بباجبداه مبإالبداج ثلبدا ث  باجبدا ملهبفاجبدا ثوهبدا لفمهلبفدأل  لبب   مهبىللبوودفهب
مبداا فل(لبفا ووثلبانو  ل  ب ا بدالفمهباجببداتلف مبىهوبدايثىملب هوثب   بتلف م باى)ج 

هلفصبدايثىمبوفل وثب مت يدبج ثا ثب  ب مت يد بدافلفبداووف بال ملهلباثا ملهبداووف بب
 م لببىللب  وفةب)دااتم(باجاو ثبف  ثتهوثلبف ادبدلتجلبهفلب  واوثبف فهوثباج ثجبب
بداتجم م ب ث ب اد بفهثا ث بدا يجل بداا لبىهو باوجبتجمم بااد ب  ب  ثت ل باجاو ث بتخ جب ث
بف فب بداووف ق بدايثىم بىهو بدا مله بوج ثل بتتمهل بكيلل بلل وه ب هع بتخلف بت ثو بال  فجفىث
تم  ربتاللبإالبيتمبهيدمباجبل  مب  ب فجعلب نفلب ا مدبدا و وببوث ثةبخل ب ثه با وثب

 تلنبدا و وببتجممبا لبااتثهوثلبف ثههثبوثيدشباف ببىيقبووف :ب

" "أنـا بقايــا البقايـــا        من عهـد    (02)َجـرِّ الذيـول 
بف نفلباجب فجعبآخم:ب

رْت ضاحكـًة ذيَلهـا"  (02)"فأن ترّفقُت بها استكَبَرْت        وجرَّ
ف اانب    بد ب هجف بت  ب ث مهبوودفهبداتلف ملب  وفةب)مافلبداوفى(بداا ب اتلب

واوربداتيووباج ث بداتفدللبو  ب و و  باجبو مبب تيووهبالبتا  بالتثين  با وثبوثات لجبافدشب
بداتهنلبداتجبومج بىل وثب بلفبواورب  مه بفب)داِتمب(ب  بجوبل دانولجباجب فجفىبب)دايمف(
  ثهبداوثو ببهلوثبال ثشبفدا أللبف ثب تاورباانب  بوتوبجممداجبو  بدا و و  بىللبه فب نتججب
لبفجفوبمافلب ج  بداتفدللبو هو ثلب نفلبهيدمباجبلل وهب"تمل عبوثاا ربىللبا فبو ينج

 لفمدب ث مهبداتمدالبتلف مدبووف ثب وىةبوودفتعبتمد  رب ثبدوهببداتة"بف وثشبدا  للبفاو بدات ف ب
بالمافلب  بت  بداهنثرباج بى بفلفاعبفلففبداووف بىللبداهللبلثم :ب

ب
 كــــــــــم رســــــــــول  أرســــــــــلُتُ  ألبيهــــــــــا

 
 ذبَحْتــــــــُ  تحــــــــت النقــــــــاب  العيــــــــونُ  

ــــــو     ــــــوى ُأم ــــــمِّ، واله ــــــَة الع ــــــا ابن  ي
 

ـــف أُ   ـــيُن  كي ـــف ُأب ـــي الهـــوى، وكي  خف
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ـــــديار  وقلبـــــي ـــــى ال ـــــوفي عل ـــــا وق  م
 

 كجبينــــــي قـــــــد طرَزْتـــــــُ  الُغُضـــــــوُن  
ــــــــى رَدْدَن ســــــــالمي  ــــــــاُء الحم  ال ظب

 
 (02)والخالخيــــــــــُل مــــــــــالهنَّ َرنــــــــــينُ  

ب 
بدىهثشب باج ب)داخ خ ل( بف تتلق ب)داهيفل( بوالاب بىلل بدايثىم ب ت ئ بلخمى باف ب فاج

بداوت ب   بداي فى ب  ثو ث بووف ب بإالبلفمه بفدا ه   بفلافتوثل بداهو تب بجمه بت   بدا ث   و
بإهاث ب باثايثىمب هث  تتلنث ب)دا و وب(بداتجبىل  بداامفبد ب لوسبداخ خ لبوثااثقبلافهبووث
 جم باجبو مببالبتخلفب  بداهومبفداامفلبا هعبووف بداتيقلب   بأل وتعبداا  بالب اتنمف ب

   وبىللب ث مهبدا ف ب  بيوهبداتيقبداتجبىللبلمبلبف يتثقبالف بخ خ لبدا و وبب عبدات
ب جبوثألاثسب ث مهبووف بب نفلبدايثىم:ب

ب
ـــــوا ـــــد َنزل ـــــأرض  الشـــــام  ق ـــــذيَن ب ـــــْل لل  ُق

 
 

شــــــــ   مقتــــــــوالقتــــــــي   ُلُكم لــــــــم يــــــــَزْل بالع 
 والنهـــــــــُر ُيســـــــــمُعنا أحلـــــــــى قصـــــــــا د     

 
 

 (02)والســـــرُو َيلـــــبُ  بالســـــا   الخالخـــــيال 
ب 
وفبداه سبداووف بفدج ثباجبتلف م بال امهبفدألافبفل ثباجبلل وهب" م وثبىمدق"با و

ىللب ثبآلبإا عبفدلتعبدانف جلباهمىبدايثىمب ا لبى بداتوثشد لبفدا وثلبدا وثشلبف ت امبىللب
ب ف بداخ  شبونم شبوفل وثبدا م يبداو هجبفدانف جباعبفالجودو ب نفلبفدل ثبف ت امد:
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ب

ـــــاءاُت  ـــــف العب ـــــا عـــــراُ  كي ـــــًا ي  مرحب
 

 
 َمهــــــــــا  وكيــــــــــَف الظبــــــــــاُء وكيــــــــــَف ال 

 يـــــــــا فلســـــــــطيُن ال ُتنـــــــــاد  قريشـــــــــاً  ج
 

 
 فقــــــــــــريُ  ماتــــــــــــْت بهــــــــــــا الُخــــــــــــَيالءُ  

ــــن عبــــد  َشــــم      ال ُتنــــاد  الرجــــاَل م 
 

 
ـــــــــَ   ال النســـــــــاءُ   ـــــــــم يب ـــــــــاد .. ل  ال ُتن

 ذروُة الـــــــــذلِّ ان تمـــــــــوَت المـــــــــروءاتُ  ج
 

 
 (61)ويمشـــــــــي  لـــــــــى الـــــــــوراء  الـــــــــوراءُ  

  
ب هثبم يباته فد بدألجو دوبدا هه ئبدا فةلبفداتمدقب جللبال وثبفدا وثشبفمجثلبد بلم يث

بفدالفمب بوثا  ث  ة ب ثالب بدا نهفىب بتووف بف  اد بالب ه تف با مرل بهاثش بدات ثافد بي س( )ىوو
بدا اتنثهب  ب ته ث بداوودفهبلفمدبف  ث  ةقب

ب
ب:بالبداوة على مستوى المضمون -6

بم يهب فلب فجفىببدا ملهقبفت ثوبت ف بلوميبت  ومد بداوودفهبىللب ادبدا اتفىب ت 
اةب   ب فلفبهيدمبلوثهجب فل ثب ثوتثبتجث بدا ملهباجبخهثوعبدايتم لباوفب ماتوثب  هثلب
ف تومبى ب  ف وثلبف يثم وثب مووثب  بلجلب ثب مد بالوثبا نفلوثلبولبف تلب اتوه بوفدخلوثب

بيتم  ب   بدا   م باج بولاثهوث بدا و   ب (21)اج بداتتث ل ب جم ب بواان ب ؤيمد باجبل با هع توثل
هلفصب   مهب  ثفلبدا هب  بي هوثلبف تخابخهثوعبتجث وثبل مببلخمىلبل  مبخيفهببفىللب
ب)  ج بب بلل وه باج ب نفل بالمجلل بف ل ث بتثوتث بوفل وث بدا مله بإال بداووف  بوه مه ب ا مهث ه ف

بداي ت  (:ب
ب

 ُلفِّـــــــي تحـــــــاريَر الهـــــــوى وامضـــــــي
 

 أنـــا فـــي الســـماء  وأنـــت  فـــي األرض   
، ال أســــــف  غــــــور  مــــــ  ا   لشــــــيطان 

 
 ولتبتلْعــــــــــــــغ  زوابــــــــــــــُ  الــــــــــــــَبغض   

 مــــا أنـــــت  مـــــن بعـــــد  ســـــوى طلـــــل   
 

 انقاُضـــــــــُ  تبكـــــــــي علـــــــــى بعـــــــــض   
 عـــــــــود  حقـــــــــارة طينـــــــــة ، وغـــــــــدا 

 
ــــــضِّ   ــــــم  الَغ  (66)تبكــــــيَن َزهــــــَر الموس 

د ب ادبدا فلفبدا تيهجب  بدا ملهباجبداهصبفهتتوثبوثاهللبداا بالب  ثهبا عبف  مود ب 
هب(ب ثب جبدالبدات نث بانافهبداووف بىهو ثب  م بخثلببفد بدا خثهرباجب)كفم (بف) نثمهبه 
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دا يوعبب–داووف بب–ه م ب اهربلل بو فهعب)د مله(لبا  فبوعبد ملهبتماجعبف فبدامجلبدايملجب
بوثا  مهبداا فم ب؟ب

ب و ثب بدا مله ب  بي   باتلبفت هُّ بدامجلب و ث بداتجبتتلجب  بي   بداا فم ب بدا  مه د 
ب مىباجبدا ملهب بووف ثل بوفل عب ههنًث بففدج ًث ب و مًد بهل ًث اتل بتاتممقباجبيتمبدايثىمب  ًث

ب لباثاووف ب فبداا وب(23)د بتمىبا عب ثالب مد بدامجلب–فالبدا ملهبه اوثبب– ل ثبلماثبالب  قبأل و 
للبدا ث فلبهونثبالاث ب  ثباون بدإليثمهلبفدا ملهبىهو بانهب تثعبكل عبو  وفةب)دايمف(با جبى

 تج  بدالبت سبوافشلبدهعب  تو بدا ملهباجباد بدافل بداا ب ا لبوةبدانو لببدادب ا بوافشب
ب"دال  نب بدا مصبىلل ب   ب ت ت ث ب فهع ب ث بلوم بفد  مد وث ب ووث ب   با سب ت ت ث بف اد ألجلوثل

لب"بفد  وثتثبا وولب"داتمثار"بفت   ودبىللبداهيىببداا فم بقب نفلبهيدمبفدل ثب وعبىللبداهم نببداخث
بداووف ببو ههقبا فم بلمف:ب

 " وأنا بدو   
 َأخزُن في شفتيَّ الشمَ   

 وأخزُن في ر تي الريَح 
 وأخزُن في أعصابي الثأر  

 فانكسر  فو  سرير الحب انكسر  
 مثل دواة الحبر 

 ر  كالعطر الهند ِّ وانتش 
فر"   (64)فاني اللحُم وأنت الظ 

د بتلم  بدايثىمب هثبووودفتعبتجث بدا ملهب فديبت ث ثبف ؤ وبامكوتعباجبده اثمبدا ملهب
ب تتلقب جثم ب ل بدايثىمبىللب بدا وم" بد ب"وفده بف تلفة بدا ومل افقبام مبدا رب  لبوفده

ى لببدا ربىهو بإالب فدمبوثأل ثامبىللبده اثم بوت مدمبدا تلب)ده ام (باجبداهصلباتت فلب
بداهم نببداووف ببداتجبتهوت بىللبداخيفهبقب

ف ووفبد بده اثمبدا ملهبىهوبدايثىمبالب مججبهيقبداوودفهبدا  وفتبباجبودخلعلبإابهمد ب
باجبهصبآخمب لفب"داي ث بوثال  ب"بف لفبه اعبوثا تلةبفداوثو بفدا ويمبلثم :ب

ب
 تتبرمــــــــــــــيُأّميَّــــــــــــــَة الشــــــــــــــفتين  ال 

 
 

ـــــــــــــرا  ـــــــــــــًا ومبشِّ ـــــــــــــغ  هادي ـــــــــــــي أتيُت   ن
ـــــــــغ  الهـــــــــوى فتعّلمـــــــــي ج  حتـــــــــى أعلَم

 
 

 ما زاَل قانوُن القبيلة  حاكماً  
ــــَد النســــاء  فحــــاولي ان َتفهمــــي   (65)جَس
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ب
د ب ث مبداهصب ف ةبوث بدايثىمب هتلمبال ملهلبفا هعبدهتلثمباوثبىللبلفده  بدانو لبب

بتم  و بد  بل    بادتوثل بدانو لب بى بونفده   بوثا هث ب بداج ثاج باتل باتلوث بلو بداي ت  ( ب)د  ب ب
بفداوثو ب بدا تلةل بفدامجلب ف بدااادجبل بد بتللبإالب و باوث بلم و بومدشه بإالبدهوث ب ث مدل داومدشه
فدا ويملبا  ب  ب تلةبف وو بف ويمبف لن بدا ملهب  ثفاببدا  ةبفدا فمهبىللبلفده  بدانو لببالب

الب وتمث بف  نقب واعبداتتل  جلبد بهيدمدباجب ادبداهصب  لب  تمببد ب تهفبف اتتلجبا للبإ
دا تلةبداا ب هلربو لبخيفهببفداتت شب  بداتل  ابد بالب  ف بخيهثلبد ب وىفبدا ملهبإالبد ب
ت ف بفد نببونومدتوثبوهم نببت نو ثب نتوثبونومدتوثلبف ثباانبإالبالات نث بداووف بوودخلعبداا بدىتثوب

ب  خابف   مبفالب هثلشبإاىثهًثبال وولبداا فم بداا ب موببوودخلعقبىللبد ب هوربالبد ب
ادب هثبا  ثباوقبلوبفل هثبىهوبوودفهبهيدم بب فجفىوثبدا ملهلباث بيتمبهيدمبالب خلفب  ب فد 
    بتت  فمب فلبا فاتعبدايتم ببداتجب ثفلبإ وثتوثباجبد  مب  بهصباجبخهثوعبدايتم لب

تث بووف تث ب  لبوو ثبدايتمبداتموجب هابىلمبداهنثمبلبو ثبا و ثباثا  ثخمهبفداتمثارلبف  ثبهيى
باجب بفاان ب باو فدهع بتنو  ع باج ب هثاتهث ب ث بلفل بهجو  ث بدايتم بل باألهث بفتجخ ة بداتت ش   
لل وتعب"فملببإالبدانثمئ"بداتجب نفلبا وثب  تخمدبونومتعبدايتم ببداتخثمبل بيثىمبووف ب مىباجب

ب  ب:با فاتعبكث ببداا ثوهبفدات
ب

ـــــــــْرتُ   ومثـــــــــَل ُبكـــــــــاء  المـــــــــ ذن  س 
 

  لـــــــى اهلل  َأجـــــــرُح صـــــــحَو الَمـــــــدى 
ــــــــي  ــــــــًا، وَأبن ــــــــي نجوم ــــــــُن جيب  ُأعّب

 
ـــــدا   ـــــي َمقَع ـــــى مقعـــــد  الشـــــم   ل  عل

 تخّيلــــــــُت حتــــــــى جعلــــــــُت العطــــــــورَ  
 

 (62)تُــــــرى، وُيشــــــمص اهتــــــزاُز الصــــــدى 
ب 

 شبدهو ث ثبد بدا ج ف بدا  م بداتثةباوا بدألو ث ب  ت ب  ب ههقبووف باثايثىمب ت
بتتهلرب ب ثه بدانو لب بىهو ث بداوودفه باجبىلم بدانو ة بداتموج بدايثىم بي   بي هع بدايتم ب وادتع

بيثىمدب  ثا بف  ثخمبف هثجيبىهوثبفاانبدادبه مهثبإالبدألو ث ب  بجثهو  :ب
بداادمنببباألول: بداتاثكتع بيتم ث بتنل ود بفلثم بلل ل بداووف ب بداو مب با ج ف بد تجهتع تما وث

بدالمببداتمو  بتهلربىهو ث بداتج ب ج باثاوثو ب بداتلفمل ب م بىلل بيتمدؤ ث بوع باتمهل بل
فدا لث بلبف جبوثاتثاجب فاوبدايتمدشبداا  بتمولبهيدمباجبدايهمبدا و مب  ب نثاتعبىللب

بدم وةباثاو  بدألخ مبلى  بالب ختلفب   مدبى بلفلبدايثىم:ب
ثى، وشيطاني َذكـَرأنا وكلص شاعر  م ن الَبشـَْر        شيطاُنُ  ُأن

(62) 
بفالبى بلفلبدا تهوج:ب
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دا عرًا، أصبَح الدهُر ُمنش  بب(28)وما الدهُر  ال م ن رواة  قصا د        اذا قلُت ش 
داهومهبدا اتتل بباجبدألو ث لبفدال  ث بدا هلقبونومهبدااد با وثبإالبداتتثاجبدا ت  لبوىبا  ببالثاني:

بداي س بداهجفةل بدا وىل ب)دهلل(ل بداتجبالبداج اب بدااؤوو بدهت ثسباهيىب باانبدال بف ث قق
 مجلبداووف بوم م ثباجب جت تعبدانولجلبفاهيىببدالىتودوبداتثاجبوثاه سبداتجبلوبتللب

بق(29)إالب وبدالهو ثةبوثااد بلفبداهمجا ببداتجباةب الةبهيدمب  بدالتوثةبووث
ب
 رفض البداوة:  -3

تهثفاعب  ب فد مب ثبتتومبىهعب  بالبتا مبللثموبهيدمبلوثهجبىللبفت مهبفد وهبا  ثبت
 فجفىث لباانبدهعبيثىمبللقلبام عبدا للب  بدا فدو لب تيقبدا ملهبوت جملبف ته وثبوووفدهلب
 هتلمبالمجلبىل وثلبف هتلمباوثبىللبدامجلب ت و بولاثهوثبفدل ثبلوقب يثىم ثلب ةب ت و ب

اجبيخلعب جبداتجبلىه ب ادبولاث بدامجلب يوم ثبتلنبدا يثىملبفمو ثب ثه ب ا بداليوفدج بب
بداوودفهباجبيتم لباوتوبد بمل هث ب ت ئب دألورباج  لبوتهثلجعلبف فبتهثلبباةبتالةب هعب ث مه
بدا ملهلب ب ع بووث ب تلااد بف  ثمسبوودفتع بفيتمدل ب نثاب بداوودفه بىللبوتبب ته ث بف تجة ي ل ث

باو بال ته ث بداووف بباجبدالالفربىللبدا اتفىبداي لجبا  ث بهل  بف ف  ث قب  بداو  باثههث
وثا نثولب  ث مبماببلم  بالوودفهبوفل وثبالف ثبف نثاببفدال  لببىللب ادبدامابب   مهباجب

ت  لب هتولبدا  مبدا ت جمباجبداه مبب(30)(1خهثوعبدايتم لبفت ثوبلل وهب)و غبيتم بملةب
ف بوفل عب نثاببإالبدات لببو  بدامجلبفدا ملهلبف فبا مب  ومب  بخ لبماجعبال فمف بداوو

فالف ثبا همدبفالب يدال بىللبدا  مبدايملجبداا ب  مصبدايثىمبىللبتم  م بوتنف ببلم ثهعلب
 نفلب خثهوثبدا ملهلبف ثممدبىللبوودفهبدا  مبدا ت  لببو  مود ب)دانو لب(لبفب)دا م و(لبتنه عبداهوفولب

بفالهببدالجودو:ب
 قبيلة  بالثريد  " ياغ  َأن تتصور  أّني أفّكُر فيغ  تفكيَر ال
 وأريُد أن تتحولي حجرا ُأطارُحُ  الهوى 

 ال فرَ  عند   ن أردت  ولم ُتريد  
 ال أنت  م ن ُصنف  العبيد  وال أنا أهتمص في بي   العبيد  
 أنا هارب  من أ ِّ  رهاب  يمارُسُ  ُجدودغ  أو جدود  

 . (30)هود"أنا هارب  م ن عصر  َوْأد  الفكر  أو م ن عصر  تقطي   النُ 
بدايثىمب ب اتا م بداهثلمل بىوو بإالبج ثل بدا فجوب ب   و ( باجب فة ب)إا ع فاجبلل وه
لبا نفلبمداجثبدافدلعبداا بلوىبإالبداوي  بلب  مدمهب ي  بب ي مد بداتجبد تيباوثبداتثاةبداتموجبآهما 

بخهثمع:بفمداجثبداتهثوبفدا وم ثشبدالا  ب  هتث بداتموجب  بد ب تتلةب  بتثم خعلبف تتومبو 
ــــــل   ــــــا شــــــتاَت قبا  ــــــا ومــــــا زلن  ُهز من

 
ــــــأر   ــــــدفين  ونث ــــــد  ال ــــــى الحق ــــــيُ  عل  نع

ــــــاَءتي  ــــــاقتي وعب ــــــي ن  ســــــاترُغ خلف
 

ِ  خنجرُ    (36)وَأمشي، أنا في رقبة  الشم  
 



 …البداوة في شعر نزار قباني بين الرفض والمسايرة 

ب652

بف ههقبدا  مب  بدألخبفدو بداتةب د بدايثىمباجب ا  بداو ت  ب ماببداتيت بدانولجل
لببفداتوثشهلبالوالاببىللبماببدان ةبداووف ببداتجبواوووثبفتهثاجبداتوفلباادبهمد ب لمحبوتمنبداهث

 ثه بداوي  بلبف ادب ثب لمحبوعباجبلل وهب) فد شبىللبواتمبداه اب(بل جثبداتجب نفلبا وثب
لمد بب توج ثبىللب)داتهتم ث (بداتجبتيجبو بجوفىبدات   مبو ههقبداوودفهبدا فكلباجبدا وم ثشب

بث بونومهبىوف :بإالبدا وبداا ب اتو  ب تعبدإلها
رنا الحرَب ال َغرابة   " ذا خس 

 ألننا ندخُلها 
 بكلِّ ما يملكُ  الشرقيص من مواهب  الخطابة 

 بالعنتريات  التي ما قَتلْت ُذبابة 
بب(33)ألننا ندخُلها بمنط   الطبلة  والربابة"

ادب ثه بداوودفهبىلبب ي فب هوثبهيدمباجب ت ةبللثمو بداا ثا بب هابلل وهب)  فد شبفد 
ىللبواتمبداه اب(لبداتجبي ل بدهتهثابب فاتعب  بيثىمب  تربى بدا ربفدا ه  بإالبيثىمب

لبدالبد بداوودفهبوفل وثب  ومدبامببه اعبىللب(34)  تربوثاا   ب  ثب لمحباجبدانل وهبادتوث
بفلهل ب بلالفوعبي  ل باتلف بووث بلوب لب تت لباجبودخلبهيدمبدايثىمل بداتمو ب  ا بب–داادمنب

وملاوثب ج فهثباجبدا   مب  بدانلثموبدا ت  فمهب فلبدا ملهبوثامكةب  بدهعب وىفباجبب–ودفهبداو
همف ثتعبدايتم ببو  بآفهببفلخمىبإالبه مهبل  مبت جمدبتجث بدا ملهلبف جبه مهب ثماوثبدايثىمب
ب  ب ب  هتع ب    باة بوودخلع بدا فمف ب بالوودفه بدا  من بدا يتفم بد  بدال بللثمو ل ب   بداتو و اج
  ثماببوودفتعبتجث وثبىللبداه فبداا ب مبوهثلبف ادبالب ي لبتهثلجثباجبيخل ببهيدمبلوثهجب
لومب ثب ي لبفدلعبدامجلبداتموجبداا بوميبهيدمبلفمهب نمفشهباعلباانبد بجافم بداووف ببالبتيدلب
ثبت تلباتلوثبا عبفتها ربىللبالف عبفهو تتعلباوفبل بداتموجب   ثب  ثهبدا جمبا هعبهثومدب 

 تجثفيبتلنبداوودفهبدا ت للببا عبو لبإامديدتوثبفل  وثب ثا وم ثشبفداا فم ببفدا  ثخمهلبف فب ثب  ام ب
ىلجبدافمو بوثانفلب"فلوبال   بوتوبومداببهف لببد بلكلربداتمرب لثوف بوثيوفدجبدايخل بب

فهبت مببىللبألهوةبفلتفدبت  بت   مبىث ل  ب ختل   ب  ثبداوودفهبفدإلا ةلباانبد بل ةبداوود
بقب(35)دا وم ثشبف ربدام ثابلبفت تخمبوثاهارلبفل ثبدإلا ةباوفبو  بداخجفعبهللبفداتنفىبفداتوداب"

ي ل بفدلتثبب–اث م ثبدايثىمبلةبماجوثب  ثب مبوهثبب–د بداوودفهباجبيتمبهيدمبلوثهجب
بدا بالخهثر بدألالفو ب بفدآلا ث  بدا نثاج بدا   فل بىلل بت   م  بى  بفلال  بول تع يتم بتمن

باليثىمبداا ب ووفبد بملوب    وثباجبخهثوعب ادب  تثجبإالب اث ببو   ببل ومبفل  مبي فالقب
 

 المصادر والمراجع 
 الكتب

ب جلود لبودمبدا اتنوللبو مف لبوقب قبب3دألى ثلبدايتم ببدا ث لبلبهيدمبلوثهجلب ق1
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 نثا ىببداتث ىببلبالاىلببداوهفابباجبدايتمبداتموجبلولبدالا ةبل ؤ ىوبدا ىفيو جبلودمبدايىؤف بدا ق2
 قب2008لبب1ماثملبجث ت ببله

بل1ه سلودمداتىىفوهبلو ىىمف بلباوهىىث بهدا ثوىى بفدا ت ىىفلبلدا تىىثربدا ىىثهجبلت لىى لبدأللىىفلبلدوفب ق3
 قبب1977

ومدابباجبهو تببدا جت عبداتمدلجبلىلىجبداىفمو بلبودمبدا  ىثهبالهيىمبفداتفي ىعبلو ىمف بلاوهىث ب ق4
 قب2002ب2له

 تهوىجلب لىىه لباىو تجلبجىىيشد بو جلىوبفد ىىولبودمبدا تىربداتل  ىىبلبيىمحبو ىىفد بلوىجبداه ىىربدا ق5
 قب2007لب3و مف لباوهث لبه

يىىىمحبو ىىىفد بلوىىىجبداىىىهجةبداتجلىىىجبت ن ىىىقب لىىىه لباىىىو تجلودمبدا تىىىربداتل  ىىىبلبو مف لاوهىىىث ب ق6
 قب2001لب1له

 1989لب1دايتم ببداتمو ببلدوفه سبلتنو ةبد فبوفه فدلودمبدآلودربلبو مف بله ق7

لب1 مهبادت ىىىببلبهىىىيدمبلوىىىثهجلب هيىىىفمد بهىىىيدمبلوىىىثهجلبو ىىىمف لباوهىىىىث لبهللىىىتجب ىىىعبدايتملاىىى ق8
 قب1970

ااث بداتمرلبدو ب ه فملب هيفمد ب   وبىلجبو جف لبودمبدا تربداتل  بلبو ىمف لباوهىث لب ق9
 قب2005لب1ت ن قبىث مبل  وب   ولب مدجتببىووبدا هتةبخل للبه

تمو ببالومداث بفداهيىمبفداتفي ىعلباوهىث لبامببدايتمبو  بج ل  لبدومد  ةبدااث مدمجلبدا ؤااببدا ق10
 قب1980لب2ه

 نو ىىىببلوىىى بخلىىىوف لبىوىىىوبداىىىم   بوىىى بخلىىىوف بدا مموىىىجلبودمبإ  ىىىثشبداتىىىمد بداتموىىىجلبو ىىىمف لب ق11
 لبوقب ق4اوهث لبه

بلب1داهمجاىى بباىىجبيىىتمبهىىيدمبلوىىثهجبلخم اىىتفبهجىىةبل هيىىفمد بهىىيدمبلوىىثهجبلو ىىمف باوهىىث بله ق12
1982 

دامىىىىىىاد جبلدايىىىىىىم ببداتثا  ىىىىىىببالهيىىىىىىمبلافهج ىىىىىىث بلبدانىىىىىىث مهبلبداهنىىىىىىوبدا نىىىىىىثاجبلىوىىىىىىودهللب   ىىىىىىوب ق13
 قب2001ل2ه

فىىىث بدااىى ه  بلمل بلىىم  باىىجبتىىثم خبدا  ىىمبدالاىى  جباىىجبجىىفشبدا ههىىقبدا ىىو  بلبىلىىجب ق14
 قببب1995لبب2دافمو بلودمب فاث بلباهو بله

 
 دوريات الشبكة االلكترونية )االنترنت(: 

بwww.logol.comو بلبدال  ببدامم ا بقبو  بداوودفهبفدا جثمهلب هتو ث با تعبداتمب
 

http://www.logol.com/
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 الهوامش:
ب

ب 56 25ى ب  ثتعب فالوًهبفهي ًه بب ه مبللتجب عبدايتملبهيدمبلوثهج:ب(1)
(:ب1ااث بداتمرلدو ب ه فملب جبب(2)  213: ثوه)بو و ف 

 ةق قب(3)

 ةقب قب(ب4)

 ةقب ق(ب5)

ب52 ه م:بداوهفابباجبدايتمبداتموجبلولبدالا ةبل ؤ وبدا فيو جب:ب(6)
ب www.lgol.comتو ث با تببداتمو بقبو  بداوودفهبفدا جثمهلب ه ه مبب(ب7)
بببب35 34ىلجبدافمو بلبومدابباجبهو تببدا جت عبداتمدلجب: ه م:ب(8)
بقب122دا نو ب:بب(9)
ببقبب37 ه م:دا ثو بفدا ت فلبلدا تثربدا ثهجبلت ل لبدأللفللبدوفه سب:ب(10)
بقب31لبتنو ةب:د فبوفه فد:دايتم ببداتمو ببلدوفه س ه م:ب(ب11)
فللىى وهبب7(ب ه ىىمبىلىىلباىىو لبدا  ىىثلبالبدا لىىمبتىىمووبوتىىبب ىىا بدا  ىىمود باىىجبللىىثمو:فملببداىىلبدانىىثم ش:12)

بقببب1قققفك م ثب:دالى ثلبدايتم ببدا ث لبلهيدمبلوثهجبلب ج369:ب1و غبيتم بملةب
بقب98:ب1دألى ثلبدايتم ببدا ث لبلجب(13)
بقب29مد  ةبدااث مدمج:بامببدايتمبو  بج ل  لبإوب(14)
بب9:بب2دألى ثلبدايتم ببدا ث لبل جبب(15)
بقب206:ب1ةقب لب جب(16)
بقب112:ب1ةقب لب جب(17)
بقب116:ب1ةقب لب جب(18)
بقب143:ب1ةقب ل جب(19)
بقب109:ب1ةقب لب جب(20)
هبلبفللى وهب ف  ىث بد ىمل155:ب1 ه مبىللباو لبدا  ثلبالبدا لمبدانلىثمو:بماىثابب ى باى وهب ثلىوهلب ىجب(21)

بلبفك م ثب   مج  بدى ثاعبدايتم ببدا ث لبقب158:ب2لبفلل وهب وللل ج303-275:ب2الب وثا بلب ج
بقب72:ب1دألى ثلبدايتم ببدا ث لبلب جب(22)
ب79لب لىلفوببداهوىو  :ب75 ه م:بلو ث ب ت هببتلرباجبدا جى ف بادتىعباىجبدانلىثمو:بهثميىببداجى ثمم:بب(23)

بلبفك م ثب   مبالب جثلبا لم قب1 ث لبب جلب  بدالى ثلبدايتم ببدا35إالبيدممه:ب
بقب434:بب2ةقب لب جبب(24)
بقب304:ب2ةقب لب جب(25)
بقب7:ب1ةقب لب جب(26)

http://www.lgol.com/
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بج

بقب36داو  بألوجبداهجةبداتجلجلبو فدهعبت ن قب له لباو تج:بب(27)
بقب126:ب2يمحبو فد بدا تهوجلت ن قب له لباو تجلبجب(28)
ف ثوتىىو ثبقف ه ىىمبد جىىث:داهنوبدا نىىثاجبلبب27خم اىىتفبهجىىة:ب ه ىىم:ب تىىثربداهمجاىى بباىىجبيىىتمبهىىيدمبلوىىثهجلبب(29)

بب62 59ىوودهللبداماد جب:
بقب369:ب2دالى ثلبدايتم ببدا ث لبلبهيدمبلوثهجلب جب(30)
بب369:ب2ةقب ل جبب(31)
بقب104:ب2ةقب لب ج(ب32)
بقب21ةقب :بب(33)
بب21ةقب :ب(34)
بق19فىث بداا ه  :بب(35)


