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كلمةالشكر

ِبْسِماهلِلالرَّْْحَِنالرَِّحْيمِ

أمجعني اخلالئق السماواتواألرضنيمدبر احلمداهللربالعلمنيقيوم
بيانشرائعالدين،باعثالرسلصلواتووسالموعليهمإىلادلكلفنيذلدايتهمو

ةوواحضاتالربىنيأْحدهعلىمجيعنعمو،وأسئلادلزيدمنيعبالدالئلالقط
فضلووكرامو.

وأشهدأنالإلوإالاهللالواحدالقهارالكرًنالغفاروأشهدأنسيدنا
حممداعبدهورسولووحبيبووخليلو:أفضلادلخلوقنيادلكرمبالقرانالعزيزادلعجزة

وبالسننادلستنريةللمسرتشدين،ادلخصوصجبومعادلستمرةعلىتعاقبالسنني،
الدين،صلواتاهللوسالموعليووعلىسائرالنبينيوادلرسلني، الكلمومساحة

وآلكـلوسائرالصاحلني.

نيةيفالوطعنوانكتابةىههالرسالةتحتالباحثةيفتأمابعد،فقدإنته
قّباين لنزار متعببعروبيت" صديقة يا فبإذنوشعر"أنا تحليلية(، )دراسةوصفية

وىداي وقدرتو قدموإعانتو وجل عز اآلدابتتو لكلية الرسالة ىهه الباحثة
والعلوماإلنسانيةيفقسماللغةالعربيةوأدهباجبامعةالرانريياإلسالميةاحلكومة

 للحصولعلىشهادة علىالطلبة ادلقررة الدراسية منادلواد يفS.Humمادة
دبيةواإلنسانية.العلوماأل

تالباحثةيفتقدًنالشكرلفضيلةادلشرفنيومهاسرّويفىههالفرصةادلباركة
وإعطاءعلىمساعتدمهاالدكتورندوسنوردينع.رادلاجسرتوسورياادلاجسرت،
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ظيما،وعسىأوقاهتمايفإشرافالباحثةعلىإمتامكتايةىههالرسالةإشرافاع
رئيسقسمخرة.مثإىلنياواأليفالداجلزاءمابححسنهبراهللأنيباركهماوجي

وعميدكليةاألدبوالعلوماللغةالعربيةوأدهباومجعاألساتهواألساتهةفيو،
اإلنسانيةورئيساجلامعةوحماضرينوحماضراتمجيعافيهادلساعدةكتابةىهه

الرسالة.

الهيندعاينللنجا لعلاهللأنيرْحهمااحملبوبنيهاوكهلكالشكرإىلالوالدي
وجيزيهماأحسنالثوابيفالدنياواألخرة.وأخريا،إيلاألصدقاءادلكرمني

رجاءاشديدالتكونىههالهينساعدوىنيفإمتامالرسالة.ورجتالباحثة
الرسالةنافعةلنفسيخاصاوللقرأءعاما.وأختمبالدعاءعسىاهللأنجتزي

مساعديىههالرسالة.كل



م.2ٕٔٓيويلٖٓدارالسالم،

 

نورأمسىنندى                                        
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متع صديقة يا شعر"أنا يف الوطنية الرسالة: ىذه موضوع كان
املهمة وتركزىفاملسألة لنزارقّباين)دراسةوصفيةحتليلية(. بعروبين"

 ىيما منهجالبحثالذياستخدمتالباحثةصورة وأما الوطنية.
مننتائجاليتحصلتويفكتابةىذهالرسالةفهومنهجالوصفي.

لوطنوجداعظيمايزالالاحلب ىيالوطنيةصورةعليهاالباحثةمن
أنإىلشعبوويدعو.كانأينماوطنوحيبقبايننزارجلعلوالشوق
للوطنحبوإلثباتممكنىومابكلللتضحيةمستعدايكون

حبزنيشعرليجعلويتجسدملالذيالوطنإىلبالعودةوالشعور



 

 و
 

ينتقدىااليتالشعريةوأعمالو،الديكتاتوريةبتهديديهتموالعميق
.بلدهمننفسوينفرأنجيباحلكومةكثريون
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 Penelitian ini berjudul Al Wathaniah Fii Syi’ri Ana Yaa Shadiqaton 

Muth’abon Bi ‘Urubati Li Nizar Qabbani (Dirasah Washfiyah Tahliliyah). 

Permasalahan penting yang akan dikaji dalam panelitian ini adalah apa gambaran 

Wathaniah yang terdapat dalam sya’ir Nizar Qabbani. Adapun metode yang 

digunakan peneliti dalam penelitan ini adalah Metode Deskripsi Analisis. Hasil 

yang didapatkan peneliti dari gambaran Wathaniah dalam sya’ir ini adalah Rasa 

cinta yang masih teramat besar kepada tanah airnya dan rindu membuat Nizar 

Qabbani mencintai tanah airnya dimana pun ia berada. Serta ia mengajak para 

masyarakatnya untuk rela mengorbankan apapun itu untuk mewujudkan bukti 

kecintaannya terhadap tanah air dan rasa ingin pulang kekampung halaman yang 

belum terwujud membuatnya merasakan kesedihan yang teramat dalam serta ia 

tidak peduli dengan ancaman pemerintahannya, karya-karya puisinya yang banyak 

mengkritik pemerintahan membuat ia harus mengasingkan diri dari negaranya 

sendiri.  
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحثأ.

كلمة أدب من الكلمات الىت تطور معناىا ،يف عامل األدب العريب 

البداوة إىل أدوار ادلدينة واحلضارة. وقد  بتطور حياة األمة العربية وانتقاذلا من دور

معان متقاربة حىت أخذت معناىا الذى يتبادر إىل أذىاننا اليوم,  اختلفت عليها

وىو الكالم اإلنشائى البليغ الذى يقصد بو إىل التأثًن ىف عواطف القراء 

و األدب ىو انعكاس للبيئة الثقافية، وى ٔوالسامعٌن, سواء أكان شعرا أم نثر.

تفسًن للتاريخ جتماعية اليت تشكلو أو ىو إنص جديل بٌن ادلؤلف واحلالة 

 اجلديل وضعت يف األعمال األدبية.

اعتقاد أو  معىن اذل والوطنية والنزعة القومية ذلا نفس ادلعىن يف القومية

عقيدة حملبة األمة وحالة وعيو العضوية أو ادلواطنٌن الذين حيتمل أن حيقق معا 

لوطنية ا من وقفادلو  ٕوالدفاع وتكريس اذلوية والنزاىة واالزدىار وقوة األمة.

                                                             
 7 :ص ،( 1651،) القاهرة: دار المعارف تارٌخ األدب العربً ،شوق ضٌف 1

 2 Hans Kohn, Nasionalisme arti dan sejarahnya, (Jakarta: Erlangga 1984). Hal 11  
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إىل  شئ على إستعداد للتضحية بكل مع حب الوطن أو موقف شخص ادلرتبطة

 ٖزدىار وطنو.الد وااجمل

لدفاع عن األمة من ىو شعور حب لألمة وبالده واجلهد لحب الوطن  

يف حب الوطن ىناك قيم البطولة ىو: على استعداد للتضحية . غزو االستعمار

وال ميكن ، شخص يدافع عن األمة البطل ىو: بكل إخالص لألمة والدولة.

 التعبًن عن الشعور باجلنسية دون إثبات من قبل الوطنية.

من الشخصيات البارزة حتب بالدىم لدرجة أهنم وجدت الباحثة  

 يعرضون حبهم لبلده يف أعمال األدب اليت ميكن أن تؤثر على الوطنية لشعبو.

احلب يف شعره، وقال انو  واحد منهم ىو نزار قباين أن الكثًن من احلب موضوع

قادر على أن يصبح شاعرا مشهورا يف البلدان العربية مع موضوع. ولكن منذ 

اين موضوع قبّ نزار غًن ىزمية الدول العربية على احلرب بٌن العرب وإسرائيل، مث 

. أحد أعمالو ٗنيةلوطالسياسة وا الباحثة أصبح موضوع من قصائده يف احلب

                                                             
3 Suprapto, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2007).  hal 38 
4 Betty Mauli Rosa Bustam, Sejarah Sastra Arab Dari Beragam Perspektif, (Yogyakarta: 
Deepublish 2015). hal 129 
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ريد فك بعض القيم تمتعب بعروبيت". لذا فإن الباحثة بعنوان" أنا يا صديقة 

 اين بعنوان" أنا يا صديقة متعب بعروبيت".الوطنية يف قصيدة نزار قبّ 

 مشكلة البحثب.

نية يف شعر "أنا يا ما صورة الوط فهيالبحث  االبحث يف ىذمشكلة أما 

 صديقة متعب بعروبيت" لنزار قّباين؟

 البحث غرضج.

 نية يف شعر"أنا ياصورة الوطعرفة دل فهو يف ىذه الرسالة البحث غرض أما

 صديقة متعب بعروبيت" لنزا قّباين.

 المصطلحات ىمعاند.

 الوطنية .ٔ
َوْطًنامبعن أقامبو. فالوطن  -َيِطنُ  -الوطنية ىي مشتق من كلمة َوَطنَ 

ىو مكان إقامة اإلنسان ومقرَّه، وإليو انتماؤه ُولد بو أو مل يلد. ومربض البقر 
 ٘والغنم الذي تأوي أليو.

                                                             
 01-1، ص: 1-1( ج. 1671ابراهم أنٌس ورفاقه، المعجم الوسٌط، )القاهرة:   4           
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وأما الونية يف اإلصطالح فهي إخالص للوطن وحبو: )ىو ذو وطنية 
 ٙصادقة(.

شعراً وشعراً الثوب:  -َيْشُعرُ  -كلمة "الشعر" لغة ىي َشَعرَ . شعر:  ٕ
شعَر شعراً: كثًن شعره وطال. شعر اجلنسٌن: ومعناىا اصطالحا  ٚبطنو بشعٍر.

 ٛثرة البليغة.ىو الكالم ادلوزون ادلقفى ادلعرب عن األخيلة البديعة والصور ادلؤ 
 ةسابقالدراسة اله.

 ٜ(ٕٕٓٓمارجاريت عالية ادليمونة ) .ٔ
الروح الوطنية يف رواية يف سبيل ىدفت ىذه الرسالة إىل معرفة 

ومنهج البحث الذي استخدم  مصطفى ادلنفلوطى.التاج عند 
الباحث يف كتابة ىذه الرسالة فهو منهج البحث الوصفي التحليلى. 

القيم ومن النتائج اليت حصل عليها الباحث ىي: وجد الباحث 
سبيل التاج وتنقسم على أربعة أقسام قيمة الطاعة،  الوطنية يف رواية

وطن، و حبثت مارجاريت قيمة الشجاعة، قيمة الرضا، قيمة حب ال
عالية ادليمونة عن الروح الوطنية فحسبفي رواية يف سبيل التاج عند 

 مصطفى ادلنفلوطى. 
                                                             

  1111، ص: 1( ط. 1112)بٌرت: المكتبة الشرقٌة ش.م.ل،  ،منجد الوسٌط فً العربٌة المعاصٌرال 5              
                                                                                                                             

26، ص: 1، ج1مٌة( ط)طهران: المكتب العل ،مجموع اللغة العربٌة المعجم الواسٌطابراهٌم مصطفى واخرون،  7  
( 1114، )جامعة سرٌف هداٌة هللا اإلسالمٌة الحكومٌة، جاكرتا، المعٌن فى األدب العرب وتارٌخهنبٌلة لوبس،  0

 4ص: 
الروح الوطنية يف رواية يف سبيل التاج عند مصطفى ، مارجاريت عالية ادليمونةٜ

 جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية،سورابايا:ادلنفلوطى
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 ٓٔ(ٕٗٔٓاولفا راشدة ) .ٕ
القيم الوطنية يف رواية ليايل ىدفت ىذه الرسالة إىل معرفة 

يف كتابة ىذه  ةالباحث تومنهج البحث الذي استخدم تركستان.
الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصل الرسالة فهو منهج البحث 

القيم الوطنية يف رواية ليايل عليها الباحث ىي: وجد الباحث 
تركستان وتنقسم على أربعة أقسام قيمة الطاعة، قيمة الشجاعة، 

 قيمة الرضا، قيمة حب 
 الوطن.

 ٔٔ( ٕٚٔٓ فازا ثانيا رمحر ليت) .ٖ
الرواية مأساة زينب الوطنية يف القضية  ىدفت ىذه الرسالة إىل معرفة

. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث يف كتابة ىذه لعلي امحد باكثًن
الدراسة ىي أسلوب نوع. ىذا البحث عبارة عن مكتبة اإلحباث، حيث 

. النظرية  مأساة زينب لعلي امحد باكثًنصدر األساسي ادلستخدم ىو 
القومية  ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي نظرية القومية اليت تركز على

السياسية، ادلواطنة، االنتماء العرقي، والدولة، والدين. ومن النتائج اليت 
ميكننا التفكًن يف   علي امحد باكثًنحصل عليها الباحث ىي لنرى رواية 

                                                             
 سورابايا: جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية ،القيم الوطنية يف رواية ليايل تركستان، اولفا راشدةٓٔ
جاكرت: جامعة ، الوطنية يف الرواية مأساة زينب لعلي امحد باكثًنالقضية ، فازا ثانيا رمحر ليتٔٔ

 شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية
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يف العمل علي امحد باكثًن كيفية الكشف عن القومية اليت يستخدمها 
 من روايتو.

 ٕٔ(ٕٚٔٓقزويين بن عطاءاهلل ) .ٗ
"الظل األسواد" الوطنية يف الرواية سالة إىل معرفة القيم ىدفت ىذه الر 

لنجيب الكيالين. وأما ادلنهج الذي استخدمو الباحث يف ىذه الدراسة 
فهو منهج وصفي حتليلي باستعمال طريقة البحث ادلكتيب. ىذا البحث 
يركز على أنواع القيم الوطنية يف رواية "الظل األسواد" واخللفيات اليت 

ظهور تلك القيم. فوجد الباحث النتائج من ىذه الدراسة أن تؤثر على 
القيم الوطنية يف رواية "الظل األسود" أربعة أنواع، وىي قيمة الطاعة، 
وقيمة الشجاعة، وقيمة الرضا، وقيمة حب الوطن. وأما اخللفيات اليت 
تؤثر على ظهور القيم ال الوطنية يف رواية "الظل األسو فوجدىا الباحث 

عوامل، وىي حماولة رىبان ليقتل ادلسلمٌن األثيوبيٌن، وخيانتهم ثالثة 
 على حكومة اياسو، وبيع "تفري" دولتو "اثيوبيا" إىل الفرنسيٌن.       

 ٖٔ(ٕٓٔٓسفري ينيت ىنداياين فوتري ) .٘
يف الشعر ىدفت ىذه الرسالة إىل معرفة فيها الباحث عن الوطنية 

الباحثفهو منهج البحث . ومنهج البحث الذي استخدم حممود درويس

                                                             
، بندا أتشيو: جامعة الوطنية يف رواية "الظل األسواد" لنجيب الكيالينالقيم قزويين بن عطاءاهلل، ٕٔ

 الرانًني االسالمية احلكومية
 جامعة اندونسي ، جاكرت:درويس الوطنية يف ثالثةالشعر  حممودسفري ينيت ىنداياين فوتري، ٖٔ
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الوصفي التحليلى. النظرية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي نظرية البنيوية. 
ومن النتائج اليت حصل عليها الباحث ىي إلثبات الشعر لديها موضوع 
حب الوطن. الشعر الثالثة فهي مثل رسالة من الشاعر االستمرار يف بناء 

 احلس الوطين و القومي القارئ.
 

 ٗٔ( ٕٙٔٓ)سفرينا  .ٙ

ىدفت ىذه الرسالة إىل معريفة الوطانية يف الرواية مأساة زينب لعلي امحد 

باكثًن.ومنهج البحث الذي استخدمت الباحثة يف كتابة ىذه الدراسة ىي 

الوصفي التحليل،  ىذه الرسالة تركز يف ادلسألتٌن ادلهمتٌن مها األلفاظ 

ن حيث اخلشي عن والصور الدالة على الوطنية تقع يف مخس مقتطفات م

األتراك وادلماللك واخلشي عن تداخل الفرنسا يف حكومة مصر وجعل 

احلراكة احلرية من أجل استقالل مصر ونشأة اليقٌن بعد اخلوف من أجل 

مقاومة على الفرنسي والفرح بعد التغلب على األتراك ونشأة الشجاعة عند 

 ات.النساء. والصورة الدالة على الوطنية تقع يف سّتمقتطف
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 الرانري اإلسالمٌة الحكوم، بندأتشٌة: جامعة الوطنٌة فً رواٌة "مأساة زٌنب" لعلً أحمد باكثٌرسفرٌنا، 
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 منهج البحثو.

ىو الة الرس يف كتابة ىذه ةث الذي استخدمتو الباحثحنهج البم

يانات احملتاجة بع ادلعلومات والمج . و أمانيةاالسقراء على نظرية الوط

 حيث أن تطالع مد الباحثة على طريقة البحث ادلكتيبتذلذه الرسالة فتع

اليت تتعلق هبذه الرسالة. وأما  و ادلقاالت ب والدوريات الباحثة على الكت

الكتاب الذي قرره قسم اللغة فتعتمد الباحثة على الرسالة كتابة ىذه 

جامعة الرانري اإلسالمية  نيةاوعلوم اإلنس دابآلا ة وأدهبا, بكليةبيالعر 

 احلكومية دار السالم.
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 الثانيالباب 

 يسيرة ذاته نزار قّبان

 حياتو و ننشأتو .1

م، 1911مارس  11نزار قّباين ىو نزار توفيق قّباين، ولد نزار قّباين يف 

دمشق وىو يف عاصمة السورية دمشق، منا وترعرع يف أحد األحياء القدمية دلدينة 

حي مئذنة الشحم، ولو ثالثة أخوة وأخت واحدة وىم رشيد، وصباح، وادلعتز، 

ا صباح فهو مازال حيا، وكان وصال واليت قامت باالنتحار يف ريعان شباهبا أمّ 

وترّّب نزار يف أحضان عائلة دمشقية عريقة،  1.منصب مدير اإلذاعة السورية

فكان جده أبو خليل القّباين مؤسس ورائد ادلسرح العريب، أّما والده توفيق قّباين 

كان  ميسور احلال فهو تاجر يعمل باحللويات وكان نزار وىو صغري يساعده يف 

 ذلك. 

أنو  يف أسرة دمشقية تقليدية عريقة، فقد ورد يف مذكراتو وترعرع وشب  

ورث حبو للشعر من والده، كما ورث قّباين عن جده عشقو للفن مبختلف 
                                                             

1http://www.khayma.com/salehzayadneh/poets/nizar_txt.htm 
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متيمًا بالرسم، وقال أن  أنواعو وأشكالو، ويقول قّباين يف مذكراتو أنو كان أيضاً 

سر حبو لأللوان واجلمال، وخصوصًا اللون األخضر أن مًتذلم كان حيتوي على 

والزنبق، والنارنج، واليامسني، وبدأ  أصناف خمتلفة من الزروع الشامية من الرحيان،

ما بني عمر اخلامسة عشرة والسادسة عشرة يتعلم التخلطيط بإشراف خطاط 

يدوي، مث اجتو حنو الرسم من جديد، حيث مسى ديوانًا لو باسم الرسم 

 بالكلمات. وكان رجالً من رجال الثورة السورية ضد االنتداب الفرنسي.

أقبيق، وأجنبت لو ىدباء، وتوفيق الذي تويف وج نزار قّباين من زىراء وتز 

م تزوج من سيدة عراقية إمسها بلقيس الراوي، 1991، ويف عام 1991يف عام 

وأجنبت لو زينب وعمر، وقُتلت يف تفجري للسفارة العراقية يف بريت يف عام 

م، وكتب نزار ذلا قصيدة )بلقيس(، واليت تعد من أمجل قصائد الرثاء يف 1991

ريب ادلعاصر. وبعد أن توفيق بلقيس يف انفجار يف العراق حزن حزناً الشعر الع

 شديًدا على فراقها وفقداهنا وقرر عدم الزواج بعدىا. 

كان نزار قّباين واحدا من الطالب األذكياء، فقد إحتمام باألدب 

م خترّج من كلية احلقوق من جامعة دمشق، بعد ذلك 1911والشعر العريب. 
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ويف العام نفسو ُعنّي يف السفارة السوريّة  1،السوريّة رجّيةالتحق بوزارة اخلا

سنة، وعندما عمل يف السلك الدبلوماسّي كان من 11بالقاىرة، وكان عمره 

شروطو التنقل، حيث كان خالَل تلك الفًتة يتنقل من عاصمة ألخرى، ويف 

ُعنّي كسفري لسوريا يف لندن، وكان ذلك دلد سنتني، وخالل تلك  1911سنة 

م ُعنّي كسفري يف 1919ة اإلجنليزيّة، مّث انتقل إىل أنقرة، ويف سنة الفًتة أتقن اللغ

يف مدريد دلدة أربِع م ُعنّي كسفري لسوريا 1991الصني دلدة عامني، ويف سنة 

  سنوات.

إستقر نزار قّباين يف آخر حياتو يف لندن بعد أن عاش متنقاًل بني لبنان 

عام ألف وتسعمئة ومثانية  ( من شهر إبريل11وباريس وجنيف، ويف الثالثني )

وتسعني ميالدي انتقل إىل جوار ربّو، وكان عمره آنذاك مخسة وسبعني عاماً إثر 

 1أزمة قلبّية أدلت بو، وُدىن يف دمشق بعد مرور أربعة أيام من وفاتو.

 

 

                                                             
                                                                                                                                                  4لونا سالمة، نزار قّباني والّرمز الّسياسّي، )المركز الوطني للمتميزين(، ص:  2 

3 http://mawdoo3.com// قّباني-نزار-وفاة-تاريخ  
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 حياتو األدبية .1

كانت بداية نزار قّباين الشعرية مبكرة، إذ كتب قصائده األوىل يف عام 

بداية مرحاة دراستو اجلامعية متكن من نشر ديوانو األول)قالت يل  م، ويف1919

السمراء(، ودفع تكاليف نشره من مصروفو الشخصي، وفور انتشار الديوان 

انقسم القراء، والناس بني ادلؤيدين، وادلعارضني لو، فكانت نظرة مؤيدي 

لغة  الديوان، أن نزار قّباين متكن من عمل نقلة شعرية حديثة، واستخدام

 4معاصرة.

أّما نظرة معارضي الديوان، فقال: أنو ليس إال رلرد ديوان مليء 

ومل يدرك بالكلمات غري األخالقية، واليت ال تناسب ذوق القرئ العريب، 

معارضو الديوان أهنم سامهوا بطريقة غري مباشرة، يف نشر الديوان بني الناس، 

لقصيدة )ىو امش على دفًت  والزيادة من مبيعاتو. كما واجو مشكلة عند نشره

م، اليت اندلعت 1999النكسة(، واليت كتبها لوصف اىزمية العربية يف حرب عام 

بني اجللوش العربية، وإسرائيل، ومنعت قصائده، ومجيع مؤلفاتو من التداول يف 

وُمنع أيًضا من السفر إليها، فكتب نزار قّباين رسالة إىل الرئيس مجال  مصر،
                                                             

4 https://ellmaktba.com/ نزار-والمرأة-الحب-لشاعر-الذاتيه-السيره  .html 
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ه عن ما حدث معو، وأنو حزين دلنع قصائده داخل مصر، عبد الناصر، ليخب 

مما جعل الرئيس مجال عبد الناصر، يوقف قرار منع سفر نزار قّباين إىل مصر، 

 1والسماح جلميع مؤلفتو بالنشر رلداًد.

سنة، وكان أول دواوية الشعرية  19بدأ نزار قّباين بكاتبة الشعر وعمره 

قام نزار قّباين بكتابة العديد من  9مراء"،م وامسو "قالت يل الس1944يف عام 

ديوانًا، أبرزىا "طفولة هند" و "الرسم  11الدواوين واليت يصل عددىا ايل حوايل 

بالكلمات"، وقد أسس دار نشر ألعمالو يف بريوت باسم "منشورات نزار 

قّباين" وكان لدمشق وبريوت حّيز خاّص يف أشعاره لعّل أبرزمها "القصيدة 

واليت أمساىا  1999و "يا ست الدنيا يا بريوت". أحدثت حرب ادلشقية" 

" مفًتقا حامسا يف جتربتو الشعرية واألدبية، إذ أخرجتو من منطو العرب "النكسة

دلرأة" لتدخلو معًتك السياسة، وقد أثارت التقليدي بوصفو "شاعر احلب وا

إىل حد قصيدتو "ىو امش على دفًت النكسة" عاصفة يف الوطن العربية وصلت 

قال عنو الشعر الفلسطيين عز الدين ادلناصرة:  منع أشعاره يف وسائل اإلعالم.

                                                             
 مرج النفس                                                          5 
 7،ص: (2116-2115هاشمشريف، نزار قّباني شاعر المرأة والوطن، )تلمسان الجزائر: جلمعة أبي بكر بلقايد  6 
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)نزار كما عرفتو يف بريوت ىو أكثر الشعراء هتديبا ولطفا(. على الصعيد 

الشخصي، عرف نزار قّباين مآسي عديدة يف حياتو، منها مقتل زوجتو بلقيش 

يف بريوت حيث كانت تعمل، خالل تفجري إنتحاري استهدف السفارة العراقية 

وصواًل إىل وفاة إبنو توفيق الذي رثاه قصيدتو "األمري اخلرايف توفيق قّباين". عاش 

السنوات األخرية من حياتو مقيًما يف لندن مال أكثر حنو الشعر السياسي ومن 

 9أشهر قصائد األخرة "مىت يعلنون وفاة العرب؟".

 مؤلفتو .1

 وأّما مؤلفتو فكثرية، منها:

 كتاب الكبيت يف يدي ودويالتكم من ورق

 كتاب ادلرأة يف شعرى ويف حياتى

 كتاب قالت يل السمراء

نزار -كتاب أكب كتاب على اإلطالق ألشعاركتاب أشعار خارجة على القانون

 صفحة وجبودة عالية 1911قّباين. أكثر من 

 كتاب أنِت ىل )طبعة باأللوان( 
                                                             

 مرج النفس 7 
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 كتاب أنِت ىل

 األنثى مع حيبكتاب إىل بريوت 

 كتاب ىكذا أكتب تاريخ النساء

 كتاب ىوامش على اذلوامش

 كتاب األوراق السرية عاشق قرمطى

 كتاب القصائد السياسية

 كتاب أحبك والبقية تأيت

 كتاب أحلى قصائدي

 كتاب قصائد

 كتاب قصائد سياسية بالديوان

 كتاب قصائد متوحشة

 كتاب قصائد مغضوب عليها

 كتاب قصىت مع اشعر

 تاب قصيدة باقيسك
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 كتاب كتاب احلب

 كتاب كل عام وأنِت حبيبيت

 كتاب ال غالب إال احلب

 كتاب لعبُت بإتقان وىاىى مفاتيحى

 كتاب من أروع قصائد نزار قّباين

 رسالة حب 111كتاب 

 كتاب أشهد أن ال امراأة إال أنت

 كتاب طفولة هند

 كتاب حبيبيت

 9كتاب الرسم بالكلمات.

                                                             

85https://www.download-freeebooks.net/author/39- قبّاين   html.نزار-
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 ب الثالثاالب

 نيةالوط النظري اإلطار

 مفهوم الوطنية 1

ختلفت تعريفات الوطنية عند الباحثني باختالف ادلناىج الفكرية ا

لديهم، فمنهم من جعلها عقيـدة يـوايل عليها ويعادي، ومنهم من جعلها تعبرياً 

 7.عاطفياً وجدانياً يندرج داخل إطار العقيدة اإلسالمية ويتفاعل معها

 :ومن ىذه التعاريف 

تقديس الوطن؛ حبيث يصري احلب فيو، والبغض ألجلو، والقتال يف سبيلو،  7

 2.حىت يطغى علـى الـدين؛ وحىت حتل الرابطة الوطنية، زلل الرابطة الدينية

 3.لدهالعاطفة اليت تعرب عن والء اإلنسان لب 2

 4.انتماء اإلنسان إىل دولة معينة، حيمل جنسيتها، ويدين بالوالء ذلا  3

                                                             
1

ٌّة: أّم القرمفهوم الوطنٌة وتأصٌل الشرعًد.سلوى بنت محمد المحمادي،   5 :ص، ى(، )السعود

، ط/ والرد على الطوائف الضالة فٌه، د/ علً نفٌع العلٌانًأهمٌة الجهاد فً نشر الدعوة اإلسالمٌة 2
         411ص:هـ، دار طٌبة، الرٌاض، 14٤5

11:ص م،1٦6٤وطلً، دار المعارف بمصر، ورسالتهم اإلنسانٌة، علً الخرب انظر: العرب3                                
                                          

                                                                         11 ص:ٌة، د. سلٌمان بن محمد الطماوي، طنالوحدة الو4
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 5.تعبري عن واجب اإلنسان ضلو وطنو 4

 6.الوطنية تعبري قومي يعين حب ا لشخص وإخالصو لوطنو 5

 7م.د حبقوق وطنو ادلشروعة يف اإلسالقيام الفر   6

الدين وعلى والتعريف األخري يضمن لنا عدم طغيان الوطنية على رابطة 

 .اعتبار احلقوق امل طلوب حتققها من الفرد مشروعة وضمن إطار الدين

 :وطن في اللغةالفأ 

)ادلنزل نقيم بو؛ وىو موطن اإلنسان، وزللو،  قال ابن منظور: الوطن   

 8.(أي اختذىا زلاًل، ومسكناً فيها قال : أوطن فالن أرض كذا وكـذا،ي

 .)اإلقامة من اإلنسان وزللو ومجعها أوطانوقال الزبيدي: )الوطن منزل 

 :الوطن في االصطالحب 

                                                             
                           8: صؤسسة العربٌة الحدٌثة، القاهرة، االنتماء فً ظل التشرٌع اإلسالمً، د. عبد اهللا النجار، الم5

6
(الواو حرف 21/11٤،) هـ 1،1416ر والتوزٌع ، الرٌاض طالمٌسرة، مؤسسة أعمال المؤسسة للنشالموسوعة العربٌة   

1
   22: هـ، ص1،1411ط، د. زٌد بن عبد الكرٌم الزٌد، (من منظور شرعً)حب الوطن 

                                                                                                                5ص: ،مرج السابق 8
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 عرف اجلرجاين الوطن يف االصطالح بقولو: )الوطن األصلي: ىو مولد الرجل،

 9(.الذي ىوفيو والبلد

ومن ادلفاىيم العامة للوطن ادلفهوم العاطفي )حب الوطن ( الذي قال 

أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف إذا  : عنو األصمعي : )مسعت أعرابيًا يقول

ويقول  .(حتننو إىل أوطانو وتشوقو إىل إخوانو. وبكاؤه على ما مضى من زمانو

أيضاً :) قالت اذلند : ثالث خصال يف ثالثة أصناف من احليوان ات اإلبل حتن 

ا بعيداً، والطري إىل وكره، وإن كان موضعو هب عهدىا ا، وإن كـانهنإىل أوطا

 70.(ان إىل وطنو، وإن كان غريه أكثر نفعاً رلدباً، واإلنس

لقد وقع لغط وخلط يف مفهوم  :أما االضلرافات يف مفهوم الوطنية 

الوطنية بني اإلفراط والتفريط دون حد وسط واعتدال . فيختلـف م فهـوم 

الوطنية من حيث األفكار والتوجيهات وادلذاىب، فالوطنية عند بعضهم تقديس 

للوطن، حبيث يصري احلـب فيـو والبغض من أجلو، حىت يطغى ذلك على الدين 

وطنية زلل الرابطة الدينية ومنهم مـن ينطلق يف ويقوم عليو . فتحل الرابطة ال
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ا فكرًا ومنهجًا يصادم ال شريعة ويعارضها، ويف مقابل هنمفهومو للوطنية من كو 

ا، هبىذا وجد من الناس مـن جتاىل حقوق وطنو عليو وتساىل يف التزامها والوفاء

عن معرفة الكلمة ، فضاًل  ىـذهبل بلغ احلال ببعضهم إىل النفور من رلرد مسـاع 

 .اهتحقوقها وواجبا

ويف اجلانب اآلخر ىناك صنف من الناس من ال يرى للوطن حرمة وال 

للوطنية احًتاماً، بل ادلصلحة ادلادية الشخصية مقدمة عليهما، ادلهم أن يتض 

خم رصيد ادلاليني ولتذىب الوطنية حيث دتوت . وىذا صنف قد يهون أمره 

طورة منو أولئك مسلمون ىم من جلدتنا وال يهون، ولكن ىناك صنفًا أكثر خ

ويتكلمون بلساننا يرون أن الـوالء والرباء يتناقض وحب الوطن واحت رام 

الوطنية، وأن ادلواجهة مع احلكام ومن واالىم ىو الطريق لتحقيـق اإلديـان 

 .واحلاكمية، أي أن اإلرىاب ىو السبيل

عبارة ال ديكن قبوذلا ن يعترب الوطنية لفظة جاىلية مطلقاً ،و ومن الناس م

بأي حال من األحوال، ومنهم من يعتربىا شعاراً دييز بو بني اخلالئق وينزذلا منزل 
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ة ادلوازين الشرعية، ورمبا رفعها فأصبحت صفة الزمة دلن أريـد منـو حتقيق أمر من 

 .الدين أو الدنيا

كان ينبغي حتقيق الوسطية يف مفهومها،   ،أجل ذلك وىذا من

ام، وصفة اجلاىلية هتعني االب الوطنية ال ديكن أن ننظر إليها عبارة أن :فالصواب

مطلقاً، كما أننا ال ديكن لنا أن ن عتربىا فيصاًل وال شعارًا يوايل ويعادي عليو 

ا هب بل الوسط فيها : أن ننظر إليها بعني االعتدال ومراعاة ماذا يريد .بإطالق

إذن الوسطية أن  .واستعماذلا مستخدمها وإىل ماذا تؤول األمور عند ذكرىا

  :نعتمد قضيتني فيها

 .مقصد قائلها ومستخدمها، وما ىو مراده منها-

وال جييز لنا الدين اإلسالمي أن تكون الوطنية  .مآالت ىذا االستخدام وآثاره-

 .البشرية على حساب الدين وال تقدم عليو حبـال مـن األحـوال

طنو وبلده وقيامو حبقوق وطنو فالوطنية يف اإلسالم : زلبة الفرد لو 

ـا، وتقوية الرابطة بني أبناء الوطن الواحد هب ادلشروعة يف اإلسـالم ووفـاؤه



22 

 

 

وإرشادىم إىل طريق استخدام ىذه التقوية يف مصاحلهم، اليت يراىا اإلسالم 

 77.فريضة الزمة

ا تقسيم هب ها اإلسالم ىي وطنية احلزبية اليت يرادوالوطنية اليت يرفض 

 .وتتضاغن، ويكيد بعضها لبعض  إىل طوائف متناحرة، تتباغض األمة

الوطنية عند بطرس البستاين ىي محاية ادلواطنني حلياهتم وكرامتهم، 

شلتلكاهتم وحقوقهم الثقافية وحرياهتم الدينية. بالنسبة لبطرس، ال يكون 

اإلخالص لشخص احلاكم، فالوطين احلقيقي يكّرس نفسو دلا فيو مصلحة 

 72بلده.

قول ادلوسوعة أّن مامن فرق بني كلميت عاطفة وحب وديكن ت

استعماذلما بشكل متعاوض، غري أن احلب من دون القلق ليس كافيا للوطنية، 

جبالة ولذلك وجب تضمني االىتمام أو القلق يف التعريف. االىتمام والقلق 

استعداد بتضحية دلصاحل شعبها. االحساس  ضمنا على البلد ينطوي

باخلصوصية عبارة مبهمة، وتسمع للمرء أن يطلق على بلد ما خاصتو بصورة 
                                                             

11
 .1 :ص مرج النفس،

12 Bernard Lewis, Islam and the West, (Oxford University Press: 1994). Hal: 172 
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شكلية، ولذلك ديكن حتديد الوطين من طريقة تعريفو عن نفسو مع بلده خالل 

التعبري عن مشاعره بشكل غري مباشر، من فخر مبزاياىا واصلازاهتا، أو شعور 

  73ا.باخلزي إلخفاقاهت

ىي التعّلق العاطفي والوالء ألمة  ،الوطنية وتعرف بالفخر القومي كذلك

زلددة بفة خاصة واستثنائية عن البلدان األخرى. والوطين ىو شخص حيب 

ويصون مصاحلها. تتضمن الوطنية رلموعة مفا ىيم ، ويدعم سلطتها ،بالده

ألن واقع  ،لتضامنوا ،واالنتماء ،ومدارك وثيقة الصلة بالقومية مثل االرتباط

 ،احلال يفيد بأن ادلصاحل ملك لألمة اليت تعّرف الدولة بعالمات ومالمح إثنية

رخيية شليزة. تستخدم الوطنية والقومية بشكل متعاوض يف  وتا ،وسياسية ،وثقافية

 74وإن أمكن التمييز بينهمانظريا. ،كثري من األحيان

وأحد أوجو اإليثار لدفعها ادلواطنني إىل  أخالقي، مفهوم الوطنية

رفض ألسدير ما كنتاير مقارنتها  75من بالدىم. ،ورمبا حبياهتم،التضحية براحتم

                                                             
13 Patriotisme, The Stanford Encyclopedia of Philosopy, (Spring 2015 Edition). 
14 Ibid 
15 Jeremy Adam Smith, Can Patriotism Be Compassionate, (The Greater Good Science Center 
at the University of California: 2013, Berkeley. اطلع علٌه بتارٌخ Mar 15 2016). 
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واعتربىا حجر األساس الذي تقوم عليو األخرية. وصفها جورج  ،باألخالقيات

واعترب تضحية ادلرء بفردية لصاحل الدولة أعظم  ،ىيغل بال"مشاعر السياسية"

ولكنو اشًتط وجود احلوكمة. ومل تنفصل الوطنية عن احلرية  ،للوطنية اختبار

عرّب عن  كما،رلتمع مستعبد وجادل باستحالتها يف، بالنسبة جلان جاك روسو

  ائهم لإلنسانية دون التزام ألقوامهم.ارتيابو شلن يظهرون انتم

 تاريخ نشأة الوطنية وتطورها 2

رفاعة الطهطاوي من أوئل من نقلوا ادلصطلح إىل اللغة العربية،  كان

وكان مدعوما من األسرة ادلصرية احلاكمة واليت سعت إىل االستقالل عن 

الذي فيو درج، اإلمرباطورية العثمانية. عّرف الطهطاوي الوطن"عش اإلنسان 

وغذاؤه ومنو خرج، ورلمع أسرتو، ومقطع سرتو، وىو البلد الذي نشأّتو تربتو 

اة الطهطاوي، ظهر فوبعد و  وىواؤه، وربّاه نسيمو، وحلت عنو التمائم فيو".

ألفكاره ويعمل على تطويره، إذدعا عبداهلل  جيل من ادلثقفني ادلصريني ينتصر

الندمي إىل ماأمساه بال"جامعة الوطنية" وكان أول من أضفى طابعا شعويا على 

القوميةادلصرية.أخذ الربيطانيون ومعهم طبقة من التجار األجانب النافذين 
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بًتويج فكرة مفادىا أّن ادلصريني ليسوا بأمة وال بالقادرين على بناء كيان قومى 

ستقل، إذ أراد اإلصلليز إقناع النخبو ادلصرية ادلثقفة بتشكيل رللس تشريعي دتثل 

وجود  فيو اجلاليات األجنبية وفقا لتعددىا، مبا أن"تعدد اجلماعات ادلنفصلة ينفي

لطفي السيد أن ادلصريني ورثوار  أمة مصرية، وفقا إليلفلن بارينخ. كتب أمحد

بينهم و"اختلط دمو بدمائهم" وتطبع أرضا من االف السنني ومجيع من عاش 

و مصري، وجادل بأن مشائل ادلصريني تتعلب على"األجانب" يف بعاداهتم فه

تأرحجت مصر بني عدة تيارات لصياغة خطاب قومي  76البالد وليس العكس.

وقيادة مجال  7952شامل، ووصل احلراك الثقايف إىل طريق مسدود حبلول عام 

مية العربية، ولكنو مل حيقق أكثر من تأجيل جدل عبد الناصر البالد ضلو القو 

 77عاود الظهور رلددا فور إهنيارىا.

باتريوتيس( اليت أستخدمت يف ) يعود أصل ادلصطلح إىل كلمة يونانية

اليونانيون  وأراد ابرة. كلمة )باتريا( تعين عشرية،اليونان القددية لو صف ودتييز الرب 

تلفة تسمى بوليس، دتييز أنفسهم عن الذين كانوا ينتمون إىل دول مدينة سل
                                                             

16 Anshuman A Mondal, Nasionalism and Post-Colonial Identity, (Culture and Ideology in 
India and Egypt 2004, Routledge).hal 152 
17 Ibid,hal 236 
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ن الربابرة ادلنظمني عشائريا. دخلت الكلمة إىل اللغات الرومانسية يف القر 

السادس عشر، وأصبحت قيد اال ستعمال يف اللغة اإلصلليزية خالل العصر 

ورىا رلرد داللة على األصل اإلثين ادلشًتك، ويعين اإلليزابيثي. كانت الكلمة بد

    78أو من أرض األسالف. من نفس األدب

ىناك تاريخ طويل من الوطنية اليت مقبلة على نطاق واسع بني اجملمع و 

يعرّب أنو احلداثية. بدأ ىذا التاريخ يف الربع األخري من القرن الثامن عشر بالثورة 

األمريكية و الفرنسية حىت وقع التفاعل للغزو نابليون على روسية وإلسبانية. 

 79أن الوطنية ظهرت يف الثورة دلدة أربعني عاما. وقفا ذلذا الرأي

إنتشرت الوطنية بغري طالقة إىل أجزاء األخرى من أوروبا يعين صربيا 

 .7820 -787واليونان وىو لندا وبني األمريكية الالتينية منذ سنة. 

                                                             
18 Patriot. Online Etymology Dictionary. (اطلع علٌه بتارٌخ Apr 21 2017). 
19 Muhammad Ramadhan Subky, Kajian Terhadap Paham Nasionalisme Melayu Dalam Partai 
UMNO, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum,UIN Syarif Hidayatullah Jakrta, 2011).hal: 19 
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 7848ية توجت يف أوروبا يف عام الدور األول من الثورات الوطن 

ار الشعب". فاإلصلاز الرئيسي ىو إحتاد ادلانيا يسمى ىذا احلادثة "بإزدىو 

 20وإيطاليا.
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 الباب الرابع

 " أنا يا صديقة متعب بعروبتي"

1 

 ياتونس اخلضراء جئتك عاشقا

 وعلى جبيٍت وردة وكتاب

 إين الدمشقي الذي احًتف اذلوى

 فاخضوضرت بغنائو األعشاب

 أحرقت من خلفي مجيع مراكيب

اليكون إيابإن اذلوى أن   

فوق أجفان النساء مكسر انأ  

 قطع فعمري ادلوج واألخشاب

 مل أنس أمساء النساء.. وإمنا
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 للحسن أسباب ويل أسباب

 يا ساكنات البحر.. يف قرطاجة

 جف الشذى وتفرق األصحاب

 أين اللوايت حبهن عبادة

 وغياهبن وقرهبن عذاب

 الالبسات قصائدي ومدامعي

 عاتبتهن فما أفاد عتاب

 أحببتهن وىن ما أحببنٍت

 وصدقتهن و و عدىن كذاب

 إين ألشعر بالدوار.. فناىد

 يل يطمئن.. وناىد يرتاب

 ىل دولة احلب اليت أسستها



03 
 

 

 سقطت علي.. وسدت األبواب

 تبكي الكؤوس، فبعد ثغر حبيبيت

 حلفت بأن ال تسكر األعناب

 أيصدين هند تعبت برمسو؟

 وختونٍت األقراط واألثواب؟

دمالكي وبيارقي؟ماذا جرى ا  

 أدعو رباب.. فال جتيب رباب

 أأحاسب امرأة على نسياهنا

؟ومىت استقام مع النساء عساب  

 ماتبت عن عشقي.. وال استغفرتو

 ما أسخف العشاق لو ىم تابوا..
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8 

 قمر دمشقي يسافر يف دمي

 وبالبل.. وسنابل.. وقباب

 الفل يبدأ من دمشق بياضو

 وبعطرىا تتطيب األطياب

يبدأ من دمشق.. فحيثماوادلاء   

 أسندت رأسك جدول ينساب

 والشعر عصفور ديد جناحو

جوابفوق الشئام.. وشاعر   

 واحلب يبدأ من دمشق.. فأىلنا

 عبدوا اجلمال وذوبوه.. وذابوا..

 واخليل تيدأ من دمشق مسارىا
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 وتشد للفتح الكبَت ركاب

 والدىر يبدا من دمشق.. وعندىا

 تبقى اللغات وحتفظ األنساب

 ودمشق تعطىي للعروبة شكلها

 وبأرضها تتشكل األحقاب

0 

 بدأ الزفاف فمن تكون مضيفيت

 ىذا ادلساء ومن ىو العراب؟

 أأنا مغٍت القصر.. يا قرطاجة

 كيف احلضور؟ وما علي ثياب

 ماذا أقول؟ فمي يفتش عن فمي

 وادلفردات حجارة وتراب..



00 
 

 

 فمادب عربية.. وقصائد

 مهزية.. ووسائد وحباب

الكأس تنسينا مساحة حزنناال   

 يوما.. وال كل الشراب شراب

 من أين يأيت الشعر يا قرطاجة

 و اهلل مات.. وعادت األنصاب

 من أين يأيت الشعر؟ حُت هنارنا

 قمع، وحُت مساؤنا إرىاب

 سرقوا أصابعنا.. وعطر حروفنا

 فبأي شيء يكتب الكتاب؟

 واحلكم شرطي يسَت وراءنا

وابسراً.. فنكهة خبزنا استج  
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 الشعر.. رغم سياطهم وسجوهنم

 ملك.. وىم يف بابو حّجاب..

3 

 من أين أدخل يف القصيدة ياترى؟

 وحدائق الشعر اجلميل.. خراب

 مل يبق يف دار البالبل بلبل

 ال البحًتي ىنا.. وال زرياب

 شعراء ىذا اليوم جنس ثالث

 فالقول فوضى.. والكالمىضباب

 يتكلمون مع الفارغ.. فما ىم

نطقوا.. وال أعراب عجم إذا  

 الالىثون على ىوامش عمرنا
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ىم غابوا..سيان إن حضروا وإن   

 يتهكمون على النبيذ معتقا

 وىم على سطح النبيذ ذباب

 اخلمر تبقى إن تقادم عهدىا

 مخراً.. وقد تتغَت األكواب

3 

 من أين أدخل يف القصيدة يا ترى؟

 والشمس فوق رؤوسنا سرداب

 إن القصيدة ليس ما كتب يدي

 لكنها ما تكتب األىداب..

 نار الكتابة أحرقت أعمارنا

 فحياتنا الكربيت واألحطاب
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 ما الشعر؟ ما وجع الكتابة؟ ما الرؤى؟

 أوىل ضحايانا ىم الكّتاب

 يعطوننا الفرح اجلميل.. وحظهم

 حظ البغايا.. ماذلن ثواب

 ياتونس اخلضراء.. ىذا عامل

 يثرى بو األمي.. والنصاب..

احمليط.. قبائلفمن اخلليج إىل   

 بطرت فال فكر وال اداب

 يف عصر زيت الكاز.. يطلب شاعر

 ثوباً وترفل باحلرير قحاب
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 ىل يف العيون التونسية شاطيء

 ترتاح فوق رمالو األعصاب؟

 أنا يا صديقة متعب بعروبيت

 فهل العروبة لعنة وعقاب؟

 أمشي على ورق اخلريطة خائفاً 

 فعلى اخلريطة كلنا أغراب..

م الفصحى أمام عشَتيتأتكل  

 وأعيد.. لكن ما ىناك جواب

 لوال العباءات اليت التفواهبا

 ما كنت أحسب أهنم أعراب..

 يتقاتلون على بقايا دترة
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 فخناجر مرفوعة وحراب

 قبالهتم عربية.. من ذا رأى

 فيما رأى قبالً ذلا أنياب

3 

 يا تةنوس اخلضراء .. كأسي علقم

 أعلى اذلزدية تشرب األخناب؟

ريطة الوطن الكبَت فضيحةوخ  

 فحواجز.. زخمافر.. وكالب

 والعامل العريب.. إما نعجة

 مذبوحة أو حاكم قّصاب

 والعامل العريب يرىن سيفو

 فحكاية الشرف الرفيع سراب



02 
 

 

 والعامل العريب خيزن نفطو

 يف خصيتيو.. وربك الوىاب

 والناس قبل النفط أو من بعده

 مستنزفون فسادة ودواب

2 

اخلضراء كيف خالصنا؟ياتونس   

 مل يبق من كتب السماء كتاب..

 ماتت خيول بٍت أمية كلها

 خجاًل.. وظل الصرف واإلعراب

 فكأمنا كتب الًتاث خرافة

 كربى، فال عمر.. وال خطاب

 وبيارق ابن العاص دتسح دمعها
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 وعزيز مصر بالفصام مصاب

 من ذا يصدق أن مصر هتودت

 فمقام سيدنا احلسُت يباب

ر.. فإن صالهتاما ىذه مص  

 عربية.. وإمامها كذاب

 ما ىذه مصر.. فإن مساءىا

 صغرت وإن نساءىا أسالب

 إن جاء كافور.. فكم من حاكم

 قهر الشعوب وتاجو قبقاب..

2 

 حبرية العينُت.. يا قرطاجة

 شاخ الزمان وأنت بعد شباب



33 
 

 

 ىل يل بعرض البحر نصف جزيرة؟

 أم أن حيب التونسي سراب

تعبت معي أنا متعب.. ودفاتري  

 ىل للدفاتر يا ترى أعصاب؟

 حزين بنفسجة يبللها الندى

 وضفاف جرحي روضة معشاب

 ال تعذليٍت.. إن كشفت مواجعي

 وجو احلقيقة ما عليو نقاب

 اجلنون وراء نصف قصائدي

 أوليس يف بعض اجلنون صواب؟

 فتحملي غضيب اجلميل فرمبا

 ثارت على أمر السماء ىضاب
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تهمخت بوجو من أحببفإذا صر   

 فلك يعيش احلب واألحباب

 وإذا قسوت على العروبة مرة

 فلقد تضيق بكحلها األىداب

 فلرمبا جتد العروبة نفسها

 ويقضيء يف قلب الظالم شهاب

 ولقد تطَت من العقال محامة

 ومن العباءة تطلع األعشاب

33 

 قرطاجة.. قرطاجة.. قرطاجة..

 ىل يل لصدرك رجعة ومتاب؟

اذلوى ال تغضيب مٍت.. إذا غلب  
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 إن اذلوى يف طبعو غالب

 فذنوب شعري كلها مغفورة 

.واهلل جل جاللو التواب.  

نية في شعر أنا يا صديقة متعب بعروبتيتحليل الوط  

ويف ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن صورة الوطنية يف شعر"أنا يا    

   صديقة متعب بعروبيت" لنزار قّباين)دراسة وصفية حتليلية( يعٍت:

 ااتونش اخلضراء جئتك عاشقي .3

يف ىذه اآلية الشعرية ، يكشف الشاعر أنو ال يزال لديو حب كبَت 

 وطنو يستعيد أن يريد الشاعر أن ىنا الكبَت الوطن حب يعٍت لوطنو.

 على إال جيرؤ ال الذين بالده حكام من حياتو يف وطمأنينة سالمو

 .الضعيف شعبو حماربة

 إين الدمشقي الذي احًتف اذلوى .8

 يف ىذه اآلية الشعرية ، يكشف الشاعر أن لديو شوقاً عظيماً لوطنو.
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 وراءه تركو الذي رأسو مسقط إىل يتوق أنو يعٍت ىنا الشديد التوق إن

 معو التواصل تواصل اليت احلكومة مع نزاعو بسبب طويلة فًتة منذ

 حكم كثَتون ينتقدىا اليت أعمالو سببها خمتلفة بطرق وختويفو وقمعو

 يف االستمرار من الشاعر منع من تتمكن حىت. القاسي حكومتو

 .اجلديدة أعمالو إنتاج

 قمر دمشقي يسافر يف دمي .0

  يف ىذه اآلية الشعرية ، يعرب الشاعر عن حبو للوطن األم أينما كان.

 قد أنو من الرغم على أنو ىو ىنا مكودنيا وجد أينما الوطن حب إن

 كان أنو إال ، آخر بلد إىل لالنتقال األصلي بلده عن نفسو أبعد

 وذلك ، حبو عن للتعبَت واحدة طريقة لديو يزال ال ألنو بلده حيب

 وتشجيع بالده حكومة النتقاد شعره. العمل يف صبها طريق عن

 .وطنو سالم على استولوا الذين احلكام حملاربة بالده يف الناس مجيع

 

  أوىل ضحايانا ىم الكّتاب .3
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يدعو الشاعر اجملتمع للتضحية بأي شيء يف ىذه اآلية الشعرية، 

 أن يعٍت. من أجل وطن، ألنو شكل من أشكال احلب جتاه الوطن

 ، ذىنو يف ما بكل يضّحي مث ، حًقا وطنو حيب شخًصا ىناك

   .وطنو عن للدفاع فقط جسده وروح وروحو ، وثروتو ، وطاقتو

    ىل يل بعرض البحر نفص جزيرة .3

 أم أن حيب التونسي سراب

ىذه القصيدة ، يرغب الشاعر يف أن تتاح لو الفرصة للعودة إىل يف 

 الشاعر أن ىي ىنا النقطة وطنو حىت ولو مل يضيع إال للحظة أو شوق لوطنو.

 إىل العودة على جيرؤ ال فهو ، طويلة لفًتة تركو الذي وطنو إىل للعودة يائسة

 أكثر وعملو جتعلو أن ديكن ضده التعسفية حكومتو لكن ، منزلو فناء إىل بيتو

 طادلا اليت قلبو صرخة على ستصغى احلكومة كانت إذا ما لكن. للخطر عرضة

 لو حىت ىناك ليعود لو عدالة ىناك فهل ، الساحة يف قدمها تطأ أن أرادت

 النظر بغض فقط سدى تذىب سوف أحالمو كل أو وجيزة لفًتة ىنية كانت

 .بالده حكام عن
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 حزين بنفسجة يبللها الندى .3

 وضفاف جرحى روضة معشاب

 يف ىذه اآلية الشعرية ، عرب الشاعر عن حزنو العميق وشوقو إىل

 موطنا يكن مل ألنو عظيم ىو كم بو شعر الذي الشوق ىو ىنا ادلعٌت وطنو.

 ىو ما. وشعبو وأصدقائو وعائلتو قريتو جو عن غاب ، موطنو منذ طويلة لفًتة

 .اليوم ىذا فيها غادر اليت اللحظة منذ بالده جو

 قرطاجة قرطاجة قرطاجة .3

 ىل يل لصدرك رجعة ومتاب؟

   تغضبيب مٍت إذا غلب اذلوىال 

يف ىذه القصيدة ، يكشف الشاعر أنو ال يهتم مبا حيدث ألعمالو  

الشعرية اليت تنتقد احلكومة سوف هتدد روحو ، وىذا ىو الشاعر الذي يعرب عن 

 ليست ضده احلكومة معاملة أن من الرغم على أنو ىي ىنا النقطة حبو لوطنو.

 بأي ولكن ، بلده يف األعمال رجال تنتقد الشعرية أعمالو من الكثَت ألن جيدة
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 أنو ىي ىنا النقطة .حياتو خالل العمل مواصلة من ختافو األحوال من حال

 أعمالو من الكثَت ألن جيدة ليست ضده احلكومة معاملة أن من الرغم على

 من ختافو األحوال من حال بأي ولكن ، بلده يف األعمال رجال تنتقد الشعرية

 .حياتو خالل العمل مواصلة
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 الباب الخامس

 خاتمة

يف ختام ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج والوصيات 

 كتابة ىذه الرسالة العلية.اليت حصلت عليها الباحثة يف مرور  

  النتائج .1

 حب كان  نية يعينالوطصورة  ةالباحث توجدقصيدة،  هىذيف 

 حكام مع نزاعو بسبب عزلة يف عاش أنو رغم ىائلً  وطنو قّباين نيزار

 سرياً  بلده إىل العودة من ليتمكن شديد بتوق يشعر لكنو. وطنو

 وأصبح. حبكومتو هتديده أو خلف أي دون وطنو يف األقدام على

 وجعلت احلكومة قصائده معظم وانتقدت سياسية، أكثر شعره

 لكن خمتلفة، بطرق وختويفو وقمعهم التواصل يواصلون العرب احلكام

 الوطن حب لو، حدثت اليت الظروف بكل يهتم مل ذلك مع حىت
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 القصيدة ىذه يف. حلكامو خماوفو ىزمية على قادر ذاتو حد يف الكبري

 السلم على احلصول كان أيًا ماغورباكان إىل أيضا الناس يدعوا

 كما. املسؤولني غري احلكام حماربة من ليتمكنوا أرضهم يف والسلم

 أينما أنو رغم الوقت، مبرور وينمو دائماً  سيبقى لوطنو حبو إن قال

 وطنو عن الدفاع يف االستمرار طرق إحدى ىي والكتابة كان،

السلم  واستعادة القتال على ليجرؤوا وطنو أىل عقول وفتح وتشجيع

 .وطنو

  االقتراحات .2

 االقًتاحات ىي:ومن أىم 

دب والعلوم مجيع طلب قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلإىل  الرجاء .1

 قصيدة أخرء لنزار قّباىن ناحية أخرى.اإلنسانية أن يكشفوا 
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الرجاء من مدير اجلامعة اىتماما لكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية   .2

بالكتاب كاىتمامو لسائر الكليات يف إجياد والتوفري مكتبة اجلامعة 

 اآلدبية وخاصا الكتب املتعلقة بالوطنية

ترجو الباحثة الطلبة كلية اآلدب قسم اللغة العربية وأدهبا مبمارسة اللغة  .3

       العربية الفصحى نطقا وكتابة تسهيل هلم يف كتابة الرسالة العلمية.
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