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 عزبيتامللخص ببللغت ال

لقد حاوؿ البحث الوقوؼ على صورة الذات عند الشػاعرنف بػدر شػاار الاػن،ا         
ونزار قبان،ي فػي الصػبا والشػبا  خػف اػتؿ ال شػانؿ ال اػد    وقػد قاػـ البحػث علػى 

الخبحػػػث ا وؿ و صػػػورة الػػػذات عنػػػد  وطئػػػ    و ػػػتث خباحػػػث   واا خػػػ   ناولػػػت فػػػي 
الان،ا  و وفي الخبحث ال اني و صورة الذات عند نزار قبان،ي و أخ،ا الخبحث ال الػث فقػد 
اػػػاف خوازنػػػ  بػػػنف الصػػػور نف   و ػػػانت الاا خػػػ  ل بػػػنف ااػػػـ الن ػػػائ  ال ػػػي  وصػػػؿ الن ػػػا 

  َأفَّ الػذات   ػر ر بالصػورة ال اػخن،    فقػد ربػط ا نػر خػف علخػان   وخف ااخ ا البحث 
الػػن س بػػنف البننػػ  ال اػػدن،    وبػػنف صػػورة الػػذات   وخػػف انػػا و ػػد البحػػث َأفَّ الػػذا نف 
َأظ ر ػػػا صػػػور نف خا ل  ػػػنف   بحاػػػ  ااػػػ تؼ ال شػػػانؿ ال اػػػد  ل خػػػا   فبػػػدر الػػػذ  

خنا ضػا  لذا ػ ،    تل ػ خ شاصػن،  قلقػ  انخاز ب نػرة  اػدن،  فاقػدة للواػاخ  َأظ ػر  قػدنرا  
ػػا نػػزار قبػػان،ي فػػ ،فَّ  راػػخت صػػورة خ تالنػػ  لن اػػ ا   صػػورة انخػػازت  ذا ػػ خ  ا  خاعنػػا    َأخ،

َّن،ػػ  اػػاف نتنػي دور الواػػاخ  ا  خػػ  ل ػػي حنػػا  اا ب ػا فػػي  قب،ػػؿ الخ بالنر اػن،    وذلػػؾ 
 ل  . 

 

 الباح                                                                    

 نااخنف احخد علي التنباي                                                       
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

مــــت
ّ
 املـقـذ

ٌّد الخلق  جممعقٌن ج قً الماسقم   الحمد هلل رّب العالمٌن والصالة والسالم على س

ٌّ ٌن الطاهرٌن ، وصح ه    ٌن .متنالممحّمد وآله الط

 جما  عد

مد فالعر ً ،  ً األدبف ا  عمٌم ا  للدراسات التً تر ط األدب  صاح ه غور فإنّ  

ً كتقاب العقعر فقالدراسات المدٌمة عند هذا المانقب ، وهقذا مقا نمقد   نت كثٌر مفوق

هقققققك ا وكتقققققاب الوسقققققاطة للما قققققً المرمقققققانً                  672والعقققققعرا  ت قققققن قتٌ قققققة   ت

 .هكا 622  ت 

الصق ا  مرحلقة ًفقً دراستنا هذ  نحاول جْن نوازن  ٌن صورة القذات فونحن  

والع اب من خالل التعكٌل المسدي عند عاعرٌن من ج قرز عقعرا  العصقر الحقدٌ  

َم ال ح  على توطئة  ٌّاب ا و  نزار قّ انً ا ، وقد قُسِّ ،  وم حثٌنهما    در عاكر الس

ٌّاب ، وً الم ح  األّول صورفوخاتمة ، تناولت  ً الم حق  الثقانً فقة الذات عند الس

ٌّن النتائج التً توّصل إلٌها ال ح  .  صورة الذات عند نزار ، وما ت الخاتمة لت 
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 تـــوطئــح

ؿ خػػػا ن بػػػادر للػػػى عقلنػػػ  اوناػػػاف حػػػنف بلوشػػػ  خرحلػػػ  الصػػػبا والشػػػبا    اػػػو        أو،
شال  أو خظ ر  الاار ي   ف ي اذ  الخرحل  نبدأ اوناػاف نتػي ذا ػ  خػف اػتؿ واقتػ  

ػػا ن ا،ػػد اػػذا أف،              الخػػاد    واػػذا ال انػػ  لػػ  أ ػػر  ابنػػر  فػػي راػػـ ختػػالـ الشاصػػن،    وخخ،
  ولػػذا فػػ ف، درااػػ    1)الشػػاي نتنػػي الشػػين اخػػا نظ ػػر   )) اصػػطتح الشاصػػن،   و 

الشاصػػػػػن،  خػػػػػف اػػػػػتؿ ربط ػػػػػا بػػػػػالواق  الخػػػػػاد  ل ناػػػػػاف   واػػػػػو ال اػػػػػد أخػػػػػر  لػػػػػنس 
  ولنس اذا فحا  بؿ ن د أف، التالـ الن اػي، ) ارن شػخر   قػد عخػؿ علػى   2)بالغرن 

النظرن،ػ  وفػؽ اػذ  علػى     3)ربط الاصائي ال اػخن  ل ناػاف بالاصػائي الخزا نػ 
ػػا ننشػػر عنػػد  شػػتور عػػاؿ   ب قػػدنر  فػػ ف، خػػزاج اوناػػاف ن ػػر ر بالشػػاؿ الاػػار ي لػػ    فرخ،

  وأخ،ا ننشػر   4)الذات قد نولد لدن  نر ان،  عالن  و تظنـ للذات   ف راذ الذات ب خال ا
ونقػػػي فػػػي  قػػػدنر  لذا ػػػ    خػػػف انػػػا ن ػػػد أف،  بتػػػدـ الرضػػػاعنػػػد  خراػػػ  نقػػػي نشػػػتر  

خ  خ    أو التاس خر بط بنظرة ال رد لشال    لذ  تد صورة ال اػـ   اعؿ ال رد خ  ال
: ))  تزنػػز ا ذا نِّػػا وقونِّػػا وقػػوة ذا ن،ػػ   ػػدف  ال ػػرد للػػى ال  ػػاو  خػػ  قدرا ػػ  الذا ن،ػػ  والخنػػاخ 

  5)ا   خاعي   

 

لحاملب
ّ
 ث األو

بة
ّ
 صورة الذاث عنذ السي

خخػػػا  شػػػؾ فنػػػ  َأفَّ شاصػػػن  ال ػػػرد   ػػػر ر بتواخػػػؿ ا نػػػرة   نقػػػؼ فػػػي خقػػػدخ  ا  
ونحػػػف فػػػػي بح نػػػا نقػػػػؼ عنػػػد شاصػػػػنف خ ناقضػػػنف خػػػػف ناحنػػػػ  التواخػػػؿ البانولو نػػػػ    
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ب لػػػي ب قدانػػػ  للواػػػاخ    ف ػػػو شػػػا  نحنػػػؿ اال شػػػانؿ ال اػػػد    فبػػػدر شػػػاار الاػػػن،ا  
ف   نف صػغنر نف   وعننػ نابنر  ننفأذ  و  ةالبنن    ذو رقب  دقنق  طونل    ورأس خا دنر 

)) فػي قػرارة ن اػ   :أنقػف قد  ااف نشتر بدخاخ  شال    ف  6)وفـ واا    وبشرة حنطن 
 برن،  لنس ندِّا

    7)لا نػػر خػػف زختئػػ  الػػذنف ن حل،ػػوف بالواػػاخ  ونخ ػػازوف عنػػ  بػػرن، ـ خػػف أاػػر   رن،ػػ    
ا  لنِّا في   ر نر  بدااذا اّخر ونبدو َأفَّ  الخرحل  ال اختن،    لذ أاذت الطالبػات واضح 

ننظػػػرف، للنػػػ  نظػػػرات ااػػػ غرا  قػػػد أا،ػػػد ذلػػػؾ عنػػػدخا أشػػػارت للنػػػ  لحػػػد  زخنت ػػػ  واػػػاف 
 ااخ ا ن اد:

 انظروا _ اذا طال  خف الصنف

 فر ب  ا

  8) ئت خف الصنف اي أر  و   ن اد

لخنظػػػر ونحػػػف انػػػا نػػػ لخ،س شػػػد،ة  ػػػر نر اػػػذا اّخػػػر علػػػى ن اػػػن،  بػػػدر لذ لف، )) ا 
الاػػار ي ل ناػػاف نػػ  ،ر فػػي الرائػػي الػػذ    ػػرؾ نظرا ػػ  صػػد   بتنػػد ا فػػي الػػن س   ننػػ   

  لػػذا فػػ ف، وضػػ    9)عنػػ  اػػذا الشػػتور بخراػػ  الػػنقي والدوننػػ  والنقخػػ  علػػى الػػذات   
بػػػدر الن اػػػي، بػػػدأ نضػػػطر  باػػػب  شػػػال  الاػػػار ي
  الػػػذ  انتااػػػت ع ػػػار  علػػػى   11)

ف  لػػػـ   ، لن،ػػػ  فػػػي قصػػػندة ) دنػػػواف أنصػػػر،ح بػػػذلؾ خباشػػػرة   عتق ػػػ  بالناػػػان   وبػػػدر وا 
شتر  نظ ر صراح  حاد  لدنوان  الذ  نػاؿ نصػنب  خػف الحػ  عاػس صػاحب    وخػا 

 اذا اّخر ل  باب  خظ ر  الاار ي الذ  اب،  ل  ن رة الناان   لذ نقوؿ :
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                فرَّ خف صدر  للى  اف،       لن ني أصبحت دنواني             نا 

 نالنت خف   واؾ   واني قد بتُّ خف حاد أقوؿ ل 

ن،ني فاف،  ألَؾ الا وس ولي  خال خ ا   11)ولؾ الالود   وا 

خف اذا ن د أف، بػدر ا  ول،ػد لدنػ  لحاػاس بالدوننػ    اػب،ب  لػ  شػال  الاػار ي   واػو خػا 
 ل،ذأاػػدت علنػػ  نظرنػػات علػػـ الػػن، س ال ػػي ربطػػت بػػنف الشػػاؿ الاػػار ي  والشاصػػن،    

    12) ر  أف، أ  اضطرا  في ال شانؿ ال اد   نتاس ع ػار  علػى شاصػن،  صػاحب 
ن،    نػرا  فػي أخػااف أاػر  نصػو،ر ن اػ  ) بػاّخنر وبدر الذ   حدث بلااف ذا   الواقت

 ال خنؿ     لذ نقوؿ في قصندة ) شباؾ وفنق    :

 وفي البا  خد، اّخنر ال خنؿ

 ذراعن  نا قبؿ اآل ن 

 )) أخنر ي الغالن 

 لقد طاؿ خنذ الش ان ان ظار 

  13)ف نـ ال رن،ي وفنـ الصدود    

خػػالـ ناػػػ ط  الحصػػوؿ علنػػ  فػػي الواقػػ    لن،ػػػ  لف، الاػػن،ا  انػػا نحق،ػػؽ بالانػػاؿ  
ػػا اػػاف نرنػػد    ظ ػػر فػػي  وعػػي خنػػ    فال خػػاؿ وقػػؼ   14) تبنػػر نػػابل بالصػػدؽ عخ،

ػػا    عائق ػػا أخػػاـ  حقنػػؽ الا نػػر خػػف أحتخػػ    فا نػػر ا خػػا اػػب،بت لػػ  نظػػرات اآلاػػرنف حر  
 ػػػػؿ ول،ػػػػد لدنػػػػ  أزخػػػػات ن اػػػػن،  صػػػػتب    فرصػػػػبحت الواػػػػاخ  ال ػػػػي اف قػػػػداا اػػػػي )) الق

  واػػػذا خػػػا  تػػػؿ بػػػدر ا   15)الخصػػػخت علػػػى القلػػػو  التدنػػػدة ال ػػػي حػػػاوؿ أف  ن  ح ػػػا   
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نوشؿ في أحػتـ النقظػ    فػ ذا بػ  ناػا،ر طاقا ػ  الشػترن،  ل حقنػؽ ذلػؾ الحلػـ   فنا ػ  
 قصندة ) خف لنالي الا اد     لنل  في بارنس   لذ نقوؿ : 1963في عاـ 

 واخا  نؽ  في التران

  رَنار و لخس الاؼُّ الاخوانخف حلخ  : او شَ 
(16  

وعػػي عنػػد   ػػ  ن اػ  شػػ رنار زخانػ  والناػػان  قػػدـ للنػ    لن،نػػا نػر  أف، الت، لقػد نص،
الشاعر او الذ  نتلف  لؾ الرشبات الدفنن    لذ ا   الشاعر اذ  القصندة واو على 

  ال ػػي اػػرنر الخػػرل  واػػذا لف  دؿ، علػػى شػػين ف ن،خػػا نػػدؿ، علػػى شػػد،ة الختانػػاة الن اػػن، 
نتانن ا بدر   باػب  خظ ػر  الاػار ي   واػا اػو فػي قصػندة )  ناػور شػابت   ن تػؿ 

 خف خرحل  صبا  زاو ا للاوف   حنف قاؿ :

    17)نا صبا  الذ  ااف للاوف عطر ا وزاو ا و ن ا

  ـ نتود ن اانؿ عف الصبانا الل،وا ي أحببن  ونارلن  عف الح  وال و  : 

َف بنف النانؿ أن َف أن فَ   الصبانا نوا وا 

 عف او   اال خاع الن ـو الغرنب 

ن   فَّ أقخار َصن ؼ َف أذنال ف ال ي لوَّ ر   أو ن ر،

 أو شخوس  ارن نَّ   عند شطٍّ ظلنؿ، 

  18)والش ا خ لب ااخاتخ ح ٍّ واوؼ ؟؟؟

وأ خػػػؿ خػػػا فػػػي الصػػػورة الشػػػترن  عنػػػد بػػػدر اػػػو ذلػػػؾ ا ناػػػ اـ بػػػنف التتقػػػات  
ػػ  بػػالرنؼ  اللغونػػ    فرل اظػػ  الختب،ػػرة عػػف البنئػػ  التراقن،ػػ  الرن ن،ػػ  اخػػا فػػي لقطا ػػ  الااص،
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وشط ظلنػؿ خ ،اػق  خػف اػتؿ قوالػ   رانبن،ػ    اع خػدت  والشخوس الارن ن،    االنانؿ
أف  نضػػخف لقصػػند   عنصػػر الحراػػ    ووظ ػػت  انػػا علػػى ال خلػػ  ال تلنػػ    خػػف أ ػػؿ
  ت أار  شائرة في دوااؿ الذات .ا ا   اـ ال ارار   خف أ ؿ  ولند د 

لقد  اانؿ بدر عف الصبانا الل،وا ي أحببن  فػي خرحلػ  صػبا  ال ػي  تل ػا عطػر ا للاػوف 
ر   فالناػان   فقد أراد أف  نصو،ر ن ا  خحبوب ا خف الناان   وأن،  او الذ  بنػد  ا ا نػا

  واػذا لػـ ناػف ل  ّفَّ الػذات الخ النػ  حول  ا ر   انؼ   واو خف ااف صبا  عطػر ا 
عنػػد خ عخلػػت علػػى   خنػػؿ الواقػػ  الحقنقػػي لػػذات الشػػاعر   لػػذلؾ الواقػػ  الخرنػػر الػػذ  

)) أف، طبنتػ   اوننػ   :ف ػو نتػي حقنقػ  شػال    ونتػياعلن   الذات في وق ػات  ا نػرة   
  واػا اػو   19)ااعد  على أف    تل،ؽ حبنبا ػ  بػ  اخػا ن تل،ػؽ اػو ب ػف،   ال اخاني    

 نتلف ذلؾ صراح  فنقوؿ في قصندة على الشاطئ:

 اد  قضنتخ أعواخي

 على شطآف أوااخي

 و  ص و  و  قر خ 

  21)فرد  بتل أحتخي

عتقا ػ  اانػت أا راػا خػف ناػ   بدر ذابت خف شنر أف  نحظػى بالحػ  ناـل،فَّ ا 
ػػػا دعػػػا  للػػػى أف  ننػػػاد  ونناشػػػد اخرأ ػػػ         أف   حب،ػػػ    ف ػػػي قصػػػندة الانػػػاؿ واّواػػػاـ   خخ،

 ) أحب،نني     نقوؿ :

 وخا خف عاد ي نارافخ خاضيَّ الذ  ااف
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  21)ولاف  اؿ، خف أحبب تخ قبلؾ خا أحب،وني

 دَ لَّػػوَ بذا ػػ    و باػػنس ل ػػا    َ  لن،نػػا نػػر  أف، بػػدر شػػاار الاػػن،ا  لدنػػ  ضػػتؼ  قػػ  
  تل  نشتر بضتؼ في  قدنر الذات . الذ  لدن  رد فتؿ لخظ ر  الاار ي

 املبحث الثبني

 صورة الذاث عنذ نزار

ػػا نػػزار قب،ػػاني ف ػػو ر ػػؿ  حبػػا  اا بنتخػػ  ال خػػاؿ ال اػػد    ل ا خػػؿ صػػور    أخ،
وأننق ػػا   ف ػػو طونػػؿ القاخػػ  ارنػػات خػػف بنػػات الشػػاـ بوصػػ   شػػاب ا  خػػنت  ّفػػي ذاػػف ا

أشقر   الشتر  أبنل البشرة   صاح  عنننف زرقاونف   قد وعػى اػذا   فراػذ ن غن،ػى 
 بن ا    لذ نقوؿ في قصندة ) اخس راائؿ للى أخ،ي   :

 ط ت التالـ اّصغرو 

 ولـ أع ر

  22)على اخرأة  خشط شتر  اّشقر

د  _ أخ،  _ ف ذ  اّبنات فن ا لشارة للػى فشاعرنا نغازؿ ذا   خا تنن ا بحب،  اّب      
 خاؿ شال    ولنس اذا فحا  بؿ لن،نا ن د أف، شاعرنا ولشد،ة لع اب  بذا ػ   تػؿ لػ  

 خوعد ا   اذا خا لخانا  خف قول  :  خ خقتد ا فوؽ الشخس   و تؿ الغرو  نباي لنخنح

ا ... وأبني   أعب،ئ  نبي ن وخ 

 على خقتد الشخس لي خقتد ا
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 الغرو  على شرف يونباي 

  23)ونباي ... ّخنح خ خقتد ا

لف، لع اب  ب خال  ال اد  لـ نظ ر في شتر  على لاػان  فقػط   بػؿ لن،نػا ن ػد  
 تػػؿ اػػذا علػػى لاػػاف الخػػرأة   لذ أاػػذت   غػػز،ؿ بػػ  واػػذا نػػدؿ علػػى أن،ػػ  صػػن   أف، نػػزار ا

لن اػػػػ  صػػػػورة نبػػػػدو فن ػػػػا خطلوب ػػػػا   طالب ػػػػا للحػػػػ    ف ػػػػي قصػػػػندة ) حاانػػػػ      ن ػػػػد 
 لع ا  الخرأة بوااخ  نزار :

 

ا  لف، في صو   قرار ا رانخ 

 وبرحداق  ... برنؽ النبو،ة

  ب   حر،ة ... اخا انارح النور

و غر  فن  اع داد وقاوة
(24  

الصػػوت راػػنـ   واّحػػداؽ فن ػػا برنػػؽ وال ب ػػ  حػػر،ة وال غػػر فنػػ  ابرنػػان   ولػػنس  
 اذا بؿ لف،  غر  فن  أناق  الخغن    والخقؿ فن ا نقان الشاطئ :

    ارلوا عف  غر  ... ف تَّ 

 رأن خـخ أناقَ  الخغن ، 

 وخقل ا  شاطئا نقان  

  ااـ  وصدرخ خ ونحرخ خ ... ا
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  25)فلف أبوَح بااخ ، حبنبي

ػػا  قػػدـ أف، ) أنػػا   الشػػاعر   ػػا ول،ػػد  واضػػح واضػػم خخ،   فنػػزار خت ػػ  بن اػػ  خخ،
لدنػػ  نر اػػن،  عالنػػ     تل ػػ  نػػدور حػػوؿ  لػػؾ ) اّنػػا     ن وا،ػػـ  خال ػػا ال اػػد  خػػف 

للشػػػاعر  قػػػ  البدننػػػ  بالناػػػب )) الل،نا:ف، ل،   ف ػػػو نػػػر   26)اػػػتؿ التنانػػػ  بخظ ػػػر  وأناق ػػػ  
  واذ  التنان  بػالخظ ر رافقػت شػاعرنا خنػذ   27)خف عواخؿ ن اح  و رلق     ااـ   عاخؿ  

أناـ درااػ     فقػد اػاف نتخػد للػى  خػ  الخػاؿ خػف أ ػؿ شػران ختبػس  دنػدة  غننػ  فػي 
  لػػذا نػػر  أن،ػػ   تػػؿ خػػف )) شػػتر    28)لشػػباع رشبا ػػ  الن اػػن،  فػػي ال خن،ػػز و لػػ  ا ن بػػا 

 .  29)فن ا صورة الشاعر ال اخن،    فضت  عف صور   الن ان،    خرعة  نتاس 

لقد اػاف نػزار خغالن ػا فػي نر اػن،     واعن ػا لقدرا ػ  ال ػي نخ لا ػا   ف ػا اػي الخػرأة  تلػف 
 حب، ا وعشق ا ل    ف ي قصندة ) خاافرة   نقوؿ على لااف الخرأة :

ـ  على زند َ   الرحنـ، ... وأش ؽ   َن

 على أعصابؾ نا رفنَؽ الصبا

 لرف  الرأس   وال  ت  للي، قلنت  

  31)نا صغنر    أارب ني باا ئابؾ

فػػػالخرأة خحبػػػ  لػػػ  ارن،ػػػ  صػػػغنراا الػػػذ   اشػػػى علنػػػ    واػػػذ  الرشبػػػ  الط ولنػػػ   
خاػػ خر،ة فػػي شػػتر نػػزار اخػػا نػػر    واػػذا الحػػ ، دعااػػا ّف  ناػػ ذار أنػػاـ صػػبا    أنػػاـ 

 اانا اال راش  البنضان   ف قوؿ :

 أ ، صبي انت نا
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 أح ، ط ؿ في التخخخر

 قلت ل ا : اا ...

 خا أارخ ا  لؾ الذار

 أن،اـ انا االتصافنر

 شنان وَاَخر

 ناابؽ ال راش  البنضان

 ـ، نن صر
(31  

لقد بنى نزار صور   الشترن  انػا خت خػد ا علػى الحػوار  الػذ  أقاخػ  بػنف الخػرأة  
ػػا بػػنف    وبػػنف الػػذات الشػػاعرة   ونتػػد، الحػػوار انػػا حػػوار ا اار نِّػػا   واػػو لػػنس حػػوار ا قائخ 
شاصن، نف   لن،خا او حوار الػذات الشػاعرة خػ  ن اػ ا   بلاػاف الخػرأة   أقاخػ  الشػاعر 

 . 32)اّنا   في وق   أراد خن ا الشاعر  تظنـ ذا   خف أ ؿ لبراز خاان  ) 

الخػػػػرأة  لف، ) أنػػػػا   الشػػػػاعر التالنػػػػ   ظ ػػػػر واضػػػػح   لن،ػػػػ  فػػػػي  صػػػػونر  لحػػػػ    
لػػػنس فقػػػط بشػػػال  وواػػػاخ     بػػػؿ لن، ػػػا أاػػػذت  تشػػػؽ ح ،ػػػى انػػػوط الػػػدااف واع اب ػػػا 

ال ػػي ا ب ػػا فػػي دنوانػػ ، ا وؿ    الخنبت ػػ  خػػف اػػاار     ف ػػي قصػػندة ) شػػ وف صػػغنرة  
 نرا  نقوؿ : الذ  ااف  خ نت  لخشاعر الذات في الصبا والشبا   

 فحنف أدا،ف أ  و أخاخؾ

 اقط، ؾ الطن،ب 
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 وال،ي أخاف

 أ حؽ الدااف

  وزع ا في زوانا الخااف

  33)دوائر ... دوائر

 رند ػػ  وا بػػ     ولػػنس اػػذا فحاػػ    بػػؿ لن،نػػا نػػر  أف، الخػػرأة خت بػػ  ح ،ػػى فػػي 
 ف ي قصندة ) خاذا أقوؿ ل    نقوؿ :

 رب،ا  ... أشنا   الصغر   تذ،بني

 فانؼ أن و خف اّشنان رب،ا  ؟

 انا  رند   في الرا  خ خل   

 انا ا ا   خت ا ... ان،ا قرأنا 

 على الخقاعد بتل  خف ا ائر 

  34)وفي الزوانا ... بقانا خف بقانا 

ع ػػػا  الحػػػؽ، ان،نػػػا ن ػػػد   نػػػزار ا نػػػدور حػػػوؿ ذا ػػػ    خحػػػاو   ال غن،ػػػي بر ول ػػػ    وا 
الصػغنرة   فػدااف اػاار   ن ػنـ  ن خ الخحبوب  لنس بانان  ال اخي فقط   بػؿ ح ،ػى أشػنا

 الخرأة   و رند   ال ي ااف نقر اا وا اب    أخ،ا صو   ف و صوت نبي، :

 صو ؾ ن خي علي، 

 دفنئ ا ... خلنئ ا ... قو 
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 اصوت، نبي، 

 صوت، ار طاـ الن ـوا

لي،    35)اصوت، اقوط الحخ

    ف ػػي وخنػػذ أف  ئػػولػػـ ن ػػت نػػزار أف  نػػذار لنػػا انػػؼ اانػػت ل  ػػ  الخحبوبػػ  للقا 
أاذت خوعد ا للقائ  واي في حال  ااػ تداد   ل ظ ػر بخظ ػر نرضػي شػرور الشػاعر   

الل،قػان   فراذ نصور عنان  ػا ب اػ ان ا   وانػؼ حخل ػ  للػى البنػت لاػي  ر دنػ  فػي نػـو 
 وناوف ذلؾ النر اي، او أو،ؿ خف نشااد    ف ي قصندة ) فا اني ال   ا   نقوؿ :

 ور تتخ أحخلخ خ للى البنت، 

 وأاذتخ أخاحخ خ وأطون ، 

 أاقن ،   أطتخخ خ   أخشنن  ، ..

 ّ ين فن  لنلَ  الاَّب ت، 

َؿ َخف  أخ قن ، ...   36)ل اوَف أوَّ

ف الخػػػػػرأة   ف ن،ػػػػػ    ناػػػػػ طن  أف، ن نػػػػػازؿ عػػػػػف        ونػػػػػزار ح ،ػػػػػى عنػػػػػدخا نغضػػػػػ  خػػػػػ 
) أنػػا      بػػؿ نػػرا  أن،ػػ  نظ ػػر  قػػدنر ا عالن ػػا لذا ػػ  فػػي اطابػػ  لحبنب ػػ    ف ػػو نقػػوؿ فػػي 

 قصندة )  ذار  ا ر  خرأة أحب، ا   :

 أر خوؾ، نا اند ي أف   راذ  ...

 اؿَّ اداناؾ، ال ي  خحر ؾ الش وف  ...
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 حخؿخ حرَؼ ) النُّوف   اؿَّ الخنادنؿ ال ي  

  37)  ...  وف  أزرار قخخصاني ال ي  حخؿ حرؼ ) النُّ 

لن،ػػ  ن غن،ػػى بااػػخ  الػػذ  نرخػػز لػػ  بحػػرؼ النػػوف   والػػذ  قػػد نقشػػ   حبنب ػػ  علػػى  
والخنادنػػػؿ   لل تبنػػػر عػػػف الحػػػ  واّاخنػػػ  عنػػػداا )) واػػػؿ أبلػػػ  فػػػي   أزرار القخصػػػاف

الد ل  على ن ان،  شاعرنا خف اذا ال غني بحرؼ النوف الذ  شدا بنظػر  حرف ػا لػ  حػؽ، 
 .  38)الصدارة ح ،ى على اائر الحروؼ   

لقػػػد عخػػػؿ نػػػزار علػػػى  تػػػؿ قصػػػائد  خر بطػػػ  )) بػػػػ ) أنػػػا    ال اػػػخي قبػػػؿ اػػػؿ  
رال نػػػزار قب،ػػػاني ال  ػػػى الواػػػنـ   الػػػذ  نطخػػػم ل النػػػد راػػػخ  بػػػنف      شػػػين شان  ػػػا ااػػػ ت

  واػػذا الشػػتور بػػػ ) اّنػػا    تلػػ  ن  ػػن،ف فػػي لظ ػػار ذا ػػ  الخخن،ػػزة   خػػف   39)النػػاس   
اػػػتؿ عنان ػػػ  ح ،ػػػى فػػػي ورؽ الا ابػػػ  الػػػذ  نا ػػػ  علنػػػ    وفن ػػػاف ق و ػػػ    وخن ضػػػ  

 واػؿ   41) ػي نضػت ا علػى  ػدراف خا بػ اػاائر    ولػوف الحػائط والل،وحػات ال شػانلن  ال
اذ  اّشنان  ظ ػر عنان ػ  بذا ػ  ال ػي أصػبحت ذا  ػا نر اػن،   حػـو حػوؿ ن اػ ا   ف ػو 

ؿ الطرنػػؽ للػػى القناعػػ     نػػر  أف، )) التػػنف اػػي أو،
  وأف، الشػػاعر اخػػا نػػر  ن ػػ    41)

 اوف نر انِّا خف أ ؿ ا ا خرار .أف  نح  ن ا    ون   أف  ن

ن بن،ف لنا أف، صػورة الػذات بػنف الشػاعرنف خا ل ػ  علػى وفػؽ ااػ تؼ خخ،ا ابؽ 
  فبػدر أظ ػػر صػورة لذا ػ  فن ػػا  اادنػ  لذ وق ػػت الا نػر خػف الدرااػػات ع دصػورة ال اػ

 باػػنس ودوننػػ  اػػاعد علػػى اػػذا انر ػػ   ال اػػدن،    وخظ ػػر  الاػػار ي الػػذ  شػػا،ؿ لػػ  
 ال ػػػي ا أخػػػاـ الا نػػػر خػػف عتقا ػػػ حػػا ز ا ن اػػػنِّا   لذ ا نػػر ا خػػػا وقػػػؼ ذلػػؾ الخظ ػػػر عائق ػػ

ػا نػزار فقػد اانػت ذا ػ  عالنػ   حاوؿ أف  نرف  خن ػا خػف اػتؿ لظ ػار  لذا ػ  الخ النػ    أخ،
للػػػى در ػػػ  النر اػػػن،  ال ػػػي  تنػػػي حػػػ  الػػػذات والػػػدوراف حول ػػػا   والػػػذ  اػػػاعد  انر ػػػ  
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خػػف أ ػػؿ ال اػػدن،  الخ خن،ػػزة   وقػػد  حظػػت البحػػث أفَّ نػػزار ا وظ،ػػؼ الا نػػر خػػف قصػػائد  
لبػػػراز ) أنػػػا      وذلػػػؾ خػػػف اػػػتؿ ال غن،ػػػي بشػػػال  و خالػػػ    و ردنػػػد عشػػػؽ الخػػػرأة لػػػ  
وانب اراا بوااخ     باتؼ بدر الذ  ظ رت الخرأة خب تدة عن    شنر خبالنػ  بو ػود  

 خخ،ا دعا  للى الناوي   واضطرا  عتقا   ا   خاعن،  .

راػػػػـ صػػػػور نف خا ل  ػػػػنف  خػػػػف انػػػػا ن ػػػػد أفَّ ال شػػػػانؿ ال اػػػػد  للشػػػػاعرنف قػػػػد  
ذنػػػػاف الابنر ػػػػاف   واّةوالػػػػرأس الخاػػػػ دنر   للػػػػذات   فبػػػػدر النحنػػػػؿ   ذو الرقبػػػػ  الطونلػػػػ 

 شػػتر بالدونن،ػػ   وبضػػتؼ ابنػػر فػػي  قػػدنر ذا ػػ    واػػذا خػػا لخاػػنا  خػػف اػػتؿ أشػػتار  
  ل ػا أ ػر ابنػر دنف، قناع  الذات بصور  ا ال اػل، ال ي عاات ن ان،  بدر الخ تب    لذ 

وافؽ الذات خ  ن ا ا   وخ  اآلارنف   واػذا خػا دعػا الػذات الشػاعرة للػى ال نػوح في  
للى لبراز الذات الخ الن،ػ    فػي خحاولػ  وفػراغ الرشبػات الخابو ػ  للػذات   واػذا اػتؼ 
خػػا و ػػدنا  خػػ  نػػزار   الػػذ  اخ لػػؾ صػػورة  اػػخن،    صػػؼ بالواػػاخ    فقػػد اػػاف طونػػؿ 

زرقػػاواف   وبشػػرة بنضػػان   اػػؿ اػػذا  تػػؿ الػػذات  ت ػػد، القاخػػ   ذو بننػػ  قون،ػػ    وعننػػاف 
بن اػػ ا   و   اعػػؿ ا  خاعنِّػػا   و راػػـ صػػورة لن اػػ ا  نخػػاز بػػالقوة   ح ػػى أنَّ ػػا طغػػت 
علن ػػػػػا الن،ر اػػػػػػن،    لذ أظ ػػػػػػرت اّشػػػػػػتار صػػػػػورة للػػػػػػذات التاشػػػػػػق  لن اػػػػػػ ا الخػػػػػػراوذة  

 ب خال ا.
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 ـبـمـــتاخل

تعتمققد علققى  لمققد سققعت الدراسققة إلققى محاولققة رسققم صققورة لققذات العققاعرٌن  

ٌَّة ، فمقد ر قط دإّن صورة الذات تتأّثر  الصقورة المسق التً ترى  فسنظرٌات علم الن

ٌَّة ، و قٌن صقورة القذات ، فصقورة المسقم إّمقا ْجْن  كثٌر من العلمقا   قٌن ال نٌقة المسقد

ققا للققذات ، جو تظهققر تمققد  ٌ ا عال ا متظهققر تمققدٌر  ققا ، ومققن هنققا ومققد ال حقق  جّن نٌر  خف  

الذاتٌن جظهرتا صقورتٌن مختلفتقٌن ،  حسقب اخقتالت التعقكٌل المسقدي لهمقا ، ف قدر 

ا منخفاالققذي  ٌّة  فاقققدة للوسققامة ، جظهققر تمققدٌر  ققا لذاتققه ، معلققه نمققاز  هٌققأة مسققد   

ققة مققن جمققل إ ٌّ ققا ، كمققا جّنققه سققعى إلققى إ ققراز ذاتققه المثال  ٌّ ٌّة قلمققة امتماع راغ فققعخصقق

 فً عالقته  المرجة التً ا تعدت عنه ،  س ب تلك الهٌأة .مكنونات الذات ، تسٌما 

جّما نزار فإنَّ ال ح  ومقد جّن القذات رسقمت صقورة متعالٌقة لنفسقها ، صقورة  

ٌّةا فقً تمّ قل ، وذلقك ألّنقه كقان ٌعقً دور الوسقامة التقً ح قا     هقا  نمازت  النرمس

قا فققً الممتمق  لققه ، و القذات تمّ ققل   ٌ الطقرت اخخققر ، إّننقا نمققد جّن القذات جظهققرت تعال

ا تظهر نفسها  صورة المطلوب ت الطالب .  تعاملها م  المرجة ، فكانت دائم 
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Abstract 

 

This study tried to grasp the self-image of the two poets: Badir 

Shakir Assyab and Nizar Qabbani in their childhood and youth through 

body formation. The study was divided into an introduction, three 

sections and a conclusion. The first section dealt with the self-image of 

Assyab while the second section discussed the self-image of Nizar 

Qabbani. The third section was a comparison between the two self-

images. The conclusion came to clarify the most important results of the 

study.   

The most important results that the study reached at was that self-

image can be affected by body formation as many psychologists have 

concluded. The study proved that the two selves showed different images 

according to their body formation. Assyab, who was not handsome, 

showed a low self-esteem which  made him a socially disturbed 

personality. With Qabbani, the study found that the self-image was 

eminent and narcissist because of being handsome and socially accepted.  
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Abstract  

Literary studies that discuss ego has formed a wide range in the 

field. The relation between literature and psychology was swinging over 

time. Many studies has dealt with this relation previously.  

This study discussed the image of joy between Badir Shakir 

Assayab and Nizar Qabbani and the aspects of similarity and difference 

between them.  

The study consisted of an introduction, three chapters, a 

conclusion, and a list of references. 

The most important result of the study was that the joy had a small 

share in the life of the two poets. Both lived  little moments of joy and 

happiness. The study also revealed that Assayab was self-expressive 

about his happiness while Qabbani has a wider vision which sees poetry 

has the function of making people happy and changing the reality.  
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 اهلوامش
   بنػروت     الن س وان تا   ا وأخراض ا وعت  ا: علي اخاؿ   الطبتػ  الرابتػ    دار وااػط  1)

 . 111/  1: ج  1989
 . 111   ننظر : ن ا  : 2)
 . 112   ننظر : ن ا  : 3)
   ننظػػػر : النر اػػػن،  فػػػي أد  نػػػزار قب،ػػػاني : د. ارناػػػ و  ن ػػػـ   الط،بتػػػ  اّولػػػى   دار الرائػػػد 4)

 .  114ـ : 1983بنروت      التربي 
أحخػد الظػاار   الطبتػ  ال اننػ    دار وائػؿ     خ  وـ الػذات بػنف النظرن،ػ  وال طبنػؽ : د.قحطػاف5)

 . 147ـ : 1983  للنشر 
   ننظػػر : بػػدر شػػاار الاػػن،ا  درااػػ  فػػي حنا ػػ  وشػػتر  : د.لحاػػاف عبػػاس   الطبتػػ  الااداػػ  6)

 . 15:  1992 الخ اا  التربن  للدرااات والنشر   بنروت   
الطبتػ  اّولػى   الخ ااػ  التربنػ      بدر شاار الان،ا  درااػ  فنن،ػ  وفارن،ػ   : حاػف  وفنػؽ  7)

 . 56ـ : 1979للدرااات والنشر   بنروت   
 .  57-56   ننظر : ن ا  : 8)
   بػػػدر شػػػاار الاػػػن،ا  شػػػاعر الو ػػػ  : د. أنطوننػػػوس بطػػػرس   الخ ااػػػ  الحدن ػػػ  للا ػػػا    9)

 . 61طرابلس   لبناف : 
  دار الن ػػار  الط،بتػػ  ال ال ػػ       ننظػػر : بػػدر شػػاار الاػػن،ا  حنا ػػ  وشػػتر  : عناػػى بتطػػ  11)

 . 29ـ : 1981
 . 119  الخ ل،د اّو،ؿ :  ـ1971   الدنواف  بدر شاار الان،ا   دار التودة   بنروت   11)
 . 171/  1   ننظر : الن س وان تا   ا : ج 12)
 . 124   الدنواف   الخ ل،د اّو،ؿ : 13)
 . 67    ننظر : بدر شاار الان،ا  شاعر الو   :14)
 . 26   بدر شاار الانا  دراا  في حنا   وشتر  : 15)
 . 622   الدنواف   الخ ل،د اّو،ؿ : 16)
 . 215   ن ا  : 17)
 . 216   ن ا  : 18)
 . 136  شتر بدر شاار الان،ا  دراا  فنن،  وفارن  : 19)
 . 117الخ ل،د ال اني :    ـ 1974   الدنواف   بدر شاار الان،ا    دار التودة   بنروت   21)
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   اّعخػػاؿ الشػػترن  الااخلػػ  : نػػزار قب،ػػاني   خنشػػورات نػػزار قب،ػػاني   بنػػروت  لبنػػاف   ال ػػزن 22)
 . 531اّو،ؿ: 

 . 16-15   ن ا  : 23)
 . 251  ن ا   : 24)
 . 251   ن ا  : 25)
ي   لذ حػػػد،داا    ننظػػػر : حػػػوؿ خ  ػػػوـ النر اػػػن،  عنػػػد نػػػزار : النر اػػػن،  فػػػي أد  نػػػزار قب،ػػػان26)

ارناػػػ و ن ػػػـ بػػػ تث خراحػػػؿ : نر اػػػن  أولن،ػػػ   ولػػػد خػػػ  اوناػػػاف و اػػػوف خ ػػػردة عػػػف الخوضػػػوع   
نوذ  ا اّصلي حناة الط ؿ في الرحـ  ونر ان،   انون،   ا ر   الذات اتل ا خا وظ   ػا اللبنػد   

 .  19-18ونر ان  خزدو   ا   ا   اض  ل  اذ  و داني بنف الذات والخوضوع : 
عخاؿ الن رن،ػ  الااخلػ   : نػزار قب،ػاني   خنشػورات نػزار قب،ػاني   بنػروت   لبنػاف   الطبتػ     ا27ّ)

 . 588ـ : ال زن الااب  : 1993اّولى   
   ننظػػػر : نػػػزار قب،ػػػاني الو ػػػ  اآلاػػػر :   ػػػاد فاضػػػؿ   الط،بتػػػ  اّولػػػى   خ ا،اػػػ  ا ن شػػػار 28)

 . 11ـ : 2111التربي   
 . 35أد  نزار قب،اني :     النر ان،  في29)
 . 63عخاؿ الشترن  الااخل    ال زن اّو،ؿ :    ا31ّ)
 .121  ن ا  : 31)
   ننظر : حوؿ الحوار في الشتر التربي   لخحات خف الشتر القصصي في اّد  التربي: 32)

  وننظػػر : البنئػػ  الدراخنػػ  فػػػي  33:  1981القناػػي   دار الطباعػػ    بغػػداد    د.نػػور  حخػػود 
شػػتر نػػزار قب،ػػاني : بنػػدان عبػػد الصػػاح  عنبػػر الطػػائي   راػػال  خا اػػ نر    اختػػ  بغػػداد   النػػ  

 . 71 – 54ـ : 2117ال ربن  للبنات   
 . 379عخاؿ الشترن،  الااخل    ال زن اّو،ؿ :   ا33ّ)
 .  515-514   ن ا  : 34)
 . 379   ن ا  : 35)
 . 386  ن ا  : 36)
 . 711   ن ا  : 37)
 . 35   النر ان،  في أد  نزار قب،اني : 38)
 . 42   ن ا  : 39)
 .  494-493عخاؿ الن رن،  الااخل    ال زن الااب  :    ننظر : ا41ّ)
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 . 588  ن ا  : 41)
 . 588  ن ا  : 41)

 ثبج املصبدر
 

ؿ   خنشػورات نػزار قب،ػاني  - اّعخاؿ الشترن  الااخل  : نػزار قب،ػاني   ال ػزن اّو،

   بنروت  لبناف . 

اّعخاؿ الن رن،  الااخل   : نزار قب،اني   ال زن الاػاب    خنشػورات نػزار قب،ػاني  -

 ـ  1993  بنروت   لبناف  الطبت  اّولى   

طػػػ    دار الن ػػػار   الط،بتػػػ  بػػػدر شػػػاار الاػػػن،ا  حنا ػػػ  وشػػػتر  : عناػػػى بت -

 ـ .1981ال ال     

بػػدر شػػاار الاػػػن،ا  درااػػ  فنن،ػػػ  وفارن،ػػ   : حاػػف  وفنػػػؽ   الخ ااػػ  التربنػػػ   - 

 ـ1979للدرااات والنشر   الطبت  اّولى   بنروت   

بػػدر شػػاار الاػػن،ا  درااػػ  فػػي حنا ػػ  وشػػتر  : د.لحاػػاف عبػػاس    الخ ااػػ   -

 ـ1992بنروت   الطبت  الاادا     التربن  للدرااات والنشر  

بدر شاار الان،ا  شػاعر الو ػ  : د. أنطوننػوس بطػرس   الخ ااػ  الحدن ػ   -

 للا ا    طرابلس   لبناف .

البننػػ  الدراخنػػ  فػػي شػػتر نػػزار قب،ػػاني : بنػػدان عبػػد الصػػاح  عنبػػر الطػػائي    -

 ـ .2117راال  خا ا نر    اخت  بغداد   الن  ال ربن  للبنات   
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ؿ   دار التودة   بنروت    -  ـ .1971دنواف بدر شاار الان،ا    الخ ل،د اّو،

 ـ 1974دنواف بدر شاار الان،ا    الخ ل،د ال اني   دار التودة   بنروت    -

لخحات خف الشتر القصصي فػي اّد  التربػي : د.نػور  حخػود  القناػي    -

 ـ .1981دار الطباع    بغداد   

ت بػػػػنف النظرن،ػػػػ  وال طبنػػػػؽ : د.قحطػػػػاف أحخػػػػد الظػػػػاار   الطبتػػػػ  خ  ػػػػـو الػػػػذا -

 ـ1983ال انن    دار وائؿ للنشر   

النر اػػػن،  فػػػي أد  نػػػزار قب،ػػػاني : د. ارناػػػ و  ن ػػػـ   الط،بتػػػ  اّولػػػى   دار  -

 ـ .1983الرائد التربي    بنروت   

خ ا،اػ  ا ن شػار نزار قب،اني الو   اآلاػر :   ػاد فاضػؿ   الط،بتػ  اّولػى    -

 ـ.2111التربي   

الػػن س وان تا   ػػا وأخراضػػ ا وعت  ػػا: علػػي اخػػاؿ   دار وااػػط   بنػػروت    -

 ـ .1989الطبت  الرابت     
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