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وجل   لمولى عزفـالحمد والشكر ل هللا الفضل من قبل ومن بعد

  نار لنا درب العلم وأعاننا على إتمام بحثنا هذا  أالذي  

  ":وسلمصلى اهللا عليه   "لقول رسول اهللا  وامتثاالبالفضل ألهله    واعترافـا

  "من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا"

  :الىــــوقوله تع

  )07(الرعد اآلية  سورة   "لئن شكرتم ألزيدنكم"

على   "عمر بوفـاس  "المشرف    األستاذوعلى هذا نتقدم بخالص الشكر إلى  

وعلى نصائحه الصائبة ونسأل    مجهوداته التي بذلها معنا إلنجاز هذا البحث

   اهللا أن يجزيه عنا خيرا وأن يجعله دخرا ألهل العلم والمعرفة

كما ال يفوتنا أن نشكر كل من ساعدنا وكل  

  يد العون من قريب أو من بعيدمن مد لنا  

في إنجاز هذا العمل كما نوجه تحية مفـادها األخوة إلى  

  كل الزمالء والزميالت  

  وشكرا      



 

 مقدمة



 مقدمة

 

 أ 
 

فقد حفل التاريخ العريب بشواهد كثرية تظهر  ،وأصوهلم يعد العرب أكثر األقوام اهتماما وافتخارا بأنسا�م   

ن الشعر كان ذاكرة العريب وديوانه لعصور طوال  أبناء بادية، وألن العرب القدامى كانوا ألاعتزاز العرب بأنسا�م، و 

شعار ملسناه فيما وصلنا من أ وهذا ما ،وتفتخر باحلياة يف الباديةبوادي حفل الشعر العريب بشواهد كثرية متجد ال

ر القبلي وهو عند الشاع ؛وموجودا�ا حيوانا�ا ونباتا�ا فنجد الشاعر العريب يتغىن بالصحراء ،اجلاهلية العريب منذ

احلضاري   دهارز ذلك يف فرتة اال ويف صدر اإلسالم كما يف العصر األموي بل جتلى ،كما عند الشاعر الصعلوك

البدوية  وجذورهإن ارتباط العريب بأصله  ، "رِ آدِ اجلَ  نِ مَ "يف قصيدة  "املتنيب"بل هي أقوى عند  "البحرتي"كما عند 

  .يا هلذه البيئة البدوية البسيطة القاسيةفضل وف ،عدم انبهاره باحلضارة ومغريا�ا يفسر لنا هو ما

طبعت أبنائها خبصال وطبائع القبيلة هي وليدة البيئة البدوية اليت  أولعل قضية الدفاع عن األصل أو النسب      

 فالشاعر البدوي اجلاهلي هو نفسه البدويتغريه خملفات احلضارة  إن هذه امليزة تسري يف دم كل بدوي ال ،مميزة

  .األموي أو اإلسالمي وحىت احلديث

هذا التفاضل القدمي اجلديد بني البادية  نذكرولعل أبرز شخصية جزائرية حديثة تتبادر إىل الذهن عندما    

اليت دافعت عن البيئة ، الذي يعترب من الشخصيات الفذة واحلضارة هي شخصية األمري عبد القادر اجلزائري

البدوية، ولعل شعوره الزائد باِالنتماء هلذه احلضارة وفخره بأصالة منبته كان الدافع الرئيسي يف جتلي مظاهر البداوة 

فنجده خصص قصيدة كاملة للرد على الفرنسيني حينما استفزوه بأفضلية احلضارة على ثري من أشعاره، يف الك

 يف حني ميثل ا�تمع اجلزائري البادية فاحتكموا إليه ليفصل يف هذا اجلدال البادية، باعتبارهم ميثلون احلضارة

   .فأجا�م بقصيدة أسكتت كل األلسنة

وقد  ،لبداوة يف شعر األمري عبد القادرموضوع دراستنا املوسومة بعنوان شعرية اوإنه من هذه الزاوية هو   

املوضوع من يقيننا بأمهيته ورغبتنا يف االطالع على هذا اجلانب من شعر األمري والبحث بيف االطالع محلتنا الرغبة 

مبوضوعنا الرئيسي ولعل السبب لتعرف على كل اخللفيات املرتبطة ا إعجابنا بشخصية األمري وفضولنا يف اوكذ فيه،



 مقدمة
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عرف ولت....العريقة اعتزازنا بأصالة منبتنا وانتمائنا للحضارة البدوية الرئيسي يف تناولنا هلذا املوضوع بدراسة هو

ىل أي يف شعر األمري؟ وإما مدى فعالية البداوة  :ؤالتاأكثر على هذا اجلانب يف شعر األمري قمنا بطرح عدة تس

  .شعريته؟ حد أسهمت يف حتقيق

مع مقدمة  إلجابة على هذه التساؤالت اعتمدنا على خطة حبث تتكون من فصلنياولإلملام مبوضوعنا هذا و      

ن البداوة بني املصطلح بينما كان الفصل األول حتت عنوا يف املقدمة بينا أمهية املوضوع املتناول ،وخامتة طبعا

فهوم البداوة يف اللغة وممفهوم الشعرية فيه لنا املفاهيم تناو لضبط عنصرين األول جاء قسمناه إىل  ،واملمارسة

من البداوة إىل احلضارة والبداوة والوعي  :وتضمن للعنصر األولفجاء تتمة  الثاينالعنصر واالصطالح ،أما 

شعرية استحضار البادية يف شعر األمري ـبعنون والبيئة البدوية ، أما الفصل الثاين املاالجتماعي واألمري عبد القادر 

فيه تناولنا  ،مري عبد القادر وجتربته الشعريةحتت عنوان األاألول جاء  عنصرين، عبد القادر فجعلناه هو األخر يف  

وبالعودة فقد كان خمصصا للحديث عن شعرية البداوة  ،نب األديب عند األمري عبد القادراجلاو ونشأته  مولد األمري

منه للتطرق إىل شعرية البناء الفين يف شعر األمري يف حني العنصر الثاين يف شعر األمري وقد خصصنا وحضورها 

قدمناه يف دراستنا هلذا وأخريا كانت اخلامتة عبارة عن حوصلة ملا  ، يف تصوير الباديةشعرية األمريعند وقفنا 

األمري عبد القادر متصوفا ديوان الشاعر و : ضمنهاذي كان من املراجع ال، لتأيت بعد ذلك قائمة املصادر و املوضوع

مد بشري بوجيرة ومراجع أخرى قيمة رائد الشعر العريب احلديث حمل فؤاد صاحل السيد واألمري عبد القادروشاعرا لـ

  .ومالئمة ملوضوع البحث 

املوضوع  وعنا ،فطبيعةهذا ألننا ندرك أنه أنسب املناهج مع موضمدنا على املنهج الوصفي التحليلي؛ وقد اعت     

البحث بغرض فهم اإلطار وتشخيص ظاهرة إتباعه قصد اإلحاطة بأهم جوانبه  هي اليت حتدد املنهج مع الواجب

  .هرة يف أشعار األمري مت حتليلهاالنظري واستقصاء الظا
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املراجع نقص يف ا البحث واجهتنا بعض الصعوبات كضيق الوقت و أثناء حماولتنا اإلملام مبوضوع هذو   

   .املرتبطة باملوضوع خاصة اجلانب التطبيقي

  .باملوضوع قدر املستطاعوبتوفيق من اهللا وتوجيه من األستاذ الفاضل حاولنا اإلملام   

على إرشاده  "عمر بوفاس"ستاذ ويف اخلتام نتقدم بأمسى معاين التقدير واالحرتام وجزيل الشكر والعرفان إىل األ

  .برمسه طريقا قوميا ساعدنا على إجناز هذا البحث  وذلك ،وتوجيهه الدائم لنا

  .كما نتقدم بالشكر واالمتنان لكل من أفادنا ولو مبعلومة صغرية يف إمتام هذا البحث

                                                                                                    .خر دعوانا آن احلمد هللا رب العاملني آو وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد      



 

  الفصل األول

 البداوة بين المصطلح والممارسة 
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I:  المفاهيمضبط  

   الشعريةمفهوم  :أوال

ذان وتطرب له النفس، فاملعاين ألالشعر أمسى أشكال التعبري عن األفكار وإخراجها يف نسق مجيل تستسيغه ا     

حسًنا ولكن إخراجها عرب الشعر يستدعي قناة تربط بينهما فتضفي على الكالم  واأللفاظ مطروحة يف الطريق

  :وميكن تعريفها كما يلي الشعريةورونًقا يطلق عليه 

  :لغة -1

صفة العلمية، متاما كما لو إلضفاء ال" ية"وقد أضيف إليها الالحقة " شعر"الشعرية لغة مشتقة من كلمة    

   .poétiqueومقابلُه يف الّلغة األجنبية  ) 1( ية واألدبيةنعلم الشعر وذلك جريانا على حنو األسلوبية، واأللس:يقال

  :اصطالحاالشعرية  -2

مصطلح الشعرية «:بالشعر عرفها سعيد علوش بقولهاصرة اليت ارتبطت علشعرية من املصطلحات األدبية املا     

اليت  رس يتكفل باكتشاف امللكة الفرديةونظرية األدب والشعرية هي د" علم"عمله تودوردف، كشبه مرادف لـــ يست

التقليدي لــ  املعىن، فيكتفي بتحديد )كوهن. ج(أما  يب أي األدبية عند ميشونيكع فردية احلدث األدصنت

 )2(.»لم موضوعه الشعر وتعرف الشاعرية كنظرية عامة لألعمال األدبيةععرية كاالش

ساس على قائل واملالحظ من هذه التعريفات أن الشعرية ارتبطت بالشعر وكيفية إخراجه والشعرية تعتمد باأل     

ابعة من خياله وتربز مدى متكنه من البوح الشعري ليصل إىل املتلقي أو السامع بأسهل طريقة نالشعر أو الشاعر و 

وليس العمل األديب يف حّد ذاته هو موضوع الشعرية فما تستنطقه هو «وأمجل وقع على الفكر أو الوجدان 

 يا لبنية حمدّدة وعامةإّال جتلخصائص هذا اخلطاب النوعي الذي هو اخلطاب األديب وكل عمل عندئذ ال يعترب 

باألدب احلقيقي بل باألدب  ال يعىن لمكنة، ولكل ذلك فإن هذا العمل إّال إجنازًا من إجنازا�ا املليس العم

                                                           
  .39، دمشق، ص2005، أكتوبر 414الشعريات وحتليل اخلطاب، املوقف األديب، العدد : رابح بوحوش: ينظر -)1(
  .127م، ص1985/ ه1405، 1معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، ط: سعيد علوش -)2(
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 ةنويقصد باألدب )1(»ةنة احلدث األديب أي األدبدرافتلك اخلصائص ا�ردة اليت تصنع ب ى يعىناملمكن وبعبارة أخر 

مدى أدبية األدب أو باألحرى مدى شاعرية الشعر الذي يعكس قدرة الشاعر على إخراج عمل أديب نصفه 

  .بالشاعرية وكلما زاد عنصر الشاعرية كلما كان اخلطاب األديب أحسن وأرقى وأجود

عنف "الكالم العادي وأ�ا سنن " رقخ"أو " انتهاك"«بأ�ا النقدية  الشعرية يف املدونة تولذا فقد وصف     

عند سنن اخلطاب " نزياحاِ "أو " احنراف"أو " جتاوز"م العادي، وكذا فقد وصفت بأ�ا ميارس ضد الكال" منظم

نزياح أو انتهاك ينجم عنه انتقال الّلغة أو حتويلها من كو�ا حماكاة مرأوية، أو شبيهة �ا، للعامل اِ ،  وهو ...العادي 

ر وفعله سحل أثر الثاا أثر هذا االنتقال وفعله فإنه ميأم .ا بديال لذلك العاملعاملهي نفسها  اخلارجي إىل أن تكون

وكذا فإن أثر هذا التحول وفعله يشاكل أثر التخييل ق للواقع وحتويله إىل واقع خمالف؟ وهل السحر إّال خر 

استشعار اخليال إثر تلقى اخلطاب األديب وانعكاسه يف النفس بالدهشة والتعجب  ويقصد بالتخييل )2(»وفعله

  .  يف النفس ويف الوقت ذاته إىل طبيعة اخلطاب األديب هواالنبهار وهنا إشارة إىل أثر 

  :مفهوم البداوة:اثاني

  :لــغة -1

يف املعاجم اللغوية العربية، إذ ) بدو(اللغوي  راوة حسب ما تديل به متعلقات اجلدخيتلف مدلول لفظة بد  

ا األساسية، فتارة ترد إىل مادة بدا، وتارة أخرى إىل مادة بدو، وخيرج عنهما �داد تضاربًا يف العودة إىل أصل مجن

لنا إىل مصطلح البداوة، وقبل هذا وذاك وجب عرض هذه املدلوالت حيترتبط فيما بينها يف املعىن لت مشتقات

  :فة واإلشارة إىل حقيقتها كما وردت يف املعاجم العربيةاملختل

                                                           
  .23، ص1987، 1بن سالمة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، طشكري املبخوث ورجاء : الشعرية، تر: تزفيطان تودوروف -)1(
  .7م، ص2002شعرية الشعر، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د ط، : قاسم املومين -)2(
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األول : ِديدِ شْ اْلَبِديُّ بِالت«:الشيء وأصله، واألسبق زمانًا ورد معىن لفظة بدا يف لسان العرب مبعىن أول  

ابتدأت وهي لغة األنصاِر، قال : َأْي أََول كل شيٍء، َوبَِدْئُت بَالشيء َوبَديتُ  ىِّ اِفْـَعْل هذا باِدى َبد: قوهلمومنه 

  :ابن رواحة

  بِاْسَم اإللِه َوبَِه بَِديَنا

  اينَ قَ َوَلْو َعَبْدنا َغريُه شَ 

  َوَحبَّدا َرب�ا َوُحبَّ ِديَنا

ملا  س كلهم بََدْيُت َوبََدأتُ قال ابن خالوية ليس أحد يقول بديت مبعىن بََدّأُت إال األنصار والنا: قال ابن بري     

 )1(» بدأنامزة ُكسرت الدال فانقلبت اهلمزة باء، وأهل املدنية يقولون بََديـَْنا مبعىن خفت اهل

فأهل البادية هلم لكنة خاصة يف نطق الكلمات ختتلف عن أهل احلضر، واألكيد أن اللسان البدوي هو      

  .األصح وهذا ال يعين أن أصل احلضر على خطأ

 .اْلَبْدُو والباِديَُة واْلَبداَوةُ وَ «:قد أشار إليها ابن منظور بقوله مشتقات كثرية، كان) بدا(عن مادة  وخيرج      

ليه بََدِويَّ، َوبََدا القوم َبْدًوا أي خرجوا إىل باديتهم، وقيل للبادية بادية لربوزها إخالف احلََْضِر، والنسب : واْلَبداَوةُ 

 والبادية اسم لألرض اليت ال حضر فيها، وإذا خرج الناس من...) (ا ظاهرة بارزة ية بادية أل�وظهورها وقيل للربّ 

من بدا جفا، أي من تنزل : ويف احلديث...) (ا، واالسم البدو قد بََدوْ : لياحلضر إىل املراعي يف الصحاري ق

 )2(.»البادية صار فيه جفاء األْعراب

البداوة البادية واإلقامة بالبادية هي خالف احلضارة والنسبة إليها «:عىنوجاءت يف قاموس احمليط البداوة مب  

لَبْدُو البادية خالف احلضر، ولغة يف البدء والنسبة إليه اوبداوة األمر أول ما يبدو منه،  بََداِوَي وِبدوٌي ج بََداوْت،

                                                           
  .235، ص)بدا(ه، مادة 1119عبد اهللا الكبري وآخرون، دار صادر، القاهرة، مصر، د ط، : لسان العرب، تح: ابن منظور -)1(
  .235املرجع نفسه، ص -)2(
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ظهر وخالف املعيد واصلُه خالف املتحضر  ىنب الوادي ومها البدوتان املْبدَ بَْداِوٌي، الَبْداَوة جا
ُ
ْبِدى امل

ُ
وامل

  )1(.»اهلمز

 بُُدوَّا - )َبَدا(مادة «كما وردت لفظة بداوة بذات املعىن يف املعجم الوسيط فهي أول الشيء وأصلها   

وأقام  بدا إىل البادية: ، ويقال»ما عدا مما بدا«: فعل كذا مث بداله ويف املثل:لويقا: ظهر، وله يف األمر كذا: وبَداءَّ 

بَاُدون يف ﴿:يف البادية ويف التنزيل العزيز أما البادي املقيم وتبادى تشبه بأهل البادية. بالبادية فهو باٍد ج بُّداء

فيه املراعي واملاء وأهل البادية بواٍد، والبداوة احلياة يف البادية  عمؤنث البادى وهي فضاء واس: باديةوال .﴾اَألْعرَابِ 

 )2(.»الرتحالويغلب عليها التنقل و 

وال خيتلف مدلول لفظة بداوة فيما ذكرناه، وما ورد يف خمتار الصحاح، انطالقا من مادة اللفظة إىل   

الرأي أي يف ظاهر  ىراذلنا باداظهر وقرئ الذين هم  ىبدا األمر من باب مسا«:لف املعاين اليت حييلنا إليهاخمت

 )3(.»الرأي ومن مهزه جعله من بدأت ومعناه أول الرأي

وبدو القوم خرجوا إىل باديتهم والبدو البادية والنسبة « أي أنه مرتبط دائما بالسبق وظاهر الشيء من أوله  

إليه بدوي، والَبداوة بفتح الباء وكسرها واإلقامة يف البادية وهو ضد احلضارة وتبدى الرجل أقام بالبادية وتبادى 

 )4(.»تشبه بأهل البادية

" ابن منظور" بنفس أسلوب ايف قاموسه �ذيب اللغة فقد تناول مفهوم مادة بد" األزهريأبو منصور "أما   

: قال الليث« احمليط، فأخذ املبىن واملعىن نفسه وأضاف إليه القليل  قاموساليف " باديآ الفريوز"يف لسان العرب و

البادية خالف احلاضرة واحلاضرُة القوم الذين (...)  بدا الشيء يبدو بدوا إذا ظهر وبدا له يف هذا األمر بََداه

                                                           
  .32، ص)بدا(، مادة 2005، 8حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: قيقحت: القاموس احمليط: الفريوز آبادي، جمد الدين حممد -)1(
  .44، ص)بدا(م، مادة 2004/هــــ1425، 4املعجم الوسيط، مكتبة الشؤون الدولية، د ب، ط: عطية شعبان عبد العاطي -)2(
  .573ه، ص1329، 1خمتار الصحاح، مطبعة الكلية، مصر، ط: الرازي، أيب بكر بن عبد القادر -)3(
  .574املرجع نفسه، ص -)4(
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حيضرون املياه وينزلون عليها يف محراء القيظ فإذا بردا الزمان ظََعُنوا عن أْعَداِد املياه، وبدوا طلبا للقرب من الكِال  

 )1(.»فالقوم حينئذ بادية، بعدما كانوا حاِضرة

ا أن هذه املعاين والدالالت مرتبطة فيما بينها انطالقا من من خالل هذا التتبع ملفهوم لفظة بداوة تبني لن  

واليت حتيلنا إىل أول الشيء وأصله، أي أ�ا ترتبط بالسبق الزمين ) بدا(األصل املشرتك املتمثل يف مادة اللفظة 

  .والطور األول لنشأة، فالبادية ترتبط ببداية احلياة وظهورها األول

  :اصطالحا -2

حدث أهتمام من قبل الدارسني، وهذا ما الِ لطاملا كانت ظاهرة البداوة حتضى بأكرب قدر من الفضول وا  

 خالف بينهم يف حتديد مفهوم جامع للبداوة باعتبارها داللة اجتماعية متشعبة فالبداوة سلوك وثقافة ومنط حياة

العريب على امتداد    عن أصالة ا�تمعتعرب  ؛ةقلدارسون هو أن البداوة ظاهرة عريولعل أهم ما اتفق حوله ا

هلم مكانًا وال  العصور الغابرة، وإىل يومنا هذا وبعضهم ربط مفهوم البداوة بأهل الصحراء أما غريهم فلم حيدد

ة منها ثري بىن املشرتكة املعىن يف أجزاء كالصورة أكثر استعنا بعدد من التعريفات املختلفة امل ضحموطنا، ولكي تت

  .أمور بسيطة كموطن أهلها مثال وخمتلفة يف

  :تحديد المفهوم حسب البيئة - .

ليست «":مصطفى الضبع"ة بالصحراء وسلطتها عليها يقول هناك أصوات عديدة تنفي ربط البيئة البدوي      

البداوة قرينة الصحراء كما تعمدنا أن نفهم، وليس احلديث عنها دعوة للتخلص من كل ما هو ماض فلسنا ضد 

قيم ومبادئ على ا�تمع أن حيافظ عليها بوصفها ثوابته رغم أن منظومة القيم يف حد ذا�ا يف حاجة إىل مراجعة 

                                                           
مجة، القاهرة، مصر، د ط، د س، يعقوب عبد النيب، الدار املصرية للتأليف والرت : يققحت ،14ج�ذيب اللغة، : األزهري، أيب منصور حممد بن أمحد -)1(

  .203، 202ص ص
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ني يصر على اإلبقاء على أعرافه وتقاليده البائدة دون يكون ا�تمع بدويا ح (...) من زاوية أخطر قد تؤدي �ا

  )1(.»مراجعة وفحص وحني ال يسمح مبراجعة نفسه

البدو «:بادية وال بادية بال صحراءويف اجلهة املقابلة جند رأيًا خمالًفا لرأي السابق، فحسبهم كل صحراء   

     )2(.»ولةجإذا كانت مستقرة أو متما علنظر اترتبط بأصول ساللية واحدة، بصرف مجاعات تسكن الصحراء و 

أن البداوة ال تعين أبدا «لصحراء، ولكن ماال جيب إمهاله هووهنا جند ربطًا واضًحا للبيئة البدوية با  

نوع من التوافق والتكيف للحياة البشرية مع الطبيعة  ىالتجول لغري هدف عرب الصحاري بل متثل أقص

  )3(.»القاسية

واملالحظ بأن التعريفات السابقة تشرتك يف وصف احلياة البدوية واليت جند بأ�ا متيل إىل ا�تمعات   

تشرتك يف ربط البدوي بالطبيعة وهذا ما جنده واضًحا جلًيا عند إىل أ�ا  الصحراوية وإن مل ترتبط �ا ارتباطا كلًيا

الطبيعي من الفلح والقيام على األنعام، وأ�م املنتحلون للمعاش «ابن خلدون حينما عرف البدو على أ�م 

مقصرون على الضروري يف األقوات واملالبس واملساكن وسائر األحوال والعوائد ومقصرون عما فوق ذلك من 

  )4(.»حاجي أو كمايل

أول منط اجتماعي للحياة، عاشه اإلنسان أل�ا بداية سعيه احلقيقي « والبداوة يف تعريف أخر هي  

الظروف الصعبة والقاهرة اليت أحاطت به، وارتكز هذا التكيف على عادات وقيم ونظم مكنت ذلك للتكيف مع 

                                                           
  .3م، ص2007مايو  17-15 ،ةر هالقا بداوة املرأة يف الرواية العربية، مدينة الواحات،: مصطفى الضبع -)1(
: ، إشراف، رسالة لنيل شهادة املاجستري-من شباب مدينة قصر احلرياندراسة ميدانية على عينة - القيم البدوية بني الثبات والتغري: عطا اهللا النوعي -)2(

  .59م، ص2008/م2007حممد بوخملوف، جامعة اجلزائر، 
  .336م، ص2002علم االجتماع البدوي، دار غريب، القاهرة، مصر، د ط، : صالح مصطفى الفوال -)3(
  .245م، ص2004، 1عبد اهللا حممد الدرويش، دار يعرب، د ب، ط: تح، 1جابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون،  -)4(
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البدوي من أن حيافظ يف النهاية على حياته وحياة حيواناته يف إطار من العزلة شبه التامة واالستسالم القدري ملا 

  )1(.»جتود به الطبيعة من خري وشر

  :والترحالتحديد المفهوم بحسب التنقل  -

: أهل البادية، يقول حمي الدين صابر ةبالتنقل والرتحال حىت غدا مس - اكثري - لقد ارتبط مفهوم البداوة      

يتوقف طلب الرزق أو حول مراكز مؤقتة  فالبداوة هي منط احلياة القائم على التنقل والرتحال الدائم لإلنسان يف«

ة املتاحة فيها من ناحية وعلى كافة الوسائل الفنية ياملوارد املعيشستقرار عندها أو حوهلا، على كمية الِ مدى ا

  )2(.»املستعملة يف استغالهلا من ناحية أخرى

إن احملفز الطبيعي وانفتاح البدو على خمتلف البيئات كانا عاملني أساسيني يف التنقل الدائم للبدو يف   

لنا يف دراسات  يظهرالطبيعة بدرجة أوىل، وقلة وسائل الرتحال بدرجة أقل وهذا ما  خمتلف األقطار رغم قساوة

 االجتماعيةإن البحث يف خصائص ا�تمعات الصحراوية يقودنا إىل الوقوف على كثري من احلقائق « الباحثني

ة احملفز الطبيعي ومن جهة والثقافية واالقتصادية والتارخيية واحلديثة، إن ما يدعو إىل الرتحال والتنقل هو من جه

 )3(.»أخرى غريزة التحرر اليت يسعى البدوي لتحقيقها

ولعل خمتلف الظروف اليت يعيشها اإلنسان البدوي هي اليت جعلته ملزما على التنقل والرتحال يف أرض   

راسة البيئة البدوية  اهللا يف حماولة منه لتكيف مع ما تتطلبه منه مقتضيات احلياة وهذا ما خلصه لنا بعض املهتمني بد

البداوة تعين الرتحال وعدم االستقرار يف مكان ثابت طوال العام إذ تضطر بعض اجلماعات أو العشائر إىل أن «

تغري مناطق إقامتها من آن ألخر أو من فصل ألخر سعًيا وراء مصادر الغداء أو القوت أو أبواب الرزق 

                                                           
  .58عطا اهللا النوعي، القيم البدوية بني الثبات والتغري، ص -)1(
  .336جتماع البدوي، صعلم االِ : صالح الفوال -)2(
  .3، ص30/11/2015مستغامن، ستقرار، جامعة الِ املدينة الصحراوية يف اجلزائر، من نسق البداوة إىل ضرورة ا: مرقومة منصور -)3(
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الرزق و رغبة يف اكتشاف القفار والرباري وإمنا كانوا يتبعون مصادر أي أن ترحاهلم مل يكن هلًوا أ )1(.»املختلفة

  .احلياة أينما كانتو 

ادية، وحسب بعض الدارسني البدو وجند بأن البيئة البدوية ساعدت يف تشكيل طبائع مميزة ألصل الب  

خالل البيئة فئة من السكان الذين يتميزون خبصائص معينة وسلوك خاص تتحدد مالحمه إىل حد كبري من «

 )2(.»بإقامة حياة سكانية مستقرة - تلك البيئة - احمليطة �م وال تسمح

أما من حيث «لتجديد أو التغيري بل إ�م منطيون إىل أبعد حد اىل إجند أهل البادية حمافظني ال مييلون و   

 اذج املوروثة حبيث ينظرفإنه مييل إىل رفض كل ما هو جديد والتمسك بالنم ؛قابلية تغيري هذا النوع من التجمعات

شكل انتهاك ألشكال التقليدي وعلى هذا األساس فإن ا�تمع البدوي جمتمع يأفراده إىل أي تغيري كعمل شاذ و 

 )3(.»تقليدي

تقارب وترابط يف حتديد املفهوم  وجودصطالح خلصنا إىل بداوة يف اللغة واالِ من خالل تتبعنا لفظة   

، أما البداوة يف رتباطها بالسبق الزمين والظهور األول يف اللغةاللفظة، اِنطالقا من اِ  الالت اليت حتملها هاتهوالد

رتبطت �ا كالبيئة بل إ�ا ٍاشرتطت ضوابط اِ  صطالح فقد كانت أمشل وأعم من أن ترتبط بالسبق الزمين فقط،االِ 

يف التنقل  - كثريا- رتبط مفهوم البداوة اِ كما . البدوية القائمة يف الطبيعة هذه الطبيعة الصحراوية القاسية الصعبة

حياة البادية على خالف أهل احلضر، فالبداوة نقيض احلضارة من كل والرتحال الدائم وهو السمة الغالبة على 

فهو ال يرتبط اجلوانب فهي إذن منط حياة تولده لنا الطبيعة القاسية يف سلوك البدوي وثقافته وترحاله الدائم، 

  .حيثما وجد متطلبات حياتهو بن الصحراء أينما كانت اِ ه بسكن ثابت أي أن

  

                                                           
  .336علم االجتماع البدوي، ص: صالح الفوال -)1(
  .336ص ،هسفن عجر ملا -)2(
  .57القيم البدوية بني الثبات والتغري، ص: عطا اهللا النوعي -)3(
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II :البداوة بين الثقافة والحضارة  

  الحضارةإلى  البداوة من  :أوال

أينما نتوجه يظهر لنا الصراع بني البداوة واحلضارة، ويفرض كل منهما تعاكًسا يف القيم االجتماعية واهلدف      

يعي مل تطله يد فالبداوة تتعامل مع كل ما هو طب ،�دف إليه البداوةالذي تسعى إليه احلضارة خيتلف عما 

اهية يف كل نواحي ما احلضارة فرتمز إىل كل ما أبدعه اإلنسان مع منط حياته القائم على الرفأاإلنسان بتغيري، 

مفاهيم  كل قطب منهما له ميزات خاصة فيمكن تفسري هذا االختالف بتقسيم هذه املعادلة إىلاحلياة إال أن  

  .الصراع بني البدو واحلضر هو نتيجة للتناقض حمددة

  :من حيث الّداللة -

واجلمال املصطنع فهي أسلوب مريح للمعاش فاحلضارة هي الكون يف احلضر تلبة الزّينة ا� احلضارة هي     

احلضارة متغري وغري ثابت أما  أما حس، احلضارة متكلف وجملوب باالحتيال والبداوة هي الكون يف البدو فحسّ 

حماسن الطبيعة أشهى للنفس من التّجمل ألن الطبيعة مبظاهرها مستمرة ولكن احلضارة متغرية باستمرار فالتحضر 

ومن املالحظ أن ربط البداوة واحلضارة بالطبيعة راجع إىل اختالف  )1( هو مجلة للصفات املكتسبة خارج الطبيعي

ألن حياة الناس يف املدينة ال حتكمهم عوامل طبيعية ومظاهرها مثل الشمس واجلبال «معامل البيئة الطبيعية، 

والوديان والسهول وذلك ألن األفق يكون حمدوًدا باملنازل واملباين الشاهقة كما أن خطوط املواصالت املتقدمة 

وأثر على البيئة  تسهل عملية التنقل وبذلك جند أن اإلنسان يف احلضر أدخل تعديالت جوهرية يف املدينة

 )2(.»الطبيعية

                                                           
  .84م، ص2013، 25جامعة سوهاج، د ب، العدد  البداوة واحلضارة عند املتنيب، جملة كلية األدب،: حممد عمر أبو ضيف حممد: ينظر -)1(
  .88القيم البدوية بني الثبات والتغيري، ص: عطّا اهللا الّنوعي -)2(
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كان بعينه مثلما يف م ستقراراوالّال كما يذهب املؤرخون إىل ربط البدو بالبادية وحياة الرتحال واالنتجاع       

البادية حبياة الرتحال واملدينة باجلانب املعماري املدين وجعل البادية مؤشرًا طرفًيا داًال على الرتاتيب  تفلما ربط«

 )1(.»العمراين، واملدينة أو احلاضرة جعلها منتها الرتتيب ورأسه وأطلقها على كافة ا�تمعات الرتاتب

  .ويف هذا إلغاء للدور الذي لعبته ا�تمعات املتأخرة من الناحية املعمارية يف نشوء حضارات أخرى عقبتها زمنيا   

  .يف غالب األحيان لقبليا انتمائهاإىل  نلسلطاترتبط جببّلة أفرادها فال يعكرها أي شيء وال ختضع  فالبداوة    

املهنة (ة يف التعامل وتربز فيها ثقافة رة فتخضع للتعامالت االجتماعية املبنية على قيم ترتك ليوناأما احلض     

  .خر وبالتايل كسب رزقهآلفيبدأ الفرد يف تسخري ذاته بأنواع احلرف خلدمة ا) واخلدمة

أما البدوي فيأيب أن ميتهن حرفة معينة ويعتربها مهانة له بل يركب حصانه ويسعى يف الصحاري لكسب قوته       

  .كي ال يشعر بالتبعية ألي شخص أعلى منه درجة فيشعره باملهانة وينقص من انتماءه للبادية

  :من حيث البيئة المعيشية -.

فالبداوة « ن البيئة املعيشية لسكان املدينة مما يؤثر بشكل مباشر على كال منهما عختتلف البيئة املعيشية للبدو     

فالبدوي حيب  ،للدفاع عن النفس اجتاه أي اعتداءوسيلة جعلت جباهلا ومرتفعا�ا وبيئتها اجلغرافية الوعرة واعتبارها 

طمئن اِ كلما كان أمنت ا االحنصار يف املدينة فيشري إىل نفسية منغلقة و الفضاءات الواسعة واالنفتاح على الطبيعة أم

 )2(.»رى أكثرضاإلنسان احل

بالدولة أو السلطة أما البيئة  االرتباطيف املدينة خيضع اإلنسان لقيود ا�تمع ويلتزم �ا مما جيعل منه دائم   

القيود املدنية على الفرد املدين أوجبت عليه أن  فوطأت«عله دوًما يشعر باحلرية التامة فتج البدوي اليت يسكنها

  )3( »ته با�تمععن هامش من إرادته مقابل حفظ صل لز يتنا يتعامل مع اآلخرين بصريورة دائمة، األمر الذي جيعله

                                                           
  .267م، ص2009، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ط، -األرضية التارخيية واحملددات احلضارية -الشخصية اجلزائرية: عشرايتسليمان -)1(
  .261ص املرجع نفسه، -)2(
  . 259املرجع نفسه، ص -)3(
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 يف آفاق البادية الواسع جيعله يشعر باالنفتاح مما ينعكس عليه باالنطالق الروحى والعاطفي مما أما البدوي     

  .يزيده تعلًقا ببيئته ويقوى رابطته باملكان

البيئة املنغلقة وواقع االحنسار الذي تعيشه الفئات املدنية خلف األسوار والذي «تلك فأما أهل احلضر      

  )1(.»ينعكس على نفسية األجيال، مما يورثها إحساس االنغالق وامليل إىل العزلة وقابلية اكتئاب وخلق التقشف

  :حيث األخالق من -

القهم وقيمهم اليت االختالف بني احلضارة والبداوة من حيث املفاهيم والبيئة ينعكس بالضرورة على أخ    

مما تعتربه الذهنية البدوية استهانًا ال يقابل إّال برفع السيف، قد تكيف معه الذهنية املدنية  افكثري «يتحّلون �ا 

 )2(.»، وذلك لتعودها على بناء عالقات التعامل والتنازل والتغاضي والرباغماتيةوحتملته وال ترى فيه فضاضة

أن احلضارة تبعد عن أهلها اخلشونة يف تكوين ذهنية اإلنسان احلضري  تؤثر بشكل مباشرفاحلضارة   

الرفاهية ووسائل وتذهب اخلصال، فريكنون إىل الدعة ويألفون االستقرار والراحة ويعرتفون من النعيم ويعرفون 

 )3(.احلضارة فتتبدل عوائدهم وطبائعهم

ق لالكتساب ومن هذا املنطهذا يرجع باألساس إىل الفطرة فكل ما ينتج عنه من سلوكات يكون نتيجة او    

 هبهمألن البدو وحبكم طبيعة عيشهم وتأ أهل البدو أقرب إىل الشجاعة من احلضر«أن  "ابن خلدون"أكد 

ما احلضر فيحتمون دوًما بالدولة أو السلطة أيعرتضهم يف الصحراء أو البادية، رقبا ألي خطر للدفاع عن أنفسهم ت

فالشجاعة أصبحت عادة وجبّلًة يف البدو والرتاجع ، )4(»ويقيمون بني أسوار وأبواب حتيطهم من كل جانب

ىل بداوة البداوة ونفورهم إية أصبحت متثل ميزة وسجّية تعود ورسوخ الثقافة القتال« اخلوف عادة وِجِبَلًة يف احلضرو 

                                                           
  .260ص، -األرضية التارخيية واحملددات احلضارية-الشخصية اجلزائرية : عشرايت سليمان -)1(
  .260ص املرجع نفسه،  -)2(
  .32، ص-التأصيل النظري- علم االجتماع البدوى، : صالح مصطفى الفوال: ينظر -)3(
  .251ص ،1جمقدمة ابن خلدون، : بن خلدون عبد الرمحان -)4(
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يرقق اهلمة وتغدو به اجلماعة جتنح إىل السلم وأحيانًا  اجتماعييف احلضارة يتولد عنه طبع  انغماسما أعن احلاضرة 

  )1(.»حىت على حساب الكرامة

الراجع  يالبدو أقرب إىل اخلري من أهل احلضر والبيئة البدوية سباقة لفعل اخلري المتدادها احلضار أهل ن إ  

غرقوا يف امللذات والرتف فأهل احلضر  ،إىل ثقافة اإلنسان العريب الذي لطاملا اشتهر بالكرم عن أهل احلضر

سان املدينة دائم البحث عن امتالك ما هو وهذا ما أبعدهم عن اخلري وطريقه فإن ،واإلقبال على الدنيا وحب املال

 .أكثر مادي أما البدوي فبطبعه إنسان يكتفي بضروريات احلياة وال يطمع إىل أكثر منها

ة والعنفوان وتتقوى بذلك نزعتها الثقافية اليت متجد ففاألمة اليت تنعدم فيها احلضارة تكون أقرب إىل األن  

خلًقا داًال على نقص  أوة توحش أي بداوة، ففصفة األنفة ص«ّدة والبأس والوالء للقبيلة والش الشجاعة واحلمية

ية الفرد أو اجلماعة، فاألمة األخذة حبظ من البداوة والتحّرر من قيود املكان عرب املواسم أمة يغلب على طبعها نمد

 )2(.»حتمال والتكيفالِ اخلق األنفة، خبالف األمة األلصق باملدينة فتلك تتميز باالنبساط على التعامل وبقابلية 

  والوعي االجتماعيبداوة ال: ثانيا

البداوة جزء من الرتاث العريب خيتص به أهل البدو يف منط عيش حمدّد نتج عنه نظام اجتماعي وثقايف جتلى      

منط كانت تبدو اليوم «تًدا عرب العصور وإن تمعات البدوية وجتعل من وجودها مميف سلوكات وقيم بدوية متيز ا�

خاصا من أمناط احلياة االجتماعية ميكن وصفه بالتخلف، إّال أ�ا كانت متثل منذ القدم حضارة ما قبل التاريخ 

ومجهرة املؤرخني قد أمجعت على أن اإلنسانية قد نشأت بني أحضان البداوة واإلنسان بدأ حياته بدويًا وظّل على 

اكتشافه للزراعة، باعتبار أن اإلنسان دائم البحث والتنقل طلًبا بداوته وجتواله حىت استقر على شواطئ األ�ار بعد 

 )3(.»للرزق

                                                           
  .260الشخصية اجلزائرية واحملددات احلضارة، ص: عشرايت سليمان -)1(
  .259ص املرجع نفسه، -)2(
  .336علم االجتماع البدوي، ص: صالح مصطفى الفوال -)3(
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أما البداوة مبعناها احلقيقي ليست مقتصرة على التجوال يف الصحراء بل تعكس مدى متكن البدوي من      

البداوة تشمل التأقلم مع هذا الفضاء بكل ما حيتويه وإنتاج خصوصياته وهويته اليت متيزه عن اإلنسان احلضري ف

ويشمل ما يستخدمه اإلنسان من أدوات وأجهزة وغريها  :اجلانب املادي -أ«جانبني أساسيني يف مراحل تطورها 

فيتناول العادات والتقاليد واألعراف  :املاديغري  أما اجلانب املعنوي -ب ،من عناصر البيئة الطبيعية اليت حتيط به

فاجلانب املادي جنده  )1(»لفةوالقيم، عالوة على ذلك األساليب اليت تنظم سري احلياة االجتماعية بأنظمتها املخت

  .ملعنوي فيتمثل يف الثقافة والقيممرتبطا بنمط العيش، اما اجلانب ا

  حياةالبداوة كنمط  -1

  :البيئة البدوية -أ

إن معطيات العلوم الطبيعية تشكل « القاسية يف إطار بيئة بدوية ةبداوة عن تأثري  الطبيعاللقد نتجت   

 ديد من املناطق السهبيةعبتغريات احمليط الطبيعي للرتبط إىل حد كبري اِ أساسا يسمح باالفرتاض بأن ظهور البداوة 

أثرت على منطهم املعيشي، وظهرت ضرورة بات املناخية واجلوفية ذبتذاجلبلية أو الصحراوية على حد سواء، وال

 )2(.»نتقال على أمناط جديدةالِ وجود وسائل جديدة من االقتصاد، وهلذا كان من الضروري ا

ساب ستقرار يف أماكن تواجد املياه وأراضي صاحلة للزراعة فالبدوي دائم احلالِ سعيا من هذا اإلنسان إىل ا     

  .املناخية يف املناطق الصحراوية وعلى مشارف اهلضاببات ذبذخلصوصيات الوضع الطبيعي والت

طاملا ارتبطت بالصحراء اجلافة واملناطق الوعرة اليت يصعب االستقرار �ا استوطنها البدوي ودراسة حياة البدو      

البيئة هيمنت على مشاعر البدوي وتدخلت يف تكوينها وصياغتها حسب ما «متحديًا بذلك قسوة الطبيعة هذه 

                                                           
  .337علم االجتماع البدوي، ص: صالح مصطفى الفوال -)1(
  .66م، ص2007/ هــ1427الّرحل عرب التاريخ، الدار العربية للموسوعات، بريوت، لبنان، ط،البدو : فيكتور مشريلمان -)2(
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مُصوغة على ما قدمته تلك  هضه عليه فكان معها، فعاداته وقيميه، ودفعت به إىل حياة تنسجم مع ما تفر تقتض

 )1(.»البيئة ولذلك نراه منفرًدا يف بعض خصائصه عن القبائل األخرى

ال فالبيئة متارس نفوذا « فالبداوة كنمط حياة نتج عن تأثري الطبيعة وفرضها لنمط عيش نتجت عنه البداوة     

ائه وكيفية حصوله عليه، وكذلك ملبسه ومشربه ذدوية فهي اليت حتدد للبدوي نوع غحد له على ا�تمعات الب

ومسكنه كما حتدد له حيواناته كًما ونوًعا وحىت يف لون بشرته ومدى قوته وضعفه وحتدد املزاج النفسي 

 )2(.»واالجتماعي أيًضا

إذ مل تكن الصحراء جماال «ا  وارتبطت �ا ارتباًط وثيًقا معظم تعريفا�يف  ير اتتمثل البيئة البدوية يف الصح     

ومواطن للرتحال فعكس احلواضر  يالقبائل الباحثة عن منتجات ومراعمغلًقا، فقد كانت جتو�ا القوافل التجارية و 

كانت الصحراء جماًال واسًعا مفتوًحا ومل تكن ساكنتها   واملدن اليت كانت تسيجها األسوار خوفًا من اهلجومات

لصحراء الواسعة ليسعى دون قيود فوجد البدوي ضالته يف ا.)3( »دة طويلةملتسيج نفسها أو تستقر يف مكان 

  .تربية املواشي واإلبليشه البسيطة املتمثلة يف الصيد و متارس ثقافة البدوية وأساليب عو 

لت مفخرة البدوي فهي تعلم الصرب من ظفالذهنية العربية تعترب الصحراء منبع للجمال رغم قساو�ا إّال أ�ا      

  : "مفدى زكريا"خالل صرب اجلمال وكذلك مكارم األخالق حيث يقول 

  راؤنا نبع هذا اجلمالــــــــــوصح          **ومايل؟       .. ما هذا احلساب... أال«

  يال النخيل وبني الرمالحت،           **     ا     ــــــــــــط الوحي للكائنـــــــــمهبا ـــــهن    

  اللــــر نور اهلــــــــقا الصـــــويلهمن         **  ا      ـــــــــــس إشعاعهــــــا الشمـــــــــــتبادلن 

  زالـــــــــات الغـــــــــــــــزأ من وثبــــــو�          **  ا       ـــــــــــــــــق أحالمنــــــدو فنسبـــــــــونع

                                                           
خليل الرفوع، جامعة مؤتة، : مظاهر البداوة وصورها يف الشعر اجلاهلي، رسالة مكملة للحصول على الدكتوراه، إشراف: أمحد اسبيتان الشواورة-)1(

  .19م، ص2015
  .340علم االجتماع البدوي، ص: مصطفى الفوال صالح -)2(
  .17م، ص2012، ا�لس الوطين حلقوق اإلنسان، الدار البيضاء، املغرب، د ط، -التاريخ والذاكرة -الرتاث الصحراوي: رحال بوبريك -)3(
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  ضاللالذرنا الظل �ج ـــــوح           ** ر         ــــــيغذاء الـــــــر مغذا الـــــــــوجنبن

 )1(» اجلمال... وعلمنا الّصرب        ** راعي املواشي   ...نا الصدقّودـــــوع

  :ستقراروعدم االِ  الترحال -ب

يبتغي دوًما احلياة املتجددة وحب  أوسع وأرحب لطلب الرزق فالبدويت يسعى دوما على فضاءا البدوي      

يقوم على التنقل الدائم  فا�تمع البدوي«األصيل  ستقرار ميزة البدويالِ حمدد فعدم ا التغيري وعدم القوقع يف مكان

ستقرار فيها على كمية املوارد املعيشية املتاحة من الِ قتة يتوقف مدى ازق حول مراكز مؤ سعيا منه يف طلب الر 

، ولعل حياة التنقل والرتحال عند البدو راجع )2(»ستغالهلا من جهة أخرىاِ ناحية وعلى كفاية الوسائل املستعملة و 

الذي حيب حياة احلرية  جديدة ودافع نفسي خيتص به البدوي إىل قسوة الطبيعة وضرورة البحث عن سبل عيش

  .وعدم القيود

حل باألصل ترتبط كلمة الرّ «وحياة أهل البادية القائمة على الرتحالحل رتباطا بني لفظة الرّ اِ فنجد   

وبذلك فالسلوك  ىأي أرع Nomasيم جزء من املرعى لقطيع من املاشية أو سأي توزيع أو تق nemoاإلغريقي 

يعرب باألساس عن منط للعيش ال عن إثنيات وشعوب فتصبح البداوة عبارة عن منط يف احلياة قائم على  الرتحايل

برتبية املاشية  حياة التنقل والرتحال رتباطاومن خالل هذا يتجلى  )3(»التنقل الدائم لإلنسان حول مراكز معينة

يستطيع البقاء يف مكان  واإلبل خاصة مما يربز عالقة البدوي باحليوان فالبدوي ال يكّف عن التنقل والرتحال وال

وهذا ال يعين أنه يستغين عن األماكن اليت تتوفر على املاء والكأل وتضمن له عيشُه إال أّن  ،واحد مّدة طويلة

  .رة يتباهى �االتنقل عنده أصبح يعتربه عزّة ومفخ

                                                           
  .35م، ص1995إليادة اجلزائر، موفم للنشر، اجلزائر، د ط، : مفدى زكريا -)1(
  .27م، ص2014، 17لة البدو واملهاجرين إىل مدينة توقرت، جمّلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، دون نشر، اجلزائر، العددحا: لغرييب نسيمة-)2(
  .53الرتاث الصحراوي التاريخ والذاكرة، ص: رحال بوبريك -)3(
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منط  وان البدوي سواء يف مسكنه لباسه أنقصد بالبساطة السهولة وعدم التعقيد فهي ميزة اإلنس: البساطة -ج

حياة التّنقل أو الرتحال الدائم أن تكون اجلماعة  مفتحت«الدائم للبدو عرب الصحراء  حياته وهي ناجتة عن الرتحال

اجه كافة الظروف الصعبة واملتغرية اليت تقابلها، وخفة احلركة هذه البدوية خفيفة احلركة حىت تستطيع أن تو 

 )1(.»تستدعي أن تكون اجلماعة البدوية بسيطة يف سكنها ومتاعها ومعدا�ا

يدخل يف خانة الكماليات عند البدو وال يطمعون يف  "ابن خلدون"اعتربه والزيادة عن ضروريات احلياة 

ر فالطبيعة البدوية تتميز باملرونة ضليس من طبعهم حب التّملك مثل احلكتفاء الذايت الِ امتالكه، فهمهم الوحيد ا

والتأقلم وبساطة العيش قي األسلوب أو الوسائل، فالرتحال هو مسة ا�تمعات البدوية ال يوجد فيها تقسيم 

دوية جمتمعات تقليدية تعتمد فا�تمعات الب«البساطة وعدم التعقيد عند البدوياألعمال والّنظم ونتيجة هلذا تظهر 

احلديثة يقل فيها التخصص إىل أدىن درجة ممكنة عكس ا�تمعات ة من النظم والعالقات املتشابكة على جمموع

هو ذلك ا�تمع الذي يضم مجاعات حتيا حياة تقليدية تتميز بالبساطة وعدم  وبالتايل فا�تمع البدوي

يربز تنظيمها وقدر�ا على التأقلم يف إنشاء قبائل وعشائر يف شكل جتمعات إّال أن هده ا�تمعات  )2(،»التعقيد

  .جتماعية وثقافية خمتلفةاِ  جتمع بينها عالقات

  :الّتجمع القبلي -د

والنظام القبلي يف شبه اجلزيرة العربية «معينة يطلق عليها اسم القبيلة تتوزع ا�تمعات البدوية يف تنظيمات 

ب، وشظف عيش وصراع دائم حول موارد الكأل ذروف البيئة، مبا فيها من جفاف وجا ظجتماعية فرضتهاِ ضرورة 

 )3(.»واملاء من أجل حفظ احلياة والبقاء

                                                           
  .394علم االجتماع البدوي، ص: صالح مصطفى الفوال -)1(
  .271حالة البدو واملهاجرين إىل مدينة توقرت، ص: لغرييب نسيمة -)2(
  .20م، ص2001/ه1421، 2الشعر اجلاهلي بني القبلية والذاتّية، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط: إخالص فخرى عمارة -)3(
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هي من حتمت عليه إنتاج القبيلة والتحالف مع القبائل األخرى ميكن أن  الظروف اليت يعيشها البدويف

ام حمدد وهذه التجمعات القبلية تكون نتيجة صالت القرابة أو عن طريق املصاهرة أو صلة الدم وختضع كلها لنظ

اجهة األول مظهر مادي يهدف إىل مو : جتماعي يهتم مبصلحة العامة أوًال وأخريًا تأخذ مظهريناِ كتنظيم «

القيم والعادات الظروف الصعبة القاهرة اليت تضمن هلا البقاء ومظهر ثاين يتمثل يف اجلانب املعنوي املتمثل يف 

ويويل  فالبدوي خيضع لقوانني وأعراف القبيلة )1(»تحام القبلي غنًما وغرًماِاللمستعد لتقّبل ذلك ا والتقاليد والبدوي

حافظت القبيلة على متاسك «قد جتعله متمسكا بعالقاته مع أفراد القبيلة ف جتماعية اليتالِ أمهية كبرية للروابط ا

مما يؤثر على  نتماءالباا يعرف بالوالء القبلي الذي يكفل الرتابط بني أفرادها، نتيجة القرابة أو الشعور مب اأفراده

 )2(.»تصرفات األفراد واجلماعات

سويد "طعام اجلائع يف وقت الشدة يقول وإغاثتهم امللهوف وإستجابتهم اِ وبسبب هذا يظهر تالحم أفراد القبيلة و 

  :بن أيب كاهل البشكري

  عـــــــــــــات مل جتـــــدور مشبعــــــيف ق           **وا       ـــــال أطعمــــــت مشـــــــوإذا هب

  .ا ترعــــذرى فيهــــــــــات الــــمن مسين            **ت     ـــــــب ملئـــــــاٍن كاجلوابيــــــوجف    

حرص كل  يظل الرباط الوثيق بينهما قائما، مازمان، الغين ألحدمها عن اآلخر و الفرد والقبيلة إذن طرفان متال

  )3(.»منهما عليه

  :البداوة كقيم -2

 دور كبري يف حتديد -كان هلا-لقد كان تأثري البيئة الصحراوية القاسية اليت نشء فيها اإلنسان البدوي   

فالبيئة البدوية هيمنت على مشاعر البدوي وتدخلت يف تكوينها وصياغتها «مالمح شخصيته اليت انفرد �ا

                                                           
  .397، 396صص علم االجتماع البدوي، : صالح الفوال -)1(
  .04صاجلزائر، ة والسلطة وا�تمع يف القبلي: مرقومة منصور -)2(
  .21الشعر اجلاهلي بني القبلية والذاتية، ص: إخالص فخري عمارة -)3(
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حسب ما تقتضيه، ودفعت به إىل حياة تنسجم مع ما تفرضه عليه فكان منفعال معها فعاداته وقيمه مصوغة على 

 )1(.»ائصه بني القبائل األخرىما قدمته تلك البيئة لذلك نراه منفردا يف بعض خص

ة فة، والعزّ نومن أخالق البدو األ«ارم األخالق والبسالة والشجاعة ولعل أهم ما ميز البدوي هو حتليه مبك

ار واجلرأة يف قول احلق والعفو عند املقدرة يثارة املستجري واإلوالصرب والكرم والعفة، والوفاء وإغاثة امللهوف وإج

قد كان البدو مضرب للمثيل يف حسن أخالقهم وشجاعتهم وكرمهم ف )2(»م ويفاخرون �اوالبدو حيفظون أنسا�

بل سنحاول أن نسلط الضوء على أمهها واليت كانت رمزًا خاًصا  ؛وغريها الكثري ولن نستطيع أن نوفيهم حقهم

  :بأصل البادية ومنها

  :الكرم -أ

وظروف العيش  وليد البيئة الصحراوية الصعبةله لقد كان الكرم قيمة متأصلة لدى أهل البادية، ولع  

ونرى العريب بطبعه مييل إىل «هاته البيئة   القاسية، فاإلنسان البدوي حاول أن يتأقلم معها مبا يتناسب مع قساوة

سط العرب وجمالسهم وقد مجعت العرب أخالق السيادة يف جمموعة من امكارم األخالق وما يعلي من شأنه يف أو 

ن البذل والعطاء أحوج ما يكون يف إكثر فيها املوت واهلالك واجلوع فمهها الكرم، وألن الصحراء ياخلصال كان أ

تلك الظروف، والبخل والقصور عن أداء الكرم خطيئة بل رذيلة ال يغفرها ا�تمع العريب فدخلت املبالغة يف الكرم 

 )3(.»عن أداؤها محاية النفس والعرض والدم

تها البيئة اليت لقن سمن الدرو  سوالضيافة در «مه حاول أن يلني قساوة الطبيعة وقيوإن البدوي بسلوكه   

وشظف حتت ثقل الصحراء زح اسية، فقد كان ا�تمع البدوي ير هم حياة الصحراء القفي لإلنسان فقد بعثتها

                                                           
  .20مظاهر البداوة يف الشعر اجلاهلي، ص: أمحد اسبيتان الشواورة -)1(
  .20املرجع نفسه، ص -)2(
عبد اهللا الرمحن فارسي، جامعة أيب بكر بلقايد : ، إشرافالقيم األخالقية يف الشعر اجلاهلي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت: فتح اهللا مغين -)3(

  .29م، ص2007/م2016تلمسان، اجلزائر، 
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إبله يف سنني القحط العيش وقلة املوارد فكان الغين بينهم يفضل على الفقري وكثريا ما كان األغنياء منهم يذبح 

  )1(.»ويطعمها ألبناء قبيلته

ولعل خوف البدوي على عرضه وشرفه كان أكثر من خوفه من أي شيء أخر، فكان سخي مع القريب   

رف الشخص الذي عوليس مهما لديه أن ي(...)  كان البدوي يؤثر ذويه على غريهم وخيصهم بفضله«والبعيد 

ري وتقدميه املعروف ال من أجل كسب جاه وإمنا حبا يف اخلري يقصده أو يعرفه ذلك الشخص فبدله اخل

 ) 2(.»والعطاء

فمن رحم «ما ذكرنا سابقا البيئة القاسية لقد تعلم البدوي الكرم وتلقنه عن مصدرين أساسيني أوهلما وك  

من مظاهر التعاون  اوهذا اخللق النبيل، ليكون مظهر  املعاناة يف تلك الصحراء الواسعة ولدت هذه القيمة اإلنسانية

ومن املالحظ أن أواين طبخهم كانت متيل التساع احلجم، وقد يكون ذلك إىل  (...)على ظروف احلياة القاسية 

 )3(.»اهتمام البدوي بالضيافة وكان اتساع أداة الطهي داللة على الكرم، وضيقها على البخل

هل خر لكرم أهل البادية، فكان وليد انتقال هذه القيمة من اآلباء إىل األبناء وأكثر ما وصى �ا أآلأما املصدر ا

  :، التزاما بوصية أبيه"األسود بن جعفر النهلسيت"قال  ،وجوب إكرام الضيف والسخاء يف العطاءبنيهم  البادية

  ائعُ ـــــــْأن جَ ـــــان ظمـــــاُر أيب يـَْنحـــــــــَوجَ            **  ي      ــــــــى به أبـــــــــف َوصــــــــرِي الضيـــــــوإّين ألُقْ 

  ازغُ ـــــي أم أْنَت نـــــــي الغـــــــر فالقـــــَأجمُ           **ا        ـــــــــرة استهـــــــــــــــــــان بن عامــــــــوال ليتجــــــفق

  )4(.عـــــــــــور َمطَالِ ـــــــــــــــــــُه إّن األمـــــــألْرشدت**                  اعِين ـــــــج أطَ ــــــــــن ثلــان بــــــــــــو أن تيحــــــــــول

..  

.  

                                                           
  .21صمظاهر البداوة يف الشعر اجلاهلي، : أمحد اسبيتان الشواورة -)1(
  .322م، ص1984دراسة يف الشعر اجلاهلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ط، : زكريا صيام -)2(
  .22اسبيتان الشواورة، مظاهر البداوة يف الشعر اجلاهلي، ص أمحد -)3(

 
  .22صمظاهر البداوة يف الشعر اجلاهلي،  أمحد اسبيتان الشواورة،: نقال عن -)4(
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  :الكرامة -ب.

وثيقا بأهل البادية، فالبدوي ميلؤه الشعور بكرامته الشخصية وتقدير ذاته، ودائما ما  اترتبط الكرامة ارتباطً 

إن «تكون عزة نفسه مقدمة على كل شيء، ألنه يعي جيدا أن أي تساهل منه سيجره إىل ماال حتمد عقباه 

هانة واثق بأن أية إ للرجل البدوي ذو إحساس مفرط بكرامته، ال يتحمل أن تناله أية إهانة مهما كانت تافهة إنه

هانة اإلعن التمادي يف كرب منها، فليس هناك قيود أو حدود تردع الناس أتافهة قد جتر وراءها إهانة 

  )1(.»عتداءالِ وا

ولعل اخلربة واحلنكة اليت اكتسبها البدوي يف التعامل مع غريه، هي اليت تؤول لنا صرامته وحرصه على أن   

إن البدوي سريع الغضب شديد «وقراراته مأخوذة بعني االعتبار يكون سيد نفسه يف كل املواقف وكلمته مسموعة 

تشاق سيفه ليضرب من يتجرأ ناِ حاال إىل يعمد  النقمة وقد جاءه ذلك من شدة إحساسه بكرامته الشخصية، فهو

حني ندرس تاريخ اجلاهلية جنده مملوء باملعارك الطاحنة واملنافرات الطويلة اليت حدثت جراء (...) عليه كائنا كان 

 )2(.»هذا اإلحساس املفرط بالكرامة والغضب الشديد عند البدوي

ة، بل يتعداه إىل حفظ كرامة اجلار والقبيلة  إن الشعور بتقدير الذات ال يتوقف عند حفظ الكرامة اخلاص  

كانت «عتداء لفظي أو جسدي على أحد أفراد القبيلة هو مساس وإنقاص من كرامة اجلماعة اِ ككل فأي 

جتماعية لدى الفارس البدوي الذي كان حريصا على أن الِ ااحملافظة على اجلار مظهر أخر من مظاهر البطولة 

أن تبقى فقد كان ا�تمع البدوي حريًصا على أال يُنتهك عرض اجلار، وعلى (...) حيمي الضعيف ويدافع عنه 

  )3(.»عتداء عليها، فقد كان من أكرم صفات البدوي يف كل مكان وزمانالِ اجلارة مصونة بعيدة عن ا

.  

                                                           
  .67م، ص1965، 1دراسة يف طبيعة ا�تمع العراقي، دار الورق للنشر، العراق، ط: علي الوردي -)1(
  .68، 67ص املرجع نفسه، -)2(
  .29، 28مظاهر البداوة يف الشعر اجلاهلي، ص: أمحد اسبيتان الشواورة -)3(
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  :والشجاعة الجرأة -ج   

من العيش قي القفار والرباري وبني وحوش الصحاري دون خوف  تكتسباِ عل صالبة قلوب أهل البادية ل  

مفخرة العريب وحياته شجاعته يلبسها وتلبسه سواء  « أو رهبة، وكأن حلرو�ا نصيب كبري يف شجاعة أهل البادية 

تمع بعيدين عن احلماية يعيشون يف العراء غري حمتمني كان غنيا أم فقريا، وذلك أن أهل البادية متفردون عن ا�

كلونه إىل سواهم، وإذا تقضينا حياة العريب وجدنا أن و وال ي بأسوار أو جدران فهم يقومون بالدفاع عن أنفسهم

الشجاعة ولدت معه وقد شب وكرب وهي تتمشى يف دمه، كيف ال وقد ترىب يف بيئة متتدح البطولة وحسن البالء 

 )1(.»أهوال احلروب وآالمهاوالصرب و 

ن جبان�ا، فالشجاعة صفة وهذا ما يفسر لنا جرأة أهل البادية وشجاعتهم فاملوت أهون عليهم من أن يكو   

ره عيب ودليل على اجلنب والضعف ظة الغضب فذلك يف نظإنه ال يرتدد أو يتلكأ يف حل«ة لرجو ليل الدالرجال 

اجلة خب أو القتل حاملا ختطر على ذهنه والفاتك هو الذي يسرع إىل الضر  ،ومن هنا جاء احرتامهم للرجل الفاتك

 )2(.»تأمره بذلك وكذلك البدوي

ولعل فخر أهل البادية بشجعان قبائلها، كان حافزا إضافيا يزيد من جرأ�م يف مواجهة كل التحديات   

 لتخلده أشعار وحكايا أهله الوت بطواألخطار دون خوف أو تراجع وال خيار له سوى أن يعيش بطال أو مي

وقد جعلت من مفاخر  اجلرأة والشجاعة اليت متثلت باملخاطرة وا�ازفة(...) جند يف حياة البدوي «هلم  اى رمز ويبق

تسم �ا معظم العرب ومن ذلك إالبداوة وصورة الشجاعة عند البدوي ليست جديدة يف الشعر العريب فهي صفة 

  :"ابن طفيل"قول 

  رعــــأبناء عامِر تُزجي كل ُخمت    **      م ـــترب ناُعوها بدت هلـــــى احلـــــإذ نـَعَ 

                                                           
  .34القيم األخالقية يف الشعر اجلاهلي، ص: فتح اهللا مغين -)1(
  .68دراسة يف طبيعة ا�تمع العراقي، ص: علي الوردي -)2(
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  )1( »جِ ـــهم يف ر وْ ـــون كأن القـــــحميُق**         ُة ـــابِغَ ـــــداُن شــــــــض واألبـــــم البيـــــعليه       

يسبب هلم سخوفهم أو تراجعهم  نألشيًئا  شجعان ال يدخلهم الضعف أو اجلنب، ال يهابونفالبدو   

أن يصون كرامته وأن حيميها، وحني تدور احلروب ما على صمأشد من املوت، لذا جند البدوي م إهانة هي عندهم

  .ضاربة ال ترتاجع حىت حتقق نصرها اجند أهل البادية أسودً 

  :البداوة كثقافة -3

لقد متيزت احلياة الثقافية البدوية عن غريها يف احلضر منذ الظهور األول هلذه الثنائية، حيث جند فيها   

حياة خمتلفة ومغايرة ملا يسود احلضر، فأهل البادية أقاموا ألنفسهم حضارة خاصة تتالءم مع طبيعة بيئتهم ومع 

ا أمام منظومة ثقافية ثرية بإرثها املختلف، والذي ال سلوكا�م وتركيبتهم الفكرية املختلفة، حيث أننا اليوم أصبحن

 تكوينها وصياغتها حسب ما تقتضيه فالبيئة البدوية هيمنت على مشاعر البدوي وتدخلت يف«لسواها  ينسب

ودفعت به إىل حياة تنسجم مع ما تفرضه عليه فكان منفعال معها، فعاداته وقيمه مصوغة على ما قدمته تلك 

 )2(.»اه منفردا يف بعض خصائصه بني القبائل األخرىالبيئة، ولذلك نر 

هذه احلضارة  ؛مسهاِ أن يؤسس لنفسه حضارة خاصة طبعت ب -وعن غري قصد- فالبدوي إذا استطاع  

ه حياته وفكره ا فضل كبري على البدوي يف توجيفالصحراء كان هل« قامت حتت ضغط البيئة الصحراوية القاسية 

على الرغم من ذلك تركت أثرا ال متحوه األيام من ذاكرة  - لكنها- وظروفوسلوكه وهي مكان وهي مكان 

نات أساسية يف صرح ببن الصحراء تقلب يف رمحها وانطلق منها يف تشييد حضارة الكون وإضافة لااإلنسان 

  )3(.»مشوخها وعطائها وتوجهها

                                                           
  .26مظاهر البداوة يف الشعر اجلاهلي، ص: أمحد اسبيتان الشواورة :نقال عن -)1(
  .27مظاهر البداوة يف الشعر اجلاهلي، ص: أمحد اسبيتان الشواورة -)2(
  .27، ص املرجع نفسه-)3(
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 يف تكوين شخصية كبري  فالبدوي وجد نفسه يف بيئة هلا ثقافة خاصة، هذه الثقافة اليت سامهت بقدر  

 هبيالفرد وا�تمع ويساهم كل منهما بنص يففي الثقافة يلتق(...) ا�تمع  فالفرد حامل للثقافة يف«الفرد البدوي 

 )1(.»فيها، فا�تمع يعلم الفرد الثقافة من خالل التنشئة االجتماعية

نطالقا اِ أل�ا مشلت خمتلف مناحي احلياة  -وإين أقول احلياة الثقافية–حلياة الثقافية البدوية متشبعة وألن ا  

  :وصوال إىل الفواصل الفكرية املميزة ألهل البادية وفيما يلي باسمن طريقة العيش املنفردة إىل العادات والتقاليد واللّ 

  : العادات والتقاليد -أ

و�ا يثبت النظام الرتاثي داخل العشرية املمتدة  تتميز البيئة البدوية بنظام ثابت من العادات والتقاليد، 

انتقل بعضها بالتسلسل من اآلباء إىل األحفاد وحوفظ عليها  حتصى  للبدو تقاليد وعادات كثرية أكثر من أن«

ح اإلخالل �ا وبعضها نشأ حبكم الضرورة القاهرة، من شظف العيش وضيقه، وقساوة كما لو كان شريعة ال يص

 )2(.»العيش فيهاالبادية ومرارة 

عليها يف البادية أنظمة حمرم جتاوزها، فال جرأة ألحد بأن  وعادة ما تكون هذه العادات والتقاليد املتفق  

ومتارس تلك األعراف والتقاليد ضغطا «ة حياته ليكسر أحد هذه األعراف خياطر بسمعته أو شرفه وأحيانا كثري 

زدراء والعقاب الِ ستخفاف واالِ التحرر منها وإال فإنه يعرض نفسه لجتماعيا على مجيع األفراد، فال يستطيع أحد اِ 

ستمرار اِ أحيانا والنبذ أحيانا أخرى ورمبا يضطر إىل اهلروب خارج العشرية أو القبيلة وهذا النمط الثابت أدى إىل 

 )3(.»عادات وقيم وبقائها على ما هي عليه، منذ ما قبل اإلسالم حىت عصرنا احلايل

                                                           
حجيج اجلنيد، جامعة : العادات االجتماعية والتقاليد يف الوسط احلضري بني التقليد واحلداثة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، إشراف: فايزة إسعد -)1(

  .57م، ص2012/م2011وهران، اجلزائر، 
  .19ان الشواورة، مظاهر البداوة يف الشعر اجلاهلي، صتبيأمحد اس -)2(
  .19ص ،املرجع نفسه -)3(
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متفرًدا ال حيكمه قانون وال سلطة، سوى قانون األعراف والتقاليد ألنه  اا جند البدوي خمتلفً وهلذا فإنن  

ونظرا لتميز البدو والبداوة فقد أشارت العديد من الدراسات إىل «ته من البيئة الصحراوية الصعبة يستمد قوته ورمزي

 )1(.»ه وعاداته وتقاليدهثارت بصفات معينة، فالبدوي يعتز ب تصافهماِ ضرورة التعامل معها بطريقة خمتلفة ال 

  :اللباس -ب

لقد كان لباس البدوي من إنتاج الطبيعة سواء أكان من ورق األشجار أو جلد احليوانات، وألن حياة 

حاجاته، فكان البادية كانت بسيطة ال تعتمد على أدوات معقدة، كان عليه أي يهتدي للطبيعة ليليب خمتلف 

من أهم األلبسة اليت ختتص مبلبس «ع لباس بدائي يرتديه صنجلدها لي اء ويتخذ صوفها أوذيصطاد احليوانات كغ

 )2(.»حلفظه صاحبه وصيانته جسدهوقيل مسي اإلزار إزار (...) حفة البدوي يف العصر اجلاهلي اإلزار وهو املل

ه مميزا ومنفرًدا وهذا ما جعل تباطا وثيقا بالبيئةباس أيضا مظهر من مظاهر الثقافة البدوية، وهو مرتبط ار لفال  

أهم مظهر مييز اإلنسان البدوي هو اللباس إذ ختتلف مظاهر املالبس يف ا�تمعات وكل جمتمع له طابع خاص «

كما يشري إىل املكانة االجتماعية والدينية للشخص   - يف امللبس وتتحدد كيفية وشكل امللبس تبًعا لالستخدامات

فالرتاث الثقايف (...) من استخدام رجال البدو الّلثام   ميارسها الفرد فهناك مثًال معىنهنة اليتأو نوع امل

 )3(.»للمجتمعات البدوية يعكس جبالء كفاح اإلنسان وجهوده من أجل إشباع حاجاته البشرية

  :الزينة -ج

والتجميل يف حماولة إلبراز مفاتنها ب التزيني حيت خلقت عليها األنثى، متيل إىل إن الفطرة اإلنسانية ال

ري�ا يف احلضر يف استخدام خمتلف أدوات الزينة، وقد كانت نساء البادية ظومل ختتلف املرأة البدوية على ن وحماسنها

ومل يقتصر «تلف أنواع احللي من ذهب وفضة مجاهلن، فكن يعتمدن على خم يتسابقن فيما بينهم يف استعراض

                                                           
  .273بناء ا�تمع التقليدي، ص: لغرييب نسيمة -)1(
  .71اجلاهلي، صمظاهر البداوة وصورها يف الشعر : أمحد اسبيتان الشواورة -)2(
  .294بناء ا�تمع التقليدي، ص: لغرييب نسيمة -)3(
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دخروه للمقايضة يف البيع اِ ن النساء أو بل كان البدو ممن اهتموا بالذهب أيضا، إما لتزيّ الذهب على أهل احلضر 

هتمام البدوي نساء اِ  من احلضر، ولكنه كان حاضرا يف والشراء، ولكن ال ندعي هنا أنه كان يشكل أكرب

  .وتأيت الفضة يف املرتبة الثانية برغم من أ�ا أقل تكلفة )1(»ورجاال

ستحضار مالبس البدوي فإن البساطة كذلك اِ وعند « : كالعطر واحلناء والوشم  أخر لزينة وهناك مظاهر   

 - خاصة النساء- أ�م مل يكونوا مهتمني مبالبسهمأكثر ما مييز مالبسهم للنساء والرجال مًعا، وهذا ال يعين 

كن من املالحظ على ول ن، وكذلك أدوات الزينة املختلفةفكانت النساء تبحث عن املالبس اليت تبدي مجاهل

ما مييز ما  خنفاض التكاليف من أبرزاِ مالبسهن وزينتهن أ�ا كانت تراعي البيئة اليت حتتضن نساء البادية فالبساطة و 

 )2(.»يلبسن من تلك املالبس

  :الفواصل الفكرية -د

كثريا على حفظ خمتلف ما إن ما مييز الثقافة الفكرية البدوية كان وال يزال مسة املشافهة فقد كانوا يعولون    

فقد كانت املشافهة السمة الغالبة «جتود �م قرائحهم من فنون القول املختلف من شعر وأمثال وغناء وغريهم،

املقام األول يف فكره أو حصيلته الذهنية على ذاكرته وذلك لعدم وجود  يعول البدوي يف«على الثقافة البدوية 

سرتجاعه عند الضرورة، كما أن جهله بالكتابة غالبا يكون له األثر البالغ يف اِ  حافظة بديلة هلا يقيد فيها ما يريد

  )3(.»هتمامه خاصة يف جمال الشعر واملثالاِ تنمية ذاكرته وتوسيعها لتخزن أكرب قدر من 

هية الصحراوية على الرغم من أ�م كانوا قوما يف قول وحفظ خمتلف الثقافات الشففقد برع البدوي   

ون ال يعرفون القراءة فيما عدا أبناء املشايخ واألمراء فإن األكثرية الساحقة من البدو وأميّ « والكتابةجاهلني للقراءة 

ونه والكتابة، وهذا ال يعين أ�م جهلة أو أغبياء، فإن عندهم ذكاء فطريا وهم يتعلمون من جمالس الكبار ما يسمع

                                                           
  .83مظاهر البداوة يف الشعر اجلاهلي، ص: أمحد اسبيتان الشواورة-)1(
  .87املرجع نفسه، ص -)2(
د س، عاقلة، جامعة أم درمان،السودان،سيد أبو إدريس أبو :كرة لنيل درجة املاجستري، إشرافمذ أثر البداوة يف شعر العباسي،: عمر حممد عبد اهللا -)3(

  .12ص
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والقصائد واألغاين وما إىل ذلك من املعارف يتعلمو�ا يروون القصص واألخبار والنوادر  من مشاخيهم وكبارهم

 )1(.»بالتواتر

إىل  -ومنها الكثري وعربت عصور خمتلفة،عرب األجيال،اليت تناقلت هية الشفوهذا ما يفسر لنا ثراء الثقافة   

ولقد أثبتت ذلك الدراسات احلديثة اليت أوضحت أن الشعوب البدائية أحد ذاكرة من « وصلت إىل يومنا هذاأن 

عتماد املتحضر على بعض الوسائل احلديثة حلفظ بعض أهم أو معظم ما يريد الِ الشعوب املتحضرة ويعزى ذلك 

يف صدور  مجعاستحضاره عاجًال كان أم أجال، وأكرب دليل على ذلك أن أهل القرآن الكرمي واحلديث النبوي 

 )2(.»الصحابة الذين كانوا يف األصل بادية

ورمبا يرجع «:بقوهلمالقاسية لبيئة البدوية اإىل ي على ذاكرته بدرجة أوىل عتماد البدو اِ ويفسر بعض الدارسني 

هتمامه كان مقصورا على بعض اجلوانب املتعلقة حبياته يف البادية، وذلك اِ عتماد البدوي على ذاكرته إىل أن اِ 

  )3(.»الذي يقوم على الرعي، خبالف احلياة يف املدينة واحلضر شفها على سبل العيو هذه احلياة ووق لضيق

  :الغناء في حياة البدو -هـــ.

هتدائه إىل اِ كانت السبب الرئيسي يف   ،ن البدوياليت يعيشها اإلنسا لعل حياة التنقل والرتحال الدائم  

عاش طول «فالبدوي  ة الصحراوية القاسيةالغناء يف حماولة منه لتحقيق من عناء ومسبقة الرتحال يف البيئو حال الرت 

زوح منه إىل مكان أخر حياته متنقال مرحتال، ال يكاد يستقر به مقام يف جانب من األرض حىت يضطر إىل الن

 )4(.»شقةراء يف أنه كان يلقى يف رحالته هذه كثريا من التعب واملموال (...) 

                                                           
   )PDF(.http://hekmach.org 17/04/2019 :املوقع اإللكرتوين    .167ص البدو والبداوة يف كتابات من لبنان،: ميشال حجا -)1(
  .12أثر البداوة يف شعر العباسي، ص:  عمر حممد عبد اهللا -)2(
  .12املرجع نفسه، ص -)3(
  .69الشعر اجلاهلي، ص: زكريا صيام -)4(
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فهو يف أسفاره مرحتال ناقته وبعريه، أو فرسه أو مرتجًال يقود «اة الصعبة دفعت البدوي للغناء هذه احلي  

ويرى مواشيه وقد مة وملل وإعياء آوأضناه التعب ينظر حواليه يف س مواشيه أو يسوقها وقد قست عليه الطبيعة

 )1(.»بله إال أن يرفع صوته بالغناءإلد أمامه متنفسا لوجده وتنشيطا يف مشيها فال جي  تقلاثأضناها النصب فت

عة اء النفس والروح ألهل البادية فكان متنفسهم، الذي جيدون راحة ومتذأي أن الغناء كان مبثابة غ  

ترى؟ وهذا ما جييبنا  وكيف اهتدوا إليه يا الغناء؟، ولعل ما يدعون للتساؤل عنه هو كيف تعلم أهل البادية برتديده

م والرتمن، تعلمه من جنني علم يف البيئة احمليطة به التغنّ ت« للبيئة البدوية بقوهلم أن البدويعنه جمموعة من الدارسني 

اإلبل وأطيط الرحال، ورغاء الشاه، وصهيل الفرس وخرير املاء وهزمي الرعد وتناوح الرياح وزئري األسد وعواء الذئب 

والبد له أن حياكيها بلغته وأن يزيدها مبضي الزمن وتنسيقا وتنعيما (...) يد البالبل واحلمائم ونباح الكلب وتغر 

كربته إذا أثقلته احلياة ا عن نشوته إذا أنشئ، وينفس �ا  وتنظيما، مث يصري التنغيم والتطريب عنده هواية يعرب �

 )2(.»�مومها وأكدرها

فاإلنسان البدوي إذن كان ابن بيئته بامتياز، حبيث أنه كان حياكي األصوات املوجودة حوله وأنشئ نغم   

موسيقي كان سنده يف حله وترحاله، وما جيب اإلشارة إليه أيضا هو أن الغناء مل يقتصر على الرجال فقط بل  

وتر�ا من كل أنواع ...البادية العربية وإذا فقد شهدت «العنان ألصوا�ن لينافسن الرجال  كانت النسوة تطلقن

ولون واشرتك فيه الرجال والنساء احلرائر منهن اجلواري وعربوا به عن كل ما حتتاج به مشاعرهم من مسرات 

  )3(.»وأحزان

.  

.. 

                                                           
  .69صالشعر اجلاهلي،  : زكريا صيام -)1(
  .69املرجع نفسه، ص -)2(
  .73ص، املرجع نفسه -)3(
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  :داء في أغاني البدوحال -.

حلاجتهم له يف احلداء أحد ضروب الغناء الذي مييز البيئة البدائية فقد تغنوا كثريا �ذا النوع من الغناء يعد   

يف ترجيعه  خذيأ للعريب مصادفة وأن أول من أويذهب بعض الدارسني إىل أن احلداء قد �«حيا�م اليومية، 

يقول وايداه، وايداه وكان من أحسن  حملوه وهويده ف فانكسرتبن عدنان حني سقط عن بعريه  ذمضرين معا

 )1(.»ت يف السريخلق اهللا تعاىل صوتا وجرسا، فأصغت إليه اإلبل وجدّ 

ه نبو ينذفإ�م «كثر األمر، يف املناسبات احلزينة داء عن غريه من ضروب الغناء أنه يقال أولعل ما مييز احلُ   

فالندب والرثاء واألنني والتوجع هي ضروب من  نأشجابه موتاهم ويرثون قتالهم ويعربون عما يناهلم من أمل و 

  )2(.»الغناء وإن تواضع الناس على تسميتها بأمساء أخرى

  :أغاني الصيد والحرب -.

تلف مناحي حياة اإلنسان بيئة طبيعية كان البد من أن يتشارك الغناء مع خميف وألن حياة البدوي كانت 

التأثري السحري مكانا فسيحا يف حياة  وتأخذ أن يف الصيد واحلروب ذات« حروبه وصيده وغريها لالبدوي ك

العربية  ولكن العقيدة بأن مثل هذه األغاين ميكن أن تضمن الظفر باملراد تالشت متاما يف اجلزيرة ،األمم البدائية

ارسونه لالستفادة من لب على أن الصيد مل يكن رياضة ومتعة عند البدو وإمنا كانوا مياغأمام الفخر بالنجاح وال

 )3(.»الصيد يف التغلب على خشونة احلياة

ومل خيتلف البدوي يف الرتمن والتغين يف حياته البسيطة بكل جوانبها ويف أعياده وموامسه ومسره وفرحه   

  .فكان الغناء الصديق املؤنس له يف حّله وترحاله وانتصاره وحىت أحزانه

. 

                                                           
  .70ص، الشعر اجلاهلي : زكريا صيام-)1(
  .71املرجع نفسه، ص -)2(
  .48هـــ، ص1119، 1احلليم النجار، دار املعارف، القاهرة، مصر، طعبد : ، تر1تاريخ األدب العريب، ج: كارل بروكلمان  -)3(
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  :الشعر عند البدو - و.

لعل البيئة اليت نشء فيها اإلنسان البدوي هي اليت ساعدته يف نقل هذا املخزون الثقايف املختلف، فقد  

فجرت قرحيته  محل على عاتقه مسؤولية التعريف ببيئته الصحراوية القاسية ونقل أدق تفاصيلها، هذه البيئة اليت

أقصوا إىل القرار العميق من وعيهم كل ما كان  لوا لواء فن الشعر قدمحفإن البدو هم من « ليبدع يف قول الشعر

ميكن أن يـَُفلَّ عزميتهم يف الكفاح املرير لضمان مقومات احلياة يف الصحاري والقفار، فهم مارسوا أيضا فن وصف 

 )1(.»احليوان والطبيعة الذي كان عند أسالفهم

 مالئم لطبيعة البيئة الصحراويةو  ولقد سار الشعر البدوي نفس منحى الغناء انطالقا من أنه جاء مناسب  

 أثرت يف حيا�م الصاخبة الصارخة نستطيع أن حنكم بأن بيئتهم قد« "عبد العظيم علي قناوي"ول األستاذ يق

وصف، وصوروها  عنطفئ هليبتها، فلونت شعرهم مبا يالءم هذه احلياة فوصفوها أمجاليت ال يستقر هلا قرار، وال ي

 )2(.»أحكم تصوير

شعار العرب ناطقة بشدة حبهم أو «حبه هلا وتعلقه �ا من خالل شعره كان لسان بيئته، يرتجم   فالبدوي  

 )3(.»ج البدوي إىل احلضر قال الشعر حسرة على الصحراء ورماهلا وهضا�اخر إذا لبيئتهم وهيامهم �ا ف

  :موضوعات الشعر البدوي -

  :محاكاة الطبيعة -1

مل يكن اإلنسان البدوي ناكرا لفضل البيئة الصحراوية عليه، فكان حياكي هذه الطبيعة بسهوهلا وجباهلا 

أما موضوعات حماكاة العرب «فتخار �ا الِ يف وصف مجال بيئته واورماهلا وخريها الكثري، وقد تفنن البدوي 

                                                           
  .55كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب، ص  -)1(
  .50زكريا صيام، الشعر اجلاهلي، ص -)2(
  .50املرجع نفسه، ص -)3(
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وأمطارها وأنوائها، واألرض بسهوهلا وجباهلا  للطبيعة يف حيا�م الصحراوية فكانت السماء بكواكبها وبرقها ورعدها

 )1(.»رسة وأطالهلااووديا�ا وهضا�ا ورماهلا ونبا�ا وعيو�ا وأبارها وديار احملبوبة الد

ا وأنواع اخلمر وألوانه ومل يغادروا شيئا �فصوروا موائد الشراب وأدوا«كما حاكوا ديارهم وجمالس أنسهم   

  )2(.»ليه مناظرهم الشعري فأتوا لنا بالعجب العجابمن مظاهر الطبيعة إال سلطوا ع

أول من استوقف  "مرؤ القيسا"فـــ فقد كانت الطبيعة مصدر إهلام الشعراء مستوحني منها صور اجلمال   

  : يف وصف الطلل "امرؤ القيس"يقول  ،لطلولا

  َكَخـــــــــــطــِّ الزبــــــــــــــــور يف العسيـــب اليمـــــــاين          **    ملــــــــْن طلــــــٌل أبصـــــــــرتُه فشجـــــــــــــــــاين              

  )3(ـــــاِيل ــــَـ اخل ـــــرِ صْ العَ  يف منْ  ــــنَ مَ عُ يَـ  ــــلْ وهَـ         **         ـــــــاِيل البَ  ــــلُ لَ ــــا الطَ ا أيهَ احً بَ صَ  ـــــمْ عَ  أالَ : ويقول

  :في وصف حيوانات البادية -2

للحيوان يف مأكله وملبسه وتنقله يف أثناء حله وترحاله كان له األثر البالغ يف قوله  لعل حاجة البدوي  

فتناولوا يف  كما صوروا أسباب التنقل والرتحال«ها وال كال�اعش الصحراء وال ضباالشعر فيه فلم يستثىن ال وحو 

فوصفوا ذئا�ا ..) (.ذي شاهدوه شعرهم الناقة والفرس وبقر الوحش والكالب والغزالن وسائر أنواع احليوان ال

   )4(.»شاش األرض وهوامهاخوادحها و لسارحة، كما وصفوا جوارح الطري وصها اءباظالعاوية، و 

لصديق دربه األول وحامل  بوفائهالبدوي بأنه إنسان ويف لبيئته، وهذا ما جتسد لنا فعًال  ىويعرف عل  

ومل يكن حيوان الوحش هو الذي برز إىل «اإلبل يقول الشعر أكثر الشيء يف  أسفاره يف حله وترحاله، فقد كان

ب أن نضع نصب أعيننا أمهية اإلبل املرتبة األوىل من اهتمام الشاعر وإمنا هو حيوان ركوبه ومرعاه، وهو اجلمل وجي

                                                           
  .50الشعر اجلاهلي، ص: زكريا صيام -)1(
  .50املرجع نفسه، ص -)2(
  .60، 59م، صص2004/هـــ  1425،  ،2، بريوت، لبنان، طاملعرفةمصطفى عبد الشايف، دار : القيس حتقيق ديوان امرئ: ئ القيسامر  -)3(
  .50الشعر اجلاهلي، ص: زكريا صيام -)4(
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للعريب من حيث أول مصدر وأمهه لضرورات حياته، ومن حيث هي الرفيق الذي ال يعرف امللل والكلل يف رحالته 

  )1(.»اليت ال�اية هلا يف القفار والرباري

للطريق للناقة وقطعها  "األعشى"فقد أخذت حيوانات البادية قسطا أوفر من التصوير ومن ذلك تصوير   

  :وكأ�ا تلتهم اآلكام وتغتال الفجاج

  ـــرُع اإل َكامـــــــــــــــــَا َــــ تـــْــ على العـــــــــــّالِت جت      **  َن حطّـــــــــــــــت       ــــــــات ونـَيْ مثا اآلــــــــإذا م

    ) 2(ـــــا ـــوتغتاهلــــــــــــــ عَ ـــــــــــــــا جَـ ــــــــــــــــــــــــأيت الفِ نــــــــ نِ       **ــــــا         ــــــــــــــــــجَ ــراٍة اهلِ ـــبنــــــــاجيـــــــــــــــــــة من ســــــ      

   :في وصف غاراتهم وأسلحتهم -3

كما مل يتخلف البدوي عن حماكاة حروبه وغاراته وأسلحته، ومل ينسوا أن يصفوا حيا�م يف جدهم   

: وإقامتهم وسلمهم، وحر�م وأن يصفوا أدوات احلرب كالسيف والرماح والفرس والقوس والسهم وضغنهموهلوهم 

من أهل البادية لشجاعتهم وبسالتهم يف الدفاع من أي عدو خارجي ولكن  اكبري   اوكانت احلرب حتوز اهتمام« 

يف م األدوار احلروب كانت يف بعض األحيان تكاد تستأثر بكل تفكري البدو، ولذلك لعبت دورا من أه

فالبدو يعدون «سيف واللسانالأي أن حرو�م كانت ب ،فقد كانت موضوًعا أساسيا يف أشعارهم )3(»عارهمشأ

اللسان من أهم أسلحتهم يف احلروب ولعلهم يعدونه أحيانا أمضى وأشد وقًعا من السيف، فهم يقاتلون بألسنتهم 

وقد كان الشاعر البدوي  ،)4( »ال السالحني مًعا يف أن واحدأحيانا وبسيوفهم أحيانا أخرى وكثريا ما يتحاربون بك

حرتام الذي حيضى به الفارس املقاتل فكالمها يدافعان عن القبيلة والفرق الِ يف قومه ملًكا حيضى بنفس التقدير وا

  .بينهما يف نوع السالح

                                                           
  .55تاريخ األدب العريب، ص: مانكارل بروكل  -)1(
  .  18م، ص1960حممد حسني، مكتبة األدب، د ب، د ط، : ديوان األعشى الكبري، حتقيق: األعشى -)2(
  .49تاريخ األدب العريب، ص: مانكارل بروكل-)3(
  .73دراسة يف طبيعة ا�تمع العراقي، ص: علي الوردي -)4(
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للفخر والفروسية وسجل للحروب وأدوات  فالبداوة رمز للشدة والبأس والفروسية والشعر اجلاهلي سجل

وداللة على اإلقدام يف احلروب يقول  هذه احلروب، فأهل البداوة حريصني على إتقان السالح كمصدر للهيبة

  :"عنرتة بن شداد"

  اوادَ ـــــــــــــالسو ـــــــــــمتحُ  يِ ــــــــــــائلــــــــــــخص ضُ ــــــــــوبي**           ي دِ ـــــــــــــجل وادِ ـــــــــــــــي بسدَ ـــــــــــع الِين رُ ــــــــيّ عَ تُـ 

  ارادَ ــــــــــــــــــــوالط ةَ ـــــــــــــــــالوقيع رَ ــــــــــــــــحض نْ ـــــــــــــــوم**           ايلِ ــــــــــــفع عنْ  كِ ـــــــــقوم لَ ــــــــــا عبـــــــــــــي يِ ــــــــــسل

  اادَ ـــــــــــــــالصع رِ ـــــــــــــــالسما ــــــــــــــــــــَـ كفها  زُ ــــــــــــــــــــ� **            ويلِ ــــــــــــــــــح الُ ـــــــــــــــــــواألبط ربُ ــــــــــــــاحل وردتْ 

    )1(اادَ ـــــــــــــــــاتق دُ ـــــــــــــــــــقـــــــــــــتت ربِ ـــــــــــــــــــــــــاحل ارُ ــــــــــــــــــــــــــــنَ وَ **        ا      ــــــــــَـــ ايــــــــــــــاملن رِ ـــــــــــــــحب يتِ ـــــــــــــــــــمبهج تُ ــــــــــــوخض   

فلم يدعوا مما يقع يف «وحتدث عنه حبا وتعلقا بصحرائه  فالبدوي إذا مل يرتك شيًئا متعلًقا ببيئته إال  

إال ذكروه وشكوا منه ضرا ومل يروا من بأسائها  يًئا إال حتدثوا عنه، وأشادوا بهم أو حتت مسعهم وبصرهم شحميطه

  )2(.»فخلدوا بشعرهم بيئتهم وأبقوه على الدهر صورة حليا�م هي أصدق سفر للمؤرخني وأدق سجل للباحثني

شعر البدو وأغانيهم لفهم طريقة عيش  فالباحثون اليوم أثناء دراستهم للبيئة البدوية يعتمدون كثريا على

ستطعنا اليوم أن نكون يف اهلا ولوال هذا املوروث الثقايف ملا  اوُمبِسطً  االبدو من خمتلف النواحي ألنه جاء ُمرتِمجً 

املتواصل يف القفار  هصورة ما حدث منذ زمن طويل، ولعل اإلنسان البدوي اختار الغناء ليخفف به عناء ترحال

  .ختار الشعر كي يكون شاهد على عرق احلضارة البدوية رغم بساطتها وقساو�ااوالرباري و 

  األمير عبد القادر والبادية :الثاث

ة، متمسكة باهلوية الفرنسي حتيا حياة البداوة، يف ظل ثقافة عربية أصيل ستعمارالِ اكانت اجلزائر قبل جميء 

وتشبع بالثقافة البدوية حيث ربط العريب بالبادية عند رده على اجلنرال  "األمري عبد القادر"ل �العربية، إذ 

                                                           

 
  .29م، ص1893، 4، بريوت، لبنان، طاآلدابديوان عنرت، مطبعة : عنرتة بن شداد -)1(
  .51الشعر اجلاهلي، ص: زكريا صيام -)2(
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وهو ما يكشف  )1(»فإذا كان السمك صاحب البحر، فإن العريب سيظل كذلك صاحب البادية«:بقوله "كلوزيل"

العالقة املتينة بني العيش يف البادية واملتتبع حلياة األمري عبد القادر تستوقفه هذه البداية عن عالقة بني األمري و  ذمن

   .األمري والبادية

  :التنشئة البدوية -1

ايل جبال معسكر بعيدة نة مبعسكر هذه القرية البسيطة املتواجدة يف أعطيقاللد األمري عبد القادر يف قرية و 

وأعرافها وتقاليدها  تلك البيئة اليت ترتبط يف خياهلا ومواجدها« دن يف كنف أسرة عريقة وحمافظةلتمعن حياة ا

بالبيئة العذرية تلك البيئة اليت عاش فيها أسالفه من بين عذرة يف اجلزيرة العربية عصر بن أمية، فكان حريًا أن يتأثر 

فقد نشأ األمري يف الطبيعة ومتتع مبناظر البادية  )2(» بشيء مما حتفل به تلك التقاليد من حنني إىل مواطن احلجاز

غري  "جةو محد خسيدي أ"الدين للدراسة يف مدرسة يسريها أرسله أبوه حمي « وامتدادا�ا إىل أن بأوديتها وأشجارها

عتاد افهذا يدل على أن األمري عبد القادر [  أن عبد القادر نفر من أسلوب الدراسة بقدر نفوره من حياة وهران

 )3( .»فلم يستقر أكثر من سنة ليعود بعدها إىل القيطنة] البدوية يف قريته القيطنة وتعلق �ا

، ومع يعندما عاد األمري عبد القادر إىل قريته أصبحت تستهويه حياة القرية وأخذ يرتبط حبياة البدو 

شتد األمري عبد القادر وبدأت مظاهر القوة تبدو عليه جلّية وبرزت مواهبه ولعل أول ما اكتمال بنيته اجلسدية ا 

، وأتقن صيد )الصّيد(فقد كانت متعته يف ممارسة هوايته املفضلة « إتقان فن الصيد  "األمري عبد القادر"به هّتم ا

ي والنسر، ومل يكن يف رحلة الصّيد مييل إىل تلك التظاهرات الفخمة اليت كان يعتمدها  الباز والغزال واخلنزير الربّ 

حىت إذا ما حقق هدفه عاد من رحلته ) ر الّربياخلنزي(املفضل  ، فيتوغل يف أعماق الغابة حبثًا عن صيده)األجواد(

                                                           
  .57م، ص1975اجلزائر يف مؤلفات الّرحاليني األملان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، د ط، : أبو العيد دودو -)1(
  .74،75، صص-مدخل إىل حتليل اخلطاب الشعري يف حمطة املباحث-األمري عبد القادر : عشرايتسليمان -)2(
  .20،21صصم، 1986، 2، د ب، طفاساألمري عبد القادر اجلزائري، أم الن: العسليبّسام  -)3(
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فرغم أن الصيد كان موهبة فطرية عند األمري عبد القادر  )1(»الرياضية ليعزل نفسه للدراسة حبيوية والتفرغ للعبادة

أو الصحراء  إىل أ�ا أكسبته جرأة وشجاعة بارزة، فالعرب ومنذ القدم اشتهرت بالصّيد وال �اب حيوانات الغابة

  .ائه ويعتربها مفخرة وتدريًبا جسديًا وفكرياذبدوي يستغل موجودات الطبيعة يف غفال

وأفضل األعياد الشعبية عند األمري عبد القادر وسم املواشي حيث ختتلط مئات اجلمال والبغال احملّملة    

نريان التخييم هذا  بار ويتصاعد دخانوختييم اجلموع يف السهل إىل مّد البصر، يعّج من حوهلا الغ(...) باحللف 

ب األمري عبد القادر حيث أدرك العادات وكل مفاهيم العرب حول اخليول وتعلم بيطرة اخليل ذاجلو كان جيت

 )2( .نعاهلاأو 

فقد تشّبع األمري مبظاهر « تعرب عن حياة بدوية أصيلة  "األمري عبد القادر" يكل هذه املظاهر اليت تستهو   

هذه املغامرات العنيفة اليت �ز  نعكست بصفاء يف روحه وأفكاره إناأوديتها مسالكها أشجارها وامتدادا�ا 

 )3(.»إىل مالقاة األشّد جّدية يف العرب فالصّيد هو مدرسة الغاراتطاقات البدن والعقل مًعا تعد اجلواد 

  :بين األمير عبد القادر والبادية -2

  :البساطة -أ

فقد كان األمري عبد القادر كساؤه «من أهم خصائص الشخصية البدوية البساطة والبعد عن التكلف 

بسيط وصرًحيا وليس سوى سالحه يظهر الزينة، بندقية مرّصعة بالفضة ومسدس باجلواهر وسيفه يف غمٍد من 

 )4(.»فضة

                                                           
  .21األمري عبد القادر اجلزائري، ص: بّسام العسلي -)1(
  .83م، ص2009النشر واإلشهار، اجلزائر، د ط، لالتصال و عبد القادر اجلزائري، املؤسسة الوطنية : برونو إتيني: ينظر -)2(
  .41سية للنشر، تونس، د ط، د س، صبو القاسم سعد اهللا، الدار التونأ: حياة األمري عبد القادر، تر: تشرشل شارل هنرى -)3(
  .42، صم2009، 1األمري عبد القادر رائد الشعر العريب احلديث، منشورات دار األديب، اجلزائر، ط: بشري بوجيرةحممد  -)4(
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فثيابه فإ�ا يف منتهى البساطة ومن « وسائل الراحة  متالكه لقصر فيه كلافاألمري عبد القادر حيب البساطة رغم 

الصعب معرفته بني مجع غفري من العرب فحياة األمري بسيطة كثيابه، فهو يسكن منذ أن هدم قصره يف معسكر 

  )1(.»خيمة عادية ال يرتكها، وطعامه زهيد، وال خيشى األمري اجلوع وال التعب

اخليمة اليت كان يقيم فيها األمري كل ما فيها يف غاية «ىت يدل على مسو أخالق األمري ح وهذا وإن ذل

  )2(.»حاليا معروضة يف متحف قرب باريس فاخرة أو أرائك من حرير وهذه اخليمة البساطة فال وجود لزرايب

  :القبيلة عند األمير عبد القادر -ب

وهي من أمنت الروابط اليت يتعلق �ا الفرد فهي متثل  ينتماء احلقيقي لإلنسان البدو الِ ا تشكل القبيلة

حال قبيلته  لسانع عليها بكامل قواه والشاعر نتمائه وحيس بالوالء القبلي هلا مما ينعكس على سلوكاته ويدافاِ 

نه شأن كل الشعراء العرب الذين سبقوه يف مدح أقوامهم واإلشادة أفاألمري ش«فاألمري مل خيرج عن هذا املسار

كما يفتخر بفقه عشريته وحرص على إظهارها (...) نتصارا�م فاألمري يفتخر بأجداده وآباءه اِ فاخرهم وتعظيم مب

بأحسن صورة وأجالها يف ذلك ا�تمع، وكلما رفع من شأن عشريته رفع من قدره وشأنه ألنه زعيم هذه 

 )3(.»العشرية

  :الفروسية عند األمير عبد القادر -3

اخليل أكرب دليل على شجاعة وقوة اإلنسان البدوي يعكس مدى قدرته على حتمل الصعاب وهو رمز : الخيل -أ

للفروسية والبطولة حيث نلحظ تعلق األمري بفرسه ومدحه له خالل احلروب مشا�ا مدح عنرتة بن شداد لفرسه  

سلم أو يف احلرب، لكن ظهوره يف ظهر الفرس مالزًما لألمري عبد القادر يف مواضع عديدة، سواء كان ذلك يف ال«

                                                           
  .35لني األملان، صأبو العيد دودو، اجلزائر يف مؤلفات الرحا -)1(
م، 2008والنشر واإلشهار، اجلزائر، د ط،  لالتصالحممد حيياتن، املؤسسة الوطنية : األمري عبد القادر فارس اإلميان، تر: حممد الشريف السحلي -)2(

  .140ص
، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية، -األمري عبد القادر منوذجا-صورة الزعيم يف اخلطاب الشعري اجلزائري احلديث: وآخرون بومجعة بوبعيو -)3(

  .69م، ص2012اجلزائر، د ط، 
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هذا يكشف مكانة الفرس يف قلب األمري  (...) قادر لااألمري عبد  نفسأوقات احلرب كان أقوى وأجلى يف 

حىت أصبح يضرب به فاألمري منذ بلوغه سن السابعة عشر أتقن ركوب اخليل  )1(»كفارس وكشاعر يف الوقت ذاته

أو  الفرس، مث يقفز إىل اجلانب األخرإنه يلمس كتف فرسه بصدره، ويضع إحدى يديه على ظهر «املثل يف ذلك 

نه يدفع الفرس إىل أكرب سرعة ممكنة، مث ينزع قدميه من الركاب ويقف على السرج ويطلق النار على هدفه بدقة أ

فات على قائمتيه اخللفيتني بينما عجيبة، وبلمسته اخلفيفة املاهرة يثىن الفرس العريب املدرب ركبتيه، ميشى مسا

 )2(.»تضرب قائمتاه األماميتان يف اهلواء أو يلوح ويقفز �ما كالغزال

أن يعيش األمري كفارس مثل الفرسان العرب من أسالفه خالل احلروب مثل عنرتة بن  فقد شاءت األقدار

  .رب ضد املستعمر من جهة أخرىشداد كان نتيجة للبيئة العريقة احملافظة على رموز اهلوية العربية واحل

  :الصحراء -ب

ين ستعمار الفرنسي تلبيًتا لواجبه الوطاالِ فرتة حامسة من تاريخ اجلزائر متثلت يف  "األمري عبد القادر"عايش 

نتصار على عبد الِ كيف ميكن ا: م، قائالً 1843فقد صرّح بيجو عام «كرجل حرب وسياسي وقائد ثوري 

يف املكان الّرحب من الصحراء وبني  ستحالة العثور عليه، إنهاِ ا يف إ� ؟تكمن قوتهالقادر، هل تعلمون أين 

الكثبان الّرملية، وندرة املياه إنه من الفضاء الواسع يف مشس إفريقيا احلارة، يف الغابات واألدغال هذه الطبيعة هي 

 )3(.»سّر قوته

تنقل فيها وتأقلم معها فسياسته تعتمد على معطيات  ،نه ابن الصحراءألنتصار الِ ه من اكنُ فقوة األمري متَ 

جغرافية ومقتضيات الطبيعة الصحراوية للجزائر، فقد متيز األمري مبقدرة كبرية وفروسية عالية راجعة لتعوده على 

فقد تصارع األمري فيها مع «ىل احلج أيضا أثر يف شجاعته رحلته إلالتنقل والرتحال بني الريف والصحراء كما كان 

                                                           
  .44صورة الزعيم يف اخلطاب الشعري اجلزائري احلديث، ص: بومجعة بوبعيو وآخرون -)1(
  .20،21ر اجلزائري، صصاألمري عبد القاد: بّسام العسلي -)2(
، 3أبو القاسم سعد اهللا، دار الوعي للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط: ، تر3األمري عبد القادر اجلزائر حياته وفكره، ج: بديعة احلسين اجلزائري -)3(

  .338م، ص2012/هـ1434
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نه عاىن الكثري من أالية من احلياة البشرية، ونعتقد عواصف الطبيعة الصحراوية، ووقف على تداخل تضاريسها اخل

نتقاء األماكن اِ تعقيدات مسالكها اليت ال يقدر السري فيها إال أوىل البأس اخلابرون بأسرارها من ذوي اخلربة يف 

 )1(.»حلراسة واألمن املالئمة لتخييم، من حيث التموين باملاء الشروب وا

وهنا إشارة واضحة إىل اإلنسان البدوي القادر على السري ألميال متحمال قسوة الطبيعة الصحراوية وحىت 

  .يتطابق مع األمري عبد القادر ما جنده وهذا متحديًا هلا

  ):الزمالة(كفاحه ضد المستعمر  -4

لذي �ل منه أجداده خالل  القادر �ل من النبع اختالف الزمان إّال أن األمري عبد اختالف البيئة و ارغم 

(...) فهي معركة وقعت فعًال  من الوجهة التارخيية واملكانية" خنق النطاح"قد ال يشك أحد يف موقفه ّ «كفاحه 

عليها األمري عبد القادر روح الفروسية العربية القدمية ما جيعلنا نتخيل أن تلك املوقعة ال جتسد معركة يف  ىأضف

ستلهم اِ ، حىت أن األمري عبد القادر )2(»وقوامها الرماح والسيوف(...) صر احلديث ووسيلتها البنادق واملدافع الع

سم الزمالة امن مالمح البادية وخصائص العيش فيها أسلوبا يف مقاومته حيث أسس مدينة املتنقلة أطلق عليها 

وكان هذا القرار  ، الرتحال وعدم التمركز يف مكان واحدوهذا مراعاة لنمط حياة القبائل املتحالفة معه واملتمثل يف

  .يف صاحل األمري فهو يعي جيًدا كل ما حيبه البدوى كالتنقل والسكن يف اخليام والطبيعة

ثبت  اختذ املعسكر شكال دائريا«فاملعسكر كان جمموعة من اخليام البدوية املتنقلة : إقامة المعسكر ورحيله -

على جانيب مدخله الرئيس مدفعني وتوزعت اخليمة املخروطية بطريقة جد مدروسة، ويف مقدمة املعسكر خيمة 

قائد سالح املدفعية تقابلها خيمة رئيس األطباء ومعاونيه، وعلى مسافة ستة أمتار من خيمة األمري يقع مركز 

مستودعات و ه، ومن ورائهم خيم حمافظي اخلزينة رايات ومربط خيله وعلى ميينها ويسارها تنصب خيم كتبه وحراس

                                                           
م، 2008/م2007بوجلة ندير، جامعة اجلزائر، : كتوراه، إشرافالتقليد والتجديد يف شعر األمري عبد القادر، رسالة لنيل شهادة د : بن مسينة حممد-)1(

  .6،7صص
  .118صورة الزعيم يف اخلطاب الشعري اجلزائري احلديث، ص: بومجعة بوبعيو وآخرون -)2(
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إذن فاألمري وخالل كفاحه حافظ على أسس عديدة ورثها عن أسالفه فأضاف إليها أوعّد هلا مبا  )1(»األسلحةو 

والتل والونشريس لتحريض القبائل يتناسب ومقتضيات الوضع أثناء الثورة، وعاد األمري مرات عديدة إىل السرسو 

دي وبناء األبراج الفرنسيني الذين قاموا بدورهم مبطاردة املنتفضني، وإقامة دوريات للحراسة يف البواإلفزاع اجلنود 

  )2(.الرحل وتشجيع القبائل على املواالةومراقبة البدو 

  :قفه من المدينةمو  -5

الفكري حىت أنه  لقد كان للحياة البدوية البسيطة اليت ترب عليها األمري عبد القادر الوقع األكرب يف توجهه 

فتخر �ا وعرب عن توجهه هذا أهذه احلياة وفضل البادية و  صغمل يست لكنه ،كان له جتارب مع العيش يف املدينة

بفرنسا حيث قضي معظم وقته يف العلم لكن الفرنساوية  "وازبأم"عند سقوطه أسريا يف سجن الشعر عن طريق 

ما يف " بد القادر فأنشد قصيدته املعروفةإىل األمري ع احتكمو استفزوه مبوضوع البدو واحلضر وأيهما أفضل فاِ 

  :كانت صورة واضحة عن عالقة األمري بالبادية مكونة من مخس وثالثيني بيًتا وكان مطلعها" البداوة من عيب

  رِ ــــــــــــــــــــوالقف دوِ ــــــــــــــــالب بِ ـــــحمل ادالً ـــــــــــوع        **       رِ ــــــــــــــيف احلض امَ ــــــــــــرئ قد هــــــــــمالاذرًا ـــــــــــا عـــــــــي

  )3(.رِ ــــــــــجواحل نِ ـــــــــالطي وتَ ـــــــــــّن بيـــــــــومتدح        ** ا        ـــــــــــــــــــَـ حممله فَ ــــــــــــــا قد خــــــــــــــــذمن بيوتً ـــــــــــَال ت     

يبدو له جليا أن األمري أستلهم مظاهر البداوة بدءا فقد تريب األمري يف كنف البادية واملتتبع حملطات حياته   

قلت صواقعية وعن جتربة انتمائه العريب األصيل عند األمري نابعة عن إىل مسريته النضالية، فالبداوة  من طفولته

  .فتخاراوجعلتها ميزة خاصة باألمري يفتخر �ا أميا بداوته 

                                                           
  .206م، ص2012الدولة يف فكر األمري عبد القادر، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، اجلزائر، د ط، : فريدة قاسى -)1(
  .47القبيلة والسلطة وا�تمع يف اجلزائر، ص: مرقومة منصور -)2(

  .50م، ص2007، 3ثالة، اجلزائر، ط اتر و نشمالعريب دحو، : قيقحت: الشاعر ديوان: األمري عبد القادر اجلزائري -)3(
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I: األمير عبد القادر وتجربته الشعرية  

  )نسبه، مولده ونشأته(األمير عبد القادر  -أوال

امللقب بعبد القادر اجلزائري هو أحد رموز الثورة اجلزائرية ا�يدة، وهو بن حمي الدين األمري عبد القادر   

نضال السيف  ،الغاشم ستعمار الفرنسيالِ ناضل وجاهد ضد ا مناضل وجماهد وزعيم سياسي وكاتب وفيلسوف

   .اجلزائرية احلديثةلدولة اجلزائرية املباركة ومؤسس الدولة اجلزائرية املباركة ومؤسس ل للمقاومةواللسان فكان حبق رمز 

  :أصله ونسبه

هو عبد القادر بن أمحد « وصلى اهللا عليه وسلم فه(مسه ونسبه احلسني املوصول بالنيب حممد اوأما   

خالد بن يوسف بن أمحد بن بشار بن حممد بن عبد القوي بن علي بن أمحد بن عبد القوي بن ة دبنب خاملشهور 

األصغر ابن إدريس األكرب بن عبد القوي بن أمحد بن حممد بن إدريس بن يعقوب وس طابن حممد بن مسعود بن 

بن سيد الوجود بن علي بن أيب طالب، وأمه فاطمة الزهراء بن حسن البسط  تىنن بن حسن املبن عبد اهللا احملصّ 

متداد نسبهم إىل ااألمري عبد القادر اجلزائري تعتز بوقد كانت أسرة  .)1(» صلى اهللا عليه وسلمحممد رسول اهللا

  .جذور الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  :مولده ونشأته

والعشرين من رجب سنة اثنني وعشرين ومائتني  يف الثالث، يوم اجلمعة عبد القادر اجلزائري ولد األمري«  

وقد أمجع على ذلك  ،)م1807(سنة سبعة ومثامنائة وألف للميالد  أيار، املوافق لشهر )هـــ1222(وألف للهجرة 

أما مكان والدته (...)  كاألمري حممد ولده، وتشرشل والبيطار حلياته، الذين أّرخوا قدميا وحديثا الدارسني معظم

  )2(.»القيطنةففي قرية 

                                                           
  .100األمري عبد القادر اجلزائري قائد رباين وجماهد إسالمي، دار األلوكة، لبنان، د ط، د س، ص: علي بن حممد الصاليب -)1(

  .33، 32م، صص2007األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا، وزارة الثقافة، اجلزائر، د ط، : فؤاد صاحل السيد -)2(
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لقد ولد األمري وترىب يف جو عائلي مميز شجعه على تعلم القراءة والكتابة، واإلقبال على حفظ القرآن   

ترىب األمري عبد القادر يف حجر والده، الذي مال إليه ميًال خاًصا فتعهد أمر « الكرمي يف مرحلة مبكرة من عمره

الولد العقلية ملكات لتحق عبد القادر مبدرسة والده يف القيطنة وبدأت امن عمره ويف الرابعة (...) تربيته بنفسه 

التفوق وقد بذل حمي الدين قصارى جهده يف تثقيف ولده، ملا أنس فيه من إمارات  (...)تظهر لتدل على نبوغه 

على  آن حفظا جيدا، وكانمن العلم، وحفظ القر كتساب جانب عظيم ا الفىت يف مدة وجيزة من والذكاء، فتمكن 

  )1(.»مدارك الرجال برؤية نادرة املثاليدرك  حداثة سنه

أبناء عمره  هاألمري عبد القادر كانت احملفز الرئيسي يف نبوغ األمري وجتاوز  يف كنفها ترىبلعل التنشئة اليت   

وكان يف مبدأ صباه يشب شبابا مل يشبه أهل زمانه، ومنذ كان يف حال « يف حدة ذكاءه وسعة علمه ومعرفته

طفولته يافعا يتخلق باألخالق اجلميلة واألوصاف النبيلة، إىل أن عقد القوى فأستجمع خصال الكبار املكلفني 

  2.»وم بعد اإلطالع على كلمة التوحيدكا�اهدة يف تعلم دعائم اإلسالم من صالة وصمن أحوال دينية  

سنة عندما أرسله والده إىل الشيخ أمحد بن سن الرابع عشرة ت رعاية والده إىل أن بلغ وظل األمري حت  

واآلداب، وبعد أن تلقن من العلوم أحسنها ومن اآلداب فتكفل بتلقينه خمتلف العلوم والفنون خوجة ليشرف عليه 

ة أن ينظم الشعر ومقاييسه، وال سبق له وأستطاع يف هذه الفرت «ليعمل هناك شيخا أجودها عاد إىل مسقط رأسه 

فقد   ،أصوله ومبادئه على أستاذ خبري يف فن الشعر، وليس عجيبا أن يتفوق شخص كاألمري على أقرانهأن تلقى 

جتماعية أو سياسية إال اِ ستشارته، وال حيضر مناسبة اِ كان والده ينظر إليه بإكبار، فال يقدم على عمل دون 

بنه فكان سنده يف اليت تقلدها بنه كان السبب يف كثري من املناصب اال والد األمري على ولعل فض )3(.»قتهبرف

 بتونس واإلسكندرية نية احلج ماريمث غادرها ألداء فريضمًعا يف وهران راء والضراء، فقد تشاركا اإلقامة اجلربية الس
                                                           

  .34األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا، ص: فؤاد صاحل السيد -)1(

حممد الصغري بنايت وآخرون، شركة :قيق، حت-تنشر ألول مرة 1849سرية ذاتية كتبها يف السجن سنة –مذكرات األمري عبد القادر : عبد ا�يد بريم -)2(

  .  50م، ص2010، 7دار األمة، اجلزائر، ط

  .34األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا، ص: فؤاد صاحل السيد -)3(
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رحالت األمري يف بالد املشرق هو أخذه من إن ما ميز ، وأقاما فيها وبعد أدائهما فريضة احلج توجها حنو دمشق

   .، فقد �ل وأخذ الكثري من علماء املشرقعلومهم وثقافتهم وآدا�م

  :وفاته

يوم اجلمعة التاسع عشر من رجب سنة ألف وثالمثائة املوافق لليوم الرابع «تويف األمري عبد القادر   

احا إىل مث نقل منها صب" دمر"يف  وكانت وفاته بداره (...)ومثانني  والعشرين من مايو سنة ألف ومثامنائة وثالث

بالصاحلية جيمعهما " قاسيون"ي على سفح جبل احلامتبت الشيخ حمي الدين بن عريب دمشق ليجاور ظهر يوم الس

  )1(.»ضريح واحد

  األدبي عند األمير عبد القادرالجانب : اثاني

املعاصر للجزائر وغدا أدبه وفكره وحىت كأعظم شخصيات التاريخ " األمري عبد القادر اجلزائري"برز   

األمري مؤسس الدولة يتصدر لديه أن  "األمري عبد القادر"تبع حلياة تعقيدته منوذجا إنساين مثايل للبشرية، فامل

حمنك، ورغم ميوله السياسي إىل أنه برز يف األدب بقدر بروزه يف احلرب فاألمري  ةرجل حرب وسياساجلزائرية 

  .أديب وشاعر عظيم ومتمكن من الشعر إىل حد كبري

عرفت النهضة «فرتة فاصلة بني األدب القدمي واألدب احلديث حيث" األمري عبد القادر"عايش لقد   

ن هذا القرن، حيث برزت بوادر حركة وطنية وفكرية وسياسية مطلع العشرينات م طريقها إىل ا�تمع اجلزائري إىل

هه أملت عليه توجهي من هذه الفرتة التارخيية اليت عايشها األمري  )2(»محلت على عاتقها مهمة النهوض باألمة

وليد واقعه املعيشي ومواكبا كان حمل شعره فكرًا ووعيا عميقا، فشعره  فلنهوض باألمة الشعري واألديب كأداة منه ل

يف اجلزائر لعصره مرتمجا هلا يف أعراض شعرية أمهها الفخر والتصوف فشعر األمري عبد القادر كان فاحتة الشعر 

                                                           
  .15م، ص2007قافة، اجلزائر، د ط، ، وزارة الث-ثقافته وأثرها يف أدبه- األمري عبد القادر اجلزائري : حممد السيد حممد علي الوزير -)1(

  .77، دون دار نشر، اجلزائر، د س، ص-مؤثرا�ا بدايتها مراحلها -النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر : حممد بن مسينة -)2(



 شعرية استحضار البادية في شعر األمير عبد القادر                      الفصل الثاني 

 

42 
 

أو نثري شكل شعره منعرجا تارخييا كما يعد إسهاما ال يستهان به يف الكتابة الشعرية احلديثة ونتاجها الشعر أو ف

  .ينجز عن ثقافة مميزة

  ثقافة األمير ومصادرها -1

كنوناته رج منه متودعه الذي خييستقي منه أفكاره ومسنبعه الذي لقد كانت ثقافة األمري عبد القادر   

نقطاع األمري عبد القادر عن مصدريه األساسيني ومها ال -ولو مثاال واحدا- ومل أجد « بالبوح الشعري أو األديب

  )1(.»العلوم واإلهلام من جهة أخرى القرآن والسنةن من جهة والرتاث ومعني يامعجزنا الب

يف اللغة  ة الفصحى وقواعدها مما أكسبه ملكةفقد متيز األمري عبد القادر بثقافة مبنية على اللغة العربي  

يف القول األديب واحلديث والسنة يربز تعلق األمري بتعاليم الدين اإلسالمي الذي سعى إىل طالقة جعلت لديه 

جتعله يطرق أي موضوع فكري بالبحث  الفقهحافظ للقرآن الكرمي وله سعة من  هتطبيقها والعمل �ا، حيث أن

  .د القادر ميزته عمن عاصروهن هذا ثقافة منفردة لدى األمري عبفنتج عناقش فيه بكل أرحيية تواجلدال والنقد في

تطلعه عن القرآن واحلديث وأحاط بأسباب وأشبع �مه  القادر رفع على بغيته، وشقى غلتهواخلالصة أن عبد «

ألسباب قرآنية وإهلامية ولغوية تطمح إليه الرغاب فرأى رأيه هذا وحتققه من وراثة ودراسة كل ما تشتهيه األنفس، و 

ري وجد ضالته يف التنزيل ىل تنشئة العربية اإلسالمية فاألموهذا راجع إ ،)2(»الطريقوتواترا عن قوم سبقوه على 

أن لألمري  اتضحوقد «. قانونه الذي ينهل منه قوته وأعتربها املؤرخون جهاًدا آخر لألمري عبد القادر جعلهالعزيز و 

وتدور ليه، وأنه قام لتجلية هذا الرتاث جهادا آخرا يف ميدان التعلم والتعليم ومحاية الرتاث من العدو أو اخلروج ع

بينه وبني ما يناسبه من مظاهر احلضارة يف عهد املؤاخاة منياع والضياع، ودافعا ملعاودة التقدم، و ما يراه واقعيا من اإل

  )3(.»ساحق �ا، وال غفلة جاهلة أو كربياء عامية عنها انبهارالنهضة األوروبية دون 

                                                           
  .82األمري عبد القادر اجلزائري ثقافته وأثرها يف آدابه، ص: حممد السيد حممد علي الوزير -)1(

  .86ص، نفسهرجع امل -)2(

  .92املرجع نفسه، ص -)3(
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لقد تراوحت أعمال األمري عبد القادر بني شعر ونثر وبرز يف كال منهما إال أن : ديوان األمير عبد القادر - 2

احلاد األمري واملقراض  أمهها مذكراترية رجة كبرية، فقد كانت له مؤلفات نثضالته يف قول الشعر بد جيداألمري 

كان األمري عبد القادر «الغافل وتنبيه العاقل تعاجل أغلبها أمورا فكرية أما شعره فقد مجع يف ديوانه حيث  وذكرى

ة صاحب كتاب حتف )األمري حممد(جره وقد قام بطبعه أول مرة ولده يف مهاملختلفة قد نظم معظم قصائد الديوان 

مث  م1960سنة  حقيوطبعه الدكتور ممدوح  )1(»قه بعدهري عبد القادر مث قام بتحقييف تاريخ اجلزائر واألمالزائر 

م ما كتب يف جمال الشعر لكنه فديوان األمري قد مجع أشعاره وأه قام بتحقيقه وطبعه مؤخرا الدكتور زكريا صيام،

 مل ينظم دفعة واحدة يف فرتة زمنية معينة وال يف بقعة جغرافية معينة، بل نظم على فرتات متقطعة فقد رافق حياة«

ذلك و مل يكتب دفعة واحدة فديوان األمري عبد القادر  )2(»األمري منذ شبابه يف أرض اجلزائر إىل وفاته يف دمشق

يف  راجع لظروف اليت عاشها األمري وتنقله الدائم بني الواجب الوطين وأغراض شخصية كاحلج مثال، وأخرى

دة كتاب ولعل أحدث نسخة منه نسخة العريب دحو املنفى، إال أن ديوان األمري عبد القادر تداول على حتقيقه ع

  .م2007عام 

صفحة وحيتوي على  149مصادر ومراجع عدد صفحاته  7يف حتقيقه على "العريب دحو"اعتمد        

  :فهرس لألعالم وفهرس لألماكن وقد جعل فهرس القصائد كالتايل

إىل الصفحة مربزا حماور مث البحر الشعري وصوال  ،قصيدة موضوعها ويذكر قافيتهاكل مطلع يف  إنه يذكر   

  )3(.خواينإلاحملور ا -احملور الروحي - احملور اجلهادي -احملور الغزيل :على الديوان الشعري أربعة بارزة غلبت

راض بروز أغ تبعا مليوالت شخصية، هذا ما يعلل فقد كانت الكتابات الشعرية عند األمري عبد القادر  

  .قول الشعرة ملناسبات معينة تستلهم األمري لوأحيانا تكون نتيجشعرية عن أخرى 

                                                           
  .82ص النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر،: حممد بن مسينة -)1(

  .  88ص األمري عبد القادر متصوفا وشاعرا،: فؤاد صاحل السيد -)2(

  .118، ص2009، 3اجلزائر، طمدخل إىل حتليل اخلطاب الشعري، دار الغرب للنشر، : األمري عبد القادر الشاعر: رايتشسليمان ع: ينظر  -)3(
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  األغراض الشعرية عند األمير عبد القادر -3

على حساب يف غرض شعري ه برز فنجد ،يف شعر األمري عبد القادرتعددت األغراض الشعرية  لقد  

إال أن الشعر كان لصيقا باألمري يف كل مناسبات حياته مؤرخا حملطات خالدة يف مسريته، ولعل  ،غرض آخر

إىل التباين يف الطرح الشعري لدى األمري بني مفتخر ومتصوفا راجع ألسباب وعوامل ميكن توضحها وإرجاعها 

  .أسبا�ا احلقيقية

  :الفخر والحماسة -أ

فقد داع  ههذا للفخر وتباهيه بأصله وانتمائه العريب ناجتا عن بطوالتبرزت عزّة النفس عند األمري وميله   

فاألمري  ،صيته كشاعر ورجل حرب، هذا ما جعل لديه حافز لصقل هذا الغرض الشعري فظهر جليا يف أشعاره

سيما فتخر بنسبه وأصله ودينه وفتخر بفروسيته وشجاعته شأن الشاعر العريب فالفخر أبرز أغراض الشعر العريب الا

  .عند األمري عبد القادر

الفطري الطبيعي وينتج  إىل شقني الفخر امنقسمأنه  واملالحظ على شعر الفخر عند األمري    

بن عريب من أصل شريف عريب الشريف الذي يرجع إىل رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم، فهو  أساسا نسبه

  :اهللا عليه وسلم يقول وعريق حىت أن األمري أنشد أبياتا يف مدح الرسول صلى

  درًاـــــــا قـــــَــــ ى يطاولنى يبغَ ورَ ـــــــــــــيف ال نْ ـــــــفم **         ا        رً ــــــــــــى طورَ ــــــــــال رُ ـــــــــ خياهللا ولُ ـــا رســــــَــــ أبون    

  ادرَ ــــــــالغ نُ ـــــــــــبه يأم بٍّ ــــــــــي لذِ  لِ ـــــــعلى ك       **       ا    ـــــــــــــا حمتمً ــــــــــــوفرضً ا ــــــــًــــ ًدا دينـــــــــــا غــــــــــوالن   

مري لنفس وشعور القوة والزعامة عند األأما الفخر اإلرادي املكتسب فهو ناتج عن اعتداده بنفسه وضرب من عزة ا

األمري من بطولة وفروسية وقدرة على اجلهاد على غرار أخالقه ومواقفه احلماسية فسرية األبطال اليت حفل �ا 
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النخوة بوخوض غمار احلروب وهو هلا، ورغم هذا مل يتخلى عن أخالقه وشهامته وإنسانيته مما وّلد لديه شعورًا 

      )1(.والعزّة محلها شعره يف قالب فخري واضح

  :التصوف -ب

وموضوعا جديًدا ومنهًجا شعر األمري وأعطاه نفسا جانب التصوف من حياة األمري عبد القادر أثرى   

نشغال باحلرب الِ كان سائد يف فرتة حياته، فرغم أن األمري كان دائم ادّعم شعره وجعله يطرق موضوًعا حداثًيا  

والسري على الشريعة اإلسالمية وقد  عبدقائم على التجتماعي انب إنساين و حيفل جبا ناكأنه  وأمور السياسة، إال 

عرف التصوف طريقه إىل اإلسالمية ومتسكه مبعامل الدين ف العربيةجاءت هذه التجربة الشعرية الصوفية لتربز ثقافته 

سجنه تعمقت نزعة التصوف يف نفسه أثناء لقد «ختالء بالعبادة الِ والعزلة وا بالتأمل والتدبر يف الدين قلب األمري

بفرنسا وأصبحت غالبة عليه عند حتوله إىل دمشق وتفرغه ملطالعة كتب الصوفية، وقد كانت إقامته باحلجاز مدة 

فربز  )2(»بعمق اإلميان نقطة حتول حامسة يف سلوك األمري عبد القادر التصويف، فانكب على العبادة سنة ونصف

عند األمري املنحى الصويف يف شعره وميله إىل الزهد والتهجد ومن أبرز النماذج الصوفية يف شعر األمري قصيدته 

  ."أستاذي الصويف"

طريق الرياضات الشاقة والعبادة اخلالصة  هاد النفس يف سبيل معرفة اهللا عنفالتصوف عند األمري هو ج«  

لتزاماته العديدة مل يهمل صلته خبالقه حىت أنشد قصائد يف التصوف افاألمري ورغم  )3(»هللا مع هللا واحلضور الدائم

  .وثقت عالقته خبالقه وزادت من ترابط أفراد قوميته

.  

                                                           
كويت، د ط، األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، ال: عبد الرزاق بن السبع: ينظر-)1(

  .77و 71،70م، صص2000

م، 2000سعود البابطني لإلبداع الشعري، الكويت، د ط، عصر األمري عبد القادر اجلزائري، مؤسسة جائزة عبد العزيز : ناصر الدين سعيدوين -)2(

  .186ص

  .96األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه، ص: عبد الرزاق بن السبع -)3(
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   :لوصفا -ج

فتخاره يصف خصاله وحني يرثي يصف وعندما ااألرضية اليت يبين عليها الشاعر شعره، عند  وصف هوال  

كما وصف  ،قصيدته عن البداوة فقد وصف الباديةليف تطرقه  وقد أخذ الوصف نصيبه عند األمري ،يتغزل يصف

  .احلاضرة فربز عنده منحيني من الوصف

فوصف األمري حياة البادية وأحاطها من كل " ما يف البداوة من عيب"الوصف البدوي برز يف قصيدته   

تج عن وصف البادية وعد فضائلها بصدق ووعي نامن جانب، فاألمري عاش يف البادية وقد برز هذا يف متكنه 

بتعد عن حياة اِ ستقرار األمري يف دمشق حيث اِ جتربة حقيقية عاشها األمري، أما الوصف احلضري فاختص مبرحلة 

    )1(.ر فربز هذا يف إطار وصف حسي تقريري ووصف تشخيصي وجداينوعاش يف احلواضالبادية 

   :والدارسين في شعر وثقافة األمير موقف النقاد -

شعر األمري  قد محلف، يعترب شعر األمري كمرحلة فاصلة بني الشعر القدمي واحلديث، عرفت بعصر النهضة  

با على ذاته يربز دواخلها إيديولوجية مهمة حيث ال جنده منك جتاهات متعددة حتمل أهدافاعبد القادر وثقافته ا

مل تكن شخصية األمري ذات جانب سياسي أو «"كريا صيامز "ويناجيها بل كان لسان حال قوميته العربية قال 

له سعة يف (...) كانت هؤالء مجيعا وأضاف أن األمري عبد القادر جتماعي أو علمي فقط، ولكنها  كري أو اعس

   )2(.»جتماعي أتاحت له جتربة رائدة جعلته يقف يف طليعة الشعراءفين والتارخيي والديين واالِ فقه الأ

عرية اش« "بشري بوجيرة"عصره والظروف اليت عاشتها اجلزائر حيث يقول حاجات فشعر األمري كان تلبية   

بامليكانيزم الشعري واملوحية كان متوافر يف عصره نقلة حادة ورؤية واعية   عبد القادر متثل مقاربة مع كل ما األمري

أسانة الراهن وجاهزية املتداول جتاوز هلذا البوح من أجل  بوح الشعري مبسوغات العصر املساوغالربط بضرورة 

                                                           
  .118و  111،113ري وأدبه، صصاألمري عبد القادر اجلزائ: عبد الرزاق بن السبع: ينظر -)1(

  .323م، ص2008، اجلزائر، 2األمري عبد القادر حقائق ووثائق بني احلقيقة والتحرير، دار املعرفة، ط: اجلزائري األمرية بديعة احلسيين -)2(
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وتؤكد معظم الدراسات أن الشعر العريب مر قبل مرحلة احلداثة مبرحلة تسمى مرحلة اإلحياء  )1( »ورتابة الكينونة

مرحلة  ألن حياته كانت واملغاريب أسبقية وأحقية األمري بلقب رائد الشعر العريب" بشري بوجيرة"فقد أكد والبعث 

  .فاصلة بني العصر القدمي واحلديث

مل يكن ذلك ولكن وشكل القصيدة العربية القدمية وكان معاصرا لواقعه، فاألمري عبد القادر كان إحيائيا لروح 

، فاألمري )2( املوضوعاتية والفنية اليت انبجلت �ا القصيدة العربية القدميةاإلحياء بنفس املواصفات واخلصوصيات 

خاصة أساسها املعجم اللغوي عبد القادر دائم اِالرتباط بالرتاث الشعري العريب يف معانيه وِاستعمال اللغة الشعرية 

إال أن قصائد األمري جاءت « القدمي، مع إضفاء شعرية خاصة على املدلوالت اليت طبعت الشعر العريب األصيل

إحيائية تضع القارئ بال وناء يف جو الشعرية العباسية واألموية واألندلسية ولو أخذنا شاهدا واحدا وهو قصيدته 

اقات القصيدة نفسها تتقاطع مع بعض الشعراء ممن عاصروه وهو مصطفى دحو فبعض سيما يف البداوة من عيب 

  :يقول

  بٌ ــــــــــا رطـــــــــــَــ ومتره نيٌ ـــــــــا جلــــــــــَــــ ولو�          **          بــــــــــا ذهــــــــــور زا�ــــــــــــأم عنِ  افالً ــــــَــــ يا غ      

  )3(»مرتقــــــــبُ  باحلســــــــنِ  ـــــا منشــــــــدٌ وصو�َــــ   **               مُ ـــــــــــا دائهَ وّ ـــــــــــــَـــ وج يءٌ ـــــــا مضـــــــــــونورهَ            

وقد تطرق األمري «يف املوضوعات الشعرية بطرح موضوعات فكرية متيز عن غريه يف التجديد أن األمري  الإ  

يف شعره إىل أكثر الفنون الشعرية املعروفة يف عصره، وقد ارتبطت كل مرحلة تارخيية من مراحل حياة األمري بفن 

معني من الفنون الشعرية، فشعر الفخر واحلماسة مثال أوثق صلة حبياة األمري من شعر الوصف، وما ذلك إال ألن 

                                                           
  .214، 213حممد بشري بوجيرة ، األمري عبد القادر رائد الشعر العريب احلديث، ص -)1(

  .242ص بوجيرة ، األمري عبد القادر رائد الشعر العريب احلديث،بشري  حممد: ينظر - )2( 

  .109، 108صمدخل إىل حتليل اخلطاب الشعري، : األمري عبد القادر الشاعر: رايتشسليمان ع -)3(
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كل هذه اآلراء إمنا تدل على  )1(»ناته يف احلروب وخربته التجريبية احلربيةشعره يف الفخر واحلماسة كان نتيجة معا

   .شاعرية األمري ومتكنه من قول الشعر
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  .185األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا، ص: فؤاد صاحل السيد -)1(
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II : شعرية البداوة في شعر األمير عبد القادر 

  شعرية البناء الفني في شعر األمير عبد القادر  -أوال

املالحظ أن أغلب قصائد األمري عبد القادر مل تغلب عليها مالمح البداوة يف ِاستحضار جانب معني   

   :احلديث فيهالرتاث الشعري العريب، وقد اتكأ عليه معجما وتراكيبا وإيقاع وهذا ما سنفصل من جوانب 

 :شعرية اللغة عند األمير )1

تكون مرتبطة أكثر بالسياق الذي قيلت فيه، أكثر من تعد اللغة أهم عنصر يف العمل األديب، هذه اللغة   

ِارتباطها باملفردات فقط، ألن لغة الشعر ختتلف عن لغة احلياة، وألن إبداع الشاعر وتفرده وقدرته على توظيف 

دون غريه، فلكل شاعر جتربته الشعرية  يف طريقة توظيفها يف سياقات مالئمة وحديثة ترتبط بههذه اللغة تكمن 

أن أوىل مميزات الشعر استثمار و  ،رية جتربة لغةعإن التجربة الش« ،هي مادة كل جتربة شعريةاخلاصة، فاللغة إذن 

بل إن شاعرا يكون له  ،ا خاصاضعتأخذ يف الشعر و  ،تراكيبفها مادة بنائية فاللغة مفردات و خصائص اللغة بوص

قدرته على توظيفه يف إمنا و   هلذا فإن قدرة الشاعر ليست يف اختيار اللفظو  ،اخلاص مع اللغةضرورة تعامله الب

إمنا العربة بطريقة توظيفها �ا أل�ا شيء مشرتك بني الناس و فاأللفاظ ال قيمة هلا يف ذا ،حسن استعماله حقاو 

  )1(.»كما تظهر مهارة الشاعر أيضا يف تشكيل هذه األلفاظ يف القصيدة  ،رياعش

يف ِارتأينا أن نقف عند هذا اجلانب  ،ونظرا هلذه األمهية اليت تكتسبها اللغة ودروها يف حتديد العمل األديب  

 .شعر األمري لنكشف عن خصائص لغة شاعرنا

راسخ يف   ذايتافع عند تتبعنا للظواهر اللغوية يف شعر األمري يظهر لنا اجلانب اجللي يف تراث شاعرنا كد   

هكذا نرى أن أغلب ألفاظ األمري لغة مستمدة من الرتاث األديب القدمي و «عية أخرى دوافع موضو كيان األمري و 

                                                           

، م2006/م2005، اجلزائر، 1قسنطينةحسن كاتب، جامعة :، شهادة دكتوراه العلوم، إشرافالرؤية واألداة-ألمري عبد القادرشعر ا:وسيلة مرباح- )1( 

 .160ص
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قد كان يف إمكان األمري أن يبعث احلياة يف اللفظة القدمية بإدخاهلا يف و  ،الشاعر من ذلك املعىن الثقايفيستقيها 

يستثمر اللغة أيا كانت املبدع معا هو الذي أن الشاعر األصيل و ذلك  ،فا فنيااجلملة الشعرية بتوظيفها توظي

بقدر ما  ،اإلجادة ال يتعلق باملفردات اللغوية يف حد ذا�اومقياس الرباعة و  ،مفردا�ا قدمية أو حديثةألفاظها و 

  )1(.»يتعلق باجلملة الشعرية و جبو القصيدة معا

ذن ألن أا، كان معجما لغويا قدمي  ،عليه األمري عبد القادر شعره ميكن القول بأن املعجم اللغوي الذي بىن  

ن شاعرية األمري كانت طاغية على أاملعىن نفسه بل ال يعين بأن األمري أخذ املبىن و هذا و  ،عليه بتالشاعر تر 

   .شعره

قد يتبادر إىل و  ، حتديد معامل صياغته الشعريةلعل حياة األمري عبد القادر يف البيئة البدوية أثرت كثريا يفو   

فردا تم هلكن املتصفح ألشعار األمري جيد ،وهقاللغة الشعرية للشعراء الذين سب أذهان القراء انه كان يستعمل نفس

إعطائها عاين ومرونتها وقدرة التجانس والدقة يف تصوير الكلمات و توظيف املباراته فقد متيز حبسن انتقائها و يف ع

فنجده يستعني بعبارات , سلس األسلوب دقيق الوصفيب و الرتاك ار األمري متينشعداللة إحيائية هذا ما جعل من 

إن إعجاب شاعرنا بالنماذج العربية القدمية جعله حيتذي األساليب «جزالتها  هتمام بفصاحة اللفظة و الِ ية دون اقو 

فنراه  ،اثه العريب األصيلاعتزازه برت  إىللعل مرد ذلك و (...) صر على الرتاكيب اجلاهزة البيانية املشهورة فاقت

فأغلب (...) ثار النقع ،ظهر جردبل ،النقع ،جتلى: ة من بيئة أجداده العرب مثل قولهيستخدم تراكيب متنوع

  )2(.»ألفاظه مستقاة من املوروث الشعري القدميتراكيبه و 

 ءهقدرته يف انتقاه إال أن رغم ميل األمري عبد القادر إىل استعمال معجم لغوي تقليدي يف غالب قصائدو    

يفا حمكما من خالل توظيف العبارات توظة إىل قدرته اهلائلة على توزيع و باإلضاف ؛مالئمة لشعرهألفاظ مناسبة و 

  .معناه دون املبالغة يف الزخرفات اللفظية حسن الصياغة وسالسة الربط بني اللفظ و 

                                                           

  .300، 299 صاألمري عبد القادر اجلزائري وأدبه، ص: عبد الرزاق بن السبع - )1( 

  . 292ص  املرجع نفسه، -)2(
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ه الشعري بسمات مجالية بصمت خطابظواهر أسلوبه غوية و لر خبصائص لقد متيز شعر األمري عبد القاد   

واهر  فنجد أن بعض هذه الظ، أخرىهذه الظواهر اللغوية بني قصيدة و يف توزع  اقد جيد القارئ اختالفو  ،متفردة

عن الظواهر و ، موضوعهاحسب البنية اإليقاعية للقصيدة و  يوظفهبعضها كان كان مالزما ألسلوب الشاعر و 

  :التكرار جنده وظف ظاهريت التضاد و  ،"ما يف البداوة من عيب"ص الشعري الن اللغوية اليت وظفها الشاعر يف

  : التضاد -أ 

على و  ،ه اللغوي يسفر عن موقف حضاري انتمائي لألمريئتفحص بنا إىلسعى نإن النص الشعري الذي        

الذي يؤسس النطالق تلك الرؤية اليت ختاطب  ،النداءهذا األساس تتبلور الرؤية الشعرية انطالقا من صوت 

  :يقول األمري عبد القادر )1( .اآلخر

  رِ ـــــــَــــ القفو  دوِ ـــــــــــب البـــِــــ حملُ  اذالً ــــــــــعو         **         رِ ـــــــــــــَـ يف احلض امَ ـــــــــــــــقد ه المرئٍ  ااذرً ــــــــا عـي

  !رِ ــــــاحلجو  نِ ــــــــــالطي وتَ ــــــــــــبي نَّ ــــــــَــــ متدحو        **ا           ــــــــــهلُ ف حممَ ـــــــقد خ اوتً ـــــــبي نَ ـــــــَّ مال تذُ 

 )2( !ررِ ــــــمن ض لِ ـــــم يف اجلهــكت و ــــلهِ ج نْ ـــــلك**                ذرينـــــــــتع دوِ ـــــــــــا يف البــــــــم مُ ــــــــــتعل تَ ــــــــو كنــــــل    

قد جاء به كتنبيه لآلخر الذي جيهل مجال احلياة يف و  ،بدأ األمري عبد القادر قصيدته بأسلوب النداء  

ت يف بي) التضادالنداء و (وهذا ما يفسر مجعهما  ،جند بأن أسلوب النداء يتوافق بشكل كبري مع التضاد، و ةالبادي

هام (يتعارض املكون الداليل املؤسس على املعطى السيميائي  املقطع على سيميائية املقابلة إذبين هذا « واحد

حتمل بنية التضاد هنا و  ،)القفرحمب البدو و (ى املعطى السيميائي مع املكون الداليل الداليل املؤسس عل ،)احلضر

تتحرك و (...) إىل خصوصية حضارية عربية نتماء الِ تنبع أساسا من فكرة ا ،وجودية إسرتاجتيةرؤية شعرية تصنع 

 )3(.»نتماءالِ ايف نسق بنائي يعزز فكرة الوجود و الداللة العامة هلذه البنية وفق حتوالت تصنع التضاد 
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حتدث بأسلوب جاء يف أبيات الحقة و  ،ة واحلضرليعزز األمري عبد القادر فكرة التضاد املوجود بني الباديو   

  :يقول .احلياة يف الباديةإغرائي عن روعة 

  رِ رَ دُّ ـــــــكال  ءُ اـــــــببه احلص لٍ ـــــــــرم اطَ ـــــــــسبِ       ** ا  ـًــــ يمرتقراء ِ ـــــيف الصح تَ ــــــــــأصبح لو كنتَ و 

  رِ ـــــــــــعط قٍ ـــــــــّــــ شي لٍ ــــــــــــــمجي ونٍ ــــــــــل لــــــــــــبك      **   اـــــــــــــهد راق منظرُ ــــــــــق ةٍ ــــــــــــــيف روضت َ ـــــــــــلجُ  أو

  )1(رِ ذــــــــــــــــعلى ق رْ رَ ـــــــــــــروح مل ميــــــــــد يف الـــــــــيزي**    ا      ــــــــــــًــــ نشقمَ  ابَ ـــــــــــا طــــــــــــًــــ نسيم قُ ــــــــــــِــــ تستنش

 هو حرف يربز تفوق اخلصوصية املرتسخة يفو  ،)لو(لعل تلك املغريات البدوية يؤسسها حرف الشرط و «  

ه تتناسق مكونات البيئة لتضع مشهدا مجاليا واقع النسيج �ي املنظر تتناغم فيو (...) ذهنية األمري عبد القادر

  )2(.»يويؤ من أجل أن تعزز بنية التضاد على مستوى الر  ،النهار الوضاحعة مع نالصحراء اجلافة مع الروضة اليا

بنيت على معطى املقابلة وإبراز التضاد واالختالف بني املوجود بني " البداوة من عيب ما يف"ألن قصيدة   

على استعمال  حرص األمري عبد القادر على انتقاء مفرداته بعناية فائقة، فنجده ركزلقد  ،احلياة يف البادية واحلضر

  : الطباق يف مواطن كثرية يف القصيدة كقوله

جهلت،  ≠بيوت الطني واحلجر، تعلم  ≠متدحن، بيوت خف حمملها    ≠عاذال، تذمن   ≠عاذرًا   

  .احلضر ≠البدو 

كما اعتمد األمري أيضا على أسلوب الفخر واملدح يف إبراز التضاد املوجود بني احلياة يف البادية واحلضر   

فنجده يف أغلب أبيات القصيدة ميتدح عيشة أهل البادية ويفتخر بانتمائه هلم، وخري ما ختم به األمري عبد القادر 

  : تعاب عكس احلضرقصيدته هو تفضيله حلياة البادية ذاكرا حماسنها وبأ�ا ال

  درِ ــــــــــبالب انُ ــــــــــواإلحس روءةُ ـــــــــــإال امل       **ّم به    ذَ ـــُــــ ت بٍ ــــــــــن عيــــــــــم داوةِ ــــــــا يف البـــــــم     

  رِ ــــــــعلى احلض ورٌ ـــــمقص داءُ ــوال بُ ـــــــــوالعي    **       ـــــــــةٍ خافير ُ ــا غيــــــفيه مِ ــــاجلس ةُ ـــــوصح  
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  )1(رِ ـــــمعُ اليف اهللا  قِ ــــخل ولُ ــأط نُ ــفنح  **  ى  دَ ـاش مـــع نِ ـــعا بالطّ ـــــــعندن تْ ـــــن مل ميــــــم

األمري عبد القادر هذه القصيدة على املقابلة بني احلسن يف البادية ونقيضه يف احلضر فخلق جو  لقد بىن  

بدوي بِامتياز من خالل لغة القصيدة، وهذا ما يربز لنا قدرات الشاعر يف التعامل مع اللغة ملا يتالئم مع موضوع 

  :يقول األمري عبد القادر القصيدة

  2!!كم فيها من اخلطرِ   البحرِ  سفائنُ **    بها     لراكِ ى بل أجنَ  الربِّ  سفائــــنُ 

وهو نوع من التالعب ) سفائن البحر) (سفائن الرب كناية عن اإلبل(هنا استعمل األمري التضاد بالكناية   

  .ى مجالية خاصة على النص الشعري، إضافة إىل تعزيز تفوق البادية عن احلضرباللغة ما أضف

 : التكرار-ب

إال أنه مل يكن من األساليب األساسية « القدمي وتداوهلا النقاد القدماء الشعر العريبالتكرار ظاهرة عرفها   

للقصيدة العربية القدمية أما يف القصيدة العربية احلديثة واملعاصرة فقد أصبح مدار اهتمام الشعراء، وعد أحد أبرز 

ألن األمري عبد  )3( »ووسيلة هامة يف التعبري والتصوير ثيفه،كوتوطاقة كربى يف توليد املعىن وسائل التناسق النصي،

القادر كان شاعرا من الشعراء املعاصرين كان لزاما عليه أن يتأثر بروح العصر وما بثه يف الشعر العريب من مالمح 

  .منها اجديدة كان التكرار واحد

تقوية و إلبراز قد ميزت ظاهرة التكرار أسلوب وشعر األمري عبد القادر ألن التكرار من العناصر املعتمدة ف   

بد جند ظاهرة التكرار واضحة جلية يف قصيدة األمري عو  اجلمايل يف الشعراجلانب املعنوي واجلانب املوسيقي و 

جند األمري ينوع يف و  املكرر،أمهية الشيء ى قيمة و د عليف حماولة من الشاعر لتأكي" ما يف البداوة من عيب"القادر 

إن تكرار األمري   ،لفظة خيلو مثال اليت كررها ملرات عديدة و بني تكرار اللفظ أو تكرار املعىن كلفظة البد ،التكرار
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مل يكن صدفة وسهوا منه، وإمنا كان على دراية تامة مبا سيرتكها هذا التكرار من أثر هلذه اللفظتني ملرات عديدة 

 قويةاليف نفوس املتلقني، فقد حاول أن يصب ِاهتمام القارئ وأن يشده إليه من خالل تكرار بعض األلفاظ 

  .الرتاكيب املرتبطة ِارتباطا وثيقا مبوضوع القصيدة

، وهو ما يربز لنا شاعرية األمري وقدرته على يف سياقات خمتلفةفنجد األمري مثال وظف لفظة خيل   

  :التالعب باللغة، يقول واصفا اخليل يف مواضع متفرقة

  واخلصرِ  األكفالِ  ها زينةُ شليلُ        **ا      ــــــــــــــهضُ نركُ  اخليلِ  وحنن فوق جيادِ 

  رِ ــــــــلنا كل مفتخ �ــــــا واخليلُ **     رعتها  مي سُ رِّ ــــــــا للــــــى ومارَ ـــــلنــــــــا امله

  )1ِ(رـــــه بالظفبنا بشرِّ من استغاث َ **          ةٌ ــــــــــجرَّـ مس ربِ ـــللح اً ــا دائمـــلنيْ فخَ 

وأهل البادية، ولعل نية األمري فاألمري هنا ربط اخليل بالبيئة البدوية كما ربطها أيضا بالشجاعة والفروسية   

هنا مل تكن اإلفصاح عن قدراته الشعرية يف توظيف نفس اللفظة يف سياقات خمتلفة بقدر ما كان مهه احملاججة 

  .بأفضلية البادية على احلضر

وجند التكرار الضمين يف مواطن أخرى كثرية يف نص القصيدة، ولعل تكرار األمري لأللفاظ واملعاين كان   

صفة الشجاعة ، فقد كرر فريسةالويف هذه األبيات جند نوعا من الفخر بالشجاعة يف مطاردة هنة على قيمتها، للرب 

  :يف أبيات عديدة كقوله

  يف ذكرِ  تِ مدى األوقا مناَّ  فالصيدُ **     ه        ُـ غتأحيانا فنبْ  الصيدَ  باكرُ تُ 

  )2(على البعاد وما تنجو من الضمرِ **      حقها   نلْ  والغزالنَ  الوحشَ  طاردُ نُ 

قد شكل التكرار يف شعر األمري عبد القادر ظاهرة أسلوبية بارزة، استطاعت أن متنح النص خصوصية ل«   

هم يف تدعيم ألثر الصويت يف القصيدة، لكنه يسوتدعم دالالته إذ أن وظيفة التكرار ال تقتصر على إحداث ا
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توسيع نطاقها حبيث تتخذ آفاقا جديدة، فال شك أن الوحدات املكررة تعين بتكرارها شيئا إضافيا الداللة وإبرازها و 

كما أسهمت ظاهرة التكرار يف إثراء مجالية نص األمري الشعري وإبراز موقف عما عانته عند ظهورها للمرة األوىل  

 )1(.»و صيغة أو نسق لغوي معنيالشاعر ورؤاه اليت يريد تأكيدها من خالل اإلحلاح على ألفاظ بعينها أ

تتعلق األوىل بظاهرة " بما يف البداوة من عي"خالصة القول أننا رصدنا ظاهرتني أسلوبيتني ميزتا قصيدة و   

تتعلق األخرى بظاهرة التكرار اليت ركز و ، املقابلة باعتباره ركز كثريا عليها يف إبراز تفوق البادية على احلضرالتضاد و 

  . التلقي على املتلقي التأثري على أمهيتها يفو  ،مع غرض القصيدة لتالؤمهاعليها هي األخرى 

  : شعرية اإليقاع عند األمير عبد القادر  -2

روي الو الشعري ناتج عن البحور الشعرية  *فاإليقاع ،للموسيقى الشعرية دور كبري يف بنية اخلطاب الشعري  

عاره فقد نظم األمري عبد القادر أش ،خترج الشعر يف أسلوب مميزلدالالت و الوزن فهذه العناصر هي من حتدد او 

ر نثعن الالشعر  املوسيقية ميزة فاإليقاعات ،كّيف األوزان مبا خيدم شعره حول الباديةوفقا لنظام العروض العريب و 

�جه سبل األقدمني من خالل استعراضنا لديوان األمري و  ،وزن وقافيةهنا على الشكل التقليدي من ما يلفت انتباو 

البسيط و فالبحر الطويل اخلليلية الشعرية على األوزان قطوعاته موقفنا توظيف األمري لقصائده و تسي عبد القادر

مرده أن األمري  يرجع ذلك إىل سببني األولو  ،ماال يف شعر األمري عبد القادرالوافر من أكثر البحور الشعرية استعو 

من قد احتل الطويل املرتبة األوىل و  ،حىت يف نسبة شيوع األوزانها و اتبع السلف يف اختيار البحور اليت ينظم علي

ما يدل على سعته أنه و  ،الطويل طويل النفس رحيب الصدرف«السبب الثاين خصائص هذه البحور أشعار األمري و 

فته خترسل املتقارب احملض دون  منو  ،رقة الرمل دون لينه املفرطمن و  ،أخذ من حالوة الوافر دون انتشاره
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 واحلربللمفاخرة  فهظلنسبة لألمري فقد و قد استخدم األمري هذا البحر يف الفخر كموضوع مهم باو  )1(»وضيقته

ما يف "قصيدته  ليعود بعدها إىل استخدام البحر البسيط حيث استهل بهوهو مظهر من مظاهر احلياة البدوية، 

  " .البداوة من عيب

  كم يف اجلهل من ضرر لكن جهلت و  لو كنت تعلم ما يف البدو تعذرين          

  يرِ رَ ضَ  نْ مِ  لِ هْ جَ لْ فِ  مْ وكَ  تَ لْ هَ جَ  نْ كِ لَ             َلْو ُكْنَت تـَْعَلُم َما ِفْلَبْدِو تـَْعُذَرِين 

/° /°//°|///°|/° /°//°|///°                   //°  //°|///°|/° /°//°|///°  

  فعلن|مستفعلن| فعلن|متفعلن                فعلن|مستفعلن|فعلن|مستفعلن

  بساط الرمل به احلصاد كالدرر    ا     يو كنت أصبحت يف الصحراء مرتقل

   يْ رِ رَ دُ دْ كَ   َباءِ صْ حل هِ بِ  نْ لِ مْ رَ اط سَ بِ         َنيْ قِ تَ رْ مُ  اءِ رَ حْ صَ صْ فَ  تَ حْ بَ صْ أَ  تَ نْ كُ   وْ لَ 

/° /°//°|/°//°| /° /°//°|  ///°               //°   //°|/°//°|/° /°//°|///°  

  فعلن|مستفعلن |فاعلن|متفعلن             فعلن|مستفعلن |فاعلن|مستفعلن

  .على ُمْستَـْفِعُلْن       ُمتَـَفِعُلْن وكذلك فاعلن        َفِعُلنْ مع دخول بعض الزحافات والعلل 

معاين فالبحر البسيط كان قادرا على حتمل كل املعاين اليت أضفاها األمري على البادية فقد مجع األمري بني     

تتناسب مع يف تصوير املكان وكأنه ( ومعاين رقيقة )ال تتناسب يف أغلبها مع موضوعات احلماسة والفخر( قوية

يف املقابل اتبع أسالفه يف النظم على البحر و  )خياطب الروح مع حضورها الدائم فيما يتعلق بالشوق واحلنني

الغزل ف و و خالله أغراض الفخر والوصف والتص نه عريب وأصيل أصالة الشاعر الفحل وطرق منأالبسيط ليؤكد 

عتبار أن هذا البحر اِ ب ،ه بتسليطه على موضوعات الغزلظيففقد أحسن تو «أما الوافر فقد أخذ نصيبه عند األمري 
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فيقول األمري  )1(»احلننياحلماسة أو يف الرقة الغزلية و  الغضب الثائر و يفسواء أكان ذلك يصلح لألداء العاطفي 

   :صابرا على املكارهمتخيال الشدائد واألهوال و 

   )2(خضنا أحبرًا و هلا زجالْ و           **          كل هولٍ لمكارم ِ نا لبْ ركِ        

قوة اإليقاع اليت تتناسب مع روح النشاط و احلركة و  أفعالل محع لقدرته على اختيار هذا البحر راجو   

 قصائد) 10(البسيطقصيدة و ) 30(التامة وهي الطويل فاألمري أكثر من استخدم األوزان« الفخرو احلماسة 

فقد جمزوء الرمل املتقارب قصيدتان أما و  ،قصائد والرمل قصيدتان) 08(قصائد الوافر ) 09( الكاملو قصائد 

د أبرز األمري تفوقه من خالل تنسيق فق. )3(»ديدجأكثر منه األمري لطرق خصائص الت لوقصائد و بثالث  خصه

هو أكثر البحور و  ،األغراضلغالبية املوضوعات و  فالطويل مثال يصلح«البحور الشعرية مع املوضوعات املختلفة 

فاجلانب الصويت  )4(.»كثرة مقاطعهلاألغراض اجلليلة الشأن كمواقف املفاخرة صالحا لتلك اليت تتعلق باحلروب و 

  .ألي قصيدة يرتكز على البحور الشعرية إضافة إىل القافية وحرف الراوي

 ن مقطعا موسيقياوّ كَ تُّ  أصواتجمموعة « :هياملوسيقي للشعر و  باإليقاعقافية ختتص ال :وحرف الروي القافية 

  )5(.»لقصيدة كلها مهما كان عددهاا تأبيافيكرره يف �ايات  ،الشاعر يف البيت الواحدعليه  واحدا يرتكز

 اياره حبيث يكون سلسهلذا يتوجب عليه حسن اختعليه الشاعر قصيدته و  هو الذي يبين يفحرف الرو   

ب قصائده رتيت إىلبالنظر فاألمري و  ملواقف لقول الشاعريؤدي املعىن ارضه الشعري و غيتناسب مع حسن املخرج و 
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عا يف شعر أما أكثرها شيو  ،باءالالراء والالم والدال والنون و : أبرزها هيجاءت رويا و معظم حروف اهلجاء  أنتربز 

  .)1( الالماألمري هي حرف الراء و 

اإلنسان وقد يكون  حرف الراء من احلروف القدمية اليت نطق �ا« جند أنوبالرجوع إىل علم الصوتيات    

الرعوية وهي من احلروف اليت ظهرت يف املرحلة هذا راجع لكثرة ِاستعمال اإلنسان له عند ِاحتكاكه بالطبيعة 

فاخلوف هنا يتناسب وحياة  )2(»اخلوفمع الريش يف شكله ومن معاين الراء اليت اِكتسبها العرب ويلحظ تشا�ه 

البدوي ألنه ال حيول دون اِنطالق األحاسيس والعواطف أو البادية القائمة على ركب األهوال وختطيها وتصنع هبة 

فالشدة  )3(»بأنه حرف مائع الدراسات اللغوية احلديثةيف ألنه حرف جيمع بني الرخاوة والشدة، ويعرف «تقييدها 

وختفيفه يف مواضيع أخرى فيتميز باملرونة، إضافة إىل  يف حرف الراء سامهت يف إطالق الصوت وانفجاره دون قيود

فهو حيتاج إىل جهد عضلي، وال شك أن العرب   فقد اعترب ابن جين أن الراء أقوى من الالم؟«صفة االنطالق 

 ف حرف الراء يف قصائده بتناسبها مع جو البادية ألمري كيّ ا إىل أن )4(»كانوا يستبيحون تفخيم الراءات املكسورة

وهو خمرج صوت قريب من خمرجي الالم والنون إىل أن صفة التكرير خمرج صوت الراء هو طرف اللسان املنحرف «

مبجال ف األمري عبد القادر حرف الراء يف اإلحاطة فقد كيّ  )5(»ستحوذها صوت الراء جعلته مميزا عنهمااليت ا

البادية املفتوح وعرب عنه بالروي الراء الذي ميتاز باِالنطالق والتحرر للبداوة، حىت أن هذا اِالنطالق تعزز بسمة 

وكأنك تنطق برائني أو أكثر مما يزيد يف صالبة التعبري وامتداد أفق التكرير اليت متيز حرف الراء حيث عند النطق به 

ودعمه األمري يف غالب األحيان اِالستماع وسكون البادية وامتزاج مع جوهرية وقوة صوت املكان يف البادية 

                                                           
  . 300األمري عبد القادر متصوفا و شاعرا ، ص : فؤاد صاحل السيد: ينظر -)1(

 
  .272سيميائية احلرف العريب قراءة يف الشكل والداللة، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص: مزوز دليلة -)2(

  .66م، ص1995، 5األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو مصرية، مصر، ط: إبراهيم أنيس -)3(

  .67نفسه، صاملرجع  -)4(

إبراهيم مصطفى رجب، اجلامعة اإلسالمية، غزة، : البنية الصوتية وداللتها يف شعر عبد الناصر صاحل، إشراف: إبراهيم مصطفى رجب- )5( 

  . 29، صم 2003/م2002



 شعرية استحضار البادية في شعر األمير عبد القادر                      الفصل الثاني 

 

59 
 

بل مجالية باملقا املخرج وأكثر فينتج عنه استحضار جلو الباديةتصريع؛ ليزيد من وضوح الروي وإعطاءه حقه يف بال

  .اإليقاع املوسيقي اليت تزيد من شاعرية النص الشعري لدى األمري

الصالبة وجب توجب القوة و سفإذا كان الغرض ي ،ريشعر األم مجاليةكان له أثر واضحا يف الراء  فالروي   

تأكد املعىن يبأثر هذه النغمة ف م ليعرب عن هذا فيحس القارئ أو املتلقيءجرس موسيقي يتال إتباععلى الشاعر 

  : يقول األمري .تطرب النفسو 

  سرْ له اخل نَ باَ  يق للميدانِ إذا سِ         **       صادقٌ  بقَ عي السّ يدَّ  شهمٍ  ا كلُّ ــــمو 

  )1(رمح هحتتمن ل و دبَ جرْ  هرَ ظَ     **             َال ـــــــن عــــم رُ ـــع يظهـــــــي النقلّ ــــــعند جتو 

الفخر مع  النفس شعورا باحلماسة و يفيلقى  ورةه�عتباره من األصوات اباِ الراء و فالروي هنا هو حرف     

غرض الذي تؤديه يف المما خيلق انسجام بني األلفاظ و  )رحص ،خسر(اختيار ألفاظ ذات إيقاع موسيقي واحد 

رويها و افيه جاءت مطلقة كل قو رويا واحدا من بداية القصيدة  و  املالحظ على قصائد األمري أنه يتبعنفس املتلقي و 

ي نتماء العريب الذالِ الفخر و فقد يدل على رجح ا دلإن وهذا و  ةساكن أيه قوايف مقيدة ال توجد لديمتحرك و 

  : من أهم مزايا القوايف اليت استعملها األمري تقنية التصريح حيث قال و  ،حيوز قلب األمري عبد القادر

  فرْ وعاذال حملب البدو والق       **    احلضر قد هام يف ا المرئٍ يا عاذرً     

  : يف قصيدة أخرى و 

  )2(ماك لنا رجالُ ما فوق السِّ و        **جماُل     رمةٍ لنا يف كل مكَ             

  رجاُل جماُل و  ،رِ فَ القَ و  رِ ضَ احلَ : لشطر الثاين من كل بيتيف �اية الشطر األول و �اية ا عحيث جاء التصري     

مل عمق النص متجاوزا شلي عا هو امتداد هذا التصريغيميتنقصائد الشاعر إيقاعا موسيقيا و د ما يزي«   

موجات حتمل يف ثناياها  اآلخر شحنات موسيقية على شكل موجات تتلوهابذلك مطلعه فبعث فيه بني احلني و 
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فاألمري عبد القادر  )1(»فكرهمسع القارئ  و نغام موسيقية تشد مقاصد يريد الشاعر إبالغها بواسطة أدالالت و 

ل حبورا ضكما ف  ،تكون كقافية لقصائدههورة لا�روف احلاعتين بقوافيه مربزا تفوقه يف اختيارها فقد فضل األمري 

جعلها خادمة لغرضه ية و عن أخرى لكن املؤكد أن األمري استطاع أن خيلف انسجاما بني تكرار اإليقاعات املوسيق

  .لتايل تستسيغ هلا اآلذان ال حمالباالشعري ومعربا عن أحاسيسه و 

، من خالل فاألمري إذن استطاع أن يستحضر الشعر العريب الذي تتلمذ عليه الشاعر يف جتربته الشعرية  

اللغة والرتاكيب وإدراجها يف إيقاعات عربية خليلية أصيلة، حيث استطاع أن جيمع بني اللغة واإليقاع املناسبني يف 

  .صورة الباديةرسم 

  اديةلبار في تصوير رية األمير عبد القادعش: اثاني

  :الجانب المادي في تصوير رية األميرعش -1

نتجت البداوة كنمط حياة خيتص به البدو يف إطار بيئة بدوية حتمل موجودات مادية وقيما وسلوكات 

رتباط وتعد البيئة أهم حمرك هلا والطبيعة القاسية أهم عوامل اِ معنوية تشكل العناصر البارزة اليت ترتبط �ا أميا 

عرب عنها وأحاطها بالوصف كما افتخر �ا  ،واضح يف شعر األمري عبد القادر كاجتاهظهورها، فظهرت البداوة  

  .العريب والبدوي األصيل وانتماءهدد مناقبها وعناصرها مثبتا بذلك أصالته عو 

حاال�ــا تــدل علــى  تضــم البيئــة البدويــة جمموعــة عناصــر ماديــة تشــكل وجودهــا وهــي يف أغلــب  :البيئــة البدويــة -أ

وعلـــى حيـــاة قائمـــة علـــى تربيـــة املواشـــي والرتحـــال وعـــدم  ،ات واملســـالك الـــوعرة والطبيعـــة القاســـيةز افـــوامل يالصـــحار 

  . االستقرار

ســتجابة لشــغفه الــدائم بالرتحــال وعــدم اِ و الصــحراء جمــال مفتــوح لتنقــل البــدوي وترحالــه حبثــا عــن رزقــه : الصــحراء -

وتـــربز شـــاعرية األمـــري ومقدرتـــه ومـــدى ســـعة خيالـــه يف تصـــوير مجـــال الصـــحراء يف إطـــار  ،االســـتقرار يف مكـــان واحـــد
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يل بــني البــدو واحلضــر، فــاألمري  أبــرز رونــق الصــحراء وميزا�ــا واخللفيــة الروحيــة يف تصــويرها فنــرى أنــه يــورد لنــا ضــالتف

  :يقولفء الواحدة تلو األخرى صورا عن الصحرا

  رر دّ ـالك ءُ اـــرمل به احلصب بساطَ          ** ا     مرتقيً  يف الصحراءِ  أصبحتَ  ولو كنتَ  

  رــــعط قٍ ـــــــّــــ شي لٍ ـــــــــمجي ونٍ ــــبكل ل       **  ا        ـــقد راق منظره يف روضةٍ  لتَ جُ  أو 

  ر على قذررُ ـــــيزيد يف الروح، مل مي        ** ا           قً ــــــــــــــــا طاب منشنسيمً  قُ تستنشِ  

  )1( بالنظر جلتَ  ، أويف مرقبٍ  علوتَ         **            هِ نتها هاجَ  ليلٍ  يف صبحِ  أو كنتَ 

بـني احلاضـرة والباديـة  تضـادبيات لتصـوير املكـان والتعبـري عنـه بشـاعرية عاليـة أساسـها اللقد جاءت هذه األ

ة يف هذا الطرح الشعري فنسـب اجلمـال يتشكل فيها الصحراء اللفظة األساس ،فوصف الصحراء وأحاطها بالوصف

 هللحاضــرة مســتعمال معجمــا خاصــا نســب هوالكــدر والتلــوث نســب ،ة إىل البيئــة الصــحراوية البدويــةيوالنقــاء والصــح

  اعةســداللــة علــى الصــفاء وعلــوت داللــة علــى الش قن شــويستن  ،)دادا داللــة علــى بعــد النظــر واالمتــيــمرتق(للصــحراء

  .النظرو الروح ، النسيمو  إضافة إىل لفظة الصحراء

فالصحراء مبكونا�ا أخرجهـا األمـري عبـد القـادر يف قالـب وصـفي أساسـه بالتشـبيه باعتمـاد الـروض واأللـوان 

باإلشــادة ببعــد النظــر واملنــاطق العاليــة فيخلــق الشــاعر مــن خــالل هــذه ) هانتــه(واهلــواء والطيــف الصــايف والليــل املطــر 

اللغــة صــحراءا شــاعرية تالمــس اخليـــال وتفــوق الواقــع احلقيقــي للصــحراء، ممـــا يــربز براعــة الشــاعر يف إبداعــه اللغـــوي 

  . فينتقل بالقارئ إىل جو بصحراء مغايرة لوجودها احلقيقي

الــنفس تتنــاغم فيــه الصــحراء يف صــورة شــاعرية ختاطــب اجلانــب شــرح لــه نفضــاء واســع ت وهــذا مــا حييــل علــى

لصــورة  اتــهحــه بطــي الفيــايف واملفــاوز  يف حماكدّ القــيس يف مت امــرئوحيــاول شــاعرنا تقليــد «الروحــي للمتلقــي باألســاس 
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كاملقـامر إذ هـذه الصـورة تتحـول عنـد شـاعرنا إىل   اجلـوعفـرط مرئ القيس الذي يعوي مـن اذئب الوادي الذي قطعه 

األمــري دون أن يظهــر خوفــا أو بــل مــن هــول هــذه املفــاوز والصــحارى الــيت قطعهــا  صــورة ذئــب يعــوي ال مــن اجلــوع 

  :فيقول. )1(»القطا يظل وال يهتدي لطريقه أن فهذه الصحاري من االتساع حبيث ،جبنا

  )2 (.قطعت �ا والذئب من هوهلا عوى     **   يَضل �َا الَقطَا  وَكْم ِمْن َمَفازَاتٍ                  

  :مرئ القيس بقولهاويظهر مقابل هذا البيت يف شعر 

  )3( لِ يَّ الـُمعَ  يعوي كاخلليعِ  ئبُ به الذّ       **ه    قطعتُ  قـَْفرٍ  العريِ  وفِ جَ كوواد ٍ       

 اعلـــى تلوينهـــا ليضـــفو  صـــنيحريجــدناهم و ف «فقــد حـــرص الشـــعراء العـــرب علــى إبـــراز صـــورة احليـــاة البدويـــة 

بفطــر�م أن  ان الدقــة أل�ــم أدركــو مــاملرئيــات بشــيء  استحضــارعلــى  اراهم قــد دأبــو نــف(...) عليهــا قــدرا مــن الواقعيــة 

افة األمري عبد القادر متثل بـداوة العـريب وفضـاءه ثقفالصحراء يف  )4(»ستلزمات يف إثارة الرؤى واملشاعراملاأللوان من 

فاملكان الـذي يطيـب للعـيش، هـو املكـان « الذي ال ينافسه فيه أحد ومنها يستمد قوته وفيها يرحتل ويكسب رزقه 

ل فيــه وال يهــان، وال ينــتقص منــه، وال تضــيع حقوقــه فيــه فهــذا ذال يــفــالــذي جيــد اإلنســان فيــه كرامتــه ويشــعره بعزتــه، 

ساطها الذهيب وأثـىن علـى بوصف الطبيعة الصحراوية ب فاألمري )5(»الطيب دون النظر لكون بادية أو حاضرة املكان

هلــذه احليــاة  رياألمــ ةمــا يــربز معايشــ ،صــباح البــاكرثرائهــا ومجاهلــا وصــفاء ونقــاوة رائحتهــا وربطــه بالليــل كمــا ربطــه بال

  :يف قوله ''احلضر يف قصيدته ما يف البداوة من عيب حياة البدو على حياة سكان ريواختيارها حيث فضل األم

  والقفرِ  دوِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب حملبِّ  وعاذالً      **      يف احلضرِ قد هام َ  ا المرئٍ يا عاذرً 
                                                           

  .202األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعر، ص: فؤاد صاحل السيد - )1( 

  .52ص  ،ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا -)2(

  .50ديوان إمرئ القيس، ص: إمرئ القيس -)3(

الصيد والطرد يف الشعر العريب حىت �اية القرن الثاين اهلجري، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، : عباس مصطفى الصاحلي -)4(

  .225م، ص  1981/ه1402، 1لبنان، ط

  . 91البداوة واحلضارة عند املتنيب، ص : حممد عمر أبو ضيف حممد -)5(
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  ضررِ  لت وكم يف اجلهل منلكن جهِ       **تعذرين     ما يف البدوِ  تعلمُ  لو كنتَ     

  الزهر باألجنمِ  اء زهتْ ـــــــــــــــــالسم مثل       ** تْ فغدَ  - ت �افّ وقد ص...ى اخليامُ قنل 

   )1 (!!كم فيها من اخلطر  البحرِ  سفائنُ         **ا�ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ بل أجنى لرك الربِّ  سفائنُ        

فــاألمري هنــا فضــل حيــاة الباديــة علــى احلاضــرة وقــد عــذر ســاكن احلضــر علــى عــدم معرفتــه للبــدو وحيــا�م 

، حيـث أراد أن يثبـت صـحة موقفـه يف تفضـيله للباديـة والشـواهد الطبيعيـة بشـعرية احلجـاجفأخذ يثبت رأيـه ويدعمـه 

وصف هـذه احليـاة يف معجـم لغـوي تبـدو  ويربز مقدرته علىمن خالل التنويع يف األساليب واِاللتفات يف الضمائر، 

ت كــاألجنم، وقــال أن اإلبــل أســلم مــن ركـــب فّ مطــر وجنــوم ورعــد وحبـــر وخيــام صــ فيــه الصــور الطبيعيــة واحلســية مــن

السفن فاألمري فضل البادية وأثرى رأيه بالرجوع إىل واقع أنه عاش بالبادية وأعطى صورا وأحكاما سـابقة عـن الباديـة 

وجــاء تفضــيل األمــري للباديـة باعتمــاده علــى وحـدة املوضــوع بالنســبة لألبيــات . بالبـدو واحتكاكــهردهـا إىل معايشــته م

حمـب البـدو "و" هـام باحلضـر"ظة البدو واحلضر لعارضة دالليـة عبد القادر  مفاضلته باعتماد لف األمريفبىن ، الشعرية

تفضيل البدو على احلضـر لـه مثيلـه عنـد املتنـيب إال أن ، حيث حتمل تضادا يف املعىن وتصنع فرادة يف التعبري،  "القفر

  :من قوله

  فِ و زفَ  غلٍ من بَ  إيلَّ  أحبُّ   **        صعبٌ  األظغانَ  بعُ تْ ي كرٍ وبِ   

  عنوفِ  لجٍ من عِ  إيلّ حبُّ أ **         ن بين عمي حنيفٌ مِ  وخرقٌ 

  إىل نفسي من العيش الطريفِ  **     ى   شهيف البدو أ شةٍ عي شونةُ خُ 

   )2(شريفِ  اه من وطنٍ �وما أ  **          سوى وطين بديالً  ىغَ بفما أ

                                                           

  .51 ،50صص ،ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا - )1( 

  .79م، ص 1983/ه1403بريوت للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، د ط،  ، دارديوان املتنيب: املتنيب -)2(
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األمـري عبـد القـادر « على اجلوانب املادية اليت تبىن عليها البادية والطبيعة املميزة هلا أمـا  ا ركزنلكن املتنيب ه

ظر الرائعــة الشــيقة العطــرة ويستنشــق ارر ويــرى املنــدّ ذكــر حماســن البــدو فهــو يصــبح علــى بســاط الرمــل الــذي يشــبه الــ

فكـــان حديثـــه غـــري متصـــنع ســـهال غـــري (...) مث يعـــدد املنـــاظر الرائعـــة للباديـــة ...الـــروح يغـــذيالنســـيم العليـــل الـــذي 

متكلـف لــذا أبـان عــن قيمــة البـداوة عنــده مبــا حتمـل مــن هـدوء الــنفس وصــفاء الـذهن وراحــة البــال وهـي البيئــة املثاليــة 

كمــا جنــد األمــري عبــد القــادر   )1(»دتــعتلــف فهــذا مــادح متزيــد واملتنــيب واصــف مالشــعراء فــرؤيتهم خت للمبــدعني ســيما

  :قائال) دمرات جن(يسهب يف وصف الطبيعة من خالل قصيدته 

  رِ ضّ هرات النُ اذات الرياض الز    **         دمَّر   يف أباطحِ  -تكفديْ  – يب  جّ عُ 

  �ر الكوثرِ  ا من ماءِ �أفك   **         ا على الصفَ  املياه اجلارياتِ  ذاتِ 

  رِ صوِّ سبحانه من خالق، ومُ    **        ها يُ جرْ  قمِ اكاألر   اجلداولِ  ذاتِ 

  رِ فَ ذأ ومسكٍ  زبدٍ  عن نيكَ يغُ   **         الذي   العطرِ  بِ الطيِّ النسيم ِ  ذاتِ 

  )2( هرِ مزْ  فاق نغمةَ  صوتٍ يم خِ برَ       **           مٌ ــــــنها مرتَ يف أدواحِ  والطريُ      

 لـة يف معجـم واضـحيفقد طغى على هـذه األبيـات بـروز الصـور املاديـة احلسـية املرتبطـة بعناصـر الطبيعـة اجلم

حــول  وروكــل مــا يــد ،ال تعقيــد فيــه بقولــه الريــاض الزاهــره وامليــاه اجلاريــة و�ــر الكــوثر والنســيم الطيــب واألطيــار املرتمنــة

مســتوى حــوار : جتلــت مالمــح احلداثــة يف شــعره علــى مســتويني مهــا« الطبيعــة، فمــن خــالل تفضــيل األمــري للباديــة 

ولتجليـات القـيم وهلـذا  طولـةاحلضارات واألديان ومستوى التزاوج بني سياق الريـف واملدينـة، فسـياق الريـف مفـرز للب

  )3(.»بأفضلية الريف يف الشعر  قد سبق غريه من األدباء العرب يف اإلشادةرييكون األم

                                                           
  .87البداوة واحلضارة عند املتنيب، ص: حممد عمر أبو ضيف حممد -)1(

  .100ص ، ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا -)2(

  .114 ، 113 صاألمري عبد القادر، رائد الشعر العريب احلديث، ص: حممد بشري بوجيرة - )3( 
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ون يف مكــان واحــد مــدة فقــد متيــز أهــل الباديــة بالتنقــل والرتحــال الــدائم عــرب قــوافلهم وإبلهــم فهــم ال يســتقرّ 

  .طويلة فقد فضل األمري هذه احلياة على حياة احلضر املقتصرة على التمركز يف مكان واحد

  :الترحال وعدم االستقرار -

والرتحال القسط األكرب من حياة البدو وعرب األمري عـن ترحـال البـدو بصـور بدويـة مسـتمدة الربي  سفرلقد أخذ ال 

  :من الواقع فقال

  )1( طرِ عمها مزن من امل شقائقَ   **           نا    جُ وادِ ت هَ دَّ إذا شَ  حيلِ الرَّ  يومَ   

ـــــدو  رتحـــــالفال ـــــة التنقـــــل عـــــرب الصـــــحراء عنـــــد الب ـــــا يـــــربز مكان ـــــل زينـــــة تتـــــوهج بإتقـــــان حســـــن « هن فالرحي

لشــليل  مــن خــالل وصــف حليتهــا، مــن ذلــك عرضــه ] باعتبارهــا مطيــة البــدوي[ يــل واحلــداة ووصــف اخل...اريعــذال

  )2(.»...وهو أنفس ما يزدان به صدر اجلواد

  :لرتحالل هبه البدوي أو اجلمال أو اإلبل فيقول يف وصفمث يشري األمري إىل الركب وهو اخليل الذي يتنقل 

  ا البشرُ هل، ومت يت �ا رحلوحطّ     **             بنا  ارك ا بالبطاحِ نَ خنأ أنْ إىل 

  )3( إالّ فوقه ذلك الفخرُ  فال فخرَ              **         البيت املعظم قبلة �ا بطاح     

  .فعندما حيط البدوي يف موضع جديد يف البادية بعد عناء ترحاله ينصب خيامه

  : الخيمة -

  :على مد البصر وتربز كاألجنم الزهر يف صيغة مشا�ة زفترب  اخليمة يف العرف البدوي هلا قيمة معنوية لدى البدويّ 

  رِ ضلطٌخ من الوَ  منازال ما �ا          **       بعدما نزلوا    ليالً   يِّ نروح للح

                                                           
  .50ص ، ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا -)1(

  .174ص  ،- بعدمدخل إىل حتليل اخلطاب الشعري يف حمطة املا –األمري عبد القادر الشاعر : سليمان عشرايت-)2(

  .107، صديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا -)3(
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  والبكرِ  باآلصالِ ائم ِ نالغ صْوبَ     **           �ا   د وجا  بل أنقى سكُ ا املِ ترا�ُ 

  )1(الزهرِ  باألجنمِ  زهتْ  مثل السماءِ  **                 ت �ا فغدت   وقد صفَّ  ..نلقي اخليامَ 

  :ويقول يف موضع آخر

  )2(الطني واحلجرِ  بيوتَ  ومتدحنّ   **                 خَف حمملها   بيوتاً  ال تذمنَّ   

  :ويف موضع آخر

  )3( َعرِ أو بيت من الشَّ  ْعرِ من الشِّ  بيت       **                نقهروْ  ،تنياحلسن يظهر يف بيْ 

خـّف : وخفة اخليمة بقولـه بيت أهل احلضر ثقل  إىل  هفقد ميز األمري بني بيت البدو وبيت احلضر وأرجع

هــذا التضــاد يف الّلفظتــني أو الطبــاق أضــفى شــعرية علــى  ،عنــد احلضــر حمملهــا يف مقابلهــا قولــه بيــوت الطــني واحلجــر

بعـدها مجاهلـا بتضـمني احلســن يف الشـعر أو البيـت الشـعري ووضــعه يف كفـة واحـدة مــع  زوصـف األمـري للخيمـة، ليــرب 

لكـن األمـري  ،وتـارة الكسـرة ةارة بالفتحـتـرف الشـني ة حـ يف حركغيريخالل ت من ةبيت الشََّعر الذي يقتصد به اخليم

وهـي جمموعـة مـن اخليـام  ''الزمالـة''املتنقلـة  تهملدينسه ينة عنده يف تأسامكت خذأ أ�ايف صغره مل يسكن اخليمة إال 

كثـرة التنقـل واحلركـة «مـن اخليـام  ةاملالحـظ علـى هـذه املدينـة املكّونـو  ،مخططات العسكرية لألمـريلفقا لو اليت تنتقل 

عر خلفتهـا وجلمـال األمري أن يسـتعمل بيـوت الشَّـ ضطرااليت فرضتها عليه ظروف احلرب مع العدو، حني ذلك فقط 

أشــعارا يف  ا أنشــدو نيرجــع أصــوله إىل زمــن غــابر حــىت أن الشــعراء البــدويتفارتبــاط البــدوي باخليمــة  )4(»املســكن �ــا

  :يقول املتنيب اخليمة

ُل    اخليمةِ  أَيَقَدُح يف    ها َيسَملُ وَتشَمُل من دهرِ     **          الُعدَّ

                                                           

  .51ص ، ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا- )1( 

  .50ص نفسه، ردصامل -)2(

  .51 ، 50ص ص نفسه، ردصامل -)3(

  .201 ، 200األمري عبد القادر رائد الشعر العريب احلديث، صص : حممد بشري بوجيرة -)4(
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  ُحمَاُل لعمرك ما ُتسَألُ **           وتعلو الذي ُرحُل حتته      

  )1(. يَذبُلُ  هِ خامتَ  صُّ فوما         **          ها  ال تُلوم الّذي المَ فلم َ 

بالبيئة البدوية من خالل طرق مكونا�ـا وقـد أخـذ  ارتباطهوباإلضافة إىل بروز اخليمة وتغين األمري �ا يظهر 

عنـد البـدوي  ةا مكانـهلـاحليوان قسطا كبري يف شعر األمري، فاحليوانات يف البادية تتنـوع مـن خيـول وإبـل وغريهـا كـان 

  :شعر األمري بقوله يف يب مثال أخذ قسطاظفهي وسلته يف التنقل ومورد قوته فال

 ! ؟يعه فؤادِ ت مراتِ لقد أضحَ    **                 قفرٍ  من ظيبٍ  يفنصِ مُ   منْ أّال 

  )2( ملك السوادِ  يتهجمتلك مُ     **                   غري أن له مجاالً     !؟وماذا   

تـه ظـيب يببحفاجلوانـب املاديـة احلسـية  نـدع فاألمري مل يبتعد«فقد أطلق أوصاف الظيب وأطلقها على حبيبته 

ملـــيح الوجـــه يتـــدلل ويتيـــه حســـناً ومجـــاًال، وكلهـــا صـــور ماديـــة علـــى الـــرغم مـــن غـــزل األمـــري الصـــحارى حســـن القـــّد، 

  :مث استخدمه مرة أخرى يف سياق الغزل كتشبيه مادي بقول )3(.»العفيف

  سارِ  ه والليلُ طيفَ  وأرقبُ   **           لصحارى   اْيب بأن أرى ظَ  أودُّ 

  :يف أيضاضوي

  )4( جلارِ  ى مؤانسةً ضوال ير    **              ماًما ال يرى ذِ يب ُ وهذا الظَّ 

 الظــيب، وهـــو مـــن مرتادفـــات الغـــزال فقــد كـــّرر الوصـــف وشـــبه احلبيــب بـــوحش الـــرباري، واســـتخدم لفظـــة    

ســـتدعائي، ألنـــه متـــوارث يف املخيـــال اِ   يثـــراتفالصـــورة التقليديـــة البدويـــة يف األبيـــات والســـياقات مجيعـــا هـــي تشـــبيه 

 فــــا والطيــــف كمــــا نعلــــم وهــــم ال حقيقــــةفيلجــــأ األمــــري إىل اســــتخدام التشــــبيه التجــــرييب ليغــــدو طي ،لعــــريباالعــــاطفي 

                                                           
  .306، ص ديوان املتنيب: املتنيب -)1(

  .59ص ، ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا -)2(

  .320األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع -)3(

  .58ص ديوان الشاعر ، : ألمري عبد القادرا -)4(
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لتــربز بعــد  )1( ذهنيــة وليســت ماديــة، وهــو مــا جيعــل الصــورة يف قالــب شــاعري مجيــل أساســه اخليــال والتشــبيه تهفحسـي

  .يف احلرب كما يف الصيد أنيسةهذا شعرية األمري يف وصفه وفخره خبيله واختاذها 

  :الخيل والصيد -ب

بـــروز اخليـــل مبعـــث فخـــر البـــدوي وأنـــيس البـــدو يف تـــنقال�م عـــرب الصـــحراء فهـــو أنـــيس الرحلـــة و املطيـــة يف 

الــــنص الشــــعري مثــــاالً أعلــــى للوفــــاء واجلمــــال واألناقــــة والرشــــاقة، فاقرتنــــت  يوعــــ إّن الفــــرس ختتبــــئ يف ال« الصــــيد 

   )2(.»احلسناءورة الفرس بصورة املرأة ـــــــــــــــــص

   : الخيل

  : فقد وصف األمري عبد القادر فرس وجياد قومه يف خضم املعارك الكربى قال       

  وىعلى الثَّ  – هااعر  امم – تْ وقد أشرفَ     **        ا ــــــــــــهكرُّ س ِ ــــــــــاد بالنفـــــجياًدا ج وعرّ   

  ىاآلل من شدة اجلوَ  وخاضت حبارَ **       يهبِ ا بنا حتت غَ لقً ت طَ رَ كم جَ   !! أال            

  ىهلا عوَ هوْ  �ا والذئُب منت ْ قطعَ      **طا    �ا القَ  لُّ ضِ يَ  ازاتِ وكم من مفَ    

  )3( وتلك سهام للعدى وقعها شوى**                    رَ مواضَ ى سِّ القِ  وقد أصبحت مثلَ             

ا وممتنــا هلــا هيــجــاءت هــذه األبيــات لتــربز صــورة شــعرية خاصــة بفــرس األمــري عبــد القــادر مفتخــراً �ــا ومتبا

ومتحاورا معها يف بعض األحيان، فقد ربط األمري بني البيئة القاسـية الـيت يعـيش �ـا وجيعلهـا سـاحة معركـة يف غالـب 

فهنا يشري إىل الصحارى القاحلة والفـالت وشـظف  نعكاسها على فرسه القادرة على قطع املفازاتاِ األحيان ليظهر 

ل  مـسـتطيع حتملهـا بقولـه والـذئب مـن هوهلـا عـوى إالّ أن فـرس األمـري قـادرة علـى حتيالعيش ولشد�ا حىت الذئب مل 

                                                           
  .63،64 األمري عبد القادر الشاعر، صص: سليمان عشرايت: ينظر -)1(

  .148ص م، 1997، 1ار البيضاء،املغرب، طالد،بريوت، لبنان،كز الثقايف للعرباخلطاب اإلبداعي اجلاهلي والصورة الفنية، املر :عبد اإلله الصائغ -)2(

  .52ص ، ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا - )3( 



 شعرية استحضار البادية في شعر األمير عبد القادر                      الفصل الثاني 

 

69 
 

ربطهــا األمــري و  ،ربز قــوة التحمــل والصــرب والشــدة وحتمــل العطــش واحلــّر والتضــاريس الــوعرةتــكــل هــذه األهــوال، فهنــا 

  .صعبة زادت إىل حّد كبري يف جالء املعىن ومجال األسلوب وبداوة املشهدالبدوية البيئة بال

يف الكـّر والفـّر ومراجـع الصـحراء فبلغـت سـرعة  هوصف عند األمري حيث وصف حركـة فرسـتربز حيوية الو  

الصـحراء حـىت يف ب هنا إشـارة إىل تعودهـا علـى دروب هفقطعت مفازات الصحراء يف الغي دخيل األمري أبعد احلدو 

اآلل  ةحيـث اسـتعمل لفظـ ،من مكـان إىل آخـر وانتقالهالفائقة  تهالظالم حىت أنه شبهها بطائر القطا املشهور بسرع

راق والرتحــال مــن مكــان إىل آخــر فاســتعمال فــحت دائمــة الصــبســتمرار وعــدم امللــل مــن تنقــل حــىت أواجلـوي وهــو اال

صلته بفرسـه مـن جهـة واملكـان  زحيث ترب  ،وختاطبا مع مشاعر األمري نفسهم عن ملكة لغوية ينهذا املعجم اللغوي 

  :فالفرس ومنذ القدم هلا مكانة خاصة يف قلب الشاعر فيقول طرفة بني العبد مفتخرا بفرس، من جهة أخرى

  مْ عَ النـِّ  أعراجَ  اخليلُ  فُّ وتلُ           ** ها    وقِ سُ عن أَ  ضُ ـــيبدي البِ تُ  يومَ   

  مْ رَ ــإال ذو ك فُ ــيوم ال يعطِ         **ها       ارِ ــــــــــــــــــــــــيف أدب لَ ـــــــــــاخلي رُّ ونكِ                           

  ك إال ذو كرمْ سِ حني ال ميُ       **ا         هَ على مكروهِ  منسك اخليلَ 

  )1( خمْ والرّ  فيها قبانَ العُ  فُ تعكُ       **      ا     ــــــــــــى بينهـــَــ صرعال َ ــــاألبط تذرُّ 

علـــى ذكـــر الفـــرس واإلحاطـــة جبماهلـــا  بفرســـه مقتصـــر افتخـــارهأن  ''طرفـــة بـــني العبـــد''املالحـــظ علـــى أبيـــات 

فخـره بفرسـه بإحاطتهـا  كتمـلا وتعداد مناقبها ومجيلها فهي ميزة الفخر بالفرس منذ القدم، إالّ أن األمري عبد القـادر 

حـىت ظهـر بينـه وبـني فرسـه عالقـة متينـة تكشـف عـن  ،جبوانب حسية ومكونات البيئة القاسية اليت خاض �ا معاركه

بعـد كـل هـذا أخرجـه األمـري يف مشـهد متكامـل أ  ،له يف احلـربذ خيفهو ال ،الوفاء الذي يتبادله كل من األمري وفرسه

                                                           
  .147و143، صص 2008، 1درويش اجلويدي، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، ط: ديوان طرفة بن العبد، حتقيق: طرفة بن العبد -)1(
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فــي خلــف األلفــاظ دون املباشــرة يف تاألبيــات يف شــكل تلميحــات خت ينل معــااألمــري مــن رتابــة التقليــد بــل جــاءت كــ

  :يقول طرح املعاين، حىت أصبح األمري يتحاور مع فرس ويبوح له بدواخله

  )1(ىتوَ لْ ا ى بل ومااجلوَ  ومل يشكُ  انٍ مث  **                هم  رماحُ  لمتهِ كِ   ِيت حنَ  وأشقرَ   

كونًــا قائمــا بذاتــه، يتحمــل يف ســياقاته كثــريا مــن اإلســقاطات وكثــريا مــن الرمــوز، كمــا   نيكــاد يكــو «فــالفرس 

وهنــا إشــارة إىل أن قــوة الفــرس مــن قــوة األمــري وبســالة الفــرس  )2(»يتحمــل كثــريا مــن مالمــح الشخصــية الــيت أبدعتــه

وفخـر األمــري وانتصــاره  ،لكطــي أهـوال املســاوخوضـها الصــحراء يـنم عــن بيئـة األمــري البدويـة القائمــة علــى املشـقة وخت

  .اورته لهحمو  هأيضا، ليكتمل مبناجاة األمري لفرس ههو انتصار لفرس

  :الصيد -

لطاملـــا ربطـــت العـــرب الصـــيد باخليـــل أل�ـــا مركـــب الصـــياد ورفيـــق دربـــه باعتبارمهـــا رمـــزان للفخـــر عنـــد البـــدو 

مث يبــني احلــديث عــن «والباديــة، فــاألمري مل يغفــل عــن ذكــر مناقــب البــدو يف جمــال الصــيد مــربزا مهــار�م ومفتخــرا �ــا 

ـــه يف رحـــالت صـــيدهم وجـــوالت طـــردهم و صـــالصـــيد وأنواعـــه وي ـــرحالت خصف مـــا يفعلون للصـــحاري  ةصـــيهـــذه ال

فالبـــدوي ونتيجـــة لرتحالـــه الـــدائم جمبـــور علـــى اســـتخدام الصـــيد كوســـيلة  )3(»والبـــداوة ولـــن تســـتطيع احلضـــر تنفيـــذها

  .قوته ودفاعا عن نفسه كسبمضمونة ل

، وهــذا يرجــع إىل الطبيعــة الفرديــة هلكــن األمــري عبــد القــادر مل جيعــل للصــيد قصــيدة مســتقلة بــل ضــمنه شــعر 

ي الـذي حيـب التحـّرر اليت ال ختضع ألي قيود حىت يف نظام القصيدة فهي امليـزة الـيت خلـق عليهـا البـدو  ستقالليةواالِ 

                                                           
  .53ص  ،ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا -)1(

، نقال 46، ص 2002صورة الزعيم يف اخلطاب الشعري اجلزائري احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ط، : بومجعة بوبعيو وآخرون - )2( 

  .69، د س، ص 1تطور الصورة يف الشعر اجلاهلي، مؤسسة حورس الدولية، د ب، ط: عن خالد الزواووي

  .89البداوة واحلضارة عند املتنيب، ص : ضيف حممد عمر أبو -)3(
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ومــا ميــز شــعر الطــرد اجلــاهلي واإلســالمي عــن الطرديــات الــيت اســتقل وصــف الصــيد �ــا عــن أغــراض «القيــود  موعــد

  )1( .»الشعر حيث صار هذا يقصد لذاته وال يشاطره عوضا آخر

  :قال األمري يف وصف الصيدوقد 

  يف ذعرِ  ى األوقاتِ نا مدَ م فالصيدُ        **    ه     غتُ فنبْ  أحياناً  ر الصيدَ باكِ تُ 

  صرِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواخل كفالِ األ ها زينةَ ليلُ ش        **      ها  نركضُ  اخليلِ  يادِ وحنن فوق جِ 

  )2(رِ مـّــــ وما تنجو من الضعاد ِ على البُ         **  قها  نلحَ والغزالن َ  شَ ـــالوحارد ُ ــــــنط                    

أول مـا يــربز تكــرار األمـري للفظــة الصــيد يتبــادر إىل الـذهن أنــه راســخ يف مقومــات شخصـية األمــري يعــرب عــن 

يف ذكـره �موعـة املوجـودات احلسـية الـيت تشـكل  األمـرياملشهد البدوي للصيد لدى  امتزجبصراحة فقد  األمريبداوة 

مث ربطهـا ، ...اجليـاد، اخليـل، الـوحش، الغـزالن: وركز على موجودات حمـددة ختاطـب الوجـدان وهـي ،الصبغة البدوية

  .باإلنسان البدوي وجعل وثاقا متينا بينهما يف وجود من احلركة وعدم السكون

) صرــــكفــال واخلاألليلها زينــة شـ(الوصــف عــن طريـق اإلضــافة الــيت وردت  ويتتــابعفوصـف اخليــل وهــي تـركض 

واســتعمل كلمــة نلحقهــا كأ�ــا مشــهد حــي مــن خــالل وصــف الســرعة ة؛  وهــو مــا أضــفى علــى الصــورة احليويــة واحلركــ

  .اخليليف النص خيلق مجالية وشعرية على حركة هذا التتابع وتعدد صفاته للتعبري عن السرعة الفائقة هلذا احلصان، 

بـــاكر إضـــافة إىل اســـتعماله صـــيغ ت: فـــّر يف حديثـــه عـــن الصـــيد يف قولـــهيتطـــرق إىل ثنائيـــة الكـــّر وال فـــاألمري 

ممـا حيلنـا إىل حـس مجـاعي يـدل علـى اسـتمرارية احلـدث  ،بـاكر، نبغـت، نطـارد، نـركضتعـن هـذا  التعبـرياملضارعة يف 

  .عند البدوي من جهة أخرى ليربز الصيد كميزة ومفخرة للبدوي تهمن جهة وقيم
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فــدالالت الــنص تعــرب عــن الوجــود العــريب واملعطــى احلضــاري العــريب مبكــون شخصــي يعطــي مفهومــا         

  : حضاريا لطبيعة هذا الوجود وتعرب دالالته عن العزمية واليقظة والقدرة كاآليت

  باكرت -العزمية 

  نبغت - اليقظة  

  )1(نطارد -رة   القد

ســيما العــرب ومــن مثيال�ــا يف الشــعر العــريب الكثــري الصــيد موهبــة فطريــة عنــد البــدوي الفمطــاردة الفــرائس و 

  :فأبو نواس يف وصفه للصيد على الفرس قال

  والّليل حتدوه تباشري الّسحر  **              قد اغتدى والصبح حممر الطرر  

  :ب متخفيا ليعلم سادته مبا رأىثو حني شاهد شياها رائعات، في وغالم زهري كذلك، تغمره الفرحة

  هُ ه ويضائلِ فى شخصُ وخيَ  يُدبُّ   **        نا  جاء غالمُ يد َ ي الصّ ا نبغِ نمَ فبيْ 

ن التزم بتلك الوصية قتل الطريدة، فال إف عريباغت الصيد، ويأتيه من حيث ال يشبأن  مث يوصى زهري غالما 

  : وقال .تضيع منه الفرصة

  ها فإنك قاتلُ ـــــــــــــــــــــــــــعهيّ ضَ  تُ وأّال          **        رّةٌ غُ د َ ــــــــــــــــــــــــــــــــالصي م أنَّ تعلَّ                      

  :مث يعود زهري ليفصح عن نفس املعاين فيقول

  )2(بِ كِ ْر اِ دي من بعد أال ناَ نُ  ولكنْ    **                 ةٍ نّ جبَ  لْ نا مل خناتِ صْ إذا ما اقتنَ              

                                                           
  .19 ،18حماضرة حركية األحياء الشعري املغاريب، صص: ينظر -)1(
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فــاألمري اتبــع أســالفه يف قــدر�م علــى اقتنــاص الفريســة والــيت تنتهــي دومــا بضــمورها أمــا األمــري فقــد أبــدع يف 

الصــباح البــاكر واقتنــاص الفريســة عــن طريــق املباغتــة واملفاجئــة إىل أن يــربط  وتصــوير الصــيد فقــد ربطــه بــالبكور وهــ

جبماليـة اخليــل الـيت هــي وسـيلة يف الصـيد وتنتهــي رحلتـه هـذه باالنتصــار علـى الفريســة  االصـيد باعتبارهـا معطــى بـدوي

لكنـه مل يعـرب  ،الطبيعـةوما تنجو من الضمر فاألمري وعرب فرسه وجياده حاول إبـراز قـوة وحتمـل والصـرب علـى : بقوله 

  .التلميح دون املباشرة يف طرح املعاين إطارعن هذا صراحة فلم يسقط األمري يف التقليد بل جاءت أبيا�ا يف 

فلطاملــا ارتبطــت البــدوي  هالّليــل بظلمتــ  لعــل أمجــل عناصــر البيئــة البدويــة املفتوحــة علــى أفــق الســماء ومجــال

  .الشعري هء جنومه حىت أصبح يناجيه ويربزه يف خطابعلى ضو  ربالليل من خالل مراقبته والسه

   :شاعرية الليل عند األمير -ج

ناجــاة الليــل فغالبــا مــا يــربط األمــري ليلــه بــاحلزن واهلمــوم ويربطهــا بــه مفــاألمري ال خيتلــف عــن أســالفه مــن القــدامى يف 

  :فيصور ليله بقوله

  ورُ ــــــــــــــــــفنُ واملنام ُ  ي طويلٌ يلِ ولَ     **            دا   دَّ يربو جم –مع الساعات ِ  –ين زْ وحُ  

  ورُ ــــــــــفتَ مث  العنيِ  دموعُ و هلا **                    ارً مسامِ  جومَ ى النُّ وحىت مىت أرعَ   

  )1(رُ تدو  دارَ  يُ دوعيىن حيث اجلَ           **       لِ كَّ و مُ  كِ ماسِّ  بالكأينّ   أبيتُ              

لقـد اشـتكى األمـري طـول « حيمـل مكانـة كبـرية يف قلـب ومشـاعر األمـري علـى غـرار الشـعراء القـدامى  فالليل

. ليله، حىت صار شاعرنا وكأنه حرس لنجومه فيدور حيث تدور أو كأنه راع مسامر هلـذه الكواكـب الـيت تـأىب الـزوال
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ل األمـري طويـل وال ينجلـي كليـل مـن فليـ )1(»الشـاعر هلقد كشفت هذه األبيات مدى القلق النفسي الذي يعـاين منـ

  :فهذا النابغة البياين ينشده يف الليل أشعاره بقوله. قوه من الشعراءبس

  بِ ــــــالكواك يءِ بط هِ ــــــــأقاسي وليلِ   **           ب ِ ــناص ةُ ــــــــم يا أميمــــــــهل ليينـــــك

  بِ آئِ ب ومَ ــــــى النجـــــــــــس الذي يرعــــولي     **        ضٍ قِ ليس مبن تُ ــــحىت قل لُ و اــــــــــــــتط

  )2(من كل جانب زنُ ـــــــــــاحلفيه  اعفَ ــــــتض**               هِ ــــــمهّ  ازبٌ ــــــع لَ ــــــــــاللي راحأ درٌ ـــــــوص    

متكبـــدين فيـــه عنـــاء احلـــزن اجنالئـــه   وعـــدم ،ن هنـــا حيمـــالن نفـــس الـــدالالت حـــول الليـــل يف طولـــهافاملقطعـــ

واهلمــوم وشــدة القلــق حــىت يتمــىن الشــاعر زوالــه لكــن دون جــدوى فــاألمري ورغــم بســالته ومنزلتــه إىل أن ليلــه مــوحش 

 . هومتمرد وال يطاوع قلب صاحبه فالقلق واالستياء يالزمان

  :ناجي ليله يف أبياته املشهورةيمرئ القيس افنجد 

  لىتَ بْ يَ لِ  بأنواع اهلمومِ  يَّ عل        **      هُ سدولَ  رخىأ البحرِ  جِ و كم  وليلٍ 

  كلِ بكلْ وناء َ  عجازاً أ فَ دَ وأرْ        **              لبهِ بصُ  ىمتطَّ  امل له فقلتُ 

  )3(بأمثلِ  نكَ م وما اإلصباحُ  بصبحِ         **         يأال أجنلالطويل ُ  ها الّليلُ يأال أ         

ويطالـب بطلـوع الصـبح لعلـه ، أن ينجلـي  هانـه يرتجـأ عـن ضـيقته وقلقـه وطـول ليلـه حـىت فامرئ القيس عـرب

لليـــل فقـــد جـــاءت موصـــولة بـــاحلنني إىل ايـــتخلص مـــن قســـوته ووطأتـــه العنيفـــة عليـــه، أمـــا شـــاعرية األمـــري يف مناجاتـــه 

  :مرئ القيس يقول األمرياة املغايرة لليل حباأل
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  لِ مُ لْ ومتَ  يف شقاَ  أرمدَ  كمبيتِ    **          ها متحسرا�    قد بتَّ  ليلةً  كمْ 

  )1(ي؟ينجلِ  ،يبوصلِ  يفمىت أرى ليل  **              ليلهُ  تطاولَ  زنٍ ذو حُ  سهرانَ 

كانـت ملتهبـة ألن «الّليل عند األمري عبـد القـادر  فاألمري يرجى اجنالء الّليل وباملقابل وصل احلبيب فصورة

فـإن ليـل األمـري قـد ال  مثليله مل يكن عادياً، وما كان ينتظره أصعب مما انتظره غريه من الشعراء، وهو اإلصباح ومن 

ل وأوحش من الّليل الذي ينتظره صاحب الصـباح الـذي هـو قهنا كان ليله أثومن ينجلي أبدا إذا مل يتحقق الوصل 

 أحـاط الليـل بصـورة فنيـة رائعـة فنتجـت هـذه الفنيـة يف التعبـري ملـزج األمـري بـني فـاألمري )2(»آت مهما طـال هـذا الليـل

  .فقد ضّمن األمري صورة احلبيبة يف ظالم وقصر الليل وطوله ،الواقع الذي حتمه عليه ليله قالشوق لألحبة وضي

فالليـل يف " بوصلي ينجلـي " قد جاءت يف البيت األول يف شكل تلميح ليصرح به يف البيت الثاين يقول و 

ليلـه ممـا أضـفى لخصوصـية كشـفت عـن مغـايرة واضـحة يف الطـرح الفـين لـه لكن األمـري صـنع  ،البيئات هو ليٌل واحد

 ةوعــــرب عــــن هــــذا باســــتخدام صــــيغ اقهياشــــتلــــه و  زادت يف �ائــــه وعمقــــت مــــن شــــدة هو األمــــري علــــى  شــــاعرية مميــــزة

  . جديدة ملخاطبة الّليل يغةكص" فمىت" االستفهام 

فتتبـــع كـــل املوجـــودات الطبيعيـــة  ،بـــرزت شـــاعرية األمـــري واضـــحة يف اإلحاطـــة باجلانـــب املـــادي للباديـــةفقـــد 

بوصــف شــاعري خيلــق لنــا عاملــا متخــيال كــاد أن يفــوق  هــاطأحاففالصــحراء ووصــف ترحــال البــدو وعيشــهم باخليــام 

  .يف مناجاة الليل ننسى شاعريته من شأن العرب يف فروسيته وإتقا�م فن الصيد دون أن الواقع، إضافة إىل اإلعالء

  :شعرية األمير في تصوير الجانب المعنوي للبادية -2

ـــه الواســـعة أو عبـــد إن حـــب األمـــري  ـــة وهيامـــه �ـــا، مل يكـــن نتيجـــة ثقافت ـــة البدوي علـــى ِاطالعـــه القـــادر للبيئ

احلضـــارات املختلفـــة وإمنـــا كـــان شـــعورا طبيعيـــا ولـــد يف شـــخص األمـــري بـــالفطرة باعتبـــار األمـــر عبـــد القـــادر ابـــن البيئـــة 
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قــل لنــا يف ثنايــا ينلالبدويــة بامتيــاز فقــد اســتطاع أن يكــون االبــن البــار وحامــل لــواء هــذه احلضــارة والثقافيــة املختلفــة 

إن األمـري « يف جانبها املعنوي املتمثـل يف الثقافـة والقـيم البدويـة . شعره تفاصيل بسيطة ترتبط حبياة اإلنسان البدوي

اليت ورثهـا عـن (...) ظل يعتمد يف عدته الشعرية على املوروث الناجز كما تلقاه من ثقافته ومن أعراف تلك الثقافة

  )1( .»واليت كانت بيئته وأمتهحضارته العربية اإلسالمية 

 كنفهــا يفأ عــن هــذه الثقافــة البدويــة الــيت نشــشــعر األمــري عبــد القــادر معــربا  كــانوألن الشــاعر ابــن بيئتــه،   

أيضــا بــالقيم البدويــة الــيت تنشــئ اإلنســان البــدوي نشــأة ســليمة، ولعــل مــا يفســر لنــا تــأثر  يــااألمــري عبــد القــادر، متغن

مـع البيئـة البدويـة  يتالءم على حبها، وكربت أدناه على مسع شعر أبنائها، لتجود قرحيته مبا األمري بالبادية هو أنه كرب

أضـــرابه  مـــن الشـــعراء قصـــائد األمـــري بعـــض أشـــعار عنـــرتة و  لقـــد اســـتلهمت: الـــيت نـــشء فيـــه ومـــا كـــربت عليـــه أدنـــاه

 العـــزة والكربيـــاء والفروســـيةاجلـــاهليني واستحضـــرت مواجـــد أولئـــك الشـــعراء يف اإلعـــراب عـــن احلـــب وإظهـــار مشائـــل 

وضـــاهتهم يف االعتـــداد باخليـــل، الصـــافنات اجليـــاد وخماطبتهـــا ومقامستهـــا املشـــاعر، كمـــا جـــار�م يف اســـتعراض املـــأثر 

  )2(.»الشخصية من موقع أخالقي فخري متزن 

راضـهم غأ يف ي تأثر األمري بشعر األولـني سـواءً إن ما ال جيب إمهاله عند احلديث عن هذه النقطة احملددة أ

شـــرتاك يف عـــيش حيـــاة تســـري وفـــق منـــط ورمت واحـــد أي احليـــاة البدويـــة البســـيطة الـــيت  عاشـــها الِ أو موضـــوعا�م هـــو ا

األعــرايب القــدمي وهــي نفســها حيــاة البــدوي يف عصــر األمــري، ولعــل بســاطة احليــاة يف البــداوة وقســاو�ا فرضــت علــى 

يتحلـى �ـا ليقـدر علـى جما�ـة قسـاوة الطبيعـة وصـعوبة احليـاة اإلنسان البدوي جمموعة مـن القـيم الـيت وجـب عليـه أن 

  .يف البادية كالصرب والفخر والشجاعة واحلماسة وكلها ترتبط باإلنسان والبيئة البدوية

.  

                                                           
  .160األمري عبد القادر الشاعر، ص : عشرايتسليمان - )1( 

  .106، ص املرجع نفسه-)2(
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  :الفخر -أ

إن تأثر األمري عبد القادر بالبيئة البدوية العربية القدمية يبـدو لنـا جليـا مـن خـالل موضـوعات أشـعاره وتـأثره 

الفخـر خطـاب نظمـي وعـدة لغويـة تسـتمد ماد�ـا مـن ثقافـة الشـاعر وحمصـالته و كفـن «وية كـالفخر مـثال البدبالقيم 

ولقــد ظلــت شــعرية الفخــر  (...) التعليميــة الوجدانيــة فقــد رأينــا شــاعرية األمــري تســتوحي مــن القــرآن والشــعر القــدمي 

 )1(»ســتبدادالِ ت الكمــال والقــوة و؟؟؟واتقـوم يف أعــراف العــرب علــى مــذهب تفخــيم الـذات وتنزيلهمــا وومسهــا بصــفا

  :وهذا ما جنده حاضرا عند األمري عبد القادر من خالل أشعاره، فنجده يفتخر

 :النسب الشريف -

عتـزاز بـه، وهـذا مـا جنـده حاضـرا بقـة االِ العـريب، الفخـر بالنسـب الشـريف و  لعل أمسى أنواع الفخر يف الشـعر

كــان ألنســا�م مــن غــريهم فقــد   االبــوادي أل�ــم كــانوا أكثــر حــرارة وتعصــبعنــد العــرب القــدامى وخاصــة عنــد أصــل 

  :الشعراء يتسابقون لكتابة قصائد طوال يتفاخرون فيها بأنسا�م كالً يعلى من حسبه وبنسبه كما يقول أبو متام

  )2(.عموًدا الصباحِ  ا ومن فلقِ نورً    **                ىحَ ضُّ ال عليه من مشسِ  كأنَّ   نسبٌ 

فتخــار بنســبه الشــريف هــو اآلخــر، فكــان ال يفــوت فرصــة إال ويعلــي الِ يتخلــف األمــري عبــد القــادر يف ا ومل

يفتخـر األمـري «فيها من شأن نسبه؛ وحيق له ذلك فهو ليس أي نسب وإمنا هـو نسـب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم 

 صـلى اهللا(بأنه منتم إىل الدوحة النبوية الشريفة، فهو من الفرع احلسيين، الذي يستمد قـدره ومكانتـه مـن رسـول الـه 

ويكتفــي األمــري �ــذا الفخــر عــن كــل (...) ومــن هنــا كانــت حتميــة الــوالء والطاعــة هلــذه الدوحــة النبويــة ) عيــه وســلم

                                                           
  .160ص  ، األمري عبد القادر الشاعر: سليمان عشرايت-)1(

 .220م، ص1994/هــ1414، 2، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط1شرح ديوان أيب متام، ج: اخلطيب التربيزي -)2(
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منصـــب، وعــــن كــــل رتبــــة نبويــــة، ألنــــه ال جمــــال للمقارنــــة واملفاضــــلة بــــني فخــــر وفخــــر، خصوصــــا إذا كانــــت املقارنــــة 

  :ول األمري عبد القادريق .)1( »واملفاضلة بني فخر نبوي شريف، وبني فخر مادي دنيوي

  االورى يبغي يطاولنا قْدرً  يف فمن  **      را ى طورَ لا رــــ، خياهللاِ  ا رسولُ ـــــــَــــ أبون

  ارَ ن الغدْ ـَـــ ّب به يأملُ ل ِّ ـــــــــــعلى ك      **    ــــــــــامَـــ تّ ا حمًــــ ــــا وفرضـــًــــ ا ديندَ ـــــــغ والناَ 

  اأو صفرَ  وبيضاءَ  تسمو وعن رتبةٍ       **    من كل منصبٍ  �ذا الفخرِ  وحسيب

  )2(ا، ونالوا به نصرَ به قد مسا قومٌ       **       وإن يكنْ  رُ ايائنا، يعلو الفخلْ بعَ 

هـذه األبيـات الشـعرية تعبــري واضـح مـن األمـري عبــد القـادر بـاعتزازه بنسـبه املمتــد للرسـول صـلى اهللا عليــه  يف

  .وسلم وأنه يعلو �ا على كل نسب، كما جند األمري أيضا يباهي بأصله العريب وهو مرتبط بنسبه بالفطرة

يكـن لنيـة اإلعـالء مـن قـدر الـنفس إن ما يذكر لألمري عبد القـادر أنـه حينمـا كـان يفتخـر بنسـبه وأصـوله مل 

 مل«فقط بل كان حماولة منه �ا�ة اآلخـر احملتمـل، وهـذا مـا يضـفي نـوع مـن الشـعرية اخلاصـة يف فخـر األمـري جبـذوره 

يكن يف نية األمري أن ينتج نصا شعريا يف الفخـر يشـيد خبصـاله وبنسـبه ويتفـاخر مبناقبـه وإمنـا الفخـر عنـده يـدخل يف 

دفاعية دعائية إعالمية الغرض منهـا تقـدمي النمـوذج األمثـل لآلخـر احملتمـل الـذي جيمـل األرض ويتجاهـل إسرتاتيجية 

هـذه اخلصوصـية الـيت ارتبطـت بشـكل كبـري باملكـان املتمثـل يف البيئـة البدويــة   )3(»اخلصوصـية احلضـارية هلـذا الشـعب

  .اليت نشئ فيها األمري

يف " حنـن"كانت وراء ميل األمري إىل استعمال ضمري اجلمـع  "ل تاآلخر احمل"و "اآلنا اجلزائري"ولعل جدلية 

  :الكثري من قصائده الفخرية كقوله

                                                           
  .191األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا، ص : فؤاد صاحل السيد - )1( 

  .45ص ديوان الشاعر األمري عبد القادر اجلزائري، : ألمري عبد القادرا -)2(

  .5صحماضرة حركة اإلحياء الشعري املغاريب،  -)3(
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  )1(ظمىا العُ صورتنَ  الرسمُ  يُريكَ  فليسَ     **          ي   ظاهرِ  عطيكَ يُ هذا الرسم ُ  لئن كانَ 

وهــو يف حماولــة منــه ألن يــربط صــورته بصــورة اجلماعــة، " حنــن"و" أنــا"وهنــا جنــد تقابــل ومجــع بــني الضــمريين 

يف اسـتعمال الضـمائر شـاعرية هـذا التنويـع فقـد أنـتج  ،ومصريه املشـرتك مـع اجلماعـةالضمين بارتباطه  اإلقرارنوع من 

  .حيمله بيتا واحدا من الشعرأن ومجالية تفوق ما ميكن خاصة 

  :ذا النسب الشريف فيقول�أخرى يفتخر  أبياتكما جنده أيضا يف 

  لنا رجالُ  ماكِ ومن فوق السِّ         **          جمالُ  ةٍ مَ كرَ مَ  كلِّ ا يف  لنَ 

  جالُ وهلا زِ  أحبراً  ضناَ وخُ  **                    هولٍ  كلَّ نا للمكارم ِ بْ ركِ 

     )2(الُ عجهلا ال الراحلونَ  فنحنُ **               ا  عجزً  الغريُ  عنها تواىنَ إذا 

، كانت متيل يف أغلبها إىل استعمال ضمري اجلمع واملالحظ على أن لغة شعر األمري يف أشعاره الفخرية

  .، وأصله العريب األصيلكتأكيد منه على إحلاق نسبه بنسب سيد اخللق)لنا، ركبنا، خضنا، حنن ( " حنن"

  :الفخر بالبادية -

ته فيهــا، ولعــل أهــم أيف شــعر األمــري عبــد القــادر هــو نشــ –كثــريا   –إن مــا يفســر لنــا حضــور البيئــة البدويــة 

يفـوت فرصـة ليعـرب فيهـا عـن فخـره  ال هه هلـذه البيئـة كـان الفخـر، فنجـدئـماانتي مالئم عرب بـه األمـري عـن غرض شعر 

  .نتمائه هلااتزازه بعاِ و 

وتــأيت مناســبتها يف أن " مــا يف البــداوة مــن عيــب " ولعــل أهــم قصــائده يف هــذا اجلانــب قصــيدته الشــهرية  «

هــل : وكــان موضــع التكــرمي مــن علمــاء فرنســا ومفكريهــا يســألونه رأيــه فيمــا اختلــوا فيــه "أمبــواز"األمــري كــان أســري يف 

                                                           
  .46ص ،ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا-)1(

  .45ص ،هسفن ردصملا - )2( 



 شعرية استحضار البادية في شعر األمير عبد القادر                      الفصل الثاني 

 

80 
 

إن استفســـار اجلنــرال الفرنســي حـــول  )1(»ةالبــدو أفضــل أم احلضــر؟ فـــرد علــيهم بقصــيدة انـــتقم فيهــا لنفســه وللبــداو 

كــرد علــى هــذا " مــا يف البــداوة مــن عيــب" ســتفز األمــري عبــد القــادر ليكتــب قصــيدته االتفاضــل بــني الباديــة واحلضــر 

ســتثارته ليــدافع عــن الباديــة ألنــه ابــن هــذه البيئــة وهــذه احلضــارة املختلفــة فهــي اِ ولعــل شخصــية األمــري البدويــة . الــزعم

  .حياة وقيم خمتلفة عن ذلك املوجود يف احلضرحتمل ثقافة و 

حـرب نفسـية " اآلخر"و" األنا"متثل صيغة جديدة حلرب دائمة بني " ما يف البداوة من عيب"إن قصيدة « 

يعـرف (...)حول األمة اإلسالمية وتارخيها وعقيد�ا وحضـار�ا  فيها ترسيخ األفكار اليت يعتقدو�ا نالفرنسيو حياول 

ميكــن القــول بــأن األمــر (...) األمــري معرفــة جيــدة بــأن ســؤاهلم فيــه غمــز وملــز يف شخصــية األمــري ومرجعيتــه احلضــارية

، علـى البـدو الذين رفعـوا لـواء احلضـارة والدميقراطيـة) الفرنسيني(تفطن إىل هذه السخرية احلاملة إلقرار تغلب احلضر 

  )2(.»نصياع إىل الفرنسيني وكأ�م رفضوا احلضارة والرقي والتقدماالِ الذين رفضوا ) اجلزائريني واألمري واحد منهم( 

واألمـر راجـع إىل طبيعـة التكـوين النفسـي . لقد عرب األمري على افتخاره بالبادية بل تفضـيله هلـا علـى احلضـر

و ابــن الصــحراء وهــو احلــامي هلــا بســيفه ولســانه، واملتصــفح لقصــيدته مــا يف الصــايف املتشــبع بصــفو ونقــاء الباديــة، فهــ

 وافتخــارهمقارنــة بـني الباديــة واحلضـر وتفضــيل الباديــة علـى احلضــر  .البـداوة مــن عيـب يلحــظ وجــود مقارنـة ومفاضــلة

  .هذا نابع عن تأثره بالبيئة البدوية فالبدوي يفتخر ويعلي من شأن ذاته دائما

  :يقول "ما يف البداوة من عيب"القادر يف مطلع قصيدته يقول األمري عبد 

  البدو والقفرِ   حملبِّ وعاذًال     **   رِ ـــــــام يف احلضــــــد هــــــق المرئٍ  اذراً ــــــــيا ع

  واحلجرِ  الطنيِ  بيوتَ  نَّ حَ دومت **        ا  ـــــــــهحمملُ  فَّ خــــــــــــــــا ــــًــــ بيوتن ــــــــَّ مذال ت

                                                           
  .111عبد القادر اجلزائري وأدبه، ص األمري : عبد الرزاق بن السبع -)1(

  .200األمري عبد القادر رائد الشعر العريب احلديث، ص : حممد بشري بوجيرة -)2(
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  )1( وكم يف اجلهل من ضررِ ت َ لْ لكن جهِ     **       ين    رُ تعذِ  ما يف البدوِ  تعلمُ  لو كنتَ 

يف هذه األبيات وجه األمري عبد القادر اللوم والعتاب ملن يطلقون أحكامهم باالنتصـار ألهـل احلضـر علـى 

رأيـه بتوجيهـه لـوم وعتـاب رقيـق ألولئـك الـذين استهل عبـد القـادر « حساب أهل البادية وعن جهلهم ملا يف البادية 

ينتصرون ألهل احلضر ويقفون إىل جانبهم ويلمون سكان البـداوة لبسـاطة عيشـهم، وال منـاص أن هـذا احلكـم مـرده 

إ�ـم ال يعرفـون مـا يف الباديـة مـن (...) جهل حبياة البداوة وفضائلها حقا إن اجلهـل يف مثـل هـذا األمـر ضـرر عظـيم 

فـاألمري عبـد القـادر  )2(»ويوم تتـاح هلـم فرصـة العـيش فيهـا يـرون بـأم عيـنهم هـذه احليـاة اهلانئـة البسـيطةمزايا ومناقب 

بنيــت علــى املقابلــة وبعبــارة أخــرى ا�ا�ــة بــني مجــال احليــاة يف اســتغالل اللغــة وصــياغتها يف ســياقات خمتلفــة حــاول 

  .رته على امتالك اللغة وتوظيفهاالبادية ونقيضها يف احلضر، وهنا تربز لنا شاعرية األمري وقد

وتـارة  مناظرهـاوجند األمري يفتخر ويعلي من شأن البادية وأهلها يف كـل أبيـات القصـيدة فتـارة يصـف مجـال 

 يـاة الباديـة املختلفـة، مث يعـدد املنـاظر اخلالبـة هـذه املنـاظر جتلـي احلـزن مـن الصـدورحبى اهأخرى حيوانا�ا وأخرى يتبـ

  :وتريح النفس

  رِ رَ كالدُّ   به احلصباءَ  لٍ رم بساطَ     **           ا   يً مرتق يف الصحراءِ  أصبحتَ  و كنتَ ل

  عطرِ  شيقٍ  مجيلٍ  بكل لونٍ   **                   ها   يف روضة قد راق منظرُ  لتَ جُ  أو

  من الوحش يرعى أطيب الشجرِ  سرباً        **          من بسائطها     يف كل وجهٍ  رأيتُ      

  )3(ي ضجرِ ذِ لِ  ا� وال كد ،مضنٍ  يف قلبٍ       **                 من حزنٍ  بقِ مل تُ ا هلا وقفة ٌ فيَ      

                                                           

  .50ص  ،ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا - )1( 

  .112 عبد القادر اجلزائري وآدابه، ص: عبد الرزاق بن السبع - )2( 
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ومل يقــف األمــري عبــد القــادر عنــد هــذا احلــد فقــط يف فخــره بالباديــة فنجــده يفتخــر بــأخالق البــدوي؛ فتــارة 

ويبقى الكرم البدوي مضرب للمثل، وخاصة نار القـرى الـيت « يفخر مبروء�م وإحسا�م وأخرى بكرمهم وسخائهم 

نــار بواجــب الضــيافة البدويــة الــيت متليهــا تبقــى مشــتعلة طــوال الليــل لتهــدي طــرق الليــل وعــابري الســبيل وتقــوم هــذه ال

  )1(.»عادات البدو وتقاليدهم يف إغاثة امللهوف واملستغيث وإضافة الضيف

د   **                  نَبيُت نَاُر القَرى تْبُدو ِلطَارِِقَنا   
ُ
  )2(واُة من جوٍع و ِمن َخَضرِ افيها امل

ورة اجلـود أبنـائم بضـر  اآلبـاءيفخـر بكـرم أهـل الباديـة ألن الكـرم صـفة متأصـلة يف أهلهـا، يوصـي هنا فاألمري 

ته، ولعـل طبيعـة احليـاة ن الشـخص ويرفـع قـدره وسـط أهـل عشـري والكرم مع القريب والغريب ألن الكرم يعلي مـن شـأ

ت وحسـب كـل القـراءات يبـدو ويف كـل احلـاال« . الصعبة يف البادية أيضا تفرض على البدوي أن يكون كرميا سـخيا

 ا خاصـا يف ذاكـرة األمـري ويف وعيـهسـتظل تشـكل نصـا حيمـل دفقـا وجـداني" مـا يف البـداوة مـن عيـب" يل أن قصـيدة 

ألنــه نــص أســتّل مــن حتــت أنقــاض حرفــة وجوديــة تتســم باإلنكبــاب علــى األنــا وتتوّشــح بلغــة املرافعــة والتحــدي مــع 

  )3(.»حلضارياإلحساس بدونية املصري وفشل املشروع ا

  :الشجاعة -ب

تشــبع روحــه �ــذه القــيم البدويــة  إن مــا يفســر لنــا ثــراء نصــوص األمــري عبــد القــادر باحلماســة والشــجاعة هــو

هــذه البيئــة، ولعــل االرتبــاط املوجــود بــني أصــل الباديــة والشــجاعة هــو ارتبــاط وثيــق ولدتــه لنــا  األصــيلة، باعتبــاره ابــن

حتميهـا يف السـلم واحلـرب، ولقـد  اعـالق وايكونـ ن�ـا حتـتم علـى أبنائهـا أالبيئة البدوية وصعوبة العيش فيهـا، أل قساوة

                                                           
  .210األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا، ص : فؤاد صاحل السيد -)1(

  .51ص  ،ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا-)2(

  .208األمري عبد القادر رائد الشعر العريب احلديث، ص : حممد بشري بوجيرة -)3(
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ارتبطت الشجاعة العربية بأمور عدة حتـتم علـى الفـارس العـريب أن يتحلـى �ـا لتكتمـل عنـده صـورة شـجاعة اإلنسـان 

  .البدوي

الفروســية بالشــجاعة وكــذا الــدفاع علــى اجلــيش أو  تصــاقالوجنــد أن األمــري عبــد القــادر قــد تطــرق مــثال إىل 

ـــة ـــه يف نضـــره واجـــب حتتمـــه عليـــه  ســـكان القبيل ـــهانألن ـــاحلروب  تماءات ـــة كمـــا ارتبطـــت الشـــجاعة عنـــده أيضـــا ب القبلي

والعقلية العربيـة تفـرض عليـه أن خيـرج دائمـا مـن كـل حـرب خيوضـها منتصـرا، ولقـد بـرزت لنـا شـاعرية األمـري . وأهواهلا

  : عبد القادر يف هذا اجلانب خاصة وهذا ما سنحاول إبرازه

 :الفروسية -

ي معظــم أيامــه ولياليــه ممتطيــا صــهوات اخليــل، يالحــق أعــداء لقــد كــان األمــري عبــد القــادر فارســا بطــال يقضــ

خـالل أشـعاره ولعـل  الوطن إليهاب القفار وللرباري وال مكائد العدو، وقـد تـرجم األمـري عبـد القـادر هـذا الواقـع مـن

تشـرتك  ما يلفت االنتباه هو ربطه الواضح للحياة اليت كان يعيشها وحياة العرب القدماء، أل�ـا ببسـاطة حيـاة بدويـة

ـــدائم  وصـــوال إىل تصـــوير البـــدوي الفـــارس  ـــة والتنقـــل ال ـــة الطبيعي وحيلـــو «يف جوانـــب عديـــدة منهـــا انطالقـــا مـــن البيئ

لشــاعرنا أن يتمثـــل صــورة الفرســـان العـــرب القــدماء وهـــم يقطعـــون الصــحاري املقفـــرة إال مـــن الســباع املتوحشـــة بكـــل 

بــدي خوفــا وال جزعــا علــى الــرغم ممــا يكتنفهــا مــن أخطــار شــجاعة وإقــدام فــرتاه علــى جــواده يشــق أدمي املفــازات ال ي

حمدقة تظل القطا فيها السبيل ويعوي الذئب من هول ما يرى فيها من الوحشة، إىل أن يصل األمـري إىل مرابـع قومـه 

 اهلزيلة اليت أو شكت على اهلالك، فريى ألسـنة نـريان خيـامهم �ـدي الضـال وتـدعو السـالبة إىل القـرى الظاهرةخبيله 

   )1(.»ة واخلصال العربية اليت يعتز �ا عبد القادر أميا اعتزازوءواألمان وتلك أمسى أبات املر 

وشــجاعته، معتمــدا يف ذلــك علــى وصــف  ســيتهو بفر طــوال يتغــىن فيهــا  لقــد كتــب األمــري عبــد القــادر قصــائد

  .ملكان وحياة هي أقرب حلياة البادية

                                                           
  .80األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع -)1(
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  :يقول األمري عبد القادر

  من هوهلا عوى ت �ا والذئبُ ــــــــقطع    **              ا    ـــــَــــ �ا القط يظلُّ  مفازاتِ  من وكم

  ىوَ شى وقعها للعدَ  وتلك سهامٌ  **             ا  سي ضوامرَ ت مثل القِ ــــَــــ وقد أصبح        

  )1(ىهلا صوَ  رامِ ــــــنريان الك وءِ ـويف ض **               ا  ـــــــــا هلـــــنأعالمِ  ت نريانُ إىل أن بدَ 

ســط دقيــق ومعــرب عــن وصــف حيــاة البــدوي ب، ووصــف مهبفروســيتففــي هــذه األبيــات تفــاخر واضــح لألمــري 

فقـد حـاول خلـق جـو  ،)الباديـة(القائمة يف الرباري والقفار وقد عمد إىل استخدام كلمات ترتبط �ـذا احليـز املكـاين 

كمـا توجــد   بـدو عـام علـى قصــيدة مـن خـالل اللغـة فعمــد إىل  اسـتخدام مفـردات تـرتبط بدرجــة أوىل بالبيئـة البدويـة،

إشــارة واضــحة إىل تنقلــه الــدائم وترحالــه املتواصــل وهــو مــا تقــوم عليــه احليــاة البدويــة بقولــه أن فرســه أصــبحت هزيلــة 

  .ها املستمريوهذا دليل على مش

مـع مـا اسـتعمله مـن ألفـاظ فهـذه األبيـات حتمـل  تـتالءماألبيات الشعرية الـيت قاهلـا األمـري عبـد القـادر  ولعل  

ثراء اللفـظ واملعـىن وهـذا مـا ينمـي علـى شـعرية األمـري وتوفقـه يف خلـق صـورة شـاعرية حتمـل مـن الـدالالت مـا يوافقهـا 

  .يف األلفاظ

القــادر مل يــربط الفروســية بامتطــاء الفــرس فقــط أو  وجيــب اإلشــارة إىل نقطــة مهمــة جــدا هــي أن األمــري عبــد

وليسـت الفروسـية والبطولـة عنـد العـرب « اخلروج يف حروب واالنتصار فيها بل إنه ربط الفروسية أيضا بـاخللق النبيـل

لكــن الفروســية احلقــة هــي . وعنــد شــاعرنا عبــارة عــن وثبــة علــى ظهــر جــواد وال ضــربة ســبق قويــة أو شــجاعة متهــورة

  )2(.»ة ومشائل فاضلة علياأخالق كرمي

.  

.  

                                                           
  .52ص ، ديوان الشاعر: ألمري عبد القادرا -)1(
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 :الحروب-

األمري عبـد القـادر يف بيئـة بدويـة كـل السـبب الرئيسـي يف تلقنـه الفروسـية منـذ الصـغر، وقـد أفـاده  أةلعل نش

  .تفرسه يف تتبع الصيد وخوض غمار احلروب فهو الفارس البطل الذي كان يهابه الصديق قبل العدو

ومل يعـــد فارســـا إىل مضـــارب قومـــه مـــن فســـحه صـــيد أو نزهـــة تـــرويض بـــل أب إلـــيهم بعـــد مـــا خـــاض معركـــة داميـــة « 

يشيب هلوهلا الوالدان لكثرة ما زهقت فيها من أنفـس، ومـا لقـب فيهـا األبطـال مـن مشـاق وأهـوال تـرك أعـداءه فيهـا 

ى لتشــفي ظمأهــا، فــرتوى مــن صـرعى كــأ�م أعجــاز خنــل خاويــة هــوت رؤوســهم وتطــايرت أمــام ســيوف عطــش تســه

  )1(.»دماء الغزاة  تؤازرها ضربات رماح ال تعرف الكلل والفتور

يــنقض علــيهم بــال رمحــة وال شــفقة، ال ه فئــدمــاء أعدا لقــد كــان األمــري عبــد القــادر يــروي عطــش ســيفه مــن

ملـا كـان سـائدا خالص هلم من يده سوى احلساب فكان الفرسـان خبيـوهلم يتـأهبون للحـروب، وهـذه الصـورة مطابقـة 

  .منذ القدم يف البوادي القريبة

تبقــى دائمــا  ويفتخــر األمــري حبيــاة البــدو الــيت تعتمــد االســتعداد والتأهــب الــدائمني للحــرب فخيــول البــدو«

فهــــؤالء الفرســــان قــــد وضــــعوا لــــنب الشــــجاعة (...) ة ولــــذلك نــــال البــــدو املفــــاخرة خبــــيلهم دمســــرجة لإلغاثــــة والنجــــ

�م فغدو يطلبون اجلهاد ويفرحـون للنـزال تـراهم يصـولون وجيولـون يلقـون الرعـب يف قلـوب والفروسية مع جلبب أمها

  )2(.»عدوهم

يلـه حبروبـه وانتصـاراته الـيت كـان حيققهـا كمـا يتغـىن بسـالحه وجيشـه وخ -كثـريا  -لقد تغىن األمري عبد القادر

  :األمري عبد القادر ليقو  الذي كان دائما متأهب للحروب

  بالظفرِ  رهُ بنا بشّ  استغاثَ  منِ      **          جة ٌ مسرّ  ا  للحربِ نا  دائمً لُ يْـ فخَ 

                                                           
  .81ص ، األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه :د الرزاق بن السبععب -)1(

  .51ص األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا، : فؤاد صاحل السيد - )2( 
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  )1( !؟ملن قد بات يف خفرِ  عيشٍ  وأيُّ          **          ا    بنا أحدً  فال تعدلْ امللوك ُ  نُ حن

هــذه األبيــات الشــعرية توضــيح صــريح بــأن األمــري عبــد القــادر وجيشــه مل يكونــوا يهــابوا شــيئا، بــل إ�ــم   يف

  .كانوا يعدون العّدة مسبقا وحتسبا ألي خطر خارجي قد يهدد أمنهم

يف  )املعــاين والــدالالت(بيــات مــن معــاين ودالالت قويــة، اســتطاع األمــري أن خيــرج بقــدر مــا حتمــل هــذه األو 

وطرحهـــا، مـــا يـــربز لنـــا براعـــة الشـــاعر يف  يـــتالءملغـــة شـــعرية قـــادرة علـــى محـــل هـــذه الـــدالالت وإخراجهـــا يف ســـياق 

  .استخدام اللغة وإخراجها يف قالب جديد

ـــد القـــادر نـــص  ـــداوة مـــن عيـــب"لقـــد أخـــرج األمـــري عب فـــاق موضـــوع وحجـــم يف قالـــب شـــاعري " مـــا يف الب

ه للبيئـة البدويـة، فقـد كـان هـذا ظـاهرا جليـا ئـخـرى يفصـح عـن افتخـاره بانتماالقصيدة وجند األمـري فيهـا ويف قصـائد أ

مـا يـتالئم مـع البيئـة اللغـة مـع  قدرته على توظيفهو  سواء من خالل املوضوع أو اللغة، ولعل ما يربز تفوق الشاعر

   .البدوية
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كون أن نضع هلذا البحث نقطة معلنني �ايته، وكيف لبحث ي - يف غري رغبة - أخريا جند أنفسنا مضطرين  

   !؟ األمري عبد القادر موضوعه أن يكون له �اية

إسهام منا يف إبراز العناصر اجلمالية للنص " شعرية البداوة يف شعر األمري عبد القادر"حبثنا املعنون بـ -   

والذي  ،ا يف شعر األمريواإلحاطة بظاهرة البداوة بالوصف والتحليل وتعقب مصادره ،الشعري لألمري عبد القادر

  :خلصنا يف �ايته إىل نتائج ميكن إدراجها كما يلي

والظهور األول، أما يف  اللغة واالصطالح، فداللته يف اللغة ترجع إىل السبق الزمين يتقارب مفهوم البداوة بني - 

املعتمدة على عناصر الطبيعة ومهارات  وقسم حياة اإلنسان البدائي البسيط إىل منط فريجع يف غالبه االصطالح

فهي  العيش يف الصحراء والتنقل، فالبداوة هي أثر البيئة الصحراوية الصعبة على اإلنسان الدائم الرتحال والتنقل،

  .إذن نقيض احلضارة يف كل جوانبها

حراء مكانا يعيشونه إن تتبع معطيات البداوة تربز تزامحها مع االرحتال والتنقل، حيث ارتبطت البداوة بالص - 

يؤثرون ويتأثرون به، فرضت البداوة منط حياة خاص حتدده طبيعة عيشهم، فسكن البدوي اخليمة وتنقل باإلبل 

أما البيئة فكان هلا األثر األكرب يف حياة البدوي، فهي  واخليل وأتقن الصيد كوسيلة للعيش والرعي كمصدر للغذاء،

  .نتاج ثقافته وسلوكه وقيمه

يف شعر األمري عبد القادر أدبنا القدمي، فيفصح عن وجود صورة فنية يف  دراسة البداوةمن خالل  نستشعر - 

الشعر اجلاهلي الذي يظهر حياة البدو القائمة على الرتحال كصفة بارزة هلا، إضافة إىل خصائص مسعية وبصرية 

    .على الرتتيبوالفنية خاصة بالنظم 

عبد القادر من مدح  وفخر وغزل والوقوف  لألمريثر البداوة واضحا على املوضوعات الشعرية املختلفة أيظهر - 

حيث تدخل هذا  ،باألمريالبيئة احمليطة خدمه يف ديوانه من خالل ثقافته و على املعجم اللغوي البدوي الذي است

حيث  ،خاصا بالبادية يعرب عنها بصدقحيث وظف معجما لغويا  لألمرياملعجم يف بناء مجالية اخلطاب الشعري 
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وتعوده على العيش بالبادية واستلهام مظاهر ها وتضمينها األمري امللكة اللغوية عند  مميزا مما يؤكد ثراء وظفه توظيفا

  .شعره يف مواضيع حمددة ربطها مبفردات معينة

الطرح الشعري عنده من خالل البنية  وظف األمري البداوة يف قالب شعري يربز صاحبه أسلوبية وفنية ختلق فرادة - 

  .الشعرية ذات الصيغة التكرارية على املستوى الصويت للشعر الذي حيمل يف طياته معاين عن احلياة البدوية

ركز األمري على تكرار األنساق اللغوية واالعتناء باألوزان  والقوايف، مما عزز اجلانب املوسيقي لشعر األمري وأثّر  - 

  .املتلقيبتلقائية على 

جاءت أغلب تراكيب األمري تفصح عن شعرية التضاد، إضافة إىل اجلناس والتكرار مما أنتج إيقاعات حمددة  - 

  .ختلق نغما موسيقيا خاصا زاد من شعرية األمري

حتمل إلبراز تعايل البداوة على حساب احلاضرة، فجاءت قصائده يف معظمها ت شعرية احلجاج عند األمري ز ر ب - 

، حيث وصف األمري حيوانات البادية كالضيب "ما يف البداوة من عيب"سيما قصيدتهلعيش يف البادية الأفضلية ا

احلضر وإشادة بقوة  واخليل وربطها بالصيد والطرد والفروسية كإقرار وإجابة عن سؤال ضمين بأفضلية البدو على

  .يوصالبة البدو 

، فأبعدته عن التصنع والتكسب شاعرية تربز تفوقه يف قول الشعرأخرج األمري البادية يف صيغة حديثة ويف لقد  - 

تباعه ألسالفه كمناجاته الليل وخوضه احلروب والصيد والتعبري عن احلياة البدائية اليت شكلت فيها قيم األنفة إيف 

البدوية اليت  موالشجاعة والكرامة والكرم، أهم مما ميلكه البدوي يتميز به عن احلضري، فاألمري عرب عن هذه القي

   .، فيصرح �ذه القيم أحيانا  وتأيت على شكل إملاحات أحيانا أخرىاألوىل اجلاهلية عربيعود أصلها إىل 

واألنا اجلمعي بكثرة يف قصائده، هذا ما حييلنا إىل انتمائه األصيل وهو أيضا  االستفهاماعتمد األمري صيغ  - 

  .الفضاء احلضري براز عيوبحماولة منه لتجميل الفضاء البدوي وإ
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 واقتصادية ثقافيةمن إشكاليات وتداعيات اجتماعية،  فيها سر دي واحلواضر وما يداو تفطن األمري ملوضوع الب - 

ليصبه األمري يف شعره معربا عن عمق األفكار وحضور الذات املفكرة، فقد دافع عن البادية ووجودها املادي 

  . باألرض والرتاث العريب بكل أبعاده، مما يربز ارتباط األمريواملعنوي

هذا بعض ما  إال صفة الشاعرية، اا أن نطلق عليههذه املعاين يف شعر األمري عبد القادر ال ميكنن وأسلبة  

ه وتدعمه حىت يكون ضهذا البحث الذي حيتاج إىل حبوث أخرى تعض رأيناه جديرا بالتسجيل واإلثبات من نتائج

  .كشخصية األمري عبد القادرة  ظيمهناك إملام بشخصية ع
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   :تادر فشرح الم 

  .يقصد �ا خالص النفس، بدلت له مهجيت أي بدلت له نفسي وخالص ما أقدر عليه: ُمْهَجِيت 

  .مجع منية وهي ما يُتَمّىن : املنايا

  .ما ُشخَِّص من آثار الديار: الطَّللْ 

  .هاج يب احلزن واهلمّ : َشَجاِين 

  .وهو القلم الزّبور أي املكتوب باملزبر الكتاب: الزَّبور

  .يسعف النخل ويروي يف عسيب ميان: الَعسيُب اليماين

  .من حتيات اجلاهلية: ِعم صباحاً 

  .تلٌّ صغري أو موضع يكون أكثر ارتفاعا، يقال تقع داره فوق أَكَمٍة مشرفة على البحر: مجع أَكَمة  وَأَكمُ : اآلَكاَما
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  .اخليمة: بيوت  خف حمملها

  .احلمار أيا كان أهليا أو وحشيا: الِعريُ 

  .طائر معروف بسرعته الفائقة: القطَا

  .الصحاري القاحلة: مفازات

  .اإلبل: سفائن الربّ 
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  .اخلالء من األرض ال ماء فيه وال ناس وال كأل: القفر

  .ناقة زفوُف سريعة حسنة املشي: زفوف

  .احلمار الوحشي: ِعلج

  .نبات عشيب من فصيلة الشقيقيات: شقائق

  .أرض منبسطة: البطاح

  .أي تلوث به: لطخ

  .طائر من فصيلة الصقريات: العقبان 

  .طائر غزير الريش أبيض اللون مبّقع بسواد له منقار طويل: الرخم

  .و مرض أو ضجرتقّلب يف فراشه من هّم أ: َمتَْلَملَ 
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  :ملخص

البيئة والبداوة القيم  من خالل تتبعنا للبادية، دراستنا احوهل تدورلقد شكلت البداوة احملور الرئيسي الذي   

يف شعره، فقد ترىب األمري يف   يفصح عن جتلي مظاهر البداوة، ولقد كان شعر األمري عبد القادر منوذجا والثقافة

وظفها يف قالب شعري فّين يفصح عن شاعرية واضحة من خالل اللغة و  هلا،كنف البادية متأثرا �ا تربز انتماءه 

لغوية وإخراجه يف إيقاعات وأنساق  رتباط بالشعر القدمي ومعجمه البدويفكانت لغته لغة تدل على االِ  ؛واإليقاع

 مري ف األإىل أن كيّ  ،بوح الشعرينسجم مع المل داللة املكان ويتعتمد التضاد والتكرار وحرف الروي الذي حي

عنصري اللغة واإليقاع ليعرب عن صور احلياة البدوية يف إطارها املادي املرتبط بالبيئة وما يتصل �ا من حياة التنقل 

 والشجاعة والفخروالرتحال  والعيش باخليمة، وأثىن على اجلانب املعنوي للبادية املرتبط بالقيم البدوية كالكرم 

 يف حتديد معامل الشخصية البدوية، فقد حاول األمري  أن يربز تعايل األنا العريب كان هلا أثرها إذن فالبيئة البدوية

  .على احلاضرةيف حجاجية واضحة بني البداوة واحلضارة خالصا إىل تفضيل البادية 

  .لصورةشعرية االبداوة، البادية، البيئة، الثقافة، القيم، احلضارة، شعرية اللغة، شعرية اإليقاع،  :الكلمات المفتاحية

  

    


