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 ملخص البحث

انامزت االناشيد الوطنية العربية بتعدد االشكال الشعرية من الشكل العمودي 
احلرة  واالوزان  واحدة،  تفعيلة  تتخذ  التي  الصافية  احلرة  واالوزان  الشطرين  ذي 
التفعيالت املأخوذة من بحور خمتلفة، وكذلك املزج بني العمودي واحلر،  متعددة 
وقد اختذت بعض االناشيد الزمة تتكرر مرتني او اكثر، وجاءت اللوازم عمودية، 
او ممزوجة بتفعيالت بحور خمتلفة. وتعد الالزمة ركنا مهام جدا يف النشيد الوطني؛ 
وتركيزه  املعنى  تثبيت  تفيد  وداللة  يتكرر  بايقاع  موسيقى  يضيف  تكرارها  ألن 
النشيد. وقد اختلفت مرات تكرار الالزمة يف االناشيد املختلفة  بتكراره يف نسيج 
يف االناشيد املختلفة، وقد تصبح الالزمة هي النشيد؛ ألهنا تتكرر يف مساحة ضيقة، 

وهذا من شأنه أضعاف النشيد واضمحالل قوة املعنى إلتكائه عىل الالزمة.

روي  عىل  بمجيئه  القطري  الوطني  النشيد  انفرد  فقد  الروي  حيث  من  اما 
من  تكون  وقد  ومتباينة  متنوعة  بتشكيالت  األناشيداألخرى  وجاءت  موحد، 
وهييمن  معني.  لتشكيل  النص  وحاجة  الشاعر  ذوق  حيكمها  معني  ضابط  دون 
تكرار حرف النداء وورود اسم البلد يف النشيد عىل عدد اليستهان به من األناشيد 
الوطنية العربية  يرافقه تكرار اسم البلد بأعداد خمتلفة يف كل نشيد، وكذلك )بلد( 
و)وطن(، ويلمح ورود أسامء معينة بنسب خمتلفة يف األناشيد ، مثل: )اهلل( و )رب( 
و)اله(، وكذلك كلمة )نبي( و)أنبياء(، وينفرد النشيد الوطني العامين بذكر السلطان 
)احلسام  او  والقلم(  )السيف  وكلمتا  احيانا،  العلم  الوان  وترد   ، باسمه)قابوس( 
الكلامت:  ورود  نسب  وتباينت  والعراقي.  اللبناين  النشيدين:  يف  كام  والرياع( 
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)عاش، احلرب، السالم، القسم، األرض( يف األناشيد بحسب وضع الدولة، ففي 
النشيد الفلسطيني تتكرر )األرض( مخس مرات؛ لتعرضها لالحتالل. عىل مستوى 
الرتاكيب اجلاهزة وبخاصة تلك املؤلفة من كلمتني نجد اهنا تغطي مساحة واسعة 
يف معظم ان مل نقل كل األناشيد الوطنية العربية. وقد امتاز كل نشيد بميزات خاصة 
الفعلية  اجلمل  كورود  فعلية،  أم  اسمية  وكوهنا  وقرصها  اجلمل  طول  حيث  من 
الطويلة وغلبة مجع ملؤنث السامل وكون النشيد بلسان جمموعة متحدثني كام يف النشيد 
اجلزائري، او متحدث ومتحدثني كام يف النشيد االمارايت. ولكل نشيد هيمنة معينة 

وطريقة حديث خاصة به او تتشابه مع غريه.

اما عىل مستوى الصورة الفنية فقد ندرت وهيمنت اخلطابية والتقريرية املبارشة 
والسوري  واللبناين  واملغريب  القطري  النشيد  يف  الواردة  الصور  بعض  باستثناء 
واملرصي والسوداين.  وقد خيرج النشيد من كونه وطنيا اىل كونه ملكيا خيص امللك 
وحده كام يف النشيد البحريني واالردين والعامين، فيام يعد النشيدان: الليبي والعراقي 
هالميان يصلحان ألي بلد عريب؛ ألهنام ال يذكران الوطن واسمه وعلمه وتارخيه 

وتضاريسه وحضارته.
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ABSTRACT

There is a mutual line between the Arabic lyrics as the formal Arabic 
takes so great a share in these lyrics .That is why the present locus claims 
mention in the study for having joint factors; the artistic values and the 
targets beyond them. The stylistic study stems from the individuality of a 
creative one in a field, it is to survey certain litterateurs to find the mutual 
ground for them in light of genre, goals and content. The forms revert into 
diversity, some take the column such as the anthems of Qatar, Tunisia, 
Syria, Kuwait and Sudan. Yet the utter free meters that take one foot found 
in the national anthems of Yemen or the free coalesced rhymes found in 
the national anthems of Algeria, Emirate ,Oman, Egypt, Palestine, Sudan, 
Jordan, Bahrein, Libya, Lebanon, Saudi, Iraq and Morocco.
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... املقدمة ...

حتتل الدراسات األسلوبية مكانة وسطى بني اللغة واألدب؛ ألهنا تدرس األدب 
بمختلف أجناسه وتقوم عىل أساس املادة األساسية التي يتشكل منها األدب، وهي 
ينامز هبا  التي  اللغة، وقد ذهب بعضهم إىل ان األسلوبية تشري إىل املالمح اخلاصة 
املؤلف وينفرد هبا عن غريه، أي: ما يميز أسلوبًا من غريه هلذا أو لذاك، وقد قيل: 
إن األسلوب هو الرجل أو اإلنسان نفسه؛ ألنه يظهر انعكاس شخصيته وتفردها 
عن اآلخرين من أسالفه ومعارصيه، وحينام زحف التناص -منذ جوليا كريستفيا 
التي استوحته من حوارية باختني– وهيمن عىل مساحة كبرية من الدراسات النقدية 
بغريه  متأثر  غري  عصأمي  نص  وجود  عدم  مفادها:  جديدة  حقيقة  لدينا  أصبحت 
من النصوص بطريقة من الطرائق املختلفة للتناص مثل: االجرتار، واألمتصاص، 
الرجل، وقد تكون هذه  الرجال وليس  واحلوار. وحني ذاك أصبح األسلوب هو 

املقولة مبالغًا فيها، لكنها حتمل جانبا من الصحة.

وكل ما تقدم يتم إذا كان العمل األديب من نتاج مبدع أو مؤلف واحد، ولكننا 
له نفسه لتكون  البحث مل نقترص عىل مبدع واحد يف نصوص خمتلفة تعود  يف هذا 
مالمح أسلوب خاص به، وإنام عمدنا إىل دراسة عينة شعرية جيمعها املوضوع وال 
جيمعها املؤلف؛ لتعدد مؤلفيها واختالف دوهلم التي ينتمون إليها، ولكنهم يكتبون 

بلغة واحدة، وينتمون إىل إرث أديب واحد وقومية واحدة.
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وجتدر اإلشارة إىل أن األناشيد الوطنية العربية موضوع البحث هي األناشيد 
التي سبقت الربيع العريب والتغريات التي حصلت يف بعض الدول العربية؛ لعدم 

استقرارها عىل نشيد ثابت، ولصعوبة احلصول عىل تلك األناشيد اجلديدة.

تتخذ كل دولة بغض النظر عن نظام حكمها ولغتها سواء كانت مجهورية أم 
مقدسًا  النشيد  هذا  ويكون  هبا،  خاصا  وطنيًا  نشيدًا  إمرباطورية  أم  مملكة  أم  أمارة 

بقداسة العلم الرسمي ومصاحبا له يف املناسبات الوطنية املختلفة.

أما تسميته هبذا االسم فريجع إىل كونه دائام منشدًا، ويف الغالب تكون موسيقاه 
امللحنة بلحن يناسبه مرافقة له؛ وربام لكثرة إنشاده؛ أو ألنه يقرأ بطريقة اإلنشاد حتى 

حني قراءته الطبيعية لكونه رمزًا وطنيًا هلذه الدولة أو تلك.

متتلك الدول العربية خمزونا كبريا من األناشيد الوطنية التي كتبت باللغة العربية 
الفصيحة، أي: إن اللغة العربية تقف قاسام مشرتكا بني تلك األناشيد املختلفة، وما 
دامت اللغة موحدة وامليدان خاليًا من دراسات متيز هذا النشيد من ذاك كان ذلك 
الصوتية  مستوياهتا  كافة  األسلوبية عىل  خصائصها  للوقوف عىل  لدراستها  مدعاة 
مالمح  عىل  للوقوف  واالختالف  التالقي  نقاط  وعىل  والتصويرية،  والرتكيبية 
األسلوب يف كتابة تلك األناشيد الوطنية العربية مع حلاظ أننا مل نحصل عىل النشيد 
عىل  العادة  وجرت  القمر.  جزر  ونشيد  والصومايل  واجليبويت  املوريتاين  الوطني 

دراسة املستويات الثالثة لتلك األناشيد وهي:
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املبحث األول

... املستوى الصويت ...

كانت ومازالت املوسيقى لغة عاملية يفهمها أبناء املعمورة مجيعهم بغض النظر 
عن كل ما يفرقهم عن بعضهم بعضًا؛ ألهنا متوقفة عىل حاسة السمع التي يتمتع هبا 
اجلميع، وهي هبة ربانية، وحاسة مهمة جدا، بل إهنا األهم بني كل احلواس؛ لذلك 
َلْيَس  َما  َتْقُف  ﴿َواَل  يقدمها اهلل تعاىل عىل البرص ملا هلا من قيمة كربى بقوله تعاىل: 
ُ ولئَِك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل﴾)1(، وقد بينت  ْمَع َواْلَبَصَ َواْلُفَؤاَد ُكألُّ َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
التجارب احليوية ان البصري قد يكون مبدعا ًكبريا ًمثل دانتي وطه حسني وغريهم 

كثر، ولكن األصم منعزل عن العامل كله.

ومتيل النفس اإلنسانية للموسيقى ميال غريزيا، فقد يسمع يف عرش من الثواين 
ما يكاد يبلغ مخسني مقطعا صوتيا، تسمعها األذن فتلتقطها كتاًل من املقاطع تطول 
أو تقرص، فإذا ترددت يف أواخر الكتل مقاطع بعينها شعر بسهولة ترديدها وبغبطة 

ورسور حني سامعها)2(. 

من  وأعم  أشمل  املوسيقى  كانت  وإن  التحام،  أيام  باملوسيقى  الشعر  ويلتحم 
إذ  وحده،  الوزن  عىل  به  تفضل  ما  اخلصائص  من  وفيها  منها،  جزء  وهو  الوزن، 
يندرج حتتها الكثري من املسميات الداخلة يف النسيج الشعري وتربز أمهيتها يف كوهنا 

تؤثر يف تكوين الصورة السمعية التي ندركها من خالل النطق هبا منغمة)3(. 
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عىل أن ذلك ال يعني أن كل شعر جيب أن يكون موزونًا ففي كتب األولني طاقة 
شعرية هائلة كام يف اإلشارات اإلهلية للتوحيدي وكتاب النبي جلربان خليل جربان 
عند املحدثني، وقد قاهلا اجلاحظ من زمن غابر: من يشرتي الباذنجان؟ ففيه وزن 

ولكن بال شعرية، ويف النظم التعليمي أدلة عىل هذه الدعوى.

املمكن  غري  فمن  دراستها  بصدد  نحن  التي  العربية  الوطنية  األناشيد  أما 
تصورها من دون وزن خاص هبا سواء أكان صافيًا أو ممزوجًا؛ إذ مل نعثر عىل نشيد 
وطني كتب بطريقة النثر؛ ألن تلك األناشيد يراد هلا ان تكون ذات وقع بالغ وتؤدى 

بطريقة النرب املعروفة.

تنقسم املستويات املوسيقية يف األناشيد عىل ثالث ركائز: 

1. الوزن

من القراءة املتفحصة يف تلك األناشيد تبني إهنا تتخذ املسار الوزين املوضح يف 
اجلدول اآليت:

ت
النشيد 
الوطني

وزن الزمتهوزنه
عدد أبياته 
أو أشطره

20الرمل املحذوف الرمل وتفعيلة املتدارك اجلزائري1

 اإلمارايت2
ممزوج من تفعيالت: الرمل 
واملتدارك واملتقارب وخملع 

البسيط
 13من دون الزمة

 العامين3
مزج من تفعيلتي الرجز 

والرمل
 10من دون الزمة
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 املرصي4
جمزوءالرمل وتفعيلة 

املتقارب والرجز
تفعيلتا: املتقارب 

والرمل 
10 

5
 

الفلسطيني
12تفعيلة املتقاربتفعيلتا املتقارب والرمل

 9من دون الزمةالرمل املخبون املحذوف السوداين6

 8من دون الزمةاملتقارب التونيس7

8من دون الزمةاملتقارب السوري8 

تفعيلتا: الرجز والكامل البحريني9
تفعيلتا: املتدارك 

والرجز
11

12من دون الزمةجمزوء الكامل املذيل القطري10

19الرملتفعيلة الرمل اليامين11

 22تفعيلة املتداركتفعيلتا الكامل والرجز الليبي12

 األردين13
تفعيالت: الرمل واملتدارك 

واملتقارب والرجز
تفعيلتا:الرمل 

واملتقارب 
14 

تفعيلتا: الرمل واملتقارب  اللبناين14
تفعيلتا: الرمل 

واملتقارب 
18 

الكامل األحذ املضمر الكويتي15
الكامل األحذ 

املضمر
18 

 السعودي16
املديد، وتفعيلة الرجز، 

وتفعيلة املديد
 10املديد

 العراقي17 
تفعيالت: الرمل والرجز 

واملتدارك
 14املتدارك

 املغريب18 
تفعيالت: الرمل والرجز 

واملتدارك 
17من دون الزمة
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ويتضح مما تقدم أن البحور اخلليلية بصيغتها العمودية قد استعملت يف النشيد 
األناشيد  جاءت  حني  يف  والقطري،  والسوري،  الكويتي،والتونيس،  الوطني: 
بحور  من  املختلفة  التفعيالت  بني  املزج  بوساطة  احلر  الشعر  طريقة  عىل  األخرى 
عدة، وتفرد النشيد الوطني اليمني بمجيئه عىل تفعيلة واحدة من بحر صاف واحد.
أما اللوازم فجاءت خليلية عمودية كام يف النشيد:اجلزائري، والسعودي، والعراقي 
النشيد:املرصي، والبحريني،  والكويتي، ومزجًا من تفعيالت بحور خمتلفة كام يف 
واألردين واللبناين، وانفرد النشيدان: الليبي، والفلسطيني بمجيئهام عىل تفعيلة بحر 

صاف واحد.

2. الروي

يف اللغة يعني النضج،أو البلوغ، أو الشدة واالمتالء وهو مأخوذ من الرواء،أي: 
احلبل الذي يضم شيئًا إىل يشء)4(. ويف االصطالح يعني احلرف األخري من القصيدة 
الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال: قصيدة رائية أو دالية ويلزم يف آخر كل 
بيت منها ويكرر بتكرار أبياهتا)5(. وذهب العلامء مذاهب شتى يف الفرق بني الروي 

والقافية ناقشها الغذامي مفصلة)6(.

شعري  بيت  كل  هناية  يف  يتكرر  الذي  األخري  احلرف  الروي،وهو  ويشكل 
لتكراره  موسيقيًا  إيقاعًا  احلر،  الشعر  يف  التفعيلة  موحدة  األشطر  هناية  ويف  خلييل 
العمودي،  الشعر  يف  التفعيالت  مقاطع  عدد  حيكمها  متساوية  زمانية  وحدات  يف 

ويطول أو يقرص يف أشطر الشعر احلر.

أما األناشيد الوطنية العربية موضوع البحث فقد انفرد النشيد الوطني القطري 
وحده بكونه عموديا رصفا يتخذ رويًا موحدًا:
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قساًم بمن رفع السامء
 قساًم بمن نرش الضياء

 قطٌر ستبقى حرًة
 تسمو بروِح األوفياء
سريوا عىل نِج اإلىل
 وعىل ضياِء األنبياء

قطر بقلبي سرية
 عزو أماد اإلباء 

قطر الرجال األولني
 محاتنا يوم النداء

ومحائم يوم السالم
 جوارح يوم الفداء

السكون؛ألن  بغري  هبا  النطق  جيوز  وال  األلف،  بعد  ساكنة  مهزة  رويه  وجاء 
األخرى  العربية  الوطنية  األناشيد  أما  احلركة.  موحدة  ليست  اإلعرابية  مواضعها 
فجاءت كلها بروي متعدد الختاذها طريقة الشعر احلر الذي يتنوع رويه عىل وفق ما 

يرتأيه الشاعر، أو بوزن عمودي ولكن بروي خيتلف عىل النحو اآليت:

ت
النشيد 
الوطني

تشكيلة الروي يف 
النشيد والالزمة

تشكيلة روي 
الالزمة

تكرارها

اجلزائري1
ا ا ب ج د د ب ج # 
# ب ج و و ب ج ر 

ر ب ج
مخس مرات ب ج 
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اإلمارايت2
ا ب ج د # و ز ح ح ا 

ك ل د
من دون الزمة

من دون الزمةا ا ا ب ب ج ج د د دالعامين3

 أربع مرات ا ا ب ا ب ج ا ا د ا ااملرصي 4

الفلسطيني5
ا ب ج د د ج ب ا ب 

ج ب
 مرتني ا ج 

من دون الزمةا ا ا ا ب ب ج د دالسوداين6

من دون الزمةا ب ج ج د د # و التونيس7

من دون الزمةا ا ب ب ج ج د د السوري8

البحريني9
ا ب ج ج د # ج ج 

ج د #
 مرتني ج د # 

اليمني10
ا ا ب ب ج ج د ا ا # و 

# و # و ز ز ا ا 
ثالث مرات ا ا

الليبي 11
ا ب ب ب ب ج ا ب 

ج ج ج ج ج ا ب د د د 
د ج ا ب

اربع مرات ا ب 

األردين12
ا ا ب ج ج ج د د ج ج 

# و ج ج
ثالث مرات ج ج 

اللبناين13
ا ا ب ب ا ج ج ج د د ا 

ج # # و و ا ج
 ا

 ا ج
مرة واحدة

ثالث مرات

الكويتي14
ا ا ب ب ب ا ا ج ج ج 

ا ا ا د د د ا ا
 ا

 ا ا
مرتني
مرتني
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السعودي15
ا ب ب ج د # ا ب 

ب ج
مرتني ا ب ب ج

العراقي 16
ا ب ب ج د د # د ا و 

و ز ج ا
ثالث مرات ا

املغريب17
ا ب ب ج ج ج ج د # 

# و ز ح ح ك ك ي
من دون الزمة

ويظهر أن ستة من األناشيد جاءت من دون الزمة ثابتة تتكرر يف النشيد، واحد 
عرش نشيدا التزم الزمة تتكرر يف النشيد، وقد أخذنا أمثلة لتبيان التزام الزمة معينة 
ثابتة  الزمة  دون  من  السوداين  الوطني  فالنشيد  الروي،  وتنوع  التزامها،  عدم  من 

تتكرر:

نحُن ُجند اهلل جنُد الوطن
إْن دعا داعي الفداء مل َنُخن

نتحدى املوَت عند املَِحن
نشرتى املجَد بأغىل َثَمن

هذه األرُض لنا
فليعْش سوداننا

َعَلاًم بني األمم
يا َبني السوداِن هذا َرْمُزُكْم

ِمُل الِعْبَء وَيْمي َأْرَضُكم َيْ

شطرين  أو  لشطر  تكرار  دون  من  مجيعها  أشطره  ومباين  معاين  اختلفت  فقد 
داخل نسيج النشيد، أما النشيد الوطني السعودي فتتكرر الالزمة مرتني:



230

ساِرعي للَمْجِد و الَعْلياء... َمّدي خلالِق الّسامء
ْر وَر امُلَسطَّ ِمُل النُّ ... َيْ وارفعي اخَلّفاَق أخَضْ

َرّددي اهلُل أْكرَب...
يا موِطني

موطني قد َعْشَت َفْخَر املسلمني
عاَش املِليْك: للعلْم والوطْن

سارعي للمجد والعلياء مدي خلالق السامء
وارفعي اخلفاق أخض... يرفع النور املسطر

رددي اهلل أكرب
ياموطني

ويظهر ان هذا النشيد عبارة عن الزمتني تغطيان املساحة الكبرية للنشيد وأهنام 
مها النشيد يتخلله بعض الكالم، ويشبهه يف ذلك النشيد الوطني البحريني:

.... بحريننا ...
مليكنا

رمز الوئام
دستورها عايل املكانة واملقام

ميثاقها نج الرشيعة والعروبة والقيم
عاشت ملكة البحرين

بلد الكرام
مهد السالم

دستورها عايل املكانة واملقام
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ميثاقها نج الرشيعة والعروبة والقيم
عاشت ملكة البحرين..

والنشيد الوطني الفلسطيني:

بالدي بالدي
بالدي يا أريض يا أرض الدود

فدائي فدائي
فدائي يا شعبي يا شعب اخللود

بحق القسم تت ظل العلم
بأريض وشعبي ونار األمل

سأحيا فدائي وأميض فدائي
وأقيض فدائي إىل أن تعود

بالدي بالدي
بالدي يا أريض يا أرض الدود

فدائي فدائي
فدائي يا شعبي يا شعب اخللود

عىل عكس األناشيد األخرى ومنها النشيد الوطني الليبي:

اهلل أكرب اهلل اكرب
اهلل أكرب فوق كيد املعتدي

اهلل للمظلوم خري مؤيد
أنا باليقني وبالسالح سأفتدي

بلدي ونور احلق يسطع يف يدي
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قولوا معي قولوا معي
اهلل اهلل اهلل أكرب

اهلل فوق املعتدي
يا هذه الدنيا أفيقي و اسمعي

جيش األعادي جاء يبغي مصعي
باحلق سوف أرده وبمدفعي
وإذا فنيت فسوف أفنيه معي

قولوا معي قولوا معي
اهلل اهلل اهلل اكرب

اهلل فوق املعتدي
قولوا معي الويل للمستعمر

واهلل فوق الغاصب املتكرب
اهلل اكرب يا بالدي كرّبي

وخذي بناصية املغري و دمري
قولوا معي قولوا معي

اهلل اهلل اهلل اكرب
اهلل فوق املعتدي

ومخسة  مرة  أشطر  أربعة  بينها  يفصل  مرات  أربع  الالزمة  فيه  تكررت  الذي 
أشطر مرتني. وقد احتفظت األناشيد الوطنية العربية املحتوية عىل الزمة بالزمتها 
باستثناء النشيد الوطني اللبناين الذي تزيد لوازمه الثالثة عىل الزمته األوىل بنصف 

شطر الزمته األوىل )كلنا للوطن(:
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نا للوطْن... للُعىل لِْلَعْلم ُكلُّ
ِمْلُء َعنِي الّزَمْن... سيُفنا والَقلْم
َسْهُلنا والَبْل... َمنبٌت للّرجال

َقْوُلنا والَعَمْل... يف سبيِل الَكامل
نا للوطْن... للُعىل لِْلَعْلم ُكلُّ

ُكّلنا للوطْن
َشْيُخنا والَفَتى... عند َصْوِت الَوَطْن

ُأْسُد غاٍب متى... سأوَرْتنا الِفَتْن
ُقنا َقْلُبه... أبدًا لبنان رَشْ

ُه... ملدى األزمان صاَنُه َربُّ
نا للوطْن... للُعىل لِْلَعْلم ُكلُّ

ُكّلنا للوطْن
ُة الرّشَقني ُه... ُدرَّ َبْحُر ُهرَبُّ
ِرْفُد ُهرّبُه... مالُئ الُقْطَبني

ُه... منذ كان اُلدود اْسُمُه ِعزُّ
ُدُه أْرُزُه... رمُزُه للخلود َمْ

نا للوطْن للُعىل لِْلَعْلم ُكلُّ
ُكّلنا للوطْن

والنشيد الوطني الكويتي الذي جاءت فيه أربع لوازم حتكمها الالزمة األوىل 
التي كررها ثالثة كام هي، وذكر بيتها األول يف الالزمة الثانية وبيتها الثاين يف الالزمة 

الرابعة:
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وطني الكويت َسِلْمَت للَمجِد... وعىل جبينَك طالُِع الّسعِد
وطني الكويت وطني الكويت... وطني الكويت سلمت للمجد

يا مْهَد آبائي األوىَل كتبوا
ِسْفَر اخللوِد فنادْت الُشُهُب

اهلل أكرُب.. إنه مَعَرُب
طلعْت كواكُب َجّنِة اخُلْلِد

وطني الكويت سلمت للمجد... وعىل جبينك طالع السعد
بوركَت يا وطني الكويت لنا

سكنًا وعشَت عىل املدى وطنا
يفديَك ُحرٌّ يف مِحاَك َبَنى

رصَح احلياِة بأكرِم األيدي
وطني الكويت سلمت للمجد... وعىل جبينك طالع السعد

وطني الكويت وطني الكويت... وطني الكويت سلمت للمجد
نحميك يا وطني وشاِهُدنا
رصُح اهلدى واحلُق رائُدنا

وأمرُينا للعِز قائُدنا
رّب احلمّية صادق الوعِد

وطني الكويت، وطني الكويت... وطني الكويت سلمت للمجد

ورصد  الروي  لتحليل  مثااًل  اليمني  الوطني  النشيد  فنسوق  الروي  تنوع  أما 
تغريه أو تناوبه أو تنوعه أو تتاليه:
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َرّددي أيتها الدنيا نشيدي
َرّدديِه وأعيدي و أعيدي 

واذُكري يف َفرحتي كلَّ شهيد
وأ منحيه ُحلاًل من َضوِء ِعيدي

يا بالدي: نحن أبناء وأحفاُد ِرجالِك
سوف نحمي كلَّ مابني َيَدينا من َجاللِك

وِء عىل كِل املسالك وسيبقى خالُد الضَّ
كِل صخٍر يف ِجبالك، كِل َذّراِت ِرمالِك

 كل أنداء ِظاللك.. ُملكنا ج 
 إنا ملك أمانينا الكبرية.. حّقنا ج

 جاء من أماد ماضيك املثرية
َرّددي أيتها الدنيا نشيدي

َرّدديِه وأعيدي وأعيدي
واذُكري يف َفرحتي كلَّ شهيد

وأمنحيه ُحلاًل من َضوِء ِعيدي
 َوحديت.. وحديت

يا نشيدًا رائعًا يمأل نفيس
أنِت عهٌد عالٌق يف كل ِذّمة

 رايتي.. رايتي
يا نسيجًا حْكُتُه من كل شمس

اخلدي خافقًة يف كل ِقّمة
 أمتي.. أمتي
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أمنحيني البأس يا مصدر بأيس
واذخريني لك يا خري أمة

عشِت إيامين وحبي رسمدّيا
ومسريي فوق دريب عربّيا
وسيبقى نبُض قلبي يمنّيا

لن ترى الدنيا عىل أريض وصّيا
 َرّددي أيتها الدنيا نشيدي

َرّدديِه وأعيدي و أعيدي
واذُكري يف َفرحتي كلَّ شهيد

وأمنحيه ُحلاًل من َضوِء عيدي

3. التكرار

التكرار هو )داللة اللفظ عىل املعنى مرددًا.. ويرد يف الكالم توكيدًا له وتسديدًا 
احلرف  تكرار  عدة:منها  مستويات  عىل  ويرد  شأنه()7(،  بعظم  وإشعارًا  أمره  من 
والكلمة والعبارة والبيت واملقطع، و)القاعدة األولية يف التكرار، إن اللفظ املكرر 
ينبغي أن يكون وثيق االرتباط باملعنى، وإال كان لفظة متكلفة ال سبيل إىل قبوله كام 
انه ال بد أن خيضع لكل ما خيضع له الشعر عمومًا من قواعد ذوقية ومجالية وبيانية 
الشاعر لفظا ضعيف االرتباط بام حوله، أو لفظًا  املقبول مثال،أن يكرر  فليس من 
ينفر منه السمع()8(؛ ألنه يف اغلب األحيان يأيت لـ )يسلط الضوء عىل نقطة حساسة 
يف العبارة ويكشف عن اهتامم املتكلم هبا، وهو هبذا املعنى، ذو داللة نفسية قيمة()9( 

تدل عىل نقطة اهتامم الشاعر يف مواطن حساسة من إبداعه األديب.
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تكرار احلرف: يغلب عىل نسيج األناشيد الوطنية تكرار حرف النداء )يا( الذي . 1
يغطي مساحة كبرية مع اختالف املنادى عىل وفق تغري القطر العريب:

عدد مرات ندائهاملنادىالنشيد الوطنيت

اليمني1
بالدي
نشيدا
نسيجا

مرة واحدة
مرة واحدة
مرة واحدة

املرصي2
أم البالد
بالدي

مرة واحدة
مرة واحدة

اجلزائري3
فرنسا
جمد

مرتني
مرة واحدة

مرة واحدةهذه الدنياالليبي4

ثالث مراتمليك العرباألردين5

مرة واحدةبني السودانالسوداين6

العامين7
ربنا
عامن

مرة واحدة
مرة واحدة

مرة واحدةمحاة احلامالتونيس8

الفلسطيني9

أريض
أرض
شعبي
شعب

مرتني
مرتني
مرتني
مرتني

اإلمارايت10
إماراتنا
وطن

مرة واحدة
مرة واحدة

مرتنيموطنيالسعودي11

الكويتي12
مهد آبائي

وطني
مرة واحدة
مرة واحدة
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باسمها  أو  البالد،  بلفظ:بالدي،وأم  للبلد  يكون  أن  يغلب  املنادى  ان  ويظهر 
مثل: عامن، وإمارات، أو بصفته مثل: يا مهد آبائي، ويأيت النداء ألبناء الوطن مثل: يا 
بني السودان،أو بصفتهم مثل: يا محاة احلام، أو يكون باسم الوطن من غري ختصيص 
أو  شعبي،  ويا  شعب،  يا  مثل:  للشعب  النداء  ويكون  وطني،  ويا  وطن،  يا  مثل: 
لألرض مثل: يا أرض، ويا اريض، أو قد يكون للمستعمر، مثل: يا فرنسا، وقد يأيت 

اعتباطًا مثل: يا نسيجا، و يا نشيجًا.

شيئني  عىل  تركيزه  الفلسطيني  الوطني  النشيد  يميز  ما  إن  القول:  ونستطيع 
مستلبة  أرضه  السابق؛ألن  اجلدول  يف  واضح  هو  كام  والشعب،  األرض  مهمني: 

وشعبه ثائر واآلمال معقودة عليه.

وللغوص يف أعامق األناشيد الوطنية العربية آثرنا أن نفرض فرضية: إن حلروف 
كلمة كل دولة عالقة بمدى كون تلك احلروف مبثوثة يف نسيج النشيد، مستفيدين 
من الدراسات اإلحصائية التي تعطي ملمحًا أسلوبيًا وان كان كميا ال كيفيا، إال انه 
ال خيلو أن يكون مؤرشًا عىل عالقة وتشابه ووحدة نفسية قد تتحقق يف هذا النشيد 

وال تتحقق يف غريه، وهذا يوضحه اجلدول اآليت:

عدد مرات حروفهااسم الدولةت
امللمح األسلويبتكرارها

اجلزائري1

ج
ز
ا

ئ
ر

14
14

179
11
21

ال يقدم ملمحا أسلوبيًا معينًا لقلة 
تكرار حروف كلمة جزائر بالقياس 
إىل عدد أبيات وأشطر النشيد البالغة 

عرشين بيتا وشطرًا

اإلمارايت2

إ
م
ا
ر

ت

15
16
31
9
6

يدل عىل عناية غري واعية بحرف 
امليم يف النشيد املكون من ثالثة عرش 

شطرًا، بينام ال تشري نسبة تردد احلروف 
األخرى إىل ملمح ما.
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العامين3
ع
م
ا
ن

8
10
37
12

يدل عىل اهتامم ملحوظ بحرف النون 
بالقياس إىل عدد أشطره البالغة عرشة 

أشطر.

املرصي 4
م

ص
ر

14
3

12

يدل عىل اهتامم ملحوظ باحلرف األول 
واألخري من الكلمة بالقياس لعدد 

أشطره البالغة عرشة أشطر.

الفلسطيني5

ف 
ل

س
ط
ي
ن

9
19
2
0

32
2

نسب ورود االحرف متفاوتة كثريا وال 
تؤرش إىل ملمح معني وان تكررت الياء 

كثريا بالقياس إىل احلروف األخرى 
وبالقياس إىل عدد أشطره البالغة اثني 

عرش شطرًا.

السوداين6

س
و
د
ا
ن

 2
5

10
25
19

ال يشري مللمح معني لقلة ورود احلروف 
وان كان عدد أشطره قليال أيضا وهو 

تسعة أشطر باستثناء النون الطاغية.

التونيس7
ت
و
ن

س

11
21
20
7

يشري تكرار الواو والنون مللح 
لتكرارمها بنسب عالية بالقياس إىل 

عدد أشطره البالغة ثامنية أشطر.

السوري8

س
و
ر
ي
ة

11
21
14
19
2

يشري تكرار حروف النشيد إىل اهتامم 
غري واع هبا بالقياس إىل عدد أشطره 

البالغة ثامنية أشطر.

البحريني9

ب
ح
ر
ي
ن

6
3
8

12
9

ال يشكل تكرار حروفه شيئا باستثناء 
الياء الطاغية عىل مساحة النشيد البالغة 

احد عرش شطرًا.

اليمني10
ي
م
ن

82
30
 30

يشكل تكراره ملمحا كبريا للبون 
الشاسع بني تكراره وتكرار احلرفني 

اآلخرين املتساويني بالعدد يف مساحة 
بالغة تسعة عرش شطرًا. 
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الليبي 11
ل
ي
ب
ا

82
40
19
70

يشكل تكرار الالم ملمحا كبريا يطغى 
عىل جاراته البالغ أعالها نسبة اقل من 

نصف تكراره يف مساحة بالغة اثنني 
وعرشين شطرًا.

األردين12
أ
ر
د
ن

51
14
14
21

يدل تكرار حروفه عىل اهتامم غري واع 
هبا باستثناء اهلمزة التي ال تشري إىل 

اهتامم ما وان طغت عىل مساحة النشيد 
البالغة أربعة عرش شطرًا.

اللبناين13
ل
ب
ن
ا

80
12
30
36

يشري الهتامم كبري بحرف الكلمة األول 
بالقياس ملساحة النشيد ثامنية عرش 

شطرًا، تليها النون يف ذلك.

الكويتي14
ك
و
ي
ت

19
41
23
24

يشري الهتامم ملحوظ بجميع أحرف 
الكلمة لتكرار الكلمة نفسها كثريًا 
وكثرة تكرار الواو يف مساحة بالغة 

ثالثة عرش شطرًا. 

السعودي15

س
ع
و
د
ي
ة

7
10
9

11
17
0

 ال يشري تكرار احلروف ألي ملمح اذا 
استثنينا طغيان الياء؛ الن النشيد مكون 

من عرشة أشطر.

العراقي 16
ع
ر
ا

ق

15
12
47
2

ال يشري ألي ملمح بالنظر إىل عدد 
أشطره البالغة أربعة عرش شطرًا.

املغريب17
م
غ
ر

ب

11
0

10
6

ال يشري تكرار احلروف ألي ملمح بل 
يدل عىل عدم وجود عالقة وان بلغ 

عدد أشطره سبعة عرش شطرًا.

القطري18
ق
ط
ر

5
3

11

يشري إىل اهتامم غري واع باحلرف األخري 
لتقارب عدد تكراره بالقياس لعدد 

أبياته البالغة اثني عرش بيتًا.
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ويتضح من اجلدول أعاله أن األلف حرف طاغ عىل مساحة واسعة ويدخل 
يف كثري من أسامء الدول العربية، ولكننا آثرنا استثناءه من البناء عىل مدى تكراره يف 
األناشيد؛ ألنه من احلروف كثرية الرتدد يف لغة العرب وال يقف مفتاحا أو ملمحا 

أسلوبيا للداللة عىل عالقة ما أو وشيجة رابطة.

ألن . 2 املعاين؛  متعددة  الكلامت  تكرار  يف  اخلوض  عن  ابتعدنا  الكلمة:  تكرار 
أخذنا  إذا  إيقاعًا خاصًا  عليه  التي تضفي  الرضوريات  النشيد من  التكرار يف 
باحلسبان كونه نشيدا يردد بطريقة النرب يف معظم األحيان، وعولنا عىل تكرار 
ما يمت بصلة  أو صفته وكل  اسمه  بالبلد من حيث  التي هلا عالقة  الكلامت 

قريبة منه وهذا اجلدول يوضح ذلك:

تكرار كلامت ذات صلةعدد املراتاسمها املكرراسم الدولةت 

مخس مراتجزائرجزائر1

مرتنيإماراتإمارات2
بالدي)مخس مرات(

وطن )مرتني(

مرة واحدةعامنعامن3

بالدي)أربعة عرش مرة(ثالث مراتمرصمرص 4

بالدي)ست مرات(غري مذكورفلسطني5

وطن )مرة واحدة(مرتنيسودانسودان6

مرتنيتونستونس7
بالد)مرة واحدة(

وطن )مرة واحدة(

ربوع الشامسورية8
مرة واحدة 

 
بالد)مرة واحدة(

ثالث مراتبحرينبحرين9

بالدي)مرة واحدة(مرة واحدةيمنيمن10
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غري مذكورليبيا 11
بالدي)مرة واحدة(
بلدي)مرة واحدة)

غري مذكورأردن12

الوطن )ثامين مرات(مرة واحدةلبنانلبنان13

ثالث عرشةكويتكويت14
وطني )اربعة عرش مرة(

وطن )مرة واحدة(

غري مذكورسعودية15
موطني)ثالث مرات(

وطن )مرة واحدة(

موطني )سبعة مرات(غري مذكورعراق16

غري مذكورمغرب17
الوطن )مرة واحدة(

األوطان )مرة واحدة(

ثالث مراتقطرقطر18

السم  تكرار  نسبة  اعىل  حيتوي  الكويتي  الوطني  النشيد  ان  تقدم  مما  ويتضح 
الدولة يليه اجلزائري ثم )املرصي والبحريني والقطري( بعدد متسأو، ثم )اإلمارايت 
متسأو  بعدد  واللبناين(  واليمني  )العامين  ثم  متسأو،  بعدد  والتونيس(  والسوداين 
ايضا. وكلام كان تكرار اسم الدولة أكثر عددا دل عىل مدى عمق والتصاق النشيد 
بالوطن، برشط أال يكون تكرارا خمال، والعكس بالعكس؛ فاألناشيد التي ال تضم 
اسم الدولة يمكن ان يكون نشيدها نشيدا ألي دولة عربية اخرى، وبخاصة اذا خال 
مما يشري إىل رمز أو تضاريس أو اهنار تدل عىل ذلك الوطن؛ فالنشيد الوطنيالليبي 
حملية  خصوصية  وجود  لعدم  أخرى؛  عربية  لدول  يكونا  ألن  يصلحان  والعراقي 
فيهام. أما تكرار )بالدي وبلدي ووطني وموطني(فلم يقدم معيارا ومؤرشا معينا؛ 
اعداد ذكر  توافقها مع  البلدان واملواطن، ولعدم  الكلمة وانطباقها عىل كل  مليوعة 

اسم البلد.
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تكرار العبارة والبيت واملقطع: متيل بعض األناشيد الوطنية إىل تكرار عبارة أو . 3
عبارات معينة وبيت ومقطع، وهي عىل النحو اآليت:

ت
النشيد 
الوطني

العبارة املكررة
البيت أو 

الشطر املكرر
املقطع املكرر

اجلزائري1
فاشهدوا )15( 

مرة

وعقدنا العزم 
ان حتيا اجلزائر 

)5( مرات

اإلمارايت2
نعمل نخلص 

)مرتني(
نخلص )مرتني(

العامين3

املرصي 4

بالدي بالدي 
بالدي لك 

حبي وفؤادي 
)4(مرات

الفلسطيني5

بالدي بالدي
بالدي يا أريض يا ارض 

اجلدود
فدائي فدائي

فدائي يا شعبي يا شعب اخللود 
)مرتني(

السوداين6

التونيس7
نموت )3( مرات
ال بد )3( مرات

السوري8
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البحريني9

دستورها عايل املكانة واملقأم
ميثاقها هنج الرشيعة والعروبة 

والقيم
 مملكة البحرين)مرتني(

اليمني10

رددي ايتها الدنيا نشيدي
ردديه واعيدي واعيدي

واذكري يف فرحتي كل شهيد
وأمنحيه حلال من ضوء عيدي 

)3( مرات

الليبي 11

اهلل اهلل اهلل اكرب
اهلل فوق 

املعتدي )3(
مرات

األردين12

يا مليك العرب لك من خري 
نبي

رشف يف النسب حدثت عنه 
اصول الكتب )3( مرات

اللبناين13
 

كلنا للوطن للعال للعلم )4(
مرات

كلنا للوطن )3( مرات

الكويتي14

وطني الكويت سلمت للمجد 
وعىل جبينك طالع السعد

)3( مرات
وطني الكويت وطني الكويت 
وطني الكويت سلمت للمجد 

)3( مرات
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السعودي15

سارعي للمجد والعلياء جمدي 
خلالق السامء

وارفعي اخلفاق اخرض حيمل 
النور املسطر

رددي اهلل اكرب
يا موطني )مرتني(

العراقي 16
ال نريد )3( مرات
هل أراك )مرتني(
أو يبيد )مرتني(

املغريب17

قسام بمن )مرتني(القطري18

أما الترصيع الذي يرد يف هناية الشطر األول من البيت الشعري ويأيت بام يشاكله 
يف هناية العجز الذي يكون رويا فقد ورد يف مطالع النشيد الوطني الليبي، والقطري، 

والكويتي، والسعودي، واليمني، والسوري، والسوداين، واملرصي.
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املبحث الثاين

املستوى الرتكيبي

 للغة أمهية بالغة يف الشعر؛ ألهنا )كنز الشاعر وثروته،إهنا جّنيته امللهمة يف يدها 
نازك املالئكة، بل يطيب هلا أن تعطي دورا  مصدر شاعريته ووحيه()10( كام تقول 
اكرب للغة، فعندها )الشاعر ال يستخدم اللغة وإنام تستعمله هي، أي: إهنا تعرب عن 
ذاهتا عىل لسانه وحتيا ومتور وتتسع وتكشف أرسارها()11(، وللشاعر دور كبري يف 
اختيار وخلق وإبداع لغته وليس كام ذهبت نازك، ولكن يبدو ان العالقة تكافلية؛ 
تراكيب  هلا  خيلق  وهو  تعطيه،  فاللغة  العطاء،  يتبادالن  ولغته  الشاعر  فكالمها: 

وأساليب جديدة ليست عىل سابق نظري عىل وفق مقياس تفرده.

يتخذ كل شاعر طريقة وأسلوبًا خاصًا يف لغته يميزه من هذا الشاعر أو ذاك، 
ولكننا لسنا بصدد دراسة أسلوب شاعر معني، لكنا بصدد دراسة الشعر يف فن معني 
أو موضوع حمدد، هو األناشيد الوطنية العربية؛ للوقوف عىل نقاط تالقي النسيج 
وانتقائها، والرتاكيب،  املفردات  ناحية  األناشيد ونقاط اختالفه من  لتلك  اللغوي 

وأساليب الصياغة والتعبري، والقوالب.

 عىل مستوى املفردة يالحظ وجود مفردات مشرتكة وأخرى خاصة يلخصها 
اجلدول اآليت:
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ت
 املفردة أو 
املفردات

 عدد املرات النشيد الوطني

اهلل، رب، إله1

الليبي
السعودي
الكويتي
اإلمارايت

العامين
املغريب

السوداين
اللبناين

ثامين عرش مرة
ثالث مرات
مرة واحدة

مرتني
مرة واحدة
مرة واحدة
مرة واحدة
مرة واحدة

نبي، أنبياء2
األردين
القطري
العامين

ثالث مرات
مرة واحدة
مرة واحدة

3
امللك، املليك، 

أمري، سلطان

العامين

السعودي
الكويتي
املغريب
األردين

مرة واحدة وينفرد بذكر اسم 
السلطان قابوس.

مرة واحدة
مرة واحدة
مرة واحدة
مخس مرات
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العلم، الراية4

السوداين
اللبناين
العراقي

السعودي
السوري
اإلمارايت
اليمني

مرة واحدة
اربع مرات
مرة واحدة

مرتني، يذكره بلونه وصفته 
)اخلفاق اخرض(

مرة واحدة ويذكر لونني منه: 
األسود واألمحر

مرة واحدة
مرتني

مرتنيالبحرينيمملكة5

6
السيف والقلم

أو احلسام والرياع
اللبناين
العراقي

مرة واحدة
مرة واحدة

عاش 7

األردين
السوداين
اإلمارايت
اليمني
املرصي
املغريب

السعودي
البحريني
التونيس
الكويتي

مرتني
مرة واحدة
مخس مرات
مرة واحدة
مرة واحدة
مرة واحدة
مرة واحدة

مرتني
مرتني

مرة واحدة

القسم8
اجلزائري
القطري
اإلمارايت

مرة واحدة
مرتني

مرة واحدة
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فداء9

القطري
اجلزائري

الفلسطيني
الكويتي
اإلمارايت
السودان

مرة واحدة
مرة واحدة
تسع مرات
مرة واحدة

مرتني
مرة واحدة

حرب أو سالم10

اجلزائري
القطري
السوري
البحريني

حرب )مرة واحدة(
سالم)مرة واحدة(
سالم )مرة واحدة(
سالم )مرة واحدة(

أرض11
اليمني

السوداين
الفلسطيني

مرة واحدة
مرتني

مخس مرات

اللهجة املحلية12
املغريب

املرصي
نيداك بمعنى نداؤك
الزمام بمعنى الذمام

أما الرتاكيب اجلاهزة التي استعملها شعراء األناشيد الوطنية فهي:

الرتاكيب الاهزةالنشيد الوطنيت

األردين1
عاش املليك، هام الشهب، مليك العرب،

أصول الكتب، جندك املجند

جند اهلل، جند الوطن، أغىل ثمنالسوداين2

الكويتي3
جنة اخللد، طالع السعد، مهد آبائي، اهلل أكرب، 

صادق الوعد، سفر اخللود 

سبيل الكامل، صوت الوطن، أسد الغاباللبناين4

العامين5
جاللة السلطان، تباركه السامء، كرام العرب،

عهد النبي
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السوري6
عرين العروبة، عليكم سالم، بروج العىل، 

 الديار، ماض جميد، بيت حرام

القطري7
هنج االىل، أجماد اإلباء، يوم النداء، يوم السالم،

يوم الفداء

أماين كبرية، خري أمةاليمني8

منبت األحرار، مرشق األنواراملغريب9

اهلل أكرب، الويل للمستعمر، نور احلق الليبي10

اهلل أكرب، عاش املليك، فخر املسلمنيالسعودي11

هنج الرشيعة، بلد الكرام، مهد السالمالبحريني12

حياة الكرام، موت اللئأم، محاة احلامالتونيس13

اسم اهلل، عاش العلم، رمز العروبةاإلمارايت14

أم البالد، جبني الدهر، كل العباد، رغم األعادياملرصي15

أرض اجلدود، شعب اخللود، ظل العلم، نار األملالفلسطيني16

اجلزائري17
حياة أو ممات، جبال شاخمات، بني اجليل، دماء 

الشهداء، فصل اخلطاب، سبيل احلق، جبهة التحرير

أما املالمح األخرى التي متيز هذا النشيد من ذاك فيمكن تسمية حقوهلا باآليت:

ت
النشيد 
الوطني

المل املهيمنة 
وطوهلا

صيغ ينفرد باضمري املتحدث

 املتكلمنيالفعلية الطويلةاجلزائري1
مجع املؤنث السامل 

)8مرات(

الفعلية القصريةاإلمارايت2
 املتكلم و 
املتكلمني

صيغة )نفعل(
)11مرة(

فعل األمر )5مرات( املتكلمنيالفعلية القصريةالعامين3
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 املتكلماالسمية القصريةاملرصي 4
النداء من دون حرف 

نداء)15مرة(

النداء بيا)8مرات( املتكلماالسمية القصريةالفلسطيني5

 املتكلمنيالفعلية القصريةالسوداين6
الفعل 

املضارع)6مرات(

تكرار)البد()3مرات(املتكلم واملتكلمنيالفعلية الطويلةالتونيس7

 املتكلمنياالسمية الطويلةالسوري8

 املتكلمنياالسمية القصريةالبحريني9

 املتكلمالفعلية الطويلةاليمني10
صيغة فعل 

األمر)21مرة(

 املتكلماالسمية الطويلةالليبي 11

 املتكلمنياالسمية القصريةاألردين12

صيغة املثنى )مرتني( املتكلمنياالسمية القصريةاللبناين13

 املتكلماالسمية الطويلةالكويتي14

فعل األمر)8 مرات( املتكلمالفعلية القصريةالسعودي15

االسمية الطويلةالعراقي 16
 املتكلم 

واملتكلمني

 املتكلماالسمية القصريةاملغريب17

 املتكلماالسمية القصريةالقطري18
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املبحث الثالث

املستوى التصويري

الصورة يف الشعر هي )اهليأة التي تربز عواطف الشاعر وجتسد أفكاره وترشك 
معه عواطف متلقي شعره وتشخص له ما يريد نقله إليهم، فهي التعبري الذي ينقل 
شعور الشاعر وأفكاره معتمدا عىل التجسيد ال عىل الترصيح()13(، وتعد من أهم 
عنارص الشعر، وتعول عىل اخليال يف إنتاجها،وما دمنا يف صدد دراسة الصورة يف 
األناشيد الوطنية فسيكون حمط اهتاممنا صورة الوطن يف تلك األناشيد ومقدار ما 

حاول الشعراء ابتكاره ومدى أصالة الصور الفنية.

بقيت الصورة إىل زمن قريب تعول عىل أدوات التشبيه واالستعارة،ثم اقتحمت 
الرموز ميدان الشعر ونضجت األقنعة، فإىل أي مدى وصل شعراء األناشيد الوطنية 

يف رسم صورة الوطن يف أناشيدهم؟

عن  والبحث  التقيص  من  عربية  وطنية  أناشيد  جمموعة  استثناء  بدءا  نستطيع 
تشكيل وحتوالت صورة الوطن بمعناه املبارش؛ ألن تلك األناشيد ال تعرب عن وطن 
أصال وانام هي ملكية بأمتياز، ال متس الوطن بيشء قريب أو بعيد، كام هي احلال يف 
النشيد الوطني البحريني، واألردين، والعامين، ونستطيع القول: إن تلك املاملك ال 

متلك نشيدا وطنيا، انام متلك نشيدا ملكيا خيص امللك أو السلطان وحده.

نشيد  أن يكون كل  بالرضورة  فليست  األناشيد األخرى  الوطن يف  أما صور 
حمتويا عىل صور فنية معربة وراقية ومبتكرة، بل إن الغالب عليها خلوها من تلك 
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الصور؛ ألن النشيد يميل إىل اخلطابية واملنربية واملبارشة وشحذ العزائم ملتلقني من 
مستويات خمتلفة.

وجيدر القول إن هناك أناشيد وطنية عربية حاول شعراؤها أن يقدموا صورة 
أو صورًا فنية من خالل رؤيتهم للوطن وتصويره بصورة يروهنا، عىل النحو اآليت:

الصور الفنيةالنشيد الوطنيت

قطر بقلبي سرية عز وأجماد اإلباءالقطري1

املغريب2
منبت األحرار مرشق األنوار منتدى السؤدد ومحاه 
دمت منتداه، للعال عنوان ملء كل جنان ذكرى كل 

لسان

يا مهد آبائيالكويتي3

منبت للرجال، درة الرشقني، مايلء القطبني،اللبناين4

ربوع الشام بروج العالالسوري5

غايتي واملراد، أغىل درة، يف جبني الدهر غرةاملرصي6

فليعش سوداننا علام بني األممالسوداين7

سورة اإلرساء: اآلية 36.. 1
ينظر:موسيقى الشعر العريب، إبراهيم أنيس:11-7.. 2
ينظر الصورة السمعية يف الشعر العريب قبل اإلسالم، صاحب خليل إبراهيم:202.. 3
ينظر كتاب العني للخليل الفراهيدي،مادة روى،وأساس البالغة: مادة روى.. 4
ينظر الكايف يف العروض والقوايف:117.. 5
املرجع يف علمي العروض والقوايف:128.. 6
ينظر الصوت القديم اجلديد:دراسات يف اجلذور العربية ملوسيقى الشعر احلديث، د. عبداهلل . 7

حممد الغذامي:134.
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العراقي، . 8 العلمي  املجمع  مط  مطلوب،  أمحد  وتطورها،د.  البالغية  املصطلحات  معجم 
.339-338/2 :1986

قضايا الشعر املعارص، نازك املالئكة، منشورات دار اآلداب،ط1، بريوت، 1962: 229.. 9
املصدر السابق:240.. 10
الثقافية، . 11 الشؤون  دار  ونرش  املالئكة،طباعة  نازك  أخرى،  ومقاالت  الشعر  سايكلوجية 

بغداد،1993: 10.
املصدر السابق:11.. 12
الثقافية، . 13 الشؤون  دار  حداد،ط1،  عيل  احلديث،  العراقي  الشعر  يف  الرتاث  اثر 

بغداد،1986:224ومصادره.
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ملحق باألناشيد الوطنية العربية

 النشيد الوطني السوري. 1
 مُحاَة الدياِر عليكْم سالم... أَبْت أْن تِذلَّ النفوُس الكرام

ًى ال ُيَضأم  عريُن العروبِة بيٌت َحرام... وعرُش الّشموِس مِحَ

نا  ربوُع الشام بروُج الُعال... حُتاكي الّسامَء بعايل السَّ
ام  فأرٌض زهْت بالّشموِس الِوَضا... َسامٌء َلَعمُرَك أو كالسَّ
 رفيُف األماين وَخفُق الفؤاْد... عىل َعَلٍم َضمَّ َشْمَل البالْد

أما فيِه مْن ُكلِّ عنٍي َسواْد... وِمن دِم كلِّ َشهيٍد ِمداْد؟
 

 نفوٌس أباٌة وماٍض جميْد... وروُح األضاحي رقيٌب َعتيْد
فِمّنا الوليُد و ِمّنا الّرشيْد... َفِلْم ال َنُسوُد ومِلْ ال نشيد؟

 النشيد الوطني السعودي. 2
 ساِرعي للَمْجِد والَعْلياء... جَمّدي خلالِق الّسامء

ْر وَر امُلَسطَّ ِمُل النُّ ... حَيْ  وارفعي اخَلّفاَق أخرَضْ

 َرّددي اهلُل أْكرَب... يا َموِطني

 موطني قد َعْشَت َفْخَر املسلمني
 عاَش املِليْك: للعلْم والوطْن

 سارعي للمجد والعلياء جمدي خلالق السامء
وارفعي اخلفاق أخرض... يرفع النور املسطر

 رددي اهلل اهلل أكرب... ياموطني
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 النشيد الوطني البحريني. 3
 بحريننا.. مليكنا... رمز الوئام

 دستورها عايل املكانة واملقام
 ميثاقها هنج الرشيعة والعروبة والقيم

 عاشت مملكة البحرين
 بلد الكرام... مهد السالم

 دستورها عايل املكانة و املقام
 ميثاقها هنج الرشيعة والعروبة والقيم

عاشت مملكة البحرين..

 النشيد الوطني القطري. 4
 قساًم بمن رفع السامء... قساًم بمن نرش الضياء

 قطٌر ستبقى حرًة
 تسمو بروِح األوفياء
 سريوا عىل هنِج اإلىل

 وعىل ضياِء األنبياء

 قطر بقلبي سرية
 عز و أجماد اإلباء

 قطر الرجال األولني
 محاتنا يوم النداء

ومحائم يوم السالم... جوارح يوم الفداء
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 النشيد الوطني الكويتي . 5
 وطني الكويت َسِلْمَت للَمجِد... وعىل جبينَك طالُِع الّسعِد

 وطني الكويت وطني الكويت... وطني الكويت سلمت املجد
 يا َمْهَد آبائي األوىَل كتبوا

 ِسْفَر اخللوِد فنادْت الُشُهُب
 اهلل أكرُب.. إهنم َعَرُب

 طلعْت كواكُب َجّنِة اخُلْلِد

 وطني الكويت سلمت للمجد... وعىل جبينك طالع السعد
 بوركَت يا وطني الكويت لنا

 سكنًا وعشَت عىل املدى وطنا

 يفديَك ُحرٌّ يف مِحاَك َبَنى

 رصَح احلياِة بأكرِم األيدي
 وطني الكويت سلمت للمجد... وعىل جبينك طالع السعد

 وطني الكويت وطني الكويت... وطني الكويت سلمت للمجد
 نحميك يا وطني وشاِهُدنا

 رصُح اهلدى واحلُق رائُدنا
 وأمرُينا للعِز قائُدنا

 رّب احلمّية صادق الوعِد

وطني الكويت، وطني الكويت... وطني الكويت سلمت للمجد
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 النشيد الوطني اإلمارايت. 6
 ِعييش بالدي.. عاش احّتاُد إماراتنا

 عشِت لشعٍب

 ديُنُه اإلسالم، َهْدُيُه الُقرآُن
 حّصنتك باسِم اهلل يا وطن

 بالدي بالدي بالدي بالدي
 محاك اإللُه رشوَر الزمان

 أقسمنا أن نبني نعمل
 نعمل نخلص نعمل نخلص

 مهام عشنا نخلص نخلص
 دأم األمان، وعاش العلم، يا إماراتنا

 رمز العروبة:
 كلنا نفديك بالدما نرويك
 نفديك، باألرواح يا وطن

 النشيد الوطني العامين. 7
 يا ربَّنا احفْظ لنا جالَلَة الُسلطاْن

 والّشعَب يف األوطاْن
 بالِعزِّ واألماْن

دا  وْلَيُدْم مؤيَّدا.. عاهال مُمَجَّ
 بالنفوِس ُيْفَتَدى

 يا ُعامُن نحن من عهِد النبي
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 أوفياُء من ِكرام العرِب

 أبرشي قابوُس جاْء
 فلتباِرْكُه الّسامْء

عاْء واْسَعدي.. والتقيِه بالدُّ

 النشيد الوطني اليمني. 8
 َرّددي أيتها الدنيا نشيدي.........َرّدديِه وأعيدي وأعيدي

واذُكري يف َفرحتي كلَّ شهيد.........وأمنحيه ُحلاًل من َضوِء ِعيدي
 

يا بالدي: نحن أبناء وأحفاُد ِرجالِك..سوف نحمي كلَّ ما بني َيَدينا من 
 َجاللِك

وِء عىل كِل املسالك....كِل صخٍر يف ِجبالك، كِل َذّراِت  وسيبقى خالُد الضَّ
 ِرمالِك

 كل أنداء ِظاللك.. ُملكنا

 إهنا ملك أمانينا الكبرية.. حّقنا

 جاء من أجماد ماضيك املثرية
 َرّددي أيتها الدنيا نشيدي.........َرّدديِه وأعيدي وأعيدي

واذُكري يف َفرحتي كلَّ شهيد.........وأمنحيه ُحلاًل من َضوِء ِعيدي
 

 َوحديت.. وحديت
 يا نشيدًا رائعًا يمأل نفيس.... أنِت عهٌد عالٌق يف كل ِذّمة

 رايتي.. رايتي
 يا نسيجًا حْكُتُه من كل شمس.... اخلدي خافقًة يف كل ِقّمة
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 أمتي.. أمتي
 أمنحيني البأس يا مصدر بأيس... و اذخريني لك يا خري أمة

 عشِت إيامين وحبي رسمدّيا... ومسريي فوق دريب عربّيا
 وسيبقى نبُض قلبي يمنّيا... لن ترى الدنيا عىل أريض وصّيا
 َرّددي أيتها الدنيا نشيدي.........َرّدديِه وأعيدي و أعيدي

واذُكري يف َفرحتي كلَّ شهيد.........و أمنحيه ُحلاًل من َضوِء ِعيدي
 

 النشيد الوطني املصي. 9
 بالدي بالدي بالدي...لك حبي وفؤادي

 مرص يا أم البالد...أنت غايتي واملراد
 وعىل كل العباد...كم لنيلك من أياد

 بالدي بالدي بالدي...لك حبي وفؤادي
 مرص أنت أغىل درة...يف جبني الدهر غرة

 يا بالدي عييش حرة...واسلمي رغم األعادي
 بالدي بالدي بالدي...لك حبي وفؤادي
 مرص أوالدك كرأم...أوفياء يراعوا الزمام
 سوف حتظي باملرأم... باحتادهم واحتادي
 بالدي بالدي بالدي.. لك حبي وفؤادي

 النشيد الوطني الفلسطيني. 10
 بالدي بالدي
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 بالدي يا أريض يا أرض اجلدود
 فدائي فدائي

 فدائي يا شعبي يا شعب اخللود
 بحق القسم حتت ظل العلم

 بأريض وشعبي ونار األمل
 سأحيا فدائي وأميض فدائي

 وأقيض فدائي إىل أن تعود
 بالدي بالدي

 بالدي يا أريض يا أرض اجلدود
 فدائي فدائي

 فدائي يا شعبي يا شعب اخللود

  النشيد الوطني العراقي. 11
 موطني... موطني

 اجلالُل واجلامُل والسناُء والبهاُء يف ُرباك
 واحلياُة والنجاُة واهلناُء والرجاء يف هواك يف هواك

اًم و غاناًم مكّرمًا  هل أراك هل أراك... ساملًا منعَّ

 الشباب لن يكّل مهه أن يستقّل.. أو يبيد أو يبيد

 نستقي من الردى.. و لن نكون للِعدا كالعبيد... كالعبيد

 ال نريد ال نريد... فتية ترشد وموطنًا هيدد

 ال نريد.. بل نعيد جمدنا التليد
 موطني.. موطني
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 احلسام والرياُع ال الكألم والّنزاُع رمُزنا
 جمدنا وعهدنا... وواجب إىل الوفا هيّزنا
 عّزنا... عزنا غايٌة ترّشُف ورايٌة ترفرُف

 يا َهناك يف ُعالك … قاهرًا ِعداك
 موطني.. موطني

 النشيد الوطني األردين. 12
 عاش املليك...عاش املليك... سأميا مقأمه

 خافقات يف املعايل أعألمه
 نحن أحرزنا اهلدى... يوم أحييت لنا

 نبضه حتكي…. تتسأمى فوق هام الشهب
 يا مليك العرب لك من خري نبي

 رشف يف النسب حدثت عنه أصول الكتب
 الشباب األجمد... جندك املجند

 عزمه ال خيمد... فيه من معناك رمز حيمد
 يا مليك العرب لك من خري نبي

 رشف يف النسب حدثت عنه أصول الكتب
 دمت نورا وهدى... للربايا سيدا

 هانئا ممجدا... حتت اعنانك تشدو العرب
 يا مليك العرب لك من خري نبي

 رشف يف النسب حدثت عنه أصول الكتب
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 النشيد الوطني اللبناين. 13
نا للوطْن... للُعىل لِْلَعْلم  ُكلُّ

 ِمْلُء َعنِي الّزَمْن... سيُفنا والَقلْم
 َسْهُلنا واجلَبْل... َمنبٌت للّرجال

 َقْوُلنا والَعَمْل... يف سبيِل الَكامل

نا للوطْن... للُعىل لِْلَعْلم  ُكلُّ

 ُكّلنا للوطْن

 َشْيُخنا والَفَتى... عند َصْوِت الَوَطْن
 ُأْسُد غاٍب متى... سأوَرْتنا الِفَتْن

ُقنا َقْلُبه... أبدًا لبنان  رَشْ

ُه... ملدى األزمان  صاَنُه َربُّ
نا للوطْن... للُعىل لِْلَعْلم  ُكلُّ

 ُكّلنا للوطْن

ُة الرّشَقني ُه... ُدرَّ َبْحُرُه َبرُّ
 ِرْفُدُه بّرُه... مالُئ الُقْطَبني 

ُه... منذ كان اجُلدود  اْسُمُه ِعزُّ
ُدُه أْرُزُه... رمُزُه للخلود  جَمْ

نا للوطْن للُعىل لِْلَعْلم  ُكلُّ

 ُكّلنا للوطْن

 النشيد الوطني السوداين. 14
 نحُن ُجند اهلل جنُد الوطن
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 إْن دعا داعي الفداء مل َنُخن

 نتحدى املوَت عند املَِحن

 نشرتى املجَد بأغىل َثَمن
 هذه األرُض لنا

 فليعْش سوداننا
 َعَلاًم بني األمم

 يا َبني السوداِن هذا َرْمُزُكْم
ِمُل الِعْبَء وحَيْمي َأْرَضُكم حَيْ

 النشيد الوطني الليبي. 15
 اهلل أكرب اهلل اكرب

 اهلل أكرب فوق كيد املعتدي
 اهلل للمظلوم خري مؤيد

 أنا باليقني وبالسالح سأفتدي
 بلدي ونور احلق يسطع يف يدي

 قولوا معي قولوا معي
 اهلل اهلل اهلل أكرب

 اهلل فوق املعتدي
 يا هذه الدنيا أفيقي واسمعي

 جيش األعادي جاء يبغي مرصعي
 باحلق سوف أرده وبمدفعي
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 وإذا فنيت فسوف أفنيه معي
 قولوا معي قولوا معي

 اهلل اهلل اهلل اكرب
 اهلل فوق املعتدي

 قولوا معى الويل للمستعمر
 واهلل فوق الغاصب املتكرب

 اهلل اكرب يا بالدى كربى
 وخذى بناصية املغري ودمرى

 قولوا معى قولوا معى
 اهلل اهلل اهلل اكرب

اهلل فوق املعتدى.

النشيد الوطني الزائري. 16

 قسام بالنازالت املاحقات والدماء الزاكيات الطاهرات
 والبنود الألمعات اخلافقات يف اجلبال الشاخمات الشاهقات

 نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن حتيا اجلزائر
 فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا... 

 نحن جند يف سبيل احلق ثرنا وإىل استقاللنا باحلرب قمنا
 مل يكن يصغى لنا ملا نطقنا فاختذنا رنة البارود وزنا

 وعزفنا نغمة الرشاش حلنا وعقدنا العزم أن حتيا اجلزائر
 فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا... 
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 يا فرنسا قد مىض وقت العتاب وطويناه كام يطوى الكتاب
 يا فرنسا إن ذا يوم احلساب فاستعدي واخذي منا اجلواب

 إن يف ثورتنا فصل اخلطاب وعقدنا العزم أن حتيا اجلزائر
 فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا... 

 نحن من أبطالنا ندفع جندا وعىل أشالئنا نبعث جمدا
 وعىل أرواحنا نصعد خلدا وعىل هأماتنا نرفع بندا

 جبهة التحرير أعطيناك عهدا وعقدنا العزم أن حتيا اجلزائر
 فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا... 

 رصخة األوطان من ساح الفداء فاسمعوها واستجيبوا للنداء
 واكتبوها بدماء الشهدا و اقرأوها لبني اجليل غدا

 قد مددنا لك يا جمد يدا وعقدنا العزم أن حتيا اجلزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

 النشيد الوطني التونيس. 17
 مُحاَة احِلام يا مُحاَة احِلام َهُلّموا َهُلّموا ملجد الزمان

 لقد سارعْت يف العروق الدما نموُت نموُت وحييا الوطن
 إذا الشعُب يوما أراد احلياة فال بّد أن يستجيَب الَقَدر

 وال ُبّد لّليِل أن ينجيل وال بّد للقيد أن ينكرس
ِمِ الصواعُق نرياهَنا  لَِتْضِو السمأواُت برعدها لرَِتْ

 إىل ِعّز تونْس إىل جمدها رجال البالد وُشباهُنا
 فال عاش يف تونَس َمن خاهنا وال عاش من ليس من ُجْنِدها

 نموُت ونحيا عىل عهدها حياَة الكرام وَمْوَت الِعظأم
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النشيد الوطني املغريب. 18

)وطنياحلبيب(
منبت األحرار مرشق األنوار

منتدى السؤدد ومحاه
دمت منتداه ومحاه
عشت يف األوطان

للعال عنوان
ملء كل جنان

ذكرى كل لسان
بالروح باجلسد

هب فتاك
لبى نيداك

يف فمي ويف دمي
هواك ثار نور ونار

إخويت هيا
للعال سعيا

نشهد الدنيا
أنا هنا نحيا

 بشعار اهلل الوطن امللك
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