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م ن   ا ما ن ات ا        وأدم ، أ

 وا روح ا  ء ن م  ل نو  ا سا

     اوةق واور ا ز طا روأ ا  سا  دةوا

.  

ت ااري، ارة ا :.ةا ،ا ،ا ،ا ،  

  . املقدمة ١

   ي اا وا  ا د وا ،ا   ا

 ظة   اة وا (ا) و  داة ا واف       

      ا  دوات اوا وا ا  و (دا)   ةدر اوا 

 ،ي) أ ج ،١١٠: ١٩.(  

         وب اا اط ن ودد ا    د ا ن

           رأ  أت  اتاوا وا ا   ن 

ود ه اا  ت  ام  ة وأي  اان ا، وأن  

         ت ا ءا  و ه ا  ا  م و ا

       )   ءا ا  و د م  .ن  ب١٨٤٩ 

  ور ا ا  أ  و  د)  و  ا ا

    اط  ط   أرو دو أ  ا   و .ا

    اا    م وروا   ه او م 

ا  ن ن  ة ا واء ط   ن وإرة         

   ت اا      وا ا  آ   نأي إم  ن

ون   م ا  وا  اال وارواح وااض       

  ).٥٤:١٩٤٨(اش،

  ا ق إ  س وة ا  ا  دب وا   زال 

أ  ريرة ا و وآ آ         م أ  ماء اا 

       ول د و  امم ر وا وا ت اوا  ا

           ول درا ري أنل اا  .ةه ا ن ا أو  ه
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 ا ا  ريرة ا–  ا  وأن ا   م  رأ 

.  أن  و وا ت اد اوط  

  . أسبقية البحث١-١

    ه أ  ريرة ا ك »اني   دب او  »وا» 

ا  ا« )   ولان اا م  ١٩٥٣     مان اد ) وا

)  ١٩٦١   ا اف ا (د» « و» أ«   .

ان   أ ا. و«        ا وا  «و» ا ا  «أن اان 

 رة إا  ا أ »   ةاا « اث «وا   وا«   وا

    و  ت اذ   ب»    دبا  ة    »وام  يا

  ).١٨٠:١٤١١(ا« ،ق«ت    ات اة ة 

       و  درا   ،باء اا أ  أم إ  ر اإن أ

        ب "اا  ،دا ا تووأط  رت  ر  

       ا "وأد  ه   «اا «     وات وأن أط  

    ت ا حوا راا–    ري (ارة ا   ا

     لأ      د    ا ( ا

اط    و .ل         و أي    م  ا ن وا 

ول درا ات ا وا  أر رة اري و ن ا          

.ذا   ا   أن م ا  

ف ا ا إ درا ات ا وا  أر رة  

  ي    ف ا  ا ا   ا:اري وا

   أت أر رة اري   أر اس وا؟

      ند دةة ا  ري أنرة ا رأ ا  ي أي إ

  ر اس؟.

  . نظرة قصرية إيل حياة بشارة اخلوري٢-١

         ) ار  را   تأ وت و  إ١٨٨٠ ،(

)١٨٨٥) ،(١٨٩٠  .دو   (»أ«       ريرة ا ل
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  ه وزا ا إمد ار   ٤٥د):  ن  أب  ٢٠٠٠(

).  ا ا أر    ٢٤: (أ ، »و    وا  ث

  ك  فو را ه إأ» ود « ان«و » ،)١٦:١٩٥٤ .(

 »ق «م  ا أ زال ن     ، ة           

     أول  اا«    ق«و ل ن : "أ ة 

   وح اا أ  وم   وأن أ وا  ا

 أت  ا طا ا   سر ا«  ،)١٤٨:١٩٨٢ .(

)  ا  ا     ١٩١٦أو ا راطا  ون ابن ا (

   ا             ن ف ن  و .ذا  وط   ن

       ،) ا ا   ر   ره٢٣:١٩٩١أ   أ  .(

           هأ  لا  اء ا وأن  و اة ا تا

)١٩٦١ ا أ  ه ( د  دب ا اءا ر أ م اء و

 » أ «     : أ  ي «وب   اوا«   »  اا

 »اأة واة وات  «  »وااح  ااح«  »اط»  »وات 

ه، و.... (أء     ٢٦:١٩٩٨را   ريرة ا  .(  ) ل از  ٣١ا (

د )  ١٩٦٨)  ( ٢د) و د   ا اا ل (    ١٩٦٨(

  ).٤٥:١٩٩١(اري،

 أن م ن  ااب ا   طا  ن  واة   

     د و ص وأم ن ي     اان ا وا       

أاب وطا ود ل واح    أن رع ه ااب    

) ا       اپوا  ،ا  :ا  ٥٢و (

        م ن وا   وب ط وث    وره ا

  ريرة ا رد.أا ا  ا  

  دراسة  العصبيات املذهبية والطائفية يف أشعار بشارة اخلوري -٢

  مذمة العصبيات - ١-٢

  وا ا  أأ آ وا ت ان ا م ا ن ا

 ن. و    ن م  مت وات  اال و زال      
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         ا ا  رك ن أم دة. ووا ا أ ما   ن

  ن          قا إ  نن ودوا اا  ةو  ا أن

 وذا طن ا      ن ا ةه ا  ء .وا

  و  اء واك.

»    ن ةوا أ   س وأنء ا  ا  ن  ن

ة   اق إ آ وأ وأن   ه و            د و وا

ه،: »و٨٧:١، ج١٩٩٨(أ.(  

)   وا ا  و وا ١٩١١وإ      (د

   ا  و»ا     «       :نا ا ل و

 م             ء ا  م  أن أم   ةة واوأ

اط  أس ا واا ور ات ا  ات وادن     

 ت ا و وأن م  و   ق ان م اوا

و اء أا   و  :أ  أي د     

   ا  ا    

  

   ا امن  إمن     

    إ ا ة وإ 

  

  وا    ما      

  إا ا وأا د ا  

  

  ا ر  إان     

  )٣٣: ٥، ج١٩٩٨(اري،   

اا  ا وا    م  ا ن وط ااع 

         و ا  دا    نا ام نا   وأم

        ن  وب اا  م اات اوا ي اأ 

 و ادث اه ا   ا   م     ور   

     وروت اا  ا   و م  واةا

    نأي أم  ن ادث طو و  م ه او ا

.ا  ا  
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ون امس ه اادث  ل ن  وا واي ن  ت   

   ة. اوا »اما  أ«     رة را عا ا ر

                   وط و    م  و

 اط   دو و  أو ا ن اس  إرة           

 إم : وا ات اا   وا ي ا  س ن

  وامج:

 ا    ان   

  

   م ن م س  

   ل ل  أرض ن     

  

  أزال ف اام؟    

    ء أد ا و  

  

    ام  ن و  

    رض ءرع ا  إن  

  

     اما  سا أ  

  )٢٢:١٤٢٩(اري،   

 ا   ن ادة  أء اط، أ  وط  اق          

وا   وإن  إدارة ه اد  ا   ن          

 د  ة.  ال ن اا وا ا   أن ل       

        ر واا دوء وء ام ن ودا  دةا  و إ

   اة، ا واوء.

     إ أ  ه ط د  « ول ا اع  ة 

.ا وط وه وأن ل اا  را س إا  

 ل   احوا وأن ا ،ح واا إ  مه ا س: إن

ط ن أ ؛ ا أن م أاح أء  ا و اء      

       ءات إوا ا اوات إل ا ت وأنء واا  

واات اة و  ات، م  ق  اط  ه ار    

  اان:

      ّأ / ةز ّ؟/ أ دتذا أ .أ  ا  /   

    ءاء واا /ما  إ ظ /ا س إه ا ظ /ط م
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  ا  ا إ ي ماب اوا /و  ءء واا /ج   و

   وا ،ق ول اُ أن م ،ر اا  طا /م  ن

  ).٣٧٢: ٣، ج١٩٩٨ (أه،

  . اإلشادة باملودة و احملبة٢-٢

   و وا ا  ةورة ا  ريرة ا  ال

وا ا إ ت اا          دو   حا ا ن او 

ن. أ  ا ا ن  اس   اة وادة  و  ك      

أ ت   وأن  ب ه ارض م  إ د  واة        

    وا ع اة وأن دوا  ن إ امو       رف م

وا  .ن ف ا م م م ه ا  ام إ اب         

و اة وا  أن ا  ه ار ما  ن ن ا    

:ب ا ل ا ن ،م     أ ا  

  مأ ا  أد  

  

    أ أم  أ  

       د وط  

  

    و  إم :  

   ،)٩٠:١٩٩٣(  

ن ا    ون  م   ه ا ن م ون      

 أم إ اة اط و امه إ ات ا وا واب       

  دو؛  ن  إ أن ا   أن ن  دة            

  أن ن وة   ب و اء ون ل       وا  ااط

:ي ا  ردا  

 ي  اا ط  

  

  و   ا  

     دد ا ن إن  

  

     دد ا أو   

     ود ر  ا وط  

  

     ا و طل ا  

  )٢٨٣: ٥، ج١٩٩٨(اري،   
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 ا  اأم  وا ن ا ريرة ا  ن-  م

إ    يا ا-   فو ب اا    ا ا

 اط إ ا      »و ا ار» ه ا   .ة 

 ر        ط مو ل ا ا  م  ا

         طء اأ   وأن ا   م وا ن ا وأن

مت اط م   ا  .رة اري را اط ا         

  ة واد وا وط ا:

 ان اي / و ا اي  / و ان اي          أ

       / ا و ن  أن  / و  ن  أن  /

  ) ٣٦٩: ٣، ج١٩٩٨أن  م إ     (أه،

  أي ن را ا ا ف ا  ، و ا ي   

را ن   أره  إمن  «      ه را »ط  ة 

ه. ن ا ن را ن ن   مة ام و  ا د       

 وأن    إ ز   ام اء ما  ا أو  ا       

     ا إ وإراد  ر و اه ا ظ  ةوا ا  

  ا: »إ أ  ه ط د«ة 

  اطا را/ وأرم اا  ر/ وأ رزغ اأن أ  

  /أ   أ /أ   /ه  ذا  را/ و با 

  ه،«وأأ) أ ن أ ،أ  ٣٧٢: ٣، ج١٩٩٨أ (  

     وا ا د  و  ريرة ا ي  إنا ا 

 ا ا    ءأ  ا ا   ي ا ا

ا را     إمد ا ا  ن إمن  روح    

   ا ح ا  .ه ا اطا  ق واة واا

ده ذ ي() :ا  

          تا  ا /ا   ي ا أ  ا

  ر و و ا و أز  ا /ات ل ت ،تن ا
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ر/ ا ر م اب ، وم و، وم  رة          

  )٣٨٣:٣، ج١٩٩٨(أه،

       ا ح ا    ا   ن ()    » إن

 اي  ا ا ن        (): إن ا ا«   ا ر  ال 

    ا  د وا ة واأة اا إ وو وا  

ن ا م ة اوا  إ  ا ا   ة و

  ا ا رة.

       ن ن   رء اا أ ن و ريرة ا 

 مرك   «   م أره وأن  ادة  اس و ن ل:   

ا امإ إ اا  ا ا و وا  ن اطا  ن أ 

ا ا ط و أ ن  ا ا  ا  ار        

 ا  ه، »وأن٣٦٧: ٣، ج١٩٩٨(أ.(  

  . حث الشباب علي التنحي عن التفرقة٣-٢

  :با ري إرة ا ل ن     ا  دةا ا  اءا

    ن. و  تة وا  واو  وا و ا

اب  ات ا ن رس  اد ة أ ي ا؛    

 وأم     ن ا وارف ا  إ  وا ا وا    

أ ن  .ن رة اري ا م  ك  ه ات   

         س ا  ورة او  وا ة او إ

: با ط ن .وا د واا  دو   

    ة اا أمم  

  

  ا  أن  ذات  

  أم ا وا ا    

  

      أ  ون    

  وامو اا وا وااض     

  

   ان واوا  

  وأا ق اة ودوا   

  

   اما اء ام  
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    ا      

  

    ي واوا وا  

 )١٥: ٥، ج١٩٩٨(اري،   

ن ا  إ أن   و ن و ر  اة واون 

  أ   ا وا   أن م   وا ا 

 ا: إم ود اط  .»   «       ط اب  ة    

  ،رؤوس      وأ  اوا م اهد واا ،ل اا ا

          وإ وا ار ا طا   ا  ا وا ا

            ون أم و ن ا ةو   ء ن

.ا  

ب:  أردم أن من أ        م«   ف ا » ل  ة 

و  ا    ،د  ل رم    اد  وأن      

  ،اءن ا ءأ م  . يوم أن م  ،ا  م

  وأم  أم :ل دو   م ن م   ن م قوأن م

        وأن م  ا إ اي ا  ا  وأن اب وا  

   ي ا اط ذوات  رع  ا  ةات اه ا  ن

    وأن م ا ا   ا ن ا وأن م ا  وا  

:   

    ذن واا    و  

  

  اس إ  و؟   

    ا ؤماب آا ا   

  

    رض ما    ر  

    أّي م ، أّي م  

  

      أ ،ع  

  ُ أُ ات أن  اا   

  

      و م ا  ت  

  )٤٩٧: ٥ج ، ١٩٩٨(اري،    

إدة ه اث وا ا «     أ»ول ا  ة 

  ا ا  ع  وأم ت اا ا اط  وردت 



  

       )   ٧١١ .... ( .................................دراسة العصبيات املذهبية والطائفية يف شعر بشارة اخلوري

        و  ن و أي  ا ر  م تن ا ن  أم و

و     اع و  نم و    اوا ا ر

  دا  ه اة اة:

              امإ  ة اا  ه ل /أ  ا  و  م

    ّو /إا ه ا اجا ذ وأم /، ابا ا أزل /-  إن

/ و ، و ا و»«      »أ»–أ أن 

  )٣٧٢: ٣، ج١٩٩٨ا؟/   اة   وور؟ (اري، 

  . متجيد و اإلشادة بالكبار٤-٢ 

     إ ا   تا  ا ر إا ا 

   دةوا      ما اا  ةا  

  ا  ءا  ن ف رن ا  و طه ا طا 

اط وادارة ا ا  أن ا ه اات إ اة واق     

ن وا   ا وأن موا. ار  

  : »إس س  ا ا » ل  رء 

   در   

  

     و ُا »داا«  

   ا ر    

  

  وع ل ه دي     

   فا  عا دا      مآ     

  )١٣٣:١٤٢٩(اري،   

ن و    »إس س    «ل  » د«اري    رة 

  وا ا  دةا   ا ن لا إ و أدت 

        ن   و  ء ا نا»    س سإ« 

    ن رة سر ا   م        ر و  ر م

.ا م   اط  ا إموأ   دة   

  . مذمة التفرقة  ٥-٢

      ا   أي  ل ادئ واا أ  ق اا 

        اوا اد ا ا ذا ن ن أن و ،     وا   ال
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      ة وارا واأ أ   ،رل اط  تزت وا

      ل ور ه او    ا  ه  دأن و 

         و ا دراك واا   س وار ال وأ  ا

     ن ي وا ن يري ارة ا م د. وأنا 

ن …   ذا  ن و أو  أي  و  اد وا و

  اس  ا  و ن ل : 

   إن   ن  

  

  ة وا  ك ُأ  

   أإم  اء   

  

      ًءإ و    

         با أ  

  

     ا     

  )٢٩٦:١٤٢٩(اري،   

إن ا  ن  ي ن اس  ا ن   و  اة         

           ن وا ا  ط سر ا أن  دةاب  وا 

   و د واا  و و  ا   ن و

    دء اأر  اع وااب  «اا «      ا   ن

 ن ن ا  ا  ات ا، ا وا واء            

 و          أ اأ  و مء أوط وا  ن

أم  و ن   «و    وإرادة م  . ن ل: 

       وأم   ي وأ ن أم ا ا  ءا 

 ا  ءأ  ن  ا   وا ن ام 

  « ،ه٣٣٩: ٣، ج١٩٩٨(أ.(  

  /......ا   ا  ط أم  /؟أم أ ،طا أي را

  ا /روز را /را ذر /را  /ات ااه ا 

إ إ را اط ،     /     را /ارم را/ وأا 

      ٍترا ا ر/ إنا م وب/ أما م  /، 

  )٣٦٩: ٣، ج١٩٩٨د/ وإن ط را  / ه اا (اري، 
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    و ا    وروم رو ا ا       م 

را اط  اع اد و  ا «          ه اا » ة 

  ا  ة و ات ءن أ  ت ظ  ط ا وا

    ، ارما ،روز، اا ،ذورا  ن  اب اا 

ا   ن  طد اة وا ار  ا طا را و 

وأن ا   أن ا  م اط م إ   اار ا   

  ا وات.

  . مذمة الكبار٦-٢

ود ا ن   ا ا   ا وات  ن    

      دة اا  ن ا يأ  و   اوا ا

    إ  ام ا   اظ ن ن   م  وا

رة  ة،  ل أن وا   ا واوء  ا ،ما         

  د      ن ريرة ا  ن .راف اأ  اعوا ا

          ا  ا   ة ن أن   وا اا

   ظ ن  ا اا  أن اا   .ارن وا ةو

ا وات ا و أم ن         وة ا ا وأن ل دون مء 

 آر ام  و ا أن   اه وة اط وأن   وع ن    

.وا ت ااا    

    و ا  ن   ء وأيا ا  ن إن ا

رة ااق وإر      أ ا  ن ا  ل نء ووا

  وأ اواة واة :

 و  ا أ  

  

  أ أ   أن  

         ا أ

  

    إ و و    

  و  وإء   

  

    م  واةو  

  )١٧ :٥، ج١٩٩٨(اري،   
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ن ل ا إ زء ا اء ا ن  ذوات اس روح       
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       ون  و  ن اء ووا  ا   ا 

: رة دةا  
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           ن ا  ان آ با  خ نس وا  ا 

         ا وا ء اا  وا أ  وأن ،طا ا

              ءا ء ووا ور ا س ي ا  

ط ، أ ان  ا وا ، أو أن ا     م أد و 

.أ ا  ةة ووا ا أم أو طا   ة   
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 أ/ اح  ن ون    اي  مم ؟/    
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   ،أ ط         ،رين (ا  إن   ام  /أم  

  ) ٣٧٢: ٥، ج١٩٩٨

 ا اا ا «   أ» ارة اري  ة 

        إم :إ  سا  ا  إدارة  رةا    ن

 اد وأن ا  ب اط         ل أن ا  ا واة 

م ار اة   أ ور اق وا و  ر ر ن 
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           وأن ا اة ا ا  أ إ  أي وا  سأم إ

  وا ون  إ ا  او اود.

إ ه ا   ا وا  و إم   أء        

.أ ووا ا  وا د  

أم و ة ق  أد ا»        ل رة اري ا اد:     

  د إا و اوا ا ة وإزاة واا إ وا    ت اآ

      وا ر ا   سأن أ  ب او ه،  »ا١، ج١٩٩٨(أ :
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  النتيجة

١-    و  ة ن ريرة ا   ن يا إن ا اا 

ا أت اوب ا  ن ا م م»   ر ن. 

 إم   وب اا    و م ور   مو

  ا  سوب ا و   اطوب ا  م

مر ا ا  د م ن وا « ،)وأن ٢٤:١٤١٦ (

 ا وط ن يري ارة ا رس سر ا و  نو

  م   ا وا  أره  أر اس 

. ا  وراء  ب اأ  ا او  

٢  طأ  أن أم  م ا ا سره امأ  ول ا :

وا ا  ه  ن ن سأم  ءا ا و 

 ان ا  رة ا  ن يس وا ا وا اا

 أو س وا  ت اا  اأ  ء إن   ،ا

 د اأن ا   تت وااا   د اا 

ا و أن اد ا  ا  ا وأن ء  ازوا ا 

 وا ا  إ ا ا ا   أي وا   ا

   لا  و  ق دت و    
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ن وا    و را ا  وأن ا ود ا

.    

  ٣ ا  عا  رة ووا ا ب إا ا  :

 ا   نأن م  إ  ال و وا ت اا

طا  ن م ا وا  ا و ق واة واا 

 ا  رة ات ةوا     ،ا  وا

   يوا دول ا  ا و    طا  وا

  أء وط  ا  واوء.

 ام م  ن إ : ط رة اري ا وأب اا٤

اي  ا ر اس ر  و ر ا إ  اب 

  وا  طا وا ا  ات  ن م ا ا 

.  دةا روح ا ل أن قاوة واور ا سا    

Abstract 
Religious and tribe prejudices were a fatal poison that make Lebanon 

sick severely at interval of time, and drew it up to interruption. These 
events became the main apprehension of the most poets and writers at 
that time and they could aid to create unity and friendship by their 
writings and poems. Among them, Bashar Al Khori's could be 
mentioned. The poet who made himself attendant to national reflection 
naked from any prejudice and tribe bias from begining of his youngness 

to his oldness, although he was Christian. Present article have been 

making Bashar Al Khori's thoughts and opinions clear, about subjects 
such as blaming religious-tribe prejudices, praising unity, unaimity, 
freindship and kindness, based on analytic descriptive methode, and 
study and criticize that from different aspects.  

The result of studying shows that the poet respect all religious, and is 
willing to act negligently in religion. He tried to illuminate people to 
disasters that made by religious prejudices to create friendship and 
kindness between Lebanon's from every religions and tribes by this way. 
He also criticized people who issued diversity of opinions for political 
portion, and said they had destroyed the soul of unaimity and friendship 
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among people by these false thoughts and planted the seed of enmity and 
hypocrisy.                                                                                            
Key words : Bashar Al Khori , Blame prejudice , tribe biass , Adoration 

of the Union  

  اجعقائمة املصادر واملر

  الف) الكتب

  العربية 

  ) ، ،هاع       ١٩٩٨أ وت: ا ،وأد  ا ا ،(

  اي.

 ) ،سإ ، أ   .ا  ا  :وت ،ا ،(  

  ) ، ،ب    ١٩٩٣وت: دارا ،بي واا  ا أ ،(

.ا  

    ) ،ن  ،ري١٩٩١        ا ا  اءا  ،(٢٠٠٢ ،

  وت: دار اب.

 ) ،رة ،ري١٤٢٩ا.وت: دارا ،اءا أ ا ق)، أ  

  ) ،رة ،رياع      ١٩٩٨ا وت: ا ،وأد  ا ا ،(

 ،ي٥ا.  

  ،) ،ه.١٩٨٢ق اوت: دار ا ،هو  ا ا ،(  

 ) ، ،١٤١١ا.وت: دارا ،ونب ااء ا ،(ق  

 ) ، ،ق.١٩٩١ن: دارا ،ا ا ،(  

 ) ، ،ش١٩٤٨ا.وت: دارا ،ن ،ا دب اا ،(  

 ) ،ح ،ق.١٩٥٤وت: دارا ،ن  درات اا ،(  

 ) ،  ،ق.١٤١٦وت: دارا ،ب وا ق)، أز  

  الفارسية

 ) ؛ ،ي  ،(  .را : ،رآ  
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