
 في الشـعر العربـي بين القديم والجديد  شخصيـة النبـي محمد 
  

 نجمــــــة حّجـــــار

  

شّكلت شخصيـة النبـي محمد )صلّى هللا عليه وسللّم  منلب بلدايات اللدعوس ايسةميلـة محلوـرا  املــا للشلـعر العربلـي   علر  
ا اسـاسلـيـا ححلد   لّم احنلواش الشـعريلـة العربيلـة  و لو الشلـعر وكانت شخصيـة الرسـول دائمــا موضوعــ   الفنـون العربيـة.

وإبا كانلت بلدايات مديلـل النبلـي   الدينـي البي يتناول موضوعات مثلل الوحدانيلـة والعشلإل ايللـمي وملدب النبلـي وهل بيتله.
لعصلور ايسةميلـة حتلـى  صلبل تعود الى  وائل سنوات المجرس  فإن  با الفـّن تطّور على يد عدد من الشـعراء على مـّر ا

وغللدا المديللـل النبللـوي يشللّكل  حللد   للّم الفنللـون فللي المجتمعللات ايسةميللـة   اليلوم فنللــا مائمللــا بباتلله للله خصائصلله وطرملله.
 الحديثـة. 

   نجمــــــة حّجـــــار

 باحثة و كاديمية من لبنان تقيم في استراليا

ويتتبّلـ     عّد ا في  با المجال    ميـة المديـل النبـوي في الشلـعر العربلـي. يعالج  با البحث )و و واحد من سلسلة  بحاث
بشكل خاص تطّور شخصيلـة النبلـي فلي شلـعر المديلـل فلي ايطلار التلاريخي والسياسلي وايجتملاعي عللى ثلةث مراحلل  

بلـردس »ة مل  التركيلـ  عللى  والمرحللة الوسلـيط«بلـردس كعل »المرحلة التأسيسيـة فلي العصلر النبلـوي مل  التركيلـ  عللى 
وايلتفللات الللى مسللا مة عائشللـة الباعونيّللـة كشللـاعرس متخّصصللـة فللي المديللـل النبللـوي  و خيللــرا المرحلللة « البوصيللـري

 الحديثـة.

إن فلـّن الشلـعر ملن بلين الكلةم كلان شريفلــا عنلد العلر  وللبل  جعللو  »ملـ   1406 لـ    ٨٠٨يقول ابن خللدون )ت سلنة 

  والشـعر  و التعبيـر ايبداعي احّول عن تجربة العر  اينفعاليلـة والفكريلـة والثقافيلـة مبلل ١«.)و خبار مديوان علوممم 
وبالتللالي  صللبل الشللـعر العربللـي  ّول الفنللـون ايسةميللـة لللي  فقللط حن العللر  شللّكلوا النللواس احولللـى للمجتملل    ايسللـةم.

ه الشلـعر فلي بلدايات اللدعوس ايسةميلـة  وفلي نشلر لاللة ايسلـةم والثقافللة ايسلـةمي  ولكلن ايضلــا بسلب  اللدور اللبي لعبل
 العربيـة ايسةميـة في العصور الةحقة.

تعود بدايات المديـل النبـوي في احصل الى الجلدال التلاريخي اللبي نشلأ بلين شلـعراء ملن ملريت اللبين تجنّلدوا لللدفاش علن 
فالرسلـول ملا كلان   ملن جملة  والنبلـي محملد )ص  وصلحابته ملن جملة ثانيلة. ال عامة القرشيـة المنا ضة لدعوس ايسـةم

ولكلن الحملةت العدائيللـة الشـعريلـة  وتقلدير  لتأثيلـر الشللـعر والشلـعراء فلي المجتمل  الجللا لي    شلـاعـرا وملا ملال شلـعرا.
وملن المعلروأ  ّن الرسلـول   جعلت الرسـول يستعين بشلـعراء المسللمين لللرّد عللى حملةت اعدائله بسلةب الشلـعر نفسله.

بالعنايلة والرعايلة  فيرفل  ملن مكلانتمم ويفّضللمم فلي العطلاء  وبلل  ح ميلـة اللدور اللبي » لالءء الشلـعراء « يتعّمد»كان 
  ٢كانوا يقومون به في دحض دعاوى مشركي مكة وشـعرائمم.)

يلد  لالءء الشلـعراء اللبين دافعلوا علن ايسلـةم  في  با السيا  تطّور فلـّن المديلـل النبلـوي فلي الشلـعر العربلـي   ّوءـ عللى
  ٣وكان منمم حّسان بن ثابت وكع  بن مال  وعبد هللا بن رواحة  ومن النسلاء ميمونلة بنلت عبلد هللا البلويلـة )  ورسـوله.

ن ملن كلا  ملن  ّول اللبين ملدحوا الرسلـول فلي شلـعر م حّسلان بلن ثابلت.  ولكن ء نعرأ إبا مالت شـعـرا فلي ملدب النبلـي.
الشللـعراء البللار ين فللي الجا ليللـة  فلمللا دخللل ايسللـةم بللد  ينشللد شللـعرا يمللدب فيلله الرسللـول ويمجللو  عللداء  فسللّمي لللبل  

ولكللن مقارنللة بشللـعر  الجللا لي   عتربللـر شلـعر حّسللان ايسللـةمي  مللَل إبداعللــا  و كثللر  ليونللة )بللر ي «. شللـاعر الرسللـول»بلـ
ـةم كلان يتقيّلد بحلدود اللدين ويتجنّل  التعبيلر علن  ّي ن علة خاصلة تتعلارض مل  احصمعي   خاصة انـه بعد دخولله ايسل

    ٤) العقيدس ايسةميـة.

عملت شخصيـة الرسـول وتعاليمه وتوجيماتله للشلـعراء عللى تثبيلت القليم الدينيلـة الجديلدس فلي شلـعر م  إضلافة اللى المثلل 
فخفّلت  و اختفلت لمجلة المجلاء   يسلـةم فلي القلـرهن وسلـنّة النبلـي.احخةميلـة المألوفلة ملن العصلر الجلا لي التلـي  مّر لا ا

ولكن يبدو  ّن الشلـعراء وجلدوا فلي شخصيلـة الرسلـول   والمديـل والفخر القبلي في الشـعر ايسـةمي الجديد الى حّد كبير.
مديـحمم للنبـي تعويضــا عن مديـحمم فلي فأتى   وتسامحه وفي  دايته الروحيـة متنفَســا جديـدا لطامة المديـل المتأّصلة فيمم.

ورغلم اللتحفّ     الجا ليـة واستمراـرا له  إن لم يكن في منحا  الدينـي فعلى احمّل في بنائه الفنّلـي والكثيلر ملن موضلوعاته.
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و حيانللــا الالضلل   الللبي كللان يبديلله الرسللـول علللى بعللض شللـعر ايعتللبار والمديللـل بسللب  الفخللر الباتللـي وضللعأ الللروب 
  فإّن شـعر تل  الفترس شّكل البدايات احولى والتأسيسيـة لفـّن المديـل النبـوي اللبي تطلّور عللى ملـّر العصلور ٥الدينيـة فيه)

 ايسةميـة متّخبـا من شـعر تل  المرحلة نموبجــا ومثـاءـ.

 بـردس النبـي وتأصـيل المديـل 

يـة  من المن ور التاريخي   ي ءميّـة كع  بن   يلـر بلن  بلـي سللمى من   ّم مصـائد المديـل النبـوي في المرحلة التأسيس
 ومطلعما 

تبولر » عادر ف ق لبـي اليوم  م   بان ت سـر

كبول                 ت يَـٌم إثـر  ا لم يرفد  م   «.مر

ا بلـردته حلين مدحله حن النبلـي و ل  كعبلــ « البلـردس»لكنملا عررفلت ايضلــا باسلـم « بان ت سرلـعاد»و ي التـي اشتمرت باسـم
  وفلي ملا ٦«.)ء يكلاد نلاطإل بالضلاد ء يسلم  بلـما»وتعلد ملن  شلـمر مصلـائد الشلـعر العربلـي حتلـى ميلل   بملب  القصليدس.

كع    ميتما لي  فقط من ال لروأ التاريخيلـة التلـي  نتجتملا  ولكلن ايضلــا ملن حيلث « بـردس»يخص موضوعنا  تكتس  
 شـعر المديـل النبـوي حتـى غدت بباتـما تقليـدا يتبعه الشـعراء موضوعيــا وفنيــا.  صالتما واحثـر البي تركته في

وبعد فتل مكة  تى كع  مجلل     والمعروأ  ّن كعبــا كان مد  جا النبـي والمسلمين في مصـائد ءبعة فأ در الرسـول دمه.
سِلمــا ثم  نشد  مصيدته. إَن الرسلـول  »ويقول الرواس انـه لـما وصل كع  الى مولله    الرسـول في المدينة تائبــا  معتبـرا  ومر

   ل نـوٌر يرست ضـاءر بِـهِ 

سلـول                 نَـٌد ِمن سريـوِأ هللاِ م  م   «  مر

  ٧)«ورمى ببـردته على كتفيه  بة منه له.»عفا عنه الرسـول 

   ٨ومن جملة ما ماله كع  في ءميّتـه )

سـول    هللاِ   وع ـد نـي نربِّئـتر  َن ر 

أمـولر          سـوِل هللاِ م   والع فـور ِعند  ر 

مةـ   ـدا   البي   عطـا   نافِلة  الـ  م 

ت فصيـلر          واعيـ ٌ و  رهِن فيـما م   مـر

لـم   شـاسِ و  ب نّـي بِأ مـواِل الور  ء ت أخر

ت فِـَي اح ماويـلر          ر  ل و ك ثـر   ربنِ  و 

 ل نـوٌر يرست ضـاءر بِـهِ إَن الرسـول  

سلـولر          نَـٌد ِمن سريـوِأ هللاِ م  م   مر

فقلد   ونةحل   ّن مديلـل كعل  للنبلـي اسلتالر   بياتلــا مليللة ملن القصليدس وكلان واحلـدا ملن جمللة مواضلي  عالجملا الشلـاعر.
ثّم انتقلل اللى وصلأ الناملة اللبي شلالل استمّل الشـاعر مصيدته بمطل  الال ل على عادس شـعراء العصر )ثةثة عشر بيتــا   

المساحة الشعريـة احكبـر فلي القصليدس )واحلد وعشلرين بيتلــا   وبعلد ا تخلَلص اللى المديلـل ) ربعلة  بيلات   و خيلـرا ملدب 
وملا يلفلت الن لر طبعلــا للي  فقلط صللالر   النبلـي بثةثلة عشلر بيتلــا والمملاجرين القرشليين )دون احنصلـار  بسلبعة  بيلات.
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ساحة التـي يشاللما مديلـل النبلـي  و لو الاللرض اللبي ملن  جلله  نشلئت القصليدس  ولكلن ايضلــا ملّلـة ايشلـارات للرسلـالة الم
 «.نافلة القـرهن»و«  سـلموا»و« رسـول هللا»ففي القصيدس  على طولما  عبارات معدودس مثل   الجديدس.

ءّ  ّن   لّم ملا فيملا فيملا يتعلّلإل بموضلوعنا انلـما تتضلّمن عناصلر جديلدس  إ« بانلت سلـعاد»ورغم انـه لي  فلي بنيلة مصليدس 
  واللى  ّن «سيلـوأ هللا»  وسليأ ملن «نـور يستضلاء بله»ايشـارس الى  ّن القـرهن  و عطيـة هللا لرسـوله  و ّن الرسـول 

والملروءس واللدفاش وإن كان العفو والسيأ  والمقصود بالسيأ  نا البطولة والشلجاعة والنخلوس   «مأمـول.»عند  « العفو»

وملا يميّلـ   لبا المديلـل  ّن   عن الحإل  كلّـما من الصفات اينسانيـة المعروفة مبلل ايسلـةم والتلـي كلان يعتلّ  بلـما العلر .
فعفلو  مأملـول ءنلـه   صاحبه   ي النبـي  البي عرلرأ بسلعة الخللإل والحللم والرحملة إنّملا حبلا  هللا بلـمب  الصلفات الحميلدس.

لـ يةـ للخلوأ واليلأ  وباعثلــا للرجلـاء   عند هللا. مأبون به من ومد  اد  القـرهن حين  رن ل عليه سلكينةـ رسوليلـة  وجعلله مر
   واحمـل.

ء شللّ   ّن  للب  ايشللـارات علللى ملّللـتما  ن للــرا لقللر  العمللد بايسللـةم ولجللـّدس إسللـةم كعلل  بالللبات  فللي غايللة اح ميللـة إبا 
فمي وإن دلّت على سطحيـة معرفـة الشـاعر بايسـةم  إنّما تلـدّل ايضلــا   اريخـي وايجتماعـي.اعتبـرنا ا من المن ـور الت

يَلـ   هللا فجعلله رسلـوله وحلامةـ نلور  دايتلـه لعصلبته )ح للـه  على الن ـرس التـي كانت سـائدس يومما الى النبلـي  كإنسلـان م 
فات المعملـودس للنبلـي  و لي صفاتلـه اينسـانيلـة والرسـوليلـة  وللم ولـمبا امتصلـر مديلـل الشلـاعر عللى الصل  .و نا مريت 

صفات  خلرى جديلدس كالصلفات الروحانيلـة  و القدسلـية التلـي  ضفلـا ا عليله المّداحلـون « ابتـداش»يتعـّدا ـا الى إضفـاء  و 
 في العصـور الةحقـة.

ملن حيلث « جا ليلـة»تبقلى مصليدس « بـردس كع »إءّ  ّن رغم انـما ميلت في مديـل النبـي وبعد  ن  علن الشـاعر إسـةمه  
التقليللد واءتباعيللـة  وطبيعللة بنائمللا الشللـعري  ومللن حيللث حركتمللا الداخليللـة وإيقاعمللا الالنللائي  وغنا للا بالتشللابيه والصللور 

  والمديلـل النبلـوي علن سلائر شلـعر الملدب عاملة« بانلت سلـعاد»ولكلن    لّم ملا يميّلـ    .الماديـة )مثةـ تشبيه النبـي باحسلد 

خاصة  البي سبقما على ملّته  و البي ميل من بعد ا   و بل  اءرتباط العضوي بين القصليدس ومصلـة شلـاعر ا ملن جملة  
فالقصيدس تجلو لنا طرفــا ملن  خلة  النبلـي وتضلعنا فلي  جلواء العصلر اللبي   والدءلة التاريخيـة للقصيدس من جمة  خرى.

بلجوئه إليه فقط تأّكد للشلـاعر  ّن النبلـي حلليم  واسلـ  الرحلـمة وكريلـم. وبمدحله إيّلـا    والممدوب.عات فيه كل من المادب 
 خبـر استعداد  لةستماش إليه بصدر رح  ومبولـه فلي علـداد المسللمين رغلم ايسلـاءس التلـي سلبإل للشلـاعر  ن بلادر  بلـما.

 لو طبعـلـا كلـرم  خةملي معنلوي  كثلر مملا  لو ملادي  عنلدما منحله وفو   با كلّـه تبيّـن له بحلـإّل كلـرم النبلـي وجلـود   و 
   بـردته.

من جمة ثانية  تعيد القصيدس  ومصتما  خلإل ال روأ ايجتماعيـة والسياسيـة التـي دفعت بالرسـول الى إ دار دم الشلـاعر 
س وثيقة شا دس على البيئلة العاملة التلـي نشلأ وكشا د حّي على تل  الفترس التاريخيـة الماّمـة  فإّن القصيد  ومن ثّم العفو عنه.

كما انـما تضيء جوان   اّمـة من السياسلة السلمحة   فيما الدين الجديد والطريإل البي سلكته الدعوس ايسةميـة في بداياتما.
   المتفّممة والمنفتحة التـي اتّبعما الرسـول في نشر دعوته بين العر .

شـعر ممت ج بقدر اينسان ومصير   و يّلـامه و شليائه احليفلة  شلـعر شخصلي  »ة انـما يقول  دوني  عن القصيدس الجا ليـ
ولكلن  لبا ء يفقلد ا ميمتملا الفنيلـة والتاريخيلـة   وء تخلرج مصليدس كعل  علن  لبا المفملوم.   ٩)«لكنّله لجميل  احشلخاص.

الناحيللة الفنيللـة تبقللى  كثللر شللـعر المديللـل مللن « جا ليّتمللـا»ءنللـما ملل    كقصلليدس مخضللرمة وكبللاكورس الفنللـون ايسةميللـة.
النبـوي  صالة واستمراريـة  لي  لنوعيـة  و حجم المديـل البي تضّمنته كما سبإل وبيّنلـا  ولكلن لكونملا ملن  وائلل المدائلـل 

 مرنلــا. التـي  رنشدت في حضرس النبـي نفسه  ولألثـر البي تركته على الممدوب والمادب والمّداحين منب حوالي  ربعة عشلر

كـة لما بعد بل  عندما  لقى عليله بلـردته  مل     رعج  النبـي بالمديـل فلم يكتِأ بمنل مادحه حياس  منيـة جديدس  بل و به ب ر 
بالبلـردس النبويلـة « بانلت سلـعاد»وبر يـي  ّن ارتباط    10في المجالين الدينـي والدنيوي.)« بـردس النبـي»كل ما ترمـ  اليه 
 ب  القصيدس ميمتما وجعلما تقليـدا شـعريــا استمّر في فـّن المديلـل النبلـوي منلب بلل  التلاري  عللى احملل فلي   و البي  عطى

  ١١لشـومي. « نـمج البـردس»و« بـردس البوصيـري»مصيدتين مدحيّتيـن مشمورتين حملتا نف  اءسم  

 البـردس بين كع  والبوصيـري

 ٦٩٦-694د بن سعيد بن حّماد الصنماجي البوصيـري )ت في اءسكندريلـة بلين ن مما الشـاعر محم« بـردس البوصيـري»
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وء شللّ  انللـما   للّم القصللـائد التللـي   «.الكواكلل  الدريللـة فللي مللدب خيللـر البريللـة»مللـ  تحللت عنللوان  1297-1249 للـ   
« تجربلة مسلتبطنة»و« بلـردس كعل »القصليدس  إبا للم نلـرد القلول انلـما محاكلاس للـ« جلـو»استوحت مصيدس كعل    و ربّملا 

على مصيدس البوصيـري بالبات لتميي  ا عن مصيدس كع  التلـي اشلتمرت  كثلر باسلم « البـردس»ومد غل  اسم    12عنما.)
   «.بانت سـعاد»

  واشلـتمر بكونلـه خّطاطلــا احتلرأ النسل  وفقيملــا 13كان البوصيلـري واحلـدا ملن   لم المتصلّوفة المصلريين فلي عصلر .)
جيللــدا للقللرهن الكللريم.عالمللــا بال )و نللا  عتقللد  ن لتجويللد  القللـرهن عةمللة وثيقللة بإنشللاد مصللـائد    حللديث النبللـوي ومارئللــا مر

  لكللن اسللـمه ارتللبط بالشللـعر وبشللكل خللاص بالمديللـل 14المدحيللـة  خاصللة البللـردس التللـي كأنّللـما كتبللت مللن  جللل اينشللاد. )

ضلمن الحركلة احدبيلـة والفكريلـة التلـي « تطـّوـرا بارـ ا في اءتّجا  الدينلـي من الشـعراء البين مثّلوا»النبـوي حتـى اعتبـر 
الماللللـول فلللي العلللرا  منلللب  واسلللط القلللرن الثاللللث عشلللر  -نشلللطت فلللي عملللد المماليللل  فلللي مصلللر والشلللام  وعملللد التتلللـر 

    15ميةدي.)

خبار النبـي وصفاته فلي مصلـائد مطّوللة ومفملا تمعّن البوصيـري بالسيرس النبـويـة و فرغ طامتة الشعريـة ومعرفته الدميقة بأ
و للي   .بيتلــا  160  ّممللا عللى ايطللة   إن لللم تكلن  طولمللا )« البللـردس»عللى مللدب النبلـي وهل البيللت والصللحابة  كانلت 

بعلد حلوالي سلتمائة سلنة ملن عصلر النبلـّوس وملن  ملن « بلـردته»ن لم البوصيلـري    16«.)خلّلدت اسلـمه»القصيدس التـي 

دون غير ا من مصلـائد  فلي ملدب « بـردس البوصيـري»ومد اشتمرت   البـردس احولى  و احصليـة لكع  بن   يـر.مصيدس 
النبـي بسب  ما روا  الشـاعر نفسه عن انـه ن مما بعد  ن  رصي  بفالج  فاستشف  بما اللى هللا وكلّرر إنشلاد ا ودعلا وتوّسلل 

لملبا عررفلت ايضلــا   بيلد  المباركلة ويلقلي عليله بلـردس  فشلفي ملن مرضله.ثلم ر ى النبلـي فلي منامله يمسلل وجمله   للنبلـي.
ر س»بـ ترقر  لتفريج الشدائد وتيسيـر كل  ملر عسيلـر كملا يقلول المتحّمسلون لملا ملن مريلدي »  وباش صيتمـا على انـما «البـ 

ـة خاصللة ومللا  اللت الللى اليللوم ومللد غاللـى بعللض المتّحمسللين فيملا فجعلللوا حبياتللـما بركل  «الشلـاعر والمللالمنين بقصليدته.
مى وتنشد عند المدافن.)    17تستعمل في الـرُّ

ابتكلر  لبا النلوش »يرى الدكتور  كي مبار  صاح  كتا  المدائـل النبـويـة فلي احد  العربلـي  ّن البوصيلـري  لو اللبي 
ومل  تقلدير  لقيمتملا   «لرسلـول. ّول مصليدس ميّملة فلي ملدب ا» لي « البلـردس»و ّن «  و  و البي بسطه و طال فيه القصيدس

البللـردس البوصيـريللـة ويرللدرجما فللي جملللة  -« حكايللة» و  -المدحيللـة  يشللّك  مبللار  فللي القيمللة التاريخيللـة والعلميللـة لقّصللة 
  وينتقد ما بكر  بعلض الشلـّراب ملن  ن لكلل بيلت ملن  بياتلـما فائلدس معيّنلة كاحملان ملن الفقلر وملن «وساو  المتأّخـرين»

    18)«من الالفلة.»على انـه نوش مديم  الطاعون

من ناحية التشكي   و الصد  عللى عكل  مّصلة  -البوصيـرية « البـردس»ء شّ  انـه ممما اختلفت وجمات الن ر الى مصة 
فانلـه ء يمكلن البحلث فلي موضلوش المديلـل النبلـوي فلي الشلـعر والالنلاء العربلـي فلي العصلر  -لكعل  « البـردس احصليـة»

فلي دراسلة للـي موّسلعة علن بلدايات المديلـل النبلـوي    باللبات.« البلـردس»دون اعتبار مكانة البوصيـري ومصليدس  الحديث
للوصلللول اللللى غايتللله ملللن « البلللـردس» سللللوبه وغايتللله  حاوللللت تتبّلللـ  الملللنمج  و احسللللو  اللللبي سللللكه البوصيلللـري فلللي 

عللى « بلـردس البوصيلـري»صيالت   ّص موضوش  با البحث.  و نا  كتفي بايشارس الى بعض النقاط التـي تخ19المديـل.)

للشلـاعر الصلوفي المشلمور عملر بلن الفلارض )ت فلي القلا رس سلنة «  ل نار ليلـى بدت للية»و ن ومافية وروي مصيدس 
 مـ .  1234 ـ    632

  20يقول ابن الفارض في مطل  مصيدته )

مِ    ل نـارر ل يلى ب د ت ل يةـ بِبي س لـ 

مِ              م باِرٌ  ءب  في الـَ وراِء فالع لـ 

 كما يلي  « مصيدس البـردس»ويستمل البوصيـري   

مِ     ِمـن ت ب كُّـِر جيـراٍن بِبي س لـ 
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مِ          قلٍة بِـد  رى ِمن مر جت  د معــا ج   م   

   م   بَـِت الريلر ِمن تِلقـاِء كاِ مـةٍ 

ر ر في الَ لماِء مِ          ض  البـ  مِ و   وم   ن إض 

لي   نا   دنلى شلّ  بالقرابلة العروضيلـة والموسيقيلـة و وجله الشلبه فلي بعلض المعانلـي و سلماء احمكنلة بلين مصليدس ابلن 
ولكن مصليدس ابلن الفلارض     21لشومي  كما  شار اليما فارو  شوشة.)« نـمج البـردس»و« بـردس البوصيـري»الفارض و

طلة بسيلـرس النبلـي ومناسل  الحلج  ليسلت مدحلــا للنبلـي بالمعنلـى التقليلدي ملن على ما فيما من ح  وشو  للمواضل  المرتب
لقله و خةمله  -حيث انـه تعداد لصفات الرسلـول   لل نلار ليللـى بلدت »تلدخل مصليدس   وتمجيلد لرسلالته واللدفاش عنمملا. -خ 

احناشليد الصوفيلـة والعشلإل    فلي بلا ٢٢ )«ترنيملة الحل »و« التائيلـة الكبلـرى»  ومصـائد  خرى ءبن الفارض كـ«لية
عنللد « ليلللـى»ايلللـمي  خاصللة إبا مر نللا شللـعر  مللـراءس صوفيللـة وفممنللا عشللإل الشللـاعر لليلللـى علللى انللـه عشللإل روحللي  و

  ولللبل  ء يمكللن إدراجمللا فللي فللـّن المديللـل النبللـوي بسللب  غيللا  المديللـل المباشللـر 23الصللوفيين رملل  للجمللال ايلللـمي.)
امتلداـدا « بلـردس البوصيلـري»و لبا ملا دفعنلـي اللى اعتبلار   وب خلأ الرمو  الصوفيـة المكثَفـة.للرسـول  واحتجا  الممد

بن   يـر لي  فقط في الالرض احسـاسي من ن م القصيدس  و و مديـل النبـي ءكتسلا  رضلا  وشلفاعته  « بـردس كع »لـ
 لى غرضه.البي سلكه الشـاعر للوصول ا - و احسلو   -ولكن ايضــا في الطريإل 

 البوصيـري بين التصّوأ واييمان الشعبـي 

والسلائد  ّن   يستمّل البوصيـري مصيدته  كما فعل ابن الفارض وكع  بن   يـر مبله  بشكوى الحّ  والرّد على الةئميلـن.
القديملة فلي افتتلاب الشـعري للعادس العربيلـة « المحاكاس والتقليد»البوصيـري ابتد  مصيدته بمطل  الال ل الكةسيكي من با  

  وبر يي  ّن الشـاعر اعتمد العمود الشلـعري للقصليدس )مطلل  الالل ل ووحلدس البيلت واللو ن 24الشـعر بالتشبي  والنسي .)

والقافية والروي  لي  فقط من بلا  التقليلد اللبي اتبّعله مع لم الشلـعراء العلر  حتلـى العقلود احوللى ملن القلرن العشلرين  
و لب  تتحقّلإل بلالعودس اللى احصلل الشلـعري والدينلـي  وكة ملا  نلا ملرتبط عضويلــا   بتالاء لألصلـالة.ولكن ايضــا واح ّم ا

فإبا كان التقّر  من الرسـول  و الالاية من المديـل  فالعودس الى حضرس النبلـي تفتلرض خللإل جلـّو شلـعري شبيلـه   باآلخر.
وا النبلـي ونلالوا رضلـا  وبلاحخص صلاح  البلـردس احصليلـة بالجـّو اللبي علات فيله شلـعراء ايسلـةم احوائلل اللبين مدحلـ

 كبا كانت العموديـة الشعريلـة التقليديلـة احسلـلو  احكثلـر  صلـالة  ءنلـه احملـر  للوصلـول اللى الالايلة   كع  بن   يـر.
لمدحيلـة احوللى وإن كنلت امتلـداـدا للبلدايات ا« النسي »و« الالـ ل»من المديـل. و با بر يـي ما يجعل ابتداء البوصيـري بـ

يقتر  ملن روحانيلـة ابلن الفلارض الصوفلـي  كثلر ملن دنيويلـة غلـ ل  -و و على احصّل في ح  النبـي  - رى  ّن غـ له 
 كع  الجا لي ) و المخضرم .

   ِمّما ماله البوصيـري في مدب الرسـول 

َمـٌد س يِّـدر الك ون يـِن والثَق لـ ح   مر

ـمِ يِن والف ريق           رٍ  وِمن ع ج   يِن ِمن عـر

هر  و  الحبي ر البي تررجـى ش فاع تـر   ـر

قت ِحـمِ          ّلِ   وٍل من  اء ـواِل مر  ِلكـر

إلٍ  لـر في خر لـإٍل و   فـا   النبـيين  في خ 

مِ          م يردانـو ر في ِعلـٍم وء ك ـر  لـ   و 

لت ِم ٌ  سـوِل هللاِ مر كرلُّمرـم ِمـن ر   و 
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ي مِ  غ ـرفـا         شفــا ِمن  الّدِ  ِمن  الب حِر   و ر 

هر  صورتـر عنـا ر و  َم م   ف مـو  البي تـ 

بيبــا بارئر النَس ـم         َم اصط فـا ر ح   ثـر

حاِسـنِه َ  ٌ ع ـن ش ـريٍ  في م  نـ   مر

قت ِسمِ          سِن فيـِه غ يـرر مر و  ـرر الحر  ف ج 

غر الِعلـِم فيـِه انـه ب ش ــرٌ  بلـ   ف م 

لــإِل هللاِ كرلِِّمـمِ          يــرر خ  انـه خ   و 

عِجـ سـ  ـّيِ مر  ك فـا   بِالِعلـِم في احرّمِ

مِ          التَـأديِ  فـي اليرتـر  في الجاِ ليـة و 

وفللي مصلليدته يرشلليد البوصيللـري بصللفات الرسللـول وشللـمائله الخلقيللـة )المللدب المباشللـر   ويتالنّللـى بمولللد النبللـي ومعج اتلله 
ا  دايللة القللـرهن  وبإسرائللـه ومعراجلله وجمللاد   ثللم يتوّسللل الللى النبللـي ويتشللفّ   ويختللتم مصلليدته بالمناجللاس والتضللّرش ومنملل

وعرض الحاجات والصةس على النبـي والترّضي عن الخلفلاء الراشلدين احربعلة وهل البيلت والصلحابة والتلابعين ملن   لل 
   التقى.

للكشلأ عّملا فيملا ملن احبعلاد الصوفيلـة )دراسلة للي ميلد النشلر   نامشلت كيلأ  ّن لبلـردس البوصيلـري « مـراءس ثانيلـة»في 
الشـاعر يرف  النبـي محمد الى منـ لة تقتر  جـدًّا من مرتبة احلـو ة  ولكلن دون  ن تبلالملا  ودون  ن يتوّحلد النبلـي عنلد  

نلـه مخللو  واحلد غيلر منقسلم منلـّ   علن  ن فالنبلـي عنلد  بشلـر مخللو   وإن كلان يعتقلد ا  باهلل كما عند بعلض الصوفيلـة.
و و خيـر خلإل هللا كلمم  فا  سائر البشر وجمي  اءنبياء في خلقه وخلقه وعلمله وكرمله.   يكون له  ي شري  في محاسنه.

ونلل ل عليلله القللـرهن  بروس   ملليةد   للـّ  العللالم و علل ش عللروت ال لللم  فسللط  نللور  فللي الكللون حقللـًّا وفرحللــا للعللالمين.
ومعجل ات النبلـي تجلّلت  يـضلا فلي سليرته بكلل دمائقملا  فلي   عج ات  هيـات حإل من الرحمن  مديمة   ليـة مدم ال ملان.الم

 ميّته وفقر   وفي دعوته ورسالته و جرته  واسرائه ومعراجه فو  متـن البـرا  البي ارتقى بله اللى منلـ لة  ملر  هلل ملن 
 ما  موسين. 

معنللا  »بللـي صللفة احلو للـة فللي البللـردس  فانللـه يللب   فللي اعتقللاد  بمثاليللـة النبللـي وبتمللام وملل   ّن البوصيللـري يللرّد عللن الن
الللى حللّد القللول انللـه  ّول الخةئللإل  بللل انللـه السللب  والالايللة مللن الخلللإل الكونللـي  كمللا مللال بعللض  - و كماللله  -« وصللورته

سلألة التلـي عبّلـر عنملا سلمل الترسلت ري )ت سلنة الصوفيـة  وإّن النبـي محمد  ّول نـور إللـمي و لو نلـور احنلـوار  و لي الم
    25«.)النور المحمدي»مـ  بفكرس  896 ـ    823

وتجلدر ايشلارس اللى  ّن البوصيلـري للم يصلل فلي شلـعر  الملدحي اللى عملإل المسلتوى الفكلري والفلسلفي اللبي وصلل اليله 
اينسللان »مللـ  فللي ن ريللـة 1240    للـ 638بعللض الصوفيللـة الللبين عاصللر م كمحللي الللدين ابللن عربللـي مللثةـ )ت سللنة 

  ورغلم  ّن 26«.)الكلمة المحمديلـة»و« الحقيقة المحمديـة»اينسان   و -وحلول العـّ س ايلـميـة في شخص النبـي« الكامل

 البوصيـري مال بتفّو  النبـي محمد وكماله ومِد مه  و ّكد على  ّن النبـي مةب  الوحيد  على غيـر ما ورد في حرفيـة اللنصّ 
   القرهنـي  بقيت صورس النبـي عند  مريبة للصورس البشريـة المعروفة في ايسـةم التقليدي وايسـةم الشعبـي.

 مول ايسـةم الشعبـي حن حّ  البوصيـري للنبـي  و و   م ملا فلي مديحله  ء يقلود  بالضلرورس اللى بللوغ الحلّ  ايللـمي 
التصللّوأ ») و « الفللـناء فللي الرسللـول»تحللاد بالللبات ايلللـمية مللن خللةل )كمللا عنللد ابللن الفللارض   ومللا كانللت غايتلله اي

بللل بقللي حبّلله للنبللـي  مللر  الللى المسللتوى الشعبللـي   .كمللا عنللد ابللن عربللـي ومللن جللاء بعللد  مللن المتصللّوفين « المحمللدي

دي  اللى نلوش ومد تطّور التصّوأ الشعبـي منب  واخـر القـرن الخام   جري )الحـادي عشر ملية«. للتصّوأ المحمدي»
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ربيل   12بلغ درجة مريبة جـدًّا من العبادس والتأليـه  واتّخب شـكةـ مميّلــ ا فلي احتفلاءت الملـولد النبلـوي فلي « التقدي »من 
وكانلت  لب  اءحتفلاءت مناسلبة للملالمنين ي ملار حلبّمم العميلإل   .احّول ملن كلل سلنة )الشلمر الثاللث ملن السلنة القمريلـة 

و شللعار و ناشلليد و غنيللات يالّكللدون فيمللا إيـمانللـمم ورجللاء م وثقللتمم بنعمللة النبللـي وتوّسللله ينقللاب م  للنبللـي فللي صلللوات
ومصيدس البلـردس للبوصيلـري  ول و  لّم الملدائل التلـي ن ملت فلي  لب  الفتلرس وكانلت تنشلد بمناسلبة   وخةصمم يوم القيامة.

  وء شلل   ن ارتباطمللا بالمولللد النبللـوي مللن   للم 27بيللـة.)المولللد النبللـوي فللي حلقللات الللبكر الصوفيللـة واءحتفللاءت الشع

العوامل التـي سا مت في شعبيتما وانتشار ا منب عملد ا احّول للي  فقلط فلي  وسلاط الممتّملين بلاحد  والمتصلّوفين ولكلن 
    28ايضــا في احوساط الشعبيـة.)

  حن كعل  فلي «بلـردس كعل » و ملا يميّلـ  ا علن و« بـردس البوصيـري»إبن  و احسا  الكامن وراء « الحّ  النبـوي»
 احسا  مدب النبـي ء حبـًّا به بل خوفــا منه  وإن كان صادمــا في مديحـه إء  ّن صدمه ناب  من الر بة و لب  ليسلت حلـبًّا.

ون رجللاء اصللطفا  هللا ليكلل -كمللا جللاء فللي البللـردس  -مللن  للب  الوجمللة اختلفللت ن للرس البوصيللـري الللى النبللـي محمللد الللبي  
وحّ  النبـي  و الواسلطة  و الوسليلة التلـي تجيل  للشلـاعر التوّسلـل اليله ليشلف  لله  ملام   لمحبّيـه وليصلوا بواسطته الى هللا.

   الحضرس ايلـميـة  وي يد من رجاء الشـاعر بشفاعة النبـي انـه سـميّه.

دس  للم يكلن حبّلـه مجلـّرـدا علن الالايلـة  و الكسلل  حتلـى العبلا« تقديسله»ولكلن ممملا بلالغ البوصيلـري فلي تقلدير المحبلو  و
و كلبا وإن كلان   المعنوي  و المحسو   باحخص إبا صّدمنا حكاية البـردس التـي ن مما الشـاعر في احسا  لالاية الشلفاء.

تاللى ملن مديـل البوصيـري صادـرا عن حّ  )مد يكون صادمــا  ففلي غايتلـه ء يختللأ كثيلــرا علن كعل  بلن   يلـر اللبي اب
مديحه البقاء في الحياس الدنيا  وء يختلأ عن غيلـر  ملن شلـعراء المسللمين احوائلـل اللبين كلانوا يملدحون النبلـي علن حلّ  

وبملبا يعلود مديلـل   ووءء له ولكنمم كانوا يرجون من المديلـل كسل  بلـركة النبلـي فلي حياتله والنعملة فلي الحيلاس اآلخلـرس.
  حيلث يطملل البوصيلـري اللى اءمتلرا  ملن احصلل «الالايـة واحسـلو »يـل النبـوي في المد« بدايـات»البوصيـري الى 

 الشـعري والدينـي. 

 بـردس البوصيـري في مي ان النقد الحديث  

التـي شاللت الشلّراب والمفسلرين والنقلاد )فلي العلالم ايسلـةمي وخارجله  منلب عملد ا « بـردس البوصيـري»نّو  الكثيرون بـ
  وفي العصر الحلديث  باءضلافة اللى الدراسلـات المتخّصصلة  ء تخللو مجموعلة شـعريلـة  و كتلا   و دراسلة 29احّول.)

  ومللد  اد ملن انتشللار ا  وانتشللار 30علن الشللـعر العربلـي خاصللة الشللـعر الدينلـي مللن التطلّر  الللى البللـردس البوصيـريلـة.)

ة تخلللو اليللوم  ي مللن شللبكات اءنترنللت الدوليللـة الماّمللـة  خبار للا والتعليقللات عليمللا  تطللّور وسللائل ايتصللال الحديثللة فلل
 للمعلومات ايسةميـة من نّص لما  و تعليإل عليما  و دراسة  و تسجيل صوتـي ينشاد ا.

وفيما يخص فلـّن المديلـل النبلـوي واينشلاد الدينلـي عللى العملوم  تحتلّل مدائلـل البوصيلـري مركل  الريلادس عللى احملل ملن 
.  . ايملام البوصيلـري .»فلي مقاللة بعنلوان   لتداول إن لم يكن من حيث القيمة الفنيـة والجماليـة والفكريـة.حيث الشمرس وا

نشرتما  ون ءين نت  و ي من   ّم الشبكات الدوليـة للمعلومات ايسةميـة  كت  سلمير حلبلـي  ّن « رائد المدائـل النبـويـة
  وتميّللـ ت بروحملا العببلة وعاطفتملا الصللادمة  وروعلة معانيملا  وجمللال باعلت شللمرتما فلي اآلفلا »مدائلـل البوصيلـري 

تصوير ا  ودمّـة  لفا ما  وحسن سبكما  وبراعة ن مما؛ فكانت بحإّل مدرسة لشلـعراء المدائلـل النبـويلـة ملن بعلد   ومثلاءـ 
جلدان مةيلين المسللمين عللى ملّر . ف مرت مصلـائد عديلدس فلي فلـّن المدائلـل النبويلـة   متعلت عقلل وو . يحتبيه الشـعراء .

  31)«العصور  ولكنما كانت دائمــا تشمد بريادس ايمام البوصيـري و ستابيتـه لمبا الفـّن بة منا ش.

تقابل  ب  الن رس التبجيليـة موامأ انتقاديـة حادس ومآخب على مديلـل البوصيلـري كلان للبلـردس النصلي  احكبلر منملا خاصلة 
وملد تبلارى   وربّما ايضــا بسب  الشمرس التـي نالتما دون غير ا من مصـائد المديلـل النبلـوي. -تما بسب  الش  بصّحة حكاي

وتنلاف  الملدافعون فلي اللرّد   على البلـردس. -كما سـّما ا البعض « العقديـة» و  -النقّـاد في تفـنّيد مآخب م الفنيـة والعقائدية 
كملا تلداولتما وسلائل  -النقد والرّد على النقد والرّد على الرّد  -مليـة النقديـة بالبات وء نبالغ إبا اعتقدنا  ّن الع   32عليمم.)

وانتشلار ا فلي كافلة  نحلاء  - و إحيائما وعصرنتما  -النشر والتواصل العصرية  ي التـي سا مت في ا دياد شمرس البـردس 
والنقلد عليملا  و اللـرّد عللى « البلـردس»ـة ملثةـ تنشلر نلّص حتـى  ّن  كثر موامل  اءنترنلت ايسةميل  العالم ايسـةمي اليوم.

 و حيانــا عن جمل لمضمون المقال  و طبيعة النقد! -النقد  حيانــا بالّض الن ر عن المومأ العقائدي للموم  
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يللـل فللي مد« الشللطل الصوفللـي»و« الاللللـو»و« المبالالللة»العقائديللة بللين اتمللام الشللـاعر بللـ« انتقللادات اءنترنللت»تراوحللت 
واتّمللـام الشللـاعر « الشركيلـة الكفريللـة»كاملللة كقصليدس مدحيللـة ووصللفما بللـ« البللـردس»النبلـي  وصللوءـ الللى إسلقاط ورفللض 

وتمحورت  كثر مآخب النقلاّد عللى ملول البوصيلـري إن احنبيلاء السلابقين  خلبوا علمملم علن    ٣٣بالشـر  والكفـر بسببما.)
ستجارته واءستالاثة بالنبـي دون هللا  واعتقاد  بأن الدنيا بمن فيما للم تخللإل إءّ ملن النبـي محمد  ومسألة التما  الشـاعر وا

 ومد عّد موله     جل النبـي.

ن» ك يأ  ت دعو الى الدُّنيا ض رورسر م   و 

جِ الدُّنيا ِمن  الع د م           « ل وء ر ل م ت خرر

   34«.)غير  من غةس الصوفيـة»يـري نحو في حإل النبـي البي نحا فيه البوص« الاللو الشني »من با  

اييمانللـي  و  -مممللا اختلفللت اآلراء حللول مديللـل البوصيللـري للنبللـي فللة بللـّد  ن نن للـر اليلله لللي  فقللط مللن الجانلل  الدينللـي 
ماعلـي العقائدي  ولكن ايضــا على انلـه نتلاج مرحللة تاريخيلـة معيّنلة وانلـه صلادر علن معانلاس إنسانيلـة فرديلـة للوامل  ايجت

يج   ء يالي  علن بالنلا الحرملان الملادي اللبي عاشله   والسياسي والثقافـي ) و الفكـري والدينـي  البي عات فيه الشـاعر.
  والواملل  المللأ وم الللبي عاصللر  نتيجللة الكللوارث الطبيعيللة 35البوصيللـري علللى المسللتوى الشخصللي الفللردي والعللائلي )

لتللـي  صللي  بمللا العللالم ايسللـةمي بعللد الحللرو  الصللليبية وايجتيللاب )حرائللإل وفيضللانات وجللوش و مللراض  والنكبللات ا
وء ياليلل  عللن بالنللا ايضللــا تطللّور الحركللة الصوفيللـة التللـي سللا م فيمللا البوصيللـري فللي إطللار السلليا  الللرا ن   المالللولي.

للدين فلي مجملله مرتبطلة الصوفيـة مثلما مثل ا»وكما يقول عالم ايسـةميّات محمد  ركون    للمجتمعات ايسةميـة هنبا .
فللي  للب  الفتللرس كللان التصللّوأ ايسللـةمي مللد  خللب منحللى سلوكيللــا    36)«بالن للام الثقللافي والسياسللي الللبي تتجلّللى داخللله.

طرائقيلــا  وتحللّول الللى تقاليللد وطقللو  شلكلية تطالللى علللى الجانلل  الفكللري الفلسلفي  ولعبللت الطللر  الصوفيللـة دوـرا  امللــا 
    37  كما يقول حسين مروس.)«تخديـر اءجتماعيال»وخطيــرا في عملية 

التـي عاشلما البوصيلـري وملن جلاءوا بعلد   والموملأ شلبه العلاج  للمسللمين  شعوبلــا « اح مة»فإبا اخبنا بعين ايعتبار 
 يـضلا  ن نفملم ويمكننلا   وحكامــا  فلي مواجملة  لب  اح ملات  يمكننلا  ن نفملم جانبلــا ملن الخلفيلـة الفكريلـة لقصليدس البلـردس.

 سا  احو ام والحكايات التـي صاحبتما  بدـءا بحكايـة ن مما وصوءـ الى تقاليد إنشاد ا وتلقّيملا  فلنحكم بالتلالي للي  عللى 
ويمكلن   ميمتما الفنيـة  و الدينيـة فحس  ولكن ايضــا على الحالة اينفعاليـة والشعوريـة التـي  نتجت القصيدس ونتجلت عنملا.

حكللم علللى ميمللة البللـردس بنللاء علللى الحالللة النفسيللـة  و الروحانيللـة التللـي يثير للا المديللـل النبللـوي عنللد الشللـاعر كللبل   ن ن
فابا صّدمنا حكاية البـردس يكون مديل النبـي مد  ثار عند الشـاعر شعوـرا بايرتيلاب والسلعادس  و   والمنشدين والمتلقّيـن معــا.

وكلأن البلـردس التلـي  لقا لا النبلـي عنلد سلماعه المديلـل   عدته على الشلفاء الجسلدي.النفسي والروحي سا« البسط»حالة من 
  وانبعثلت الحيلاس «انبسلطت»على كتفي الشـاعر )في راليا   و المنام   نعشت روب الشـاعر و ثارت الدأء في  وصلاله فلـ

   في جسد   و ج ئه المفلوج.

ة التلـي  وحلت لكثيلرين مملن  سلكر م العشلإل ايللـمي بشلـعر نقللوا الروحي ملن الحلاءت الصوفيلـة الماملـّ « حالة البسط»و
حاللة »وملد تكلون    38بواسطته حالة النشوس عند م الى اآلخرين فر وا الكلون بأكملله فلي ضلوء جديلد عبلر  لبا الشلـعر.)

تللـي يرجو للا و للي ايضللــا الالايللة احولللى ال   للب   للي التللـي  وحللت للبوصيللـري بللن م مصلليدته فللي بدايللة المسللار.« البسللط
و نلا  ضلمن إطلار العبلادس الصوفيلـة   المنشلدون والمتلقّلون ملن المديلـل النبلـوي فلي مرحللة ملا ملن مسليرتمم الروحانيلـة.

والشعبيـة  ندخل في مفموم الوسيلة  و الشفاعة بحيث تصبل بركة البـردس  لي الوسليلة التلـي بملا يستشلف  المالمنلون النبلـي 
   نشاد والسماش.للتواصل م  هللا عن طريإل اي

 المديـل النبـوي ما بعد البـردس

نالت بـردس البوصيـري ا تمامــا لم تنله  ي مصيدس مدحيـة  خرى في احوساط الفكريـة والصوفيـة والشعبيلـة  وخاصلة عنلد 
ويلبكرنا   كون بملا.علماء اللالة والشـعراء البين توالوا على شرحما والتعليإل عليما والن م على منوالما  وكأنّمم ببل  يتبلـرّ 

اء تمام   و التبـرُّ  بالبلـردس عنلد الشلـعراء والملاللفين المسللمين با تملام الفنّلانين المسليحيين برسلم صلورس السليّدس العلبراء 
المبتملة  و العبراء والطفل يسوش  حيث نجد في فـّن الرسم البي نطي وفـّن عصر النمضة في  وروبا مثةـ النموبج الواحلد 
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عللى    39عند عدد من الفنّانين في مرحلة ما من حياتمم التدريبيـة وكبل  عندما ينطلقون في رحلة ايبداش الفنّلـي.)يتكّرر 
  ّن إبداش الفنّانين المسيحيين تشكيل بصري في حين  ّن إبداش الشـعراء والشّراب المسلمين رسم بالكلمات.

ّراب والشللـعراء الللبين  عجبللوا بمللا وتتبّعللوا  ثر للا لللم يرعرفللوا والملفللت للن للر فيمللا يخللص بللـردس البوصيللـري  ن بعللض الشلل
من  الءء مثةـ ابن خلدون اللبي امتلرن اسلـمه فلي العصلر الحلديث بالتلأري  وعللم    ساســا في جملة اللالويين  و الشـعراء.

ولى فلي تلون  عللى  سلتاب كلان ا تّم ابن خلدون بالبـردس منب دراسته اح  اءجتماش وايبداش في الفكر العربـي وايسـةمي.
  وملّدمما لتيمورلنل  41  كما مال المقَري التلمسانلـي )«شرحــا بديعــا»  ثّم شرحما ابن خلدون بدور  40مد شرب البـردس.)

    ٤٢كج ء من  ديـة له عندما التقى به في دمشإل على ر   وفد للتفاوض في الصلل.) 

التـي  وحت ءبن خلدون بخلوض تجربلة الشلـعر فلن م إحلدى  وللى مصلـائد  فلي وربّما تكون بـردس البوصيـري ايضــا  ي 
وتبعلــا    43م)1362 لـ    763المديـل النبـوي  و نشد ا سلطان الماللر   بلي سلالم بمدينلة فلا  ليللة الموللد النبلـوي سلنة 

  اسلتوحى ابلن خللدون ٤٤لنبلـوي  ))مصلـائد المديلـل التلـي تلن م بمناسلبة الموللد ا« الموِللـديّات»للتقليد اللبي جلرت عليله 
 بمطل  النسي « موِلديّـته»فاستمّل «  بـردس كع »)و« بـردس البوصيـري»

في ت عبيبـي» فـن  في   جـري و     سـر 

ن حيبـي         تـي و  ومِأ  ع بر     «و  ط لـن  م 

ـي والشو  الى  ملاكن الحضلرس النبـويلـة باءضافة الى ح  النب  وتخلّص الى مديل النبـي ثم الى مدب السلطان والدعاء له.
  فللي القصلليدس إشللارات الللى مسللائل فكريللـة كمعجلل س القللرهن وكمللال «مجيلل »و« خيللـر مللدعو»ءنللـه « للحبيلل »واللدعاء 

 ملن هيلـات هللا والسلّر ايللـمي العجيل  اللدائم ابلـدا اللبي تجلّلـى فلي« هيلـة»والنبلـّوس عنلد    النبـي وحقيقلة النبلـّوس المحمديلـة.
و ب  من احبعاد الصوفيـة المامة ء سيما  ن ابن خلدون كان لله توّجله صوفلـي فلي مرحللة ملا ملن حياتله    شخص النبـي.

   45كما يبدو من كتابه شفاء السائل.)

  وكأنلـه 46  على حلّد مولله.)«. في ن م الشـعر . استصعابــا .»والجدير بالبكر  ن ابن خلدون  الكات  المرِسل  كان يجد 
وببا يكون المديـل الشلـعري    نفسه بالشـعر ون م مولديّتـه في مدب النبـي من با  التبـّر .«  خب»بمناسبة المولد النبـوي 

وغايلة ابلن خللدون ملن التبلـّر  بالموللد النبلـوي ربّملا تكلون   كما عند الملّداحين اللبين سلبقو    سللوبه للوصلول اللى غايلة.
وكأنـه بمديل النبـي يسعى اللى خللإل   .ية  منيـة  حداء فريضة الحج )و ب  غاية روحيـة اءستئبان من السلطان )و ب  غا

 للـ    ٧٩٧اللبي كللان يرجلو القيللام بله ولللم يلتّم للله إء سلنة « تميئللة  سلبا  الحللج»احجلواء الروحانيللـة المةئملة كجلل ء ملن 
  ٤٧) .مـ ) ي بعد حوالي ثةثين سنة من مدحته  1394

 765 خرى  نشد ا سلطان غرناطة في احندل  ليلة المولد النبلـوي التلـي كلان يحتفلل فيملا هنلبا  )سلنة ءبن خلدون مدائل 
   للب  اءحتفللاءت التللـي ابتللد ت فللي مصللر  يّللـام 48)«الللدعوس وإنشللاد الشللـعر امتللداء بملللو  المالللر .»مللـ  بللـ 1363 للـ   

   صلبحت  لا رس «اللبةط»بشلكل احتفلاءت رسميلـة فلي  الخلفاء الفاطميّيلـن فلي القلرن الرابل  المجلري   العاشلر مليةدي
الشعريلـة وإنشلاد ا دءللة « للموللديّات»شعبيـة مميّـ س خاصة فلي القلرن السلاد  المجلري   الثانلـي عشلر مليةدي. وكلان 

دي خاصة لي  فقط في اءحتفاءت الشعبيـة والصوفيلـة التلـي بلاللت  وجملا فلي القلرن السلاب  المجلري   الثاللث عشلر ملية
ملن الملدائل التلـي تتمتّل  بمكانلة مميّل س فلي احتفلاءت الموللد النبلـوي   ولكلن  يـضلا فلي « بلـردته»)في  من البوصيلـري و

اءحتفللاءت التللـي كانللت تقللام فللي بةطللات الملللو  واحمللراء والسللةطين فللي  نحللاء العللالم ايسللـةمي ويشللار  فيمللا كبللار 
 يمكن  ن ندخل مولديّـات ابن خلدون في  با البا . و  المو فين كج ء من ممماتمم الرسميـة.

وعنلد البحلث فلي دواويلن   وملا  اللت بكلرى الموللد النبلـوي حتلـى اآلن مناسلبة لشلـعراء المسللمين للتبلـّر  بملديل النبلـي.
  للدعاء النبلـي الشـعر العربـي حتـى الحديث منه تستومفنا مصـائد مدحيـة كثيـرس ميلت بمب  المناسلبة )وبموسلم الحلّج ايضلــا

وطللل  الشللفاعة منلله لللدى هللا ليللرحم العللر  والمسلللمين ويخفّللأ عللنمم وطللأس المصللائ  التللـي  ل ّمللت بمللم بعللد عمللود العللـّ  
 والنصر. 

بالمولللد النبللـوي جعللل منمللا القصلليدس احكثللر شعبيللـة بللين المدائللـل النبويللـة عامللة  « بللـردس البوصيللـري»ء شلل   ن ارتبللاط 
« البلـردس»منلب عملد ا احّول  صلبحت   ر احبعد عللى فلـّن المديلـل النبلـوي خاصلة فلي الشلـعر والالنلـاء.والتـي تركت احثـ
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ونجلد فلي المكتبلات   نموبجــا لمدب الرسـول فتناف  الشـعراء على معارضتما وتشطيـر ا وتخميسما وتسبيعما وتعشيلـر ا.
 و تللأثروا بمللا ونمجللوا مللنمج البوصيللـري فللي  للبا « ـردسالبلل»اليللوم مئللات القصللـائد لشللـعراء معللروفين ومجمللولين حللاكوا 

الشعريلـة للبلـردس بشلكل خلاص المديلـل النبلـوي بعلد البوصيلـري فعملد الشلـعراء اللى فلـّن « الصناعة»طبعت    49الفـّن.)
 للـ    750) شللمر  للالءء صللفي الللدين الحلّللـي )ت « البديعللـيّات»البديللـ  ن مللوا فيلله مصللـائد م المدحيللـة التللـي عررفللت بللـ

عي اليمانـي )ت 1349 ر  ملـ  وعائشلـة ١٤٣٤ لـ    ٧٣٨مـ  وابن حّجلة الحملوي )ت 1400 ـ    803مـ  وعبد الرحيم البـر

  50) .مـ 1516 ـ    ٩٢٢الباعونيّـة )توفيت في دمشإل سنة 

 عائشة الباعونيّـة  البعد احنثـوي في الحّ  النبـوي

للعالمللة المتصللّوفة الشلليخة عائشللـة « الفللتل المبللين فللي مللدب احمللين»يعيللـة   للم مصللـائد المديللـل فللي المرحلللة الوسللـيطة بد
ولملب  المدحيلـة   ميلـة خاصلة كونملا ملن ن لم املر س  لي  غل ر الشلـاعرات   .الباعونيّـة )يقال لملا ايضلــا بنلت الباعونلـي 

صيلـري   لّم ملن اشلتمروا بملبا العربـيات حتلـى القلرن العشلرين  وملد ارتلبط اسلمما بشلـعر المديلـل النبلـوي و لي مل  البو
وبلديعيّتما   ويبدو  ن الباعونيّـة كّرست جّل انتاجملا احدبلي شلـعـرا ونثلـرا لموضلوش ملدب الرسلـول والموللد النبلـوي.  الفـّن.

 المعاِرضة لبـردس البوصيـري   م  عمالما  وجاءت في مئة وثةثين بيتــا ومطلعما « الفتل المبين»

طل  ِ    » سِن م   مماري بِبي س ل ِم في حر

مرسِ العرّشاِ  ك الع ل ِم.           51)«  صب حتر في  ر

 للباعونيّـة مدحيـة  خرى مشمورس  ورد صاح  الكشكول  بياتــا منما  ّولما  

ّي »  سعدر إن جئت  ثنيّات اللِّو 

ّي.         ال  ـّيِ ع نّـي الحَي من هِل لـر     52)«ح 

ّ للأ الباعونيللـة فللـّن البديللـ  لملدب النبللـي )كالحلّللـي وابللن حّجللة   وفللي شللـعر ا شللبه لشللـعر   تو«الفللتل المبللين»فيملا وفللي 
ولكلن ملا يميّلـ  ملديل الباعونيّلـة علن ملديل الشلـعراء الرجلال  لو   البوصيـري وابن الفارض من الناحية الفنيـة والفكريلـة.

   ة الروحيـة في الشـعر العربـي.البعد العاطفي لدرجة تجعلنـي  ميل الى اعتبار ا رائدس الرومنسيـ

ملن خلةل التكثيلأ البيانلـي )المترادفلات والتشلابيه والكنايلات وغير لا  والرملو  الدالّلة عللى اللبات النبويلـة  يتجللى شلـعر 
 ففلي شلـعر ا المملدوب تجسُّلد الحلّ  فملو الحبيل  والحلّ  معلــا.  الباعونيـة في  ّن مدب النبـي مبعثله الحلّ  وغايتله الحلّ .

« ربل « »نل ل»وعلى عك  البوصيـري وابن الفلارض  للي   نلا   دنلى شلّ  فلي  ن النبلـي  لو حبيل  الشلـاعرس اللبي  
و لو المعشلو  اللبي تسللّط عللى فكر لا وروحملا   بموا  فعجل ت علن حلّ  سلوا .« ميّد ا»و« حشا ا»في «  مام»ملبما و

الشلـاعرس للنبلـي ملوّي يتعللّدى درجلة المحبّلـة والمللوّدس  وحلل ّ   «. سللقمما»و« كوا لا»و صلا  حبّلـه القلل  منمللا والحشلا فلـ
والكرامة  ليصل الى مرتبة الموى والعشإل  م  كل ملا فلي معانلـي الملوى والعشلإل ملن ايفلراط فلي الحلّ  والخلروج علن 

عقلةـ فحلّ  النبلـي تملّل  كيلان الشلـاعرس وسليطر عليملا    53المسموب والسيطرس والتملّ  وببل البات من  جلل المعشلو .)

   وعشقما له مرض ء شفاء منه  و و مبعث حياتما ورجاال ا احخيـر والوحيد مبل موتما.  وجسـدا وروـحا.

ايلـمي من المراتل  الصوفيلـة المتقّدملة   ّملا « العشإل»في  با المديـل تتناو  على الشـاعرس حاءت الحّ  والعشإل )حالة 
في النبـي . ويبلغ بملا الحلّ  مرتبلة تشلتمي عنلد ا ملر  الحبيل . ومل  انلـما  عند الباعونيّـة  و ي شيخة متصّوفـة  فعشقما
وجملال الحبيل  وكمالله يقلر  بالعاشلقة اللى مرتبلة الحللول   «.منتملى احملل»تلدر  اسلتحالة القلر   يبقلى الحبيل  للديما 

  «كاملل الحسلن»ء والحبيل   وبمبا الفلرب يتجلّدد رجاال لا بالتئلـام الشلمل  كيلأ  والفرب بالمعشو  فة تعود ترى غيـر .
ويسلتمويما العشلإل   كريم جلـواد  كرمله غيلث دائلم بلة حلدود  ولمسلة راحتله رحملة  وريقله يلروي ال ملأ ويمحلو الِمحلن.

   و ملا يقلول بله الشلرش  لكلّررت بكلر «لوء سـنّة سبقت»فتقتر  من حّد الخروج عن المشروش ولكن دون  ن تتعّدا   إب 
 لل ءنلـما   ملن البوصيلـري.« محاف لة»في  ب  المسألة بالبات تبدو الباعونيّـة  كثلر   حياس من جديد.الحبي  لتربعث فيما ال

 امر س؟
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رغلم محاف تله فلي   نامشت في دراسة موّسعة لي البعد احنثوي في مديل الباعونيّـة للنبـي وسأكتفي  نلا بلبعض النقلاط.    
دينيـة  ينطوي شـعر الباعونيّـة على منحى ضمني لتخّطلي التقاليلد الشعريلـة ال ا ر على بعض التقاليد الفنيـة والفكريـة وال

فالباعونيـة مثةـ ء تجد حرجــا في الحلديث علن عاطفتملا الجيّاشلة التلـي   التـي وض  الرجل  صولما  ن مــا وشرحــا ونقـدا.
مصيدس المديـل بكاململا شلـعر غل ل ملن الدرجلة ما يجعل « مطل  النسي  التقليدي»تتدفّإل في كل احبيات وتمتّد الى ما بعد 

وءنـما تتعّدى التقليد  عاطفتما صادمة تاللي في الصدر وتفيض باللدم   و لي عاطفلة متحّركلة مضلطربة ترضلى   احولى.
   بالسلوان حينــا وحينــا تشتمي اللقاء.

ة للصللد  والحريللـة فللي التعبيللـر عللن ء شلل   ن الحللّ  العللبري لمعشللو  مثللالي  للو شللخص النبللـي  للو القللوس المحللـّرك    
وربّمللا تكللون روحانيللـة الحللّ  ومدسيللـة المحبللو  مصللدر التسللامي والتجللـّرد فللي حللّ  الشللـاعرس وفللي   العاطفللة الجيّاشللة.

لحاللة العشلإل « احنثلـوي»وتجـّرد الحّ  عن الالاية  و بر يي ما يعطي شـعر ا بعـدا  نثويــا )إضافة الى الوصلأ   مديحما.
 عيشما  كالسمد واحر  والضنـى والسقم والبل البي  صابما من  وى المحبو ! . التـي ت

بلغ حّ  الباعونيّـة للنبي درجة من السيطرس والتملّ   صبل معما العطاء والتفانـي في خدمة المعشو  سلبيلما للوصلول اللى 
 يتملا للقلر  منله ان تكلون  فضلل خدمله.صحيل  ن الشـاعرس تلوب بالنبـي وترجو شلفاعته  لكلن امصلى غا  سيادس المعالي.

وء ننسلى  ن الباعونيّلـة ملن عائللة عريقلة  -  ٤٥ )«الالل ل الممللوكي»فلي  لبا الشلـعر اللبي يقلر  مملا يمكلن تسلميته بلـ 
يبلدو الحلّ  شلكةـ ملن  -تفانت في خدمة سةطين الممالي  و لي نفسلما اسلتمّرت فلي وءئملا الممللوكي حتلـى هخلر مللوكمم 

لبات في سبيل المحبو . و كبا يكون العشإل النبـوي عند الباعونيّـة في ببل ما لما وتحّملل ملا عليملا  كالعشلإل  شكال ببل ا
للتوّحلد بلاهلل  تسلعى « الفلـناء فلي الرسلـول»ولكلن فلي حلين يسلعى الصلوفي اللى   ايلـمي عنلد   لل السللو   و الصوفيلـة.

 ر يـي بروس التصّوأ المحمدي.و ب  ب  الرسـول.« من  جل»الباعونيّـة الى الفـناء 

 ب  احبعاد احنثويـة التـي تميّـ  مديل الباعونيّـة عن المديـل النبلـوي عنلد الشلـعراء الرجلال )ملن جملة احسللو  والالايلة   
لكن المالسأ  ن البعد العاطفي في بعض  با الشـعر استعصلى عللى   نجد استمراـرا لما في شـعر المديـل النسوي الحديث.

« إنلـي  حبّل  سليّدي»ملثةـ مصليدس   لدرجلة تلدعو اللى اءسلتالرا   فللم يرقلر  إطةملــا فلي بلا  المديلـل النبلـوي.« ارئالقل»
  التللـي مر  للا الللدكتور بللدوي طبّانللة علللى انللـما 1924للشللـاعرس العراميللـة عاتكللة و بللـي الخ رجللي احمللين )ولللدت سللنة 

  رغم الرمو  والصفات الدالة على اللبات النبويلـة «عنيد»و« ارجبّـ»  «واحد من وءس احمور»في « استعطاأ وغ ل»
)الرحمة والعطأ وحسن الصورس والشمائل والميبة والخشية والسماحة والندى والتقى والتسلبيل والحملد ؛ ورغلم المعانلـي 

 الصوفيـة في بعض  بياتما  

 ل  في كيانـي صورس»

   «منما حياتـي تسـتمد        

 ن البيمعنـى من الحسـ»و

   «فيه المعانـي ء تحـد        

 سبحـان  اللّمم!  با»و

  ٥٥)«واحـد في الخلإل فـرد.        

التقليلدي علن رصلد البعلد العلاطفي عنلد الشلـاعرس العربيلـة  عيلد ملـراءس علدد ملن القصلـائد « القلارئ»من منطللإل تقصيلـر 
التقليللدي )دائمللــا بصلليالة المللبكر!  فللي إضللعاأ « لنامللدا»و« الشللارب»و« القللارئ»النسويللـة  و تسللاءل الللى  ي حللّد سللا م 

وملن  لبا المنطللإل ايضلــا  تقّصلى البعلد احنثلـوي فلي ملديل الباعونيّلـة للنبلـي   الحضور النسلائي فلي فلـّن المديلـل النبلـوي؟
ملرّد  فقلط تقلّدم التقليدي. واسأل  ل تفّو  البوصيلـري  شلمرس وفعلةـ وتأثيلــرا  « الشارب»بمن ار هخر يختلأ عن من ار 

« بللـردس كعلل » م سللببه خللروج مللديل الباعونيّللـة احنثللـوي عللن التقليللد الللبي وضللعت  صللوله   البوصيللـري  منيللــا وفنيللــا؟
 ؟«بـردس البوصيـري»و
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حف لت القلرهن الكلريم ولملا ملن العملر ثمانلـي سلنوات  وتلقّلت النسل    ء ش   ن الباعونيّـة كانت امر س فريدس في  مانلـما.
وخرجت  و رحلت )مثل الرجال  في طل  العلم  فدرست في القلا رس حيلث ناللت ح لــا   تصوأ على شيوخ معروفين.وال

وفو   با ا تّمت بالشأن العام )و لي ملن عائللة مرموملة فلي  لبا المجلال     وافــرا من العلوم و جي ت بايفتاء والتدري .
لكلن شلـعر ا عللى غ ارتله للم ينشلر منله إء القليلل    المماليل .فالتقت رجال الحكم خاصة مانصو  الالوري هخلر سلةطين 

 وبقيت  ي في  ّل البوصيـري وغير  من الشـعراء البين سبقو ا )ابن الفارض والحلّـي وابن حّجة  والبين جاالوا بعد ا. 

ر      ريلـة والدينيلـة   منيلــا وفنيلــا  في مديـل الباعونيّـة   و باححرى اءبتعاد عن احصلـالة الشع« عامل احصـالة»مد يرفّسِ
حن الباعونيّلـة للم تللإل  ملن النقلاد والشلـعراء « تممليت» مول   مسا متما في فـّن المديـل النبـوي شـعـرا وغنـاء.« تمميت»

ملثةـ   واللبين  عجبلوا بملديحما للم يخللر إعجلابمم ملن النقلد.  اء تمام اللبي  وللو  للبوصيلـري  حتلـى فلي العصلر الحلديث.
  اللبي ن لم بديعيلة ٥٦م  )  ١٧٣١ لـ    1134القط  الصوفي والعالم الدمشقي الشميـر الشلي  عبلد الالنلـي النابلسلي )ت 

  فللي شلرحه الشخصللي عللى بديعيتلله )الشللرب «الفللتل المبلين»إعجابلــا ومعارضللة لمدحيلـة الباعونيّللـة « نسلمات اح  للار»
ء يسلتالر  اّدعلاء    ٥٧بديعيلـة الباعونيّلـة مّدعيلــا انلـه  بلرش منملا.)  يقيم النابلسي مقارنة مل «  نفحات احسحار»بعنوان 

  لكلن لملبا ايدعلاء دءللة خاصلة عللى ن لرس الشلـعراء ٥٨النابلسي ومد مال شـعر مديل في باته دّل عللى اعتلداد  بنفسله )
ن صلاح  الكشلـكول  بلـماء اللدين و نلا يحضرنلـي السلالال  لل كلا    إبا صلّل التعبيلـر  اللى ملديل الباعونيّلـة.«الدونيّلـة»

تمللدب بمللا »للباعونيّللـة « رايقللة»مللـ   ا للتّم بحفلل  ونقللل  بيلات  1622 لـ    ١03١العلاملي المتشلليّ  )ت فللي  صللفمان سللنة 

َملد  ء يلرد اسلم النبلـي فلي احبيلات   لوء ما فيما من مدب  ا ر آلل البيت؟« الحبي  احع م ح  رغم الدءلة الماّمـة ءسلم مر
كمللال »و« صللاح  الجللا »و« خيللـر مبعللوث»بأسللـماء هلللـه  وتصللفه بـللـ« الحبيلل »تللارس وفيمللا تشيللـر الشللـاعرس الللى المخ

 «جـّد الحسنين.»وبأنـه « الحسـن

 مديل هل البيت   

 لبـماء الدين العاملي المعروأ بتشيّعه آلل البيت ا تمام واضل بمديل النبـي وهلـه وملد ضلّمن كشكلـوله ملدائل عديلدس منملا 

الفللو  واحملان فللي مللدب صللاح  »مصليدس الباعونيّللـة المللبكورس ومصلليدس ملن شللـعر  الخللاص يمللدب فيملا هل البيللت بعنللوان 
بيتللــا   ومصليدس لواللد  حسللين بلن عبدالصللمد العلاملي فللي ملدب الرسللـول  63  و لي مللديل فلي الممللدي المنت لر )«ال ملان

ضة لبـردس البوصيـري )  يتــا  ومطلعماب 69وعلي واحئّمـة  و ي معار 

فني   م س ق ِم »    ِسحرر بابل  في ج 

م            59«.)  ِم السُّيوأر ِلق تِل العررِ  والع ج 

ومديل هل البيت تعود بداياته الى الشـعر السياسي اللبي ميلل تأييلـدا لحلإل عللي بلن  بلـي طالل  وبنيله فلي الخةفلة  ومنله     
وتبقى   لم ملدائل هل البيلت فلي المرحللة التأسيسيلـة مصليدس الفلر د    بل الخ اعي.شـعر للكرميت اح دي وكرثيِّـر عّ س ودع

 في  ين العابدين التـي يقول فيما 

هر  طأ تـ    ـبا البي ت عِرأر الب طحـاءر و 

مر          ـر  الِحـلُّ والح  الب يـتر ي عـِرفرهر و   و 

ه   ـبا ابنر فاطمـٍة إن كرنت  جاِ لـ 

             ِ ـّدِ تِمـــوابِج   نبِيـاءر هللاِ م د خر

فتأثللـر بنشللاطمم السياسللي   تطللّور مللديل هل البيللت فللي الشللـعر العربللـي خصوصللــا فللي العللرا  حيللث اسللتقر الشلليعة.    
  خاصة بعد مقتل الحسلين ونكبلة هلله فلي كلربةء التلـي تسلبّبت بكثيلر ملن احسلى «طابعه الثائر الح ين»والعقائدي واتخب 

و كثر ما يميّـ  الشلـعر الشليعي انلـه مل يج    60  بتعبير  حمد الشاي .)«ت شـعرا ح ينـا ومصـصا طويةو ثار»للعلويين  
 .من المديـل للرسول وهل بيته )من  بناء علي وفاطمة  والرثاء واءبتمال الى هللا واءحتجاج السياسي والعقلي ) و الدينـي 

بالخةفلة وايماملة  رّكل   لبا الشلـعر عللى « المسلو »إّل هل البيت وباءضافة الى موضوعه السياسي والمب بي  و و ح 
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بالنبلـي  لي بر يلـي البعلد احساسلي والجلو ري لمديللـل « صللة اللرحم»و  مرابلة احئّملـة بالرسلـول ملن جملة ابنتله فاطملة.
 ورثاء هل البيت في الشـعر العربـي الحديث )وفي اينشاد .

 شـعر المديل في العصر الحديث  

طار البحث عن تطور الشـعر العربـي الحديث في العرا   يجد علي عبلا  عللوان  ن مديلـل ومراثلي هل البيلت شلّكل في إ
وفيملا كلان مع لم اللبين ملدحوا الرسلـول   م  مديـل النبـي والشـعر الصوفـي اتجا ــا رئيسيـا في شـعر القرن التاس  عشلر.

يت  ومنمم عبد البامي العمري البي ح ي با تمام مميّـ  ومكانة عالية بعلد من السـنّة  إختّص شـعراء الشيعة بمديـل هل الب
  رّكلـ  فيملا عللى تصلوير مقاتلل هل البيلت «الباميلات الصلالحات»ان نشر مجموعة من مصـائد  في مدب هل البيت سلـّما ا 

فـسلا لملم علن سلوء  وضلاش ويبلدو  ن الشلـعراء وجلدوا فلي اسشلماد الحسلين خاصلة ونكبلات هل البيلت عاملة متن  ونكبلاتمم.
الملليء »فعملرت دواويلنمم بالشلـعر الحل ين   الشيعة في العرا  فلي  لل الحكلم العثمانلـي فلي  واخلر القلرن التاسل  عشلر.

عللى هل البيلت عللى « ءسلتدرار اللدموش»حتـى غدا رثاء هل البيت ومدحمم غرضــا تقليديــا   «.باآلءم واحح ان والدموش
   ٦١منابر الع اء.) 

ملن جللانبمم عمللد شللـعراء السلـنّة الللى تقليللد المديللـل الللبي وضل   صللوله البوصيللـري )كمللا فعلل غيللر م فللي  مطللار عربيللـة 
فانحصر  ّممم في تخمي  وتشطير مدائحه وبعض مصـائد عملر بلن الفلارض  وكلّرروا الموضلوعات والمعلاني   . خرى 

فجلاءت   ي جماليلة الخيلال وصلد  العاطفلة واححاسلي .لكلن جديلد م مّصلر علن اللحلا  باحصلل فل  والصلور التقليديلـة.
)ء ننسلى  مدائحمم ن مــا لسيرس الرسـول  وسرـدا لصفاته و خةمه  وصلت  حيانــا حلّد إضلافة الخرافلات لشخصيلـة النبلـي.

فلي ن لر « المخالفلات الشرعيلـة» ن بـردس البوصيـري ايضــا احتوت على معتقدات صوفيـة وشعبيـة كثيـرس اعتبلـرت ملن 
بعللض الفقمللاء . و خللب علللوان علللى الشللـعراء العللراميين ابتعللاد م عّمللا يمكللن ان توحيلله سلليرس الرسللـول و حاديثلله لمواجمللة 

. الى حيلاس جديلدس وهفلا   . باعتبار  ثائــرا ومجّدـدا ومصلحــا وداعية .»القضايا الرا نة فلم يلتفتوا مثةـ الى شخصيـة النبـي 
 كللبا بقلي شللـعر المديللـل النبلـوي فللي القللرن التاسل  عشللر بمعلل ل علن التجربللة اينفعاليللـة بقضللايا   و62)«انسانيلـة رحبللة.

   وء تختلأ التجربة العراميـة كثيـرا عن سائر احمطار العربيـة.  العصر ايجتماعيـة والسياسيـة والفكريـة.

  1905-1840س محمللود سللـامي البللارودي )مللن   للّم مصللـائد المديللـل النبللـوي لكبللار شللـعراء مصللر فللي  للب  الفتللرس مصلليد

   ومطلعما«كشأ الالّمـة بمديـل سـيّد احّمـة»

ِم » م دارس  الع لـ   يا رائد  البـرِ  ي ّمِ

م          ـّيٍ بِـبي س لـ  احدر الال مـام  الى ح     «.و 

يرعتبلـر   معاِرضة لما تمامــا. بيتـا على و ن ومافية وروي بـردس البوصيـري  وإن لم تكن ٧٤٤و ي مصيدس طويلة جداـ في 
ملن حيلث التعبيلـر الصلاد  علن التجربلـة اءنفعاليلـة المعاصلرس  «  ول المجلّددين فلي الشلـعر العربلـي الحلديث»البارودي 

  ملن  لب  الوجملة يمكلن  ن نعتبلـر مصليدس البلارودي ملن بلا  63وبعث احسـلو  القديم لتعود للشلـعر ج التله ورصلانته.)
د»ي المللديل النبللـو   خاصللة إبا مللا مارنّللـا ا بالبديعيّللـات وبالشللـعر الللبي ملّللد بللـردس البوصيللـري   و حتللـى بالبللـردس «المتجللّدِ

يد اللالـوي )عدم ايلت ام بن م البديلـ  ملثةـ   تبقلى مصليدس البلارودي ملن ولكن رغم بعض الصور الشعريـة والتجد  نفسما.
نوش المديـل الكةسيكي التقليدي السلفي لي  فقط بسب  محاكاته  سالي  القدماء من فحول الشـعراء في الجا ليلـة والعصلر 

لللى غللرار بللـردس البوصيللـري العباسللـي )خاصللة فللي مللوس احلفللا  والوصللأ واءسللتطراد   ولكللن ايضللــا حنللـه بنللـا ا ع
)اءسللتمةل بالنسللي  وتعللـّدد الموضللوعات  وكللـّرر معانيللـما  ولللو بتفاصلليل  دّ  )وصللأ الالللار وجلليت الرسللـول   فأتللت 

امبلل »وكما فعل البوصيـري اختتم البارودي مدحته بالتوّسـل اللى النبلـي  ن   مصيدته وكأنـما ن م شـعري للسيـرس النبويـة.
« للدى اح لوال والقحلم»)و ب  محاكاس شبه حرفـية لنّص البلـردس   وطلل  الشلفاعة منله «  لوب به سوا رجائي فمالي من 

رائللد التجديللد  -و كللبا مللن جمللة الالايللة واحسللـلو  معللــا بقللي البللارودي    64)«الحشللر والنللار.»ولمالفللرس الللبنو  يللوم 
نملج البلارودي المجلّدد فلي تقليلد البوصيلـري سلار  حملد  وعللى  تابعــا للتقليلد البوصيلـري فلي المديلـل النبلـوي. -الشـعري 

 شومي كما سنرى.

بتطّور الحركة الشعريـة في القرن العشرين   صبل مديـل النبلـي وهل البيلت بابلــا يطرمله الشلـعراء فلي مناسلبات معينلة     
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م التراثيلـة  الشلـعرية والدينيلـة  وبتأثيلـر ملن ثقلافتم  الى جان  مواضلي  دينيلـة واجتماعيلـة وسياسيلـة  خلرى شلاللت بلالمم.
شللـعرية « ملحمللة»ففللي   اسللتوحوا فللي معللالجتمم لمللب  القضللايا العامللة تعللاليم القللـرهن وسلليرس الرسللـول ومللـآثر هل البيللت.

  فكلرس 1936-1863مثةـ  يثيـر الشلاعر العراملي المعلروأ جميلل صلدمي ال  لاوي )« ثورس في الجحيم»صاليرس بعنوان 
فجلاء وصلفه للجنلة مطابقلــا لصلورس الجنلة فلي   لحّ  البي يحّول كل ملا يلمسله جملاء فلي اللدنيا واآلخلرس.العدل ايلـمي وا

 لي ملن  جملل مصلـائد   يصلأ الشلاعر الكبيلـر محملد مملدي الجلوا ري «  م علوأ»وفي مصيدس بعنلوان    65القـرهن.)
وتعبللإل   م  كرمتلله و حسللنت ضلليافته.  ن وللله علللى راعيللة غللن1997وتوفللـي فللي دمشللإل  1899)ولللد فللي النجللأ حللوالي 

وفلي مصليدس   التـي  ضافت الرسـول و كرمته حين كان مطلارـدا.«  م معبد»القصيدس بالصور والتلميحات الدالة الى حادثة 
يصّور الجوا ري استشماد اءملام الحسلين فلي كلربةء مالكلـدا مبادئله الدينيلـة وميمله التلـي ثلار « عاشوراء»اخرى بعنوان 

   .من اجلما

والجديللـر بالللبكر  ن الجللوا ري  و للو هخللـر شللـعراء الكةسيكيللـة العربيللـة  التلل م بللالمموم اينسانيللـة والقضللايا الوطنيللـة 
وارتبط شـعر  بالجما يـر العربيـة التـي شلاركما المعانلاس ملن   الكبرى  فالنّـى الثورات واينتفاضات التـي عاشما  و ماد ا.

  فاتّسم بالوامعيـة الشديدس والثوريـة دون  ن تالي  عنه الروب الدينيلـة التلـي تشّربلـما الشلـاعر منفا  في مدن الوطن العربـي
فكان لثقافته الدينيـة حضور ا المميّـ  في ومفاته الشعريـة على منعطفات حاسـمة ملن تلاري    في نشأته احولى في النجأ.

يأ حسلين وفيصلل و خلرى فلي استشلماد شلقيإل الشلاعر )جعفلر  وطنه العربـي الكبيـر )منما مثةـ مصليدته فلي ثلورس الشلر
فلة نسلتالر   ن يسلتوحي شلـاعر كبيلـر كلالجوا ري مناسلـبات    ٦٦). 1948 ثناء اينتفاضة العرامية ضد اءنكلي  سنة )

 مفصليـة  خرى في التاري  العربـي ايسـةمي كسيـرس الرسـول واستشماد الحسين.

ي  وحت بمدائـل ء تحصى في كافة  نحاء العالم ايسلـةمي فتبقلى احتفلاءت الموللد النبلـوي التلـي إء  ن   ّم المناسبات التـ
استفاد منما الشـعراء للتعبير عن انفعاءتمم الشخصيـة وتجلاربمم الفكريلة واءنسلانية فلي  جلواء دينيلة ء يمكلن فصللما علن 

ـل الحديثلة ) منيلــا وفنيلــا    ميّتملا بشلكل خلاص كونملا ملن تكتسل  بعلض  لب  المدائل  ايطار ايجتماعي والسياسي العام.
ن للم شللـعراء انشللاللوا بللالمموم اءجتماعيللـة والوطنيللـة واينسانيللـة العامللة   و بالمسللائل الدنيويللـة  كثللر مللن الدينيللـة  لكللنمم 

 ال للم بمدايلة النبلـي وجمل  الشلمل وردّ « الضلةل»وجدوا في مولد النبـي مناسبة للتبلـّر  واسلتنماض المملم للرجلوش علن 
نلبكر عللى سلبيل المثلال ء الحصلر مصليدتين للشلـاعرين العلراميين معلروأ الرصلافي « الموللديات»ملن  لب    وشلفاعته.

اشلتمر احّول بشلـعر       و ملا ملن   لّم شلـعراء العربيلـة المحلدثين.1964-1926  وبلدر شلاكر السلـيّا  )1875-1945)
ايلتلل ام »  وارتللبط اسللم السللـيّا  بشللكل خللاص بتيّللـار الحداثللة و67جللر س هرائلله السياسللية )الفلسللفي والكونللـي العلمانللـي وب

  68في الشـعر العربـي المعاصر.)« القومي واينسانـي العام

إبا مر نا المديـل النبـوي من المن ور الوامعي  كون الشـعر تعبيــرا عن مومأ انفعالـي وفكلري بوامل  اجتملاعي وسياسلي  
ء يمكلن فصلل ملديل الرصلافي  وسلائر شلـعر   علن تربيتله الدينيلـة والت امله بالتصلّوأ لعلّدس سلنوات فلي مطلل   وثقافـي 

  69).شبابه مبل انصرافه الى العمل السياسي المنا ض لإلنتدا  )فلي الثةثينلات كلان عضلـوا فلي مجلل  النلوا  العراملي 

ه الشلـعرية وامتلداد ا ملن الكونيلات والفلسلفيات  اللى التاريخيلات وسعة التجربة اءنفعاليلة وتنّوعملا تفّسلر تعلّدد موضلوعات
فلي حفللة »والسياسيات والنسائيات )و ب  في الدفاش عن حقو  المراس   مروـرا باءجتماعيلات التلـي  ردرجلت فيملا مصليدته 

 بيتــا  والتـي استملّما بـ  ٤٤« )المولد النبـوي

 وضل الحإل واستقام السبيل»

    70«.) و النبـي الرسـولبع يم         

بتعبيلر معاصلر  المفكلر الكبيلر « القلوس الناملدس»استفاد الرصلافي ملن معرفتله الدميقلة ون رتله الناملدس اللى سليرس النبلـي   و 
فللي مصلليدته اشللارات نقديللـة الللى     فللي معالجللة مسللائل فكريللـة وعقائديللـة واجتماعيللـة كانللت تشللالله.71امللين الريحللاني )

فالرصافي يعتقلد بمسلألة التفلّو  المحملدي ولكلن ملن   استالرمت الشـعر الصوفي والمديـل النبـوي في  مانه.المسائل التـي 
)اشلارس اللى  ميّلة الرسلـول  ولجملة « بكتلا  عربلي مرهنلـه ترتيلل»جمة توضيل الحإل وتقويم السلبيل واللدعوس اللى الملدى 

النبلـي فللي انللـه « ع مللة»وتكملن   مللن احنبيلاء.« للهمب»بللين ملن جللاء « مقامله الرفيلل »و«  متلله»النبللـي وعللو « عل س»
« عل م»  وغير بلل  ملن الصلفات اينسانيلـة التلـي جلاءت فلي كتل  السليرس كاللـ«للحإل»البي جّرد  « سيفه»رسـول هللا و

شٌ ) ي »  وفللي  ن «دوا للي الللد ر»فللي مواجمللة « الللد اء»و« الللر ي»وصللوا  « اءصللطبار»و كللل  وصللافه الجليلللة بِللد 
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 «.. فمو من عبقرية مجبول.. يرسب إل اليما  صيلة لم 

فالرصلافي     بمعنلـى الِعللم والعالميلة والعقةنيلة.«العلمانيلـة»النبـي فلي منجل ات يمكلن  ن نصلفما بلـ« عبقرية»تجلّت     
بعللد  ن «  نمللض القللوم للعللةء»كللانوا فيلله ماللللولين مقيّللدين  و«  طلللإل النللا  مللن تقاليللد جمللل»يرّكللـ  علللى  ن الرسللـول 

ماملت « العالميلة»ايسلـةم « نمضلة»ويالكلد الشلـاعر بلنف   عروبلـي  ن   كان علّتمم  جمعين.« شفا م بمديه من ضةل»
صللاح     للبا   شللمدت لمللا الللدول و مللّرت بمللا اءديللان.« المللدى»و« للعقللل»  فمللي إبن نمضللة « مللم يعربيللة وعقللول»بللـ

حلج »الشعبيـة كلـ« العبادس»قدات غير المعقولة حملة على طقو  المومأ النقدي العلنـي الرافض للسائد من اءفكار والمعت
التلـي « الشلر »و فعلال « البِد ش» ب    ».الدعاوى في الحإل»في « الت مير والتطبيل»وما صاحبما  وممارسات « القبور

علللى « غضلل  هللا»الللبي خّطلله النبللـي و تلى بلله القللـرهن   للي بر يلله التللـي  ن لللت « الللنمج»و« ديللن التوحيللد»حلادت عللن 
 مما اساء الى الرسـول وايسـةم. « تفرمة»و« اختةأ»و« ن ول»و« رجوش»الى « حالمم»المسلمين فصارت 

في ختام القصيدس  يتوّجله الرصلافي بلسلان الرسلـول اللى المسللمين )بلدل التوّسلـل اللى الرسلـول بلسلان المسللمين  يطلالبمم 
  مالكللـدا انلـه ) ي الرسلـول  لللم ييلأ  مللن «التنلـ يل»م جللاء م بله لمل« إخللوس ديلن»مل  « الوثيلإل« »حبلل ايخللاء»بإعلادس 

الكفلر فلي » و « عج كم والخمول»ين « جمعوا الشمل نا ضين»  شرط  ن يـ«بعد فترس»ولو « المأمول« »نموضمم»
)للم يسلتمل بمطلل  ببا اختلأ مديل الرصافي عن المديـل النبـوي التقليدي في الالاية وفي احسلو   فكريلــا وفنيلــا   «.الدين

الال ل  و ح  النبـي   حن غايته من المديـل ليست التوّسـل والتشفّ  الى النبـي لنيلل المالفلرس وإنملا لتوطيلد احملل بالنمضلة 
العربيللـة القائمللة علللى  سللا  الرابطللة القوميللـة التللـي تجملل  بللين المسلللمين علللى اخللتةأ فللرممم وإخللوتمم فللي الللدين )فللي 

   .فكر  « عروبة»امة دءءت على القصيدس وفي شـعر  ع

   ومطلعما ١٩٦١المتأخرس  منيــا )حوالي سنة « مولد المختار» ّما مصيدس بدر شاكر السـيّا  

 دموش اليتامى في دجى الليل تقطرر » 

   ٧٢ )«ونوب الثكالى عاصٌأ فيه يصفر        

  «و للران واحرض حولمللا»لللى الج ائللر المحتلللة    وا«الكيللد اليمللودي»و« فلسللطين المللدماس»ففيمللا إشللارات الللى نكبللة 
« نفحللة هللا»و« نبللـي المللدى»وفيمللا يرجللو الشللـاعر  ن يكللون مولللد   «. بللاحوا واسللتباحوا ودمللروا»الللبين « العلللوج»و
قلّدر. ويسلتالّل السلـيّا   لب  المناسلبة يثلارس الممل« ميةد  ّملـة وميعلاد بعلث»الموعد المنت ر لـ« خير ما جاد ال مان»و م مر
 «   تمّر  باآلثام« »ككل النا »  ولطل  الشفاعة لنفسه حنـه «الجماد على اسم هللا»و

 ولكّن من ينجد  طه فقد نجا»

   «. يمات يخسر -وهللا  -ومن يمد          

  اللى 1964بملرض عضلال تلوفي منله سلنة  1960والملفت لةنتبا   ن يلجأ السـيّا  في  واخـر سلني حياتله ) صلي  سلنة 

قليد الدينـي والشـعري و و البي انشالل بمموم الحداثة والتجديد في الشـعر العربـي  بدليل انفعاله بمناسلبة دينيلة وشلعبية الت
 كالمولد النبـوي في سيا  التعبيـر عن معاناته اينسانيـة والقوميـة. 

ربللـي عمللدوا الللى تجريلل  رالا للم والواملل   ن شللـعراء هخللرين غيللـر السللـيّا  مللن  صللحا  الراليللا الجديللدس فللي الشللـعر الع
للشللـاعر «  شللوا  الحجللا »مللن التجللار  التللـي سللبقت السللـيّا   منيللــا مصلليدس   الفكريللة والفنيللـة فللي المديللـل النبللـوي.

  73  فيما يبّث حبله للنبلـي و شلوامه حملاكن الحضلرس النبلـوية.١٩٤١ -1905الفلسطينـي ابرا يم طومان )نابل   فلسطين 

 للمعلملين.« تبجيلله»ا مجّدـدا فكريــا وبيانيــا  وله مصيدس مشمورس علارض فيملا شلومي واعتلرض عللى كان طومان شـاعرـ 

)وللو اتّسل  المجلال لكانلت مصليدس   بعيدس كل البعد عن شلعر شلومي ومدائلـحه التقليديلـة.«  شوا  الحجا »إءّ  ن مصيدته  
ريّللـة بالمقارنللة ملل  مصلليدس تقليديللـة بعنللوان  للشللـاعر السللعودي المعاصللر حسللن عبللدهللا القرشللـي  و للي « مكللـة»طومللان ح 

    74). 1964متأّخرس  منيــا عن مصيدس طومان نشر ا القرشـي حول مرس سنة )

  يتنقل طومان في ن ام القصيدس من بيت الشطرين الى السلطر الواحلد بلاللة شلـعرية جديلدس و سللو  « شوا  الحجا »في 
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وبموسلليقى غنائيللة تتنللّوش فيمللا احو ان والقللوافي والللروي يصللأ   . شللكوى الةئمللين مبتكللر )ء بكللاء علللى احطللةل وء
مشلر  نلور »  و«شلمو  الملدى»و« بلةد الكلرام»  «بلةد الحجلا »وحنينله اللى « النبلـي احملين»الشـاعر  يامه بحّ  

  ال إيقاش النشيد وما   «.صحبه المداس»و« ربوش النبـي»  و«وركن العة« »عماد الحياس»  «الكتا  المبين

 بكـرى المادي واحمجـادِ     

 ِمـلءر الوادي واح ن جـادِ     

مِ      ِم منـبر الِقـد  رر الِمم     ثـ 

ـدا بـادِ      ِم   بـ  ـر   حول  الح 

لن وضلعه   و فليمن ميللت معانلـي الملد ى مطبوعــا في باكرتنا الطفوليلـة  إب كنلا نلرّدد   ثنلاء اللعل  دون  ن نلدري حتلـى م 
 والمجد والقدم فيه.

فملالءء ملن الشلـعراء اللبين تميّل    طبعلــا للم يشلتمر  ّي ملن طوملان  و السلـيّا   و الرصلافي فلي فلـّن المديلـل النبلـوي.    
وطوملان والسلـيّا  بشلكل      و اءنشالال بمموم العالم الدنيـوي لتميي   عن ايتجا  الدينـي الخلالص.«العلمانيـة»شـعر م بـ
استقّل عن تقليد احسالي  اءتباعيـة الى حلّد  »البي  بتعبيـر النامد  نطون غّطـا  كـرم  « احد  الجديد»رّواد خاص من 

واسلتوحى ثقافلة غربيلـة مفارمللة للملوروث العربلـي  وتفاعلل ملل  محصلول التلراث اينسانلـي  دبللــا  وفنلــا  وفلسلفة ونمطللــا 
 م المدحيللـة   ميلـة خاصللة ءنللـما تعكلل   اجسلمم الروحانللـي والدينللـي الللى و للبا بر يللـي ملا يعطللي مصللائد  75«تعبيلـريـا.

وتعكلل  ايضللــا مللدى تقديللـر م للتللراث العربللـي  احدبللـي   جانلل   مللوممم ايجتماعيللـة والسياسيللـة والفكريللـة والفنيللـة.
رغلم انشلالالما بالقضلايا ال منيلـة و  والدينـي  في التلـ اممم بقضلايا  ّمتلـمم وتفلاعلمم مل  التلراث اءنسانلـي اللبي اسلتلممو .

  تبقلى  لب  القصلـائد اسلتمراـرا لمسيلـرس المديلـل النبلـوي  مل  بعلض 76و ب  من   ّم مضايا احد  العربـي)-وبمّم الحداثة 

 التبّدل في احسلو  والالاية بحس  إطار ال مان والمكان البي تحّر  فيه الشـعراء. 

يقللول  مللين     العلمانيللـة الللى جانلل  ايتجلا  الدينللـي فللي الشللـعر العربللـي الحللديث.للي  غريبللــا  ن تبللر   للب  المواضللي    
وملا الشلـعر العربلـي الحلديث فلي »الريحاني البي عاصر النمضة احدبيـة العربيـة وسا م فيما في بدايات القرن العشرين  

بمحاسلنما  -لقصيدس بوجو ملا القديملة كلملا فماكم ا  مجمله غير  صداء حصوات الشـعر الماضية  و شباب حلوانه و شكاله.

 ّملـا   الملديل والرثلاء  والالل ل وايسلتجداء. -اللالويـة والبيانيـة  وبمصادر وحيما  وبقوالبما القاسية  وبمواضيعما احبديلـة 
حيل ... الصلوت في الجيّد من  با الشـعر فقد يالل  في  لبا ال ملان الحماسلة الوطنيلـة  والمنلا ش القوميلـة  واءكتئلا  والن

احعلى لشـاعر اليوم  إن كان في القد  او في بيروت  في بالداد او في النجأ  في مكة او فلي القلا رس... يملّ  ملن اللنف  
 صللولما وفروعمللا  بللل يضللرم فيمللا نللار الاليللرس علللى  ّمللـة مستضللعفة  ووطللن مسللتعب د  ويحبّلل  اليمللا الجمللاد فللي السللبيل 

    ٧٧)«.احشرأ  سبيل اءستقةل والحرية

« علمانيلـة»و« وطنيلـة»في  با السيا   مر  مديل الشـعراء المحدثين البين للم تالل  اللروب الدينيلة علن شلـعر م رغلم     
 يتملا » غراضمم ومواضيعمم. من جمة  خرى  ومن من لار المديلـل ملن حيلث  لو للشلفاعة والتوّسلـل للنبلـي  ملر  مصليدس 

وفيملا تنلادي بضلّم الشللمل  1938  التلـي ن متملا سللنة 1908 م نللـ ار )وللدت سلنة  للشلـاعرس الوطنيلـة العراميلـة« العروبلة
)مبلل نكبلة « تمديلد»ملن كلل « مسلرا »وينقلب « السلامي»ليجيلـر القلد  « رسلول الملدى»وتلدعو « رايلة العروبلة»تحت 

    78). 1948فلسطين سنة 

تمللّرـدا علللى اءشللكال »ونلله  بتعبيللـر ادونللي   الجديللدس للشللـعر الحللديث ك« الراليللة»غيللر ان اءلتلل ام بقضللايا الللوطن  و
  لللم يمنلل  الشللـعراء المحللدثين مللن 79«)والطللر  الشللـعرية القديمللة  ورفضللــا لموامفلله و سللاليبه التللـي اسللتنفبت  غراضللما 

ِصلأ  منحلا م بلـ مسلاحة  « التقليلد والسللفية»اءستفادس من التراث خاصة حتـى منتصلأ القلرن العشلرين. فلأفرد شلـعراء ور
ثَللل  للبا اءتجلا  كمللا ر ينلا بأعمللال محملد ممللدي الجلوا ري فللي العللرا    بيلرس او صللاليرس  لمديلـل النبللـي وهل البيلت.ك وت م 

وملد اسلـتمّر اتجلا  التقليلد فلي الل من اللرا ن  فلن م ملالخـرا الشلـاعر المراكشلي    80والبارودي و حمد شومي في مصلر.)

فللي الللرد علللى مللن  سللاء الللى الرسللـول برسللوماته »العللةء المعللّري إسللماعيل  ويريللإل مصلليدس معارضللة لداليللـة ابللـي 
  وملل  بللل  تبقللى مصللـائد 81«.)بللـردس البوصيللـري»و« بللـردس كعلل »وللله ايضللــا معارضللات لكللّل مللن «. الكاريكاتوريللـة
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 شومي   ّم المدائـل النبـوية الحديثـة.

  حمد شومي   مير شـعراء المديـل النبـوي الحديث        

ِصفوا بانـمم  كان     حاءت خاصة  تتملادى فلي نتلاجمم  بشلكل او »شومي  م  الجوا ري  من الشـعراء الممي ين البين ور
وشلـعر شلومي فللي    82)«هخلر  الطلر  الشلـعرية القديملة ن لـرا وتعبيلـرا  اء انلـمم فلي مسللتوى القلدماء صلناعة وتمكنلــا.

 لقديم م  الحرص على الجمالية وايبداعية الشـعريـة.مديـل النبـي يدخل في  با ايطار من ناحية إحياء ا

شلـاعر »فصحيل انـه كلان لفتلرس   ولي   با غريبــا.  ن م شومي اكثر من مصيدس في مدب النبـي وايسـةم والمسلمين.    
ملا الملت »بحلإّل انلـه   اء ان ارتباطه بالقضلايا اءنسانيلـة كلان وثيقلــا  حتلـى ميلل «اميـر الشـعراء»مبل ان يكون « اءميـر

خللةل حياتلله بمصللر او بللأي بلللد مللن بلللدان العللر  والشللر  محنللة  او انبثقللت نمضللة  او انللتفض شللع   اء ا تلل ت نفسلله 
  «اشلد اتقلاـدا»  ولكن الى جانل  عاطفتله الوطنيلـة واءنسانيلـة كانلت عاطفلة شلومي ايسةميلـة 83)«وا تاجت شـاعريته.

ضلل  الللدين فللو  كللل شلليء  حتللـى مصللر  واسللتمّد وحيللــا كثيـللرا مللن التللراث العربللـي علللى حللّد تعبيللـر مللارون عبللّود  فو
  84) واءسةمي بما فيه مكة والقـرهن وسيـرس الرسـول.

 بيتــا  التـي استملّما بـ  190« )نمج البـردس»مدب شومي النبـي محمد في مصـائد مطولة ا مما     

 مريـٌم على القـاشِ بيـن البـاِن والع لـ »

م         ــرر ـَل س ـف   د مي في احشمرِر الحر   «  ح 

 بيتــا  ومطلعما  71  ١٩١٤)سنة « بكرى المولد»و

 سلوا ملبـي غداس  سة وثابا»

  «لعَل على الجمال له عتابا        

 بيتــا  ومطلعما  ١٣١« )المم يـة النبويـة»و

ِلد  المردى فالكائناتر ِضياءر »  ور

ف مر          ث ناءو    85«.)الَ ماِن ت ب سٌُّم و 

«  م يلـة»في المدحيـة احخيـرس  وإن لم يشتمر ببل   سار شومي )فكـرا وبنـاء وفي اللو ن والقافيلة واللروي   عللى نملج 
 التـي مطلعما «  م القرى»البوصيـري المسّماس بـ

مِيّـ   احنبِياءر » رمى في رر  ك يأ  تـ 

ل ت          «ما س ـماءر.يا س ـماـء ما طاو 

حاكى شومي بـردس البوصيـري ولم يّدشِ معارضتما  وإن كان مد سـعى للتبلـّر  بملا « نمج البـردس»ومن المعروأ  نـه في 
ومد ن مما و لو فلي مطلل  شلبابه عللى و ن البلـردس ومافيتملا ورويّملا  وملّدمما للخلديوي عبّلا  الثانلـي   مثلما فعل سابِقو .

   مـ  كما بكر في رسالة اي داء التـي وّجمما للخديوي. ١٩١٠ ـ    1227نة تبكاـرا لحّج احخيـر س

 جللرى كللّل مللن الللدكتور  كللي مبللار  والللدكتور  حمللد الحوفللـي موا نللة بللين مديللـل شللومي والبوصيللـري  وخصائصلله 
عالم البلار س فلي شخصيلـة ورّكـ ت موا نة الحوفـي بالتفصيل على الم  المشـتركة من النواحي الدينيـة والمعنويـة والفنيـة.

  «اءبتمللاج بمولللد »  «حاجللة البشللر الللى رسللالة»النبللـي كمللا عرضللت لمللا مدائللـل شللومي والبوصيللـري  تحللت عنللاوين 
خيللر »  « خللة  النبللـي وشللمائله»  «بعللض منج اتلله»  «البعثللة»  «تبتللله بالللار حللراء»  «خللوار  صللاحبت مولللد »
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  86) للشـاعر وللمسلمين.« الشفاعة»  و«مرجاءت ايسـة»  «بةغة الرسول»  «احنبياء

تثيلـر شخصيلـة النبلـي فلي شلـعر   ء يتّس   با البحث لمنامشة كل ما جاء فلي مدائلـل شلومي  وسلأكتفي  نلا بلبعض النقلاط.
ّدس من النص القرهنـي والسيـرس النبـوية. معانلـي ويتراوب  سللوبه فلي التعبيلـر علن  لب  ال  شومي الكثيـر من المعانـي المستم 

  و لي  مصلر «وللد الملدى»ففلي  م يلـة   القديمة بين السرد المباشر والتلميل الشـعري بحسل  مصلر القصليدس او طولملا.
   إشارات مكثّفة الى البشارس التـي تضّمنتما الكتل  المقّدسلة وتحقّقلت  فتبّسلم ال ملان ثنلاء بموللد النبلـي.«نمج البـردس»من 

   23اـء للكائنلات وليرخلرج النلا   ملن ال لملات اللى النلور )كملا جلاء فلي سلورس اللنجم   و المدى البي جاء من الر  ضي 
سرلللل ه اللللى اءرض   . 53 يِّنلللت»و لللو بشلللارس هللا لللللدين والدنلللـيا بعلللث بملللا رر لللل ت  « ف ر   12   41السلللماء )سلللورس فرّصِ
 اللى المسلجد اءمصلى ثلم علَرج من المرسلين  اسرى بله هللا« خيـر من جاء الوجود»و و   اءرض مسكــا.« تضوعت»و

  . 16-13  23به الى سدرس المنتمى العصماء )سورس النجم  

فملو   والى كمال الصفات النبـوية  يشيـر شلومي اللى الصلفات اءنسانلـية فلي شخصلية محملد اللبي كّملتله العنايلة الربانلـية.
و لو اللرحيم رحملة الواللدين فلي   نلـه مقلَدر ملن هللا.الكلريم اللبي بللغ الملدى جلود   و لو القلادر اللبي ء يرسلت مان بعفلو  ء

 و الخطيل  اللبي تملـّ  المنلابر    الدنـيا  غضبته عن حإل بة بالضاء  ورضا  صاد  بة رياء حن غضبه ورضا  من هللا.
 لو اللبي يحفل  حرجــا وء ارتيابلــا  و  وتربكي القلو   فصاحتره  و و البي يقضي بحكم السماء فة يجد الخصومر في مضائه

 العمود بمة ووفاء.

فتتعلّدد احغلراض ويسترسلل الشلـاعر فلي الحلديث علن صلفات الرسلـول النبلـوية واءنسانلـية بلنف  « نمج البلـردس» ما في 
فملو   «.يمسل  بمفتلاب بلا  هللا»اللبي «  ميلـر احنبيلاء»فلي  لب  القصليدس  يستشلف  شلومي   شلـعري يكلاد يكلون ملحميلــا.

  وعليله نل ل وحلي «اللروب القلد »و« الرسلل« »بّشلـر»  بله «صلاح  الحلوض»و و «. احسانكل فضل و»صاح  
هللا تعالى فأتى بمعج س القرهن التـي لم ينطإل بما فم من مبل  فحيـرت هياتله العلالمين بجلةل العتلإل والقلدم  و وصلت بلالحإل 

لرقــا.ومحمد  و احمين في مومه والمادي البي فا  اءنبياء   والتقوى والرحمة. لقــا وخر و و  فصل العر   سلرت بشلائر   خ 
   نور  في المشر  والمالر  فأحَل العدل مكان ال لم  والحإل مكان البالي.

 -فمحملد فلي شلـعر  صلاح  الشخصلية اءنسلانية الكامللة  و لو الرسلـول   يتناول شومي شخصية النبـي من كافة جوانبملا.
وء يخفلى ملا فلي  لبا   هخر رسـالة سماوية لمدايلة اءنسلان وخيلر البشلـرية جمعلاء.اءنسان الكامل البي بعثه هللا بأسـمى و

إء  ن البعض )الدكتور  حمد كمال  كي مثةـ  يالكد  ن شلومي وإن كلان ملد رفل  النبلـي علن   من شـبه بأفكار البوصيـري.
    87)«ري  ودون تقدي .دون تأليه ودون افتئات على بات البا»مستوى اآلدميـة العاديـة  فإنـه فعل بل  

 مما جاء في نمج البـردس      

ـهر  تـر م  ح  ر  فـوسر البــاري  و   محَمـٌد ص 

لــإٍل ومـن ن س ـمِ          براليـةر هللاِ مـن خ   و 

هر  نع تـر ص  شـيئـةر الخـاِلإِل البــاري و   م 

ــمِ          م  و   الَشـّ ِ والتُـّ درسر هللاِ فـ  مـر  و 

تّـى ب ل الـت   مـاح   س ـماـء ء يرطـارر لـ 

مِ          ـد  نـابٍ وء يرسـعى ع لـى مـ   ع لى ج 

تبتِــهِ  لُّ ن بــّيٍ ِعنـد  رر ميــل  كـر  و 

َمـدر  ـبا العـرتر ف اسـت ِلـمِ          ح   ويـا مر
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مرمـا ط طـت  ِللّديــن والدُّنيـا عرلوم   خ 

ل يا ءِمـ   الق           مِ يا ماِرئ  اللَـوبِ  بـ   لـ 

انك ش ـف ت ـّرِ و  طـت  ب ين مرمـا بالّسِ    ح 

ِمن ِحك ـمِ          ـ ائنر ِمـن ِعلـٍم و   لـ    الخ 

في مدب النبلـي إنّملا فعللوا بلل  « بـردس البوصيـري»ما يالكد وجمة ن ري من  ن الشـعراء البين ملّدوا « نمج البـردس»في 
  والرجلاء فلي «البلـردس الفيحلاء»لداف  الى التقليد صلد  مشلـاعر  التلـي  ملتملا فما  و شومي يبـّرر ا  من با  التبـرُّ  بما.

 الرسـول « ولـي»بلوغ بعض الالبطة التـي بلالما صاح  البـردس  

يـِر  لـي جـا ٌ بتسمي تـي ـد  الخ   يا   حم 

 وك يأ  ء ي ت سـامى بالرسـول س ـمي؟        

ـ ٌ  ـوى ت بـ   المـاِدحـون  و  ربـا ر الم 

مِ          ردس الف يحـاِء بي الِقـد   ِلصـاِحِ  البـر

ـ ٌّ خـالٌص و   وىـ  ـره في   حر ديـحر  م 

ـّ ِ يرملـي صاِد   الك ِلـمِ          صـاِد ر الحر  و 

ــهر  در   نّــي ء  رعـاِرضر  هللار ي شــم 

ِرمِ          ـن با يرعـاِرض ص و   العاِرِض العـ   م 

ـنوإنَمـا  نـا ب عـضر الال  ابطيـن  وم 

ـمِ          ء يرلـ  ــم و  ِليَـ   ء يربم   ي البِـط و 

ولكلن بمقابلل   وإبا كلان  لبا  لو اللداف  اللى المديلـل عنلد شلومي فالايتله كلبل  كالايلة البوصيلـري  لي الشلـفاعة والتوّسلـل.
ت ليشلمل جميل  المسللمين  فيختلتم شومي البي يتعّدى توّسلـله اللبا« شـمولية»البوصيـري في تشفّعه لنفسه تأتـي «  نانيـة»
تلـّمم »الرسلـول اللبي  حسلن البلدء بلـه ويلـ« ملن  جلل»بمناجاس هللا  ن يتكّرم بحكمه على المسللمين ويلطلأ بملم « بـردته»

حسللن »ربّمللا لمللبا وصللأ الللدكتور محمللد حسللين  يكللل اختتللام شللومي لقصلليدته بللـ  «.حسللن مختللتم»بمللنحمم « الفضللل
 ٨٨«الختام.

ّ ِ    بَ  نيَتِـمايا ر  عوٌ  ِمـن م   ـت شـر

مِ          د  مـدسِ العـ  ـٌم مـن ر  رم   واسـت يق   ت  

سـوِل العال ميـن  بِنا أ ح جـِل ر   ف الطـر

سـفــا وء ت ِسـمِ          ــه خ  ِ د م وم   وء تـ 

دء  المسـلمين  بِـهِ   يا رّ ِ    حس ـنت  بـ 
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سـن           ل حر ـِم الف ضل  وامنـ  مِ ف ت ّمِ خت تـ   مر

وطبعلــا لاليلـرته ايسةميلـة ملا يبلـّرر ا إبا   شومي في التشفّ  لكافلة المسللمين فلي سلائر مدائحله النبلـوية.« غيـرية»ت مر 
مر نللا شللـعر  فللي سلليا  تجربتلله الشخصيللـة واءجتماعيللـة والسياسيللـة  ن للـرا ءكتفائلله علللى المسللتوى المللادي واءجتمللاعي 

 علمللــا انللـه كللان علللى وعللي بقضللايا  متلله وبتفللامم اح مللات فللي العللالم العربللـي وايسللةمي.ولمكانتلله كشللاعر احميللـر  و

ومدائحلله احخللرى  كللان مالمنللــا بفكللرس الجامعللة ايسةميللـة « نمللج البللـردس»والجديللـر بالتبكيللـر انللـه عنللدما ن للم شللومي  
  او كملا يقلول  نطلون غّطلا  «المجاملة» و « راسالمجا»وء يستبعد  ن تكون  ب  المدائـل من با    وبالخةفة العثمانيـة.

عانلـى مأسلاس اييملان حيلث »بعك  البوصيـري اللبي « تعبيــرا عن عقيدس  عطيما جا  س ولم يعشما تجربة دينيـة »كرم  
    ٨٩) «لم يكن لشومي مأساس.

ـي ضلللّت طريلإل الحللإل  جللاءت  للب  إء ابا اسلتثنينا اءشللارس الللى ملا تمثللله شخصللية الرسلـول مللن  دايللة ونللور للبشلرية التلل
ربّما حن شومي مصلد التعبيلـر علن الشخصلية النبلـوية بإفاضلة وتفصليل بعيلـدا علن   الشخصيـة عند شومي بالاية الوضوب.

التلميل والرم ية  لما يتطلّبه الرم  والمجا  من الالوص في احفكار البعيدس لسبـر  غوار لا  مملا ء يحتملله الموضلوش وء 
موسليقا  « إسلتعار»وربّما حن شـعر  في مدب النبـي كسائر شـعر  مقلّد للشـعر القديم    اعر  و يتبومه جممور .يريد  الشـ

 ونالمه الرنّـان دون نالمه الوجدانـي الداخلي  فقام على ايطرا  واينشاد ء على ابتكار المعانـي وايبداش الفريد.

ئلـحه تميّل ت بفخاملة اءلفلا  وعلبوبتما  وبجملال الموسليقى وملّوس النسلج فلي اء ان مدا   90طبعــا ما كلان شلومي مبتكلـرا.)
  كما يقول حسلين ملروس  مّكنلت شلومي ملن «عبقرية فـنّه»ويبقى  ن   .العبارات )رغم التفّك  في وحدس القصيدس الداخليـة 

و با بر يـي ملا يسلاعد عللى تجديلد    91)«.شـعـرا عربيــا جديـدا انبعث به فـّن الفصحى انبعاثــا من مرامد التاري »ان يقيم 
اء تملام الحلالي بشلـعر  فللي ملدب النبلـي مللن جملة  وبفلـّن المديللـل النبلـوي وبالمدائلـل النبللـوية الكةسليكية )خاصلة مدائللـل 

ن والملفلت للن لر  ن ملديل شلومي والبوصيلـري  صلبل اليلوم نموبجلــا يتبعله ملّداحو النبلـي مل  البوصيـري  من جمة ثانية.
نشلرتما مجلّلة الحلـّج والعملرس الصلادرس « نبـي الرحمة»شـعراء العربيـة حتـى غيـر المسلمين كما يبدو من  م يـة بعنوان 

والقصيدس لشـاعر سوري يبدو ملن اسلـمه  جلا  صبلـري شلـّما   وملن   عن و ارس الحـّج في المملكة العربيـة السعوديـة.
  92كل من شومي والبوصيـري.)«  م يـة» ن ومافية وروي   و ي على و«من نصارى يعر »شـعر  انـه 

ء ش   ن مدائـل شومي توفّـر لملا انتشلار  وسل  وبقلاء  طلول عنلدما تحّوللت اللى  ناشليد غنائيلـة جمعلت اللى جلةل الكلملة 
والمثقفلين  ففي عصر اتس  فيه عالم ايسـةم وبقيلت الكلملة حكلـرا عللى نخبلة ملن الشلـعراء   جمال الصوت وفخامة النالم.

السليدس ام كلثلوم  فحملتملا فلو  موجلات اءثيلـر  « كوكل  الشلر »  «سيدس الالناء العربلـي»مرّدر لمدائـل شومي ان تنشد ا 
   واليوم عبـر شبكات اءنترنت  الى  ماصي الشر  والالر .

 خةصـة     

الدينلـي عصلر العولملة ) لبا موضلوش  عن طريإل الالناء ووسائل اءتصال اءلكتروني  دخلل شلعر الملديل النبلوي والشلعر
الالربيلـة وسليلة لةنتشلار  بقلي  لبا الشلـعر بمعل ل علن « رك  الحضارس»لكنه وإن   .مقالة  خرى  عّد ا في  با المجال 

التلقلليل الثقافللـي الالربللـي  لدرجللة يمكللن معمللا القللول ان الشللـعر العربللـي فللي مللدب النبللـي مللا  ال وحللد  الفللـّن اءسللـةمي 
حاف   با الشـعر على مكانته احولى بين الفنون ايسةميـة  وبعد ان كلان  ملدمما تطلّور   ي العصر اءلكترونـي.الخالص ف

م  الحداثة )بالكلمة والصوت والصورس  ليصبل اّول  لب  الفنلون انتشلاـرا فلي العلالم ايسلـةمي وخارجله  و كثر لا توفّلــرا 
  الفنون رواجــا وشـعبية لقربه موضوعــا وفنــا من افئدس الشلعو  ايسةميلـة  و و ايضــا  كثر  ب  لدى المسلمين وغير م.

   ولقدرتمم على التفاعل معه في كافة ال روأ وعلى اختةأ  جناسمم و عمار م ومستوياتمم الفكريـة  و ثقافتمم الفنيـة.

لكنله   و ر المديلـل باليلا  المملدوب احصللي.في مسيرته الطويلة ءكثر من اربعة عشر مرنــا فقد شـعر المديلـل النبلـوي جل
لللم يفقللد  صللالته حن الللبات الشللـاعرس  المقلّللدس والمجللّددس  كانللت فللي سللـعي دائللم ءلتقللاط اللح للة الشللـعرية التللـي تللدنيما مللن 

ثباتللــا  وبمللبا السللـعي نحللو احصللالة الدينيللـة والشللـعرية   صللبل المديللـل النبللـوي  كثللر الفنللون ايسةميللـة  احصللل القللديم.
 واستمراريـة ) منيــا وفنيــا   وربّما  مّل الفنون احدبيـة العربيـة تحّوءـ. 

بفضلل البعلد ال مانلـي والمكانلـي حلدث تحللّول فلي المديلـل النبلـوي فكلـرا وفنلــا  تبعللــا ءنفعلال اللبات الشلاعرس وتفاعلملا ملل  
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على احسـلو  البي وضل   صلوله الملّداحون اءوائلل  فاعتملد وم  بل  حاف  المديـل في  كثر    الوام  البي تحّركت فيه.
مع م الشـعر  القديم والجديد  العموديـة الشـعرية )باستثناءات مليلة مثل مصيدس ابرا يم طومان ربما حنـه وضلعما لإلنشلاد 

ـة اللى حلّد  فكلّرر مع لم فكريلــا وعقائديلــا  بقيلت شخصلية النبلـي ثابتل  .فلي إباعلـة فلسلطين فلي ثةثينلات القلرن الماضلي 
الشـعراء الصفات الرسـوليـة اءنسانيـة )خيلـر الخللإل  احّملـي احملين العلادل الملادي والشلفي    باسلتثناء بعلض المعجل ات 

ومد يعود  با اءتجا  نحو الخلوار  ليطاللى عللى   التـي اضيفت اليه في عصر الخوار  م  مديـل البوصيـري ومن ملّدو .
 من الحاضر  عصر العج  واءحباط العربـي الرا ن. المديـل في ال 

فالمديلـل ملا كلان يوملــا   ولكن رغم التحّوءت  بقي مدب النبـي وسيلة لالاية اختلفت باختةأ التجربة اءنفعاليـة الشلـعرية. 
للتجربة الشلـعرية تراوحلت  ولكن تبعــا  مجرـدا عن غاية التوّسـل والشفاعة سواء القديم منه  و الحديث  التقليدي  و الجديد.

)تقريبلــا كلل الشلـعراء بلدـءا بكعل  والبوصيلـري  واحخرويلـة « احنلا»  التوّسلـل ملن  جلل «احنانيلـة»الالاية بلين الباتيلـة و
فسلعى بعلض الشلـعراء اللى كسل  رضلى النبلـي فلي   .الشاملة   و طل  الشفاعة للبات ولآلخرين معلــا )شلومي والسلـيّا  

)كعل  والبوصيللـري والرصللافي ملثةـ  وتللا  هخلرون الللى الرضللى الروحلـي والمالفللرس فلي اآلخللرس  و ايثنللين  الحيلاس الللدنيا
   معــا.

ء تعنللـي الالايللة انتفللاء الصللد  فللي الللنف  الشللاعرس  و حضللور  بالضللرورس  و كثللر مللا تطللرب  للب  المسللألة علللى مللديل  
د فللي مع للم المللدائل النبويللة و للو مللا يميّ  للا عللن سللائر وملل   ن البعللد العللاطفي  خاصللة حلل  النبللـي  موجللو  المناسللبات.

 المديـل   با ء يعني انـه دائمــا ح  خالص  ربّما باستثناء المديل النسوي البي تمثّله الشيخة المتصّوفة عائشة الباعونيّـة. 

عنصلر احكثلر ثباتلــا فلي  لبا يبقى الداف  الى المديـل النبـوي  و و بر يي تأرجل البات الشاعرس بلين الخلوأ والرجلاء  ال  
ء ننسى في احصل  ن كعبــا لم يمدب النبـي حبــا به بلل خوفلــا منله عللى حياتله ورجلاء بعفلو ؛ والبوصيلـري ن لم   الشـعر.

وعنلدما تفامملت اح ملات   بـردته خوفلــا ملن الملرض ورجلاء بالشلفاء وبشلفاعة النبلـي لالفلران بنوبله مبلل  ن تلأتي سلاعته.
يـري وبعد   وانقط  الرجاء بالحلول احرضية ال منيـة  لجأ الشـعراء الى النبـي خوفــا عللى المصيلـر راجلين ) من البوص

   .« الحلول»بركته بعيد مولد  او  يارس حضرته )بتعّدد معانـي « حلول»

اء عللى نملوض عقةنلـي الرجل« النمضلة»وفيملا عقلد شلـعراء   في  من الحداثة اتبّل  شلعراء التقليلد القلديم نصلــا وروحلــا.
انبعللاث روب النبللـي الجماديللـة القديمللة حيللاس « التجديللد»ِعلمانللـي جديللد لرسللالة النبللـي القديمللة )الرصللافي   ترمّلل  شللـعراء 

   .« التّمو يين»جديدس في  ّمتـه العربيـة المحتضرس )السـّيا  في حضرس الموت و و من الشـعراء 

للدنيوي والمصليري  وتنقّلل الرجلاء بلين احرضلي )عفلو النبلـي  والسلماوي )رحملة تراوب الخوأ بين الباتي والشمولي وا
وبقللي   وتحللّر  الشلعر بللين الثابلت والمتحللّول والقلديم والجديللد.  هللا  وملا بينممللا  وكلأن كللل بات مادحلة نفلل  متصّوفلـة.

لرجاء في حركيّلـة منفعللة  متفاعللة  الباعث الى المديل  كالنف  المتصّوفـة  تتأرجل البات الشـاعرس بين حاءت الخوأ وا
 وفاعلة دائمــا.

 الموامت

 .570  ص 1978ابن خلدون  مقدمة ابن خلدون  بيروت  دار القلم    -١

  فلي الج يلرس العربيلـة فلي «الحياس العلميـة واحدبيـة في عمد الرسـول والخلفاء الراشدين»عبد الع ي  صالل المةبي   -٢
الجل ء الثللاني  الريللاض   -لراشللدين  المحلّرر عبللد الللرحمن الطيل  احنصللاري  الكتلا  الثالللث عصلر الرسللـول والخلفلاء ا

 .20  ص ١٩٨٩جامعة المل  سعود  

 حمد الشاي   تلاري  الشلـعر السياسلي اللى منتصلأ القلرن الثلاني  بيلروت  دار القللم  الطبعلة السادسلة  بلدون تلاري    -٣
  في سلعدون حملادي «الشـعر ونضال الوحدس في صدر ايسـةم»لبياتي  ؛ عادل جاسم ا١٢١و 100  ص 1976ترجيـحا 

  ص 1984وهخرون  دور احد  في الوعي القلومي العربلـي  الطبعلة الثالثلة  بيلروت  مركل  دراسلات الوحلدس العربيلـة  
ري  ترجيـحللا ؛ بركللر بعللض شللـعرميمونة فللي  ابللن  شللام  سلليرس النبللـي  الجلل ء الثللاني  بيللروت  دار الفكللر  بللدون تللا113

 .435-٤٣٤  ص 1937
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حول شعر حّسان يراج   إحسلان عبّلا   تلاري  النقلد احدبلي عنلد العلر   نقلد الشلـعر ملن القلرن الثلاني حتلـى القلرن   -٤
 .49  ص ١98١الثامن المجري  الطبعة الثالثة  بيروت  دار الثقافة  

  فللي سللعدون حمللادي وهخللرون  دور احد  فللي «الشللـعر ونضللال الوحللدس فللي صللدر ايسللـةم»عللادل جاسللم البيللاتي   -٥
 .112-١١١الوعي القومي العربـي  ص 

مارون عبود   د  العر   مختصر تاري  نشأته وتطّور  وِسي ر مشا ير رجالله وخطلوط  وللى ملن صلور م  الطبعلة   -٦
 .120  ص ١٩٧٩الثالثة  بيروت  دار الثقافة  

 يم  محمد رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم  ترجمة عبلد الحلليم محملود ومحملد للمراجعة  اتيين دينيه وسليمان بن ابرا - ٧
؛  يـضلا سللميل عللاطأ الل ين  خللاتم النبللـيين  محملد  الطبعللة الثانيللة   304عبلد الحللليم  بيلروت  دار الكتللا  اللبنللاني  ص 

 .693  ص 1986المجلد الثاني  بيروت  دار الكتا  اللبناني  

  ص 1937في سيرس النبـي ءبن  شام  الج ء الراب   بيروت  دار الفكر  بلدون تلاري  ترجيـحلا  يراج  نّص القصيدس  -٨
152-169.   

 . 32  ص ١٩٧٩ دوني  )علي  حمد سعيد   مقدمة للشـعر العربـي  الطبعة الثالثة  بيروت  دار العودس    -٩

الخةفلة بلبل هءأ اللدرا م لشلراء البلـردس وملا كلان لله تقول بعض الروايات إّن معاوية بن  بـي سفيان بعد  ن تلولّى   -١٠
بل  إءّ بعد وفاس كع  فاشلترا ا ملن   لله بمبللغ ضلخم وتوارثملا الخلفلاء ملن بعلد   و لي البلـردس التلـي كلانوا يلبسلونما فلي 

جلّللد احّول  طلله حسللين  مللن تللاري  احد  العربللـي  العصللر الجللا لي والعصللر ايسللـةمي  الطبعللة الثانيللة   الم  العيللدين.
 . 114  ص 1975بيروت  دار العلم للمةيين  

و نلا  ملا ء يقلل   واختصار ا وتخميسلما وتقليلد ا.« بانت سعاد»توالى علماء اللالة والشـعراء المسلمين على شرب  -١١
توجلد   الفرنسلية.ولما شلـروب باللاللات التركيلـة واحورديلـة  وترجملات اللى اءيطاليلة و  عن خمسين شرـحـا لما بالعربيـة.

 تفاصيل مخطوطات  ب  الشروب في  فالاد سي كين  تاري  التراث العربـي  البي كتبه باحلمانيـة 

Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, Band II (Poesie), Leiden, Brill, 1975, 

pp. 229-235. 

 تراج   يـضا موسوعة الدراسات ايسةميـة  

R. Basset, ((Ka'b B. Zuhayr)), in Encyclopaedia of Islam: Brill Online.    

 .٣٣  ص 1975علي عبا  علوان  تطور الشـعر العربـي الحديث في العرا   بالداد  منشورات و ارس اءعةم   -12

 ةم للمراجعة  موسوعة الدراسات ايسةميـة  ودراسة تريمنالام بعنوان الطر  الصوفية في ايسـ  -13

((Al-Busiri)), in Encyclopaedia of Islam: Brill Online; J. Spencer Trimingham, The Sufi 

Orders in Islam, with a new foreword by John, O. Voll, New York and Oxford, Oxford 

University Press, 1998, pp. 44-45. 

   موم  منتديات شم  مطر «ن  جله كت  البوصيـري البـردس. م الشي  العطواني .»مثةـ مقالة بعنوان   -14

http://www.shamsqatar.com/vb/showthread.php?t=17267 

  ص 1983عملر فلّروخ  تلاري  الفكلر العربللـي اللى  يّلام ابلن خللدون  الطبعللة الرابعلة  بيلروت  دار العللم للمةيللين   -15
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559. 

 وسوعة الدراسات ايسةميـة  في م« البوصيـري»و« البـردس»مقالتا   -16

((Burda)) & ((Al-Busiri)), in Encyclopaedia of Islam: Brill Online. 

« المم يللـة النبـويللـة»  و«بانللت سللـعاد»بيتللــا  المعارضللة لللـ 195« )بخللـر المعللـاد»ملن مدائحلله احخللرى الةميللـة بعنللوان 
 بيتــا . 40« )القصيدس المضريـة في مدب خيـر البريـة»بيتــا   و 458)

للمراجعة   كي مبار    حمد شومي  إعداد وتقلديم كريملة  كلي مبلار   القلا رس  الميئلة المصريلـة العاملة للكتلا     -17
؛ عمللر فلللّروخ  تللاري  احد  العربلللـي  الطبعلللة الثانيللة   الجللل ء الثاللللث  بيللروت  دار العللللم للمةيلللين  159  ص 1977
  1972يسـةم في شـعر شومي  القلا رس  المجلل  احعللى للشلالون ايسةميلـة  ؛ احمد الحوفي  ا680-673  ص 1979
  2006  اوكتللوبر ٥٧٥  العربللـي  الكويلت  العلدد «البوصيلـري والبللـردس.. نقطلة عللى السلطر»؛ سلعدية مفلرب  ٧٧ص 
 في موسوعة الدراسات ايسةميـة  « البـردس»؛ مقالة 14ص 

Burda), in Encyclopaedia of Islam: Brill Online... 

 .160-158 كي مبار    حمد شومي  ص   -18

   و ي ميد النشر.«بدايات المديـل النبـوي   سلوبه وغايته»الدراسة بعنوان   -19

-128  ص 1983تراجل  القصليدس فلي ابلن الفلارض  ديلوان ابلن الفلارض  بيلروت  دار بيلروت للطباعلة والنشلر    -20

129 . 

  ص 2006  اكتللوبر ٥٧٥  العربلـي  الكويلت  العلدد «ترنيملة عملر بلن الفللارض«  الحل   للو»»فلارو  شوشلة    -21
166. 

 . 139-134  140  116-46تراج   ب  القصـائد في ديوان ابن الفارض  ص   -٢٢

 للمراجعة دراسة هن ماري شيميل    -23

Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill, The University of North 

California Press, 1975, pp. 275, 279, 292. 

؛ وفي موسوعة الدراسلات 295؛  حمد الحوفي  ايسـةم في شـعر شومي  ص 164 كي مبار    حمد شومي  ص   -24
 ايسةميـة 

((Burda)), in Encyclopaedia of Islam: Brill Online. 

 عكات القيّمة  حول  ب  الفكرس تراج  دراسة سامر  -25

Samer Akkach, Cosmology and Architecture in Premodern Islam: An Architectural Reading 

of Mystical Ideas, New York, State University of New York Press, 2005, pp. 93-94.  

  بيلروت  دار الكتلا  «حمديلةفلص حكملة فرديلة فلي كلملة م»للمراجعة  محيي الدين ابن عربي  فصلوص الحكلم    -26

 .1980العربـي  
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 حول التصّوأ المحمدي والمولد النبوي وبردس البوصيري  تراج  دراسات شيميل وتريمنالام    -72

Annemarie Shimmel, Mystical Dimensions of Islam, pp. 215-218; J. Spencer Trimingham, 

The Sufi Orders in Islam, pp. 27 and 207.  

 نامشت  ثر بـردس البوصيـري في الفنون الشعبية في دراستي الموّسعة عن بدايات المديل النبوي  و ي ميد النشر.  28

وفلي   كرت  فيما حتـى اآلن ملا يتجلاو  التسلعين شرحلــا  و تعليقلــا باللاللات العربيلـة والفارسيلـة والتركيلـة والبربريلـة.  -29

 اللالات الةتينيـة واحلمانيـة والفرنسيـة واييطاليـة واينكلي يـة م  تعليقلات وحواشلي.الالر   نرشرت ترجمات للبـردس الى 

 في موسوعة الدراسات ايسةميـة  « البوصيـري»و« البـردس»للتفاصيل  تراج  مقالتا  

((Burda)) & ((Al-Busiri)), in Encyclopaedia of Islam: Brill Online. See also a translation of 

al-Burda into English in Robert Irwin, The Penguin Anthology of Classical Arabic Literature, 

London, Penguin Books, 1999, pp.333-345.   

؛  حملد 1996مثةـ   حمد عبلد التلوا  علوض  البلـردس للبوصليري  )ملّدم لملا وعلّلإل عليملا   القلا رس  دار الفضليلة    -30

؛ علللي نجيلل  عطلللوي  1995بللـردس المديللـل المباركلللة  )شللـرب   القللا رس  دار المقطللم للنشلللر والتو يلل   عمللر  اشللم  
« بلـردس البوصيلـري  ملراءس  دبيلة وفولكلوريلة»؛ 1995البوصيـري شـاعر المدائل النبـويـة  بيروت  دار الكت  العلميـة  

 في حوليّات اآلدا  والعلوم ايجتماعية  على العنوان  

Annals of the Arts and Social Sciences, 

htpp://pubcouncil.kuniv.edu.kw/aass/Arabic/kashaf.asp 

 ودراسات سو ان بينكني ستيتكوفيتت المنشورس في مجلة احد  العربـي 

Suzanne Pinckney Stetkevych, ((From Sirah to Qasidah: Poetics and Polemics in al-Busiri's 

Qasidat al-Burdah (Mantle Ode),)) in Journal of Arabic Literature, 38, no. 1 (2007); also 

available online - www.brill.nl; Suzanne Pinckney Stetkevych, ((From Text to Talisman: Al-

Busiri's Qasidat al-Burdah (Mantle Ode) and the Supplicatory Ode,)) in Journal of Arabic 

Literature, 37, no. 2 (2006), pp. 145-189. 

   ون ءين.نلللللللللت «. رائلللللللللد الملللللللللدائل النبلللللللللـوية اءملللللللللام البوصيلللللللللـري.»سلللللللللمير حلبلللللللللي    -31
www.islamonline.net/Arabic/history/1422/12/article16.shtml 

ملوادب »حملد هل عبلد اللطيلأ  بعض ما نشر على شبكة اءنترنت من النقد والرد  مقال للشي  الدكتور عبد الع ي  م  -32

   نشر على موم   «عقديـة في بـردس البوصيـري

http://saaid.net/arabic/ar20.htm 

 على موم  الصوفيـة «. بـردس البوصيـري في مي ان العقيدس»نف  المقال نشر تحت عنوان  

www.alsoufia.com/articles.aspx?id=877&page_id=0&page_size=a5&links=False&gate_id=0 

من كتا  حقو  النبـي لمجموعة من كتّلا  مجللة البيلان ايسةميلـة الشلمرية  عللى « ))موادب عقدية في بـردس البوصيـري
 موم  اصحا  كول  
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www.as7apcool.com.sera/poetry.php?poetry=page04 

 موم  منتدى مرية عمارس    على«م ا ر الاللو في مصـائد المديـل النبـوي»سليمان بن عبد الع ي  الفريجي  

www.3amara.com/forum/archive/index.php/t-8896.html 

   موم  الدفاش عن السنة  «مصيدس البوصيـري الـشركية الكفرية والرد على ما فيما من مخالفات»

www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=13710 

 على موم  تون  المسلمة « لمولدجديد  فتوى ا»في غلو البوصيـري  مقال نشر في با  

htpp://www.tunisalmoslima.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70 

   على موم  طريإل القرهن «دفاـعا عن الشي  ابن عثيمين في نصرس العقيدس»وفي الرّد على الرّد  مقال بعنوان  

htpp://www.quranway.net/dboard/showthread.asp?Lang=&forumid=4&threaded=793 

   موم  الدفاش عن السنة  «مصيدس البوصيـري الـشركية الكفرية والرد على ما فيما من مخالفات   -٣٣

www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=13710 

  «صيلـريملوادب عقديلـة فلي بلـردس البو»للمراجعة بشكل خاص مقال اللدكتور عبلد الع يل  محملد هل عبلد اللطيلأ    -34

 نشر على موم   

http://saaid.net/arabic/ar20.htm 

  نشلرت 2007 04 18  مقاللة مالرخلة «مراءس في بـردس البوصيـري وشـعر »ومقال السيد علوي بن عبد القادر السقّاأ  

 على موم  هل البيت على العنوان  

Htpp://www.alalbayt.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3110&Itemid=80 

 .158-157له شـعر يشكو فيه من الفقر والحرمان  ورد في  كي مبار    حمد شومي  ص   -35

محملد  ركللون  الفكلر ايسللـةمي  نقلد واجتمللاد  ترجملة  اشللم صلالل  الطبعللة الثانيلة  بيللروت ولنلدن  دار السللامي    -36
 .159  ص 1992

سللفة العربيللـة ايسةميللـة  الطبعللة الخامسللة   الجلل ء الثللاني  بيللروت  دار حسللين مللروس  الت عللات الماديللـة فللي الفل  -37
 . تراج  ايضــا دراسة تريمنالام 315  ص 1985الفارابي  

J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, pp. 10ff. 

 حول حالة البسط في الشـعر الصوفي  تراج  دراسة هن ماري شيميل    -38

Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, pp. 128-129. 

 لنمابج من  ب  الرسومات  يمكن العودس حعمال اندريه غرابار وليونيللو فينتوري   -39
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André Grabar, Byzantine Painting, Geneva, Skira, 1953 (and London, Macmillan, 1979); 

Lionello Venturi, Renaissance Painting, 2 volumes, Geneva & New York, Skira, 1979. 

فلي تلاري  ابلن « التعريلأ بلابن خللدون ماللّلأ  لبا الكتلا »ابن خلدون  التعريلأ بلابن خللدون  نشلر تحلت عنلوان   -40

 . 384  ص ١٩٧١خلدون  الج ء الساب   بيروت  منشورات مالسسة احعلمي للمطبوعات  

 .180  ص 1968حقيإل إحسان عبّا   المجلد الساد   بيروت  دار صادر  المقّري التلمساني  نفل الطي   ت  -41

؛ عن لقلاء ابلن خللدون بتيمورلنل   عملر فلرّوخ  تلاري  الفكلر ١٦١-160وردت في  كي مبار    حمد شومي  ص   -42
 .692العربـي الى  يّام ابن خلدون  ص 

 .405ص  في تاري  ابن خلدون  الج ء الساب  « التعريأ»ابن خلدون    -43

 في موسوعة الدراسات ايسةميـة « مولديـة»و« مولد»مقالة   -٤٤

A. Salmi, ((Mawlidiyya)) and J. Knappert, ((Mawlid)), in Encyclopaedia of Islam: Brill 

Online.   

  المطبعللة ابللن خلللدون  شللفاء السللائل لتمللبي  المسللائل  نشللر  وعلّللإل عليلله اح  اغنللاطيو  عبللد  خليفلله  بيللروت  -45
 .1959الكاثوليكيـة  

 .405في تاري  ابن خلدون  الج ء الساب   ص « التعريأ»؛ و579ابن خلدون  مقّدمة ابن خلدون  ص   -46

 .462و 451في تاري  ابن خلدون  الج ء الساب   ص « التعريأ»ابن خلدون    47

 .415-412في تاري  ابن خلدون  ص « التعريأ»ابن خلدون    -48

لعناوين بعلض القصلـائد  يراجل    لادي حسلن حّملودي )تنسليإل وتبويل    المخطوطلات العربيلـة فلي مكتبلة بلاري    -49

 . 40-36  خاصة ص 1986الوطنيـة  بيروت  دار اآلفا  العربية الجديدس  

  ص للم يلد ملن المعلوملات علن  لالءء الشلـعراء ونملابج ملن شلـعر م يراجل  عملر فلروخ  تلاري  احد  العربلـي  -50
772-٧٧٧  821-823  839-844،926-930 . 

« القول البلدي  فلي الصلةس عللى الحبيل  الشلفي »باءضافة الى المولديّات   لّفت الباعونيـة مختصرات شـعريـة منما   -51
ولكلن للم   .ملـ  1505 لـ    911للسليوطي )ت « المعج ات والخصلائص النبـويلـة»مـ  و 1497 ـ    902للسخاوي )ت 

  تحقيللإل «المللورد اح نلى فللي الموللد احسللنى»و« الفللتل المبلين فللي مللدب احملين»لباعونيللة ملن  عمالمللا الكثيلرس اء ينشلر ل
 . عن الباعونيـّة  تراج  المقاءت التالية في موسوعة الدراسات ايسةميـة  1994العةوي  دمشإل 

W. Khalidi, ((Al-Ba'uni)), in Encyclopaedia of Islam: Brill Online. EI2, vol. I, pp. 1109-

1110; Th. E. Homerin, (('Aisha al-Ba'uniyya)), in Encyclopaedia of Islam Three: Brill 

Online; A. Arazi & ???dem Balim, ((Shi'r)) (Poetry), in Encyclopaedia of Islam: Brill Online. 

  

ل  تحقيإل الطلا ر  حملد الل اوي  الجل ء الثلاني  بلدون ناشلر ترجيـحلا وردت القصيدس في بماء الدين العاملي  الكشكو  -52

 .361-360  ص 1961دار إحياء الكت  العربيـة ليبيا  وبدون تاري  ترجيـحا 

لمعانـي الح  والموى والعشإل يراج  الفيرو هبادي  القامو  المحيط  ضبط وتوثيإل يوسلأ الشلي  محملد البقلاعي    -53
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؛ بطر  البستاني  محيط المحيط  مامو  مطّول للاللة العربيلـة  1999ة  بيروت  دار الفكر  طبعة جديدس موثقة ومصحح
 .1993  إعادس طب  1987بيروت  مكتبة لبنان ناشرون  طبعة جديدس 

 .1993 ٩ ١١  جريدس النمار  سدني  «مقّدمة ححةم السندباد»وردت  ب  العبارس في مصيدس  حمد الشبول    -54

-160  ص 1974انللة   د  المللر س العراميللـة فللي القللرن العشللرين  بيللروت  دار الثقافللة  الطبعللة الثانيللة  بللدوي طبّ   -٥٥

١٦١. 

 عن عبد الالني النابلسي المتصوأ و حد رواد التنوير ايسـةمي تراج  دراسة سامر عكاّت   -56

Samer Akkach, 'Abd al-Ghani al-Nabulusi: Islam and the Enlightenment, Oxford, Oneworld, 

2007. 

 للمراجعة مقالة وليد الخالدي في موسوعة الدراسات ايسةميـة    -57

W. Khalidi, ((Al-Ba'uni)), in Encyclopaedia of Islam: Brill Online; also EI2, vol. I, pp. 1109-

1110. 

اد النمضة الحديثة  بيروت  دار الثقافة  طبعلة نجد له شيئـا من  با الشـعر ورّد معاصريه عليه في مارون عبود  روّ   -58
 .١٥-٠٥  ص ٧٧٩١جديدس 

 .203-199  179-176تراج   ب  القصـائد في بماء الدين العاملي  الكشكول  الج ء احول  ص   -59

 .320-229 حمد الشاي   تاري  الشـعر السياسي  ص  - 60

 .36-34العرا   ص علي عبا  علوان  تطور الشـعر العربـي الحديث في  - 61

 .35-34علي عبا  علوان  تطور الشـعر العربـي الحديث في العرا   ص   -62

  ص 1976شللومي ضلليأ  احد  العربللي المعاصللر فللي مصللر  القللا رس  دار المعللارأ بمصللر  الطبعللة السادسللة   - 63

١٩. 

 « مدونات مكتو »نشرت  بيات من القصيدس على اءنترنت على موم    -64

http://muhamadadnan.maktoobblog.com/?post=271275 

لقلراءس نقديلة للقصليدس  املين الريحلاني  ملل  العلرا   اءعملال العربيلـة الكامللة  المجللد الرابل   بيلروت  المالسسللة   -65
 .249-241  ص 1980العربيـة للدراسات والنشر  

 . 1980  و ارس الثقافة واءرشاد القومي  للقصائد يراج   محمد ممدي الجوا ري  ديوان الجوا ري  دمشإل  - ٦٦

علن الرصلافي يراجل   املين الريحلاني    «.الفلسلفيّات»و« الكونيلات»تراج   ب  المواضلي  فلي ديوانلـه تحلت بلا    -67
   وموسوعة الدراسات ايسةميـة 255-250مل  العرا   ص 

S. Moreh, ((Ma'ruf AL-Rusafi (1875-1945))), in Encyclopaedia of Islam: Brill Online. 

 . 169-165  ص 2004 نطون غطـّا  كرم  في احد  العربـي الحديث والمعاصر  بيروت  دار النمار للنشر    -68

This file was downloaded from QuranicThought.com



وورد فلي موسلوعة الدراسلات ايسةميلـة  ن الرصلافي در    .251وردت في  مين الريحانلـي  ملل  العلرا   ص   -69
ي  طلللإل عليلله اسللم الرصللافي مقارنللة بالعللالم الصللوفي معللروأ الكرخللي الللبي التصللوأ علللى الشللي  شللكري اآللوسللي الللب

 ينتس  الى الضفة الالربية من نمر دجلة  ومعروأ الرصافي من ضفة النمر الشرمية.

 . 496-490  ص 1986ديوان الرصافي  المجلد اءول  بيروت  دار العودس   - 70

شـاعر  انـه اطل  على مخطوط كتا  نثري للرصلافي فلي سليرس النبلـي يقول الريحاني البي ربطته صدامة مميّـ س بال  -71
القللوس النامللدس  والمقللدرس علللى التحليللل واءسللتخراج  والتفلسللأ فللي عقائللد ء تسللتقيم باليللر اءيمللان والجللر س »اد شللته فيلله 
 .253 مين الريحاني  مل  العرا   ص   «.والصراحة

  ص 1989بلدر شلاكر السليّا   المجلّلد الثانلـي  بيلروت  دار العلودس     فلي ديلوان«موللد المختلار»تراجل  مصليدس   -72

573-581. 

  فلي مجللة «. شلاعر فلسلطين ابلرا يم طوملان .»لنببس سريعة عن ابرا يم طومان ومصليدته يراجل   حملد  بلو  يلد    -73
   .81-78 ـ  ص  1428الحج والعمرس  الرياض  العدد العاشر  شوال 

  1983في ديوان حسن عبدهللا القرشلـي  المجللد الثلاني  بيلروت دار العلودس  الطبعلة الثالثلة  « مكة»نشرت مصيدس   -74
للقرشلي ايـضللا مدحيلة بمناسللبة الموللد النبللوي   .1964ونشللرت حول ملرس فللي ديوانله نلداء الللدماء سلنة   .235-233ص 

روحانيلات مكيلة فلي شلعر »المالربي  عن شعر القرشي يراج   حاف    .٥٨٥-573نشرت في ديوانه  المجلد اءول  ص 
 .79-76 ـ  ص  1425 مجلة الحج والعمرس  الرياض  العدد الحادي عشر  بو القعدس «حسن القرشي

 .175 نطون غّطا  كرم  في احد  العربي الحديث والمعاصر  ص   -75

الشلعر  ونجملة حّجلـار )فلي الروايلة لمنامشة جديدس لمموم الحداثة في احد  العربي تراج  مقالتا  حملد الشلبول )فلي   -76

 والسيرس الباتية  

Ahmad Shboul, ((The Arab Poet and the City: Modernism and Alienation)), in Literature and 

Aesthetics, Sydney, vol. 15, No. 2, December 2005, pp. 59-74; and Nijmeh Hajjar, ((The 

Humanity of a Modern Arab City: A Novelist's Biography of Amman)), in Literature and 

Aesthetics (same details), pp. 75-89. 

 .238امين الريحاني  مل  العرا   ص   -٧٧

وردت  بيللات  م نل ار فلي بللدوي   .1923 للي واللدس الشلـاعرس المجللّددس المعروفلة نلا   المةئكللة التلـي وللدت سلنة   -78

 .85-84العراميـة في القرن العشرين  ص طبّانة   د  المر س 

 . ٩  ص 1975ادوني    من الشـعر  بيروت  دار الطليعة   - 79

؛ حليم بركات  المجتم  العربلـي فلي القلرن العشلرين  بحلث فلي تاليلر 79  ٧٧ادوني   مقدمة للشـعر العربـي  ص   -80

 .691-690  ص 2000اءحوال والعةمات  بيروت  مرك  دراسات الوحدس العربيـة  

   جريدس بابل  على موم   «شعر المديل النبوي في احد  العربي»جميل حمداوي   -81

http://www/babil.info/printVersion.php?mid=7926 

 .96ادوني   مقدمة للشـعر العربـي  ص   -82
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ار العالميللة للطباعللة والنشللر  حسللين مللرو   عنللاوين جديللدس لوجللو  مديمللة فللي تراثنللا اءدبللي والفكللري  بيللروت  الللد  -83
 .182  ص 1984

 .495مارون عبود   د  العر   ص  - 84

تراجل   لب  القصلائد فلي  حملد شلومي  الشلوميّات  مل  مقدملة بقللم محملد حسلين  يكلل  الجل ء اءول  بيلروت  دار   -85

 .802-190  72-68  41-34  1988العودس  

 .211-82مد الحوفي  ايسـةم في شعر شومي  ص ؛ و ح211-155 كي مبار    حمد شومي  ص   -86

ورد ر ي الللدكتور احمللد كمللال  كللي فللي شلللتاغ عبللود شللّراد   ثللر القللرهن فللي الشللـعر العربللـي الحللديث  دمشللإل  دار   87

 .175  ص 1987المعرفة  

 . ٣   امت رمم 208  في الشوميّات  ص «نمج البـردس»تعليإل محمد حسين  يكل على   ٨٨

 .118-117غطبا  كرم  في احد  العربي الحديث والمعاصر  ص  نطون   -89

ومللا بعللد ا؛ مللارون  126  118-117  83-80 نطللون غّطللا  كللرم  فللي احد  العربللي الحللديث والمعاصللر  ص  - 90
  «الشـعر العربـي الحديث  جدليات القديم والحلديث واءصليل والوافلد»؛ محمد احمد فتوب  492عبود   د  العر   ص 

 .32-31  ص ٧٨٩١د  العربـي تعبير  عن الوحدس والتنوش  بيروت  مرك  دراسات الوحدس العربيـة  اء

 . 185حسين مرو   عناوين جديدس لوجو  مديمة  ص   -91

 ـلـ  ص  1428مجلة الحّج والعمرس  الرياض  العلدد الرابل   ربيل  اآلخلر  -  «نبـي الرحمة»جا  صبري شّما     -92
91. 

   الشامل حاسبتصميم ال 
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