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نهج الربدة  -ظاهرة التداخل األجناسي يف املدائح النبوية 

 األمحد شوقي إمنوذًج

م.د. حسني عبد اللطيف عبد اهلل      


 

 22/10/2018 تأريخ القبول:         22/9/2018 تأريخ التقديم:
 المقدمة 

 بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلِه وصحبه ومن وااله ...             
أن  قصيدة المديح النبوي حظيت بالعناية الوافية من قبلل الدارسلين والندلادب فبامهلان م  الشك  

أن يلحظللوا الديمللة ال نيللة العاليللةب وال سلليما قابلير للا علللى هسللر الدواعللد والمعللايير الصللارمة 
لألجنللاا ابدبيللةب وصللوالس ةلللى سللمة الزلللي والرمللا و فيمللا بين للاب والللدرا الندللدي قللد رنللاول 

رناص في المدائح النبويلة عموملاسب لهنله أ ملل الحلديس علن سلمة الرلدازل ابجناسلي سمة ال
 فيه.

وملن  نلا فدلد عملدنا ةللى هشلة ظلا رة الرلدازل ابجناسلي فلي قصليدة (ن لم البلردة  بحمللد 
شللوقي ميللداناس ريبيديللاسب هللون الدصلليدة ردعللدح مللن ابدا الحللديس اللليي اهرسللا سللمة الرجديللد 

 يمرلههد الشاعر من موا ا وثدافات مرعددة من ج ة أدزرى. والحداثة من ج ةب وما
ف لليا البحللس يرربللة ظللا رة الرللدازل بللين الشللعر وهللل مللن السلليرة الةيريللة والدصللة والزيابللة 
والمناظرة والرسالةب يسبد ا حلديثاس علن الجلنا ابدبلي وظلا رة الرلدازل ابجناسلي ملن  اويلة 

النبويللة  الرللي أبللر ت صللورة النبللي محمللد  وج للة نظللر ندديللةب وهلليلك الحللديس عللن (المللدائح
) بمعج ارللِه وصلل ارِه وأزالقللِه وبعثرللِه الميمونللةب ثللم رللثري زارمللة البحللس والمصللادر الرللي  

 اعرمد ا الباحس في الدراسة.
 
 
 

                                                 

 سوران/جامعة  قسم اللغة العربية . 



 م.د. حسني عبد اللطيف عبد اهلل                وذًجانهج الربدة ألمحد شوقي إمن -ظاهرة التداخل األجناسي يف املدائح النبوية  

 166 

 :)الجنس األدبي )المصطلح والمفهوم 

ب َهثدر اسرعمال مصيلحات في حدلي ابدا والندد هلل (الجلناب النلواب اللنميب الشلهل      
وا عللى  الصنةب ال نب جنا فرعي....  يدراد ب ا مدلول واحد في الةالاب لهلن  الندلاد اسلردر 

 مصيلح (الجنا  هثيراس في رثلي ار مب ةالا أن   ناك عالقة بين "جنا" و "نوا".
ف لي لسللان العللرا ورد مصليلح " الجللنا" و للو " الشلرا مللن هللل شلي  والجللنا أعللمح مللن 

. والجللنا أعللمح  1( والرجنللياب ويدللالا  لليا يجللانا  للياب أي يشللاهله"النللواب ومنلله المجانسللة 
من النواب ومنه المجانسة والرجنياب و و هل شرٍا من الناا والييرب وملن حلدود النحلو 

للا صللاحا الرعري للات فيعللر ة الجللنا بثن لله "أسللم  دال  2(والعللروو ومللن ابشلليا  جملللة  . أما
ي مدول على هثيرين مزرل لين بالحديدلة فلي جلواا على هثيرين مزرل ين بثنواا. الجناا هلا 

ب أملا النلوا فيعلر ة بثنلها "الصلنة ملن هلل  3(ما  و من حيس ما  و هليلك فلالهلي جلنا" 
ب  فللالجنا أعللم مللن النللوا وأهثللر شللمولية  4(شللي . ويدللالا مللا أدري مللن أي نللوا  للو..." 

 منه.
ابدبي " لو مدوللة رسلمح بلالجمة أم ا في االصيالح فاننا نرى أهثر شيوعاس لرعرية الجنا 

بين عدٍد مدعي ٍن من النصوص حسلا معلايير مزرل لة وردرسلي فلي الوقلِت ن سلِه قواعلد لدلرا ة 
ه وصل اره ومهنونارله الزاصلة بلهب  5( يه النصوص ورثويل ا"  ب وان  لهل جنا أدبي زواصا

ل والرلللدازل و للليه جعللللت ثملللة فلللرو  بلللين ابجنلللاا ابدبيلللةب و للليا ال يعنلللي فدلللدان الرواصللل
بصللورة مللا فيمللا بين للا. ويمهللن الدللول "أن  ال نللون وارداا ررسللم بالمرونللةب وللليلك  للي هثيللرة 
الرراسللل مللة بعشلل اب ودائمللة الرشللاية حرللى يللدا الللنص اللليي ررللدازل فيلله أنللواا وأجنللاا 
مرةايرة في رأي بعش م  و من أبر  منج ات الحداثة؛ بن  اليرائل  الرلي رنلرم عللى وفد لا 

                                                 

 ما مادة (جنا .1984ب 2لسان العراب البن منظورب دار صادرب بيروتب ي  1(
شلليريب دار ال هللر لليباعللة والنشلللر  علللليا الدللامواب لل بيللديب رللحينظللرا رللاو العللروا مللن جلللوا ر   2(

 .515/ ص15 لا و1414ب 1والرو يةب بيروت/ لبنانب ي
 الهرلللا دارب بيشلللون عللللي محملللد الرعري لللاتب للجرجلللانيب رلللحا محملللد باسلللل عيلللون السلللودب منشلللورات  3(

 .83ما 1999ب 1ي ببيروتب العلمية
 .946ةا المعجم الوسييب مجمة اللةة العربي  4(
 .130ا 2010معجم السردياتب ةشراة محمد الداشيب مؤسسة االنرشار العربيب الج ائرب   5(
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وص ورسللردبل ويللرم رللداول ا رزشللة لعمليللة مرللواررة مللن الرحللول والصلليرورةب فالشللةوي النصلل
المسلللرمرة الرلللي رمارسللل ا ابفهلللار بلللالزل  واالبرهلللار والللليو  ومريلبلللات المرلدلللي رلللؤدي ةللللى 

 . 1( رعديل وريوير  يا الدور باسرمرار"
ال يشلك فيله أحلدب ويه لي  ويمهن الدول أيشاس أن  العالقة بين ال نون "رهاد رهلون أملراس بلدي ياس 

أن ننظر في بعو الهلمات والرعبيرات الشائعة فلي الندلد ال نلي وابدبلي لنعلرة أن لا رلوحي 
 . 2(ب يه العالقة الحديدية والةامشة في آٍن واحد....." 

والجنا ابدبي ال يسريية ال عم أنه ندي رماماس من االزرالي مة ابنلواا ابزلرىب هملا أنله 
يسرمر مرشرنداس على ن سهب فابنواا ابدبية رردازلب بلل ررلدازل ملة ال نلونب ال يسريية أن 

 . 3(هال ن الرشهيلي  والسينماب والموسيدى مثالسب أي أن الشعر والسرد ين رحان" 
وحينمللا سللؤل (رللودوروة  مللن أيللن رللثري ابجنللاا ابدبيللةب أجللاا قللائالسا بهللل بسللاية رللثري 

ديللد  للو دائمللاس رحويللل لجللنا أو لعللدة أجنللاا أدبيللة مللن أجنللاا أدبيللة أزللرىب والجللنا الج
. فللليمهن قلللرا ة النصلللوص ابدبيلللة  4(قديملللةا علللن يريللل  الدللللا أو ال زرفلللة أو الروليلللة... 

بللثدوات جنسلله المحللددب لهللن دون ةنهللار ةن يللاح بعللو ابجنللاا عللن معايير للا أو الرللدازل 
ية السللرد فللي نللٍص شللعرٍي بللين ابجنللااب حيللس رللرم اىشللارة ةلللى شللعرية روايللة مللا واسللرراريج

 ما.
بللل ي للا (مللوريا بالنشللو  ةلللى أبعللد مللن يلللك حيللسد دعللى ةلللى الرزلللي عللن ابدا ن سللها 
"الهرللاا وحللده  للو مللا ي منللا هثنلله يدللة وحللده بعيللداس عللن ابنللواا وزللارو رصللني اتا نثللرب 
 شعرب روايةب ش ادةب ويللك بيريدلة يرلثبى مع لا الهرلاا عللى الرصلنيةب ويرنهلر للدلوة الرلي
ردفعه ةلى رحديد مهانه وشهلهب فجو ر ابدا  و ال لرا ملن هلل رحديلد جلو ري وملن هلل 

                                                 

ما 1997ب لسلنة 32ابجناا ابدبية ملن منظلور مزرللةب زللدون الشلمعةب المجللة العربيلة للثدافلةب ا  1(
130. 

 .8ا 1987قصيدة وصورةب د. عبد الة ار مهاويب عالم المعرفةب   2(
رناص المدارنب نحو من م عنهبوري ر اعليب ع اللدين المناصلرةب دار مجلدالوي للنشلر والرو يلةب علم ال  3(
 .73ا 2006ب 1ي
ب لسلللنة 1ينظلللرا أصلللل ابجنلللاا ابدبيلللةب رلللودوروةب رلللرا محملللد بلللرادةب مجللللة الثدافلللة ابجنبيلللةب ا  4(

 .48ا 1982



 م.د. حسني عبد اللطيف عبد اهلل                وذًجانهج الربدة ألمحد شوقي إمن -ظاهرة التداخل األجناسي يف املدائح النبوية  

 168 

ب فثصلللبح ملللن أبجلللديات ملللا بعلللد الحداثلللة أشلللبه بلللل (ملللوت  1(رثهيلللد يجعلللله ثابرلللاس أو واقعيلللاس 
 ابجناا  هون ا ررحول وررةير ورنص ر فيما بين ا في النص الواحد.

رحديللد معللايير الجللنا ابدبللي ورصللد ان يللاح  لليا  ةالا أن  الدراسللات الندديللة ردرشللي شللرورة
الجللنا أو ياك عللن بعللو معللاييرهب و لليا االن يللاح يلمللح مللن زللالل الرللرابي بللين ابجنللاا؛ 
بن  الجلللنا يحلللر ظ بالحلللدود اللللدنيا ملللن قواعلللده ومعلللاييرهب ابملللر الللليي يجعلللل الرمييللل  بلللين 

فلي روشلليحه لعمليللة الرللرابي  ابجنلاا ابدبيللة للليا يا أ ميلة همللا يللرى (رينيله ويليللك  ويلللح
بين ابجنااب ةي يرى أنه "لم يعد الرميي  بين ابجناا ابدبية يا أ ميلة؛ بن  الحلدود بين لا 
صللارت ررةيللر باسللرمرارب ورزلللي أو رملل و ابنللواا فيمللا بين للا والدللديم من للا يرللرك أو يحللو رب 

ب همللللا يؤهللللد  2(ورزللللل  أنللللواا جديللللدة ةلللللى حللللد صللللار مع للللا الم  للللوم ن سلللله موشللللة شللللك" 
(رودوروة  على أ مية الجنا ابدبي حراى في حالة انر اك المعايير ابدبية فيدلولا "لهلي 
يهون ثمة انر اك فالمعيار يجا أن يهون واشحاسب ويمهلن أن نلي ا ببعلد ملن يللك فندلول 

 . 3(بثن  المعيار ال يصبح مرئياس ةالا ب عل االنر اهات" 
للِرةَ  للا مصلليلح الرللدازل فدللد عد  للو أيشللاس بمصلليلحاٍت مزرل للةب ورعللود عنللد الندللاد العللرا  أما

الدللللللدامى برسللللللميات من للللللا (االقربللللللااب الرشللللللمينب السللللللرقات ابدبيللللللةب الرلملللللليحب الرمللللللليحب 
لللِرَة  االسلللرعانةب ابزللليب الروليلللدب الرلللواردب االر لللا ب الرلللوا يب الرلللدازل ب وعنلللد المحلللدثين عد

ازل النصليب الرلدازل ابجناسليب  جلرة بمصيلحات أدزرى أيشاس مثل (النص الةائلاب الرلد
 النصب الرناصب.... .

وندصللد برللدازل ابجنللاا  للو حشللور ردنيللات جللنا أو ردنيللات أجنللاا دازللل نللص ينرمللي 
ةلى جنا معين في مجال ابداب ويهون  يا الجنا عللى عالقلة بابجنلاا ابزلرى الرلي 

 ردَماِراد رثثيراس مباشراس أو يير مباشر على الجنا ابصلي.

                                                 

ب 1ب د. فرحيللة عبللداهللب عللالم ال هللرب اندللالس عللنا ةشللهالية رصللنية ابجنللاا ابدبيللة فللي الندللد ابدبللي  1(
 .188ما 2001ب 33مم
 .311ما 1987ب لسنة 11م ا يم ندديةب رينيه ويليكب ررا محمد عص ورب عالم المعرفةب الهويتب ا  2(
 .46 ا1982ب لسنة 1أصل ابجناا ابدبيةب رودوروةب ررا محمد برادةب مجلة الثدافة ابجنبيةب ا  3(
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للليلك ردِرلليحد لنللا دراسللة ابجنللاا ابدبيللة الللرمعن فللي  لليا الريللور اللليي انعهللا علللى شللعر  
المللديح النبللويب وليالمللا شلله لت مسللثلة الرجنلليا أفدللاس أوسللة مللن شللعر المللديح النبللويب فاننللا 

 سنبحس نددياس في قصيدة (ن م البردة  بحمد شوقي همعيى ريبيدي.
 :المدائح النبوية 

زللالٍص لللون  شللعري  جديللد  صللادر عللن العوايللة النابعللة مللن قلللوا م عمللة بحللٍا صللادٍ  وا 
فللله جميلللل حملللداوي بثنلللها يللللك الشلللعر الللليي  1(مرلللين للنبلللي عليللله الصلللالة والرسلللليم"  ب ويعر 

ظ لار الشلو  لرؤيرله و يلارة   (َينص اد على مدح النبلي  ليديلة وا  برعلداد صل ارِه الَزليديلة والزد
بي بحياة الرسولب مة يهر معج ارله الماديلة والمعنويلة ونظلم قبره وابماهن المددسة الري ررر

ب وللمللدائح  2(سلليرره شللعراس واىشللادة بة وارلله وصلل اره المثلللى والصللالة عليلله ردللديراس ورعظيمللاس 
 النبوية أشهال من ا (المعارشات الشعريةب الرزميساتب الرسبيعاتب الرشاييرب الرواشيح .

ليد ف ي "ارزلاي أعملال مؤللة سلاب  نمويجلاس يدحرليى بله فردوم المعارشات الشعرية على الرد
ب وبالرللالي فللان  (المعارشللة  ردللوم أساسللاس علللى اقرنللاص أسلللوا  3(مللن جانللا مؤلللة آزللر" 

هارلللاب ومحاوللللة محاهارللله لةلللرو ةنرلللاو نلللص عللللى يريدلللة مؤللللٍة ملللاب و لللي رلللدزل فلللي 
النصلللية  أو (الرعلللال  (ةبداعيلللة النصلللوص  أو ملللا يسلللم ي ا (جيلللرار جينيلللت  بلللل (المرعاليلللات 

النصللي  أو (جللامة الللنص  مللن زللالل ةقامللة عالقللة ر اعليللة بللين مللؤل ين أو أهثللرب يهللون لللل 
فلل (هعلا بلن   يلر  نسلم قصليدة البلردةب ونسلم عللى  بالشرورة للل قلد رلثث ر أحلد ما بلارزرب

 منوال ا شعرا  هدثرب فصار نوعاس من اللعا على مسروى (ةعادة الهرابة .
 

                                                 

دار الهرللا العلميللةب فللن مسللرظرةب شلل اا الللدين محمللد أبللن أحمللد اىبشللي ي ب المسللريرة فللي هللل   1(
 .342ما 2001ب 1بيروت/ لبنانب ي

ما 2007ب 1شللعر المللديح النبللوي فللي ابدا العربلليب منشللورات المهربللة المصللريةب صلليدا/ بيللروتب ي  2(
273. 

ب مهربللة لبنللان/ بيللروتب معجللم المصلليلحات العربيللة فللي اللةللة وابداب مجللدي و بللة وهامللل الم نللدا  3(
 .339ما 1984ب 2ي
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دهرور ريهللان ةبللرا يم يعلل و أسللباا قيللام المعارشللات الشللعرية ةلللى أربعللِة أسللا مللن ولعللل  اللل
 ا 1(زالل علم الن اب و ي 

ريبللة الشللاعر عنللد قرا رلله لللنٍص شللعري ىعللادة ةشللباعِه بالم يللد مللن الصللور  اإلشبببا : .1
لب و للليا الشلللاعر  لللالس لللللنص ابوا واىشلللافات واىيشلللاحات بملللا قلللد يلللراه شلللرورياس ومهما

م ص دور (الناقللللد  في يللللد مللللن سللللالمة الصللللحة الن سللللية المشللللرقة للرللللراس الالحلللل  يللللرد
 الشعري.

ردرلليح محاهللاة النصللوص الشللعرية لهبللار الشللعرا  م يللداس مللن الشلل رة واللمعللان  التخليببد: .2
 ابدبي للشاعر الالح  عبر االسرعانة بثمجاد م الشعرية الراقية.

جلللادة فلللي محاهلللاة الشلللعرا  فلللي حلللال للللم يلللرمهن الشلللاعر المردلللدم عللللى اى النرجسبببية: .3
 السابدينب فان  الدافة مثل  يِه المحاولة ال رعدو هون ا نوعاس من أنواا النرجسية الدلدة.

قللد يصلليا الشللاعر الالحلل  االمرعللاو مللن قصلليدة سللابدة ال يجللد ا ممثلللة  العظمببة: .4
لحالة سليمةب فالشاعر يسلوده جلو ملن االسلرعال  والرعلاظم عللى أفهلار ييلرهب ويوظلة 

 هد لدور المصحح دون روجيه دعوة ةليه.ن س
لللُ فلللي رشلللهيل بدنا لللا  رلللدازل أجناسلللي عبلللر المحاهلللاة  فالمعارشلللات الشلللعرية عموملللاس يدرس 
وابسللللالياب والر اعللللل/ الرللللدازل ابجناسللللي مللللا  للللو ةال  صللللورة مللللن صللللور الرنللللاص؛ بن  

للللد واسللللردعا   الللللنص االرربللللاي بللللين الرللللدازل ابجناسللللي والرنللللاص يهللللون عللللن يريلللل  الروحح
للة ابصلللية أو الللنص النثللري  ابصللليب ةي يدللوم الهارللا أو المبللدا أو الشللاعر بجلللا الدص 
نمللا رلللك النصللوص  ابصلللي ويحولللهد ةلللى شللعرب وللليا جميللة النصللوص قابلللة للرحللولب وا 

 يات اببعاد الراريزية واالجرماعية.
بل شلعرا  الملديح النبلوي فالسيرة الةيرية والدصة والزيابة والحهمة يالباس ما ردسردعى من قِ  

ورحديداس في المعارشات الشعريةب فشاعرنا أحملد شلوقي فلي (ن لم البلردة  نلحلظ عنله يلربي 

                                                 

 .55 - 54ما 1989ب 1ينظرا ندد الشعر من المنظور الن سيب دار الشؤون الثدافية/ بةدادب ي (1)
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بللين النصللوص ويللدازل بين للا أجنللاا نثريللة محد دللاس ةنراجيللة جديللدة مللن زللالل الر اعللل اللليي 
 يزل  دينامية ر اعلية.

 وقي:تداخل األجناس األدبية في قصيدة )نهج البردة( ألحمد ش 

يدوم بنا  النص الشعري للمدائح النبوية عموملاس وفلي قصليدة (ن لم البلردة  زصوصلاس عللى  
الرللثلية بللين نصللوص عديللدة رنرمللي ةلللى مللواد نصللية مرنوعللةب مث لللت سللمة بللار ة فللي رهللوين 
بالية النص المدحي فثصلبح يا شلهل موسلوعي عللى مسلروى الشلهلب فالرلدازل ابجناسلي 

للا علللى مسللروى المشللمون فالدصلليدة المدحيللة ررشللمن فللي في للا  للو محللور دراسللرنا   لليهب أم 
بنير لللللا (الملللللدحب والعرفلللللانب واالعرللللليارب وال جلللللا ب والةللللل لب وال زلللللرب والحماسلللللةب وال  لللللدب 

 والرصوة .
 تداخل الشعر مع السيرة الغيرية: -1

يللدا الشلللعر وسللليلة لهرابلللة سللليرة ياريلللة أو ييريللة لحيلللاة شلللزٍص ملللاب بعلللدما أشلللحى ان رلللاح 
 جنللاا ابدبيللة علللى بعشلل ا ورما ي للاب فسللا م فللي ظ للور  لليا النللوا ال جللين النللارم مللناب

رلللدازل جنسلللين أدبيلللين (الشلللعري ملللة السللليري/ السلللردي ب فالناقلللد (حلللارم الصلللهر  يلللرى أن  
مصلليلح (قصلليدة السلليرة  أو (السلليرة الشللعرية   للي رلللك النصللوص الشللعرية المرج للة ةلللى 

ب فبوجللود عنصللر  1(نرللاو سليرة شللعريةب يسللود ا السللرد الماشلي الشزصللي؛ السللرثماره فللي ة
السرد على يول الدصيدة مه ن الشاعر من حشد ابماهن واب منلة والشزصليات وابحلداس 
مره ل اس في لا عبلر فلسل ره وأسلاليبه عللى الجوانلا المشليئة لرللك الشزصلية المنرزبلة المرميل ة 

علاسب يرلثث ر ب لا الشلاعر ويرملا ى مع لا بحشور ا الديني والسياسلي واالجرملاعي واىنسلاني م
ويياللللة عللللى ر اصللليل ا بدقلللة عبلللر ال ملللان والمهلللان ورسلسلللل الموشلللوعات الرلللي يسللللردي ا 
الشاعر من أحداس الماشي وص ر ا بزيالله وصلوره بيريدلة منظملةب والجلدير بالليهر فلان 

الي لرصلوير ه يلة بندل الشاعر من الحديدلة ةللى الحلا ال نلي والجمل  (سيرة النبي محمد 
 السرد بيريدة زيالية واليي ال يرعارو مة سيرره العيرة.

                                                 

ينظرا مرايا نرسياا ابنماي النوعيلة والرشلهيالت البنائيلة لدصليدة السلرد الحديثلةب المؤسسلة الجامعيلة   1(
 .148م ا 1999ب 1يللدراسات والنشر والرو يةب بيروتب 
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وسدماي   (من المؤه د أن مصيلح (السيرة  أول ما اسرعمل في راريُ حياة الرسول 
ب اليين جمعوا أحداس ور اصيل حياة  1(اليين أل  وا  يا الراريُ بثصحاا السير والمةا ي 

لدهب وَزلدهب رسول اهللب قبل البعثة لإلسالم وم ا بعد اب فندلوا لنا (مولدهب ونشثرهب وزد
ونعورهب وعلمهب وشجاعرهب وج ادهب وبعثرهب وعديدرهب وردينهب ووصاياهب وأصحابهب 
ومعج ارهب ورسالره الري أقام علي ا حشاررهب ودولره الهبرى.... ووفاره ب وهل ما يرعل  

ي مرشمناس رجارا ةنسانية ياية في بسيرره العيرةب فررحول سيرة الحياة ةلى عمل ةبداع
الثرا  والرميا ب ول يه السيرة أنماي قصصية مرعددة ومرسلسلة الموشوعاتب ويرى النداد 
راس؛  أن  السيرة رردارا مة الروايةب ويوع ون يلك ةلى أن  "الرواية  ي الجنا ابهثر رحرا

شوايئ ف و جنا ما بنه جنا يير مهرمل ال حدود له وال ش اةب أمواجه ممردة دون 
 . 2(ين ك يجرر على ابجناا الردليدية الدديمة ليجعل ا في زدمره" 

ب و و في صةرهب  (يسردعي أحمد شوقي في قصيدره (ن م البردة  سيرة النبي محمد 
 ا 3(ةي يدول

غفببببببببببر    لقَّْبُتُمبببببوُي َمبببببْينف القبببببْوم  فبببببي ص 
 

 ومبببببا األمبببببيُن  لبببببه قفبببببْول  ب ُمتَّهفبببببببببببببببم   
 
 

أل وفبببببال األنبيببببا فأل ف بببببم  ففببببالف البببببدورف
 

ظفببم    ببْن    م  ببْن حْسببن  وف ْلببل  م   بببالُخْلل  والخف
هما أحالنا الشاعر ةلى حالة العرا فلي جلا لير م (اجرماعيلاس وسياسلياس واقرصلادياس ب ويصلور  

 ا 4(لنا ال وشى والظلم والبةي اليي عانوه في جا لير مب يدول 
 تُمبببببر  بهبببببمَتفيبببباف والن ببببباُس ففو ببببْه   

 
أل قببببد  ببببامف فببببي صببببنم     إ    لببببه صببببنم 

 
 

رةم   واألرض مملبببببببببو ةم جبببببببببورا أل ُمسبببببببببخَّ
 

لببببببل  ُمْحببببببتف م     ل ببببببلة طاييببببببة  فببببببي الخف
 ُمسبببببْيطُر الفبببببرس  يبغبببببي فبببببي ر يَّتببببب    

 
ببببم     وقيصببببُر الببببروم مببببن   بببببر َصببببم   ف

 ُيعببببببببببدةبان   بببببببببببادف ا   فببببببببببي ُشبببببببببببف    
 

ْياف ببببببببببالغفنفم    ان   مبببببببببا  بببببببببحَّ  ويبببببببببدبفحف
 

                                                 

 .43ما 1989ينظرا أدا السيرة الياريةب عبد الع ي  شرةب مؤسسة اب رام للنشر والرو يةب الدا رةب   1(
 .7ما 2004ب 1حرهة السرد الروائي ومنازارهب همال ريحانيب دار أميةب روناب ي  2(
 .204ما 2007ب 3ديوان شوقيب دار صادر/ بيروتب ي  3(
 .205ديوان شوقيا   4(
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 والخْلبببببببُل يفْفت بببببببُب َْقبببببببوْاُ ْم بأْ بببببببعفف ه م
 

 اللَّْيببببببب  بببببببالبفهمأل َو  ببببببالحوا  بببببببالبفلفم   
همللا يمللرصا شللوقي سلليرره الشللجاعة فينظم للا شللعراسب معرمللداس علللى سللرد أجلل ا  مللن السللليرة  

 ا 1(النبوية سرداس راريزياس موث داس وممر جاس مة زيال الشاعر وأحاسيسه وعواي هب فيدول 
 ببببببال  إدا طاولتهبببببا انخف ببببباُشبببببم  الج

 
 واألنُجبببببُم الُ ْ بببببُر مبببببا واسبببببمتها تسبببببم   

 والليببببببُب دونبببببببف بْأسببببببا   نببببببد وْ بفتبببببب    
 

بببيْ    إدا مشبببياف إلبببه شبببا ي السببب    فم 
ن َدميببببببا حبَّتفهببببببا   تهفببببببو إليبببببببف بببببببب وا 

 
 فبببي الحبببرأ  ببببب َفئبببدُة األبطبببال  والبببُبهفم   

 ا 2(ول الشاعر وربدو صورة وجه النبي (َزلدهد  أهثر قرباس في ق 
  بببأنَّ وجهببببف تحبببباف النقبببع  ببببدُر ُدجببببه  

 
بببببببببا  َو ييبببببببببر  ُمْلتفببببببببب  م    ُِ ُملتف  مف  ي  ببببببببب

 ببببببببببدرم تطلَّبببببببببعف فبببببببببي ببببببببببدر  ففُغرَّتُببببببببب ُ  
 

بببببيف الظلفبببببم      ُغبببببرَّة  النصبببببرأل تجلُبببببو داج 
 ا 3(وهيا ررحول ص را العدل والعلم في سيررِه ةلى صورة شعرية رائعة يدول في ا  

ُم البببببدَّ ْ   ر ُر نبببببا  شببببباد  بببببدُلُهمُ   يهبببببد 
 

م     وحبببببببائط البغبببببببي إن تلمسبببببببُ  ينهفبببببببد 
 ويجلسبببببببببون إلبببببببببه  لبببببببببم  ومعرفبببببببببة   

 
 فببببببب  ُيبببببببداُنونف فبببببببي  قبببببببل  و  ففهفبببببببم   

ُِ العلمبببببباُ  الهببببببامف إن نفبفسبببببببوا   ُيطببببببأط
 

 مبببن  يببببة  العْلبببمأل   مبببن  يببببة الُحُ بببم   
فهللان جللل جالللله فجللا ت سلليرة النبللي فللي قصلليدة (ن للم البللردة  بمشللامين مدحيللة صللادقةب  

معشوقاسب والشاعر المادح عاشداسب وهان النبي ييةى على الدصيدة بص ره  رسلول اهللب وقلد 
اسرمد شعرا  المديح جلل معلاني م ملن الدلرآن الهلريم والسلناة النبويلة المي الرة وهرلا ابزبلار 
والسير وهرا الصحاح. فهل رسول يدبعس في قومه رحلدس لله قصلص وحهايلات فلي سللمه 

نة قصيدة مدحية.وج ا  دهب  ي ابدزرى ردازلت مة السيرةب ورشافرت مجرمعة مهو 
ة: -2  تداخل الشعر مع القص 

                                                 

  .206ديوان شوقيا   1(
 .207م. نا   2(
 .209م. ما   3(
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لللة فلللي قصلللائد الملللديح النبلللويب ملللا داملللت  لللليا باىمهلللان ةنهلللار الرلللدازل بلللين الشلللعر والدصا
السيرة مرربية بالشعر. والمدصود بالدصة فلي الشلعر  لو اسلرزدام الشلاعر الةنلائي للبعو 

الرعبيللر الرللي يسللرعير ا فللن آزللر  للو فللن الدصللص دون أن يهللون  دفلله هرابللة شللعر أدوات 
قصصللليب وأن  الدصلللة رسلللر يد ملللن الشلللعر الرعبيلللر الملللوحي الملللؤث رب ويسلللر يد الشلللعر ملللن 

لللد الشلللاعر قصلللة النبلللي  1(الدصلللة الر صللليالت المثيلللرة الحيالللة ملللة (بحيلللرا    (. فملللثالس يجس 
شام مة عماه أبي يالا الرا ا قبل بعثرهب أثنا  رحلة ال

في قصيدره (ن م البردة  قلائالس   2(
 ا 3(

بببببببببببا رقُي بفحيبببببببببببرا قبببببببببببال: نعر فُببببببببببب ُ   لمَّ
 

بببببا حفظنبببببا مبببببن األسبببببما   والسةبببببيم     ب مف
فالدصلللة الواقعيلللة حاشلللرة فلللي البيلللت الشلللعري ملللن زلللالل ردنيلللات السلللردب فمن لللا المشللل د   

للا رآهب وقللالاب ونعرفلله  وهلليلك الشزصللية الرئ يسللة (الرا للا َبحيللرا  والشزصللية الحللواري (لما
آنلللياك ب ونملللو ابحلللداس عبلللر ال شلللا  ال منللليب ةي   (الثانويللة (النبلللي محملللد بلللن عبلللداهلل 

يدشير (بحيرا الرا ا  أن ص ة النبوة لمحملد ةناملا يدهلرت فلي الهرلاا المدلداا (االنجيلل  فلي 
لليِم ب فثسللم النبللي ووسللمهِ  بللل "زللارم النبللوة فللي  رعبيللر الشللاعر (بمللا ح شللنا مللن ابسللما  والس 

ن ملللا نجللدهد فلللي هربنلللا...." ب ويسللرمر الشلللاعر فلللي  4( أسلل ل يشلللروة هر لللِه مثللل الر احلللةب وا 
ةب يدول فيه   ا 5(بيرين شعريين آزرين يسرد مش داس من يات الدصا

ببحُأ يستسببقونف مببن ظمبب    ببا د ببا الصَّ  لم 
 

 فا بببببْا يبببببداُي مبببببن الت سبببببنيم  بالسَّبببببنم   
 ل  بببببببببب   وظلَّلْتبببببببببُ أل فصبببببببببارا تسبببببببببتظ 

 
ْيببببببببببرفُة الببببببببببد يفم     يمامببببببببببةم جببببببببببدفبْتها خ 

 

                                                 

ينظللرا الشللعر العربللي المعاصللرب قشللاياه وظللوا ره ال نيللة والمعنويللةب ع الللدين ةسللماعيلب دار العللودةب   1(
 .301 - 300ما 2007ب 2بيروت/ لبنانب ي

ة والسلالمب صل ي اللدين ينظرا الرحي  المزرومب بحلس فلي السليرة النبوي لة عللى صلاحب ا أفشلل الصلال  2(
 .53ما 2006ب 4المباره وريب دار المعرفة. بيروت/ لبنانب ي

 .203ديوان شوقيا   3(
 .53الرحي  المزروما   4(
 .204ديوان شوقيا   5(
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للةب حينمللا "قالللت قللري ا يللا أبللا  ف لليا الرعبيللر الشللعري يرللدازل مللة مللا جللا ت بلله رهملللة الدصا
للالم هثنالله  يالللاب أقحللي الللوادي وأجللدا العيللالب ف لللما فاسرسلل ب فزللرو أبللو يالللا ومعللهد يد

يه أبللو يالللاب فثلصلل  ظ للره شللما  دجللنب رجل للت عنللهد سللحابة  قثمللا ب حوللله أييلمللةب فثزلل
بالهعبلللةب والي باصلللبعه الةلللالمب وملللا فلللي السلللما  ق علللةب فثقبلللل السلللحاا ملللن   نلللا و  نلللاب 
وأيللد  وايللدود ب وان جللر الللواديب وأزصللا النللادي والبللاديب ول لليا أشللار أبللو يالللا حللين 

 ا 1(قال" 
بببببب     َوبببببببيفضف ُيْستفْسببببببقفه الغفمبببببباُم ب وْجه 

 
ْصببببببببمفةم   بببببببباُل اليفتفببببببببْامفه    لألرامببببببببل           مف

 )الطويبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل(
 

لللة (اىسلللرا  والمعلللراو  منبعلللاس يسلللرمد منللله شلللوقي مدائحلللهب فرحللللة النبلللي فلللي  لدلللد هانلللت قصا
ال شا  ال مني/ لليالس هلان ل لا حشلوراس شلعرياس (ماديلاس ومزليالس فلي آٍن ب هملا أن  فعلل الرحللة 

ر عامللل اللل من رللم  فللي مهللانين علللى ابرو (المسللجد الحللرام والمسللجد ابقصللى ب مللة رللوفح 
(ليالس  همحر ك بحداثهب و يه الرحلة نسريية أن نسماي ا (فشا س دازليلاس  الليي انرظملت فيله 
الموجودات بر اعالرِه الدازلية (المدينران ل مهة وفلسيين  وبارجا اٍت أربعة يهلون المررحلل 

ليلللة منللله (المسلللجد الحلللرام  ةللللى آزلللر مررحلللل ةليللله (المسلللجد ابقصلللى  هنديلللة انيلللال   أوا
 (اىسرا  .

ثللم  نديللة انيللال  أزللرى ونسللم ي ا (فشللا س زارجيللاس  عبللر وسلليلة الرحلللة (البدللرا   وبعيللداس عللن 
اليبيعة وال لوات ب واندياعلاس علن البيلت والدبيللةب مروجا لاس ةللى السلما  وااليلالا عللى علالم 

زورللِه مللن الةيللاب وصللوالس ةلللى الحشللرة اىل يللةب وهلليا الحللوار الللدائر بللين سلليد المرسلل لين وا 
لة الرلي سليدت شلعراس فلي قلول  ل سلرد الدصا ابنبيا  والرسلب وحديثه مة رب ه جل  وعلال. يرحلوا

 ا 2(شوقي 
 َسبببببببرفا ب ببببببببف اُ  لبببببببي  أل إد م ئ ُ ببببببب 

 
 والر ْسُل في المسبجد  اأْلقصبه  لبه قفبدفم   

ببببببا خطببببببراف ببببببب   التف ببببببوا ب سببببببي د   م   لم 
 

أل َو  الجُ    نبببببد ببببببالعلفم   الش بببببهأ  بالبفبببببْدر 
 

                                                 

ب جمعلله وشللرحه دا محمللد الرللونجيب  (ب وينظللرا ديللوان أبللي يالللا عللما النبللي 53الرحيلل  المزرللوما   1(
 .67ما 1994ب 1لبنانب ي دار الهراا العربيب بيروت/

 .205ديوان شوقيا   2(



 م.د. حسني عبد اللطيف عبد اهلل                وذًجانهج الربدة ألمحد شوقي إمن -ظاهرة التداخل األجناسي يف املدائح النبوية  

 176 

أقر  الشاعر ب يا الحدسب عبر ال عل الماشي (أسلرى بلَك اهلل ب ثلم  جلا  البيلت الثلاني الليي 
يرشللمن صللورة رمثيليللة أثللارت فشللول المرلدلليب واصلل اس ب للا الرسللول بللين المالئهللة والرسللل 

نلد ب ولعلل  الدصلد الليي سللههد الشلاعر فلي سل بيل الرثهيلد (هالشح ا بالبدِر أو هاَلعلِم بلين الجد
 واىلحاح على دور اىسرا  في ردوية المعج ةب ردااس على المعارشين ل يه الرحلة.

فالسللرد فللي اببيللات الشللعرية يبحللس عللن الوقللائة وابحللداس ورسللجيل ا فيمللا يشللبه الردريريللة 
للى المسلجد ابقصلى  للمسرود له/ الدارئب ِبد س من سرد الي اا عبر فشلا  الل من (لليالس  وا 

انيال  أوللىب ثلم  رهثيلة سلردي ِلملا حصلل فلي  ليه النديلة حيلس المالئهلة والرسلل هندية 
رنرظر مجلي  نبلي الرحملة وااللر لاة حوللهب ثلم  قيلام النبلي بصلالره ب ليا الجملة الة يلر ملن 
المالئهة والرسل هاملاٍم ل لمب ثلم  رحللة انيلال  ثانيلة (جبلت السلماوات أو ملا فلوق ن   فرحلت 

ثيلللرب والسلللرد قلللائم عللللى وسللليلة الصلللعود الرلللي جابلللت السلللماوات وملللا آفلللا  أزلللرى عبلللر اب
يِة اللحجِم  واصل اس ةيا لا (ال فلي الجيلادب وال فلي ابينل  الرسدلِم ب  ب قائالسا (على منوارٍة ددرا فوق ن 

 ا 1(يدول 
 صببببببل ه ورا ب مببببببنهم  ببببببل  د  خطببببببر  

 
 

بيبببببببببأ  ا   يبببببببببأتمم    بببببببببن يففُبببببببببُ ب حف  ومف
 فببببوقهنَّ بهببببمُجْببببباف السببببمواا  َو مببببا  

 
يفببببببببببببة  الل ُجببببببببببببم    رة  ُدرة   لببببببببببببه منببببببببببببو 

بببببن  بببببُ  ومبببببن شبببببر      رف وببببببة لبببببب م 
 

أل و  فبببي األيُنبببل الرُسبببم       فبببي الجيببباد 
و لليا السللرد هللله علللى رلللك الوسلليلة الرللي أدسللرَي ب للا النبلليب والرللي رميالل ت بالسللرعة والز اللةب  

ميللللة المزلوقللللات ةالا ِلمللللن وبللللدون هللللٍد أو رعللللاب وب لللليا ال شللللا  المدللللد ا المج للللول لللللدى ج
 ازرار م اهلل  (ع   وجل  .

ونللللص شللللوقي الدصصللللي   لللليا يحمللللل زيابللللاس وصلللل ياس مللللؤياراس يدعب للللر عللللن البعللللد ال شللللائي 
العجلللائبيب يزرللللة ِبصللليِةِه علللن الرحللللة يات ال شلللا  المرجعلللي الحاشلللرب وعبلللر صلللوت 

ب والعارفلة بمنج ار لا وأفعال لاب السارد الراوي والعاِلم بهِل شي  من المشا دة الواعيلة والناقلدة
فالسلللللارد يددلللللرح بحديدلللللة أن الرحللللللة بعيلللللدة علللللن مجالنلللللا الجةرافلللللي يي العالقلللللات المنيديلللللة 

 ا 2(المهشوفةب ف ي زارجة عن  يا اىيار قائالس 
                                                 

 المهان ن سه.  1(
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بببببببئُة الخبببببببالل الببببببببار أل وصبببببببنعفُت ُ   مفش 
 

 وقُببببببببْدرةف ا   فببببببببول الشَّببببببببب  والببببببببت هفم   
يابية ممرد ة لررهامل عبر ال عل اىنجا ي الرحللي والوصلول حراى يصل الشاعر ةلى بنية ز 

 ةلى المهان وال دة المنشود و وا
 حت ببببببه بلغبببببباف سببببببما     ُيطبببببباُر لهببببببا

 
أل و  ُيْسبببببعفه  لبببببه قفبببببدفم    نبببببا     لبببببه جف

فالشاعر يرلرك حاللة الوصلول الرلي جس لدت حاللة االن صلال واالرصلال المعلوملة فلي أي لان  
ى وصل النبلي ةللى مهلان ال يسلريية أحلداس الوصلول ةليله سلوى َملن ابنام على ابروب حرا 

أِين للللله جللللل  جاللللللهب فدللللد اهر للللى الشللللاعر بال عللللل (بلةللللَت  ليصللللة مشلللل د سللللردي قابللللل 
للمصللداقية والدبوليللة عنللدهب لهللن سللرعان مللا ينر للي  لليا المشلل د السللردي؛ لعللدم ه ايللة مدللدرة 

 ا 1(اس ومهر ياس بدوله ب معب ر  (أحد من وصة الحالة الري بلة ا النبي 
 وقيببببببببل:  ببببببببل  نبببببببببي   نببببببببد ُرْتبفت بببببببب   

 
ببببببُدأل  ببببببدا العببببببرُ  فاْسببببببتفل م     ويببببببا محمَّ

            
لللة فلللي شلللعر الملللدائح النبويلللة عللللى مسلللروى البنلللا   رلللدازلت الحهايلللة ملللة السلللرد وملللة الدصا

لللة والعلللالم الللليي يدد مللله اللللنص الروائللليب  لللي  الشلللعريب فالحهايلللةا  لللي ملللادة الروايلللة والدصا
الحادثة مرويلة برعاقب لا ال منليب والسلردا  لي الدنلاة الرلي ردعب لر الحهايلة ملن زالل لا لررحلول 
ةلللى قصللةب و للو فعللل يدللوم بلله الللراوي اللليي ينللرم الدصللةب ويهشللة مللن زالللله عللن زيارارلله 
الردنيةب ومن المنظور ةلى بنا  ال مان وصوت الراوي وما ةلى يللكب وعمليلة السلرد رلرم ملن 

مروٍي لهب وليا المروي له بالشرورة الدارئ الم رلروب بلل قلد يهلون شزصليةس فلي  راٍو ةلى
ةا ف ي سلرد لوقلائة ماشليةب مرماسلهة ملن حيلس المشلمونب وملؤثار  ة مثالس. أماا الدص  الدص 

ن  جميللة رحللالت النبللي ررشللمن قصللص وحهايللات  2(مللن حيللس يريدللة العللرو ال نياللة  ب وا 
 ابةب والدلدرة واىعجلا ب والمروقلة والعجيلاب وابفدلي والعملوديب وروايات ررميا  بال رادة والم

والحديدي والزياليب فايا هانت  يه مميل ات السلرد فان لا رر ل  ملة مميل ات الشلعر الليي ملن 
د اشللِهب ولعلنللا نشللير  نللا ةللللى  أسللاليبه ال نيللة ررمللي ةلللى ةثللارة فشللول المرلدلللي وم اجئرللِه وا 

                                                 

 ن سه.المهان   1(
ينظلرا المصلليلح السللردي (معجللم المصلليلحات ب جيرالللد بللرناب رللرا عابللد ز نللدارب مراجعللة وردللديما   2(

 .222ما 2003ب 1محمد بريديب المجلا ابعلى للثدافةب الدا رةب ي
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بناي الردازل ابجناسيب ف يا أحمد شلوقي يسلردعي رحللة ابداعية شعرا  المديح النبوي في ر
 ا 1(النبي في  جرره من مهة ةلى المدينة ويشمن ا شعراسب يدول 

 سبْل ُ صببةف الشةبرب  حبولف الغبار  سبائمة  
 

 لبببببببو  مطببببببباردُة المختبببببببار لبببببببم ُتسفبببببببم   
ُعوا  ببا فأل َم سببم    ببل َبصببروا األ ببر الو َّ

 
ببببب  بببببن َُمف  م   ْمبببببسف التسبببببابيح  والقبببببرقنف م 

 و ببببببل تم َّببببببل نسببببببُج العن بببببببوا  لهببببببم 
 

م    بببببْاُا الُ يبببببأ  بببببالُرخف أل والحائ مف   الغببببباأ 
 فبببببببببأدبرواأل ووجبببببببببوي األرض تلعفبببببببببُنهم 

 
ُ م      باطببببببل  مببببببن جبببببب ل  الحببببببل ُمنهفبببببب

ْين  مببببببا سببببببل مفا   لببببببو  يببببببُد ا   بالجببببببارف
 

أل لببببم يقُببببم     و يُنبببب  حببببولف ر ببببن  الببببدين 
نفبببببببببببببا   ا  أل واسبببببببببببببتترا  يبببببببببببببا بجف  تفوارف

 
ببببببببم  و   ببببببببْن يفُ ببببببببم  جنبببببببباُ  ا     ُي ف  مف

فالشلللاعر اعرملللد عللللى السلللرد الدصصلللي للرلللاريُب ةي ندلللل للدلللارئ أحلللداثاس وحهايلللات وظ َ لللت  
لة  نريجة ردازل أجناسيب حيلس أصلبح اللنص الشلعري م يجلاس ملن فنلون مرعلددة أ م لا الدص 

ب  2(ر الج ئيلات" "لما ل ا من ردنيلات الدلص والسلرد والحهلي والحلوار واالسلرةرا  فلي رصلوي
وبثحداس يير مثلوفةب بم يمنة فعٍل زلار ب يزلل  االد لا  والةرابلةب بلالزروو علن العلادةب 
للة (اىسللرا  والمعللراو   رللرربي أحللداث ا وفلل  الجمللل السللرديةب وبنللا   منللي اسللررجاعيب فدصا

قصللىب رررر للا  منيللاس ومهانيللاس بللد س مللن (أسللرى/ للليالسب مللن/ المسللجد الحللرامب ةلللى/ المسللجد اب
ب جللاا السللمواِت وابروب رهللوا العلل   والشللرةب بلللو   (الر للاة ابنبيللا  بللالنبي محمللد 

النبلللي السلللمواِت والعللللىب وصلللوله ةللللى علللر  اللللرحمنب انهشلللاة الزللل ائن لللله ب والشزصلللية 
للة  (الرئيسللة فللي الدصللة  للو (النبللي    والشزصلليات الثانويللة ( ابنبيللا ب والمشللههين بدص 

لللة ( جلللرة النبللي وازربلللا ه فللي يلللار جبلللل ثللور ب فررررلللا أبيلللات  االسللرا  والمعلللراو. للا قص  أ م 
لا فعلل/ حلدس زلاص بلالنبي محملد وصلاحبه  الدصيدة وف  فعلين/ حدثين مرناقشلينب ابوا
و لو ( مللا الرسلابيحب نسللم العنهبللوتب يلد اهلل وح ظلله ل مللاب الرلواري بجنللاح اهلل ب والثللانيا 

                                                 

 .206شوقيا  ديوان  1(
الدصيدة الحديثة "بين بنية الداللة والبنية االجرماعية"ب د. محمد صلابر عبيلدب منشلورات ارحلاد الهر لاا   2(

 .42م ا 2001ب 1العراب دمش ب ي
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لميلاردةب حلول الةلارب للم يدبصلروا ابثلرب اىدبلارب فعل/ حلدس زلاص بثعلدا  النبلي و لو (ا
االن لل ام ب والشزصللية الرئيسللة فللي الدصللة  للم (عدصللبة الشللرك مدابللل النبللي محمللد ب عبللر 

  من اسررجاعيب وبنا  مهانين  ما (الةار/ الجبلب والمياردة/ ال لوات .
 تداخل الشعر مع الخطابة: -3

َيللاب  للل  الشللعرا  322يللدعو ابللن يبايبللا العلللوي ( ةلللى أزللي المعنللى اللييللة اللليي فللي الزد
ب ةالا أن  ال لارابي ( لل  وشلة حلدااس  1(واليي رناوله الشاعر وجعله شعراس "هلان أز لى وأحسلن" 

ل عللللى الرزييللللب والثلللاني  فاصلللالس بلللين الزيلللابين الشلللعري والزيبلللي ملللن حيلللس اعرملللاد ابوا
لللي ونلللوعيب فالزيابلللة  عللللى االقنلللااب ويدلللرا بلللثن  ال لللر  بلللين الشلللعر والزيابلللة  لللو فلللر  هما

رسللللرعمل الردنيللللات اللةويللللة وابسلللللوبية والرزيليللللة الزاصللللة باللةللللة الشللللعريةب لهن  للللا مل مللللة 
باسللرزدام ا بدلللدر ال يحول للا علللن الدللول الزيلللابي ةللللى الدللول الشلللعريب همللا أن  الشلللعر قلللد 

 ا بوجلله أقلللب يسللرزدم بعللو المدومللات اىؤقناعيللة الزاصللة بالزيابللة لهنالله مدليللَ م باسللرزدام
و للليا يعنلللي أ ن ال لللر  الهملللي بلللين الشلللعر والزيابلللة فلللي يريدلللة اسلللرزدام اللةلللة وردنيار لللا 
ابسلوبية يرحول ةلى فلر  نلوعي. وملن  نلا يمهلن أن نشلة حلدوداس بلين ملا  لو شلعري وملا 
 و زيابي على الريم من روسل الزيابي بما  و شعري وروسل الشلعري بملا  لو زيلابي 

 ل  هلان أهثلر دق لة ملن ال لارابي فلي 427ور (محمد الداسمي  أن  ابن سينا (ب ويرى الدهر 2(
معالجة مسثلة ردازل الشعر بالزيابةب ةي يؤه د على ال لار  النلوعي بلين الزيابلة والشلعرب 
فالزيابللة ردللوم أساسللاس عللللى الررللابة المنيدللي لألفهللار الرلللي يحللد د ا العدللل؛ بن للا صلللناعة 

ب همللا أن   3(شللعر يدللوم علللى رللوالي الصللور الرللي يحللد د ا الزيللال رصللديديةب فللي حللين ةن ال
للا اىيدللاا  اللليي يمي لل  الشللعر  للو الللو ن بثشللهاله المزرل للة ويريدرلله فللي اسللرزدام اللةللةب أم 

                                                 

 .126ما 1985عيار الشعرب رحا عبد الع ي  بن ناصر المانةب مهربة الزانجيب الدا رةب   1(
ب 1ي المعاصللرب د. محمللد الداسللميب دار يافللا العلميللة للنشللر والرو يللةب يندللالس عللنا قشللايا الندللد ابدبلل  2(

 .147ا 2010
 .148ينظرا م. نا   3(
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لاس يجعل لا قريبلة أو بعيلدة علن الشلعر فلي يات  الزيابي فيزرص بررريا ابل اظ ررريباس زاصا
 . 1(الوقت 

الرللي شللمن ا شللوقي فللي ن للم البللردةب ندللاي الللدعم الدويللة الرللي رد يللد  مللن العناصللر الزيابيللة
قناعة المرلدي بابفهار الميروحة والرلي ملن شلثن ا رربلي ال هلرب وردلر ا المعنلى الملراد ةللى 
ابي لللان بلللالحجم والبلللرا ين وابدلالللة الرلللي رؤيالللد ورسلللاند ابفهلللار الزيابيلللة ورشلللد االنربلللاهب 

 ا العدللل الزيللابي الممرلل و بالرزييللل الشللعريب يدللول فللي بيريدللة واشللحة وم  ومللةب يسللود
 ا 2(يلك 

سبببب م  واتسببببعا ببببا ا تلببببا دولببببُة اإل   لمَّ
 

بببم     ُح بببم لهببباأل ناف بببد  فبببي الخلبببل أل ُمْرتفس 
ُ لفبببببببببببة    بببببببببببة  ببببببببببببالفقر  نا بببببببببببْا َُمَّ  و لَّمف

 
بببببر  بعبببببد الشَّبببببا   والبببببنةعفم     رْ بببببيف القياص 

ُلونف ب هببببا    ببببم شببببيَّد الُمصببببل ُحونف العببببام 
 

ظفببم     فببي الشَّببْرل  والغببرأ  ُمْل فببا  ببباد  ف الع 
ُمببببوا  أل والتمببببدين  مببببا   أل والعببببدل   للعْلببببم 

 
ببببنف الُحببببُُم     مببببنف اأُلمببببورأل ومببببا شببببدَّوا م 

مْ    ُسببببببْر فْانف مببببببا ففتفُحببببببوا الببببببد ْنيا ل ملَّببببببت ه 
 

بببْن سلسبببالها الشَّبببب م     َوْنهفلُبببوا النَّبببْاسف م 
أل ففْهبب  ببمُ سبباروا  ليهببا ُ ببدفْاةف النَّبباس   يف ب ه 

 
ْيبببببلم وا بببببُح العفظفبببببم     إلبببببه الفببببب    طفر 

ُم الببببدَّْ ُر ُرْ نفببببا ل شببببادف  ببببْدُلُهمُ      يفْهببببد 
 

م    ْسبببببببُ  يفْنهفبببببببد   وحبببببببائط البغبببببببيف إْن تفْلمف
ُعبببوا  أل واْجتفمف  نبببالوا السَّبببعادةف فبببي البببدَّارين 

 
بببببم      لبببببه  مبببببيم  مبببببن الر بببببوان  ُمْقتفس 

 دْ    نبببببف رومبببباأل وق ينبببباأل ومببببا حوتفببببا 
 

م      ببببببل  اليواقيببببببا  فببببببي بغببببببدادف والت ببببببوف
يوانبببببببا  يبببببببدل  بببببببب      وخبببببببلة   ْسبببببببراأل وا 

 
  بببببببوا  لبببببببه َ بببببببر  النيبببببببران  واألُيفبببببببم   

 واْتببببُرْب ر مسببببيسأل إن الُملبببببف مفظهببببُريُ  
 

أل   فبي نه بة  الهبرفم     في نه بة  العبدل 
 داُر الشببببببببرائع  رومببببببببا  لَّمببببببببا ُد  ببببببببرفاْ  

 
ببببببلفم  داُر السَّبببببب م  لهببببببا َْلقفببببببْا يببببببدف    السَّ

 
                                                 

 ينظرا المهان ن سه.  1(
 .209ديوان شوقيا   2(
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 مبببببببا  بببببببار تها بيانبببببببا   نبببببببد ُملتبببببببأم  
 

بببببببم    ْنبببببببدف ُمْختفصف  و  حف فْتهبببببببا ق بببببببا     
 مببببببببن الببببببببدين إدا سببببببببارا  تببببببببائُبهم 

 
 تصببببببببببرَُّفوا ب حببببببببببدود  األرض  والببببببببببت ُخم   

 ويجلسبببببببببون إلبببببببببه  لبببببببببم  ومعرفبببببببببة   
 

 فببببببب  ُيبببببببدانون فبببببببي  قبببببببل  و  ففهفبببببببم   
دحي في اببيات الشعرية والري ررشمن من ابفهار الري رد يد قناعة المرلدي بثسلوا م   

أساليا الزيبة من اا (الحهم النافيب المدلك العظيمب ال رح المبينب ال دي النبويب يري  
ال الحب العلم النافة . هما أن  الشاعر يدديم المدارنات المنيدية/ الزيابية بين دولة اىسالم 

ِه بالحجم وابدلة والبرا ينب فيدارن مثالس ودول اله ر؛ ليشد انرباه المرلدي وي يد من قناعار
 دولة اىسالم
(ال ي دم الد  ر/ العدل  وبين دول اله ر (حائي البةي ةن رلمسهد ين دِم ب ويددام دول اله ر 
يوانهب وررك رعمسيا  مع   اس دولة الزالفة (هل  (دا عنك روما وأثيناب زل  ِهسرى وا 

 الشرائةب ودار السالم .اليواقيت في بةدادب السالم في دار 
ةن   يمنللة العناصللر اىقناعيللة فللي الزيابللة لللم رلللِص وظللائة العناصللر الرزيليللة فللي اببيللات 
الشعريةب هما لم رلِص الةرو (المدصدية  الليي رؤديلهب ريلم عناصلر الرح يل  واالقنلاا الرلي 

لشللللعر رمارسلللل ا الزيابللللة. وقللللد رحللللد س (حللللا م الدريللللاجني  عللللن الوحللللدة المدصللللدية بللللين ا
لللا هلللان عللللم الباليلللة مشلللرمالس عللللى  والزيابلللةب وجعل لللا شلللمن (عللللم الباليلللة  يدلللولا "ولم 
صللناعري الشللعر والزيابللةب وهللان الشللعر والزيابللة يشللررهان فللي مللادري المعللاني وي ررقللان 
بصللورري الرزييللل واىقنللااب وهللان لهلري مللا أن رزيللل وأن ردنللة فللي شللي  مللن الموجللودات 

م ةنسللاني وهللان الدصللد فللي الرزييللل واىقنللاا حمللل الن للوا علللى الممهللن أن يحلليي ب للا عللل
ب وررشلمن مداصلد فلن الزيابلة  1(فعل شي  أو اعرداده أو الرزل لي علن فعلله واعردلاده..." 

فلي الشللعر ةيصللال زبلراس أو فهللرةس مللا لمجموعللة ملن السللامعين علللى نحلٍو مدنللٍة ومللؤث رب فمللن 
مداصد زارجيةا من ا العاملل السياسلي الليي مداصد رهريا فن الزيابة مة جنا الشعرب 

يسللعى لجعللل النلللاا يؤمنللون بديملللة الحهللم االسللالمي الللليي يحدلل  العلللدل وابمللن وال دلللدىب 

                                                 

من للاو البلةلللا  وسلللراو ابدبلللا ب ردلللديم ورحديللل ا محملللد الحبيلللا ابلللن الزوجلللةب دار الةلللرا االسلللالميب   1(
 .20 -19ا 1986ب 3بيروت/ لبنانب ي
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وهللليلك ابلللرا  قيملللة ال روحلللات االسلللالمية وروحيلللد ابملللة رحلللت رايلللة اىسلللالمب وهللليلك وفلللا اس 
الشلاعر فلي النلل ول ورشلحياره النبيللة زدملةس لإلنسلانية جمعلا ب وريبلة   (لشلزص النبلي 

ةللللى واقلللة المسللللمينب ويملللوح م فلللي االسلللرداللب ومواج لللة الةللل اة والمحرللللينب والردليلللل ملللن 
لا المداصلد الدازليلةا  شثن مب وهيلك مناصلحة أ لل الهرلاا ومزلال ي الشلريعة االسلالمية. أم 
ِه من لللا شزصلللية شلللوقي الشلللاعر الوقلللور الللليي ينلللادي بال شللليلةب ورمي للل هد بعللللوا ال ملللةب وحب للل

للحهمللة والبيللانب وميلللِه للوشللوحب وثدافرلله الواسللعة والمرنوعللة الرللي اهرسللب ا مللن نعلليم قصللر 
 الزديوي.

لدد اعرمد شوقي عللى أسلاليا الزيبلة فلي قصليدرهب ليلرمهن ملن ةشلباا عاي رله الصلادقةب 
يات الللللدوافة الدينيللللة والسياسللللية واالجرماعيللللةب وبللللدعم اسلللللوبي مرنللللواب قللللائم علللللى البر نللللة 

م هشلل اس وبيانللاسب فمللن الموج للات الرعبيريللة وابسللاليا البالييللة للزيللااب من للا هثللرة والحجلل
لللدنا روملللاب أثينلللاب بةلللدادب دار السلللالمب دار الشلللرائة "مهلللة"  و(المللللوك  -ةيلللراد ابسلللما  (المد

الرشليدب الملثمونب المعرصلم ب  -ِهسرىب رعمسياب الديصر  و(الملوك ابزيلارا -ابشرارا
لماشللية للم للردا (ارسللعتب مشللتب عل مللتب يدِهللرتب ألدللتب احرللوتب حهللتب وهثللرة ابفعللال/ ا

فوا ب وهليا  سارتب شلارعت  وللجملةا (ع ملواب فرحلواب أن للواب سلارواب نلالواب اجرمعلواب رصلر 
(ي لدمدب رلمسلهد ب وللجملةا (يجلسلونب يدلدانون ب وصليةة ابملرا (دايب  :فعل المشارا الم رد

ب أررك .  زل 
را ين الرللي اعرمللد ا شللوقيب وجللدناه يسللردي مادرلله ومللن أسللاليا الللدعم بللالحجم وابدلللة والبلل

اللةويللللللللللة مللللللللللن آيللللللللللات اللللللللللليهر الحهلللللللللليمب همللللللللللا  للللللللللو مبلللللللللليان فللللللللللي الجللللللللللدول الرللللللللللاليا

 ارية السورة آيات من الدرآن شعريم ردات البيت ال
 78 النسا  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ هم شي دَ 
 7 آل عمران ﴾ۆ ۈ ۈ  ﴿ العلم

 90 النحل ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿ والعدل
 1 ال رح ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ فرحوا الدنيا

 58 النسا  ﴾ې ې ې  ﴿ عدلوا
 23 يونا ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿ البةي
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 تداخل الشعر مع المناظرة: -4

بعد النظر والردقي  الندلدي وجلدنا أن  مصليلح (المعارشلات الشلعرية  يريل لا اسلري ا  اللرد 
ب فللللل (المعارشللللة  جلللل   مللللن مسللللم ا ا يحللللوي ويللللندو اىشللللهالية بردللللديم ابدلللللة والبللللرا ين

(المنللاظرة  ويحروي للا. همللا أن  فللن الزيابللة المرللدازل مللة الشللعر يدرللرا ةلللى حللٍد قريللا مللن 
فلللن (المنلللاظرة ب وقريلللا ملللراة ثانيلللة ملللن فلللن (المنلللافرة ب وبللليات المسلللافة رلرصللل  (الم لللازرة  

لحنيلة والمرمثلل بشلزص بهلي ما؛ من أجل بنا  رصور للدى الدلارئ علن اللدين االسلالمي ا
ب فهانت المناظرة وسليلة ناجعلة فلي  عيا  الشرعية الميلدة له أمام الصدي  والعدوح النبيب وا 
ةزصللاا الحللوار حراللى مللة الزصللومب فعهسللت المدنللاق الحشللاري والثدللافي للللدين اىسللالمي 

عال  مد امله الحنية من ج ةب ولليات الشاعرة من ج ة أدزرىب من أجل ةبرا  قدر النبي وا 
 عبر االسردالل والرنافا.

للل ب للا ةلللى  المنللاظرة  للي "معرفللة بالدواعللد مللن الحللدود واردااب فللي االسللردالل الرللي يروص 
لا محملد ينيملي  لالل  1( ح ظ رأي أو  دمهب سلوا  هلان يللك اللرأي ملن ال دله أو ييلره" ب أم 

فنللي عللام ررةيللر  فيدللرن المنللاظرة بللالحوارب ويسللوق ا مسللاقاس واحللداسب فيدللول عنللها و للو قالللا
أنلواا مشلمونهب ويلرى أنله ملن ابجنلاا ابدبيلة الرلي رَلِد ح فيصلعا رحديلد معالم لا لرمييلل  
مللواين الرالقللي الراريزيللة في للا بللين ابدا. ويللرى أن  مللواين االر للا  بللين فللن الحللوار وفللن 

 مللاب المنلاظرة فلي هون ملا شلرباس ملن الزيابللة بلين شزصلين أو أهثلرب ةالا أن  االزلرالة بين
فللي أن  المنللاظرة يدصللد ب للا شللرح وج رللي نظللر مزرل رللينب أو عللرو صللوررين مرشللادرين 

بيال لا  لة والبر لانب حرالى يلرم ندلو حجلة الزصلم وا  لا (المنلافرة   2(ويلك باسرزدام الحجا ب أما
ف لي أحللد ابنمللاي ابدبيللة الشل ويةب والرللي هللان ل للا دور فلي نشللثة المنللاظرات العربيللةب ومللن 

فلي ابدا العربليب رللك الرلي عدِرفللت أوقلات الحلراب فهلان الشلاعر علادة مللا  صلور المنلافرة
يهون فارساس يلعا دوراس اعالمياس م ما في قبيلرهب يسعى من زالللِه ةللى اللدفاا عن لا بشلعرِه؛ 
للا زللل  نوعللاس مللن الحللوار المنللافري  ويلللك ب جللا  ابعللدا  والللرد علللى شللعر م و جللائ مب مما

للِرَة عنللد ابدبللا  والندللاد بزيللاا الندللائو أو شللعر الندللائوب واللليي رمي لل  ببنيرللِه  واللليي عد

                                                 

 .466ما 2007المددمةب ابن زلدونب دار ال هر لليباعة والنشرب بيروت/ لبنانب   1(
 .206ما 2001ينظرا ابدا المدارنب دار ن شة مصر لليباعة والنشر والرو يةب الدا رةب   2(
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ب والمنلللللافرة مصللللليلح ملللللرادة لالن يلللللاح أو االنحلللللراة أو العلللللدول  1(الحواريلللللة والحجاجيلللللة 
ب وعب لللر عنللله (أدونللليا  دازلللل الشلللعر بوصللل ه فعلللل "يدللليم  2(والزلللر  عنلللد (جلللون هلللو ين  

لهلمللة والشللي ب وبللين االنسللان والعللالمب عالقللات ييللر مع للودة بللين الهلمللة والهلمللةب وبللين ا
فيشلللوا  "المعنلللى" و "الل لللظ" معلللاسب ويشلللوا  الم  لللوم الملللوروس للشلللعر يارلللهد" 
ب والرنلللافر  3(

الرحللاهم فللي الحسللاب وقللال أبللو عبيللدة المنللافرةا أن ي رزللر الللرجالِن هلللح واحللٍد من مللا علللى 
َة ملة علامِر بلن اليح يلل حلين رنلافرا صاحبِهب ثم  يدحه ما بين ملا رجلالسب ه علِل علدملة بلن عدالثل

ةلللى َ للِرِم بللن قديبللَة ال لل  اريب وفي مللا يدللول ابعشللى يمللدح عللامر بللن اليح يللل ويحمللل علللى 
 ا 4(علدمة بن عدالثِة 

بببببببعر  فم بببببببْه فيُ مبببببببا  قبببببببد ُقلبببببببُا ش 
 

 وا تببببببببببببببببر ف المنفببببببببببببببببوُر للنببببببببببببببببافر   
عالقلة وييلدة بالمنلافرة أماا الم ازرة/ ال زرب ف ي يرو من ابيلراو الشلعريةب والليي لله  

فللي بنيللة الدصللائد المدحيللةب فالشللاعر ي رزللر بللالنبي الهللريم وبشللجاعره وفصللاحره وشللمائلِه 
لديللةب فالشللاعر يربللا ى بممدوحللِهب وبالرللالي فالم للازرة رعلل ا  الزيللاا المنللاظري  الَزلديللة والزد

سلاليا الحجلاو وردعمهد سلوا  بم لردات قرآنيلة أو أسلاليا زيابيلة (ةنشلائية أو زبريلة  أو بث
 والمجادلة.

ةنا قصليدة الملديح النبللوي  لي فللي الحديدلة عبللارة علن منللاظرة شلعرية م ررشللة بلين الشللاعر 
ب وندول م ررشلة؛ بن لا ردلوم بالحجلاو فلي ارجلاه واحلدب ةالا ةن  الشلاعر  (وزصوم النبي 

يشللللة علللللى لسللللان الزصللللوم أسللللئلة م ررشللللة واعرراشللللات يرللللولاى الشللللاعر ندشلللل ا شللللعراسب 
 يريدة حجاجية رميل ةلى الرثثير واىفحام واىقناا.وب

                                                 

ينظللرا الحجللاو فلللي شللعر الندللائوب دراسلللة نصللياة لجريلللر وال للر د ب شللامة مهلللليب دار ملليم للنشلللرب   1(
 .19ا 2010ب 1لج ائرب يا
ب 1ينظرا بنية اللةة الشعريةب ررا محمد الولي ومحمد العملريب دار روبدلال للنشلرب اللدار البيشلا ب ي  2(

 .9ما 1986
 .52ما 1989ب 2مب ي1985ب 1الشعرية العربيةب دار اردااب بيروتب ي  3(
ددلللينب دار ال دايلللة/ لبنلللانب ينظلللرا رلللاو العلللروا فلللي جلللوا ر الدلللامواب لل بيلللديب مجموعلللة ملللن المح  4(

ب وينظلللرا ديلللوان ابعشلللى الهبيلللر (ميملللون بلللن قللليا ب شلللرح ورعليللل  د. محملللد 270/ ص14ما و1967
 .143حسينب الناشرا مهربة ارداا بالجماي ت ا 



 
 م2019/هـ1440                                 (                        78العدد ) –                        

 

 
185 

وال يهلاد يزللو بيلٍت شلعرٍي ملن قصلائد الملديح النبلوي ةالا ويحلوي فلي مشلمونه فزلراس بللالنبي 
ب واللليي يدعنينللا  نللا ةبللرا  الرللدازل بللين اببيللات الشللعرية وفللن المنللاظرة والرللي ال  (محمللد 

 ا 1(شوقي في (ن م البردة   رن صل عن الم ازرة أو المنافرة فمثالس يدول
ْيرفُتهبببا   فببب  تسبببْل  بببن قبببري    يببب  حف

 
 و يببببب  ُنْفرفُتهبببببا فبببببي السبببببهل  والعفلبببببم   

بببببم   تسبببببا لوا  بببببن  ظبببببيم  قبببببد َلبببببمَّ ب ه 
 

بببببببه المشببببببببايخف والولببببببببدانف ببببببببباللَّمم     رمف
لا (فال رسلي    ييلا الشاعر يلبين مجا يين لةرو ةقامة الحجة على المزاَياب ابو 

هية َحييَررد ا؟ ب والثانيا (وهية ند يَررد ا في الس ِل والَعلِم؟ ب النحياي شثن  عن قري ٍ 
قري  في الجا ليةب وال زر بمجي  اىسالم بعد يلكب من أجِل ةقامة محاورة بينهد وبين 
المرلديب من زالل ةيراد صيةة زبرية ررشمن اسر  اماس ورد من المدعاروب ثم أجاا 

رساؤل اليي يحمل ص ة االن عاو من ه ار قري  اليين رسا لوا الشاعر بن سه عن  يا ال
عن  يا الشثن العظيمب و يا أسلوا من أساليا المناظرةب ثم  ررابة الشاعر في ةقامة 

 ا 2(رحاور بثسلوا حجاجي رعارشي في قولِه 
 يببببا جبببببا لين  لببببه الهببببباد  ود وتببببب   

 
  ببببل تجهلببببونف م ببببان الصببببادل  العفلفببببم   

 ا 3(ةزباري مباشر ويير مزرصرب ويرمي   بالوشوح والدقاة يدول فيِه  ثم  يثري أسلوا 
ببببببغفر    لقَّبتمببببببوُي َمببببببينف القببببببوم  فببببببي ص 

 
 ومبببببببا األمبببببببيُن  لبببببببه قبببببببول  ب ُمبببببببتَّهفم   

أل وفبببببالف األنبيبببببا فأل ف بببببم   فبببببال الببببببدورف
 

ظفببم    ببْن    ببْن ُحْسببن  وم  ْلببل  م   بببالُخْلل  والخف
ل يوج له ةللي م بلل( ل  الرلي ر يلد الرصلدي  ليبلين يجيا الشاعر مرة أدزرى عن رساؤله بسلؤا 

شللافة (مللا النافيللة العاملللة عمللل للليا  مللن م معرفللة النبللي اللليي نعرلله بللل(الصاد  الَعَلِمللي ب وا 
ح َمني  و النبي .  أفادت بيان شثن النبي ببيت ي س ر ويوشا

 يدولا ويع ا  شوقي قصيدرهد بنشيد المولد النبوي م ازراس الشر  والةرا بمجيئِه ةي
 سفببببببببرفْا بشببببببببائ ُر بالهبببببببباد  ومولببببببببدي  

 
فببي الشببرل  والغببرأ  مفسببرا النببور فببي  

 الُظلفبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم  
 

                                                 

 .204ديوان شوقيا   1(
 .204ديوان شوقيا   2(
 المهان ن سه.  3(
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ثلم  ينلاظر شللوقي وينلافر الداصلي والللداني ملن الزصللوم (اليلايين ملن عللرٍاب والبلايين مللن 
عجِم ب عن يري  أسلوا المناظرة الدائم على يهر الدليل ةثر الدليل ةماا فلي ةبلدا  محاسلن 

 ا 1(مساوئ الزصمب يدول الممدوح أو 
 تخطَّففببببْا ُمهفببببجف الطببببايين مببببن  ببببرأ  

 
بببببم     وطيَّببببرفْا َنفُببببسف الببببببايينف مببببن  فجف

 ريعفبببْا لهبببا ُشبببرفُ  اإليبببوانأل فانصبببد اْ  
 

بْن صبدمة القُبُدم     من صدمة  الحلةأل   م 
وجلللهد ثلللم  يعدلللد الشلللاعر مناظرارلللِه لجلللواا مسررشلللٍد أو رنبيلللِه يافلللٍل أو للللدفِة زلللايٍئب وربيللليِن  

زيئِه لهد  ليرجة عنهد  ةلى الح ؛ بن  الشاعر يعردد أن   نلاك ةشلهاالت مرعلددة بينلهد وبلين 
المعارشللين فللي الللرؤى المي بيللة وال هريللةب محللاوالس ةيجللاد منللاظرة ناجعللة قائمللة علللى البحللس 

ي الحدائ  عبر االسردالل المنيديب ةي يدول في يلك   ا 2(وردصا
ببببه    تمبببببر  ب هبببببم َتيبببباف والنببببباُس ففْو ف

 
أل قببببد  ببببامف فببببي صببببنم     إ    لببببه صببببنم 

رةم    واألرُض مملبببببببببو ةم جبببببببببورا أل ُمسبببببببببخَّ
 

 ل ببببببلة طاييببببببة  فببببببي الخْلببببببل  ُمحببببببتف م   
 ُمسفبببببْيُطر الفُبببببْرس  يبغبببببي فبببببي ر يَّت ببببب    

 
ببببم    ببببُر الببببرومف فببببي   ْبببببر  َصببببم   ف  وقيصف

 ُيعببببببببببدةبان  بببببببببببادف ا   فببببببببببي ُشبببببببببببف    
 

ياف ببببببببببالغفنف    م  ويبببببببببدبفحان   مبببببببببا  بببببببببحَّ
بببببببعف ه م   والخلبببببببُل يفْفت بببببببُب َْقبببببببوا م بأ ف

 
أل َو  بببببالحوا  ببببببالبلفم      اللَّيبببببب  ببببببالبفْهم 

فمهونللات البنيللة الحواريللة بائنللة فللي الزيللاا الشللعريب من للا المللن م االسللرداللي الدللائم علللى  
البر للان والحجللاوب وهلليا ارليللة الزيابيللة الدائمللة علللى العللرو واالعرللراوب باىشللافة ةلللى 

 المعرفية الدائمة على النظر والمناظرة الدريبة ال ادئة.البنية 
فملن ابل للاظ الداللة علللى  شاشلة موقللة المعارشللينب فدبلل البعثللة (النلاا فوشللىب يعبللدون 
ابصنامب وابرو مملو ة جوراس ويةاةب ال را بدةلاةب واللروم عدمليب وهال ملا يدعلي بان العبلاد 

ليب قلائم عللى الحلوار الرشلبي ي والسلرد بالشدَبه ب  ثم  يزررم الشاعر ببيٍت شلع رٍي هشلا ٍد نصا
 المش ديا

                                                 

 ن سه.المهان   1(
 .204ديوان شوقيا   2(
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بببببببعف ه م  والخلبببببببُل يفْفت بببببببُب َْقبببببببوا م بأ ف
 

أل َو  بببببالحوا  ببببببالبلفم      اللَّيبببببب  ببببببالبفْهم 
 تداخل الشعر مع الرسالة: -5 

لل واحلدب ويدلال رراسلل  الرسالة في أصل اللةة الهالم اليي أدرِسَل ةلى الةيرب والرسلالة والررسا
ب والرسلالة ملن ابجنلاا ابدبيلة ابساسليةب وردعلر ة بثنا لا  1(دوم أرسل بعش م ةلى بعو ال

"نمللي مللن الهرابللة يشللبه بعللو جوانبللِه نمللي الهرابللة ابدبيللة ر للدة ةلللى ةبللال  شللزٍصب أو 
ب ولعلانا نشير ةللى (الرسلالة  2(أشزاص نوعاس معيناس من ال هر المصحوا بنوا من االن عال 

ي ردعللر ة بان  للا "قصلليدة ينظم للا الشللاعر علللى شللهل زيللاا فللي أي موشللوا" الشللعرية  والرلل
ب مللن بنياللات أفهللارِه ومشللاعرِه وعواي للِهب والمللراد من للا ةيصللال أفهللارِه ةلللى مرلللٍ  مدصللود  3(

 ويرٍو معيان.
يردازل الشعر مة الرسالة ورسم ى (الرسالة الشعرية ب "فدد يدهابد الشاعر رجربلة ردرشلي أن 

للا هللان ربلللص زيا ل الدصلليدة ةلللى رسللالةب ولما بللاس ةلللى مرلللٍ  معلليٍن مدصللودب  نللا معبللر لررحللوا
شللهل الرسللالة مرربيللاس برداليللد شللهلية معيانللة  للي مللا يهثللة المددمللة مللن رحياللةب ومللا يلر مللهد 
الزيلللاا ملللن شلللمير المزايلللاب وملللا يشللليلةد بلللِه اللللنص ملللن م ملللة ررلللراوح بلللين اىقنلللاا 

ب مللن الدللول  4(شللمن  لليه الزصللائص يمهللن أن ردعللد رسللالة والرللثثير...ب فللان  هللل قصلليدة رر
 الساب  يمهن االسرنراو بثن  السمات العامة للرسالة الشعرية  يا

 زياا موجه لمرلٍ  أو مدصود معين. -َ 

 يلر م فيه الشاعر بشمير المزايا. -أ 

 ر دة الدصيدة ةلى االقناا والرثثير. -ج 

                                                 

 لسان العراا مادة (رسل . ينظرا  1(
ينظللرا معجللم المصلليلحات ابدبيللةب ةبللرا يم فرحلليب المؤسسللة العربيللة للناشللرين المرحللدين الرعاشللدية   2(

 .169ا 1986العماليةب ص اقا/ روناب 
 .100معجم المصيلحات العربية في اللةة وابداا   3(
رللدازل ابنللواا ابدبيللة فللي الدصلليدة  رللدازل ابجنللاا فللي الدصلليدةب عبللدالملك بمنجلللب شللمنا مللؤرمر  4(

مب قسللم اللةللة العربيللة وآداب للا/ 2008رمللو   24للل 22العربيللةب أعمللال المللؤرمر الندللدي الللدولي الثللاني عشللر 
 .905/ ص1ما  مم2009ب 1جامعة اليرموكب عالم الهرا الحديسب ةربد/ ابردنب ي
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يلللِب م اليلللوال بشللليٍ  ملللن  لللل  "أن  أهثلللر الزيبلللا  ال يرمث  255يهلللر الجلللاحظ ( للللون فلللي زد
ب ولعلل  أبلن يبايبلا العللوي  1(الشعرب وال يرهر  ونله فلي الرسلائل ةالا أن رهلون ةللى الزل لا " 

ن وجللَد المعنللى 322( ل َمللني دعللا صللراحة ةلللى ربللي الشللعر بالرسللائلب حيللس قللالا "وا   للل  أوا
َيلِا والرسلائِل واب مثلالب فرناوللهد وجعللهد شلعراس هلان اللييَة في المنثوِر من الهالمب وفي الزد

للللة المصللللوييِن فيعيللللدد  أز للللى وأحسللللنب ويهللللوند يلللللَك هالصللللائِص اللللليي يدلللليياد الللللي  َا وال ش 
ب همللا اسرشلل د بدللول العرللابيا "ِبحللل  معدللود الهللالم   2(صللياير ما بثحسللِن ممللا هانللا عليللِه" 

" معيللار (قصلليدة الرسللالة   للي  ب ةالا أن   3( فالش للعر رسللائل معدللودةب والرسللائلد شللعر  محلللول 
صلللل ة اىرسللللال الحديدلللليب واىرسللللال يرهللللئ علللللى ثالثللللة أيللللراة  للللي (الرسللللالةب والمرِسلللللب 
والمرَسللل ةليلله ب ومللة  لليه ابيللراة المرشلله ل مللن زالل للا قصللائد المللديح النبللوي ال بللد  مللن 

  يللر   رللوفر (الحللدس  اللليي أداى ةلللى وجود للاب هدصلليدة (البللردة ب والرللي أرسللل ا (هعللا بللن
للمرَسل ةليه (النبي محمد عليه الصلالة والسلالم ب قصلد االعرليار واالسلرعياة الدلائم عللى 
اىقناا الدائم على ابدلاة والبرا ينب مسرعمالس في لا أدوات حجاجيلة واسلرداللية ومنيديلة ملن 

 أجل الرثثير واالقناا ي نياس ووجدانياس.
 أم ا قصيدة (ن م البردة  فيهونا

 

 
ل مشللمون رسللالي يهمللن فللي مددمللة الدصلليدة (الة ليللة  والرللي رصللد في للا (معانارللِه مللة  فللثو 

 ا 4(صاحبرِه  يدول في ا 

                                                 

ب 2انجي بمصلرب ومهربلة المثنلى ببةلدادب يالبيان والربيينب رلحا عبلد السلالم محملد  لارونب مهربلة الزل  1(
 .7/ 2ما 1960

 .126عيار الشعرا   2(
 .127م. نا   3(
 .201ديوان شوقيا   4(

 المرسفل إلي 
 س مية()األمة اإل

 الرسالة
 )نهج البردة(

 

 لالُمرس  
 )َحمد شوقي(
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 يبببا  ئ مبببي فبببي  بببواُي ب والهبببوا قبببدفرم 
 

 لببببو شببببفَّبف الوْجببببُد لببببم تْعببببدل ولببببم تلفببببم   
 لقببببببببد َنفْلتُبببببببببف َُُدنببببببببا  ييببببببببر وا يببببببببة   

 
ببببببمفم     ورأَّ منتصببببببا  والقلببببببُأ فببببببي صف

   دْقبباف الهببوا َبببدا  يبا نببا س الطببر     
 

 َْسهراف ُم نابف في حفبظ  الهبواأل فبنم   
 َفبببببديبف َلفبببببا أل و  قلبببببو الخيبببببالف ف بببببدا   

 
ببببببْن َيببببببراُي بببببببال رم     َيببببببرابف بالبخببببببل  مف

ثم  يرسلد رسالة أدزرى ةلى (اليات الشاعرة  يحي ر ا من  وى الن ا وينصح ا بلية؛  
البايلب فيحثح ا على الرمسحك بابزال  الحميدة بن  ا  ي الري ردةري االنسان ورد يان له 

 ا 1(والص ات الجميلة يدول في ا 
 يببببا نفببببُسأل دنيبببباب  ُتخفببببي  ببببلَّ ُمب يببببة  

 
ببببببم    ن بببببببدا لببببببب  منهببببببا ُحسببببببُن ُمبتس   وا 

بببببح اْ   بببببي بتقبببببواب  فا بببببا   لَّمبببببا  ف  ُف َّ
 

  مبببببببا ُيفبببببببض  َدا الرقشبببببببا   ببببببببال َّرفم   
 بببةم مخطوبببةم بببب منببُد  ببان النبباُس بببب خاط 

 
ببببلأل ولببببم تفببببئم    ل  الببببدَّ ر  لببببم ُتْرم   مببببن َو 

مبببباُنأل ويبقببببه مببببن إسببببا ت ها   يففنببببه الَُّ
 

 جببببببْر م ببببببب دم يب ببببببي منبببببب  فببببببي األدم 
 يببببببا ويلتبببببباُي لنفسببببببي  را فهببببببا ودف ببببببا 

 
ببببة  اللَّمببببم    ببببُح   فببببي ُمبي َّ  ُمسببببودَُّة الص 

سلللاا ةصلللالح ويبعلللس الشلللاعر رسلللالة أزلللرى فلللي (الحهملللة وابزلللال   لمجرمعلللِهب ةي يلللرى أ 
اىنسللان يرجللة ةلللى النللواة ابسللاا و للي (ابزللال   فللان َصلللدَحتي َصلللدَح هللل شللي ب وردعللدح 
رسلللالٍة شلللعريٍة بحلللد  يار لللاب فالمرِسلللل (أحملللد شلللوقي  والرسلللالة (اصلللالحية حهميلللة أزالقيلللة  

 ا 2(والمرَسل ةليِه (المجرمة المسلم  يدول في ا 
ُعبببببببب ُ   صبببببببب ُ  َمببببببببر بف لألخبببببببب ل  مرج 

 
 م الببببببببنفسف ببببببببباألخ ل  تسببببببببتقم  فقببببببببوة  

 والبببنفُس مبببن خير بببا فبببي خيبببر   افيبببة   
 

ببببم    خ  ْرتفببببع  وف  والببببنفُس مببببن شببببرة ا فببببي مف
 تطغبببببي إدا ُم ةنفبببببْا مبببببن لبببببدَّة  و بببببوا   

 
بببْا  لبببه الش ببب فم       طفْغبببيف الجيببباد  إدا   َّ

 

                                                 

 .202م. نا   1(
 .203م. نا   2(
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  (الرسللول ثلم  نجللد الشلاعر يبعللس رسلالة شللعرية أدزلرى ةلللى المشلرهين اللليين يلد عون بللثن  
بدِعلللَس للةللل و والدرلللال ال أهثلللرب فرسلللالة الشلللاعر رحملللل فلللي ييار لللاب ردااس عللللى  للليا االر لللام 
والمةالية اللئيمةب عن يري  رفلة االشلرباه وعبلر االسلردالل المنيدلي والشلرعيب فديلام أملر 

يلدةب الج اد من أجِل رد  االعردا  على المسلمين وأملوال م وأويلان مب واللدفاا علن حريلة العد
ن ملللا قلللام عللللى االقنلللاا بالبر لللان الدلللاية  معللل   اس حديدلللة أن  اىسلللالم للللم َيددلللمي عللللى السللليةب وا 

 ا 1(والدليل السايةب يدول في رسالره الشعرية رلك 
أل ورْسببببُل ا   مببببا ُبع  ُببببوا واف ببببُف  قببببالوا: يف

 
أل و  جبببببباُ وا لسببببببفب  دفم     لقتببببببل  نفببببببس 

أل وسفسبببببطةم   أل وت بببببليُل َحببببب م   جهبببببلم
 

 حببببباف بالسبببببي   بعبببببدف الفبببببتح  ببببببالقلم  ففت 
ببببا َتببببه لبببببف  فببببوا   ببببل  د  حسفببببأ     لم 

 
ببببببببم     ت فَّببببببببلف السببببببببيُ  بالجهَّببببببببال  والعفمف

بببببْقاف ب ببببب      والشَّبببببر  إْن تفْلقفبببببُ  ببببببالخير    
 

بببببببم    س  ن تفْلقفبببببببُ  بالشَّبببببببرة يفْنحف بببببببا أل وا   ُدْر ف
بللثن  ديللن عيسللى ابللن مللريم  ثاللم  يددلليم الشللاعر الحجللة علللى المشللرهين عبللر اسللردعا  الرللاريُب 

لللظ بالبدلللا  والن لللوي ةالا (الم سللليحية  ريلللَم دعور لللا ةللللى الللللين والسلللالم وملللة يللللك ف لللي للللم ردحي
ن  اربللاا عيسللى  للا المسلللمون  ر نانللوا فللي أدوات الحللرا  (بالسللية والدللو ةب وا  والللدمارب أما

للى يللك  يدشلير بدوللِه فلي يات فلم يسرعملوا من ابسلحة ةالا ما ردرشيِه الشلرورة الدصلوى وا 
 المهانا

ببببل المسببببيحيَّةف الغببببرَّا :  ببببم شفبببببر بفاْ   سف
 

بببباأ  مببببن شببببهواا  الظببببالم  الغفل ببببم     بالصَّ
يهببببباأل ويوسبببببُعها  أل يود   طريبببببدةم الشبببببربف

 
ببببدفم     فببببي  ببببلة حببببين  ق تببببا   سبببباطعف الحف

 لبببببببو  ُحمببببببباةم لهبببببببا  بَّبببببببوا ل ُنصبببببببرت ها 
 

م     بالسَّبببي    مبببا انتفعبببْا ببببالرفل  والبببر حف
 و وب وأح انهد  مواجعهد  في ا ويشرهيب رب هد  في ا يناجي شعرية رسالة يدرِسل الشاعر وأزيراس  

قة أم رهد  يرى  ا 2(في ا  يدولب مسرشعة وشعبهد ب مح وناس  ووينهد ب ومشر رة مم  
أل  ب بببببْا شبببببُعوأم مبببببن منيَّتهبببببا  يبببببا رأة

 
 واسببببببتيقظْا َمببببببمم مببببببن رْقببببببدة  العببببببدفم   

 

                                                 

 .207ديوان شوقيا   1(
 .211م. نا   2(
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أل وملببببببم   َنببببباف مال ببببب ُ  سبببببْعدمأل ونْحبببببسم
 

ببببببْن ن قفببببببم    ببببببْن ن عفببببببم فيبببببب أل وم   تُببببببديُل م 
 َرا  ق بببببببببباوبف فينببببببببببا رَْ ف ح متبببببببببب    

 
بببببببف مببببببن قبببببباض  ومنببببببتقم     َْ ببببببر ْم بوجه 

 فببببالُطْ  ألجببببل  رسببببول  العببببالمينف ب نفببببا 
 

ْسببببببببففا أل و  ُتسفببببببببم    ببببببببُ  خف ُ ْد قومف  و  تفبببببببب
أل َْحسفببببْناف بفببببْد ف المسببببلمين ببببب      يببببا رأة

 
 أل ومببببنفْح ُحْسببببنف ُمْختفببببتفم  ففببببتمةْم الفْ ببببلف  

مجموعللة رسللائلِه المبثوثللة شللمناس فللي  فللي الشللاعر روظيللة أ ميللة رمامللاس  الللنص مرلدللي يللدرك 
ييللللاِت (ن للللم البللللردة ب مداصللللد ونوايللللا المللللرهل م الظللللا رة والباينللللة عبللللر الرنللللوا ابسلللللوبي 

الرسلائل الشلعرية  والمبررات اللةوية المزرل ةب فيلدرك الدلارئ رماملاس أ ميلة أسللوا النلدا  فلي
اليي يسرزدمهد الشاعر نحو المزاَيا ملن أجلل روجي لِه ورنبي لِه مثلل (يلا الئملي فلي  لواهب 
ب يللا نللاعا اليللرة... ب وهلليلك زللرو اسلللوا النللدا  ةلللى معنللى الللدعا  المزلللوي  يللا ن للاد
ب يللا را  أحسلللنَت... فللرم م ب والرسلللالة موج  لللة  مللن ج لللٍة أدنللى ةللللى ج للل ٍة بالرسللالة (يلللا را 

أعلى (اهلل ل جل  جاللهد ل ب هما ورد اسلوا الندا  ي يد معنلى الرحليير والرنبيله فلي (يلا ويلرلاهد 
 لن سي .

ر اسلوا اليلا في فشا  قصيدة الرسالة مراراس ورهراراسب لهن فيملا يزلص (الرسلالة  هما رهر 
للب ملة ةظ لار ال  يبلة هلل واحرراملِه الشعرية  وردت صيص انشلائية يلبيلة رد يلد اىلحلاح والروسح

هبللارِه الشللديد (َفللرم م ال شللَلب ومللَنحي  للنَ  وربجيلللِه وا  سي رَللَرِمب فللالية بجللل رسللول العللالمين  حد مدزي
ِرمي  بوجِ َك ب هما ورد أسلوا ابمر اليي يد يد الحلس وااللرل امب ويللا الحديدلةب مثللا  ِبَناب أهي

م ا للللن ا بلللابزالِ ... ب ونلللراهد يلللردة (َسلللل المسللليحية الةلللر ا ب  بحلللوا لنصلللرر ا بالسللليةب فدلللوا
أسلوا ابمر  ياب بزياا مباشر وبثشهال مزرل لة يدعل    ملن زيابيلة الشلعر فلي الرسلائل 
الشعريةب وال سيما فلي الرسلائل يات المنحلى اللدفاعي؛ ال رماملِه بعلرو الحاللةب واسلردعا  

لمرلدللي وا  الللة المرلدللي للمشللارهة الجماعيللةب ويلللك بثسلللوا روهيللدي مللن أجللل ردويللة ي للن ا
مايلللة الشلللب ات عنللله عبلللر ر عيلللل اسللللوا الن لللي والن للليب الللليي يد يلللد  الشلللهوك ملللن حوللللِه وا 
دحللو ال هللرة عبللر ةثارر للا ور نيللد اب مثللَلا (ال يقللَت ال للوىب لللم ردرَمللِلب ولللم رللِئِمب وال جللا وا 

 ي لن فلي لرليل ومناقشلة جديلدة صلورة رسلم لس ِك َدِمب وال َرِ د قومهد زس اس وال رِسِم ب محاوالس 
االسللللالمب بيريدللللة  شللللد الرحريشللللي رسللللاؤلهِ  رد   وعبللللرب المنصللللة وييللللر المةلللللوي المرلدللللي
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؟ب قللالوا َيللَ وَت؟ ب  بحجاجيلة ومنيديللة فللي آٍن معللاس  مثلللا (َسللل المسلليحية الةللر ا ب هللم َشللِرَبتي
 ب ملة ر ايلد حشلو والَعَملمِ  بالج  لالِ  السليةد  ره  للَ   حَسٍا لل وجوابهد لل يي هلح  ع واس  لكَ  أرى لماا

البيت باليبا  مثلا (ال نا / البدا ب مبهية/ مدبرسِمب مسوداة/ مبيشةب زيرد لا/ شلرح اب عافيلة/ 
 مررٍة وزِمب السية/ الدلمب اسريدظت/ رقدتب سعد / نحا  .

يا ما عددنا ةلى المعجم اللةوي للشلاعر فلي (رسلائله الشلعرية ب نجلده يسلرزدم مصليلحات  وا 
معرفيلللة مزرل لللة ملللن حيلللس مرجعير لللاب لهنا لللا مرهامللللة فلللي مجاالر لللا  وم لللا يم ملللن حدلللول

وأ لللللداف اب ومن لللللا مصللللليلحات دينيلللللة فلللللي الةاللللللاب و لللللي أوسلللللة مملللللا ردعلللللدب ةللللللى جانلللللا 
مصيلحات منيديةب رد يد رع ي  مبدأ االسردالل والحجاوب من اا (ةز لا ب اسلردامةب رمهلينب 

ر... ب ةلللى جانللا  لليا فللان  شللوقي حللينب سللايةب الللرأيب االسللرظ ارب االسللرياعةب ابزبللا
يسلللردي مصللليلحات ن سللليةب دالللللة عللللى عمللل  رجربرلللِه ومعانارلللِه العميدلللةب مثللللا (اللللن اب 
ابزللللال ب الزيللللرب الشللللرب مررللللةب لللللياةب  للللوىب الع للللوب الشللللي ب الشلللل وةب الرفلللل ب السللللعادةب 

 الح ن.... .
 نتائج البحب

 ة النثرية المردازلة مة فرشت ابيديولوجيا سيور ا على بالية ابجناا ابدبي
الشعرب فوجا ر ا ةلى زدمة المداصد الدينية وال هرية والعدديةب وبالرالي أد ت ةلى 

 وظي ة ةقناعية ورثثيرية بار ة؛ لما اقرشرهد يبيعة قصائد المديح النبوي.

  رميا ت المدائح النبوية عموماس بثنا ا أداة زيابية روس ل ب ا الشعرا  لرحدي  أواالسا
اصل فع ال مة المرلدين من أجِل اقناع م بجملة من المشامين المدصودةب فبارت رو 

هج   من مشروا ثدافي جمعي ال يندية عن الدصدية والرثثارية. وثانياسا أن  ا أصبحت 
مدياساس رنافسياس بين االدبا  من أجِل رحدي  أيراو دفاعية ورثثيرية ورداولية معاس. 

مث لت موج  ات بنسا  عددية وفهرية رصدرد عن أصحاب ا مر دين وثالثاسا أ ن  المدائح 
 على مشامين ا ونوعية اشرةال ا وقصدير ا ىقناا الدراا ب لهن بيرٍ  مزرل ٍة ومرباينة.

  الردازل الشعري مة السير ييري أوجَد صوراس جديدةس ومعبرةس عن صدِ  وحديدة
نيرهد وألدابهد وص ارهد وبيوالرهد بشهل صاحا السيرة العيرةب ةي أورد الشاعر أسمهد وه
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صريح ومشمرب و يه الصور أينت ال شا  الشعري بمعاني عميدة الةور 
 وبمشاميٍن مرنوعة ومردازلة.

  ويارهد الردازل الشعري مة الدصصي أينى الدصيدة عبر اب منة وابمهنة وابحداس
باليات رحلة (اىسرا  والحوار والسرد والدص ياَت اببعاد الواقعية وال نرا ية و 

والمعراو  بر اصيل ا الهلية والج ئيةب والري ندِدَلتي للدارئ عبر الم يم ال ني لألجناا 
 ابدبية (السيرةب والدصةب والزيبةب والمناظرةب والرسالة .

   ونحن ندرأ بريوٍ  رام اببيات الري يردازل في ا الشعر مة الزيابةب نسرشعر أن
يرِه  الري رشيرم في الدلا ورروارد في الي ن نريجة دوافة شوقي يعرمد على (زوا

 مرنوعة؛ ويلك حينما ال يعرمد في أسلوبه على أدل ة وبرا ين ِليدعم ب ا أفهارهد.

  ل الشعر مة فن المناظرة أباح للشاعر اسردعا  فنون وأيراو مرنوعة من اا ردازد
ن ال جا ب وفن الرثا ب وفن (فن الزيابةب وفن الحوارب وفن اىقنااب وفن المدحب وف

 الحهمة والمثلب باىشافة ةلى الدعا  واالبر ال .

  امر و الدول الشعري في قصيدة "ن م البردة" (الواقعي بال نرا يب والعاي ي بالعدليب
والشزصي بالجمعيب والهم ي بالهي يب واىزباري باىقناعيب والشعري بالنثريب 

البر انيب والروافدي بالمدعارشيب والحواري بالمدَناظريب واىنشائي باليلبيب واىداعائي ب
ِشي باىعرراشي .  والَعري
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The Phenomenon of Ecclesiastical Interference in the 

Prophetic Prophets - Al - Barda 's Approach to Ahmad 

Shawki' s Model 

Dr.Hussain Abdullateef  Abdullah 

Abstract 

This research highlights the phenomenon of variant 

interference in prophecy  praise, taking Ahmad Shawki's verse 

(Nahj Al Burda) as application field for this phenomenon. They 

made a stop by it, studied and analyzed it carefully, showing up 

the value and beauty of literary variant interference in form and 

content. This occurred through breaking rules and strict 

standards of variations to reach mixture and combination, 

which reflexed on prophecy praise verse, researching the task 

of Prophet (Gpu). 

The research contents of his numerous characteristics, 

great achievements, mixing them which poet's sufferings and 

era's expectations. All these had been included in verse by the 

poet, but they contain standards of life account, verse, speech, 

dialogue and message for achieving (New production) through 

free flexibility (rewriting) and through simulation, which is 

called (poem objections).  

 

 

  


