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 المقدمة

علم اإلنسان ما لم يعلم. والصالة والسالم على الهادي  ،بسم هللا األكرم الذي علم بالقلم

له الغر آوعلى  ،وسيد األنبياء والمرسلينر خلق هللا أجمعين األمين محمد بن عبد هللا خي

 : وبعد   ،الميامين وأصحابه الطيبين ومن دعا بدعواهم إلى يوم الدين 

ً يحتل الشعر الديني اإلسالمي مساحة واسعة في الشعر العربي      وربما  ،قديماً وحديثا

ه وسلم بالقياس الهللا عليه و كان من أهم أنواع ذلك الشعر الديني شعر مديح الرسول صلى

إلى األنواع األخرى من الشعر الديني اإلسالمي كالشعر العقيدي وشعر التصوف وشعر 

تناول شخصية الرسول األكرم الجهاد. وقد تجلى لنا عبر العصور األدبية المختلفة شعٌر 

؛ ض فيهعليه الصالة والسالم ابتداًء من العصر اإلسالمي حتى العصر الحديث الذي أفا

 ً لهذا ولألسباب آتية الذكر كان اختيار هذا الموضوع مادة  ؛لذا كان هذا الميدان ثراً وغنيا

 للدراسة: 

ــ إن الشعر العربي الحديث عامة وفي العراق خاصة ً استلهم التراث العربي  1

تستلهم كان لزاماً أن  ،الرسول األكرم القمة العليا في هذا البناء الفخمولما كان ، اإلسالمي

تلك الشخصية الخالدة والشعر العربي في العراق حافل بهذا االستلهام ويكون ظاهرة فنية 

 تصلح ميداناً للبحث. 

إن البحث العلمي قد تناول بالدراسة شخصية الرسول محمد عليه الصالة والسالم ــ  2

ة بدن في حقبة زمنية سابقة للحقبة موضوع دراستنا وذلك في رسالة الباحث جبار عود

مدائح النبوية عند شعراء الفترة الالشتالوي الموسومة بـ)شخصية الرسول محمد في 

الدراسات أما الحقبة الزمنية الني اتخذناها موضوعاً للدراسة فخالية من ، (1) المتأخرة(

                                                           

 م. 1992هـ /  1413رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة البصرة ،  (1)
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األكاديمية والثقافية ــ فلم يتطرق إليها باحث من قبل بحسب علمنا ــ على الرغم من 

 وغزارة مادته.  خصوبة الموضوع

ــ لم يدرس الشعر العربي الحديث في العراق بأجياله الشعرية المختلفة في نظرته إلى  3

أي: لم يدرس شعر الشعراء الذين اتخذوا الشطرين شكالً شعرياً ، شخصية ثورية واحدة

وشعر الشعراء الرواد في حركة الشعر الحر على صعيد واحد في نظرته ورؤاه إلى 

 دة فعالة مثيرة. شخصيٍة واح

محمد عليه الصالة والسالم أصبح ظاهرة الفتة للنظر ــ إن استدعاء شخصية الرسول  4

في الشعر العربي الحديث في العراق واختص عدد من الشعراء بهذه القضية وتنوعت 

 فكان ذلك مدعاة ً لدراسة الموضوع. ؛ رؤاهم

ا حصل مع شخصية الرسول ــ لم نقف على شخصية وظفت بأبعاد ورؤى مختلفة كم 5

األكرم فالمتنبي ي ستدعى بوصفه شخصية أدبية ثورية والحالج شخصية صوفية والسندباد 

 بينما ،شخصية تاريخية )صقر قريش( طورية مغامرة وعبد الرحمن الداخلشخصية اس

 ت ستدعى شخصية 

ة زيادة فشخصيته: دينية وتاريخية وصوفي، الرسول األعظم جامعة ألغلب تلك المضامين

 صفات الني امتازت بها وستكون موضوع البحث.العلى 

ــ إن الدراسات التي سبقتنا إلى هذا المجال قليلة جداً قياساً بسعة الموضوع وأهميته 6

وقد تناولت أجزاء من الموضوع فوقعت في التاريخية والوصفية ، وطول حقبته الزمنية

 .رونثر الشع

تراث وتوظيفه في الشعر العربي في العراق فقد مرت أما البحوث التي تناولت أثر ال  

 قف عنده طويالً بل اشارات متناثرة هنا وهناك. تبه مروراً سريعاً ولم 
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الدكتور سالم الحمداني الموسومة  أطروحةومن الدراسات التي تناولت الموضوع   

مختصراً الذي خصص للموضوع فصالً ( 1) (الديني في الشعر العراقي الحديث بـ)التيار

م يذكر شعراء لجداً من الشعراء العراقيين وقليل إذ اكتفى بعدد  وهو الفصل السابع

العراق الكبار البارزين وكان النصيب األوفر في دراسته للشعراء المغمورين الذين 

يزد بحثه الموضوع شيئاً إال ولم ، جهة الشعر في العراقطواهم النسيان وال ي مثلون وا

قد نثر الشعر ولم يحلله وقد يكون له شيء من العذر في ذلك؛ ألن دراسته ف؛ اإلشارة إليه

؛ ألن لهاكانت طويلة تناولت األثر الديني كله ويصعب الوقوف عند جوانب الموضوع ك

ذلك يحتاج إلى دراسات متخصصة ألبواب بحثه وفصوله المختلفة ومنها شخصية 

 الرسول محمد صلى هللا عليه وأله وسلم . 

)الروح االيمانّي في الشعر العربي دراسة  كتاب ،دراسات كذلكن هذه الوم    

للدكتور بهجة عبد الغفور الحديثي  الذي تناول العصور األدبية  (2)موضوعية وفنية (

 ،المختلفة  ولم يكن نصيب موضوع الشخصية المحمدية كبيراً قياساً بأهمية الموضوع 

ولم يذكر ،اء من مصر وسوريا وفلسطين كما لم يقتصر على شعراء العراق بل شعر

 .اء الحركة الجديدة ) الشعر الحر(عدداً كبيراً من شعراء العراق كما لم يتطرق إلى شعر

فقد تناول فيه مؤلفاه :فاروق خورشيد  ،(3) المعاصر(أما كتاب )محمد في األدب 

اهير وقد اقتصر على مش ،وأحمد كمال زكي األدب في مصر بنوعيه :النثر والشعر

فعلى مستوى النثر تناوال)عبقرية محمد( للعقاد و)محمد(  ،الكتاب والشعراء في مصر 

لتوفيق الحكيم و)محمد الرسالة و الرسول( لنظمي لوقا و)على هامش السيرة( لطه 

                                                           

  1971( اطروحة دكتوراه ،القاهرة ، 1)

 .1997، دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،  1( ط2)

هـ /  1378،المكتب الفني للنشر ، مطابع شركة االتحاد للتجارة والطباعة والنشر القاهرة،  1ط (3)

 م. 1959
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شوقي وأحمد محرم وعلي محمود  وأحمدحسين. وعلى مستوى الشعر تناوال البارودي 

  قا لشعراء عراقيين.ولم يتطر طه وعامر محمد بحيري.

فقد تناول في المبحث الثالث  ،ألحمد قبش،(1)أما كتاب )تاريخ الشعر العربي الحديث(

منه موضوع )محمد صلى هللا عليه وأله وسلم في الشعر الحديث( وعد المدائح النبوية 

الزمة من لوازم الشعر التقليدي في الشعر العربي الحديث ودليالً على المحافظة عند 

اعر وتحدث عن نورانية الرسول األكرم عليه الصالة والسالم ومر بحسان بن ثابت الش

وكعب بن زهير والكميت بن زيد والفرزدق ودعبل الخزاعي والشريف الرضي ومهيار 

ولة البارودي صاحب مطالديلمي وابن نباتة المصري والبوصيري مروراً سريعاً ثم ذكر 

شوقي بهمزيته وبائيته وميميته وأحمد محرم  وأحمد ()كشف الغمة في مدح سيد األمة

في إلياذته اإلسالمية وعامر محمد بحيري في ما وصفه بملحمته )امير األنبياء(وذكر 

ولكن هذه الكثرة من الشعراء ، يوسف النبهاني الفلسطيني وغنيم واألسمر والماحي

يشر إلى شعراء لم  وكان مؤرخاً ال دارساً محلالً كما ،أدرجها في صحيفتين من كتابه فقط

إلى قصائد عبد هللا البستاني ومحي الدين الخياط وشكيب أرسالن العراق إال عندما أشار 

فذكر معهم الزهاوي والرصافي والشبيبي ؛ ولهذا تكون دراسته تاريخية استعراضية 

مس الفن الشعري إال في إشارة واحدة جاءت عرضاً في تتشير إلى األسماء فقط وال 

مه إلى أن الرسول األكرم عليه الصالة والسالم كان أيام الفاطميين وما تضاعيف كال

أما في  ،قبلهم حلماً مهدئاً يمسك على الناس حياتهم فيلتفون حوله في استكانة وطمأنينة

العصر الحديث فقد أصبح بطالً فريداً يكافح ويرسم الخطط ويقود الناس إلى السالم وإنه 

ولم يعلل المؤلف ، ادي بالعزة والمجد والسيادة والمساواةبطل حي يكره االستبداد وين

                                                           

 ( دار الجيل ، بيروت / لبنان )بال.ط(، )بال.ت(1)
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وهو بهذا مؤرخ جامع  ،لهذه الرؤيا لدى العصر الحديث وترك األمر على ما هو عليه 

اريخ الشعر )تولكن الشافع له عنوان كتابه الذي قرر فيه منذ البداية أنه  ،ال محلل ناقد 

  العربي الحديث (.

)استلهام شخصية الرسول عليه بـ عشري زايد الموسومة  أما دراسة الدكتور علي   

والقصيدة فقد تناول ما سماه بالمطولة التاريخية ،(1)الصالة والسالم في الشعر المعاصر(

كما  ،النبوية والمسرحية والتمثيلية الشعرية ولم ت عد دراسته كونها بحثاً صغيراً في مجلة 

 ،العربية واألجناس الفنية األدبيةين األقطار دراسته على إقليم عربي بل مزج بيقصر لم 

إال أنه يمكن أن ي عد ــ في نظرنا على األقل ــ أول باحث فطن إلى المنهج التسجيلي 

وحاول أن يبني دراسته على  ملسو هيلع هللا ىلصالتقريري والمنهج التوظيفي لشخصية الرسول األكرم 

دراسته ولم ينوع في اتخذهم مثاالً لهذا األساس وإن لم يكثر من عدد الشعراء الذين 

 األقطار التي ينتمون إليها كثيراً .

تمثل قدر أصالة الشعر وصلته بالتراث العربي  ملسو هيلع هللا ىلص ـ إن دراسة شخصية الرسول محمد 7

الضارب في العمق  رسولهم وتراثهماإلسالمي ومدى اعتزاز الشعراء العراقيين ب

 ،الستلهام المتجددصالحية التراث بوجهه المشرق لوتبين مدى  ،الحضاري والثقافي

وتمثل تطلعات األمة من خالل أجيالها الشعرية التي رأت أن الرسول األكرم ممثلها 

في  وبعث أمجادها التليدةوأنه طريق ازدهارها  ،األوحد في التقدم والحرية والخلود

 .اإلنسانية

قمة تمثل الرمز السامي والقمة التي ال تضاهيها إن شخصية الرسول األكرم محمد ــ  8

في التاريخ اإلنساني والواسطة المقدسة التي تربط األرض بالسماء والتي تنقل تجليات 

                                                           

 المية، مجمع البحوث اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية / اسالم آباد ،الدراسات اإلسالمية، مجلة اس (1)

 م . 1984هـ / مايو /يونيو  1404باكستان، رجب شعبان 
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تمثل المرحلة  كبيرةالخالق جل وعال في المعجزة الخالدة )القرآن(؛ لذا فهذه الشخصية ال

في تطلعهم لصفات الكمال في الحياة والمثال العالي في الشعراء العليا التي يبحث عنها 

ً كبيراً لدى الشعراء على اختالف مذاهبهمالوجود؛ لذ فهي ملتقى  ،لك نالت اهتماما

 المبدعين والمحطة التي تجمعهم.

إن الشخصية البطلة التي تحدث عنها في هذا البحث هي تلك الشخصية الواقعية الدينية   

 التاريخية 

جمعت  نهااأي  ،التي اتسمت بأعلى القيم الشريفة والنبيلة التي حوت صفات الكمال

فهي  ،الصفات المثالية األرضية زيادة على كونها شخصية تسددها السماء وترعاها

 .في نظر اغلب المفكرين والشعراءالشخصية المتكاملة المثالية 

من على فئٍة  ــ إن اإلشادة بشخصية الرسول محمد عليه الصالة والسالم لم تقتصر 9

المختلفة وفي األدب عند العرب  فقد نالت حظوة كبيرة في آداب األمم ،دون أخرى

وهذا البحث يسلط الضوء على اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع وينير رؤية  ،خاصة

 فدانتي في )الكوميديا اإللهية( ،هؤالء إلى شخصيته الكريمة التي تجنى عليها بعضهم

 ،كيقوم بنقل صورة مشوهة عن الرسول األكرم بتأثير من الفكر الالهوتي المتخلف آنذا

ومعاصريه مع أنه من  واسالفهإذا وقع دانتي الكبير تحت غيبوبة أفكار عصره المظلم 

 .(1)أكبر شعراء إيطاليا وعصر النهضة 

أما الحقبة الزمنية التي سندرسها في هذا البحث فهي مرحلة زمنية طويلة إذا قيست     

 ً رن التاسع عشر إلى نهايات تمتد تلك المرحلة ابتداء من نهايات الق، بمعطيات المرحلة فنيا

                                                           

لالستزادة في الموضوع، ينظر التصورات األوربية لإلسالم في العصور الوسطى وتأثيرها في  (1)

وما  86:  1980/ كويت /  3/ ع 11ج الكوميديا اإللهية ، رشا حمود الصباح ، عالم الفكر )مجلة( م
 بعدها 
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شعر الشعراء الرواد الذين برزوا في العقد الرابع من هذا القرن الذي نقف على أبواب 

 . عند كتابة هذا البحثخواتيمه 

تبدأ هذه المرحلة من عصر النهضة واالنبعاث وما رافق ذلك من تطوير في الحياة    

مختلفة انعكست في شعرهم نتيجة وما عاصره الشعراء من تيارات  ،على األصعدة كافة

 روح العصر 

وسبل الحياة ووسائل اإلعالم  ،ونظريات التطور ،الحديث بما في ذلك الثورة الصناعية

المرفهة واالنفتاح على األمم األخرى والتيارات المتصارعة في الخارج والداخل ونضال 

 االنعتاق والتحرر.الشعوب من أجل 

إحصائية وال تهدف إلى جرد الشعر النبوي في هذه  إن هذه الدراسة ليست دراسة  

ولكنها تأخذ أكبر قدر ممكن من هذا الشعر وتقوم بدراسته ومالحظة التطور فيه  ،الحقبة

 موضوعياً وفنياً. 

ولما كان هدف البحث الكشف عن توظيف شخصية ذات ديمومة هي شخصية الرسول   

والبحث عن مصادرها  ،في العراقحديث محمد عليه الصالة والسالم في الشعر العربي ال

في التعامل مع  االبحث ويهدف إليه ايطمح إليهطريقة كان التحليل والتطبيق  ،وتحوالتها

 الشعر الحديث في العراق.

   ً وال يهتم بحياة الشاعر ومحيطه إال  ،كما أن المنهج المتبع في هذا البحث ليس وصفيا

 ته ويسلط الضوء عليه. دم النص ويكشف عن مكوناخبالقدر الذي ي

منها تفرق المصادر بيت المخطوط  ،التي القاها الباحث فكثيرة اتبوأما الصع   

مما حدا  ،والمطبوع والمنشور في الصحف والمجالت المختلفة والمحفوظ عند قائليه

الباحث على أن يسعى وراء تلك المصادر المختلفة في مضامينها: في أسواق الكتب 

واألصدقاء. ومن الصعوبات كذلك سعة الشعراء ومكتبات األساتذة  والمكتبات ودور
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فقد تطلب األمر جرد عدد كبير جداً من الدواوين  ،الحقبة الزمنية المراد دراستها

وال  ،هناك في مصادر متفرقة ومتنوعة والمجاميع الشعرية بحثاً عن إشارة هنا وقصيدة

ولذلك  ؛عراقيين المشهورين والمغمورينبدراسة شعر الشعراء ال يقومأن البحث قد يخفى 

ألنه يبني نتائج على الشعر العربي في العراق فليس من الصواب بمكان االقتصار على 

ً شعرائه  ن تكون النصوص الشعرية أفعسى  ،المشهورين وواجهتهم التي اشبعت درسا

 الكثيرة المختارة صادقة في تمثيل تلك المرحلة الشعرية.

أسباب اختيار البحث والحقبة الزمنية التي  ولناتفي مقدمة ت يكونف أما تقسيم البحث   

والمشكالت التي وقفت في طريق  ،حاول اتباعه قدر اإلمكانيوالمنهج الذي  ،يدرسها

وتقسيم  ،والقصور الذي وقعت فيه ،والدراسات التي سبقت في هذا الموضوع ،البحث

مفهوم كلمة  ويوضح ،بي في العراقلمراد من الشعر العرلفيخصص البحث. أما التمهيد 

سبب هذا  يبين( وبين جيلين) وبقول ،الحديث الواردة في عنوان البحث والمراد بها

 االستعمال. 

شعراء اإلحيائيين الذين اتبعوا نظام الشطرين في قصائدهم الالفصل األول  يتناولو    

من الشعراء الذين  معهم مجموعة يدرجومقطوعاتهم التي استلهمت الشخصية المحمدية و

ساروا على طريقهم في الرؤية والشكل الشعري وإن تأخر بهم الزمن وهؤالء ال يشكلون 

قسم يو ،ثقالً كبيراً في نسبة الشعراء اإلحيائيين إال أنهم ساروا على منهجهم الشعري

تناول صفات شخصية الرسول األكرم محمد عليه ياألول:  ،الفصل األول على مبحثين

السالم المعنوية التي تتعلق بشخصه الشريف كالصدق واألمانة والشجاعة الصالة و

: للعناصر الموضوعية لشخصيته الشريفة التي تقع خارج والجود والعفو وغيرها. والثاني

المعنوية القولية وتتمثل  ،والمعجزات بنوعيها ،ذاته المشرفة وتتضمن: الحقيقة المحمدية
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العناصر والشفاعة الركن الثالث في  ،ة وهي كثيرةوالحسية الفعلي ،بالقرآن الكريم

 الشريفة. لشخصيته الموضوعية 

على مستوى اللغة  ودراسته فنياشعر الشعراء اإلحيائيين لالفصل الثاني خصص وت    

في المستوى األول مفردات  ندرسوالموسيقى واإليقاع والصورة والخيال. و ،والتركيب

تخذوه في شعرهم والتراكيب الشائعة التي استخدموها والمعجم الذي اشعر مجموعة منهم 

ومعرفة األهمية التي  ،في شعرهم ثم استخدامهم للفظة )محمد( في النسيج الشعري 

تناول أوزانهم نوفي المستوى الثاني  ،األهمية  امنحوها إياها في االستخدام أو عدم إعطائه

تناول بالدراسة قوافيهم ومحافظتهم نومن ثم  ،وأي البحور أكثر استعماالً والسبب في ذلك 

ومحاوالت التغير وكذلك األساليب اإليقاعية كالتكرار في شعرهم غلى القافية الموحدة 

درس الصورة الشعرية نوفي المستوى الثالث  ،له نصيب في هذه الدراسة الذي يكون

 والخيال . 

ل السياب والمالئكة تناويلدراسة شعر الشعراء الرواد و نجعلهأما الفصل الثالث ف   

مهد لعالقة هؤالء نوطاقة والبياتي في قصائدهم التي استلهمت الشخصية المحمدية بعد أن 

 والرموز التاريخية. الشعراء والحركة الشعرية عموماً بالتراث 

اللغة والتراكيب  على مستوى لدراسته فنياشعر الرواد بالفصل الرابع  ويعنى   

في األول منها المفردة وخاصة التراثية  يدرسو ،ورة والخيالوالص ،والموسيقى واإليقاع

وكيفية استعمال لفظة )محمد( واشعاعاتها اللغوية من خالل ما يحيط بها من  ،والتركيب

الفاظ. وفي الثاني اوزان الشعر وتفعيالته المستعملة والتداخل في األوزان وتنوع القوافي 

الصورة الشعرية في شعر الرواد وارتباطها  وليتناوتشكيالتها المختلفة.  وفي الثالث 

  بالرمز.
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ً ألساليب التعامل مع الشخصية المحمدية وذلك  يأتيو    الفصل الخامس مخصصا

ً عن طريق القناع والرمز والبنية الدرامية وعالقة الشخصية بالمكان  ،باستعمالها فنيا

 اناعلية في الشعر ودون دون أن تكون لها فمن وباستعمالها عرضياً في ثنايا القصيد 

بيان أوجه التشابه بالخاتمة  تهتمو، مس جزءاً من الشخصية المحمدية ولو كان يسيراً ت

 وفنياً.بين شعر الجليين موضوعياً  واالختالف

       

ويدين البحث وصاحبه كثيراً لألستاذ الدكتور )علي عباس علوان( الذي رعى البحث      

وفتح للباحث قلبه وبيته ومكتبته فله وافر الشكر  ،كتمالمنذ كان فكرة وحتى قارب اال

فلها ويدين البحث كذلك للدكتورة الفاضلة )ابتسام عبد الستار محمد(  ،واالحترام والتقدير

 مشتاق عباس معن واحسان محمد جواد العزيزينوشكري إلى  ،منا الشكر الجزيل

بحث إن فاته الكمال أنه لم يفته وحسب هذا الي، كريم جبر الشويل العزيزالى والتميمي 

ربنا ال تؤاخذنا أن  ،وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب،اإلخالص في العمل 

نسينا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وال تحملنا 

 ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا .

 

 

 هـ 1419 /م 1998     
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 التمهيد

 جيلينالبين  اقيوالشعر العر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول محمد

 

 عبد بن هللا عبد بن محمد الرسول وتضاعيفه البحث هذا وانعن في الرسولنعني ب     

 عـذاب من وتحذيرهم والجنة هللا الى السبيل وتعريفهم سالنا بهدايـة المكلف ملسو هيلع هللا ىلص المطلب

 ونعني ،التعريف عن غني راألم بحقيقة والرسول ،به والكافرين العاصين وعد الذي هللا

 الذي الشعر بطريقة عراقيون شعراء كتبها التي القصائد أغلب العراق في العربي بالشعر

 أم العراق في مقيمين العراقيون راءالشع أكان ذلك في سواء الغنائي الشعر عليه يطلق

 مصر في اقام الذي يالكاظم المحسن عبد لشاعركا .خارجه عاشوا وانما يقطنوه لم

 .الغربة في واخرين

والشعر العراقي تسمية مجازية؛ ألن الشعر العربي كله يكتب بلغة واحدة فال يصح    

العربي في سورية أو قولنا: شعو سوري وشعر مصري وغير ذلك، وانما نقول: الشعر 

مصر وغيرها، ولكن هذا االستعمال شاع وذاع واصبح قاّرا وال يعني التفريق اللغوي، 

 وانما تفريق جغرافي لغرض الدراسة فقط فاستعملنا. 

ً  به نعني ال( الحديث)و    ً  مصطلحا  وفي القديم في تكون أن يمكن الحداثـة ألن ؛فنيا

 فهـذا والمعاصرة التجديد مفهومي عن استقلت قد الحداثة دامـت ما" ـف كذلك المعاصر

 ومرحلي جزئي هو الذي الوقـت حدود من يطلقها وهذا يةناال فوق انها بالضرورة يعني

ً  النهما المستقبل، مع الماضي فيها ويتساوى وشموليـــة كلية يا ية،نزم ويجعلها  مادة معا
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 للبحث عالقـة ماال وهذا ،(1)" المرحلية وحدوده بوقتيته «االن» يفصمه ال الذي الزمن

ً  الحديث نعني وإنما به،  التاسع القرن نهايات من الشعرية النهضـة عصر به ونريد ،زمنيا

 نهايات: يا شعرهم، من وصلنا فيما الحر الشعر فـي الرواد الشعراء مرحلة حتى عشر

 .ايدينا بيـن التي شعرهم

 الى بنا حدا الذي لكن ،(2) قبلنا استعملت فقد مبتكراتنا من ليست فإنهاجيلين  نا بيمـأ     

 جيلين، عن اال تتمخض لم راستنا د موضوع الزمنية الحقبة بأن ايماننا هو بها األخذ

 ؛الروادء الشعرا وجيل وطريقتهم، يتهمؤر على سار ومن االحيائيين الشعراء لجي: هما

 فيما اختلفت قد شكالواال ىؤوالر المضامينمن  ذلك وغير ووظيفته الشعر مفهوم ألن

ً  بينهما . الشعـر ،ة، ومنهاالفوقي البني في تطور رافقها التي للمجتمع التحتية للحركـة تبعا

 فاصالً  حداً  يقف ال هنأل من الزمن؛ عقد يحكمها التي الشعرية باألجيال منؤن ال أننا كما

  .يالاألج لهذه الشعرية ؤىالر في ت وتغيرات كثيرةوتطورا مفهومات يعطي وال

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 1ط الغذامي، محمد هللا عبد . د معاصرة، شعرية لنصوص تشريحية مقاربات النص تشريح (1)

 07: 1987،( سبتمبر)  لوليا روت،يب والنشر، للطباعة الطليعة دار
 المؤسسة ،2 ط.  (ت بال،) بيروت /الثقافة دار ط السامرائي، ابراهيم جيلين، بين الشعر لغة (2)

 1980، بيروت ـ والنشر للدراسات العربية
 



19 
 

 

 

 

 

 األول الفصل

 

في شعر االحيائيين ملسو هيلع هللا ىلص  محمد الرسول شخصية

 (تيار شعر الشطرين)
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 يقسم هذا الفصل على مبحثين هما:

 المبحث االول: الصفات المعنوية

تعد الشخصية المحمدية المثل األعلى في الصفات االنسانية والقيم النبيلة، وقد اشاد    

هـا القرآن الكريم المصدر االوثق واالهم في معرفـة صفاتهـا، وقد استقى قسم كبير من ب

زيادة علـى كتب السيـر والتواريـخ  (1)شعراء الـعـراق رؤاهم لـها من آياتـه المحكمـات

 ها.التي فصلت في (2)المختلفـة

في اشعارهم،  التـي ذكرت الشخصية المحمدية القرآنية اآلياتاستوحى اغلب الشعراء   

ووقفوا متحيريـن أمام تلك الشخصية العظيمـة التـي يطريهـا اللـه جل جاللـه، قال صالح 

 :(3)الطاهر الحميري

ـٌر يستطيع   ك يـف عفـوا   موالي   أ  شاع
 

 قرآن   للـددددددددددددددد  أطراه   امرء   مدددي  
 

 : (4)هذه الحيرة أيضا بقوله وليـد االعظمـي يكررو

ى ومـدداذا  وقد أتت دالقصيـدد يجدي عسـدد 
 

لدد    ا  آيددات بفضددددددد  خلددد الكتدد   الم 
 

                                                           

نياً، االتي تناولت الرسول االعظم، ينظر شخصية الرسول االعظم قر القرآنية اآلياتلالستزادة في  (1)
هـ ـ 1418، دار الشؤون الثقافية العامة، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1جالل الحنفي البغدادي، ط 

 م.1997
على المصادر المتقدمة حظيت الشخصية المحمدية باالهتمام فـي االدب الشعبي وبخاصة  زيادة (2)

، دار 2في قصص الليالي العربية، ينظر المالمح السياسية في الف ليلـة وليلة، احمد محمد الشحاذ، ط 
 309 - 306م: 1986الشؤون الثقافية العامـة بغداد، 

، العربي للنشـر والتوزيع، القاهرة ، دار  1لقزويني، طنسائم السحـر، جمعه وقدم له جودة ا (3)
، ويستقيم الوزن : يسطيع بد وصدر البيت مختل الوزن 027م : 1978هـ ـ 1398مرجان للطباعة، 

 كلمة: امر خطا والصواب: امرئ. فأمالءل يستطيع، اما العجز 
 0134م: 1961ـ  هـ1381، مطابع دار النذير، بغداد، 1الزوابع )مجموعة شعرية(، ط  (4)
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ويأتـي استلهامهم لها استناداً الى الركيزة االساسية التي ال تقبل الشـك، وألنـهـم   

ال  د. محمد حسين يأخذونها من القرآن الذي استلهموا حتى الفاظـه، يقول الشاعر

 : (1)ياسيـن

 ألقـددددددددا   سددـددددددددر  االقصددى الى الحرام من
 

 سـدددر  حيـدددث النور   هي م در    فأي 
 

: )سبحان (2)فمن الفاظ القرآن: االسراء، الحرام، االقصى، وفيـه اشارة الى قوله تعالى

الذي اِسرى بعبده ليالً مــن المسجِد الحراِم الى المسجـِد االقصى الذي باركنا حولـه  

شاهداً ومبشراً  : )يا ايها النبــي انا ارسلناك(3)(، ويستلهم كاظم ال نوح قوله تعالى000

 :(4)ونذيراً(، في قولـه

ا  جدددداء  وبشددددددددديدددرا هدددداديددددا   لدددلدددندددد 
 

ينـدددددددددددددددددا يعلـددددددددددددددم ونددددذيرا     العددددالم 
 

  

: ) إن هللا ومالئكتـه يصلون على (5)الكريمة اآليةويشير الشاعر عبد الرحمن البناء الى 

 : (6)النبي....(، بقوله

 سدددددرمـدددددددددددددا صدددددلى اللـدددددددددددد  فعلي 
 

ى ما  اء ٌجاء وما صدددددددب    مضددددددد   مسددددددد 
 

                                                           

 قصيدة بخط الشاعر بعنوان )مولد النور(. (1)
 01االسراء : (2)
 45االحزاب . (3)

 074 /1م : 1949هـ ـ 1368، مطبعة المعارف، بغداد ، ديوانه (4)
 .56األحزاب:  (5)
، ربيع االول 136، ع4الهداية، صحيفة اسبوعية تصد رها جمعية الهداية االسالمية ببغداد، س (6)

1351  :0249 
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 ،(1)(الغار في هما إذ اثنين ثاني: )الكريمات اآليات داود خالشي رشيد محمد ويستوحي 

 يجدونه الذيالنبي االمي  الرسول يتبعون الذين)  ،(2)لمينللعا رحمة إال ارسلناك وما) 

ً  همعند  :(4)هابياتـ في ،(3)( واالنجيل التوراة في مكتوبا

  
وه يت   من اثنين   ثاني أخرج   (م)الب

 
ار لقـد ال غـــــارو  ـــــرا ص   مجي 

 
ة فهو  وقـددـددـددـددـددـدـدد للـددـددـددخل  الرحم 
 

بيـدـدرا واال صـدر االغالل رفع   الم 
 

 بدداسدددددددمدد  یموسددددددد توراةٌ  نطقددت
 

يل وكذا   الزب ورا واستقروا االنج 
 

 بل الموضوع ة التي لم تهضمالسطحي من ويقرب مباشر االستلهام هذا ان ويتضح  

ً  معه تتعامل ً تخييليّ  ال التعبير حص إن حسيا  .ا

 المشركيــن مزاعم على الرد تناولت التي اآليات الزهاوي ادهم ابراهيم يستوحيو    

 ساحر هذا الكافرون وقـال منهم منذر جاءهم أن عجبواو: ) (5)تعالى قوله في ساحـر، بأنه

 :(6)لـهوبق ،( كذاب

 طالسـم   ذو ساحـرٌ : فقالوا وعادوا
 

 الطالسم   علي  اجـددددت   الذي ذا ومن 
 

 :(8)هبقول ،(وننالم به صنترب:)(7)یتعال قوله الىو

                                                           

 .40التوبة: (1)
 .107األنبياء:  (2)
 .157األعراف:  (3)
  .250:  1352، ربيع االول  1364، 4الهـداية ، س  (4)
 04ص : سورة  (5)
ديوانه ، جمع وتحقيق عبد هللا الجبوري، مراجعة شوقی ضيف، الهيئة المصرية العامة للتأليف  (6)

  0218:  1969والنشر ) دار الكتاب العربي ( القاهرة، 
 030الطـور:  (7)
 0118ديوانـه :  (8)
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ت ان شيقر تـدددددددددددري د ـدددددددددددد يمو   محم 
 

رم  ـدددددددددددام هذ  من فتح  واسدددددم الغم   الم 
 
 

 .(عظيـم خلق لعلى وإنك: ) (1)تعالى قوله ريالجعفـ صالح يستوحيو 

 :(2)قولـه في

عدددت ارم أشددددددد  الق مكددد   فينـددددددددددددددددا االخ 
 

 "ظيـددددددددددددددم  الع الخل   " ايددددة لكوندددد  
 

 : (3)وكذلك جميل صدقي الزهاوي

رزت قد أنت بمـدددددا أكبر  خلـددددد  من اح 
 

نددد قددد   العظ مددا لدد  نعددت في هللا أسددددددد 
 

القرآنية التي تشيد بشخصيته الشريفة التي استوحاها شعراء  اآلياتالى غير ذلك من   

 · هذا الجيل ومن سار على طريقتهم في الرؤيـة والشكل الشعري

م استيحاء صفات الشخصية من القرآن الكريم تم التفصيل في صفـاتــها ومثلما ت      

الخل قية والخلَقية، لكن االولى اوفر حظاً من االخرى في اشعارهم، إذ لم تخل قصيدة من 

االشادة بصفة او صفـات خلفية محمدية او فضائل نفسية، ومن هذه الصفات، الصدق 

الكرم طول حياتـه حتى لقب بالصادق االميـن، واالمانة، وهما خصلتان الزمتا الرسول ا

 : (4)وكان ذلك قبل مبعثـه، وقد تغنى بها الشعـراء العراقيون، قال عبد المنعم الفرطوسي

 منبعـدددددددددددددث   عيني    من والح    بعثت  
 

ا قد الصدق شفتي   ومن نورا   لهبـددددددد 
 

                                                           

 .4القلم:  (1)
ديوانه، جمعه و حققه و اشرف عليه علي جواد الطاهر و ثائر حسـن الجاسم، منشورات وزارة  (2)

م : 1985(، دار الحرية للطباعة، بغداد ،196الثقافة واالعالم، سلسلة ديوان الشعر العربي الحديث )
0458  

 0613 /1م: 1971، دار العمدة ، بيروت ،  ديوانـه (3)
 .41 /1م:1966هـ ـ 1386الحديثة، النجف،  الغري، مطبعة 1ديوانـه، ط  (4)
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يا   اي ر بلسددددددددان   هاد لذكـددددددددددددد   أمت  ا
 

ا وال تضددددددليال   ينط    فلي    كذبـددددددددددددد 
 

 بددد  بعثدددت وحي   على االمين   اندددت
 

ا مددا كددل فيدد  أكمددل للدددين   وجبـددددددددددددددد 
 

 : (1)ويفعل األمر نفسه الشاعر احمد محفوظ و هو يسرد حياته الشريفة

دددـدددـدددم جـدددـدددده   الطفل كفل  ول ى  ثـ 
             

 حفي   بعم   عنـددـددـددـدد  فتـددـددـددـددـددعز  
 

 وامسدددددى الفتاء في السدددددن بلغ
 

 یالس و الطري  علـددددددى يترامى 
 

 وصدقـددددددـددددددا حقا   االمين دعوهف
 

 االبي   االمين في الخيـددر أنـددـددـددما 
 

 :(2) الحبوبـياصبحت االمثال تضرب بصدقـه، قال محمود و

مد) وصـدددددددق( عبا  ابن) یبن ه  (مح 
 

 (األشدددددتـددددددددددددر  ) وبأ ( عمار  ) وثبات 
 

 :(3) الحبت مجموعة من الشعراء بأمانتـه، قال محسن ابو دواشا
  

 األميـدددددددددددددن يالنب المصدددددددطفى طلعة  
 

اءت قددددد   للعي ون منيـددددددددددددددرة اضدددددددددد 
  

   
  

 : (4) االعظمـي علي حسين وقال

                                                           

الذكـرى المحمـديـة، صحيفة تصدرها جمعية الهداية االسالمية فـي بغـداد، الذكرى العاشرة  (1)
 085هـ: 1359

 080 /1م : 1948هـ ـ 1367، النجف ، والتأليفمطبعة دار النشر  ديوانه (2)
سلمان هادي الطعمه، جمعه ونشره ضياء الدين ابـن الحب، مطبعة االداب، النجف  تحقيق، ديوانه (3)
 .305ت ( : 0)بال 
ولالستزادة ينظر: ديـوان ابراهيم الوائلي، دار الرشيد  0101هـ: 1357الذكـرى المحمديـة،  (4)

، منشورات 1ط  (، عباس شبر، حققه جواد شبر،والمنشور )مجموعـة شعرية. 101: 1981للنشر، 
، وذکری حبيب )ديوان(، محمد 0136م: 1978هـ ـ 1398، بيروتاالعلمي للمطبوعات،  مؤسسة

هـ 1386الموصل،  حبيـب العبيدي، عني بجمعه وتحقيقه وقدم له احمد الفخرى، مطبعة الجمهورية،
ـة شعرية(، مكي عزيز، مطبعة االسوان و الملك الشهيد )مجموع 0134والزوابع: . 178م: 1966ـ 

محمد الهاشمي البغدادي، جمع و اعداد عبد هللا الجبوري  ديوانو  0137م : 1958التجارية، بغداد، 
 .359م:  1977 -هـ  1397(، دار الحرية للطباعة، بغداد 59وزارة االعالم، سلسلة كتب التراث ( )
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  موصـد والبـا  واالرض السماء بين كان
 (سدددددداهم حيـددددددددددددران االميـددددددددددددن)و                              

  
 األفـ  في ينظـر العـظيـم واالميـن

 مـددددددراحمال السمـدددددداء   من ويرجـددددددو                              
 

 : (1) الورد امين محمد االمير عبد. د قال ،عـدولل بوفائه بعضهم وأشاد

 سيـدددد الوعد، صادق رحيـدددم، رؤوف،
 

 انجدا الح  في النصدددددددر سدددددددألوه إذا 
 

 :(2) االعظمي وليد قال مانتـه،أب صدقه بعضهم وقرن

 محمد   نهـددددددددددددـدددددددددددد  غير في أر  ال أنا
 

 ــ   أتوثـ بـ  عـــــدال   وال حـــــــقا   
 

 نـددددددددددورها يسدددطع في  األمانـددددددددددة رأوا
 

 ويقطـددددددر هدا  من ينض  والصدق 
 

 عن وذوده جأشـه ورباطة هبشجاعت العراقيون الشعراء أشاد وامانته صدقه على وزيادة 

 قد كان والسالم الصالة عليه هإنـ إذ الشريفـة؛ العقيدة أجل من وتضحيته اإلسالم حياض

 واذا فـه،يس ىتخش الفرسانو الشجعـان وكانت كثيرة، وغزوات معارك في اشترك

 شجاعته يستغل لم ولكنه منازع، بال بطل فهو لشجاعته بـه نوالمسلم الذ الوغى اشتدت

 يكن فلم ،السبيل سواء ؤدبهم ليهديهمي كان ما بقدر وإبادتهــم االعداء على القضاء في

                                                           

 قصيدة بخط الشاعر. (1)
ت(: . مكتبة المنار، مطابع المكتب االسالمي، الكويت، )بال ،شعرية( جموعة اغاني المعركة )م (2)
، 1، جمعه وعلى عليـه هالل ناجي وعبد هللا الجبوري، ط الناصريولألمثلة، ينظر: ديوان 084

، جمعه وحققه واشرف على الجواهريو ديوان  2/ 166م: 1966هـ ـ 1385مطبعة العاني، بغداد، 
لسامرائي و د. مهدی المخزومي و د . علي جواد الطاهر و رشيـد بكتاش، مطبعة طبعـه: د. ابراهيم ا
خليفان  مؤسسة، نشر مكتبة االتحاد، 1، طالجزائريديوان  0236 /4م: 1673االديب البغدادية، 
    16م:1970هـ ـ 1389للطباعة، بيروت، 
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 هذه ؤهشعرا تناول وقد ،سماءال بأمر يسير ولكنـه طبولهـا قارعـي من وال حرب داعية

             : (1)ثابت بن حسان قال بها، مسبوقون قالعرا في العرب الشعراء انأي:  الصفة،

 النـدددددددو  بـددددددد  واطمأنت أتانا فلمـدددددددا
 

 راضـدددـدددـددديا بطيبـدددة مسرورا   فـدددأصب  
 

 ظالـدددددددددددم   عداوة يخشدددددى ال وأصدددددب 
 

 باغيـدددددـدددددا النا  من يخشى وال قري  
 

 والثائر المحنك القائد فيه ورأوا كثيراً، الصفة هذه على الوقوف ونالعراقي الشعراء أطال 

               : (2)الجواهريمهدي  محمد يقول الشدائد، عزيمته تثني ال الذي والشجاع المقتدر

ها  إن ما ومحمـدددددددددددددددا    بجيشدددددددد  أ
 

 وفـدددددددافـدددددددا روابيـددددددا   البالد يـددددددـددددددطأ 
 

 مدددددقدددعددددا   ويدددعدددلدددي جدددبددددارا ، ويدددكدددد 
 

 راقددددا وينهض خدددابطـددددددددددددددددة ، وينير 
 

  ثائـدددددددرا   للقيادة يعبئ، لم لـدددددددـدددددددـدددددددو
                 

 وحدددداردا بددلدديددن   نددظددم عددلددى قددددا  نددحدد 
 

 قيادة يريد فكأنه ملسو هيلع هللا ىلص االكرم الرسول لشخصية القيادية الصفات يذكر حينما والشاعر 

 الستشراف بالماضي الحاضـر يربط أن استطاع" وهكذا ،ولالرس قيادة تشبـه

 اإلبادة ألجل تكن لم غزواته ان الناصري رشيد القادر عبد الشاعر ويذكر. (3)"المستقبل

 : (4)هقولب واالرشاد، الهداية ألجل ولكن

              

 نابغـدددددـدددددـدددددـدددددـدددددا   يخرج   االبطال الصانع
 

 قائـددـدددا   للبطولة  ويخل فـددـددـددـددـددذا   
 

                                                           

 .198:487لس ، بيروت، عبد الرحمن البرقوقي ، طبعة دار االند ق، ضبط وتحقيديوانهشرح  (1)
 .3/199ديوانه:  (2)
 0117الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته، الظاهر احمد مكي:  (3)
 .2/166ديوانه:  (4)
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 وحزونهـددددددددددددا سدددددهولهـدددددددددددا البالد يطأ
 

 راشـدددـددددا أو هـددداديـدددا   بل غازيا   ال 
 

 رائـدددـدددـدددـددددا إال   لألسالم أنت ـدددامـدددـدددـدددـدددـددد
 

 رائدا جيل كل ويطلع يـددددددددـددددددددهد  
 

 .المتقدمـة القصيدة في وبخاصة ياهروالج بنسيج يذكرنا القصيدة هذه 

 اعلى يمثلالذي  المعـدم الفقير وهو وانه السيوف، يخشى وال هيابة ال انه بعضهم وذكر

 :(1) لزهاويا ادهم ابراهيم يقول القتال، على والقدرة البطولـة قيم

 بطـدددـدددـدددـدددـدددـدددلٌ  اال القدرة فتى مـدددـدددـدددـدددا
 

 عالهـددددـددددـددددـددددـددددا أوج في القدرة مثل 
 

 ينبر  أن عن العدم يعق  لـدددددددددددددـدددددددددددددم
 

 ظباهـددددددددددددا يخشدددددى وال ا   فرد للور  
 

ار لوقوع واصطبـ عزم ذوو الفلول يعرف ال انه الرصافي الغني عبد معروف ويذكر

 :(2) بقولـه النوائب،

 ا  سددددددديفـددددددددددددددد للح    مندد  هللا جـدددددددددددددرد
 

ده ضدددددددددي ن كان   والفلـدددددددددددددول   ح 
 

 قددحددومٌ  لددلددمددهددلددكددددات عددزم فدديددـددددددددددددددددد 
 

طبددددار  ئبددددات واصدددددددد لنددددا  حمول   ل
 

 قال ،ر(اكبـ اللـه) ووه الدنيـا وجلجل التاريخ غيرو رفعه الذي بشعاره الشعراء وأشاد 

 : (3) المالئكة عبدالصاحب

                                                           

 .39ديوانه:  (1)
طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  2مصطفى علي، ط  تعليقاتديوانه، شرح و  (2)

و قصيدة مصطفى جواد، الهداية  2/ 10وديوان الفرطوسي :  236شور م: ولألمثلة ينظر المو1986
.قصيدة حسين علـي االعظمي ، الذكرى المحمدية ،  0153هـ : 1352، ربيع االول 136،ع 4، س

 .203 هـ :1358
، ينظر ولألمثلة.. 27م:1963ارادة الحياة، دار التضامـن للتجارة والطباعة والنشر ، بغداد ،  (3)

 51عركة: اغاني الم
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 مبناهـددا الكون هـددـددـددـددـددـددـددز   اكـددـددـددبر هللا
 

 ـددددددددددددددامعناه التاريخ   كت  لفظة يا 
 

 صاعقـدددددة االصنام باطل على هـدددددوت
 

 وعزاهددددا فيهددددا هدددداالت   فزلزلددددت 
 

ــداها دو  ـ ـ  يرهب  الشر  بسمع صـ
 

 أصددددددددداهددا ترديددد عن تمددالدد  فمددا 
 
  ـاــــأعداه الروع في وجل من فجن  وجلجلت في صفوف الروع صيحتها               

ً  يكن فلم ،سيفه   يرافق عفوه كانو  عبد قال ، سيفهزل  ين أينما هوعف ينزل حاقداً، وال حانقا

 :(1)األزري الحسين

 السدديـددددددددف نـددددددددزل   أينما العفـددددددددو ينزل
 

 ميال   السدددددددديف خطى إذا ويخطو 
 

 : (2) الهندي رضا قال ،الوجوه في مشهر سيفه ان مع

   

الة   اصددددع القاسدددم  أبا   منـددددددددددذرا   بالرسددد 
 

يف    يغمـددددددد   لي    العد  هام   عن فس 
 

ث وب الدنيا فتح هنأل ؛نالعازمي خير االكرم الرسول ان ياوالزهـ صدقي جميـلويرى 
 :(3)بقولـه ،هدىال اعالم فيها
 عزمـددددا من خيـددددر يـددددا مـددددر  آ مـددددن لبي   
 

هـددددد  أرض   كل في وبث   ع ل مـددددا للـدددد 
 

 : (4)ينالقشطي ناجي قال لوائه، تحت جبريل   ويسير وتنصره دهؤي  ت والمالئكة  

 دهـدداقـددـددـددـددـددـددـددـددـددـددـددائـدد   والمصطفى ومشت  
 

 ومشدددددددى جبرئيددددل في ظددددل اللواء 
  

   

                                                           

 05 48هـ: 1352، ع ربيع االول 4الهداية، س  (1)
 .1/53محمد باقر االيروانـي النجفي،)بال، ط( ، )بال. ت(: تأليفديوان شعراء الحسيـن،  (2)
 .623 /1ديوانـه، دار العودة:  (3)
 .202هـ:  1358الذكرى المحمدية،  (4)
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 محمد علي قـالالسيف اال عالجا، ولم يكن غليظ القلب وال فظا، ملسو هيلع هللا ىلص ولم يتخذ الرسول 

 : (1)ركشا

ددددددددددددددد    الجهدداد   بطددل( محمـدددددددددددددددد)و  تخيفـ 
 

 بالالهي يكـدددددددددن   ولم اإللـددددددددد نذر  
 

 : (2)العبيدي حبيب محمد قال و

دددددـدددددـدددددوا ظهراني   في وهـدددددـدددددـدددددـدددددو  أحبـ 
 

راق أن   را م امـدددددددددد دون   الدماء   تـدددددددددد 
 

م أن فرأ   أمـدددددددددرا   بـدددددددددالسددديف يقيـددددددددد 
 

 الجهـدددددالء   حظ هـدددددا من   تنل   لـدددددـدددددـدددددم   
 

دددددـدددددـدددددـدددددخذ    عالجـدددددـدددددا للعناد   السيف   تـ 
 

 دواء   الحسـددددـددددـددددام   لـددددـددددـدددد    داء ر    
 

 من والجود والشجاعـة بجوده، العراقيين الشعراء من قسم أشاد الشجاعة جانب والى 

 عبد قال غيـره و الطائي حاتم جود على يطغى جوده نأ رأوا و ربي،الع الفارس صفات

 :(3)الكاظمـي المحسن

د) و الند  أحيـددددددددددددددا( عمر  ) یند  (محم 
 

ما   (حاتم  )و االنام   في( معن  ) جود   ف
 

 : (4) داود الشيح رشيد محمد قال مانعيـه، حتـى يعم هوجود  

                                                           

 .86هـ: 1359المصدر السابق، (1)
م 1968، مطبعة دار التضامن بغداد ،1، ينظر: ديوان بحر العلوم، طولألمثلة. 7ذكرى حبيب:  (2)
 وديمان ابراهيم 2/044

 14 1، 69واغاني المعركة: 0359. وديوان الهاشمي البغدادي: 51الزهاوي:  أدهم
 .2/145وديوان الناصري: 

 .1/117مطبعة ابن زيدون : 1ط  يالجاد رج، الناشر حكمة ديوانه (3)
 وديوان. 167 /2: الناصري ديوان: ينظر ولألمثلة،. 251: هـ 1351 ،136 ع ،4 س ية،الهدا (4)

 0361 ،153: البغدادي الهاشمي
ق العرا في العصري االدب: في المحاسن ابــو حسن محمد قصيدة. 68: الزهاوي أدهم ابراهيم وديوان
 034: الزوابع. 27: لسحرا ونسائم 0141: م192 3 مصر، السلفية، المطبعة بطي، رفائيل العربي،
 0122: المعركـة واغاني
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 لـددددددددددددد    منع   ذ  كل   يعطـدددددددددددددي كان  
 

 ونـدددصيـدددـدددرا هـدددفـدددا  كـددد المظلـدددوم والى 
 

 هاليـ أشار والذي به، تحلى الذي الكمـال، العراقيــون، الشعراء تناولها التي صفاته منو 

 : (1) ثابت بن حسان

 عينـدددددددي ترقط   لم منـددددددد    وأحسـدددددددن  
 

 النسداء   تلـددددددددد   لم من    وأجـددددددددـددددددددمل   
 

لقت    عيـددددـدددد    كـددددل   مـددددـددددـددددن مبرءا   خ 
 

 تشـدددددـدددددـددددداء   كمـدددددا خلقت   قد كـدددددأن    
 

 عند سنقف كمـا كامـالً، بشراً ؤية الر هذه إلى استناداً  ملسو هيلع هللا ىلصاالكرم الرسول بعضهم وروص 

 :(2) الزهاوي ادهم ابراهيـم يقول المحمدية، الحقيقة دراسة دنع ذلك

 یالهـددددددددددددددددد نور   الكدددامدددل   البشدددددددر  
 

ه فددددي الددددندددداشددددددددددديء ونددددوره     مددددهددددد 
 

 :(3) يقول ،ريــةالعبقـ من لوقمخفكأنه  الدهر بدائع من اوصافه أن الرصافي يرىو 

 بدعٌ  الجليلـدددددددددددة   اوصدددددافـددددددددددد    كل  
 

 مددجددبددول   عددبددقددريددددة   مددـدددددددددددددددن   فددهددو 
 

 : (4) المحاسـن أبو قال ،عنه منزه هنأل؛ منـه يقترب ال والنقص

 بها يلم   نقص   عن الـددددددددددددددذات   منزه  
 

 النسددددم   بارئ   واصددددطفـددددددددددداها هذبت   قد 
 

 عفوه أدلة نومـ، ـوالعف بهـا، وانوتغ الشعراء تناولها التي األخرى صفاته ومن 

 إنه: يا الطلقاء، فانتم اذهبوا :مهلــ قال إذ مكـة، فتـح يوم األسرى اطالق المشهورة،

 : (5) الزهاوي ادهم ميابراه قال سماحاً،و اً عفو زاد كلما لـه االيذاء اشتد كلما

                                                           

 .66شرح ديوانه:  (1)

 .244. وينظر 149ديوانه:  (2)
 .2/20ديوانه، شرح وتعليقات مصطفى علي:  (3)
 .141االدب العصري:  (4)
 .244. وينظر 39ديوانه:  (5)



32 
 

 الـدددددددور  في أذاه   من أطالـدددددددت كم
 

 اذاهـددددا طول   عـددددـددددن الصف    وأطال   
 

 على من عنهـدددددددددددا يصددددف    ال كيف  
 

ـده    ـ ـ ــ    قد ي ـ ـ ـ    كت ـا الل  ـ ـ ـفاهـ ـ  شـ
 

 : (1) البغدادي الهاشمي محمد ويقول 

 تجزي عن السددددوء احسددددانا  لفاعل 
   

 ثلبـددددددددا أو عـددددددددا    عمن الصددف    وتكث ر 
 

 لتبدو كانت ومـا الفقـراء، وحولـه التراب على يجلس كان فقد التواضع، صفاتـه، ومن

 التي والخشونـة والتقشف الزهد لمعـانـي كـان ولقد" وتيـه، كبـر من الملوك صفات عليه

 الهاشمي محمـد الشـاعر نفـس في اثرها بهـا، هنفس وسلم عليه هللا صلى الرسول أخذ

 فـي تمثلت التي الصورة اساسيات منها يستمد كي نحوهـا، مشاعره وتوجيه البغدادي،

 : (3)ةالصفـ بهذه فيه أشاد الذي (2)"قوله

 

 : (4)كذلك وقولـه

                                                           

،  136، ع4 ولألمثلة تنظر قصيدة محمد رشيد الشيح داود، الهدايــة، س 0151ديوانه:  (1)
 0250هـ: 1351

، ماهر دلي 1980ـ 1945البناء الفكري والفني للقصيدة االسالمية في الشعر العراقي الحديث  (2)
 034م: 1697هـ ـ 1417ابراهيم الحديثي، اطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

 0357ديوانه:  (3)
 0359المصدر السابق:  (4)

 والـذي المرقـع   البرد   البـــــ    يـــا
 

لددددة وقبدددداء   ال يزد هيدددد  ح 
  

ت   هد  ـ ى وز   الحشا على شددت قد حت
 

هذا الزاد أين الماء؟   حجرا  أ
 

 ر د لوو  يوخصددددددفت نعل  في يد
 

كافها ذهبت ب  خيالء    إسددددددد
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 الحصـدددددددا علـدددددددى نام   اليقظـدددددددان   النائم  
 

 الفقراء   وحـدددددددول    الترا  علـدددددددى 
 

ً  مرتبطٌ ملسو هيلع هللا ىلص  االكـرم الرسول به امتاز الذي التواضع ان بدويو         ً و كبيراً  ارتباطا  بينا

 لكنه يمينـه، طوع االموال كانت بل حاجـة عن يكـن لم بالدنيا زهده إن. بالدنيا بزهـده

 من خير تعالـى اللـه ةمرضا ابتغاء الدنيـا في والتواضـع الزهد ان النافذة ببصيرتـه یرأ

 . لذاتهـا فـي االنغماس

ً  كان فلقد التقوى، االخرى، صفاتـه ومـن     الكريـم بقولـه تعالى، هللا عاتبـه عابداً  تقيـا

 واكثرهم لربـه الناس أتقى كان إذ ،((000 لتشقـى القـران عليك انزلنـا ما. طـه): )(1)

 علـي قال الصفـة، بهذه العراقييـن شعراءال من مجمـوعـة تأشاد وقـد وتهجـداً، عبادة

 :(2)شاكـر محمـد

يددد يددا  خلقهـدددددددددددددددا وواحددد الدددنيددا سددددددد 
 

 شفاه   بـدددددددغيـدددددددر تقواهـدددددددا وحديث 
 

 : (3) وجهـه هللا كرم علي االمام مولـد في شبـر عباس وقال  

  والت قى والديـددددن   العلـددددم   اقتبست   ومنـدددد   
     

 البدر   يقتب    الشم  شعاع   من كما 
 

 النفسية، وفضائله صفاته ومن. ملسو هيلع هللا ىلص االعظم الرسول على يعود( منـه) في الضميرو 

 خلقٍ  لعلى وانّكَ : )(4) بقولـه تعالى هللا خاطبه حتى خلقاً، الناس أحسن كان فقد االخالق،

(. االخالقِ  حسن ألتمم ب عثت   إنّمـا: )(5)ملسو هيلع هللا ىلص قال الصفة، هذه على بعثته قصر وقد ،(عظيـمٍ 

 ألن ؛الكالم لتقوية جاءت لغويـة دعائم مـن الذكـر متقدمة الكريمة آليةا في ما يخفى وال

                                                           

 .2-1طه:  (1)
 086هـ: 1359المحمـدية، الذكرى  (2)
 .164الزهاوي:  أدهم. ولألمثلة ينظر ديوان إبراهيم 107الموشور:  (3)
 .4القلم:  (4)
 موطا مالك، باب حسن الخلق. (5)
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 الزائدة( الالم)و( إن) التوكيد أداة فيها وردت إذ المعانـي، في زيادة المباني في الزيادة

 من مجموعة حوله دارت محوراً  اآلية هذه كانت وقد. بالعظمـة خلقه ووصف للتوكيد

 : (1)الجعفـري الكريم عبد قال االكـرم، الرسول بأخالق تهماشاد اثناء العراقيين الشعراء

 فينـدددددددددددددددددا االخالق   مكددددارم   أشدددددددعددددت  
 

لـددددد   " آيـدددددة   لكون       "العظيـدددددم   الخ 
 

 :(2) المحاسن ابو حسن محمد قال المتقـدم، حديثه واستلهموا

ـددددددددددد    عظيم   ل   رشدددددا   اهتد  الخل     ب  خ 
 

م  م متم   والشددددددديـدددددددددددددم   االخالق   كر 
 

 : (3) لككذ وقال 

 يشرك  الفضل   في من الرسل   في كان   لو
 

 والعظم   بدددالمعراج   هللا   خصددددددددد     مدددا 
 

ــــــ    في البري ة   فاق   ل  ــــــل    وفي خ   خ 
 

هم   العمـددددـددددـددددـددددم   بالنائل   كرمـددددا   وعم 
 

  
 فيه ما كل إلى سعـى فقد القلوب، على يسيطر جعلته التي هي االكرم الرسول اخالق ان

 في ماك (4)" بالحسـن القبيح االسم وسلم عليه هللا صلى غير حتى االخالق كارملم دعوة

 .الخير سعد الى غيره الذي الخيل سعد

                                                           

. 1/10. وديوان الفرطوسي: 613 /1. وينظر ديوان الزهاوي، دار العودة: 458ديوانه:  (1)
هـ: 1351، 136، ع 4طفى جواد، الهداية س. وديوان عبد الحسين االزري ومص141والموشور: 

146 ،248 ،253. 
 .141االدب العصري:  (2)
 .141المصدر السابق:  (3)
م: 1971هـ  1391السيرة الحلبية، علي بن برهان الدين الحلبي، مطبعة االستقامة، القاهرة،  (4)
1/88. 



35 
 

 يحب كان فقد الشريف، مبعثه قبل حتى له الزمةً  صفةً  كان اذ العـدل، صفاتـه، ومن    

 الظلم ورد المظلوم لنصرة قريـش فيه اجتمعت الذي الفضول حلف الجاهلية أفعال من

 :(1) مالك بن كعب قـال فيه، الصفة بهذه الشعراء واشاد عنـه،

دددددددددددددددد    الح     سددددددديرتددد     والعددددل   منطقـ 
 

 ت بـددددددددددد     من ينـددددددددددد    إلي    يجب    فمن 
 

 : (2)الفرطوسي المنعم عبد قال العدل، على دولته شيد وقد 

 دولـدددددددة   العـددددددددالـدددددددة   أس  من شي دت  
 

 والمقصددددددددددد   الددددذر  عدددداليددددة   للح    
 

 : (3)نوح ال كاظم قال العَدَل، ليعشق   انهو

 من    الحك م واصددددطفـدددددددددددى العدل   عشدددد   
 

باد    نا الضدددددددالل   وأ غاشدددددددميـددددددددددددد  وال
 

ددددددد    الجور   كـدددددددره     العدل   فاستقـدددددددر   عدلـ 
    

 الغدددداصدددددددبونددددا واختفى النددددا    في )م(
 

 . كلـه العدل هو االكرم الرسول وكان 

                                                           

النهضة، مطبعة دار المعارف، ، الناشر مكتبة 1ديوانه، دراسة وتحقيق د. سامي مكي العاني، ط  (1)
 .174: 1966بغداد، 

 . 1/10ديوانه:  (2)
 

 . ولألمثلة ينظر: 741 /2ديوانه:  (3)
 .46-45 /2و  2/116و  43-42 /1ديوان بحر العلوم:  -
 .84أغاني المعركة:  -
 .137الموشور:  -
 .1/167ديوان الناصري:  -
 .202هـ:  1358قصيدة ناجي القشطيني، الذكرى المحمدية،  -
 .203هـ:  1357صيدة حسن علي االعظمي، الذكرى المحمدية، ق -
 .205هـ:  1358قصيدة عبد الرزاق الهاشمي، الذكرى المحمدية،  -
 .208هـ:  1358قصيدة عبد الرحمن البناء، الذكرى المحمدية،  -
 .83هـ:  1359قصيدة أخرى لحسين علي االعظمي، الذكرى المحمدية،  -
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 الرحمن عبد رشيـد الدكتور قال للعباد، رحمةً  هو كان فقد الرحمة، صفاته، ومن      

 : (1)يالعبيد

ى  البائسيـددددن   يدا  لمست   إذا حـددددـددددـددددتـدددد 
 

 الرحمـددددـددددات   وتوالـددددت   بـددددرحمـددددة   )م(
 

 الـددددددددور  ظلم   مـددددددددن الرحمن   رحمة   يا
 

 مهجات   مظلومـدددددددددددددة   أ نصددددددفت   ب     
 

 : (2)رشب عباس وقال 

ث   ة   الرحمـدددددة   ب ع   الكبـدددددـدددددـدددددر  االلهيـددددد 
 

        .     .      .       . 
 علينـددددددددا روحـددددددددا   عليـددددددددا    من وأفض

 

ـددت   التـددي )م(  بـددالمـددراحـددـددم الور  عم 
 

.      .         .         . 
 ومراحـدددددـدددددم هـدددددد  ومن حنان   من
 

 : (3)الزهاوي صدقـي جميل قال العرب، أفصح فهو بفصاحتـه، الشعراء وأشاد

ا  بدداهـدددددددددددددرة فدداايددات   الفصددددددددداحددة   أمدد 
 

 رقمـا أو قال   قد من كل   أعجزت   قد 
 

 توحيد الى يدعو كان اذ وتأليفها، القلوب جمع النفسية، وخصائصه النبيلة صفاته ومن 

 : (4) الحميري الطاهر صالح قال والوئام، والوفاق الصف

د                   عـدوان التفرق عهد بها أطال           بعد مـا العروبة   أشتات   ووح 

 فيها سخر قصيـدة" فـي بذلك العبيدي حبيب محمد أشاد وقد وموحدة، ةجامع وشريعته 

 محاوالت من سخر كما العراق حكم في االنكليـز ابتدعها التي والوصاية االنتداب مبدأ من

                                                           

 قصيدة بخط الشاعر. (1)
 . وينظر.241وينظر  137شور: المو (2)
 .166، 51الزهاوي:  أدهمديوان إبراهيم  -
 ، وينظر:623 /1ديوانه، دار العودة:  (3)
 .10 /1ديوان الفرطوسي:  -
 .292ديوان الجعفري:  -
 .26نسائم السحر:  (4)
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 تجمعهم، أحمد شريعة أن ورأى  (1)"الشعب بين المذهبية التفرقة نظر في االستعمار

 :(2) يقول

  
 ديةــزي افعيةــــش قلــــت ال     نفيـةــح ريةــجعف قل  ــــت ال                

 الغربية الوصايـة تأبى وهي    األحمدية الشريعة   جمعتنـا

ا فينـا تكــون فلماذا  وصيــ 

 شأن ووعل نسبـه، وطهـارة طهارته العراقيون، الشعراء بها تغنى التي خـصالـه ومـن

 جميل اشاد فقد الزاكيـة، واألرومة الشريف واألصل الطيب بالمنبت تعتز والعرب قومه،

 نسب الى مشيراً ( ص) هللا عبد بن محمد العربي الرســول" بآباء الزهاوي صدقي

 :(4) بقوله ،(3)"العربي الرسول

باء   خيـدددددددددددددر   من نبدت   هـدددددددددددددم ا  واكرم 
 

ـت   ذا  زهـرة   فأن ت    ـر   المنب  العـطـ
 

  

                                                           

ه، دكتورا اطروحة النقد االجتماعي الساخر في الشعر العراقي الحديث، ابتسام عبد الستار محمد، (1)
 .188م:  1989    -هـ  1409، جامعة بغداد، اآلدابكلية 
 ، ولألمثلة ينظر: 213ديوانه، ( (2

 .136ديوان ابي الحب:  -
 .249هـ: 1351، 136، ع 4قصيدة عبد الرحمن البناء، الهداية، س -
 .237الموشور:  -
 .358، 149ديوان الهاشمي البغدادي:  -
 .144 /2ديوان الناصري:  -
 ،اآلدابرسالة ماجستير، كلية  -الزهاوي، علي عباس علوان شعر جميل صدقي  (3)

 .231م: 1965جامعة القاهرة، 
 .614/1 العودة:ديوانه، دار  (4)
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 بإشادته اقرانـه بيـن من الحب ابو محسن ينفردو الميزة، بهذه االشادة من الشعراء وأكثر

 :(1) يقول الزاكي، أبيه على زيادة النبي بأم

 مطـدددددددده را   ولـدددددددددت   قد مك ـددددددددة   وبأرض
 

 وأباكـددددددـددددددـددددددا زكت قد أم  إن   إذ   
 

 :(2) بقولـه عدنان، الى يصل حتى االكرم الرسول اجداد في البكرى المجيد عبد ويفصل

 هـدددددددددددددابطاح   زعيم   مط ل    عبد   من
 

 الكدددافي الجواد   األصدددددددددل   الفددداخر   
 

 المنتقى ي  السددددددر ذا    هاشددددددم   من
 

 مـدددددددددناف   عبد   آل   من الذ ر  عالي 
 

 سبعة عن عاشر جد إليـدددـدددـدددـدددا 
 

 بطـدددـدددـدددواف   ملب يا   النبي   سـدددـدددـدددمع   
 

ـزار ـ ـ ـ ـ ـت ون ـ ـ ـة   غرة   كان ـ ـ ـ  دري 
 

 اللـدددددـدددددـدددددـدددددصاف   كالكوك    بجبين    
 

 مجدهـدددددم ييدان ذا من لهم ـدددددا  يسق
 

 االعطـددداف   عاطـدددر   أميـدددرٌ  كـدددـدددـدددل   
 

 سـددـددـدديد   من ـددـددـددـدددٌ ي  س كرامٌ  ـددـددضٌ يب
 

 االسـدددددددالف   طاهـدددددددر   شهم   كل   من 
 

 سدلكـدددددددد  أوصدل   عدنان   الى نسد ٌ 
 

سدددددد  ٌ   افي هبو    عن تن زه   ح   السدددددد 
 

 اكتسبت التي صفاته من الصفة وهذه االجيال، منقذ والسالم الصالة عليه والرسول

 مجاميع عندها تجمع محطة الصفة هذه وأصبحت ثورات، ولدت ثورتَه   ألن   ؛مةالديمو

                                                           

  .136ديوانه:  (1)
مجموعة مخطوطة للشاعر ذكرها د. سالم الحمداني في رسالته " التيار الديني في الشعر العراقي  (2)

 . ولألمثلة ينظر:35الحديث": 
 .253 /2اظم ال نوح: ديوان ك -
 .18ديوان محمد الجواد الجزائري:  -
 .253هـ:  1351، 136، ع 4قصيدة مصطفى جواد، الهداية، س  -
 .163ديوان ابي الحب:  -
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 تعليق من يأسوا أن بعد منه يعانون مما يخلصهم الذي المنقذِ  عن يبحثون ألنهم ؛الشعراء

 عبد بن محمد المنقذ الرسول شخصية في األسمى غايتهم فوجدوا وذاك هذا على امالهم

 كانت التي العبوديـة من وانقذهم النور، إلى ظلماتال من الناس أخرج الذيملسو هيلع هللا ىلص  هللا

 الـذي األمس بين يقارن العلوم بحر صالح محمد فالشاعر وطأتهـا، تحت ترزح االنسانية

 :(1)يقـول األحـرار، فيه تستعبد الذي واليوم العبيـد فيه تحررت

دددـدددـدددـدددـددـددع القديـدددم   الجيـدددل   منقـدددذ   يـدددا  تطلـ 
 

 مصف د   يد  فبالحد الجديـدددددددد   الجيـدددددددل   )م(
 

ت   ْرر   الددور  مددن الددعددبدديددددد   بدددداألمدد    حدد 
  

د   الور  أحـددددددددرار واليوم  ت ع بـدددددددد   ت س 
 

 : (2)الوائلي ابراهيم الشاعر وقال

ددددددد    أنقذ   ونبي  بـدددددددـدددددددـدددددددـدددددددـدددددددـددددددد    اللـ 
 

ة     منقل    علـددددددددى كـددددددددانـددددددددت   أمـدددددددد 
 

ددددددددددددددد    بعـدددددددددددددددث    منقـدددددددددددددددذا   اليهددا اللـ 
 

 الن سددددددد    هاشدددددددمي   بنيهـدددددددددددددا من 
 

ً  لعراقيونا الشعراء واستعمل    والمدرك كالمغيث المنقذ، معنى من قريبةً  اخرى ألفاظا

 : (3)الورد امين محمد االمير عبد .د قال والباعث، والمنجـد

دددددددددد    رسددددول   أمانـددددددددددا   نا هذ  اللـ   جراح 
 

ي ولسنا   مضمـدددددددا   سوا    من نرجـدددددد 
 

ـددـددث   ـددـددة   أغ  ـددـددـددة   تـددـددـدد    لم لوال    أ م   أم 
 

 یس ـددددد   تحـدددداولـدددد    ما أقصى وأصب    
 

 :(4)الجعفري صالح وقال 

                                                           

 .45 /1ديوانه:  (1)
 .101ديوانه:  (2)
 قصيدة بخط الشاعر.(3)
 .358ديوانه:  (4)
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 وكـددددددددددددددادت   حضدددددددارت نا لـدددددددددددددنا تبعث  
 

 وروم   فددر    ضددددددددحدديددتددي تددكددون   
 

 :(1)الزهاوي ادهم ابراهيم وقال

ة   أدر  الددلددـددددددددددددددددد     رسدددددددددول   يددددا  أمدددد 
 

 عـدددـدددداها أعـدددد  اخالق هـدددا أصبحت   
 

 ً  المخلصو والمحرر المنقـذ بانهملسو هيلع هللا ىلص  االكرم للرسول العراقيين الشعراء رؤيـة من وانطالقـا

 االزمـات، وأصعب االوقات أحلـك في إليـه يلجؤون كانوا فقد لواعجهم، يبثونـه اخذوا

 قضية كانت وربما والعون، الغوث يسألونه شكواهــم بثـه الى مديحـه من انتهوا ما فكثيراً 

 الرسول استلهمت التي قصائدهـم في العراقيون الشعراء بثها التي القضايا أكثر من القدس

 ال فهو اليوم، حالها وبين آنذاك وحالها الرسول مسرى القدس بين وربطوا ملسو هيلع هللا ىلص رماالك

 :(2) المالئكـة نزار ام تقـول منفذها، غيره

ـدددددد   ) أجـددددددر   الهد  رسـددددددول   يـددددددا س   (ق د 
 

 تهديـددد   من مسـددرا    وانقذ   السامي )م(
 

 القد ربـددددددددددى في أحمـددددددددددد   روح   رفرفي
 

  المـدددددمدود ظل     عـدددددن وذودي     )م(
 

                                                           

 . ولألمثلة ينظر:40ديوانه:  (1)
 .1/10ديوان الفرطوسي:  -
 .205هـ:  1358دة عبد الرزاق الهاشمي، الذكرى المحمدية، قصي -
 .16نسائم السحر:  -
 .171 /3ديوان الناصري، جمع وتحقيق ودراسة د. عبد الكريم راضي جعفر:  -
 .136الموشور:  -
 .13أغاني المعركة:  -
 .8الملك الشهيد:  -
 .135الزوابع:  -
 .149ديوان الهاشمي البغدادي:  -

 
 020ـ  129لتضامن، بغداد، )بال. ت(: انشودة المجد، مطبعة ا (2)
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 :(1) الحديثي الغفور عبد بهجة. د ويقول 

 نـددـددـددـددـددزلـددت   بنـددا مصيبات   إلي    اشكـددو
 

 تنتحـددد    القد    هذ  فلسطين هذ  
 

 واعجبـدددددددددي للصددهيون   قـدددددددددوم  ذل   قد
 

 غضـ ٌ  وال نكـرٌ  فـال دهـاهـم مــاذا 
 

 :(2) بقوله فلسطيـن خاللهـا ومن س والقد االكرم الرسول بين الّشواف   خـالـد   ويربط  

 ايددد لبيددد .. لبيددد   .. فلسدددددددطين  
 

 المصطفـددددى معـددددرج   يـددددا.. فلسطين   
 

 الفـددددـدددددا بجيوش فازخـددددر  أال
                      

 الصدددددددفا بالحجي    زخرت   كمـددددددددددددددا 
 

 :(3) وقوله

   والصدددددددددددددلددددددديددددددد    أحدددددددمدددددددـددددددددددددددددددددد  
   

ـدددددددددددددـدددددددددددددددد     يحميددان   القـددددددددددددد 
 

ً  كـان إذ الهدى، العراقيون، الشعراء بها أشاد التي صفاته ومن   يهدى كما لقومه هاديـا

 يقول االكرم، الرسول شعراء بعض بـه أشاد مما الصفة وهذه المظلمـة، الليالي في النجم

 : (4) مالك بن كعب

 لغيـدددددددددددددره   فينددددا لدددد     يعددددد لم   أطعندددداه  
 

 هاديـددددددددددا الل يل   ظلمة   في لنا شدددهابا   
 

                                                           

 0240ـ  131الروح االيماني في الشعر العربي:  (1)
 063م:  1963يلول  ، مطابع دار الكتب،ااآلدابحداء وغنـاء، منشورات دار  (2)
 . وينظر: 65المصدر السابق:  (3)
 .6م: 1958من لهيب الكفاح، خالد الشواف، مطبعة الرابطة، بغداد،  -
 .30ـ 29اة: ارادة الحي -
على طبعه د. خالد العزى المحامي، مطبعة  وأشرفاريج الروضـة، صابرة العزى، راجعه   -

 .152م:1982االمنة، بغداد، 
 .247 /3ديوان الجواهري:  -
 .291ديوانه:  (4)
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 :(1) الشبيبي رضا محمـد يقول

ـدددددددددددددددد  ) البلو  خف ف   أمددا  ا  هدداديدد  ( محم 
 

 وكليما داعيـدددددددا   وموسى وعي  
 

 :(2) م(1941 – م 1873) يالهند رضا وقال

بل   الور  على الضدددددددالل   يسدددددددتولـدددددددددددددي كـدددددددددددددداد   ن ع م   عالمين   يهد  فأق د   ال  محم 
 
 الهاشمي محمــد قال الحـق، ونصـره والحرية للسالم حبه األخرى صفاته ومن 

 :(3)البغدادي

ل   مـدددـدددـدددن  لكـدددة  مم أس ست   قد الدهـدددر   أو 
 

 عصبـددددا لها تجمـددددع   ولم السالم   من 
 

 قلمـددـددـددـددـددا وال سيـددـددـددفـددا   ال بالح    بل غت  
 

 غلبـددا وال كرهـددا   ال العقل   تـددـددـددخاط    
 

ً  الحبوبي محمود ويقول     : (4) الحرية مخاطبا

ـددددددددددددددد  " قل    وشدددددددغفت  األلـدددددددددددددم   من ألوانـددددددددددددددا   لهوا           فـدددددددددددددرأ " محم 
 

 :(5) والشاعر( الرسول) األحمدين لسان على النجفي الصافي أحمد ويقول  

                                                           

 .11م: 1940 -هـ  1359ديوانه، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  (1)
 . ولألمثلة ينظر:1/53ديوان شعر الحسين:  (2)
 .458ديوان الجعفري:  -
 .141 /3قصيدة محمد حسن أبو المحاسن، االدب العصري:  -
 .58ذكرى حبيب:  -
 .360ديوان الهاشمي البغدادي:  -
 .136، 43أغاني المعركة:  -
 .34الزوابع:  -
 .21/  2ديوان الرصافي، شرح وتعليقات مصطفى علي:  -
 .171الكريم راضي جعفر: ديوان الناصري، جمع وتحقيق ودراسة عبد  -
 .150ديوانه:  (3)
 .43 /1ديوانه:  (4)
 .9اللفحات:  ((5
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ر   راية   لنا تخفـددددددددد  أن   غرو        فال سدددـدددددددددالح     كـدددددددددان   الح    سدددالح   کالنا  الن صددد 
 
 :(1) بقولـه بالداهيـة، األكرم الرسول بوصف الرصافي وينفرد 

دددددددددد    لو ودهـدددددددددداء   ـددددددددددن     غتال ها ال ط را         الد هـددددددددددـددددددددددر   يهدوا ماكرتـ   غول   م 
 
 داهيةً، وال محتاالً  يكن لم ألنه اللغوية، المشاكلة إرادة الوصف هذا يحتمل أن نويمك 

 المكر يليق ال الحال وبطبيعة( اللّـه   ويمكر   ويمكرونَ : )(2) تعالى قوله في كما والمشاكلة

 العراقيون الشعراء وتغنى. ، والداهية تحتمل المدح والذمكبيراً  علواً  ذلك عن هللا تعالى به

في العصر  ثابت بن حسان عند ورد وقـد والسالم، الصالة عليه االكرم الرسول بنور

 :(3) االسالمي

 طلعتـدددددددددددددددد  البددددر   كضددددددديددداء   مبدددار 
 

 مـدددددردود   غيـدددددر   قضاء   كان   قال   ما 
 

  :(4) البناء الرحمن عبد يقول

ن   لددمددحددددة   مددن هددو  نددـدددددددددددددددورٌ  الددمددكددو 
 

 وقامـدددددددددا رآه   مـدددددددددذ الكـدددددددددون   ق ع د   
 

 :(5) الجلبي علـوان سالم يقول ذلك، على نوره منزلة ورفعوا القمـر،وب بالشمس وشبهوه 

                                                           

 .19 /2ديوانه، شرح وتعليقات مصطفى علي:  ((1
 .20االنفال:  (2)
 .137شرح ديوانه:  (3)
 ولألمثلة ينظر: .108هـ:  1358الذكرى المحمدية،  (4)
 .104هـ:  1358قصيدة حسين علي االعظمي، الذكرى المحمدية،  -
 .105هـ:  1358قصيدة عبد الرزاق الهاشمي، الذكرى المحمدية،  -
 .82هـ:  1359قصيدة حسين علي االعظمي، الذكرى المحمدية،  -
 . ولألمثلة ينظر:28م:  1665احاسيس ثائرة )مجموعة شعرية(، مطبعة االديب، البصرة،   (5)
 .86هـ:  1359قصيدة علي محمد شاكر، الذكرى المحمدية،  -
 .148الهاشمي البغدادي: ديوان  -
 .101ديوان الوائلي:  -
 044 /2ديوان بحر العلوم:  -
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ت   ـدددددر   كأحمـدددددـدددددد   تكـدددددون   أن   ذكـددددداءٌ  ق ص 
 

 وتغيـدددددددـددددددد    تـدددددددارة   تطلع   والشم    
 

 خالـدددـدددـدددـدددٌ  نورٌ  وهو أحمـدددـدددـدددـدددـدددـددد، لكن  
 

 غـددددددددددرو    إ ليـدددددددددد    يرقى أن   هيهات   
 

ً " رأينـا فقد الجيل، هذا شعراء مبتكرات من ليست النور سمةِ  اضفاءَ  إن    ً  اتفاقا  شعريا

 أضاء الذي وبالنور بالسراج وشبه... الكريم شخصه على النور سمة اضفاء في مميزاً 

 .(1)"...ضوءه

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 07ذكرى حبيب:  -
 0144ديوان ابي الحب:  -
 0163ديوان ابراهيم ادهم الزهاوي:  -
  048الزوابع:  -
  037/1ديوان الكاظم:  -
 .17اريج الروضة:  -
ة اطروح شاکر غصيب، اثر االسالم في بناء القصيدة العربية حتى نهاية العصر االموي، احمد (1)

 .81م: 1989، جامعة بغداد، اآلدابدكتوراه، كلية 
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 الموضوعية العناصر: الثاني المبحث

 المحمدية الحقيقة. ١

 الوسط في الصيت ذائعة قضية وهي ،(1)"الصوفيــة الحياة دعما المحمدية الحقيقة دعت    

 نوره قبضة من( ص) محمداً  خلـق ـ تعالى ـ هللا ان" ملخصةٍ  بصورةٍ  ومفادها الصوفي،

 االنبياء اجساد عبر تنتقل النورانية الصورة هـذه ظلت و (ع) ادم يخلق ان قبل كصورةٍ 

ً  ظهرت حتى آدم منذ  في هو محمداً  النبي ان و ،(2) (ص) محمدٍ  خاتمهم في جسميـا

 ادريس فـي وتمثل آدم خلق حين آدم في ظهر ابدى ازلي نور هو وانما اً بشـر ليس حقيقته

 بمن ونجا الفلك صنع ان ووقت قومه انذر حين نوح شخص في ووجد ادريس تنبأ حين

 التي ارنال اوار من ونجا األصنام حطـم إذ ابراهيم شخص في تجلى ثم الطوفان، من معه

ً  برداً  هيعل فكانت قومه له اضرمها  في ثم موسى، صورة في فرعون جاء ثم وسالما

 االقطاب، اسموهم فيمن يظهر ظل وقد النبيين، خاتم محمد باسم ظهر ثم عيسى، شخص

 . (3)القيامة تقوم حتى قطبٍ  بعد قطبٍ  شخص فـي هكذا يظهر وسيظل

 وذهب المنشأ، اسالمية انهـا الى عضهمب فذهب الفكرة، هذه أصل في الباحثون اختلف    

 األول الفرين واحتج اسالميٍة، وغير عربيـــةٍ  غير اصولٍ  ذات انها الى اآلخر بعضهم

 وانه وسلم عليه هللا صلى محمد الرسول عهد في وجدت الفكرة هذه ان: منها ادلة بعدة

 ابن ذكرها نهع هللا رضي المطلب عبد بن لعباسل مقطوعة في وذلك واجازهـا بها سمع

 هللا رسـول الى هاجرت: "يقول الذي حارثة بن اوس بن خريم عن حديثه عند االثيـر

                                                           

: 1962في التصوف االسالمي مفهومه وتطوره واعالمه، قمر كيالني، دار مجلة شعر، بيروت،  (1)
84. 
 .17شخصية الرسول محمد ) ص( في المدائح النبوية عند شعراء الفترة المتأخرة:  (2)
القرن السابع الهجري، علي صافي حسين، دار المعارف، مصـر،  االدب الصوفي في مصر في(3)

1964 :038 
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 عبد بن العباس فسمعـت فأسلمت تبوك من منصرفه عليه فقدمت وسلم عليه هللا صلى

 ال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  : فقـال حك امتد ان اريد هللا رسول يا: يقول المطلب

 :يقول فانشد. كفا هللا يفضض

ن    وفي الظالل   في طبددت   قبل هددا م 
 

 الورق   يخصدددددف حيث   مسدددددتودع   
 

 انـددددـددددت   بشـددددرٌ  ال البالد   هبطت   ثم
 

ـغةٌ  وال )م( ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ    وال مـ ـ ـ ـ  عـل
 

 وق ـددـددـددد   السفين   ترك    نطـددـددفةٌ  بل  
 

ـجم    ـ ـ ـرا   أل ـ ـسـ ـ ـغرق   واهل     ن  ال
 

 رحـددـددـددـددم   الى صـددال     من تنـددـددقل  
 

ـضى إذا  ـ ـ ـ ـالمٌ  م ـ ـ ـب     بدا عـ  طـ
 

 من المهيمن بيتددد  احتو  حتى
 

ـاء خندف  ـ ـ ـها علي ـ ـ  النطـ    تحت
 

ا وانت    االرض اشدددددرقت ولد ت   لم 
 

ـاءت  ـ ـ ـدور  وضـ ـ ـ ـ  ب ـ ـ ـ ـ  األف
 

 وفي الضياء ذل  فـددددـددددـددددـددددـددددمن
 ورـــــالن

 (١)رق  ــــتختــــــ الرشـاد سبـــــل )م(
  

 األصالب في وتنقله المحمدي النور او" المحمدية الحقيقة"بـ سمي ما الى اشارة فيهاف 

 الصالة عليه المطلب عبد بن هللا عبد بن محمد شخص في والدته حين الى واألرحام

 في وهو آدم صلب في القدم منذ استودع قد الرسول ان الى يشير فالعباس"  والسالم

 وربما ،(2)"واشرقت بمولده األرض اضاءت أن إلى شريف صلب من انتقل ثم الجنة،

 . الحقيقة هذه الى اشارة اول المقطوعة هذه كانت

                                                           

 -555 الجزري محمد بن علي الحسن ابن االثير بن عزالدين: الصحابة معرفة في الغابة اسد (1)

 الشعب، دار فايد، الوهاب عبد ومحمد عاشور احمد ومحمد البنا إبراهيم محمد وتعليق تحقيق هـ، 630
 .26 /5: المقدسي والتاريخ، البدء وينظر 130 -129 /2 :1670 القاهرة،

، دار مكتبة الهالل، بيروت، 1المدائح النبوية بين الصرصري والبويصري، د. مخيمر صالح، ط  (2)

1986 :21. 
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 تنبع األهمية  وهذه المحمدية، الحقيقة أصل بيان في كبيرة اهميةً  المقطوعة لهذه إن  

 وبناءً  لصاحبها ودعا واجازها القصيدة هذه سمع الرسول أن وهي الرواية في جاء مما

 على (1)" النقية وبصورتها األولى نشـأتـها في اسالميةٌ  المحمدية الحقيقة فإن هذا على

 بقصيدةٍ  رأيه الفريق هذا ويعزز المنشأ، اسالمية انهـا إلى يذهب الذي األول الفريق رأى

 النور اسبقية الى فيها يشير (2)"المكنون الدر تسمى" النعمان حنيفـة ألبي تنسب أخرى

 علة هـو الذي النور ذلك بفضل استجيبت األنبياء تدعوا وان آدم، قبل وخلقه المحمدي

 :األنوار ومصدر واالنسان الكون وجود

                  
لـددد    ما لوال    ال ذي أنت    امـدددـدددرؤٌ  خ 
 

ـال  ـ ـل  وال ك ـ ـ ـوالكا الور  خ ـ ـ  ل
 

 اكتسددددى البدر   نور    من ال ذي انت  
 

 بـددهـدداكـددا بنور مشـددرقةٌ  والشم    
 

ـت   ـ ـ ـ ـمال ال ذي ان ـ ـ ـ ـل   ـ ـ ـ  آدمٌ  توس 
 

ـن  ـ ـ  زلة م ـ ـ ـ ـ ـا فاز ب ـاك  وهـواب
 

ـ    ـ ـ ـعادت   دعا الخليل   وب ـ ـ ه   ف ـار   ن
 

 سنـدداكـددا بنور خمدت   وقد   بـددـددـددردا   
 

ـا    ـ ـ ـرْ  اي و ٌ  ودعـ ـ ـ    لضـ ـ ـ ـ ـ س   م 
 

ـأ زيل    ـ ـ ـا حين   الضر   عن    ف ـاك  دعـ
 

 صلعم النبي أن روى" فقد ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد الرسول الى ينسب بحديثٍ  رأيه الفريق   هذا ويدعم  

ً  كنت متى سئل ً  كنت قال نبيا  في منجدلٌ  وادم قال انه وروى والطين الماء نيب وادم نبيا

                                                           

 .21المصدر السابق:  (1)
 .24السابق:  (2)
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 الموضوع هذا في والكالم. الحقيقة بهذه للقول حجة الحديث هــذا وصار(1)، " طينته

 . (2)بـه ثالبح تعلق بمقدار إليه واالشارة بتعريفه ونكتفي المجالبه  يضيق

                                                           

 .25 /5البدء والتاريخ: (1)
 : ينظر المحمدية الحقيقـة عن المطورة الكامل االنسان نظرية وفي الموضوع في لالستزادة (2)

 هـ 1383 ،بغداد ـ ءالزهرا مطبعة الشيبي، مصطفي كامل. د والتشيع، التصوف بين الصلة -
 0149 – 145 /2: م1964 ـ

: م 1979 لبنان، – بيروت القلم، مدار 1 ط الحسني، معروف هاشم والتشيع، التصوف بين  -
 03 0356 ـ351

 م المصرية، النهضة مكتبة الناشر ،1 ط راضي، الجليل عبد علي. د ،الروحية محمد حياة  -
 4 0341-334( : ت•  د) لمعرفة،ا ط

نصر حامد ابو زيد، • فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بـن عربي، د   -
، 94، 93 ،92، 87، 86، 47م: 1983 لبنان، -، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت 1ط

101 ،161 ،178 ،179 ،234 ،281 ،326. 
كامل مصطفى  -الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجرى، د  -

هـ ـ 1386بغداد،  –، مكتبة النهضة ـ بغداد، طبع على مطابع دار التضامن 1ط • الشيبي
1966 :28 ،74 ،128 ،220 ،234 ،275 ،319 ،379. 

، الناشر دار النهضة العربية ـ 1الدين والفلسفة د ابراهيم هالل، ط  التصوف االسالمي بين  -
 .202 -213م :  1975هـ ـ 1395القاهرة، دار االتحاد العربي للطباعة. 

االنسان الكامل في معرفة االواخر واالوائل، عبد الكريم بن ابراهيم الجيالني، مكتبة ومطبعة  -
، 47، 46، 36، 2/29م : 1963 -هـ  1383محمد علي صبيح واوالده ب االزهر،

97،98. 
، 197م:  1971القاهرة،  -فصول في الشعر ونقده، د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصـر  -

226 ،229 ،230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،237  . 
، دار االندلس للطباعة والنشر 1الرمز الشعري عند الصوفية، عاطف جودة نصر، ط  -

 .50، 48م:  1978لطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دار الكندي ل –والتوزيع 
الروحية عند محي الدين بـن عـربي، د. علي عبد الجليل راضي، ملتزمة الطبع والنشر   -

 .479_476، 37-31مكتبة النهضة المصرية، القاهرة )د. ت(: 
مطابع دار الكتاب العربي  2التصوف االسالمي في االدب واالخالق، د. زكي مبارك، ط  -

 .211 -21، 200- 1/187م:  1954هـ ـ 1373 -بمصر 
. نيكسون، نقلهـا الى العربية وعلق عليها ابو 10في التصوف االسالمي وتاريخه، رينولد  -

م: المقدمـة 1969هـ ـ  1388العال عفيفي مطبعة لجلة التأليـف والترجمة والنشر، القاهرة 
 0171 – 158، 146)ر. ش( 
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 الحقيقة دراستهم على هذا بحثنا توفر الذين العراقيين الشعراء من مجموعة ذكر    

 بوصفها الشريفــة المحمدية الشخصية فيها استلهمـوا التي قصائـدهم بعض في المحمدية

ً  عنصراً   السـالم عليـه ادم قبل الخـلق في اسبقيتــه ذكـروا اذ شخصيته، في موضوعيــا

 ابو انه كما الدنيا، هذه في المخلوقين بداية وانه الخلـق في الناس اسبق رأيهم في وانه

 : (1)ويالزها ادهم ابراهيم قال واولهم، الخلق في واسبقهم الورى

ت   ن  ا   االقوام   أبو فأ ف  ر  ا   شددددددد  بـدددددددددددددد  غ ر  م   و 
 

الح     األقوام أبددددا ولي       آدم   بدددد 
 

 خاتم ألنه ؛والختام آدم قبــل نوره خلق حيث من البدء فهو والختام البدء هو الرسول وإن

 : (2)االثرى بهجة محمد قال االنبياء،

                                                           

هـ(، بقلم ابو العال عفيفي، 63 8الدين بن عربي )ت فـصـوص الحكم للشيخ االكبر محي   -
 1989هـ ـ 0914، منشورات مكتبة دار الثقافة ـ العراق. نينوى، مطبعة الديواني ـ بغداد 2ط
 .214م: .

هـ(، عبد  65 6ـ 547الشعر العـربي في العراق من سقوط السالجقة حـتى سقوط بغـداد )   -
بغداد  –م ـ الجمهوريـة العراقية، دار الحرية للطباعة الكريم العهود، منشورات وزارة االعال

 .287، 280، 782، 270م:  1976هـ ـ  1396
، دندرة للطباعة والنشر 1سعاد الحكيم، ط • المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة، د   -

 ومادة )الحقيقة المحمدية(. 1353-347م:  1981هـ ـ 1401بيروت ـ لبنان، 
االدب العربي، زكي مبارك، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة،  المدائح النبوية في -

  049م : 1935هـ ـ  1354
، دار منشورات 1أفلوطين رائد الوحدانية ومنهل الفالسفة العرب، د. غسان خالد، ط  -

 : صفحات شتى.1938لبنان،  -عويدات، بيروت
تابه "منطـق الطير"، د. احمد ناجي عطار نامة او كتاب فريد الدين العطار النيسابوري وك -

  0685م :  1978، مكتبة المثنى ببغداد ،مطبعة االرشاد، بغداد ، 1القيسي، ط 
النظرات االلهية في الممادح المحمدية، الشيخ منصور البيات، مطبعة االداب، النجف  -

 وما بعدهـا. 71االشرف، )بال. ت(: 
، دار 3بن كثير، تحقيق مصطفـى عبد الواحد، ط  السيرة النبوية، االمام ابي الفداء اسماعيل -

 .196 -1/195: 1978الرائد العربي، بيروت ـ لبنان، 
 .175ديوانه:  (1)
 .1/80ديوانه:  (2)
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 للـدددور  حـدددـدددياةٌ  الكبر  البعثـدددـدددـدددـدددـدددـدددة  
 

د    ب  مةٌ  الزمان، أ  ـددددددددددددددد د   ونع  ت ت ج 
 

ت   ت   ق د   ولكن   ع م  صددددددد  صددددددد  ا   خ  ل ه   ب ف ضددددددد 
 

ا   ا  ي    ر  لٌ  ه ـددددو   آخ  د   أ و  ت ف ـددددـددددـددددـددددر   م 
 

 :(1)نوح ال كاظـم قال الخليقة خلق قبل الرحمن عرش في قديتو كـان نوره وإن 

د   نددددد  ندددددـددددددددددددددددددا عدددددرش   عددددد   لدددددربددددد 
 

ت    ندددددددد  د   نددددددددورا   كدددددددد  وقدددددددد   تدددددددد 
 

 :(2)يقول الرسل، من واآلخر الكل من األول وهو 

ـدددددددددددددل   آخر   سددددددد  ل   الر    عقل   الك ـدددددددددددددل   او 
           

ن الك ـددددددددل )م( ل   م  ر  أو   واألخـددددددددير   الو 
 

ً  كنت" الحديث وصاغوا  اسبقية وذكروا معناه حول وداروا" والطين الماء بين ادمو نبيا

 :(3)نوح ال كاظم قال وختامهم، الخلق وبدء المخزون هللا علم وكونه المحمدي النور

 ووجـدددـدددودا   نشأة   الخل    س بـددد    
 

 وطينا   ماء   كـدددددددان   ق ـدددددددد   وابوه   
 

 للـددددددـدددددد   كان نوره الخل  اول
 

 قرونـددددددددددددا   قرونا   قضدددددى قديما   )م(
 

ه   الخل    طر  ف  واصدددددددطفدداه بعددد 
 

 امينـددددددددا   نبيـددددددددا   للور  مرسال   
 

دددددـدددددـددددد    آية   يا ابراهيم   أبا يا  اللـ 
 

ت   لقددددد   )م( ندددد  ه   ك  ر  ا سددددددد  ندددد  نو  ك   الم 
 

ل     ءابد كنت تامـدددددددددددددا   ث م   للخ   خ 
 

ونددا والفتى للنبيين     المددأ مـددددددددددددد 
 

 لمددا العرش بجدداندد    نورا   کنددت
 

ن   )م( دددددددد    كو   اتكوينـدددددددد ا د مـددددددددا   اللـ 
 

                                                           

 .53 /2ديوانه:  (1)
 .254المصدر السابق:  (2)
 .738 /3ديوانه:  (3)
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 قـال المقدس النور بذلك معجون وأنه اللـه نور من خلق الكريـم الرسول أن وذكروا 

 : (1)العبيدي الرحمن عبد رشيد الدكتور

هبوا ق د   والخلـددددددددددددد    نوره   من عجنت    و 
 

ر  أ  وأنشـددددأه م   نورا    ـددددـددددن ا الو  ي   ط 
 

. الوجود روح من مخلوق أنه ورأوا عنه، الطيني اآلدمي المنشأ اخرون شعراء ونَفَى 

 ورغبتهم له، الشعراء محبة أن يبدو ولكـن السماء تقره وال الرسول يرضاه ال ما وهذا

 كابن المتصوفة بعض بأقوال وتأثرهم السابقين والرسل األنبياء باقي على تفضيله في

ً  كان عربي  :(2)البغدادي الهاشمي محمد قال المجموعة، هذه عند القول لهذا دافعا

ف اء   من س ال  لة  ال أ ن ت   ت   ص  ن   ل سـدددددد   مـدددددد 
 

د    سدد  ـدددددددددت   ج  ل سدد  ال  ل ة   و  ن   سددـددددددددد  ي ن م   ط 
 

     :(3)كذلك وقال 

ن   ندد     لك  د  عدد  ة   م  ال  صددددددددد  فرغـدددددددددددددددا   الخ   م 
   

ا    ف اء   ف ي ه  ف ا ء   وف ي   الصددد  ف ا ء   الصددد   صددد 
 

           :(4)وقوله 

ت   ر  و  ن   صدددد  ود   روح   م  ج  ة   الو  الصدددد   خـدددددددددد 
     

 وماء   الصددعيـدددددددددد   في طينٌ  وا   وسدد 
 

ً  االنبياء نا:قالوا الرفيعة العالية ومنزلتها المحمدية الحقيقة اسبقية على وبناء   جميعا

 : (5)نوح ال كاظم الشاعر قال به، مؤمنون وانهم المحمدي، النور بهذا ويتوسلون يتشفعون

عٌ  ب  نـدددددددددددددددددا   كددددان ت   قدددددمددددا   فيدددد  مؤم
      

 رونـدددددددددددددددددا  ق النبي   يولددددد أن   قبددددل   
 

                                                           

 قصيدة بخط الشاعر. (1)
 .361ديوانه:  (2)
 .356المصدر السابق:  (3)
 . 356السابق:  (4)
 .740 /3ديوانه:  (5)
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 :(1)المحاسن ابو حسن محمد وقال 

ـددددددددددددل   حو  قد فآدمٌ    ل  السددددددجود   ف ضدددددد 
      

ـددـددد م   زلة   عن ب    عفوا   ونـددـددـددال     القـدد 
 

ـددددـددددـدددد    الخليل   نـددددار   رجعت   ق د   وفي     لـدددد 
       

سا     بالنعـدددددم   البو    وزال   امنت بـدددددو 
 

 قدداطبددة   الخل    وهو الدددهـدددددددددددددر   فيومدد    
      

ةع كدان   بدل   العدددم   في الكون   خل    لد 
 

 

 الذين الشعراء من الكبار ان العراقيين الشعراء شعر في الظاهرة هذه ورود على ويالحظ

 المغمورون الشعراء ذكرها وإنما لها يتطرقوا لم العراق في الشعرية الواجهة يمثلون

 من هوغير عربي ابن افكار ينقلون ما قدارمب اال عقيدتهم تمثل ال وهي ،بالغالب

 . المتصوفة

 المعجــزات. ٢

 وخارج خارق وامر لها خاضع وغير الطبيعية العادات عن خارج شيء المعجزة     

 مصداقية على للتدليل وأوليائه تعالى هللا أنبياء أيدى على ويأتي عليه، المتعارف عن

 مقرونةً  وتكون فيه وأبدعوا الناس ألفه ما جنس من المعجزة تكون ان ويجب. دعواهم

 الناس ألفه ما جنس من كونهاب ونعني المباراة، من مانع وال أدواتها الناس ويملك بالتحدي

 فيه برز الذي للشيء مشاكلةً  المعجزة تكون أن: اي يعرفونـه ال بشيءٍ  قومٌ  يتحدى أال

 االعجاز لكنو رفيعٍ، بأدبٍ  النجار تتحدى ان المعجز غير فمن. اعجازهم المراد القوم

 جاءهم لذلك ؛بالسحر برزوا السالم عليه موسى النبي فقوم المعجز، ابداع لمجا في يكون

 ادركوا ألنهـم المؤمنين أول السحرة فكان يأفكون ما تلقف افعى الى تحولت التي بالعصا

                                                           

 .142 -141االدب العصري:  (1)



53 
 

 عيسى وقوم. مكين قــوي يد من اية وأنه الساحرين كيد عن خارج هذا أن غيرهم قبل

 يحيي فكان ابداعهم مجال في تحداهـم لذلك فيه، وابدعوا بالطب برزوا السالم عليه

 برعوا فقد والسالمملسو هيلع هللا ىلص  محمدٍ  نبينا قوم أما... هللا بإذن واألبرص األكمه ويبرئ الموتى

 درجة بلغوا حتى الخطابة في وابدعوا ،(العرب ديوان الشعر) وكان والبيان، البالغة في

 الذي الكريم بالقران شأنه جل كيمالح تحداهم لذلك ؛والبيان والبالغة الفصاحة في عليـا

 بمثله يأتوا ان وتحداهم المحدودة وحروفها المختلفة واساليبها اللغة وهي ادواته يملكون

ً  لبعضهم األعراب بعض لوكـان حتى واحدةٍ  بسورةٍ  او مفترياتٍ  سورٍ  بعشر او  نصيرا

 ً ً  شجرٍ  من األرض في ما كان لو حتـى تنضب ال تعالى هللا كلمات وإن. ومعينا  اقالما

 وبهذا. تعالى هللا كلمات تنضب أن قبل لنضبت أبحـر سبعة وراءه كان ولو يمدها والبحر

 :ثالثةٍ  بأمورٍ  إال يتحقق ال" الذي االعجاز تحقق

 .والمعارضة المنازلة طلب وهو التحدي. 1

 .المنازلة الى المتحدى يدفع الذي المقتضي وجود. 2

 (1)" المباراة من مانع وجود عدم. 3

 وهو عقلي معنوي،: األول قسمين، على تقسمملسو هيلع هللا ىلص محمد  الكريم نبينا معجزات ان    

. والتواريخ السير كتب في منثورةٌ  كثيرةٌ  معجزاتٌ  وهي فحسي،: الثاني اما. الكريم القرآن

 هو الكريم القرآن أن به والمقطوع عليه المعول ولكن. وفعليةٌ  قوليةٌ  معجزاتٌ  انها: اي

 به يختص وال المتعاقبة االجيال كل تراه ومحفوظ ومستمر دائم ألنه دة،الخال المعجزة

ً  خصت التي الحسية المعجزات من العكس على آخرين دون قوم  ولما. قومٍ  دون قوما

                                                           

أصول الدين االسالمي، د. رشدي محمد عليان و د. قحطان عبد الرحمن الدوري، نسخة مصورة  (1)
 .  313عن النسخة االصلية: 
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 شروط من وهذا بالتحدي مقرونا كان الخالدة الكبرى المعجزة هو الكريم القرآن كـان

 .كافة للناس جاء ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وان خاصة المعجزة

 شعراً  فنظموها العراقيين الشعراء الكريم الرسول ومعجزات االعجاز قضية اثارت لقد  

 السماوية الرساالت خاتمة تكون أن هللا أراد التي الرسالة مكمالت من وعدوها بها وتغنوا

 األولى ومن الحسي، والفعلي القولي العقلي المستويين على الرسول معجزات ذكروا إذ

 محمد الرسول على المنزل تعالى، هللا كالم: "االصطالح في بـه نعني لذيا الكريم القرآن

 المبدوء شبهةٍ  بال تواتراً  عنه المنقول المصاحف، في المكتوب وسلم، عليه هللا صلى

 العراقيون الشعراء تحدث لقد. (1)"بتالوته المتعبد الناس، بسورة والمختوم الفاتحة بسـورة

 من الملوك تيجان كانت اذا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول تاج نهاف بـه، دةواالشا ذكره من واكثروا عنه

 : (2)االعظمي علي حسين الشاعر قال هللا، كالم فتاجه ذهبٍ 

                     

ت  " ن(م)قدددرآ" السددددددددددمدددوات   ندددور   مدددن تدددداجدددد     ه   تدددجدددلدددد  الدددم   فدددي اندددوار  و   الدددعددد 
 
  

 لجوانب وشموله ددهوتج المختلفة للعصور وصالحيته الكريم القرآن باستمرارية واشادوا

 : مكة عن يتحدث وهو (3)البناء الرحمن عبد الشاعر قال المختلفة، الحياة

هدددددا عدددددلدددددى الدددددوحدددددي   ندددددزل   د   احدددددمددددد 
 

 تالهـدددا جبريل   اايات   وبهـدددـدددـدددـدددـدددـدددا 
 

 كـددددددـددددددـددددددـددددددل ما شـددددددـددددددـددددددأنا   للقرآن   إن  
 

د د ت     حواهددا اشددددددديدداء الكون   في جدد 
 

                                                           

 .313أصول الدين اإلسالمي:  (1)
 .203هـ:  1357الذكرى المحمدية،  (2)
 .209 دية :الذكرى المحم  (3)
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  بـدددددددـدددددددـدددددددـدددددددـدددددددـددددددد     الجديدان   ك ر   واذا
  

باها خشدددددددر في االلفاظ   عادت     صددددددد 
 

 الظلمات يجلو القرآن وأن األعظم، الرسول بعثة على الكريم القرآن تنصيص وذكروا 

 :(1)الشبيبي جواد محمد الشاعر قال والظنون، بالشكوك ويودى الحق بنور

د   قدددد  ل ل  ز  بـدددددددددددددددددا   بدددد    األمين   ن   كتددددا
 

 األميـددددددددددددددن   الهددددادي ببعثددددة   ينص   
 

 يددـدددددددددددددددددلٌ لدد   الددظددلددمدددداء   والددفددتددرة   أتددى
 

 الدددجيـدددددددددددددن   الغسددددددد    غيدداهدد    يمددد   
 

 الدددغدددواشدددددددددي تدددلدددد    جدددلدددى بدددقدددرآن  
 

شدددددد   بنـدددددددددددور     المبيـدددددددددددن   والح    الر 
 

ه   ز   بينـددددددـددددددـددددددـددددددـددددددـددددددات توالت   معاج 
 

 وبددالظنـدددددددددددددون   بددالشدددددددكو    فددأودت   
 

 فيه، نزل بما الدنيا جلجل الذي الغار في األمر أول الكريم القرآن نزول بعضهم وذكر 

 : (2)شطينيالق ناجي الشاعر قال

ن   األرض   انقدددذ   نبيـددددددددددددددددا   يدددا  ومـددددددددددددد 
 

 السدددددددفهـدددددددددددددداء   نزغات   من فوقها 
 

  قدددددرآنددددد     مدددددن الدددددغدددددار   فدددددي وتدددددال
   

ا    ر  و   الفضدددددددداء   رح  بها یدو سددددددد 
 

 الشاعر قال األشبـاه، عن المنزه جالله جل هللا كالم ألنه له، شبيه ال الكريم والقرآن 

 :قلبه يخاطب وهو (3)كرشا محمد علي

أيدددت   ر  ـددددددددددددددددة   اكبر   القرآن   في و   حج 
 

ت    لدددد  هددددا جدد  ن   بددعددبددرتدد   االشدددددددددبدددداه عدد 
 

                                                           

، مطبعة النعمان، النجف 1الشبيي الكبير، محمد جواد الشبيي حياته وادبه، حمود الحمادي، ط  (1)
 . 353م: 1971 -هـ  1391االشرف، 

 .202هـ:  1358الذكرى المحمدية،  (2)
 .86هـ:  1359الذكرى المحمدية ،  (3)
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 الدكتور الشاعر قال الكريم، رسوله الى هللا أوحاه الذي القرآن قدسية بعضهم وذكر 

 :(1)العبيدي الرحمن عبد رشيد

ة الددمددقددددد  الددوحددي مددلددهددم يددددا  آيدددد 
 

 أحرفـدددددددددددددددددا تقددددد     بقرآن   هبطددددت 
 

ً  الكريم القـرآن وعد   : (2)همن يغترف معينا

ي  مددغددتددرفددددا   الددقددرآن   الددى رجددعددددت   إندد 
   

 افكـدددددددددددددداري بالقرآن   وتنهض   نوري، 
 

 :(3)الراوي دنانع الشاعر قال وحربهم، الكفار لقتال سالح الكريم والقرآن 

ن   إال   انددددت   مددددا ة   نددددوا طدددد    مدددد     امدددد 
 

هددددا  ار عددددلددددى حددددر ٌ  قددددرآندددد   الددددكددددفدددد 
  ِ 

 :(4)الفرطوسي المنعم عبد الشاعر وقال 

  سطعـدددددت   آفاق     من ـدددددالة  الـدددددرس شم   
    

 والكتبـددددددا القرآن   تحمل   الور  على 
 

 عبد معروف الشاعر قال والباطل، الحق بين يفرق الذي الفرقان هو الكريم والقرآن

 :(5)الرصافي الغني

 فدديددهددـدددددددددددددددددا هللا مددن جدددداءنددددا وحدددددةٌ 
 

 والفرقـدددددددددددان   بالكتا    مرسدددددـدددددددددددلٌ  
 

ً  وقال                     : (6)"ايضا

 بكتددددا    الهددددد  الى يدددددعو قـدددددددددددددددددام  
 

ـي    ـ ـ ـ ـ ـ ـرب ـرآن     عـ ـ ـ ـل   ق ـ ـ ت ي  ـر  ـ  ت 
 

                                                           

 قصيدة بخط الشاعر. (1)
 قصيدة بخط الشاعر. (2)
 .141ة الشعرية الكاملة: المجموع (3)
 .40 /1ديوانه:  (4)
 .438 /2م: 1972ديوانه، دار العودة، بيروت،  (5)
 .19 /2ديوانه، شرح وتعليقات مصطفى علي:  (6)
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 قصدددددددو  المجددددد   من غددددايددددة   طددددالبددددا  
 

هـددددا ع ن   صد ه    ت حيـددددـددددل   بلوغـدددد  س   م 
 

 : (1)كذلك وقال

 مبـددددددددددددددادئٌ  الكرام   الع ر    لد  هذي
 

 قرآنـددددددددهـددددددددا في اايات بهـددددددددا نزلت   
 

 االخيرة وكون السابقة السماوية الكتب الى بالقياس القرآني االعجاز خلود بعضهم وقارن 

 :(2)الجعفري الكريم عبد بن صالح قال خالدة، غير

 ذا قـدددددـدددددـدددددـدددددبل النبيون بالمكرمات أتى
 

ائم   أحالم   مثدددل وراحدددت   فراحوا   نددد 
 

 ب ق ـدددددددددددددى بمددا وجئددت   يفنى بمددا فجدداؤوا
 

ق ى  ب  ي   القوادم   السدددددددنين   مر   على و 
 

تا   عيسدددددددى بعث   وما  ضدددددددريح    من مي
 

 عددالم   كددل    في الجهددل   موتى كبعثدد     
 

 المختلفة، وفنونه القول انواع عن الكريم القران تفرد البغدادي الهاشمي محمد ويذكر 

 : (3)بقوله

 لددددهددددجددددتدددد  هللا بددددلسددددددددددان وندددداطدددد 
 

 والخطبا والنثرين الشددددعر تشددددب  ال 
 

 : (4)الزهاوي ماده ابراهيم قال الكريم، الرسول افتراء من القرآن يكون أن بعضهم ونفى 

ى تدد   یمددفددتددر هللا عددلددى قددرآن   كددددان   مدد 
    

 خـددددددددردل   حبة   النا    في يفتر  وال 
 

ل غير   القول   هذا إن   أال  التـددددددـددددددـددددددـددددددقو 
     

ددل   وراء   عـددـددلم عن   يـددـددخـددـددـددب ر     التخيـ 
 

دددـدددـددد  اال  منـدددـدددزلٌ  هللا   مـدددـدددـدددـدددـدددن ذكرٌ  إنـ 
    

 مفـددـددصـددل   كل   في باإلعجاز   يـددـددذك ر   
 

                                                           

 .683 /1المصدر السابق، دار العودة:  (1)
 . وصدر البيت مختل الوزن، ويستقيم اتى بالكرامات....328ديوانه:  (2)

 .151ديوانه:  (3)
 .163ديوانه:  (4)
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 :(1)العبيدي حبيب محمد لشاعرا وقال 

ت   ظيدددد  بـددددددددددددددـددددددددددددددي   بخير يثر    ح   ن
 

ت   طددددالددمددددا  ر   األنددبدديدددداء   بدددد     ب شددددددددد 
 

 الددل كتددا    وشدددددددداهددداه يدددعو قـدددددددددددددددام  
 

ة   ي تلى ـددددددددددددد   (م)   البيضددددددداء والحج 
 

 : (2)فقال القوم ظهور وراء وهجره الحقيقية القرآن مبادئ عن األمـة ابتعاد یرأ و

  لـددددددـددددددـددددددـدددددد حكـددددددم ال القرآن   وغـدددددددا
 

 انكسدددددددارا الـدددددددددددددددمع يذرف كبني    
 

ن   الطرف شدددددددددداخص  أنـددددددددددددددزلدددد     لم 
 

 يجدددارا أن   فعسدددددددددداه" مسدددددددتجيرا 
 

قوا ددددددخـددددددذوا اوراقـددددددـددددددـددددددـدددددد  مز   واتـ 
 

 احتقارا منهن للتبغ" ورقـدددددـدددددـدددددـدددددا 
 

 :(3)كذلك وقال

 ب ـدددددددددددددد    الوحـدددددددددددددي نـدددددددددددددزل   وكتا 
 

روه     السددددددن ن ـددددددددددددا وأضدددددداعوا هج 
 

 به تقاس ال البديعة واالشياء أعلى، مثل قرانالان  الكاظمي المحسن عبد الشاعر ويذكر

 :(4)يقول بروعته، التعجب طريق عن اال

ت لت   أحمـددددددددددددد   كـددددددددددددتـددددددددددددا ٌ  أ  آيات     ر 
     

 داود وال مددزامدديددـددددددددددددددددر ذ  أم 
 

 البشرية، ويهدي المعتمة الدروب يضيء نورٌ  الكريم القرآن أن الوائلي ابراهيم ويذكر 

 : (5)يقول

                                                           

 .7ذكرى حبيب:  (1)
 .65المصدر السابق:  (2)
 .178السابق:  (3)
 .31 /1ديوانه:  (4)
 .101ديوانه:  (5)
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 هـددددددددددددددال" نبراسدددددددا القرآن يحمـددددددددددددددل  
 

 مدذهـدددددددددددددد    ألجلى يددعو"  هداديدا 
 

 ب ـدددددددددددد    الوحي   نـددددددددددددزل   كتا    مـددددددددددددن  
 

 االر    أقصـددددـددددـددددـددددى في  وحديـددددث   
 

ً  بعضه يؤيد القرآن بكون اهتمامه الزهاوي صدقي جميل ويولي   :(1)يقول بعضا

ا ج ن ع م   ر   أنزل ـدددددددـدددددددـدددددددـددددددد    للا    كتا  الس 
 

ا  ي ث م  ـددر   التفـددت   ف ح  ص  ـددـددـددا ل     أبـدد  ه ج   و 
 

دددددددددددددد    كتا    هاكم وقلت    اسدددددددوموالت اللـ 
 

 منبل جـددددا الح    كل   الحـدددد    آيـددددة   في 
 

 حـددددـددددـددددـددددـدددد ٌ  تأيـددددـدددديده   على أفي  قالوا
 

ن   ل ـددد    إن   فـدددـدددقلت    ـدددـدددا نفس     م  ج  ج   ح 
 

        :(2)كذلك وقال 

م   هــــ م   للا    بكتـــا    حاججت ه  م  ن   أمضى فكان    تفح   ذكر  الـــــــــــ الصمامة   م 

ــ    علـــــي  كتا    وفي ـــ    اللـ  ن    انزلـ   والبصر   األســـــــــماع   متعة   روح     م 

ن   لهم أبقى فكان    (الحجـر   في النقش   غير   الماء   في والنقش  )  صنعــوا ما كل   م 

 

 وانه المباركة آية تالوة عند للروح رحلة الكريم القرآن ان النجفي الصافي احمد ويرى

 :(3)"القرآن" قصيدته في وذلك األقداس، اقدس عن صادرٌ  ألنه الشعر يشبه ال

 قـرآن   آية النف    اح  ـــجن تخذت   الثاني العالم الى" تحليقا رمت   یمت

 ان  ــــانس سمــجـ سا  ـالب مالکا   رجعت متمعنا ـةيآ اتلو تٌ ــــــرح وإن  

و  يعي  ال ولكن فلحٌن، ، الحجا س  ن   وسكر   الحـان   نةبا ك س ك ر ال ولك 

 ووجدان   قل  ـــــــــــوع ذوق   ذا طر   ـــــفت بلفظ     ترن   داود   مزامير  

                                                           

 .624 /1ديوانه، دار العودة:  (1)
 .625 /1المصدر السابق:  (2)
 .125م:  1962، دار العلم للمالين، بيروت، 2الحان اللهيب، ط  (3)
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 عرفـان   عـومنب ـان  ـــــــــادي معـــــــومج فصاحة   وكون   تعاليم   فدنيا

ا بأشعاري ر  ــــــ  أغ  وتبيانـي وفن ي اريـــــــــبأشعـ هزئت   تلوت     وإم 

ن متى  نيـران   أقدا    للوحي ب     تؤج    شـاعر   فن   اب   ــــــــتأع من   ي د 

 رهـان  ـــــبب ي نال ال ذوق   فذل    اقولـ     مـا على برهانا تـــــــــرم وإن  

 :(1)بقوله إعجازه، وديمومة الكريم القرآن بعظمة السماوي محمد الشاعر ويشيد

     
 بـددد     اعظـدددم   بالقرآن   جاء   قـدددـدددد
 

ن    اة تحد   حين   معجـددددددز   م   الغ و 
 

ددـددـدد    من المنزل   كتـددـددـددـددابـدد      ربـ 
 

ــول      ـات الصادع   وقـ ـ م  كـ ح   بالم 
 

 أحمـددـددـدددٌ  ب ـدد    جـددـددـددـددـدداء   مـددا لل  
 

ن   للمتحـددددددددددددددد    الع ت اة جميع م 
 

 
ـدددددددل   زٌ  هذا بعد   ه   معجـدددددددزٌ  معج 

 
ن   للمتحـددددددددددددددد    الع ت اة جميع م 

 
ه   الدهـددددددر   حيوة   يبقى از   إعـددددددج 
 

ـدددددددز    س ل   ومعج  ات لحين الر   المم 
 

 المباركات، آياته من ويقتبس المتألق، بالبدر ويشبهه القرآن بسناء االعظمي   وليد   ويشيد  

 :(2)بقوله

سدددددددل مون   اي" قرآن کم"  سدددددددنا ؤه   م 
 

 يتددأل    السدددددددمددا كبددد   في کددالبدددر   
 

، موفورٌ  العدل    وبغيـددددـددددـددددـددددـددددره ب   
 

لمٌ  وبهتددددانٌ  زور     مطبـدددددددددددددد    وظ 
 

 فبدداطددلٌ  العيون   عن الحجددا    فك وا
 

قٌ  مغر  ٌ  يد عيـددددددددد    ما   ومشدددـدددددددددر 
 

                                                           

 .154 /2االدب العصري:  (1)
 . 84 -82أغاني المعركة:  (2)



61 
 

 ل ـددددـددددـدددد    فـدددداستمعوا هللا   نداء   هذا
 

 تقـدددددددددددددوااو وخاف وا من    وتقربوا 
 

 (كـددددددددددددادحٌ  إن   اإلنسدددددان أي ها يا)
      

 يرف    بكدددددحدددد     نه    إلى فدددداركن   
 

 يكثر جعله الذي هو ظوواع خطيب انه وتصوره الشاعر يحمله الذي الحماس أن ويبدو 

 الخطابية في اوقعه مما. اركـن اتقوا، خافوا، تقربوا، استمعوا، فكوا،: األمر أفعال من

 للهمم، المستحث بأسلوبه" فكرته صـاغ إذ والتصوير، والهمس اإليحاء اعتماده من أكثر

 . (1)"للعقبات والذلل للنهج الموضح

 وميزة الحسية، المعجزات فهوملسو هيلع هللا ىلص  محمد يمالكر الرسول معجزات من الثاني القسم أما   

 انها كما. الخلود لها يكتب ولم غيرهم دونَ من  قومٌ  رآها ووقتية، يةنا أنها المعجزات هذه

 ليست المعجزات هذه أن عليه المعول لكـن. واالتهامات للشكوك عرضةً  تكون أن يمكن

م األكر الرسول معجزة ليست وانها الكريم، القـران في الحال هي كما بالتحدي مقرونةً 

 تعلق مقدار منها يهمنا الذي وإنما انكارها، او المعجزات تلك اثبات بصـدد ولسنا .ملسو هيلع هللا ىلص

 معجزاتال من مجموعةً  ذكروا اذ ،لها العراقيين الشعراء ذكر خالل من وذلك بـهـا البحث

 شريفةال النبوية السير روته ما ذكـروا فقد. ترديدها من قصائـدهم في واكثروا الحسية،

 عليه" محمداً  الرسول أن ومنها الحسية، المعجزات تلك من الحديث وكتب التاريخ وكتب

 مولد في الحب ابو محسن الشاعر قال ،(2)معـه وتسير الغمام تظله كانت والسالم الصالة

 : (3)وسلم عليه هللا صلى األعظم الرسول

 "نـددورا منـدد  المنيرة   الشمـدد    كسـددـددا
 

 بالغمـدددددددددام   ل ل  المظ هـدددددددددو وكـدددددددددان     
 

                                                           

 المقدمة بقلم المحامي نور الطين الواعظ. 17المصدر السابق:  (1)
خرج رسـول هللا صلى هللا عليه وسلم مع عمه ابي طالب في تجارة للشام من مكـة، وعمره اذ  (2)

 0229 /2: ذاك اثني عشرة سنة فرأى الراهب بحيرا الغمامة تظله من بينهم، ينظر البداية والنهاية
 .164ديوانه:  (3)
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 قال ،( 2)البدر وانشقاق ،( 1)هكف في الحصا تسبيح الغمام، تظليل على زيادةً  وذكروا 

               : (3)فريالجع الكريم عبد بن صالح الشاعر

د    أنددد     إال   الفصدددددددحددداء   اخر    قددد 
 

م     يتكل م   بكفـدددددد     الصفاة   صـددددددـدددددد 
 

دم   بدر   أنشـد    ما  (م)أد حين   إال   التـ 
 

 أعددظددم   مددندددد     هللا   نددور   أن   ر     
 

 نثنـددددددت  او إال   الشمـدددددد    قابلت     ما
 

ال    ج  م   غمـددددامة   بـددددظـددددل   خ   ت ت لثـدددد 
 

ه   تغي    ال هذ  شمسـددددددان    وهـددددددذ 
 

ا    ـددددا أ ب د  ه  ا    يبرق عـدددد   ويكت م   الس ح 
 

 حكيم،ال كتابه فياألول   تعالى هللاكر ذ ذيال (4)جوالمعرا اإلسراء معجزة وذكروا  

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه َلْيًلا مِ َن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم ِإََل اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى : )بقوله

 الدكتور الشاعـر قال ،(5)( الَِّذي ََبرَْكَنا َحْوَلهُ لُِنرِيَهُ ِمْن آََيتَِنا ۚ ِإنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُ 

                                                           

جلس مع نفر من اصحابـه، فتناول النبي صلى هللا عليه وسلم سبع  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابي ذر ان رسول هللا  (1)
ً كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ينظر الوفا بأحوال  حصيات فسبحن، حتى سمعت لـهـن حنينا

 .324 /1المصطفى: 
ل النبوة، ئقال: انشق القمر رأيته فرقتين، ينظر دالروى عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه  (2)

. 119 /3وقد ورد الخبر بروايات والمكان انفسيهما، وينظر البداية والنهاية:  0 95 /1االصبهاني: 
 .273 -272 /1والوفا بأحوال المصطفى:

 .292ديوانه:  (3)
ابيض طويل فوق الحمار  قال: اتيت بالبراق وهو دابةملسو هيلع هللا ىلص روى عن انس بن مالك ان رسول هللا  (4)

والبداية والنهاية: .  99-101 /1ينظر صحيح مسلم:  0ودون البغل. فركبته حتى اتيت بيت المقدس
 - 397/ 1وما بعد ها، والسيرة الحلبية:  218/  1وما بعد ها والوفا بأحوال المصطفى: 108/  1

 وما بعد ها. 321، والسيرة النبوية التي بهامش السيرة الحلبية، ابن دحالن: 398
 .1االسراء:  (5)
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 االسراء في الكريــم بالزائر السماء حفلة" قصيدته في ديالعبي الرحمن عبد رشيد

 :(1)" والمعراج

 كـددددددددددأن     األثير   عب ر مضدددـددددددددددى ورك   
 

 داجـددي منتشرٌ  الل يل   وجن    شهاٌ ، 
 

ر    يجـددـددـددـددـددـددوب هـددا السمـدداء   آفاق   تـددغـددو 

 
ن   ظالما   ضوخا   أمـدددددددواج   تالطم   م 

 

ـددـددـددـددـددـددـددـددف ت   ح   مـدداكـددل   العوال م كل   ب     و 
 

 بـأفـــواج   ترامت   أفواجٌ  ت ـــــــق د م 
 

 بمك ة   شدددعا    من يسدددر  الرك    مضدددى
 

 واسـدددددراج   بنور   األولى الكعبة   الى 
 

 : (2)البغدادي الهاشمي محمد الشاعر وقال

 طدددار   طدددائر   مثدددل سدددددددر  من  
 

ن     إيلياء   الى ليلة   في مك ـددددددددددة   م 
 

 على السدددددددمددداء   انبددداء ورو 
 

ددددد ف األرض )م(  األنباء   روعـدددددة للـ 
 

ا الث ريا صددددارت   طفرةٌ   ثراهـدددددددددد 
 

وزاء   فـدددددددددددي البراق   وغبار     الج 
 

 األذهان   تسددددددداب قها أعجوبة   كل  
 

سـددـددـددـددـددراء   اعـددـددـددـددجوبة   إال   )م(  اإل 
 

 :(3)وقـال

 )م( األر   إلى واهبـددط   البراق   إليـدد    قد  
 

ر   ض  ن   وم   جبـدددددددددددريـدددددددددددل   يا إلي    م 
 

 (م) ـدددداللي ففي اللجام  و السرج   واشد د  
 

 جليـددددددددددددددل   ضددددددديفٌ  إل ي   ي سدددددددري لة   
 

 فانظـدددـدددـدددـدددر   أنت   ركـدددـدددـددداب     في خادمٌ 
 

 النزيـدددددددددددددددل   ي قر  وكيف   ي لقى كيف   
 

                                                           

 قصيدة بخط الشاعر. (1)
 .371ديوانه:  (2)
 .372ديوانه:  (3)
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 وخمود ساوة، بحيرة وغيض ،یکسر وانيا ارتجاس وسلم عليه هللا صلى معجزاته من

  نار

 : (2)الشريف النبوي المولد بمناسبة ياسين آل حسن محمد الشاعر قال ،(1)فارس

ددددد   بالسنا الكـددددون   أشـددددـددددرق    يتوقـ 
 

د  " الوليددد   أشدددددددرق   حينمددا   "محمدد 
 

ـددرا األرض   عالم   هـددز   حادثٌ   "ب ـددش 
 

ه   نحندددت  افددد  د   العوالم   عندددد  جددد   سددددددد 
 

ا الجهـدددددالـدددددة   عال م   في الح   ر  د   "بـددددد 
 

 ويرشدددددد   سدددددناه في الكون   يهتدي 
 

ت را ء  ر   ظلمة   في و   "نورا الشدددددد 
 

ريا   أخمـدددددددددد   فار    لنار  " ع ب قـددددددددد 
 

ا سدددددددداوة ميدداه غدداضددددددددت   ثم  لمدد 
 

ا أن    ه   طم  م   بحر  ضددددد   وأزبـدددددددددددد   الخ 
 

 :(3)أبيه حذو يحذو الذي ياسين ال حسين محمد الشاعر وقال
ب نددا سددددددد  ا تكون   أن   ح   احتسدددددددددابددا   مندد 

 
 وامتحددانـدددددددددددددددا ودعوة   وانتسدددددددددابددا   

 
 "ضدددددددالال یکسدددددددر إيوان   یفتهددداو

 
 وانـدددددددددددددددددايإ یللهددددد أعليددددت   حين   

 
ح حين   اركان     وتداعت  (م)ـددددددددددددمسدددددد 

 
 األركدددانـددددددددددددددددا الكعبدددة   في بنور   ت   

 
 (م) الـددددددددد فشدد     نارٌ  للمجو    وخبت  

 
 نيرانددددا سدددددددددداوة   في" حقدددددا مدددداء   

 
 :(4)ويقول

                                                           

روی انه كانت ولد فيها رسول هللا ـ ص ـ ارتجس ايوان کسری وسقطت منه اربع عشرة شرافة،  (1)
 041وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة، ينظر داليل النبوة: 

 .268 /2والبداية والنهاية: 
: 1991الشيخ محمد حسن ال ياسين حياته واثاره، اعداد طارق الخالصي، مطبعة الديواني، بغداد  (2)
2/ 96. 

 قصيدة بخط الشاعر. (3)
 قصيدة بخط الشاعر. (4)
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هدددداو تدد   ـال    يدد  ود   یکسددددددددر وان  يددإ یو 
   

ع ت   في    تـددددـددددـدددداج  ( م)   أبوا    وش ر 
 

ض    ت  فددعدددداد الددقددراح   سدددددددددداوة   فددي غدديدد 
 

ذا     ٌ يدددله منهـددددددددددددددددا يتنز     مددد 
 

 :(1)محفوظ احمد الشاعر وقال

ت   الل فددددائف   في الطفددددل   صدددددددرخددددة    ه ز 
 

ر     معقل     القصددددي   المكان   في الشدددد 
 

 : (2)داود الشيخ رشيد محمد الشاعر وقال

م   عدددد     فدددي بددددد ت   عدددالمددددات   كددد  ضدددددددددد   و 
 

ن   أفكار   رت  ي  ح    را كان   م  بيـددددـددددـددددـدددد   خ 
 

د ت   م  ـددددددـددددددـددددددذ   ف ر     ان  رين خ  ا م   بـددددددـددددددد 
 

أ   ر   كبيـددددددددـددددددددرا"  زلزاال اإليوان   و 
 

 اهتمام موضع كان... عظيمةٍ  معجزاتٍ  من وسلم عليه هللا صلى مولده ليلة حدث وما" 

 هللا هيأه لمن إال يملح ماال الغرابة من فيها رأى الذي الفرطوسي، المنعم عبد الشاعر

 المولد) قصيدته في يقول ،(3)"واسعادها البشرية إنقـاذ مهمة يتولى لكي وتعالى سبحانه

 : (4)(النبوي

د جددبدديددن   مددن الددنددبددوة   نددور    مددحددمدددد 
 

د   بأسدددددددعد   الد نيا على أوفى  لـدددددددددددددد  و   م 
 

 يفض   لم لو بدددالهدددد  فدددار    نيران  
 

ا على" نورا  هدددد  ت  مددددا ل  م   ظ  د   ل  مدددد  خ   ت 
 

 ان هـددددددددددددـددددددددددددا لوال االصدددددنام   وهياكل  
 

هوت    م   أ ئ  ه   لقددددا م   مجددددد  جددددد  ت   ل   سدددددددد 
 

ر   ـدددددددددددد    وغاض   الوادي وتفج   لفيضددددد 
 

 المـدددددددددددددورد   طيدد    بعددد   البحيرة   مدداء 
 

                                                           

 .85هـ / 1359الذكرى المحمدية،  (1)
 .250: 136، ع 4هـ، س  1352الهداية،  (2)
 .27: 1980 -1945في الشعر العراقي الحديث  اإلسالميةري والفني للقصيدة البناء الفك (3)
 .9 /2ديوانه:  (4)
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ت   ه و   منكوسددددددددة   الثر  وجدد    على و 
 

ه   يوم   في   السدددددـدددددددددددؤدد   عروش   مولد 
 

ذ   الغوايددة   شددددددديدداطين   ونددأت    رأت   مدد 
 

ه       الفرقـدددددددددد   لهذا رصددددا   السدددما شددد 
 

 :(1)الرصافي الغني عبد معروف الشاعر وقال

   وغاهـددددـددددـددددـددددـددددـددددـددددا في عالميةٌ  نهضةٌ 
   

 الفيل   ف ر   البعير أمام   مـدددـدددـدددـدددـدددن   
 

ع ت   ـدددددددددددددن   لها فار    خضددددددد   صدددددددغار ع 
 

د اعي  تددد  ل   إيوان هدددا و  يددد  تط  سددددددد   الم 
 

 :(2)دييالعب حبيب محمد الشاعر وقال

 ساطعـددددا مكة   بطحاء   من النور   بدا
 

 يثر    ارض   من بددد     وضدددددددددداء ت   
هدددددددددددددددددددددددددددـددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  دور 

 
ق   ـدا  ( لكسر ) وانا  اي  فــــمز   مشي 

 
هــا شديدا   نيــــــرانا   وأخـــمد     زفير 

 
ـدددددددد    في( قيصددرٌ ) من    وأجفل    منام 

 
د ك ت  ( یب صر) ل     وذل ت    ها و   قصور 

 
 :(3)الحميري الطاهر صالح الشاعر وقال

نـدددددددـدددددددـدددددددـدددددددا بمولده   ازدانت   قد نبي    الد 
 

، اثر   على وتاهـــــت     اکوان   البشائر 
 

د  فدددار    ندددار   یالهدددد نور   في فدددأخمددد 
 

 نيـدددددران   للفر    قبل   من خمدت   وما 
 

                                                           

 .21ديوانه، شرح وتعليقات مصطفى علي:  (1)
 .87ذكرى حبيب:  (2)
 .25نسائم السحر:  (3)
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 ذكر إذ العبيدي، الرحمن عبد رشيد الدكتور الشاعر ذكره ما الحسية معجزاته ومن 

 في اللبن ودر ،(1)االرض في سراقة جـواد قوائم انسياخ مثل المعجزات من مجموعة

 ،(3)الغار بفم الحمامتين وبيض ثور جبل غار على العنكبوت وبناء ،(2)معبد ام شاة ضرع

 :(4)يقول

 وعـددددددددددددددا بما يحفل   لم سدددددددراقة   لكن  

 
 اقددددار   حکم   يمضدددددددي ف  يک یدر وال 

 

 وهـدددددددددددن   على نسددددداخت  اف هللا   وغال   
 

ـوائمٌ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار   غير لجواد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مفت
 

 خيمت هـددددا تحـددددـددددـددددت   نورٌ  معبد   أم   راح  
 

 یجـددار فـدد   دا نعيم   من ووفـددـددـددـددـددـددرةٌ  
 

 يأسـدددددرهـدددددا الجد    وكان   النعيم   فاض  
 

 مـدددددددددرار   غير  " ضرعا النوق   وتحمل   
 

 مسكن هـددددـددددـددددـددددا الغار   وفوق   العنكبوت  
 

ـو   ـ ـ ـ ـار   اركان   من وامتن   أق ـ ـ ـ  أوع
 

ش ها وأمكنت    مطـددددددـددددددـددددددوقةٌ " زهوا ع 
 

 بـددأوتـددـددـددـددـددـددـددـددار   كانغام  " هديال تزجي 
 

                                                           

روي ان ابا بكر رضي هللا عنه قال خرجت اثناء الهجرة من ظل ألنظر هل ارى من الطلب فاذا  (1)
براعي غنم فقلت لمن انت يا غالم؟  فقال: لرجل من قريش فسماه فعرفته ثم ادلجنا والقوم يطلبوننا  انا

فلم يد ركنا منهم اال سراقة بن مالك بن جشعم فقلت يا رسول هللا هذا الطلب قد لحقنا فقـال ال تحزن 
رض الى بطنها في ارض ان هللا معنا حتى اذا دنا منا قـال اللهم اكفنا بما شئت فساخت فرسه في اال

 0113 /2صلده، ينظر داليل النبوه : 
روى ان الرسول صلى هللا عليه وسلم عند هجرته مر على خيمة ام معبد الخزاعية، وكان عندها  (2)

شاة اقعدها الجهد عن الغنم وهي عجفـاء ال لبن فيها فمسها فدرت فشرب واصحابه حتى رووا، ينظر 
 .243 -242 /1الوفا بأحوال المصطفى: 

روى ان حمامتين وحشيتيـن وقفتا بفم الغار الذي دخل فيـه الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم  (3)
وروى ان المشركين اقتفوا اثر الرسول عليه الصالة · النبوة دالئلوصاحبه اثناء الهجرة، ينظر 

على بابه نسج العنكبوت،  اأووالسالم فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فر
 .181 /3فقالوا: لو دخل ها هنا احد لم يكن نسج العنكبوت على بابه، ينظر البداية والنهاية : 

 قصيدة بخط الشاعر. (4)
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دددددددددددددر من ن  الباغو اقتر    إذا حت ى  أ ثـ 
 

ـالوا  ـ ـ ـ ـ ـك وا: ق ـ ـ  بآثار   ليست   أال: وشـ
 

هـم خارت   وقد فالٌ  وخا    ـحقوا  عزائم  ـ ـ ـ ـ ـزي   بإيا    وأ ل ـ ـ ـار   الخ  والع
 

 
ن   رب     كذا  ه   م   محتسددددبـدددددددددددا   ينصددددر 
 

 الددددار   وفي الددددنيدددا في الكرامدددة   يجن   
 

 :(1)ولهبق معبد، ام قصة الزهاوي ادهم ابراهيم الشاعر ويسرد 
  

ت هم خيمة يا م   اسدددتبشدددـددددددددددري ضددد 
 

د    مدد     قدد  د   ضددددددد  لدد   ولـدددددددددددددددد   الى الخ 
 

 المـددددددددال عيـددددددددن   مثل  صرت  اب ما
 

ده عدلدى قددددام   نددددد  تيددددوبد  مدددد   عد 
 

 ظددلدددد   فددي الددعددجددفدددداء   تددبددخددددل   ال
 

ده مددددد  الددددد ر   وتددمددندد     عدددد   سددددددددد 
 

تبعددددد    قربدددد     على الجددددد    تسددددددد
 

فدددد  ٌ  كددددأ ندددد      ه عددددلددددى صدددددددددد   رنددددد 
 

 مدددعدددبدددددٌ  يددددا نالدددرضدددددددددوا أل مدددد    
 

ن     عـددددددددددددددددد ه بال الجود   واهددد    م 
 

 مسدددددددتبشدددددددر وجدد ٌ  اال الدددهر   مددا
 

هددددا   خددددد ه فددي الشددددددددددامددددة   وبدديددتدد 
 

 المصدددددددطفى ضددددددديفدددت الت ي هي
 

ه الشدددددددددددر  وراعددددت     بددددافددددرنددددد 
 

 
 المعجزات لهذه" ذكراً  العراقيين الشعراء أكثر الحب ابو محسن الشاعر كان وربما

 انها رأى ربما أنه كما ذلك وراء والتاريخ لسيرا كتب على اطالعـه يكون وقد الحسيـة،

                                                           

 .250ديوانه:  (1)
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 وتكليم ،(1)الغزالة واستجارة الذئب مجيء ذكر إذ ملسو هيلع هللا ىلص الكريم الرسول شأن من تعلي

 بين الماء ونبع ،( 3)لندائه استجابة االشجار ومجيء ،( 2)البعيـر وبخاصة الوحوش

 عند اثر كتر وعدم ،( 6)اليه الجذع وحنين ( 5)هيدي في ىالحص وتسبيح ،( 4)اصابعه

                                                           

 يا: ينادي مناد فاذا الصحراء في والسالم الصالة علية هللا رسول كان بينما انه سلمه ام عن روى (1)

 اذهب حتى فحلني خشفين لي اني: تقول موثوقة ظبيه فاذا التفت ثم" شيئاً  ير فلم فالتفت. هللا رسول
 فذهبت فاطلقها. افعل لم ان العشار عذاب هللا عذبني: قالت وتفعلين؟: قال اليك، ارجع ثـم فارضعهما
 تطلق نعم: قال هللا؟ رسول يا حاجه الك: فقال االعرابي وانتبه فأوثقها، عادت، ثم خشفيها فأرضعت

: المصطفى بأحوال الوفا ينظر هللا، رسول وانك هللا اال اله ال ان اشهد: وتقول تعدو فذهبت فاطلقها هذه،
1 /335-336. 

: قال جعفر بن هللا عبد عن روي فقد البعير، شكوى رواية منها كثيرة، الوحوش تكليم روايات (2)

ً  وسلم علية هللا صلى هللا رسول دخل ً  يوما  الرسول رأى فلما جمل، واذا االنصار حيطان نمـ" حائطا
 هذا صاحب من: فقال فسكن، وذفراء، سراته الرسول فمسح عيناه، وذرفت حـن وسلم عليه هللا صلى
 ملكك التي البهيمة هذه في هللا تتقي اال: فقال. هللا رسول يا لي هو: فقال االنصار من فتى فجاء الجمل؟

 .1/301:  المصطفى باحوال الوفا ينظر وتدئبه، جيعهت انك الي شكا انه وجل، عز هللا
 وهو بالحجـون كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ان عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن روى ((3

 عقبة من شجرة فنادى فامر قومـي من بعدها كذبني من ابالي ال آية ارني اللهم فقال حزين كئيب
 من بعدها كذبني من ابالي ما فقال فذهبت أمرها ثم عليه متفسل اليه انتهت حتى االرض تشق فجاءت
 .بعدها وما 1/296: الوفا وينظر 2/138: ةالنبو داليل ينظر قومي،

 وحانت وسلـم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت: قال انه عنه هللا رضي مالك بن انس عن روى (4)

 في بوضوء والسالم الصالة عليـه هللا رسول فأتي يجدوه فلم ءاً وضو الناس فالتمس العصر صالة
 من ينبع الماء فرأيت: انس قال منه، يتوضؤون الناس امر ثم ومن االناء ذلك في يده فوضع اناء،
 يحيى روايـة مالك االمام موطا ينظر آخرهم، عند من توضؤوا حتى الناس فتوضأ اصابعه، تحت
 .الشيباني الحسن بن محمد برواية مالك موطأ في الرواية اجد ولم. 32: الليثي

 ينظر في صفحة سابقة من هذا البحث. (5)
 المنبر بنى فلما جذع الـى يخطب كان وسلم عليه هللا صلى النبي ان هللا عبد بن جابر من یرو (6)

 هللا رسول قال ثم حن حين شاهد وانا: جابر قال فسكن وسلم عليه هللا صلى النبي فاحتضنه الجذع حن
 باحوال والوفا. 2/142: النبوة داليل ينظر القيامة، يوم الى لحن احتضنه لم لو :وسلم عليه هللا صلى

 .1/321: المصطفى
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 اصحـاب وشفاء ،(2)رخيب يوم الرمد من وجهه هللا كرم علي اإلمام ومداواة ،(1)المشي

 ومقاتلـة ،(5)السماء فأنهلت بالسقيا ودعاءه ،(4)موت بعد حيا جابر ابن ورد، (3)تالعاها

 :(7)ليقو ،(6)بدر يوم معه المالئكة

فعت   لما الذي أنت  السددددددمـدددددددددددددا الى ر 
 

مت   قد ب     ي   سددددددد ت  وت ز  كا ن   للقـددددددددددددددا
 

 الـدددددددور  كـدددددددل   اعجزت   معجزاتٌ  ل   
 

 ت حاكـددددددددى فليـدددددددد    جلـددددددددت   وفضائل   
 

                                                           

 .بجردها قمت التي الكتب في المعجزة تلك علـى اعثر لم (1)
 يا هو: فقالوا علياً، الراية يعطي أن وسلم عليه هللا صلى الرسول اراد خيبر معركة في انه روى (2)

 له ودعا عينيه في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبصق فأتى اليه فارسل ينيه،ع يشتكي هللا رسول
 4/185: والنهاية البداية ينظر الراية، فأعطاه وجـع، به يكن لم كان حتى فبرأ
: قالت المجلجل بنت جميل ام امه عن حاطب بن محمد رواه ما العاهات ذوى شفاء أمثلة من (3)

ً  لك طبخت ليلتين او ليلة على المدينة من كنت اذا حتى الحبشة ارض من بك اقبلت  الحطب ففني طبيخا
 عليه هللا صلى النبي بك فأتيت المدينة بك فقدمت ذراعك على فانكفأت القدر فتناولت اطلبه فخرجت
 لك ودعا رأسك على يده فمسح بك سمي من اول وهو حاطب بن محمد هذا هللا رسول يا: فقلت وسلم

 ال الشافي انت واشف الناس رب الباس اذهب: ويقول يديك على يتفل جعل ثم فيك في وتفل بالبركة
: النبوة لئدال ينظر يدك، برئت حتى عنده من بك قمت فمـا: قالت سقماً، يغادر ال شفاؤك اال شفاء
2/168. 
 .بجردها قمت التي الكتب في المعجزة تلك على اعثر لم (4)

 هللا صلى هللا رسول عهد على سنه الناس اصابت: قال هعن هللا رضي مالك بن انس ان یرو (5)

 المال هـلك اللـه رسول يا: فقال اعرابي قام جمعه يوم في يخطب المنبر على هو فبينا وسلم عليه
 فوالذي قزعـه السماء في ؤير وما يديه وسلـم عليه هللا صلى هللا رسول فرفع لنا هللا فادع العيال وجاع
 السحاب رأيت حتى منبره عن ينزل لم ثم الجبال امثال السحاب ثار حتى وضعهما ما بيده نفسي
 ينظر االخرى، الجمعة حتى يليه والذي الغد وبعد الغد ومن ذلك يومنـا فمطرنا لحيته على يتحادر
 .2/159: النبوة داليل

 وكان يهاب عـن الزرقي رافع بن رفاعه بن معاذ عن وروى الكريم، القرآن في تعالى هللا ذكرها (6)

 فيكم؟ بدر اهل تعدون ما: فقال وسلـم، عليه هللا صلى النبي الى جبريل جاء: قال بدر اهل من أبوه
 صحيح ينظر المالئكة، من بدراً  شهد من وكذلك: قال نحوها، كلمة أو المسلمين افضل من: قال

 المعجزات :ينظر المعجزات، هذه في ولالستزادة. 171/ :النبوة لئدال وينظر. 3/7: البخاري
 هللا، عبد الرحمن عبد فالح احاديثه خرج الصالحي، قاسم احسان ترجمة. النورسـي سعيد االحمدية،

 .م1987 الموصل، الحديثة، الزهراء مطبعة ،1ط
 .138ديوانه:   (7)
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 أتدددت   قدددد والغزالدددة   جددداء     والدددذئددد   
 

 بحمداكـددددددددددددددا وتحتمي تسدددددددتجير   ب    
 

 وسدددل مـددددددددددت   إلي    اتت   الوحوش   وكذا
 

 رآكـدددددددددددددددا حين إليدد    البعير   وشدددددددكددا 
 

 مطيعـددددددددددددددة   أتت    اشدددددددجارا   ودعوت  
 

 لـددددددددددددنداكا يبـددددددددددددة  مج الي    وسددددددعت   
 

 وسدددددب حـددددددددددددت   براحتي    فاض   والماء  
 

م     يمناكـدددددددددددا في بالفضددددل   الحص صدددد 
 

ت   وعليددد     الور  في الغمدددامدددة   ظللددد 
 

 لقددداكـددددددددددددددددا كريم   الى حن   والجدددذع   
 

 الور  في لمشددددددديددد    أثرٌ  ال وكدددذا 
 

ت   قد والصدددددخر     قدماكـددددددددددددا ب     غصددددد 
 

 
دددددددددددددـددددددددددددددد    بدد    رمددد   من وعلي  داويتـ 
 

 لمدداكـدددددددددددددددا بطيدد    فشدددددددفي خيبر   في 
 

ـدددددددددد    من العاهات   ذا وشددددفيت    امراضدددد 
 

 جـددددددددددددددددواكددا من االرض   كددل   ومألت   
 

 بعددد مددا جددابر   ابن في ربدد     وسددددددددألددت  
 

ت   تشددددددفت     قباكـدددددددددددددا شددددددفار   من غدر 
 

بدددد  المحددددل   عددددام   ودعوت    "معلنددددا   ر 
 

 دعاكـددددددددددددددا عند   السدددددددح    قطر   فنهل   
 

 الـدددددددددددددى فددانقددادوا الخل    كددل   ودعوت  
 

 نددداكـدددددددددددددددا سددددددددامعين   طوعددا      دعوا 
 

 یالهد عـددددددددددلم   يا الكفر   دين   وخفضدددت  
 

 هندداكـدددددددددددددددا فدداسدددددددتقددام   ديندد    ورفعددت   
 

 مالئـدددددددددددددددد ٌ  ا تتددد    قدددد بددددر   يوم   في
 

 اعدددداكـددددددددددددددددا قددداتلدددت   ربددد     عندددد   من 
 

 مددكددددة فددتددحددددت   يددوم جدددداءل والددفددتدد   
 

 وافاكـددددددددددددددا قد االحزا    في والنصدددددددر   
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 وصدقه بصبره المعجزة هو ملسو هيلع هللا ىلص محمداً  الرسول ان العراقيين الشعراء من طائفةٌ  ورأت 

 يكن فلم. الصواب من كثير فيه الرأي وهـذا. األخرى وصفاته واخالقه وشجاعته هئووفا

 هي... نفسه محمد هي محمد معجزة كانت لهذا" احد فيهـا يبزه وال صفاته في يدانيه احد

 من الجهل، نم الخرافة، من االنسانية النفس حررت التي البشرية الشخصية هذه

 بإرادته يحقق كانسانٍ  قيمته لإلنسان اعادت التي البشرية الشخصية هذه هي... العبودية

 : (2) محفوظ احمد الشاعر قال ،(1)..."أهدافه

د   هللا   ايدددددة   ت قددددد   والحدددددت   تدددددجدددددلددددد 
 

 قدددددرشدددددددددددي مدددددوفددددد     غدددددالم   فدددددي 
 

 : (3)العبيدي الرحمن عبد رشيد الدكتور الشاعر وقال

 معجزا   الجاللـدددددددددددددددة   وذ بدد    يكن   لم   لو
 

 صدددددالة   واإللـددددددددددد    باسدددددم     ت ب ن   لم 
 

 :(4)االثري بهجة محمد الشاعر قال المعجزة هو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول خلق بعضهم وعد 

ت   ر   أبددغددي تددلددفدددد   كددبددريددددائدددد     فددي السدددددددد 
 

 أهتدددي الحقيقي   السدددددددر   إلى لعل ي 
 

لخل    السددددددددر   أن   فددددأدركددددت   ئم   بددددا  قددددا
 

 (أحمد  ) دين   في الخل    أن   وايقنت   
 

 : (5)الزهاوي ادهم ابراهيم الشاعر قال له، مثيل ال االكرم الرسول وان

 مدحدددداولددددةٌ  مدثددلددي مدن مدثددلدددد   تدعددريدف  
 

ل   الى إ ال   تنتهي ال عرجدداء     ف شددددددددد 
 

  يماث ل     ال من عرفانن ا وكيـدددددددددـدددددددددـدددددددددف  
    

ل ٌ   دددددددددل   االشدددياء   ومعرفة .خ  ثـ   بالم 
 

                                                           

 .7محمد في االدب المعاصر:  (1)
 .85هـ،  1359الذكرى المحمدية،  (2)
 قصيدة بخط الشاعر. (3)
 .75 /1 ديوانه: (4)
 .69ديوانه:  (5)
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 الزهاوي ادهم ابراهيـم قال واوالها، جزاتالمع خير بالعهود الوفاء أن بعضهم ورأى 

(1): 

 بالعهود وفاؤه اتباعا   ها)م(        واوال شتى النبي معجزات                  

 تلـك أجل هو الثبات جليلةً،وان معجزات ملسو هيلع هللا ىلص الكريم الرسول صفات بعضهم وعد 

 : (2)االعظمي علي حسين الشاعر قال المعجزات،

 ـدددددددددـدددددددددات  ذكريـدددددددددـددددددددد ألحمد   جل ت   لقد
 

 بيـددـددـددناتٌ  هنـددـددـددـددال    وآيـددـددـددـددـددـددات   
 

  فقلـدددددددددـدددددددددـدددددددددـدددددددددنا جل ت   صدددفات     كذا   
               

د   صدـددددددددـددددددددفات     معجزات   هي محم 
 

ه   كددثددرت   لددئددن     فددعددنددـددددددددددددددددددي مددعدددداجددز 
 

ـددددـددددـددددـددددل     الثبات   هو المعجزات   أ ج 
 

 على والصبر شجاعة، القتال في فالصبر فضيلٍة، كل رأس والصبر الصبر، هو والثبات 

 صفاته من جليلةً  صفةً  الثبات كان لذلك ؛..وهكذا  جود العطاء على والصبر حلم االذى

 الشاعر قال بأسـه، في امةً  ويعدل شجاعته، في معجزةٌ  إنه: وقيل. والسالم الصالة عليه

 :(3)الورد امين محمد االمير عبد الدكتور

ـدددددددددددد    في قسددددددت     إذا ت   بأسدددددد  ة   قسدددددد   أ م 
 

ت     وإن    ل ق   في قس  ا قس ت خ  حـددددد   أو 
 

 

 

 

 

                                                           

 .174ديوانه:  (1)
 .205هـ،  1357الذكرى المحمدية،  (2)
 قصيدة بخط الشاعر. (3)
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 الشفاعة:.  3

 وشفع" ،(1)"يعاونه ان طلب شفاعةً  فالن الى منه او له وشفع" المعاونة طلب الشفاعة    

ً  ثانيه جـاء اذا لفالنٍ  فالنٌ  ً  مطلبه ملتمسا  سألته أي: فالن، الى واستشفعته" ،(2)"لـه ومعينا

 اذ الكريم، القرآن في الورود كثيرة لفاظاال من( الشفاعة) ولفـظ ،(3)"اليه لي يشفع أن

 بل االسالمي، الدين في مستحدثةً  ليست والقضية موضعاً، ثالثين من اكثـر في وردت

 . السابقة االلهية االديان في اصوالً  لها إن

 االثبات بصيغتــي المختلفة ومشتقاتها الشفاعة وردت فقد الكريم القرآن في اما    

يَا أَي َها ال ِذيَن آَمن وا : )تعالـى قوله المثال، سبيل على النفي صيغةب ورودها فمن والنفي،

و ل ةٌ َواَل َشفَاَعةٌ ۗ َواْلَكافِر  ن قَْبِل أَن يَأْتَِي يَْوٌم ال  بَْيٌع فِيِه َواَل خ  ا َرَزْقنَاك م ّمِ َن ه م  أَنِفق وا ِمم 

ونَ   تعالى هللا الى الشفاعة وتنسب ،(5)...(لشفاعةا تنفع ال يومئـذٍ : )تعالى وقوله ،(4)(الظ اِلم 

ي َدبِّر  اأْلَْمَر ۖ َما ِمن َشِفيعٍ إاِل  ِمن بَْعِد : )... تعالى قال برضاه، رهيغ یوال باألصالـة

: تعالى قال بحكمته، يشـاء لمن جعلها فقد تعالى بإذنه الشفاعة كانت ولما ،(6)(...إِْذنِِه ۚ

ن  َوَرِضَي لَه  قَْواليَْوَمئٍِذ ال  تَنفَع  ) ْحَمَٰ ن : )تعالى وقال ،(7)(الش فَاَعة  إاِل  َمْن أَِذَن لَه  الر  َكم ّمِ

لٍَك فِي الس َماَواِت اَل ت ْغنِي َشفَاَعت ه ْم َشْيئًا إاِل  ِمن بَْعِد أَن يَأَْذَن َّللا   ِلَمن يََشاء  َويَْرَضىَٰ   ،(8)(م 

 لعباده يجعلها أن شاء بيِدهِ  كانتْ  ولّما ،(9)(...یارتَضَ  لمـن إال يشفعون وال: )تعالى وقوله

 فليس آدم، ولد وسيد الموجودات أفضـل فهو بدايتهم فيملسو هيلع هللا ىلص  الرسول يقف الذين المقربين

                                                           

 . ومادة )شفع(.55 /1: 1869قطر المحيط، بطرس البستاني، مكتبة لبنان، بيروت، عن طبعة  (1)
دار احياء الكتب  ،1هـ(، تحقيق عبد السالم هارون، ط  395معجم مقاييس اللغة ألبن فارس ) ت  (2)

 .201 /3هـ،  1368العربية، القاهرة 
 /3الصحاح، الجوهري، تحقيق احمد عبد الغفور عطار، مطابع دار الكتاب العربي، مصر،  (3)

1238. 
 .254البقرة:  (4)

 .109طه:  (5)
 .3يونس:  (6)
 .109طه:  (7)
 .26النجم:  (8)
 .28األنبياء :  (9)
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 ً  روي فقد الخصوص، بهذا كثيرة أحاديث وردت وقـد. ومشفعٍ  شافع أول يكون أن غريبا

 واول القبر، عنه ينشق من وأول القيامة، ومي آدم ولد سيد انا: "قال ملسو هيلع هللا ىلص محمداً  النبي أن

 .الشريفة االحاديث من ذلك غير الى ،(1)" مشفع واول شافع

 الرسول على والحوا كثيراً، بها وتغنوا العراقيين، الشعراء شعر في الشفاعة ترددت   

 لشعرائه، شفاعةً  للرسول أن إيمانهم من نابع وهذا الحساب، يوم شفيعهم يكون أنملسو هيلع هللا ىلص 

 طلب موضع يكون أن ويغلب ،كثيراً  توّسلـوه وقد شافعهم يكون بأن تلهج السنتهم فكانت

 وقد، الشفاعة استحق انه يحس فكأنه الشاعر يمدح أن بعد القصيدة نهاية في الشفاعة

 :(2) العبيدي حبيب محمد قال المذنبين، بشفيـع الكريم الرسول سمي

شتكى إلهي إلي       ذ ن وب نـدددـدددـدددـدددـدددا مـدددن   الم 
 

 الوساو    شرور   من توبي نف    ويا 
 

 طبيـددددددددددددددة   أرض   من الفيض   نفحات   ويا
 

ــــقب ل     يائـــــ     تــــــوبـة   هللا   عند   أتـ 
 

 تحيـددـددـددـددـددـددـددة   المذنبين   شفيع   عـددـددـددـددـددـددلي   
 

ط     من القوم   مـــن   ويـــاب     هنـا    ر 
 

 : (3)مناجاته في وقال

ل     شدددددددت ى بارئا   اي  المسددددددددا
 

 سال     الخل    كل   وإليـدددددـدددددـددددد    
 

ل   ـددددددددن   الي    السددبيل   ضدد   مـدددددددد 
 

د     عيدددالددد     من غي ر    ذاق   قددد 
 

 (م)صف ـدددددددا من رب ي والل طف  
 

 خاللدددد     من والعنددددايددددة   تدددد     
 

 (م) شددفيـدددددددد على الصددالة   ث م  
 

 المهددددالدددد     من المددددذنبين   ع   
 

                                                           

ووي، عنى بنشره محمود توفيق الكتبي بميدان االزهر الشريف، ينظر صحيح مسلم بشرح الن (1)
 .37 /15مطبعة حجازي، القاهرة، ) بال. ت(: 

 .102ذكرى حبيب:  (2)
 .27المصدر السابق:  (3)
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 مـددددددددـددددددددا صددحا    واال واال  
   

ف    ي    الطري    ع ر  ل     ال  سددددددددا
 

 :(1)عزيز مكي قال ،للحصول على الغفران الخاطئين شفيع ألنه ؛فوز وزيارته
وا ة   العام   بذا  وحـددددددددددددـددددددددددددج     وام    حج 

     
 مراف     خير   بالل   وايمـددـددـددـددـددـددان هم 

 
يع   وزاروا ف ين   شدددددددد طئ لخددددا دا   ا  محمدددد 

 
 خافـ  بالمـــــــــحبة   فـؤاد   وكل   

 
ه   عبددددد   فوز   فيددددا  مؤمـدددددددددددددنٌ  وهو زار 
 

 صادق   ايمان   القرآن   في جاء   بما 
 

 :(2)العبيدي الرحمن عبد رشيد الدكتور قال األماني، وغاية الرحمات أبو وهو

 رعشدددددددـدددددددددددددةٌ  شدددددددفاه     وعلى واقفا   اي
 

ن   أ سدددألت     سدددؤال ها النفو    يه    م 
 

ن   بطيبة طلبت   فـددددددددددـددددددددددإذا  حاجـددددددددددة   م 
 

 نوال ـددـددـددـددهـددا العراض   اماني    ب ل غ ت   
 

غ  مول     شددوق   الرحمات   أبا بلـددددددددـددددددددـدددددددد 
 

ـدددا وبل غ ن     حبين  اوالص   آلـدددـدددـدددـدددـددده 
 

 :(3) ، يقول محمد علي اليعقوبي عنده يكون واآلثام الخطايا اثقال وحط

ا نى   من قضددددددينا ولم  ـدددددددددددد     كل   م     من سدددددد 
   

 والحجـدددددر   والركن   هللا ببيت   وطفنا 
 

نبوة   مغنى الى قصدددددددددددنددددا ل ي ا  نرتج 
 

 والـددددددوزر   الخطيئات   أثقال   حط   بها 
 

 :القديم العربي الشاعر قول الى استند قد الشاعر أن وواضح

ا  حددداجدددة   كدددل   منى   من قضددددددديندددا ولمددد 
 

ن   باألركان   ومس       ماسـددددد     ه و   م 
 

                                                           

 .136الملك الشهيد:  (1)
 قصيدة بخط الشاعر. (2)
 .139 /1: 1957ديوانه، مطبعة النعمان، النجف،  (3)
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 شعراءه، یجزيس ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ألن ؛القيامة في الخير االعظمي وليد الشاعر ويرتجي

 : (1)يقول

 قفـددددددددددددة  و مديح     في لي العلى رسدددددول  
 

ي  ا   موقفي لد  خيرا   بها أرج   غـد 
 

  

 قال الذنوب، غفران وضمان الخائف أمان ألنه ؛عنده يكون االمان أن بعضهم یورأ

 :(2)نوح آل كاظم

 أمدددانـددددددددددددددددا   األمين القددداسدددددددم   ابدددا يدددا
 

 تكونـدددددددددا أن   لخائف أرجو من    
 

 ذنوبـدددددددددددددي في رب ندددا عندددد   شددددددددددافعدددا  
 

 ضميـدددنا تكون   وبـدددـدددـدددـدددغفران ها 
 

 ويرى المأمن، والملجأ المعتصم ألنه ؛شفاعته المحاسن ابو حسن محمد الشاعر ويرجو 

 : (3)يقول الحساب، يوم الشفاعــة لطلب ذخـر شعره ان

 وهـدددددل المرتجـدددددـدددددون فليرجي ومثل 
 

 العلـددددددددددم المفرد لذا  مثيل يرجـددددددددددى 
 

 الـ في المشددددددفع الدنيا في المؤمل هو
 

 مواعتصـدد في  وتمسـدد  فلذ اخر ( م) 
 

 مددغددتددنددم واالجددر والددثددنددددا فشدددددددددكددره
 

 مغتنم خير في مغتـدددـدددـدددـدددـدددنم خير في 
 

 لـدددددد  فاشتكيـددددددـددددددـددددددت الي  لجات اذا
 

 بالنعـدددددددم البـدددددددؤ  وزال امنت بؤسا 
 

 ومعتصمي ذخر  يا مديحي فاقبل  ومعتصما ذخرا لي مدح  جعلت
 علقـت فقد لي واشفع رجائي حــق 

 
 منفصم غيـر رجاء بحبــــــل يد  

 

                                                           

 .244أغاني المعركة:  (1)
 .741 /3ديوانه:  (2)
 .142 -141االدب المصري:  (3)
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ً  وانهم والسالم، الصالة عليهم االكرم الرسول بال الشعراء وتوسل   يوم شفعاء جميعا

 : (1)الكاظمي المحسن عبد الشاعر قال المعـاد،

 وعتـدددددرتـدددددـددددد  احمـدددددد الى اصبوا
 

 وضدددددددداء الجبيـدددددددددددددن لحيدد  كددل 
 

 عـدددددددددددددال كل خفى يوم بهم اعلوا
 

 واعالئـدددددددددددي خفضددددي يديهم وفي 
 

 نددددازلددددة كددددل فددددي مددددالذي هددددم
 

 الواء كـدددل في يعمـدددـدددـدددـددداد وهم 
 

 إذا القلـدددددددددددددو  هذ  شدددددددفا وهم
       

 االطبـدددددـددددداء على طـدددددـددددد  عز ما 
 

 انا والرقين موالـددددـددددـددددـددددـددددـددددي فهم
 

 االرقاء مـددـددـددـددن قبـددـددـددـددـددلوني ان 
 

 دجا كل يشـددددـددددـدددد  أغر كـددددـددددـددددل
 

 غـددددددددددددددراء الزمددددان في بطلعددددة 
 

 يحبهـدددددددددددددم من بحوبددددا  افدددددي
 

 حوبـددـددـددـددـددـدداء بكـددـددـددـددل افتديـددـدد  بل 
 

 اخرتي ذخـدددددرا مسـدددددـدددددـدددددواه ما
 

 لدنيـددـددـددـددـددـددـددائـددي االهـددـددـددـددـددم ولي  
 

 واضحة متهافتة" النهـا القصيدة، هذه في كما القصائد، من مجموعة هناك ان وواضح 

 يكون ان يجب حين في المباشرة التقريرية تسودها ،(2)" عاطفة وال فيها روح ال التكلف

ً  المبنية واآلمال الشفاعة موضوع  والشفاعة. هذه القصيدة منه خلت الذي للشعور محركا

 ذكرها ،(3)البحث موضوع الحقبة في العراق في الشعراء شعر في الغالبة االمور من

ً  عنصراً  بوصفها العراقيون الشعراء  .الشريفة شخصيته في موضوعيا

                                                           

 .37 /2ديوانه:  (1)
شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي حياته وشعره، د. محسن غياص، منشورات وزارة االعالم،  (2)

 .186: 1976(، 102الجمهورية العراقية، سلسلة الكتب الحديثة )
 ع الشفاعة، ينظر:لالستزادة في شعر الشعراء العراقيين في موضو (3)

 .163، 138ديوان محسن ابي الحب:  -
 .78نسام السحر:  -
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 في منهجهم على سار ممن تالهم ومن االحياء جيل شعراء ان الى تقدم مما ونخلص   

 المديح لطرائـق ـ كثيرةٍ  احيانٍ  في مشابهةً  طريقةً  اختطوا قد شعريال والشكل الرؤية

 واالمانة كالصدق المعنوية ملسو هيلع هللا ىلص محمدٍ  الرسول صفات في فصلوا إذ االقدمين، عند النبوي

 التجديد مالمح ولكن منقذاً، وكونه الطاهـر واألصل والهدى والجود والعفو والشجاعة

 العربيةو اإلسالمية القضايا وبين منقـذاً  ونهك بين الربط عملية في تبرز تكاد عندهم

 وقبلته الرسول مسرى ـ فلسطيـن یـا لكونها الربط هذا ويأتي فلسطين، كقضية االنسانية

ً " وعادالً " محرراً  كونه على زيادةً  األولى  . الحق أجل مـن" وثائراً " وفاتحا

 والتقـوى لكمالا عندها، الوقوف العراق شعراء أطال التي االخرى الصفات ومن   

 وشبهوه بنوره منهم مجموعةٌ  وتغنى. القلوب وتأليف والفصاحة والرحمة والعدل

 كالبدر انه منهم قسمٌ  ورأى الشمس، ضوء يخفي يكاد نوره أن ذلك على وزادوا بالشمـس

 وعيناه شفاهه فذكرت الحسية، بالصفات المدح في االقدمين طريقة بعضهم واخذ الطالـع

ً            . ولكنا لم نذكرها نهاسنا وحتى وخده  الشعراء ذكر القدماء طرق على وجريا

 الصوفية بأفكار تأثرٌ  وهذا الخلق، سبق نور أول المحمدي الـنور وكون المحمدية الحقيقة

 الكريم القران ويندرج والفعلية، القولية معجزاته العراق فـي الشعراء وذكر وشعرها،

 مقرونةً  ليست ولكنها المصادر ذكرتها معجزاتٍ  عةفمجمو الثانية أما االولى، ضمن

 وغلب الشفاعة موضوع الشعراء من قسم وذكر الخالدة، الرسول معجزة تعد وال بالتحدي

ً  المديح، من الفراغ بعد القصيدة نهاية في يكون ان  سيشفع الكريم الرسول بأن ايمانا

 . القيامة يوم لشعرائه

 أو التعبيرـ صح ـان الرسول شعراء شعر مدار الجيل هذا قصائد اغلب دارت لقد  

 شعـراء ان اال االدبية، عصورها عبر المختلفة األجيال في المحمدية الرؤية شعراء

 الفاعلية بعض المحمدية الشخصية يعطوا أن استطاعوا المرحلة هذه في العراق

 ذلـكب ألنهم ؛المحتلة األراضي انقاذ في يتدخل سوف الكريم الرسول ان بتصويرهم

ً  شعرهم اعطوا  فيها دوران هم كثر التي والتسجيلية التاريخية من وخرجوا معاصرةً  روحا

                                                           

 . 87، 86هـ،  1359الذكرى المحمدية  -
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 التاريخ في شخصية الغالب األعم في اشعارهم في بقيت ملسو هيلع هللا ىلص محمد الرسول شخصية ان إال

 ذات شخصيـة لكونها التاريخي إطارها من يخرجها أن الشعراء من كثيرٌ  يستطـع ولم

 المحمدي الزمن وإن وقائمــة حية رسالتها دامت العصور، مر على حيةً  تبقى ديمومة

 ومؤثرةٌ  حاضرةٌ  فشخصيته غابر زمن فـي شخصية أنه على يعامل ال أن ويجب مصفرٌ 

 خالد: العراق شعراء من مجموعةٍ  عند الرؤية هذه تجلت وقد كذلك، مبادؤها مادامت

 . وغيرهم المالئكة نزار وام الشواف

 مواضع في واحسوا ملسو هيلع هللا ىلصاالكــرم الرسول صفات تعداد في الجيل هذا شعراء اطال لقد    

ً  يريد ال الكريم الرسول أن كثيرة ً  يريد وإنما بصفاته،" وتغزالً  لذاته" مدحا  لإلسالم فهما

 ً  المجتمع في قواعدها إرساء اجل من جاء التي (1)"واركانه وقوانينه لعقيدته" وتطبيقا

 .واالستغالل يةودالعب انواع شتى من البشرية وانقاذ

 يتخذ ولم االمر، هــذا خطورة إلى يلتفت لم انه الجيل هذا شاعر على الغالب إن    

 ويضيع الحياة، عن فنه الشاعر يقطـع وهكذا" الهادف للتغيير" مثاالً  الكريم الرسول

 ً  منها يطل ان يمكنه إذ والحيوية، الطاقات ذات الدينية كالنافذة واسعة ونوافذ طيبة فرصا

 يسيرون شعراؤنـا ويبقى ،(2)"خاللها من وتجددها الحياة ويخدم عنه فيعبر مجتمعه على

 ان بهم حدا الذي األمر وثقافتـه، عصرهم روح بذلك وتحكمهم الشعر تطوير طريق في

 الفارض، وابن البوصيري لقصائد" تخميسا يكون أن دون من الشعر طريق يختطوا

 قصائد في تشيع النزعة بهذه فاذا الخطابة، بفن الشعر ـنفـ -يبدو كما- عليهم اختلط" ولكن

ً  هم  .(3)"شيوعا

 

 

 

                                                           

تطور الشعر العربي الحديث في العراق، د. علي عباس علوان، دار الشؤون الثقافية العامة )افاق  (1)
 .67عربية(، بغداد: 

 .67المصدر السابق:  (2)
 .154السابق:  (3)
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 الفصل الثاني

 الدراسة الفنية في شعر االحيائيين

 اللغة والتركي ــ ١

 الموسيقى وااليقاعــ ٢

 الصورة والخيالــ  3
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 والتركي  اللغة – ١

ً  يوظفها و وخصائصها تهاعالق على يقوم الشعر، اداة اللغة     بناء فالشعر خاصاً، توظيفا

 وااليحائية والتصويرية الصوتية اللغة امكانات من ممكن قدر اكبر يستخدم لغوي

 البشرية صلة واللغة ،(1)بالحياة منفعلة جديدة خبرة المتلقي الى ينقل لكي والوجدانية

 المشتركة وسيلتهم فهي هم،حيات شؤون من عام شأن الناس عند وهي بينهم، الربط وحلقة

ً  تكتسب الشعر، في لكنها وجدوا، منذ والتفكير التفاهم في  الشاعر فمهمة خاصاً، طابعا

 خالل من ينظمها ان شخصي، صوت الى بها ويتحول عموميتها عن باللغة يرتفع أن

 ابنائه وعالقات واصواتها دالالتها مستثيراً  تأثيراً، االشكال اغنى في وموهبته، رؤيته

 يتجلى الخاصة لغته خلق في الشاعر يتميز ما فبقدر وعليه، فريد، نحو على وايقاعها

 لغته من الشاعر يتمكن ما فبقدر ولغته، المبدع الشاعر بين تكافل عالقة فهناك ،(2)ابداعه

 لغوية وانظمة جديدة عالقات لها ويقيم الحياة فيها ويبعث فيها يبدع ان يستطيع ما بقدر

 .مطورة

 ونحن الشعرية، العملية في دورها في النقاد بعض بالغ الشاعر عند اللغة وألهمية     

 شاعريته مصدر يدها في الملهمة جنيته انها وثروته الشاعر كنز اللغة"  ان ننكر ال

 والعملية اللغة في الشاعر دور من يحد هذا ولكن ،المالئكة نازك تقول كما، (3)ووحيه

 ال الشاعر"  ان فعندها لنازك، ذلك يطيب كما تستخدمه، التي هي اللغة فكأن االبداعية،

 وتتسع وتحيا لسانه على ذاتها عن تعبر انها اي هي، تستعمله وانما اللغة، يستعمل

                                                           

 بغداد، للطباعة، الحرية دار الواعظ، رؤوف. د الحديث، العراقي الشعر في الوطنية جاهاتاالت(1)

1974 :375. 
 العوادي، حسين عدنان. د الثانية، العالمية والحرب القرن مطلع بين قالعرا في الحديث الشعر لغة (2)

 .9 :1985 بغداد للطباعة، الحرية دار واالعالم، الثقافية الشؤون دار منشورات
 .10: 993 بغداد، الثقافية، الشؤون دار ونشر طباعة اخرى، ومقاالت الشعر سايكلوجية (3)



84 
 

 تختلف تكاد خاصة وظيفة الشعر في للغة فان امر من يكن ومهما (1)اسرارها وتكشف

 التعبيرية القيمة في يكمن القصيدة يف للغة الوظيفي الدور" ألن ؛الفنون من غيره في عنها

 عن مبتعدة(2)االخرين في واثارتها العاطفية، المواقف او المشاعر او االحساسات عن

 الجمال هدفها انفعال عن تعبير لغة ألنها ؛الذهنية االشارية اللغة وعن المباشرة الخطابية

 .وااليحاء الوجدانية والمشاركة

 واداته، األولية مادته وهي(3) وحقيقته الشعر جوهر الى جالولو مفتاح اللغة دامت وما   

 عند المرحلة هذه في العراق اءشعر لغة دراسة من لنا البد كان عالقاتها، على يقوم

ً  شكالً  الشطرين نظام اتخذوا الذين الشعراء  استوحت التي قصائدهم في لشعرهم موسيقيا

 . ملسو هيلع هللا ىلصاألكرم الرسول

ً  الشعراء لغة دراسة الصعوبة من كان ولما     ألنهم للبحث، مادة اتخذناهم الذين جميعا

 عبد:  وهم العراقي، الشعر في الواجهة يمثلون منم نماذج خمسة دراسة اثرنا ر؛كث

-1889) الشبيبي رضا ومحمد(   1935- 1871و  1865 بين)  الكاظمي المحسن

 الرصافي الغني عبد ومعروف(  1936-1863)  ألزهاوى صدقي وجميل( 1965

 ( • 1997-1903 و 1899)  یالجواهر یمهد ومحمد( 1875-1945)

 اللغوية الدراسة نتائج شعرهم على قامت فقد اعتباطاً، الشعراء هؤالء اختيارنا اتي ولم   

 تمثيل، قأصد العراق في العربي الشعر يمثلون كونهم على زيادة ،(4) المرحلة تلك في

                                                           

 .11: السابق المصدر ينظر (1)
 الثاني الشعري المريد مهرجانحوث ب جعفر راضي عبدالكريم. د. المركب التغير: واللغة الشاعر (2)

 : 1996 بغداد، العامة، الثقافية الشؤون دار والمستقبل، الشعر:  الدراسية الحلقة ضمن ،1996 عشر
 10: قاالعر في الحديث الشعر لغة (3)
 الشرقي، علي الشاعر اليهم اضاف الباحث ولكن. 10: العراق في الحديث الشعر لغة ينظر (4)

 .یالنبو الشعر على توافره لعدم فاستبعدناه
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 بين المزاوجة مرحلة يمثالن والرصافي الزهاوىو الكامل، التقليد مرحلة يمثل فالكاظمي

 ولكن طريقته على والنسج القديم إحياء مرحلة يمثل والجواهري والعصرية، البداوة

 .معاصرة الموضوعات اشد في واستخدامه فيه بالتوليد

ً  والشبيبي الكاظمي شعر دراسة تمثل     مرحلته في العراق في العربي للشعر أنموذجا

 النهوض ومرحلة االحياء مرحلة قبل ساد الذي العقم مرحلة بين يقفان مافي االحيائية،

 بين تقوم. الرصافي وفي یالزهاو في ممثالً  وتطوراتهصر الع ومجاراة الحديث بالشعر

 في درس منهما كالً  ألن مشتركة، فكرية وروابط خطوط والشبيبي الكاظمي الشاعرين

 من دنوها یبمد وعظمتها تقدمها تقيس التي فةالثقا التقليدية المحافظة الدينية البيئة

 .العظيم الماضي

 القديم، العربي الشعر مدار اتها بمفرد الكاظمي شعر لغة دارت المفردة، مستوى على

 هجير و اريود لفح: وسهولها رمالها من ويوجد الحمى،:  نجد الصحراء جبال فمن

 و وظفر ومطايا ليث:  حيوانها ومن ونجيع، وقفراء ونكبا وزعزع ريح و وعاصفة

 و ثريا و وسماء وبدر قمر:  ونجومها سمائها ومن عيس و عشواء و رقطاء و شغواء

 ومن عثمان،: األجناس ومن هاشم، و ؤيول يعرب: قبائلها منو وزهراء جوزاء

 و وارزاء واجتياح وعزم وسيف وحسام وخطوب هيجاء و وجماجم حرب: الحروب

 و واحشاء وحز اشالء و وحشا ضوابي غارة و طعن و وموت ومراس شحناء و غنض

 وحواء وادم وحاتم وعمر ومعن ومحمد أحمد: التاريخية االعالم ومن. زعف و عضب

 مصطلحات ومن بطحاء، و ويثرب مصر: واالماكن المدن ومن وداود، ومصطفى

 وبردة ءباحو: المتفرقة الكلمات ومن وتشطير، رقيق و موالي و واطباء شفاء: العلوم

 شعر في بينما والصب، الضنى و ذاءقوا ءواوأل ءوبرحا وجالبيب نقوح رنينوع

 واحمد وقيصر یوکسر یموس و یسيوع محمد: والعالمية العربية االعالم من الشبيبي،
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 االسالمي العربي والقول القرآنية االلفاظ ومن وقوم، ةوام شيقر: والقبائل األجناس ومن

. ودين واسالم ومكة وهول قوح وتوحيد وروح وهللا حرام و شرع و نور: واالحاديث

ً  واالسالمية البدوية المادة تكون وبذلك  الشعري اللغوي المعجم تكوين في كبيراً  اساسا

 .العلوم مصطلحات وكذلك للشاعرين

 القديمة واألنماط الجاهزة بالتراكيب ليزخر شعرهم فان التراكيب، مستوى على أما

 :(1)الكاظمي قول مثل ،المألوفة

 کمن ولسددددددددددت یالهددددد نه  اسدددددددلدددد 
   

 "عشدددددددواء خبط"  الحدد  في يخبط 
 

 فدا، نفسي ،ءليال ليلة: الشائعة االخرى التراكيب وكذلك .جاهلي بيترک" عشواء خبط" 

: الشبيبي وعند. االله عليه وصلى المذنبين، عيشف الرسل، خاتم الوحي، مهبط شنعاء، فعلة

 مستوى على هذا. (2)والتي اللتيا ،...ولم ظتوع قائل، وكم ظني، واكبر شعري، ليت اال

 .والشبيبي الكاظمي شعر في والتراكيب المفردة

 الكاظمي مرحلة بعد تقع التي الثانية المرحلة يمثالن اللذان والرصافي الزهاوى أما   

ً  يكون االختالف يكاد فال والشبيبي،  حاولوا المرحلة هذه شعراء ان إال المرحلتين، بين بينا

 الذى العصري الشعر أن وظنوا فنياً، العصرية لمفهوم فهم دونمن  عصريين كونواي أن

 ظاهرة والتراكيب األلفاظ هذه كانت وإذا واوصافها، العصرية المخترعات الفاظ فيه تشيع

 الستخدام ونتيجة الحديثة العلمية النظريات وعيش بحكم العربية القصيدة تدخل تاريخية

 مؤكدة، قضية فتلك العربي، الشرق على والعلمي بييالتجر كرالف تيارات وهبوب اآللة

 لبسها قد الشام، وبالد مصر في أم العراق في سواء االتجاه، هذا شعراء أن سيما وال

                                                           

 .37 /1ديوانه:  (1)
 بعدها وما 171: العراق في الحديث الشعر لغة ينظر لالستزادة (2)
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 من البد فكان والشراح، المعلمين و والحكماء الخطباء أردية وحضارية سياسية حوالأل

 يمتلكونه كانوا الذي الفهم ذاجةس من الرغم على والمصطلحات األلفاظ هذه استعمال

 . المصطلحات هذه بعض بشأن

 من شاعرها بلغ مهما - قصيدة أي في تبدو ال األلفاظ هذه امثال فان الفنية، قيمتها اما    

ً  اال -الجودة درجات ً  ذلك نرى ان ونستطيع (1)توحي وال تشع ال صلدة واحجاراً  بقعا  جليا

 غير من يكون والتي المحمدية الشخصية ستوحيت التي والمقطوعات القصائد في حتى

             :يقول (2)الحجاببين الى قصيدته في فالرصافي فيها، ورودها المحبب

 بالذي اعلم   السفوريين نـدددددـدددددـدددددـدددددـدددددحن  
 

 ديـددددددـددددددـددددددـددددددن من محمد   النبي شر   
 

ع   ما ايكون    النـدددـدددـدددـدددـدددـدددـدددـدددـدددـدددـدددـدددبي   شر 
 

 التمدددين   شدددددددرعددة   يخددالف   شددددددديئددا   
 

 بل بالبيت هضاننت وال السياق تناسبان ال(  والتمدين السفوريين)  لمتيك ان وواضح 

 اليومية األحاديث في المستعمل العادي الكالم من فاألولى فنياً، يالشعر النسيج عن انتندّ 

 هذه في صاحبه زبيف الزهاوي أما. الشعر الى طريقه يأخذ ان يجب ال ما وهذا المبتذلة،

 نماذج على والرصافي الزهاوي اطالع" إن :القول ويمكننا ها،واستخدام العصرية االلفاظ

ً  يكن لم الجديد األدب من  بالتالي يتمكنا ولم اوربية، لغة يعرفان ال فهما عميقاً، وال واسعا

 مجموعة يسرد (4)((عزم من خيرَ  يا)) قصيدته في فالزهاوي ،(3)التجديد روح استلهام من

 :يقول الطب، في تستخدم يالت األشعة ومنها األلفاظ، هذه من

نبوة   وفي ل تترت قددددد اسددددددددرارٌ  ا  اسدددددددد
 

 عمى عن    العين   في ما االشعة   وفي 
 

                                                           

 .190:  العراق في الحديث العربي الشعر تطور (1)

 .2/158: العودة دار وانه،يد (2)

 143: العراق في الحديث الشعر لغة (3)

 .بعدها وما 1/613: العودة دار وانه،يد (4)
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 :الفلكية السدم، االنجم ومنها،

   بدددهددددا يسدددددددددتضدددددددددداء   ندددداتٌ يدددبددد اتٌ يددددآ
 

 السددددددددددم   االنجم   إليهددا تضدددددددم   كمددا 
 

 :والقدم األزل ومنها

 مسددددددددعدددددةٌ  الددمدديددمددون مددولددددد    وكددددان
 

 القددددم   زالددد   آ في ضتمخ علهدددا 
 

 محضة شكلية محاولة بقيت انها اال بالشعر للنهوض محاولة کان األلفاظ هذه استعمال ان 

 الشعراء كان وربما العصرية، لمفهوم الخاطىء الفهم نتيجة تولدت نهاأل ؛فيها روح ال

ً  عصر لكل إن: تقول التي االلمانية، العصر روح نظرية الى ينزعون  خاصة روحا

 وكذلك شعرهم في العلمية االلفاظ ادخال في وذلك بقشورها، اتمسكو انهم اال. تسوده

 . والبحرية البرية النقل ووسائل المخترعات

 لها أراد كما عصرية تجعلها ولم لنصوصهم زائداً  یمعن تقدم لم األلفاظ هذه نا   

 والرصافي الزهاوي ثقفه ما بين للجمع مضطربة محاولة محاولتهم كانت وقد أصحابها،

 .(1)وظواهره العصر معارف ثم... القديم اثالتر من

 فالزهاوي المعجمية، االلفاظ ومقطوعاتهم قصائدهم في شاعت األلفاظ هذه جانب الى

 واليعبوب دماً، يمج الذي االحمر البتار والسيف باالبلج الحق ويصف ،(2)الراسيات: يذكر

 .(3)اللجب والعسكر والكرب والجاهلية، والعجاج، والصمصام واللجج

 بين مفرغة حلقة في تدور بقيت انها اال بالشعر للنهوض محاولة تمثل المرحلة هذه ان  

 .والحاضر الماضي

                                                           

 .260 :العراق في الحديث الشعر لغة (1)

 .ومصادره 227: علوان عباس علي الزهاوي، صدقي جميل شعر (2)
 .بعدها وما 1/623: العودة دار وانه،يدينظر  (3)
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 ،یشور االمر: الزهاوي قول في كما المألوفة، التراكيب بعض شعرهم في وردت وقد   

 وقول ،( 1)القوم هايا اي ،یالهد داعي هللا، كتاب الميمون، المولد نات،يب اتيآ لبيك،

 النبي ،(5)یالقر ام ،(4)العلوم عصر ،(3)حداد السنة ،(2) الرسل ديس رويدك،: رصافيال

 التراكيب من ذلك وغير ،(9) هللا کتاب ،(8)الشمل اجمعوا ،(7) االسالم نيد ،(6)الرسول

 .الشعر في المبثوثة الكثيرة

 بعض يحيي أن حاول الذي الجواهري، مهدي محمد بالشاعر فتتمثل الثالثة المرحلة أما   

 ،(10)حارد خابطة، مدقع، فدافد، روابي،:  مثل الروح، اليها ويعيد العربية اللغة مفردات

 يحتاج بسياق ولكن المألوفة التراكيب استسهل كما (12)ثوع مصعر ،(11)اجتث األضغان،

 :(13)قولهب العرب، جزيرة: مثل اليها

 ازدرت الددددددددعددددددددر    وجددددددددزيددددددددرة  
 

 فددددداسدددددددددددتدددددرد الدددددندددددبدددددوة ندددددور 
 

 :(14)قوله في محمد، ودين

                                                           

 .بعدها وما 1/623: العودة دار وانه،يد (1)
 .2/586: ديوانه،دارالعودة (2)
 .1/711:السابق (3)

 .1/473: السابق (4)

 .2/457: السابق (5)
 2/19: علي مصطفى وتعليق شرح السابق، (6)
 1/14: السابق (7)
 .2/14: السابق (8)

 .1/406: السابق (9)

 .3/199: وانهيد ينظر (10)
 .1:272: السابق المصدر (11)

 .3/245: السابق ينظر (12)
 .1/325: وانهيد (13)
 .1/336: السابق المصدر (14)
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  يدددنصدددددددددددع لدددم مدددحدددمددددد   ديدددن   ان او
  

 االندددجددديددددل قدددرآنددددة   بدددكدددى حدددتدددى   
 

 :(1)قولهب الذرى، ووارفة   أحمدٍ  ودوحة  

 امية بابن األضـددددددددـددددددددـددددددددغان زالت وما
 

جع  قلدددد  من ترا ل حجرا حتى ا  ت
 

 احمددددد دوحددددة فدددداجتددددث   انبر  وحتى 
 

لذر  وارفة   االغصددددددددان   مفرعة      ا
 

 منبع من النبوة، وفيض السماء، ووحي االباء، بأن :(2)ولهقب النبوة، في و السماء ووحي

 :(3)قوله في القبلتين، وثاني

 مددبدددداحددددةٌ  الددقددبددلددتدديددن   وثددددانددي تددلددهددو
 

 واالسددددددددراء الددمددعددراج   وتددعدديددددد   
 

 الشمس: اي القمرين،: قولهم في كما العرب، تستعمله الذي التغليب اسلوب استعمل كما 

 :(4)قولهب المقدس، البيت على( مكة) فغلب والقمر،

 خددجددددل   أحددمدددددٌ  ومددثددو  الددمددكددتدديددن فددي
 

 معتمر   الحر    صدددددالة   يتلو اسددددديان   
 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ومحمد االسالم تغليب يقصد بهذا والشاعر

 :وااليقاع الموسيقى -٢  

ً  تطوراً  العشرين القرن بداية منذ الحديث العصر التطور من الرغم على   على ملحوظا

 االهتزازات هذه من الرغم على العربية ةالقصيد ان اال االدبية، ومنها األصعدة كافة

 بها متمسكة جيل بعد جيال الشعراء توارثهاالتي  العربية االوزان على ةمحافظ بقيت

 منهجهم ونهجوا طريقتهم على ساروا الذين الشعراء أم األحياءء شعرا ذلك في سواء

                                                           

 .1/272: ديوانه (1)

 .3/237: سابقمصدر الال (2)
 .5/85: السابق (3)
 .4/336: السابق (4)
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 الموسيقي اإلطار تجديد الى ترمي التي الحركات وعاصروا العمر بأكثرهم امتد وان

 القيود خالل من يكون االبداع ان رأوا انهم ذلك في السبب كان وربما العربية، للقصيدة

 أخرى أسباب هناك تكون وقد، المتوارث الشعري شكله في الشاعر على المفروضة

 .صدارتها في نهحي في السائد الذوق يقف ذلك وراء

 التقليديين، والشكل الرؤية في وتابعيهم األحيائيين الشعراء قصائد بحور تنوعت     

 أم والنغم االيقاع ذات البحور ذلك في سواء المعروفة، الشعر بحور اكثر فشملت

ً  المستهلكة  .نادراً  استعمالها اصبح التي ايقاعيا

 تبينملسو هيلع هللا ىلص  االعظم الرسول شخصية استلهمت التي القصائد اوزان باستقراء القيام وعند   

 قصائد في استعماالً  البحور اكثر وروده اتمر عدد حيث من الكامل البحر ان

 البحور من كونه"  استعماله في الكثرة تلك وراء يكون أن تستبعد وال. ومقطوعات

 بحور اكثر من كونه ذلك على زياده ،(1)وحدته غمنال بقوه تتميز التي التفعيلة موحدة

ً  وانسيابية وليناً، غنائية، الشعر ً  وتنغيما  .مذاال البحر هذاء ومجز برز وقد ،(2)واضحا

 وهو الثالثة المرتبة في الخفيف البحر وكان الثانية المرتبة في البسيط البحر ويأتي   

 المرتبة في الطويل البحر ويأتي قليالً  النثر من ربتويق ،(3)والرقة الفخامة بين وسط وزن

 تفسيرال طول الى تحتاج التي الجدية الموضوعات لمعالجة البحور أصلح وهو الرابعة

 تفاعيل من يتألف بحر وهو الرمل بحر الخامسة المرتبة في الطويل يلي. (4)والروية

                                                           

المعاضيدي، مجلة جامعة االنبار ل ياسين، فازع حسن رجب البناء الشعري عند محمد حسين آ (1)
 .190: 1997، 1، ع 1والعلوم االجتماعية( _ المجلد  اآلداب)
العروض والقافية، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر، د. عبد الرضا علي ، دار  (2)

 .38: 1989الكتب للطباعة والنشر ، الموصل، 
: 199:والقافية ، عبد الحميد الراضي ، مطبعة العاني، بغداد ، ضفي العرو شرح تحفة الخليل 01 (3)
259. 
 .104المصدر السابق:  (4)
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 يأتي ألنه ؛سابقه عن الوافر البحر استعمال نسبة وتقل. التفعيلة موحد انه أي: متشابهة،

 المتقارب بحر اما. السابعة المرتبة في جاء فقد الرجز بعده ويأتي السادسة، المرتبة في

 من والقفز معه بالركض الشاعر يغري بحر المتقارب و الثامنة المرتبة يف جاء فقد

 .(1)(فعو) المجموعة بأوتاده اللحاق( لن) الخفيفة اسبابه

 بشعر االحاطة ولصعوبة لكل منهم؛ واحدة مرة عوالسري والمنسرح المتداركفيما جاء   

ً  الشعراء  شعراء ثالثة اختيار ااثرن استعملوها التي واألعاريض االضرب ودراسة جميعا

 حبيب محمد وهم، المحمدية، الرؤية شعراء من انهم أي: النبوي الشعر على توافروا منهم

 .االعظمي ووليد البغدادي الهاشمي ومحمد العبيدي،

 في ورد إذ ،(متفاعلن)  الموحدة التفعيلة ذا الكامل البحر الثالثة الشعراء استعمل    

 .مرات تسع االعظمي شعر وفي مرتين البغدادي شعر وفي مرات ثالث العبيدي شعر

 :(2)(فاعلمتْ )  المقطوع والضرب(  نل  فاعِ متْ )  المضمرة العروض العبيدي يستعمل

   صددددددددددحددددبدددد    هددددذي هللا، نددددبددددي   هددددذا
 

 اشدددددددهدداد من القوم   مثددل ألددديدد    
 

 :(3)قوله ففي(  فاعلمتَ ) المقطوع والضرب(  متفاعلن)  الصحيحة العروض اما 

 هددددديدددد    يددنشددددددددر   عددبدددددهللا نابدد فددددأتددى
 

 وفسدددددداد ضدددددداللة بسدددددداط   فطو  
 

 :(4)قوله في المذال والمجزوء 

 شدددددددددددفدددديددددع عددددلددددى الصدددددددددددالة   ثددددم
 

 الددددمددددهددددالدددد  مددددن الددددمددددذنددددبدددديددددن )م(
 

                                                           

 . 301تطور الشعر العربي الحديث في العراق :  (1)
 .57ذكرى حبيب:  (2)
 .58ذكرى حبيب:  (3)
 .270المصدر السابق:  (4)
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 في كذلك المقطوع والضرب( فاعلمتَ ) المقطوعة العروض استعمل فقد البغداديا ام

 :(1)( الجشمية) قصيدته مطلع

 الشدددددددعراء   ذكرهددا بمدددحدد    رفعددت
 

 هددجدددداء سددددددددوا  مدددددحددهددم أنوكدددد 
 

 مطلع في(  فاعلمتْ )  المضمر المقطوع والضرب(  فاعلمتَ )  المقطوعة والعروض 

 :(2)(اليعقوبية) قصيدته

 ديددنددي وديددندددد    سدددددددددبدددد ٌ  لددي بددهددوا   
 

 يددهددددديددنددي فدددداندددد    ضددددددددلددلددددت   واذا 
 

 المقطوع والضرب( متفاعلن)الصحيحة العروض فيستعمل األعظمي اما 

 :(3)بقوله(  فاعلمتْ )المضمر

 محمددد   صدددددددوت   وظددل   الزمددان   سدددددددكددت  
 

 م  الظال   رؤ  في يقصدددددددف   كددالرعددد   
 

 :(4)قوله وفي

يندددد    علمدددداء   هوا قددددد محمدددددٌ  يددددا د  ل
 

 األحكدددام ضددددددددداعدددت حتى بدددالددددين   
 

 :(5)قوله في(  فاعلمتْ ) المضمر والضرب الصحيحة والعروض 

 لددددواءهددددا الددددنددددبددددي   رفددددع   دعددددوةٌ  هددددي
 

 أنورا بهددددا الدددددنيددددا على يضدددددددفي 
 

 :(6)وقوله

                                                           

 .355ديوانه:  (1)
 .360المصدر السابق:  (2)
 .50ي المعركة: اغان (3)
 .103المصدر السابق:  (4)

 .68السابق:  (5)
 .55الزوابع:  (6)
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 غدددردي بدددالبددددل   يددددا الدددمدددنددددابدددر   فدددوق  
 

 المولدددد وذكر  الدددذكر  مولدددد   في 
 

 :(1)قوله ففي الصحيح والضرب الصحيحة العروض اما

 يدددعدددبددد    ذكدددر    والدددريدددحددددان   كددددالدددروح  
 

 وتصددددددددفدد  لدددد    الدددددندديددددا فددتددهددلددددل   
 

 :(2)اخرى قصيدة في وقوله

طئ على األنددددام   وقف    علمدددد    شددددددددوا
   

 وتددحدديددروا رأوا مددمددددا فددتددعددجددبددوا 
 

(  فاعلمتْ ) المضمر المقطوع والضرب( فاعلتَ م) المقطوعة العروض شعره في دوتر

 :(3)قوله في

 وتددددجددددول   بددددخدددداطددددري تدددددور   فددددكددددرٌ 
 

 مشدددددددغول   بهددددا محتددددارٌ  والقلدددد    
 

 :(4)قوله في( فاعلنمتْ )  المضمر والضرب( فاعلنمتْ ) المضمرة العروض وتأتي

 المغر    ألقصدددددددى الدددنيددا مشدددددددرق من
 

 الددنددبددي تددعددددالدديددم الددى حددنيدد روحٌ  
 

 :(5)قوله في( فاعلمتَ ) المقطوع والضرب الصحيحة والعروض

 امدددددةٌ  ندددددكدددددون   أن إال الدددددعددددديدددددد   مدددددا
 

 عميددددد   سدددددددواه   ال محمدددددٌ  فيهددددا 
 

 لم بينما ،مرات يثمان واالعظمي واحدة مرة البغدادي استعمله فقد البسيط البحر اما 

  .العبيدي يستخدمه

                                                           

 .79المصدر السابق:  (1)
 .121السابق:  (2)
 .146الزوابع:  (3)
 .61المصدر السابق:  (4)

 .59السابق:  (5)
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( نل  عِ فَ ) المخبون والضرب( نل  عِ فَ ) مخبونةال العروض على قصيدته في البغدادي اقتصر 

 :(1)(الخالدة الشخصية محمد) قصيدته في قوله في

 حسدددددددبددددا   لنددددا تبني أمددددةٌ  انشددددددددددأتنددددا
 

 واألدبددددا االخدالق   عدلدمدتدنددددا وأنددددت   
 

 في( لنفعْ ) المقطوع والضرب( لنفعْ ) المقطوعة العروض األعظمي اشعار في وترد

 :(2)قوله

 عددنددوان لددالصدددددددددالح هللا شدددددددددريددعددددة
 

 خسددران االسددالم سددو  شدديء وكل 
 

 :(3)وقوله

 واديددنددددا قفددو فددي الددنصدددددددددر   بدديددددارق  
 

 أمدددداندديددنددددا حددقددددت   فددلددقددددد خددفدددداقددددةٌ  
 

 :(4)وقوله 

 ترايددددا العر  هددددام فوق   رفرفددددت مددددا
   

 آيات االسددددددالم   من هانتصدددددد لم لو 
 

 :(5)وقوله

 ثدددوار   تدددطدددوان   الدددى الدددخدددلددديددد    مدددن
 

 الثأر احشدددددائ    في يزمجر   شدددددع ٌ  
 

 :(6)وقوله

حيدددداة   هي ل يهددددا مددددا يغرر    فال ا  ف
 

 دواهيهددا من واحددذر الزخددارف   من 
 

                                                           

 .148ديوانه:  (1)
 .22أغاني المعركة:  (2)
 .39المصدر السابق:  (3)
 .52السابق:  (4)
 .22وبع: الزا (5)
 .46: زوابعال (6)
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 المخبون والضرب( لنفعِ ) المخبونة العروض استخدمه، الذي البسيط بحره على وترد 

 :(1)قوله في( نلفعِ )

تطهير   سدددددددددداروا نيددددة   هللا   بيددددت ل  ثددددا
 

ي    كما   نبي خير   قبل من سدددددددر  إل
  

 
 :(2)وقوله

 البشدددددددر   سددددددديددددد   ذكر  الروح   على ردد
 

 خطر   في الروح   ان الروح   على واعطف 
 

 قصيدتان فللبغدادي لها، وزنا اتخذته قليلة قصائد الثالثة فللشعراء الوافر البحر اما 

 تتخذ لم انها القصائد هذه على والمالحظ. مثلها االعظمي وكذلك واحدة قصيدة وللعبيدي

 في البغدادي يقول( نول  ع  ف) المقطوف والضرب( نول  فع  ) المقطوفة العروض غير

 :(3)(اإلسراء وحي) قصيدته

 سددددددددمدددداء   من سددددددددمدددداء   الى عرجددددت  
 

 مددددعددددال مددددن مددددعددددال   الددددى وجددددزت   
 

 :(4)العبيدي وقال 

 أضدددددددددددأت مددددنددددكددددم مددددحددددمددددد   بدددددور  
 

 الددجددهددددات مددظددلددمددددة قددبددددل وكددددانددددت 
 

 :(5)االعظمي وقال 

 نددددبدددديٌ  الددددعددددلدددديددددا الددددى ويددددرفددددعددددنددددا
 

 عددف   الددنددظددرات صددددددددددادق   عددظدديددمٌ  
 

                                                           

 .155اغاني المعركة:  (1)
 .130المصدر السابق:  (2)
 .365ديوانه:  (3)
 .39ذكرى حبيب:  (4)
 .37الزوابع:  (5)
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 مرات ثالث العبيدي شعر في ورد اذ ثالثتهم، الشعراء استعمله فقد يفالخف البحر اما 

 لعروضلنظر لوبا مرتين، االعظمي شعر في ورد بينما كذلك البغدادي والهاشمي

 :الذكر اتي النحو على استخدمه العبيدي ان تبين والضرب

 مفعولن متفعلن فاعالتن        فعالتن مستفعلن فاعالتن-1

 (تشعيث(                                )خبن: )(1)قوله في

 شدددددددم ٌ  مكددددة   آفدددداق من اشدددددددرقددددت
 

 البطحددداء   بنورهدددا اسدددددددتضددددددددداءت 
 

 مفعولن متفعلن فاعالتن       فعالتن مستفعلن فاعالتن -٢

 (تشعيث(                                )خبن: )(2)قوله في

؟ وايهدددددددذا  يدددددددوم   أي  زمدددددددان 
 

 عدددددنددددان بددددنددددي فددددي هللا   بددددار    
 

 فاعالتن مستفعلن فاعالتن     فعالتن مستفعلن فاعالتن -3

 (خبن:  )(3)قوله في

 لددددديدددنددددا الدددندددبدددي عدددهددددد   ندددكدددثدددنددددا قددددد
 

 نددداوشدددددددي وعدددارا   اثمدددا   واحتملندددا 
 

 :النحو على البغدادي الهاشمي ويستعمله

 مفعولن متفعلن فاعالتن       فعالتن متفعلن فاعالتن-4

 (تشعيث)           (                   خبن: )(4)قوله في

 تددواضددددددددع الددمسددددددددف   الددطددددائددر   أيددهددددا  
 

 خددديدددالء مدددن وغدددض عدددلدددو   عدددن 
 

                                                           

 .7ذكرى حبيب:  (1)
 .172: ذكرى حبيب (2)
 .211سابق: مصدر الال (3)
 .370ديوانه:  (4)
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 مفعولن متفعلن فعالتن          فاعالتن متفعلن فاعالتن - 5

 (تشعيث:                                          )(1)قوله في

 األر إلدددى واهدددبدددط الدددبدددراق   إلددديدددد  قددددد
 

 جبريددددل يددددا إليدددد  من ومر ض   
 

 فاعالتن متفعلن فعالتن              فعالتن متفعلن فعالتن-6

 (خبن:  )(2)قوله في

 ـأح ومن المسدددددددي  من صدددددددوت وهو
 

 سجاح بأذني يخترق لم مدـددددددد( م) 
 

 :النحو على االعظمي ويستعمله 

 فاعالتن متفعلن فاعالتن       فاعالتن متفعلن فاعالتن-7

 :(3)قوله في

 السدددددددمدداء في اخفقي المصدددددددطفى ايددة  
 

 الددعددالء رمددز الددخددلددود   رمددز   انددددت   
 

  

 مفعولن متفعلن فاعالتن       فاعالتن متفعلن فعالتن-8

 (تشعيث:                                  )(4)قوله في

لرسددددددددول   كنددددداء    لمددددا والصددددددددحدددد  ا
 

 اء  ضددددددددر   منهم البعض مسددددددددددت   
 

 لم ينماب مرات أربع والعبيدي مرات ثالث االعظمي استعمله فقد الطويل البحر اما 

 .البغدادي الهاشمي يستعمله

                                                           

 .372المصدر السابق:  (1)
 .323السابق:  (2)
 .137المعركة:  أغاني (3)
 .34الزوابع:  (4)
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( مفاعلن) المقبوض والضرب( مفاعلن) المقبوضة العروض يستخدم االعظمي شعر ففي

ً  الطويل البحر اتخذت التي قصائده في  :(1)يقول لها، وزنا

 أبتدي الفضددددددديلة   باسدددددددم أم أباسدددددددم   
 

 سددددددديدددي ذا  في حرت   فددإني كالمي 
 

 :(٢)وقال

 دمددددحددددمدددد الددددنددددبددددي   قددددبددددر   زرتددددم وقددددد
 

 عالمشدف   الرسدول   ذا  شداقكم كما 
 

 :(3)وقال 

 والهد  والخير والفضددددل العلى رسددددول  
 

 امبتد اسدددددددم    المجد   سدددددددطور   لكل 
 

 :(4)يقول االعظمي، فعل كما والضرب العروض يستخدم والعبيدي 

 بسدددددددراجدددد    نهتدددددي علمددددا   سدددددددتتقن  
 

 مددحددمددددد الددنددبددي أحددكددددام لددحددكددمددددة 
 

 :(5)ويقول 

 والتقى الرسدددددددددالدددة   عهدددد   على سدددددددالمٌ 
 

 بشدددديرها البشددددير   بالدين   جاء   وقد 
 

 :(6)ويقول

بنددددا ان هللا رسددددددددول   فعطفددددا  مصددددددددددا
 

 تاع  الدهر من حظ    لد  اليمٌ  
 

  

                                                           

 .133المصدر السابق:  (1)
 .125اغاني المعركة:  (2)
 .139المصدر السابق:  (3)
 .64ذكرى حبيب:  (4)

 .86المصدر السابق:  (5)
 .102: ذكرى الحبيب  (6)
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ً  يتخذه فاألعظمي ، مجزوءاً  الرمل بحر عظمي واال العبيدي واستعمل  قصيدته في وزنا

 :(1)يقول ،(فعالتن) المخبون وضربه( فعالتن) المخبونة بعروضه

 بوضوح تبدو هللا رسول ليموتعا

 في( فعالتن) المخبون والضرب( فاعلن) المحذوفة العروض فيستخدم العبيدي اما

 :(2)قوله

 شددددددددددددداهددددددددٌ  هدددددددذا هللا وندددددددبدددددددي  
 

 بدددوارا يدددلدددقدددى غدددددا   خددددان   مدددن أن 
 

 :(3)قوله في( فعالتن) المخبون والضرب( نفعل  ) المخبونة المحذوفة والعروض 

 بدددعدددثدددتدددد  ومدددن الدددرسددددددددددل   سدددددددددديددددد
 

 ونضدددددددددارا   بهدداء   لكون  ا كسدددددددددت 
 

 :(4)قوله في الصحيح والضرب( فاعلن) المحذوفة والعروض 

   عددددهدددددهددددا وجدددددد جددددهددددل   ابددددا قددددم  
 

 القلي  أصدددددددحا  وادع بدرا   وان  
 

 عروضه (5)النبي ربيع قصيدته في االعظمي اال يستعمله لم إذ المتقارب البحر نسبة وتقل 

 (:فعو) محذوف وضربه محذوفة فيها

 وح كددددالددددبددددلسدددددددددددمربدددديددددعدددد  لددددلددددر 
 

 المبسددددددددم رائ  الضددددددددحى يهي    
 

 وضربه( فعلن) بعروضه ةواحد قصيدة في المتدارك باستعماله االعظمي وانفرد 

 :(6)يقول ،(فعلن)

                                                           

 .106اغاني المعركة:  (1)
 .66ذكرى حبيب:  (2)
 .65المصدر السابق:  (3)
 .228السابق:  (4)
 .13أغاني المعركة:  (5)
 .36المصدر السابق:  (6)
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 تدددددعددددد    عدددددلدددددى ندددددمدددددت   مدددددا واذا
 

 يدددحسدددددددسدددددددددندددي هللا فدددرسدددددددددول   
 

 فيمكن للشعر االيقاعية البنية في مهمة عناصر تعد التي (1)قوافيهم اما اوزانهم، في هذا 

ً  الروي حرف تلون"  أبرزها الظواهر من عدد مالحظة شعرهم استقراء خالل نم  نوعا

 قصائدهم في استخدموها التي الروي حروف تعددت النوع، مستوى فعلى ،(2)"وحركة

 الدالي الروي القصائد تلك على الغالب ان اال. الكريمة المحمدية الشخصية متهاستل التي

  يليه الهمزي هيلي الالمي يليه ثم البائي ثم النوني يليه ثم الميمي يليه ثم الرائي يليه ثم

 .والسيني والحائي الجيمي من كل ثم والكافي القافي يليه والتائي والفائي العيني

 غيره، على نسبته وغلبة الدالي الروى شيوع وراء تقف التي االسباب اكتشاف وألجل

 ثم اوالً  األحرف هذه وصفات ارجمخ معرفة من البد والنوني، والميمي الرائي وكذلك

 وصفاته ،( 3)اسناني لثوي مخرجه صوت فالدال المشتركة، والعالقات بينها الروابط

 .(5)انفجاري ،(4)منفتح مجهور

 بضربات) اللسان ارتداد:مكرر وصفاته ،(6)"اللسان طرف مع لثه" فمخرجه الراء اما

 .(7)متوسط مجهور[  اللثة على متعددة

                                                           

لالستزادة في مفهوم القافية في الرأي العربي والغربي، ينظر موسيقی القصيدة العربية المعاصرة  (1)
"الحرة" دراسة في الظواهر الفنية لجيلي الرواد وما بعد الرواد محمد صابر عبيد، اطروحة دكتوراه، 

 ومراجعه. 17 - 9م :1991 - 1412كليه االداب جامعة الموصل 
 0191البناء الشعري عند محمد حسين آل ياسين :  (2)
 027م : 1979دراسة الصوت اللغوي ، احمد مختار عمر هطل عالم الكتب ، القاهرة،  (3)
 .99-98م:  1984، د ار عمار، عمان، 2الرعايه في التجويد ، مكي بن ابي طالب ، ط  (4)
 .97دراسة الصوت اللغوي:  (5)
 .271ينظر المصدر السابق:  (6)
 .271ينظر السابق:  (7)
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"  األنف من  يخرج ءالهوا ان اي (2)"غنى: "وصفاته ،(1)شفوي جهمخر صوت والميم

 ن:ااي (4)"فينا لثوي ذلقي" مخرجه صوته والنون: واالحتكاك االنفجار بين (3)"متوسط

 مجهور متوسط غني: "وصفاته. االنف من الهواء فيخرج اللثة على ينطبق اللسان طرف

 .الصوتية االوتار في اهتزاز والجهر. (5)"منفتح

 نحاول ثم ومن فرضية نفترض االحرف هذه بين العالقة اكتشاف في الشروع وقبل

 نسب ارتفعت التي االحرف هذه ان هل: وهي مضمونها، خطأ او صحة مدى معرفة

 شعرهم في االساس المحور ،(محمد) كلمة أحرف إلى بصلة تمتّ  غيرها على ورودها

 من اكثر منها كل ورد الذكر دمةمتق األحرف أن علما. القصيدة اجله من قامت الذي

ً  العشرون هذه تعني وال ،ةمر عشرين  أكثر بلغت ال والد والراء الميم الن معيناً، مقياسا

 سياتي التي االحرف أن المالحظ لكن بقليل، منها أقل النون ان حين في مرة، ثالثين من

 اكتشاف إلى بنا حدا مما والنون، والميم والراء الدال سابقاتها عن كثيراً  تراجعت بحثها

 .ذلك وراء الكامنة العالقة

 اللثوي، الصوتي المخرج في والنون والراء الدال يشترك الصوتية المخارج ناحية من  

 تعلل وبهذا مجهوراً، الصوت كون في والنون والراء الدال يشترك الصفات ناحية ومن

                                                           

 .269دراسة الصوت اللغوي:  (1)
، مؤسسات عبد الكريم بن عبدهللا للنشر والتوزيع، تونس، 1التصريف العربين الطيب البكوش، ط  (2)

 .41م:  1987
 1973لمعارف بمصر، اللغة العام، القسم الثاني، ) األصوات(، د. كمال محمد بشر، دار ا علم (3)
 .132م: 
، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 1علم اللغة المبرمج، د. كمال إبراهيم البدري، ط  (4)

 .117-116م:  1981الرياض، 
ولالستزادة ينظر جدول توزيع االصوات الفصحى في كتاب: اثر  117-116المصدر السابق:  (5)

ي )ابو عمر بن العالء(: تأليف د. عبد الصبور شاهين، الناشر القراءات في االصوات والنحو العرب
 .385م:  1987هـ  1408مكتبة الخانجي بالقاهرة 
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ً  االحرف هذه شيوع  وكذلك. المجهورة اللثوية األصوات الى لميلهم الشعراء لقصائد رويا

ً  االصوات اوضح من والميم والنون الراء كون  .(1)سمعيا

 تقدم ما على بناء( محمد) اسم ان: فتقول السابقة، فرضيتنا الى االشارة تجدر وهنا

ً  األصوات اوضح من بصوت ابتدأ قد يكون قليل قبل  وهو بمثله وانتهى الميم وهو سمعيا

 الواعية رغبته وكذلك الشاعر وعي ال في( محمد) االسم وخرس ذلك على زيد فاذا ال،دال

ً  الدال فيختار (محمداً ) االسم حامالً  قصيدته روي يكون أن في ً  او لقصيدته رويا  منتهيا

ً  نفسه الى المحبب الصوت الميم فيجعل المبارك االسم به ابتدأ بما  او لقصيدته رويا

ً  الراء وهو وصفات خرجم في معه يشترك والذي الدال الى بيالقر الصوت  رويا

 المتقدمة الروي احرف تحوم وهكذا بالميم، الوطيدة عالقته سنثبت الذي وننال او لقصيدته

 .منه مشتقة تكون او( محمد) االسم اصوات اغلب حول نسبة اعلى حازت التي

 مجهور انفي صوت فكالهما والنون الميم بين مفاضلة ال"ـ ف بالميم النون عالقة اما  

 انفيان همانبا الحروف بقية عن يمتازان والميم النون" ان كما (2)"مخرجهما اختلف نوا

 من يخرج الهواء ذلك من جزءاً  ولكن.... الفم في ينحبس الهواء نأي:ا انيشوميخ او

 الهدوء من جو بعث في النون مع يشترك والميم(3)" الخياشيم في نةغ فيحدث االنف

 يناسب والوقار الهدوء من جواً  يبعث ةنغ من فيه بما ونالن وصوت (4) والجالل والوقار

 والجالل الوقار هذا و،(5)" والشجن الجالل من جواً  النفس في يثير ربما بل الموقف،

 كما غيرها، من اكثر المحمدية الشخصية استلهمت التي القصائد فييتوفر ربما والشجن

                                                           

 .21: 1990ينظر األصوات اللغوية، إبراهيم انيس، مكتبة االنجلو مصرية، القاهرة،  (1)
 .342دراسة الصوت اللغوي:  (2)
 .41التصريف العربي:  (3)
، كلية االلسن، جامعة 1لشعر الجاهلي، مدخل لغوي اسلوبي، د. محمد العبد، ط ابداع الداللة في ا (4)

 .29م:  1988عين شمس، دار المعارف، القاهرة، 
 .29-28المصدر السابق:  (5)
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 يكثر ولذلك النفس، وتلذه األذن تعشقه شجي نغم وهي ة،نالغ يصاحب والنون التنوين" ان

ً  اللغة مفردات تركيب في دخوله  تضاعيف في المكرر الكثير منه  ونرى وتشجية، تطريبا

 ان نستبعد وال. بدراسته نقوم الذي النبوي المديح قصيد وبخاصة (1)" وقوافيه الكالم

 حرفاال نسبة ارتفاع وراء تقف ذكره تقدم ما على زيادة اخرى اسباب هناك تكون

. الالم هي وتلك المد بأحرف الشبيهة األحرف من النوع هذا نستعرض حين" ـف المتقدمة

 حرف الي الحروف هذه من حرف مجاورة ان نرى. الراء. الياء.  والوا. الميم. النون

 .(2)النطق فيها يتعسر وال االذن تستسيغها الهجاء حروف من آخر

 احرف من انها الى المالحظة تجدر لكنو ذكرها سيرد النص هذا في الواردة والالم

ً  الشعراء استخدمها التي االخرى االصوات اما ،المرتفعة النسبة ذات الروي  رويا

 شفوي: " مخرجه صوت الباء  يأتي كما وصفاتها فمخارجها ومقطوعاتهم، لقصائدهم

 ،(5) اللسان طرف مع لثة: "مخرجه صوت الالم ،(4)"مجهور انفجاري: "وصفاته (3)

: مخرجه صوت الهمزة ،( 6)" متوسط مجبور اللسان جانبي من جانبي: "فاتهوص

 (9)"اسناني شفوي: "مخرجه صوت الفاء ،(8)"مهموس انفجاري: "وصفاته ،(7)حنجري

                                                           

 .15: 1987، عالم الكتب، بيروت، 2التكرير بين المؤثر والمثير، د. عز الدين علي السيد، ط  (1)
 .28م: 1978، مكتبة االنجلو مصرية، 5نيس، ط موسيقى الشعر، إبراهيم ا (2)
 .269ينظر دراسة الصوت اللغوي:  (3)
 .269ينظر المصدر السابق:  (4)
 .270ينظر السابق :  (5)
 .270ينظر السابق:  (6)
 .213ينظر السابق:  (7)
 .213ينظر السابق:  (8)
 .269ينظر السابق:  (9)
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 اللسان طرف مع واللثة االسنان: "مخرجه صوت" التاء"(1)"مهموس احتكاكي: "وصفاته

 .(3)مهموس انفجاري: "وصفاته ،(2)ومقدمه

: مخرجه صوته القاف ،(5)"مجهور رخو: "وصفاته ،(4)"حلقي: "مخرجه صوت العين

 صوت الكاف ،( 7)"مهموس مطبق انفجاري: "وصفاته ،( 6)"اللسان مؤخر مع ةاللها"

 مع الغار: "مخرجه صوت الجيم (9)"مهموس شديد: "مواصفاته ،(8)"حنكي: "مخرجه

 وهو الحنك من االخر الجزء اما الحنك، من المحزز الجزء هو والغار ،(10)"اللسان مقدم

 ،(11)"واالحتكاك االنفجار بين يجمع مركب: "الجيم وصفات ناعم، جزء وهو قالطب

  ،(12)حلقي مخرجه صوت الحاء

 رخو: صفاته ،( 15)لثوي: مخرجه صوت السين ،( 14)احتكاكي ،( 13)مهموس: صفاته

 .(16)مهموس

                                                           

 .269ينظر السابق:  (1)
 .270ينظر السابق:  (2)
 270ينظر السابق:  (3)
من صور االعجاز الصوتي في القرآن الكريم، د. محمد السيد سليمان العبد، المجلة العربية للعلوم  (4)

 .79: 1989، خريف 9، مجلد 36االسالمية، ع 
 .79المصدر السابق:  (5)
 .272ينظر دراسة الصوت اللغوي:  (6)
 .272ينظر المصدر السابق:  (7)
 .79االعجاز الصوتي في القرآن الكريم: من صور  (8)
 .79المصدر السابق:  (9)

 .271ينظر دراسة الصوت اللغوي:  (10)
 .271ينظر المصدر السابق:  (11)
 .129االصوات اللغوية:  (12)
 .217: 1993، مطبعة دار التأليف، مصر، 1اصوات اللغة ، د. عبد الرحمن ايوب، ط  (13)
 .98دراسة الصوت اللغوي:  (14)
 .78من صور االعجاز الصوتي:  (15)
 .78المصدر السابق:  (16)
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 ورودها مرات عددو(1)وصفاتها الحروف اصوات مخارج من تقدم ما عرض وبعد   

 والى االنفجارية المجهورة اللثوية األصوات الى يميلون كانوا الشعراء ان :القول يمكننا

 انفعالي واداء صوتي تناغم من تحدثه ولما وشجو، عذوبة من فيها لما" الشفوية األصوات

 األصوات وتأتي ،( 2)هامخارج سهولة عن فضالً  المتلقي، ذات في موثر جهوري

 وقد العدد ضعفي األخيرة عليها تزيد حيث المجهورة سابقتها من اقل بنسبة المهموسة

 هواء من قدر أكبر إلى بها للنطق تحتاج المهموسة االحرف ان األصوات علماء أجمع"

 وكذلك ،(3)"للتنفس ةمجهد المهموسة فاألحرف" المجاورة، نظائرها تتطلبه مما الرئتين،

 نسبة ازدياد في سببية عالقة( محمد) اسم بنهاية الالد صوت الرتباط ان :القول يمكننا

 الذي الميم وكذلك الكريمة المحمدية بالشخصية اشادوا الذين الشعراء لقصائد رؤيا وروده

 لتلك رويا مرتفعة وبنسبة كثيراً  يرد د، م م ح م: مرات ثالث الكريم اسمه في يرد

 يشتركان والتي به تربطه تيال وشائجه اوضحنا الذي النون ذلك في يشاكله القصائد،

 الرائع ينالقرا التطريز هو والميم اللون، بين العميقة الرابطة هذه على دليل وادل فيها،

 ،(يونس) وسورة ،(القلم) وسورة ،(الفاتحة) سورة في الكريمة اآليات بين الفواصل في

 يوم مالك حيم،الر الرحمن العالمين، رب هلل الحمد: )تعالى قال بينهما، التنويع وكيفية

                                                           

 صفات األصوات الوارده تختلف مفاهيمها، وكما هو آت:  (1)
االنفتاح ضد االنطباق ای عدم انطباق اللسان على الحنك عند النطق بالصوت المنفتح ينظر   -

 099 - 98الرعاية في التجويد: 
من جهاز النطق يعقبه انفصال مفاجئ، ينظر فقه  االنفجار: هو الحباس الهواء في نقطة ما -

 .193:195، مطبعة لجنة البيان، .3اللغة، علي عبد الواحد وافي، ط 
االحتكاك: أن يحدث تضييق في مجرى الجهاز النطقي عند نقطه ما منه مما يسمح لمرور  -

 .193الهواء محدثا احتكاكا مسموعا، ينظر فقه اللغه: 
يجمع بين صفة االحتكاك واالنفجار ويتمثل بأصوات )ل، ر، م، المتوسط: هو الصوت الذي  -

 .132ن، ا، و، ی( ينظر علم اللغه العام القسم الثاني واألصوات(: 
 .191البناء الشعري عند محمد حسين آل ياسين:  (2)
 .32موسيقى الشعر:  (3)
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 عليهم، انعمت الذين صراط المستقيم، الصراط اهدنا نستعين، واياك نعبد اياك الدين،

 انت ما يسطرون، وما والقلم ن،: )تعالى وقال ،(1)(الضالين وال عليهم المغضوب غير

 فستبصر عظيم، خلق لعلى وانك ممنون، غير ألجراً  لك وان بمجنون، ربك بنعمة

 اذا وبنين، مال ذا كان ان زنيم، ذلك بعد عتل أثيم، معتد للخير مناع 000 ويبصرون

: تعالى قوله وكذلك ،(2)(000 الخرطوم على سنسمه األولين، اساطير قال آياتنا عليه تتلى

ً  للناس اكان الحكيم، الكتاب آيات تلك الر)   الناس انذر ان منهم رجل إلى اوحينا ان عجبا

. 00 مبين السحر هذا ان الكافرون قال ربهم عند قصد قدم لهم ان آمنوا الذين وبشر

 هذه وتستمر ،(3)(000 مستقيم صراط الى يشاء من ويهدي السلم دار الى يدعو وهللا

 .اآليات كل في( م) ،(ن) الفاصلتين استعمال في السور

 القوافي من نمطان فهناك حركته، الى بالنظر أما الروي، نوع الى بالنظر هذا    

 حرف كان ما بها ونقصد المطلقة، القافية: اوالهما المرحلة، هذه شعر في المستخدمة

 الشعر في جداً  واسعة مساحة النمط هذا ويحتل متحركاً، المقطوعة او القصيدة في الروي

 الروي نسبة وكانت والمفتوح، والمضموم المكسور على توزعت دراستنا موضوع

 عدد ارتفاع سبب يكون أن يستبعد وال فالمفتوح، المضموم يليه نسبة، اعلى المكسور

 الكسرات توالي أن" الى يرجع المكسور الروي استخدمت التي والمقطوعات القصائد

ً  - الغالب االعم في - يعني القوافي مجموع في او البيت في  انكسار وحال شديداً  حزنا

                                                           

 الفاتحة. (1)
ميم والنون من خالل القرآن الكريم متفرقة، ولالستزادة في هذه الروابط بين ال آياتالقلم:  (2)

والمخارج والصفات والدالالت، ينظر: النون في العربي دراسة صوتية، مشتاق عباس معن، رسالة 
 – 235، 75 – 68، 66، 63، 60م:  1998 -هـ  1418ماجستير، كلية االداب، جامعة بغداد، 

262. 
 يونس: ايات متفرقة. (3)
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 الحركات اقوى الكسرة كون ذلك على زيادة ،(1)"والتمرد والثورة الغضب يعني او نفسي

ً  الرفع اما العربية، في  الزهو من الشاعر فيه فيحس المفتوح وأما اإلسناد، يرافق ما فغالبا

 .(2)سواه في يحسه ماال المشبع قوالتدف

 وهي السكون الروي حرف فيها التزم التي المقيدة، هي القوافي، من الثاني والنمط   

 شخصية استلهام موضوع يكون ربماو المتحركة، القوافي نسب الى بالقياس قليلة نسبة

ً  ملسو هيلع هللا ىلص االكرم الرسول  على يبعث قد الذي السكون من اكثر الحركة الى يحتاج موضوعا

 .الشعراء يمجها التي والقيود والرتابة الخمول

 وهو التصريع وهي المرحلة، هذه شعر في كبيرة نسبة تحتل ظاهرة مالحظة ويمكن   

ً  نفسه البيت عجز في نظيره مع األول البيت صدر في الروى حرف تشابه  وحركة، نوعا

 في االنفعالي االثر وترسيخ ممتع صوتي انسجام من يؤديه لما وذلك كبيرة، أهمية وله

 ميل من سالنف في لما األذن، له فتطرب السمع، يطرق بيت أول ألنه ؛(3)"المتلقي ذهن

 قصائد في مرة عشرة وخمس مئة استخدامه مرات عدد بلغ. الموقعة االنغام الى

ً  اهملته التي والمقطوعات القصائد عدد بلغ بينما مختلفة، ومقطوعات  وعشرين ستا

 .ذلك وغير ومعجزاته وصفاته وفضائله الرسول لشخص جميعها خصصت

 نا إال القصيدة طول على الملتزمة الموحدة القافية باتخاذه المرحلة هذه شعر ويمتاز

 مستوى على قصائدهم قوافي في بالتنويع راءالشع ضبع بها قام قليلة محاوالت هناك

 يعانون باتوا ألنهم أو تلتهم التي الجديدة للحركة يمهدون بذلك وكأنهم الشعرية، المقاطع

                                                           

 .509ي العراق: تطور الشعر العربي الحديث ف (1)
شهادة )بحث(، د. محمد حسين آل ياسين ضمن كتاب الشعر العربي عند نهايات القرن العشرين،  (2)

محور )متغيرات قصيدة الحرب في العراق(، اعداد: عائد خصباك، مطابع دار الشؤون الثقافية في 
 .247: 1989بغداد، 

 .192البناء الشعري عند محمد حسين ال ياسين:  (3)
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 قصيدته في ينوع الزهاوي صدقي جميل فالشاعر الموحدة، القافية ذات القصيدة رتابة من

 :السبعة مقاطعها في (1)"عزم من خير يا"

-1- 

 عددزمددددا مددن خدديددر   يددددا ر  امدد مددن لددبدديدددد   
 

 علمددا   للهددد  ارض   كددل   في وبددث   
 

-2- 

ليددددل   تخيف   كددددانددددت لبدددداطددددل   ب  الظلم   ا
 

 ييتسددددددم   الحي   صددددددب    تبل    حتى 
 

-3 - 

 دجددددا للضدددددددالل   طويددددل   ليددددل   بعددددد من
 

 انبلجا للهد  جميال   صددددددبحا   اطلعت   
 

-4- 

 مقتدددددر   نهض   جهدددداد   بعددددد نهضددددددددددت  
 

 ، لدين  ، با ، بالعلم   البشدددددددر  ب باالقوام 
 

-5- 

 مجتمعددا   الشدددددددمددل   تالقى الشدددددددتددات بعددد  
      

 متسدددددعا الفت    بعد المل    واصدددددب    
 

-6- 

 والشدددددددرف   الحول   انددت   الدددين ايهددا يددا
     

 ضعفوا قد االقطار   في أهل    بال ما 
 

-7- 

 النسددددددددد    طددداهر   ملكدددا   بفيصدددددددددل اكبر
       

 العر  وحددددة   في العلى بلوغ   ير  
 

                                                           

 .625 -1/623ديوانه، دار العودة:  (1)
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 هللا وجالل محمد" قصيدته في عينها الطريقة جواد مصطفى دكتورال الشاعر ويتخذ

 :قوافيها ومن ،(1)"يشمله

-2- 
   الددددرشددددددددددادا نددددلددددنددددا مددددحددددمددددد   بددددديددددن  

              
 الدددددعدددددبدددددادا فدددددقدددددندددددا آدابددددد    وفدددددي 

 
-3- 

  خشدددددددددوع فدددي يدددثدددر  ندددحدددو   تدددوجدددد 
      

 ندددداياالم البلددددد   ىحم من وخدددداطدددد    
 

-4- 
  لددلددكددلددم يددنددحددط   أن الشددددددددوق   تددعدددداظددم  

         
 للقلم ينقدددداد   أن الحدددد  أبي وقددددد 

 
-5- 
 عزيمتددد  المنهي القددداصددددددددددد   ايهدددا يدددا

        
 ومشدددددددتددداقدددا معتددداقدددا   المدددديندددة   الى 

 
-6- 
  بددمددفددخددرة الددعددلدديددددا الددقدددددرة تددفددخددر أن

        
 تختدددار الميمون أحمدددد سدددددددو  فمدددا 

 
-7- 
  قوافي  تــــــــــأعي لـــــــــــب الوزن فقصر   ــــــــــــــــب وافتتنت شعري اوزان نوعت  

 من يتغير الذي الوزن طالت حتى مقصودة التنويع عملية ان الى يشير المتقدم والبيت

 .البسيط الى الوافر

 في ينوع التي (2)"الوحي أصداء من" قصيدته في الدين جمال مصطفى الثالث، والشاعر

 :الخفيف وزنها على ويحافظ رويها

 

                                                           

 .253 – 252هـ:  1352، 136، ع 4الهداية )مجلة(، س  (1)

 .94-92: 6و  5، ع 2األضواء )مجلة(، س  (2)
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-1- 
  يندددلدددحددد الدددبددديددددد حدددندددداجدددر   يددددا رددي
    

 المغني جفون من فر   فددددالكر  
 

-2- 
 (م)يـدددددددددددددتغر البيدددد حنددداجر   يدددا رددي
 

 نشدديدي بالجالل   غص   فقد يدـددددددددد 
 

-3- 
 الكدددأ    طف    قدددد اإليمدددان   رسدددددددول   يدددا
 

 الضددددلوع تسددددر، بما وضدددداقت، ، )م(
 

-4- 
 وجدددددنددددا انددددا االيدددمددددان   رسددددددددددول   يددددا
 

 يتعامى رشدددددده عن شددددديخا   الدهر   )م(
 

-5-  
 العقددددل حكم لو يسددددددددددارال دعدددداة يددددا
 

 عبيدددددا( الجبهتين) في لكنتم )م(
 

 نهجهم، على سار ومن االحياء جيل شعراء استغلها التي (1)االيقاعية الظواهر ومن  

 له توكيدا الكالم في يأتي" و (2)"مرددا المعنى على اللفظ داللة" وهو التكرار، ظاهرة

 كتكرار: عديدة مستويات على كرارالت ويرد (3)" شأنه بعظم واشعارا أمره من ديداسوت

 القاعدة"و. المقطع وتكرار كامال البيت وتكرار العبارة وتكرار الكلمة وتكرار الحرف

 كان واال. بالمعنى االرتباط وثيق يكون أن ينبغي المكرر اللفظ أن التكرار، في األولية

 عموما الشعر له يخضع ما لكل يخضع ان البد انه كما. قبولها إلى سبيل ال متكلفة لفظة

 ضعيف لفظا الشاعر يكرر أن مثالً، المقبول من فليس وبيانية، وجمالية ذوقية قواعد من

                                                           

 ومراجعه. 99لمعرفة مفهوم اإليقاع ينظر موسيقى القصيدة العربية المعاصرة " الحرة":  (1)
هـ  1406لوب ، مطب المجمع العلمي العراقي، معجم المصطلحات البالغية وتطورها د. احمد مط (2)
 .338 /2م:  1986 -

 .2/339المصدر السابق:  (3)
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ً  او حوله، بما االرتباط  الشهر في التكرار يأتي وال ،(1)"000 السمع منه ينفر لفظا

 المتكلم اهتمام عن ويكشف العبارة في حساسة نقطة على الضوء يسلط"  ألنه ؛اعتباطا

 وتدل الشاعر نفس في عما تنبئ (2)000 قيمة نفسية داللة ذو المعنى، بهذا وهو بها،

 .الشعري العمل في االهتمام زاوية على واضحة داللة

 أو ملسو هيلع هللا ىلص(محمد) عن يكون ان بشرط ولكن المختلفة مستوياته نتناول الدراسة هذه وفي  

 الكالم، به يطول عموضو الجيل هذا شعر في التكرار ألن ؛الدائرة تلك من بالقرب يدور

 إذا وكثرته التكرار انواع تهمنا وال البحث بموضوع تعلقه بقدر التكرار ندرس اننا: اي

 ضمن يدخل ال تكرار اي مستبعدين بصلة له ويمت اليه اقريب او ملسو هيلع هللا ىلص(محمد) عن يكن لم

 .المجال هذا

 بصورة التكرار من النوع هذا الشعراء من مجموعة استعمل الحرف، مستوى على

 قصيدته من بيتينب مرات ست( ال) الحرف يكرر العبيدي حبيب محمد فالشاعر توافرة،م

 : (3)"نبيها الى األمة شكوى"

 امـدددـدددـدددـدددـدددـدددـدددـدددة   ذال   تـدددـدددـدددل  لم مثلنا
 

 نصددددددددددار  ال. مجو ٌ  ال. يهودٌ  ال 
 

 حرمتـدددددددددددددـدددددددددددددنا العد  أيدي هتكت
 

 وقددارا ال احتشدددددددددامددا   ال. احترامددا   ال 
 

                

 الشاعر ان واالستنكار، النفي تأكيد هو( ال) للحرف التكرار هذا وراء الهدف ان والظاهر

ً  ال: يقول أن بإمكانه كان فقد نفيه تعميق يريد التكرار هذا الى يعمد حين ً  احتراما  واحتشاما

 .األبيات وزن يختل ان دونمن  ووقاراً،

                                                           

 .229: 1962، منشورات دار االداب، بيروت، 1قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكة، ط (1)
 .240المصدر السابق:  (2)
 .65ذكرى حبيب:  (3)
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 النجفي الصافي احمد عرللشا" محمد" قصيدة في( هل أ،) االستفهام اداتي تكرار ويأتي

 :(1)يقول نفسه، السابق للغرض

 تسددددددددعددى؟ جددئددددت   لددهددددذا هددددل   مددحددمدددددٌ 
 

 مشدددددددددداع همدددل ينتمي لددد    وهدددل   
 

 يـددددـددددـددددـددددهود وتـددددـددددـددددـددددـددددـددددغلبهم سالمأا
 

 ضباع وتقهرهم واسـدددددـدددددـدددددـدددددـددددداد 
 

 نـددددددددـددددددددـددددددددـددددددددزاعٌ  الجلي عن أيشددغلهم
 

 نزاع ال موت   نزع وهـدددددددددـدددددددددـدددددددددذا 
 

 الشاسع البون مؤكداً  واستنكاره تعجبه حقق دق االستفهام أداتي بتكراره الصافي ويكون

 بيتب وبخاصة الواقع ارض على موجود وما ملسو هيلع هللا ىلصمحمد الرسول اجله من جاء ما بين

 .المقدس

 واالنتظار الشوق عن للتعبير( اال) االستفتاح أداة المالئكة نزار ام الشاعرة وتكرر

 وذلك القريب، أمسه في الرسول به قام ما تشبه التي والغضبة الجديدة للثورة والتطلع

 :(2)تقول مرات، أربع األداة إعادة خالل من

   صدددددددليل هدددا يددددوي للعر    صدددددددولدددة   أال
     

 نصدددددددولها العجا    تبد  أن آن أما 
 

  حينهدددا حدددان   قدددد للمجدددد   غضدددددددبدددة   أال
      

 طبولـددـددـددها الطـددـددـددـددـددغاة   اذان   فتطرق 
 

  صـددددددـددددددـددددددـددددددوت    ترفع   للدين   نصرة   آال
     

  رسولٌ  ما قد االيـدـدمان   مقو   كـدـدـدـدما 
 

 عداتـددددددـددددددـددددددـدددددد    تقصي للح    ثورة   اال
       

 غولها الجناحين منهاض فيصدددددددب    
 

                                                           

 .134 :1963، دار العلم للماليين، بيروت، 2شرر، ط  (1)
 .86انشودة المجد:  (2)
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 الصالة عليه محمد الرسول أهمية على للداللة( لوال) االعظمي وليد الشاعر ويكرر

 :(1)بقوله والسالم،

   بددددراحددددة بددددالل عددددمندددديدددد لددددم فددددلددددوال 
       

 دهتسدددد بعد العين قرير ويمسددددي 
 

  نجددددا مددددا يدددداسدددددددر   بن عمددددار   ولوال   
   

 سددديد   كعيشدددة   سدددلمان   عاش   وال 
 

 طارق فالشاعر استعمالها، من العراقيون الشعراء اكثر فقد ،(2)المفردة مستوى على اما

 :(3)يقول واحدة، مرة بذكره يتجاوزه وال الفداء معنى ليجسد( نفدى) كلمة يكرر الطاهري

  بدددداسدددددددمددددةٌ   بدددداألرواح محمدددددٌ  نفددددد 
      

 والولددددد األموال   من ملكنددددا ومددددا 
 

  أتى السدددددددمدددداء بتعدددداليم الددددذي نفدددددي
  

 للرشددددددد النا  جميع يهد  وجاء 
 

 في مساوية محمدا نفدى: أن عدِّ  على عبارة تكرار -هنا- التكرار يكون أن يصح وال

 ؛أتى ءالسما بتعاليم الذي هو محمد كان وان. اتى السماء بتعاليم الذي نفدي: لقوله المعنى

 الفعل الجعفري صالح الشاعر وكرر معناه، يؤدي ما في ال نفسه اللفظ في التكرار ألن

 الهداية بمعنى واعتناء نفسية حاجة عن ينم ال تكراره أن إال بفاعله، المتصل( هديت)

 :(4)يقول التكرار، هذا الى الوزن حاجة من اكثر

 فصدددددددرنددددا حددددائرنددددا هددددديددددت   هددددديددددت  
    

 لمسددددتقيما الصددددراط على نسددددير 
 

                                                           

 .134الزوابع:  (1)
 إيقاعيجدر القول اننا عاملنا الفعل المتصل بفاعله الضمير معاملة اللفظة الواحدة، ألن التكرار  (2)

 صوتي. 
 . 346قصيدة ذكرها د. سالم الحمداني في " التيار الديني في الشعر العراقي الحديث"  (3)
 .458ديوانه:  (4)
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 األهمية انتفاء في الجعفري تكرار عن الناصري رشيد القادر عبد تكرار يختلف وال

 :(1)" أحمد" قصيدته في وذلك. إليه والحاجة

يلددددة   في انددددا تجيبي الهددددد  ل     فدددداسدددددددد
 

 نشدديدي ثنايا في العطر   واسددكبي 
 

 النو في المتوج   مولد   في أنـدددددددددددددـددددددددددددددا
   

 عتيدال الفخـددـددـددار   غـددـددمرة   وفي ر   )م(
 

 تكرار تستدعي حاجة عن معبراً  العبيدي الرحمن عبد رشيد الدكتور الشاعر تكرار ويأتي

   :(2)هبقول القدس، لفظة

 واعمرا الصدددددددخر   حتى ينددد    القددد 
     

 نايالصددددددهاي فاسددددددتجل بنفسدددددد    أدر  
 

نا    ال.. القد    القد      زمنا يا عشددددددد
   

 هينددا الهددد  اسدددددددراء موطن كددان ان 
 

 تفتحها االصدددددددنام   ال.. لقد   ا القد    
    

ـالم   وال  ـ ـ ـكن الك ـ ـ ـيثر ول ـ ـ ـ ـ ـنا فل  دي
 

 وفاة من للتعجب يكررها التي( كيف) لكلمة العلوم بحر صالح محمد تكرار مثله ويأتي

 :(3)بقوله ،ملسو هيلع هللا ىلص عليه االعظم الرسول

   روحدددد  مدددندددد  الدددمدددوت جددد  وكددديدددف
  

 جسددددر؟ كيف ل ؟ الموت جر  كيف 
 

  يدحضددددددددره؟ أن الدمددوت يدقددو  وكديددف
   

 احتضدددددر ذكره سدددددماع من والموت 
 

                                                           

 .3/171نه: جمع وتحقيق ودراسة د. عبدالكريم واضي جعفر: ديوا (1)
 قصيدة بخط الشاعر. (2)
 .2/42ديوانه:  (3)
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 االداة استخدم لو ألنه ؛الكفر الى ذلك به يخرج أن دونمن  التعجب يؤدي بذلك فهو

 الشاعر قول المفردة الكلمة تكرار ومن االلهية، اإلرادة على ااعتراض كالمه لكان( لماذا)

                :(1)"مديةالمح" قصيدته في( لستَ أَ ) يكرر الذي ياسين آل حسين محمد

 (  م) بعليددددا جمعددددت   الددددذي فددددالسددددددددددت  
    

 مـدددـدددـدددـددديدانا يعر    ميـدددـدددـدددادين       
 

 الددى الصدددددددددغدديددر   الددددداعددي والسددددددددددت  
       

 وجدانا سدددددديف    قبل ينقضددددددي أن 
 

 (م) البددا على نددت  نشددددددد الددذي ألسدددددددددت  
 

 عوانـددددـددددا حربا   يرعوون ال غين 
 

 الشاعر قول كذلك المفردة تكرار ومن .ميقهاوتع الصفات في التعديد يفيد التكرار وهذا

 :(2)"الهجرة وحي" قصيدته في( هاجرت) مكررا االعظمي وليد

  قاطـدددددددددددـدددددددددددبة   هللا خل    خير   يا هاجرت  
    

 فيهدددا االذ  زاد   بعددددمدددا مكدددة من 
 

  ظلم   في النددددا    رأيددددت   لمددددا هدددداجرت  
    

 ديبددداجهدددا في منيرا   بددددرا   وكندددت   
 

 منتشدددددددرا   هدددل  الج رأيدددت   لمدددا هددداجرت  
    

 بواديهددا عمددا قددد والكفر   والشدددددددر   
 

 دعوت    نصر   تبغي هللا هـدددددددـدددددددـددددددداجرت  
      

 مبدداديهددا في نجحددا هللا وتسدددددددددال   
 

 متجـدددددددـدددددددـدددددددها األكوان   سيد   يا هاجرت  
      

 تبغيهدددا كندددت دارا   المدددديندددة   نحو 
 

 الشعراء استخدم اومثلم .المتتالية التكرارات هذه الى ساقته القصيدة مناسبة ان والظاهر

 فالشاعر العبارة، مستوى على استخدموه المفردة، واللفظة الحرف مستوى على التكرار

                                                           

 قصيدة بخط الشاعر.  (1)
 الزوابع. (2)



117 
 

 للطلب الخارج االمر فعل يستخدم االكرم الرسول يستنهض عندما العبيدي حبيب محمد

 :(1)قوله في ،(إلى) الجر حرف مع

  بدددد    جددددئددددت   الددددذي الددددنددددور   الددددى قددددم
   

 رانددددا الدددندددور يدددعدددود   ان افدددتدددرض 
 

 أسدددددددسددددددددددت   الددددذي الددمددجددددد   الددى قددم
     

 انددددثدددارا يلقى أن أوشدددددددددد    فلقدددد 
 

 ذلددلددتدددد    يالددددذ الدددددهددر   الددى قددـدددددددددددددددم
      

على   وجددددارا شددددددددط   قددددد قومدددد    ف
 

 أن بعد الستنهاضه ملحة وحاجة جامحة نفسية رغبة هوراء وتقف معلل التكرار وهذا

 .المعاصرين على آلمالا تعليقه من سئوي واليوم األمس بين الشاسع البون الشاعر رأى

 زهد - زهده الى النظر في الرؤية لتعميق التكرار شاكر محمد علي الشاعر ويستخدم

 :(2)بقوله األرض، وجه على من ىنأغ يكون أن قدرته مع -النبي

ين ملدددد    شدددددددددداء   لو م ل لعددددا     لدددد   لنددددا ا
         

 كشدددددددداهنشدددددددداه أو كقيصدددددددر   ترفددا   
 

ليدددد    يجبى أن شدددددددددداء   أو  خراجهددددا إ
            

 إكدددراه بدددال رأ  حددديددددث   لدددجدددبدددداه   
 

  لـدددددددددددددعزه   الجبدددال   تعنو أن شددددددددداء   أو
            

 جددددبدددداه كددددل االذقددددان   الددددى خددددرت   
 

  خلفددد    الجبدددابر   عسدددددددكرت شدددددددددداء   او
         

 شددددددديدددداه قطيع من اطوع واتتدددد    
 

  ليلهددا واغشدددددددى صدددددددبحهددا شدددددددداء   او 
         

 وتبـدددـدددـدددـددداه عـدددـدددـدددـدددـدددزة   في ولدكها 
 

  ألعان  كـددددـددددـددددـددددل  هذا ءشـددددـددددـددددـددددـددددا لو
          

 مضاه شبـدددـدددـدددي  تـدددـدددـدددـدددـدددنزه ر  
 

                                                           

 .65ذكرى حبيب:  (1)
 .86هـ:  1359الذكرى المحمدية،  (2)
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 خارج يدور ظل التكرار ان واال الكريمة صفاته من صفة بتبيان مرتبط التكرار هذا ان

 هذا ومثل الموضوع مع يتفاعل ان دونمن  معدداً  يكون بأن اكتفى الذي الشاعر شعور

 محمد الشاعر به قام ما الكريم، رسولال صفات من صفة لتعميق يستخدم الذي التكرار

 ترضى أن حاشاك: يكرر ظل التي العدالة صفة لتأكيد العبارة بتكرار العلوم بحر صالح

 :(1)بقوله العادل محمداً : به ويريد محمد، وانت

   محمدددد واندددت   ترضدددددددى أن حددداشدددددددددا   
        

، الف   جهود   تسدددددددتغدددل   أن   يدددد يدددد 
 

 محمدددد وأندددت   ترضدددددددى أن حددداشدددددددددا   
          

 يسـدددددـدددددـدددددـدددددعد وفرد ماليينٌ  تشقى 
 

 محمد وأنت   ترضددددددى أن حـددددددددددددداشددددددا   
          

 يتصدديد وواحدٌ  يصدداد   شددـدددددددددـدددددددددع ٌ  
 

 وأفلت التوقع كسر قد بذلك فيكون المكرر تغيير الى يعمد حين إجادة أيما الشاعر ويجيد

     :المملة الرتابة من

 أمدددة بمحندددة ترضدددددددى أن حددداشددددددددددا   
         

 تدددتدددفدددرد بدددندددعددديدددمدددهددددا اعددددداؤهددددا 
 

 قريرة تنددددام أن ترضدددددددى حدددداشددددددددددا   
       

 تددتسدددددددددهددددد عددددالددم واعدديددن   عدديددنٌ  
 

 عدالة تشبه عدالة الى يتطلع الذي الشاعر عند نفسية حاجة عن ينم التكرار هذا أن ويبدو 

 .ملسو هيلع هللا ىلصم االكر الرسول

 الرسول شخصية في الديمومة صفة لتأكيد العبارة تكرار االعظمي وليد الشاعر ويستخدم

 :(2)قولهب ملسو هيلع هللا ىلص االكرم

  محمددد صدددددددوت   وظددل   الزمددان   سدددددددكددت  
    

 الظالم رؤ  في يقصددددف   كالرعد   
 

                                                           

 .2/46ديوانه:  (1)
 .97والزوابع:  121، 68. وينظر 51-50أغاني المعركة:  (2)
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كت       محمد صدددددددوت   وظل   الزمان   سددددددد
   

ـق  أمال  ـ ـل   يحـ ـ ـ ـ ـالم أجم ـ ـ ـ ـ  األحـ
 

 محمددد صدددددددوت   وظددل   الزمددان   سدددددددكددت  
    

ـدا  ـ ـ ـار    يصد سـ ـ ـرام مسـ ـ ـ ـ  اإلج
 

  محمددد صدددددددوت   وظددل   الزمددان   سدددددددكددت  
  

ـيء  يضـ نورا  ـ ـ ـد  على ـ ـ ـ  األيام مـ
 

 محمددد صدددددددوت   وظددل   الزمددان   سدددددددكددت  
   

ـند" اكبر هللا  ـ ـ ـ ـل ع ـ ـ ـ ـدا ك ـ ـ ـ  مصـ
 

 عبد الدكتور الشاعر اال الشعراء يستخدمه ولم وجوده، ندر فقد كامالً، البيت تكرار اما  

 مانيةث بعد كرره ثم أبيات سبعة بعد األول البيت كرر الذي الورد، امين محمد االمير

 :بقوله ،(1)" أحمدا الرسل سيد أنبي بماذا"  قصيدته في بيتا عشر

  أحمددددا الرسددددددددددل سددددددديدددد أنبي بمددداذا
  

 بدددددا ومددددا تخفى   عمددددا يسددددددددددائلني 
 

 :الفني القصيدة بناء

ً  شكالً  منهجهم على سار ومن األحياء جيل شعراء قصيدة تتخذ لم     عند معينا فنيا

 اغلب على المسيطرة هي البيت وحدة زالت وما ملسو هيلع هللا ىلص محمد الرسول شخصية استيحائهم

 الذين األوائل، العربية شعراء عن الشعراء توارثها التي الجزئية الوحدة هذه شعرهم،

 العرب قالته بيت ابخل و بيت أفخر و بيت أهجى: فيقولون الواحد بالبيت يشيدون كانوا

 االستقاللية هذه على المحافظة في  -اغلبهم او - الجيل هذا شعراء استمر وقد. ذلك وغير

 دليل خير الزهاوي ادهم ابراهيم الشاعر قول في كان وربما الواحد، بالبيت واالكتفاء

ً  جعل اذ ذلك، على  استعصى حتى صياغته، في النظر يطيل واخذ قصيدة بمثابة واحدا بيتا

                                                           

 قصيدة بخط الشاعر.  (1)
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 في - رقيه يرقى ال بعده سيوضع بيت أي نا رأى ألنه ؛ ربما القصيدة، يكمل أن عليه

 :(1)ليقو – الشاعر نظر

 تدددتدددجسدددددددددددا ان لدددلدددعدددلددديدددداء   هللا   رأ 
            

 محمددددا فكددداندددت: كوني لهدددا فقدددال   
 

 البيت ان :السابقين العرب قول ذهنه في استحضر قد الشاعر يكون أن نستبعد وال   

 ومدى ذلك لتبيان بتجربة قيامنا فعند آخره، عرفت اوله سمعت إذا الذي هو الجيد

 تكملة عن األدب متذوقي من مجموعة بسؤال قمنا اذ البيت، هذا على انطباقه صحة

      : شاعر يقول ،ملسو هيلع هللا ىلصل الرسو مديح في بيت

 تددددتددددجسدددددددددددا أن الددددعددددلدددديدددداء هللا رأ 
 

 فكانت محمدافاجابوا جميعا: 

 :كوني لها فقال 
 
 

 ذلك لتطبيق وجريه الشاعر ذهن في األعراب قول حضور في افتراضنا صحة تتبينف  

 وإن - يان.  قصيدة بمثابة ديوانه في وضع الذي ردفالم بالبيت عنايته وكذلك ،شعره في

 البيت وحدة إلى ميلأ ال -كثيرة قصائد مضمونه في يختصر البيت هذا ان رىأ تكن

 عضوية ابياتها وعالقة متكامل بناء القصيدة ألن ؛السابقون يراها كان كما واستقالليته

 تكون ان دونمن  الواحد البيت في ال القصيدة في يكمن عواالبدا ،(ميكانيكية) تركيبية ال

 بناءً  الشعراء اتخاذ وعدم البيت وحدة وبسبب: القصيدة في األخرى باألبيات عالقة له

 ً  زالت ما الذي الجيل هذا قصائد في الغالبة األبنية دراسة اثرنا المحمدية، للقصيدة معينا

- االلتفات دونمن  إليه الوصول يحاول انموذجأ فيتخذها العباسي العصر قصائد تبهره

 وموقفه الشاعر والى الشعر الى يةؤالر تطور و العصر متغيرات الى -الغالب االعم في

                                                           

 . 37ديوانه:  (1)



121 
 

 على قصائدهم دراسة الى مضطرين كنا ولهذا ؛واالنسان الكون و والمجتمع الحياة من

 .الخواتيم ،ةالقصيد غرض المطالع،: القديمة التجزيئية الطريقة

 (:القصائد مقدمات)  العالمط.1

 ثابت، معينة مطالع المحمدية الشخصية استلهمت التي الجيل هذا شعراء قصائد تتخذ لم  

 :تآ هو كما تقسيمها باإلمكان يكون قد التي المتشابهة المطالع الى االشارة يمكن انه إال

 : األطالل. 1:1

 تقليدا اصبحت حتى ناشعرائ بعض بأذهان عالقة الرمزية الطلل قضية زالت ما     

 هم انهم مع عليه للثورة يطمحون كانوا -اسون كأبي - ولكنهم منهم، كثير عليه يجرى

ً  كان نواس فأبو الثورتين، بين ما شتان ولكن به، انفسهم قيدوا الذين  األطالل لعصر قريبا

 األقدمين بشعر اعجابهم كان فقد شعراؤنا أما لذلك، الخاصة اسبابه وله شعرائها و

 ومتطلباته، العصر بمستجدات وعيهم عدم ذلك على زيادة ذلك، وراء لخطاهم وترسمهم

 يرفضونها، اخذوا لذلك ؛عليه يسار أن يجب تقليد األطالل أن يرون زالوا ما وكأنهم

 :(1)الماضي أطالل على قصيدته في الزهاوي ادهم ابراهيم يقول

 واندددتدددحددددابدددي لدددزيدددندددد ٌ  بدددكددددائدددي مددددا
               

 وجددوابددي ربددوعددهددددا يوسددددددددؤالدد 
 

ً  الطللية المقدمة قيام على تدل واالجابة وسؤالها والربوع القصيدة وعنوان  مهيمنا قياما

 (.بكائي ما) ـب الشاعر أنكره وان حتى

 األطالل على يقف من عيقرّ  ،(2)" محمد يوم" قصيدته في اخرى مرة نفسه الشاعر ويعود

 :(3)بقوله قبله، من نواس أبو فعل كما

                                                           

 .60ديوانه:  (1)
 .68: ديوانه (2)
 .135: 1980ديوانه، برواية الصولي، تحقيق د. بهجة الحديثي، دار الرسالة للطباعة، بغداد، (3) 
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  يسددددددددددألهددددا دار   على لشدددددددقي  ا عدددداج
          

لد خمارة   عن أسددددددددأل وعجت     الب
 

 :يقول

  الطلدددل   طدددام    ينددداجي الشدددددددقي   خدددل  
       

 االبـددـددـددـددل وخـددـددـددادة ل    ويستحث   
 

  مددنددظددره راء مددددا ربددر  عددلددى يددبددكددي
     

هل في لي  ومنزل   جبل وال سددددددد
 

 بلـدددددددددددـدددددددددددد   في باادا  انحط   الذي هذا
      

 زحـددددددددل مرتقى في ب  قديما   كانت 
 

 بـددددددددـددددددددـددددددددها نجيد   بأشددعار   زهدنا حتى
        

 الخـدددددـدددددطل مسمع   إال تصادف   فما 
 

 االعتيادي، السفر رحلة تمثل ال التي الحجازية الديار إلى الرحلة الشعراء ضبع وذكر

 الحبيب الى للوصول الشاعر شوق و النفسية المعاناة الى إليه ترمز فيما ترمز ولكنها

 الى وتلهفه شوقه عن فيه يتحدث فالشاعر،  شعره خالل من المقدس حهوضري ملسو هيلع هللا ىلصمحمد

 المحمدية، الرسالة اشراقة ما، يوما شهدت، التي االماكن الى أو ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قبر زيارة

 ترديد من مكثرا ورخائها، شدتها في وانتصارها، محنتها في الدعوة لحظات وعاشت

... ىنَكمِ  اخرى ومواضع. المنورة المدينة تعني التي( طيبة) سيما ال حجازية اماكن أسماء

 كبيرة، تاريخية شحنة على تحوي موحية اسماء من هنالك ما إلى ،..العتيق البيت و

ً  بعداً  للقصيدة تعطي ً  وعبقا روحانياً، جواً  حولها وتثير زمنيا  تأثيرها من انيزيد دينيا

 قصيدته في المقدسة يارالد تلك إلى رحلته يذكر اليعقوبي علي محمد فالشاعر.(1)وقوتها

 :(2)(حجازية رحلة)

                                                           

الشعر في عهد المرابطين والموحدين في االندلس، د. محمد مجيد السعيد، منشورات وزارة الثقافة  (1)

 -274م: 1981(، مطابع الرسالة، الكويت، 161سلسلة دراسات ) –الم، دار الرشيد للنشر واالع
275 . 
 .139-1/138ديوانه:  (2)
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 بددداألجر النف  رغبدددة   لوال البين   هو
 

ـت   لما  ـ ـ ـ ـبر للتجلد في  مل ـ  والصـ
 

           .      .       .       . 
 (مكدددة) الوحي مهبط وردندددا أن إلى
 

     .         .           .      . 
 والجهر بالسددددر الح  داعي ملبين
 

 منسدددددد  كل( منى) من قضددددددينا ولما
 

 الحجر و والركن هللا ببيددت وطفنددا 
 

 رتجـدددددددـدددددددين النبوة مغنى الى قصدنا
 

 والوزر الخطيئددات اثقددال حط بهددا 
 

 لنـدددددددـدددددددا( المصطفى) قبة تجلت ولما
 

 والبدر الشم  سنا ال سناها هدانا 
 

 بابـدددـدددـددد  جبريل يـدددـدددأت نا حرم الى
 

 واألمـددـددر األذن خطة يتـددـددعد  فال 
 

 در  فهدل الشدددددددريف القبر عن نذاد
 

 القـددبر صاح  عنده لقينـددـددا قد بما 
 

 دوارسددددددددددا   البقيع في قبورا   وزرندددا
 

 وال ندري ثحي من األسى نـــــــــبلج) 
 (ندري

 

 بيـددددددددددـددددددددددثر  ودفالو تل  لقيت وكم
 

 والحصـددـددـددر العد عن جلت قد عقابيل 
 

 وثالـددددـددددثا ويوما يومـددددـددددـددددا بها أقمنا
 

 العمـدددـدددر نم تـدددـدددعد كانت ما ويومين 
 

 وداعهددا يوم األحشددددددددداء وفي بندداأو
 

 جمر على الضلوع أضنى ما الشوق من 
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 :الغزل٢ :١

 االساسي، القصيدة غرض الى للدخول تقليدا الغزلية بالمقدمة الشعراء من قسم تمسك  

 :(1)الرسالة مولد في قصيدته في الحميري الطاهر صالح الشاعر يقول

 سدددددلوان دالغي هو  عن لي هل خليلي
 

بة أسدددددددر من فيطل   با هان الصددددددد  ول
 

 قلبـدددـددد  الوجد بارح ما هو  أسـدددـدددير
 

 وأشجان هموم تعلوه انف  ومـدددددـدددددـدددددا 
 

 لعاشـددـدد  يوما العـددـددـدديش يطي  وكيف
 

 وهجران مطل الح  في ما وأيسدددددددر 
 

 انني الح  في الم من الى ير  عـدددـدددذ
 

 فتـدددـدددـدددـدددـدددان للقل  الحسن وان شبابا ، 
 

 مثلها هاروت سحر ما المها عـدددـددديون
 

 اجفددان منهن لالددد في انكسدددددددرت إذا 
 

 اأسـدددـدددـدددهم المزج  القو  عن رمين
 

 هيمان فهو بالجو  قلبي فاصدددددددمين 
 

 فإنمـدددددـدددددـدددددـدددددا تيها يمرحن ان اوان 
 

 نشدددددوان ما  أو البان، غصدددددن تأود 
 

 طبهددددا اعيددددا  النجالء الطعنددددة إذا
 

 شجعـددددددـددددددان بالرم  ش  ما ال فبالقد 
 

 
 معددددذبي اال نددددتا مددددا هدددداجري فيددددا
 

 غزالن البيددد في القندداص عددذ  كمددا 
 

 مسددددددفرا   كالشددددددم  الح أنى ووجه 
 

 إعالن الليل عسدددددع  مهما فللصدددددب  
 

 حشاشة اال للصـددـددـدد  وما أتـددـددـددجفو
 

ـذو ،  ـ ـ ـ ـدامع وجفن ت ـان بالمـ ـ ـ  ؟هت
 

                                                           

 . 14-13نسائم السحر:  (1)



125 
 

 هذا شعراء من قسم شعر في عليها والمتعارف المألوفة المطالع من الغزل أن ويبدو 

 واله عليه هللا صلى النبي والدة الى ومتخلصا متغزالً  قال: " الشاعر عن فيقولون جيل،ال

 :(2)مطلعها في يقول التي نوح ال كاظم قصيدة في وذلك ،(1)"

 سدددددددعير في يصدددددددطلي القلددد  غدددادر
 

 للـدددـدددـدددـدددـدددغدير مـدددـدددتلعا راح رشـدددـدددـدددا 
 

 لدنٌ  وهو ه  قد   غصددددن   نـدددددددددددـدددددددددددضددددر  
 

 نضدددددددير غصدددددددن بكددددل يزري راح 
 

 طعانـددددددددددـددددددددددـددددددددددي في قده دلع جائر
 

 مجيري من قددددده من مجيري من 
 

 الـدد )م( لسـددـددـددـددان وقال إال تثـددـددـددنى ما
          

 تموري ال ردف  كث  يا خصدددددددرـددددددددددددد 
 

 عليدددد  خوفددددا اشددددددددرأ  لمددددا غرت  
 يتلع الجيد وهو يبغم نحـــــــــــــــــــــــــوي

 أن تراه عين لظبي غريــــــــــــــــــــــــــــر 

 الهـددـددجير فـددـددي اوامـددـدد  كىيتشـددـددـدد
 

 اورود سدددددددددداغددددت الدددددموع أن فلو
 

 غزيـدددـدددـدددـدددـدددر بدمـدددـدددـدددع البيداء لمألت 
 

 االد يبعددددث والجو  الشددددددددوق لكن
 

ـع )م( ـ ـ ـ ـ ـ ـرا   م ـ ـ ـ ـرط حم ـ ـ ـير لف ـ ـ  الزف
 

 لددومددددا الددحدددد  عددلددى عدددداذلددي المددنددي
 

 عددذيري من عدداذلي من عددذيري من 
 

                   
 اقصر اال الجهـدددددددـدددددددـدددددددول الالئم ايها
 

 التقـددـددـددصير غـددـدداية جـددـددـددزت فلـددـددـددقد 
 

 ير كيـددددـددددـددددـددددف الهو  طال اسكرتني
 

 للشعور فاقدا راح من صحو جـدددـدددـدددى )م(
 

 ـال طعم ذقت ولو الهو  أدر  لسدددددت
 

 القبور رهن لصددرت يوما ح ـدددددددد( م) 
 

                                                           

 .1/288ديوانه:  (1)
 .289-2/288المصدر السابق:  (2)
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 حدددمددديددددا كدددؤو  الدددهدددو  أدار لدددي
 

 الددمددددديددر كددف قددبدديددددل ارعشدددددددددتددنددي 
 

 لما شعـددددددـددددددـددددددـددددددوري على واغارت
 

 غددريددر أغددن يدددددي فددي مددتددهدددداشدددددددد 
 

 شدددـددددددددددـددددددددددذاه يحكي العبير ال هنشدددر
 

 الددعددبدديددر نشددددددددر نددفدد  ذا  مددن ايددن 
 

 القبـدددـدددـدددـدددور نـدددـدددـدددحو يمر لو نشره

 

 الددنشددددددددور يددوم لددحددددان طددرف لددمدد  

 

   

ً  زال ما العشرين القرن في وهو الشاعر ان القصيدة هذه من يتضح  التقليد في غارقا

ً  منها الكثير استعمال أصبح التي واساليبه، اته مفرد في لألقدمين الكامل  ومتكلفا، ممجوجا

 التي مفرداتها فمن صلة، بأية العصر لهذا تمت ال القصيدة هذه ن:ا قلنا اذا نبالغ وال

 ظبي، اشرأب، يمور، ردف، خصر، مجير، قد، غدير، متلع، رشا،: االقدمين فيها بارى

: االقدمين اساليب ومن .غنا حميا، طال، عذيري، بيداء، هجير، يبغم، جيد، يتلع، غرير،

 .الحديث العصر في استخدم ما إذا كامال ا تقليد استخدامه أصبح الذي الالئم

  :الحجازية باألماكن التشبي . ١:3

 ملسو هيلع هللا ىلص األعظم الرسول كان التي الحجازية لألماكن rالشو بذكر الشعراء بعض يبتدأ   

 هذه الى وحنينهم شوقهم عن تعبيراً  وغيرها، ،ىالحم سلع، طيبة، مكة،: مثل يرتادها،

 :(1)(م1955 ت)النجفي العاملي موسى حسن قاسم الشاعر يقول ، األماكن

لنسدددددددديدم   هدددد     خفدوقدددد    بعددددد فهدددد    ا
        

 وعقيق  الحمى الى يحن   صددددددد    
 

                                                           

: 22000الشعر المقبول في رثاء الرسول )ص(، مخطوطة في دار صدام للمخطوطات، برقم:  (1)
 دون صفحات. من  /2
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 النبوي المولد" قصيدته في فضائلها ويعدد بمكة البناء الرحمن عبد الشاعر ويشبب

 :(1)"الشريف

 غطاهـددددـددددـددددـددددـددددا بالنور   تكشف   اخذت  
 

 منددداهدددا الددددهر   من ندددالدددت مدددا بعدددد   
 

 سدددددددواهددا شددددددديء   فال عدددت إن هي
 

 اصدددددددطفددداهدددا ثم اوجددددهدددا من جدددل   
 

 نظـدددـدددـدددـدددـدددرة   هاامبتد في نظـدددـدددـدددرت  
 

 منتهاها مبتداها من عـددددددددـددددددددـددددددددرفت   
 

 ارضـدددـدددـدددـدددها من قوة فاستمـدددـدددـددددت
 

 سماها من وعالء شـدددددددـدددددددـدددددددان   ذات 
 

 لذيا سبحان   صـدددـدددـدددـدددماءٌ  صـدددـدددـدددخرةٌ 
 

 االمياه منها قدرت    فجـددددددـددددددـددددددـددددددرت 
 

 وقـددـددـددد زرع   ذي غير واد   هـددـددـددـددـددي
 

 وجـدددـدددـددداه عـدددـدددـدددزا   بـددد    هللا انبـدددـدددـدددت   
 

 الهـدددـدددد  ومحرا    الدين   كعـدددـدددـدددـدددبة  
 

 بـددددددـددددددـددددددهداهـددددددـددددددا هديا زاد   دين   كل 
 

 لـدددددـدددددـدددددـدددددها والبدر   الكوكـدددددـددددد    سجد  
 

ت والدراري   االجباه فيـدددـدددـدددـدددـدددها عفر 
 

 
 صحرائـددددـددددـددددـددددها على المـددددـددددجد   هبط  
 

 وحـدددب اها قـدددـدددـدددـدددواها من فحـدددـدددـدددبت    
 

د كددددل   مدددن حدددمدددلددددت  شددددددددددامدددخ   طدددو 
 

 وغدددداهددددا يوم في الصددددددديددددد   كبنيهددددا 
 

 قريش وزعامة العتيق البيت اال تمثل الملسو هيلع هللا ىلص  محمد دونمن  الكعبة ان االمر حقيقة وفي 

 .الوحي ومهبط هدار ألنها ؛بمكة المتقدمة االشادة وانما فنيت، التي

 :(2)"طيبة" قصيدته في ملسو هيلع هللا ىلص االكرم الرسول بمدينة العبيدي رشيد الدكتور الشاعر ويتغنى

                                                           

 .109هـ:  1357الذكرى المحمدية،  (1)
 قصيدة بخط الشاعر. (2)



128 
 

 جددمددددالددهددددا فددحدديددي بددعددددد مددن حدديددتدددد 
      

نا  ها الجمال في تر لم ءحسددددددد ثال  م
 

  :الشكو . 4:1

 المحسن عبد ذلك فعل كما منه والشكوى الدهر بخطاب قصائدهم الشعراء بعض ابتدأ  

 :(1)"فىالمصط تربة يا" قصيدته في الكاظمي

  واحشدددددددددددائددددي غددددادرتددددنددددي هددددر يددددا
         

 ارزاء   وبدددديددددن خددددطددددو    بدددديددددن   
 

  عدددداصدددددددـددددددددددددددفددددةٌ  تهدددد    يوم   كددددل   في
         

 ونكباء   زعـددددـددددزع   من ريـددددـددددـددددح  
 

  ابـددددددددددددددددددا   تدددددع   ولم فينددددا تحصددددددددددد  
         

 حصـدددداء   تتقـدددـدددـدددي    نثرة   مـدددـدددـدددن 
 

  ترمـددددددددددددددـددددددددددددددقنددددا تزال ان مددددا أرا   
        

 حناء  وشدددددد الحشددددددا في ضددددددغن عن 
 

  :مختلفة مقدمات .١:5

 مقدمته يتخذ فبعضهم رابط، بينها يربط ال التي المقدمات الجيل هذا قصائد في شاعت  

 قصيدته في البغدادي الهاشمي محمد الشاعر فعل كما سبقته، نبوية قصائد على اتكاء

 ،(هجري695 ت)سعيد بن محمد رييبالبوص فيها تأثره نلحظ التي ،( 2)"الجشمية"

 :(3)ولهبق

  االنددددبدددديدددداء   رقدددديدددد  تددددرقددددى كدددديددددف  
          

 سدددددددمدداء   طدداولتهددا مددا سدددددددمدداء   يددا 
 

 :البغدادي وقول

عراء   ذكرهددددا بمدددددحدددد  رفعددددت   الشدددددددد
    

 هددجدددداء سددددددددوا  مدددددحددهددم وكددددان 
 

                                                           

 .2/34ديوانه:  (1)
 .356ديوانه:  (2)

 .1م: 1955ديوانه، تحقيق محمد سعيد كيالني، طبعة مصطفى بابي الحلبي،  (3)
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 البناء الرحمن عبد الشاعر قصيدة مطلع وكذلك والكامل، الخفيف بين الوزن اختلف وان

ً  الرمل اتخذ وان البغدادي مطلع عن ثيراك يختلف ال الذي (1)" القاسم أبا يا"  :وزنا

   األندددبددديدددداء   مدددرتدددقددددا    عدددن قصدددددددددرت
    

بيددددا   يددددا  ليددددا    مددددا ن ع تهدددداء ل ن  ا
 

 وال غيرها الغالبة فهي والحث والتحريض والتقريع باللوم تبدأ التي الشعراء قصائد أما

 نسبة علىأ تشكل ألنها مباشرة، الرسول بمديح تبدأ التي القصائد اال ذلك في يسبقها

ً  أوردناها التي مات المقد نسب لةآض الى بالقياس  .انفا

 :الغرض. ٢

 االشادة حول تدور ملسو هيلع هللا ىلصرسول ال مديح وقصيدة القصيدة، تقوم اجله من الذي الهدف هو   

 إال شفاعته، و وخلقه معجزاته وكذلك عنها ناتحدث التي وصفاته وبطوالته وبحكمته به

ً  الشريفة النبوية الشخصية تستلهم التي القصائد أن  مشكلة او آخر لهدف توظف ما غالبا

 االهوال و المشاكل من لمجموعة األحياء جيل شعراء هدف إذ ؛مجتمعه او الشاعر يعانيها

ً  الشعر اتخذواف وطأتها تحت يرزحون كانوا التي ً  و متنفسا ؛ فكثيرا ما شكا  محرضا

 الكبرى الكونية كالحروب رية،بالبش حلت التي الكوارث ملسو هيلع هللا ىلصاألعظم  الرسولالشعراء الى 

 هذه من قضية اكبر لعل و المستوردة، السياسية التيارات و أنواعها بشتى والعبودية

 كونها من الرغم على وتفرقهم المسلمين وسكوت مقدس،ال وبيت فلسطين ضياع القضايا

 .ملسو هيلع هللا ىلصد محم الرسول ومسرى الشريفين الحرمين وثالث القبلتين أولى

 على آمالهم تعليق من الجماهير يأس تمثلملسو هيلع هللا ىلص  االكرم للرسول لشكوىا إلى العودة ان   

 ؛التاريخ مر على تخمد لن التي والجذوة الفاعلة القوة موطن بأنه وايمانهم وذاك، هذا

 .بينها وساوى وهداها المعذبة االنسانية وحرر التاريخ غير الذي هو ألنه

                                                           

 .249هـ: 1352، 4، س 136الهداية، ع  (1)
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 قضية المحمدية الشخصية متاستل التي قصائدهم في العراقيون الشعراء شكا لقد  

 الشاعر يقول األعظم، الرسول مدح وراء يقف الذي الغرض هي وكانت كثيرا، فلسطين

 :(1)المالئكة الصاحب عبد

 عبثدددت فقدددد أدركهدددا العر    منقدددذ   يدددا
 

 بلواهددددا عمددددت   وقددددد الخطو    بهددددا 
 

 غوايتـددـددـددـددها في ذال   عاد   فـددـددـددـددعزها
 

 تحداها قد شأنا الخل    وأحـددددـددددـددددـددددقر   
 

 شدددددددجدداعتهددا من حدداال والجبن   الظلم  
 

 سددددجاياها وضددددىوالف والفقر   والجهل   
 

 خنعدددت بمدددا حكومددداتٌ  وذلدددت هددداندددت
 

 اسدددددددبدددايددداهددد من فكددداندددت اليهود   الى 
 

 لها الرسدددول   مسدددر  يد   عن وسدددلمت
 

 عقباها سدددددددوء يا صدددددددنعت ما قب    يا 
 

تعمرون فوا لهم واذنددددا ٌ  مسدددددددد  حل
 

 حاشدداها االسددالم كةوشدد يخضدددوا أن 
 

 لشدددددددهوتهم انقادوا وقد سددددددداسدددددددةٌ و
 

 اضحاياه من صـــيروها اوطانـــــهم 
 

 :(2)ويقول

 سدددددددبدددأ ايددددي تفرقوا والمسدددددددلمون  
 

 فتبددوا وتنـددددددـددددددـددددددـدددددداحروا وتناكروا 
 

 ارضدددددددددهددم فددي نددكددبددددة يددوم وبددكددددل
 

ر   ولكـددـددـددـددـددـددل   تتـددـددـددـددـددـددـددـددصعد نةٌ أ   حـددـدد 
 

 واسدددددددتدأسدددددددددوا ديدارهم اليهود   هددم  
 

تهزأوا   اوتوعدددددو بوعيدددددهم واسدددددددد
 

 بغزوهم الفرات   ضدددددددفددددة   يبلغوا أن
 

 موعدددد منهم النيدددل   ضدددددددفددداف   وعلى 
 

                                                           

 .30-19إرادة الحياة:  (1)
 .33ادة الحياة: إر (2)
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 ودهمتـددددـددددـددددـددددـددددـدددد ناع ٌ  يدعو فيقوم  
 

 المقصددددد وهو السددددلم   باسددددم للصددددل    
 

لم مددددا خوان   السدددددددد يهود ا ل  وهددددذه ا
 

 ترصد الحـددـددـددـدددود   خلف   افـددـددـددـددـددواجهم 
 

 واهمها الرسول ركمعا أكبر بدر يوم ذكرى في العبيدي رشيد الدكتور الشاعر ويقول 

(1): 

 ومفتخرا   مجدددددا   اعددددد بدددددر   يوم   يددددا
 

 ينهددددار شددددددديدددددت   الددددذي البندددداء   إن 
 

 غدددددهددددا ابتددددد  منهددددا امددددةٌ  تمزقددددت
 

 انددفددددار لددلددوهددن   يددجددددذبددهددددا والدديددوم   
 

 هدرا   ارضددددد    لتعطى شدددددع ٌ  وضددددداع  
 

 اوضددددددددار االرض   في هم لغاصدددددددبين 
 

 واحدددة التدداريخ   في بدددر يددا فصدددددددلددت
 

يوم    ل عوزنددددا فددددا لفصدددددددددد ت  أبدددددار ل  ل
 

   غدددددا   الددلددقدددداء   يددوم   لددمددنددتددظددرٌ  انددي   
 

 راوالث الزحف   يمشدددي القد    ذر   ىعل 
 

 لهم قرار   ال شدددددددظددايددا والغدداصدددددددبون
 

 والدددعددددار االذالل   خدددطدددوهدددم يشددددددددددل   
 

تمزق   يكفي ل لخددددذالن ا  وطن في وا
 

 أمصددددددددار والمصدددددددر مختلف، البيددت 
 

 هدددد  سدددددددبيدددل   بددددرٌ  لهم تسدددددددن   ألم
 

 نددددوار الددددحددددر    در    ان فددددبددددادروا 
 

 :(2)"الخلق عظيم" قصيدته في ويقول

 لعصدددددددبدددة   االبددداء   فلسدددددددطين   بددداعوا
 

 والددددفددددلددددوات اافدددداق   لددددفددددظددددتددددهددددم 
 

 جدبدهددددة   كدرامددددة   عدلدى الديدهدود   دا 
 

 الجبهدددات لقددددسدددددددهدددا تددددين   كددداندددت 
 

                                                           

 قصيدة بخط الشاعر.  (1)
 قصيدة بخط الشاعر.  (2)
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 بشدددددددريعة   واحرقوا، الحقوق   سدددددددلبوا
 

 والددتددوراة االنددجدديددددل   سدددددددددنددهددددا مددددا 
 

 :(1)"الرسول مولد يوم" قصيدته في االعظمي علي حسين الشاعر ويقول

 داهددم فددلسددددددددطدديددن   دهددى خددطدددد    أي
 

 السدددددددواجم العيون   أدمى ومصدددددددددا ٌ  
 

 فددلسددددددددطدديددـ ان الددمسددددددددلددمددون ايددهددددا
 

 الددمددظددددالددم لدددددفددع تددندددداديددكددم ن  ـددددددددددددددد )م(
 

 يجري فلسدددددددطين في مددا علمتم هددل
 

 مددددتددددالطددددم دم   ومددددن دمددددوع   مددددن 
 

 (م)الشددددددددا الى ذويها من الدور   خلت
 

 والطددددم بددددا    غدددديددددر تددددلدددد    لددددم رع 
 

 اسدددددددتحدددالدددت حتى بدددالندددار   وهددداورم
 

 قدددداتم أسدددددددود الفضدددددددددداء   في لهبددددا   
 

 :(2)البناء الرحمن عبد ويقول

 ثددددابددددتددددة   قددددفددددي فددددلسددددددددددطدددديددددن يددددا
 

 لددحدددداهددددا الددهددول   بدديددض   وجددوه   فددي 
 

 :(3)"النبي ذكرى" قصيدته في الراوي عدنان ويقول

 بمجمعنددددا فلسدددددددطين افددددادت مدددداذا
 

 منسدددددددطر القوم جبين   فوق والددددذل 
 

 مرابعهددددا في حدددداال   الجمع   ر  غي   هددددل  
 

 الحفر أكبددددادهددددا على توارت وهددددل 
 

غر   تبسددددددددم   وهددددل   لثدددداكالت   ث  بهددددا ا
 

 مدندهدمدر االجدفددددان   فدي تدقدطدع   وهددددل 
 

 رواـــــــــــــــــكث بل صهيون بنو في  قل   ما   ن  ـــــــــــــوط عن صهيون   بني رددنا وهل   

                                                           

 .204-203هـ: 1357الذكرى المحمدية،  (1)
 .210المصدر السابق:  (2)
 .75المجموعة الشعرية الكاملة:  (3)
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 الناصري رشيد القادر عبد عرالشا قول ففي الكبرى، الكونية الحروب من الشكوى أما   

 :(1)"محمد" قصيدته في

 أشدددددكـددددددددددددـددددددددددددو اتيت    الهد  نبي   يا
 

 مددددنددددكددددود عددددالددددم   حددددمدددداقددددات مددددن 
 

 واثدددداروا عددنددوة   الددحددر    اشددددددددعددلددوا
 

 وسددعيد منعم شددع    كـددددددددـددددددددـددددددددـددددددددل 
 

 صددددددددقددع كددددل فددي األبددريدددداء قددتددلددوا
 

 صعيد بكل الدما واراقـدددددددـدددددددـدددددددـدددددددوا 
 

 القتـ غضدددددددد    من الالئذات شدددددددردوا
 

 الددمددهددود فددي اطددفددددالددهددددا اوراعددو ل   )م(
 

 الدين جمال مصطفى الشاعر يقول السياسية، التيارات على الرد االغراض، تلك ومن 

 :(2)"الوحي أصداء من" قصيدته في

 الددعددقددـ حددكددم   لددو الدديسددددددددددار   دعدددداة   يددددا
 

 عبيددددا   الجبهتين في لكنتم ل  ـدددددددددددددددد )م(
 

 )م( يسـدددد ان القيد   في للحر   أرضى لست  
 

 حديدا أم فضددددددةٌ  كان هل: ألـددددددددددددد   
 

 الرسالة حي" قصيدته في العلوم بحر صالح محمد الشاعر يقول العبودية، رفض ومنها 

 :(3)"محمد فالوليد

 لـددددددددددددد   )م(ا تطلع القديم   الجيل   منقذ   يا
 

 مصدددددددفدددد بدددالحدددديدددد   الجدددديدددد   يدددلج 
 

لعددددديددددد   بدددداألم  حررت   لور  من ا  ا
 

يوم  ل لور  أحرار   وا عبددددد ا ت  تسدددددددد
 

 :(4)"الجشمية" قصيدته في البغدادي الهاشمي محمد الشاعر يقول

                                                           

 .3/173ديوانه، جمع وتحقيق ودراسة د. عبدالكريم راضي جعفر:  (1)
 .94: 6، 5، ع2األضواء، س (2)
 .2/45ه: ديوان (3)
 .359ديوانه:  (4)
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 دما   خضدددددددبت وقد حضدددددددارتكم كذ   
 

 حددمددراء حضددددددددددارةٌ  فددهددي بددددالددعددددار   
 

 بددد  يمشدددددددي فمن ضددددددديددداؤكم خدددا   
 

 ظددددلددددمدددداء بدددد  بددددهدددداويددددة   تددددلددددقددددى 
 

 فدددداجمعوا األمددددام   الى نسدددددددير   هيددددا
 

 وراء وهدددددو الدددددقدددددوم   امدددددام   فددددداذا 
 

 مدددكددددانددددة الدددعدددبددديددددد اندددكدددم ويشدددددددددد   
 

 مدددداءإ وبددددندددداتددددهددددن ونسددددددددددداؤكددددم 
 

 أن ويتبين الشريفة المحمدية الشخصية تستلهم التي القصيدة اغراض تتعدد وهكذا 

 عن للتعبير مناسبات وغيرها وهجرته ومعراجه واسراءه والدته اتخذوا قد الشعراء

 .شعبهم وامال ومشاكل عصرهم روح من يقربهم ما وهذا معاصرة، قضايا

 الخواتيم. 3

 الخاتمة تؤخذ ان ينبغي السمع يقرع ما اول هابعدِّ  القصيدة بمقدمة الشاعر يهتم مثلما  

 يستطيع الذي هو المبدع الشاعر ان كما القصيدة، إليه تخلص ما آخر فهي ،نفسها باالهمية

 عليها يزاد أن قبلت وال ومترابطة محبوكة النسج إحكام من تكون بحيث قصيدته يقفل أن

 القصيدة تختم قد اذ بيت، اخر نتكو أن بالضرورة ليس نعنيها التي الخاتمة إن. واحد بيت

 .القصيدة نهاية بداية اذن فالخاتمة كثيرة، بأبيات قبله

 إذ متشابهة تكون تكاد خواتيم ذات بكونها األحياء جيل شعراء قصائد بعض امتازت  

 الرحمن عبد الشاعر يقول ،ملسو هيلع هللا ىلصد محم الرسول على والسالم بالصالة قصيدته الشاعر يختم

 :(1)البناء

 الدددور عدددم    فضددددددددددلدددد  ندددبددديددددا   يددددا
 

 الشعراء تقول   في    الذي مـددددـددددـددددـددددـددددا 
 

                                                           

 .250هـ: 1352، 4، س 136الهداية، ع  (1)
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 سددددددرمـددددددددددددـدددددددددددددا   صددددددلى هللا فعلي   
 

 مسددددداء جاء   وما صدددددب ٌ  مضدددددى وما 
 

 :(1)شبّر عباس الشاعر ويقول

 عددددام كدددر   مددددا السددددددددددالم   وعدددلددديدددد   
 

 ندددداظددددم  مددددجددددد   بددددذكددددر   وتددددغددددنددددى 
 

 :(2)الزهاوي ادهم ابراهيم الشاعر ويقول

 يدددمددد  لدددم الدددعددددالدددم بشددددددددددر  أي  
 

 شدددددددددهدديددددد   لددمددرسدددددددددلدديددنلدد بددددإمددددام 
 

 بصدددددددددددالة   يدددددخصددددددددددد  ديدددددن   كدددددل
 

 داود   جدددددندددددتدددددي مدددددن وسددددددددددددالمٌ  
 

 :(3)نوح ال وكاظم

 وسدددددددددددالم ربددددنددددا مددددن فصدددددددددددالة
 

 مسدددددددنونددا او كددان قددد فرضدددددددددا لدد  
 

 :(4)شاكر محمد وعلي

 اه  او   لشاكر النجاة في            الهد  مادام هللا علي  صلى

 :(5)الحب ابو ومحسن

 مثواكا إلى مشتاقٌ  ماحن            ور ــــال خير   يا هللا علي    صلى

 واالكا من وكل   والتابعين            جميعهم الكرام   صحابت    وعلى

                                                           

 . 241الموشور:  (1)
 .175ديوانه:  (2)
 .3/741ديوانه:  (3)
 .87هـ: 1359الذكرى المحمدية،  (4)
، وديوان شعراء 270، 172، 102، 64، وذكرى حبيب: 164. ولألمثلة ينظر 139ديوانه:  (5)

 .210هـ:  1358حمدية والذكرى الم 1/55الحسين: 
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 ؛للخاتمة ويؤخرها:(1)عنها تحدثنا أن سبق التي الشفاعة بطلب قصائدهم منهم جمع ويختم

 ربماو ،ملسو هيلع هللا ىلص االكرم بالرسول واالشادة المديح بعد إال الشفاعة يستحق ال انه يشعر ألنه

 .القصيدة من هدفه الشفاعة طلب الشاعر جعل

 االستغاثة حول غالبا يدور اذ رابط، بينها يربط ال فمختلفة األخرى الخواتيم أما   

 .الشاعر لةآض به التمسك بأن وااليمان عليه اآلمال وتعليق بالرسول

 قصيدة لكل نإ أي: خاصة، خواتيم ذات الشعراء قصائد من العظمى الغالبية وتبقى   

 زال فما قصائدهم، ختموا قد الشعراء جميع أن يعني ال ذلك أن على بها، خاصة خاتمة

 نهاية لها تكون أن دونمن  وغيره المديح على مقصورة مفتوحة، يتركها بعضهم

 .محدودة

 على كالرد غيره، او اجتماعي او سياسي لهدف موظفة الشعراء جعلها خواتيم وهناك

 .ذلك وغير الرسول بأخالق والتمسك فلسطين، لتحرير ضوالتحري اليساريين،

 والخيال الصورة. 3

 المجسدة(3)"الكلمات قوامه رسم" وهي ،(2)"التجربة لنقل الفنية الوسيلة" هي الصورة

 وتجسد الشاعر عواطف تبرز التي الهيئة الشعر في وهي صورة، شكل على للخيال

 التعبير فهي اليهم، نقله يريد ما له وتشخص شعره متلقي عواطف معه وتشرك افكاره

 وهي ،(4)" التصريح على ال التجسيد على معتمداً  وافكاره الشاعر شعور ينقل الذي

 فبوساطتها القصيدة عناصر أهم وتعد ، (4) " ومضمونا شكال الشعرية للغة ينالف الوعاء

                                                           

 ينظر في صفحات سابقة من هذه الرسالة.  (1)
 .442: 1986النقد االدبي الحديث، محمد غنيمي هالل، دار العودة، بيروت،  (2)
الصورة الشعرية، سي. دي. لويس، ترجمة احمد نصيف الجنابي واخرون.، وزارة الثقافة  (3)

 .21: 1982، (121واالعالم، بغداد، سلسلة الكتب المترجمة)
الصورة في القصيدة العراقية الحديثة استقراء نقدي، د. عناد غزوان، األقالم، مجلة، السنة الثانية  (4)

 . 85: 1987كانون األول،  -(، تشرين الثاني11،12والعشرون، العددان )
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 فشعور. (1)ومشاعره وعواطفه افكاره عن التعبير ولغة الشاعر بين الصلة معرفة تستطيع

 بد وال. صورة في يتشكل أن بعد اال له يتضح فال الشاعر نفس في مبهما يظل الشاعر

 مشاعرهم استكناه على قادرين تجعلهم التصور على فائقة قدرة للشعراء تكون أن

 .(2) واستجالئها

 في ملسو هيلع هللا ىلص محمد صورة نتبين أن فسنحاول تقدم، ما كل تعني الشعرية الصورة دامت وما  

 بصورة لها عالقة ال والتي القصيد في ترد قد التي األخرى الصور عن عرضينم الشعر

 والذي قصائدهم، في ورودها اساسه على سنقرأ الذي الصورة مفهوم معتمدينملسو هيلع هللا ىلص  محمد

 الحسية والرؤية الفكرة بين الفني التفاعل نفوسنا في يخلقه الذي التأثير" انها على ينص

 المستغلق التجريد عن بعيدة صافية انفعالية شعرية بلغة والسبك الصوغ جودة طريق عن

 رؤية وفي الشعر السياق خالل منملسو هيلع هللا ىلص  محمد صورة تقدم ال التي (3)المباشرة والخطابية

 .شاعر

 وثقافتهم معرفتهم مصادر عن تكشف الشعراء شعر في ملسو هيلع هللا ىلص محمد صورة دراسة نإ   

 شك وال’’ الصوري المعجم وتوضح تقليديتها، عن الصورة اصالة كذلك وتكشف بها،

ً  عنصراً  يعد التصويري المعجم هذا مثل أن في  حيث من القصيدة بناء عناصر من مهما

 دراسة توضح كما، (4)البناء هذا في جوهرية قاعدة اللغوي الفن يعتمد اسلوبي تركيبهي 

 تجريدية عن وتكشف محدوديته؛ و لتهآض او هِ ورقيِّ  الشعراء خيال تجسيد الصورة

 .اتباعية او اصيلة وكونها حسيتها، او الصورة

                                                           

 .86ينظر المصدر السابق:  (1)
 .136ية: واهره الفنية والمعنوظالشعر العربي المعاصر قضاياه و (2)
 .86الصورة في القصيدة العراقية الحديثة:  (3)
 .87المصدر السابق:  (4)
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 في ترى التي الشعرية التجربة في الفني االبداع رعنص’’  هيملسو هيلع هللا ىلص  محمد صورة ان

ً  الً ك والمستقبل والحاضر الماضي ً  انسانيا  رحاضال وواقعية التراث انتماء فيه متحركا

 .(1) المستقبل وطموح

 الفنية اما المباشر، الكالم على تقوم تقريرية واخرى فنية صورة إلى الصورة وتقسم   

 الشعر في الصور غالبية في الحال هي كما بالبيان اي والكناية واالستعارة بالتشبيه فتحقق

 كثيرة صور في الحديث الشعر في الحال يه كما وبالرمز السالفة، عصوره في العربي

 .منه

 حيث من القدماء العرب الشعراء مدار االول الجيل شعر فيملسو هيلع هللا ىلص  محمد صورة تدور 

ً  استخدامهما كان اللتين واالستعارة التشبيه على تقوم اذ تشكيلها، ادوات  في واسعا

 .عليهما تقوم الصورة وكانت األدبية العصور

 ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد صورة لبناء االستعارة - الجيل هذا في - العراقيون الشعراء يستخدم  

 :(2)عبيديال حبيب محمد الشاعر يقول والنجم، والقمر الشمس له فيستعيرون

 شدددددددم ٌ  مكدددة   آفدددات   من اشدددددددرقدددت
 

 البطحدددداء بنورهددددا اسدددددددتضدددددددددداءت 
 

 وليد الشاعر قول ففي القمر واما .البيت بعجز المعنى عمقّ  الشاعر ان ويتضح

 :(3)االعظمي

 ظلم   في الندددا    رأيدددت   لمدددا هددداجرت  
 

يرا   بدددددرا   وكنددددت     ديدددداجيهددددا في من
 

 :(4)العبيدي حبيب محمد الشاعر قول ففي النجم واما

                                                           

 .87السابق:  (1)
 . 7ذكرى حبيب:  (2)
 .48الزوابع:  (3)
 .172ذكرى حبيب:  (4)
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 عددددالهددددم بددددأفدددد  بدددددا نددددجددددم   اي
 

 األكددددوان عددددلددددى الددددهددددد  ضفددددأفددددا 
 

 ويبقي( النجم القمر، الشمس،) المستعار أو به المشبه يخفي أن الشعراء بعض وحاول 

 :(1)الحب ابو محسن الشاعر يقول عنه، الناتج قواالشرا فقط النور صفة على

 القر  ام اشدددددددرقددددت وجهدددد  وبنور
 

 سدددددددندداكددا نور لألبصددددددددار فددأضدددددددداء 
 

 :(2)قولوي

 واسددددددتضدددددداءت القر  أم أضدددددداءت قد
 

 يدداسدددددددين   ضددددددديدداء بهددا تجلى مددذ 
 

 :(3)بقوله نفسه، األمر البناء الرحمن عبد الشاعر ويفعل

 نددددور كددددونمددددالدددد لددددمددددحددددة مددددن هددددو
 

 اوقددددامدددد رأه مددددذ الدددكدددون قدددعددددد 
 

 ابو حسن محمد الشاعر يقول بالبحر، شبهوه وبالبدر بالشمس شبهوه ومثلما 

 :(4)المحاسن

بحر فجوده ل  ةعددددارفدددد إسددددددددددداد   في ا
 

 الكلم جوهر   يلقي البحر وعلمدددد    
 

 :(5)الزهاوي صدقي جميل الشاعر ويقول
   مدددعددددارفدددد    فدددي بدددحدددرٌ  احدددمددددد وان
 

 يغترف جددداء   قدددد من منددد    فليغترف 
 

 :(6)الزهاوي ادهم ابراهيم الشاعر يقول الغمد، من المجرد بالسيف وشبهوه

                                                           

 .136ديوانه:  (1)
 . 205المصدر السابق: (2)
 .208هـ:  1358الذكرى المحمدية،  (3)
 .141االدب العصري:  (4)

 .625 /1ه، دار العودة: ديوان (5)
 .249ديوانه:  (6)
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 عددددددلددددددويددددددة   اايددددددات ويددددددظددددددهددددددر
 

 غددمددددده مددن جددرد   قددددد كددددالسددددددددديددف   
 

 :ولده يرثي حينما الرومي ابن الشاعر صورة جواد مصطفى الشاعر ويأخذ

 صددددددبيتي اوسددددددط الموت حمام توخي
 

 العقددددد واسدددددددطددددة اختددددار   كيف   هللف 
 

 :(1) بقوله الوسطى، بالدرة ويشبهه العزم أولي عقد واسطة االكرم الرسول فيجعل

 ولددددقددددد لدددد  آبدددداء هللا طددددهددددر قددددد
 

 الظلم في ر  النو سير   النا  مع ساروا 
 

 دمــــــــــــــــــــــللع الكون ومثل المنير عزمــــــــــــــــــ)م(ــــــال أولي بعقد الوسطى كالدرة فجاء

 :(2)يالبغداد الهاشمي محمد الشاعر يقول طيراً، االكرم الرسول الشعراء بعض ويصور 

 من مكـ   )م( طار طائر   مثل   سر  من
 

 اءإيدددلددديدددد الدددى لددديدددلددددة فدددي ةـددددددددددددددددد 
 

 لهذا المقدس، بيت األولى القبلة الى اسرائه بسبب بالطير له الشعراء تصوير كان وربما

 :(3)المالئكة نزار ام الشاعرة قول في بالقدس ارتبط

 القدددد    ذر  في أحمدددد   روح   رفرفي
 

 الدددددمدددددمددددددود ظدددددلددددد    عدددددن وذودي 
 

ــفي النور   ابعثي ـ ــ)م(اللي حل    واكشـ ـ ـ  ـ
 

 المبيد البالء من نـددددـددددـددددـددددـددددـددددـددددجاءـددددل       
 

 :(4)الجواهري مهدي محمد الشاعر قول وفي

 هدددااركدددان   في يمش   لم كدددأن   وعفدددت  
 

 محموال يطر لم" احمد" و" عيسددددى" 
 

 :(5) بقوله العطشان للشجر كالماء للمسلمين مولده ذكرى االعظمي وليد ويصور

                                                           

 .92: 6و 5، ع 2)مجلة(، س  األضواء (1)
 .371ديوانه:  (2)
 . 30انشودة المجد:  (3)
 .3/247ديوانه:  (4)
 .130المعركة:  أغاني (5)
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 وتنعشدددددددهددددا تحييهددددا للروح   ذكراه  
 

 للشدددددددجر المدددداء   مثددددل للروح   ذكراه   
 

 له ترسم أو تمسه أن دون منملسو هيلع هللا ىلص  محمد حول الجيل هذا شعراء صور غالبية وتدور 

 في وذلك تشخيصها خالل من لمكة السجود ينسب القشطيني ناجي فالشاعر صورة،

 :(1)قوله

 لددددد    اجدددددالال   مدددددكدددددة   سدددددددددددجددددددت
 

 الدددزعدددمدددداء اندددف   رغدددم   واطدددمددددأنددددت 
 

 واالبتسام للكون الضحك نسبي اذ نفسه، األمر الناصري رشيد القادر عبد الشاعر ويفعل 

 :(2)بقوله التشخيص، سبيل على للروابي

كون   ضددددددددحدددد    ل ليدددد  اطددددل   ذمدددد ا  ع
 

 بالسجود الدنى تم  هـدددـدددـدددـدددـدددـدددـددد ول    
 

 والددروابددي اسددددددددفددرت والسددددددددمددوات  
 

 عيددددد يوم   في كددددالعرو    بسدددددددمددددت 
 

 :(3) بقوله مهدوما، الجور يصور الذي الدين جمال مصطفى الشاعر وكذلك
 الجددد يطو قددد اءالصدددددددحر رمددال   يددا
 

 غددن   األ بددددالدددربددديدددع   يددددت  ومدددنددد    ( م) 
 

 
 طدددد  مددددبددددعددددث   يددددوم   الددددجددددور   هدددددم  
 

ظريدددد افدددد  يف ن تعددددد ك ني اسدددددددد ب ي  ل
 

 :(4)بقوله االنسنة، سبيل على الشيخ يشبه الذي الدهر وكذلك

 الد    )م( وجدنا انا االيمان رسدددددول يا
 

 يتعدددامى رشددددددددددده عن شددددددديخدددا   هر 
 

                                                           

 .202هـ: 1358الذكرى المحمدية،  (1)
 .3/172ديوانه، جمع وتحقيق ودراسة: د. عبدالكريم راضي جعفر:  (2)
 .92: 6و 5، ع 1) مجلة(، س األضواء (3)
 .94: 6و 5، ع 1مصدر السابق: س ال (4)
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 التي القليلة والصور ملسو هيلع هللا ىلص لمحمد صورة يرسموا لم لجيلا هذا شعراء ان تقدم مما ويظهر 

 والشمس محمد بين يربطوا أن على يزيدوا لم نهمأل ؛التقليدية في تدور بقيت رسموها

 التي العادية واالستعارة التشبيه بوساطة والطير والماء والسيف والبحر والنجم والقمر

 البيان في البسيطة قائوالطر ليديةالتق األجواء في الدوران بسبب ؛ فني   تحول ليس فيها

 حول تدور صورهم من الغالبية وبقيت المختلفة، العصور عبر العرب عند الفناه الذي

 ذلك في الشعراء خيال لةآض الى ذلك مرد ولعل صورة، له ترسم أن دون منملسو هيلع هللا ىلص  محمد

 المدرسة، هذه عند الخيال ضعف سبب ومما" به االهتمام وعدم ،ومحدوديته الحين

 أقامها التي بالعالقات أعجبوا فلقد ذوقهم على العربي الشعر في القديمة الصور طرةسي

من  1" كونوها التي صورهم في هذا اعجابهم ظهر وقد. المفردات بين ما القديم الشاعر

 .ملسو هيلع هللا ىلص لمحمد صورة برسم يهتموا ان دون

 شعر في فنية صورةملسو هيلع هللا ىلص  لمحمد ليس: قلنا إذا الصواب عن كثيرا نبعد وال نبالغ ال إننا  

 بتطوير الشعراء يقم لم حتى بل ،عليه تسيطر أن والتقريرية الخطابية تكاد الذي الجيل هذا

 الجيل هذا صور من القليلة القلة وتبقى له، المرسومة القديمة العربية الصور في وتغيير

 .له تكون أن دونمن ملسو هيلع هللا ىلص  محمد حول تدور

 

 

 

 

 

                                                           

 .201تطور الشعر العربي الحديث في العراق:  (1)
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 الثالث الفصل

 الرواد شعر في ملسو هيلع هللا ىلص محمد الرسول شخصية

 ((الحر الشعر تيار))  
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 طريقة على نظموا الذين العراقيين الشعراء رؤى األول الفصل في بنا مرت 

 واستمر طريقتهم على سار ومن االحيائيين الشعراء ضم قد الفصل وكان الشطرين

في تيار  الرواد الشعراء رؤى بالدراسة نتناول الفصل هذا وفي. شاكلتهم على بالنظم

 .الشريفة المحمدية الشخصية واستلهامهم ،الشعر الحر

 مجموعة بها قام شعرية حركة انطلقت العشرين القرن من الرابع العقد نهايات ففي

 وعلى اوالً  العربي األدب على اطالع لهم كان الذين - حينذاك - الشباب الشعراء من

 تلك على المباشر اطالعهم خالل من او الترجمات خالل من اثاني المختلفة األمم آداب

 .األخرى اللغات ببعض اغلبهم لمعرفة األصلية بلغاتها النصوص

 جديدة شعرية حركة ميالد عن الثقافي التالقح هذا بعد المجموعة هذه اخصبت

 النظام بدلغير المحددة بعدد  التفعيلة اعتمدت ،(1)"الحر الشعر" ـب تسميتها استقرت

ً ترتيبا  المرتبة التفعيالت من معين عدد على يقوم الذي الموروث لوزنيا ثابتا في  هندسيا

 .القصيدة الواحدة

 ما، شيئا العادية الكالم لغة من اقترابه: منها كثيرة، بميزات الحركة هذه شعر يمتاز

 درالمصا مختلفة واالساطير الرموز واستخدامه ،"الجاهزة القوالب" ـب سموه عما وتخليه

                                                           

 لالستزادة في قضية تسمية شعر هذه الحركة بالشعر الحر وأصل هذه التسمية، ينظر: (1)

هد الدراسات العربية العالية( قضية الشعر الجديد، د. محمد النويهي، جامعة الدول العربية )مع -
 .269: 1964المطبعة العالمية، القاهرة، 

(، 59البحث عن معنى، د. عبد الواحد لؤلؤة، مديرية الثقافة العامة، سلسلة الكتب الحديثة ) -
 .140، 66: 1973دار الحرية للطباعة، مطبعة الجمهورية، بغداد، 

، المؤسسة العربية للدراسات 1لؤة، طاليياب الشاعر والقصيدة، د. عبدالواحد لؤ األرض -
 .29: 1980والنشر، بيروت ) بال. ط(، 

، دار المعارف، القاهرة، 2الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، د. محمد فتوح احمد، ط  -
1978 :406 . 
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 السياسية واالجتماعية الفكرية للتحوالت حتمية نتيجة الشعرية األنماط في التحول وكان"

 .(1)"العربي العالم على طرأت التي

 الطريقة مع ما شيئا وتصطدم العربي الذوق على جديدة الشعرية الحركة هذه ومادامت   

 من لمجموعة الحركة هذه تتعرض ان العجيب غير فمن لذا؛ المألوفة المتوارثة

 بصورة والتراث العربي الموروث عن بالتخلي اتهامها هو اهمها كان وربما االتهامات،

 .االجنبية والشعوب األمم بتراثات واستبداله عامة

 على الحركة هذه شعراء تتلمذ منهااالسباب:  من مجموعة التهمة هذه وراء تقف   

 الشعراء يهدى أن الحد بلغ ىحت ومجاراتها نصوصهم قراءة طريق عن غربيين شعراء

 .الغربيين الشعراء هؤالء قصائدهم بعض الرواد

 والعواطف واحدة االنسانية ولكن موروثهم تركوا أنهم - بنظرنا - يعني ال ذلك أن إال    

 ومن. وشرقيين غربيين جميعاً، الشعراء بين القاسم هو وهذا البشر بني بين مشتركة

 بمغزى القصائد هوامش واثقال االجنبية واالساطير رموزال شيوع كذلك، االتهام اسباب

 المألوف االدب عشاق من مجموعة ميل عن تنم وغيرها التهم هذه وبقيت االساطير تلك

 األدب عن العالقة منبتّ  الحر والشعر الجديدة الحركة هذه شعر نا إلثبات الموروث

 متأثرة سياسية اتجاهات حركةال هذه شعراء اغلب اتجاه بلة، الطين يزيد ومما الموروث،

 لشعر المتتبع المنصف الباحث لكن. واالسالم العروبة صلب عن بعيدة خارجية بأفكار

 والشخوص القرآنية والسور االصيلة العربية القيم أغلب استوحت أنها يجد الحركة هذه

 من الرغم على مسلمون أنهم اهؤشعرا واثبت ا،موغيره اوقناع رمزا االسالمية

                                                           

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مطبعة الديواني، 3بدر شاكر السياب، ريتا عوض، ط  (1)

 .557-556. وينظر تطور الشعر العربي الحديث في العراق: 18: 1987بغداد، 
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وانتمى اليها  وقتئذ الشباب أوساط بين شاعت التي والماركسية الشيوعية اهاتاالتج

 .بعضهم

 في والتطور التغيير هذا فقاد سابقيهم، عن للحياة الشعراء هؤالء رؤى تغيرت لقد   

ً  متطورة نظرة ملسو هيلع هللا ىلص االكرم الرسول شخصية الى ينظروا أن الى الرؤية  نظرتهم لتغير تبعا

 في اليه الرؤية تطور مدى على دراستنا تقوم الذيملسو هيلع هللا ىلص  الرسول كذلكو والتراث، للحياة

 في التعدد فيها بما الجديدة الشعرية االشكال ان: القول نافلة من ولعل الرواد، شعر

ً  تعد ال القوافي وتنوع التفعيالت  اسباب ذلك وراء تقف وانما  الرؤى، تلك تطور في سببا

 الحركة أن في شك ال" و عنها تنطلق لواصو مقدمات لها الحر الشعر فحركة مختلفة،

 مؤثرات ثمة تكون أن دون من السكون مواضع خلخلتها تبدأ ال عامة، بصورة الفن في

 .(1)"تلك او الحركة هذه مقدمات اليها تستند ارهاصات او

 يكن فلم التفعيالت من المعين العدد من والتحرر الشعرية التشكيالت في التغيير اما  

 اتجاه مع انسجاما بل اعتباطا يأت لم انه كما طبيعية، نتيجة بل الرؤى تطور في عامال

 ال التحرر هذا ان لى، عالمختلفة الحياة جوانب في بذرتها نمت التي التحررية النزعة

 الشكلي تجديدها ولكن ،(2) الشعرية والقوانين القيم من كثيرا ألغت قد الحركة أن يعني

 يتطلبه وما الشاعر يسوقه الذي بالمعنى تحدد التي تالتفعيال عدد في التصرف في يكمن

 .الشعري الموقف

 قد العصر وروح تنسجم جديدة، مضامين" فيه  مونالمض مستوى في حين يظهر ان  

 .للشعر الشكلي التغيير من أكبر القضية ألن ؛(3)"الحركة بهذه ارتبطت

                                                           

دار الشؤون الثقافية العامة،  1في حركة الشعر العراقي الحديث، د. عبد الكريم راضي جعفر، ط  (1)

 .59(: 310الموسوعة الصغيرة )
 .59المصدر السابق:  (2)
 .59في حركة الشعر العراقي الحديث:  (3)
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 ةكليّ  القضية الغت قد يدالجد الشعر تجربة أن" المظنون أن الى تقدم مما خلصنو     

 يكن لم ،(1) عليه وما له بما الشعري التراث عن بذاتها وانفصلت والتراث الشعر قضية

 ألن ؛الحر الشعر حركة اتخذته الذي اإلطار القول، هذا وراء الدوافع من وكان صحيحا

 لقديما اإلطار ذلك يتخذون يعودوا لم وهم القديم، الشعر إطار عن... يختلف شعرهم إطار

 .(2) يحتذى أعلى مثاال

 اساس التفعيلة بقيت فقد كليا انفصل انه نعتقد ال فنحن بالجدة يتسم اطارهم كان ومهما   

 جوهر ويكمن ،( 3)"عامة والتراث به تربطهم التي المعنوية الصالت" وبقيت وزنيا

 التراث من الرفيعة االنسانية والمواقف القيم استلهموا الحركة هذه شعراء ان في القضية

 بالتراث عاشوا بذلك فهم ،(4)" ومواقف وروحا جوهرا بل وقوالب، واشكاال صورا ال"

 تجديدهم يكون النحو هذا وعلى، في شعرهم العميقة الروحية القيمازدهرت ف (5)فيه ال

 ً  ويمكننا" المختلفة ومتغيراته والحاضر المشرقة وروحه بالماضي وطيدة عالقة على قائما

 ويحمله الحديث في ويوظفه القديم يأخذ الذي (6)القديم التجديد بأنه هذا يدهمتجد نصف أن

 خواء يعني ال وتطويره... الماضي استيحاء نا. وقضاياه للشاعر المعاصرة الرؤى

                                                           

 .27معاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: الشعر العربي ال (1)
 . 27المصدر السابق:   (2)
 .28السابق:  (3)
 .29ينظر الشعر العربي المعاصر:  (4)
، ثريا عبد 1950القيم الروحية في الشعر العربي قديمة وحديثه حتى منتصف القرن العشرين  (5)

 .8: 1964اعة والنشر، بيروت، الفتاح ملحس، مكتبة المدرسة ودار الكتب اللبناني الطب
اثر التراث العربي القديم في الشعر العربي المعاصر، د. ربيعي محمد علي عبد الخالق، دار  (6)

 . 55: 1989، إسكندرية  –المعرفة الجامعية 
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 الثالثة األزمنة بين تداخل إنه. القائمة المشكالت تناسي او الواقع عن واالبتعاد الحاضر

 .(1) وغنى ثراء ودليل واالنسان الفن لفائدة

 فاألمة اسالمية، عربية برموز مساس على الرواد الشعراء يكون أن ستغربي وال   

 الموت هذا من باعث من وليس يعم، والموت يتمزق، والجميع ،حتلت وفلسطين تحتضر

 الى والطريق ،(العربي المغرب في) السياب قصيدة في والثورة االنبعاث رمز محمد اال

( للرسول صوفية زنابق) المالئكة نازك قصيدة في والقلق الموت على واالنتصار هللا

 االشكاليات جميع ويحل المغيرة القوة لسان على ييأت الذي االجيال مع المتجدد والنبي

 (.وغرباء ضائعون) طاقة شاذل قصيدة في

 ،(العربي المغرب في) قصيدته في ملسو هيلع هللا ىلص محمد الرسول شخصية السياب يستلهم: السيا .1

 العربي، الوطن من جزء العربي فالمغرب اعتباطا، يأت لم القصيدة هذه نوانع وان

 اللتين واالسالم العروبة لروح امتداد فهو ولذا العربي، المشرق من االسالم اليه انتقل

 األجنبي واالضطهاد لالحتالل تعرض قد العربي المغرب أن ذلك على زد فيه، تجسدتا

 على فسالت ذلك، اجل من كثيراً  وضحى الستقالل،وا الحرية اجل من وجاهد كثيراً،

 .التضحية تلك على مثال خير الجزائر في كان وربما الشهداء، دماء أرضه

 القصيدة لفهم مفاتيح ويعطي متعددة بدالالت يوحي واننالع هذا السياب اختيار ان  

 وهو المكان ذكر ألن ؛قصيدته في سيدور لما الشاعر مهد لقد: لها المناسب الجو وتهيئة

 مسرح أن الى القارئ، ذهن يهيئ فهو مختلفة، مضامين يحمل العربي المغرب هنا

 القصيدة لكن ،(العربي المغرب) المكان ذلك في أغلبه أو كله سيكون القصيدة احداث

 لكونها جميعها، العربية األمة نضال عن وانما فحسب، المغرب شعب ضالن عن ليست

                                                           

الدرامية في الشعر العربي، د. جالل الخياط، دار الرشيد للنشر وزارة الثقافة واالعالم،  األصول (1)

 .29: 1982(، دار الحرية للطباعة، بغداد، 304دراسات ) سلسلة
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 من مستفيدة وفلسطين قار ذي في العرب انتصارات نوم االسالم رسالة من تنطلق

 .(1)انساني عمق لها قومية سياسية مواقف عن للتعبير التراثية الرموز

 :(٢)فيقول غرابته في طرافته وتكمن طريف بأسلوب السياب قصيدة تبدأ

 صخرة   على اسمي قرات  

 الصحراء   وحشة   في نا،ه  

 حمراء   آجرة   على

 ؟قبره   ير  إنسانٌ  يح    فكيف   ،قبر   على

 

 رجالً  التقى نهاف نفسه السياب يرويها وكما" القصيدة في البداية هذه وراء المحفز ان

 ً  تحمل( شاهدة) القبر على ورأى قبراً، - الصحراء في يسير وهو - رأى قد كان مغربيا

 االحتالل ضد جهاده عنف في - آنذاك - العربي المغرب وكان. نفسه المغربي الرجل اسم

 تجربة يتمثل ان ممتاز باقتدار تمكن قد السياب ان حقا، االنتباه يثير الذي لكن الفرنسي

 الخاص هذا يحول ثم الخاصة، تجربته الى فتستحيل يستنبطها وأن المغربي، الرجل

 .(3) الشامل فاإلنساني القومي العام الى الفرد

 سؤاال فتثير صخرة، على اسمي قرأت: بقوله بدر استخدمها التي( اسمي) كلمة أما

 الالوعي في الشاعر انطلق بحيث التجربة تداخل تم هل والسؤال" واقعا، يكون أن محتمال

 .(4)"الكبرى؟ بدر معركة التاريخية العرب معارك أعظم من وأن ،(بدر اسمه أن لنا ليقول

                                                           

 .46: 1988مواقف في شعر السياب، قيس كاظم الجنابي، مطبعة العاني، بغداد،  (1)
 .1/394: 1986ديوانه، دار العودة، بيروت،  (2)
حول التداخل التريخي والحس القومي في قصيدة المغرب العزبي، د. علي عباس علوان، الف  (3)

. وأكد لي الشاعر خالد علي مصطفى ذلك عن السياب 50: 1979، 536، ع 11ء )مجلة(، س با
 بنفسه وذكر ان اسم ذلك الرجل المغربي: محمد عبد الوهاب، وذلك في حوار شخصي معه اذن بنشره.

 . 50المصدر السابق:  4
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 في" ـك رامزة قصيدة في كالسياب موهوب شاعر من مستبعد غير ذلك إن: والجواب

 ".العربي المغرب

 والدهشة للمفاجئة تدعو حقا شاهدته على اسمه يحمل قبرا االنسان يجد أن قضية إن   

 بل الحد هذا عند الوقوف في تكمن ال األهمية ولكن ر،الشاع عنها يبحث التي واالثارة

 وعمد ،امة الى واالنسان وطن، الى القصيدة هذه في القبر لحوّ  فالسياب تحوالته، في

 العصور عبر النفوسفي  خاصة مكانة احتلت التي السامية والقيم الرفيعة تالمقدسا الى

 عن بعد فيما انهيارها خالل من يعبر لكي ؛واالزدهار والسمو الرفعة الى بها رمزف

 - فالمئذنة. النفوس في الداللية ترسباتها مستغال النبيلة والقيم التليدة االمجاد تلك سقوط

 األرض، في وتمكنهم رايتهم وعلو والمسلمين االسالم عةرف رمز - ذكرها سياتي التي

 الرسول اسم آجرها على ومنقوش عليها مخطوط تعالى هللا اسم أن ذلك على السياب وزاد

 الذي االنسان لصورة استكماال يقول ورفعتها، قدسيتها يزيد أن شأنه من وهذا ملسو هيلع هللا ىلصمد مح

 :(1)" قبره رأى

 :في    ليحار   وان    يراه  

 يكفي  فما ؟ميت   مأ هو أحيٌ 

 .الرمال   على ظالل    ير  أن

 معفرة   كمئذنة  

 كمقبرة  

 زال   كمجد  

 هللا اسم   فوقها تردد   كمئذنة  

 .فيها ل  اسمٌ  وخط  

 خضراء أجرة   على نقشا   محمدٌ  وكان  

 ...اعاليها في يزهو

                                                           

 .396 -394ديوانه، دار العودة:  (1)
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 الغبراء   تأكل   فأمسى

 معناه، من ،والنيران  

 حذاء   بال الغزاة   ويركل   

 قدم   بال

 ،دم   دون ،من    وتنزف  

 ،الم   دونما جراحٌ 

 ....مات   فقد

 أحياء ومن موتى من ،في    ومتنا

 اموات   جميعنا فنحن  

 وهللا ومحمدٌ  انا

 معفرة   مئذنة   انفا   : قبرنا وهذا

 وهللا، محمد اسم   يكت    عليها

 (١)مبعثرة كسرة على

 والفخار. ااجر من

 وهذا قبره رأى استيقظ حين ولكن الحقيقة في ميتا انسانا تصور" كأنها القصيدة هذه إن 

 كتب قد كان التي المئذنة رمزها) حضارته تحطمت الذي العربي الشرقي لإلنسان رمز

 ذلك يركلون لهم حضارة الألنه ) الحفاة الغزاة واخذ واندثرت( ومحمد هللا اسم عليها

 السياب اشار وربما ،(2)الحضارية الرموز تلك بقداسة اهتمام اي دون بأقدامهم الحطام

 دخل الذي الفرنسي الصليبي القائد( غورو) شنها التي الصليبية الحملة الى الغزاة بركل

 األيوبي الدين صالح قبر على قدمه وضع والذي األولى، العظمى الحرب بعد الشام

                                                           

مبعثرةٍ، وهو الصواب وبه يستقيم الوزن،  ر(: على ِكسرٍ في المجموعة الشعرية )انشودة المط (1)
: 1969انشودة المطر، بدر شاكر السياب، دار ومكتبة الحياة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

75-81. 
لبنان، -، دار الثقافة، بيروت4بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، د. احسان عباس، ط (2)

1978 :271. 
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 تكون أن الى كالمئذنة الرفيعة الرموز تحولت وبذلك.1الدين صالح يا عدنا لقد: وقال

 تكون عندما إال يكون ال الواقع وهذا ومعنوياً، ماديا صوتها وعلو شموخها بعد عفرةم

 اتاريخه متناسية بواقعها، ورضيت سالحها القت وقد النضال حوس عن بعيدة االمه

 .(2)العظيم

 محمداً  العربي االسم يقرأ. العربية الصحراء في صخرة على العروبة" يقرأ إذ فالسياب   

 .(3) والتخلف العبودية على وثورتها ووحدتها األمة مجد خالله من ليعيد( ص)

 أن وبما - تثور ال التي" وهران" سكان هم" السياب عناهم الذين الموتى كان وربما

 .(4)"بينهم األلوهية معاني اندثرت كما فيهم محمد مات لهذا موتى، هؤالء

 العظيم االمة ماضي بين قارنةم خالله من ليعقد ملسو هيلع هللا ىلص محمد الرسول اختيار الى عمد لقد    

 كاملة، امة وكونت االكرم الرسول حول القبائل التفت حين ماضيها المتردي، وحاضرها

 بها فاذا انسانها واستعبدت ثرواتها، ونهبت االجنبية، األنياب تقاسمتها حيث وحاضرها

.. لحياةوا والحرية القوة رمز ملسو هيلع هللا ىلص فمحمد مقدساتها، عن وال نفسها عن تدفع ال ميتة امة

 هقيم ديست حين األموات بحساب أصبح الشموخ رمز وهي المنائر يزين اسمه كان الذي

 .الرفيعة للمبادئ موت محمد فموت الخلف، وضيعها اجلها من جاهد التي

 األمة ماضي بين مقارنة شكل على الموت يقدم ان قصيدته مقدمة في السياب أراد   

 حية، مبادؤه كانت لما عاليا حاضرا حيا حمدم كان وقد" المتدهور وحاضرها الوضاء

                                                           

قبر صالح الدين فأخبره بما اوردناه  لىياً عن د. علي عباس علوان الذي سأل ابن القيم عهنقالً شف (1)
 نقالً عنه.

 .50حول التداخل التاريخي والحس القومي في قصيدة المغرب العربي:  (2)
حتى نكسة حزيران  1939التيار القومي في الشعر العراقي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية (3)

(، دار 344. ماجد احمد السامرائي، منشورات وزارة الثقافة واالعالم، سلسلة الدراسات )، د1967
 .375: 1983الحرية للطباعة، بغداد، 

 .269.بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره: (4)
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 لها جذور ال همجية اقوام عليها وداست النار واكلتها بالتراب ئرالمنا تعفرت حين اما

 الشعب ومات قالح ومات بموتها محمد مات فقد الحافية، بأقدامها وركلتها حضارات وال

 (.وهللا ومحمد انا/  اتوام جميعنا فنحن)

 أبرهة فعله الذيك يالماض في لنظيراتها امتداداً  المتوحشة لهجماتا هذه السياب وعد  

 محمد كعبة ولكن. رغال أبو ودليله المشرفة، الكعبة لهدم وفيلته فلوله بحشد الحبشي

 محزونة - الشاعر نظر في - فهي الحاضر في أما الماضي في بقدسيتها بقيت وابراهيم

 :(1) يقول مشوهة،

 هارالن على اإلل    قبر   فيا
 وفيل   حربة   أللف   ظلٌ 

 أبره    ولون  
 الدليل، يد من    عكست    وما

 المشوهة، المحزونة   والكعبة  
 ،صخرة   على اسمي قرأت  
 أجيال مد  بينهما قبرين على
 الحفرة   هذه يجعل  
 رمال   ومحض   - ابي جد  : اثنين تضم  

 - قبره استنزال ،من    سوداء   ةٌ نثار ومحض  
 الصلصال ة  غوالمض    موت في ابن    ،واياي  
 ليثير يثور يكاد القبر هذا ولكن قبره جانب الى آخر بقبر الظالمية رؤيته السياب يعمق

 صنع الذي جده قبر" كونه في يكمن به السياب وايمان ،للثورة ويحفزهم الجماهير غضب

 وسحق للثورة داعيا الشطان هتافه فيمأل (2)"القبر وراء من ينبعث وصوته الحضارة،

 :(3)يقول غالل،األ

                                                           

 .1/396ديوانه:، دار العودة:  .(1)
 .271بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره:  .(2)
 .397 -1/396ر العودة: ديوانه، دا(3)
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 جدي من يطوف وكان
 المد مع

 ثوري ودياننا يا: الشطان   يمأل   هتافٌ 
 األجيال   على الباقي الدم   هذا يا و
 ،الجماهير   ارث   يا

 األغالل هذه واسح  االن تشظ  
 وكالزلزال  

 .(١)النير مع واسحقنا فاسحق    أو ،النير   هز  
 
 ببنود مرفرفة وتخفق آخر الى بطل يسلمها ة،عالي قومه راية ارتفاع ايام السياب ذكر ثم

 :(2) يقول وعظمة وعزة بكبرياء اإلله فيها يعلو هللا، إال اله ال: عليها مكتوب عالية

 يختال   الهنا وكان
 األبطال، عصائ  بين
 زند   الى زند   من
 بند   الى بند   ومن
 الجبار الكعبة   إل   
 قار ذي في أم ٌ  ع  تدر  
 .اثار حافاتها في النعمان دم   من بدرع  
 ذي بمعركة المعروفة والنهاية المنذر بن النعمان قصة الى مكثفة اشارة النعمان درع و

 المقطع بداية وفي (3)"مرة ألول العجم من العرب فيها انتصف والتي المشهورة قار

 امهاانقس على الشاعر يتألم التي المعهودة القديمة ايجابياتها في هنا االلوهية تظهر المتقدم

                                                           

 
 .841 -2/840. النير: نير الفدان: الخشبة المعترضة في عنق الثورين )الصحاح(: (1)

 .397 /1ديوانه، دار العودة:  (2)
 .50حول التداخل التاريخي: (3)
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 في الهزيمة عار عرف وفريق الريف جبال في الثوار راية حمل فريق" فريقين على

 :(2)يقول ،(1)يافا

 ،العر    من آبائي وال    محمد   ال   
 ،الثوار   راية   يحمل   الريف   جبال   في اء تر
 دار   بقايا في يبكي القوم   رآه   يافا وفي
 

 المشكلة من بمعزل قومية مشكلة اية الى" ينظر لم ألنه قوميا، شاعرا السياب يكون وبهذا

 الوطن في يراها التي ،(3)" الواحدة العربية الثورة بقية دائما ربطها وإنما األخرى،

 المصطنعة، الحدود بينها تفرق ال والضراء السراء في واحدة ومغربه مشرقه العربي

 التي فلسطين خاللها ومن ويافا ،مسمياتها تعددت مهما العربي الشاعر أم كلها فالعروبة

 االسالم العظيمة ودياناتها العربية لألمة رمز هي التاريخيين، االعداء قبضة في تسقط"

 .(4)"والمسيحية

 :(5) بقوله اإللهية، المقدسات على كبيرة جرأة من تخلو ال التي بقصيدته الشاعر ويستمر

 السح  من يوما ارضنا يهبط وأبصرناه
 ويستجدي شييم احيائنا في كان   جريحا  
 جرحا   ل    نضمد فلم  
 ضحى وال
 عبد من واالنعام   الخبز   بغير   ما ل   
 

                                                           

 .271بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره: (1)
 .398 -1/397ديوانه، دار العودة: (2)
 .377ومي في الشعر العراقي الحديث: التيار الق (3)
 .50: التاريخي حول التداخل (4)
 .1/398ديوانه، دار العودة:   (5)
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 ننفي ال إنا: "بقوله التعبير، في الجرأة الحظ أن بعد ذلك عباس احسان الدكتور ويعلل  

 انما التصور لهذا الدافع انى نر فإننا شاكلتهم، على يكون قوم كل إله بأن الشاعر ايمان

 في ذهب ولهذا شديد ضعف من واالسالمية العربية الشعوب أصاب ما على دينية ةغير

 - فيهم المغرب اعاد كما العرب يعيد أن يطلب الثورة بروح المقترنة الغيرة هذه تيار

 نفسها القيم فإن وهكذا. القصيدة خاتمة في سنالحظه ما وهذا ،(1)"العربي ههوال محمد

 .(2)جديد من ويبدعها يجسدها الذي اليالنض بالفعل تقترن ال حين وتتالشى تنكسر

 التي الموت بعد والحياة الثوار ثورة في أمل الى يشير خاطفة بإشارات السياب ويعود  

 :(3)بقوله النهاية، هذه من اقترابه الى يلمح -هنا ولكنه قصيدته، نهاية الى اجلها

 مراثي  من ارتعاش المصلين واصوات
 دم ينز   سجدوا إذا

 فم اد  بالضم فيسرع  
 في ، ما خير   منها الجرح   يغص   بآيات  
 سنحيي  أنا علمنا من خوفنا تداو 
 "نفدي  نحن: "منا الثوار هلل   ما إذا
 

 التي الجراد، بموجات شبههم الذين والمغول كالتتر الهمجية األقوام غزو الى يشير بعدها

 وبقرت الحوامل وقتلت المغولي الغزو أيام دجلة نهر في الكتب رمت - االقوام اي -

 سنابك وضعتها صغيرة، اهلة تعلوها ما غالبا التي المساجد ذنآم قمة ووضعت بطونها

 :(5) يقول ،(4)"سيان وهما وصليبيين تتر من الجراد غارات انها" للجواد،

                                                           

 .270بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره: (1)
من اثر التراث في الشعر العراقي الحديث دراسة، ذو النون االطرقجي، ضمن كتاب الشعر  (2)

 .377: 1/12/1995-25/11مهرجان المربد الحادي عشر العربي االن، اعداد علي الطائي، 
 .398 /1ديوانه، دار العودة:  (3)
 .271بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره:  (4)
 .399 -1/398ديوانه، دار العودة:  (5)
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 قرانا على الظالم   من ،أغار  
 جراد   من سر ٌ  ،نفاحرقه  
 ولى ثحي ،دجلة   مياه   كأن
 لمدادوا بالدم   علي    تنم  

 الحبالى فجأ الذي هو الي   
 رماد؟ سو  ولدن فما قضاه  
 بقايا من باألهلة   ،وأنعل  

 ؟جواد   من سناب    ذنهاآم
 الشرقي المسيحي استباحت التي اليهودية وكذلك الجديدة الصليبية الحملة الى يشير ثم

 سالم،وال الصالة عليهما وعيسى محمد مقدسات استباحت وبذلك سواء، حد على والمسلم

 :(1) يقول

 ثراها في يسح    الشام   وجاء  
 ؟الفؤاد   في جاءا اسدين   خطى
 عيسى األسدين أجوع   فاطعم  
 العماد   ماء   من صدأه   وبل
 فالصحار .. مكة   نبي ض  وع
 للجهاد؟ ينفر   الشرق وكل

 سبب وعن الجراد، سرابأك جاء الذي المدمر الغازي هذا عودة عن السياب ويستفهم

 وكذلك إلينا انظاره وجه الذي هو فينا القوة مصدر بأن: نفسه السياب فيجيب ،العودة تلك

 على وحافظنا القريب، األمس في مسبقا دحرناه قد وألنا مبادئنا من وخوفه الدفين حقده

 وحولت الروح يخص ما كل سحقت التي بالمادية نستبدلها ولم محمد، ،القران هللا،: قيمنا

 التي الغيبية والقوى الروح وبين المادي االنسان واقع بين" هوة فأوجدت آلة الى االنسان

                                                           

 .399 /1ديوانه، دار العودة:  (1)
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 التاريخي عدونا وهو الينا عاد الذى الجديد العدو يد على (1)الزمن هذا في احتضرت

 :(2)يقول القديم،

 دحرناه؟ انا من يقتص كي اليوم أعاد  
 قتلناه؟ ما قرآنا في باق   هللا وأن
 اكلناه؟ يوما   جوعنا من وال
 بعناه لمال  با وال
 باعوا كما

 كدحناه؟ ذه    من صنعوه الذي الههم  
 - جاعوا اذ اكلوه كما
 جبلناه؟ الدامي خبزنا من الذي هم  هال

 الدين صالح كحرب الكبيرة التاريخية االحداث واالشارات لمحاتال بهذه ويختزل

 هيو تراثية طرفة الى ويشير إياهم، ودحره الماضي في الصليبيين وهزيمة االيوبي

: فقالوا اكلته، جاعت فلما تمر، من ربها صنعت التي أميمة قصة تحكي جاهليه حادثة

 بالعجل واستبدالها - القديم العهد في" األلواح بيع" الى اشارة وكذلك ربها، اميمة أكلت

 على المحافظة من به قومن ما الى اشارة وكذلك (3)"إسرائيل بني عند المعروف الذهبي

 انتصارنا ألجل الجديد االنتقام الى واشارته. الجاهلية فعل بها نفعل لم التي المقدسات

 وانتصارنا قوتنا من ألنفسهم ينتقمون اليوم جاءوا باألمس الصليبيون اندحر فلم" القديم

 في أغرق انه السياب يحس ثم.  (4) والحاضر الماضي ارتبط وهكذا لهنا،إ وانتصار

 يعقد أن الى بحاجة أنه أو عالميا يكون أن به يريد وكأنه المسلم قالشر عن الحديث

 صلب المسيح أن يعتقد الالئي باريس في البغايا بصورة فيصوره الغرب، بين مقارنة

                                                           

جلة شعر، )بال. ط(، )بال. البحث عن الجذور فصول في نقد الشعر الحديث، خالدة سعيد دار م (1)

 .9ت(: 
 .50حول التداخل:  (2)
 50: المصدر السابق. (3)
 .271(. بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره: 4)
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 ؛خاصة باريس يختار وهو. السياب نظر في انساننا عكس على خطاياهن لتكفير وتألم

 يقول ،(1)"يثرب وسفوح مكة صياصي تنوش كأنها العربي المغرب مع قتال في ألنها

(2): 

 البغايا تتخذ باري  وفي
 المسي  ألم من نوسائده
 حشاها في يزرع   العقم   وبات  
 بالفحي  يشه : التنين فم

 حمانا في حديد   من ويقذف  
 روح دون ،كالفوار  جحافل
 الصياصي في مكة   وراء   تجد

 السفوح   في ويثر    اقمناها،
 صورة وهي قصيدته بداية في ذكرها التي االولى الموتية صورته الى السياب يعود بعدها

 علت مهما جده وهو أبيه جد يضم الذي والقبر اسمه عليها المكتوب والشاهدة القبر

 وألنه قصيدته في رسمها التي المأساوية الصورة الي بالحياة يعود إنه األبوية، السلسلة

ً  بات  ومن القبر، - الماضي ذلك من الحياة بعودة لها دهيم أن له والبد النهاية من قريبا

 الذي الماضي بقوة الحاضر إلى الحياة عودة إنها. حفرة على المائلة جرةاآل :المنهار ذلك

وإنها  بها موصول وهو الحياة فيه ودبت جذوره استعاد فالسياب معناه، الحاضر منه اخذ

 :(3) يقول. دونهامن  ميت وهو تكوينه من وجزء بعضه

 صخرة على اسمي قرأت  
 الصحراء في سمينا وبين
 األحياء   عالم   تنف   
 والنبض   النبض   بين األعراق   دم يجر  كما
 حفرة   على مائلة حمراء   أجرة   ومن

                                                           

 .51حول التداخل: (1)
 .1/400. ديوانه، دار العودة: (2)

 .401-1/400المصدر السابق:  (3)



161 
 

 األرض   مالم    أضاء  
 ومض   بال
 فسماها فيها، دمٌ 

 معناها من  لتأخذ  
 ارضي أنها ألعرفا

 بعض أنها األعرف
 لوالها أحياه ال ماضي، أنها ألعرف
 موتاها بين أمشي لواله، تمي واني
 تنفس حتى يتم الربط هذا كاد وما" بماضيه اعتزازه وذكر بأجداده الشاعر ارتبط لقد

 قصر في حضارتنا كوى من النهضة شمس وأطلت الثوار تكبيرة وعلت األحياء، عالم

 بمحمد واتصالها حضارتنا واصالة لقوتنا ترمز التي المقدسة جرةاآل ومن. (1)" الحمراء

 :(2)يقول الثورة، كانت ا،بناه الذي ملسو هيلع هللا ىلص

 وادينا؟ بالرايات المكتظ الصاخ  اذا 
 ماضينا لون   أهذا

 الحمراء كو  من تضو 
 خضراء   أجرة   ومن
 فينا؟ دم   من بقليا هللا اسم   تكت    عليها
 الثوار   تكبيرة   أم الفجر، أذان من أنبر
 :صياحينا من تعلو

 ماليينا الموتى لتنشر   القبور   تمخضت
 واالنصار العربي واله    دٌ محم وه   
 فينا الهنا إن
 نفسه ليرى الشاعر اليها يعود - وهللا محمد وموت الشاعر موت رؤية - الرؤية هذه إن

 العربي المجد موت مع ميت إنه... العربية األمة ةبعث الى بذلك رامزاً  يبعث، ميتا"

 دون يحيا أن مكني ال ألنه ؛بد وال سيستفيق الموت، هذا أن إال العربية والحضارة

                                                           

 .272بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره:  (1)
 .402 -1/401ديوانه، دار العودة:  (2)
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 نصاراالو صحاباالو العربي واالله محمد فيعود 1"القبر من معا انبيه فهما الماضي،

 بهذه السياب ويكون واالسالم، والعروبة والثورة المنتصرة االجيال خاللهم من وتعود

ً  القصيدة  تبدع القصيدة ألن؛ عصرية بطريقة ملسو هيلع هللا ىلص محمد فيه بما للماضي رائعا مستلهما

 المجتمع ازمات تتناول التي الرمزية التصويرية لوحاتها في رائعا فنيا وراحض للماضي

 .2الراهنة

 طويال، عندها وقوفال تستدعي ،"العربي المغرب في" السياب قصيدة اهمية إن  

 وربط وشعبه امته بقضايا الشاعر ارتباط القصيدة هذه مثلت الفكري المستوى فعلى

 األمة هموم وحمل االسالمي - العربي الثوري لالفع وتوحيد االخرين بمصير مصيره

 - االفكار تسول طريق عن يتم ال خالصها بأن وااليمان الثائر الموحد ماضيها وتقديس

 وريثة بأنها إيمانها من األمة بعث يكون وانما مستوردة غربية موائد من - األيدلوجيات

 الغارق العالم ةفد تدير أن لها ديرا التي األمة وأنها ،البشرية تاريخ في المشرقة الصفحات

 .االنسان اضطهدت التي الزائفة والعقائد المختلفة بالمجاهل

 السياب شعر في الفني النضج قمة تمثل القصيدة هذه فإن الفني المستوى على أما   

 الغنية زمنياً، القصيرة الشعرية مسيرته خالل كتب ما أنضج أومن أنضج كانت وربما

 ً  .فنيا

 ليصعب حتى اجزاءها تربط متالحمة خفية عالقات هناك أن يبدو القصيدة ههذ وفي   

 قصيدة إنها .وانسيابيتها وتسلسلها بقيمتها تخل أن دون من بمرادفتها، كلمة تستبدل أن

 في لترسم النقيضين؛ وتقدم المظلم، واالسود المضيء المشرق: بوجهيه الماضي تتطلع

                                                           

 -، دار الشؤون للنشر والتوزيع، عمان2اتجاهات الشعر العربي المعاصر، د. احسان عباس، ط  (1)

 .72: 1993، األردن
حوار مع قضايا الشعر المعاصر، د. سعد دعيبس، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي، القاهرة،  (2)

 .29: 1985مطابع الدجوي، 
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: فالدخيل والدخيل، األصيل والميت، الحي والهادم، نيالبا بين الشاسع البون النفس اغوار

 أجزاء ففي األصيل أما الدليل يد منه عكسته وما/  أبرهة ولون /وفيل حرية أللف ظل

: اي - قار ذي في أمس تدرع /الجبار الكعبة إله: المتالحم ماضيها وفي المفرقة األمة

 .العراق في

 .الجزائر في: اي - الثوار راية يحمل الريف جبال في تراءى

 .فلسطين في: اي - دار بقايا في يبكي القوم رأه يافا وفي

 .باألندلس غرناطة في: اي - الحمراء كوى من تضوأ

 الواحد واألصل المصير جمعها قومية رؤية عن عبرت قد القصيدة هذه تكون وهكذا

 .تمثيل أصدق ثلهايم الذي ملسو هيلع هللا ىلص ومحمد المرجوة واآلمال المشتركةواالالم 

ً  حمله الذي الموت قضية السياب لجعا  ً إخفا وحمله مريضاً، وحمله مبكراً  يتيما  متكررا قا

 ويتربص الوطني، بالمنجز يتربص يراه وهو العام المستوى على وحمله الحب، في

 يتشبث أن فحاول ومغربها، مشرقها بأكملها باإلمة ويتربص ،(1)" وقدراته واهله بالعراق

 كما مباشرة بصورة ليس ولكن محمد، واخيرا وادونيس، وزكتم والوالدة البعث برموز

 .حيتضس

 ألنه ؛الموت على لالنتصار منه محاولة تأتي شعره في الرموز لهذه السياب توظيف ان 

 تحقيق امكانية عليه ويعولون المستقبل بأهمية يؤمنون" الذين المتفائلين الشعراء من

 تلك في المتكرس لئالتفا من بشيء مستقبلال يرى كان... المتكررة بتضحياتهم االنبعاث

                                                           

الموت والحياة في شعر نازك المالئكة، ايمان عبد دخيل، رسالة ماجستير، كلية االداب، جامعة  (1)

 .9: 1997 -هـ  1418الكوفة، 
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 – الفكرة بهذه امنوا الرواد والشعراء. (1)"الموت بعد الوالدة بشرى تحمل التي الرموز

 :يقول فاألخير والبياتي، السياب سيما وال منهم، قسم أو الموت، بعد البعث فكرة

 وتنتصر الحياة في تحل الثورة روح ألن ؛الموت ويتخطى يولد االنسان يثور ما بقدر"

 .(2)"الحياة فتمنحها األشياء في وتحل الموت، على

 موتية رؤية لرؤيتها فيعمد ايجابياتها، بكلملسو هيلع هللا ىلص  محمد الرسول شخصية السياب يستدعي  

 والثوري والمنقذ والمخلص المحرر السياب نظر في يمثل فمحمد المبادئ بانتهاء انتهت

 جديد من االنبعاث على االمة بقدرة ايمانهو الشاعر تفاعل ولكن االمة بموت مات الذى

 ،- السياب شاكر بدر رؤية في - المنتصر العربي االله فعاد امحمد وأعاد الحياة اعاد

 .والتحرر الخالص فيه رأى الذي الثوري االسالم هو وهذا

 واالنبعاث، الموت اسطورة تمثل االنبعاثية رؤيتها في" العربي المغرب في" قصيدة إن  

 الخطابية عن وابتعادها الرؤية تمثل من جداً  عال مستوى على التوظيف هذا ولكن

 يستغل – ذلك الى االشارة ترد لم وإن ألنه ؛الموحي غير الرمز التوظيف وعن المباشرة

 أمات لقد ،(3)"االسالمية العربية الرموز خالل من ولكن. واالنبعاث الموت اسطورة

 تكافل، عالقة فهي المقدسة رموزهم وماتت دسةالمق رموزها أهم بموت األمة السياب

 في اليها الحياة يعيد أن على حداه - األمة بعث - البعث بإمكانية الشاعر ايمان ولكن

 ولكن القصيدة هذه في تمثلت قد واالنبعاث توالم اسطورة تكون وهكذا لالمة، انبعاث

 .عاليين وفكر فني بمستوى

                                                           

 .9المصدر السابق:  (1)
 .1/488: 1971تجربتي الشعرية، دار العودة، بيروت،  (2)
 .10في المغرب العربي رؤية لحضور عربي دائم:  (3)
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: الشامل الموت رؤيا من تبدأ انبعاثية رؤيا( يالعرب المغرب) في السياب رويا إن  

 صحراء: االخرى هي ميتة ايضا العرب وارض(. وهللا محمد انا) واالموات األحياء

 التاريخ اعماق تتغور حيث هذه يةؤالر تتصاعد ثم. القبر تتصدر التي االلواح تزرعها

 تجمع التي لسمةا حيث اليوم وحاضرهم االسالم قبل األمة ماضي بين قارنتو العربي،

 أن استطاع االسالم كان وإذا.. األجنبي والعدوان والفرقة التمزق: هي الوضعين بين

 سيما حاضرهم، في تجمعهم انبعاثية الحركة من فالبد ماضيهم في ويحررهم يجمعهم

 في دوره ويؤدي يؤثر أن يمكن يزال ما الباقي الثوري( الجماهير ارث)ـ ب االيمان وان

 قضية المرة هذ يتناول السياب ان. (1)"والتحرر والكفاح الوحدة الى وعالجم هذه دفع

 المستوى على ألنه ؛قوية السياب على البعث رمز سيطرة كانت وقد" المحمدي البعث

 السيطرة هذه ازدادت ثم الموت، مواجهة على يعينه سواه شيء ال بأن يحس كان الفردي

 الى بحاجة - معينة سياسية أزمة اللخ نفسه السياب مثل العراق أصبح عندما قوة

 .(2)"الجدب بعد الخصب

 .وانبعث جرى الذي الضحية دم الى حمراء آجرة على: األحمر اللون ويشير

 تبق لم الذي االسالم مجد على ينوح" كان ،"العربي المغرب في" قصيدته في السياب ان

 العربية ثاراآل محل ولقد. انهووه الحاضر وخزي الماضي عز على تدل اثار اال منه

                                                           

مصدر في نظرية المعرفة واالبداع في الشعر العربي الحديث، طراد الكبيسي، التراث العربي ك (1)

: 1978(، دار الحرية للطباعة، بغداد، 12منشورات وزارة الثقافة والفنون، الموسوعة الصغيرة )
الى ان الكبيسي يستطيع التمييز بين الرؤية والرؤيا اللتين افاض الدكتور علي  اإلشارة. وتجدر 49

ق في التفريق بينهما اذ ان الرؤية تميل الى الجانب الفكري الواعي بينما الرؤيا الى الجانب جعفر العال
الخيالي وإنها في معنى من معانيها تعني الحلم، ينظر في حداثة النص الشعري دراسات نقدية، دار 

 وما بعدها. 15: 1990الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
 .130عاصر: اتجاهات الشعر العربي الم (2)



166 
 

 واألجرة الصخرة ان. "(1)"التاريخ روع جبار فيه رقد مائل قبر بقايا وكأنها هناك،

 منه ينبعث أن الشاعر يريد الذي 2"المندثر العظيم الماضي رسوم هي والقبر الحمراء

 .ميت أم هو أحي: وموته حياته في حائراً  – قصيدته بداية في - بقي والذي

 الماضين اجداده المندحر، والحاضر المنتصر الماضي بين مفارقة على القصيدة وتقوم  

 بهم تعصف فاتحين، وكانوا البطولة، اعالم تحت يسيرون كانوا قبورهم خلفوا" الذين

 على لحياتهم، مبرر بال حياة، بال فيحيون المعاصرون همؤابنا اما والنشوة، القوة رياح

 .3"البشرية مصير الى بالنسبة سيان دهموجو وعدم وجودهم والحضارة التاريخ هامش

 كلمته لواء وحاململسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول وهو التليدة األمجاد باني الى يشير محمد الرمز إن  

 تكون وهكذا. ايديهم على االنبعاث جعل الذين (4) العرب أمجاد زهت وبه... الناس في

 عبد الدكتور ليهإ ذهب كما وليست الثورة على باعثة او ثورية انبعاثية القصيدة هذه

 دالة كذلك وجعلها مخاضها ومن الثورة من اليأس على دليال اتخذها الذي علي الرضا

 :الموت بعد الحياة تعيد انبعاثية القصيدة خاتمة ألن ؛(5) الحياة في الموت على

 ماليينا الموتى لتنشر القبور   تمخضت
 واالنصار العربي    واله محمدٌ  وه   
 فينا إلهنا إن
 و الخوالد ايامها بعودة تعود التي المشرقة القديمة الحياة خالل من الحياة إلى عاد لقد  

 على وتتغذى القديمة البذرة رحم من تنمو إنما الجديدة النبتة أن فيه شك ال مما"

                                                           

بدر شاكر السياب شاعر األناشيد والمراثي، إيليا حاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، )بال. ط(،  (1)
 .2/95) بال. ت(: 

 .2/95المصدر السابق: (2)
 .2/96السابق:  (3)
 .2/96السابق:  (4)
(، 147سات )ينظر األسطورة في شعر السياب، منشورات وزارة الثقافة والفنون، سلسلة درا  (5)

 : 1978)بال.ط(، 
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. تموت ال حية بثها التي الروح فإن مات، قد محمد كان فإن" عنها وتنبثق. (1)"اشالئها

 األمة فإن لمصالحها، واالستسالم الخنوع عبر الموت ثرتآ قد مةاأل من طائفة كانت وان

 من سينبعث الذي لمحمد(2)"جديدة والدة واالحتراق احتراقا يغدو فالموت. تموت ال حية

 واالنبعاث انبعاث في األمة" ـف الخالدة، القيم إلحياء الجديد ونضالها وثائريها االمة خالل

ً  يتعارض ً  تعارضا  ما وكل مجدداً، ينهض يقع ما فكل. الموت يجب   انه. الموت مع تاما

 العربية وللجماهير ملسو هيلع هللا ىلص لمحمد .(3)"جديدة والدة هو ميتا يحسب وما. جديد من يبعث يموت

 .ملسو هيلع هللا ىلص محمد فعل كما واالنعتاق التحرر أجل من تناضل التي واالسالمية

 وقد ات،م منذ محمد في ماتت التي األمة رؤية في رغبة" تمثل القصيدة هذه ان    

 الممتد الموت، من الطويل الزمن هذا - رؤية في ورغبة شامخة، حية جديد، من انبعثت

 عربي اول هو( أبي جد) في مات والذي بيننا، يقوم ميت، - حي اخر الى محمد موت من

 حفيد آخر هو( الصلصال ضغةالمو موته في ابنه واياي) – مات ذمن محمد في يموت

ً  ليس الموت هذا لكن. (4)"ننابي يقوم الذي الميت لهذا  كاملة حياة" بل لوجيايبا حيويا موتا

 بالمعنى أو يرزقون( ربهم عند )أحياء: اإلسالمي بالمعنى ذلك كان سواء الموتى، في

 موت في ترى تكن لم ...(وعشتار تموز: )واالنبعاث الموت فأساطير. األسطوري

 أكثر أو ةجديد حياة الحياة، درجات من ةبدرج اموت بل التام الفناء بمعنى موتا..... تموز

 امته خالل من والحياة االنبعاث دائم الرؤية بهذهملسو هيلع هللا ىلص  محمد ويكون (5)"الحياة على قدرة

 .الحية ومبادئه

                                                           

مواجهة نقدية للنماذج العليا في شعر النكسة، عبد الجبار داود البصري، بحوث ومؤتمر االدباء  (1)
 .8م:  1969 -هـ  1389مهرجان الشعر التاسع، لجنة االعالم بغداد  –العرب السابق 

 .11عربي دائم: لحضور في المغرب العربي رؤية  (2)
 .9بق: المصدر السا (3)
 .10السابق:  (4)
 .10السابق:  (5)
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 ورد ذوأخ نزاع محل يكون عظيم عمل كل أن العصور مدى على التجارب أثبتت  

 الحال وبطبيعة. وغيرها ةوالغير كالحسد دوافع عدة ذلك وراء تكمن التهم، بشتى وطعن

 اصالتها عدم اثبات محاولة هو العظيمة الخالدة االعمال في الطعنات تلك اشد يكون

 تعرضت ما وهذا اجنبياً، المؤثركون  هو بلة الطين ويزيد أخرى، أعمال على واتكائها

 .(1) الخالدة العظيمة( العربي المغرب في) قصيدة له

ً  نؤمن إننا    تماما تختلف( العربي المغرب في) السياب قصيدة مضامين نبا كامالً  ايمانا

 تحت واقعا كان انه السياب اتهم التي( الخراب األرض) اليوت. س. ت قصيدة عن

 اليوت وعودة ولمحمد لإلسالم السياب عودة ترافقت وإن فكرياً، تختلفان النهما ؛تأثيرها

 جنسيته والى الملكية ىال وعودته الجمهورية ورفضه المسيحية الى معتقداته من

 نرجح الذي لكن ،هوقرأ عنه السياب تأخر وإن األمريكية، الجنسية ورفضه البريطانية

ً  يكون أن ً  قاسما  عليها، الوعوّ  الروحية العوامل على توافرا قد االثنين إن بينهما مشتركا

 ريقةط هو واقعا يكون أن يمكن والذي بينهما التشابه أن األهم وهو ذلك من واالكبر

 متعددة أحداث الى السريعة المكثفة االشارات خالل من القصدتين في والتوظيف التوليف

 عن به تائر قد السياب يكون قد ما وهذا. فاعلة تاريخية وشخصيات متفاوتة ومواقف

 فاألخير.. اليوت. س. ت االنجليزي للشاعر( الخراب االرض) لقصيدة قراءته طريق

 حتى كثير، وغيرهم وشكسبير االلهية كوميدياه في دانتي الى الخراب ارضه في يشير

 العربي، مغربه في السياب ذلك وفعل (2)وكاتبا كتابا وثالثين خمسة تضم اشارات نجد"

                                                           

قبل  أشار د. علي عباس علوان الى استمدادها تاريخنا القومي وعد ذلك دليالً كافياً للرد على ما (1)
ً تحت تأثيرات )اليوت( الدينية  من ان شاعرنا الكبير السياب حين كتب هذه القصيدة كان واقعا

الخراب( وكذلك اختالف مضامين واهداف القصيدة عن والسياسية، وال سيما في قصيدة )األرض و
 .51: التاريخيقصيدة السياب، ينظر حول التداخل 

 .23األرض اليباب الشاعر والقصيدة: (2)
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 الى يعود ذلك في األصل كان ماربو رامزة مكثفة اشارات في كثيرة احداث الى اشار إذ

 باالقتصاد التعبير في المفرط زالتركي) على يقوم اليوت به تأثر الذي الفرنسي الشعر

 التعبير هذا  ،(1)"الشر ازهار في وخصوصا بودلير، شعر في كما األلفاظ، في المفرط

 في الصورية الحركة عليها قامت التي األسس بعض من" ناك مقتصدة بألفاظ المركز

 ثم اليوت، شعر بواكير في واضحة وظهرت باوند، عزرا دعائمها ىارس التي الشعر،

 يحتاج التركيز هذا. (2)المتأخرة والقصائد الخراب االرض في واحياء عمقا رتتطو

 .الملمحة االشارات هذه التقاط يستطيع يقظ مثقف قارئ الى الحال بطبيعة

 المغرب في)و( الخراب االرض) القصدتين بين الشعرية المضامين حيث من أما  

: أحدهما موضوعين، أو موضعين يف إال بينهما التقاء وجوه هناك أن نظن فال( العربي

 جحيمه من ابيات ستة االيطالي الشاعر" لدانتي االلهية الكوميديا)  من اقتبس اليوت أن

 المعروف، ذي خيانة مثل مسائل حول تدور االبيات هذه ذلك، الى شيرن يا دون من

 سيابال يكون فربما. (3)االخر العالم في السعير عذاب االموات، عالم من الروح عودة

 الخراب وارضه إليوت طريق عن االموات عالم الروح من عودة فكره في نظر قد

االنبعاث بعد الموت،   بإشارات، (4)اليوت قصيدة بداية فهو اآلخر أما قصيدته، في فوظفها

 :(5)بقوله

 يخرج   الشهور، أقسى يسان  ن
 يمزج   الموات، األرض   من الليل   

                                                           

 .22المصدر السابق: (1)
 .22السابق:   (2)
 .14-13. السابق: (3)
ة، وموسيقى الشعر، اليباب الشاعر والقصيد األرض. لالستزادة في حياة اليوت وشعره، ينظر: (4)

 األقالموما بعدها والنتاج الجديد ت. س اليوت،  13ت. س اليوت، ضمن كتاب )قضية الشعر الجديد(: 
 وما بعدها.  139م:  1968تشرين الثاني  -هـ  1388الجزء الثالث، شعبان  5)مجلة(، س 

 .34اليباب الشاعر والقصيدة:  األرض (5)
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 يحر    ،بالرغبة   الذكر 
 الربيع بغيث   جذور  ال خامل  
 في تبدت فإنها السنوي بعثهو لهاإل موت تتضمن التي الفدائية التضحية فكرة" وكذلك

 الخصب اله  اوزيرس تمثال ندف القصيدة ضمن حين الخراب، االرض اليوتة قصيد

 عن تتحدث السياب قصيده وكذلك (1)"يحيا لكي يموت وهو... األرض داخل والدماء

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحمد الحياه رمز خالل من جماعي بانبعاث لكنو الموت بعد الخروج

ً  ونسبيته الزمن عن( السيابواليوت،) الشاعرين مفهوم نعد أن ويمكن    مواطن من موطنا

 يعيشون ألناس المشترك المصير اساسها على ويوضح قاعدة" يستخدمه فاليوت التقائهما،

 والمكاني الزمني ومينالمفه مرونة على ويؤكد مختلفة، ومدن بالد مختلفة، عهود في

 الموت وبين وغداً، اليوم واليوم، االمس بين الفاصل الحد متعمداً  ويمح أنه حيث

 بين وصل اذ (العربي المغرب في) قصيدته في السياب فعله ما وهذا ،(2)"واألحياء

 الحاضر اي - عليه يجب لماضيها شرعيا مولودا حاضرها وعدّ  وحاضرها االمة ماضي

 والثورة الرفض شاعر إنه وحياته، وانتصاراته أمجاده على ويبقى منالز يلغي أن -

 :(4)بوحيرد جميله الى قصيدته في (3)للقوة رمزاً (ص)النبي من يجعل" الذي

 يثر  ثر  في  دو باألم 
 نبي، فقر   من قويٌ  صوتٌ 
 يضر ، لم. الصخر   ببغي الو 
 انطالق أي ،التيجان   وحطم
 العراق، في سورية، في مصر، في

                                                           

 .176في شعر السياب:  األسطورة (1)

الزمن والفضاء في االدب الحديث )مقال(: فالنتينا ايفاشيفا، ترجمة زيد نعمان ماهر الكنعاني،  (2)

 .51: 1990، 1، ع 1)مجلة(، س.  األجنبيةالثقافة 
 .24مواقف في شعر السياب:  (3)
 .1/278ديوانه، دار العودة: (4)
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 المصلوب االنسان بالمسيح فيقترن لآلخرين الطريق ينير ان اجل من يحترق امحمد إن

 االنبعاث ببشائر ليتوشح العراق هو مكاني حيز في السياب ويدخله قضيته، سبيل في

 حينما رمز الى والمعراج اإلسراءقصة  في ذكره جاء الذي البراق دم يحيل ثم والنهوض

 يقول التي "السندباد مدينة" قصيدته في وذلك (1)وطغيانهم مالحكا تسلط على داللة يراق،

 :(2)مقاطعها أحد في

 الشوارع، في الموت  
 المزارع، في والعقم  
 يموت نحب    ما وكل  
 البيوت في قيدوه الماء  
 الجفاف الجداول والهث  
 رعاف، المد  ففي اقبلوا، التتار هم  

 .الصحاف على دم وزادنا ،دمٌ  وشمسنا
 فالمساء أحرقوه تيم  الي محمد  
 الدماء وفارت ،حريق    من يضيء  
 عيون    من ،يدي    من قدمي    من

 جفون    في االل    وأحرق  
 قيدوه حراء   في النبي محمد
 سمروه حيث النهار فسمر  
 العراق   في المسي  سيصل  غدا  

 البراق   دم من الكال    ستأكل  
 ،(المزارع في العقم) والجوع ،الشوارع في الموت والبطش البؤس صور قد هأن نجدف

 ،(الجفاف الجداول ألهث) ـف( البيوت في قيدوه الماء) ألن؛(يموت تحبه ما كل) واليأس

 الذين( اقبلوا التتار هم) واذنابها الغربية الهمجية لألقوام تقدم ما كل سبب السياب ويعزو

 هذا نتائج يصور ثم. وبؤسه وشقائه بتعذيبه ويتلذذون قيمة اية وعلمه لإلنسان يحملون ال

                                                           

 24مواقف في شعر السياب:  (1)
 .468 – 1/467ديوانه، دار العودة:  (2)
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 يرسم انه ،(الصحاف على دم زادنا دم، وشمسنا رعاف، المدى ففي) الغاشم الغزو

 .احالمه وأرض الشاعر وطن في (1)الشيوعيون التتار صنعه ما هول بالكلمات

 الى ووصلت والشمس المدى عمت حتى ودمار دم الى نظره في االشياء استحالت لقد  

 محمد) ـف فدمرتهم، البشرى التاريخ في ومنقذيه ألبطاله اعرمش من اإلنسان يحمله ما

 /عيونه من يديه من قدميه، من /الدماء وفارت حريقه، من يضيء /فالمساء احرقوه اليتيم

 (.سمروه حيث النهار رمِّ فس   /قيدوه) حراء في النبي محمد

 زاوية لىع وسفره احرقه الذي االخر الجانب يحيل الصورة بهذه( امحمد) استخدامه إن

 بالرمز باستعانته الغزاة هؤالء وضع لقد والضياء والحق االنسانية اعداء اال فيها يقبع ال

 والرسول كالنبي به يليق لقب كل من النبي جرد ألنه مظلم؛ وضع امام ملسو هيلع هللا ىلصمحمد العظيم

 خالله من فاحرقوا أحرقوه اليتيم النبي فهذا الفاجعة، تصوير في يبالغ لكي باليتيم ووصفه

 ألن ؛والفقير باليتيم الرسول وصف الى يميل والسياب. االنسانية والنزعة والقومية الدين

 .الشاعر يعانيه ما وهو - والرسول الشاعر -فيه يشتركان مما النعتين هذين

 تصوير - خافية غير جرأة مع -ملسو هيلع هللا ىلص  امحمد الرسول فيصور أكثر حنقه السياب يصب  

 ً  وأحرق /عيونه من يديه، من قدميه، من الدماء ارتوف حريقه، من يضيء/فالمساء مؤلما

 يراه السياب فان الفقراء، عيون في بائسا هللا يرى الحالج كان فاذا(. جفونه في االله

ً راه ي ألنه ؛ملسو هيلع هللا ىلص محمد الرسول جفون في محترقا  فعندما جمعاء، البشرية يمثل عظيما

 حريقه وان احترق، قد كله الكون فكأن اجلها، من بعث التي مبادئه باحتراق يحترق

 .الداجي المساء ينير عظيم

                                                           

لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث، د. رجاء عيد، الناشر منشاة المعارف باإلسكندرية،  (1)
 .322: 1985مطبعة اطلس، 
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 هذا وسبب ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد االعظم الرسول شخصيةتستوحي نازك  :كةئالمال ناز  .2

 االلحاد من وشيء تشكك بمرحلة حياتها اطوار أحد في مرورها الى يعود االستيحاء

 وجعلها ة،الطمأنين دائرة من فأخرجها بالتشكك، تضبب سوداوي عالم الى االلحاد فقادها

 .(1) والخوف والتمزق بالضياع مليئة ذات على منكفئة

 إنني بل كلها، حياتي فترات في متدينة أكن لم: "تقول ألنها ؛االمر هذا تنكر ال وهي  

 هو الموت ان علي الرضا عبد الدكتور ويرجح. (2) فظيع وتشكك الحاد بفترة مررت

 بمراجعة و: "بقوله وذلك اسبابه، أهم أحد او الشاعرة حياة في والتشكك االلحاد هذا سبب

 الشاعرة قادت التي المشكالت من واحدة الموت مشكلة أن نتبين وشعرها رائهاآل فاحصة

 هي نخرة عظام الى وتحوله االنسان فناء فكرة وان.. الشباب مرحلة في العدم فكرة الى

 أن تستطع لم" عليها يطراً مس ظل فراغ لديها فتولد ،(3)"المدمر الهلع هذا الى قادتها التي

ً  باهلل االيمان الى انتهت ان بعد اال تماله  ةمزورّ  األمر أول في بدأت فقد (4)" كامال ايمانا

 إليه انست األمر نهاية في ولكنها وصوره، ومفرداته قضاياه، عن ومبتعدة الدين، عن

 .يالشعر(5) "التصوف قمة تسمى فيه قمة الى اوت أن بعد المالذ، فيه ورأت

 وظلت الموت، لقضية اهتمت اذ المالئكة، شعر في كبيرة مساحة يحتل الموت كان لقد   

 ويمكن مضامينها، على زيادة قصائدها عنوانات على طغت حتى الفكرة تلك تالحقها

                                                           

، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد، 1نازك المالئكة دراسة ومختارات، د. عبد الرضا علي، ط  (1)

1987 :32. 
 (. 32)نقالً عن المصدر السابق:  19وثقافتي:  نازك المالئكة، لمحات من حياتي (2)
 .32.نازك المالئكة دراسة ومختارات: (3)
 .33 -32. المصدر السابق: (4)
تجربة االغتراب عند نازك المالئكة، د. عبدهللا احمد المهنا، ضمن كتاب )تذكاري نازك المالئكة  (5)

ات، اعداد وتقديم واشتراك: د. عبدهللا احمد الجامع أساتذةدراسات في الشعر والشاعرة(، بقلم نخبة من 
 .509: 1985، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، 1المهنا ط 
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 ال التي االساسية المهيمنات من واحدة المالئكة نازك نص في يؤلف الموت نإ :القول

 هذه تحتله الذي الموقع تأشير دون من النص لهذا فاعلة ديةنق قراءة بأية القيام يمكن

 التي الشعرية الرؤية مضمون تحديد في اسهمت امتدادات من بها يتصل وما الكلمة،

 .(1)النص هذا منها يتكون

 كقضية نازك على الموت فكرة سيطرة وراء تقف اسباب مجموعة هناك أن ويتضح  

 القتل والسيما القتل كثرة ومنها ذلك، تقدم كما خرة،ن عظام الى واستحالته االنسان فناء

 الكبرى االنجازات عصر كان وان عصرها الن ؛عنها ببعيد ليس كان الذي الجماعي

ً  االنحطاطات عصر فانه التجريبية العقلية العلوم في  العالميتين، الحربين عصر. ايضا

 التي ( 2)"الروحية القيم تخلخل عصر الجديد، االستعمار وعصر الضحايا، وماليين

 العوالم الى االنسان ميل تقتل التي الضاجة الصاخبة المتشظية والمدينة لةاآل سحقتها

 وتعلل. وهناك هنا الضحايا االف عن انباء يوميا تنقل االعالم فوسائل المحببة، الروحية

 الغياب" الى نازك على منه والخوف الموت سيطرة ظاهرة دخيل عبد ايمان الباحثة

 بدورها الشعور لها يتيح عام جماعي وموقف شخصي حياتي كمرفق للحياة عليالف

 .(3)"المجموع دوامة في والعيش خرباآل االكتمال الى يسعى كانسان

 فوجدت واطمئنانها، راحتها فيها تجد منافذ عن تبحث الشاعرة اخذت المرحلة هذه بعد  

 فيها يبعث االسالم بمبادئ لتمسكا ان ووجدت الدين الى فاتجهت" ذلك لها يحق الدين ان

 الدينية العوالم الى فاتجهت ،(4)" حولها من وبالعالم بنفسها الثقة اليها ويعيد التفاؤل

                                                           

 .109: 1996التشكيل الشعري الكاذب، د. ضياء خضير، دار الكرمل، عمان،  (1)
 .8الموت والحياة في شعر نازك المالئكة:  (2)
 .110المصدر السابق:  (3)
ة في شعر نازك المالئكة، تغريد موسى حاج علي البزاز، رسالة ماجستير، كلية الصورة الفني (4)

 .63م: 1997 -هـ  1418التربية، الجامعة المستنصرية، 
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 لتوجه فكان" العلوية السماوية العوالم الى الخصب بخيالها وحلقت الروحية االسالمية

 واالستقرار األمل هانفس في اسرى أن وتعالى، سبحانه باهلل وااليمان الدين نحو الشاعرة

 وقد شعرها في الحب ظاهرة برزت والتشاؤم، والخوف والقلق الشك محل والتفاؤل

 للحبيب خطابها تحول إذ السابق، الشعري نتاجها في نألفها لم جديداً  مظهراً  اتخذت

 مجاميعها في خاصة -بالقصير ليس زمنا والخيانة الغدر بصفات اتصف الذي المجهول

 العطف منهما وتطلب تناجيهما( ورسوله هللا) هما حقيقيين حبيبين الى - االولى الشعرية

؛  الخفية والعوالم والمجهول الموت من ينتابها خوف كل من التخلص و:(1)"والسلوان

 هذه ومن االطمئنان، مواقع الى توصلها طرائق عن بحثهي تف فعال احبتهما وألنها

 اصبحت الذي ملسو هيلع هللا ىلص محمد الرسول االيمان، لبهاق في قتعم أن بعد عنها تبحث التي الطرائق

 الحب عالم الى السماء نحو بها قيحل الذي الدليل فيه ورأت اليه صوفية اشتياقات تعاني

 مكان إلى الوصول الى بحاجة اصبحت ألنها ؛الموت من الخوف ونبذ والنقاء والصفاء

 .عليها يسيطر كان الذي بالقلق فيه تحس ال معنوي

 فاتخذت. (2)"صوفي واقع إلى حرفي واقع" من لالنتقال الروحية الرحلة المالئكة اختارت

 في روحيا به واالتحاد إليه الوصول وحاولت والسالم الصالة عليه االكرم الرسول

 أوحت التي وبالفكرة بقصيدتها الشاعرة عرفت وقد. (3)"للرسول صوفية زنابق" قصيدتها

 ةيبالغر القصائد من هي: "بقولها بها، كتبتها لتيا وبالحالة به مرموزا الطير باتخاذ اليها

                                                           

 .66الصورة الفنية في شعر نازك المالئكة:  (1)
سيميائية الخطاب الشعري عند الصوفية )دراسة(، د. مختار صبار، تجليات الحداثة، مجلة  (2)

م، عدد خاص بأعمال الندوة 1993، يوليو 2معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران، ع يصدرها 
 م(.1992الوطنية حول المفاهيم النقدية الحديثة )ديسمبر 

، منشورات وزارة االعالم، الجمهورية العراقية، دار 1يغير الوانه البحر، نازك المالئكة ط  (3)

 وما بعدها. 52م:  1977 -هـ  1397الحرية للطباعة، بغداد، 
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 م1974 صيف بيروت في البحر على جالسة كنت اني فكرتها أصل و الشعرية حياتي في

 رأسه، االمس و بيدي اطعمه جواري، الى وقبع الفضاء من كبير جميل طائر فهبط

 الطائر، اهذ احببت وقد. كاملة ساعة عبر جواري إلى فيجلس واجلس فيتبعني، فأسير

 وفي الكويت، الى واتجهت الحد هذا عند الموضوع وتركت أحمد اسمه أن لي وخطر

 معاصرة صيغة فيها استحدثت ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن قصيدة نظم فكرة لدي تكاملت رمضان

 غرار على للنبي مدح قصيدة العشرين القرن في ألنظم طبعا كنت فما النبوية للمدائح

 التي القصيدة هذه ولدت وهكذا الهجري، السابع قرنال في عاش الذي البوصيري بردة

 جوانب من لجانب رمز مجرد حياتي في قبل من عبر الذي الطائر هذا فيها جعلت

 .(1)"الرسول

 بكلمة فيه ابتدأت الذي ،"للرسول صوفية زنابق" المالئكة نازك قصيدة عنوان يوحي    

 انها الى ويشير األبيض بلونها قاءنال على تدل بلفظة تبدأ انها" زنابق" الطبيعة الفاظ من

 اما. قصيدتها مفردات ألغلب مادة الطبيعة الفاظ من ستتخذ – تعي ان دونمن  –

 الحب يكون معينة روحية حاالت عن تعبر القصيدة أن عن مسبق تقرير نهاف" صوفية"

       .اخرها باهلل واالتحاد اولها،

 ،(2)"معاصرة صيغة في الكريم لرسولل حب قصيدة: "بقولها قصيدتها نازك رتصدّ   

 انها بالمعاصرة قصدت انها نظنه الذي أن إال المعاصرة، مفهوم عن البحث بصدد ولسنا

 الى االشارة ارادت وكأنها بصلة، النبوي القصيد طرائق إلى تمت وال افكارها، بنات من

 .االقدمين خطا ترسم وعدم وابداعها تفردها

                                                           

ولم نعثر على  25استلهام شخصية الرسول عليه الصالة والسالم في الشعر العربي المعاصر:  (1)

 قولها هذا اال في هذه الدراسة، لذلك اثبتناه عنها. 
 .52يغير الوانه البحر:  (2)
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 :(1) تقول البحر، بلوحة قصيدتها الشاعرة ابتدأت

 زرق  البحر   ،ح    لحن   اغماء البحر  
 ،الشعر   مسترسل   طفلٌ  البحر  
 كساره،نا مقلتي  ينب للضحى
 ،رفةٌ 

 وشهقةٌ 
 جوقة   الف   ترامي    في الماء عرائ  تلهو البحر
 ضبا  من اجنحة   ينشرن غيما ، يلبسن
 ضيعتني البحر عرائ 
 العبا  فضة   في هيمانٌ  شوق   زورق  

 وصيرتني
 والسحا  الرغو فراشة  
 عادت ثم الروحية وعوالمها السماء الى والتضبب الشك من خروجها بعد الشاعرة اتجهت

 ان بعدف األخير الروحي اتجاهها قبل لها رؤيتها عن تختلف برؤية فرأتها األرض إلى

 ما الى تنظر اخذت لغايتها مدخال جعلتها التي الطبيعة صور من صورة استعرضت

 سبحانه هللا على أطلق: "تقول حبيبي، بقولها تخاطبه الذي تعالى هللا وهو الكون هذا اءور

 الشاعرة نفس الحبيب هذا مأل. (2)"للرسول صوفيه زنابق" قصيدة في كما "حبيبي "لفظ

 :(3) تقول كلها، والطبيعة البحر في تجليه ورأت

 حبيبي وج    روحي وملء
 ونجمةٌ  عذبةٌ  تسبيحةٌ 
 نسمة وبرد  
 مداه من ،البحر   النهاية من اكبر   حبيبي وج   
 الزرق، اقطاره سد

 رؤاه موج ، طيوره، يطو 

                                                           

 .53 – 52: يغير الوانه البحر(1)
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 مياه كؤو ، زناب ،: حبيبي وج   
 واحد عالمٌ  والالنهايات حبيبي وج   
 يتجزأ أو يشطر لي 
 الوج ؟ ذل    ينتهي اين: قل بحر   يا
 تبدأ؟ انت   أين   قل
 مرفأ كل ضوء   وينطفئ فيها، اضيع   بحار وج   

 ومقلتاه،
 البراءة؟ أتبد نقطة   أي وفي تنتهي؟ تر  اين  
 فيها؟ األلوان حدود   وما

 ليل  البحر منها يمتص وكيف  
 ضياءه الضحى يستعير كيف  
 ةوالوضاء الصحو بركة يا حبيبي، وج   
 واقتناه الموج   كسرة   حبيبي وج   
 شراعا   زورقا ، ،اشعة  
 .سماءه يرتدي ملونا ، أفقا يحضن  

 من أكبر فوجهه شيء كل في ويدخل شيء كل يمأل - هللا اي - حبيبها الشاعرة رأت دلق

 .واحد عالم والالنهايات فهو حد يحده وال والمياه والكؤوس الزنابق وهو البحر نهاية ال

ً  يحمل المتكامل الحبيب لهذا مفتاح عن تبحث ذلك بعد ازكن أخذت  تعالى هللا كما حبا

 :(1) بقولها وذلك

 قلبي وكان قلبي، وكان
 المرايا خصبة استغراقة عبر يسب 
 ح  حلم في وتي ، غيبوبة موج في

 هد  مروج في مضيع
 بحثا ، البحور ل  يجو 
 حبيبي قل  في ما في  ناصع لؤلؤ عن
 خفايا ومن عطور، من السر، أل  من
 الهبو  دافع نغم من

                                                           

 .56- 55يغير الوانه البحر:  (1)
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 الجنو  ري  وتنسا  في  النبع يتمتم
 السماوي، الحبيب الى يوصلها الذي االرضي الدليل عن بحثاو النتظارها بذلك قدمت

 واألرض السماء بين ليس وكذلك السماء الى الدليل محمد واألرض: السماء بين والرابط

 :(1)تقول الطير، إال

 منايا من البحر اترع البحر   على كنت  
 قربي وحط   جميلٌ  طائرٌ  وجاءني
 قلبي وامتص  
 السكينة لهفتي على ص   
 هدبي ورش  
 ليونة   ،رقة   ،براءة  
 زبرجد يا طائري، يا وقلت  
 لين ؟ اعطا    نجم   اي ،اقبلت   اين   من
 ياسمينة عطر   يا ،البرتقال   نكهة   يا
 احمد: قال الحلو؟ اسم    ما

 عوالم من روحية رحلة ورحلتها ملسو هيلع هللا ىلص محمد الرسول الى بالطير المالئكة الشاعرة رمزت

 الرموز من والطير ،االطمئنان فيها تجد ان حاولت التي الفياضة الروح عوالم الى جامدة

 الطير رمز في ما يخفى وال (2)"للروح أو االنسانية للنفس بالطير الرمز" ويشير القديمة،

 احمد الطير وذلك ،(3)" أخرى جهة من وعرفان جهة من وتحرر انطالق مضامين من

 راحت الذي أحمد اسم من ممتدال ورنوال االسراء، أريج القرآن، طعم جناحيه بين يحمل

 :(4)تقول عندها، القدر كليلة به لقاءها نال بلهفة، تتوسله الشاعرة

 االسراء، أري  من الجو وامتأل
 القرآن، طعم

                                                           

 .57 -56المصدر السابق:  (1)
 . 5370عطار نامه او كتاب فريد الدين العطار النيسابوري وكتابه " منطق الطير"  (2)
 (.34)الهامش المرقم  31: 1االسرا الى المقام االسرى، ابن عربي، تحقيق د. سعاد الحكيم، ط  (3)
 .57يغير الوانه البحر:  (4)
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 ضوء البحر ةاغماء فوق وامتد
 احمد اسم من

 احمد احمد،: اتوسل لهف  في وقلت
 مفتت، نجم   غبار   تتساقط ال هللا، ناشدت   
 يتبدد الدجى يف عابدة   حلم  

 ومعبد شمعٌ  وريش    قدري ليلة   عينا   
 احمد احمد،: اسم   اعذ    طائري يا واسم   

 واللتين الحياة مصدري أصبحتا اللتين احمد عيني خالل من كله الكون ترى اخذت ثم

 الطيبة النكهة وان. بعطوره الدنيا يمأل الذي والزهر الورود فينبت الوجود يباب تسقيان

 وصلت الذي - أحمد عيون - عيونه من ليشع المقدسة التربة وعطر حببالم والطعم

ً  به االتحاد الى الشاعرة  دروبها في الضياء وكان ضوئه من سقاها الذي فهو. روحيا

 :(1) تقول بجناحيه، أحمد الطائر احتواها فقد االلهية، والتسبيحة

 بحرا   عيناه   كانت احمدٌ 
 را  عط تنشر   كانت الوجود   ببا    تسقي
 واقحوان شذر مرج الصخر   في تنبت  
 نهرا   تسيل  
 زعفران من
 جبين  الى الدوالي تنتمي يانعا   كان قد احمدٌ 
 عيون    وفي
 طين  وعطر   نهري، وطعم   ارضي، نكهة  
 لحني اهدا  ونمى بي، الذ   قد احمدٌ 
 الحنان راعش   ول    في
 يسقان ضوئ  من احمدٌ 
 يرمضان في والشمع   البخور كان احمدٌ 
 األغاني صوفية   وكان   ،فجر   انبالج   كان   احمدٌ 
 رماني تسبيحة   مروج   في واحمدٌ 
ال  بعثراني جناحي    ك 
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ال  لملماني جناحي    ك 
 ومن العميقة ذكرياتها وعن القران وعن احمد عن االبتعاد ظالم تعيش الشاعرة كانت لقد

 :(1) تقول مد،اح طلوع مصدر عن باحثة( من) الحرف تكرر راحت ولذلك الطبيعة

 احمد جاء   الضوء   أبد من
 احمد هل   والعصافير   العطر   غابة   من
 احمد شع والصوم، الترتيل عبر القران، عطور   عبر
 ذكرياتي اعماق من
 المختبئات سنواتي من
 واللوز الخشخاش عطور من السرو، شجر في
 أحمد وج 
 وجناح الفجر طائر أحمد،: اي تهوعدّ  ،(يا) بالحرف متكررة نداءات تناديه اخذت ثم

 ونادته األغلب، على نازك عمر وهو الزمن اي الرابع وبعدها وحياتها البيض الزنابق

 الصمت طائر فيه رأت لقد. الذات برودة من واالنفالت والعمق واللون المشمش بطلعة

 العلية الذات الى الصعود وهو ذلك من أكثر هو لما تمهد بذلك كانت لكنها. والضوء

 .أحمد ألنه ذلك، من وأكثر والخصب الجمال فيه تأور ذلك فيه فرأت

 في الوجد وسكرة رمضانها فهو ذكرت، ما كل من أكثر يتحمل عندها أحمد اسم إن 

 :(2) تقولو ومستقبلها، ماضيها حتى شيء كل عندها يمثل أصبح ولقد صالتها،

 ،الفجر   طائر   يا
 البيض الزناب    جناح   يا
 حياتي يا
 الموس د الرابع بعدي يا
 أغنياتي في
 المورد المشمش طلعة   يا
 كلماتي في عمري، نهر عبر زمني، في

                                                           

 .60: يغير الوانه البحر (1)
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 :احمدٌ  ،احمدٌ 
 انفالتي يا ،السر   وجنة   يا ،عم    يا ،لون   اي

 جسدي، من
 سالسلي، من
 ذاتي ثلوج   من
 امنياتي اقفال   كل من
 معبد شمعدان يا الجميل، والغموض الصمت طائر يا
 ود،والصع المد  انت
 والخص  الجمال   انت
 أحمد أنت
 صالتي في الوجد سكرة   يا رمضاني، يا
 اتي كل يا ،ماض   كل يا عمري، حصاد   يا وردتي، يا

 فأحمد السماء، والى هللا الى طريق عن تبحث ألنها؛ ذلك من اكبر الشاعرة بغية ولكن

 :(1) تقول جهاتها، كل من للشاعرة يطلع الذي هؤوضو هللا طائر

 ربي ونحو سمائي نحو احيجن ويا
 وعشبي ظلتي يا الوجود، شفاه في هللا قطرة يا

 شفتيا على من صوفية تسابي  انقر
 قلبي صحن في وخضرا بيضا قرائين بعثر
 سبحاني يا
 اغنيتي صوم   يا
 طريا   سنبال   ويا
 الفجر غس  في المتصوف   حرقة   أنا إني
 احمدٌ  ،احمدٌ 
 ربي طائر اال انت   هل
 سحبي لين يا ،صيفي ثل    يا
 جهاتي كل من لي يطلع   وج    ضوء   يا

 وغربي شرقي
 ودر  تعريشة كل من جنوبي، ومن شمالي، ومن
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 نبيا   وج  أحمد، يطلع احمد، يطلع
 المحيا الشمالية واألنجم بالغناء ملفعا  
 فهي ،ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول االندماج الى الوصول إلى ومشتاقة متعطشة المالئكة نازك دامت وما

 :(1)تقول للمطر، متلهفال كالزرع

 آذار امطار مثل صافيا يا احمد
 الرحيم الموسم أول ثل  يا
 النجوم اعين في االهدا  رفيف مثل
 االبدية شاطئ   يا احمدٌ 
 ليلكية ،الصمت   روحية   سماء   عبر

 الغيوم صوفية   تشر   
 المجدلية عطش   يا ،بالضبا    العبا   يا
 العريض بمعناه التصوف ذلك كان إن حتى يةالصوف اشتياقاتها عن الشاعرة عبرت لقد

 التي المجدلية مريم هي: "(2) الشاعرة عنها تقول فالمجدلية، المسيحي، التراث من والعام

 ليرموها الناس تجمع وقد خاطئة امرأة حياتها اول وكانت االنجيل في ذكرها ورد

 (.بحجر فليرمها طيئةخ بال منكم كان من: )قائال السالم عليه المسيح فردعهم باألحجار،

 خطايا له أن الى حجراً  حمل من كل انتبه ما فسرعان األثر عميقة هذه كلمته كانت وقد  

 ً  مريم بن عيسى النبي الرسول من الموقف هذا ادى وقد. المجدلية رجم من تمنعه وذنوبا

 قديسة اصبحت حتى وزهدت واوزارها خطاياها عن عميقة توبة تابت المجدلية ان الى

 القديسة المجدلية الى اشير إنما( للرسول صوفية زنابق) قصيدتي في انني... تصوفةوم

 الرمز مزجها في السبب يكون أن نستبعد وال ،"توبتها بعد سبحانه هللا الى عطشها في

 بين كبير شبه وجود هو ملسو هيلع هللا ىلص االكرم للرسول العصرية قصيدتها في( المجدلية) المسيحي
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 بالمقدسات كفرت وربما شكت انها :نقول نكاد حقبةب شاعرةال مرت إذ والشاعرة المجدلية

 .بنا مر كما المجدلية، حال وهذا وتابت، اهتدت ثم جميعا

 االتحاد وهو إليه لتصل مقصود هدف نحو النامية قصيدتها في الشاعرة وتستمر   

 بأحمد فتتحد والسالم، والطمأنينة األمان الى خالله من لتصل ملسو هيلع هللا ىلص محمد بالرسول

 كله أصبح الذي والكون والطبيعة والوجود الحياة يمثالن معا انهما وترى ص،المخل

 :(1) تقول محمداً،

 احمد احمد،
 معبد جو... البحر الطبيعة، وانت، أنا

 تتوقد المرتقى خاطر في نذر شمع 
 المورد حلمنا في وهللا
 عسجد شبا 
 عسجد شبا 
 في أصبحا ان بعد عنه انفصلت وكأنها نداءات بعدة احمد فتخاطب واعية تعود ولكنها

 :(2) تقول روحياً، واحدا نظرها

 مقلتين توق يا احمدٌ 
 مضيئتين
 خاشعتين
 مملوءتين والعم    بالسر  
 المؤذن بحة يا ورد، يا هللا، قيثارة من وترا   يا
 مؤمن جبين ند  للسجود أثرا   يا
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 وصخوره ماءال وعرائس وهديره البحر معشوقان ويصحبها ثانية به لتتحد تعود ثم

 يعشقهما فالليل. للعبادة ونشوة وقرابين نذوراً  - واحمد الشاعرة - المعشوقان ويصبح

 :(1) تقول هللا، محبة إال يأمالنه شيء من يتبق ولم اقدامهما يلثم والبحر تسبيحة وهما

 وأحمد انا
 وأحمد انا

 تتنهد تسبيحة ورجع ليل سكون  
 والهدير البحر   يحبنا
 أغنيتينا غازلوت موجة   تعشقنا
 والصخور الماء عرائ   
 نذور نحن المصلى، في قرابين نحن  
 وأحمد أنا

 تتعبد قديسة   نشوة
 سطور خلفها ممحوة ح    سطور  
 عبور وال مديدٌ  نهرٌ 
 وأحمد أنا

 يسهر الليل يحبنا
 اعيننا يشتاق  

 يتهجد وبأسمائنا
 اتجاه يحملنا البحر أقدامنا يلثم  
 اتجاه، بعد
 إلهي يا انت احببتنا انت   لو أواه
 والمغفرة كالموعد المحبوبة والمادية الروحية االشياء كل للشاعرة( احمد) مثل لقد

 كل فاتح انه ذلك من واكثر والبهجة واالمان والدليل منقذال اصبح اذ. وغيرها والصالة

 موت دونه - كله الكون اي - فالبحر المحبة، وانه الشاعرة ملهم وانه المقفلة األبواب

 :(2) تقول وغربة،

                                                           

 .69 – 68: السابق(1)
 .71 – 70: يغير الوانه البحر (2)
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 صالة أحمد ومقلتا
 مغفرةٌ 
 موعدٌ 
 بسملةٌ 
 حياتي من والحزن الخوف، يجرف جناح   
 المسدلة استاري يزي   
 مقفلة بوابة كل عمري في يفت   

 سنبلة ،ركعة   ،غيبوبة   ،فجر   اذان شعرا ، للوجود   يمنحني
 صالتي فوق تقطر هللا زنبقة احمد
 تنهداتي في مذوبا   عطرا   تنقط
 محبة فكر، وعيي شواطئ فوق حمدٌ ا

 وغربة موت مقلتي  دون من والبحر
 ليال، جرف العمر   دون    من
 رطبة سوداء، الخطايا، مثل
 توبة احمدٌ 
 توبة احمدٌ 
 المقدسة بالعوالم واالتصال بصلة الخطيئة إلى يمت ما كل عن االنفصال يمثل احمد

 .توبة ألنه االلهية، الروحية

 ـب موصولة بقيت انها فيه اكدت الذي المقطع في قصيدتها هايةن الى الشاعرة تصل  

 الذي المتصوفة عند المعروف االلهي والمد والسماء والبحر للحب يغنيان وظال ،(احمد)

 :(1) تقول هللا، من الغناء يستلهم صامتا واحدا واألعالي هما وأصبحا جاءهما

 الصباح في الطير   وطارت
 والرياح الغيم في تلع  جميعا   طارت
 انتهاء بال بحر فوق الضوء وتنقر
 قربي ظل   احمد، يطر ولم

 بالضياء مبقعة سح ٌ  وظللتنا
 نغني كنا

                                                           

  - 71يغير الوانه البحر:  (1)
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 للسماء   ،للبحر   ،للح   
 شاردين شراعين كنا

 مضيعين
 لحن   غا    في

 والالنهاية والمرافئ الشم  غنائنا في تكسرت
 حكاية مد  في اشواقنا كل ضحكاتنا، كل تكسرت
 جاء والمد  
 يتكسر اقدامنا، يلثم  
 احمد ،احمدٌ 
 عاليواأل ،وانت   انا ،نحن  
 وصمتٌ  ليلٌ 
 .غناء روحنا في وهللا
 بعض بقيت وان عصرية صيغة عبر الخالد بأحمد باندماجها الخلود الى وصلت وهكذا

 هانا اال قصيدتها على مسيطرة كذلك ونوره الكائنات على احمد كفضل التقليدية المعاني

 واضحة بصلة النبوي المديح قائطر إلى تمت وال عصرها تالئم رةبصو عنه عبرت

 .المعالم

. مقاطع ستة من المكونة قصيدته: يوظف شاذل الشخصية المحمدية في طاقه شاذل .3

 ..التاريخ من دهر بعد: "بقوله لها بتمهيد فيبدأها ،"وغرباء ضائعون" ـب والمعنونة اناشيد

 هذه وكانت.. الغيب يقرأ الذي" سطيح" خيمة أمام باءغر وثالثة الضائعين منوج ف التقى

 .(1)"..القصيدة

 الضائعين، هؤالء وحيرة هموم عن التعبير يريد الشاعر أن البداية هذه من والظاهر   

 ويريد ،(الضائعين من فوج) منهم مجموعة طريق عن شك، بال أمته ابناء بهم يريد وهو

 عن يبحثون جميعا فهم ولذا العصور عبر ربةالغ اكتسبت منهم اصيلة نماذج بالغرباء

                                                           

شاذل طاقة، المجموعة الشعرية الكاملة، جمع واعداد سعد البزاز، منشورات وزارة االعالم، (1)
 .340م:  1977الجمهورية العراقية، دار الحرية للطباعة، بغداد، 
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 هذه شأن ومن الغيب، يقرأ الذي سطيح خيمة الى بهم جاء ما وهذا ،أو كهانة ةءنبو

 - أ - المقطع ففي. المستقبل على وتطمئنهم الخالص عن تخبرهم ان أو الكهانة النبوءة

 :(1) الضائعين لسان على الشاعر يتحدث

 -أ-
 الضائعون

 جينا،    التي صحاري من
 بسينا، بئر في التاريخ   نصل   
 ..الترابا نستاف و.. المل  نشر 
 ..الذبابا ونصطاد: الطير نخن   
 جائعينا ونغني
 المتخمينا للكبار  
 "ليلة ألف" من قصة  
 أميرة   عن
 بذل  نهديها تكشف   نذرت
 السندباد" اتاها ان"

 نهل  الح    شرا    من وسقاها
 البالد ابعاد تذرع   ومضت

 المراد هللا أل  ست
 الصالحينا األولياء   وتزور  

 السندباد" آن غير"
 ...يجئها لم

 وبقينا،
 قرونا، األساطير   ونجتر   الري    نأكل  

 ضائعينا اغبياء
 السندباد   انتظار   في كاألميرة

 الصحراء من القادمين الضائعين من فوج عن يتحدث جماعيا صوتا" المقطع هذا في نرى

 ملح سوى ظمأهم يروي ما يجدون وال الترابية والعواصف رالهجي يواجهون وهم

                                                           

 .342 – 340: شاذل طاقة(1) 
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 أبطال من ببطلة أنفسهم شبهوا وقد متنفذة منغمة متخمة أخرى طبقة مقابل في الصحراء

 النذور وتقدم الصالحين االولياء وتزور البالد أبعاد تذرع كانت( وليلة ليلة ألف) حكايات

 .(1)"السندباد احالمها فارس انتظار في

 نشرب)و( صحارى)و( سينا)أقواله: من الضائعين هؤالء الى نهتدى أن ستطيعون   

 الذي المسرح أن على تدل التي ،(الصالحين األولياء) و( السندباد)و( ليلة الف) و( الملح

 العروبة طبقات بين الشاسع البون حيث العربي الواقع مسرح" هو كهذه أحداث فيه تدور

 في السلطة على المتربعة الحاكمة الفئات وبين صنعهوت التاريخ صنعت التي الكادحة

 المرهقة وباألميرة الضائعين بفوج الكادحة - الطبقات تشبيه في الشاعر صدق وقد. حينه

 .(2)..النفائس و بالهدايا محمالً  سيعود الذي سندبادها عن تبحث التي

 والجوع الجدب نم وخوفهم وضياعهم وشكواهم الغرباء حيرة فنجد الثاني المقطع في اما

 :(3)يقول الخوف، و

- - 
  ..سطيح  

 ..والغرباء
 سطي  يا.. سطي 

 مسلول رجل من نطفة   يا
 الغول انثى رحم   في

 الوبيال همنا نشكو جئنا   
 الري    سطور   فاقرأ

 والمجهوال المصير   لنا واكشف
 سطي  يا.. سطي 

                                                           

لجبار داوود البصري، الجمهورية، الملف ضائعون وغرباء قصيدة ملحمية لشاذل طاقة، عبد ا (1)
 .10م:  1979تشرين األول  -األربعاء  24الخاص )شاذل طاقة شاعراً وانساناً(، 

 .10ضائعون وغرباء قصيدة ملحمية لشاذل طاقة:  (2)
 .345 – 343شاذل طاقة المجموعة الشعرية الكاملة:  (3)
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 األغرا  ضيوف    هنا نحن  
 السحا  سمائنا في يكذ   
 .الضبا    و والبرق  
 مطر بلها ما التي المرابع   على
 قمر اظلها وال.. يوما  
 سطي  يا.. سطي 
 الري ؟ تقول   ماذا
 مدلجين التي    قفار في ضائعين عن

 غسلين ؤهمام و.. الحصى من طعامهم
 الصقر يأكل الرجال   جماجم   ومن

 والحجر الرمال   وتشر   
 القدر فيرسم
 الذبي  و للقران لوحتين افجع  
 شجر وال ماء ال.. عمياء احة  و في

 سطي  يا.. سطي 
 الري ؟ تقول ماذا
( والذبيح القربان) قضية ألن ؛وتلميحاته بإشاراته االحداث تلك مسرح الشاعر اكد     
 بقوله الذبح رؤيا حادثة و السالم عليهما الخليل ابراهيم بن اسماعيل قصة الى تشير
ني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى )فلما بلغ معه السعي قال يا بني ا:تعالى

قال يا ابِت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء هللا من الصابرين( )1(، ويؤكد  الشطر الذي 

 فقول القرى، أم مكة آنذاك وعاصمتها العربية، الجزيرة ـــــــوه المكان أن هذا يلي
 شاذل: "في واحة عمياء ال ماء والشجر"، يذكرنا بقوله تعالى: )واد غير ذي ذرع()2(.

 يخبئه عما يسألونه العراف سطيح وبين الغرباء بين حوارا" المتقدم المقطع هذا في نجد  

 يعيشون فهم به، ينوؤون الذي همهم له ويشكون ينتظرهم الذي والمصير لهم المستقبل

 ب،والضبا البرق يتجاهلوا ان يستطيعون ال ولكنهم السحاب يمطرها لم قاحلة صحراء في

 هذه في والذبائح القرابين صور أفجع يقدمون وهم أنفسهم ويصورون لهم يترامى الذي

                                                           

 .102الصافات:  (1)
 .37إبراهيم:  (2)
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 اولهم، عنترة اتخذ وقد الغرباء، في يفصل الشاعر اخذ بعدها .(1)..."العمياء االرض

 :(2) بقوله

 - ج-
 * عنترة.. العبد

 - األول   الغريب
 يدي   يحز   القيد  
ب   ... عبل   يا  لي غلٌ  وح 

 غدي ان  ك ان ويلي
، مثلوم   فسيفي. كاألم     النصل 
 ".الموت   دالل  " وحصاني

 صمت   في يقضي الساحة   في
 الفرسانا يباهي وابو   

 العبد   عنترة بشجاعة  
 فرحانا ويغني  
 اقرانا ويفاخر  
 والمجد   بالعزة  
 والسيف.. وحصاني.. وأنا

 عبيد وابو 
 .عبيد عبل، يا

 البطولة يمثل الذي الجاهلي الشاعر سي،العب عنترة لسان على المقطع هذا وضعف

 ما كل الى يرمز دام وما. العبودية على والثورة الحرية طريق في والسير والشجاعة

 الحرية معنى ليعمق سيرته في إسهاب دون من للغرباء أوال مثاالً  اختاره الشاعر فان تقدم

 تكبل التي القيود كل الى ترمز ومستعبدين ءغربا وسيفه وحصانه عنترة فعودة المفقودة،

 قيود برمزه الشاعر كسر لقد. تستعبدهم التي الجهات اسماء تعددت مهما العربي االنسان

 .أشكالها بكل العبودية يمقتون المعاصرين العرب فرسان كل خالله ومن فعنترة العبودية،

                                                           

 .10رباء: ضائعون وغ (1)
 .347 – 346شاذل طاقة، المجموعة الشعرية الكاملة:  (2)
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 هي، الغيب، يقرأ الذي سطيح خيمة أمام الواقفين طاقه، شاذل غرباء من الثاني والغريب

 عرفت التي المملوءة، االصيلة العربية المرأة تمثل التي المخضرمة، الشاعرة الخنساء،

 ؛اخيها بأمر تهتم تعد لم شاذل شعر في ولكنها صخر، اخيها على المرير وبكائها بنوحها

 فاصبح مستضعف او شهيد او شريد بين والماليين يموت، صخر والف تضيع، امتها ألن

 :(1)يقول جديد، حزن عليها وحل ،لألمة الخنساء حزن

 ..الخنساء  
 الغربية   الثاكلة  
 الدموع عيون   جفت الثكل   من دهر   بعد
 القرون، ري    ذرت   .. موتاي   قبر ىحوام  
 الحزين النشيد   ان غير  
 .الثاكلة يسعف   يعد لم

 الضلوع ملء   كان الذي والرثاء  
 لةفالقا زحمة   في ضاع  
 صريع طفل   مثل
 طريد جيش   اقدام تحت
 الف الف  .. قضى صخر   ألف  
 جديد قبرٌ  األرض   من شبر كل   ففي

 امتي من والماليين  
 شريد او مستضعف   بين
 شهيد او
 القصيد دموع   وجفت شعري مات  

 قصتي وانتهت
 الجديد حزني حل   أن منذ

                                                           

 .349 – 348شاذل طاقة، المجموعة الشعرية الكاملة:  (1)
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 امة اصاب فالخطب ساتها،اوم الجماعة عذاب في تذوب الفرد مأساة ان الى ترمز إنها

 األكبر العذاب أمام قيمة بذي ليس فعذابها. الكبار المصائب برؤية تهون مصيبةوال

 .وقعت التي الجسام والمصائب

 والصفاء، العذرية يمثل الذي الملوح، بن قيس العاشق، الشاعر هو الثالث والغريب

   :(1) يقول الممسوخة، القيم مستنكراً  لسانه على الشاعر يتحدث الذي

 -ه-

 المجنون  
 آخر ب  غري
 حجازي  اغنية   الليل  
 المجانين   حادي بها يشدو

 اغنية   أطالل   وقصائدي
 وتبكيني... ابكيها.. التي    في

 احبابي وديار  
 جنونية ري ٌ  بها عبثت
 الغا    جنة   فتطل   ... تعوي
 وأصحابي أهلي والدجى.. قفرٌ  والبيد  

،  أسطورة ليالي، يا وهوا  
 المجانين   عمر   بها يقضي
 بأنخا    تسقى ةخمر او
 مجدوره عمياء   حانة   في

 الماليين   بأحالم   ضجت
 وجوا    ضليل   كل من

 أحبابي بيداء   بهم زحمت
 بريئان   ..  هنا.. وانت   وانا
 غريبان  .. الدنيا هذه في

                                                           

 .351 – 350المصدر السابق:  (1)
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 يتساقون الذين الشعب ابناء من الماليين بين ضائعا المجنون" صار الطريقة وبهذه

 .(1)"رةمجدو عمياء حانة في األنخاب

 بنيت قد القصيدة كانت التي سطيح نبوءة الى بحاجة المتقدمة المقاطع تكون وهكذا 

 والعبودية، الجماعي والقتل والغربة واالضطهاد كله الضياع وجسدت جميعها، عليها

 يقول تقدم، ما بقيمة تكون أن يؤمل التي سطيحأو كهانة  نبوءة بانتظار الغرباء ويبقى

(2): 

 خاتمة

 -و-
 ..سطيح وءةنب

 والزمان.. تخطيء ال الري   
 واالنسان واالرض  .. ينتهي ال
 توأمان العذراء   الجزيرة   هذه في

 أخوتي يا...نبوءتي
 نيسان في كالغيث  .. جميلةٌ .. قصيرةٌ 
 قصتي تحكي والري   
 ..فانصتوا
 والنساء الرجال   وبشروا
كبان وحدثوا  :الر 

 الصباح مع الب شر  جاءت قد
 .حالريا تحملها
 ...الصحراء بها وتجتاز. المفازات   من

 :بعيد والصد : قالت الري   
 جديد محمدٌ  امرأة   كل رحم   في

 الحياة يبعث  .. الثاكالت   دمع   يمس   
 :الشفاه في البسمة   فتومض  

                                                           

 .11ضائعون وغرباء قصيدة ملحمية لشاذل طاقة:  (1)
 .354 – 352شاذل طاقة، المجموعة الشعرية الكاملة:  (2)
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 والنساء الرجال   فبشروا
 ...الركبان وحدثوا

ً  جواً  القصيدة الشاعر اعطى  المقاومة على رةوالقد والتجدد باالستمرارية مشحونا

 بل كذلك، الجماهير خاللهم ومن حيرتهم في والضائعين الغرباء يترك فلم واالنتصار،

 الذي التغير تصوير في شاذل قوف وقد" للنبوءة المتضمنة بخاتمته القصيدة كفتيّ  عادل

 القصيدة فيها كتب التي المرحلة في العربي وشخصية قديما العربي شخصية بين حصل

 واالنتماء والوفاء والشجاعة البطولة قيم فيها مسخت وتزوير زيف رحلةم كانت حيث

 الغيب صحف قرأ الذي العراف سطيح لسان على البشارة وتجيء... والعذرية والبراءة

 .(1) العربي النضالي الواقع معطيات ضوء في

ً  متجدداً  ملسو هيلع هللا ىلص محمدا النبي طاقة شاذل يرى    الطالئع ضمائر في ومستمراً  وحيا

 االخرين هموم وحمل واللقاء الحرية في هافكار حمل من وكل تنتهي، ال ووالدته لفة،المخت

 واالستبداد الظلم بوجه يقف والذي الثاكالت، دمع يمسح الذيملسو هيلع هللا ىلص  لمحمد استمرار هفإن

 كل موفق والشاعر الشفاه، على البسمة وصانع الحياة، باعث فهو الموت، يمثل الذي

 من ليس إذ مناسب، بنعت يصفها لم المرأة ترك انه لوال قصيدته خاتمة في التوفيق

 ذلك وغير الساقطة حتى( جديد محمد امرأة كل رحم في) يكون أن المقبول وال المعقول

 .المختلفة نعوتها من

 الريح وهو مصدرها من نعرف ان ستطيعن التي الريح بها جاءت التي سطيح نبوءة إن  

 ولكن الريح، بمفهوم يرتبط الذي والدمار والرعب الخوف الى - الريح اي - ترمز ال انها

 .الثورة اي. (2)"المغيرة للقوة رمزا" اصبحت القصيدة في الريح

                                                           

 .11رباء: ضائعون وغ (1)
 .165دير المالك:  (2)
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 فعنترة  الخالص؟ يتم كيف: السؤال وظل غامضة، الخمسة القصيدة مقاطع ظلت  

 واللقاء الحزانى والصابرون األحرار: األمة هذه في يمنأقا ثالثة والمجنون والخنساء

 في اال االشكاليات حل الشاعر يقدم فلم هؤالء قصة عن يبحث القارئ وظل. عذريال

 وهنا. المتجددة واألمة الجديد واالسالم الجديد محمد يد على الحل حيث األخير المقطع

 ألحزان ونهاية المسلم، العربي فقدها التي الحرية اشكال حل: الثالثة اإلشكاالت حل يكمن

 وقدملسو هيلع هللا ىلص  محمد رؤية تبدو وهكذا. وللطهارة وللنقاء للصفاء مجيدوت والصابرين، الثكالى

 وينقد االحزان ويغير األوضاع سيقلب الذي المفجر كانه و للمستقبل" رمزا الشاعر جعله

 .واالطهار والصابرين األحرار

 أكثر... القومية قضية أصبحت( "محمد) األول ومنقذها األمة أمل الى الرجوع وبعد  

 وواثقا بالصباح مبشرا فكان الثوري، والتفاؤل واألمل الثقة زمن بتدأوا وعمقا وضوحا

 تشرين ردة بعد.. واالنهيار والتراجع العتمة فترات أقسى في األفضل العربي بالغد

 ،( 1)("1967) حزيران من الخامس وهزيمة( 1963) العراقي القطر في السوداء

 .نذاكآ األمة على خيمت التي السوداوية والرؤية

 على والمسيحية االسالمية المقدسات يستوحي ،(2).."انتهينا.. تقولي ال" قصيدته وفي  

 واول الحرمين ثالث القدس، عن يتحدث فهو القداسة، صفة انشاء يروم ألنه ؛واحد صعيد

 فيستنهض األرض، تلك في العربية للمآسي لوحة ويرسم ،احتاللها ويستنكر القبلتين

 هالة، من الجمع هذا يلف وما االيوبي الدين وصالح راءالعذ ومريم ملسو هيلع هللا ىلص محمدا الرسول

 باألمة ألمت التي النكسة بعد محمد نحو الماضي الى برؤيته ويمد ويستلهم فيستدعي

                                                           

 .531، سعد البزاز، ضمن المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر: واإلنجازات… شاذل طاقة السيرة (1)
 .312- 309شاذل طاقة المجموعة الشعرية الكاملة:  (2)
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 وسيناء الجوالن فيها ضاعت التي والكارثة 1967 حزيران من الخامس بعد العربية

 :يقول الغربية، والضفة

 ...فينا سيناء   الى الطري    انتهى: تقولي ال
 ..انتهينا: تقولي وال
 ...العار   من س قينا بما أدر  نحن

 ...علينا أ دير   بما وأدر 
 ..وحزانى.. أشواقنا وثكالى
 ...شفتينا في المزمار   نغمات  
، يا.. أن ا غير  ..قلوبنا نحتنا الصخر   أضلع   من انت 
 ..وب ن ينا

،  فان ا عم ، بنت   يا ولت قري 
 ..وفينا ام ن خن ولم.. سقطنا ما

بلى العذراء   والرمال    ..ح 
 ..سقينا قد   التي اغراسنا سينين   في
، على المل    ص    من  مريم؟ جرح  
؟ األحزان   ن بال   قلب    في فجر   من  األسود 
 عذراء يا ربيع    اغتال   ومن

 ..أحمد.. فليغض .. فليغض 
  والقب.. مريم ولتحزن
، على ولتب    ، يا شهدائ    ..العذراء قد  
 .. الكعب استار   ولتسدل
، ولتنشف،  زمزم يا بئر  
عب د.. كنائسنا اجرا    ولترقص  والم 
 ..المسجد   وقبا   .. مآذن نا لل ولتصعد
  مرثي بالل   صوت   وليصدح
 المذبوح العربي   للطفل  

 االجرا    كل ولترقص
 .العربية األشالء   فوق  

 ويعامل بخاصة، واالسالمي عموماً، العربي التاريخ في القوة مواطن عن يبحث انه

 كما لغيرها الخلود يكتب لم التي وقضيته بفكره حي وهو حي، كأنهملسو هيلع هللا ىلص  محمد الرسول
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 وبيتها فلسطين األرض تلك في النصرانية الديانة في كما أحمد اسم ويختار. لها كتب

 على حكاية وذلك ،(1)..(احمد اسمه بعدي من يأتي برسول مبشراً : )..تعالى قال المقدس،

 .السالم عليه عيسى لسان

 تكسر أن يجب امة ولكنها ،تهبحيا حية امة طاقه شاذل قصيدة في يمثل ملسو هيلع هللا ىلص محمداً  ان  

 التي المقدسة، األرض تلك الى به أسرى الذي نبيها، كغضب غاضبة امة وتكون سكينتها

 رأى التي المؤلمة للوقائع والكعبة.. أحمد فليغضب الصالة، في شطرها وجهه يوجه

 .الحق استباحت انها شاذل

 وعمقاً، أصالة الرمز لهذا ألن ولكن اعتباطاً، يأت لم محمدا) الرمز الشاعر اختيار إن

ً  تعبيرا اال رمزا( "احمد) شاذل اختيار يكن فلم  التاريخي، - السياسي وعيه عن مكثفا

 هرلجو رمز إنه.. ، تقليديا دينيا رمزا ليس فأحمد الروحية، تجربته نسيج في المتداخل

 الطريقة وبهذه. (2)."والحق العدل، عن اإلسالم مفاهيم توضيح خير توضحه الذي اإلسالم

 تتساوق" وهكذا معاصرة، بطريقة التراث خالل من آماله عن عبر قد الشاعر يكون

 الحياة مؤثرات مع لتتجانس الزمن حركة عبر الحديث الشاعر ذاكرة في الماضي أحداث

 .(3)"المعاصرة

 في اال ملسو هيلع هللا ىلص االكرم الرسول شخصية استلهام على يتوفر لم: البياتي ها الو عبد .4 

 النبي)ـل بالنسبة الموقفين تشابه الى أو طيبة) المنورة مدينته الى فيها أشار قليلة مواضع

 .يظهرس كما الصدر شق حادثة في حصل كما( والشاعر

                                                           

 .6الصف:  (1)
 -هـ  1410، دار الشروق، 1بابلي قراءة في شعر حميد سعيد، عزيز السيد جاسم، ط  إيقاع (2)

 .86م: 1990
، فازع حسن رجب المعاضيدي، 1991-1970المضامين التراثية في الشعر العراقي الحديث  (3)

 .132م:  1995 -هـ  1416اطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
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 المنفى بسبب او المستمر لتنقله ربما شعره؛ في كبيرا اهتماما المدن البياتي أولى لقد   

 أن ويحاول يبتكر اخذ ولذلك وطفولته احالمه ومدن وطنه إلى فيها يشتاق التي والغربة

 لذلك ؛التاريخية ثقافته على زيادة بها، حلم التي الفاضلة المدن هذه احالمه في يحقق

 الغالبة المدن من انها الى فيشير( طيبة) المسماة( محمد مدينة) المنورة المدينة يستوحي

 اصبحت التي فهي ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد الرسول وشجاعة ودراية حكمة بفضل الماضي الزمن في

 المدن من فهي الحاضر في أما الحين، ذلك في دولة اكبر عاصمة تصبح ان كادت او

 قصيدته في يقول األمور، زمام اهلها من وافلت االيام بها دارت ان بعد المغلوبة

 :(1)(الوريث)

 المغلوبة   الغالبة   المدن  
يب . نينو  روما، بابل ،  وط 

 مجد باني الى خاللها من االشارة يريد نماإف محمد مكان (طيبة) الى يشير اذ والبياتي

 مكان البياتي يتخذ ومثلما ،(2) شعره في المكان هذا ترديد ويكثر نفسه، محمد( طيبة)

 ان روي ادثةح يستوحي كذلك فانه مباشرة، اليه االشارة دونمن ملسو هيلع هللا ىلص  محمد الرسول

 نهإف ذلك يستوحي اذ والشاعر ،(3)الصدر قش حادثة وهي بها، مر قد ملسو هيلع هللا ىلص االكرم الرسول

 :(4)يقول ،او انه قناع ربما تعالى هللا طهره قد النبي كما انه يرى

 مال ٌ  زارني مساء   وفي
 الفؤاد انتزع   صدري، ش  جبيني، على
 السواد حبة من  اخرج

                                                           

 اذا لم تكن طيبة الفراعنة.. 2/250: 1972ديوانه، دار العودة، بيروت،  (1)
 .360، 203 /3ينظر ديوانه:  (2)
خلف بيوتهم، اذ  مٍ هْ في طفولته كان مع أخيه الطفل السعدي في سنة في ب  ملسو هيلع هللا ىلص روي ان الرسول  (3)

عاد اخوه الطفل السعدي يعدو ويقول المه وابيه: اخي القرشي قد اخذه رجالن عليهما ثياب بيض 
، ملتزم الطبع 13فاضجعاه فشقا بطنه و التمسا فيه شيئاً، ينظر حياة محمد، محمد حسين هيكل، ط 

 ومصادره.  112- 110م:  1968والنشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 
 .2/330ديوانه:  (4)
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 :(1)كذلك ويقول
 ريصد مال ٌ  ش   
 .سوداء مس    حبة   قلبي من اخرج  
 الحادثة جعل الذي الشاعر وموقف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول موقف: الموقفين بتشابه امهاالستل ويكون

 .االقل على المقطع هذا في للقصيدة خلفية التاريخية

 القرآنية كاآلية ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لسان على االسالمي الدين اقوال بعض البياتي ويستوحي  

 ربهم عند احياء بل أمواتا هللا سبيل في قتلوا الذينَ  تحسبن وال: )( 2)تعالى قوله في

 :(3)يقول الدين، هذا أجل من جاهد الذى’  الرسول بموقف يلتقي والشاعر ،....(يرزقون

 الشهداء يموت   لن
 الفداء ارض   في والزهرة البذرة فهم
 .الشعراء وشعر   والبحر الساحل وهم
 ،(4) غرناطة( من يأتي النور) قصيدته فيملسو هيلع هللا ىلص  محمد مكان استيحاء الى البياتي ويعود

 :بقوله

 يتيما  ( حراء) غار الى فأعود
 بموقف الشاعر التقاء تمثل ملسو هيلع هللا ىلص االكرم الرسول فيه كمن الذي الغار الى العودة وهذه

 النبي كما وخائفا موحشا الشاعر عاد الذي اليتيم النبي يد على البشارة وانتظاره الرسول

 منه تنطلق أن المؤمل من أو ستنطلق الذي الخلوة مكان الى شاعرال عودة ذلك وتمثل

 .الجديدة الوالدة او الثورة

 

 

                                                           

 .3/477: المصدر السابق (1)
 .169ال عمران:  (2)
 .304 /2ديوانه:  (3)
 .12- 7: 1984ملكة السنبلة، الهيأة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  (4)
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 الرابع الفصل

 الرواد شعر في الفنية الدراسة

 والتركي  اللغة-١

 وااليقاع الموسيقى-٢

 والخيال الصورة-3
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 والتركي  اللغة. 1

ً  يتخذ ان يجب كبير لغوي موروث ازاء المعاصر الشاعر يقف    ان فهو اما منه، موقفا

ً  أو الموروث ذلك عن لةصال بتمن شاعراً  يكون  ال الحالتين وكال ،التقليد في غارقا

 بطريقة وتوظفه منه وتفيد الماضي تهضم ان يجب التي الشعرية والعملية الشاعر تخدمان

 من مجموعة حاول ما وذلك وراً،مهج أو مسيطراً  الموروث يكون أن دونمن  عصرية

 المفردات على الضوء نسلط أن نحاول الذي السياب ومنهم به القيام الحر الشعر شعراء

 دراسة نحاول ذلك بعد ثم الشعري النسيج في تؤديه الذي والغرض شعره في الموروثة

 واعطائها بها االهتمام ومدى ملسو هيلع هللا ىلص( محمد) االكرم الرسول لفظة تحتلها التي المواقع

 في جديد من الحياة يبعث أن" السياب حاول الموروثة المفردة مستوى فعلى األهمية،

 المفردة ازاء الخاصة حساسيته من هذا له ويتأتى الموت، أو االندثار وشك على الفاظ

 ايحاءات المفردات تلك اكساب على قدرته في عمله أهمية بعض تكمن و الموروثة،

 تمليها التي (1)"الموضوعية الضرورة او النفسية الحالة عن تنبثق جديدة، ظالالً  جديدة،

ملسو هيلع هللا ىلص  االعظم بالرسول تشيد قصيدة في وبخاصة ات المفرد تلك في باإلفاضة الرغبة عليه

 .وتستلهمه

 األغبر لون والغبرة" بالمعنى، األرض ترادف التي( الغبراء) كلمة السياب استخدم  

 التي االرض على زائداً  معنى( الغبراء) لمةك قدمت هل: والسؤال ،(2)"بالغبار شبيه وهو

 مرادفاتها؟ من الحديث العصر في استعماالً  أكثر األرض أن علما معناها، في ترادفها

( حذاء) والحقتيها( خضراء) سابقتها لمجانسة قفويتال للغرض استخدمها الشاعر ان وهل

  ؟(احياء) و

                                                           

 .194دير المالك:  (1)
 مختار الصحاح، االمام الرازي، دار الكتاب العربي: مادة )غبر(. (2)
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 يمتلك كبير شاعر السياب أن والهماأ: شقين من يتكون السؤالين هذين على الجواب إن   

 أن المرجح غير فمن لذا اللغة، مفردات من االغتراف على وقدرة عالية شعرية موهبة

 كلمة الى محمد السياب أن في فيكمن االخر اما قفوي،تال للغرض استخدمها قد يكون

 منقوشال المئذنة عن يتحدث فهو ية،ؤالر يعمق أن أراد ألنه ؛(االرض) بدل( الغبراء)

. قيمتها وارتفاع علوها بعد بالتراب وديست معفرة اصبحت التي الشامخ محمد اسم عليها

 بحيث عليها المنقوش ومحمد بالمئذنة متمثلة العليا القيمة اندثار في المبالغة أراد فكأنه

( االرض) و( الغبراء) بين واضح والفارق معناه، من الغبراء اكلت الذي الحد الى وصل

 ويوحي لونين من خليط وهو األغبر باللون األرض معنى على زيادة توحي غبراءال فكلمة

 أن يصح األرض بينما ،والجمال القيمة وعديمة االسم منبوذة و القدر منحطة باألرض

 تتحمل ال حين في المختلفة، النعوت من ذلك وغير الجميلة او الخضراء باألرض توصف

 ذلك على يدل سياق في وضعت إذا وبخاصة يتوح انها ذلك على زد ذلك،( الغبراء)

 والسماء فراشا يتخذونها التهم الغبراء، بني الفقراء تسمي والعرب بالضعة، ويعززه

 :(1)(هـ.ق 62 ت)العبد بن طرفة يقول غطاء،

ندددكدددروندددندددي ال غدددبدددراء بدددندددي رأيددددت    يددد 
                   

 الددمدددددد   الددطددراف   هددددذا  أهددددل   وال 
 

 :(2)قولهب لها، ضرورة هناك ألن ؛واحيائها اللفظة هذه استخدام في موفقا السياب ويكون

 هللا اسم   فوقها تردد   كمئذنة  
ط    فيها، ل     اسم   وخ 
 خضراء أجرة   على نقشا   محمد   وكان  
 اعاليها في يزهو
 الغبراء تأكل   فأمسى

                                                           

ديوانه مع شرح االديب يوسف االعلم الشنتمري، طبع في مدينة شالون على نهر سون بمطبعة  (1)
 .27: 1900برطرند، 

 .395 /1ديوانه، دار العودة:  (2)
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 معناه، من والنيران،
 الخشبة: الفدان نير" :و ،(النير) كلمة السياب استخدم كذلك، اللفظة مستوى وعلى

 وقد. الثور على الموضوع القيد على تدل بذلك وهي. (1)"الثورين عنق في المعترضة

 :(2)قولهب السياب استخدمها

 جد ي من يطوف   وكان  
 المد    على
 .ثوري ودياننا يا. الشطان يمأل هتافٌ 
 األجيال على الباقي الدم هذا يا
  الجماهير، إرث   يا

 االغالل هذه   واسح  اان تشظ  
 وكالزلزال  

 .النير   مع واسحقنا فأسحق    او النير، هز
 قيداً  يعني الذي المعجمي معناها من اخراجها بعد اللفظة استخدم قد بذلك السياب ويكون

 أو االنسان على توضع التي المعنوية حتى عامة بصورة القيود الى الثورين عنق في

 االنسان فكأن مكنية، استعارة االستخدام هذا في تكون أن ويمكن تحتها، االنسان يرزح

 حاول اخرى الفاظ وهناك. فنية وظيفة أدت قد اللفظة ونوتك كالثور، الخاضع المضطهد

 جيله شعراء أقرب كان" ألنه ؛والصياصي كالصلصال فيها، الروح وبث إحياءها السياب

 (3)"العصر هذا لغة في اشائع استعمالها يعد لم التي الموروثة العربية المفردة الى

 االعرابي، الموقع حيث من متعددة استخدامات (محمد) مفردة الرواد الشعراء يستخدم

ً  يستخدمها فالسياب الجملة، في ومكانتها  داللة يحمل الذي( كان) الناقص للفعل اسما

 :قوله في الحدث، دونمن  الزمن

                                                           

 او مادة )نير(. 841 – 2/840تاج اللغة وصحاح العربية:  (1)
 .397 – 1/396ديوانه، دار العودة:  (2)
 .189دار المالك:  (3)
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 خضراء أجرة   على نقشا   محمدٌ  وكان  
 .اعاليها في يزهو  
 إليه مسند( اللفظ) فمحمد المئذنة، على( محمد) االسم استمرارية قدم إلى بذلك يشير ووه

ً  كونه  موقع اول وهذا عليه، دخولها بعد لكان اسما أصبح مبتدأ وهو المئذنة، على نقشا

 :قوله ففي الثاني الموقع أما(. محمد) اللفظ السياب فيه يستخدم

 امواتٌ  جميعنا فنحن  
 وهللا ومحمدٌ  انا

 الجاللة لفظ عليها ومعطوف( انا) على معطوفة( محمداً ) المفردة يجعل االستخدام وهذا

 محمد يكون أن تعالى هللا أراد كما هللا وبين بينه محمداً  وضع قد يكون وبذلك( هللا)

 مقصود، موضع في ووضعه( محمد) باللفظ الشاعر اهتمام على يدل وهذا. لخلقه واسطته

ً  نفسه جعل السياب ان طفالع هذا على والمالحظ  يدل وهذا( محمد) لفظ عليه معطوفا

 من المصيري الرابط على للداللة وتداخل وانسجام بانفعال اللفظة مع يتعامل انه على

 على تدل ال بمخاطبة فخامة اي دون من( محمداً ) يعامل انه. المعطوفين بين ذلك وراء

 اوردناه الذي الشطر في كما بتداءاال( محمد) وموقع. معه فكأنه الشاعر عن بعيد انه

 :قوله ،(محمد) فيه يرد الذي الثالث والموقع

نا وهذا  مع فرة مئذنة   انقاض  : قبر 
 وهللا محمد   اسم   يكت    عليها
 ءالشي اسم كان فاذا. التعريف المضاف يكسب إليه والمضاف إليه، مضافا اللفظ فيه ويرد

ً  عليه سمة  ويكون المسمى، عين االسم ألن ؛محمد يكتب اعليه: نقول أن ستطيعفن: ووسما

ً  هنا اللفظ  يكون وبهذا. تجوزاً  الفاعل عن لنيابته اإلعرابي موقعه حيث من مرفوعا

 الحاالت في إليه مسند( فمحمد) مرات ثالث الرفع عالمة( محمد) اللفظ اعطى قد السياب
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=  محمد اسم: نقول أن لنا جاز إذا واحدة مرة الفاعل عن ونائب مرتين مبتدأ: المتقدمة

 . محمد

 نفسه على يعطفه فنراه السياب شعر في بالجرأة يتسم( محمد) اللفظ معان التعامل   

ً  ويجعله  مبادئه وعلى عليه الواقع الظلم لبيان اال به مفعوالً  يجعله وال الفاعل عن نائبا

 الذي الوحشي عملال على للداللة( عضّ ) بالفعل ويأتي ..مّكة نبيّ  وعض  : قوله في وامته

 يعود ثم (.مكة نبي) هو او( محمداً ) اللفظ يساوي بما يأتي هنا والشاعر .الدخالء به قام

 :بقوله استعمالها الى

 واالنصار العربي   واله    محمدٌ  وه   

 ما وهذا( محمد) الى وعودتها الحياة باستمرارية يوحي لفعل( إليه مسنداً ) فاعالً  فيجعلها

 .القصيدة عليه قامت

ً ( محمد) اللفظ يستعمل السياب أن تقدم مما ويتضح     يستعملها وال مرات، أربع مرفوعا

 ،(مكة نبي) يساويها عما يبحث وانما عليها الواقع الظلم يبين أن يريد حينما بعينها

 وكأن االنصار عليه ويعطف نفسه على فيعطفه تكلف دون من( محمد) اللفظ مع ويتعامل

 التشريك تفيد التي( و) العطف اداة يستعمل وانما وغيرها النداء اتكأدو بينهما حاجز ال

(. ثم ف،) تفيدهما اللذين التماهل او الترتيب الى تحتاج أن دون من بها العطف عند

 او فاعالً  استعمالها من يكثر حيث االهمية( محمد) المفردة يعطي السياب أن ويالحظ

 .مبتدأ

 راية، اجيال، اغالل، جماهير، هتاف،: مثل( محمد) اللفظ تحيط الفاظ مجموعة وهناك  

( محمد) للفظ لغوية اشعاعات وكلها... أنصار اذان، ارض، جحافل، جهاد، ثوار،

 وهكذا والتحرر، المعاصرة الثورة خالله من نستشف أن يمكن ما الى تشير لها وتداعيات
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 فيقوم( العربي لمغربا في) السياب قصيدة ناءب أما       معاصرة ومواقف بألفاظ ترتبط

 :بقوله تبدأ القصيدة فمقدمة وخاتمتها، مقدمتها بين متينة روابط على

 

 صخرة   على اسمي قرأت  
 الصحراء   وحشة   في هنا
 حمراء   أجرة   على
 قبره ؟ ير  انسانٌ  يح    فكيف   قبره ، على

 :بالموت بدأت انها ويتضح
 وهللا ومحمدٌ  انا: أموات جميعنا فنحن
 معفرة   مئذنة   انقاض   قبرنا وهذا
 وهللا محمد   اسم يكت    عليها
 :المكاني فضاءه فيغير واالنبعاث، للحياة للعودة بالتمهيد قصيدته خالل الشاعر يبدأ ثم

 صخرة، على اسمي قرأت  
 اجيال مد  بينهما قبرين   على
 يالمكان فضاءه يغير النهاية من يقرب عندما ثم. فقط قبره على قراءته كانت أن بعد

 تدل واسماء( االعراق دم   يجرى كما( )األحياء عالم سفتن) متحركة بأفعال ولكن كذلك

 مقدمته الى فيها عاد التي الخاتمة الى وصل حتى( والنبِض  النبِض  بين: )الحركة على

 التي األمة لجماهير الحقيقي االستيقاظ إلى ليصل" اسمه وقرأ عليه وقف الذي وقبره

 أبواق على الظالم عصور عبر الطويل، نومها من تهب هي وها عميق سبات في كانت

 الثورة وتعم بالماليين احياء الموتى فينتشر اخرى مرة تشق ذاتها بالقبور فاذا الثورة،

 في االمة روح نوأل واالستعمار بالفناء مهدد المغرب ألن ؛كله العربي الوطن ارجاء

 .إليها بعثالمن الثائر ومحمد الثورة عودة وفي. (1)"احشائها

                                                           

 .51حول التداخل التأريخي والحس القومي في قصيدة المغرب العربي:  (1)
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... التاريخية الحتمية اسر في تقع" ولم بالمستقبل الماضي الخاتمة هذه ربطت لقد    

 والصمود االختبار على بالقدرة تمدها المعاصرة الذات في االصيلة القيم نبعثت حيث

 وتمنح المعاصرة، بالمشكالت اصطدامها لدى جديدة قوة هذه تنبعث" و (1)"والتضحية

 العصر زعازع مواجهة في الثبات وتكسبه التاريخي باالمتداد والحس هويةال االمة انسان

 .(2)"والفكر النفس وغربة الحضارية الجذور اقتالع من

 ابتدأت التي المقدمة بمقابل ووقفت القصيدة الى الحياة القصيدة خاتمة اعادت لقد   

 جعله العربية، االمة بقدرة الشاعر ايمان ألن ؛والجمعي والفكري الحضاري بالموت

 قوى طغيان اشتداد مع العربي لإلنسان الجديد النهوض بدء تجسد بصورة القصيدة ينهي

 العونِ  يدَ  يمدوا أن الشاعر ينتظر   ال الذينَ " من ويأس ضحى الذي االنسان ،(3)"الشر

 .(4)" تضحيته تبعات وحده يعاني الذي للمضحيّ 

 الشاعر قابلها والقنوط بالموت وحيت موحشة بمقدمة بدأت التي السياب قصيدة ان  

 ارتباطا النهايات أشد من فإنها العربي العالم لشقي الكلية اليقظة تستشرف التي" بالخاتمة

 الشمس، إلى النهاية في انحاز ألنه... متفتحة منطلقة قصيدته وجاءت... تقدمها ما بكل

 .(5)"الحمراء كوى من المنبثقة األضواء على اليقظة الى

                                                           

 .382من اثر التراث في الشعر العراقي الحديث:  (1)
 .382: المصدر السابق (2)
 .135: السابق (3)
 .133السياب، عبد الجبار عباس:  (4)
 .271كر السياب دراسة في حياته وشعره: بدر شا (5)
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 التكامل لمتطلبات تبعا وتتطور تنمو لكنها اعتباطاً، والنمو بالتطور تأخذ لم صيدتهق إن  

 جزء الى منه جزء يؤدي او بعض، من بعضه يتولد أن ينبغي الذي للحدث الموضوعي

 .)1) بالضرورة خرآ

 التي" للرسول صوفية زنابق" المالئكة نازك قصيدة في( احمد) اللفظ استخدام أما  

 :آت هو كما ظاللف تستخدم

 استخدامها ويأتي أحمد،: قالَ  الحلو؟ اسمكَ  وما: قولها في خبراً ( أحمد) اللفظ باستخدام تبدأ

 بالسماء يوصلها الذي الطائر هذا عن االستفهام ثم والغموض الشك مرحلة من بدأت بأنها

 .أنا: تقديره محذوف لمبتدأ خبراً ( احمد) تستخدم آنذاك

 الممتد الضوء أن على للداللة مجروراً  تستخدمه( احمد) داءاتهابن الشاعرة تبدأ أن وقبل

 :احمد اسم من ينبع البحر اغماءة فوق

 احمد اسمِ  من ضوءٌ  البحر اغماءةِ  فوقَ  وامتدَ 

 .نفسه أحمد من: اي

 اللذين الياء أو كالهمزة نداء حرف تستخدم أن دون من أحمد عن متكررة بنداءات تبدأثم 

 لكن للبعيد، ءواليا القريب للمنادى فالهمزة بعده، أو ىالمناد قرب حيث من يختلفان

ً  تعاني اصبحت الشاعرة  أنها معه رأت ملسو هيلع هللا ىلص محمد الرسول شخصية الى ووصوالً  قربا

 المنادى قرب ودرجة نوعها كان مهما نداء أداة تحتاج ال لذلك ؛منه جداً  قريبة أصبحت

 :قولها في احمد،.. احمد تستخدمه، لذلك ؛بها

 احمد أحمدٌ : أتوسل   لهفة   في وقلت  
 :خبرا       مسندا  ( احمد) تستخدم بعدها
 .أحمد أحمٌد،: اسم اعذ    طائري يا واسم   

                                                           

 .41دير المالك:  (1)



211 
 

 االبتداء محلها ويكون كثيرة أشطر بها فتفتتح الشاعرة على (أحمد) اللفظة تسيطر ثم

 (:إليه مسنداً )

 بحرا   عيناه   كانت احمدٌ 
 را  عط تنشر   كانت الوجود   يبا    تسقي
 واقحوان   شذر   مرج الصخر   في تنبت  
 نهرا   تسيل  
 زعفران   من
 جبين    الى الدوالي تنتمي يانعا   كان   قد أحمد  
 عيون   وفي
 طيبة وعطر   نهري، وطعم   ارضي، نكهة  
ى بي، الذ قد أحمد  لحني أهدا    ونم 
 الحنان   راعش   ول    في
 سقاني ضوئ    من أحمد
 رمضاني في والشمع   البخور   كان أحمد
، انبالج   كان أحمد  األغاني صوفية   وكان   فجر 
 رماني تسبيحة   مروج   في واحمد
 ومن الخبر، أو الفعل طريق عن إليه االسناد تم فاعل أو مبتدأ تقدم فيما أحمد واللفظة

 :والفاعل الفعل طريقة على االسناد

 احمد جاء   الضوء   أبد   من
 احمد هل   والعصافير   العطر   غابة   من
، عطور   عبر   ، الترتيل   عبر   القرآن   احمد شع   والصوم 
ً  تستخدمه بعدها  :إليه مضافا

، شجرة   في  واللوز   الخشخاش   عطور   من السرو 
 .أحمد وج   
 أحمد... أحمد :اداة بال ندائه الى تعود ثم

 (:يا) النداء اداة تستخدم نعوتا   تعطي  حين ولكنها
، يا ، اي لون   انفالتي يا ،السر   وجنة   يا عم  
، طائر   يا ، والغموض   الصمت   معبد شمعدان   يا الجميل 

 :والخبر المبتدأ طريقة على بينهما وتمزج( أنت) المخاطب ضمير مكانه وتستخدم
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 والصعود، المد  أنت  
 والخص ، الجمال   أنت  
 أحمد أنت  

 النعوت ذكر عند (يا) النداء أداة استخدامها من قليل قبل إليها أشرنا التي القاعدة وتطرد

 :المختلفة

 صالتي في الوجد   سكرة   يا رمضاني، يا
 اتي كل   يا ماض   كل   يا عمري، حصاد   يا وردتي، يا
 ربي   ونحو سمائي نحو   جناحي ويا
، شفاه   في هللا   قطرة   يا  وعشبي ظلتي، يا الوجود 

......... 
 س بحاتي يا
 اغنيتي، صوم   يا
 طريا   سنبال   يا

 :نداء اداة بال( أحمد) مناداتها في كذلك القاعدة وتطرد

 احمد، احمد،

 (:يا) النداء أداة فتذكر النعوت مع اما

 سحبي لين   يا صيفي، ثل    يا
 :جهاتي كل   من لي يطلع   وج    ضوء   يا

 :والفاعل الفعل طريقة على إلي  تسند بعدها
 احمد يطلع   أحمد، يطلع  

 واستخدامها نداء اداة بال( احمد) نداء في نازك عليهما سارت اللتان القاعدتان وتتضح

 :بقولها فيه، تراها صفة ذكر عند( يا) االداة

 اذار   أمطار   مثل   صافيا   يا أحمد
 الرحيم   الموسم   أول   ثل    يا

....... 
 ..األبدية   شاطئ   يا أحمد
 المجدلية   عطش   يا بالضبا  ، العبا   يا

 احمد احمد،
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 :الضمائر باستخدام اللفظة مع وتمتزج جريئة بخطوة تسير ثم
، انا  معبد جوٌ ... البحر الطبيعةٌ، وانت 
رد حلمنا في وهللا    المو 

ً  واحداً  أصبحا انهما حلمنا،: قولها من ويتضح  استعمال خالل من – نظرها في - مجموعا

  (.نا) المشترك الضمير

 قصيدتها نم ذكرناه فيما نازك ان يظهر القصيدة من الكبير القسم استعراض ومن    

 :اآلتية األمور( أحمد) اللفظ استخدامها على يغلب سنذكره وما

 نحو على قصيدتها في مبثوث وذلك أحمد،: نداء أداة بال البدء عند( احمد) تستعمل. 1

 .كبير

 :مثل( أحمد) في تراها رؤية أو صفة ذكر عند( يا) النداء أداة تستعمل. 2

 .كثير ذلك وغير... ،هللا قيثارة من وترا   يا سحبي، لين   يا صيفي، ثل    يا

 :الطريقتين على إليه مسنداً ( أحمد) اللفظ استعمالها يغلب. 3

 ....احمد شع   أحمد، هل  : الفاعل+  الفعل -أ

 سقاني ضوئ    من أحمد: الخبر+  المبتدأ -ب

 رمضاني في والشمع   البخور   كان   أحمد -

 :ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إلى صولهاو على للداللة( نا) المشترك الضمير تستعمل. 4

رد حلمنا في وهللا   -  المو 
 ...البحر   اقدامنا يلثم   -
 إلهي يا انت   احببتنا انت   لو اواه -
 بالضياء   مبقعةٌ  سح ٌ  وظللتنا -
 شاردين   شراعين   كنا -
 غنائ نا في تكسرت -
 اشواقنا كل ضحكاتنا، كل تكسرت -
نا في وهللا -  غناء روح 
 :نفسها وتقدم عليه نفسها لتعطف( و) العطف أداة تستعمل. 5
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 وانت   انا -
 وأحمد انا -
 في وذلك به، يتعلق شيء اضافة مواضع في إال مجروراً ( أحمد) اللفظ تستعمل ال. 6

 : فقط مواضع ثالثة

 حمدا أسم من -

 أحمد وج    -
 أحمد ومقلتا -
 .اليه مضاف وأ مبتدأ أو فاعالً  استعماله على( أحمد) نداء استعماالتها على يغلب. 7

 ثالثة تنقسم تكاد بألفاظ محاطة( أحمد) اللفظة أن فنجد قصيدتها، في اللفظ تداعيات أما

 :أقسام

 فراشة زورق و وضباب واجنحة وغيم الماء وعرائس وصخر البحر: الطبيعة الفاظ. 1

 ولؤلؤ صحو و وبركة وضياء وليل مياه و وزنابق وموج طير و ونسمة ونجمة وسحاب

 ودوالي واقحوان شذر و وضحى ودجى وريش وياسمين وبرتقال وريح وبوهب وعطور

 ونجوم وغيوم ثلج و وامطار ومشمش وفجر وسرو وعصافير وطين ونهر ارض و

 .. وورد، شمس و وشراع شواطئ و وسنبلة وهدير وضباب

لها استعماالت خارج القرآن لكنها أخذت صفتها من خالل ورودها : القرآنية االلفاظ. 2

 وصالة ورمضان والصوم والترتيل القدر وليلة وهللا والقران االسراء لقرآن الكريم:في ا

 .وتوبة وركعة وبسملة ومغفرة ويتهجد ومصلى ومؤمن وسجود والمؤذن ورحيم وتسابيح

 ومقلتان ووجه وحبيبي وروحي وهيمان وشوق حب(: والمعنوية الحسية) الحب الفاظ. 3

 ومقلة وشفاه وسكر ووجد وجمال وجسد يونوع وأعذب ورقة وهدب وقلبي ويمتص

 ونغني وغربه ومحبة وعمري وحياة وموعد ويلثم ويشتاق ويسهر وتغازل وتعشق وتتنهد

 .ولحن
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 .المختلفة القصيدة أجزاء تكون والتي رابط يجمعها ال التي األلفاظ على زيادة

 زيادة قصيدةال عنوان في حتى الطبيعة الفاظ تستخدم قصيدتها في الشاعرة أن ويالحظ

 :نفسها( الطبيعة) لفظة استعملت إذا األلفاظ، بهذه يعج الذي محتواها على

 احمدٌ  أحمٌد،

 معبد جو... البحر   الطبيعة ، وانت، انا

( المعبد) لفظة وتستعمل. قصيدتها على والمهيمن األكبر المكون الطبيعة الفاظ وكانت

 .1"البشر وشقاء الحياة من لتنجو فيه تذوب ان تريد وكأنها"

 المقدس المكان يوفره الذي واالطمئنان النفسي والهدوء االمان من بشيء توحي انها كما"

 يتعاضد إليها بالعودة للهاربين مالذاً  تعد التي الطبيعة الفاظ من اكثارها ان،   2"للمتعبد

 و القاتل والشك الموت ومن الخوف ومن القلق من التخلص وهو القصيدة من الهدف مع

 .آملة ايمانية قصيدة في. 3"واألمل الخصب عالمة هي"

 بتلك عرفت بيئة وهي" فلسطين ربطها( الدوالي) لفظة خالل من نلمح أن ويمكن  

 :بأحمد )4(" رموزا الشعراء من كثير اتخذها التي االشياء

 جبين    الى الدوالي تنتمي يانعا ، كان قد احمدٌ 
، وفي  طين    طر  وع نهري، وطي    ارضي، نكهة   عيون  
 تجعل بل المعجمي، ومدلولها طبيعتها على وتتركها الطبيعة الفاظ تستخدم ال الشاعرة إن

 خالله من لترمز قصيدتها في استعملته الذي البحر ذلك ومن كثيرة، مواقع في رمزاً  منها

ً  الجامد فتجعل الطبيعة بتشخيص تقوم وكذلك. كله للكون ً  حيا  العواطف يحمل متحركا

                                                           

 .609لغة نازك المالئكة، د. احمد مطلوب، ضمن كتاب )تذكاري(:  (1)
 .67الموت والحياة في شعر نازك المالئكة:  (2)
 .609لغة نازك المالئكة:  (3)
 .609المصدر السابق:  (4)
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 تخفي وسائل هي وإنما لذاتها، مقصودة رموزاً  ليست وعناصرها فالطبيعة" ةاالنساني

 كحالة بالطبيعة أصال معنية غير ألنها ؛ومشاعرها انفعاالتها غطائها تحت نازك

 الخاصة تجربتها عن مجردة بصورة الشعرية التجربة في تدخل أن يمكن موضوعية

 .1"طبيعةال في جسمنت ان يمكن التي بأفكارها معنية وإنما

 :طريقة على إليه مسنداً ( محمداً ) اللفظ فيستخدم طاقه شاذل الشاعر أما

 .جديد محمدٌ  امرأة كل رحمِ  في: والخبر المبتدأ. 1

 .أحمد فليغضب: والفاعل الفعل. 2

 وااليقاع الموسيقى. ٢

فَاَعلَت ن) بتفعيلته بدايتها، منذ الوافر بحر موسيقى السياب قصيدة تتخذ  التي -ب ب -ب( م 

 هو وكما الهزج، تفعيلة وهي - - - ب َمفَاِعيل ن فتساوي منها الخامس الحرف يسكن قد

 :آت

ف اع        صخرة على اسمي قرأت   يل ن ل نيم  ف اع   م 

ف اع         الصحراء وحشة في هنا ف اع   ل نيم   ن ل نيم 

ف اع                حمراء اجرة   على ف اع   ل نيم   ن ل نيم 

ه ير  إنسانٌ  يح    يف  فك قبر   على ف اع      قبر  ف اع ل تن ل نيم  ف اع   م  يل ن ل نيم  ف اع   م 

يل ن            في    ليحار   وان  يراه   ف اع  ف اع ل ت ن م   ف ع ول ن م 

 :العمودي الوافر بحر من شطراً  اخذ خليلي الوزن وهذا

ف اع       يكف فما ميتٌ  أم هو أحيٌ  ف اع   ل نيم  ف اع   ل نيم   نل  يم 

                                                           
 .98الموت والحياة في شعر نازك المالئكة:  1
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ً  وظل البداية منذ التفعيلة بهذه تمسك قد الشاعر ان ويالحظ  وحدة دامت ما عليها محافظا

ً  الشاعر زال فما مقطعه، على مسيطرة واحدة االحساس ً  متزنا  وحدة على ومحافظا

فَاَعلَت ن) التفعيلة يستخدم فانه االحساس  صغرى وفاصلة( مفا) وتد من تتكون التي( م 

 (.علتن)

 بتغيير يقوم أن دونمن  الهدوء من المنوال هذا على يسير أن له يمكن ال السياب لكن

ً  كونه من ينتقل عندما الموسيقي النمط  - االنسان بمأساة االحساس مرحلة إلى واصفا

 هذه. ميت أم حي أهو يدري ال حيرة في فهو القبر شاهدة على اسمه قرأ الذي - الشاعر

 االحساس في التغير هذا فيتبع االنفعال، الى السرد من الموقف تغير أن شأنها من الحيرة

 :الرجز تفعيلة الى الوافر تفعيلة من الموسيقي النمط في تغير

ل ن  الرمال   على ل    ظال   ير  أن ه ت فع  ل ن م  ست فع  ت فعل ن م   ن م 

 تغيرت لذلك: قبره على ورآها امامه انهارت التي حياته على دليالً  يعد لم الظل هذا ألن

 :الوافر الى يعود ثم. الموسيقى في تغير تبعها التي النفسية لتهحا

ف اع لت ن            زال كمجد    ن م 

ف اع ل ت ن        معف رة   كمئذنة   ف اع ل ت ن م   م 

 كبير بشكل موقفه فيه يتغير حد إلى يصل ان الى المنوال هذا على القصيدة في ويستمر

 األمة على الدخيل عن يتحدث عندما وذلك وسيقاهم في تغير ويتبعها احساساته فتضطرب

 .محمد دار الكعبة فيها بما المنهارة األمة رموز وعن

 من فليس جاشت، ونفسيته اضطربت رؤيته ألن ؛النغم في التغيير لهذا يعمد السياب إن  

 االنتقال وهذا الرجز، الى فانتقل المألوفة، وموسيقاه السابق هدوئه على يسير أن المعقول

 الذي( االحساس) و( القراءة عمليتي بين والشعورية المعنوية الشاعر انتقاالت صاحب"
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 فيه صوري الذي الوزني التغيير هذا الى فعمد (1)"االحساس لهذا مصاحبة حركة أوجد

 مهد انه خاصة قبره، يرى وهو القصيدة بطل اعترت التي االضطراب حركة الشاعر"

 :(2)"السابق السطر في والتدوير بالزحاف الحركة لهذه

ل ن         وفيل حربة   أللف   ظل   ست فع  ل ن م  ت فع   ف ع ول م 

ل ن                  ابره  ولون ت فع   ف ع و م 

ً  الموسيقى تتغير وهكذا  السليبة انارض الى الغربية االقوام دخول إن إذ الموقف لتغير تبعا

 بحر على القصيدة تسير فبينما شيء، كل في واالضطراب الفوضى يبعث وحديثا قديما

 عن فعبر الشاعر نظر في تغير قد شيء كل فكأن والتغير االضطراب يتخللها الوافر

 .الوزنية الموسيقية االنتقالة بهذه ضيقه

 فيهما عاد قصيدته، من مقطعين في اال الوافر تفعيلة على فيستمر القصيدة باقي أما    

 :للوافر الخليلي الوزن الى

 قددددرآنددددا عددددلددددى الددددجددددبددددال   مددددن أغددددار  
 

ن    هددد  قددد   جدددراد   مدددن سدددددددددر ٌ  فددددأحدددر 
 

 فددددالصدددددددددحددددار  مدددكددددة   ندددبدددي   وعدددض  
 

 لددلددجددهدددداد   يددنددفددر   الشدددددددددرق   وكددددل   
 

 :وقوله

خددددذ   بدددداريدددد    وفددددي تدددد  غددددايددددا تدددد   الددددبدددد 
 

ن     المسدددددددي    ألم   من وسددددددددددائددددده 
 

 الصددددددديدددداصدددددددي في مكددددة   وراء   تجددددد  
 

مندددداهددددا  ق فوح   في ويثر  أ  السدددددددد
 

                                                           

، محمود الجنابي، اطروحة 1980 – 1947البنية الدرامية لقصيدة الشعر الحر في العراق  (1)

 .386: 1993 -هـ  1414دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة الموصل، 
في الشعر العربي الحديث في العراق، ثائر العذاري، رسالة ماجستير، كلية التربية ابن  اإليقاع (2)

 .109: 1989رشد، جامعة بغداد، 
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 أشييييرنا الذي الوزن في الزحاف ورود وهي ضيييييةعرو ظاهرة النص هذا في وتالحظ 

 او المتحرك بتسييكين ويكون األسييباب، ثواني يتناول تغيير" والزحاف: الرجز وهو إليه

 في الزاحفة التفعيالت اسيييييييتخدام هو النظر يلفت الذي لكن ،1"السييييييياكن حذف او حذفه

 والتنوع الموسيقى باضطراب الموقف اضطراب رافقت التي إليها أشرنا التي األشطر

 :الذكر اتي بالشكل زاحفة تفعيالته جاءت الوزن هذا. الوزن في

ل ن                      ي ر   أن ه ت فع   م 

ل ن                   الرمال على ت فع   ن م 

ه   ش و  ل ن                        م  ت فع   م 

 الوزن في التداخل الى رالشاع قاد الذي هو وشدته االنفعال في التغير أن رجحنا كنا فاذا

 واالضطراب الحماس هو الزاحفة التفعيالت استخدام وراء الدافع أن رجحن كذلك فإننا

 بأكبر االبيات بدأت كلما... النفسية الحالة وتغيرت االنفعال اشتد كلما" فانه والسرعة

 المميزة او المنفعلة المواقف في عام بشكل الزحاف شيوع اما الزاحفة، التفعيالت من عدد

 الموسيقي أو اللغوي االداء في يرافقها االنفعال شدة بأن تفسيره فيمكن النفسية الحالة في

 عن والتنفيس المعنى بتوصيل والرغبة األداء، في سرعة اي الملموسة، السرعة من نوع

 .(2)"المنفعل وغير الهادئ العادي، الشكل من اسرع بشكل الحالة

 منها، الساكن الحرف حذف التي خاصة الزاحفة لتفعيالتا استخدامه عند الشاعر ان   

 األحرف، عدد في اختصار إلى يؤدي" بذلك ألنه األسرع؛ الطريق اختار قد يكون

 اختصار على سيعمل الصوتي األداء ناحية من انه اي المتحركات عدد في والتقليص

 الجديدة الحالة مع مءاليت كما السرعة، تتطلب التي االنفعال وحالة قيتف فهو ولهذا الزمن،

                                                           

 .306دير المالك:  (1)
 .307المصدر السابق:  (2)
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 ،"العربي المغرب في" قصيدته في 1"حاالت من الشاعر قدمه أن سبق عما المتميزة

 االيقاع تغير الى قاد الذي االنفعال تغير بين رابطة القصيدة في الزحافات كانت وهكذا

 .الصوت االداء في سرعة من الزحافات أحدثته بما

 البحر يستخدم فانه محمد الرمز فيها استخدم لتيا" بوحيرد جميلة الى" قصيدته في اما

 :آت هو وكما لها، نغما السريع

ل ن        ثر   ــي ثر  في دو   باألم    ست فع  ل ن م  ست فع  ل ن م   ف اع 

ل ن         ي  ــــــنب فقير   من قويٌ  صوتٌ  ست فع  ل ن م  ست فع  ل ن م   ف اع 

ست فع           يضر    لم الصخر   ببغي   لو أ ل ن ل نم  ست فع  ل ن م   ف اع 

 على الزحافات تدخل لم لذلك ؛منفعالً  كونه من أكثر راوٍ  السياب أن هنا ويالحظ  

 في ألنه ؛العمودية الطريقة على السريع البحر يركب لم انه المالحظة وتجدر. تفعيالته

 على لتكون السريع بحر من التفعيالت عدد في يزيد اخذ ذكرناه ما تلي التي األشطر

 .الحر الشعر طريقة

ستَفِعل ن) بتفعيلته الرجز استخدم" السندباد مدينة" قصيدته وفي    الى تزحف قد التي ،(م 

تَفِعل ن) تْ ) والى ،(م   :آت هو وكما ،(فَِعل نم 

ل ن          فالمساء أحرقوه   اليتيم   محمد ت فع  ل ن م  ت فع  ل ن م  ت فع  ( م  )فعول   متفع 

، من ي ضيء   ل ن   الدماء تارفو حريق   ت فع  ل ن م  ت فع  ل ن م  ت فع  ( م   متفع  )فعول 

، من قدمي  ، من ت       عيو من يدي   ل نم  ل ن ف ع  ت فع  ل ن م  ت فع   م 

ل ن          جفو   في اإلل    وأحرق   ن    تف ع  ل ن م  ت فع  ل ن م  ت فع   م 

ل ن   قيدوه حراء   في النبي   محمدٌ  ن    تف ع  ل ن م  ت فع  ل   م  ت فع  ل ن نم  ت فع   )متفعالن(ن م 

                                                           

 .306دير المالك:  (1)
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ر روه حيث   النهار   فس م   ت         سم  ل نم  ل ن ف ع  ت فع  ل ن م  ت فع   ن )متفعالن(   م 

 الشديدة والمرارة واأللم باالسى اتسمت التي القصيدة هذه على فرضيتنا وتنطبق

 مؤدية زاحفة التفعيالت كل تكون بأن وذلك القاه، وما محمد للرمز البشع والتصوير

 ".العربي المغرب في" قصيدته دراسة عند إليه أشرنا أن سبق الذي لغرضا

 :بالسريع بدأ فقد الشعرية، البحور في ينوع" لجيكور العودة" قصيدته وفي

ل ن             األشه    الحلم   جواد   على ت فع  ت   م  ل نم  ل ن ف ع   ف اع 

 :البسيط البحر الى تحول ثم

ل ن    لماء  وا الخبز   أين   جيكور   جيكور   ست فع  ل ن م  ل ن ف اع  ست فع   ف عل ن م 

 :القصيدة من السابع المقطع في السريع إلى عاد ثم

ل ن         األكبر   معراجي   من وعدت   ت فع  ل ن م  ست فع  ل ن م   ف اع 

ً  الحر الشعر أوزان الى أضافت بأنها تدعي فاتها المالئكة نازك اما  : تقول جديداً، وزنا

 المستعملة البحور دائرة فيه نوسع جديدٍ  صافٍ  بحر في كاملة تفعيلة ت نمستفعال جعلت"

 .1"الحر الشعر في

 :(البسيط مخلع )الخليلي العربي الوزن من التفعيلة هذه اخذت وقد

ل ن ست فع  ل ن م  ل ن                ف ع ول ن ف اع  ست فع  ل ن م   ف ع ول ن ف اع 

 :اآلتي الشكل ىعل تقطيعه يمكن البحر هذا ان ترى فهي

ت ن ال  ست فع  ت ن م  ف اع ال  ت ن                م  ال  ست فع  ت ن م  ف اع ال   م 

فَاَعاَلت ن تفعيلة ان ترى ولكنها الذكر، سابق البسيط مخلع لوزن مساوٍ  الوزن وهذا  هي م 

ستَفِعاَلت ن تفعيلة ( الخفيف السبب من الساكن الثاني الحرف حذف) الخبن أصابها م 

                                                           
 .191يغير الوانه البحر:  1
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ستَفِعاَلت ن من فتحولت فَاَعاَلت ن، الى م  ً  أضفنا لو اننا وترى م   فاعلن تفعيلة الى واحداً  حرفا

 :الى لتحول البسيط لمخلع األصلي الوزن في

ستَفِعل ن: ل نيفَاعِ   فَع ول ن فَاِعيل ن م 

 :متساويتين تفعيلتين الثالث التفعيالت هذه من فتتكون

ستَفِعاَلت ن ستَفِعاَلت ن     م   م 

 أن يمكن تفعيلة اكتشفت انها ترى لكنها فقط، العروضي التقطيع في يكن هنا ختالفواال

 إليها البحر هذا بإضافة الشعر أوزان تزداد وبذلك الصافية البحور تفعيالت الى تضاف

 .الجديدة بتفعيلته

 مفاعالتن الى بالخبن مستفعالتن فتتحول التفعيلة، هذه على والطي الخبن دخول ويجوز

 .متفعالتن الى يوبالط

 الى وبالطي متفعلن، الى بالخبن بتحولها مستفعلن البسيط البحر لتفعيلة يحصل كما

 .سالمة تبقى أن ويمكن متفعلن،

 وأصبحت مستفعالتن، الثانية التفعيلة أصاب إذا الخبن ان الوزن هذا على ذيؤخ ومما

 :الخبن فقبل الخليلي، أصله الى الوزن يعود مفاعالتن= متفعالتن

 مستفعالتن مستفعالتن

 مفاعالتن مستفعالتن: وبعده

 :التشكيل عمودي البسيط مخلع وزن نفسه وهو

 فعولن فاعلن مستفعلن

 أصاب إذا األمر وكذلك ،ةالثاني التفعيلة في الخبن عند الجديد الوزن على يحصل ال وبهذا

 :فقبله معاً، التفعيلتين الخبن

 مستفعالتن مستفعالتن
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 مفاعالتن مفاعالتن: وبعده

 .إليه وأشرنا سبق كما البسيط لمخلع الخليلي الوزن وهو

 القصيدة على طويالً  الوقوف يستدعي جديداً  يكون ان الشاعرة له تريد الذي الوزن وهذا

 يتطلب وهذا فيها، االبداع أو االتباع ومقدار اإلدعاءات، هذه فشل او نجاح اثبات محاولين

 ":للرسول صوفية زنابق" قصيدتها في تقول عروضي،ال للتقطيع كاملة القصيدة اخضاع

ستَفِعاَلت ن  زرقة البحر   ح    لحن اغماءٌ  البحر   ستَفِعاَلت ن م  ستَفِعاَلت ن م   م 

 وشهقة رفةٌ  انكسارةٌ  مقلتي    فوق   للضحى الشعر مسترسل   طفلٌ  البحر  

 مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن مستفعالتن مستفعالتن

 جوقة   الف   ترامي    في الماء   عرائ    وتله البحر  

 مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن مستفعالتن

 البسيط مخلع وزن الى تدري أن دونمن  عادت قد الشاعرة أن هنا المالحظ ولكن

 :آت هو وكما العمودي

 جوقةٍ  ألف   تراميهِ  في الماءِ  عرائس   تلهو البحر  

 :تقطيعه يمكن

 جوقة ف /ال ميه /ترا يءف /الما ئس /عرا هو /تل البحر

ستَفِعل ن تَفِعل ن فَع ول ن فاِعل ن م   فَعَول ن فَاِعل ن م 

 وبهذا األخيرة، الثالث تفعيالته في السابق الشطر على نفسها العملية تنطبق أن ويمكن

 التقطيع، في اختالف القضية وانما األشطر هذه في العمودي الوزن على نازك تخرج لم

 .فقط التفعيالت تسمية وفي

 :(1) ةبالفقر المجموعة لهذه رمزن أن ويمكن قصيدتها، في كثيرة ذلك على واالمثلة

ت ن               ضيعتني   البحر   عرائ    ال  ت فع  ت ن م  ف اع ال  ل ن=  م  ت فع  ل ن م   ف ع ول ن ف اع 
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ت ن     والسحا    الرغ و   فراشة  : وكذل  ال  ت فع  ت ن م  ف اع ال  ل ن=  م  ت فع  ل نف ا م   ف ع ول ن ع 

 :ذلك ومثل

 ونجمة عذبة تسبيحة -
 مرفأ كل ضوء   وينطفي   فيها اضيع   بحار وج    -
 البراءة تبدأ نقطة   اي وفي تنتهي تر  اين   -
 شراعا   زورقا   اشعة   -
 هد   مروج   في مضيعا   -
 بحثا   البحور   ل    يجو    -
 الهبو    دافئ نغم   من -
 السكينة لهفتي على ص  -
 ليونة رقة ةبراء -
 أحمد قال   الحلو اسم    وما -
 يانعا   كان   قد احمدٌ  -
 الحنان   راعش   ول    في -
 سقاني ضوئ    من احمد   -
 االغاني صوفية   وكان فجر   انبالج   كان   احمدٌ  -
 بعثراني جناحي    كال -
 لملماني جناحي    كال -
 احمد جاء   الضوء   ابد من -
 قلبي وكان قلبي وكان -
 ذكرياتي اعماق   عم  من -
 احمد وج    واللوز   الخشخاش   عطور   من السرو   شجر   في -
 حياتي يا البيض   الزناب    جناح   يا الفجر   طائر   يا -
 الموسد الرابع بعدي يا -
رد المشمش طلعة   يا -  المو 
 امنياتي اقفال كل من -
عبد شمعدان   يا الجميل والغمو  الصمت   طائر   يا -  م 
 احمد انت   والخص    الجمال   انت   الصعودو المد  انت -
 وعشبي ظلتي يا الوجود شفاه   في هللا قطرة   يا -
 ودر  تعريشة كل   من جنوبي ومن شمالي ومن -



225 
 

 المحي ا الشمالية واالنجم   بالغناء   ملفعا   -
 الغيوم   صوفية   تشر    -
رد حلمنا في وهللا -  المو 
 مقلتين توق   يا احمدٌ  -
 الهديرو البحر   يحبنا -
 والصخور الماء   عرائ    -
 عبور وال مديد نهرٌ  -
 صالة احمد ومقلتا -
 الصباح في الطير   وطارت -
 للسماء   للبحر   للح    -
 شاردين شراعين كنا -
 عاليواأل انت   انا نحن   -
 .غناء روحنا في وهللا -
 كما كامالً  واخرى ،رً مشطوا مرة البسيط مخلع استخدمت انها الى تقدم مما ونلخص  

 القصيدة من الباقي الجزء أما قصيدتها، من جداً  كبير جزء في الخليلي العمود شعر في

 البسيط في ترد نفسها هي التي مستفعلن المخلع تفعيالت من تفعيلة فيه استخدمت فقد

ً  إليها فأضافت والخفيف والرجز ً  سببا ً  إليها واضافت مرة، وخبنتها مرة خفيفا ً  سببا  خفيفا

 .وهكذا أخرى مرة وطوتها ا،نهايته في

ً  اليها واضافت متفعلن خبنها بعد مستفعلن أصبحت ً  سببا . مفاعالتن تساوي وهي خفيفا

 ترى والشاعرة متفعالتن،: فصارت الخفيف، السبب واضافت متفعلن فأصبحت وطوتها

 :مستفعالتن من تفعيلتين الى تحول فاعلن تفعيلته الى حرف أضيف إذا البسيط مخلع أن

س  فَع ول ن فَاِعل ن تَفِعل نم 

ستَفِعل ن  فَع ول ن ل نيفَاعِ  م 

ستَفِعل ن  فَع ول ن ل نيعِ /فَا م 

ستَفِعاَلت ن ستَفِعاَلت ن/  م   م 
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 الضرب في أكانت ذلك في سواء مستفعلن تفعيلة في والطي الخبن جواز من واستفادت

 .العروض في أم

 :- ب - بالفقرة لها مزرن كثيرة، التفعيلة هذه على قصيدتها في واالمثلة

تفَِعاَلت ن     العباب فضة في هيمان شوق زورق - ستَفِعاَلت ن م  فَاَعاَلت ن م   م 

 مخبونة      كاملة     مطوية                                               

                                            -------------------------- 

 خفيف سبب+                                                         

 وصي رتني -
 نسم  وبرد -
 مداه من البحر   نهاية ال من اكبر   حبيبي وج    -
 مياه اكؤ    زناب  حبيبي وج    -
 والوضاءة الصحو   بركة   يا حبيبي وج    -
 فيها االلوان   حدود   وما -
 واقتناه الموج   كسرة   حبيبي وج  –
 سماءه   يرتد  ملونا   افقا   ضنيح-
 المرايا خصبة استغراق    عبر   يسب    -
 ح  حلم   في وتي    غيبوبة   موج   في -
 خفايا ومن عطور   من السر   ال    من -
 منايا من البحر   اترع البحر   على كنت   -
 قربي وحط جميلٌ  طائرٌ  وجاءني -
 قلبي وامتص   -
 هدبي ورش   -
 لين    اعطا    نجم   اي   اقبلت   اين   من -
 سمينة   يا عطر   يا البرتقال   نكهة   يا -
 بحرا   عيناه   كانت احمدٌ  -
 عطرا   تنشر   كانت الوجود   بيا    تسقي -
 واقحوان   شذر   مرج   الصخر   في تنبت   -
 نهرا   تسيل   -
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 زعفران   من -
 عيون    وفي -
 طين    وعطر   نهري وطعم   ارضي نكه    -
 لحني هدا   ا ونمى بي   الذ   قد احمدٌ  -
 رماني تسبيح    مروج   في واحمدٌ  -
 احمد هل   والعصافير   العطر   غابة   من -
 احمد شع   والصوم   الترتيل   عبر   القران   عطور   عبر   -
 المختبئات   سنواتي من -
 اغنياتي في -
 كلماتي في عمري نهر عبر   زمني في -
 احمد احمٌد، -
 ذاتي ثلوج من سالسلي من جسدي من -
 صالتي في الوجد   سكرة يا رمضاني يا -
 اتي كل   يا ماض   كل يا عمري حصاد يا وردتي يا -
 ارضي ونحو سمائي نحو جناحي ويا -
 سبحاتي يا -
 طريا   سنبال   ويا اغنيتي صوم يا -
 سحبي لين يا صيفي ثل  يا هل   -
 جهاتي كل من لي يطلع وج    ضوء   يا -
 وغربي شرقي -
 نبيا   وجها   احمد يطلع   -
 النجوم   اعين   في االهدا    رفيف مثل -
 االبدية   شاطئ   يا احمدٌ  -
 ليلكية   الصمت   روحية   سماء   عبر   -
 معبد جوٌ  البحر   الطبيعة   وانت   انا -
 عسجد شبا    -
 خاشعتين   مضيئتين   -
 مؤمن جبين   لد  للسجود   اثرا   يا۔ 
 واحمد انا -
 نذور نحن   المصلى في قرابين لحن   -
 سطور خلفها ممحوة   ح    سطور   -
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 تنهداتي في مذوبا   عطرا   تنقط   -
 وغربة موتٌ  مقلتي    دون   من والبحر   -
 رطبة سوداء الخطايا مثل -
 توبةٌ  احمدٌ  -
 والرياح   الغيم   في تلع ٌ  جميعا   طارت -
 انتهاء   بال بحر   فوق   الضوء   وتنقر   -
 نغني كنا -
 مضيعين -
 لحن   غا    في -
 .والالنهاية والمرافئ الشم  ائناغن في تكسرت -
 تفعيلة وزنها في دخلت فقد واحدة تفعيلة على موزونة فغير القصيدة اشطر باقي أما

أو انها جزء من تفعيلة  (فعول) وتقصر ،(فعو) تحذف التي المتقارب بحر من( فَع ول ن)

 :- ج - بالفقرة لهذه رمزن ،بتحولها الى )متفعل( نمستفعل

 ضبا    من اجنحة   ينشرن   غيما   يلبسن   -
 الزرق افطاره   يسد   -
 رؤاه موج  طيوره يطو  -
 يتجزأ او يشطر لي  واحد عالم والالنهايات حبيبي وج    -
 الوج  ذل    ينتهي اين   قل   بحر   يا -
 حبيبي قل  في ما في  ناصع   لؤلؤ عن -
 الجنو    ري  وتنسا  في  النبع   يتمتم   -
 اسم من ضوءٌ  البحر اغماءه   فوق   وامتد   القران   طعم   سراء  اال اري    من الجو وامتأل -

 احمد
 احمد احمد اتوسل   لهفة   في وقلت   -
 يتبدد الدجى في عابدة   حلم مفتت   نجم غبار تتساقط ال هللا ناشدت    -
 ومعبد شمع   وريش    قدري ليلة   عينا    -
 احمد احمد اسم   اعذ    طائري يا واسم    -
 رمضاني في والشمع   خور  الب كان   احمدٌ  -
 انفالتي يا السر وجنة   يا عم  يا لون يا -
 شفتيا على من صوفية تسابي  انقر   -
 قلبي صحن   في وخضرا   بيضا   قرائين بعثر -
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 الفجر غس    في المتصوف   حرقة   انا إني -
 اذار   امطار   مثل صافيا   يا احمدٌ  -
 الرحيم   الموسم   أول ثل    يا -
 االبدية   ئ  شاط يا احمدٌ  -
 المجدلية عطش   يا بالصبا  العبا   يا -
 تتوقد المرتقى خاطر   في نذر   شمعة   -
 تينءمملو والعم    بالسر -
 المؤذن   بحة يا ورد   يا هللا قيثارة   من وترا   يا -
 تتنهد تسبيحة   ورجع ليل سكون   -
 اغنيتينا وتغازل موجةٌ  تعشقنا -
 تتعبد قديسة   نشوة -
 يسهر الليل   يحبنا -
 يتهجد وبأسمائنا اعيننا يشتاق   -
 اتجاه بعد اتجاه   في يحملنا البحر اقدامنا يلثم   -
 إلهي يا انت   احببتنا انت   لو اواه   -
 بسمل  موعد مغفرة   -
 حياتي من والحزن   الخوف   يجرف   جناح    -
 المسدلة   استاري يزي    -
 مقفلة   بوابة   كل   عمري في يفت    -
 سنبلة ركعة غيبوبة فجر   اذان شعرا   للوجود   يمنحني -
 صالتي فوق   تقطر   هللا زنبقة   احمدٌ  -
 محبة فكرٌ  وعيي شواطئ فوق   احمدٌ  -
 ليال   جرف   العمر   دون    من -
 قربي   ظل   احمدٌ  يطر ولم -
 بالضياء   مبقعةٌ  سح ٌ  وظللتنا -
 .حكاية مد  في اشواقنا كل   ضحكاتنا كل   تكسرت -
 .يتكسر اقدامنا يلثم   -
 الى تضاف تفعيلته وان جديد انه نازك ادعت الذي الوزن ان الى ذلك من ونخلص  

 صوفية زنابق" قصيدتها في كاملة بصورة النجاح له يكتب لم الحر الشعر تفعيالت

 اختلف والذي الخليلي البسيط مخلع وزن الى كثيرة مواضع في عادت إذ ،"للرسول
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 - ب - الفقرة في فرضيتها طبقت لكنها -ا - الفقرة في ورد كما فقط التقطيع هو عندها

ً  يكون أن له أرادت الذي بوزنها االحتفاظ في واخفقت  في كما واحدة تفعيلة على صافيا

 .- ج- الفقرة

 كثيرة مواضع في تمزج - ب - الفقرة ضمن أدرجناها التي اشطرها في انها ويالحظ  

 سبيل على منها الوزن، هذا على وجللخر محاولة في وغيره البسيط مخلع بين منها

 :المثال

 

ت ن     مياه اكؤ  زناب    حبيبي وج    ال  ت فع  ت ن م  ف اع ال  ت ن م  ف اع ال   م 

ل ن    أ  زناب  حبيبي وج   : من  والمخلع ت فع  ل ن م   ف ع ول ن ف اع 

 :أقوالها على هذا وينطبق

 ح  حلم   في وتي    غيبوبة   موج في -
 خفايا ومن عطور   من السر   ال    من -
 لين    اعطا    نجم   اي   اقبلت   اين   من -
 واقحوان   شذر   مرج الصخر   في تنبت   -
 جبين  الى الدوالي تنتمي يانعا   كان   قد احمد -
 أحمد هل   والعصافير   العطر   غابة   من -
 ذاتي ثلوج من سالسلي من جسدي من -
 .مؤمن جبين ند  للسجود   اثرا   يا -
 وغربةٌ  موتٌ  مقلتي    دون من والبحر   -
 انتهاء بال بحر   فوق   الضوء وتنقر   -
 والالنهاية والمرافئ الشم  غنائنا في تكسرت -

 التفعيلة إليه واضافت كامالً، البسيط مخلع التزمت الشاعرة ان االشطر هذه في والمالحظ

 لبسيطا مخلع وزن انه :أي مرتين، او مرة( مطوية او محذوفة او كاملة) مستفعالتن

 مستفعالتن مستفعالتن زائداً  البسيط مخلع أو، مستفعالتن زائداً 

 :الترتيب على وامثلتها
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 وغربةٌ  موتٌ  مقلتيهِ  دونِ  من والبحر  . 1

 جبينه الى الدوالي تنتمي يانعا كان قد احمد. 2

 البسيط مخلع مع مرة المتداخلة التفعيالت هذه استعملت حينما المالئكة نازك إن  

 سبقها الرصافي ان الى أشارت بل افكارها بنات من انها تدع لم أخرى مرة والناجحة

 فعلت كما البسيط مخلع الى فيها عاد التي" العندليب اغرودة" قصيدته في ،(1) ذلك الى

 :(2) قوله في تماماً، نازك

 لدددلدددعدددندددددلددديدددد    شدددددددددعدددرا   سدددددددددمدددعددددت  
 

 الدددرطددديدددد    الدددغصدددددددددن   فدددوق   تددداله   
 

 :نفسها القصيدة في المثال سبيل على بقوله البسيط مخلع إلى وعودته 

 حصون   وال قصور   في ال -
 ورد   لغصن   ورد   غصن   من -
 فأطلقوني ،فأطلقوني -

 بين تداخل حصول هو ،"للرسول صوفية زنابق" نازك قصيدة في حصل الذي ولكن

 كان ولما( فعولن) المتقارب وتفعيلة البسيط، مخلع نم اخذتها انها رأت التي تفعيلتها

ً  الموسيقي الشاعرة سح  انها رأت انها اال به، وتعترف ذلك تكتشف أن استطاعت مرهفا

 دعت لكنها ابقاءها فآثرت القصيدة، تذهب واحدة تفعيلة على القصيدة لتصحيح عادت إذا

 .(3)التفعيالت بين الخلط هذا استخدام عدم الى

 ظاهرة ونسبة اوزانه، في" وغرباء ضائعون" الطويلة قصيدته في طاقه شاذل ينوع

 .(4)"الموسيقية الظواهر من ظاهرة عليها تحصل نسبة اعلى هي" التنويع

                                                           

 .191ينظر يغير الوانه البحر:  (1)
 .676 – 675ينظر ديوانه، دار العودة:  (2)
 .9 – 5يغير الوانه البحر:  (3)
 .285دير المالك:  (4)
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 :آت هو وكما الرمل، تفعيل استخدم -أ- المقطع وفي

ت ن          جينا التي    صحاري من ال  ت ن ف اع  ال   ف اع 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن    بسينا بئر   في التاريخ نصل   

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن    تراباال ونستاف المل    نشر   

 فاعالتن فعالتن فاعالتن    الذبابا ونصطاد الطير نخن 

 فاعالتن فعالتن                   جائعينا ونغني

 فاعالتن فاعالتن                 المتخمينا للكبار

 فاعالتن فاعالتن              ليلة   الف   من قصةٌ 

 فاعالتن                       اميرة   عن

 (.فعالتن) الى تزحف قد التي( فاعالتن) التفعيلة هذه على المحافظة في ويستمر

 (:مستفعلن) الرجز تفعيلة يستخدم -ب- المقطع وفي

ل ن                سطي  يا سطي  ت فع   ف ع ول ن م 

ل ن      مسلول   رجل   من نطفة   يا ست فع   مستفعل فعلن م 

ل ن           الغول   انثى رحم   في ست فع  ل م  ست فع   م 

ل ن     الوبيال همنا نشكو جئنا    ست فع  ل ن م  ست فع   ف ع ول م 

 .التفعيلة هذه على السير في وتستمر

 (:فعلن) بتفعيلته المتدارك فيتخذ. -ج- المقطع في

لن                يدي يحز   القيد   ل ن ف ع  ل ن ف ع   ف ع 

ل         لي غل   وحب    عبل   يا ل ن نف ع  ل ن ف ع  ل ن ف ع   ف ع 

ل ن ل نف ع   ل نف ع             غدي كان إن ويلي  ف ع 

 لنفع   لنفع   لنفع   لنفع   لنفع   النصل   مثلوم فسيفي كاالم 
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في  الشاعر ينوع – د - الرابع المقطع وفي الوزن، هذا على المقطع أجزاء باقي وتسير

الرمل )فاعالتن(، والمتقارب  نغمه بين تفعيلتين من وزنين عموديي األصل، هما:

 )فعولن(، التي قد تحذف فتصبح )فعو(، أو تقبـض فتصبح )فعول(: 

 بعد دهٍر من الثكل جفت عيون الدموع فاعالتن فعولن فعولن فعولن فعول

ت  ري   القرون     فاعالتن فعولن فعولن فعولن فعول  ى قبر  موتای  ذر   وامح 

 فاعالتن فعولن فعول        غير  ان  النشيد  الحزين       

 لم ي عد يسعف الثاكل                  فاعالتن فعولن فعو

ثاء الذي كان ملء  الضلوع     فاعالتن فعولن فعولن فعول   والر 

يتخذ  -ه- وتستمر باقي االشطر في المقطع على هذا التنوع بين التفعيلتين. وفي المقطـع

فاعلن(، او تي قد يستخدمها صحيحةً، او مضمرةً )متْ تفعيلة البحر الكامل )متفاعلن( ال

 مضمرةً محذوٌف سببها الثقيل )متفا(:

 الل يل  اغنية حجازي ة         متفاعلن متفاعلن متفا

 يشدو بها حادي المجاني    متفاعلن متفاعلن متفا

 وقصائدي اطالل اغني     متفاعلن متفاعلن متفا

 علن متفاعلن متفافي الت ي   ابكيها وتبكيني   متفا

 متفاعلن متفا             وديار احبابي      

 عبث ت  بها ري  جنوني     متفاعلن متفاعلن متفا

وـالذي جعله خاتمةً  على هذا المنوال. وفي المقطع ـالباقية وتستمر اشطر المقطع 

 :او ضرب من الرجز لقصيدته الطويلة فقد اتخذ تفعيله الرجز وتفعيلة المتقارب

 لري   ال تخطيء  والزمان           مستفعلن متفعلن فعولا

 ال ينتهي واالرض  واالنسان         مستفعلن مستفعلن مستفع 
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 في هذه  الجزيرة  العذراء توأمان     مستفعلن متفعلن مستفعلن فعول

 الري  قالت والصد  بعيد           مستفعلن مستفعلن فعول

د  جديد  مستفعلن متفعلن متفعلن فعولن       في رحم كل امرأة محم 

 يمس  دمع الثاكالت ببعث الحياة    متفعلن مستفعلن متفعلن فعول

اما على مستوى قوافي شعر الشعراء الرواد في شعرهم الذي استلهم الشخصية   

المحمدية الشريفة، فلم يتخل قصيدهم عن القافية، فهي "ركٌن مهٌم في موسيقية الشعر 

ً واصداًء، وهو فوق ذلك فاصلة قويةٌ نحدث رت ؛ ألنهاالحر ً وتثير في النفس أنغاما ينا

 . (1)الى الفواصل" واضحةٌ بين الشطر والشطر، والشعر الحر احوج ما يكون

ً لمشيئة الشاعر والموقف     ان القافية في الشعر الحر تختلف وتتنوع وتتناوب تبعا

قافية المتتالية تكون بالشكل: اااا، الشعري الذي يراعي انتهاء المعنى فيقف عند وال

 والمتناوبة: ا ب ا ب، والمتنوعة: ا ب ج د ا هـ وهكذا. 

وهذه هي الطريقة التي سنتبعها في دراسة قوافي الشعراء الرواد، فبـدر شاكر السياب   

في قصيدته "في المغرب العربي" ـ بعد أن حاولنا تبين الحدود الفاصلة بين مقاطع 

 -الذكر: قوافيه على النحو آتي  قصيدته ـ تكون

 . قرات اسعي على صخره      ا١
 هنا في وحش  الصحراء           
 على اجره خضراء                 

 بر إنسان ير  قبره    اجعلى قبر فكيف ي
 يراه وأن  ليحار في      ج

 احي هو ام ميت فما يكفي     ج
 . ان ير  ظالل  على الرمال   ا٢

 فره     كمئذن  مع

                                                           

 .163قضايا الشعر المعاصر:  (1)
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 كمقبرة            
 کمجد زال        ا

 تردد فوقها اسم هللا    ا نة. كمئذ3
 وخط اسم ل  فيها     

 وكان محمد نقشا  على أجره خضراء      ج
 يزهو في اعاليها      ج

 تأكل الغبراء   ج فأمسى
 والنيران من معناه      ا

 بال حذاء  ج الغزاةويركل  
 بال قدم    د
 من  دون دم   دوتنزف 

 جراح دونما الم       د
 فقد مات    

 ومتنا في  من موتى ومن احياء     ج
 فنحن جميعنا اموات 
 انا ومحمد وهللا    ا

 معفره     ا ة. وهذا قبرنا انقاض مئذن4
 عليها يكت  اسم محمد وهللا 

 على كسره مبعثره     ا
 من االجر والفخار     
 ر    فيا قبر االل  غلى النها

 . ظل ال لف حرب  وفيل   ا5
 ولون ابره        

 وما عكست  من  يد الدليل    ا
 والكعبة المحزونة المشوهة     

 . قرأت اسمي على صخرة    ا٦
 على قبرين بينهما مد  اجيال    

 يجعل هذه الحفرة    ا
 ومحض رمال      -تضم اثنين: جد ابي 

 ره  اومحض نثاره سوداء من  ـ استنزال قب
 الصلصال      ةواياي ابن  في موت  والمضغ



236 
 

 وكان يطوف من جدي    ج
 مع المد     ج

 ودياننا ثوري هتاف يمال الشطان: يا
 ويا هذا الدم الباقي على االجيال   ا

 يا ارث الجماهير
 تشظ االن واسح  هذه االغالل    ا

 وكالزلزال   ا
 هز النير، او فاسحق  واسحقنا مع النير 

 الهنا يختال   ا وكان
 بين عصائ  االبطال    ا
 من زند الى زند    ج
 ومن بند الى بند     ج

 الكعبة الجبار   ا إل . ٧
 في ذي قار    ا أم تدرع 

 بدرع من دم النعمان في حافاتها اثار   ا
 محمد وال  ابائي من العر      إل 

 تراء  في جبال الريف يحمل راي  الثوار   ا
 القوم يبكي في بقايا دار    ا وفي يافا راه

 وابصرناه يهبط ارضنا يوما  من السح      
 جريحا كان في احيائنا يمشي ويستجد      ج

 فلم تضمد ل  جرحا    د
 وال ضحى    د

 ل  منا بغير الخبز واالنعام من عبد    ج
 . واصوات المصلين ارتعاش من مراثي     ا٨
 سجدوا ينز دم      إذا

 ماد فم     فيسرع بالض
 بايات يغص الجرح منها خير ما في    ا

 خوفنا من علمنا انا سنحيي      ا يتداو
 ا      إذا ما هلل الثوار منا: نحن نفدي 

. ثم يتخذ بحر الوافر الخليلي العمودي، والبد ان تكون القافية موحدة، ويمكن كتابه 9

 تي الذكر:اشطره على الشكل ا
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لجبددددال   من اغددددار   نـددددددددددددددددداقر على ا  ا
 

 جـدددددددددددددراد   من سدددددددر ٌ  فاحرق هن   
 

ى حيددث   دجلددة ميدداه كددأن    ولـدددددددددددددـددددددددددددد 
 

 والمـدددـدددـدددـدددـدددـدددداد   بالدم علـدددـدددي    تنم   
 

ذي هو الي     الحبددددالـددددددددددددددى فجددددأ الدددد 
 

ن   فمـددـددـددـددا قضاه   رمـدداد   سو  ولد 
 

نعددددل لهدددد وا يـدددددددددددددددددا من ةبددددااله  بقددددا
 

ـها  ـ ـ ـ ـاب    مآذن ـ ـ ـ ـواد   من سن ـ ـ  جـ
 

اء   ج   هـددددددددددددداثرا في يسدددددددح    الشدددددددام   و 
 

طى  دين   خ   الف ؤاد   في جدداعددا أسددددددددد 
 

ع م   أط  دين   أجوع   ف  ي سدددددددـدددددددددددددى االسددددددد   ع 
 

داه   وبل     العمـددددـددددـددددـدددداد   ماء   من ص 
 

ع ض   ة   نبي   و  حـدددددددددددددددداري مكددد   فدددالصددددددد 
 

كل     للجهـددددـددددـددددـددددـدددداد   ي ن فر   الشرق   و 
 

ناه   اـــــــــــــ. اعاد اليوم كي يقت١0 ر   ص من إنا د ح 
ا قت ل ن اه   ا                      وإن  هللا باق ف ي   قرانا م 

 عنا يوما  اكلناه    ا                      وــــــوال من ج
 وال بالمال ب عناه   ا
ا باعوا       كم 

ب زنا الدامي جبلناه   ا ي من خ   إله هم ال ذ 
 األبيات: . ثم يعود مره أخرى الى الوافر الخليلي والقافية الموحدة التي تطرد في كل11

 البغددددايـدددددددددددددددددا تتخددددذ   بدددداري    وف ي
 

ن     الددمسدددددددديدد    ألددم   مددن وسددددددددددائدددددهدد 
 

 حشدددددددددداهددددا في يزرع   العقم وبددددات  
 

ين   فم  ن  ه     الت  يـدددددددددددددد     ي شددددددد   بددددالفح 
 

ف   ذ   حمدددانـددددددددددددددددا في حدددديدددد   من وي قددد 
 

ن   الفـددددددددددددددوار    جحددددافددددل  ح   د و  و   ر 
 

 الصددددددديددداصدددددددي   في مكدددة   وراء   تجدددد  
 

 السددددددددفددوح   فددي ويددثددر  اقددمددندددداهددددا 
 

 . قرأت اسمي على صخرة   ا١٢
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 وبين اسمين في الصحراء   
 تنف  عالم االحياء    

 كما يجر  دم االعراق بين النبض والنبض  ج
 ومن اجره حمراء ماثل  على حفره   ا

 اضاء مالم  االرض   ج
 بال ومض    ج

 دم فيها، فسماها   د
 لتأخذ من  معناها   د

ف انها ارضي    ج  ألعر 
ف انها   بعضي   جألعر 

      د    ألعرف انها ماضي، ال احياه لوالها
وتاها    د شي ب ي ن م  ي ٌت لواله، ام   وأن ي م 

 

 . اذا  الصاخ  المكتظ بالرايات وادينا   ا١3
ن ماضينا    ا  أهذا ل و 

و  من كو  الحمراء       تض 
راء      ض  ره خ  ن  اج   وم 

ا تكت   اسم هللا بقيا من دم في نا  ا   ع ل ي ه 
ن  اذان الفجر، أم تكبيرة  الث وار   ج  انب ر  م 

ين ا   ا ن صياص   تع لو م 
خ ضت  القبور لتنشر الموتى ماليينا    ا  تم 
االن صار   ج د  واله  العرب ي  و  م  ح   وه   م 

 إن  إل هنا في نا    ا
 وبهذه الطريقة يكون السياب قد اتخذ في مقاطع قصيدته التشكيالت اتيه الذكر:

 .ا ب ب ا ج ج1

 . ا ب ب ا2

 . ا ب ج ب ج ا ج د د د ج ا3

 . ا ا ب ب4
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 . ا ب ا ب5

 . ا ب ا ب ا ب ج ج ا ا ا ا اج ج6

 . ا ا ا ب ا ا ب ج ج7

 . ا ب ب ا ا ا 8

 الدالي المكسور. والروي. اتخذ البحر الوافر العمودي 9

 . ا ا ا ا ب ا ب ب10

 كسور.. عاد الى الوافر ثانية ولكن بروى حائي م11

 . ا ب ب ج ا ج د د ج ج د د 12

 . ا ا ب ب ا ج ا ا ج ا13

في رويه  ذوالمال حظ ان السياب في قصيدته حينما يعود الى الوافر الخليلي، يتخـ  

حرفين من حروف كلمة )محمد(، وهما: الدال والحاء. اي ان الفرضية التي فرضناها 

سياب عندما اتخذ الوزن العمودي واثبتنا صحتها في شعر االحيائيين ظهرت في شعر ال

في مقطعين من قصيدته "في المغرب العربي" بينما تسير قصيدة نازك المالئكة "زنابق 

 صوفية للرسول"، على النحو آتي الذكر:

ق     ا١ ر  ر  ز  ، الب ح  ن  ح    ر  اغماء لح   . الب ح 
 البحر طفل م سترسل الش ع ر،
ق لتي  انكسارة،  ل ل ضحى فوق م 

فة،  ر 
قة    ا  وشه 

 جوق     ا ألفالبحر تلهو عرائ  الماء ف ي ترامي  
 ي ل ب سن غي ما، ينشرن اجنح  من ضبا      

 عرائ  البحر ضيعتني   ج
 زورق شوق هيمان في فض   الع با     

 وصيرت ني   ج
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 فراشة الرغو والسحا     
 . وملء روحي وج  حبيبي٢

 تسبيحة عذبة ونجمة    ا
 برد نسم     ا
ر، من مداه     أكبروج  حبيبي   من ال نهاية البح 

 يسد اقطاره الزرق،
ؤاه        يط و  طيوره، موج ، ر 

 وج  حبيبي زناب ، اكؤ ، مياه     
 وج  حبيبي والالنهايات عالٌم واحد   

 لي  يشطر او يتجزأ   ج
ر  ق ل: اين ينتهي ذل  الوج ؟  يا بح 

 قل  اي ن انت تبدأ؟   ج
ء  ك ل مرفأ   جوج   بحار  يع  فيها، وينطفي ضو   اض 

 ومقلتاه،    
 اين تر  تنتهي وفي اي نقط  تبدأ البراءة   د

 وما حدود االلوان فيها؟
 وكيف يستعير الضحى ضياءه؟    د

 وج  حبيبي، يا برك  الصحو والوضاءه   د
 وج   حبي بي كسره الموج واقتناه     

 اشع ، زورقا، شراعا
 ، يرتد  سماءه   ديحضن افقا ملونا  

 . وكان قلبي، وكان قلبي    ا3
 يسب  عبر استغراق  خصبة المرايا     
 في موج غيبوبة وتي ، في حلم ح     ا 

 مضيع في مروج هد     ا
 يجو  ل  البحور بحثا ،   

 عن لوء لوء في  ما في قل  حبيبي   ج
 من ال  السر من عطور ومن خفايا     

      جمن نغم دافيء  الهبو
ي  الجنو     ج  يتمتم النبع في  وتنسا  ر 
ر من منايا      كنت على البحر اترع البح 
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 . وجاءني طائر جميل وحط قربي    ا4
 وامتص قلبي    ا

 ص  على لهفتي السكينة      
 ورش هدبي   ا

 براءة، رقة، ليونة     
 فقلت يا طائري، يا زبرجد   ج
 ين ؟     من أين أقبل ت، اي نجم اعطا  ل

ي ن        طر يا س م   يا نکهة البرتقال، يا ع 
لو؟     وما اس م  الح 

 قال: احمد    ج
 وامتال الجو  من اري  االس راء، 

 طع م  الق رآن،
 وامتد فوق إغماءة البحر ضوء،

مد    ج م  أح  ن اس   م 
 وقلت في لهف  اتوسل: احمد، احمد:   ج

م  فت ت،ناشدت  هللا، ال تتساقط غبار ن ج   م 
ل م عاب ده في الدجى يتبدد    ج  ح 

 ع ي ن ا   لي لة  قدري وري ش   شمع ومعبد   ج
 اسم: احمد، احمد   ج  أعذ واسم  يا طائري 

 . احمد كانت عيناه بحرا    ا5
 ت س قي يبا  الوجود كان ت  تن ش ر عطرا     ا
وان      ت ن ب ت  في الصخر مرج شذ ر واقح 

 تسي ل  نهرا     ا
 من زعفران    

 احمد كان يانعا تنتمي الدوالي الى جبين    ج
 وفي عيون     ج

ة  ارضي، وطعم نهر ه   ، وعطر طين    جينک 
ني د قد  الذ بي، ون مى اهدا  لح  م   أ ح 

 في ول  راعش  الحن ان      
وئ  سقاني      د  من ض  م   اح 

مد  كان البخور  والشمع في رمضان ي       أح 
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مد  كا ف ي ة  األغاني    أح  و   ن انبال ج فجر، وكان ص 
مد  في مروج  تسبيح  رماني       أح 

ي  بعثراني     ال جناح   ک 
ال جناحي  لملماني      ك 

مد    ا٦ ن ابد  الضوء جاء اح   . م 
مد   ا ن غاب  العط ر والعصافير هل  اح   م 

ت يل والصوم، شع احمد   ا ب ر التر  ب ر عط ور الق رآن، ع   ع 
كريات ي     ن عم    اعماق  ذ   م 
 من سنواتي المختبئات    

ز ن ع طور الخش خاش واللو   في شجرة السرو، م 
 وج   احمد

 يا جناح ال زناب  البيض،
 يا حياتي      

 يا ب عدي الرابع الموسد    ا
 ف ي اغنياتي    

 ا   يا طلعة المشمش المورد
 في زماني، عبر نهر  عمري، في كلماتي    

 حمد، احمد   اا
 لون، يا عم ، يا وجن  السر، يا انفالتي     يا

ن  جسدي،  م 
ن  سالسلي،  م 

ن  ثلوج ذاتي       م 
ن  ك ل اقفال امنياتي      م 

 يا طائ ر الصمت، والغموض الجميل، يا شمعدان معبد   ا
د  والصعود،  انت  الم 
 أن ت  الجمال والخص 

 أن ت  احمد
 وجد في صالتي    يا رمضان ي، يا سك رة ال

ي، يا ك ل  ماض، يا كل آتي     ر  دت ي، يا حصاد ع م   يا ور 
 . يا جناحي نحو سمائي ونحو ربي   ا٧

 يا قطرة هللا في شفاه الوجود، يا ظلتي، وعشبي   ا
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 ان ق ر  ت س اب ي  ص وفية من على شفتيا    
 بعثر قرائين بيضا وخضرا في صحن قلبي    ا

 يا سبحاتي،
 اغنيتي،يا صوم 

 يا سنبال  طريا      
 اني انا حرقة المتصوف في غس  الفجر

 احمد، احمد،
 ه ل  أن ت اال طائر ربي    ا

بي   ا يفي، يال ي ن  س ح   يا ثل  ص 
ن كل  جهاتي: ج   يطلع  ل ي م  ء  و  و   ي ا ض 

قي وغ ربي    ا ر   ش 
ن  كل تعريشة ودر    ا بي، م  من  ش مالي، ومن  جنو   و 

 حمد، يطلع احمد، وجها ن ب يا     يط لع أ
حي ا     ناء  واألن جم  الش مالية الم  لف عا بالغ   م 

طار  آذار٨ ث ل  أم  مد  يا صافيا م   . أ ح 
حيم    ا  ل الموسم الر   يا ثل   أو 

ف ي ف  األهدا  في اعين الن جوم   ا ث ل  ر   م 
 أحمد يا شاطيء األبدية     
، ل ب ر سماء روحية الصمت   يلكي       ع 

 تشر  صوفية الغيوم   ا
 يا العبا  بالضبا ، يا عطش المجدلية     

 . احمد، احمد   ا٩
عبد  ا  انا وانت، الطبيعة، البحر... جو م 
 شمعة نذر في خاطر المرتقى تتوقد   ا

ورد   ا  وهللا في حلمنا الم 
 شبا  عسجد   ا
 شبا  عسجد   ا

 . احمد يا توق مقلتين   ا١0
 ا   مضيئتين

 خاشعتين   ا
 بالسر والعم  مملؤتين   ا
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ؤذن     د، يا بح  الم   يا وترا  من قيثارة هللا، يا ور 
ن     يا اثرا  للسجود ند  جبين مؤم 

 . انا واحمد   ا١١
 انا واحمد   ا

ب يح  تتنهد   ا  سکون ليل ورجع تس 
ي ر      يحبنا الب حر والهد 

 تعشقنا موجة وتغازل أغنيتنا
ر     عرائ   ا  لماء  والص خو 

ن  نذور      لى، نخ  ن  قرابي ن  ف ي الم ص   نح 
مد   ا  انا وأح 

 ن ش وةٌ ق د ي سة تتعبد    ا
 س طور ح  ممحوة خلفها سطور     

 نهر  مديد، وال ع بور    
 انا واحمد   ا

 يحبنا الليل يسهر 
يننا تاق  اع   ي ش 

 وبأس مائنا يتهجد    ا
نا ا ام  اه    جي ل ثم أق د  لنا في اتج  م  ر ي ح   لبح 
 ج  ب ع د ات جاه، 

 ج اواه لو  أنت احببتنا انت يا الهي  
ق لتا احمد صالة، ج١٢  . وم 

 مغ ف رة،
عد،  مو 

 بس ملة    ا
ن حياتي      جناح   يجرف الخوف، والحزن م 

تاري المسدلة    ا ي   اس   يز 
 يف ت  في عمري كل بوابة مقفلة   ا

ن ي لل وجو  د شعرا ، آذان فجر، غيبوبة، رکعة، سنبلة   ايمنح 
د  زن بق  هللا  تق طر فوق صالتي     م   أح 

 تنقط عطرا  مذوبا  في تنهدات ي    
ي ي: ف كٌر، محب    ج شواطئأحمد فوق   وع 
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غربة    ج ت و  ن مقل تي  مو   والبحر من د و 
ف ليال،  ر   من د ون   العسر ج 

ثل الخطايا، سوداء، رطبة      جم 
د توبة   ج م   أح 
 احمد توبة    ج

 . وطارت الطير في الصباح   ا١3
ياح    ا  طارت  جميعا  تل ع   في الغي م والر 

تن ق ر الضوء فوق بحر ب ال انتهاء    ا١4  . و 
 ولم يطر  احمد، ظل قرب ي

 وظللتنا سح  مبقعة بالضياء    ا
 كن ا نغني     

، للس ماء   ا  للح ، للبحر 
 ين شاردين    كنا شراع 

 م ضيعين    
 في غا   لحن    

 تكس رت  في غنائنا الشم   والمرافي والالنهاية    ج
كاية   ج  تکسرت کل اشواق نا في مد  ح 

 والمد  جاء    ا
 يلث م اقدامنا، يتكس ر

 احمد، احمد
، انا، انت  واالعالي ن   نح 

 ليل وصمت
 وهللا في روحنا غناء   ا
 تخذت التشكيالت اتية الذكر في مقاطع قصيدها:وهكذا تكون نازك قد ا

 . ا ا ا ب ج ب ج ب1

 . ا ا ب ب ب ج ج ج ب د د د ب د2

 . ا ب ا ا ج ب ج ج ب3

 . ا ا ا ب ج ب ب ج ج ج ج ج ج4

 . ا ا  ب ا ب ج ج ج ب ب ب ب ب ب ب5
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 . ا ا ا ب ب ا ب ا ب اب اب ب ب ا ا ب ب 6 

 . ا ا ب ا ب ا ا ا ا ب ب7 

 ا ب. ا ا  ب ب 8

 . ا ا ا ا ا ا 9

 . ا ا ا ا ب ب10

 . ا ا ا ب ب ب ا ا ب ب ا ا ج ج ج11

 . ا ب ا ا ا ب ب ج ج ج ج ج12

 . ا ا ا ا ب ا ج ج ب د د ا ا13

 . ا ا ب ا ب ب ب ج ج ا ا14

 اما شادل طاقة في قصيدته "ضائعون وغرباء" التي قسمها على مقاطع،

 فكانت قوافيه كاآلتي:     

 -ا-           

ن صحاري التي    جينا   ا  م 
ل   التاريخ في بئ ر  بسي ن ا   ا  تص 

تاف الت رابا      نش ر    المل .. ونس 
طاد  الذ بابا..     ن   الطير... ونص   ن خ 

ن غني جائعي نا   ا  و 
ينا   ا بار المت خم   لل ك 

 قص  من "الف  ليلة"    ج
يرة  عن  أم 

ل     ج دي ها بذ   نذرت  تک شف  نه 
 إن أتاها "السن دباد"،     د

ل    ج  وسقاقا من شرا  الح   نه 
 وم ضت  تذرع ابعاد الب الد   د

 تسأل هللا المراد    د
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 وتزور  االولياء  الصالحي نا    ا
باد"    د  غير أن "السند 

 لم يجئها..
 وب قينا،    ا

تر األساطي ر ق رونا،   ا  نأكل  الرب  ونج 
ب ياء ضائعينا..     ااغ 

 كاألمي رة
باد     د  ف ي انت ظار السن د 

         - - 
 س طي .. يا سطي      ا

 يا نطفة من رجل مس لول     
م أنثى الغول       في رح 

ئنا  تش كو همنا الوبي ال    ج  ج 
 فاقرا  سطور الري    ا

اك شف لنا المصي ر والمجهوال   ج  و 
 سطي  يا سطي      ا

 را     دنحن  هنا.. ضيوف   األغ
 يكذ  في سمائنا السحا      د

 والبرق والضبا     د
 ه على المرابع التي ما بلها مطر    

 هيوما .. وال أظلها قمر     
 س طي  .. يا سطي       ا
ل الري      ا اذا تقو   م 

 عن ضائعين في قفار التي   مدلجي ن     و
لين    و س   طعامهم من الحصى وماؤهم غ 

 هلرجال يأكل الصقر   ومن جماجم ا
مال  والحجر      هوتشر  الر 

 هفيرسم القدر    
بان والذبي     ا  افجع لوحتي ن  للقر 

 هفي واحة عمياء.. ال ماء وال شجر   
 سطي .. يا سطي     ا
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 ماذا تقول الري      ا
 -ج-           

 القيد  يحز  يدي       ا
ب  غل  ل ي        يا عب ل.. وح 

 إن كان غد        ا ويلي
يف ي مث لوم النصل       .. فس   كاألم   

وت    ج  وحصاني دالل  الم 
ت    ج ي في صم   في الساحة يق ض 

س انا     د  وابــو  يباهي الف ر 
 ب شجاعة عن ت رة الع ب د    ا

حانا      د ي غن ي فر   و 
د     ا  ب ال عزة.. والمج 

صان ي.. والس يف:  وانا.. وح 
 عبي دوأبو  

 يا عب ل، عبيد
 -د-              

وع      ا م  فت  عيون  الد   بع د  ده ر من ال ثك ل  ج 
ون،      ي  القر   وامحی قب ر  موتای.. ذرت  ر 

 غي ر ان النشيد الحزين     
ف  الثاكل ،      ج  ل م  ي عد يسع 

ل وع     ا ث اء الذي كان ملء  الض   والر 
 ط   ضاع ف ي زحمة القافل ة  
فل صري ع      ا ثل ط   م 

ت أق دام جي ش  طري د     د  تح 
ر قضى.. ال ف الف  الف  صخ 

ي د   د بر  من االرض قب ر جد   ..ففي كل ش 
اليي ن  من امتي      هوالم 

عف او شريد    د  بين م ستض 
ي د      د  أو شه 

وع القصي د    د ي وجفت د م  ع ر  ات  ش   م 
 هوان تهت قصتي    
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ني الجدي د    دمنذ ا ز   ن  حل ح 
 -ه-              

ن ي  حجازية     ا  الل ي ل   أغ 
 يشدو بها حادي المجانين      

 وقصائدي اطالل اغنية    ا
 في التي .. ابكيها.. وتبكيني     

 وديار احبابي    ج
نون ية    ا ي    ج   عبثت ب  ما ر 
ل    جنة الغا     ج  ت ع و  : فتط 

 ف ر. والدجى اهلي واصحابي    جوالب ي د ق  
 وهوا  يا ليالی اسطورة    د

ان ين       ج  ر الم  ا ع م   ي ق ضى ب ه 
 أو خمرة تستقی ب انخا     ج
ه     د ر  دو  ج  ياء م   ف ي حان  عم 
الم المالي ي ن         ضجت  باح 
ن كل  ضليل وجوا        ج  م 
ب اب ي     ج م بيداء  اح  ت  ب ه  م   زح 

 هأن ت هنا بريئان         وانا و
 هفي هذه الد نيا غريبان         

 -و-            
 الري    ال تخطيء والزمان     ا

 ال ين ت هي واالرض واإلنسان     ا
ان     ا ة  الع ذ راء ت وأم   في هذه الجزير 

 نبؤت ي يا اخوتي      
يث  في نيسان    ا ي رة.. جميلة.. كالغ   قص 

ي  تح  كي قصتي      والر 
 فان صتوا..

 وبشروا الرجال والنساء     ج
كبان     ا حدثوا الر   و 

 قد  جاءت الب شر  مع الصباح     د
 تحملها الرياح     د
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 من المفازات.. وتجتاز ب ها الصحراء..   ج
 هالري  قالت: والصد  بعيد:    

 هف ي رحم كل امرأة محمد جدي د    
ع الثاكالت..  س  دم   يب عث  الحياة     ويم 

 فتومض البسمة في الشفاه     و
 فبشروا الرجال والنساء       ج

كبان..       ا د ث وا الر  ح   و 
 وبهذا يكون شاذل طاقة قد اتخذ التشكيالت اتيه الذكر:

 .ا ا ب ب ا ا ج ج ج د د ا ا ا ا1

 ج ج هج  ه ه هج ج و و  ه ه. ا ب ب ج اج ج د د د 2 

 ب ج ج د ا د ا. ا ب ا 3

 د ه. ا ب ب ج ا ج ا د د ه د د د 4

 هـ ه. ا ب ا ب ج ا ج ج د ب ج د ب ج ج 5

 و و ج ا ه ه. ا ا ا ب ا ب ج ا د د ج 6 
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 الصورة الفنية .3

رسم صورة محمـد من خالل الرمز التراثي لـه "فهو يختار  إيراديعبر السياب عند     

رمزيـاً نستدل عليـه من خالل عملية التكثيف  إيحائياعنی هذا المصدر ليمنح صورته م

الزماني والمكاني التي قام بـهـا أثنـاء تشكيلـه لصورته هذه، ونجد ان هذا المصدر متمثالً 

، فمحمـد يقوم (1)في الصورة المختارة قـد أدى عمالً فنياً داخل السياق الكلي للقصيدة"

التاريخي او الموضوعي للحالة المعاصرة التـي  تصويـر السياب له "بدور المعادل ىعل

محمد الرمز  بانتصارمن خالل المفارقة بين ماٍض مجيٍد منتصر  ،(2)يريد التعبير عنها"

فمحمد الرمز الذي يستخدمه السياب  ،العالي وحاضٍر منهزم يحتاج الى عودة ذلك الرمز

 للداللة على حالة األولى:مع الفعل الماضي )كان( الذي يحمل داللة الزمن دون الحدث 

راء حمد نقشا  على أجرة خض  ك ان م   و 
 يزهو في اعاليها

 عاد في الحاضر تأك له  الغبراء:
 فأمسى تأكل الغبراء
ن  معناه،  والن ي ران، م 

 ف قد  مات
يعنا اموات: انا ومحمٌد   ف نحن جم 

 
 

                                                           

الصورة الشعرية عند السياب، عدنان محمد علي المحادين، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة  (1)

 .26م: 1986 -هـ  1406بغداد، 
 .26المصدر السابق:  (2)
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ن يرمز الى وتظهر صورة محمد هنا رمزاً ادى ضياع الحاضر الى موتـه بعد ان كا

ً )بايلوجيا( بل عبـارة عن كمون  ً حياتيا الحياة واالنتصار. ولكن هذا الموت ليس موتا

 للعودة الى الحياة مرة أخرى: مخاضوترقب و

 تمخضت الق بور لتنشر الموتى ماليينا  
 وه   محمد واله  العربي  واألنصار:

االخير أعادت اليه الحياة  ويالحظ ان القصيدة ابتدأت بمحمد الرمز الميت، وفي مقطعها

بعد الموت، لذا تكون صورته رمزيـة اسطورية، فعودة الهةِ الخصب الى الحياة ال تختلف 

كثيراً عن عودة محمد الذي صوره السياب رمزاً اسطوريا لالنبعاث ولكن من خالل 

 التراث العربي االسالمي هذه المرة ال آلهة االغريق وميثولوجياهم.

العربي الذي  فاإلنسانه القصيدة تأخذ ابعاداً رمزية واضحة الداللة، إن "صور هذ    

استطاع أن ينتصر على قوى الشر والظالم، ويقيم عالمات تدلل على قوته ومنعته 

في عصرنا الحديث ضعيفاً ممزقـاً غير قادر علـى حماية نفسه  أصبحوتطور حضارته، 

بها الى موضوعات معاصرة،  لإليحاءتعملها او تراثه... وهو يستعيد الداللة التراثيـة ويس

وفي بـعض االحيان يضفي على الموروث داللة معاصرة مناقضة له، مما يولد شعوراً 

 . (1)ماضي االمة وحاضرها" نحاداً بالمفارقـة الدرامية بي

ويتضح ان مصدر هذه الصورة هو التراث الديني االسالمي والتاريخي الذي أفاد     

 سم صورة أخرى لمحمد في قصيدته "إلى جميلة بوحيرد": منه كذلك في ر

 ب األم    دو  في ثر  يثر 
 صوت قو  من فقير نبـي

ر. لم يضر ،  ألو  ب بغي الصخ 

                                                           

 .78الصورة الشعرية عند السياب:  (1)
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" هو يلتقي بموقف الرسول العربي الذي قاتل دفاعاً عن المبـــادئ والعقيدة التي امن ـف

يطلب من االمة العربية في حاضرها بها طريقاً إلى تحطيم العروش وإزالة الدول. وكأنـه 

ن االرض عأن تسلك الطريق ذاته. وتحمل هذه الصور معنى رمزيـاً هو االستشهاد دفاعاً 

 . (1)والنفس، فمن يستشهد يبقى رمزاً خالداً ال يموت، تسير االمة على خطاه"

ن محمداً : إأما في قصيدة السياب "مدينة السندباد" فمن غير الدقيق والصحيـح القول    

ألنه وان مثـل الشاعر اال انه مثل األمة كذلك من  ؛يمثل الشاعر وحده في حدود ضيقـة

 خالل شاعرها الذي يحمل تطلعاتها، يقول:

حمد  اليتيم  احرق وه فالمساء  م 
ن حريق ، وفارت الدماء  يضي، م 

ه  محمد النبي في حراء ق يـ د و 
 فسمر النهار حيث سمــروه 

من القصص القرآنية واالحداث التاريخية كانت مصـدراً لكثير من صور  ويبدو "أن عدداً 

السياب، إذ نجده يومئ إلى هذه القصة أو ذلك الحـدث التاريخي ليقيم معادالً تاريخياً بين 

ة درامية بين حالتين متناقضتين. قعناصر صوره وموضوعها، أومن أجـل أن يبني مفار

كما فعل في قصيدته  (2)القصة اواسم قائد أو موقعة"يراد اوفي بعض األحيان يكتفـــي ب

" و "مدينة السندباد"، اذ اشار الى حادثة نسج العنكبوت علـى غار د"الى جميلـة بوحير

ار الى محمد وبذا يكون قد اشـار الى القصة والى شحراء و ثور اللذين مزج بينهما وا

اإلسالمي الذي يستمد صوره الشخصية من خالل اإليحاء والرمز إلى الموروث العربي 

 منه.

                                                           

 .78المصدر السابق:  (1)
 .88السابق:  (2)
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إن صورة محمد في قصيدة السياب "في المغرب العربي" تقوم علـى المزج بين     

التراثات االنسانية وتستمد منهـا، فمحمد من التراث العربي االسالمي وموت آلـهـة 

ألنه  ؛الخصب وعودتهم الى الحياة من األساطير اليونانيـة، ويقوم الشاعر بالمزج بينهما

ألنه ايقن  ؛يريد الخصب والعودة إلى الحياة ولكـن من خالل الرمز االسالمي هذه المرة

وبذا تكون صورة محمد رمزية انبعاثية  ؛ان البعث والوالدة الجديدة ستكون على يديه

مستمدة من تراثـات مختلفة ربطت بينـها الحاجة النفسية وقوة المخيلة التي يمتلكها السياب 

قضيته وبمحمد منقذهـا ومحررها الذي سينبعث كما آلهـة الخصب فتعود الحياة إليمانه ب

والحرية والثورة بعودته بعد موته الكمونـي السكوني الـى الحياة الجديدة المعاصرة التي 

يحياها الشاعر ومن خالله االمة بكاملها التـي تتطلع شروق محمد وإلـهه العربي 

 واالنصار.

ي قصيدة نازك المالئكة "زنابق صوفية للرسول" فتقوم اوالً على أما صورة محمد ف    

الرمز الذي اتخذته الشاعرة وهو الطير، فليس من رابط بيـن السماء واألرض اال الطير 

الطير  التخاذواال محمد الواسطة العظيمة التي تربط األرض والسماء، فهناك مجال كبير 

تربط الشاعرة صورة محمد و. سصل الخامرمزاً لمحمـد كما سنتطرق الى ذلك في الف

 في القصيدة بصور الطبيعة مبتدأه بالطير:

اءني طائ ر جميل وحط قربي ج   و 
 وامتص قل بي

 ص  على لهفتي السكينة
 ورش هدبي 
 براءة            

 رقة                 
نة                      ل يو 

د:  ف قلت يا طائري يا زيرج 
؟ اي  نجم اعطا  لين ؟ من اين اقبلت 
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 يا نكهة البرتقال، يا عطر ياسمينة
لو؟ قال: احمـد  وما اسم   الح 

ثم ترتبط صورة محمد بألفاظ الرحلة الروحية الصوفية وبألفاظ الطبيعة، فمحمد يرتبط 

اي انها بالمدركات   مختلفة، منها ترتبط باإلحساساتبهما معاً، فالشاعرة تصوره صوراً 

 :ـک

 نكهة البرتقال -                        
 عطر ياسمينة -                          
 البخور-                           
 ـ نكهة أرضي                           

 
 ومنها بغير ذلك، فمحمـد يمثل في نظرها:

 ـ اري  اإلسراء
 طعم القرآن -

 ـ ليلة القدر
 ـ الشمع والمعبد

 ـ البحـر
 قحوانـ الشذر واال

 زعفران-
 ـ الدوالـي 
ران-  بالج الف ج 

ناح الزناب  البيض  ـ ج 
ورد  ـ طلع ة المشمش الم 

 ـ الع م 
 ـ وجنة السر

س د ت من الج   ـ االن ف ال 
 ـ الش معدان في المعبـد 

يل  ـ طائر الصمت والغموض الجم 
د  والصعود  ـ الم 
 ـ الجمال والخص 
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مــضان  ـ ر 
 س ك رة الوجد في الصالة -

و الر    ـ الجناح نحو السماء ونح 
 ـ الوردة

صاد الع مر  ـ ح 
 ـ قطرة هللا في شفاه الوجود

ش    ـ الظل والع 
م االغنية -  صو 
 الس نبل الطري -
 ثل  الصيف -
 ل ين السح  -
ثل امطار اذار - اف ي م   الص 
يم - ح  م  الر   ثل  أول الموس 
 االبدية شاطئـ 

 ـ الالع   بالضبا 
 يةعطش المجدل - 

 ـ الطب يعة
 البحر-
 شمعة  النذر -
 توق المقلتين - 
 وترا  من قيثارة هللا  -
 ورد -
 بحة المؤذن -
 سكون الليل -

 ـ صالة، مغفرة، موعد، بسملة
 زنبقة هللا  -

 ـ فكر، محبة
 توبة-

ن صورة محمد قامت على الرؤية الروحية الصوفية للشاعرة فمثلت : إويمكن القول

يمثل الكون كله  ألنه ؛ت الروحية للشاعرة عبر رحلتها محمـداً صور الطبيعة والحاال
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الذي صار في نظر الشاعرة محمـداً الذي دخل في كل شيء وأصبحت ترى الكون كله 

 ألنها اتحدت بأحمد: ؛من خالله

 أنا وأحمد 
ـد  ي حب نا البحر، يشتاق  اعيننا وبأسمائ نا يتهج 

ت الوصول إلى محمـد قبل االتحاد باهلل وصورة محمد في هذه القصيدة هي آخر درجا

تعالـى، فالشاعرة أحبت محمـداً وارتبطت بـه واتحدت لتصل من خالله الى شاطئ 

االبديـة واالمـان الى اللـه. بعدها عادت الى الكون فرأت انـه كلـه محمد وان محمداً يمثـل 

اي: انها ترى كل ، رةألنه بمثابة الرؤية البصرية للشـاعـ ؛كل الصور التي سبق ذكرهـا

ألن محمداً أصبح نهاية األحالم التي تبحث  ؛شيء من خالل محمد، والرؤيا الحلميـة

عنها الشاعرة والتي ستوصلها الـى الشاطئ الذي تبحث عنه بعيداً عن الموت والقلق 

 والشك القاتل والحيرة التي أرادت الخروج منهـا. 

 وغرباء"، التي يقول فيها: اما محمد في قصيدة شاذل طاقة "ضائعون  

 في رحم كل امرأة محمـٌد جديـد
.. يبعث  الحياة   يمس   دمع  الثاكالت 

 فتومض  البسمـة  في الش فاء...
فيمثل الحياة المتجددة بتجدد حملة الفكر المحمدي المتجدد مع االجيال، فمحمد باعث 

ي"، والمنجي من الخوف الحياة بعد الموت المخيم في قصيدة السياب "في المعرب العرب

والميت في قصيدة نازك المالئكة "زنابق صوفية للرسول" وباعث الحياة في قصيدة 

 شاذل "ضائعون وغرباء". 

إن محمداً في شعر الرواد يمثل الحياة والخالص من الموت الذي بـاتـت تعانيه االمة     

 لى الحياة. المتمزقة الميتة بموت رمزهـا محمد والحية بانبعاثه وعودته ا

التي يجمعها رابط واحد هو الموت ، ان هذه الصورة المشتركة لمحمد في شعر الرواد   

ـ -والخوف منه تتأتى  ألن الشعراء الـرواد قد عاصروا أو عاشوا الحقبة التي اتسعت ؛ربما
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 ، فيها الكوارث والموت الجماعي الذي حل باإلنسانية، وبالعرب المسلمين بصورة خاصة

ان خالص االمة ال يتم اال عن طريق محمد الحي المنبعث الذي يوصلهم باهلل فرأوا 

 مال ويمحق األآلم. باعث الحياة الذي يستطيع ان يحقق اآل

وال يخفى أن صورة محمد في شعر هذا الجيل قد قامت على التصوير الرمزي التام     

ئكة واالستعاري البسيط في شعـر السياب والمتغير بين الرمزية واالنفصال في شعر المال

 في شعر شاذل وذلك ما سنتناوله في الفصل الخامس.
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 الفصل الخام                                      

أسالي  التعامل مع الشخصية المحمدية في شعر 

 الجيلين

 بوصف  ظاهرة فنية في الشعر ملسو هيلع هللا ىلص ا. الرسول محمد

 اع في الشعروتقنية القن ملسو هيلع هللا ىلص . الرسول محمد١

 واالستعمال الرمزي في الشعر ملسو هيلع هللا ىلص . الرسول محمد٢

 في البنية الد رامية للشعر ملسو هيلع هللا ىلص . الرسول محمد3

 واالرتباط بالمكان في الشعرملسو هيلع هللا ىلص . الرسول محمد 4

 ظاهرة عرضية في الشعرملسو هيلع هللا ىلص محمد  . ورود اسم الرسول 

 في التشبي ملسو هيلع هللا ىلص . الرسول محمد ١

 ةفي التوريملسو هيلع هللا ىلص . الرسول محمد ٢
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 بوصف  ظاهرة فنية في الشعر:ملسو هيلع هللا ىلص ا. الرسول محمد 

 وتقنية القناع في الشعرملسو هيلع هللا ىلص . الرسول محمد ١

ً "في بعـض اشعارهم،    حاول الشعراء االحيائيون استخدام الشخصية المحمدية قناعا

ولكن لم تكن لديهم الجرأة الكافية لالتحاد أو التصريح به قناعاً، فاخذوا يلمحون ويكاد 

 ، يقول:(1)عندهم، فالرصافي في قصيدته "فـي حفلة الميالد النبوي" يظهر التصريح

سدددددددول   سددددددددداءت   حددالددةٌ   وسددددددددداءت الر 
 

ها أي   كل    نا ب تا  ا لرسدددددددـدددددددددددددولٌ  أ
 

 كددددثدددديددددر فدددديددددنددددا والشددددددددددر   رآنددددا لددددو
 

 قلـدددديـددددـددددل   نزرٌ  والخير   مستفيٌض، 
 

 مددددبددددتسددددددددددمددددات   الضددددددددددالل   وثددددغددددور  
 

 محـددددددددول   علي    الهـددددددددد  ووجوه   
 

ا الدددحددد    فدددي والدددددعدددداو   كدددبددددارٌ  مدددندددد 
 

ها طال     والتطبيـددددددددددددددل   التزمير   في
 

 فدديدددد    نددحددن   لددمددددا مسدددددددددتددنددكددرا   قددددال  
 

 جبريددددل   جدددداءني قددددد   بهددددذا مددددا 
 

 الددـ وأيددن مددنددكددم الددتددوحدديددددد ديددن   أيددن  
 

ددددددد    أو  ( م)   والقفول   هوحـدددددددد للـ 
 

مددددت   أنددددا  فدددديدددد    كددددان   مددددا كددددل   حددددر 
 

 تمثيـددددددددددـددددددددددل   أو لألصددددنام شددددب ٌ  
 

 هـددددددددددددددددذا إ ن   منكـدددددددددددددم   قدددال   من كدددل  
 

 هـددددددددددددذا إ ن   منكـددددددددددددم   قال   من كل   
 

 

م   م   لددددد  ة   تدددددحدددددفدددددظدددددوا لددددد   ديدددددن   اخدددددو 
 

 التنـددددـددددزيـددددـددددل   بها ناطقا   جاءكم 
 

 وثددديدددقددددا   فددديدددكدددم االخدددداء   حدددبددددل   کددددان
 

 محلـدددددددددددول   وعقد ه   أمسددددى كيف   
 

                                                           

 .24 -23 /2ديوانه، شرح وتعليقات مصطفى علي:  ((1
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 نددهددوضٌ  بددددل   بدديددددائدد    مددنددكددم لسددددددددددت  
 

 مددددأمددـدددددددددددددددول   فددتددرة   بددعددددد   مددنددكددم   
 

مددل   فددأجمعوا  الـ فددإن   ندداهضدددددددين   الشددددددد 
 

كم الدين   في كفر  ( م)  ـول   عجز   والخمـ
 

والكالم  في االبياِت االخيرةِ يصح  أْن يكون على لسـان القناع )محمد والشاعر( أو على  

لسان الشـاعر، وقد تعمد الرصافي وضع الكالم على هذه الطريقـة فصديقه األديب 

من هذه القصيدة أهما : "سألت الشـاعر عن البيتيـن االخيرين (1)مصطفى علـي، يقول 

عن لسان النبي أم هما يعبران عن رأي الشاعر، وما يجول في خاطره؟ فأجاب: كالهما 

يدل على ان هناك اسباباً تقف وراء          جائز وللقارئ أن يفهمها كما يريـد "، وهذا 

هذا الموقف الفني دفعت بالرصافي الى عدم التصريح به، وهـذا القناع غير ناضج ولم 

يستوف شــروط  القناع كذوبان صوت الشاعر في صوت الشخصية بحيث يصبحان 

واحدا "، ولعـل الرصافي اكثر حضوراً في قناعه من الجواهري في قصيدته )يا ام 

وكان قد نزل وهو في طريقه الى مدينة علـي  1955، "التـي كتبها الشاعر عام (2)عوف(

 ً على راعية غنم تدعى أم عوف فلقي منها الغربي من لواء العمارة في العراق ضيفا

كرماً وحسن ضيافة والسؤال الذي يتبادر الى الذهن: هل نظر الشاعر الى حادثٍة مشابهٍة 

في كتب السيرة النبوية، إذ تروى حادثةٌ مشابهةٌ للنبــي محمٍد )ص( حين مر متعباً 

فإذا أضفنـا  ؟ (3)" واحسنت وفادته... فأضافتهمطارداً فنزل على امرأة اسمها أم معبد 

ي نالى ذلك ان "الجواهري كان يحفظ من القرآن آياٍت كثيرةٍ ويحفـظ من كتب التراث الدي

، فال نستبعد أن يكون موقفه (4)مختارات كثيرة وقد نشأ نشأةً دينيةً وربي في وسٍط علمي"

                                                           

 .2/24المصدر السابق:  (1)
 .23 /1ديوانه:  (2)
 وتنظر مراجعه. 297تطور الشعر العربي الحديث في العراق:  (3)
 .297المصدر السابق:  (4)
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كون كموقف )نبي( مر بحادثٍة مشابهٍة، كما ان القصيدة تحمل رمز الصحراء. وبهذا ي

دون التصريح بذلك إال في من ولكن  ملسو هيلع هللا ىلصالجواهري قد تقنع بشخصية الرسول محمٍد 

 تشابهه الموقفيِن، ويكون هذا القناع غير متكامل فنياً.

ألنه يعبر عن  ؛اما الزهاوي فقناعه يحتاج الى انصهار الصوتين )الشاعر ـ الشخصية(  

فيسميه بـ )داعي  (1)عزم" قناعه بالتصريح بقول الشخصية في قصيدته "يا خير مـن

 الهدى(:

م   فيهم الهددددد  داعي فصدددددددددداح   ه  ه  ب  ن   ي 
 

ن    ها بات   رقدة   م  قل   في ا الع ع  نق ط   م 
 

ك ـدددددددددددددم   من ه ب وا القوم   أيهددا يددا د   مراقدد 
 

 ط ل ع ـدددددا ق د   الصب    كل   الصب    فإن ما 
 

ـ الرسول محمٍد   ريح بان الشخصية ـ على لسان الشاعر مع التص ملسو هيلع هللا ىلصفالكالم هنا ـللشخصية

 دون االتحاد بيـن طرفي القناع. من )محمداً( هي المتكلم 

ً على طريقة الرصافـي باستعمال ملسو هيلع هللا ىلص ويستخدم محمد رضا الشبيبي الرسول      قناعا

 :(2)األداة ) لو(، أي: لو رآنا محمٌد لقال كذا، وغير ذلك يقـول الشبيبي

يت   أ ال  (أحمد  ) روح   تر  ما شدددددددعري ل
 

ل ، من عت ندداطددال إذا  ؟ أو عدد  ت   أ ط لدد 
 

ر   ـددددددددددددددددددٌ ) أتددددانددددا لو ظن ي وأكب   (محم 
 

ذي ىلالق  ة   ال من القدددداه   الدددد   مكدددد 
 

ل ندددا د  ذي النور   عن عددد   بددد     جددداءندددا الددد 
 

لت   كمدا  ت   قريشٌ  عند    عد  فضدددددددلد 
 

ى إذ ن    منهجـددددددددددي النا    منه    ال ل ق ضدددد 
 

تددي األواخددر   الددقددوم   مددلددددة   وال   مددلدد 
 

                                                           

 .623 /1ديوانه، دار العودة:  (1)
 .107ديوانه:  (2)
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ع د  التوحي الى دعوت   ـددددددددددددم   يجم   شددددددمل ك 
 

ع   ولم    ت ت   البديد   للشددددددمل   أد   المشدددددد 
 

 أر  وال لددلددحدديدددداة ، رسددددددددوال   وجددئددددت  
 

م    ك  ر   ب  ي  ي   غ  ت   مدددددارج   في ح  يدددد   م 
 

ت   ر  ي سددد  ع ا   و  ر   يافعـدددددددددا   ت ع ن ت   ما ـددددددددد شددد 
 

ت   بدد    ملت م   مددا وسدددددددرعددان     للت ع ندد 
 

مدددت   د   من   االسدددددددالم في وحر   حل هدددا ب عددد 
 

عد ادت  ع مسدددددددداوئ  ت   حين   ب  فحل 
 

  

ة بددالصدددددددبر   الح    بعددد   واوصددددددديددت    امدد 
 

يهددددا على  ل  ة   مبط  ت   هللا   حجدددد  قدددد   ح 
 

ك ن ت   م   (قيصددر  )و  ( ك سددر ) سددلطان   من و 
 

هددا أر  أندداسدددددددددا    ت   اليوم   أبندداء   ذ لدد 
 

ع ظ ت    غايـدددددددددددة   الن صدددد    من أتر    ول م   و 
 

 وبدددال تي بدددالل تيدددا، قومي وجدددادلدددت   
 

 دفينددددة   الصدددددددددددور   أدواء، وعددددالجددددت  
 

ت   عنها الداء   تخل ى أن الى   ف صدددددددح 
 

ك م   ي: "قائل   و  ت ت   النف    إذا" ن ف سدددددد   بوغ 
 

ات   في مثلي قال وما  لم  تي" ـ الم   "أم 
 

ت   ت   روحي يدددا ت ل فددد   غربيـددددددددددددددددةٌ  وأنددد 
 

 ت ت ل ف ت ي وال فدددداجتددددازي، الحي   عن 
 

مدية الهموم المعاصرة التي يعانيها وعلى الرغم من تحميل صوت الشخصية المح 

 ً النفصال الصوتين منذ البداية وبخاصٍة  ؛الشاعر إال أن هذا القناع يظل غير متكامٍل فنيا

 في األبيات األربعة األولى.

ً عدة تكمن في عدم استخدام الشعراء االحيائييـن توظيـف القناع      -إن هناك اسبابا

دهم في الجرأة على استخدام الشخصية المحمدية في شعرهم، منها ترد -والشاعر محمد

رجحه سبباً رئيساً هو عدم نضج اسلوب القناع في تلك نلكن الذي  ،وخشية االتحاد بها
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ألن القناع إنما أرسيت قواعده على يد الشعراء الرواد وبخاصٍة عبد الوهاب  ؛المرحلة

 . (1)البياتي

ً في شعر الرواد، فينفرد فيها ق ملسو هيلع هللا ىلص أما تقنية توظيف شخصية الرسول محمدٍ       ناعا

. التي حاول فيها أن يعبر عـن (2)السياب بهذا االستخدام فـي قصيدته "العودة لجيكور"

عليه، ففي "قصيدته  يداجدوذلك ليس عهد  اع، همومه وما القاه في المدينة على لسان القن

يشارك فيها السيد المسيح بعد الصلب يتنبه الشاعر إلى معاني التضحية والفداء التي 

، وهذا (3)المسيح، ويتعمقه رمزاً، ويتحد به ويطرح محنته من خالل شخصه وصوته"

هو الركن االساسي في قصيدة القناع، فالشخصية التي تخلـق فيها "غير مستقلٍة عن 

ألنها... اتحاد الشاعـر برمزه اتحاداً تاماً، ولذا ينبغي أن تتوفر في  الشاعر المعاصر

ك المواقف والخصائص التي تشبه الى حٍد بعيٍد مواقف الكاتب المعاصر، القناع تل

، فهل (4)"وافكـاره، وازماته، وعندها سيكون شخصا القصيدة الشاعر وقناعه شيئاً واحداً 

 استطاع السياب في قصيدته "العودة لجيكور" أن يحقـق ذلك؟

ـد بقناعه الذي بدأ قصيدته ان االجابة على هذا السؤال تتطلب تتبع صوت الشاعر المتح   

برحلٍة على جواٍد يراد له أن يكون كالبراق، ولكن الشاعر بعد ذلك انفرد بصوته في 

مواضع كثيرةٍ ولم يحسن استخدام قناعه "فالقناع النبي محمد لم يكن رمز القصيدة األهم، 

غابت ولم يشكـل أزمتها بالكامل، وانما اختصر وجوده على حدود مقطعٍ شعري واحٍد، 

                                                           

ليبي ، كاظم ص1988-1950ينظر توظيف التراث العربي في الشعر العراقي المعاصر من عام  ((1

 38م : 1995 -هـ  1415جامعة بغداد–عيدان العائدي، اطروحة دكتوراه، كلية التربية/ ابن رشد 
 ومصادره.    

 .421 /1ديوانه، دار العودة:  (2)

 .106-105دير المالك:  (3)
 .104-103المصدر السابق:  (4)
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اهم شروط ومتطلبات القناع الفني في التبني والتوحد للمواقف  -عنهما ـالشاعر او القناع

الفكرية والحياتية، فلم تصل الى مستوى التوحد المطلوب في قصيدة القناع. وبقي القناع 

 -الفكري-دون ان ينشر حضوره التاريخي والداللي  من منكمشـاً على ذاته في المقطع

قصيدة ومقاطعها. فاذا ما غاب القناع من القصيدة فان ذلك ال يوثـر على في تجربـة ال

ألن القناع والشاعر شيٌء واحٌد،  ؛معطيات القصيدة، وهذا ما ال يفترض في قصيدة القناع

، كما ان "سيطرة النبرة الغنائية وعلو صوت الشاعر على (1)وال يمكن الفصل بينهما "

الذي يذكرنا بمكانة ممثل  ءالشيمكانة الشاعر الفنية، اقنعته، تنال بشكٍل او بآخر من 

 . (2)االيقاع على المسرح"

لقد عال صوت الشاعر على صوت قناعه فتفتت القناع واضطرب وأصبح هامشياً في    

واسطٍة فنيـٍة   القصيدة. واذا كان الشاعر ال يلجا الى القناع "بقصد التخفي والبـوح عبـ

على الغور في  كونه اسلوباً يمنح القصيـدة توتراً "شعرياً قادراً فحسب، وانما يستعين به ل

ن ذلـك لم يتحقق في قصيدة السياب "العودة لجيكور"، اذ اعتمـد إ، ف(3)المتلقي" قاعما

على الطريقة الغنائية الذاتية أكثر من التعبير على لسان قناعه فطغت شخصيته، "أما 

عر المتحـد به، البطل هو الشاعر والشاعر الشخصية في قصيدة القناع فهي رمز الشا

و"أغلب  (4)فصال، وال وجـود ألي منهمـا بمعزل عن اآلخر"نهو البطل، وليس ثمة ا

 ً بالشاعر... هو  الظن أن هذا النقص الذي منع القناع من أن يكون تلبساً، او اتحاداً تاما

                                                           

 .50القناع في الشعر العربي الحديث دراسة فنية في شعر مرحلة الرواد:  (1)
 .54المصدر السابق:  (2)
 .154السابق:  (3)
 .108دير المالك:  (4)
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على الرغم من  (1)عه"غيـاب أوجه اللقاء المهمة التي ينبغي أن توجد بين الشاعر وقنا

 أوجه اللقاء اليسيرة التي سنشير اليها. 

لقد استطاع السياب ان يتعمق شخصيـة السيد المسيح في )المسيح بعد الصلب( ثم       

ان قصيدة  ،الى تراثه ودينه االسالمي وموطنه االول )جيـكـور( أقرباراد ان يكـون 

لن فيه السياب رغبته في الرجوع الى "العودة لجيكور" مـوحية من عنـوانها الذي يع

مدينة البراءة والطفولة واألحالم بفعـل احداٍث كثيرةٍ دفعته لهذه الرغبة، فشوقه بالعودة 

لجيكور"زاد حين ازدادت الكراهية للمدينة، واصبح االنفصام بينها وبين الفرد الشاعـر 

والروح والفضيلة وسيطر  كامالً، كانت المدينة من قبل في نظره عالماً قد غادره االله

فيه الرب الجديد الذي يسمى النضار، فهل من المعقول ان تتوشح بالجمال بعد االحداث 

خطـاً على المدينة وعاد االتي روعته؟ بهذا عاد الى ذلك االحسـاس الكامن في نفسـه س

 ً الذي  ، واما محمد،(2)يتصور أنه فيها احد اثنيـن، اما المسيح واما تموز واما هما معا

 ً له، فثمة مجال للتشابه بين االثنين مع مراعاة الفارق الكبير  (3)اختاره منذ البداية قناعا

                                                           

 . 112المصدر السابق:  (1)
 . 323-322بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره:  (2)
 :ينظر القناع مفهوم في لالستزادة (3)
 0124 ـ121 المعاصر العربي الشعر اتجاهات-
 بغداد، للنشر، الرشيد دار ـ المعاصـر العراقي الشعر في فنيةال للظواهر نقدية دراسـة...  المالك دير-

1981 :103- 118. 
 الزبيدي، علي احمد رعد .الرواد مرحله شعر في فنية دراسة الحديث، العربي الشعر في القناع-

 . م1991 - هـ1411 المستنصرية، الجامعة االداب، كلية ماجستير، رسالة
 بغداد المستنصرية آداب .م علي، الرضا عبد. دد ،الروا مرحلة – المعاصر العربي الشعر في القناع-
 ·بعدها وما 167:  1983س ،7 ع
 .1969تموز ،6 ع الكلمة.  م ثامر، فاضل الخيام، قناع عبر البياتي وجه ـ
 . 1981 بغداد، ،16 س ،(11) ،(10)  العددان االقالم،. م ثامر، فاضل والشعر، الدرامي القناع ـ
) العددان ، االقالم. م حداد علي ،(العراقي الشعر في نماذجها لبعض نقدية دراسة) اعالقن قصيده-

 01987 ،س(13،11
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جـداً، فكالهما )الشاعر والشخصية( يبحث عن المثال في الحياة ويسعى الى تحقيقه، 

، وكالهما عانى في حياته من أجل االنسان وتألم لمصيره، ( 1)"فبدر... كان مثالياً"

ن سالحه الكلمة، وكالهما يتيٌم، وكالهما يحمل رسالـةً، وعذب واضطهـد وكالهما كا

كالهما، واسم )بدر( مأخوذ من إحدى اكبر معارك محمـد عليه الصالة والسالم. زيادةً 

دفعته لهذا  -قد تكون-على هذه السمات المشتركة جرأه بدٍر على رموزه، هي التي 

حملها نسيح يجـر في المنفى صلبيه"، إذا لم مفانا ال: "... (2)القناع، فقبل ذلك قال صراحةً 

ونقول: إن السيـاب أراد التشبيـه: فأنا كالمسيح يجر...، كما فعل ذلك الدكتور محسن 

 .(3)أطيمش

على اوجه اإلشتراك بين الشاعر وقناعه وكذلك جرأته  وقد يكون هناك سبٌب زيادة   

ً الى شخٍص   فاعٍل في التاريخ، متفرٍد ذي قيمة وهو كون قصائد األقنعة "تتجه دائما

، وهو ما وجده الشاعر في قناعه فتكون شخصـا القصيدة )الشاعر والشخصية( (4)ايجابيٍة"

 : (5)عن تلك المقدمات، فبدأ الرحلة، يقول 

ل م  األشه   على جواد  الح 
 أسريت  عبر  التـــالل

وال،  اهر   منهـا، من ذراها الط 
 بائعيـن،من سوق ها المكتظ  بال
ت ع   ها الم   من صبح 

 من ليل ها النابـ   والعابرين،
 من نورها الغ يـ هـ ،

،  من رب ها المغسول بالخمر 
                                                           

 المقدمة رر)بقلم ناجي علوش(.  /1ديوانه، دار العودة:  (1)
 .331 /1ديوانه، دار العودة:  (2)
 .126ينظر دير المالك:  (3)
 .104المصدر السابق:  (4)
 .422-421 /1ديوانه، دار العودة:  (5)
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، ها المخبـوء  بالزهـر   من عار 
 من موت هـا الساري على النهـر  
ـ   الغافية  يمشي على امواج 

 أواه لو يستيقظ  الماء  فيـ ،  
 لو كانت  العذراء  من ورادي 

 ن  شم  المغر  الداميةلو أ
 تبتل  في طرفي  او ت شــرق،

 تورق الدجىلو أن  اغصان 
 أو يوصد الماخور عن داخليـ .

ونالحظ في هذا المقطع انفصال صوت الشاعر من صوت قناعه، إذ غاب رمـز الشاعر  

ما ، واختلفا موقفاً ولغةً وهذا ما يكون في قصيدة أخـرى غير قصيدة القناع، "اهب المتحد

قصيدة القناع فإن صوت الشاعر يذوب في صوت الشخصية ـ البطل ـ كما يتحول صوت 

هو اآلخر ـ الى صوت الشاعر المعاصر، فهما مثلما اتحدا موقفاً يتحدان لغةً،  –القناع 

 ؛ولعله مـن عيوب بعض قصائد القناع أن يعلو صوت الشاعر على صوت بطله، قناعـه

 (1)ة يصير ثانوياً وتابعاً، وشيئاً واقعـاً في الظل من الحدث"ألن القناع في مثل هذه الحال

وهذا ما حصل في المقطع األول من قصيدة "العـودة لجيكور" فإن فيها "مزجاً بين صور 

التراثين: االسالمي والمسيحـي، ففي مفتتحها تتشابك... صورة المحنة النبوية على 

أما  (2)جواد احالمه" ىـ برحلة الشاعر علال شعورياً -"البراق" ليلة االسراء، وتمتزج 

 :(3)في المقطع الثاني

لم األشهـ   على جواد  الح 
 وتحت  شم   المشرق  األخضر  
 في صيف  جيكور  السخي  الثـر 
 أسريت  أطو  دربي النائـي 

                                                           

 .108دير المالك:  (1)
 .236-235لغة الشعر:  (2)
 .422 -421 /1ديوانه، دار العودة:  (3)
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 بين  الند  والزهر  والمـاء  
الشهب ليبحث وقد تصور أنه مصلوب في بغداد، ولذلك هرب منها على جواد الحلـم ا

 :(1)في جيكور من كوكٍب"

 ابحث  في االفاق  عن كوكـ 
 عن  مولد  للروح تحت السمـاء  
 عن منبـع  يرو  لهي   الظمـاء  

ت ع ـ   عن منزل للسائ  الم 
"تترافق رحلته لتتواكب مع" النجم الذي  ـفإنه يمزج رحلته مع رحلة مع رحلة المجوس ف

" كما في التراث المسيحي فكال الرحلتيـن: رحلة عرف منه المجوس أن المخلص قد ولد

 . (2)الشاعر ورحلة المجوس تتشوف كوكباً ينير وجه االرض"

أما المقطع الثالث من القصيدة فقد انفرد فيه الشاعر كلياً بصوتـه إال اشارةً واحدةً الى    

شاعر، وإنما اتخاذه حاتم الطائي رمزاً له، ليس ألجل شيء فـي حاتم الجواد، الفارس، ال

 : (3)الذي يشبه ليل حاتـم الذي يخاطب فيه عبده  هفي ليل

 اوقــد، فـان الليــــــــل قر  
 والريــ ، يا موقـد ري  صر            

 عسـى يـر  نار  من يمر  
 ان جلبـت ضيفـا ، فانت حر            

 : (4)يقول السيا 
؟  : أين  الخبز  والمــاء  ، جيکور   جيكور 

؟ الل ي  ل وافي وقد نام  األدالء 
ن عطش    والرك   سهران  من جوع وم 

. ، وكل  األف   أصـداء  ـر   والري   ص 

                                                           

 .323بدر شاكر السياب، دراسة في حياته وشعره:  (1)
 .236لغة الشعر:  (2)
ديوانه مع دراسة ادبية مفصلة عن الجود واالجواد في تاريخ االدب العربي، د. فوزي عطوى،  (3)

 .90: 1969اللبنانية للكتاب، بيروت، الشركة 
 .   422 /1ديوانه، دار العودة:  (4)
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 يـن  بــ   ببيداء  ما في مداها ما ي 
 در  لنا وسماء  الل يل عميـاء  
 جيکور  مد   لنا بابا  فند خل    

 سامرينا بنجم في  أضواء   أو
القصيدة نفسها، فقد انفرد الشاعـر فيهما بصوته تارةً  أما المقطعان الرابع والخامس من  

 . (1) أخرىواتخذ السيد المسيح قناعاً تارةً 

وفي المقطع السادس يعود الى قناعه الفني األول الذي بدأ به القصيدة وهو اتخـاذه   

وقد امتاحت خطوطها  -تصور موته-قناعاً، و"تتشكل لوحةً جنائزيـةً  ملسو هيلع هللا ىلصشخصية الرسول

خلة والوانها المتمازجة من معطياٍت اسالميٍة ومسيحيٍة، فهي من التاريخ االسالمي المتدا

لتأكيد موته، وتشير الى  -بالنسبة للشاعر غار "حراء" وخيـوط العنكبوت وترمز هنا ـ

، وال نظن انها لوحة (2)انتهائه، وتستمد من المعتقد المسيحي قصة "العشاء االخير"

وٌف فهو ال يرمز الى الموت بل الى المحنة والخالص الي تصور موته وإنما كموٌن وخ

 :(3) يقولجيكور، 

رائي حاكت  العنكبوت    هذا ح 
باب    خيطا  على 

 (4) 
 يهد  الي  النا   ان ي أموت   

 والنور في غاب ة
 يلقي دنانير  الزمان  البخيل  

 من شرفة  في سعفات  النخيل

                                                           

 .136 الشعر ةلغ: كذلك وينظر. 415 – 411/  1: العودة دار ،ديوانه ينظر (1)
 .236لغة الشعر:  (2)
 .426-425/ 1: العودة دار ،ديوانه (3)
ً (  اءحر)  الرمز استخدام ان عباس احسان .د يرى (4)  العنكبوت الن التاريخية احيةالن من خطا

: وشعره حياته في دراسة السياب شاكـر بدر ينظر. حراء غار على ال ثور غار یعل خيوطها نسجت
313. 
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وال نجد اشارةً  ،لسيد المسيح عليه السالمويستمر هذا المقطع يخلط بين صوته وصوت ا

 :(1)الى قناعه األول اال في المقطع السابع، بقوله

ي : ذا   الرقاد  هذا صياح  الد 
 وعدت  من معراجي األكبر 

ومن هذا القول نعرف ان معراجه كان عبارةً عن حلٍم، ودليل ذلك )صياح الديك، ذاب  

 إذاالسيد المسيح في صيحة الديك الثالثة، أي:  الرقاد(. كما ان صياح الديك يقترن بموت

أما جيكور فقد "استحالت  ،المسيح في اعتقادهم مصاح الديك الصيحة الثالثة فقد سلمه

 . (2)الى حلٍم، يحييه بالوهم، في عالم الخيال، يتمطى إليه جواد الحلم"

ل لى الرسويستغل السياب كذلك صورة الغار المظلم الذي هبط فيه الوحي المقدس ع  

، وكيف أحال هذا الغار المظلم الحياة الـى النور بعد قروٍن من الظالم والجهل. إنه ملسو هيلع هللا ىلص

يستغل صورة حركٍة بعد هبوط الوحي في الغار فيردها الى جماٍد على أيدي هؤالء 

ألنه النور  ؛الغزاة ليشنع صورتهم، فمحمـد النبي في حراء قيدوه/ فسمر حيث سمروه(

م في نظر السياب. ثم يقدم نبوءته )غداً سيصلب المسيح في العراق والضوء وعـدوالظال

السماوية بموت العيسـوية المسيحية  شرائعستأكل الكالب من دم البراق( وبذلك تموت ال /

والمحمدية اإلسالمية، وهو بذلك يصورهم اعداًء للسماء وقيمها، فيمزج بين التراثين 

لعظيمين محمٍد وعيسـى عليهما الصالة والسالم المسيحي واالسالمي من خالل رمزيهما ا

ويرمز لموته من خالل موتهما، فكالهما إن لم تحذر األمة وتنتبه للعدو، فستصلب رسالة 

 المسيح ويقتل محمٌد بموت رسالته، وبذلك يفقـد الشاعر امله في الحياة.

                                                           

 0427 /1: العودة دار وانه،يد (1)
 .129 /2والمراثي:  األناشيدبدر شاكر السياب شاعر  (2)
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في القصة  لل والغار بطريقٍة تناقض هدفهاضلقد وظف السياب حكاية العنكبوت الم   

و"تحولت الحكاية التي وردت في القرآن الكريم الى موقٍف جديٍد وخلقت صورةً ذات 

عند هجرتـه من مكة كانت اداة ملسو هيلع هللا ىلص داللٍة مختلفٍة، فالعنكبوت في حكاية اختفاء الرسول 

تضليٍل تدفع بالمشركين الى سبيل آخر للبحث بعيداً عن الغار الذي لجأ إليه، اما هنا فإن 

، وهدي المختبئبين الغار والعنكبوت تحولت الى الضد، اي إلى فضح مكمن العالقة 

إنه حتى المعجزة لم تعد نافعةً إزاء واقعٍ :الناس إليه، وكـأن السياب اراد أن يقول لنا 

عن الشاعر، هكذا تتحول الصورة القديمة الى  -حاملو البنادق-جديـٍد يبحث فيه االخرون 

شيئاً  -لعام، وتلقي بضوئها لتكشف حالة الشاعر المعاصر خيٍط في النسيج المأساوي ا

. وبذلك تكون القصة قد اكتسبت أبعاداً معاصرةً جديدةً خدمت (1)من واقعه المأزوم"

ألن السياب يتعامل "مع الرمز التراثي  ؛موضوع الشاعر وكشفت عن خلجاته النفسية

على  (2)عاصرة لرؤيته الشعرية"حيث يجرده من بعض دالالته التراثية ليحمله األبعاد الم

ألنه أصبح  ؛الرغم من االخفاقات في القصيدة التي أراد السياب فيها التخلص من الخوف

"في هذه المرحلة مشدوداً بين الماضي والحاضر على نحو لعله اكثر حدةً مما كان عليه 

عض في المرحلة السابقة، فإن التحول الحضاري والمدنـي السريع الذي طرأ على ب

أرجاء الوطن العربي قد زاد من إحساس الشاعـر بألم االنسالخ عن ماضيه، وزاد من 

ً حافالً باألشواق االنسانية غير  ً  رومانسيا ارتباطه بهذا الماضي وحنينه إليه حنينـا

المحدودة. وكثيراً ما يتخذ التعلـق بالماضي من الغربة المؤقتة التي تفرضها ضرورات 

ووسيلـةً للتعبير عن تلك االشواق في صورة حنيٍن الى المواطن  الحياة على الشاعر،

األولى في نقائها وفطرتها وبعدها عن ضجيج المدينة وتعقدها وضياع شخصية الفرد 

                                                           

  .235دير المالك: (1)
 .128 :1978ة، القاهر والنشر، للطباعة الفصحى دار ثة،الحدي العربية القصيدة بناء عن (2)
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في حياتها... وراعه منها كيف يفقد الفرد وجوده وكيف يوضع الناس في قوالب من حياةٍ 

لطموح المادي على أنبل المشاعر يوميـٍة نمطيٍة يقضي فيها السعي وراء العيش وا

 . (1)االنسانية، حتى إزاء الموت الفاجع"

 :واالستعمال الرمزي في الشعر ملسو هيلع هللا ىلص . الرسول محمد٢

"الرمز في االصل كياٌن حٌي يثير في الذهن شيئاً آخر غير محسوس، اي انه يبدأ من 

، (2)اٍن مجردةٍ"الواقع، ولكنه في الخطوة التاليـة يجب ان يتجاوزه الى ما وراءه من مع

، و"الرمز (3)"و اساس الرمز االيحاء، وااليحاء ضد التقرير المباشر لألفكار والعواطف"

له تاريخ عريٌق يكشف تجربةً واسعةً ومألوفةً تشحن اللفظة بأبعاٍد تاريخيٍة واجتماعيٍة 

ا ويبدأ هذ (4)وتجعلها تستحضر في االذهان تراكماتها التي تعبت العصور في ادخارها"

الرمز" من الواقع المادي المحسوس ليحول هذا الواقع الى واقع نفسي وشعوري تجريدي 

، والرمز الذي يعنينا في هذه الدراسة هو )محمد( وما يؤدى (5)يند عن التحديد الصارم"

)الغار( و )حراء( وغير ذلك. فهو رمٌز مستمد من التراث الديني فضالً عـن ـ ک اليه

 د تتعاضد معه في قصيدةٍ ما والتي سنكتفي باإلشارة اليهـا. الرموز االخرى التي ق

يعد الرمز واحداً من وسائل االداء الشعري، وليست لــه كبير قيمة اال من خالل النسيج    

ً ومكثفاً.  الشعري للقصيدة في بنائها الكلي الذي ال يكون فيه الرمز مجرداً بل موحيا

الدراسة التي تعنـى بالرمز )محمٍد(، هي: هل  واالسئلة التي تتطلب االجـابة في هذه

                                                           

 للطباعة العربية النهضة دار ،2 ط القط، القادر عبد. د المعاصر، الشعر في الوجداني االتجاه (1)

 0460 – 459: م1981 ـ هـ1401 بيروت والنشر
 .304: السابق المصدر 02 0304: المعاصر الشعر يف والرمزية الرمز (2)
 .304ر السابق: المصد (3)
 ،25 ،24 االعداد ه، س بغداد، المعاصر االديب. م الطعان، هاشم. د المعاصر، واالدب التراث (4)

 .10: 1977 ،( الثاني تشرين( )  لوليا)  (تموز) ـ26
 .133: الحديثة العربية القصيدة بناء عن (5)
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استخدم شعراء العراق )األحيائيون والرواد( )محمداً( رمزاً؟ وهل كان الرمز على 

كلياً ام جزئياً؟ وهل تم العكس بحيث استخدم )محمٌد( مرموزاً اليه وليس  مستوى القصيـدة

 ي النتاج الشعري؟ رمزاً؟ وأي الجيلين الشعريين استخدمه بكثرةٍ ونجاحٍ فني ف

ه رمزاً تم بالرمز )محمٍد( بعدِّ هن شعر الشعراء االحيائيين لـم ي: إلعل من نافلة القول   

 ً ربما ألسباٍب عديدةٍ يقف عدم اطالع شعراء  ؛على مستوى القصيدة كلياً بل وحتى جزئيا

باشرة هذا الجيل على االدب العربي ومذاهبه المختلفة في اولها، زيادةً على ذلك الم

والتقريرية التي ينطوي تحتها اغلب شـعر هذا الجيل، وكذلك حاجة الشعراء الى القصيدة 

الخطابية التي تلقى في المحافل والمناسبات. كل هذه األسباب وغيرها كانت وراء عدم 

استخدام الرمز في شعر الشعراء االحيائيين، علـى العكس من الشعراء الرواد الذين 

السباب المتقدمة: فاطلعوا على اآلداب الغربية ومذاهبها ومنها تغيرت عندهم كل ا

الرمزية، وابتعدوا عن التقريرية والمباشرة قدر االمكان واعتمـدوا االيحاء، وتخلوا عن 

القصيدة الخطابية، اي: التي تلقى في المحافل واعتمدوا القصيدة التي تقرأ، وهناك أسباب 

 المكان بذكرها. أخرى التخاذهم الرمز وسيلةً يضيق 

لم يستخدم الشعراء األحيائيون الرمز )محمداً( فيما جردناه من شعرهم وهو كثيٌر جداً  

إال ان الرصافي حاول استخدام الرمز وجاء بـ -حرصنا أن يمثل شعر هذه المرحلة-

)محمٍد( مرموزاً إليـه ولكنه مع ذلك صرح به في قصيدة طويلة ـ آثرنا ذكر عدٍد كبير 

 :(1)اتها ـ يقوله في قصيدته "رؤياي الصادقة"مـن ابي

هددددا هللا   حدددديدددداكددددم    الددددعددددـدددددددددددددددددر    أيدددد 
 

تي لي فاسدددتمعوا   عجـدددددددددد    فقصددد 
 

هددددا قددددد لدددـدددددددددددددددددة   لددديدددلددددة   بدددتددد   مدددطدددو 
 

 الـددددددددددددوصددددد    بنجمها جفني يعقد   
 

                                                           

 .478-472 /2ديوانه، دار العودة:  (1)
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نددددي  نشدددددددددددز   عددددلددددى قددددائددددمددددا   رأيددددتدددد 
 

 مضددددطر    وهو البحر   سدددداحل   من 
 

ةٌ  واالفدددد     جددددوانددددبددددـددددددددددددددددد    مددددحددددمددددر 
 

مددددا  ن   لهـددددددددددددددددد    ملؤه   الجو   كددددأ
 

 طددلددعددددت   قددددد السددددددددمدددداء   عددنددددان   وفددي
 

ةٌ    صدددددددلـدددددددددددددددد    إزائ هدددا في أهلددد 
 

هـدددددددددددددددا بعثرت   قددد   رض   واال  ضدددددددرائح 
 

 التـددددددددددددر    تغسددددددها ال مكشددددددوفة   
 

هـدددددددددددددددددا في كددددالكبش   والموت    جوانب 
 

 عشددددددددد    كددأن هددا نفوسدددددددددا   يرعي 
 

 غددددانيـددددددددددددددـدددددددددددددددددةٌ  القبور   تلدددد    وبين  
 

هـدددا حر   في يلمع     الـدددحـدددـدددس    وجه 
 

 
 قدددددمدددددر    كدددددأنددددد   جدددددبددددديدددددنٌ  لدددددهدددددا

 
 الدددذهددد    كدددأن هدددا شدددددددعور   تحدددت   

 
 دامدددددديددددددةٌ  بددددددالددددددلددددددطددددددام   ووجددددددنددددددةٌ 

 
 مختضددددددددد    بددالدددمدداء   وسددددددددداعددد 

 
هددددا ق  طير   وفو ل مـدددددددددددددددددةٌ  وهي ا ئ  حددددا

 
هددا من تبعددد     وتقتـدددددددددددددر    رأسددددددد 

 
  اجددنددحددـدددددددددددددددددة   ذات   الددمددندددداقدديددر بدديددض  

   
 العطـدددددددددددددد    كأ ن     وريش   خضدددددددر   

 
هددددا مددددـددددددددددددددددد    طددددائددددرٌ  يددددقدددددمدددد   قددددواد 

 
ع   يلتهـددددددددددددددددد    حين   كددددالبحر   تلم 

 
 لـدددددددددددددد    والسدددددددماء   االرض   تضدددددددطر   

 
 يضدددددددطـدددددددددددددر    بالجناح   غدا إذا 

 
هدددـدددددددددددددددددا الدددى أرندددو وقدددفددددت    مدددالمدددحددد 

 
هددددا   مدددندددتدددقدددد    بددددالدددددمدددوع   وجدددهددد 

 
ى هددددا أن   تدددعدددلدددمددددت   حدددتددد   سددددددددددحدددندددتددد 

 
يددن لددلددعددر      تددنددتسدددددددددد     االكددرمدد 
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 ندددظدددري مدددمدددعدددنددددا   كدددنددددت   وبددديدددندددمددددا
 

ها وقلبي فيها   ي جـدددددددددددددد     كقلب 
 

 بـدددددددددددددي يهتف   بددالسدددددددمدداء   هدداتفٌ  إذ  
 

 محتجـدددددددددددددد    الغمام   في كأن  
 

هـدددددددددددا حيث   الطير   وهذه     تبصددددـدددددددددددر 
    

دٌ    النجددد    والصدددددددحدددابدددةٌ  محمددد 
 

 يددددقددددول لددددي إنددددهددددا ))طددددرابددددلدددد ((
 

 تبكي على أهلهددددا وتنتحدددد    
 

 كدددداذبددـدددددددددددددددددة   غدديددر   رؤيدددداي   فددتددلدددد   
      

ها تغيثون   فهل   العـدددددددددددددر    أي 
 

ام برمز الطير واصحابه الكر ملسو هيلع هللا ىلصوالرصافي يرمز في هذه االبيات الى الرسول محمٍد  

تضطرب االرض والسماء له وهو )محمٌد(، وبذا يكون )محمٌد( مرموزاً  التي يقدمها طير

إليه ال رمــزاً وتكون هذه القصيدة من القصائد الممهدة الستخدام الرمز بطريقـٍة فنيٍة في 

 شعر الجيل التالي لجيل الرصافي.

واحـــداً من اساليب  هِ زاً في شعرهم، بعدّ اما الشعراء الرواد فقد استخدموا )محمداً( رمـ   

االستخدام الشعري، فالسياب يتخذ )محمداً( رمزاً لالنبعاث، انبعاث "االنسان العربي 

الذي يتنبأ له الشاعر بميالد جديٍد، يتخلص من عقم الحاضر وجفافه الى حيث يبني 

 ديني العربي.ويثور وينبعث من مواطن القوة والديمومة في الموروث ال (1)ويبدع"

يبني السياب قصيدته "في المغرب العربي" على رمٍز رئيٍس هو محمد ورموٍز ثانويٍة    

 ً فمحمٌد رمٌز  ،تنهض معه في الرؤية الرمزية الكلية في القصيدة ويدعم بعضها بعضا

وز إليه هي الثورة واالنبعاث من جديٍد، ولكـن السياب يحمل الرمز )محمداً( رموالم

اسطوريةً توحي بالعودة الـى الحياة بعد الموت مثل: تموز واوزوريس،  رموزاً اخرى

 دون التصريح بذلك. من ولكن 

                                                           

 .141شعر المعاصر: الرموز والرمزية في ال (1)
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اما )ابرهة( فرمز لكل دخيٍل وطامعٍ وغاٍز، و)النعمان( رمز للمجـد الضائع والعروبة    

 التي تعرضت لالغتيال، و)ذي قار( رمز لالنتصـار القديم الذي ضاع في الحاضر.

سياب قصيدته في مقطعها االول بموت الرمز )محمٍد( رمز الثورة والحرية يبتدأ ال  

والعزة والحياة ثم يعيد إليه الحياة في نهاية القصيدة عندمـا ينبعث هذا الرمز ويعود 

)محمد( رمـز لالنبعاث وهو رمٌز رئيس على مستوى ـ المرموز إليه من خالل عودته. ف

 القصيدة كاملةً. 

المغرب العربي( يمكن أن تعطينا مفتاح الرمـز التاريخي الذي يمزج "ان قصيدة )في   

بين الموروث القومي والموروث الديني، وانتقاء االمكانات والقيم واالفكار التي يزخر 

بها التاريخ العربي تجربة وفكرة الشاعر في الربط بين الواقعة التاريخية، والواقعة 

ً يه فكرياً ف المعاصرة، للوقوف على نقاٍط مضيئةٍ  فالتجربة الشعورية بما  " (1) وشعوريا

لها من خصوصيٍة في كل عمل شعري هي التي تستدعي الرمز القديم لكي تجد فيه 

ل الرمـز البعد انها تحمّ  :أي ،(2)التفريـع الكلي لما تحمل من عاطفة أو فكرةٍ شعوريٍة"

 الشعوري المعاصـر.

محمد مرموز إليـه في قصيدتها "زنابق صوفية و ،اما نازك المالئكة فتتخذ الطير رمزاً   

للرسول"، ويرى الدكتور علي عشري زايـد انها لم "تنجح في جعل هذا الطائر الغريب 

رمزاً لجانٍب من جوانب شخصية الرسول عليه الصالة والسالم بما تقتضيه العملية 

يث يفنى هـذا في بح -الرمز والمرموز إليه-الرمزية مـن تفاعٍل وامتزاجٍ بين طرفيها 

ذاك وال يبقى لدينا سوى شيٍء واحٍد هو مزيج من هذين الطرفين يحمـل مالمح الرمز 

لم يندمجا اال في مواطن  والمرموز إليه معاً، ففي قصيدة نازك ظل الطرفان متوازييـن 

                                                           

 .221: 1980 -1947البنية الدرامية لقصيدة الشعر الحر في العراق  (1)
 .199الشعر العربي المعاصر:  (2)
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قليلة في القصيدة، وظل الطائر مجرد معبـٍر الى استدعاء شخصية الرسول الكريم من 

، إننا نرى ما يراه من عدم اندماج الطرفين اال في مواطن (1)بههما في االسم"خالل تشا

قليلٍة فـي القصيدة، إال ان تفسيره مغايرا لما نذهب إليه في ان الطير ليـس كما يرى معبراً 

 لمحمٍد وان تشابهه في االسم فقط. 

القلـق وشيٍء ان محمداً ليس هو الهدف الصوفي الذي وصلت إليه نازك بعد مراحل     

ان محمداً هو الطير والمعبـر الى هللا، فليس بين السماء  ،من االلحاد والتشاؤم الشديد

واالرض اال الطير ومحمد الذي يربط االرض بالسماء، ففي طريقها الى هللا احبت محمداً 

 واتحدت به ليصل الجميـع الى الحقيقة االزلية الى هللا سبحانه وتعالى.

لإلنسان البطل المؤمل المخلص في قصيدته  ملسو هيلع هللا ىلص)محمداً(  رمز بـاقه فياما شاذل ط    

الطويلة "ضائعون وغرباء"، ولكن رمزه "قريب المتناول، وانه اقرب الى االستعارة منه 

الى الرمز بما في الرمز من خفاٍء وتركيٍب، فالشاعـر يعقد لوناً من المشابهة بين اولئك 

أمل أن يحملوا قيماً جديدةً، وان يخلصوا الواقع العربي الذيـن ي-األجنة في بطون االمهات 

 .(2)وبين الرسول عليه الصالة والسالم" -المسلم مـن ذّل الهوان والحزن

يستخدم شاذل طاقه زيادةً على رمزه الرئيس محمٍد، رمزاً آخر للتشبيـه الذي عقده     

الذي تنتظره. إال ان  -رمزال-بين فوج الضائعين واالميرة التي تحلم بانتظار السندباد 

الشاعر حمل الرمز السندباد اسطورة "يوليسيس الهائم في البحار ليعود في االخير الى 

                                                           

 .26استلهام شخصية الرسول:  (1)
 .54استلهام شخصية الرسول:  (2)



280 
 

. ان تحميل رمز السندباد رمز عوليس االسطوري قد ورد في شعر (1)("هزوجته )بنلوب

 :(2)بقوله السياب

 رحل  النهار  
 نار  ها إن    انطفأت  ذبالت    على اف   توه   دون  

 وجلست  تنتظرين  عودة  سندباد  من الس فار 
 والبحر  يصرخ  من ورائ    بالعواصف  والرعود  

 هو  ل ن  ي عود  
لكن السياب استخدمه ليأسه الذاتي بعد أن سأم من جوالته طلباً للشفاء، فربط بين عوليس 

، اما (3)الن""وبين السياب الهائم في بالد الثلج والضباب ليعود في االخير الى ام غي

الشاعر شاذل طاقه "فقد كان متفرداً واصيالً في استخدام هذا الرمز فقد نقله من الذاتية 

ه مضموٌن تاريخي  وجماهيري  الى ما هو أعم حيث مال الوجدانيـة
ألن السياب حين  ؛(4)

 هذا المزيج للتعبير عن همٍ  (5)يعمد الى الرمز السندباد ويمزج بينه وبين عوليس ويوظف

نه يركز "باهتمام على شخصيـة السندباد وصنوه... عوليس ـ كطرٍف مضاٍد اشخصي ف

اب آفاق، ولكن احدهما الشاعر والرمز جوّ -لشخصية الشاعر وحياتــه... فكل منهما 

                                                           

 ربيالع الشعر ضمن لؤلؤة، الواحد عبد•  د السياب، قصيدة مصادر 000 قرن ربع بعد السياب (1)

 /1 1 /1ـ14 العاشر الشعري المربد مهرجان واالعالم، الثقافة وزارة العشرين، القرن نهايات عند
1989 :2. 

 .229 /1ديوانه، دار العودة:  (2)
 .20السياب بعد ربع قرن:  (3)
 010: طافه لشاذل ملحمية قصيدة وغرباء ضائعون (4)
ً اي فنياً  معطياته استخدام بمعنى التراث توظيف (5) ً  وتوظيفهما حائيا  المعاصرة االبعاد لحمل رمزيا

 هموم شد ا عن تعبر معاصرة تراثية معطيات على الشاعر يسقط بحيث للشاعر، الشعرية للرؤية
 اصالته وكـل التراث عراقة كل فيه تحمل الذي الوقت في ومعاصرة خصوصية المعاصر الشاعر
ً  وليست المعاصرة الشعرية الرؤية نسيج من اصيلة خيوطا التراث عناصر كل تغدو وبهذا ً  شيئا  مقحما
ً  او عليها  مصطفى. د الحديـث العربي الشعر لغة في االسلوبية البنيات) الخارج مـن عليها مفروضا

 .(11:1987 درية،كنباالس المعارف منشأة السعدني،
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مغامـٌر ناجٌح في سبيل غاياٍت بناءةٍ، واآلخر مفروٌض عليه أن يرحل عن الديـار، وان 

 .(1)لعالج"يجتاز البحار، مريضاً ينشد ا

وال نستبعد أن تكـون هناك اصوٌل مشتركةٌ بين الرمزين: السندباد في الليالي العربية    

( ليعود بعـد انتهاء وعوليـس فـــي االساطير اليونانية، الذي تنتظره زوجته )بنلوبِ 

حروب طروادة. هذه االصول المشتركة ربما كانت نتيجة انتقـال الحكاية من شعٍب الى 

 ·فعل ما يسمى بهجرة الموروث الشعبيشعٍب ب

  :في البنية الدرامية الشعريةملسو هيلع هللا ىلص  . الرسول محمد3

"إن التغيير في الوعي والعالئق والبنيات االسلوبية واللغوية والشكلية قد انعكس على   

بنية القصيدة العربية حيث اجتهدت هذه القصيدة باستعارة التكنيك المسرحي والروائي 

الصراع والفعل والحركة، والحدث العقدة والحكاية، وتعدد  خاللمن والقصصي، 

االصوات والحوار والشخصيات والمونولوج الدرامي التي اضفت صفة الدرامية على 

هذه القصيدة مما جعلها تتميز علــى القصيدة الغنائية والذاتية في توظيف هذه العناصر 

ضاءة واستكناه الفعل والصراع في نسيج النص وبـنيـتـه وتشكله من خالل قدرته على ا

الدرامي الــذي يجعل لهذه القصيدة قالباً فنياً موازياً لهذه العناصر الدرامية في اجناسهـا 

، اذ غدت أغلب قصائد شعراء الشعر الحر قائمةً على هذا التداخل بين (2)االصلية"

ار والحوار االجناس األدبية وخاصةً المسرحية والقصة، فدخلت القصيدة عناصر كالحو

الداخلي والقص الشعري زيادةً على الشخوص والعقدة وغيرها، االمـر الذي لم يتحقق 

 ؛غالباًـ بالغنائية المعهودة-جيل االحياءـ اذ بقيت قصائدهـم تتسم -في شعر الجيل األول 

ربما لعدم تأثرهم باألدب الغربـي لعدم اطالعهم عليه أو عدم إلمامهم بلغات تلك اآلداب، 

                                                           

 .16: الرواد مرحلة شعر في فنية دراسة الحديث العربي الشعر في القناع (1)
 6: 1980-1947بنية الدرامية لقصيدة الشعر الحر في العراق ال (2)



282 
 

مر الذي أتيح لشعراء الشعر الحر في العراق "حينما تطورت القصيدة العربية الحديثة، اال

  .(1)واتجهـت نحو التركيب والعالقات المعقدة المتشابكة

إن الدراما تعني في ما تعنيه الصراع، وقد تجسد هذا االمر في قصيـــدة السياب "في    

داً( "وفي هـذه القصيدة يحاول الشاعر المغرب العربي" التي استلهم فيها الرمز )محم

اعادة خلق درامية الموقف بما تنطوي عليه رموزه من عمـق وتغور في الواقع العربي، 

االنسان  ىلتكشف ما في هذا الواقع من تناقض بين ماضي االمـة وحضارتها حيث وع

واالستالب  العربي فيها دوره القومي واالنساني... وبيـن حاضٍر يعاني القهر واالنحالل

ألن المقطع األول في القصيدة  ؛التي ماتـت بموت محمدٍ ، (2)والموت لإلنسان واألمة"

 )موت(: فنحن  جميع نا الذي ابتدأه السياب بنهايةٍ  يمثل الجانب األول من جوانب الصـراع

 اموات 

 انا ومحّمٌد                  

ن، وانسان يافا، واالنسان العربي، ثم اخذ يسرد حوادث الصراع المختلفة كقصة النعما  

يعانون الصراع )الموت(، ولكن الشاعـر يمهد خالل القصيدة للخروج من هذا  وكلهم

الصراع المتصاعد من خـالل قبر الجد الثائر واالجرة الحمراء حتى يصل الى المرحلة 

اضر بعد مزج الماضي بالح (3)االخيــرة "حيث انحسار الظلمة ومجيء البعث والنهوض"

 واالنتصار من خالله.

من أجل الحياة  -في قصيدة السياب -ويتضح الصراع بين حياة محمـٍد ومجاهدته     

 وبين تحقق هذا االمر وحل الصراع واالنتصار على الموت بالبعث المحمدي. 

                                                           

 .15المصدر السابق:  (1)
 .221السابق:  (2)

 .223: 1980-1947البنية الدرامية لقصيدة الشعر الحر في العراق  (3)



283 
 

وقد ظهرت المالمح الدرامية في القصيدة من خالل ما قام به الشاعر من ابتعاده عن  

صصه التي ساقها في قصيدته والعقـدة التي أوصل الشعور إليها ثم قام بحلها الغنائية، وق

من خالل محمد المنبعث بعـد موت سكوني وكموٍن انتظاري. ويكون السياب بهذا قد 

أدخل الرمــز )محمداً( عنصراً ورمزاً في البنية الدرامية الشعرية وجعله ممثالً ألحد 

 عناصر الصراع.

ً آخر للبناء الدرامي أئعون وغرباء" لشاذل طاقه لتشكل وتأتي قصيدة "ضا    نموذجـا

الشعري، إذ تتعدد فيها االصوات: الضائعـون، ثالثة غرباء: الخنساء، عنترة، المجنون، 

ً عن النبوءة التي تأتي تحملها  او الكهانة سطيح الكاهن قارئ الغيب الذي جاءوه بحثا

ر والدات األمة التي تحمل محمداً في ضميرها الريح عـن الوالدات المتكررة لمحمٍد بقد

وتجسده واقعاً ثورياً حاضراً في كل االزمنة التي تحتاج محمداً الذي يحل االشكاليات 

 للغرباء والحزانى والثكالى والمستعبدين على مر العصور.

 وارتباط  بالمكــان:ملسو هيلع هللا ىلص . الرسول محمد 4

ٍة تحكمها المقاييس والحجوم، ويتكون "المكان مساحة ذات ابعاد هندسيٍة او طبوغرافي 

، أما المكان في الشعر فيقوم على رابٍط رئيس ال يمكن فهمه اال من خالله، (1)من مواد" 

وهو الخيال، إذ يربط بين المكان الحقيقي ومعناه الذهني المتخيـل في الشعر، فمكة في 

ً عن الخارطة الجغرافية والـبـنـاء ال ألنها في  ؛عمراني لهـارؤية الشاعر تختلف تماما

الشعر تقوم على اساس تخيل الشاعر لها وما تحملـه وتمثله بالنسبة إليـه، وال تتم هذه 

 المفارقة اال من خالل اللغة التي تكون اداةً وغايةً في الشعر. 

                                                           

 ومصادره. 51:  –االندلس في الشعر العربي الحديث  –جماليات المكان  (1)
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لقد ربط الشعراء االحيائيون في العراق بين )محمٍد( والمكان، ولكن خيالـهـم لم يحلق    

يث يندمج الطرفان محمدٌ والمكان المرتبط تاريخياً به، بل غلـب على استخدامهم بعيداً بح

والتي عدها البالغيون من  )المكان( بدل )محمٍد( على طريقٍة تقرب من طرق األقدميـن،

 باب الكناية عن نسبٍة، كقول الشاعر الذي يسوقونه مثـاالً على ذلك:

ماحة   إن    والنـددددددددددددددد  والمروءة   السددددددد
 

 الحشـدددددرج   ابن   على ضربت   ة  قب   في 
 

أي: في ابن الحشرج الذي نسبوا الصفات المتقدمة الى قبته )مكانه(. وكذلك استخدمها   

 : (1)شعراء هذا الجيل، إذ أقاموا المكان بدل الشخصية المحمديـة، كما في قول الجواهري

ذه  مشددددددددددددددى إن   أمدددددددد     تددددددددعددددددددو 
 

ر  بددددأم  " الدبددرلدمددددان  " إلدى   الدقدد 
 

تكون بالشيء الذي يمتلك الفاعلية والقدرة الكبيرة، مكة ال يتاج لهـا ذلك،  والتعويذة  

الذي اكتفى الشاعر بذكر مكانه واعطاه قابليـة الحفظ  ملسو هيلع هللا ىلصا فالمقصود بأم القرى محمد

)الغار( الذي ـ والتسديد. ويستخدم الجواهري الطريقة عينها ولكن بتغيير المكان، وذلك ب

ألنه يريد بالغار  ؛، ويعطيـه الشاعر قابلية الرفضملسو هيلع هللا ىلص محمٍد نزل فيه الوحي على الرسول 

 :(2)محمداً، يقول

 بمنى طدددائفٌ  یويدددأب" سدددددددعود  " یأبيددد
 

 "الغار  "و. والصددد ي   . والبيت  . وهللا   
 

ومكان والدته )أم القرى( ويجعلـه يتحسس ملسو هيلع هللا ىلص ويستخدم الرصافي موطن الرسول محمد   

يـد البلغار في الحروب البلقانية العثمانية، المصيبة ويفجعه الدهر بسقوط "أدرنه" ب

 :(3)بقوله

                                                           

 .209 /3ديوانه،  (1)
 .268 /4ر السابق المصد (2)

 .457 /2ديوانه، دار العودة:  (3)
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 فددددداجدددددع   مدددددن لسدددددددددددقدددددوطددددد  فددددديدددددا
 

ع   بدددد     ج  هر   ف  ـددددددددددددددر  أم   الددددد  ق  ل  ا
 

 .فجوع الحقيقي )محمـٍد(موبذلك يكون قد ربط من خالل انـسنة المكان بينه وبين ال 

 وله: ، فـي ق(1)فسهاما علي الشرقي فيستخدم )مسجد النبي( للداللة على النبي ن   

 ر فمن  صي ر  الفقي   رئيسا ـــــــــواسألوا مسجد النبي  عن الذك             

ال يسأل، وانما عنى النبي بذكر مسجده. ويتخذ الشاعر محمد  -بطبيعة الحال-والمكان 

 : (2)الهاشمي البغدادي غار حراء، بقوله

 واهددلددهددددا السدددددددددمدددداء   انددبدددداء   وبددريددددد  
 

راء  د   بح  راء   السدددددددمدداء   ل م     قدد   ح 
 

كنايةٌ  -مكانه-والرسول هو الذي لمس السماء وعرف اخبارها ال الغار، ولكن الغار  

ونستنتج مما تقدم أن مجموعة من شعراء هذا الجيل قد وظفت المكان وانسنتـه       عنه. 

لتعبر من خالله عن صاحب هذا المكان أو ذاك، وقد استخدم الشعراء موطنـه ومعبده 

ولكنهم  ،سطـة اللغةاللتحنث، وربطوا هذه االمكنة به من خالل الخيال وبوومكان خلوته 

 لم يمنحوا المكان اال قابلية التحسس البشرية. 

فيتجلى واضحاً في قصيدة ملسو هيلع هللا ىلص اما المكان في شعر الرواد وارتباطه بالرسول محمٍد    

هنا ال  السياب "في المغرب العربي" التي تتحرك ضمن فضاءات شعريٍة مكانيٍة. إنا

نريـد إعادة ما قاله اآلخرون بشأن تعريفات المكان وانواعه، "كالواقعي والمثالي والذاتـي 

                                                           

 .430ديوانه:  (1)
 .357ديوانه:  (2)
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ولكنا نحاول دراسة تجليات المكان  ،(1)والجماعي والتاريخي واآلني والمتآلف والمعادي"

 .(2)"في ثنائيات متعددةٍ كالمغلق والمفتوح والمظلم والمضيء والعالي والمنخفض..

المكانية، فالمغرب العربــي مكاٌن واقعٌي اليٌف  -عنوانها-أ قصيدة الشاب بتسميتها تبد   

محبٌب الى نفس الشاعر، الذي يطمح الى التغيير والثـورة، والمغرب دائم الثورة، 

ورافٌض لالحتالل، وفيه خيرةٌ طبيةٌ من المناضليـن كعبد الكريم الخطابي وعبد القادر 

السياب أراد أن يكون مشرق الوطن العربي كمغربه في الثورة ن أالجزائري وغيرهم. فك

والجهاد، كما ان المغرب وقـت يرتبط بالظلمة والغروب ويقف على النقيض من الشروق 

في ملسو هيلع هللا ىلص الذي يوحي بالحياة والدفء، فكأنه قصد ان تكون ثورته وانبعاثه وانبعاث محمٍد 

فيكون بذلك قد حقق انتصاراتـه  المغـرب الذي يوحي اسمه بدالالٍت موتيٍة سكونيٍة،

وانبعاثاته وخالصه الذاتي الذي ارتبط بخالص االمة في انبعاثها الثوري والتحرري في 

 مكان الغروب الذي انتصر فيه الشاعر واالمة. 

 يفتتح السياب قصيدته بقوله: 

 قرأت  اسمي على صخره
 هنا، في وحشة  الصحراء،

 على أجرة  حمـراء،
، فكيف   ه؟ على قبر   يح   انساٌن ير  قبر 

إن هذه البداية التي افتتح بها قصيدته بالفعل: قرأت، الذي يوحي بان الشاعر قد أحس 

بأآلم األمة ويريد لها الخالص كما النبي، وكأن اللـه تعالى قال له: اقرأ، فقال: قرأت، 

فهي عند العربي  )الصحراء(، فيدل على عدة أموٍر،ـ فكأنه النبي محمد يعيد القراءة. اما ال

بالفراغ على مد البصر فيوحي بالوحشة الموحية بالموت والخوف من ان  يالقديم توح

                                                           

الفضاء الشعري عند السياب، لطيف محمد حسن، اطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة  (1)

 .11: 1994 -هـ  1415الموصل، 
 .12المصدر السابق:  (2)
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جاهلها وكثبانها، هذا على مستوى الصحراء المكان الواقعي، اما عن تحوالتها متطويه 

فإن هـذه الصحراء ليست حقيقيةً، بل إنها حياة الحرمان والجدب واالفالس التي كان 

  واحد والمجموع.يعانيها ال

إن ذكر الصحراء ال يراد في هذه القصيدة منه زيادةً على المدلوالت المتقدمة اال    

ألنها هي امة الصحراء كما يسميها  ؛االشارة الى ان المقصود بها امة االسالم والعروبة

 : (1)السياب نفسه في قصيدته "احبيني"

ة  الصحراء   كفرت  بأم 
 ها في مغاور  مك ة أو عند  واديهاووحي االنبياء  على ثرا

ولعل في ذكر الصحراء استغراقاً في الجو الموحش الموتي الكمونـي الذي يريده الشاعر 

ألنه مـن خالل )قبر( الذي يشير الى المكان  ؛من خالل مقطعه األول المتقدم الذكر

ثيف داللة المعادي يكمل لوحة المـوت أو اللوحة الجنائزية، والصحراء ذكرت كذلك لتك

 الموت ووحشتـه. 

اما )اجرة حمراء( فيرتبط لونها بدمه المسفوح االحمر كداللـٍة مباشرةٍ، ويرتبط بأمجاد    

 ً ان الشمس عند  الشاعر وحضارته وامته التي غربت شمسهـا وافلت، و ال يخفى علميا

هكذا الن موجته اطول االمواج الضوئية، و ؛غروبها ال يصل منها اال اللون األحمر

 جرة( بداللة الدم المسفوح والشمس والحياة اللتين غربتـا.يرتبط اللــون )لون اآل

لقد ربط السياب بين مكانين، االول منهما يقع ضمن فضاء )العالي/ المنخفض( الذي    

يتقابل مع )المفتوح/ المغلق(، فالمكان المغلق مثالً هو القبر الذي يعمق وحشته ويدلل 

الصحراء التي تدل على األمة العربية، فالقبر مكان مغلق ال يفتح من على هويته بذكر 

 الداخل ضائـع في مكاٍن مفتوحٍ، متسعٍ، مترامي األطراف، وهو الصحراء.

                                                           

 .642 /1ديوانه:  (1)
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تدور اغلب امكنة السياب في قصيدته "في المغرب العربي" ضمن ثنائيتين رئيستين    

لق فيضم القبر: قبره، قبر االله، هما )المغلق/ المفتوح( و)العالي والمنخفض(. اما المغ

اجيال، هذا قبرنا. وما يقع في داللة القبر كـ: حفرةٍ. والمفتوح: القبر  قبرين بينهما مــدى

 في نهاية القصيدة بعد أن: تمخضت القبور لتنشر الموتى مالييناً، اي: الحياة. 

ٍة تردد فوقها اسم هللا... والثنائية الثانية: )العالي، المنخفض(، فالعالي: المئذنة: كمئذن  

تقوم القصيدة كما أراد لهـا شاعرها على فيزهو في اعاليها. والمنخفض: كمئذنٍة معفرةٍ. 

عالقٍة مترابطٍة بين الثنائيتيـن المكانيتين السابقتين، إذ بنى احديهما على االخريين على 

ً قاد ذلك الى ت حول المفتوح الى النحو آني الذكر: عندما انهار العالي فصار منخفضا

مغلٍق، هذا المغلق هو الذي ابتدأ به السياب قصيدته بعد أن انهارت في عينيه كل 

 ً العالي( معفرةً  فلما اصبحت المئذنة العالية الشامخة )المكان ؛المرتفعات مادياً ومعنويا

)المكان المنخفض( مع ان عليها اسم محمٍد الرمز المرتبـط بالمكان العالي، وامست 

راء تأكله والغزاة تركله، لذا: فنحن جميعنا أموات، نخرج من )المكان المفتوح(: الغب

الحياة، الى )المكان المغلق(: القبـر، كذلك هبط اإلله من )المكان العالي(: السحب، الى 

من اذان الفجر، وعال  نبرٌ أ)المكان المنخفض(: ارضنا. وعند ما ارتفعت المئذنة المعفرة: 

العالي( يعود الى علوه السابق، أصبح القبر )المكان المغـلـق( مفتوحاً صوتهـا )المكان 

الذي كان عالياً ومنقوشاً على المئذنة  ملسو هيلع هللا ىلص )المكان المفتوح(. اي: عند ما نزل الرمز محمد

خرج من الحياة الى المـوت وعندما  -المئذنة المنهارة -فيه معفراً بالتراب أصبحالى حـٍد -

وال يستعيد السياب الحياة إليه والى  عليها اسمه عاد الى الحياة.عادت المئذنة منقوشاً 

االنسان العربي من خالله إال باستشراف الماضي لـ "ان جلة محاوالته منصبة في فهم 
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ألعرف أنها ماضي ال أحياه : (1)الحاضر بالماضي ومتجهة نحو تفسير الحاضر به"

 . لوالها

موضوعاٍت خارجٍة عنها )األرض( التي تغدو جزءاً إن "قيام الذات هنا واقٌف على قيام   

من الذات "انها بعضي" ومن ثم يجد هذه الذات نفسهـا في الماضي "انها ماضي" وتقوم 

 .ميت لواله/ أمشي بين موتاها نيا: (2)قيامها اذن على )الماضي(،"

فضاءه إن هذا دليٌل على ترابط الزمـن عنده ويوضح المستوى الزمني. يغير السياب    

كان في البداية يقول: قرأت اسمي على  المكاني لينبعث من الموت والماضي، فقـد

صخرة... يرى قبره. ويعيد هذا االسم وهذه القراءة ولكن بتغيير الفضاء المكاني: قرأت 

اسمي علـى صخره، على قبرين بينهما مدى اجيال...،" فما يزال االسم هنـا وحيداً وشبه 

يد انه يتهيأ لالنبعاث من جديـد "بينهما مدى اجيال" ويتم هذا االنبعاث ميت "بين قبرين" ب

قرأت اسمي على صخرة/ وبين اسمين في الصحراء/ تنف  : (3)في التكرار التالي لـه"

." فهـذا االجتماع يعطي له عالـم االحياء/ كما يجري دم االعراق بين النبض والنبض

 . (4)الحياة من جديد"

ألن العالي  ؛ات السياب المكانية بطريقٍة تعليليٍة، فالمفتوح مغلـقارتبطت فضاء    

أغار ألن المنخفض عال، وكذلك تحول المظلم الى مضيء:  ؛منخفض، والمغلق مفتوح

  .من الظالم على قرانا.../ تضوا من كو  الحمراء

المكان لقد ارتبط الرمز محمٌد بالدالالت المكانية متقدمة الذكر جميعها، اذ تحول )   

المغلق( القبر الى موٍت لرمز الحياة محمٍد: فنحن جميعنا أموات/ أنا ومحمٌد وهللا، ولكن 

                                                           

 .291السياب: الفضاء الشعري عند  (1)
 .291المصدر السابق:  (2)
 .267السابق:  (3)
 .268السابق:  (4)
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كمئذنة  )المكان العالي( المئذنة: ـ نتيجـةً النهيار ارتباط الرمز المقدس محمد ب هذا الموت

 تردد فوقها اسم هللا/ وخط اسم ل  فيها/ وكان محمـٌد نقشا  على اجرة  خضراء م يزهو

. وعاد االنبعاث من جديـٍد وعادت الحياة الى محمـٍد بعلو تكبيرة الثوار ونبر في أعاليها

قمة المئذنة  اذان الفجـر الذي يدل على عودة المئذنة )المكان العالي( وعودة الرمز محمـد

المرتبط بها مادياً ومعنوياً، وبذا يكون الرمز محمٌد قد اتخذ الدالالت المختلفة بين العلو 

حي بحياة مبادئه  هواالنخفاض واالرتباط بالمغـلـق والمفتوح بطريقٍة مسببٍة تدل على ان

واستمرار روح ثورته وعقيدته وميت بموتها. على ان الربط بين المكان ومحمد لم يكن 

ألن المكان في هذه القصيدة "يحكمه الخيال الذي يشكل المكان بواسطة ؛ اللغة الحسية

، فالخيال وحده (1)وز قشرة الواقع الى ما قد يتناقض مع هذا الواقع "اللغة على نحٍو يتجا

هو القادر على الربط بين المكان بكافة أبعاده والشخصية واالرتباط بدالالت الموت 

  الجماعي واالنبعاث من خالل القيم.

 ظاهرة عرضية في الشعر:ملسو هيلع هللا ىلص  . ورود اسم الرسول 

جيل -في ثنايا شعر الشعراء العراقيين ملسو هيلع هللا ىلص وردت االشارات الى شخصية الرسول       

ومن تابعهم في المنهج الفني الذي اختطوه. ولم يكن محور القصيدة االساس  -االحياء

يدور حول الرسول محمٍد وانما يرد كما ترد االشارات األخرى كاألشخاص من الدين 

في هـذا والتاريخ وغيـر ذلك، ومن المألوف أال يكون للشخصية المحمدية اثر فاعل 

ليست بيت القصيد. كما ان القصيـدة او المقطوعة ال  -كما يقال- ألنها ؛النوع من التعامل

تهتم بالرؤية المحمدية، ومن ورودها على هذا النحو، قول الشاعر عبد المحسن الكاظمي 

                                                           

 .51االندلس في الشعر العربي الحديث:  –جماليات المكان  (1)
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أراد ان يظهر اعجابه به،  (1)في قصيدة ارسلها الى صديٍق جواباً علـى کتاب ورد منه"

 : (2)يقول

 الهو  مددا أدر  ولسدددددددددت   عليدد    أثني
 

 يعـددددددـددددددود   ثم   الص    بل    يمضي 
 

لدددددت   أحدددددمدددددد أكدددددتدددددا     آيددددداتددددد     رتددددد 
 

 داود   وال مزامـدددددددـدددددددـددددددديرٌ  ذي أم   
 

اشبه في نظر الشاعر كتاب  -ربما-الشاعر الذي  قويكاد التأكيد يكون على كتاب صدي 

يف الكتاب، استغل الشاعر علميته بينما بقي )أحمد( مجـرد اداةٍ لتعر -القرآن الكريم-أحمد 

 واشار إليه عرضاً فـي كالمه. 

، فانه يركز في المجد (3)وعندما يتحدث جميل الزهاوي في قصيدته "المجد االثيل"   

بانياً ذلك المجد، ولعل القافية هي  وال يعطي الرسول اهميةً كبيرةً ويجعله مؤيداً فقط ال

ن غير المعقول وال المقبول اقتصار دوره على تأييد التي دعت الى االشارة إليه، واال فم

 بناء المجد. وبهذا تكون االشارة إليه عرضية، يقـول:

 (م) الدددددعدددددرو الدددددى يدددددعدددددود   أوهدددددل  
 

 االثدددديددددل   الددددمددددجددددد   ذلدددد    بددددة   
 

 عدددددددلدددددددى لددددددد  تدددددددجدددددددر   مدددددددجددددددددٌ 
 

 الذيـددددددددـددددددددـددددددددول   قدمـدددددددد  مجد   
 

 (م) يدددلدددـددددددددددددد كددددالدددندددجدددم بدددددا مدددجدددددٌ 
 

 ـددددددددددددددددول  فألا اخدددفدددداه   ثدددم   مدددع   
 

 (م) ـدددددددددددددالدددت ابدددطدددن   فدددي لدددد    مدددجددددد  
 

 فصددددـددددددددددول   كتبت   قد تاريخـدددددددددد 
 

  ضدددددددددددددخدددددددـ هللا بددددددندددددداه   مددددددجدددددددٌ 
  

سددددددددـددددددددددددددول   أيددددده   ثدم   مددددا   )م(  الدر 
 

                                                           

 )الهامش(. 31 /1ديوانه:  (1)
 .31 /1المصدر السابق:  (2)
 ومصادره. 227شعر جميل صدقي الزهاوي:  (3)
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ويظهر من تكرار لفظة )مجد( ان االهتمام بها، وان ورود )الرسول( جاء عرضاً في  

 ثنايا القصيدة. 

ى الرسول ال (1)ويشير معروف عبد الغني الرصافي في قصيدته "رقيـة المصروع "  

الفرق بينه وبين الحاكم الذي اراد  إلظهارال لشيٍء في شخصيته الشريفة، وانمـا ملسو هيلع هللا ىلص 

 الشاعر التعجب مـن خالفته:

ة يدددا  رقددداد هـددددددددددددددددا فطدددال   رقددددت   أمددد 
         

 تددأملـدددددددددددددي الملو    أمر   وفي هب ي 
 

 (م) الـدددددددد حكمـدددددددد  تار  هللا حكم أيكون  
 

 المنزل   الكتا    أي في منصوص( م) 
 

 لرسدددددددولـدددددددددددددددد    خليفدددة   يكون   هدددل   أم  
 

 المرسددددددددل   الن بي   هدي عن حاد   من 
 

محور اهتمام الشاعر ال الرسول. ويشير عرضاً "الى  -الخليفة-ويظهر  أّن أمَر الحاكم  

وذلك في قصيدته "الى بطل الشرق  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول تارةً أخرى لتشابه اسم الممدوح واسمـه 

 :1923قب انتصاره على اليونان ، التي خص بها مصطفى کمال ع(2)االكبر"

ي   م   تعلـدددددددددددددو الزلددت   المصدددددددطفى سددددددد 
 

 أوج   كدددددل   يدددددطددددداول   أوج   إلدددددى 
 

وتبدو االشارة الى الرسول والتعامل مع شخصيته الشريفة عرضياً اال فـي عودة الشاعر  

في القصيدة نفسها لتشبيه خطابة )مصطفى( المـمـدوح بخطابة )المصطفى( الرسول 

 ً  تضرب به األمثـال:  حيث اظهره خطيبا

 حـدددددددددددفـدددددددددددل   بيوم   الجموع   في وتخط   
 

 حدد     بدديددوم   الددنددبددي   خددطدددد    كددمددددا 
 

                                                           

 .452 -1/450ديوانه، دار العودة:  (1)
 .351-2/348المصدر السابق:  (2)
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، التي (1)ويعامل محمد الجواهري الشخصية المحمدية عرضياً "في قصيدته "عاشورا" 

)دوحة احمد(، وهي تسمية مسبوق ـ يشير فيها الى مقتل االمام الحسين الذي سمـاه ب

ً اليها، وقد ورد احمد عر  ألن االهتمام بحفيده والقصيدة قائمة ألجله:  ؛ضا

ة   بدأبن   االضدددددددغدان   زالدت   ومـددددددددددددددا  أميد 
 

 تحجـدددددددددددددرا حت ى القل    من    تراجع   
 

د دوحدة   فداجتدث   انبر  وحتى  أ حمـدددددددددددددد 
 

عة     الـدددددددددذ ر  وارقة   األغصدددان   مفر 
 

ً في القصيد يكثر عندما يك ملسو هيلع هللا ىلصويبدو ان استخدام شخصية الرسول االكرم   ون عرضا

للمدوح صلة كصلة النسب ، قـال الجواهري يمدح عبد االله في قصيدته "ناغيت 

 : (2)لبنان"

 رسدددددددددالـدددددددددددددددةٌ  وللملو    الن بي   اب ن   ايدد
 

ن     رسددددددـدددددددددددددوال   كان   بالعدل   حق ها م 
 

 :(3)أو كما قلنا نكرةً يعرف بإضافته إليه، قال محمد علي اليعقوبي 

 أحمـدددددددددددددددد   شدددددددرعددة   هللا أعز   قددد بدد    
 

ها ىأن    ر   ت ضـدددددددام  ( الحسين  ) وناص 
 

 :(4)وقوله 

 الذوا الددددددمصددددددددددددطددددددفددددددى بددددددقددددددبددددددر  
 

هددم فددلددم     الددقددبددـدددددددددددددددر   يددعصددددددددمدد 
 

 :(5)وقول الشاعر صالح الجعفري 

د   بددديددددت   آل   مدددعددددالدددم   طددددالددددت    مدددحدددمدددد 
 

فا     الجوزاء   ذ ر  أعلى على شدددددددر
 

                                                           

 .272-269 /2ديوانه:  (1)
 .245-2/239ديوانه:  (2)
 .1/11ديوانه:  (3)
 .1/133المصدر السابق:  (4)
 .31ديوانه:  (5)
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 ومن االستخدامات العرضية: 

 مور  عن  مور  عن  أو ب ملسو هيلع هللا ىلص .الرسول محمد ١

هي "أن يذكر المتكلم لفظاً منفرداً له معنيان حقيقيان او حقيقةٌ ومجازه احدهما التورية:  

قريٌب وداللة اللفظ عليه ظاهـرةٌ، واآلخر بعيٌد وداللة اللفظ عليه خفية، فيريد المتكلم 

المعنى البعيد ويورى عنه بالمعنى القريب فيتوهم السامع أول وهلة انــه يريد القريب 

، وتقسم التورية اقساماً حسب ذكر الزمٍة من (1)سمي هذا الفن إيهامـاً"وليس ذلك، ولذلك 

 :(2)لوازم المورى به او المورى عنه وكما هو آتٍ 

 .المجردة: لم تذكر الزمةٌ من لوازم المورى به وال المورى عنه.1

 .المهيأة: تكون التورية في لفظين لوال كل منهما لما تهيأت التورية2

 يها الزم المورى به..المرشحة: يذكر ف3

 .المبينة: يذكر فيها الزم المورى عنه. 4

أو التورية بها فقد  ملسو هيلع هللا ىلص إن الذي يعنينا في دراستنا هو التورية عن شخصية الرسول محمدٍ 

استخدم بعـض الشعراء االحيائيين اللفظة )محمداً( للتورية بها عمن يحملـون االسم نفسه، 

في رثاء  (3) الحبوبيقول الشـاعر السيد محمد سعيد أو التورية عنها. فمن التورية بها، 

 الشيخ محمد االيرواني: 

د    األصددددحـددددددددددا    أم   أبكي لـددددددددددمحـددددددددددم 
 

 األعقـددددددددددددددا    على فانقلبوا مات   قد   
 

                                                           

 .383 /2معجم المصطلحات البالغية وتطورها:  (1)
 .389-383ينظر المصدر السابق:  (2)
م( فقيه كبير. نزح من 1888 – 1816هـ/  1306-1232. ومحمد االيرواني )483ديوانه:  (3)

، واستوطن النجف حيث حضر فيها الدرس على أكابر فقهاء عصره حتى عرف عنه الفضل قفقاسيا
 .1483وصار مرجعاً دينياً بارزاً. ولما توفى رثته الشعراء، ينظر ديوان الحبوبي: 
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ويظهر من الصدر انه لمحمٍد المورى به )االيرواني( لكن لفظـة االصحاب التي تقترن 

بسة من قوله تعالى: )أفان مات او قتل (، واآلية المقترضي هللا عنهمبصحابة الرسول )

والشاعر يريد بهذه  ملسو هيلع هللا ىلصاعقابكم( تدالن على أن المورى به هو الرسول محمٌد  انقلبتم علـى

التورية ان يقيم تشبيهاً او استعارةً، مفادها: أن أهمية المرثي )محمد االيرواني( كأهمية 

لرسول صلى هللا عليه وسلم، الرسول محمٍد في قومه وأن وفاته حدٌث جلٌل كوفاة محمٍد ا

وبهذا يكون محمد الرسـول موری به، وتكون التورية مبينةً. ويورى الشاعر ابراهيم 

 :(1)ادهم الزهاوي معرضـاً بعمه جميل صدقي الزهاوي، بقوله

 عدددددنددددد    ونصدددددددددددد   احدددددمددددددا   اندددددتدددددر   
 

مي ل   لقول     الت رهـدددددددددددـدددددددددددات   ذي ج 
 

زٍم من لوازم الموری به او عنـه، لذلك قال وهذِه التورية  مجردةٌ لم يذكر فيها اي ال 

: "المقصود بأحمد: الرسول (2)الدكتور عبدهللا الجبوري عند جمع ديوانه والتعليق عليـه

لشاعر علي ويوري ا محمد صلى هللا عليه وسلم أو شوقي أمير الشعراء أو المتنبي".

رضا نجل الشيخ هادي ، التي قالها في زفاف محمد (3)الشرقي في قصيدته "دولة المقل"

 : (4)کاشف الغطاء، بقوله

 لهـددددددددددم   قلت   النظم   والء   ملكت   قـددددددددددالوا
 

ها واليةٌ    بعلي الور  هادي خصددددددد 
 

والتورية مهيأةٌ تقوم بين لفظين، اذ ورى عن )هادی کاشف الغطاء( بهادی الورى  

لرسول . ومحمد اعليه السالممحمد، وورى عن نفسه )علي الشرقي( بعلي بن أبي طالب 

                                                           

 .97ديوانه:  (1)
 )الهامش(. 197المصدر السابق:  (2)
 .77نه: ديوا (3)
 .97المصدر السابق:  (4)
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: (1)براهيم الوائلي وموسـى الكرباسي جامعا ومحققا الديواناالهادي مورى به، ويقول 

"ال يخفى ما في البيت من توريـٍة بين النبي الكريم )ص( واالمام عليٍ )ع( وبين الشيخ 

هادي کاشف الغطـاء والشاعر نفسه لما بينهما من خؤولٍة". ويورى الشاعر جميل صدقي 

 :(2)اسين الهاشمي وياسـين احد اسماء محمٍد، في قولهالزهاوي بين ي

ل   ة   تدددددبدددددجددددد  هدددددا األمددددد   يددددداسددددددددددديدددددنددددد 
 

 ديـدددددددددددددن   لهددددا يدددداسدددددددين   فحدددد    
 

 مددنددقددددذ   مددن الشدددددددددعدددد    لددهددددذا لدديدد   
 

 ياسددددديـددددددددددددـددددددددددددن   االحرار   أبو اال   
 

توريته غير فاعلٍة تقوم وفياسين في البيت األول )محمد( وفي الثاني )ياسين الهاشمي(  

االثنين وانما التورية سطحية في االسم فقط زيادةً على النثرية على المقابلة بين 

والتقريرية المباشرة في البيتين على العكس من قول محمد علي اليعقوبي "ذاكراً حکم 

 طه الهاشمي:  وأخيه)ياسين الهاشمي( مرةً 

أسدددددددهـددددددددددددددا ياسدددددددين   وزارت كم قالوا  بر 
 

 الميدددادين   في طددد  الجيش   ويرأ    
 

مـددددددددددددددددا اسدددددددين  ويددد طددد  ر    ايددد  بحق ه 
 

 وياسددديـدددددددددن   ط  من عباد     خل ص  
 

 
ملسو هيلع هللا ىلص ياسين( محمد ووالتورية مهيأةٌ قائمةٌ على لفظين )طه وياسين الهاشميـن( و)طه  .(3)

 كما في بعض اآلراء. 

وبقيت التورية في شعر االحيائيين كما ترد عند الشعراء القدامى وتخضع لتصنيفات    

ً من  االيحاء للنص اال بعـض التشابه في االسماء بين صاحب البالغيين وال تقدم شيئا

                                                           

 )الهامش(. 97السابق:  (1)
 .69 /1ديوانه، دار العودة:  (2)
محمد علي اليعقوبي، حياته وشعره، طالب خليف جاسم السلطاني، رسالة ماجستير، كلية التربية،  (3)

 ومصادره.  143م: 1990   -هـ  1410جامعة بغداد، 
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تدل  فإنماالمناسبة والرسول أو بين الرسـول والشاعر نفسه وان دلت التورية على شيٍء 

 على ان شعـراء االحياء في العراق ما زالوا يسيرون على نهج األقدمين في الفنون

ن محمد أو بـه في شعرهم الذي البالغية. أما الشعراء الرواد فلم يستخدموا التورية ع

 استلهم شخصية الرسول االعظم عليه الصالة والسالم.

 مشبها  او مشبها  ب : ملسو هيلع هللا ىلص . الرسول محمد ٢

، (1) الباحثون افيه ضال نريد الخوض في معاني التشبيه واقسامه وخصائصه فقد افا  

أحد أركانه،  ملسو هيلع هللا ىلص لكن الذي يهمنا هو استخدام اسلوب التشبيه الـذي يكون الرسول محمد

كأن يكون مشبهـاً او مشبهاً به مسلطين الضوء على قيمة هذه التشبيهات ومدى استثمارها 

عند تشبيهه او التشبيه ملسو هيلع هللا ىلص الجوانب المختلفة والمزايا العديدة لشخصية الرسول االكرم 

 به. 

خارجةً عن ذاته، واصلها: ان كل ملسو هيلع هللا ىلص يستغل الجواهري صفةً في الرسول الكريم    

محسوٍد، وانه كان محسوداً حتى من اقاربه كعمه )ابي لهب( الذي كان يبغضه موهوب 

ألنه يكاد  ؛ه انه محسود )كمحمٍد(ويحسده ويؤلب عليه القوم. والجواهري يرى في مرثيِّ 

 قلوب الناس كما فعل )محمد(، ويكاد ان يكون )ابو لهب( -في نظر الشاعر-يمتلك 

 : )2)قول، يبمبغضيه

ه   أود  اد   بـدددددددددد    كأن   غيضددددـددددددددددا   بحسدددد 
 

دٌ    "لهدد  ابددا" وبشدددددددددانيدد " محمدد 
 

 ويكون  )محّمٌد( مشبهاً بِه.  

                                                           

 ومابعدها. 166 /2وتطورها: ينظر معجم المصطلحات البالغية  (1)

 .1/309ديوانه:  (2)
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اما الشاعر مصطفى جواد فيستخدمه مشبهاً، والمشبه به الدرة الوسطى في العقد، وهو   

 : بن الرومي قديماتشبيهٌ عربي استخدمه ا

 صدددددددبيتي اوسدددددددط   الموت   حمددام   توخ ى
 

 عقددد  ال واسدددددددطددة   اختددار   كيف   للف   
 

الدرة الوسطى بعقد اول العزم، وهم  ملسو هيلع هللا ىلصولكن الشاعر يغير فيه بجعل الرسول محمد  

 :(1)االنبياء الرسل الخمسة، يقول

ر   قددددد  ولددقددـدددددددددددددددددد   لدددد    ابدددداء   هللا   طددهدد 
 

 الظلم   في النور   سددير   النا    مع   سدداروا 
 

ـزم المنيـر ومثل الكون عـــــــــــــــــــــــــــــــــــفجاء كالدرة الوسطى بعقد اولي ال 

ـ يشبهه بشيئين، االول: واسطة العقد، فكأن اولي العزم درٌر انتظمت -والشاعر  للعــدم هنا

أي: الدرة التي في وسطه، اما الثاني:  في عقٍد وكأن الرسول محمداً واسطة ذلك العقـد

 فتشبيهه بالكون فكأنه الكون والوجود في حالة العدم.

ً من جوانب الرسول محمـٍد ويستخدم الشاعر      ، وهو ملسو هيلع هللا ىلصمحمد علي اليعقوبي جانبا

حسين كاشف الغطاء وذلك في حفل الجانب الخطـابة، ليشبه به مقدرة االمام محمـد 

 : (2)تأبينه، يقول

 خدداطبـدددددددددددددددا   المنددابر   ذ ر  ارتقيددت   وإذا
 

 التنزيـدددددددددددددددل   جدداءه" محمددد  " قددالوا 
 

 : (3)وقوله بقوله، يقولملسو هيلع هللا ىلص شخص الرسول ويشبه الشاعر مرثيه السيد جعفر القزويني ب 

ت ب ي ح  ت   الم   شدددددخصددددد     تحسددددد    بالد سددددد 
 

 (التنزيـدددـدددال) وقول    ( النبي  ) شخص   
 

                                                           

 .252: 136، ع 4هـ، س  1352الهداية )مجلة( ،  (1)
 .256 /1ديوانه:  (2)
 .423ديوانه:  (3)
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ويكون الرسول مشبهاً به من ناحيتين: الشخصية، الكالم. ويستخدم الشعراء التشبيهات 

د من عمق التقليدية، وذلك من خالل تشبيهه بالبحـر، ولكن الشاعر وليد االعظمي يزي

 : (1)يقول  التشبيه بكون البحر ال يعبر غـوره ،

 بددددأندددد     عدددندددد    تدددندددبددديدددد    وصدددددددددفدددداتدددد    
 

ه   ولكن   بحرٌ   ر   ال غور  بـدددددددددددددد   ي سددددددد 
 

ً ال قيمة فنية فيـه. ويشبه مدون أن يعمن ولو ترك البحر   ق معناه لكان التشبيه عاديا

ى الشجرة فكأنه الماء ذكرى مولد الرسول محمـد عليه الصالة والسالم بعودة الروح ال

 :(2) يقولالذي يحييها، 

ح   ذكدراه   هددددا تدحديديدهددددا لدلدرو   وتدندعشدددددددد 
 

 للشجـدددددددر   الماء   مثل  للروح  ذكراه   
 

أي: ذكراه تحيي الروح كما يحيي الماء الشجر ولعله مأخوذ من قولـه تعالى )وجعلنا  

محمٍد( الذي . ومثلما شبهوا )ذكرى محمٍد( شبهوا )ذكر اسم (3)( من الماء كل شيء حي

 :(4) مترتعب منه الجموع بالجحيم، يقول الشاعر محمد صالح بحر العلو

 بددددآيددددة   وهددددو عددددلدددديدددد    يددددتددددجددددمددددعددددون  
 

 وتشدددددددرد   الجموع   فترتعدددد  يغزو 
 

ا الددددنددددبددددي ذكددددر   مددددن وتددددفددددر    كددددأنددددمدددد 
 

هددددا الددنددبددي   ذكددر     الددمددتددوقددددد   جددحدديددمدد 
 

كله، ويحذف ويشبهه بالنضال، المصدر، فكأن محمداً ليس مناضالً بل هو النضال  

ً لذلـك ، او انه يلمح لكونه محمد الشاعر االداة ويخفي وجه الشبه، فيكون تشبيهه بليغا

 :(5) ، يقولصفة وليست اسما وجاءت خبرا للنضال

                                                           

 .122المعركة:  أغاني (1)
 .130المصدر السابق:  (2)
 .30: األنبياء (3)
 .44 /2ديوانه:  (4)
 .1/47ديوانه:  (5)
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دا   تددقددر   يددددامددن    ديددنددـددددددددددددددددد    فددي مددحددمدددد 
 

ال   لشدددددعب    ناضدددددل    د   فالنضددددد   محم 
 

ز على شخصيته الشريفة ويالحظ مما تقدم ان تشبيهات الشعراء االحيائيين لم ترك    

ملسو هيلع هللا ىلص ت محمـداً هموانما أكدت على افعاله أكثر من تأكيدها على شخصه الكريم، واستل

 التشبيهات المألوفة كالبحر.بمشبهاً به لمقارنة الممدوح ورفع منزلتـه. كما شبهته 

    ً ق ائاستخدامات الشعراء االحيائيين والشعراء الرواد واختالف طرمن واستنتاجا

ملسو هيلع هللا ىلص مع الشخصية بينهم يتضح أن هناك منهجين في استلهام شخصية الرسول  التعامل

خاصة والشخصيات التراثية عامة، المنهج التسجيلي والمنهج التوظيفي، "اما المنهج 

التسجيلي فيقوم على اساس تسجيل المعطيات والعناصـر التراثية المستلهمة تسجيالً 

اً رمزيـاً لحمل دالالت وايحاءات معاصرةٍ، دون توظيفها توظيف من "تقريرياً" مباشراً"

الـى االمانة التاريخية منه الى التوظيف الشعري  أقربفهنا المنهج في استلهام التراث 

ً تصوير الشاعر  الفني الرمزي للعناصر المستدعاة. ويندرج تحت هذا المنهج ايضا

ألن  ؛ا في شعرهاء هذا العنصـر أو ذاك من عناصر التراث التي يستلهمهازلعواطفه ب

مثل هذا التصويـر ال يخرج العنصر التراثي عن تراثيته، فهو يظل في النهاية عنصراً 

 .(1)تراثيــاً خالصاً، ال يحمل اي سماٍت أو دالالت معاصرةٍ"

أما المنهج التوظيفي فيقوم على اساس توظيف العناصر التراثية االسالمية المستلهمة    

حيث ترمز الى ابعاٍد وجوانب من تجربة الشاعر، وتحمل دالالت توظيفاً رمزيـاً فنياً، ب

وسمات معاصرة، وفي إطار هذا المنهج يفقد العنصر التراثي تراثيته الخالصة ليصبـح 

عنصراً تراثيا معاصراً، حيث يسقط الشاعر مالمح واقعة المعاصر علـى المالمح 

ً من التأويل في مالمح . ويقتضي المنهج التوظي(2)التراثية للعنصر المستلهم" في لونـا

                                                           

 .11: استلهام شخصية الرسول (1)
 .12المصدر السابق:  (2)
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الشخصية المستلهمة، ونوعاً من المزج بين مالمحها ومالمح الواقع المعاصر لكي تصبح 

عاصر من التأويل في شخصية هذه المالمح التراثية رموزاً لجوانب من الواقع الم

 ، وهذا مالم(1)"، واسقاط دالالت وايحاءات معاصرةٍ على مالمحها الشريفةملسو هيلع هللا ىلص الرسول

ولم  ملسو هيلع هللا ىلصدوا شخصية الرسول االكرم ميقم به شعراء جيل االحياء في األعم الغالب، إذ است

سقاط مالمح العصر عليها، وبقيت غالباً تدور في إطارها التاريخي التراثي ولم ايقوموا ب

 تدخل في رؤى شعريٍة معاصرةٍ بحيث تحمل هموم شعراء العصر وتطلعاتهـم.

تدور في االطار التاريخي ولـم تقم عنصراً فعاال ملسو هيلع هللا ىلص م وبقيت شخصية الرسول األكر    

تمتلك الحضور -في قصيد هذا الجيل، إذ عوملت الشخصية المحمدية على انها شخصيةٌ 

دون أن تتاح لها القدرة على التغيير اال في من دون فاعليٍة وممن ولكن  -في كل زمانٍ 

م فقد كان توظيف شخصية الرسول نماذج قليلةٍ من شعر هذا الجيل. اما الغالب في اشعاره

فمثـالً الشاعر محمد صالح  ي، تسجيليـاً اكثر من كونه مادةً لالستيحاء الروحي الشعر

، كما ترويها الكتـب ملسو هيلع هللا ىلصبحر العلوم يسرد قصة قوم مكة عندمـا بعث اليهم الرسول محمد 

 : (2)التاريخية، يقول

 بـددددددددـددددددددـدددددددد    جارحة   وكل   البشددير   جاء   
 

ر  يب ثغرٌ    ويـدددددددددـدددددددددـدددددددددرد د   باسددم    شدد 
 

 صدددددددرخـدددددددددددددددة  ( مكددة) أرجدداء   فتندداقلددت  
 

 الددمددقددعددددد   وخددف   لددهددددا الددمددقدديددم   خددر   
 

 مذعـدددددددددددددورة   اشدددددددرافها وتصدددددددارخت  
 

ٌد؟ يريد   ماذا   يقصدددددددـددددددددددددددد ؟ ما محم 
 

د   ر  جدد  هددـدددددددددددددددددا مددن األعددرا    أيدد   اعددرافدد 
 

هددا،   االجـدددددددددددددرد ؟ اليتيم   هددذا وطبدداع 
 

                                                           

 .12السابق:  (1)
 .2/44ديوانه:  (2)
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ـددددددددددددددد    قبددل   األحالم   ويسدددددددفدد      الـ بلوغ 
 

د   الثائ ر   الصددددبـدددددددددددي   حلم  ـددددددددددد )م(  المتمر 
 

بي   مددددا عبددددادات   للصدددددددد ل تـددددددددددددددي ول ل   ا
 

ا  لـددددددددددددددددد    من بهددددا كندددد  ب د   ق عبدددد  ت  ن
 

 جسدددددم     في عل ة   يعـدددددددددددهـدددددددددددد   كان   إن  
 

نددددا  د   طدددبدددد     فدددي فدددجدددمددديدددعددد   ندددتدددعدددهدددد 
 

 بفدددداقددددة   وهو الع وز   يشدددددددكو كددددان   أو
 

ا ويكف    د   فهو جدداء   عمدد   السددددددديـددددددددددددددد 
 

ً في استلهام الشخصية المحمدية، فلها في اما الشعراء الرواد فكان منهجهم توظي  فيا

شعرهم قابلية االتحاد والميالد واالنبعاث والغضب، فشخصيته ترمز في شعرهم وتوحي 

 ةطاق لويتخذها الشاعر المعاصر قناعاً، وهكذا يسقطون عليه المالمح المعاصرة، فشاذ

االنسان العربي  مثالً" يستلهم شخصية الرسول عليه الصالة والسالم ليرمز بها الى

المسلـم المنتظر الذي يخلص االمة من آالمها وهوانها ويوزع الفرح على الحزانـى 

والثكالى، وذلك حين يسوق البشارة على لسان الكاهن سطيح الــى الضائعين والغرباء 

 . )1)  ن جاءوا ينشدون عنده معرفة الغيبالذي
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 الخاتمة

 

على موازنة بين رؤى وتضمنة على خالصة الموضوع ان تكون الخاتمة م آثرنا      

 شعر الجيلين )االحياء والرواد( موضوعياً وفنيـاً. 

توفر شعراء الجيل األول على استلهام الشخصية المحمدية الكريمـة فذكروا صفاتها،    

كالصدق والعدل والشجاعة واالمانة والعدل واالصل الطاهر والعفو وغير ذلك كثيـر 

العناصر الموضوعية لتلك الشخصية العظيمة والتي تضم:  واا فيه، كما ذكرمما افاضو

الحقيقة المحمدية والمعجزات بنوعيها: القولية والفعلية وتضم موضوع شفاعة الرسول 

 ايضاً. ملسو هيلع هللا ىلص االكرم

ان الشعراء فـي هذا الجيل بذلك ينزعون منزع الشعراء االقدمين في مدائحهم النبويـة   

الحقبة السابقة لهم، وقد سعى اغلب شعراء هذا الجيـل الى تدوين  والسيما شـعـراء

تختلف عن ذلك كثيراً،  الحقائق واالخبار كما يفعل المؤرخ، في حين ان وظيفة الشاعـر

اال ان مما يخفف من هذه الرؤية التي امنوا بها ان الرسول شخصية في التاريخ هو ربط 

المعاصرة التي يرزح تحتها االنسان العربي  بالقضايا ملسو هيلع هللا ىلص بعض الشعراء الرسول االكـرم

المسلم كأنواع العبودية وسلب الحريات ودخول التيارات الفكرية والسياسية االجنبيـة 

هو المحرر والمنقذ  ملسو هيلع هللا ىلصوكربطه بالقضية الفلسطينية، اذ رأوا ان الرسـول االكرم 

ة الزمن الذي والمخلص، وبذلك استطاعـت هذه المجموعة من الشعراء االفالت من دائر

يجب أن ال تخضـع له الشخصية المحمدية الكريمة التي كتب لها الحضور والخلود في 

كل االجيال المتعاقبة، و بقي القسم االكبر من شعراء هذا الجيل يدورون ضمن دائـرة 

 االتباع التي يسيطر فيها المنهج التسجيلي على الشاعر.
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فبسبب روح عصرهم وتأثرهم بها استطاعوا ان اما الشعراء الرواد في الجيل الثاني،   

، وليس للتغير الشكلي الشعري عالقة ملسو هيلع هللا ىلصيطوروا النظرة الى شخصية الرسول محمد 

كبيرة في هذا التـغير، بـل ان تغير الحياة في الجوانب المختلفة أدى الى ان ينعكس ذلك 

ل محمد ى الشعراء الرواد في االعم االغلب حول الرسوؤفي األدب، وقد دارت ر

المخلص والمنقذ والباعث ولكن ليس بصورة مباشرة كما حصل في الجيل االول، فهـو 

ألنه رمز االنبعاث في شعر السياب، وهـو المنقذ من الخوف  ؛الحياة الجديدة المنبعثة

والموت والقلق في شعر المالئكة، وهو محمد المتجدد الـذي يحل اشکاالت الحيارى 

ستعبدين في شعر طاقـة، وهو الغالب المنتصر الطاهر في شعر والحزانى والثكالى والم

 .البياتي، بينما لم يستلهم الشاعر بلنـد الحيدري شخصيته الشريفة في شعره

ويظهر ان شعراء الجيل االول وقفوا موقف الحائر الواصف المقدس الـذي ال يمتلك   

هـا التي ذكرها القرآن جرأة كبيرة على تلك الشخصية العظيمة اال أن يشيد بكل صفات

الكريم وكتب السير والتواريخ. بينما استطاع الشعــراء الرواد ان يتعاملوا معها بجرأة 

التي وضعت فيها لحقب طويلة، بسبب تطور  كبرى وان يخرجوها من الدائرة التاريخيـة

 إذاجتمع الحياة واستيعابهم لتلك التطورات في المستويات المختلفة، فالبنى التحتية في الم

 مـا اصابها التطور فمن شأن البنى الفوقية أن تتطور، ومن تلك البنى الفوقيـة األدب. 

في غالبية شعر الجيل االول هو الذي نقله لنا التاريخ والذي يمثل  ملسو هيلع هللا ىلصان الرسول محمداً   

العامل االهم في التراث. امـا الرسول في شعر الرواد في الجيل الثاني فهو محمد الحاضر 

لمعاصر الذي يعيـش مشكالت الحياة ويتفاعل معها ومع الناس ويتدخل في شؤونهم، ا

ً وكذلك فاعلية  أي: ان عامـل الزمن قد تغير بين الجيلين الشعريين تغيراً ملحوظا

 ؛الشخصية المحمدية، فالزمن المحمدي هو الزمن المساوي للصفر، اي: ان الزمن مصفرٌ 
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يوم بعثته وحضوره في زمانه، فشخصيتـه ذات ألنه حاضر في كل االزمنة حضوره 

 ديمومة على مر األجيال البشرية.

ثالث: اللغة والتراكيب والموسيقى وااليقاع ال همستوياتب اما على المستوى الفني   

والصورة والخيال، فقد دارت لغة شعراء الجيل االول مدار اللغة المستخدمة في الشعر 

ً وكذلك العربي في العصور السابقة، اذ  ً ملحوظا شاعت فيهـا االلفاظ التراثية شيوعا

التي أراد لها اصحابها ان تكون عصرية،  التراكيب الجاهزة على الرغم من االلفاظ

كأسماء المخترعات وألفاظ المدنية التي لم تخدم النص الشعري على الرغم من مناداة 

نموذجاً ومثاالً أخذ القديم اصحابها بالعصرية ومحاولة مجاراة العصر، إذ بقيت لغتهم تت

 أعلى يحتـذى تحاول الوصول اليه.

من بينما حاول الرواد ان تكون لغتهم قريبة من لغـة الكالم العادية المستخدمة يومياً   

دون السعي وراء النماذج القديمة ومجاراتها، على ان هناك نسبة قليلة من دون االبتذال و

 اشعارهم التي استلهمت الشخصية المحمدية الشريفة.  جداً من االلفاظ التراثيـة وجدت في

إن مفردة )محمد( قد القت في شعر الرواد اهتماماً خاصاً، فهم يعطونها االهميـة في    

النسيج الشعري. اما على المستوى الموسيقي، فقد حافظ شعراء الجيل األول على األوزان 

الشخصية المحمدية،  عرهم الذي استلهـمالعربية الخليلية ولم يحاولوا الخروج عليها في ش

وقد احتل البحر الكامل المرتبة اال ولى في استخدامهم البحور الشعرية، كما استخدموا 

مجزوءات تلك االوزان، اما الرواد في الجيل الثاني فقد اعتمدوا على التفعيلة اساساً 

ً لشعرهم وقد حاولت المالئكة ان تجدد في تلك التفعيالت وت زيد عليها ولكن لم وزنيا

 ملسو هيلع هللا ىلص.يكتب لها النجاح في تلك المحاولة في قصيدتها التي استلهمت الرسول االعظم 

اما قوافي شعر الجيل االول فقد بقيت القافية الموحدة هي المسيطرة علـى شعرهم،    

وتجدر االشارة الى ان بعضهم حاول التغيير في القافية ولكـن على مستوى المقاطع ال 
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ي القصيدة الواحدة. بينما اعتمد شعـراء الجيل الثاني على القافية المتغيرة أو االبيات ف

المتناوبة او غيرها من التشكيالت التـي ال يضبطها ضابط معين اال حاجة المعنى وغير 

ذلك. وال يفوتنا القـول ان قوافي شعراء الجيل االول في األعم االغلب تمت بصلة الى 

وثيقة الصلة ببعض احرفها كما في الميم وعالقتها  أحرف أحرف كلمة )محمد( او الى

انهم كانوا يميلون الى االصوات اللثوية المجهورة  :الوطيدة بالنون ويمكن القول

رويهم، كما شاعت ظاهرة التصريع في  أحرفاالنفجاريـة والى االصوات الشفوية في 

ايقاعية وهي  ظاهـرة -ولاي اال-مطالـع اغلب قصائدهم، كما استخدم شعراء هذا الجيل 

ظاهرة التكرار على مستويات مختلفة، كتكرار: الحرف والمفردة والعبارة والبيت 

 الشعري.

اما بناء القصيدة في شعر الجيل االول فلم يـكــــن هناك بناٌء خاص وما زالت وحدة    

كليتها او البيت هي المسيطرة في شعر أغلبهم، اال ان هنـاك ابنية تكاد تكون سائدة في 

في جزئياتها، كتشـابـه بـعـض القصائـد في المقدمة او في الغرض الشعري او في 

الخواتيم، فعلى مستوى المقدمات بقي بعض الشعراء يفتتح القصيدة بالغزل او البكاء 

على الطلل او التشبيب باألماكن الحجازية او بالشكوى او بمقدمات اخرى ال يكاد يربطها 

 رابط. 

بعض اشعارهم حول القضية الفلسطينية وشكوى في األغراض الشعرية  ودارت   

وكذلك من اغراضهم الرد على التيارات الفكرية او ، ملسو هيلع هللا ىلصضياعها الى الرسول االعظم 

 الشكوى من الحروب الكونية والقتل الجماعي المريع. 

مستوى  وفيعليه.  والصـالةملسو هيلع هللا ىلص  اما الخواتيم فقـد دار اغلبها حول طلب شفاعة الرسول  

الصورة الشعرية في شعر الجيل االول بقيت الصـور القليلة التي وجدت في شعر هذا 

الجيل تدور حول تشبيه أو استعارة الشمس والقمر والبحر والنجم والطير لرسم صورة 
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من خالل تشبيهـه بهذه االشياء. بينما بقيت الغالبية العظمى من ملسو هيلع هللا ىلص للرسول االكرم 

لة خيالهم او عدم تعويلهم على الخيال الـذي تعد آة فيها، بسبب ضاالشعار تقريريـة ال فني

 .الصورة بنتـه، انهم بذلك يجارون صور األقدمين ويقدسونها

فالسياب يصوره  ؛في شعر الرواد بالفاعليـة ملسو هيلع هللا ىلصصورة الرسول االعظم في حين تمتاز    

بصور عديدة حية رمزاً قادراً على االنبعاث المحمدي الجماعي الفاعل، ونـازك تصوره 

طاقة الذي تميل الصورة عنده شاذل نابضة، ان صورته عندهم تقوم على الرمز عـدا 

 الى االستعارية. 

وتجدر االشارة الى ان هناك اساليب للتعامل مع الشخصية المحمدية فـي شعر الجيلين   

الشخصية في تعاملهم مع تلك  )االحياء ـ الرواد( وهي تقنيات فنية استعملها الشعـراء

العظيمة، ومن هذه التقنيات القناع، وقـد بقيت محاوالت شعراء الجيل األول فيه سطحية 

ملسو هيلع هللا ىلص وغير ناضجة وقليلة ألسباب مختلفة، منها عدم جرأتهم على شخصية الرسول األكرم 

ـ بينما يعمد بعض الشعراء -وعدم نضج تقنية القناع في ذلك الحين في الشعر  حسب علمنـا

ً  قاب واخفيني الى استعمال هذه الشخصية قناعاً كالذي فعله السفي الجيل الثا  ؛فيه ايضا

 ألنه انفصل في النهايـة بصوته وعال على صوت قناعه. 

ومن تلك التقنيات أيضاً، الرمز، الذي لـم يحسن شعراء الجيل االول استخدامه اال    

فالسياب يستخدمه رمزاً نادراً وجزئياً، بينما اتقنه معظم الشعراء في الجيل الثاني، 

ً البناء الدرامي للقصيدة ودخول الشخصية المحمدية  لالنبعـاث، ومن التقنيات ايضا

عنصراً فيها، وذلك ما لم يتحقق في شعر الجيل االول بينما تم ذلك فـي شعر الجيل 

أحد عناصـر الصراع في قصيدة السياب )في المغرب ملسو هيلع هللا ىلص الثاني، فالرسول محمد 

ن هناك ظاهـرة ارتباط المكان بالشخصية في شعر الجيلين، ولكنه مباشر العربي(، كما ا

في الشعر الجيل االول كاستخدام مكان محمد بدل محمد نفسه: ام القرى، طيبة، يثـرب، 
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ً بالمكان فـي شعر السياب  الغار، وذلك عن طريق انسنة المكان، بينما يرتبط تعليليا

 ليل.وخاصة قصيدته التي اشرنا اليها قبل ق

 األول،شعر الجيل  في ملسو هيلع هللا ىلصوهنـاك استعماالت عرضية كثيرة لشخصية الرسول االكرم    

ويتضح ان الغالب على استلهام الشخصية المحمدية في شعر الجيل األول المنهج 

قصـائد قليلـة استطاعت االفالت من هذا المنهج بينما يغلب المنهج التوظيفي  التسجيلي اال

 .علـى شعر الجيل الثاني
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، دار القلم، بيروت، 1بين التصوف والتشيع، هاشم معروف الحسني، ط  .٢٩

1979. 

ط(، 0، دار الجيل بيروت، )بالبشتاريخ الشعر العربي الحديث، احمد ق  .30

 ت(.0)بال

تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوهري، تحقين احمـد عبد   .3١

 ت(.0عطار، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، )بالالغفور 

تجربتي الشعرية، عبد الوهاب البياتي، ضمن ديوانه، دار العودة، بيروت،  .3٢

1971. 

التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة واالبداع في الشعر العربي الحديث،   .33

 (،12طراد الكبيسي، منشورات وزارة الثقافة والفنون، الموسوعة الصغيرة )

 .1978دار الحرية للطباعة، بغداد، 

تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة د. عبد هللا محمد   .34

 .1987، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1، طيالغذام

 .1996التشكل التاريخي الكاذب، د. ضياء خضير، دار الكرمل، عمان،   .35

عبد الكريم بن عبد اللـه،  ، مؤسسات2التصريف العربي، الطيب البكوش، ط  .3٦

 .1987تونس، 

، الناشر دار 1التصوف االسالمي بين الدين والفلسفة، د. ابراهيم هالل، ط .3٧

 .1975 – 1395النهضة العربية، القاهرة، دار االتحاد العربي للطباعة، 

، مطابع دار 2التصوف االسالمي في االدب واالخالق، د. زكي مبارك، ط  .3٨

 .  1954ـ 1373الكتاب العربي، مصر، 
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تطور الشعر العربي الحديث في العراق اتجاهات الرؤيا وجماليات النسيج، د.   .3٩

 .ت(0علي عباس علوان، دار الشؤون الثقافية العامة )افاق عربية(، بغداد، )بال

، معالم الكتـب، 2التكرير بين المؤثر والمثير، د. عزالدين علي السيد، ط  .40

 . 1987بيروت، 

 1939في الشعر العراقي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية التيار القومي   .4١

، د. ماجد احمد السامرائي، منشورات وزارة الثقافة 1967حتى نكسة حزيران 

 .1983(، دار الحرية للطباعة بغداد، 344واالعالم، سلسلة الدراسات ) 

 جماليات المكان ـ االندلس في الشعر العربي الحديث، اعتدال عثمان، ضمن  .4٢

، طباعة ونشر د ار 1)الشعر ومتغيرات المرحلة(، محور التراث والشعر، ط 

 . 1986الشؤون الثقافية العامة )افاق عربية(، بغداد، 

حوار مع قضايا الشعر المعاصر، د. سعد دعبيس، ملتزم الطبع والنشر دار   .43

 .1985الفكر العربي، القاهرة، مطابع الدجوی، 

، ملتزم الطبع والنشر مكتبة النهضـة 13ط حياة محمد، محمد حسين هيكل،  .44

 . 1968المصرية، القاهرة، 

، مكتبة النهضة المصريـة، 1حياة محمد الروحية، علي عبد الجليل راضي، ط .45

 .ت(0مطبعة المعرفة، )بال

 .1991، عالم الكتب، القاهرة، 1دراسة الصوت اللغوي، احمد مختار عمر، ط  .4٦

هـ(، معالم الكتب، بيروت، 430)ت  داليل النبوة، أبو نعيم االصبهاني  .4٧

 ت(.0)بال

دير المالك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، دار   .4٨

 . 1982الرشيد للنشر، بغداد، 
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 .1984، د ار عمار، عمان، 2الرعاية في التجويد، مكي بن ابي طالب، ط .4٩

، دار المعارف، 2الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، د. محمد فتوح احمد، ط .50

 .1978القاهرة، 

، دار االندلس للطباعـة 1الرمز الشعري عند الصوفية، عاطف جودة نصر، ط .5١

 .1978والنشر والتوزيع، بيروت، 

الروح االيماني في الشعر العربي دراسة موضوعية فنية، د. بهجة الحديثي،  .5٢

 .1997دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

بي، د. علي عبد الجليل راضـي، مكتبـة الروحية عند محي الدين بن عر  .53

 ت(.0النهضـة، القاهـــــــرة، )بال

سايكلوجية الشعر ومقاالت اخرى، نازك المالئكة، طباعة ونشر دار الشؤون   .54

 .19930الثقافية، بغداد، 

السيرة الحلبية، علي بن برهان الدين الحلبي، مطبعة االستقامة، القاهرة،   .55

1391-1971. 

، دار الرائد العربي، 3ة، ابن كثير، تحقين مصطفى عبد الواحد، طالسيرة النبوي .5٦

 .1987بيروت، 

، ضشاعر العرب عبد المحسن الكاظمي حياته وشعره، د. محســــن غيا .5٧

(، 102منشورات وزارة االعالم، الجمهورية العراقية، سلسلة الكتب الحديثة )

1976. 

، مطبعة 1حمود الحمـادي، ط الشبيبي الكبير محمد جواد الشبيبي حياته وادبه،  .5٨

 .1972-1392النعمان، النجف االشرف، 
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، دار الشؤون 1، جالل الحلفي البغدادي، ظقرآنياشخصية الرسول االعظم  .5٩

 .1997-1418الثقافية العامة، بغداد، 

العاني،  شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، عبد الحميد الراضي، مطبعة  .٦0

 .1968بغداد، 

 25.. اآلن، اعداد علي الطائي، مهرجان المربـد الحادي عشر الشعر العربي. .٦١

/ 11 – 1/12/1995. 

الشعر العربي عند نهايات القرن العشرين، اعداد عائدة خصباك، وزارة الثقافة  .٦٢

 .1/12/1989-24/11واألعالم مهرجان المربد الشعري العاشر، 

(، 656-547) الشعر العربي في العراق من سقوط السالجقة حتى سقوط بغداد  .٦3

عبد الكريم توفين العبود، منشورات وزارة االعالم، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

1396-1976. 

الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته، الطاهر احمد مكي، دار  .٦4

 .1980المعارف، القاهرة، 

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، د. عزالدين  .٦5

 .1973، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، 2يل، طإسماع

الشعر في عهد المرابطين والموحدين في االندلس، د. محمـد مجيد السعيد،  .٦٦

(، 161منشورات وزارة الثقافة واالعالم، دار الرشيد للنشر، سلسلة دراسات )

 .1981مطابع الرسالة، الكويت، 

د طـارق الخالصي، السفر الشيخ محمد الحسن ال ياسين حياته واثاره، اعدا .٦٧

. صحيح البخاري ابو عبد هللا محمد 71. 1991الثاني، مطبعة الديواني، بغداد، 

 ه.1318هـ(، المطبعة العثمانية بمصـر، 15 6بن إسماعيل بن ابراهيم )ت
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صحيح مسلم، مطبوعات محمد علي صبيح واوالده بميد ان االزهر بمصر،   .٦٨

 ت(.0)بال

ني بنشره محمود توفيق الكتبي، بميدان االزهر، صحيح مسلم بشرح النووى، ع .٦٩

 ت(.0مطبعة حجازي، القاهرة، )بال

الصلة بين التصوف والتشيع، كامل مصطفى الشيبي، مطبعة الزهراء   .٧0

 .1964 -1383بغداد،

الصورة الشعرية، سي. دى. لويس، وترجمة احمد نصيف الجنابي ومالك ميرى  .٧١

عالم، سلسلة الكتب المترجمة: وسلمان حسن ابراهيم، وزارة الثقافة واال

 .1982(، بغداد، 132)

العروض والقافية دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر، د. عبد   .٧٢

 .1989الرضا علي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 

عطار نامه او كتاب فريد الدين المطار النيسابوری وكتابه )منطق الطير(، د.   .٧3

 .1978، مكتبة المثنى، مطبعة االرشاد، بغداد، 1احمد ناجي القيسي، ط

علم اللغة العام القسم الثاني االصوات، د. كمال محمد بشر، دار المعارف،   .٧4

 .1973مصر، 

، عمادة شؤون المكتبات، جامعة 1علم اللغة المبرمج، د. کمال إبراهيم بدري، ط .٧5

 .1982الملك سعود، الرياض، 

د. علي عشری زايد، دار الفصحى للطباعة  عن بناء القصيدة العربية الحديثة، .٧٦

 .1978والنشر، القاهرة، 
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(، بقلم ابو العال 638فصوص الحكم للشيخ األكبر محي الدين بن عربي )ت .٧٧

، منشورات مكتبة دار الثقافة، نينوى، مطبعـة الديواني، بغداد، 1عفيفي، ط

1409-1986. 

 .1971ر، فصول في الشعر ونقده، د. شوقي ضيف، دار المعارف بمص  .٧٨

 .01950ة البيان، ن، مطبعة لج3فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي، ط   .٧٩

الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري، کامل  .٨0

مصطفى الشيبي، مكتبة النهضة، مكتبة النهضة، مطبعة دار التضامن، بغداد، 

1966. 

ابن عربي، د. نصر حامد ابو زيد،  فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند  .٨١

 .1983، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت، 1ط

 قفي التصوف االسالمي وتاريخه، رينولد .ا. نيكلسون، نقلها الـى العربية وعل .٨٢

 .1969عليها ابو العـال عفيفي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشـر القاهرة، 

واعالمه، قمر كيالني، دار مجلـة في التصوف االسالمي مفهومه وتطوره  .٨3

 .1962شعـر، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، مطابع سميا، بيـروت 

في حداثة النص الشعري، دراسات نقدية، د. علي جعفر العالق، دار الشؤون  .٨4

 .1990الثقافية العامة، بغداد، 

ن ، دار الشؤو1في حركة الشعر العراقي الحديث، عبد الكريم راضي جعفر، ط .٨5

 (.320سوعة الصغيرة )والثقافية العامة، الم

، منشورات دار االدآب، بيروت، 1قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكة، ط .٨٦

1961. 
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قضية الشعر الجديد، د. محمد النويهي، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات  .٨٧

 .1964العربية العالي، المطبعة العالمية، والقاهرة، 

بيروت، اوفسيت عـن طبعة  -بستاني، مكتبة لبنان قطر المحيط، بطرس ال .٨٨

1869. 

القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثة، حتى منتصف القـرن العشرين  .٨٩

، ثريا عبد الفتاح ملحس، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة 1950

 .1964والنشر، بيروت، 

والشاعرة، بقلم نخبة من  کتاب تذکاري ــ نازك المالئكة دراسات في الشعر .٩0

، شركة 1اساتذة الجامعات، اعداد وتقديم واشتراك د. عبد هللا احمد المهنـا، ط

 .1985الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، 

، المؤسسة 2ت(. ط0لغة الشعر بين جيلين، طبعة دار الثقافة، بيروت، )بال .٩١

 .1980العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

ث في العراق بين مطلع القرن والحرب العالميـة الثانية، د. لغة الشعر الحدي .٩٢

 .1985، منشورات دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، يعدنان حسين العواد

لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث، د. رجاء عيد، منشاة، المعارف  .٩3

 .1985، أطلسباإلسكندرية، مطبعة 

، المكتب 1شيد واحمد كمال زكي، طمحمد في االدب المعاصر، فاروق خور .٩4

 .1959الفني للنشر، مطابع شركة االتحاد للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة، 

 .1981مختار الصحاح، الرازي، دار الكتاب العربي، بيروت،  .٩5

، نشر الدار 1المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، د. مخيمر صالـح، ط .٩٦

 .1986ل، بيروت، العربية، عمان، ودار مكتبة الهال
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المدائح النبوية في االدب العربي، د. زكي مبارك، دار الكتاب العربي، القاهرة،  .٩٧

1935. 

المعجزات االحمدية، سعيد النورسي، ترجمة احسان قاسم الصالحي، خرج  .٩٨

، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل، 1فالح عبد الرحمن عبد هللا، ط أحاديثه

1987. 

، دندرة للطباعة 1في حدود الكلمة، د. سعاد الحكيم، ط المعجم الصوفي الحكمة .٩٩

 .1981والنشر، بيروت، 

معجم المصطلحات البالغية وتطورها، د. احمد مطلوب، مطبعـة المجمع  .١00

 .1986العلمي العراقي، 

هـ(، تحقيق  315معجم مقاييس اللغة، احمد بن فارس بن زكريا )ت   .١0١

 هـ. 1368عربية، القاهرة، ، دار احياء الكتب ال1عبد السالم هارون، ط

، دار 2ليلة وليلة، احمد محمد الشحاذ، ط ألفالمالمح السياسية في  .١0٢

 .1986الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

مواقف في شعر السياب، قيس كاظم الجنابي، مطبعة العانـي، بغداد،  .١03

1988. 

 .1978، مكتبة االنجلو المصرية،  5موسيقى الشعر، ابراهيم انيس، ط .١04

، دار النفائس للطباعة والنشر 1مالك رواية يحيي الليثي، ط أموط .١05

 .1971والتوزيع، بيروت، 

 . مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني موطأ .١0٦

، دار الشؤون 1نازك المالئكة دراسة ومختارات، د. عبد الرضا علي، ط .١0٧

 .1987الثقافية العامة، بغداد، 



320 
 

ر البيات، مطبعة اآلداب، النظرات االلهية في الممادح المحمدية، منصو .١0٨

 ت(.0النجف، )بال

النقد االدبي الحديث، د. محمد غنيمي هالل، دار العودة، بيروت،  .١0٩

1986. 

هـ(، تحقيـق مصطفى  597المصطفى، ابن الجوزي )ت بأحوالالوفا  .١١0

 .1966، دار الكتب الحديثة، مطبعة السعادة، مصر، 1عبد الواحد، ط

 وعات الشعريـة:مالدواوين والمج 

 .1956. أحاسيس ثائرة، سـالم علوان الجلبي، مطبعة االديب، بصــرة، 1

 ت(.0. ارادة الحياة، عبد الصاحب المالئكة، دار التضامن، بغداد، )بال2

 .1981، مطبعة االمة، بغداد، ي، مراجعه د. خالد العزي. اريج الروضة، صابرة العز3

ابع المكتب االسالمي، الكويت . اغاني المعركة، وليد االعظمي، مكتبة المنار، مط4

 ت(.0)بال

 .1962، دار العلم للمالييـن، بيروت، 2. الحان اللهيب، احمد الصافي النجفي، ط5

 ت(.0. انشودة المجد، ام نزار المالئكة، مط التضامن، بغداد، )بال6

. انشودة المطر، بدر شاكر السياب، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشـر والتوزيع، 7

 .1969ت، بيرو

 .1963. حداء وغناء، خالد الشواف، منشورات دار اآلداب، مطابع دار الكتـب، ايلول 8

الزهاوي، جمع وتحقيق عبد هللا الجبوري، مراجعة شوقي ضيف،  أدهم. ديوان ابراهيم 9

 .1969الهياة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكتاب العربـي، القاهرة، 

 .1990هـ ـ 1410لمجمع العلمي العراقي، بغداد، . ديوان االثري، ا10
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. ديوان ابي الحب، تحقيق سلمان هادي الطعمه، جمعه ونشـره: ضياء الدين ابو 11

 ت(.0الحب، مط اآلداب، النجف، )بال

. ديوان ابي نواس برواية الصولي، تحقيق د. بهجة الحديثي، دار الرسالة للطباعة، 12

 .1980بغداد، 

 .1968، مطبعة دار التضامن، بغداد، 1لعلوم، ط. ديوان بحر ا13

 .1955. ديوان البوصيري، تحقيق محمد سعيد كيالني، طبع مصطفى بـأبي الحلبي، 14

عليه وثائر حسن الجاسم، منشورات وزارة  وأشرف. ديوان الجعفري، جمعه وحققه 15

ة للطباعة، (، دار الحري196الثقافة واالعالم، سلسلة ديوان الشعر العربي الحديث )

 . 1985بغداد، 

، نشر مكتبة االتحاد، مؤسسة خليفان للطباعة، بيروت، 1. ديوان الجزائري، ط16

1389 – 1970. 

على طبعه د. ابراهيـم السامرائي ود.  وأشرف. ديوان الجواهري، جمعه وحققه 17

مهدي المخزومي ود. علي جواد الطاهر ورشيد بكتـاش، مطبعة االديب البغدادية، 

1973. 

. ديوان حاتم الطائي مع دراسة ادبية مفصلة عن الجود واالجواد في تاريخ االدب 18
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misguided imagination or their lack of dependence on the 

imagination that the image is its daughter، they thus compare and 

sanctify the images of the ancients. The collective actor، and 

contrasts his conception with many vivid، vibrant images، that his 

image for them is based on the symbol، except for the energy in 

which the image tends to be metaphorical. After we explained the 

differences at the objective and technical levels between the two 

generations، it should be noted that there are methods for dealing 

with the Muhammadan personality in the poetry of the two 

generations (the living - the pioneers). The first is superficial، 

immature and few، for various reasons، including their lack of 

boldness in the personality of the Noble Messenger، peace and 

blessings be upon him، and the immaturity of the mask technique 

at that time in poetry - as far as we know - while some poets in the 

second generation used this character as a mask، like the one that 

insults did and hid in it as well. Because he broke up in the end with 

his voice and louder than the voice of his mask. Also among those 

techniques is the symbol، which poets of the first generation rarely 

used 

 

G



 

of most of them. However، there are structures that are almost 

prevalent in their entirety or in their parts، such as the 

resemblance to some poems in the introduction or in the poetic 

purpose or in the endings. Introductions Some poets continued to 

open the poem by flirting، weeping at the sight، or by making 

references to Hijazi places، or by complaining، or with other 

introductions that are hardly connected. As for the poetic 

purposes، some of their poems revolved around the Palestinian 

issue and the complaint of its loss to the Greatest Messenger، as 

well as one of their purposes is to respond to intellectual currents 

or to complain about the cosmic wars and the horrific mass killing. 

As for the epilogues، most of them revolved around asking for the 

intercession of the Messenger Muhammad، may God bless him 

and grant him peace، and blessings upon him. As for the poetic 

image level in the poetry of the first generation، the few images 

that were found in the poetry of this generation remained that 

revolve around the analogy or metaphor of the sun، moon، sea، 

star and bird to draw a picture of the Noble Messenger by likening 

him to these things. While the vast majority of the poems 

remained declarative and not artistic in them، because of their  
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was inspired by the Muhammadan character. They relied on the 

facilitating meter as a basis for their poetry، and the angels tried 

to renew and add to those activators، but they did not succeed in 

that attempt in her poem، which was inspired by the greatest 

Messenger، peace and blessings be upon him. Some of them tried 

to change the rhyme، but at the level of syllables، not lines in a 

single poem. While the poets of the second generation relied on 

changing or alternating rhyme or other formations that are not 

controlled by a specific discipline except the need for meaning and 

so on. We do not fail to say that the rhymes of the poets of the first 

generation، in most cases، were related to the letters of the word 

(Muhammad) or to letters closely related to some of its letters، as 

in the meem and its close relationship with the nun. The 

phenomenon of leprosy was common in the readings of most of 

their poems، and the poets of this generation - that is the first - 

used a rhythmic phenomenon، which is the phenomenon of 

repetition at different levels، such as repetition: the letter، the 

singular، the phrase and the poetic line. As for the structure of the 

poem in the poetry of the first generation، there was no special 

structure، and the unity of the house is still dominant in the poetry 
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generations. As for the technical level، which we studied at three 

levels: language، structures، music، rhythm، image and 

imagination، the language of the poets of the first generation 

revolved around the language used in Arabic poetry in previous 

eras، as traditional expressions became noticeably common، as 

well as ready-made structures despite the words he wanted them 

to Its owners should be modern، such as the names of inventions 

and civil expressions that did not serve the poetic text despite their 

owners’ advocacy of modernity and their attempt to keep pace 

with the times، as their language continued to take the old as a 

model and a higher example to be emulated. While the pioneers 

tried to keep their language close to the normal language of speech 

used daily without vulgarity and without seeking and keeping pace 

with old models، there is a very small percentage of traditional 

expressions found in their poems that were inspired by the 

honorable Muhammadan character. The term (Muhammad) has 

received special attention in the poetry of the pioneers، as they 

give it importance in the poetic weaving. As for the musical level، 

the poets of the first generation preserved the Khalili Arabic 

weights and did not try to deviate from them in their poetry، which 
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That great personality should only pay tribute to all its qualities 

mentioned in the Holy Qur’an، biographies and histories. While the 

pioneer poets were able to deal with it with great boldness and get 

it out of the historical circle in which it was placed for long periods، 

due to the development of life and their absorption of these 

developments at different levels، the infrastructure in society if it 

is affected by development، the superstructures will develop، and 

those superstructures are literature . The Prophet Muhammad، 

peace and blessings be upon him، in most of the poetry of the first 

generation is the one that history has transmitted to us، which 

represents the most important factor in heritage. As for the 

Messenger in the poetry of the pioneers of the second generation، 

he is the present-day Muhammad، who lives the problems of life 

and interacts with them and with people and interferes in their 

affairs، i.e.: the time factor has changed between the two poetic 

generations a noticeable change، as well as the effectiveness of the 

Muhammadan personality. The Muhammadan time is the time 

equal to zero، that is: Time is yellow because he is present in all 

times، his presence on the day of his mission and his presence in 

his time، his personality is perpetuity throughout human 
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Muhammadan personality should not be subject to presence and 

immortality in all successive generations، and the bulk of the poets 

of this generation remained within the circle of followers in which 

the documentary method dominates the poet . As for the pioneer 

poets of the second generation، because of the spirit of their time 

and their influence on it، they were able to develop a view of the 

personality of the Prophet Muhammad، may God’s prayers and 

peace be upon him، and the poetic formal change has no great 

relationship with this change، but rather the change of life in 

various aspects، which led to this being reflected in literature. The 

narrations of the pioneer poets، in the majority of cases، revolved 

around the Prophet Muhammad، the Savior، the Savior، and the 

Resurrected، but not directly، as happened in the first generation. 

He solves the problems of the confused، the sad، the bereaved and 

the enslaved in the poetry of Taqa، which is the victorious and pure 

in the poetry of al-Bayati، while the poet Baland al-Haydari did not 

draw inspiration from his honorable personality in his abundant 

poetry، because of his non-Islamic tendencies. It appears that the 

poets of the first generation took the position of the confused، 

descriptor، holy، who does not have much boldness 
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Conclusion 

After we reached the end، we decided that the conclusion should 

include a summary of the topic.  

 in addition to a balance between the visions of the poetry of the 

two generations (the living and the pioneers) objectively and 

artistically. The poets of the first generation were inspired by the 

honorable personality of Muhammad، so they mentioned its 

qualities، such as honesty، justice، courage، honesty، justice، pure 

origin، forgiveness and many other things that they elaborated on. 

. The poets of this generation، by doing so، stray from the position 

of the ancient poets in their prophetic praises، especially the poets 

of the previous era. What they believed in that the Messenger is a 

personality in history is to link some poets، the Noble Messenger، 

to the contemporary issues under which the Arab Muslim lives، 

such as the types of slavery، the robbery of freedoms، the entry of 

foreign intellectual and political currents، and his linking to the 

Palestinian cause، the major issue of humanity، as they saw that 

the Noble Messenger، peace and blessings be upon him، is the 

liberator and saviour. And the sincere، and thus this group of poets 

was able to escape from the circle of time to which the honorable 
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