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املل ّخص
ُ
متثل رمزا ً سامياً ومثالً أعىل
يهدف البحثُ إىل الكشف عن القيم الوطنية عند الشعراء العباسيني ،بوصفها ّ
يحرص عليه الشاعر العبايس ،وهي ما تزال اىل يومنا هذا عىل ج ّدتها وطرافتها ،وما نزال نحن يف أشد الحاجة إليها
وإىل م ْن يبعثها فينا ،ويعمل بها صادقاً مخلصاً ،وعليها كان مدار البحث وقطب رحاه.
الكلامت املفتاحية:
مظاهر القيم الوطنية – الحنني إىل الوطن – التغ ّني بحب الوطن – الذود عن ثغور الوطن.

Abstract

The research aims to reveal the national values of the Abbasid poets because they
represent a supreme symbol and ideal example that the Abbasid poet is keen on. it is still to this
day on its novelty, which we are in the greatest need for it and for those who inspires it for us
and who works with it honestly and sincerely. Hence, it was the focus of this research and the
pole of its interest.

املقدمة

(اتجاهات الشعر العريب يف القرن الثاين الهجري) .أ َّما
ثريا عبد الفتاح فقد ذكرت القيم الروحية التي متثّلت
يف الشعر العبايس ضمن الشعر العريب يف كتابها (القيم
الروحية يف الشعر العريب قدميه وحديثه ) ،هذا ما
اطلعت عليه من الدراسات وقد استفدت منها إالّ
وتبي
أَنَّها كام نرى تصف غرضاً محددا ً من القيم ّ
قيمتها االجتامعية وأهميتها يف الرتكيب االجتامعي مع
سياق ما يريدون عرضه ،ومل يقصد احد منه القيم
الوطنية بذاتها وال عمد اىل دراستها من باب الشعر،
إنَّ ا جاء حديثهم عرضاً مربوطاً بنسق املوضوعات التي
يدرسونها ،فأخذ كل باحث ما يخدم غرض دراسته من
زاوية ته ّمه.
أَ َّما املنهج الذي اتبعه الباحث يف الدراسة،
فهو املنهج الوصفي التحلييل يف انتقاء القيم ،ودراستها،
وتحليليها ومناقشتها مناقشة موضوعية علمية.
ولذا فقد تطلّب االيفاء بجوانب املوضوع دراسته وفق
منهج متثَّل مبقدمة ومباحث ثالثة وخامتة ،ومن ثم
قامئة باملصادر واملراجع ،وكان تفصيل ذلك عىل النحو
اآليت-:
 املبحث االول :الحنني إىل الوطن.فقد خصص لدراسة التعريف بالحنني كقيمة وطنية
عليا ترمز إىل حب الوطن يف بلورة الشعور العاطفي
تجاه مسقط الرأس.
 املبحث الثاين :التغ ّني بحب الوطن.فقد كُ ّرس هذا املبحث لدراسة القيم املتمثّلة للتغ ّني
بحب الوطن يف صياغة الوجدان الوطني ألجيالنا
العربية.
 املبحث الثالث :الذود عن ثغور الوطن.تكفّل هذا املبحث بتسليط الضوء عىل القيم الوطنية
املعبة عن شخصية الفارس العريب املتمثلّة بالفتوة
ّ
العربية يف أخالقه ومزاياه ويف دفاعه عن الوطن.
 خامتة البحث.فأوجزت افكار البحث ،وما توصل إليه من نتائج.
املبحث األول :الحنني إىل الوطن
جاء يف لسان العرب ((الحنني :الشديد من
البكاء والطرب)) وقيل :هو صوت الطرب كان ذلك
عن حزن أو فرح ،والحنني :الشوق وتوقان النفس
واملعنيان متقاربان .وحنت األبل :نزعت إىل أوطانها
وأوالدها ،والناقة تح ّن يف إثر ولدها حنيناً تطرب
مع صوت وقيل حنينها نزاعات بصوت وغري صوت،
واالكرث أ َّن الحنني بالصوت ،وتحن ّنت الناقة عىل ولدها:
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شكّل موضوع القيم الوطنية املتمثّلة
بالحنني والشوق والذود عن ثغور الوطن جزءا ً مهامً
يف شعر شعراء ما قبل االسالم ،والسيام يف مقدمات
قصائدهم( ،)1مثلام انطوت بعض مقدماتهم األخرى
عىل كثري من الشوق والحنني ،كمقدماتهم الطللية
والغزلية ،ويف صدر االسالم ّدبج كثري من الشعراء
قصائدهم بالحنني إىل الدمن والديار ،واالشتياق إىل
األهل واالحباب ،والسيام يف شعر الفتوح االسالمية(،)2
مثلام ترك بصمة متميزة يف شعر العرص األموي(،)3
ولشعراء العرص العبايس يف هذا املوضوع ما يشار إليه
بالبنان ،فقد اكرث الشعراء من هذا اللون الشعري،
ويعب عن
وقالوا فيه شعرا ً رقيقاً يفيض بالعاطفة(ّ ،)4
رهافة ّحسه ،وفيض مشاعره.
من هنا ازدادت أهمية القيم ومكانتها،
بوصفها املدخل املنطقي لصياغة الوجدان الوطني
ألجيالنا العربية ،فضالً عن أَنَّها من الكامالت الدامئة
التي ال تذهب أبدا ً وال تزول مع تطور البيئة ملا متيزت
بها من غايات نسعى لتحقيقها ،أو أهداف ينبغي
التوصل اليها ،وهي خالصات نظرات قيمة بأسلوب
ّ
ومعبة عن
عقيل،
بلباس
ومتلبسة
شعري،
أديب
ّ
الشعور الوطني .كام جاء وصفها عىل ألسنة الشعراء
من خالل موروثهم الشعري ،وهم يستوحون من
قيمهم التي يسعون لتحقيقها دالالت قيمة ،تؤدي
وظيفتها الوطنية وتدعو لتحريك وجدان االنسان
الوطني ملالمسة عامل الفضيلة وتحري السلوك األفضل
يف سريته الوطنية قوالً ،ومامرسة ،وتفكريا ً .فضالً عن
كونها من املوضوعات الشعرية املوظفة للتعبري عن
الحس العاطفي لدى االنسان تجاه من يحب ،ولعل
ّ
يف هذه املعاين تكمن الدوافع التي وجهتني الختيار
موضوعي (القيم الوطنية عند الشعراء العباسيني).
وليك يكون البحث موضوعياً ،ف ِإنَّه ال بد
من معرفة الجهود السابقة وما قدمته من معالجات
تلمس هذا املوضوع .إذ إِ َّن معظم الدراسات التي
تناولت شعر هذه الفرتة ،مل تفرد لها دراسة مستقلّة
لذاتها ،بل كانت تعالجها بشكل متصل مع شعر
العرص .ومن هذه الدراسات ما متت عىل أيدي باحثني
مشهود لهم بالقدرة عىل معالجة قضايا األدب وفنونه.
فالشكعة مثالً تحدث عن القيم األخالقية يف كتابه
(الشعر والشعراء يف العرص العبايس).
كذلك بحث االستاذ هدارة الحنني اىل
الوطن ضمن موضوع االتجاه االنساين والذايت يف كتابه
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اذا غزت وسافرت حملت معها من تربة بالدها رمالً
تعطفت(.)5
()12
.فأحب
وعفرا ً تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع
وقد اتخذ الحنني قيمة وطنية ترمز إىل
ّ
الوطن ،والشوق لإلنسان ،فامتزجا وصار كالً موحدا ً
العريب األرض التي عاش فيها سواء أكانت قاحلة ام
منبتة ،جميلة ام غليظة؛ ألنها رافقت عهدا ً من عهود
ومم جاء عن الحنني يف األقوال
يعني الوطن وساكنيهّ .
حياته وعرفت شطرا ً من أيام عمره ،فحن إليها ،وهو
املأثورة :إذا شئت أ ْن تعرف وفاء الرجل ،وحسن
بعيد واشتاقها وهو غريب ،فأنشد فيها شعره حنيناً
عهده ،وكرم أخالقه ،وطهارة مولده ،فانظر إىل حنينه
وحرقة ،وامتدح فيها الخري والربكة والنعيم ال؛ ألَنّها
إىل أوطانه ،وتش ّوقه إىل إخوانه ،وبكائه عىل ما مىض
َ
ذات خري وبركة ونعيم حقاً ،بل ألنّها قطعة من عمره
من أزمانه(.)6
فحسب .وما قول أيب متام (ت231هـ)( ،من الكامل):
ومس جسده
ومنذ أ ْن المس االنسان االرض ّ
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى
وتجسد إحساسها يف
تأصل حبها يف نفسه،
الرتابّ ،
ّ
َ
ً
االستئناس،
طعم
فيها
عرف
ّه
ن
أل
ً،
ا
وتآلف
ا
تجاوب
وجوده
الحب إال للحبيب األو ِل
ما
ً
كم منز ٍل يف األرض يألفه الفتى
ووجدت يف طياتها الحنو والرعاية ..فكان الوطن
()13
حكاية لكل ما يسمعون ولوناً لكل ما يبرصون ،وحساً
وحنينه أبدا ً ألول منز ٍل
إالّ رصخة تذكّيها عوامل الحنني والشوق إىل
لكل ما يفعلون ويعقلون تعالت نغامته يف أعامق
الوطن السيام حنينه ألول منزل مؤكدا ً ذلك باستعامله
الذات وتحركت أصداؤه يف حنايا النفس(.)7
(كم) الخربية يف قوله( :كم منزل يف األرض ...وحنينه
واالنسان منذ أ ْن خُلق اجتامعيا و سبيل
أبدا ً ألول منزل ) للداللة عىل الكرثة ..كرثة املنازل .لكن
بطبيعته ،يحب وطنه ويتمسك به ،ويلتزم بالذود عنه
الحنني يبقى للمنزل االول ،وهو مسقط الرأس إذ يرتكّز
وهو يشعر بالراحة واالطمئنان حني يكون بني أهله
حنينه إليه.
وأحبته ،وقدمياً قال بعض الفالسفة (( :فطرة الرجل
وعوف بن محلم الخزاعي ال يخفي مشاعر
معجونة بحب الوطن ،ولذلك قال بقراط :يُداوي كل
الحنني إىل أهله يف رأس العني ،وهو مرافق لعبد الله
عليل بعقاقري أرضه"...وقال جالينوس :يرتوح العليل
بن طاهر بن الحسني يف إحدى أسفاره اىل خراسان
بنسيم أرضه ،كام ترتوح األرض الجدبة ببلل القطر))
(من الطويل):
(.)8
حب األوطان " قول الله عز
ونزوح
أيف كُل عام غُرب ُة
ّ
ُ
ومم يؤكد ّ
ِ
ٍ
قلوب
يف
مواقعها
عن
يخرب
الديار
ذكر
وجل حني
فرتيح
ة
ْي
ن
و
ن
م
للنوى
أما
		
ْ َ
ُ
َ
َ
َ
لقد طَل ََّح الب ُني امل ُِشت ركائبي
عباده ،فقالَ ( :ولَ ْو أنَّا كَتَبْ َنا َعلَيْ ِه ْم أنِ اقْتُلُوا ْ أنف َُس ُك ْم
َ
أَ ِو ا ْخ ُر ُجوا ْ ِمن ِديَا ِركُم َّما فَ َعلُو ُه إِالَّ قَلِ ٌيل ِّم ْن ُه ْم)(،)9
َليح
ط
و
ه
و
ني
ب
ال
ن
ي
ر
أ
ل
ه
ف
		
ُ
َ َ َ َّ َ َ
ُ
()10
فس ّوى بني قتل أنفسهم وبني الخروج من ديارهم "
وذكرين بالري نوح حامم ٍة
عليه
وحني تعصف باإلنسان رصوف الدهر ،وتشت ّد
ينوح
الحزين
الشجو
وذو
حت
ن
ف
		
ُ
ُ
ُ
عاديات الزمن يجد يف حديث الحنني سبيالً لتخفيف
ناحت ومل تذ ِر دمع ًة
عىل أنّها ْ
األحزان ووسيلة لتحقيق السلوان.
سفوح
الدموع
اب
رس
أ
ونحت
		
ُ
ُ
ُ
ونَاحت وفرخاها بحيث تراهام
والحنني نزعة انسانية عريقة عرفتها
()14
ِ
الشعوب ،وذاقت طعمها مواكب االنسانية ،وهي
فيح
مهامه
اخي
ر
أف
دون
ن
م
و
ْ
ُ
فقد وظّف الشاعر أسلوب االستفهام (يف
تتح ّمل غصصها ،وتكتوي بلهيب شوقها؛ ألنّ ُه من
كل عام) يف صدر أبياته ليخدم به املعنى العام الذي
ُ
عالمة الرشد أ ْن تكون النفس إىل مولدها مشتاقة ،وإىل
ينشده ،بسبب ما يق ّدمه هذا األسلوب من عنرص
مسقط رأسها ت ّواقة ،فاإلنسان الذي اعتاد رؤية األرض
اإلثارة واالقناع يف ذهن السامع ،اضافة إىل الحنني الذي
وتنسم أريج الدار التي نشأ بها أيام الصبا ،وعاش يف
جاء عن طريق تكرار األلفاظ (ناحت ،البني ،نوع،
ربوعها لحظات الطفولة والصحبة ال تفارق ذاكرته وال
نحت ) فالشاعر أراد أن يعيد ايحاءات األلفاظ
تغيب عن مخيلته(.)11
النوىُ ،
من خالل تكرارها يف األبيات وذلك؛ أل َّن ( تكرار لفظ
وقد متيّزت العرب عن غريها من األمم
ما ...يوحي بشكل أويل بسيطرة هذا العنرص املكرر
بالتعلّق الشديد بأوطانها .وهي أمة حباها الله تعاىل
والحاحه عىل فكرة الشاعر او عىل شعوره اوالً ،ومن ثم
بالكثري من رهافة الحس ،ورقة الشعور .فكانت العرب
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فهو ال يفتأ ينبثق يف أفق رؤياه من لحظته االوىل(.)15
وأبو نؤاس (ت198هـ) حني يويل وجهه نحو الفسطاط
يحس بالحنني الشديد
مبرص ،ليمدح وايل الخراج بهاّ ،
إىل بغداد إذ املجون قائم عىل قدم وساق ،فصور هذا
الحنني بصور مختلفة ،من مثل قوله (من الطويل):
نازح
كفى حزناً أىن بفسطاط ٌ
()16
ويل نحو أكناف العراق حن ُني
أراد الشاعر أن يعرب من خالل لفظة
(العراق) عن حنينه ،الذي شكّل املحور الذي دار حوله
البيت ،فالعني تشري إىل العزة ،والراء تشري إىل الرفعة،
واأللف تشري إىل األصالة ،والقاف تشري إىل القدم.
وقوله كذلك ( من الخفيف):
نازح األوطان
ذكر الكرخ ُ
فصبا صبوة والت أوان
		
َ
ليس يل ُمس ِع ٌد مبرص عىل الشوق
إىل أوجه هناك حسان
		
نازالت من الرساة فكرخايا
()17
اىل الشط ذي القصور الدواين
حشد الشاعر يف أبياته مجموعة من ألفاظ
الحنني التي تظهر بجالء مدى حنني الشاعر ،وهي
(نازح األوطان ،صبى صبوة ،الشوق ،أوجه حسان )،
عب الشاعر بها عن عاطفته املتوهجة ،وأحاسيسه
وقد ّ
الجياشة التي تداعب الوجدان.
ويبقى شوق ابن املعتز (ت296هـ) يحمل
دالالت الوفاء لدار بنهر الكرخ ترك فيها لباناته
وأوطاره ،من عهد عامني بعد أَ ْن كان يلهو بها ويرى
وقولــــــــه (من الكامل):
الظباء اآلدم سانحة فحن لذلك وقال (من البسيط):
سقياً لدار بنهر الكرخ من دا ٌر
ذكرتنا برد الشام وعيشنا
()23
بني القباب البيض والهضبات
تركت فيها لبانايت وأوطاري
		
ُ
يتجه خطاب الشاعر نحو بنية املكان (برد
من عهد عامني مل أملم بساحتها
دارت عليها رحى ال ُدنيا بأطوا ِر
		
ميت اىل نفسية الشاعر
الشام – الهضبات) ،الذي ّ
وااليجابية ،بتعالقه بروح الوطن ليشهد عاطفة
رص لهوتُ به
كم فيك يا دا ُر من ع ٍ
يا ليته يل من ُعمري بأعصا ِر
		
حقيقية تنمو بعمق االحساس يف تجسيد الحنني.
وقولــــــه ( من الوافر):
يرون فيها الظباء اآلدم سانحة
()18
يشبهن رشا ً بأعناق وأبصا ِر
		
جفوتُ الشام ُمرتبعي وأنيس
()24
وعلو ُة خلتي وهوى فؤادي
نلحظ لفظة ( يا دار) منبعها الوفاء ،إذ إ َّن 		
وتفيض دموع العباس بن األحنف (ت
علم النفس يشري إىل حالة دقيقة يف عالقة املكان يف
194هـ) مغردا ً ،وهو يبيك عىل شجنه عندما انتبه عىل
الشعر بالعامل النفيس ،لذا نلحظ أن الشاعر قد جمع
صوت طائر عىل شجرة فرأى أّ َّن الذي شاقّه ما شاقّني
يف أبياته بني الدار والظباء السانحة ،فال بد أنه كان
فربط ذلك الحنني بالطائر الذي يبيك عىل سكنه من
مدفوعاً بدافع نفيس؛ ال ّن الدار أسلوب غري مبارش
(املديد):
للحديث عن رسائر النفوس وأفاعيل الهوى وسبيل
يا بعيد الدار عن وطنه
لتذكري الشاعر بأحبته(.)19
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ومثل هذا االحساس نجده ونشعر به ،يف
يعب عن نزوحه
قول العباس بن األحنف (ت 194هـ) ّ
يحل بالدا ً غري وطنه ،وهو يزداد شوقاً
حيث أمىس ّ
ووفا ًء لها كلام نزحت به دا ُر(من البسيط):
ونازح الدار أقى الشوق عربته
أمىس يحل بالدا ً غريها الوطن
		
يزداد شوقاً إذا دار به نزحت
()20
فام يغريه عن عهده الزم ُن
		
وهذا يعني أَ َّن النزوح هو من أه ّم بواعث
الشوق والحنني يف نفس الشاعر ،وهذا ما أشار اليه
القرطاجي بقوله(( :وملا كان احق البواعث بأن يكون
هو السبب األول الداعي إىل قول الشعر هو الوجد
واالشتياق والحنني إىل املنازل املألوفة وأُالفها عند
فراقها وتذكر عهودها وعهودهم الحميدة فيها))(.)21
ومل تكن صور الوطن وحدها التي تثري
فيهم مشاعر الشوق والحنني ،فصور ُحسن الهواء
وطيب املاء ،وفتنة الطبيعة ،وما كان لهم فيها من
هوى يجذبهم إليه هي األخرى كانت تبعث فيهم تلك
املواجع ،وهم يتأملون تلك املسافات الشاسعة التي
تفصلهم ،وما تركه نأيهم يف نفوسهم املغرتبة من حزن.
ولذا فالبحرتي (ت 284هـ) يحاول أ ْن يقدم معادلة
بني العراق والشام وليس يف وسعه إالّ االشتياق إىل برد
الشام وريفها (من الكامل):
ح ّن ْت ركايب بالعراق وشاقني
()22
يف ناج ِر برد الشام وريفها
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مفردا ً يبيك عىل شجن ْه
واالغرتاب والوحشة.
		
ويسلك مطيع بن إياس السبيل نفسه
كلام شد النجا ُء به
دارت األسقا ُم يف بدن ْه
		
متوارياً خلف نخلتي حلوان لتُعلنا حنينه (من
الخفيف):
ولقد زاد الفؤاد شجى
هاتف يبيك عىل فنن ْه
		
أسعداين يا نخلتي ُحلوان
وأبكيا يل من ريب هذا الزمانِ
		
شاق ُه ما شاقني فبىك
()25
كُلنا يبيك عىل سكن ْه
		
واعلام ان ريبه مل يزل
ّ
يفرق بني االالف والجريان
نلحظ أ َّن الشاعر استحرض املنادى (يا بعيد		
ولعمري لو ذقتام أمل الفُرقة
الدار) ،بهذه الطريقة الشخصية االستعارية واضافة
املنادى إىل صفات ّ
أبكاكام الذي أبكاين
		
تدل عىل عمق العاطفة التي تربط
ّ
أسعداين وأيقنا أن نحسا
يعب عن
ن
أ
(
بهذا
اد
ر
أ
ولعله
املنادى باملنادى إليه.
ْ
ّ
سوف يلقاكام فتفرتقانِ
		
حالة تلهفه وشدة طلبه ،فهو مبثابة املستغيث الذي
كم رمتني رصوف هذي الليايل
مي ُّد صوته يف النداء)(.)26
()30
بفراق األحباب وال ُخالنِ
وال يحس الشاعر بأهمية وطنه إال عندما		
ونلحظ يف لفظة النخلتني أَ َّن الشاعر
يغرتب ،كام حصل لعيل بن الجهم (ت249هـ) الذي
ضمنهام معنى شعرياً ايحائياً يختفي وراء ظاهر
أشتدت عليه وطأة االشتياق حينام غادر وطنه فكانت
الجمل والعبارات ،ليضفي عليه بعدا ً داللياً أعمق من
صور األهل والجريان والوطن هي التي تبعث فيه تلك
تفسريها الظاهري ،فيشري يف هذه إىل ذاته املغرتبة،
املواجع ( من البسيط):
فضالً عن توجيه عاطفة املتلقي الستقبال االنفعاالت
كل غريب عند غربته
يشتاق ُ
()27
يف رسم الداللة الكلية التي اشتملت عليها األبيات.
ويذكر األهل والجريان والوطنا
فال غرو أ ْن نجد من النامذج الشعرية
فقد ك ّرر الشاعر الواو يف عج ّز البيت ثالث
األخرى ،التي تفيض وجدا ً ينساب متدفّقاً من وجدان
مرات بوصفها أداة من أدوات الربط ،أ ّما دورها
الشاعر ،وتزخر باإلحساس الالعج الذي يعترص القلب
فللداللة عىل تكدس آثار الشوق لذكر األهل والجريان
اعتصارا ً ،ويكاد يثري العربات يف العيون .ومثل هذا
والوطن يف نفس الشاعر.
اإلحساس نجده ونشعر به يف قول عيل بن الجهم
ويتخذ الحنني إىل الوطن مسارا ً يتخفّى
عب عن ندمه إذ فارق أحبته
مسمه األصيل ،فك ّنى أبو فراس
الشاعر تحت
ّ
الشاعر الغريب الذي ّ
بفراق وطنه ،وما األهل واألحبة إالّ جسد الوطن (من
(ت357هـ) عن حنينه بالحاممة التي ح ّنت حينام
املنرسح):
سمعها تنوح عىل شجرة وهو يف أرسه (من الطويل):
وارحمتا للغريب بالبلد النازح
أقول وقد ناحت بقريب حامم ٌة
ماذا بنفسه صنعا
		
أيا جارتنا هل تشعرين بحايل
		
فارق احبابه فام انتفعوا
معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى
بالعيش من بعده وال أنتفعا
وال خطرتْ منك الهموم ببا ِل 		
		
كان عزيزا ً بقرب دارهم
أيا جارتا ما أنصف الده ُر بيننا
حتى إذا ما تباعدوا خشعاً
		
تعايل أقاسمك الهموم تعايل(		)28
يقول يف نأيه وغربته
أوحت الحاممة يف أبيات ايب فراس الحمداين
()31
عدل من الله كل ما صنعا
مبعاين الحنني والشوق ولهذا ( :اكتسبت الحاممة 		
فقد وظّف الشاعر مجموعة من ألفاظ
جانباً عاطفياً خاصاً )( ،)29وبذلك أصبحت العالقة بني
الحنني يف أبياته وهي (الغريب – الفراق – األحباب)
الشاعر والحاممة عالقة تعاطف قامئة عىل املشاركة
فضالً عن استغاثته بقوله ( وا رحمتاه للغريب) التي
الوجدانية التي تربطهام معاً ،وهذا ت ّجسد عند
متثّلت باالسرتحام واالستعطاف كل ذلك استطاع أ ْنّ
الشاعر حتى أصبح رمزا ً داالًّ عىل الفقد والنوح ،وتر ّدد
يؤث ّر يف العاطفة ويثري فينا الشفقة والرحمة.
الذكرى والشوق ،وعىل الرفيق او األنيس الذي تعلن
ويتع ّرض الرشيف الريض (ت406هـ) ملعاناة
الشكوى اليه الستبكائه معلناً عمق االحساس بالوحدة
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تشبيهية يف النص .فكان وسيلة من وسائل الكشف
الغريب يف غربته حيث ال له هبة إليها ،وال بعد امليض
الداليل ،مبا يحمله من ايحائية ،افهامية ،تشبيهية،
رجوع إليها (من الطويل):
عاطفية ،تلج النفس وترصد مواطن القوة والضعف
غريب عن االوطان ال لك ه ّبة
ٌ
()32
فيها فتلمسها ناشدة التأثري يف الداللة عىل قوة الشبه
إليها وال بعد امل ُيض رجو ُع
		
لهذا استعمل الشاعر (الكاف وكأن) وهذا ما أشار اليه
من التقنيات املوسيقية التي نجد أثرها
ابن طباطبا يف قوله (( :فام كان من التشبيه صادقاً
واضحاً يف البيت (الطباق) مبا يبعثه من نغم صويت
قلت يف وصفه كأنه أو قلت ككذا))( ،)34فضالً عن
تحدثه هذه الدالالت املتضا ّدة ّمام يولّد ايقاعاً خفياً يف
اجتامع (الكاف – ّ
الدال) عىل التشبيه و(أن) الدالة
النفس قوامه املعنى وضده ،وذلك يف قوله ( وال بعد
عىل التوكيد يف (كأن) فهي بذلك اقوى يف الداللة عىل
امليض – رجوع ) ،فطابق هام بني (امليض – رجوع).
()35
قوة التشبيه .
ومم تق ّدم ميكن القول :إ َّن الحنني عند
ّ
ويقول كذلك يف تصوير جميل للوطن،
هؤالء الشعراء كان سبيالً لبث لواعجهم ،وما يختمر
يتمثّله الشاعر يف الضمري ،فريى الشباب وما إىل
يف قلوبهم من شوق عارمّ ،إل أَنّنا نلمس اختالفاً يف
الشباب من عيش نضري وحياة شابة ( :من الكامل)
اتجاه هذا الحنني ،فمنهم َم ْن اتخذ من األهل والجريان
صحبت به الشبيبة والصبا
بل ٌد
ومحبيه رمزية لوطنه التي ارتبطت جذور الشاعر
ُ
ولبست ثوب العيش وهو جدي ُد
بجذوره ،ومنهم ّم ْن وظف اإليحاء املكاين للداللة عىل 		
ُ
فإذا متثل يف الضمري رأيته
بعده عن وطنه ،واآلخر ك ّنى عن حنينه بالحاممة
()36
وعليه أغصان الشباب متي ُد
للداللة عىل ح ّبه املتفاقم ،متوارياً خلف نخلتي حلوان 		
أكرث الشاعر يف استعامله أداة من أدوات
لتعلنا حنينهم.
الربط :الواو يف البيت األول ( :والصبا – ولبست –
وهو جديد) .فدور هذه األداة الداللة عىل العيش
بحب الوطــن:
املبحث الثاين :التغ ّني ّ
النضري يف نفس الشاعر .ذلك ّمام يثري شوق الشاعر
بحب الوطن غريباً عن شعراء
ليس التغ ّني ّ
وحنينه ،انّ ا هو مشهد موطنه ،فيهيج يف نفسه أصدق
القيم الوطنية فهو عاطفة ملتصقة بالوجدان ،ومناجاة
العواطف وأنبلها إىل ذلك البلد الذي ترعرع فيه بني
تنشد فيها حب الوطن ومن فيه وما فيه رائقة تعانق
(الشبيبة – والصبا ) وله يف بيئته ذكريات الطفولة
ما يف الوطن من جامل وما فيه من احالم تستهوي
وأحالم الصبا.
النفس فال متلك غري الهيام الطافح ،وابن الرومي
(ت283هـ) يزيدنا تغ ّنياً يف أسباب حب الوطن مبيناً
والوطن حيث أقمت من بلد او دار ،ومل
نجد ما يشرتطه اللغويون من كون الوطن مسقط
العلة التي يحب لها الوطن فقال ( من الطويل):
الرأس ،ولذا كان الشاعر العبايس ملتصقاً ببيئته ،جاعالً
ويل وطن آليت أالّ ابيعه
منه وطنه مثل -:الشام ،بغداد ،الرقة ،الفسطاط .ومن
وأال أرى غريي له الدهر مالكا
		
هنا نلمس أن نظرة العريب إىل تعريف الوطن والتغ ّني
عهدتُ به رشخ الشباب ونعم ٌة
به تب ّدلت من األفق الضيق إىل الوطن العريب الكبري،
كنعمة قوم أصبحوا يف ظاللكا
		
فقد ألفته النفس حتى كأن ُه
عب عن ذلك أبو متام (ت231هـ) إذ يقول( :من
وقد ّ
البسيط)
لها جس ٌد إن غاب غودرت هالكا
		
بالشام أهيل وبغداد الهوى وأنا
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم
بالرقتني وبالفسطاط إخواين
عهود الصبى فيها فحنوا لذلكا(		 )33
وما أظن النوى ترىض مبا صنعت
الجاحظ ،املحاسن واالضداد ،القاهرة ،مطبعة السعادة،
()37
حتى ت ُشافه يب أقىص ُخراسان
1324هـ118 :
ونحن اليوم ننظر بعيني أيب متام إىل هذا
استعمل الشاعر يف تعبريه صورة جاملية
الوطن العريب الكبري من أقىص بغداد إىل الفسطاط
متمثّلة بالتشبيه الذي يبدو واضحاً يف البيت الثاين
ومن الرقتني إىل الشام ،وهم يزيدون عن التغ ّني
والثالث ،فشكل التشبيه (كنعمة – كأنه لها جسد )
بالوطن وما فيه من جامل الطبيعة فلنستمع للبحرتي
داللة واضحة يف اظهار جاملية استعامل الخطاب من
(ت284هـ) ينشد أروع الشعر يف جامل الشام،
جهة ،وتعضيد املعنى من خالل إيراد أكرث من صورة
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والبحرتي شامي يحب وطنه ويعت ّز بسخاء الطبيعة
عليه( :من الطويل)
عنيت برشق األرض قدماً وغربها
أجوب يف آفاقها وأسريها
		
ُ
فلم أر مثل الشام دار إقام ٍة
لراح نُغاديها وكأس نديرها
		
أعي
مصحة أبدان ونزه ُة ُ ٍ
ولهو ٍ
نفوس دائم ورسورها
		
ُمقدسة جاد الربي ُع بالدها
()38
ففي كل دار روضة وغديرها
وقولــــــــه ( :البسيط)
العيش يف ليل "دارياً" إذا بردا
ُ
اح منزجها باملاء من "بردى"
ر
وال
		
ُ
أما دمشق فقد أبدت محاسنها
وقد وىف لك مطريها مبا وعدا
		
إذا أردت مألت العني من بلد
()39
ُمستحسن وزمان يشبه البلدا
فالديار محبوبة؛ ألَنّها مألف األحبة وموطن
االصدقاء وموضع الذكريات وال يكون الحب للربوع
اعجاباً بالحجر او الصخر او الراح واملاء والشجر ،وإنّ ا
يكون ملا ينعكس منها بالنفس ،وينسكب يف الروح
فتتجسم كام يريد الخيال،
ويجري مجاري الدم،
ّ
وتسمو ما ُييل الحب ،وهذا هو الوطن ،بقربه النعيم،
ويف بُعده الجحيم.
الصنوبري (ت334هـ) بالوطن ،وهو يتغ ّنى
بحلب ووصفها إذ رسم لها صورة يرى فيها ال ُحسن
فيفاخر بها مدن العامل ،كام يتغ ّنى بدمشق ،فهو يقول
فيها( :من مجزوء الرمل)
أنا احمي حلباً دارا ً
وأحمي من حامها
		
أي حسن ما حوته
حلب أو ما حواها
		
ٌ
فاخري يا حلب املدن
يزد جا ُهك جاها
		
فلعمري إن تك املدن
()40
رخاخاً كنت شاها
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االماكن والبلدان ( :الشام – بغداد – دمشق – حلب
– الرقة – الفسطاط) ،وذلك ليتخذوا منها رمزا ً إىل
حنينهم وشوقهم إىل أوطانهم التي تركوا فيها أجمل
الذكريات؛ (( ألَ َّن االرساف يف ذكر االماكن ّ
يدل عىل
أَ َّن للشاعر غاية من ورائها ،)42()) ...فجاء التوظيف
االيحايئ ألسامء تلك االماكن والبلدان توظيفاً منبثقاً
من داللة الشوق والحنني اىل اوطانهم وبهذا تح ّولت
تلك االماكن والبلدان من طبيعتها املحسوسة إىل
طبيعة الهامية يتأ ّمل منها الشاعر بعض ذكرياته أو
يستحرض ذكريات من سبقه يف صياغة ابداعية ملوقف
من أندر املواقف يف حياته(.)43
وهذه النامذج تس ّجل حضور القيم الوطنية
يف كل مجال ،ورصدها ملا يُثري يف التغ ّني واملحبة
والعزة ،وما يع ّمق الوجدان الوطني ويرفده بزخات
انسانية تكمن أهميتها يف عمق أثرها يف صياغة
الوجدان الوطني ألجيالنا العربية بوصفها املدخل
املنطقي للوطنية.
وعىل وفق هذا املنظور ميثّل التغ ّني صورة
من صور التعبري الذايت عن كوامن هذه املشاعر
لتجسد مقدرة الشاعر عىل تحويل الصور
وهواجسهاّ ،
الذاتية املخزونة يف أعامقه للوطن ،وما فيه من جامل
عم يك ّنه يف
الطبيعة ليتخذ منها منطلقاً للتنفيس ّ
عم تجيش به نفسه من
ويعب ّ
داخله من أحاسيس ّ
مشاعر ،وهذا ما أشار اليه ابو متام إذ تبدلت نظرته
إىل الوطن من األفق الضيق إىل الوطن العريب الكبري.

املبحث الثالث :الذود عن ثغـور( )44الوطن:
عرف العرب غزوات األجانب عىل وطنهم،
فحاربوا الروم وتر ّدد ذلك يف أشعار أيب امتام والبحرتي
وأيب فراس واملتنبي وغريهم ،فكانت قصائدهم س ّجالً
حافالً ألمجاد الخلفاء والقادة العرب وهم يخوضون
املعارك مع أعداء العروبة من البيزنطيني ،يف رشقي
الدولة العربية وغربها .فالشاعر العريب وهو يرسم
صورة البطل والقائد ملمدوحه ،يعرب عن تعلّق عميق
بالقيم الوطنية املتمثّلة بالذود عن الوطن من الروم.
وذلك مثل قول بشار بن برد (ت167هـ) يف الخليفة
املهدي ( :من البسيط)
ومل يدع أحدا ً مام طغى وبغى
وقولـــــه ( :من الوافر)
إال تناولهم بالكف فاحتصدوا
		
فت ُدنيا دمشق لساكنيها
َص ْ
بل مل يكن لجموع املرشكني به
()41
وال يشيعه جول وال بد ُد
فلست ترى بغري دمشق ُدنيا		
ومن االشارات التي ض ّمنها شعراء القيم
َس َّد الثُغور ِب َخيلِ الل ِه ُمل َج َم ٍة
()45
الوطنية بعدا ً رمزياً يف شعرهم هو ذكرهم ألسامء
ويف الخيول ويف فرسانها سد ُد
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مجسمة تنبض بالحيوية ،وهذا ناتج عن مقدرة فائقة
وال شك أ َّن أجود الصور التي رسمت لألبطال
ّ
يف الخيال ،وهذا ما رسمه الشاعر يف البيتني.
يف هذا العرص قول مروان ابن ايب حفصة (ت182هـ):
وتأخذ املعركة بعدا ً تأريخياً عرب التاريخ
(من الطويل)
أطفت بقسطنطينية الروم ُمسندا ً
العريب لرتتبط بأيام انتصار العرب الذين أع ّزهم االسالم
ليسجل طبيعة الرصاع
الشاعر
ينتقل
ثم
بدر،
معركة
يف
سورها
الذل
اكتىس
حتى
إليها القنا
ّ
بني العرب والروم ويصف هذه املعركة يوم انتصار
وما رمتها حتى أتتك ملوكها
حاسم للعروبة واالسالم عىل أعدائها فيقول( :من
بجزيتها والحرب تغيل قدورها
		
البسيط)
وفكت بك األرسى التي شدت لها
إِن كا َن بَ َني ُص ِ
مجالس ما فيها حميم يزورها
		
وف ال َده ِر ِمن َر ِحمٍ
ُ
عىل حني عيا املسلمني فكاكها
منقضب
موصولة أو ذمام غري
		
ِ
()46
فبني أيامك الاليت نرصت بها
وقالوا :سجون املرشكني قبورها
النسب
وبني أيام بدر أقرب
وتأخذ صورة القيم الوطنية ،من خالل 		
ِ
املمدوح ابعادا ً اخرى ترتبط باألرض والدفاع عنها
أبقَت بَني األص َف ِر املِمراض كَاس ِم ِه ُم
()50
صفر الوجوه وجلت أوجه العرب
وحامية ثغور العروبة واالسالم ،وبذلك تصبح قضية
وعواطفه الدينية بارزة يف هذه األبيات ،بل
حامية الثغور من القيم الوطنية ،واألمجاد التي تس ّجل
إنَّها تربز يف جنبات امللحمة جميعها ،ليهدر فيها هدير
للممدوح ،كام يقول مروان بن أيب حفصة يف إحدى
الظافر املبتهج الذي تب ّددت أمامه جحافل األعداء
مدائحه( :من الطويل)
وما ّ
وانجابت غياهب الظالم وحلت مكانها أضواء النرص
انفك معقودا ً بنرص لوائه
لَ ُه َعس َك ٌر َعن ُه تشَ ّض ال َعساكِ ُر
		
يف كل مكان ،وقد قرن أيام املعركة بأيام بدر إذ كانت
البارقة االوىل تعاظم فيها االميان أمام جربوت الرشك
وكل ملوك الروم أعطاه جزية
()47
والطغيان ،فكان املمدوح قد أعاد تلك الكرة عىل بني
عىل الرغم قرصا ً عن ٍيد وهو صاغر
األصفر(الروم) ،والذي جعل صفتهم ولونهم خوفاً،
وفتح عمورية يف قصيدة أيب متام ملحمة من
ورعباً تقارب ما هم عليه يف لونهم االصفر ،عىل حني
مالحم البطولة وتجسيد للقيم الوطنية ،فالتاريخ فيها
رسم للعرب املنترصين صورة بيضاء مرشقة ،برزت
شعر والشعر تاريخ بصياغة فنية عالية كام يقول ابو
فيها وجوههم ناصعة.
متام( :من البسيط)
وقامئة األبطال يف شعر أيب متام طويلة ،فيها
فتح الفُتوح تعاىل أن يحيط ب ِه
صور القيم الوطنية املع ّربة عن بالبطولة والشامئل
ُطب
نظ ٌم من الشعر أو ن ٌرث من الخ ِ
تفتح أبواب السامء ل ُه
العربية ،فقائد الثغور واملدافع عنها أبو سعيد محمد
فتح ُ
()48
بن يوسف الثغري من القادة األماجد الذين خلدهم
وترب ُز األرض يف أثوابها القُشُ ِب
أبو متام يف شعره ،وقد أغفل التاريخ دور هذا القائد
ح ّمل الشاعر البيتني ملسات فنية رائعة،
الذي قاد غزوة إىل القسطنطينية وبلغ أسوارها
فدعم ذلك باستعارته (تفتح ابواب السامء) لريمي
ووصف أبو متام هذا االنتصار يف قوله( :من الكامل)
القشب،
إىل قدسيته ،واستعارته تربز االرض يف أثوابها
ُ
لوال جالد أيب سعيد مل ْ
ليبي وقعه يف أنفس أهل االرض ،وظهور عالمة الرضا
يزل
ّ
للثغر صدر ما عليه صدار
جسدت		
ّ
عم نتج عن تلك الحرب .وتلك االستعارات ّ
قدت الجياد كأنهن أجادل
معاين النص عىل مستوييه الديني والعريب؛ ألَنّها تخلق
بقرى درولية لها أوكار
		
واقعاً جديدا ً أكرث من تقفيتها ملا هو موجود سلفاً،
حتى التوى من نقع قسطلها عىل
وهذا الخلق يؤدي إىل ايجاد مشابهات جديدة ناتجة
ِ
حيطانِ قُسطنطين َة اإل ْعصا ُر
		
عن بعض الخصائص التفاعلية املنتقاة وبها ينقل
أوقدت من دون الخليج ألهلها
الشاعر املجرد اىل املحسوس وامليت إىل الحي(،)49
نارا ً لها خلف الخليج رشار
والشاعر يف صوره االستعارية أضفى الصفات االنسانية		
إال تكن حرصت فقد اضحى لها
عىل األشياء واملظاهر غري االنسانية من جامدات
من خوف قارعة الطريق حصار
ومعنويات وتجريدات ،إذ تبدو تلك األشياء بصورة 		
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فال تكرث الروم التشيك فإن ُه
لو طاوعتك الخيل مل تقفل بها
()51
يراوحها بالخيل إن مل يُغادها
والقفل فيه شباً وال مسامر 		
		
ومل أر مثل الخيل أجىل لغمرة
ويتابع الشاعر البحرتي (ت284هـ)
()54
إذا اختلفت يف ك ّرها وطرادها
انتصارات ممدوحه ،ويرى فيها مجدا ً شامخاً كام
كام كان سيف الدولة يف هذه الحقبة
يسجل أمجاد القبائل العربية التي شاركت يف الدفاع
ّ
صورة للبطل العريب املنقذ واألمل الذي يلجأ اليه
عن أرض العروبة ،ويرسم صورة رائعة للبطل العريب
العرب ،ويرون فيه حمى الثغور والعروبة واملجد كام
فيقول يف مدح الثغري( :من الكامل)
يصوره الشاعر العريب أبو الطيب املتنبي(ت354هـ)
ب َّز امللوك تكرماً وتفضالً
فارس امليدان الشعري يف التعبري عن الوجود العريب
وأحان من نجم الصباح طلوعا
		
وتحدي الغزاة األجانب من الروم ،يف حقبة افتقدت
مستيقظ األحشاء أصبح للعدى
حتفاً يبيد وللعفاة ربيعاً
فيها معاين القيم الوطنية املت ّمثلة بالذود عن الثغور،
		
فيجد الشاعر يف انتصاراته نرصا ً لألمة كام تجد األمة
متتابع الرساء والرضاء مل
يخلق هيوبا للخطوب هلوعاً
يف ظله شيئاً من العز واألمن والكرامة كام يقول ( :من
		
الخفيف)
ديوان أيب متام ،ضبط شاهني عطية ،بريوت ،املطبعة
ليس إالك يا عيل هامم
االدبية :1889 ،ص.40
سيفه دون عرضه مسلول
ويشري اىل انتصاراته عىل الروم يف قوله( :من		
كيف ال يأمن العراق ومرص
الكامل)
ورساياك دونها والخيول
		
يت الرو َم في ِه بِضُ َّم ٍر
ل َّم َر َم َ
أنت طول الحياة للروم غاز
تعطي الفوارس جريها املرفوعا
		
فمتى الوعد أن يكون القفول
		
كنت السبيل اىل الردى إن كنت يف
()52
وسوى الروم خلف ظهرك روم
قبض النفوس اىل الحامم شفيعا
()55
متيل
فعىل أي جانبيك ُ
		
ديوان أيب متام ،ضبط شاهني عطية ،بريوت ،املطبعة
يتوجه الشاعر بخطابه إىل ممدوحه فيقول:
االدبية :1889 ،ص.40
ليس من امللوك يعني عرضه بسيفه غري أي أنت
ويف مديح البحرتي ملمدوحه يشري إىل
الشجاع دونهم ،موكدا ً هذا املعنى يف البيت الثاين
هجومه عىل الروم وبذلك يرسم الصورة التي يجب أن
للتع ّجب الذي افاده االستفهام االنكاري (كيف ال يأمن
ترتسم للممدوح بالذود عن ثغور الوطن ،فهو يقول:
العراق ومرص) سبيالً إىل إثبات أمن ديار املسلمني
( من الكامل)
وأنت يف وجه الروم تدفعهم عنها بجيوشك وخيولك،
بكرت جيادك والفوارس فوقها
باملرشفية والوشيج الذبلِ
		
ولوالك الستبيحت تلك الديار ،ويشري الشاعر يف البيت
الثالث (انت طول الحياة للروم غازٍ) إىل معنى ينم
ُغرا ً محجلة تحاول وقعه
بالروم يف يوم أغر محجلِ
		
ّعن أَ َّن غزواته ال تنقطع ،موكدا ً هذا املعنى يف قوله (
وسوى الروم خلف ظهرك رو ٌم ) معززا ً ذلك باالستثناء
وأظ ّن أنك ال ترد وجوهها
()53
حتى ت ُنيخ عىل الخليج بكلكلِ
املق ّدم سوى ليخلق ذلك االنحراف يف االستعامل
اللغوي ألغراض بالغية قادت اىل دهشة املتلقي حينام
وتبدو عواطف البحرتي العربية وهو يس ّجل
جعل ملمدوحه اعداء ،فليس اعداؤك الروم فحسب،
مفخرة من مفاخر ممدوحه وهو يصف جيشه الذي
()56
وإنَّ ا اعداؤك كرث فأيهم تقاتل .
هاجم وحفظ الثغور ( :من الطويل)
وما زالت األعداء تعلم أن ُه
ولقد كانت معارك سيف الدولة مع الروم
مالحم بطولة متثل القيم الوطنية والشجاعة العربية
يجاهدها يف الله حق جهادها
		
كام خلّدها املتنبي ،فسيف الدولة ليس بطالً من بني
أعدلها فرسان جيش عرمرم
حمدان وال حامياً للثغور من غزوات الروم ،فهو أيضاً
عداد حىص البطحاء دون عدادها
املفاوض والذي يفرض الهدنة بطلب من رسول ملك
كتائب نرص الله أمىض سالحها
ُ
الروم حينام جاءت الرسل تطلب ذلك ( :من الطويل)
وعاجل تقوى الله اكرثُ زادها
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إىل كم ترد الرسل عام أتوا ل ُه
عالية.
َ
كانهم فيام وهبت مال ُم
		
وال يفوتنا أ ْن نذكر بأ َّن شعراء القيم
الوطنية من ذوي األصوات العربية األصيلة املتحدية
كنت ال ت ُ ْعطي الذّما َم طَواع ًة
فإ ْن َ
واملدافعة عن الوجود العريب ،فقد أحسوا إحساساً
فعوذ األعادي بالكريم ذما ُم
		
عميقاً بالعروبة وقيمها وتراثها ،فكانوا يدركون أ َّن
َو َمن ل ُف ْرسانِ الثغُو ِر َعلَ ْيهمِ
بتبليغهم ما ال يكاد يُرا ُم
		
من واجبهم أ ْن مينحوا العروبة لسانهم ،وأ ْن يعيشوا
معها يف جهادها الحريب ،ونضالها العنيف ضد اعدائها
كتائب جاءوا خاضعني فأقدموا
()57
الثائرين عليها وما شك يف ذلك ،حيث كان يصدر هذا
ولو مل يكونوا خاضعني لحاموا
عن شعور متأصل يف طواياهم بوحدة العرب مهام
يلجأ املتنبي يف البيت الثاين (فإن كنت ال
اختلفت قبائلهم ،فأبو متام يذكر ممدوحه يف توحيد
تعطي الذمام طواعة ) ...اىل استعامل الجملة الرشطية
القوى العربية لدحر األعداء فيقول( :من الطويل)
يف التعبري عن املعنى واهمية الجملة الرشطية يف هذا
ضممت اىل قحطان عدنان كلها
املوضع يتّأىت من قدرة أدارة الرشط (إنْ) عىل الربط
ومل يجدو إذ ذاك من ذاك من بُد
بني جملتني ،ربطاً يجعل معنى الجملة الثانية متصالً
فأضحت بك االحياء أجمع إلفة
مبعنى الجملة االوىل ،وتكون االداة مبنزلة الربط الذي
كام أحكمت يف النظم واسطة العقد
يقرب معنى الجملتني .وهذا ما نستشفّه من قول
املتنبي مخاطباً ممدوحه :إ ْن كنت ال تعطي الروم عهدا ً
وملا أماتت أنجم العرب الدجى
()60
رست وهي أتباع لكوكبك السعد
وصلحاً طواعية فاليعاذهم بك يوجب لهم الذمام اىل
استعمل ابو متام صورة نابضة تؤدي دورها
العهد؛ أل َّن من الذ بالكريم وجبت له الذمة ،وأ ْن كان
يف خدمة املعنى يف البيت الثاين ( كام أحكمت يف
عدوا ً :أي فقد حصل لهم ما طلبوا وإ ْن مل تعطهم(.)58
النظم واسطة العقد) استعارة ترصيحية فقد شّ به
ويعب الشاعر العريب مرة أخرى عن هذا االحساس،
ّ
تتوسط العقد،
التي
الثمينة
بالجوهرة
ممدوحه
(من
الثغور:
أهل
نداء
اجابة
إىل
الدولة
سيف
ويدعو
ّ
رس جاملها توضيح
املتقارب)
وحذف املشبه ورصح باملشبه به .و ّ
الفكرة برسم صورة لها ،لتتكون ( :صورة جديدة
أيا سيف ربك ال خلقه
الشطب
ويا ذا املكارم ال ذا
		
وغريبة وصادمة( ،)61فأصبحت االستعارة ليست مجرد
ْ
تغيري باملعنى ،بل إنّها تغيري يف منط املعنى وانتقال
بذا اللفظ ناداك أهل الثغور
ُضب
		
املعنى املفهومي اىل املعنى االنفعايل(.)62
فلبيت والهام تحت الق ْ
وينهج البحرتي نهج أستاذه أيب متام يف الذود
وقد يئسوا من لذيذ الحياة
()59
جب
		
عن الثغور ومعانيها وقيمها ورجالها ،ويبحث عن
فعني تغور وقلب يُ ْ
معبا ً عن مشاعره األصيلة
والرجال،
القادة
يف
مناذجها
التي
سيف)
(أيا
النداء
أداة
املتنبي
استعمل
ّ
الصادقة .ويؤكد الشاعر عروبته يف فخره مع ّرفاً بنفسه
تأيت للبعيد ،وقد ينادى بها للقريب ألغراض بالغية
وقومه فهو يقول( :من الخفيف)
كام هنا ،ولعل الدافع اىل ذلك هو تعظيم املمدوح
إن قومي قوم الرشيف قدمياً
واحرتامه ،وهو ليس سيفاً كسائر السيوف .بل هو
سيف الله ال سيف الناس ،فهو صاحب املكارم ال سيفاً
وحديثاً أبوة وجدودا
		
نحن أبناء يعرب أعرب الناس
فيه طرائق من سيوف الحديد.
()63
لساناً وأنرض الناس عودا
إ َّن ابيات املتنبي املذكورة تدخل صورها		
وظّف البحرتي أداة من أدوات التوكيد (إِنَّ)،
يعب عن اعجاب املتنبي
وأخيلتها يف موضوع واحد ّ
ّ
للشاك بعد هذا
إلثبات املعنى يف النفس ،فال سبيل
بشخصية املمدوح وشجاعته املتمثلة بالقيم الوطنية،
التوظيف نكران ما جاء به البحرتي من ادلة واضحة
ولذلك جاءت األبيات أنشودة انتصار وزهو ورجولة
مؤكدة (نحن أبناء يعرب أعرب الناس) معرفاً بنفسه
وقوة استطاع من خاللها أ ْن ينقل ملحمة عربية قادها
وقومه ،أخرجت املتلقي من دائرة الشك واللبس اىل
سيف الدولة ضد الروم بلغة تصويرية تعتمد الخيال
دائرة اليقني.
الخالق وبأسلوب استعمل فيه كثريا من امكانات اللغة
وأبو الطيب املتنبي بإحساسه العريب حريص عىل قبائل
للتعبري عن ذلك االنتصار بشكل دقيق ومقصدية
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العرب ،يرى فيهم رجاالً للقائد العريب وقوة قامئة أيام
املحن والشدائد ،ويرى يف التفافها حول البطل ترصيناً
للنرص والصمود ،وهو فخور بها وبثقتها بسيف ابن
حمدان( :من الطويل)
فتى ال يرى إحسانه وهو كامل
شامل
له كامالً حتى يرى وهو ُ
		
إذا العرب العرباء رازت نفوسها
الحالحل
ُ
فأنت فتاها واملليك
		
أطاعتك يف ارواحها وترصفت
()64
القبائل
ُ
بأمرك والتفت عليك
ومل يفت املتنبي أ ْن ميارس بعض التلوينات
البالغية ،منها تقسيم حسن بني ( وهو كامل ،وهو
مم يزيد املعنى وضوحاً وتبياناً.
شامل) ،وهذا التقسيم ّ
ويعب الشاعر العريب مرة أخرى عن هذا الحرص ،وهو
ّ
يق ّدر دور القبائل العربية كمعاقل وحصون يف وجه
األعداء ،ويدعو سيف الدولة اىل الرأفة بهم إذا ما
مت ّردوا عليه ،فهم العشائر والصحاب والنسب يجمعهم
تحت خيمة العروبة( :من الوافر)
فقاتل عن حرميهم وفروا
اب
		
ندى كفيك والنسب العر ُ
وحفظك فيهم سلفى معد
()65
والصحاب
وإنهم العشائر
		
ُ
ويدعو الشاعر ممدوحه األمري مرة أخرى
اىل أ ْن يعامل القبائل العربية املتم ّردة عليه معاملة
األخوة والرحمة فهم رجاله وفرسانه( :من الوافر)
لهم حق برشكك يف نزار
وأدىن الرشك يف أصل جوار
		
َعل بَي َنه ُم لِبَ َ
نيك ُجن ٌد
ل َّ
ِ ()66
فَأ َّو ُل قُ َّر ِح ال َخيلِ املها ُر
		
وشاعرنا الرشيف الريض رابع الشعراء من
املتحسسة بالوجود
ذوي األصوات العربية األصيلة
ّ
العريب وهذا االحساس العريب له أبعاد وجذور عميقة
يف حياته الشخصية وتربيته وثقافته وطموحه الذي
امتد ليأخذ بُعدا ً عربياً ،ورأى يف نفسه حقيقة أو خياالً
بطالً منقذا ً للعرب من الذل والهوان ،وقد فج ّر هذا
اإلحساس يف نفسه عوامل عدة تبدأ بنسبه العريق،
فهو عريب هاشمي أجداده ألبيه وامه من آل البيت
(عليهم السالم) ،وهو فخور بهذا االنتامء معتز به:
(من البسيط)
املج ُد يعلم أ ْن املجد من أرىب
لعب
		
ولو متاديت يف ج ّد ويف ِ
ىل
عش إن ُج ِّمعوا لِ ُع
إِ ِّن لَ ِمن َم َ ٍ
ً
()67
تفرقوا عن بني أو ويص نبي
202

نلحظ ومضة فنية يف البيتني ،فقد كرر
الشاعر حرف النون ( )8مرات ،لذا نشأ عن تر ّدد هذا
الصوت نوع من املوسيقى ترتاح اليه األذن ومتيل إليه،
فضالً عن أ َّن صوت النون يف مقام الفخر يزيد من
حدته ويضاعف من وقعه عىل النفوس .لهذا أمناز
الرشيف الريض بذائقة صوتية تستهوي حرف النون
أكرث من غريه.
ويؤكد الرشيف الريض عىل العروبة بوصفها
من عنوان املجد يف أهله ،فهذا االنتامء ذروة املجد
والفتى العريب هو القائد والفارس والبطل( :من الوافر)
ومن شيم الفتى العريب فينا
وصال البيض بالخيل العراب
		
له كذب الوعيد من األعادي
()68
ومن عاداته صدق الرضاب
		
تبي
املحور
هذا
ألفاظ
مالحظة
خالل
ومن
ّ
لنا أ َّن ألفاظ الشعراء يف هذا املجال هي من ألفاظ
الحرب والسالح (خيل الله ،القنا ،الخيول ،النار ،البيض،
القُضب ،الشُ طب ،االبطال ،الردىِ ،
الحامم ،االبطال،
الفوارس ،الفرسان ،العساكر ،الثغور ،الرسايا ،جيش
العرمرم ،الكتائب ) ومنها صفات تراد منها قيمة
املعنى مثل (النار) ،ومنها الفاظ الجيش وصفاته مثل
(األبطال ،الفوارس ،الفرسان ،العساكر ،الثغور ،الرسايا،
جيش عرمرم ،الكتائب) ،ومنها ألفاظ دالّة عىل عدة
الحرب مثل (السيف ،القنا ،القضب ،الشطب ،الخيل)،
وقد تنبثق من الحرب ألفاظ اخر
تشري اىل نهاية حياة الفارس ،منها ما ورد
(الردى ،الحامم ،املوت ) ،وعليه أرادوا بهذا االستثامر
أللفاظ الحرب أ ْن يبنوا فضيلة االنتصار التي تحققّت
عىل الروم فضالً عن عزة النفس ،وإ َّن مواجهة الحتوف
أهون لدى كبري النفس من السكوت عىل الذل
والهوان ،وبهذا التعبري عن الحرب نقلوها من االدراك
املعنوي اىل االدراك الحيس(.)69
وواضح من كل ما ق ّدمنا أ َّن شعر الذود
سيظل يحيا حياة متصلة .وكيف ال
ّ
عن ثغور الوطن
وقد تغ ّنى بالبطولة العربية ومجد األبطال من أمثال
سيف الدولة وغريه ،لذا فهو صورة فذة لالنتصارات
سيظل يغذّي األجيال
ّ
التي حقّقها عىل الروم ،الذي
الحارضة واملستقبلة الغذاء الرفيع الذي وصفنا بعض
مجسدا ً لها روحنا العربية التي ال تقهر،
جوانبه،
ّ
وأمجاد بطوالتنا عىل م ّر الزمن وخصالنا الكرمية،
ومثلنا النبيلة.

من أمثال سيف الدولة الحمداين وغريهم ،من خالل
ذودهم عن ثغور الوطن ،كام أوضح البحث عن
إحساس شعراء القيم الوطنية من ذوي األصوات
العربية األصلية املتحديّة واملدافعة عن الوجود
العريب بالعروبة وقيمها وتراثها ،فكانوا يدركون أ َّن
من واجبهم أ ْن مينحوا العروبة لسانهم ،وأ ْن يعيشوا
معها يف جهادها الحريب ،ونضالها العنيف ضد اعدائه
الثائرين عليها ،وما ّ
شك يف ذلك ،حني كان يصدر هذا
متأصل يف طواياهم بوحدة العرب مهام
عن شعور ّ
اختلفت قبائلهم.
 -4ظهر إ َّن القيم الوطنية التي أح ّبها الشاعر العبايس
وعب عنها أحببناها نحن مبجرد عرضها عىل األذن او
ّ
العني بعد تلك الفرتة الطويلة ،التي تعاقبت عىل وجود
يحب الوطن ؟ َوم ْن ّمنا
الشعر العبايس ،فمن ّمنا ال ّ
ال يتغ ّنى بحب الوطن حينام تلوح مناسبة للحديث
لتعب عنه ُحباً
عنه؟ فتفيض املشاعر مبكنونات الصدور ّ
وحنيناً وعشقاً.
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الخامتــــــــة
َ
 -1كشف البحث أ َّن الحنني قيمة وطنية عليا أصل يف
تراثنا العريب ،وال عجب يف ذلك ،فالعريب و ّيف بطبعه
ألوف مبنزعه حتى يكاد تاريخه أ ْن يكون تجسيدا ً
لشيمة الوفاء ،ومتجيدا ً للغرية عىل الوطن ،وظهر أ َّن
صور الوطن مل تكن وحدها هي التي تثري فيهم مشاعر
الشوق والحنني ،فصور ُحسن الهواء وطيب املاء ،وفتنة
الطبيعة ،وما كان لهم فيها من هوى يجذبهم إليه هي
األخرى كانت تبعث فيهم تلك املواجع
 -2ظهر أ َّن التغني بحب الوطن ليس غريباً عن
شعراء القيم الوطنية ،فهو عاطفة ملتصقة بالوجدان،
ومناجاة تنشد فيها حب الوطن ،ومن فيه وما فيه
رائقة تعانق ما يف الوطن من جامل ،وما فيه من
أحالم تستهوي النفس ،فال متلك غري الهيام الطافح،
كام الحظنا أ َّن نظرة الشاعر العريب إىل نظرة الوطن
والتغ ّني به تب ّدلت من األفق الضيق اىل الوطن العريب
الكبري.
 -3كشف البحث عن البطولة العربية ومجد األبطال

ِ
العباسيني...
القيم الوطنيةُ عند الشعراء
ُ

203

دواة /املجلد الثامن  -العدد احلادي والثالثون  -السنة السابعة (رجب ( )1443 -شباط )2022 -

204

الهوامش:
 -1ينظر :تاريخ االدب العريب قبل االسالم.261 :
 -2ينظر :ادب صدر االسالم128 :
 -3خري شاهد عىل شعر الحنني يف العرص االموي،
قصيدة مالك بن الريب التي ح ّن فيها اىل وادي الغضا،
يف غزوته مع سعيد بن عثامن بن عفان لفتح خراسان.
ينظر :جمهرة اشعار العرب ،607:والشعر والشعراء،
ج.354 – 353/1 :1
 -4ينظر االدب العريب يف العرص العبايس.127 :
 -5لسان العرب :ص ،129مادة (حنن).
 -6ينظر :مطالع البدور يف منازل الرسور ،ج.292 :2
 -7الحنني والغربة يف الشعر العريب ،د .نوري حمودي
القييس.231 :
 -8الحنني اىل االوطان ،الجاحظ.8 :
 -9سورة النساء ،اآلية66 :
 -10الحنني اىل االوطان ،الجاحظ10 :
 -11ينظر :الحنني والغربة يف الشعر العريب ،د .نوري
حمودي القييس.78 :
 -12ينظر :م .ن.78 :
 -13ديوان أيب متام ،ضبط شاهني عطية.157 :
 -14طبقات الشعراء ،عبد الله بن املعتز ،187 :وعوف
بن ملحم الخزاعي ،اديب وشاعر وراوية وسيايس من
العرص العبايس االولُ ،ولد يف بلدة رأس العني يف شامل
سوريا وكانت والدته قرابة (136هـ) ،وهو شاعر مقل،
مائل اىل الوجدانية ،ينظر :طبقات الشعراء.187 :
 -15املتعاليات النصية يف املرسح الجزائري الحديث،
خديجة جلييل.240 :
 -16ديوان أيب نؤاس ،تحقيق :عبد املجيد الغزايل.399 :
 -17م .ن .653 :الكرخ :من ضواحي بغداد ،نازح
األوطان :يعبدها ،صبا :ح ّن ،الرساة فكر خايا :موضعان
يف بغداد.
 -18ديوان ابن املعتز.266 :
 -19ينظر :تطور الغزل بني الجاهلية واالسالم335 :
 -20ديوان العباس بن األحنف ،د .عاتكة الخزرجي:
.301
 -21منهاج البلغاء.249 :
 -22ديوان البحرتي ،تحقيق :حسن كامل الصرييف:
.1088
 -23م .ن.1070 :
 -24م .ن.1071 :
 -25ديوان العباس بن األحنف ،د .عاتكة الخزرجي:
.178

 -26البالغة فنونها وافانينها ( علم املعاين)75 :
 -27ديوان عيل بن الجهم.154 :
 -28ديوان ايب فراس الحمداين.267 :
 -29الطبيعة يف الشعر الجاهيل.189 :
 -30شعراء عباسيون ،غوستاف فون ،69 :مطيع بن
إياس :من شعراء املجون والزندقة يف العرص العبايس،
مىض منهمكاً يف املجون والخالعة والرشاب واالنطراح
يف مواضع اللذات ،وكان يتقن جميع الفنون الشعرية،
وامناز شعره بالسالسة والعذوبة ،ينظر :االغاين:
 ،274/13وعيون االخبار.182/2:
 -31ديون عيل بن الجهم.154 :
 -32ديوان الرشيف الريض.591 :
 -33ديوان ابن الرومي.13 :
 -34عيار الشعر.27 :
 -35ينظر :علوم البالغة264 :
 -36املصون يف األدب ،أبو احمد الحسن بن عبد الله
العسكري.75 :
 -37ديوان أيب متام.151 :
 -38ديوان البحرتي :ص.943
 -39م .ن ،ج :4ص.208
 -40نهاية األرب ،النويري :ص.211
 -41م .ن ،ج :11ص.215
 -42الشعر العريب بني الجمود والتطور.34 :
 -43ينظر :الطلل لدى شعراء القرن الثالث الهجري،
رسالة ماجستري.78 :
 -44الذود :هو املدينة التي تطل عىل بالد األعداء
او تقع عىل حدودهم ،وليس من الرضوري ان يكون
الثغر بلدا ً يقع عىل شاطئ البحر كام هو معروف
اصطالحاً يف أيامنا هذه ،بل ان الثغر قد يكون بحرياً
وقد يكون برياً.
 -45ديوان بشار بن :ص.287
 -46مرون بن أيب حفصة وشعره ،قحطان رشيد:
ص.101
 -47م .ن :ص.110
 -48ديوان أيب متام :ص.40
 -49ينظر :دينامية النص.57 :
 -50ديوان أيب متام :ص.74
 -51ديوان البحرتي ،ج :2ص.63
 -52م .ن :ص.291
 -53م .ن :ص294
 -54ديوان البحرتي ،ج :1ص.36
 -55رشح ديوان املتنبي :ص.346

 -56ينظر :رشح ديوان املتنبي.203/3 :
 -57رشح ديوان املتنبي :ص..391
 -58م .ن.83/4 :
 -59م .ن :ص.439
 -60ينظر :تشكيل الخطاب الشعري (دراسات يف
الشعر الجاهيل).73 :
 -61نظرية البنائية يف النقد االديب.37 :
 -62ينظر :نظرية البنائية يف النقد االديب.39 :

ِ
العباسيني...
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ُ

 -63ديوان البحرتي ،ج :2ص.64
 -64رشح ديوان املتنبي ،ج : 3ص.89
 -65م .ن :ص.89
 -66رشح ديوان املتنبي :ص.299
 -67ديوان الرشيف الريض :ص298
 -68م .ن :ص.114
 -69نظرية البنائية يف النقد االديب.37 :
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املصادر واملراجع
اوالً :القرآن الكريم.
 -1إتجاهات الشعر العريب يف القرن الثاين ،د .محمد
مصطفى هدارة ،ط ،2مرص ،دار املعارف.1970 ،
 -2اإلتجاهات الوطنية يف األدب املعارص ،د .محمد
حسني ،مطبعة اآلداب ،القاهرة1954 ،م.
 -3األدب العريب يف العرص العبايس ،د .ناظم رشيد،
مديرية دار الكتب للطباعة والنرش ،وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي ،جامعة املوصل – العراق،
1989م.
 -4أدب صدر االسالم ،د .محمد خرض ،ط ،1دار
الكتاب العريب ،بريوت1981 ،م.
 -5البالغة العربية ،أساليبها ،علومها ،فنونها ،عبد
الرحمن حسن ،دار العلم ،ط ،1بريوت ،لبنان.1966 ،
 -6تاريخ األدب العريب قبل االسالم ،د .نوري حمودي
القييس ،ود .عادل جاسم البيايت ،ود .مصطفى عبد
اللطيف ،ط ،2مطبعة وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،جامعة بغداد ،بغداد2000 ،م.
 -7تطور الغزل بني الجاهلية واإلسالم ،د .شكري
فيصل ،ط ،4دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د .ت).
 -8الحنني اىل األوطان ،تحقيق :الشيخ طاهر الجزائري،
املطبعة السلفية ،ط ،2القاهرة1351 ،هـ.
 -9دينامية النص (تنظري وانجاز) ،د .محمد مفتاح،
املركزي الثقايف العريب ،ط ،2بريوت1990 ،م.
 -10ديوان ابن الرومي (ت283هـ) ،اقتيار ،كامل
كبيالين ،مطبعة التوفيق األدبية ،مرص.1924 ،
 -11ديوان ابن املعتز(ت296هـ) ،امناء محي الدين
الخياط ،مطبعة االنفال ،بريوت 1332 ،هـ.
 -12ديوان ايب متام (ت231هـ) ،ضبط شاهني عطية،
املطبعة األدبية ،بريوت.1889 ،
 -13ديوان ايب نؤاس (ت198هـ) ،تحقيق عبد املجيد
الغزايل ،مطبعة مرص ،القاهرة.1943 ،
 -14ديوان ايب فراس (ت357هـ) ،رشح وتقديم :عباس
عبد الساتر ،مطبعة دار الكتب العلمية ،بريوت.1983 ،
 -15ديوان البحرتي (ت284هـ) ،تحقيق :حسن كامل
الصرييف ،طبع دار املعارف ،القاهرة1972 ،هـ.
 -16ديوان بشار بن برد (ت267هـ) ،تحقيق :محمد
الطاهر عاشور ،لجنة التأليف والرتجمة والنرش،
القاهرة1980 ،
 -17ديوان الرشيف الريض (ت406هـ) ،رشح :د.
يوسف شكري فرحات ،دار الجيل ،بريوت ،ط،1
1955م.

 -18ديوان العباس بن األحنف (ت194هـ) ،د .عاتكة
الخزرجي ،مطبعة دار الكتب املرصية ،القاهرة1954 ،
م.
 -19ديوان عيل بن الجهم (ت249هـ) ،تحقيق :خليل
مردم بك ،مطبوعات املجمع العلمي العريب ،دمشق،
 1949م.
 -20رسائل الجاحظ (ت255هـ) ،تحقيق :عبد السالم
هارون ،نرش مكتبة الخانجي ،مرص 1965 ،م.
 -21رشح ديوان املتنبي (ت354هـ) ،وضعه :عبد
الرحمن الربقوقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان،ط 2007 ،2م.
 -22رشح الصويل لديوان ايب متام (ت231هـ) ،تحقيق:
خلف رشيد نعامن ،منشورات وزارة الثقافة واالعالم،
1977م.
 -23شعراء عباسيون ،ترجمة وتحقيق :د .محمد
يوسف نجم ،دار مكتبة الحياة ،بريوت1959 ،م
 -24الشعر والشعراء ،البن قتيبة ( ت 276هـ) ،تحقيق
ورشح :أحمد محمد شاكر ،ط ،2دار املعارف ،القاهرة،
 1958م.
 -25الشعر والشعراء يف العرص العبايس ،د .مصطفى
الشكعة ،ط ،2بريوت ،دار العلم للماليني.1975 ،
 -26طبقات الشعراء :عبد الله بن املعتز (ت296هـ)،
تحقيق :عبد الستار أحمد ،طبع دار املعارف ،مرص،
.1956
 -27الطبيعة يف الشعر الجاهيل ،د .نوري حمودي
القييس ،مطبعة املجمع العلمي العراقي ( ،د .ت).
 -28العرص العبايس االول ،د .شوقي ضيف ،ط ،7دار
املعارف ،القاهرة 1966 ،م
 -29علوم البالغة ،احمد مصطفى املراغي ،دار اقلم،
بريوت ،ط1984 ،2م.
 -30عيون األخبار ،ابن قتيبة (ت276هـ) ،مطبعة دار
الكتب املرصية ،القاهرة.1928 ،
 -31فجر االسالم ،أحمد أمني ،طبع مطبعة االعتامد،
الرجوع اىل ديوان زياد األعجم ،مرص1928 ،م.
 -32القيم الروحية يف الشعر العريب قدميه وحديثه
حتى منتصف القرن العرشين ،ثريا عبد الفتاح
ملحس ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين.1964 ،
 -33لسان العرب ،ابن منظور (ت711هـ) ،دار أحياء
الرتاث العريب ،بريوت1988 ،
 -34املحاسن واألضداد ،الجاحظ ،مطبعة السعادة،
القاهرة 1324 ،هــ.
 -35محارضات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء،

الراغب األصفهاين (ت421هـ) ،منشورات دار مكتبة
الحياة ،بريوت( ،د .ت ).
 -36مروان بن ايب حفصة (ت182هـ) وشعره ،قحطان
رشيد التميمي ،مطبعة النجف ،النجف 1966 ،م.
 -37املصون يف األدب ،ابو احمد الحسن بن عبد الله
العسكري (ت382هـ) ،تحقيق :عبد السالم هارون،
دار املطبوعات والنرش ،الكويت 1960 ،م.
 -38مطالع البدور يف منازل الرسور ،عالء الدين عيل
بن عبد الله البهايئ ،مطبعة ادارة الوطن ،القاهرة،
1299هـ.
 -39نظرية البنائية يف النقد األديب ،د .صالح فضل ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد 1987 ،م.
 -40نهاية األرب يف فنون األدب ،شهاب الدين احمد
بن الوهاب النويري (ت732هـ) ،دار الكتب املرصية،

ِ
العباسيني...
القيم الوطنيةُ عند الشعراء
ُ

القاهرة 1929 ،م.
ثانياً  /األطــاريح والرسائل الجامعية
 -1الطلل لدى شعراء القرن الثالث الهجري ،ذكرى
محي الدين حميد الجبوري ،رسالة ماجستري ،كلية
الرتبية للبنات ،جامعة بغداد 2004 ،م.
 -2املتعاليات النصية للمرسح الجزائري الحديث،
خديجة جلييل ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب ،جامعة
محمد الخرض 2009 ،م.
ثالثاً  /الدوريــــات:
 -1الحنني والغربة يف الشعر العريب ،د .نوري حمودي
القييس ،مجلة معهد البحوث والدراسات العربية،
بغداد ،العدد الحادي عرش 1982 ،م.
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