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 املرجعية التارخيية يف شعر صفي الدين احللي
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 جامعة الصرة / كمية اآلداب

hayder.alwaeely@yahoo.com 
:الممخص  

يقدـ ىذا البحث قراءة ألحدى المرجعيات الثقافية التي يستند عمييا الّشاعر في نصوصو الشعرية وىي 
المرجعية التاريخية، إذ شكمت ىذه المرجعيات مصدرًا ميمًا و مادة خصبة غنية باألحداث 
والشخصيات القابمة لمتوظيؼ الفني، ومف منطمؽ المرجعية التاريخية أرتأينا أف ندرس شعر صفي 
الديف الحمي كونو مكتنزا باألحداث والشخصيات التاريخية ، وجاءت دراستنا  لممرجعية التاريخية عمى 

لشخصيات ثبلثة محاور: المحور األوؿ: مرجعية األحداث التاريخية، والمحور الثاني: مرجعية ا
 التاريخية، اما المحور الثالث فكاف حوؿ التمظيرات التاريخية أخرى.

 الكممات المفتاحية: )المرجعية التاريخية، صفي الديف الحمي(.

The historical reference in the poetry of Safi al-Din al-Hilli 

Researcher: Hadeel Salem Kateh         Prof. Raed Fouad Taleb 

Abstract: 

This research presents a reading of one of the cultural references on which 
the poet relies in his poetic texts, which is the historical reference, as these 
references constituted an important source and fertile material rich in events 
and personalities capable of artistic employment. Our study of the historical 
reference was based on three axes: the first axis: the reference of historical 
events, the second axis: the reference of historical figures, and the third 
axis was about other historical manifestations. 

Keywords: (Historical reference, Safi Al-Din Al-Hali) 
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 المقدمة: 

عرؼ مف خبللو المآثر واألخبار والوقائع التي تخص كؿ ة األمـ، التي يُ يعد التاريخ ىويّ 
فيو السجؿ أو الكتاب الشامؿ الذي يقدـ الوانا مف األحداث و فنونا مف األفكار  أمة

تداولو عمى مر توتظؿ  ،ب بتاريخياو ، وتعتز الشع)ٔ(وصنوفا مف األعماؿ و اآلثار
رفت بتاريخيا العريؽ واألصيؿ فحظيت ىذه األمة بتاريخ العصور، واألمة العربية قد عُ 
 خصيات البطولية التي تركت أثرًا في نفوس األجياؿ.مكتنز بالحوادث والوقائع والش

عند العرب بصورة عامة وعند الشعراء بصورة خاصة،  اً كبير  اىتماماً وىذا التاريخ ناؿ 
فصار التاريخ مصدرًا ميمًا مف المصادر الثقافية التي أُستند عمييا في بناء نصوصيـ 

ة تبلئـ تجربتيـ الشعرية، الشعرية، فالّشاعر العربي وجد في تراثو التاريخي تجارب ثريّ 
ألحداث والشخصيات القابمة حي شاخص في الذاكرة، ومادة خصبة غنية با" فالتاريخ

والرموز التي يضفي عمييا المبدع مف خيالو  باإلشاراتلمتوظيؼ الفني، وخصاب مميء 
الخبلؽ فيحيميا صورًا شعرية حية في اتجاىاتو الشعرية المختمفة، ليعبر عف مكنوناتو 

ي فتعد المرجعية التاريخية في النص الشعر ، (ٕ)"وخباياه النفسية ومشاعره الوجدانية
"  يصالو لممتمقي ولذلؾ كانت المرجعية التاريخيةإيريد  كالمنفذ لمشاعر يسقط عمييا ما

 وقد، (ٖ)االزدىار"مكانات إأشبو بالمياه الجوفية التي تغذي جذور نبات يانع يممؾ كؿ 
قد وجد صفي الديف ف "صفي الديف الحميأرتأينا أف ندرس المرجعية التاريخية في شعر"

فجاءت  ،عرية التاريخي ما يبلئـ تجاربو، فوظفو في نصوصو الشّ التراث الحمي في 
مرجعية الشخصيات ، وثانييا ريخيةامرجعية األحداث الت ، أوليامحاور ةثبلث عمى
 .ريخية اتالتمظيرات وثالثيا تنّوَع مف حيث ال ريخية.االت

الحوادث، شيد تاريخنا العربي الكثير مف األول: مرجعية األجداث التاريخية:_ المحور 
وظمت ىذه الحوادث تنتقؿ مف زمف إلى آخر، فرسخت في ذاكرة المثقؼ العربي، وقد 

)صفي الديف الحمي(، فقد وظؼ ىذه  ريخية باىتماـ واسع عنداحظيت ىذه األحداث الت
يحاءات تخدـ نصوصو وتعبر عف أفكاره وتجاربو . األحداث بما تحمميا مف دالالت وا 

الّشعري كثيرًا ما يستند إلى مرجعّية الحدث التاريخي الذي إف الحمي في تأليفو الّنص 
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يعيدنا بو إلى حادثة وواقعة تاريخية حدثت في زماٍف ما، مستفيدًا منيا في تحقيؽ غاية 
إخبارّية أخبلقّية أو توعوّية تبحث عف تأصيؿ القيـ األخبلقّية أو الدينية أو اإلنسانية،  

  :)ع(ماـ عمي في اإلومنيا ما قاؿ 

 وػػػػػػػتفز في المعاد وأىوال    ناءهػػػػػػيًا وأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ عمػػػػػػػت              

 (ٗ)والوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنص النبي وأق   ديرػػػػػػإماـ لو عقد يـو الغ               

ف مرجعيتو التاريخية أعانتو في توظيؼ الحوادث في بناء نصو الشعري، فجاء الشاعر  إ
إلى )ص(  دعا بيا الرسوؿ اإلسبلميوىي حادثة حدثت في التاريخ ( ٘)"يـو الغديربحادثة "

بعد عودة المسمميف مف حجة الوداع إلى المدينة المنورة في  )ع(مبايعة األماـ عمي 
مكاف يسمى بػغدير خـ، وتوظيؼ الشاعر ليذه الحادثة يدؿ عمى اعتزازه بيذا التاريخ 

تمؾ الحوادث التاريخية بالشاعر وعي وأنو يستحؽ أف يبقى خالدًا وأيضًا يدؿ عمى مدى 
 سنة: فجأة في يوـ عاشوراءويذكر وفاتو  وقاؿ يرثي األمير، وتأثيرىا عميو

 ماػػػػػػي مرضٍة ألػػػػػػػػػػػػػػػػػولـ تقاس بيا ف    ى،ػػػػػرفؽ لـ يذقؾ ضنػػػػػػػػػػػػػػػػففاجأتؾ ب       

، فكانوا لمي    ـو الذيف سمواػػػػػػػػػػػػػػػػػػابف األئمة والق يا        دى عمماػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمى األناـِ

 رماػػػػمؾ مف آبائؾ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقرب أص    ـو عاشوراء يخبرناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمثواؾ في ي      

 (ٙ)ترماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيوـ مصرعو مف بيننا اخ   وخمقؾ السبط يا ابف السبط حف لو،      

" اشوراءع"يستحضر الشاعر مف ذاكرتو مستعينًا بمرجعيتو التاريخية في رثاء الممؾ يوـ 
 )ص(،وبني أمية وقتؿ فييا سبط الرسوؿ )ع(وىي المعركة التي دارت بيف األماـ الحسيف

في ذكرى يوـ عاشوراء  والتأكيد بقرب الصمة وذلؾ بأف موت االستدعاءويبتغي مف ىذا 
، فاألبداع األدبي يحيؿ الحدث إلى )عمييـ السبلـ(مف أىؿ البيت وىو داللة عمى قرب أصم

فالّشاعر يحاوؿ أف يربط الحاضر بالماضي حسب ( ٚ)في ضمير األمةبطولة خالدة 
ا ينعكس تأثيرىا عمى رؤيتو فيكسب بذلؾ مرثيتو شيئًا مف القداسة واألصالة والعظمة مم

 وقاؿ أيضًا:،ذىف المتمقي
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 فيناواستشيدي البيض ىؿ خاب الرجا      يناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسمي الرماح العوالي عف معال  

 بر عبيد اهلل أيديناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي أرض ق     رب واألتراؾ ما فعمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسائمي الع  

 اعيناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعما نروـ، وال خابت مس     ت عزائمناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلما سعينا، فما رق  

 (ٛ)ادي كما كانوا يدينوناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا األع   راؽ، وقدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـو وقعة زوراء الع يا  

وىي معركة دارت بيف العرب والمغوؿ والشاعر  ىذه القصيدة بعد حادثة الزوراء نظـ
األحداث التاريخية و يوثقيا في قصيدتو فجاءت ىذه القصيدة شارؾ فييا فيو يسرد ىذه 

 ااعر صنع مف ىذمف أحداث تمؾ الواقعة، فالشّ  اً أشبو بالمدونة التاريخية تحمؿ بعض
ر مف خبلليا عف الحدث التاريخي لوحة شعرية مفعمة بالمتعة واألثارة والجماؿ وعبّ 

الواقع الذي شيده مضيفًا عميو خيالو الشعري في وصؼ تمؾ الواقعة، وبذلؾ تعد 
 وقاؿ في قصيدة أخرى:، (ٜ)ر عف آثار تفاعبلت الحياةالمعبّ  اإلبداعيالقصيدة المنفذ 

 بو الشكر كسبًا وىو أسنى المكاسب   ما ممكت ألقتني يحت أفنػػػػػػػػػػػػػػػػفأصب     

 ارث أو قوس حاجبػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعص   ي عف فعالي كأنوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىف قولوأر      

 (ٓٔ)صاحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديو كثير المػػػػقميبًل مع    ومف يُؾ مثمي كامؿ النفس يغتدي      

حادثة تاريخية  سبلـ ويستدعي منوإلقبؿ ا لى عصر ماإفيذىب بنا الحمي عبر ذاكرتو 
خبلص والصدؽ وىي حكاية تحمؿ داللة الوفاء واإل( ٔٔ)"قوس حاجب "ليا بقولو  محاً مم

ليوضع تمؾ الدالالت التي تحمميا الحكاية في نصو  استحضارىاويعمد الّشاعر إلى 
الشعري ويضفي تمؾ الدالالت لنفسو فيو يريد القوؿ أف قولي وأفعالي صادقة ومخمصة 

غنت النص عف أالى تمؾ الحكاية التي  باإلحالةمستعينًا بذلؾ  وال أنكث العيود
 األحداث التاريخية "وأف تمؾ . االستغراؽ في الوصؼ وتعداد صفات أقوالو وأفعالو

وجودىا  بانتياءوالشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواىر كونية عابرة، تنتيي 
ة، والقابمة لمتجدد_ عمى امتداد الواقعي، فإف ليا إلى جانب ذلؾ داللتيا الشمولية الباقي

التاريخ_ في صيغ وأشكاؿ أخرى، فداللة البطولة في قائد معيف، أو داللة النصر في 
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الوجود الواقعي لذلؾ القائد أو تمؾ المعركة_  انتياءكسب معركة معينة تظؿ _ بعد 
باقية، وصالحة ألف تتكرر مف خبلؿ مواقؼ جديدة وأحداث جديدة، وىي في نفس 

النقيب تاج "ي قصيدة طمبيا منو وف  ،(ٕٔ)"ت قابمة لتحمؿ تأويبلت وتفسيرات جديدةالوق
عف قصيدتو البائية التي يتناقض فييا (ٗٔ)"عبدهلل بف المعتز"إجابة ( ٖٔ)"الديف األيوبي

 قاؿ: بأىؿ البيت)ع( وييزأ بيـ

 اػػػػػػػػػػمرتابيػػػػػػػػػػػػػػوما كاف يومًا ب  و،ػػػػػػػػػػػػما قمتػػػػػػػػػػػػأجدؾ يرضى ب          

 ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلحرب الطغاة وأحزاب   زبيـػػػػػػػػػػػػػػػػوكاف بصفيف مف ح          

 اػػػػػػػػػػوكشرع الحرب عف نابي    وقد شمر الموت عف ساقو،          

 (٘ٔ)ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاببإرغابيا وبإ    يدرٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأقبؿ يدعو الى ح          

التي كانت  (ٙٔ)"صفيف"ريخي وىي معركة افأستحضر الّشاعر مف الذاكرة الحدث الت
ؾ لتمؾ المعركة بإف جدّ  االستدعاءويذكره بيا فيو يبتغي مف ىذا  )ع(بقيادة األماـ عمي

 )ع(وكاف مف ضمف حزب األماـ  )ع(ه المعركة التي كانت بقيادة األماـ عمي يذشارؾ ب
ولـ يكف يشؾ في ) عمييـ السبلـ( وأنو كاف عمى ثقة بأحقية الخبلفة لؤلماـ عمي وأىؿ بيتو

فعمد الشاعر إلى سرد  بيـ وتقوؿ نحف أولى منيـ بالخبلفة، ئىذه األمر فكيؼ تستيز 
ة قناع المتمقي وكوف ىذه المعركإريخية بيدؼ اجزء مف أحداث ىذه المعركة الت

ريخية مخزونة في ذاكرة العرب عمى مر األجياؿ فيو ربط بيف الحدث التاريخي االت
متازت ىذه القصيدة بالطابع اوبيف ىذا الموقؼ ليعقد مقارنة بيف الماضي والحاضر، و 

 وقاؿ يستدعي صديقًا لو في أواخر شير شعباف:أحداثيا، السيري في سرد 

 ة الدبوسِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس آيػػػػػػػػػػػعمى الن            جواُه ػػػػػػػػػػػػػبفرأ الصياـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػفغدا يق    

 (ٚٔ)و كؤوس المداـ حرب البسوسِ             يػػػػػػػػػػػػػػننا وبيف المبلىػػػػػػػػػػػوترى بي    

يوافؽ شعوره و موقفو ويجمب مف  ما اريخية ليستمد منيافيذىب الحمي الى المرجعية الت
الحرب الطاحنة ( ٛٔ)"حرب البسوس"تمؾ المرجعية حادثة رسخت في نفوس العرب وىي 
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والطويمة التي حدثت بيف قبائؿ العرب، فوظؼ ىذه الحادثة في نصو الشعري بقصد 
التشبيو فيو يريد أف يباعد بينيـ وبيف المبلىي، فقاؿ أف بيننا وبيف المبلىي وكؤوس 

اـ حرب كحرب البسوس، فأسيمت ىذه الحادثة التاريخية في منح نصو القوة المد
 وقاؿ يمدح أحد المموؾ:، والعمؽ في التعبير

 يوداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبؾ يوـ عمورية المش       و رأوؾ معتصـ العزائـ فاختشوا         

 ديداػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػال تستطيُع لبعضيا ت      ماً ػػػػػػػػػػػػا أطاعوا أنعػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػأوليتيـ ل         

 يداػػػػػػػػػػػػػػؾ سائقًا وشيمف فيض برّ        نيـػػػػػػػػفانظر تجد مع كؿ نفٍس م         

 (ٜٔ)نورًا جبل ظمـ الخطوب السودا     أكسبت أفؽ الممؾ، يانجـ اليدى،         

عمى بعض معطيات التاريخ و حوادثو فيو يذكر يـو الشاعر في مدحو لمممؾ  ئيتك
بياف مدى خوؼ العدو  االستدعاءويريد بيذا ، (ٕٓ)"معركة عمورية "عمورية فيقصد بيا 

، يذىب اإلرادةعمى أف يقع عمييـ يوـ كيـو عمورية عندما رأوؾ عاـز عمى أمرؾ ونافذ 
ربتو وموقفو الشعوري الشاعر بذاكرتو الى تاريخ العرب باحثًا عف ما يتبلءـ مع تج

مادة البناء  "ة مف ذلؾ الحدث التاريخي، وألف ىذه المادة التاريخية ىيلؾ القوّ ذمتممسًا ب
زاء تجربتو الذاتية الصرؼ حتى ينتيي إاألدائي في مقاطع تستوعب معاناة الّشاعر 

، (ٕٔ)"حبلليا في أطار التاريخ نفسوالذات مف وعاء العصر إل انتزاعلى إالطرح الشعري 
 ؿ ذي ماؿ:ػػػػػػػوقاؿ في ذـ بخي

 مروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما ردُه يومًا بسوءتو ع            اىدًا،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيا مف يرد الفقر بالمـو ج  

 (ٕٕ)فماذا الذي تخشى إذا مسؾ الفقر           إذا كاف ىذا سوء عيشؾ في الغنى،  

فنجد أف الثقافة التاريخية قد أخذت مساحة متميزة في قصائده فيذىب الّشاعر إلى عمؽ 
التاريخ ليأتي لنا بحوادث تناسب الموقؼ ويوظفيا في نصوصو الشعرية توظيفًا بارعًا،  

تمؾ الحوادث دوف غيرىا وتوظيفيا بما يتبلءـ  اختيارفي الفنية والذي يدؿ عمى قدرتو 
يصالو إلى المتمقي فنجد في ىذه القصيدة يذكر لنا حادثة وقعت إ مع اليدؼ الذي يريد
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وعمرو بف  )ع(في معركة صفيف مف خبلؿ مبارزة بيف األماـ عمي  اإلسبلميفي التاريخ 
بيدؼ الفرار  )ع(كشؼ عمرو بف العاص عف عورتو أماـ األماـ " العاص وىي حادثة

إلييا داخؿ نصو  باإلحالةثة فالشاعر وظؼ ىذه الحاد )ع(واليروب مف األماـ عمي 
الشعري فيريد القوؿ أف فعمؾ يشبو فعؿ عمرو بف العاص، فيعقد بذلؾ صورة تشبيييو 

ونستخمص مف ىذا كمو أف الشاعر كاف واسع المعرفة بتمؾ ر، بيف الماضي والحاض
الحوادث التاريخية وكما يدؿ أيضًا عمى األثر العظيـ الذي تركتو تمؾ الحوادث في نفس 

 اعر.الشّ 

حمؿ التاريخ في صفحاتو ثاني: مرجعية الشخصيات التاريخية: المحور ال -
شخصيات تراثية كثيرة بقيت في الذاكرة عمى مر العصور، فكؿ شخصية تركت أثرًا في 
التاريخ بقيت خالدة، فصارت بعض الشخصيات كاألسطورة عند المؤل لما فييا مف 

بعد يستدعييا عامة الناس ليضرب بيا المثؿ دالالت ذات قيمة إنسانية حتى صار فيما 
في صفة ما، أي الصفة التي اشتيرت بيا تمؾ الشخصية والشاعر أستغؿ تقنية 
استدعاء و توظيؼ ىذه الشخصيات التاريخية التي تمد القصيدة الشعرية بدالالت و 
رموز معينة، فضبًل عف أف تمؾ الشخصيات التراثية تعيش في نفوس الجماىير وتحؼ 

يا ىالة مف القداسة،  وبمغت بعض الشخصيات التراثية حدا مف الذيوع في شعرنا ب
، والقارئ (ٖٕ)العربي بحيث أصبحت تمثؿ ما يمكف أف نسميو "نموذجا رمزيا تراثيًا"

لديواف"صفي الديف الحمي" يرى أف الشخصيات مف أكثر معطيات التراث التاريخي 
ظفيا الحمي في ديوانو وتعد رمزًا في تاريخ توظيفًا في قصائده، ومف الشخصيات التي و 

 (ٕٗ)العرب وتمثؿ الوفاء والكـر ىي شخصية "حاتـ الطائي"

 التي أفتخر فييا العرب، فذىب يقوؿ في ذـ فرس لو جفوؿ: 

 تعربد في وقت الصباح مف الضػػػػػػػػػػػػػيا       وتجفؿ في اآلصاؿ مف شفؽ الشمسِ     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفولٌة،      كما ىي منكار مف الحس والػػػػػػػػػػػحنسِ فيا ليتيا، عند العميؽ، ج    
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فمو شربت بالفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس مف كؼ حاتـٍ      ألصبح ندمانًا عمى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؼ     
 (ٕ٘)الفمسِ 

في كؿ األوقات صباحًا  وصؼ ىنا الشاعر سوء سموؾ ىذه الفرس وأنيا شاردة ونافرة 
ومساًء إال في وقت األكؿ تأتي وىي ناكرة لمحسف ثـ يستدعي بعد ىذا الوصؼ 
، فيرى أف حاتـ المعروؼ بالكـر لو  شخصية حاتـ الطائي الشخصية المشيورة بالكـر
شربت مف كفو سيصبح نادمًا عمى ذلؾ ألنيا ال تستحؽ اإلحساف فاستدعاء تمؾ 

و الكثافة في الداللة والدقة والعمؽ في التعبير عف الشخصية في نصو منحت نص
مشاعره إزاء ذلؾ الموقؼ، ثـ يذىب بقصيدة أخرى ويذكر شخصية "حاتـ" وشخصية 

، فيقوؿ  (ٕٙ)مناقضة ليا وىي شخصية لئيمة مف بني ىبلؿ أسمو "مارد" مشيور بالمـؤ
 راثيًا صديقًا لو:

 ػػدائر،       لـ يبؽ مف بٍر وال فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجرِ ماداـ جري الفمؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

 ما عطؼ الدىر عمى حاتـ،       كبل، وال قصػػػػػػػػػػػػػػػػر عف ماردِ           

 (ٕٚ)إف خيوؿ الدىر إف طاردت       أتبعت األوؿ باآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ           

تمشي لـ يبؽ أي أحد، كؿ شخص سيمقى أجمو سواء  يريد القوؿ أف األياـ ما دامت
كاف صالحًا أو فاجرًا وإليصاؿ ىذا المعنى لممتمقي يستدعي شخصيتيف متناقضتيف 
األولى شخصية صالحة وىو " حاتـ الطائي" والثاني شخصية سمبية وىو "مارد" فيوضح 

اإلشارة الى بذلؾ أف اإلنساف سواء كاف صالحًا أـ سيئًا سيكوف مصيره الموت، وأف 
ىاتيف الشخصيتيف المختمفتيف قد أدت المعنى المطموب بدقة، فأف استنباط مآثر ىذا 
التراث في النص زاده فيمًا عميقًا عند المتمقي، ومف الشخصيات التي كاف ليا 
حضورىا في ديواف الحمي مف المرجعية الثقافية التاريخية ىي شخصية الممؾ 

رمزًا لمسمطة والعدالة والعظمة فيقوؿ الحمي في أحدى  ، الشخصية التي تمثؿ(ٕٛ)"كسرى"
 قصائده مادحًا أحد المموؾ:

 لمف ترى الممؾ بعد اهلل؟ قػػػػػػػػػػػمت لُو      مقاؿ منبسط اآلماؿ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرورِ      
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 لصاحب التاج والقصر المشيد ومف     أتى بعدؿ برحب األرض منػػػػػػػػػػػػػػشورِ      

 فقاؿ: تعني بو كسرى؟ فقػػػػػػػػػػػػػػػمت لو:     كسرى بف أرتؽ ال كسرى بف سابورِ      

 (ٜٕ)الصػػػػػػػػػػػػػالح الممؾ المشكور نائمو،        ورب نائؿ ممؾ غير مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكورِ      

يعمد الشاعر إلى استحضار تمؾ الشخصية لما تممكو مف داللة العظمة والعدالة في 
ممؾ وذلؾ مدحو لمممؾ ويكنى الممؾ بػ" كسرى بف أرتؽ" يريد بذلؾ أف يعظـ مف مكانة ال

مف خبلؿ اإلشارة لتمؾ الشخصية التراثية مستعيرًا منيا الدالالت التي تحمميا، و أف 
ربط الشاعر بيف حاضره والتراث مف خبلؿ االستدعاء لمشخصية يدؿ عمى عظمتو، 
والشاعر العظيـ مكتشؼ عظيـ في عالـ الجماؿ والوجداف ألنو يرى األشياء واألحاسيس 

وقاؿ في ، (ٖٓ)وليدة المنطؽ والعمـ ولكنيا وليدة الحدس رؤية طازجة ليست نظرتو
 الغزؿ:

 أوضحت ناُر خده لممجوِس       حجًة في السجوِد والػػػػػػػػػػػػػتقديسِ           

 وأقامت لمعػػػػػػػػػػػػػػػاشقيف دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًل        واضحًا في جواز نيب النفوسِ        

 (ٖٔ)ترؾ، لػػػػػػػػػػػػػػػػػكف        حاز إرث الجػػػػػػػػػػػػػػماؿ عػػػػػػػػػػػػػف رشٌأ مف جآذر ال       

يستدعي ىنا في معرض الغزؿ الشخصية التراثية التي تحمؿ داللة الجماؿ وىي 
ممكة سبأ يحاوؿ الشاعر أْف يؤكد المعنى مف خبلؿ استدعاء تمؾ الشخصية  (ٕٖ)"بمقيس"

اعر بالتراث، بالمعطيات والنماذج التي تستطيع أف تمنح التاريخية، إذ إفَّ إحساس الشّ 
، ىي التي دفعت الشاعر إلى ( ٖٖ)القصيدة المعاصرة طاقات تعبيرية ال حدود ليا

 استدعاء تمؾ الشخصيات التاريخية، ويقوؿ في مدح السمطاف:

 ي كسب الثناء، أو أبفممٌؾ غدا لسائر الناس أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا،      إف سار ف      

 الناصر الممؾ الذي فاض جػػػػػػػػدًا،      فخمتُو ذا يزٍف أو ذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف      

 ( ٖٗ)ممؾ عبل جدًا وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرًا وسنًا،      فجاء في طرؽ العمو عمى سػػػػػػػػنف     
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فتو التاريخية لكسب رضا ممدوحو عف طريؽ ربط شخصية ممدوحو فالشاعر أستثمر ثقا
ىؤالء المموؾ الذيف ظؿ أثرىـ ( ٖ٘)بمموؾ مف التراث التاريخي وىما "ذي يزف، ذي جدف"

رمزًا في تاريخ العرب، فالّشاعر يجد في المرجعية الثقافية منفذًا يستمد منو الدالالت 
ومضيفًا بذلؾ الكثافة في المعنى المراد إيصالو التي تغني نصو بما يريد أف يعبر عنو 
 لممتمقي، وقاؿ في وصؼ مغنية بالعود:

 أشجتؾ بالتغريب في تػػػػػػػػػػػػغريدىا،     فظننت معبد كاف بعض عبيدىا       

 وشدت فأيقظت الرقود بشػػػػػػػػػدوىا،     وأعارت األيقاظ طيب رقػػػػػػػػػػػػػػودىا       

 (ٖٙ)بمسانيا وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنانيا،     حتى تشابو ضربيا ونشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا خود شدت      

في إطار وصؼ صوت المغنية وعذوبتو استعار مف المرجعية التاريخية عبر ذاكرتو 
وىذه االستعارة  (ٖٚ)المغني المشيور صاحب الصوت العذب في الغناء العربي "معبد"

وع معرفتو بالشخصيات التاريخية التي يمكف ليا أف تخدـ نصو، وأف تدؿ عمى تن
استميامو التاريخ يتمثؿ في تفاعؿ رموزه القديمة مع الحاضر بيدؼ إنارة الواقع، 
والتعبير عف إحساسو إزاء أحداثو المعاصرة واغتناء معانيو وصوره بقصد التأثير في 

 صيدة بعنواف) مرحبًا بالربيع(:، وقاؿ في ق(ٖٛ)المتمقي وتعميؽ الفضاء الداللي

 يغني المزاج عف العبلج نسيمو،         بالمطؼ عند ىبوبو و ركػػػػػػػػػػػػودهِ        

 يا حبذا أزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره وثمػػػػػػػاره،         ونبات ناجمو، وحب حصػػػػػػػػػيدهِ         

 (ٜٖ)ػػػػاره،        كبنات معبد في مواجب عودهِ وتجاوب األطيار في أشجػػػ       

استدعى بيذه القصيدة الجميمة واصفًا الربيع واألزىار شخصية تاريخية المشيورة ىو 
المغني "معبد" فخمؽ لنا عبر ىذا االستدعاء  صورة رائعة،فشبو تجاوب األطيار في 

بمفظة "بنات" ىي  األشجار بإجابة بنات معبد عندما يعزؼ بعوده ويغني، وربما يقصد
األوتار التي في داخؿ العود وأنو عندما يعزؼ عمييا ويغني ستجاوبو بنغمات تسير مع 
صوتو فيخرج بموسيقى وصوت عذب، وىذا االستدعاء فتح لنا أفؽ القصيدة عمى 
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فضاء واسع، فإف تركيب بعض الرموز التاريخية يمنح النص دالالت مختمفة تكوف 
ي الوقت نفسو متجددة ومثيرة، ويكوف ذلؾ بالتحاـ رموز معينة مدىشة ومحيرة، ولكنيا ف

ينتقييا الّشاعر حيث تتداخؿ ىذه الرموز وتتخذ مف خبلؿ خيط تاريخي أو فني رفيع 
 وقاؿ يعتذر إلى قاضي الحمة عف قيؿ وعزوه إليو:، (ٓٗ)وتأخذ معاني متعددة

 ومائو        في الخد ، لـ أشربت ماء خبلؼِ  يا جامع الورد الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،       

 ياعاذلي في الحب لمػّػػػػػػػػػػػػػػػػا أف رأى        وجدي وبشري في اليوى بتػػػػػػػػػػػػػبلفيِ        

 (ٔٗ)لو سرت  في قدس المحػػػػػػػػبة حافيًا،       لعممت كيؼ يكوف بشر الحػػػػػػػػػػػػػػػافيِ     

استثمر الّشاعر في نصو السابؽ معرفتو بالثقافة التاريخية لرسـ صورتو الشعرية  
وتوضيح المعنى المراد إيصالو لممتمقي عف طريؽ اإلحالة إلى الشخصية التاريخية 

فيو يختصر بتمؾ اإلحالة إلى الشخصية التاريخية التي تحمؿ داللة  (ٕٗ)"بشر الحافي"
طويمة محققًا بذلؾ ىدفو وغايتو في إيصاؿ المعنى العشؽ المقدس لموالىا ، نصوصًا 

لممتمقي، ومضيفًا عمى نصو الجماؿ مف خبلؿ اإليجاز في النص الشعري لمكبلـ حيث 
، ونجد أف ىذا البيت (ٖٗ)لعبت ىذه الشخصية في التراث العربي دورًا أخبلقيًا ميماً 

ظـ )عميو السبلـ( الشعري يرتبط بشخصية بشر الحافي مف خبلؿ موقفو مع االماـ الكا
متأثرا  (ٗٗ)حيث أفاد الشاعر مف صورة ىداية اإلماـ لبشر الحافي أذ تبعو األخير حافيا

وقاؿ ، لو مستغبل ىذا الموقؼ في تكويف صورة شعرية ناتجة مف عبلقتو بذاكرتو التراثية
 في الفخر:

 ػػػػػػػػػػاتبِ وما كؿ مف ىز الحساـ بضارٍب،          وال كؿ مف أجزى اليراع بكػ       

 ومازلت فييـ مثؿ قدح ابف مفتػػػػػٍؿ          بتسعيف أمسى فائزًا غير خائػػػػػػػػػػِب       

 (٘ٗ)فإف كمموا منا الجسوـ، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنيا         فموؿ سيوؼ مانبت في المضاربِ       

زونو الثقافي فنرى كتب الّشاعر ىذه األبيات في سياؽ الفخر مستمدًا إياىا مف مخ
البيت الثاني أساسو ناتج عف ثقافتو التاريخية ومعرفتو بالشخصيات التاريخية فيو 
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يستدعي مف التاريخ شخصية ضرب بيا المثؿ في الفوز وىو "قدح بف مقبؿ"، حيث 
يتكمـ الشاعر عف فوزه فيشبو نفسو بقدح بف مقبؿ في ىذه الصفة ، فيذه الشخصيات 

اعر مصدرًا أعتمد عمييا في إيضاح تجربتو الشعرية حيث أف  التاريخية شكمت لمش
"النص التاريخي ومف خبلؿ ما يعرضو مف أحداث وصراعات، وشخصيات قد شكؿ 
رصيدًا ىامًا لمشعر الذي سارع إلى تبني ىذا التاريخ، ومف أجؿ إعادة صياغتو ليصؿ 

 :(ٚٗ)بمارديف، ويقوؿ في قصيدة أخرى يرثي فييا قاضي (ٙٗ")بالحاضر والمستقبؿ

 لو يد الردى ببذؿ األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي           أبقت المكرمات كعب األيادي         

 (ٛٗ)وألبقت فتى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذب أيدي         طوقت بالندى رقاب العػػػػػػػػػػبادِ         

تاريخية عرفت بالجود  في ىذا الرثاء يشكؿ صورتو الشعرية مف خبلؿ استمياـ شخصية
حيث يقوؿ لو أف الموت يرد ببذؿ اإليادي أي بالعطاء  (ٜٗ)والكـر وىو " كعب اإليادي"

والكـر لبقى كعب اإليادي الذي ىو مف أشير أجواد العرب، فعمؿ الشاعر عمى اقتباس 
الشخصية المبلئمة لتجربتو وحالتو الشعورية وتوظيفيا في نصو مانحًا نصو بذلؾ 

 في المعنى المراد إيصالو لممتمقي.التأكيد 

الحمي لمرموز التاريخية  استخداماتتعددت ور الثالث: تمظهرات تاريخية أخرى:_ المح
بيف حوادث وشخصيات تراثية ولـ يكتؼ بذلؾ فقد ظيرت عنده تمظيرات تاريخية  ما

 ،التاريخيأخرى أستند إلييا أيضًا في بناء نصوصو الشعرية، فأستميـ مف ذلؾ التراث 
يخدـ ويتبلءـ مع نصوصو الشعرية فجاءت نصوصو غنية بالمظاىر التاريخية  كؿ ما

كوف تمؾ المرجعية التاريخية شكمت رافدًا ميمًا مف روافد و ، والدالالت التي تحمميا
عمى التاريخ العربي ىيمنت  واطبلعومصادر التجربة الشعرية عنده، فقراءاتو الواسعة 

ت مساحة واسعة مف ديوانو، ومف تمؾ التمظيرات التاريخية ىي عمى نصوصو مما أخذ
التي أخذت حيزًا ليا مف ديوانو فوظؼ الحمي تمؾ األماكف  "األماكف التاريخية" 

أو مجموعة معينة أو  ،التاريخية في نصوصو كونيا تحمؿ دالالت تشير إلى ثقافة ما
قافية منسجمة بذلؾ مع نصو منح النص أبعادًا نفسية أو فكرية أو ث اً حدثًا تاريخي



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 1521 

وقد حفؿ الشعر العربي برموز المكاف وصوره منذ القديـ وتناثرت فيو "نسجامًا تامًا، ا
اإلشارة إلى أعبلـ مكانية وموضوعية، وبدأ تقصي األشياء وتفاصيميا الحسية وعبلقاتيا 

تتجاوز  وجيًا مف وجوه الحاسة المكانية في الوعي اإلنساني، وأقترف ذلؾ بمعاف عميقة
حدثو و الداللة عمى المكاف في ذاتو إلى الداللة عمى الوجود اإلنساني، وىو يتأمؿ 

فتوظيؼ المكاف في ، (ٓ٘)"وغربتو، أو يحف إلى الماضي ويتذكر األنس واأللفة
الّشاعر مشاعره،  ابما لو مف داللة يسقط عميي االعتبارالنصوص منذ القدـ أخذ بعيف 

وأتخذ الحمي ، (ٔ٘)اخمو التاريخ وينبض بحياة األوليف واألجدادوالمكاف القديـ يختزف في د
 مف ىذه األماكف التاريخية منفذًا لمتعبير عف تجربتو وغايتو المقصودة، ومف ذلؾ قولو:

 رادػػػػػػػػػػوأثني عطفي في األب     ولست كالبحتري أفخر بالشعػػر           

ذا ما بنيت بيتًا تبخ           ادػػػمػػػػػػػػػػػُت كأني بنيُت ذاَت الع       ترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 (ٕ٘)واديػػػػوقناتي، وصارمي، وج       ومي،ػػػػػػػإنما مفخري بنفسي، وق        

طار الفخر بنفسو وقومو يرجع إلى ذاكرتو ليستعير مف مرجعيتو التاريخية المدينة إففي 
وكبرىا التي تميزت  واالرتفاعميمًا منيا داللة العظمة تمس( ٖ٘)"ذات العماد"األسطورية 

بختر إذا نظـ يتيفتخر بالشعر وال أ يريد قولو أنو ال بيا مبتغيًا منيا أف يسقط عمييا ما
التي فشحف النص بتمؾ المرجعية  ووقوم وبنفس هأنما فخر  ذات العماد و ىبن وبيت وكأن

وعبر عف  ،الدقيؽ الذي أراد إيصالو لممتمقييضاح المعنى إأفاد في و ، وظفيا في التص
 وقاؿ في قصيدة واصفًا بو حالو:، تجاه موقفواكوامنو وحالتو الشعورية 

 ع لـ تنمو يد الرزاياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمني        فمي مف سرج ميري تخت ممؾٍ          

يواف حكى إي          دار عميو مف نبٍع حناياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت         ى،واف كسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

ف س            منا،ػػػػػػيقيـ مع الرجاؿ، إذا أق         (ٗ٘)طاياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا تسير بو المػػػػػػػػوا 

حالتو ومعيشتو لصديقو وأنو كالممؾ في مسكنو وأموره،  وصؼ يريدنجد أف الشاعر 
 وما (٘٘)"أيواف كسرى "فأتكأ في ىذا الوصؼ عمى مرجعيتو التاريخية مستدعيًا بذلؾ 
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فصنع مف ىذا المكاف التاريخي ، يختزنو ىذا المكاف مف دالالت العظمة والرفاىية
أضاؼ و  اإلبداعي،و )أيواف كسرى( صورة تشبييية لوصؼ مكانو أعانتو في تشكيؿ نص

لنصو الشعري صورة ساحرة ووضوحًا لمصورة الذىنية التي يختزنيا الشاعر في ذىنو، 
فأف ىذا المكاف التاريخي كأنو األنموذج الذي يحتذي بو الشاعر إليصاؿ فكرة الجماؿ 

 وقاؿ يصؼ الحمة:، ويتمـ بو المعنى والغاية التي يريدىا

 يفِ ػػػػػػػػػإال كحصف حص         يس،ػػػػػػػػػػػػػػػماحمة ابف دب                

 يوفػػػػػػػػػػػعػػػػػػػرٌة لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوق      راٌر،ػػػػػػػػػيا قػػػػػػػػػػػػمب فيػػػػػػػلمق                

 يفِ ػػػػػػػػػػػػػػػػجاءت بماٍء مع        وراً ػػػإف أصبح الماء غ               

 (ٙ٘)فِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػور سيػػػػػػػػػػػكأنُو ط       ور طيٍف،ػػػػػػوليا سػػػػػػػػػػوح               

ستطاع مف خبلليا أف يدمج حاضره مع افالمرجعية التاريخية كانت سندًا لمحمي 
ستعاف باألماكف التاريخية االماضي، ففي ىذه الموحة الشعرية التي وصؼ بيا مدينتو 

يفصح بيا عف رفعة وشموخ مدينتو فيو يشبو السور الذي أحاط  ةتشبييي ةر ليخمؽ صو 
الجبؿ الذي كمـ اهلل عميو موسى )ع( ليعطي بذلؾ مدينة  (ٚ٘)"طور سيف" مدينة الحمة بػ

بذلؾ  اإلبداعيالحمة بعدًا أسطوريًا و رمزًا لمتعظيـ ومضيفًا بذلؾ أيضًا تزييف نصو 
 خرى:وقاؿ في قصيدة أ، المكاف التراثي

 يرىاػػػػػػػػػػػػيوازي الجباؿ الراسيات صغ       رائماً ػػػػػػػػػػػو جػػػػػػإليؾ، رسوؿ اهلل، أشك       

 رىاػػػػػػػػػػػػػػػثبور ثبيػػػػػػػػػػػلدكت، ونادى بال       ميا،ػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػكبائر لو تبمى الجباؿ بح      

ف جمت، وأنت سفيره        ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن ينيػػػػػػػػػػوغالب ظني بؿ يق        (ٛ٘)ستمحى، وا 

 باستدعاءيتنوع التوظيؼ المكاني في نصوص الحمي فيذىب لوصؼ حجـ الكبائر  
ف ىذه إالمكاف التاريخي الذي صعد عميو النبي محمد )ص( فيقوؿ  (ٜ٘)"ثبير" جبؿ 

 االستحضاربؿ العظيـ، فيذا الكبائر لو حممتيا الجباؿ ليمكت ونادى باليبلؾ ذلؾ الج
التاريخي لممكاف أعطى صورتو الشعرية تأثيرًا أكثر، فالمكاف بمحتوياتو وأبعاده اليندسية 
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المكاف موضوعًا ، راسخ في أعماؽ الشاعر محفور بذاكرتو وحيف يستدعيو يصبح ذلؾ
 يتشكؿ في وجداف الشاعر وعقمو فتنبثؽ منو دالالت وأبعاد و إيماءات تحدد معالـ

وقاؿ في قصيدة ، (ٓٙ)العمؿ األدبي وتبرز إطاره وتجعؿ لو التأثير في نفس المتمقي
  أخرى يشكر أنعاـ أحد المموؾ:

 ؿِ ػػػػػػػػػمـ مف يذبػػػػػػػػػػػػػػػوأثقؿ في الح       ٍؿ،ػػػػػػػف ذابػػػػػػػأخؼ إلى الحرب م         

 ؿِ ػػػػػػػػػػػػندس القسطويشرؽ في ح        يضيء لنا في ظبلـ الخطوب         

 (ٔٙ)ميػػػػػػػػػػجتػػػػػمػػاُه لمػػػيػػػػػػػػور محػػػػػػػون       مجتدي،ػػػػػػػػػػاياه لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػفسيؿ عط         

فقد كاف المكاف والزاؿ وثيؽ الصمة بالعرب منذ القدـ، وقد يشكؿ في بعض األحياف 
عنصرًا يسيـ في بناء الصورة الشعرية في النص، فنرى في البيت األوؿ يستميـ الحمي 

ليشكؿ مف خبلؿ داللتو  (ٕٙ)"يذبؿ"ذلؾ المكاف التراثي مف مرجعيتو التاريخية وىو جبؿ 
ف حمـ الممؾ أثقؿ مف جبؿ )يذبؿ( مستعيرًا مف ذلؾ إالقوؿ  يؤيد، فيو اإلبداعيةصورتو 

 وقاؿ في قصيدة أخرى: ،الجبؿ داللة القوة والثقؿ

 يبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأورد الخيؿ دجمة ودج        أورد العيس نير عيسى وطوراً          

 (ٖٙ)نخيبلس، وشارفت دوحيا والػػػػػػ      ػإف وردت الييجاء ياسائؽ العيػ         

 اً ويبدو أف الحنيف فاض بقمبو فذىب يصؼ بمده العراؽ ويستذكر أماكنيا ويذكر لنا نير 
فيو يسترجع (ٗٙ)"نير عيسى"مف أنيار بغداد القديمة يعود إلى عيد البابمييف ىو  اً تراثي

تمؾ األماكف ويوظفيا في بناء نصو ويمنحيا حياة أخرى وأيضًا يذكر دجمة والدجيؿ 
تمؾ األنيار القديمة ليتغنى بيا ويروي بيا غربتو، فثقافتو التاريخية أسيمت في 

 الشعرية التي حاوؿ الشاعر عف طريؽ ثقافتو التاريخية وما المعطيات الجمالية لمصورة
رفة مكانية لينقؿ مشاعره وتعميقاتو عف الواقع الحاضر الذي يحاوؿ توافر فييا مف مع

وقد ظير ، الثقافية المكانية بصورة فنية انعكاساتور فيذا النص الشعري صوّ ( ٘ٙ)تصويره
عند الحمي تمظيرات أخرى وىو توظيؼ القبائؿ واألنساب في ديوانو مف خبلؿ معرفتو 
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ألنساب، فعمـ األنساب مف أىـ العموـ والفضائؿ بتمؾ الثقافة أي المعرفة بتمؾ القبائؿ وا
فأمتد ىذا العمـ بامتداد العصور منذ العصر الجاىمي، فكانت ، (ٙٙ)عند األُسر البشرية

العرب تفتخر بقبائميا وتدافع عنيا ونتج عف ىذا، المعرفة الدقيقة والواسعة باألنساب 
ألولويات عند اإلنساف والقبائؿ عند عامة الناس وليذا صار النسب والقبيمة مف ا

العربي، فالقبيمة مصدر الحماية واألماف والفخر والّشاعر العربي أستثمر المعرفة بيذه 
األنساب والقبائؿ وصفات كؿ منيا و حوادثيا وحروبيا في بناء نصوصيـ الشعرية 
وخمؽ صورًا جديدة مف خبلؿ توظيؼ ىذه القبائؿ العربية في النص الشعري كمرجعية 

القبائؿ وأنسابيا والحوادث التي جرت  وشاعرنا كذلؾ كاف عمى معرفة بتمؾ تاريخية،
عمى تمؾ القبائؿ التاريخية، فأستثمر منيا ما وافؽ تجربتو ومشاعره جاعبًل مف ىذه 
القبائؿ رمزًا يمنح نصوصو الشعرية دالالت واسعة ليؤدي مف خبلليا المعنى الدقيؽ 

 : قولوومف أمثمة ذلؾ ، في التعبير واإليجاز

 وادِ ػػػػػػػػوـٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كؿ يػػػػػػػػػػػػونزولي ف          وادي،ػػػػػػػػػػػػػػػػشفيا السير واقتحاـ الب      

 اديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فراشي، وساعداىا وس        ترػػػػػػػػػػػػػػطية، والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومقيمي ظؿ الم     

 (ٚٙ)ادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأصمحتو القيـو مف عيد ع     وضجيعي ماضي المضارب عضبٌ      

فيريد ( ٛٙ)"عاد"يستثمر الشاعر في تشكيؿ صورتو الشعرية قبيمة عربية بائدة وىي قبيمة 
قبيمة عاد القبيمة التاريخية  وداأف يوضح قدـ سيفو، أي أنو قديـ حيث أصمحو حدّ 

عف تجربتو وشعوره  البائدة، فالشاعر يحاوؿ توسيع المعنى وتطويع ثقافتو لمتعبير
 حوبتوظيفو ىذه القبيمة التاريخية جسد المعنى المقصود ويمكف أف نتممس ذلؾ بوضو 

 وقاؿ في قصيدة أخرى:، مف خبلؿ وصولو إلى نفوسنا كمتمقيف لمنص

 ميدُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفذاب بحر موقعيا الج         العداة وأنت شمٌس، طمعت عمى        

 مودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالقوا منؾ ما القت ث         اٍد،ػػػػػػػػػػأغرت عمى حماىـ غير ع        

 (ٜٙ)ودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبنوتخفؽ دوف مقدمو         ؼ الراياُت فيو،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبجيٍش ترج        
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محرضًا األمير عمى حرب المغوؿ، مضيفًا العظمة والشدة و القى الّشاعر ىذه القصيدة 
لمرجعيتو التاريخية ومعرفتو بمصير  استميامووالشجاعة لؤلمير وجيشو مف خبلؿ 

ا القت ىذه ليتبنى نصو فكرة م، (ٓٚ)"ثمود" القبائؿ العربية البائدة مستدعيًا منيا قبيمة
ياه عمى المغوؿ أي أنيـ سيبلقوف حتمًا مثؿ ىذا المصير، إالقبيمة مف مصير مضيفًا 

نما ىو نشيط في ا  نتيى و او  ويتبيف لنا مف خبلؿ ذلؾ بأف ذلؾ التاريخ ليس مجرد ماضٍ 
ستثماره لتوليد معاني جديدة اعادتو و إالحاضر والمستقبؿ مف خبلؿ المبدع الذي يقوـ ب

 وكتب إلى أبف عمو بالحمة قائبًل:، وواقعوتبلءـ زمنو 

 يبلػػػػػػػػػسور تمؾ الديار رجبًل وخ          عمناػػػػػػػا جػػػػػػػػػػداء لمػػػػػػػػػػػػوأمنا األع       

 (ٔٚ)يبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت سنبسًا وعقشيئإذا         أنتدي في حماؾ كعبًا، ومغنى،      

قبؿ  ي بعض القبائؿ العربية التي أمتد تاريخيا مف عصر مايذكر في البيت الثان
سبلـ وىي )كعب، سنبس، عقيؿ( القبائؿ التاريخية التي يوصي بيا أبف عمو أف اإل

يتخذ لو منزاًل في أحدى ىذه القبائؿ التي توفر لو األماف، فكانت القبائؿ العربية منذ 
بف عمو ىي تي ذكرىا الّشاعر الوىذه القبائؿ ال ،القدـ عرفت بحماية الجار والضيؼ

القبائؿ المشيور ليا بيذه الصفات منذ القدـ، فمعرفة الّشاعر بالقبائؿ العربية ىي التي 
أسعفتو في بناء نصو الشعري، فالمرجعية التاريخية بنمطيا الثقافي النسبي قدمت 

ويع تمؾ خدماتيا مف أجؿ بناء النص الشعري وتكوينو الداللي، وقد أستطاع الّشاعر تط
ستيعاب تجربتو الشعرية وأبعادىا االثقافة النسبية بما تحممو مف معاف ومضاميف في 

 وقاؿ في قصيدة أخرى:، (ٕٚ)الشعورية

 فػػػػػؿ فاتنة وفاتػػػػػػػػػػي كػػألرض          اٍة،ػػػػػػػػػياٍة، أو وفػػػكري في حػػػوف       

 وازفػػػػػػكما شمتت ببكر في ى         واٍز،ػػػػػفأمسي، والشوامت بي ى       

 (ٖٚ)عمى ىاـ السماؾ ليا مواطف         واٍط،ػػػػػي مػػػػػػػوليس المجد إال ف       
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، ويذكر لنا في ىذه المعنى قبائؿ عربية باستيزاءيتكمـ عف الشوامت وكيؼ تتشمت بِو 
ستثمر مرجعيتو المعرفية بأحواؿ تمؾ القبائؿ اف، (ٗٚ)"بكر ىوازف،" تاريخية وىي قبيمتي

أف تشمت أحدىا  إلىفي نصو الشعري ولربما كانت ىناؾ حادثة بيف القبيمتيف مما أدى 
باألخرى فيو يجمب لنا مف التاريخ صورة تشابو موقفو ليسقط عمييا تجربتو ويعبر مف 

ي المعنى بما تحمميا خبلليا عف قضيتو باعتبار تمؾ القبائؿ رمزًا يعطي نصو الكثافة ف
 مف دالالت.

 (الخاتمة)-

تاريخية والشخصيات تمتع الشاعر بثقافة تاريخية واسعة ومتنوعة تمثمت باألحداث ال
استدعى الكثير مف األحداث التاريخية التي تنوعت بمختمؼ العصور  ،وتمظيرات أخرى

استند أيضًا عمى  ،صره وأخذت مساحة كبيرة في ديوانومف الجاىمي وصواًل إلى ع
أستدعاء شخصيات تاريخية كثيرة وظفيا في نصوصو رمزًا يفيض بالدالالت التي توافؽ 

كشفت الدراسة أيضًا عف وجود تمظيرات تاريخية  ،نصو وتدعمو بالمعنى المكثؼ
باألنساب والقبائؿ وكانت ىذه  ةٍ أخرى تنوعت مابيف أماكف تاريخية مختمفة ومعرف

 التمظيرات قميمة ومحدودة في ديوانو.
                                                           

 م.1891ابريل:  1، 2الوكىنات األولى للخقافة العربية، د. عز الدين إسواعيل، هجلة الوىرد العراق، ع (1)

 .ٖٖٖ:  رستـ ،د. حسيف مجيد المرجعيات الثقافية الموروثة في الشعر األندلسي عصري الطوائؼ والمرابطيف، ٕ))

 .ٜٕٔـ، ٜٜ٘ٔ، ٔط القاىرة، التراث والتأريخ ،شوقي جبلؿ، سينا لمنشر، ٖ))
 .          ٜٓصفي الديف الحمي:  ديواف 4))

 -اهلل عميو وآلو وسمـ  یصم مف أىـ الوقائع التاريخية في حياة األمة اإلسبلمية، حيث قاـ الرسوؿ األكـر، يوـ الغدير 5))
بإببلغ المسمميف باألمر اإلليي الصادر بتنصيب عمي بف  -بعد عودتة مف حّجة الوداع والتوّقؼ في منطقة غدير خـ 

عميو السبلـ مف قبؿ كبار الصحابة  انتيت بمبايعتو لتيإمامًا لممسمميف وخميفة لو عمييـ، وا (عميو السبلـ) أبي طالب
 (.ٕٙٔ: ٖٚ، ) ينظر: بحار األنوار،الشيخ محمد باقر المجمسي،جف ىناؾوجميع الحجاج الحاضري

 .ٖٗٛديواف صفي الديف الحمي،  6))

 ..133أحر التراث في الشعر العراقي الحديج، علي حداد:  7))

  .                                    ٕٓصفي الديف الحمي:  ديواف 9))

 .ٖٚٔمحمود عبداهلل الجادر: ، د.دراسات نقدية في األدب العربي 8))
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 .                             ٗٔصفي الديف الحمي:  ديواف 11))

حاجب بف زرارة بف عدس الدارمي التميمي: مف سادات العرب في الجاىمية، كاف رئيس تميـ في عدة  قوس حاجب، 11))
 (.ٕٕٓ)ينظر: المجموع المفيؼ، أبف ىبة اهلل :  مواطف، وىو الذي رىف قوسو عند كسرى عمى ماؿ عظيـ ووفى بو،

 .ٕٓٔ: الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، عمي عشري زايد استدعاء 12))

السيد تاج الديف أبو الفضؿ محمد بف مجد الديف الحسيف بف عمي بف زيد اآلوي نقيب وي: النقيب تاج الديف األ 13))
 (.ٖٙٗ: ٕ،)مجمع االداب في معجـ األلقاب، أبف الفوطي، ج « ىػ ٔٔٚ»الممالؾ، الذي قتؿ سنة 

ـ( عبد اهلل بف محمد المعتز باهلل ابف المتوكؿ ابف المعتصـ  ٜٜٓ - ٔٙٛ=   ى ٜٕٙ - ٕٚٗ) ،عبدهلل بف المعتز 14))
ر الديف الزركمي ، )ينظر: األعبلـ ، خي ،ليمة. ولد في بغدادابف الرشيد العباسي، أبو العباس: الشاعر المبدع، خميفة يوـ و 

 (.ٛٔٔ: ٗج 
 .             ٖٜصفي الديف الحمي:  ديواف 15))

ىي معركٌة وقعت في منطقة ُتعرؼ حاليًا بالحدود السورية العراقية بيف جيش األماـ عمي بف أبي  معركة صفيف، 16))
، )ينظر: الكامؿ في قريباً ىػ؛ بعد موقعة الجمؿ بسنة ت ٖٚطالب  )ع( وجيش معاوية بف أبي سفياف في شير صفر سنة 

 (.ٕٙٚ: ٖالتاريخ ، أبف األثير، ج
 .           ٓٗ٘صفي الديف الحمي:  ديواف 17))

أشتعمت بيف قبيمتي بكر و تغمب في أواخر القرف الخامس الميبلدي، وكاف سببيا اعتداء كميب سيد  حرب البسوس، 19))
تغمب عمى ناقة لمبسوس خالة جساس بف مرة سيد بني بكر، ) ينظر: تاريخ األدب العربي )العصر الجاىمي(، د. شوقي 

 (.٘ٙ: ٔٔضيؼ، القاىرة، دار المعارؼ، ط

 .                            ٕٓٔصفي الديف الحمي:  ديواف 18))

ىػ الموافؽ ألغسطس  ٖٕٕكانت بيف الخبلفة العباسية واإلمبراطورية البيزنطية في رمضاف مف عاـ  معركة عمورية 21))
البيزنطية. وكاف الجيش العباسي ُيَقاد شخصًيا مف  -ـ . كانت ىذه المعركة مف أىـ المعارؾ اإلسبلمية ٖٛٛآب مف عاـ 
ـ( و كذلؾ كاف الجيش  ٕٗٛ –ـ  ٖٖٛىػ( الموافؽ ) ٕٕٚ -ىػ  ٕٛٔة المعتصـ باهلل الذي حكـ فيما بيف )قبؿ الخميف

 (.ٓٛٗ: ٙ، )الكامؿ في التاريخ ، أبف األثير،جالبيزنطي بقيادة توفيؿ بف ميخائيؿ سميؿ األسرة العمورية وثاني أباطرتيا
 .ٜٜٕالجادر: ، د. محمود عبداهلل دراسات نقدية في األدب العربي 21))

 .ٛٗٙصفي الديف الحمي:  ديواف 22))

 .ٕٗٓ: ٜٓٛٔأكتوبر  ٔ، ٔتوظيؼ التراث العربي في شعرنا المعاصر، عمي عشري زايد،مجمة فصوؿ،ع 23))

: ٕاألعبلـ، خير الديف الزركمي،ج ) ينظر:، أبو َعِدّى: فارس، شاعربف سعد الطائي حاتـ الطائي،حاتـ بف عبد اهلل 24))
ٔ٘ٔ.) 

 .                      ٖٛٙديواف صفي الديف الحمي:  25))
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مارد، الذي يقاؿ فيو: "أألـ مف مارد" سقى إبمو، فبقي في أسفؿ الحوض ماء قميؿ، فسمح فيو، ومدره بالسمح _ أي  26))
 (.٘ٓٔلطخو _ لئبل ينتفع بو أحد بعده،) ينظر: نشوة الطرب في تاريخ جاىمية العرب، أبف سعيد األندلسي، 

 .                 ٖٖ٘ديواف صفي الديف الحمي:  27))

كسرى: بف قباذ بف فيروز بف يزدجرد أحد مموؾ األمبراطورية الساسانية ) تاريخ األمـ و المموؾ، ابف جرير  29))
 (.ٕ٘٘: ٔالطبري،ج

 .                     ٛٗٔديواف صفي الديف:  28))

 .ٕٔالحديث،د. خالد الكركي:  الرموز التراثية العربية في الشعر العربي 31))

 .                                  ٕٕٗديواف صفي الديف الحمي:  31))

بمقيس: بمقمة بنت اؿ شرخ بف ذي جدف بف قيس بف سبأ األصغر و قيؿ أنيا بمقيمة ابنة ىادد بف تبع ذي المنار  32))
و األخبار الطواؿ، ابي حنيفة  ٖٓٔ: ٖبد ربو األندلسي،الرايش) ينظر: العقد الفريد، شياب الديف أحمد المعروؼ بابف ع

 (.ٕٓاحمد بف داود الدينوري، تحقيؽ عبد المنعـ عامر: 

 .ٕٓأستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،عمي عشري زايد:  33))

 .                              ٘ٓٔديواف صفي الديف الحمي:  34))

 (.٘ٓٔمموؾ مف اليمف،) ينظر: المصدر نفسو:ذا يزف،ذا جدف:  35))

 .ٕٔٚالديواف،  36))

. نشأ في  37)) معبد،)ىو معبد بف وىب،أبو عباد المدني: نابغة العربي في العصر االموي. كاف مولى لبني مخزـو
عاش طويبًل إلى أف المدينة يرعى الغنـ لمواليو. ولما ظير نبوغو في الغناء اقبؿ عميو كبراء المدينة. كاف ادبيًا فصيحًا. و 

 (.ٕٗٙ: ٚانقطع صوتو ومات في عسكر الوليد بف يزيد(.) االعبلـ: خير الديف الزركمي،ج

سميح القاسـ دراسة نقدية في قصائد محذوفة، باسؿ محمد عمي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس،   39))
 .                   ٕٓٔـ:ٕٛٓٓ فمسطيف،

 .                  ٔ٘٘ديواف صفي الديف الحمي:  38))

 .ٖ٘ٔينظر: الرمز الديني في الشعر الفمسطيني المعاصر، ناصر الوحيشي:  41))

 .                 ٓٓٙديواف صفي الديف الحمي:  41))

نصر،  ـ( بشر بف الحارث بف عمي بف عبد الرحمف المروزي، أبو ٔٗٛ - ٚٙٚ=   ى ٕٕٚ - ٓ٘ٔ)بشر الحافي، 42))
 (.ٗ٘: ٕالمعروؼ بالحافي: مف كبار الصالحيف. لو في الزىد والورع أخبار،)األعبلـ، خير الديف الزركمي،ج

 .11( ينظر: بشر بن الحارث الحافي، عبد الحلين هحوىد: 43)

 .58: 1( ينظر: هنهاد الكراهة، العالهة الحلي، تحقيق عبدالرحين هبارك، د 44)

((45
 .                         ٘ٔديواف صفي الديف الحمي:  
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ىػ ) ينظر: األعبلـ، خير الديف  ٖٚتوفي سنة  ـؿ، شاعر جاىمي أدرؾ اإلسبلقدح بف مقبؿ، تميـ بف أبي مقب 46))
 (.ٚٛ: ٕالزركمي،ج

س، التناص في شعر محمد القيسي،نداء عمي يوسؼ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابم 47))
 .ٕٔـ: ٕٕٔٓفمسطيف،

 .                         ٖٓ٘ديواف صفي الديف الحمي:  49))

كعب بف مامة كعب بف مامة بف عمرو بف ثعمبة اإليادي، أبو دؤاد: كريـ، جاىمي. يضرب بو المثؿ كعب اإليادي، 48))
’’ صة المشيورة في اإليثار:في حسف الجوار، فيقاؿ: أجود مف كعب بف مامة و جار كجار أبي دؤاد. وىو صاحب الق

)األعبلـ، خير الديف  قاؿ أبو عبيدة: أجواد العرب ثبلثة: كعب بف مامة، وحاتـ طيئ، وىـر بف سناف’’ إسؽ أخاؾ النمري
 (.ٜٕٕ: ٘الزركمي،ج 

 ـ.دجٕٙٓٓ، ٕٔٓمجمة_ التراث العربي، العدد  مكة وتجميات المكاف في الشعر العربي، وليد مشوخ، 51))

 .ٖٕٗ: التراث في الرواية العربية، محمد رياض وتارتوظيؼ  51))

 .                                        ٖ٘صفي الديف الحمي:  ديواف 52))

نوح، عميو السبلـ، وبو  جيروف بعد سعد بف عاد بف إـر ابف ساـ بف دمشؽ وقيؿ: إف أوؿ مف بنى)ذات العماد، 53))
 (.ٜٜٔ: ٕ)ينظر:معجـ البمداف، ياقوت الحموي،ج(العماد سمي باب جيروف وسميت المدينة إـر ذات

 .                                      ٕٗصفي الديف الحمي:  ديواف 54))

((55
 .                               ٖٕٛالمصدر نفسو:  

 .                               ٖٕٛالمصدر نفسو:  56))

 (.ٛٗ: ٗ،)ينظر: معجـ البمداف، ياقوت الحموي،جكمـ اهلل عميو موسى بف عمرافىو طور سيناء الذي ف طور سي 57))

 .                           ٛٚصفي الديف الحمي:  ديواف 59))

جبؿ ثبير مف أعظـ جباؿ مكة، بينيا وبيف عرفة، سّمي ثبيرا برجؿ مف ىذيؿ مات في ذلؾ الجبؿ فعرؼ الجبؿ بو،  58))
 (.ٖٚ: ٕمعجـ البمداف، ياقوت الحموي،ج،)ينظر: واسـ الرجؿ ثبير

المجمة الدولية لآلداب و العموـ المكاف التاريخي في شعر الخطراوي، خالد بف مرزوؽ الدعجاني،  استدعاء  61))
 .          ٗـ: ٕٛٔٓ، مصر، ٕاألنسانية و األجتماعية، الناشر األكاديمية العربية لمعموـ األنسانية و التطبيقية،ع 

 .                                   ٕٕٚصفي الديف الحمي:  ديواف 61))

 (.ٖٖٗ: ٘،)معجـ البمداف، ياقوت الحموي،ججد في طريقياىو جبؿ مشيور الذكر بن جبؿ يذبؿ 62))

 .                              ٜٕٛصفي الديف الحمي:  ديواف 63))

(،) مقدمة باتي إنميؿ)ؿيإنم إلى عيد البابمييف وكاف اسمو قناؿ، وانو يعود القديمةأنيار بغداد  كاف مف نير عيسى 64))
 (.ٕٛٗ: ٔفي تاريخ الحضارات القديمة، طو باقر،ج
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: المرجعيات الثقافية الموروثة في الشعر األندلسي عصري الطوائؼ والمرابطيف،د.حسيف رستـ الحصونةينظر:  65))
ٕٖٗ. 

الحسف العموي العمري، تحقيؽ: أحمد الميدوي الدامغاني، مكتب أية يف، السيد نجـ الديف لبمجدي في أنساب الطا (66)
 .٘: ٕمى المرعشي النجفي،قـ،طظاهلل الع

 .                                      ٖٗصفي الديف الحمي:  ديواف67))

أمة قديمة مف األمـ البائدة، ذكرىا اهلل في القرآف) ينظر:معجـ القبائؿ العربية المتفقة اسمًا المختمفة نسبًا أو  عاد، 69))
 (.ٜٔٔ: ٕديارًا،عاتؽ بف غيث الببلدي،ج 

 .                                   ٔٚصفي الديف الحمي:  ديواف 68))

 (.ٔٚ: ديواف صفي الديف الحمي :مف القبائؿ العربية البائدة ) ينظر ثمود، 71))

 .                                   ٜٕٛصفي الديف الحمي:  ديواف 71))

 .ٖٖٙ: ينظر:المرجعيات الثقافية الموروثة في الشعر األندلسي عصري الطوائؼ والمرابطيف، حسيف رستـ الحصونة 72))

 .                                                      ٖ٘صفي الديف الحمي:  ديواف 73))

)ىوازف، بطف مف قيس عيبلف ، ذو فروع متعددة)ينظر: معجـ القبائؿ العربية المتفقة اسمًا المختمفة ىوازف وبكر، 74))
ثيرة كانت في الجاىمية و األسبلـ، ذو فروع ( )بكر: قبيمة كبيرة في ديار كٕٓ: ٔنسبًا أو ديارًا ، عاتؽ بف غيث الببلدي،ج

 (.ٕٙٓ: ٕمتعددة() ينظر: المصدر نفسو، ج
 
 

 المصادر و المراجع

ىػ( ، تحقيؽ عبد المنعـ عامر، ٕٕٛاالخبار الطواؿ ، تأليؼ ابي حنيفة احمد بف داود الدينوري ت) -
لتراث في الشعر العراقي أثر ا -ـ. ٜٜ٘ٔ، ٕمراجعة د. جماؿ الديف الشياؿ ، المكتبة الحيدرية، ط

الحديث، عمي حداد، دار الشؤوف الثقافية العامة وزارة الثقافة واالعبلـ، دار الحرية لمطباعة، 
 .ٜٙٛٔ، ٔبغداد،ط

 ـ.ٜٙٛٔ، ٚاألعبلـ ، خير الديف الزركمي، دار العمـ لممبلييف، بيروت، لبناف، ط -

د. عمي عشري زايد، دار الفكر العربي،  استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، -
 ـ.ٜٜٚٔالقاىرة، مصر،
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 ـ.ٕٚٓٓ، ٔبشر بف الحارث الحافي، عبدالحميـ محمود، دار المعارؼ، بيروت، لبناف،ط -

، ٔٔتاريخ األدب العربي )العصر الجاىمي( ، د. شوقي ضيؼ، دار المعارؼ، القاىرة، ط -
 ـ.ٜٓٙٔ

ىػ(، تحقيؽ نخبة مف العمماء االجبلء، مؤسسة ٖٓٔت)تاريخ االمـ والمموؾ، ابف جرير  -
 االعممي،بيروت،)د.ت(.

 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٔالتراث والتأريخ ، شوقي جبلؿ، سينا لمنشر، مصر، القاىرة،ط -

 ـ. ٕٕٓٓتوظيؼ التراث في الرواية العربية، محمد رياض وتار، منشورات أتحاد الكتاب،دمشؽ،  -

حمود عبد اهلل الجادر، دار الحكمة لمطباعةو النشر، جامعة دراسات نقدية في االدب العربي،د. م -
 ـ.ٜٜٓٔبغداد، 

 ديواف صفي الديف الحمي، دار صادر، بيروت،)د.ت(. -

 ـ.ٕٗٓٓالرمز الديني في الشعر الفمسطيني المعاصر، ناصر الوحيشي، دار طميعة، الجزائر، -

، ٔي، دار جيؿ، بيروت، لبناف ، طالرموز التراثية في الشعر العربي الحديث ، د. خالد الكرك -
 ـ.ٜٜٛٔ

 -ٖٚٙسير أعبلف النببلء، لئلماـ أبي عبداهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي) -
شرح ابف عقيؿ، قاضي القضاة بياء الديف عبداهلل - ـ.ٕٗٓٓىػ(، بيت األفكار الدولية، لبناف،  ٛٗٚ

 ـ.ٜٓٛٔ، ٕٓبف عقيؿ،دار التراث، القاىرة،ط

عقد الفريد، شياب الديف أحمد المعروؼ بابف عبد ربو األندلسي، تقديـ االستاذ خميؿ شرؼ الديف، ال -
 ـ.ٜٜٜٔمنشورات دار ومكتبة اليبلؿ،ط االخيرة، 

الكامؿ في التاريخ، أبف األثير، إعداد إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف،  -
 ـ.ٕٙٓٓ
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ف، السيد نجـ الديف الحسف العموي العمري، تحقيؽ أحمد الميدوي المجدي في أنساب الطالبي -
 ، )د.ت(.ٕالدامغاني، مكتب آية اهلل العظمى المرعشي ، قـ ، ط

مجمع االداب في معجـ األلقاب، كماؿ الديف ابو الفضؿ عبداهلل الرزاؽ بف احمد المعروؼ بابف  -
النشر وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسبلمي، قـ الفوطى الشيبانى، تحقيؽ محمد الكاظؾ، مؤسسة الطباعة و 

 ىػ .ٙٔٗٔ، ٔالمقدسة، ط

المجموع المفيؼ ) مختارات تراثية في األدب والفكر والحضارة(، القاضي أميف الدولة محمد بف ىبة  -
 ـ.ٕٓٔٓاهلل الحسيني األفطسي، تحقيؽ د. يحيى وىيب الجبوري، دار العرب اإلسبلمي، 

موروثة في الشعر االندلسي عصري الطوائؼ والمرابطيف ، د. حسيف مجيد المرجعيات الثقافية ال -
 ـ.ٕٗٔٓ، ٔرستـ الحصونة ، مؤسسة دار اإلسبلـ، ط

ىػ(، دار إحياء التراث ٕٙٙمعجـ البمداف، الشيخ شياب الديف ابي عبداهلل ياقوت الحموي ت) -
 ـ.ٜٜٚٔالعربي، بيروت، 

حتمفة نسبًا أو ديارًا، عاتؽ بف غيث الببلدي، دار النفاس، معجـ القبائؿ العربية المتفقة اسمًا الم -
 ـ.ٕٕٓٓ، ٔبيروت، لبناف،ط 

 ـ.ٜٕٓٓ، ٔمقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، طو باقر، شركة دار الوراؽ لمنشر المحدودة،ط -

ات منياج الكرامة، العبلمة الحمّي، تحقيؽ عبد الرحيـ مبارؾ، مطبعة اليادي، قـ، الناشر أنتشار  -
   تاسوعاء، مشيد،)د.ت(.

نشوة الطرب في تاريخ جاىؿ العرب، أبف سعيد األندلسي، تحقيؽ نصرت عبدالرحمف، مكتبة  -
 االقصى، عماف، االردف، )د.ت(.

 الرسائل الجامعية

التناص في شعر محمد القيسي، نداء عمي يوسؼ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  -
 ـ.ٕٕٔٓنابمس، فمسطيف، 
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سميح القاسـ دراسة نقدية في قصائد محذوفة، باسؿ محمد عمي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح  -
 ـ.ٕٕٔٓالوطنية، نابمس ، فمسطيف، 

 الدوريات

استدعاء المكاف التاريخي في شعر الخطراوي، خالد بف مرزوؽ الدعجاني، المجمة الدولية لآلداب  -
، مصر ، ٕاألكاديمية العربية لمعمـو األنسانية والتطبيقيو، عوالعمـو األنسانية و األجتماعية، الناشر 

 ـ.ٕٛٔٓ

اكتوبر  ٔ، ٔتوظيؼ التراث العربي في شعرنا المعاصر، عمي عشري زايد ، مجمة فصوؿ،ع -
 ـ.ٜٓٛٔ

 ـ.ٕٙٓٓ، ٕٔٓمكة وتجميات  المكاف في الشعر العربي ، وليد شموخ ، مجمة التراث العربي،ع  -

ابريؿ   ٔ، ٕالعراؽ، ع-ف إسماعيؿ، مجمة المورد يثقافة العربية ، د. عز الدولى لمالمكونات اال -
 ـ.ٜٓٛٔ

 


