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  بينامتنيت تاريخي در شعر محمد مهدي جواهري

  سودابه مظفّري
  كرج)-استاديار زبان و ادبيات عربي در دانشگاه خوارزمي (تهران

  
  

  چكيده
محمد مهدي جواهري از شاعران معاصر عراق در دوره اي آكنده از رويدادهاي گوناگون 

ي  ي زيسته و اغلب آنها را در اشعارش منعكس ساخته است، و به واسطهاجتماعي و مذهب-سياسي
خود نسبت به اين پيشامدها از شاعران معاصر خود ي  ديد مسئوالنه، روشنگرانه و اصالح طلبانه

كتاب تاريخي است كه مهمترين ي  متمايز گشته است؛ به همين سبب ديوان شعري وي به مثابه
را به ثبت رسانيده است و در اين  -درون مرزي و برون مرزي اعم از–رخدادهاي آن روزگار 

ي آن نيز گريزي زده است.  ها ميان از تاريخ گذشته غفلت نورزيده به برخي مكانها و شخصيت
خورد خواه از  مي بدين جهت با تورق ديوان جواهري، بينامتنيت تاريخي آشكارا در آن به چشم

  ي آن.ها ها يا شخصيتي رويدادها طريق اشاره و ذكر مكان
اين مقاله در راستاي بررسي چرايي و چگونگي بينامتنيت تاريخي در ديوان محمد مهدي 

  شود. مي توصيفي نگاشته –جواهري با تكيه بر روش تحليلي 
ي تاريخي، ها واژگان كليدي: محمد مهدي جواهري، بينامتنيت تاريخي، رخدادهاي تاريخي، مكان

  .ي تاريخيها شخصيت
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  .مقدمه1
زماني بسته به شرايط محيطي و زماني و مقتضيات آن، پديده اي نو ي  در هر بازه   

وجود گذاشته و به عنوان بارزترين ويزگي ي  انساني قدم به عرصهي  در ادبيات جامعه
شود؛ در عصر كنوني نيز  بينامتنيت از برجسته  مي ادبيات آن برهه از زندگي انساني شناخته

 ي ادبيات معاصر جهان به طور كلّي و ادبيات عربي به صورت خاص به شمارها بارزهترين 
رود كه در اين ميان شعر بيشتر از نثر از اين ويژگي تأثير پذيرفته و شاعران به اين  مي

نوظهور عنايت ويژه اي پيدا كرده اند؛ با نگاهي به ادبيات معاصر عربي و مقايسه ي  پديده
وضوح دريافت كه شعر معاصر عراقي بيش از ساير ممالك عربي به  اي گذرا ميتوان به

ادبي در اشعار شاعران عربي ي  بينامتنيت پرداخته است؛ و كثرت وجود اين پديده
و انواع آن برانگيخته  ها پژوهشگران و ناقدان ادبي را به مطالعه و بررسي اصل آن و ويژگي

يت تاريخي است كه در آن اديب به فراخواني ي بينامتنيت، بينامتنها است.از جمله گونه
مي پردازد. و از آنجا - اعم از حال يا گذشته -ي تاريخيها و مكان ها رخدادها يا شخصيت

زيست كه آكنده  مي زماني طوالنيي  كه شاعر معاصر عراقي محمد مهدي جواهري در بازه
عر بزرگ نيز با كنجكاوي سياسي ملّي و بين المللي بود و اين شا- از رخدادهاي اجتماعي

ي تاريخي نگريسته و از برجسته ترين آنها در ها و دقّت نظر به اين پيش آمدها يا شخصيت
اشعارش استفاده نموده است،  لذا اين مقاله درصدد است بينامتنيت تاريخي در خالل اشعار 

توصيفي به - اين شاعر معاصر عراقي را مورد بررسي قرار دهد و با تكيه بر منهج تحليلي
ي تاريخي در خالل ديوانش ها شاعر از رويدادها و شخصيتي  چرايي و چگونگي استفاده

بپردازد. شايان ذكر است از آنجا كه ديوان اين شاعر عراقي آكنده از يادآوري رخدادها، 
ي تاريخي است بنابراين به ناگزير از هر مورد تاريخي تنها به ها و مكان ها شخصيت

  از آن پرداخته شده است. ييها نمونه
  پژوهشي  .پيشينه2

و مقاالت بسياري در خصوص محمد مهدي جواهري و همچنين  ها كتاب   
بينامتنيت در شعر جواهري تنها معدود مقاالتي ي  بينامتنيت نوشته شده است، اما در باره
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هاء الدين ، نوشته جعفر ب"مفاهيم قرآنية في شعر الجواهري"نوشته شده است از جمله:
من "ي  همچنين مقاله "والّتناص في شعر الجواهري"دلشاد در فصلنامه آفاق الحضارة، و 

نوشته صالح عبدالعظيم الشّاعر در سايت عربي األلوكة؛  "صور الّتناص في شعر الجواهري
اما در خصوص بينامتنيت تاريخي در شعر جواهري تابه حال مقاله اي نوشته نشده است و 

ي ها و مكان ها نجا كه ديوان اين شاعر معاصر عراقي آكنده از رويدادها، شخصيتاز آ
بينامتنيت در ي  تاريخي است بنابراين درصدد برآمدم تا نگاهي هرچند گذرا بر اين گونه

  شعر جواهري داشته باشم. 
  نگاهي گذرا بر زندگي محمد مهدي جواهري.3

م. در شهر مقدس نجف چشم 1900در سال بنابر شواهد تاريخي، محمد مهدي       
بر جهان گشود، پدر وي عبدالحسين از پيشوايان و علماي فقه آن روزگار به شمار رفته و 
مادرش فاطمه دختر شيخ شريف آل كاشف الغطاء بود؛ محمد مهدي در خانواده اي ريشه 

حسن و كتاب جد بزرگوارش شيخ ي  دار در علم و ادب و فقه پرورش يافت كه به واسطه
موّثق ترين كتابهاي علم كالم و "از جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم"وي موسوم به

اصول پرآوازه شد.از همان اوان كودكي پدرش اهتمام ويژه اي به تربيت و پرورش علمي 
برد  مي وي داشته او را با خود به محضر علما و فقهاي بزرگ و محافل مناظره و بحث آنها

ر شش سالگي او را جهت فراگيري علوم مختلف از جمله صرف و نحو و بالغت چنانكه د
ي نهج ها سنگين مثل خطبهي  ها به اساتيد برجسته آن روزگار سپرد و او را به حفظ متن

و اشعار طوالني مانند قصائد متنبي وامي  ابوعلي قالي "األمالي"البالغه يا قطعه اي از 
گ در محيطي آكنده از محافل شعر و ادب پرورش يافته و داشت.از آنجا كه اين شاعر بزر

شعرسرايي در وي قوت ي  جست از كودكي قريحه مي خود نيز در اينگونه مجالس شركت
  گرفته و نخستين شعرش را در كودكي سرود.

اجتماعي رشد يافت اعم از -جواهري در جامعه اي آكنده از رويدادهاي سياسي    
و دخالت انگليس در سرنوشت ملّت آن و انقالب مردمي،چنانكه  عثماني بر عراقي  سيطره

م.همراه 1920انفجار شعري وي با اشتعال جنگ بين ملّت عراق و انگليس در سال "
جواهري كه از ابتدا تا انتهاي قرن كنوني ما زيست به دوران ") 13م: 2001اليحيي،.("شد
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از دو فرهنگ مخالف يكديگر سياسي وي  -كهن تر نيز منتسب است و الگوهاي فرهنگي
ي  تشكيل شده است، از يك جهت جواهري با سرآغاز جنبش قومي عربي در مرحله

وجود نهاد كه اين مرحله با جنبشي همراه شد كه ي  قانونگذاري عثماني  گام به عرصه
سران نجف براي بنيان نهادن موجوديت مستقلّ عراقي در برابر امپراطوري عثماني در آن 

ستند، و از طرف ديگر جواهري با انقالب عشرين و سخت ترين مراحل آن يعني شركت ج
نجف زيست كه در خالل آن با يكي از قهرمانان آن يعني محمد سعيد حبوبي ي  محاصره

)بدين گونه جواهري گاه خود در 157-156ه:صص2004جواهري،خيال،".(آشنا شد
ين رويدادها آشنا شده و از آنجا كه وي رخدادها زيسته است و گاه از دور با اي  بحبوحه

نيز  ها و كشورها و رخدادهاي آن ها سفرهاي متعددي را در زندگي تجربه كرد با ملّت
و  ها بيگانه نبود.و اين امور باعث شد كه اين شاعر عراقي نسبت به رويدادها و شخصيت

  بهره ببرد.ي تاريخي شناخت يافته و از آنها در خالل اشعارش به خوبي ها مكان
   بينامتنيت. 4

رود كه معادل  مي در ادبيات معاصر جهان پديده اي نوظهور به شمار "بينامتنيت"    
باشد و آن  مي " Intetextuality"بوده و اصطالح انگليسي أن  "التّناص"عربي آن 

 ي پيشين.ها است از: تشكيل متن جديدي از متن عبارت

متنيت بين پژوهشگران و ناقدان ادبي اختالف بيناي  در خصوص اصل و سرچشمه  
بينامتنيت را در نقد و ي  نظر وجود دارد،چنانكه بسياري از پژوهشگران معاصر عرب نشانه

انواع ادبي از قبيل سرقت ادبي، ي  ادبيات عربي قديم دنبال كرده اند و آن را ادامه يا تكمله
همانگونه كه محمد بنيس اشاره كرده به "دانند؛  مي معارضه،مناقضه،تضمين،اقتباس و تلميح

دريافته  ها اين كه شعر قديم عربي از زمان جاهليت پيوندهاي يك متن را با ساير متن
متن و ي  طلليه را شاهد آورده كه شكل سلطهي  است، و براي اين ادعاي خويش مقدمه

سازد و اين امر  مي منعكس را ها پيوند متون به هم و تداخل متني ميان آني  بازخواني اوليه
.( "گشايد مي افق گسترده اي را در راستاي ورود اشعار به فضاي متني به هم گره خورده

متن ي  رسد تعالي و رفعت مرتبه مي ) اما آنچه در اين پديده مهم به نظر5م:ص2010المبحوح،
نوني را با رسد كه متن ك مي ظهوري  نهان و آشكاري به منصهي  است كه از خالل رابطه
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ي متني ها متن توليد شده حاصل يك سري دگرگوني "دهد؛  مي ي پيشين پيوندها متن
متن جديد خود را ي  باشد كه در هم ذوب شده و در هم تنيده اند و نگارنده مي سابق

ي ناخودآگاهانه به ذهن او راه يافته و ها از راه ها پندارد حال آن كه اين متن مي صاحب آن
  )125،ص2م: 2000يوسف،.( "گردد مي در ذهن مؤلّف كامل با عملياتي
ي مختلف ناميده شده و ها اين اصطالح در نزد پژوهشگران و علماي نقد به نام   

هركدام بنابر برداشت ذهني كه از اين اصطالح دارند نامي خاص بر آن نهده اند، اما به طور 
ذهني مؤلّف باهم ي  ت كه در شبكهيي اسها تقاطع متن"كلّي ميتوان گفت كه اين پديده 

گرد كه خواننده  مي درآميخته و به گونه اي ناخودآگاهانه به صورت نهان و آشكارا كامل
يابد كه قادر به كشف معاني و مفاهيم ماوراي خطوط نوشتاري  مي اي آن را در

آن نيست بلكه چكيده و ي  ) محتواي متن كنوني ملك آفريننده4فريحي،التا:ص(".باشد
باشد، و با ايجاد پيوند با  مي ي پيشين است كه صاحب متن در آنها غايبها متني  افشره

 ) همان "(شود. مي ي سابق، تبادل و آميزش متني آفريدهها متن
شصت قرن بيستم ي  دوم دههي  ادبي به نيمهي  اصطالح كنوني اين پديدهي  ريشه   

به آن پرداخت  "زباني  فلسفه"كتاب بازمي گردد كه دانشمند روسي ميخائيل باختين در 
در جهت  ها آگاهي بر حقيقت تأثير و تأّثرپذيري ميان متن"آنجا كه در تعريف آن گويد:

-184م:صص1990بنّيس،("ي پيشينها يا اجزايي از متن ها از متن ها فراخواني يا تقليد آن
ور مفهوم م. به صورت فعال در تبل1975-1895ميخاييل باختين ") بدين ترتيب 185

ي ايدئولوژي حاكم بر اين مفهوم و فراخواني ها بينامتنيت مشاركت جست و عليرغم ريشه
شصت قرن بيستم به بار ي  يش در آغاز دههها ، تالشها آن به ماركسيسم در خالل نوشته

اما  )اين درحالي است كه محور بحث باختين بر گفتگوگرايي بود،4فريحي،التا: ص("نشست.
فرانسوي و دانش  - حي بينامتنيت به شكل كنوني به همت پژوهشگر بلغاريمفهوم اصطال

نضج رسيد كه آن را اينگونه تعريف ي  باختين يعني ژوليا(يوليا) كريستوا به مرحلهي  آموخته
.( "ستها و اقتباس ها ي                     تضمينها آن تابلويي متشّكل از پاره "كرده است 

م. در مقاله 1966بينامتنيت را نخستين بار در سالي  )كريستوا واژه71م:ص1991كريستيفيا،
) و بدين ترتيب 126ه.ش:1390نامور مطلق،استفاده كرد.("كلمه،گفتگو، رمان"اي با عنوان
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) البّته 25ه.ش:ص1392آلن،شود.( مي معموال اعتبار ابداع بينامتنيت نصيب ژوليا كريستوا"
) وجود داشت و او با استفاده از اين Interetextuelپيش از كريستوا صفت بينامتني(

)  126ه.ش:1390نامور مطلق،) را وضع كرد.(Interetextualiteصفت، اصطالح بينامتنيت(
آفرينند،بلكه اين  نمي مؤّلفان متون خود را به ياري اذهان اصيل خويش "وي معتقد است كه

  )58ه.ش: 1392.( آلن،"كنند مي متون را با استفاده از متون از پيش موجود تدوين
  بينامتنيت تاريخي در شعر جواهري.5

ي مختلف بينامتنيت شايع در شعر معاصر ، بينامتنيت تاريخي ها از جمله گونه   
ي برگزيده و ها بينامتنيتي كه از درهم تنيدگي متن "است كه در تعريف آن آمده است

ابداعي شاعر متناسب و ي  تجربه تاريخي با متن اصلي سرچشمه يافته و باي  برجسته
  )29م:ص1993الزّعبي،.( "بخشد مي باشد و اثر ادبي را ارزش و رفعت مي هماهنگ

ي ها در تعريف كّلي بينامتنيت، درهم تنيدگي و امتزاج متن حاضر با متن    
ي نوشتاري معاصر و پيشين ها ي ديگر هم متنها منظور از متن "ديگرتعريف شده است 

جامعه و تاريخ مربوط به نوشتار، زيرا باختين جامعه و تاريخ را نيز همچون است و هم 
نوشت و به همين دليل، ارتباطي ميان  مي ها و با آن ها پنداشت كه نويسنده  در آن مي متن

  )131ه.ش:1390نامور مطلق،.("شد مي متن نويسنده و جامعه و تاريخ روزگار او برقرار
عر آنچنان روبه فزوني نهاده است كه داللت اصلي بكارگيري رموز تاريخي در ش 

كند، چنان آن رموز را  مي آن متفاوت از آن ميشود كه شاعر در شعرش بر آن سايه افكني
يش مخاطب را ها كند كه با مدلول مي دگرگون ساخته و شعرش را به دنيايي جديد تبديل

  )183م:ص2007أبوشرار،سازد. ( مي مسحور خويش
ريخ و الهام گيري از دستاوردهاي داللي آن در متن شعري، درهم فراخواني تا   

رهنمودها ي  آفريند به گونه اي كه زمان گذشته با همه مي آميختگي و تداخل حركت زماني
حال تخليه كرده و ي  تازگي لحظهي  و رويدادهايش را در زمان حاضر با همه ها و خيزش

 ل به گذشته اشارهبه همراهي تاريخي تشبيه شده كه با زمان حا
  )155م:ص2012إسماعيل،كند.( مي

 ي زماني و مكاني مشخصي تشكيلها متن تاريخي معموال از رويدادهايي در بازه   
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 زنند و همين امر آن را اهميت و ارزش مي را رقم ها شود كه عناصر انساني سرنوشت آن مي
ايان شود تعبيري از وجود بخشد و هر عنصر از اين عناصر تاريخي در هر متن شعري نم مي

باشد كه مفهوم بينامتنيت تاريخي را فرامي خواند.(  مي متن تاريخي درون مايه اش
  )183م:ص2007أبوشرار،

  كند: مي بينامتنيت تاريخي به سه شكل در شعر جواهري خودنمايي    
  ي تاريخيها أ/ فراخواني شخصيت

  ب/ فراخواني رويدادهاي تاريخي
  ي تاريخيها انج/ فراخواني مك

  ي تاريخي در شعر جواهريها فراخواني شخصيت. 5أ/
زماني زندگي جواهري آكنده از رخدادهاي اجتماعي و ي  از آنجا كه بازه   

بوده و در اين ميان آنان كه نقش  ها عامل اصلي آن ها باشد كه انسان مي سياسي مهم
ا جواهري براي نشان دادن شوند،لذ مي هدايت و پيشرو دارند به عنوان شخصيت مطرح

ي رويدادهاي زمان خويش و بازسازي آنها در ذهن مخاطب، برخي از ها نقش شخصيت
  ي تاريخي را در شعرش فرامي خواند.ها شخصيت

جواهري براي بيان اندوه خويش از تجاوز بيدادگران و بيگانگان بر خاك     
ي  در منطقه 1*"منَاذره"اجرايتاريخ مراجعه كرده و به بازخواني مي  وطنش به خاطره

گويد همان گونه كه اين منطقه اندوه  اين قبيله را برمي انگيخت  مي پردازد و مي "حيره"
پادشاه  2*"نعمان ابوقابوس "گردد؛ و پس از آن به  مي امروز باعث آشفتگي و غم من

سرآمدي و عليرغم  3*"ذبيانيي  نابغه"حيره اشاره كرده كه بر شاعران برجسته اي مانند
نبوغ در سخن سرايي و مدح وي خشم گرفت، و نگران است كه اشعار و سخنان و وضعيت 

  گويد: مي را شاد و خشنود نگرداند "ابوقابوس"ظاهري وي 
   D ���� 2- 2M!b B�"  2f��P(F�"   B�a� 2:�                    D=,8- DK Y B��-  2	
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  )1،211م،1973جواهري،(
 و پس از آن از وضعيت موجود كشورش نزد ابوقابوس شكايت كرده خطاب به وي

  گويد: مي
 �� 3B)�-" Bcm�B," OT��=D- ����b�� 2	
!��  2�!� 3 B���!gJ                  Z 2V�}5 2©!9 O 2' 

 �� 0N B��  q �-����� D� Z 2V�5 ��J , L %!� 2�                  L O���    2�-��� ������ 0c5  [2�= 2&�J 
  )212همان،(

و  4*"منّخل يشكري"يعني "ابوقابوس "و سرانجام به دو شاعر معروف دربار
كند كه با اين وضعيت حاكم بر كشور، اگر امكان  مي اشاره كرده ادعا "نابغه ذبياني"

 خود راي  "داليه "و  "رائيه "بازگشت اين شاعران بزرگ وجود داشت هرگز قصيده ي
  سرودند؛گويد: نمي

��J n �  �`^-  �!�  L ��^�v �                L ��W( 2 O������f� 2|���� l��5 ��� 
         0c� 
�" �)��v"  �"O 0"�f�" ��) n � p Q��D-  �Q�` �2f , ~��v                 �� 2̀   )همان()�

معتدل ي  محمد مهدي جواهري چند سفر به ايران داشت كه در هر سفر آب و هوا   
ساخت ولي در عين حال اظهار اشتياق  مي و طبيعت زيبا و فريباي ايران او را مسحور خود

كرد چنان كه در يكي از اين سفرها پس از ابراز شوق به وطنش،  مي وان به وطن خويشفرا
داند زيرا آنجا را وطن عشّاق واقعي و پاكيزه خوي و پاك  مي ترك ايران را نيز دشوار

باشند كه پس از فراق در زندگي،  مي آني  نمونه "فرهاد و شيرين "داند كه  مي دامني
خسرو  "همسر پادشاه ايران "شيرين"وصال هم رسانيد،  را به ها سرانجام مرگ آن

از كارمندان دربار اين پادشاه، كه سرانجام با عشق شديد و  "فرهاد"بود و  "انوشيروان
  سپارد:  مي پاكش نسبت به شيرين جان

���!+ 2���  o0� 2N  �  BOKa�   H��2J��                  p [DW
��2#= B�   [ D�  BX(�J  �r���0� 2? B[ 
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c
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  )270همان،(
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م نداشته و با وجود اقتـدار  و در ادامه براي تأكيد بر اين كه هيچ كس در اين دنيا دوا
اموال و مايملك خود را رها كرده و به ديـار  ي  و عظمت در زندگي، اما سرانجام انسان همه

در زمـان ساسـانيان را مثـال     "خسرو انوشيروان "شتابد پادشاه مقتدر ايران باستان مي باقي
  گويد: مي آورده

 n 2� 25"  > 2�9"                o B)�����`5 n  �      Bc
1 B?   � L   ��DG   � Bb��  Z2!0� BN 
c
� D'  D l��0����D�2���-  �����b# 2;25  �                 ����J 2�2;     L /� D'   ���b!J  Z242�   همان)('2

خسرو  "عشق پاك را ديده و در وجود  "فرهاد و شيرين "جواهري در وجود 
ده بيان كند كه تمام اين حب و قدرت و عظمت، و قصد دارد با اين قصي "انوشيروان

عرَض و گذرا بوده و سرانجام همه به  ها و آثار بجامانده از آن ها ، و ضعف و قوتها بغض
 مانند. مي شود، درحالي كه دنيا و طبيعت زيبا همچنان پابرجا مي مرگ منتهي

در همين قصيده،شاعر پس از اظهار اشتياق نسبت به وطنش و دعاي بارش    
 لهي بر آن و رفع خواري و ستم از آن، بيداد ستمگران را در كشورش عراق يادآوررحمت ا

شود و با اشاره به مناطق و شهرهاي مختلف آن، قصد دارد متجاوزان و ستمگران را از  مي
 ي سر به فلك كشيده اي را يادآورها خواب غفلت بيدار سازد بنابراين  قصرها و ساختمان

آنها به صورت ميراثي محو شده تنها ي  ر آنجا ساخته ولي همهشود كه خلفاي پيشين د مي
مستنصر، مستعين،هارون  "نامي از آنها باقي مانده است،و با نام بردن از خلفاي عباسي مثل

  تاريخ را فراخوانده،مي گويد: "و امين
  �����d 0=�D�                   �K 2�����j!7   :#0��   B(� 0������    orK" �2#= B�L D®"   �5" /�2#= B�" 

 _��B�2!D�                   ��T����� q ��(@   B_D�1B;  �������bI� B9" �K Bc�("  D Y�2!�  �" /�a�" 
  )271همان،(

ي ها ي تاريخي در شعرش را به شخصيتها جواهري فراخواني شخصيت     
دبي و علمي نيز ي اها سياسي منحصر نكرده بلكه گاه گاهي در قصايدش به شخصيت

شوقي "كند.در قصيده ي مي ي مختلف در شعرش احضارها سرمي زند و آنها را به مناسبت
شوم ظلم پذيري و سكوت، يا چاپلوسي در اشعار برخي ي  سايهي  وي از گستره "و حافظ

 شاعران سخن رانده واز اين عامالن بدبختي و شرم نزد دو شاعر معروف معاصرش شكوه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

  مق-1393، پاييز همايش ملي بينامتنيت (التناص)، 5براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  876 

  كند: مي
 IO`5 �  p R�-  :�������!� 0��  D 0� 2�   :��  L��5                o D������-  [� :2# 24�� 23 2�2; �� 
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  )303همان،(
مـورد كسـاني كـه در    كند براي صـدور حكـم در    مي شاعر اين دو شاعر را دعوت

شاعري به خيانت پرداخته ويا در راه به ذلّت كشانيدن وطن گام برداشـته و يـا بـه    ي  جامه
  يازند. مي سرقت اشعار ديگران دست

ي ديني را در شعرش فرامي خواند و براي ها همانگونه كه گاه نيز شخصيت    
نمايد؛ چنان كه در  مي دهبه خوبي استفا ها تثبيت و تأييد مدعاي خويش از اين شخصيت

از پيشگامان مبارزان وطني در رأس - قصيده اي كه به مناسبت وفات شيخ طاهر فرج اهللا
 سروده است و با تشبيهاتي زيبا به مدح آن مرحوم پرداخته است و - حالّفي  قبيله
  گويد: مي

 BX�0���  H���I� D� B;                  ,L �dT�� B Q�
`a�  � ,  Y 2U�, 0c89  w BV I=��  [�  �!� I=�� 
��` :J c�9
�" l
��W"                   �
�2� 2W�2f" l
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  )309همان،(
 متوفّي را تيره و ابري توصيف كرده و بياني  جواهري آسمان روز تشييع جنازه

كنند، سپس  مي دارد كه گويي مردم نعش مرحوم را براي طلب بارش باران از ابرها حمل مي
-ي تاريخيها از شخصيت"طالوت"براي تبيين جايگاه و منزلت واالي متوفّي، شخصيت

اوال در مسير حركت به طرف دشمنان دچار تشنگي  "ديني را در شعرش فرامي خواند كه
را از نوشيدن آب رود سرراهشان منع كرد و اكنون خودش  ها آ ن "طالوت"شديد شدند و 

پس از "طالوت"كنند، ثانيا  مي فع تشنگي مردمي كه او را همراهيواسطه اي است براي ر
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و شكست آنها، تابوت يا صندوق مقدس  "جالوت"مبارزه با بني اسراييل به فرماندهي
رون را از آنها بازپس گرفت و بدين ترتيب آرامش و طمأنينه ها يادگار حضرت موسي(ع) و

كند كه اگر  مي )شاعر بيان289-288:1ه،ج1427الزّمخشري،.("را به سپاهيان خود هديه كرد
براي آرامش و امنيت نيازي به آن تابوت  ها بود آن "طالوت"شيخ مرحوم در ميان لشكر

  تسلّي و تسكين افرادش بود.ي  چوبين نداشتند زيرا وجود آن شيخ خود مايه
ادبي را در اشعارش، در احضار  -ي تاريخيها ديگر فراخواني جواهري شخصيت   

إلي روح العالّمة "شود؛وي در قصيده ي مي نمودار "حكيم عمر خيام"عر نامدار ايرانيشا
و در تبيين عدم يكنواختي حالت روزگار و قدرت بالمنازع آن در برابر انسان،  "الجواهري

 از اين شاعر ايراني نام برده و بيت شعري از او را به عنوان شاهد مدعاي خويش ذكر كرده
  گويد: مي

 2� 2;  [�  BZ� 0U" ����� 2d B�"   �d�  :,������ :J  �d\?  �9  �                 H 2�
G 
( 2
 I1��9   H-   �������g2,   �   � B�2,                 ��I�9    �?����= 2�  �, 2�K2)  >   )347همان،(5)2

را بـه   هـا  نمـايش تشـبيه كـرده و انسـان    ي  حكيم عمر خيام روزگار را بـه صـحنه  
گذرنـد؛ و بـدين ترتيـب     مـي  يي كه بر اين صحنه آمـده و سـريع از آن  ها يا سايه بازيگران

  روزگار پايا را مقتدر و انسان گذرا را در مقابل آن ضعيف معرّفي نموده است.
ي تاريخي كه جواهري در ديوانش به آن عنايت داشته و در ها از جمله شخصيت   

فرزند ابراهيم موصلي و از موسيقي  موصلي است. وي "اسحاق"اشعارش از او نام برده
م.ق در شهر ري چشم به دنيا گشود. اين موسيقي دان در 155دانان اصيل ايراني بود كه در 

موسيقي ايراني در ممالك اسالمي و عربي تأثير ي  نواختن عود بي همتا بوده  و در اشاعه
و غزليات  ها چشمگيري داشت چنان كه وي نخستين شاعر به زبان عربي است كه ترانه

لطيف در معاشقه با زنان را به درجه كمال رسانيد. اين موسيقي دان ايراني در دربار خلفاي 
ه.ق 235عباسي(رشيد، امين، مأمون، معتصم، واثق و متوّكل) همنشين بود.وي  در 

  درگذشت.
ي  جواهري براي تبيين طبيعت زيباي ايران و در راستاي به تصوير كشيدن چهچهه

و  "اسحاق"پرندگان و آواز بي نظير بلبالن بر شاخسار درختان در طبيعت ايران،  دلنشين
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  گويد: مي عود او را در بيت شعري اش فراخوانده
  ��������� 2g��  )
� 0O\-  �                    L P��,  O-��������  [1�  0O9  :J"  R�V'@"* 

  )360همان،
به  "سعد زغلول "شاعر معاصر مصري در رثاي "علي سعد "جواهري در قصيده   

اهرام  "و نماد تمدن و اقتدار مصر يعني "بني كنانة"فراخواني تاريخ مصر و شكوه قبيله ي
  گويد: مي گردد و مي ي دشمنان به مصر را يادآورها پرداخته و دست يازي "ثالثه

D O  ُقم  و  2'  �                s9� 0̂ ��   _� jß��  2��5   � Dd2#��" 2 �,��\��"  D 3�#J 2 l�� ©!9 
 D O 2'  �"  2�,��\��" D 3�� 2� 2J  q �����!� D Y 2db 2' 2 0O2#'�  �                q P 0�� D Y2-�}5 [ 2� 

                 p ���gD� D 3������ 2-  �G  �  2®�   2	��K5" Bc
��J" 3��2-   2/?  D )�;�a� �F 
  )419همان،ِ(

  
و شرايط حاكم بر كشور و بيداد ستمگران و سكوت و ظلم جواهري از اوضاع      

زمان ي  جامعهي  كند، و همواره خود را تافته اي جدا از بافته مي پذيري مردم بسيار شكايت
 ها كند به ويژگي مي بود؛ از جمله اشاره مي داند كه بايد در زمان و مكان ديگري مي خويش

أيها "داند و در قصيده  مي و هماهنگ با آنانو روحيات اديبان پيشين، و خود را همنوا 
 گويد: مي خطاب به شاعران گذشته "المتمرّدون
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  )439همان،(
ي  از آنجا كه شاعر عباسي بّشاربن برد نيز روحيه اي متمرّد و مخالف با جامعه
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رد جواهري اين روحيه را در ك مي خويش داشت و با كراهت با مردم زمان خود برخورد
نئ اندلسي را ها داند؛ از جانب ديگر ابن مي كنار حكمت بّشار ستوده و خود را به او نزديك

كه او را پيرو مذهب  -كند كه به دليل عقيده و مسلك خاصش مي در شعرش احضار
شاعر از زادگاهش طرد شد و  -اسماعيليه دانسته و برخي نيز وي را به زندقه متهم كردند

  داند. مي در اين امر نيز خود را به اين شاعر نزديك و همانند
-ي سياسيها جواهري داراي ذاتي سركش و سازش ناپذير بود و در بحران   

اجتماعي سخت برآشفته بي محابا و آشكارا اعتراض خود را در قالب اشعاري تأثيربرانگيز 
 ي تاريخيها احضار شخصيتداشت و گاه براي ابراز خشمش به  مي و كوبنده اظهار

براي نشان دادن اوج اعتراض و واكنشش در  "المحرّقة "پرداخت، چنان كه در قصيده مي
آتشين ي  را از تاريخ به امانت گرفته و به خطبه "زياد"برابراوضاع بحراني جامعه شخصيت 

  گويد: مي اشاره نموده است "البترا "وي معروف به 
  ��  w 2��25 :#�  BZ� B9 ������ 2§  q �JF�G   D l���!-a�   2�G j�2 B�                O 2Å(25 �K 0��� : 

 c8U9" p )��v" �u2���  H2���#�+ BN  ��G  :0#?  2��
 B�  �                 o B(����} 2» 2�?5 2/? 
  )2،86همان،(

الزم به يادآوري است كه مغيره زياد بن أبيه به سبب هوش و درايتش از زمان 
و شهرهاي متعددي گماشته شد و در زمان معاويه  ها فت عمربن خطاب به واليت ايالتخال

به واليت بصره منصوب شد كه در آن روزگار مركز مخالفان حكومت وقت بود و زياد 
بر منبر رفته و خطبه اش را ايراد كرد و از آنجا كه اين  ها اعتراضي  براي فرونشاندن شعله

  معروف شد. "البتراء "وند شروع نشد به خطبه با حمد و ستايش خدا
أحمد  "در مجلس سوگواري شاعر معروف معاصر مصر، جواهري قصيده ي   

را خواند كه در آن ضمن اظهار اندوه خويش از مرگ اين شاعر زبردست، به  "شوقي 
ديوان وي پرداخته كه مشتمل است بر انواع بديع شعر، كه گاه از لطافت و شادابي برخوردار 

ي آتش از آن سرمي كشد، و آنجنان تصاوير زنده اي را در قالب ها وده و زماني نيز شعلهب
 آن را به تصوير كشيده است، "رفاييل"شعر رسم كرده كه گويي نّقاش بزرگ ايتاليايي 

  گويد: مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

  مق-1393، پاييز همايش ملي بينامتنيت (التناص)، 5براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  880 
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 I1��  > 2�?@  DH!��� j4 2\-  o�=9                 �G 
 D B&u2#=Bf�   �b��D�= B?  [�  B© jU 2\2;                 H0!����2W   :J  2 �����!�0+��   B 0�)،138همان(  

و بــدين گونــه شخصــيت ايــن تصــويرگر معاصــر ايتاليــايي را بــراي تبيــين قــوت 
ي  نمايد؛ و در ادامه همـين ابيـات، بـه حادثـه     مي تصويرسازي در شعر احمد شوقي احضار

كند كه زماني  مي اشاره "توت عنخ آمون "مصر به نامي  مرقد يكي از فراعنه تاريخي كشف
فرمانروايي اش درهم پيچيـده شـده و روزگـاري آرامگـاهش بـه دسـت آينـدگان كشـف         

  گويد: مي وجسدش از قبر بيرون آورده شد،
  �"  Bc
��J"  �                    HB���\� B�  >
2+��  F@"  Bc
��J"   F@  ���� :J  D¡2#�   )همان(�2
شود و اين خود دليل قاطعي  مي درديوان جواهري شعر طبيعت به وفور يافت    

است بر اشتياق و رغبت شاعر به طبيعت بكر و فريبا  كه از دورويي و نقاب ريا به دور 
م. كه شاعر در دانشسراي روستاي رستميه به تدريس مشغول بود 1933است. در سال 

عت زيبا و دل انگيز آن ناحيه شده بود كه در ضمن توصيف اين روستا طبيي  آنچنان شيفته
كشد گويي سبزه زار آن ناحيه، به وي وحي  مي در قصيده اي، حالت خود را به تصوير

ماشيني مالل آور،شاعر ي  فرستاده و در آن فضاي پاك و به دور از هياهوي زندگي روزمره
 يند كه به خدا نزديك شده و با او به گفتگوب مي "طور"بر كوه "موسي بن عمران "خود را

نشيند؛ و بدين وسيله شخصيت واالي كليم اهللا(ع) رادر شعرش برمي انگيزد تا اوج شعف  مي
  گويد: مي خويش و روح پروري طبيعت و نزديكي به خداي خويش را به مخاطب القا كند؛

                   :� BV4�2; B ßB�� B »��Bf�  �  :�0,89 ,l�!?
Bf�-" c��d� B [-@" (
0+�� :�� 
  )189همان،(

  
  فراخواني رويدادهاي تاريخي در شعر جواهري. 5ب/
برخي بر اين عقيده اند كه ديوان جواهري تاريخ گونه ايست كه رخدادهاي      

كشد.بنابراين رويدادهاي رسم شده در  مي گذشته و زمان معاصر خود را به خوبي به تصوير
شود و هم زمان معاصر وي؛ چنان  مي تاريخي  ري هم شامل رويدادهاي گذشتهاشعار جواه
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كه هم رخدادهاي وطني شاعر را دربرمي گيرد و هم رويدادهاي ساير كشورها را، كه اين 
  امر بيانگر ديد فراوطني شاعر است.

 يي از بينامتنيت رويدادهاي تاريخي وطني در شعر جواهريها نمونه -

جواهري به روشني اوضاع اجتماعي و سياسي بغداد  "ا المتمرّدونأيه "در قصيده   
آن، از فقدان آزادي انديشه زبان ي  كند و با اشاره به گذشته مي را در زمان خويش توصيف
كند چنان كه در گذشته انديشمندان و كارداناني قرباني ناداني  مي به گاليه گشوده است بيان

ش شده اند در عصر حاضر نيز اختناق و بيداد فراگير خويي  و كينه توزي حاكم بر جامعه
خالفت ي  ي مردم در راه مقاصد جماعتي اندك در رنج و عذابند؛ وي دورهها شده و توده

را در شعرش احضار  -بشّاربن برد- بني عباس در بغداد و شاعر معترض نام آور آن زمان
  گويد: مي كرده

 0�@  �\����4�� 2 � j�� B?  ��� BU� 2;�J ��-               �")��g-"  )�4} �  ��\, :��� 
)�� D�  � p [T�7 p Ob` 2 �����0!V 2�               p wK�F  � 0�8-  B(������ 0U- c�9 mJ 

:JD 	
!�� :�@")��g-")�?ª  D O`a   p ynª   Bw�r�;  �             p�?�Î B�� 2N 
  )1،440همان،(

جواهري در روزگار خويش از آن رنج برده و از جمله رويدادهاي اجتماعي كه     
عراقي است محروم ساختن ي  كند و خواهان رفع آن از جامعه مي از عامالن آن بسيار انتقاد

خواهد كه به افتتاح  مي دختران و زنان از آموزش و تعليم است، بنابراين از مسئولين وقت
  گويد: مي دخترانه همت گمارند، در اين بارهي  مدرسه
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كند  مي جواهري در اين ابيات هم تفاوت بين جهان شرق و غرب آن زمان را مجسم
پندارند حال آن كه در مغرب زمين زنان به درجه  مي كه در مشرق زمين، وجود زن را عار

كنند،  مي تّي بر مجالس پارلماني نيز رياستاي از رفعت و اهميت اجتماعي رسيده اند كه ح
اروپايي، زنان ي  و از جانب ديگر عليرغم اشتغال زنان در مناصب مهم و حساس در جامعه

عراقي حتّي از كسب علم و آموزش خواندن و نوشتن اوليه هم بي بهره اند.و بدين ترتيب 
ي و غربي آن روزگار را در ميان زنان شرقي  زنان عراقي و همچنين فاصلهي  تاريخ جامعه

 كشد. مي اشعارش به خوبي به تصوير

 يي از بينامتنيت رويدادهاي فراوطني در شعر جواهريها نمونه -

از جمله مهم ترين رخدادهاي تاريخ جهان اسالم كه جـواهري در ديـوانش   
سـت كـه    "عاشورا"آن را به نظم درآورده و با بياني زيبا به تصوير كشيده واقعه ي

يده اي با همين نام گنجانيده و از واليت شوم يزيـد، آغـاز حركـت كـاروان     در قص
 اهل بيت پيامبر به سوي نينوا بـه رهبـري امـام حسـين(ع) و زبيريـون و عبيـداهللا      

  گويد: مي
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م.در سوريه انقالب دروز بر عليه استعمار فرانسه روي داد كه 1926در سال 
في الّثورة  "سياسي در سوريه، قصيده-جواهري متأثّر از اين رويداد مهم اجتماعي

  كند: مي را سروده اوضاع آن زمان سوريه را اين گونه توصيف "السورية
�  I	25  L � 0�(
'|���������T hr��         : 2� ���������� 2�                    ZV�}5   � D�� jß� 
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گويد كه اين كشور كه  مي جواهري درباره رخداد آن روزگار سوريه سخن
ي ها انان شجاع و دالور بسياري را در دامان خود پرورانده اكنون جوالنگاه گرگجو

 استعمارگر شده  وهمچون پرنده اي، سگان بيدادگر و متجاوز، آن را دست به دست
  گردانند و هر از گاهي يكي از كشورهاي استعمارگر بر آن سيطره دارد. مي

الگر صهيونيست بسيار جواهري از اشغال فلسطين به دست نيروهاي اشغ   
منفعل شده و در اشعار بسياري از اين رويداد جانكاه تاريخ مسلمانان سخن رانده و 
صهيونيست اشغالگر را محكوم نموده است، از جمله قصايد وي در اين خصوص، از 

ي  مي توان نام برد كه  شاعر آن را يادآور زخم التيام نيافته"فلسطين الدامية "قصيده
  گويد: مي دست استعمارگران بيدادگر دانستهاندلس به 

��282#�� ��  D cðD� p ���,8- q �?� B̀                       q P� 09 2r B� p /+=�J B ��� B̀  Z 2��J 
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  )473همان،(
داند زماني كه  مي اهري غم و اندوه قديم را غير قابل فراموشيو بدين گونه جو

كند كه  مي كند و ادعا مي غم و اندوهي مشابه در روزگار آينده، آن را در اذهان احيا
شود بلكه اين تجاوز و اشغالگري به  نمي مسأله اشغال متجاوزان به فلسطين منحصر

ه گونه اي كه هيچ اثري از اين ي اسالمي نيز سرايت خواهد كرد بها ساير سرزمين
  كشورها باقي نخواهد ماند:
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 )473همان،*

  ي تاريخي در شعر جواهريها .فراخواني مكان5ج.
از آنجا كه جواهري شخصيتي بود كه سكون و ثبات در يك جا را برنمي تافت و    

يي بود كه برايش ها مكاني  و مشاهده ها همواره در جستجوي حقايق و در پي يافتن تازه
كند و به  مي ار خودنماييمكاني بسيي  جذابيت و تازگي داشت، بنابراين در اشعارش وجهه
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ي متعدد استفاده كرده است كه هر يك از اين ها اعتبارات مختلف در اشعارش از نام مكان
  يادآور وجهه اي تاريخي است. ها مكان

مردم عراق ي  عده اي اندك بر تودهي  جواهري از غلبه "النّجوي "در قصيده    
را از  ها پروراند كه مّلت مي ا در سركند و آرزوي جنبشي و حركتي انقالبي ر مي گاليه

 "را به حركت آورد، و از آنجا كه حضرت موسي در ها خواب غفلت بيدار ساخته و آن
نور واقعي زندگي و حيات خود را يافته و بر اساس آن به رسالت عظيم خود  "طور سينا

ني و جان قيام كرد بنابراين جواهري در اين شعرش، اين مكان تاريخي را براي بازآفري
  گويد: مي راكد و بي روح فرامي خواند و خطاب به آني  بخشي به جامعه

 �,��T�0t��   2P^bj���  B 3 D(�B�  ��J               |
B� 0U��   B<t#=2;    £P 0̂ DK   n5 
�� R 0¡�� :��B �!�B;               �!�\��    ��� B7  [ D� q �=2� 2G  n5"��!' 2(
W"*،1،225همان(  

ي فكري جواهري، عقب ماندگي شرق علي رغم ها يكي از مهم ترين دغدغه   
بيگانگان و استعمارگران بر آن است، ي  درخشان و تمدن كهن آن و سيطرهي  پيشينه

كند و از  مي عزّت آفرين و صلح طلبي آن يادآوريي  بنابراين همواره شرق را به گذشته
دهد و براي تبيين بيشتر اين امر از  مي ر آن هشداربيگانگان تازه به دوران رسيده بي  غلبه

في ذكري  "كند؛ چنان كه در قصيده مي تاريخ يادي  ممالك اسالمي و شرقي گذشته
  گويد: مي برد و مي نام "عمورية، قرطبة و إشبيل"يها از سرزمين "الخالصي

� :�@ 2<+2#=2� c5              [D� 2� � 5 	� 0=�� 2�b� ��  BR�  ���
'( 	� 0=� 
�
 B?BF  � L  �0 2§  L l��D;   � Bb2� 2J              �B 2A
! BN 2 c�� Dd�2#=Bf� » D�B� c@ 

 2��2; �5" 2(
d�"  2��B; �              �� �
�2J 2) ���"  2�� 2W�BG" n �"O!�7@" 
 B! BND (
� I1�� D ��t�8- l 2� 2� �             L[T�4 2'  (
 BVB���  D o��78-  l�2 2��
  )337همان،(

نبرد عموريه از مهم ترين نبردهاي  جهان اسالم و اروپاست كه در زمان خالفت 
ه. رخ داد. عموريه از مهم ترين شهرهاي بيزانس در 223المعتصم باهللا عباسي در سال 

سال حكمراني خاندان  48رفت كه پس از  مي آسياي صغير( آناتول كنوني) به شمار
سالم به فرماندهي افشين از دالورترين فرماندهان ارتش خليفه عموريه بر آنجا، سپاه ا
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روز محاصره، اين شهر به دست  11عباسي بر آنجا يورش برده و سرانجام  پس از 
  مسلمانان فتح شد.

روند. وقوع  مي قرطبه و اشبيليه از شهرهاي اندلس ( اسپانياي كنوني) به شمار
اموي يعني هشام دوم و جانشينان منصور پرده ي  جنگ داخلي ميان نوادگان واپسين خليفه

دار، در قرطبه، كه به فتنه اندلس معروف شد، به فروپاشيدگي خالفت قرطبه و تجزيه آن به 
چند قسم و ملوك الطوايفي انجاميد؛ اشبيليه نيز مركز اندلس محسوب شده و در جنوب 

 "حكمراني كرده و به ناماسپانياي كنوني واقع بود كه در قرون وسطي مسلمانان بر آنجا 
ه.فتح 94شد.مسلمانان اين شهر را پس از يك ماه محاصره در سال  مي نيز شناخته "حمص

كرده و از آن تاريخ حكومت مسلمانان بر آن آغاز گرديد.در اواسط قرن نهم ميالدي 
عبدالرّحمان دوم از خلفاي اموي  دستور ساخت ناو دريايي و نيز بناي اسلحه خانه را در 

  اين شهر صادر كرد.
درخشان و برتري جهان شرق و ي  جواهري با ذكر نام اين شهرها اقتدار و پيشينه   

كند تا خون شرف و  مي به ويژه مسلمانان بر اروپاييان را به اهالي مشرق زمين يادآوري
 غيرت را در رگهاي آنان جاري سازد.

و نفاق بر اقتدار و شكوه و در جايي ديگر نيز براي اشاره به تأثير منفي تفرقه 
  گويد: مي را يادآور شده و "اندلس "مسلمانان و همچنين انحطاط آنها ،

�-" p ���,5"   BR�40��� � B� BF�"0#��  mD�  > 2
 2K                 L»�; � L ¼�� ���)،343همان(  
سمبل شكوفايي و همبستگي و عظمت مسلمانان در برهه اي  "اندلس"از آنجا كه 

كند اما شكست  مي رود شاعر با ذكر آن گويي احساس غرور و شعف مي ريخ به شماراز تا
و ازهم پاشيدگي اين عزّت و اقتدار به سبب پراكندگي مسلمانان نيز او را به شدت منفعل و 

  جهان اسالم نگران است.ي  ناراحت ساخته است و از آينده
در هر سفر نيز از طبيعت  جواهري در طول عمرش چندبار به ايران سفر كرد و   

بكر و دلرباي آن به شگفت آمده در اشعارش به خوبي آن را توصيف نموده است. ازجمله 
در شهر تهران  "دربند"و  "شميرانات  "مناطق گردشگري و ييالقي ايران، دو منطقه ي

 است كه نظر گردشگران داخلي و خارجي را به خود جلب نموده از فضاي زيباي آن لذّت
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 "ييالقي و خوش آب و هواي ي  منطقه "علي دربند"برند. جواهري در قصيده مي
 ايران را اين گونه به نظم درآورده است: "شميرانات

 
4} :-  5                 Z� 0d 2 2Å  q ��
� ��G j� 24 2J  ��� 2̂ 2," l�,��d7" �� 0d�2#; c5 
 )356همان،(

غم و ي  گردشگري همهي  طبيعت زيباي اين منطقهي  گويي شاعر با مشاهده
در شمال شهر  "دربند"ي  اندوهش را از خود دور كرده است و در بيتي ديگر نيز منطقه

  گويد: مي تهران را توصيف كرده
 [=B�� j	B5  B�� : 2�(" 2��-()" �� D� BÍD 
4 01�� [�q ���( �� �,� 2̀ 2�  )همان(@,��0               

شده كه در حق آن دسـت   "دربند "زيبايي  وي آن چنان تحت تأثير طبيعت منطقه
ناميده است چراكه بوستاني سرسبز از صـفا و  "اساس و مادر زيبايي "به دعا برداشته آن را 

  .پاكي را در آن ناحيه يافته است

كم نيست اشعاري كه جواهري در توصيف طبيعت زيباي ايـران سـروده اسـت و در    
طبيعت خـدادادي، از اشـتياقش بـه عـراق و     ضمن اظهار شگفتي و عالقه اش نسبت به اين 

ديدار دوستان در وطن غافل نمانده است و دليل آن هم اين است كه شاعر در زمان شـدت  
شد تـا   مي يافتن ظلم و بيداد و دلتنگي از جور دولتمردان به طبيعت دل فريب ايران پناهنده

  گويد: مي "الذّكري المؤلمة "آرامش يابد؛ چنان كه در قصيده
 9:�2#�2� 2J    2)
�,   c5  0n@  2:=4��                  L �2!� B� 2�!�  c5  ����- q � D� B� : 24 

�41� [ D� �D 2Å �p �¦  j| B( �� �                 L����B�  L c�� D̀   0n@  LX(�J  ��  �  )258همان،(
عت ايران روي بدين ترتيب جواهري براي بيان اشتياق و نيز لذّتش، به فراخواني طبي

  آورده است.
در قصيده اي كه جواهري به مناسبت ازدواج  يكي از دوستانش به او اهدا كـرده      

ضمن توصيف شأن و مقام اين شخص، براي رفعت بخشيدن به وي، او را از جملـه كسـاني   
  گويد: مي كعبه را بنا نهادهي  معرّفي كرده كه سنگ بناي خانه
  � B\ I� 2V2J  �B;
2� 2� c@� 0'5 �� D ���\�  �B#� 2J 2(  �G                 �B#=2� 2�  )238( همان،25 
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از آنجا كه در دين مبين اسالم باال بردن سـنگ بنـاي كعبـه و شـركت در سـاختن      
رود بنابراين شاعر براي تبيين مقام و جايگـاه   مي مقدس از باالترين فضائل به شماري  خانه

 كعبه هستند.ي  ي دانسته كه بنيانگذار خانهممدوحش، او را منسوب به سلسله ا
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  نتيجه
محمد مهدي جواهري از شاعران معاصر عراق در اشعارش با ديدي ژرف،     

زمان خويش ي  كنجكاوانه و مسئوالنه به رويدادهاي تاريخي اعم از حال و گذشته
باشد نگاه  مي نگريسته است و از آنجا كه وي شاعري فراوطني يا به عبارتي ديگر فرامرزي

وي به پيش آمدهاي وطنش انحصار نيافته بلكه ديدش از مرزهاي عراق فراتر رفته و 
رخدادهاي بسياري از نقاط جهان اعم از شرق و غرب را فراگرفته است؛ وي تالش نموده 
با استعانت از رخدادهاي پيشين، به معاصرانش نكاتي را گوشزد نمايد كه در مسير زندگي 

اعي روشنگر راه آنان باشد؛ بدين سبب ديوان اين شاعر فراوطني را شخصي يا اجتم
يابيم كه در اصطالح آن را بينامتنيت تاريخي نام نهاده  مي درآميخته با رويدادهاي تاريخي

تاريخ پيشين و اشراف جواهري بر رخدادهاي زمان ي  اند و اين امر نه تنها نمايانگر مطالعه
تاريخ ي  در عرصه ها وي در برابر سرنوشت انسان حال اوست كه احساس مسئوليت

  دارد. مي بشريت و انسان دوستي او را بر ما عرضه
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