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 الکرامة اإلنسانيّة يف يالجواهرو يالموازنة بين المتنبّ
 *يالدّکتورة سوداب  مرفّر

 يبجامعة خوارزمأستاذة مساعدة 
(221 - 250 ) 

 23/18/82: ؛ تاريخ القبول31/18/81: االستالمتاريخ 

 
 صالملخ
 البَحرو البرّ يحمَلناهم فو آدمَ يو لقد کرّمنا بن﴿:خلق  البارئ مکرّما بقول  إنّ الکرامة عنوان اإلنسان،   

کثير  .بهذا جعل  اهلل أشرف خلق و (81/ األسراء)﴾فضّلناهُم علی کثير ٍممّن خلَقنا تَفضيالو رزَقناهُم من الطيّباتِو
نسان أن يدافع عن فالبدّ للإ .لزوم الدّفاع عنهاو ؤکّد علی الکرامة الفطريّةتاألحاديث الواردة و من اآليات القرآنيّة

لدّنيويّة أو الحياة ا يإن ينت  إلی العسر فو يصونها من اعتداء اللّئام عليهاو وجوده يهذه الدرّة الثمينة المودّعة ف
 .الهلاک

نّ إمن حيث و األدب العربیّ منذ الجاهليّة حتّی اآلن؛ يالکرامة اإلنسانيّّة ل  صدی فو فا  بالعزّةتحإنّ اال
شاعران هناک بين الشعراء العرب  فمن .األشعار العربيّة أکثر تلونا يأعمق، فهذا العنوان فو للشعر تأثيرا أقوی

يصوّرانها بأروع صور فی  عرم أبياتهما بهذه الصّبغة اإللهيّة،م تاصطبغحتی  انيّةيهتمّان کثيرا بالکرامة اإلنس
 يّالمتنبّی العبّاس: هما المتنبّيانو حتفا  بها؛ أالاالو کلّ لفرة بهذه الجوهرة اإلنسانيّة يأشعارهما کأنّهما يناديان ف

 (.محمّد مهدیّ الجواهریّ)المتنبّیّ المعاصرو (أبو الطيّب)

 ، المقارنة، التمرّد، الغربة، الفخر،العتابيّ، الجواهريالکرامة،المتنبّ :الدليليّة الکلمات
 

 
 

 

________________________________________________________ 
* 
E-mail: mozaffari_arabic@yahoo.com
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 المقدّمة
کان يحفظ  يهو المتنبّي الذّو ، أالمثال حقيقيّو حيات  نموذج بارز کان للجواهري في  
فرة عرمة اللّو جبروت و بشخصيّت  يّتأثر الجواهر يالّذو األزقّة، ييلعب ف يّهو صبو ديوان 

القرن  ييحيا ف يّشاعر عبّاس يّالجواهر»: محمود درويش عنده؛ يقول الشّاعر المعاصر الفقيد
متنبّی "فالغرو أن يُطلَق علي   (38: م3113، سيمفونية الرحيلو يالجواهر، يخيال الجواهر) «العشرين
 متنبّي بعد ال» :ولهذا يقول الشّاعر المعاصر بدر شاکر السيّاب (83: نفس  المصدر). "العصر

هل کان بين  (283: م3113، قرن   مسيرة … الجواهري، يخيال الجواهر)« .المتنبّي إالّ الجواهريّ
 کما يعبّر الجواهري نفس  عن بعض المشترکات بين  ،الشّاعرين تقارب أو بينهما عناصر مشترکة

 تهجّر ما تهجّرت،و تحمّل ما تحمّلت،و المتنبّي کابد ما کابدت، حتی» :بين المتنبّي بقول و
نعم کان البعد الزّماني بينهما ثالثة عشر قرناً، ولکن  (239: نفس  المصدر) «.…يشرّد بما شرّدتو

التّقارب بين و نفصال المطلق بينهما؛ بل کانت عناصر التّشاب االو هذا لم يکن سبباً للتّباعد
 :تتلخّص في المحاور التاليةالشّاعرين 
 ،فمولد المتنبّي هو الکوفة. بلدة واحدة ببُعد خمسة أميال فقطإنّ کليهما من : األوّل

 مولدهما في موقع بين الطّبيعتين المتعارضتين هما صحراء نجد. الجواهري من النجفو
 .بساتين الفراتو

نشأ الشّاعران في الفقر الّذي يعتبر رذيلة عندهما؛ کما کان والد المتنبّي سقّاء في : الثّاني
وصل األمر بنا أن نبيع أثاث بيتنا » :لقا أن ألمر بأهل بيت الجواهري إلیوصل ا و الکوفة،
 (  228 :نفس المصدر ) «.الحصيرة کما کنّا قبل ذلكعلی  بقيناو …تباعاً

فالمتنبّي . بسبب اعتقادهما ـ الخارجيّةو بنوعيها الدّاخليّةمن الغربة ـ عانيا کالهما : الثّالث
الجواهري عاش أعرم حيات  غريباً بموقف  الخاصّ من طبقة و تغرّب باعتقادات  القرمطيّة،

 .جتماعيّ االو اعتقادات  السياسيّ و الحکّام
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إنّ . السّلطة من خالل الحاکم ياشترکا فو من حياتهما في البالط فترة عمالإنّهما : الرّابع
ن في المواقع إن کا و لم ينفصل من و (أمير حلب)المتنبّي بقي مدّة من عمره مع سيف الدّولة 

کان و .عاش الجواهري مرحلة من عمره عند الملك الفيصل کما. الحروب العديدةو الشّديدة
 .لهذا الحضور أثر کبير في حياتهما األدبيّة

 .اضطراراًبعض آخر  و باختيار بعضهاکان ؛ الشّاعرين کثرة األسفار بين من المشترکات: الخامس
تأثير البيئة العامّة في  یشعار الشاعرين هبها أازت امتالمشترکة التي ميزة وال: السّادس
 منيرهر أحوال الناس في عصريهما؛ هذا فضال عمّا  مرآة تنعکس عليهاکال یه وأشعارهما، 

 و ،مزاجهما الحادّ و ،صورة نفسهما القلقة باإلضافة إلی خالل أشعارهما من تأثير البيئة الخاصّة 
 .  العديمة النرير صراحتهما و ،روحهما المتمرّدة والرّافضة و ،العلیإلی  تطلّعهما و ،أخالقهما الصارمة

يا للعجب، و» :بقول  لتّاريخل تکراراأنّ الجواهري يعدّ هذا األمر  أخيراً علينا أن نشير إلی و
محمد مهدی ) «.فکم من مرّة يعيد التّاريخ نفس ، فلقد مثل المتنبّي العريم وأنا في موقفي هذا

  (2/382: م2888،  راتيمذکّ الجواهری
شاعرين أحدهما التّقارب بين و التّشاب علی  للدّاللة شترکةفي هذه العناصر المأال تک
 اآلخر معاصر؛ کأنّهما يعيشان في عصر واحد؟و ،عبّاسيّ
هذا  .کرامة اإلنسانبين الشاعرين والجديرة بالذکر هوالدّفاع عن  الوجوه المشترکةمن  و

آخر في  يهتمّان ب  أکثر من کلّ شيءو کثيراً لشّاعران علي  من خالل أشعارهماؤکّد ا  األمرالّذي ي
 .هذا البحث هذا هو ما سنستعرض  في حياتهما؛ و

 نبذة عن حياة المتنبِّی
أوائل القرن الرّابع  يف يبالمتنبّ وفرعالمو الطيّب يولد أحمد بن الحسين الملقّب بأب

يبدو أنّ شاعرنا لم يعرف أمّ  . أو المنطقة المحيطة بها فی الکوفة يّالعاشر الميالد/ يّالهجر
کانت السّنون األولی من حيات  سنی طفل فقير ينعم . غرست فی قلب  الحنانو فربّت  جدّت  ألمّ 

 المدرسة القراءة يتعلّم أبوالطيّب ف. ميالً للدّرسو بالدّالل ولکنّ  أخذ يتميّز من رفاق  ذکاء 
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فأفاد  ؛کانت الکوفة آنذاک مرکز ثقافة نشيطةو ،موجّهاً نحو األدب کان اهتمام و ،الکتابةو
کانت . سنّ مبکرّة يفقد ظهرت موهبة الشّعر عنده ف .الشاعر من جميع الفرص السّانحة للتّعلّم

األموييّن أساس مطالعات أبی الطّيّب کما اتّجهت ميول  إلی أکبر و آثار الشّعراء الجاهلييّن
 .يّتلميذه البحترو أبی تمّام: ر السّابقمدّاحين عرفهما العص

أبوه علی و اإلنحطاط المتسارع، فعزم الشّاعر يوقعت الکوفة بعد هجوم القرامطة إليها ف
والسيّما بعد  ،أخذ يسافر إلی األراضی العديدةو ،الرّابعة عشرة من عمره يالذّهاب إلی بغداد ف

اللّاذقيّة و کما سافر إلی طرابلس ،شّامموت أبي  عضّت ب  الحاجة فراح يتردّد فی حواضر ال
 ،حری عندهمو اتّصل ببعض األمراء وقد. السّاداتو مدح طوال أسفاره بعض األمراءو. ...و
کافور بمصر، ولکنّ  لم يسلم من أعداء يکيدون  و بحلب يّمن أشهرهم سيف الدّولة الحمدانف

 ،عوة من عضدالدّولة بن بوي ثمّ شخص إلی شيراز بد .رجع إلی الکوفة و فترکهما الشّاعر
رمضان  39 يقتل ف و عند الرّجوع من شيراز أغتيل بيد بعض خصوم و ،صاحب فارس

 .ق.ـه223سنة
 نبذة عن حياة الجواهریّ

علی القول ـ للميالد  2811الجواهری عام  يولد الشّاعر العراقیّ المعاصر محمّد مهد
 يإنّ شاعرنا تحدّر عن أسرة عريقة ف. يّدبأ و يّوهو مرکز دين ،النّجف األشرف يف ـ األرجح
من  ،"جواهر الکالم" جدّه المکرّم هو الشّيخ محمّد حسن صاحب کتاب ؛الشّعرو األدبو العلم

 الفق  يأبوه الفاضل عبدالحسين اجتاز مکانة مرموقة فو تالميذ الشّيخ جعفر کاشف الغطاء،
 صّة، فتفرّس أبوه في  نباهة متميّزةترعرع الجواهریّ تحت رعاية أبي  الخا. أصول الدّينو
بن  رجالً يسير مسير جدّه فيرجع اجتهد أن يصنع من او ذاکرة متوقّدة علی الحفظ منذ البدايةو

 أخذ عنهم النّحوو علی عدد من شيوخ عصره يّدرس الجواهر. علی يده مجد العائلة الجواهريّة
 .غيرها من العلومالفق  وو البالغةو الصّرفو
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الشّعريّة، فتبوّأ مکاناً خاصّاً و سنّ مبکّرة متأثّراً ببيئت  األدبيّة يينرم الشّعر ف اهريالجو أخذ
مذکور، ولکن نشر أوّل قصيدت  عام  لم يبق من شعره األوّل شيء .بلدت  يبين شيوخ القريض ف

مدّة  يّالبالط الملک يالعمل بدائرة التّشريفات فو قام بالتّدريس. الجرائدو المجالّت يم ف2832
إلی إيران مرّتين  يّسافر الجواهر .من عمره بعد ترک  النّجف، ولکنّ  استقال کلّ مرّة من وظيفت 

  .ذلک عدّة مقطوعات متأثّرا بطبيعتها الفتّانة يفنرم ف. م2838و 2833 يف
کثير من المواقف  ينّ  اشترک فاألدب فحسب، بل إو الشّعر يلم يجوّد الجواهریّ  نفس  ف

ذائدا عن  ،يّستعمار البريطانتدخّل االو السياسيّة الخطيرة مندّدا سياسة الحکّامو يّةجتماعاال
 يکما أقام ف حيات  ماديّة کانت أو معنويّة، يدفع خسائر باهرة فو حقوق الشّعب المهضومة،
قد رأّس بعض الوفود و کثير من المحافل األدبيّة يإنّ  اشترک ف .براغ سبع سنوات مضطرّا

صدرت و دمشق، يأمضی شاعرنا سنوات  األخيرة من عمره ف. المؤتمرات األدبيّة ية فالعراقيّ
 يتوفّ. العاصمة السّورية يمجلّدين ف يأنجزت طباعة مذکّرات  فو مجلّدات يأعمال  الکاملة ف

 (.سالم اهلل عليها)مقبرة السّيدة زينب يو دفن ف.م2888بدمشق عام  يّالجواهر
 الشّاعرانو الکرامة
هتف و ،يعتقد أنّ غثاثة حياة اإلنسان في غثاثة کرامت و عتبرها المتنبّي حياة اإلنسان کلّهاي   
 :بها قائال
 ليس بغثّ أن تغِثّ المآکلُ            و يشي أن تغِثّ کرامتي           غثاثة ع  

 (299، 2ج: م3119، المتنبی)                                                      
ال يهضم حقّ  من العزّة اإلنسانيّة؛ کما و المتنبّي هو الّذي ال يمدح إالّ من يحفظ کرامت و    
لم و العزّة للشّاعر،و ألنّ  قام باحتفا  الکرامة ،حلب سيف الدّولة کثيراً من مدائح  ألمير ینر

ير أالّيکلّف  وعندما يطلب الشّاعر من األم. الواشين ضدّ أبي الطّيّبو يمنح الفرصة للحسّاد
 بتقبيل األرض أمام ، لم يخضع سيف الدّولة قبال إرادت  فحسب، بل أفاض علي  النّعمات

اجتمــع علي   بعدماترك الشّاعر العبّاسي أمير حلب أنّ   یخر نرآ جانبمن  و. الهبات الوافرةو
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مير بانتصاره لم يقم  األو إذا ضرب ابن خالوي  وج  الشّاعر حتیخصوم  عند األمير، و حسّاده
وعندما  ،(228 ،3ج: 2898البستانی،) ال عمالً، غضب أبوالطّيّب فأمّ دمشق بعد ترك حلبو قوالً

 (233 :نفس المصدر ) إلي  بحلب دخل الکوفة أرسل سيف الدّولة إلي  کتاباً بخطّ يده سائال ً المسير
 :فأجاب  الشّاعر بقصيدة مطلعها

 فسمعاً ألمر أمير ِالعرب               فهمتُ الکتاب أبرّ الکُتب
 (228:نفس المصدر )                                                                       

إنّ  لم يهن باألمير قوالً لما حفظ األمير کرامت  في السّابق، ولکنّ  من جانب آخر لم    
لم  تأذن و ؛ك الجفاف من  عند خصوم ذل یبعدما رأ ،يخضع تماماً إلرادت  بأن يسير إلي  بحلب
اهتمام الشّاعر بعزّة نفس  علی  ألم يکن هذا دليالً قويّاً. یل  کرامة نفس  أن يرجع إلي  مرّة أخر

 .في کلّ حال؟
عندما شعر شعوراً قويّاً بإهانة کرامت  في مصر بعدما ماطل  کافور في وعوده، أصبح کأنّ  و  

. ال يملك إالّ أن يئنّ أنين العاجزو ال أن يبطش ب و سّيفالعلی  جريح اليستطيع أن يقبض
عندما يريد األمير المصري أن يمدح  قام بمدح  في الرّاهر، ولکنّ  لم يتنــزّل من کرامت  بهذا 

 : فإذا کان محبّاً يجتهد أن يکون إزاء حبّ  محبوباً؛ يقول في بائيّت  مخاطباً أمير مصر. المدح
 أن أکونَ محبّاً غيرَ محبوب              مِنعوذ ب              أنت الحبيبُ ولکنّي أ

 ( 298، 2ج: نفس المصدر )                                                       
« .أيّ تعب أشدّ من تعب الکرامة» :هذا هو الجواهري الّذي يقول عن الکرامةو    

ضيم في حيات  ولکنّ  ال و کلّ معاناةعلی  اعر يصبرهو شو (388: م2888، 2مذکّراتي، الجواهری)
 .کما أنّ مساس الکرامة عنده أشدّ من أيّ أمر آخر. اللّطمة عليهاو مساسهاو کرامت علی  يصبر

إعزازها و حفرها يدعو النّاس إلیو ،إنّ  يذود عن هذه الخصيصة اإلنسانيّة في أشعاره مراراً
تي، الثّقة بالنّفس عتزازي بکرامامن العناصر المتفجّرة، في داخلي کثير »: طوال الحياة، فيقول
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اليحی،  .8 :م2888، شعبان)  «...الغرور أحياناً، کلّ هذه دمّرت جزءاً من حياتي الّتي تصل إلی
 (222: م3111
إالّ ألنّ  قام   يمدح  في أبيات، ال لشيءو هذا الشّاعر المعاصر يحبّ الملك الفيصل األوّل  

الصّباوة بانتخاب  موظّفا في ديوان وزارة و الّتي افتقدت عنده في الطفولة بتجديد کرامت 
هذا الرّجل الّذي استردّ کرامت  و ،المعارف، فيصف ما يختلج في نفس  أمام هذا العمل العريم

جاه أو بمنصب؛ و بمال األرض تهتزّ تحتي فرحاً، ال حبّاًففي تلك السّاعة أحسست أنّ » :بقول 
ها هو الرّجل الّذي کان صاحب اليد األولي في استرداد کرامتي الّتي أرادت . لکرامةبل شعورا ًبا

 (  292 :م2888، 2مذکّراتي، الجواهری)."الذّئاب تجريحها
 الکرامة ذاتيّة اإلنسان

إنّ المتنبّي يؤکّد . موهبة إلهيّة إلي  ال تکون اکتسابية يفه ،کلّ إنسان إنّ الکرامة ذاتيّة عند
من : يقول فهو (223، 3ج: 3119: المتنبی)« کريمة أفعال من تلد الکرام» :لواقع بقول هذا ا علی

نسان ذليالً في نفس  اإلإن کان . الخفّة ذاتيّو أنّ الهوان کما أنّ  علی. اسبُ  کرُمت أفعال کرُمت من
فهو . لّئام منهمالو السيّما األراذلو ،يقبل المذلّة والمهانة بسهولة وال يتألّم بتحقيره من اآلخرين

 :فيقول. وجع بجسم  و کميّتٍ ال شعورَ ل  کما ال يحسّ أيّ ألم 
  ما لجـــرح ٍ بميّت إيالمُ      مَن يهُن يسهل الهوانُ علي                 

 )82، 3ج: نفس المصدر )                          
فهذه  أرض عزّة وشرافة،بل يعتقد عسی أن تنبت  إنّ المتنبّي اليخصّ العزّ باإلنسان،

  .األراضيو األرض أطيب من کلّ األقاليم
 کلّ مکان يُنبت العزّ طيّب      و و کلّ امرئ يُولي الجميلَ محبّب        

 (282، 2ج: نفس  المصدر)                                                                            
 أرض وجود اإلنسان الّذي کانت في  للکرامة جذور عميقة ربّما يريد الشّاعر باألرض

 . بذور قديمة تنشأ من  کراماتو
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لم يکتف أبو الطيّب بکرامة نفس  فحسب، بل کان شديد الغيرة بأشعاره؛ کما إذا اجتمع 
 :حذّر الشّاعر سيف الدّولة بقول  الحسّاد علي  عند سيف الدّولة لينغصّوا عيش ،

 التُعطِيــنّ النّاسَ ما أنا   قائل           و              النّاس ما أنت مالك   أذا الجود أعطِ     
 (                         232، 2ج: نفس المصدر )                                                                              

الثّمينة، بل يحفرها لکرامة يؤمن بها  األمير أن ال يهدي النّاس من أشعاره يفالشّاعر ينه
 .األبياتو لهذه الکلمات

الکرامة يعتبرها ذاتيّة أصيلة و  بصبغة العزّة ةأکثر أبيات محمّد مهدي الجواهري مصبوغ 
 :ضاربة جذورها في أعماق وجود اإلنسان
 أمّي غذّتـني   المُلهـَـبـا
 و أبي تخـلّف أن  يَجـو
 و درجتُ  دربَهما وطــا

 

 وضرعُهـا حفل  لَبون  ت 
 ع  وال يذلّ، وال  يهون
 لت بي علی  الدّرب السّنـون

 (338، 8ج: م2891الجواهری، الديوان، )

 
 
 

قبول و والد الجواهري کان کريم النّفس، ما عمل حتّي في شدّة فقر العائلة بجمع الصّدقات
عدم تطاول و يرضي لفقره. ين آنذاكات، هذاالعمل الّذي کان من عادة سائرعلماء الدّعالتّبرّ

ما ... هو»: کما يقال الشّاعر عن سجاياه. عدم الحرص بما اليکون ل و اليدين أمام اآلخرين
علوّ همّة و عزّة نفسو طيب أعراقو سجاحة أخالقو حلمو کرمو علمو شئت من غزارة فضل

 (2،22ج،: م2891 ،ديوان مقدّمة، الجواهری) «...و
 الرّلم علیال لکرامة في النّضا

استکبار في المجتمع و کلّ جور علیقدم  و ،قلم و إنّ المتنبّي مذ عرف نفس  يتمرّد بلسان 
اليکون هذا إالّ أثرا واضحا من اهتمام  . المستکبرينو الرّالمين علیاليصبر و اإلنساني،

لباطل ينشأ او حضورُه في المعرکة بين الحقّو .نضال  ضدّ أرباب الجورو بکرامة وجود اإلنسان
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هذا و لساناو اإلقدام علی النّضال قلماو من هذا الشّعور القويّ؛ کما يفضّل المجاهدة بالقدم
 :فيقول حقيقة المجد،

  مالمجدُ للسّيف ليسَ المجدُ للقل                   يقوائلُ ل يأقالمو حتّی رجعتُ
 (282، 3ج: م3119 ،ديوان، الالمتنبّی )                                                         

 :يخاطب نفس . الکرامةو الرّلمة اليليق بالمجد علیيؤمن بأنّ الّذي الينهض  يهو الّذ
 الکرم و األرماح سائلة        فالدُعيتُ ابنَ أمّ المجد علین لم أذركِ إ

 (33، 3ج:  نفسالمصدر )                                                           
فالشّاعر يري العزّة في النّضال المستمرّ ضدّ کلّ ظلم دون أن يحدّ في مکان أو زمان 

 :هذا في بيت آخر علیيؤکّد  و .خاصّ
 دذرِ الذّ             لّ ولو کان في جنان الخلُوو یفاطلب العزّ في لَر

 (238، 2ج: نفس  المصدر)                                                                      
يرجّح إقبال و في بحبوحة اشتعال نيران المرارات و الشّرف عند المصاعبو إنّ  يفضّل المجد

 . التّنعّمو المذلّة حين التّرف یالحوادث عل
اليکون أيّ . يجمع بينهما في مکان واحدو کما يعدّ الشّاعر العزّة في عداد اآلالت الحربية

 : ن النّضال منفصال ًعن المعاركشرف مجرّدا ًع
 يجمع يءبناتُ أعوجَ کلّ شو القنا       و الصّوارمُو إذا المکارمُو

 (                                                  388، 3ج: نفس  المصدر)                                                                     
 ل  کما يحارب اإلنسان لحفظ کلّ نفيسف .س الشّيم المودّعة عند اإلنسانإنّ الکرامة من أنف

المناضلة إلبقاء المکرمة اإللهيّة العديمة همّ من ذلك األاليريد أن يقع في أيدي المتجاوزين، ف
 .لِق لهاخُالتي النرير 
 علیيؤکّد الکرامة؛ بل و بين المجدو اللّهوو اليجمع بين التّرف فهو ،کذلك فالمتنبّي کان  

المحاربة ضدّ  في ساحة  حضورهو عباء الحياة،تبدو عند مواجهة اإلنسان ألحقيقة المجد الّتي 
 :الکمال المطلوب اإللهيّ، فيقولو اإلنسانيّةمع ناقض کلّ ما يت
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 الفتکة البِکرو فما المجدُ إالّ السّيفُ         قينة      و والتحسبنّ المجدَ زقّا ً
 (238: نفس المصدر )                                                                                               

 اللّذة،و بل بديهيّ أنّ کلّ إنسان يحبّ الرّاحة األمن؛و أنّ المجد يناقض الرّاحة يهذا اليعن
کلّ ما خلق اهلل  .النّوائبو األحزانو التنحصر بالهموم األتراح،و حيات  ممزوجة من األفراحو

اإلنسان  يکونولکن عندما  .هذا حقّ مشروع لکلّ المخلوقاتو لتمتّع الخلق في الدّارين؛
الّذي يقتحم و اإلغارة،و نحياد قبال الرّلماالو مهضوم الحق مسلوب الکرامة اليليق ب  الطّرب

تعبيد الطّريق لراحة  اليريد إالّ الشّرف،و العزّة يطلب الوصول إلی واإلنسان  حقّ المعارك ليُحقّ
 .أمن  المطلوبو اإلنسان

 بينَ طعنِ القنا وخَفق البنود  عِش عزيزا ً أو مُت وأنت کريم
  (238، 2ج: نفس المصدر )             

 : المکرّم  طريقينو نسان الممجّديرسم المتنبّي أمام اإل
للحياة  ن لم يکن السبيل معبّداًإو .دافعاً عن کرامت و لشرف  حافرا  عزيزاً إمّا يعيش عيشاً
إن کان و .تيسير األمکانيات بکلّ وج و فالبدّ ل  أن يقوم بتمهيد هذا الطّريق ،الماجدة السّامية

، فاليموت إالّ کريماً موت إلی  مسلوب الحق فعلي  المجاهدة ضدّ المغيرين وإن يُؤدِ هذا األمر
 : هذا في بيت آخر کما يشير إلی .شريفاً

 تمُت وتُقاسِ الذّلّ غيرَ مکرّم  تمُت تحت السّيوف مکرّما و إالّ
  (238، 3ج: المصدر نفس )         

نح لم يجو ،ولم ينهض الکتساب مجده المسلوب ،عزّت  في الحياةبإنّ اإلنسان إذا لم يحتفظ 
أمام  خضوعاًو السبيل ل  إالّ أن يعيش ذليالً يعاني هواناً الموت في سبيل أخذ کرامت ،إلی 
کما أنّ الموت  .بعين  تالمو بل هو حياةًاللّئام؛ وحينئذٍ اليطلق علی مثل هذا العيشِ و الرّلمة

 :فهو الحياة الباقية لکرامةفي سبيل ا
 رأيت العيشَ في إرَب النّفوس                ألنّي  يعيش یفموتي في الوَغ

 (283، 3ج: نفس المصدر )                                                                                       
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إنسان من اليسلم مجد و ،یاألذو نسان مازالت مهدّدة بالسلبفالمتنبي يؤمن بأنّ شرافة اإل
أالّ يخاف من الموت في و اه،بکلّ قوو ام  ضدّ المتعرّضين شجاعا ًمقتدراًقيإالّ بخطر يهدّده 

 :سبيل إحياء الکرامة
 حتّی يُراق علی جوانب  الدّمُ  الشّرف ُالرّفيع مِن األذی اليسلمُ

  (238، 3ج: المصدر نفس )           
بالنّسبة للجواهري صنو المتنبّي؟ هل هذا الشّاعر المعاصر أيضا تکون کيف فأمّا الحال و

 في المعارك؟ يقضي حيات  و ايعتقد بأنّ للکرامة األنسانيّة قيمة ينبغي للإنسان أن يناضل ألجله
بل يحسبها من العناصر المؤثّرة في  ،ة کثيرانعم، إنّ الجواهري يهتمّ بهذه الميزة اإلنسانيّ

إنّ  يسهم  .الرّفاهيّات في الدّنياو يجب الدّفاع عنها بکلّ ما ل  من النعماتو ،إصالة اإلنسان
 يدافع عن العزّةو ،بيّةسائر الدّول العرو العراق يالتّحرّر فو حرکات النّضال يشعره فو بقلم 
عاني من فنراه کثيرا ًما يهذا المستوی،  يبالقول دون العمل ف يبل اليکتف الکرامة الذّاتيّة،و

 .األعداء في حيات و الخصومات المختلفة الّتي يمهّدها الحسّادو التّعسّفات
اج  کلّ صورة من صورها المتلوّنة، ويو یّفي أ الهوانو فهو شاعر ملتزم اليقبل المذلّة
 :الشّرافة اإلنسانيّةو حفظ المجدو الحريّة الخطوب في سبيل الوصول إلی

 يُطاق تقلّبُ األيّام فينا
 

 أمّا أن نَذلّ فاليُطاق و 
 

 (232، 2ج: م2891الجواهری، الديوان )                       
ر ذلك لهانَ احتمالُ الضّيم العزيزُ األبيّ، ولو کان األمر غي اليبيت علیو بالذّلّ يرضیفال
 .الصّبر عليها، أمّا المذلّة فاليرضخ لها إالّ الخاضعُ الوضيعو الخفّةو المذلّة
 ال فاصلَ بين المجد ، وأنّ ساحة القتال يعتداد بالشجاعة فاالالمجد في  يکما عرّف المتنبّف
 مصاعبمايتبعها من ال و المعرکة يقتحام فيعتبر المجد صنوا للا ي، فالجواهرالنضالو
 :العقبات، فينشدو

 ــها  للسّقاة  يدُ  المدير  ما  المجـد  کأسٌ  تجتليــ
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 المجــد  يخنَــق   بين   أو
 المجد ليس رضا الوزيـ...

 المجـد    صنــوٌ    للدّمـا
 

                          

 تارٍ   و وِلدان ٍ   وحور 
 ــر وال  مصاقبة   السّفــير
 بـور ءِ  و للسّجون  وللق

 

 
 

 (88، 3ج: نفس المصدر )                                                                                  
الطيّب، ولکن اليکون  يهو اليخوض القتال فيضرب أعناق الملوک بالسّيف کسلف  أب

 .يالمجد کما يصف  المتنبّلذا يصف . من المناضالت يالمجتمع اإلنسان يف يبمعزل عمّا يجر
العزّة المتعالية بوضوح و ستعباد للوصول إلی المکرمةاالو يصوّر لنا تأثير المناضلة ضدّ الرلمو
 :؛ فيقول"جعفر يأخ "قصيدة يف

 تقحّـــــم، لُعِنتَ  أزيز  الرّصاص
 و خُضها کما خاضَها األسبقون

 تبــدو الحيـاةفإمّا  إلی  حيثُ   
 ث   لم  يکندَو إمّا    إلی  جَ

 

 وجرّب مِن الحظّ  ما  يُقسَمُ 
 وثنّ ِ ِبمـــا  افتتـحَ  األقــــدمُ

 کــرمة  تُغنَـــــمُلعِينَيک  مَ
 لِيفضُــــلَ   بيتُـک  المُرلِــــمُ

 (381، 2ج: نفس المصدر )                    

 
 
 
 

إمّا  ينتهت لتيالمعارک، ا يالخوض ف إنّ الشاعر يحضّ اإلنسان الحرّ الشريف إلی   
هو أفضل  يسبيل الهدف المقدّس، الّذ يالموت فبإمّا و مة المطلوبةيالوصول إلی الحياة الکرب

 .من الحياة المرلمة المقيّدة
 قبول الهوان علیالهلاك و تفضيل الموت

 رف،شو  ةعزّيستقبالن الموت بو ،المذلّة یکال الشّاعرين يعبّران عن تفضيل الهلاك عل
 : يقول المتنبّي. الحافلة بالمهانة نفورهما من الحياة الذليلةبيصرّحان و

 ال يالقي الهَواناو يُالقي المنايا                  کالحاتٍ غير أنّ الفتی
 (333، 3ج: م3119المتنبي، )                                                                                 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 322/ الموازنة بين المتنبّی والجواهري في الکرامة اإلنسانيّة

 

 لقاء علیالمذلّة  عيشَوربّما يرجّح بعضُ النّاس  ،کري  في تصوّر اإلنسان أمرٌإنّ الموت 
  ولکنّ الّذي اليفکّر إالّ بالعزّة .من الحياة الدّنيوية ذا اليکون إالّ لکراهت  الرحيلهو ؛الموت
الحياة الّتي  علی اليکره ، بل يفضّل الهلاك الکري و حفظ کرامت  الذّاتية فاليخاف من الموتو

 تخلو من أنفَس المودّعات اإللهيّة عنده، ويترك الخوف من الموت للمطيعين لکلّ رذيلة
 .أنعامو هايالخاضعين أمام َکلّ لئيم، کأنّهم شو

   النّعم و للشّاء یي                  حياضَ خوف الرّدکِرِيا نفسُ واتَ یرِدي حياضَ الرّد
 (33: نفس  المصدر)                                                                                        

هتمام د مهدي الجواهري، ألنّ  شديد االأکثر أشعار محمّ علی كکذل تخيّموهذه النررة 
في حياة يحياها المرء مقموع اإلرادة مستلبَ الکرامة، يُملي  یجدوال  أنّ يریو بکرامة اإلنسان

 .ألذّو إلي  أحمد ؛ فالموت إذنرون ما يريدون فيطيعـهمعلي  اآلخ
 عزمةً لم تخُنّيو مامَ بنفس                    لم أخُنهاأنا ذا أطلبُ الحِ

 ال لشيئ  إالّ ألنّ المَنــايا                   في مصكِ  الرّجال أعرض
 (2/323: م2891 ،ديوانالجواهری، ال)                                         
عدم الخضوع أمام کلّ جبّار و   هو احتفا  کرامتها وارتفاع عزّتها،نفسَ فعدم خيانة الشّاعرِ

، هو کبت شرافتهمو إن کان بسلب اإلرادة عن اآلخرينو  ئألقرباو لنفس  يءيريد کلّ ش ،عنيد
 .العزّ الحقيقي والشرف المطلوب

يؤمن و الّذي يعني بشيم  اإلنسانيّةهو مرئ، بل کلّ اجل عند الجواهري عنوان اليليق بفالرّ
 : اإلنسان الّتي أعطاه اهلل ليعيش عزيزا ً غيرَ منخفض الجناح إالّ ل  بکرامة

    الضّيم أيسرا علیتقهَــرا               تري الموتَ من صبرٍ و أن تذلّ یهيَ النّفسُ تأب
 (3/382: المصدر نفس )                                                                                   

 الرّلم علیالتصبر و القهر،و الّتي التقبل الذّلّ هذه النّفس هي النّفس الکريمة اإللهيّة 
 .السّکوت أمام الجبابرةوالذلّيلة  العدوان، بل الموت عندها أهون من الحياةو
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 ذّاتيةهتمام بالکرامة الاال علیالنتائج المترتّبة 
 :العزّة اإلنسانية عند الشّاعرين متضمنة آثارا ونتائج ملحوظة أهمّها هيو إنّ العناية بالشّراف 

 الرّفضو التّمرّد (أ
نّهما إ. انب مختلفة من المجتمع اإلنسانيجوفي  جسيمةأحداث تزامن ميالد الشّاعرين مع 

 ً قتصاديّاوا ،سياسيّاو ،جتماعيّاا: الفساد الشّائعو ضطرابات المتصلةباال ترعرعا في بيئة حافلة
استباحة و السّلبو حين آخر؛ کما يصبغها النّهب الدّم يصبغ هذه البيئة من حين إلیکان  .دينيّاو

فما الحال بالنّسبة لشاعر مرهف الحسّ، رقيق . الدّينو ستخفاف بقوانين الخلقاالو األعراض
بهذه  ذکيّ القلب عند ما يواج  عصراً و الالمزاج، حادّ الشّعور، ملتهب العاطفة، قويّ الخي

 :المتنبّي ييقول ط  حسين ف. الرّفض؟و ضطرابات المختلطة إالّ التّمرّداال
  (98، 2ج: م2899 ،ط  حسين) «.شيئاً في أمرهأن يفکّر  استطاعو نفس ،منذ عرف  السّخط  عرف إنّ فتانا قد»
 ،عتراض طوال حياتهمااالو لتمرّدلمثيرة  ـ أکثرها مشترکة ـ الشّاعران بوقائع مختلفة یلتقا
 صالت أو بعض النّاس أثار الشّك حول أبي  یبالنسبة للمتنبّي نر. رأسها الشّك في نسبهماوعلی 

من مدح  أو الفخر ب   :في ديوان با الطّيّب لم يقل في أبي  شيئا هذا لم يکن إالّ ألنّ أو .عربيّت و
ذلك من شأن الشّاعر، کما أشار ان سقّاء في الکوفة ليَضع بمَن زعم أنّ أباه کك هناو .أو رثائ 
 : الشعراء حين هَجاه بقول  أحدهذا  إلی

 أيّ فضلٍ لشاعرٍ يطلبُ الفضل 
 عاش حينا ًيبيعُ في الکوفة ِ الماء

 

 من النّـاس بکرة ًو عشيّــا 
     وحينـا ًيبيـــــــعُ ماءَ  المحيّــا

 
 (31/ الهامش: نفس  المصدر)                                                                                           

صالت  بأبيات من أروع أشعاره، أو الشّامتين في نسب و فالمتنبّي يجيب هؤالء المشکّکين  
 :والده و فيقول في نسب 

 أنا ابنُ مَن بعضُ  يفوق أبا البا
 ودَ  لهمو إنّمـا  يَذکر  الجــــد

 
 
 

  جَلَحث والنّجلُ بعض مَن نَ 
   لَيَمَن  نفــــــروه  وأنفـدوا حِ
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 (3119،2/392ديوان /المتنبی)        
أرض وجوده منذ  يأن تُغرَس بذرة التمرّد ف قبلعر المعاصر الجواهري فبالنّسبة للشّا و هذا
يتحدّث بلغة الشيوخ و ،س الجبّةيلبو ،شيخ وقور يعتمر العمامة يّز يکان طفالً ف ،الطّفولة

 ،کأنّ  أصبح حرّاً ،يّفأدّی هذا األکراه إلی رفض  الدّاخل ؛رغم إرادة الشاعر نفس  و بإرادة أبي 
الرّفض عنده الفتنة و کما کان من دوافع التّمرّد .انفتحت أبواب الحياة الحرّة أمام  بوفاة والدهو

الّتي عُيّن شاعرنا فيها  في المدرسة العراقية( ع الحصريساط)الّـتي أثارها المدير السّنيّ  یالکبر
صالت  أنسب  الحصري بفقد  ـ بعد وصف الشّاعر مصايفَ الشميرانات بعاصمة إيرانـ   معلّماً

 :يجيب  الجواهري أحسن إجابة فيقول. اتّهم  بالشّعوبيّةو اإليرانيّة
امتدحت في و فلسطين،و سورياو لبنانلقد غنّيتُ مصايفَ ... إنّني فخورٌ بحبّي لکلّ الشّعوب»

، 2ج :م2888، مذکّراتي ،يالجواهر) «أ فهذه شعوبيّة؟... براغ،و ستالينغرادو سواستبولو شعري باريس
عبدالمهدي ) لوزيرَ الشِيعيّ لديوان المعارفکما أثار الخصومة ضدّه حينما حيّ الشّاعرُ ا (282

 :بقصيدةٍ مطلعها( المنتفکي
 الکتباو حيِ مَن أنصفَ التأريخو العلم َو األدبا              حيِو حيِ الوزير
 (   282، 2ج: م2891 ،ديوانال ،الجواهری)                                    
 و "ساطع"بيد  قطّ، أنّها ستکون الوثيقة األولی لم يخطر ببالي»: يقول عنها الجواهري

أن أکون أنا بالذّات في هذه المعرکة المفتعلة، الضّحيّة و قويّا لمعرکة جديدة ينتصر بها، مدخالً
 (228، 2ج: م2888مذکّراتي،  الجواهری،) «.الحارّة بل کبش الفداء

تمرّدهما علی و السّياسيّ فدوافع کثيرة لسخط الشاعرينو جتماعيّی االامّا في المستو و
 .الرروف الحاکمة نکتفی باإلشارة إلی نماذج منها

اللّهو، و العبثو أنواع النّعيمو من مراهر التّرف ما يری یبي الطّيّب في بغداد يرأثناء إقامة أ
السّلطان والنّرام واألغنياء وإسرافهم  یيتمرّد علو ،السّياسيّو جتماعيّالنّرام اال علیفيسخط 
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يرفض سکوت العامّة واستکانتهم أمام هذا  وفي استغالل الثّروة العامّة المکبوتة من جانب، 
 :فالعجبَ من  أن يرهر سخط  بأبيات، منها. لم الفاحش من جانب آخرالرّ

 ودهرٌ ناسُ  ناسٌ  صغــار
 وما أنا منهم بالعيش فيهم
 أرانبُ غيــــــر  أنّهــم ملوك

 ن کانت لهم جُثث  ضِخامإو 
 ولکن معـدنُ الذّهب الرّغام
 مفتّحــــة عُيونُهـم  نيـــام

 (82، 3ج: م3119 المتنبی،)        

 
 
 

 :ياليری في  سوی العبوديّة فيناد يّجتماعاصراع مع وضع  ييدخل ف يإنّ المتنبّ
 مُحرِم يّز يإلی أیّ حِينٍ أنت ف 

 و إالّ تمُت تحتَ السّيوف مُکَرّما ً
   

 إلی کم شقوة و  يوحتّی متی ف 
 تَمُت وتُقاس ِ الذّلّ  غيـرَ مکرّم

 (228، 3ج: المصدر  نفس )          
 
 

نحن مع شعره في ... نعيد المعاملة مع و ،نهتزّ، نثور نحن مع شعر المتنبّي نفاجأ دائماً،»
استجماع قويّ و استنکارو مکابدةو أحيانا ًفي حالة مجاهدةو ...رفضو مجابهةو حالة تأهّب
 (28 ،2ج: م2899، ط  حسين) "...و قِيمنا المشوهّة ،يعالمنا المهتر علی...للوثوب

السّخط، نراه عند الشّاعر المعاصر محمّد و کلّ ما رأينا في شعر المتنبّي من آثار التّمرّد
  .مهدي الجواهريّ

أنا أتمرّد » : قولبيصف الشّاعر هذه الخصيصة ف في شعر الجواهري، یإنّ التّمرّد سِمة کبر
 .«...بهذا الموقف أو ذاكوأغضب  ثورُ بالقصيدة،وأ لکنّني أتمرّد بالکلمة، أغضب، و أثورُ و حقّاً
الرّفض عنده هو القيود و لعلّ من أبرز دوافع التمرّد (223، 3ج: م2888، مذکّراتي، يالجواهر)

 .أو غير عربيّ ی المجتمع اإلنسانيّ عربيّاًعلو المفروضة علي 
مختلف المستويات؛ من المتديّنين الّذين  يالمصائب فو اآلفات يکان يواج  الجواهر

السّياسييّن الّذين جاءت بهم الدّبابات أو و من القرآن إالّ رسم ،و ،ن الدّين إالّ اسم اليعرفون م
تنحت أصنامها و يکان يقف أمام جاهليّة وثنيّة تبن .القوی الخفيّة لهذا الکوکب المسکين
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سحق الزّمان رؤوس  فترأست  يبما يحدث لهذا الشعب الّذ إنّ  کان عالماً .ثمّ تعبدها ،بأيديها
 :فغير بعيد من  أن ينادی( 21: م2888، الحجاج)؛ أدباًو ودينيّاً ،سياسيّا ناب أذ

 في ذمّة  الشّعـر ما  ألقـی  وأعرم 
 لو في يدي لحبستُ الغيثَ عن وطن...
 

 إنّي  أغنّـي  ألصنــام  و أحجــار 
 مستسلم وقطعتُ السّلسلَ الجاري

 (338، 2ج: م2891الديوان،  الجواهری،)
 
 

والذود هم هو يدعو النّاس إلی معرفة شرفف  ؛معرفة الشاعر نفسَ  مدخل لوَعي اآلخرينإنّ 
النّاس  یعندما يرف .الثّروةو صحاب السّلطانأو ،رفض تضييع  بيد المستعبدين یاإلقدام إلوعن  

 الجائرين یيسخط علو يتمرّد عليهم کما يتمرّد ،واضعي أجنحتهم للأقوياء خافضي رؤوسهم و
 : ةالرّلمو

 قالوا سکتّ وأنت  أفرـعُ  ملهب
 لکن وجدتُ سالحَهم في عُطلة...
 

 وعيَ  الجمـــــوع  لزندها  قـدّاح 
 يفرميتُ في قعر الجحيم سِالح

 (223، 2ج: المصدر نفس )                   
 
 

يتعدّاه بل  ببلده، مختصّاً اليکون النّهبو الرّلم شعره في مواجهة من ميزات الجواهري أنّ
 .رفض الرّلمةو الرّلم دفع خارجَ حدود وطن ؛ فيدعوهم إلی مغيرهو اآلخرين من العرب إلی
 :المحتلّة وشعبها المضطهد "فلسطين" بااطخميقول 

 و بالمرالم رُدّي عنــكِ مرلمـة               ال، فأحقرُ مَن في الکون مَن ظُلما
 (383، 2ج: نفس المصدر )                                                                                             

ب کلّ تاالجواهري المتميّزة، فهو يج من شيم المستکبرين محاربة و الجوربما أنّ اجتناب  و
 .الرالم ضدالنّضال و الرّلم دفعفيحضّ المرلوم ب ،يلتقي بکلّ مجتمع إنسانيّ وأرض 
من جملتهم آنذاك بعض أدعياء و حقوق اإلنسان،ضدّ کلّ المعتدّين علی صرّح بتمردّه إنّ  ي

 ،نيّاتهمو فيرفض أعمالهمك اليقرّ ذلالشاعر ف .الدّين الّذين اتّخذوا الدّين وسيلة لتحقيق غاياتهم
 :يصيح عليهم بصوت عالٍو
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 إلی غرضٍ يقضون  وأداة  و ما الدّينُ إالّ آلة يشهــرونها
  (389، 2ج: نفس در المص)              

 :المصلحين بقول  علیيلقي المسئوليّة و
 بإنقـاذ أهليــ  هُم العثرات  و مِن عجبٍ أنّ الّذين تکفّلوا

  (388: نفس المصدر )
 :للرّجال أکثر من النّساء، فيقول يعتبره احتقاراًو کما يندّد منعهم تعلّم البنات

 اليو                م َ  َأوسعتم الرّجالَ احتقاراإنّکم باحتقارِکم النّساءَ          
 (382: نفس المصدر )                                                                                           

إن کانت و المجتمع، القيم الحاکمة علی علیور التمرّد الدّين صورة من ص علیإنّ التّمرّد 
الدّفاع عن و حقّ و نهض بحريّت تالو سبب فتور المجتمع، کونلية منسوخة تهذه القيم با

 .کرامت 
تشامخهما الّذي أحال و لشدّة إبائهما كوذل ،نين الشّاعريهذفالتمرّد أبان عن معرم مواقف 

ة بل اإلنسانيّ ،القيم العربيّةو الشّموخو  يمثّالن اإلرادة العربيّةبَطلين أسطوريّين  یهما إليتشخص
 .السّجايا األخالقيّةفي عصر قَلّت  في  هذه 

 الشّعور بالغربة (ب
 ركدفي مجتمع يعدم هذا اإل قيملهيّة، عندما يبالتّالي حريّت  اإل و إنّ الّذي يدرك کرامة ذات 

هذا  يشعرف، ن فيستعبدو ت لغفيستغلّ المستبدّون  ،شرف وجودهو يغفل عن قيمت  اإلنسانيّةو
ة تکبّل  يضيق أغالل العبوديّ یحينما يرو .هذا الشّعب المهضوم الحقبالغربة بين  اإلنسان

إظهار کرامت  و يزجّ في  من ال جريرةَ ل  إالّ النّرفع يستحيل وطن  سجناً بالوطن ذرعاً حتّی
عن هذا النّوع من  النفسکما يقول بعض علماء . في وطن فالبدّ ل  أن يري نفسَ  غريبا   اإللهيّة؛

 «.القيمة ل  في ذلك المجتمعو السّلطة اليحسّان ب و شعور الفرد بأنّ المجتمع» :الغربة بأنّها
مشاعر الو دقيقةالحاسيس باألأفراد الشّعب  يمتازون بين أنّ الشّعراء بماو (382 :م3111 اليحيی،)
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استالب عندسکوت اإلنسان  علیرريفة ربّما يدرکون هذا األمر قبل اآلخرين، فاليصبرون ال
من هنا تنشأ . أصواتهم طالبي استردادِ هذه الموهوبة اإللهيّة علیيصيحون بأف حريّت ،و مت راک

 یعالم معلوم متکرّر عند کلّ الناس يتعودّون عل: يقع التّصادم بين العالمين المتناقضينو الغربة
ولکنّ الشعراء يرون  بأعينهم  ؛رتکرعالم آخر مجهول عند الناس أغلبهم غير مو الحياة في ،

.  يدعون اآلخرين إلي و ،يحلمون ب و ،يصورّون  :برائت و عرمت و لبصيرة المحدقة بکلّ جمال ا
إنّهما . الجواهريالحديث في العصر  و ،المتنبّي یهؤالء الشّعراء في العصر العبّاس ويتصدّر

إنّهما  .هماغريبان في عصرو ،غريبان في الناس، غريبان بين الشعراء: شاعران ال کالشعراء
 ،الأحبّ الغربة» :کما يقول أدونيس فهما مکانت  الباسقة،و ألجل اإلنسانإالّ ابتليا بالغربة ام

  (291: م3113ديب، ) «.اإلنسان ال المکان يأو الوطن بحدّ ذات ، يهمّن يّالبيت العائل يولکن اليهمّن
عد ل  ب سجنا هتمام بحريّت  وعزّت ، يهرب من األرض الّتي أصبحتر االإنّ المتنبّي کان کثي

أبناء وطن  الّذين يعرفون هذا الحق ولکنّهم اليدافعون عن  أمام  عنتضييع حقّ  فيها، يعکف 
 :إن عاش في وطن ، فيناديو ،فلذا يشعر الشاعر غربة داخليّة ؛الغاصبين

 وَطني                إنّ النّفيسَ غريب حيثمـــــــــــا  کانا یفو وهکذا کنتُ في أهلي
 (             333، 3ج: م3119المتنبّی، )                                                                                             

اليدرکهـا التي فيتحدّث عن نفاسة شخصيّت   ها،عزّت و فالشّاعر يؤمن بکرامة نفسـ 
 .أينما يتوجّ فيشعر بالغربة  الغافلون؛ربّما اليأنس بها  و ،اآلخرون

 :قائال كذلعرب عن أ کما بين الفرس، الوج إنّ المتنبّي کان غريب 
 يالمغان يالشعب طيبا ًف يمغان

 فيهــا   يّولکنّ  الفتی  العرب
 

 بمنزلة  الرّبيــــع  من  الزّمان 
 غريب الوج  واليد والّلسان 

 (322-323، 3ج: المصدر نفس )     
 
 

هذا الشّعور و العقيدة بين أبناء وطن ،و ولکنّ  کان غريب الرّوح ؛ن عجيبةًوهذه الغربة لم تک
 فلذا نراه فکرت ؛و عقيدت و شخصيّت ،جهل المجتمع لو ،بالغربة من آثار معرفت  بکرامة ذات 
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، لبنان يقرية من قری بعلبک ف یو هـ  باختالف الرواياتـ  يقول في زحلة أو نخلة أو نحلة
 :يقول فيها
 قـامي بأرض نخـلة  إالّما مُ 

 أنا في أمّـة تدارکها اللـــــــ...
 

 کمُقام المسيـــح بين اليهود 
 ـ ُ  غريبٌ کصــالح  في  ثمود

 (239و233، 2ج: نفس المصدر )          
 
 

 :هذه الغربة المُرّة علیيخاطب نفس  مؤکّدا و
 رمُهم لغير تمامأهل               وُلِدت مکا لغريبة في زمانٍأنت ِا

 (21، 3ج: نفس  المصدر)                                                                                  
شعوره بالشّرف أبان عن و للعرمة  عن استحقاقالشاعر فيها  عبّر أناشيد الکبرياء الّتيفمن 

 :اإلنسانيّ قصيدة قالها بعد موت جدّت  ألمّ 
 يومُ الشامتـين بيومِهالئن لذّ 

 تغرّبَ ال مستعرمـا ًغيرَ نفس 
 و ال سالکا ًإالّ فؤادَ  عَجـاجة

 

 فقد وَلدَت منّي آلنافِهم رَغمـا 
 وال قابال  ًإالّ لخـالقِ  حُکمـــا
 وال واجدا ً إالّ لمَکرُمة طعـما 

 (                             219: نفس المصدر )                    

 
 
 

فأراد  ألنّ  اليعتبر غيرَ نفس  عريما، تغرّب عن بالده، منّي رجالً يولدت جدّت: فهو يقول
 .اليقبل حکمَ أحد علي  إالّ الّذي خلق و أن يغادر الّذين کانوا يتعرّمون علي  بغير استحقاق
 ؛يّة باطنيّةفکر ت غرب؛ فاليحوي  هذا الموجز إنّ البحث عن غربة الجواهريّ متسع الجوانب

 كتل یه و أفکاره،و مشاعرهصميم في نافذة غربة بيشعر إلّا أنّ  يعيش الشّاعر في بطن بالده 
 يعاش معرم حيات  ف يالّذ یتبدو حياة الجواهر» :يصوّرها الشّاعر المعاصر أدونيس بقول  التي

بهذه  يالجواهررّح وقد ص (291:م3113ديب، ) «...الغربة کمثل شالّل من الصّور البهيّة الفاجعة
 :الغربة قائال

 وإن تنـزّت علی أحداقنا حُرقا  إنّا لنَخنق في األضالع غربتنا
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 معذّبون وجنـّاتُ النّعيــــــــم  بنا
 

 نمري الجونة الغدقا   وعاطِشون و 
  (233، 2ج: م2891، يالجواهر)         

غريب أنّ   إلّالة بالنّعمات الوفيرة حاف  حيث الجنّات الهو في وطنو نفس  فالشاعر يصوّر
في بيت  و. منهاينابيع الماء بيده اليرتوي  و عطشان شعر بلذّة من هذه النّعمات کلّها، وهوالي

  :آخر يؤکّد علی هذه المرارة بقول 
 أوجعُ من شوكِ القتادة زادي    و أمَرّ من المِلح األجاج مَواردي                     

 (331، 2ج:نفس المصدر )                                                                     
 :انسانيّة في مجتمع اليعترف بهاإلمبادئ اليدافع عن  ما کانکان الجواهري وحيداً حين  

 خُذوا بيدَي هذا الغـريب  فإنّ   
 ماذا يريدُ النّاسُ منّي وإنّمــا...
 

 عـــــــاديلکلّ  يدٍ  مُدّت  إليـ  مُ 
 لنفسي صَالحي أو عَليّ فسادي

 (331و328: نفس المصدر )                   
 
 

 :اإلنسانيّ  ييساعده في الدّفاع عن المبادعن رفيق منصف  يبحثو في بيت آخر 
 جمّةٍ               أ ما في البَرايا مُنصِف فيؤازرُه   یءوحيدا ًيحامي عن مَباد

 (218: فس ن المصدر)                                                                     
 طلبِ  الرّفعة یسويء ال لش هو الّذي يقول کثيراً عن وطن  الّذي أصبح ل  سجنا،ذا ه
 :، فيصرخالکمال إلی ما هو مطلوب الحقّ تعالیو

 التّرفُعو یإالّ العلما جرمُ  و لمجرمٍ                    کان بالدُ الحرّ سجناً
 (223: نفس المصدر )                                                                                               

ليس من شيم العزيز األبيّ أن و الرّفعة إالّ من آثار العزّة الوجوديّة؟و یهل البحث عن العل و
هذا هو الغربة الداخلية؛أو و فالبدّ أن يصبر علي  متکلّفاً،؛ يمالضّ علیبالمذلّة أو أن يبيت  ييرض

أيّ  فعلی .يعاني من الغربة الخارجيةاألجانب فستقرار بين االو هو مضطرّ بالخروج من وطن 
لغربة بکلّ تبعاتها فهو يُؤثر ا .الحريّة ل  والعزّة باألغالل مکبّالحال يعتبر الشّاعر نفس  سجينا 
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 المهانة،و ذلّمسلوبَ الحريّة محفوفا بال البقاء في الوطن مغلوالً علیعيّة ماجتالفرديّة واال
 : فيقول منادياً عزّه

 واهللِ لو أوهَبُ الدّنيا بأجمعِها                ما بعت ُعزّي بذلّ المترفِ البطر                                            
 (28: م3113 ،خيال الجواهری)                                                     

  :الحقارةو أحاط بالوطن الذّلّ إذا مافال مناص من الغربة 
 مَن لِنـاءٍ عاف أهلا
 تخـذ  الغـربة دارا

 

 وصحــــابا  وديـارا 
 إذ رأي  الذلّ إســــارا 

 (282/نفس )                   
 
 

 لذوي الکرامة الذاتيّة حيماعذابا ج و ة، أهل الدّناءو للّئامقد غدت هذه البالد مرتعا خصيبا 
 .الکمالو طالبي الحريّة و
 الفخر بالنفس (ج

ه کلّ هذف الغرو أنّ شاعرا باسال متکبّرا طموحا جسورا متمرّدا عمالقا يفخر بنفس ؛
ع أنّ م فکيف يُستغرَب منهما الفخر بالنّفس،إذن  الجواهري؛و لمتنبّيفي ا يالخصائص تتجلّ

هو المتنبّي الذي ترتفع هذا  .وافتهما المنيّة یعهما رافقهما منذ صباهما حتالفخر مرکّب في طبا
 :الدرجات في صباه فيقول نفسُ  إلی أعلی

 أيَ  محـلّ   أرتقــي
 خلق اهللقد وکلّ مـا 

 مُحتــقر  في  همــّتي 
 

 ــي؟قأيَ عريـم أتّ 
 ومــا لم   يخـــــلق

 ــرقيکشَعـرة في مف
 (238، 3ج: م3119المتنبی،  )

 
 
 

. ةهمّالبعلوّ  نادييهتمّ بخلقت  الشّريفة فاليمکن ل  أن يلم و عزّة النّفسبنسان اإليتمتّع  لمإن  
 :فيقولخيرا و إنّ الشّاعر يجعل نفس  في الثّريّا شرفا

 هرمأنَا الثريّا وذان الشيبُ وال  ما أبعدَ العيبَ والنقصان مِن شرفي
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 (283، 2ج: المصدر نفس )                                                                      
 .کراماإلو علي  أن يطري أحدا قبل أن يؤدّي لها حقّها من التّعريم یکأنّ نفس  الکبيرة تأب
 : ئإباو عفّت و صبرهو فهو يباهي بشجاعت 

 أحداثِ  الحُطُم علیصبرِ جسمي و                  الدّهرُ يعجب من حَملي نوائبـَـ  
 (282: نفس المصدر )                                                                                         

عندما يمدح أميرا يصدّر مدحت  بأبيات يقول  يغتنم أبو الطيّب کلّ فرصة للمباهاة بنفس ،
 :فيها مفتخرا

 کلّ هامــةٍ قدم ؟ علیف ال يُحسَد امرؤ ٌعلَم                    ل  کيو
 (82: نفس  المصدر)                                                                                              

فهو  بل يرهر للمدوح قيمة شعره؛ مکارم  فحسب،و بنفس  إنّ الشّاعر اليکتفي بالمفاخرة 
 :کالدّرّ اليغبن من يعطي علي  درّا

 إنّـــي ناظم و لك الحمدُ في الدّرّ الّذي لي لفرُ                  فإنّك مُعطيــ 
 (322، 2ج: نفس المصدر )                                                                                            

 :يحلّق فوقهم مغرّداو األسفل مي بهم إلیکما يعرض للشّعراء فير 
 یاآلخرُ الصّدو و دَع کلّ َصوت غيرَ صوتي فإنّني                  أنا الطّائرُ المحکيّ

 (23، 2ج: نفس  المصدر )                                                                                  
 :الحذاقة في األدبو ن الشجاعةبيفي الفخر بنفس  قد يجمع  و

 القلمو القرطاسُو الطّعنو الضّربُو البيداءُ تعرفني              و اللّيلو فالخيلُ
 (281، 2ج: نفس  المصدر)                                                                                             

 :و
 غَيـظُ الحسودو سِمـامُ العدیو              يفربّ القواو أنا تِربُ النّدی

 (239/ 2نفس )                                                                                         
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حول اإلحساس بکرامة و اللّاتشاب ،و هکذا يدور فخر المتنبّي حول الشعور العارم بالتفوّق
الصّعود في مدارج الرقيّ حتّی الوصول و لّ إنسان يطلب الکمالشرف وجوده ممثّال لکو نفس 

 .المکرمات اإلنسانيّة إلی أعلی
کان  فقد .مناقب  و التباهي بمکارم و أمّا الجواهري فليس أقلّ من صنوه  في ذکر مفاخره

ة إالّ قوّ اليخاف من أيّة و ،تعريم نفس  النّفيسةو ةالذاتيّ حريّةصريح اللّهجة في طلب حق  من ال
 :يقول مصرّحا، وكفي سبيل ذل لموتئا لمتهيِ ،بقوّة السّلطة الحاکمة يفيتحدّ اهلل،

 أنا حتفُـهم ألجُ البيوت َعليهم  
 أنا ذا أمامَك ماثال ًمتجبّـــــــراً

 

 أغري الوليد َبشتمهم والحاجبا 
 أطأ الطّغــــاةَ بشسع ِ نعلي عازبا 

 (381، 2ج: م2891الجواهری، الديوان، )
 
 

 یاتّکال  علو کون إالّ من اهتمام الشّاعر بذات في النّضال علی المتجبّرين الت هذه الجسارة
عرمت  في العالم و يرهر وجودهو فحقّ ل  أن يباهي بنفس  .الکرامة المودّعة اإللهيّة عنده

 .اإلنسانيّ
سّلطة؛ کما يصبح غضب يمحق ال الجائرين يستحيل إلیو األراذل علیإذا غضب الجواهريّ 

 :أحيانا نارا مشتعلة تشوي وجوهَهم
 صببتُ علی العتــاة شوا َ  نار

 السّواد علی وجــوه ضتُو نفَ
 

 تعـود ُبها  الصّفاة إلی احتراق 
 بدمٍ مُراق  یمصبّغـــــــــــــــة  اللّح

 (383، 2ج: نفس المصدر )                               
 
 

أنّ  و بل هو يعتزّ بشاعريّت  جتماعيّة فحسب،االو الينحصر بمواقف  السّياسيّة يرفخر الجواه
 :المعتدين، فلذا يقول ومکافحة بين الشعراء مرجوّ بنصرة الحقّ

 يحقّ أو للطمة ِمُعتد هل أنا إالّ شاعرٌ يرتجــُون                      لنصرةِو
 (22، 3ج: نفس المصدر )                                                                         
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 عتاب النّفسو النّدامة( د
 ، فيخجلاألخطاء يرتکب  ماالکرامة يسمع نداء ضميره عندو الغرو أنّ الّذي يدّعي العزّة

 فالشاعران المتنبّي. تدارك األخطاء الماضية بأحسن ممّا سبقعلی  ثمّ يعزم  عثرات ، يندم منو
الحکم، لقد وقعا أحيانا في زالّت اليقرّان عليها، بل يرجعان  ري اليستثنيان من هذاالجواهو

 . لتدارکها بأجمل ما يمکن
بدر بن "يحرق قلب  بعد ما غضب علي   يذّبالنّدم ال ييتغنّالمتنبّي الشّاعر العبّاسيّ  فلذا نری

فبلغ  البيئة المثقّفة النّاقدة،و ادئةالشّاعر عنده الحياة اللّيّنة اله وجد يحاکم طبريّة الّذ "عمّار
 :بها فيقول يَحنة أوذم يوقع فو ففرّ أبو الطيّب من  ،يّالرق

 إالّ   لمن   اليُضــام افتخارال  
 ليس عزما ًما مرّض   المرءُ فيـ 

 ية جانيـؤو احتمالُ األذی ور
 

 مُدرک  أو  مُحـارب  الينـام 
 ليس همّــا ًما عاق عن  الرّالم

 ءٌ  تضوَی ب   األجسـامـ  غذا
 (222، 2ج: م2899ط  حسين، )    

 
 
 

کان يفکّر بسيف الدولة بعد  .ق.هـ233مدح کافور سنة  يف يأوّل قصيدة نرمها المتنبّ يف و
 :موجّها الّلومَ إلی نفس  فيقول ،مفارفت 

 قبلَ حبّک مَن نأی يحببتک قلب
 و أعلم أنّ البيـــــــنَ يشکيـک بعده

 وقد کان غدّارا ًفکُن أنت وافيا 
 إن رأيتُک شاکيا يفلست َفواد

 ( 399و398، 3ج: م3119المتنبی، )        
 
 

هذه القصيدة تصوّر حال  ف. ق.ـه238مدح فيها کافورا سنة  التيالميميّة  يکما أظهر ندامت  ف
 :کّر عهد سيف الدّولةتذو مماطلة کافور فيما وعدهو النفسيّة بعد خيبت  عن ما وعده کافور

 مَن يمّمت ُخيرُ ميمّمو أمّ و مَن فارقتُ غيرُ مذمّم                        و فراق
 (232: نفس المصدر )                                                                                          
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عندما قال قصيدة  بمالمة نفس وقام  دامةالنّبشعر  فقد يّأمّا الشّاعر المعاصر الجواهر و
لقد »: ولقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف المخجل بقول . "يفيصل الثان" مدح يف "التّتويج"

ما أصعب و... ذو الحسّاسيّة ضميره مغتصبا  ما أصعب أن يجد المرءو يتلک الزّلّةُ ضمير ياغتصبت ف
 و( 232، 3ج: م2888، ، مذکّراتييالجواهر) .« ...  مبادئو أيضا أن يجد المرء ذات  علی نقيض قيم 

رجوعا  و مما مضی ندامة "ندمو کفّارة "قال قصيدت  نرم القصيدة السابقة بعد فترة قصيرة من 
 :فمن أبيات هذه القصيدة .ضميرهو نسجام مع نفس االإلی 

ق منـک جانبٌ    اليَضِ يحنانيک نفس
 اوما لک مِن عتب  علی الدّهـر  إنّم...
 

 إذا ضاق مِن رحبِ النّفوس جناب 
 عليک لمــــــا هوّنت  منــ  عتاب 

  (291، 3ج: م2891الجواهری، الديوان، )     
 
 

 الدّفاع عن الکرامة الذّاتية أو التّعالي الکاذب؟
درجة الرّبوبيّة والسيّما في أبيات   أنّ المتنبّي قد يعتزّ بنفس  إلی يتصوّر بعض المعاندين

 :لتنبّؤية حيثما يقولا
 ما مُقامي بأرض نخلة إالّ

 تدارَکها اللّــــــــــ أمّةٍ يأنا ف
 

 کمُقـام المسيح بينَ اليهود 
 ثمود   يــــــــ ُ غريبٌ کصالح ٍف

 (233، 2ج: م3119، يالمتنب)            
 
 

مثل هذين  ياء النّبوّة فربّما نشأ هذا األمر من قول بعض المنتقدين الّذين عابوا علي  ادّع
بيتين من  يألنّ  قارن نفس  ف يالمتنبّ يسمّ» :قال عن  بأنّ  يبن جنّی الّذ، والسيّما صديق  االبيتين

کما  ،ولکنّ الشّاعر ينکر هذا األدّعاء ،(91 :أبو الطيّب) «ثمود يبصالح ف و الشّعر بالمسيح بين اليهود
المرتفع  يهو من النّبوة أ» :فقال ،ئل عن حقيقة هذا اللّقبأنّ أباالطيّب سُ :رسالة الغفران يفورد 

فضال ًعن  (92: نفس المصدر ) «أنا أوّل من تنبّأ بالشّعر» ":تعليل لقب  يو من أقوال  ف «.من األرض
 .                            دّعاء نبوّت اتلميح إلی  يّذلک لم يحتو ديوان الشّاعر علی أ
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هذا األمر هو خصيصة للشّاعر و ما يأمر ب ،و اليخضع إالّ أمام اهلل يهو الّذ يفالمتنبّ
 :لئيمو إکرام نفس  دون الّذين يخفضون أجنحتهم لکلّ وضيعو العتزازه

 ال  قابال ً إالّ  لخالق  حُکمـاو تغرّبَ ال مستعرماً غيرَ نفس                     
 (219: نفس المصدر )                                                                                   

 .                             إلشارات خالق  ةخر بأنّ حيات  رهينفَيّ هو يفخر أف
سمّاه الشّعب موقف استکبار أو تعالٍ قد    منرنّ أنّ موقفيبعض فال يوأمّا بالنسبة للجواهر
 :قول نشأ من قد  يهذا التّصوّر الخاط و (29: م3118 ،الخير) .البعض غرورا أو تعالياً

 أقول لنفسي  إذا  ضمّـــــها 
 فإنّك خيـــــرُ النّفوس یتسام 
 فإنّ جنــاحـَـيك  ال یتسام 
 

 یزدهوأترابهـــا  محفـــلٌ   يُ 
 یقيس کلّ علی ما انطو إذا

 یيقــرّان ِ إالّ  علی   مُرتق
 (318، 2ج: م2891الجواهری، الديوان، )

 
 
 

؛ العلوّ الکاذب: أيّلم يتطلّعا إلی االستعالء علی الناس، في مثل هذه األبيات فالشاعران  
الميزة اإلنسانية التي غفل  كاالهتمام بتل الوجود،قيمة و هتمام بکرامة النّفسيؤکّدان علی االبل 
 .همأبناء وطن عنها

التي الکماالت اإلنسانيّة  ذي يجتهد للوصول إلیمنان بأنّ الّيؤو إنّهما يبحثان عن علوّ النّفس
 الشّرف؛و أن يستقرّ في األسفل بين الّذين اليفهمون شيئا من العزّةال يَحِقّ ل  ، فطره اهلل عليها
 : اليقول المتنبّي عن  في شعرهأ. العالية فوق الحياة التّرابية بل مستقرّه القمم

 تقنـَـع بما دونَ النّجومفال      ٍترُوم                إذا غامرتَ في شرف
 (228، 3ج: م3119، المتنبی)                                                       

أو العناية بعزّة النّفس اإلنسانيّة؟  کما يفسّره البعض؟التّعالي الکاذب و هل هذا هو الغرور
بجامع النبوّة، بل يعبّر  ( ع) عيسي المسيحبيت السّابق اليريد تشبي  نفس  بالنبيّ الالمتنبّي في ف

 ،ستعباداالو محارب ضدّ الجور ،صالة اإلنسانيّة عند کلّ إنسان فهيم بالقيم اإلنسانيّةعن األ
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کلّ مضيّع لحقوق اإلنسان غير مبال ستسالم  أمام االو عامل برسالت  اإللهيّة أي عدم الخضوع
 .بکرامت  وشرف 

بهذه الکرامة في کثير من أيضا يعترف  ،التعالي والتکبّرا بالجواهريّ الّذي کان متهّمو
 : منها ؛أشعاره

 عزّة، أنّي ذللتُيَهونُ لِ  والمذلّة مِن عُداتي... و إنّي
  (212، 8ج: م2891الجواهری، )

ما أشدّ ازدجارَهما من هذا األمر و الهوانَ من نفس الشّاعرين الکريمة،و فما أبعدَ المذلّة
 .ان  خصما ألدّ  لکلّ إنسان شريفالذّي يعدّ
 النتيجة
فقد .  اليمکن استثناء أحد من ،في النفس البشرية متأصّلٌفطريٌ الکرامة الشعور بالعزة وإنّ 

المتنبّی في نتاجاتهم األدبية علی مرّ العصور إلّأ أنّ ما يميّز کثير من الشّعراء اعتنی ب  
أحسن  يسبکاه فوشعارهما أکثيرا في هما أشادا ب  أنّفي معالجتهما لهذا الموضوع  يّالجواهرو

 .أروع تشابي  و صور
جتماعيّة أدّت إلی االو حياتهما الفرديّة يعديدة بين الشّاعرين ف ةك قواسم مشترکفهنا

العصر  يف يالمتنبّيحمل روح  يّکأنّ الجواهر اقتراب الرّؤية عندهما بالنّسبة للکرامة اإلنسانيّة،
 وجدانيّة متماثلة؛نتائج انتهت إلی العزّةاإلنسانيّة بشأن شّاعرين الموحّدة للفالرؤية . الرّاهن
 :أهمّها
 التّمرّد و سمة التّحدّی 
  (خارجيّة و داخليّة) الشّعور بالغربة 
  الفخر بالنّفس 
  النّدامة وعتاب النّفس 
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من  کالّنّ إ ؛ إذياإلنسان فالشّرو العميقة بالعزّةو کلّ هذه الميزات منبعثة من العناية الوافرة
الرالم علی ا ، فتمرّدللرالم وظلم يخضع و هذه الکرامةعن مجتمع يغفل  ينتمي إلیالشّاعرين 

کان سببا للشّعور  ئ بين أبناو هذا المجتمع ياإلحساس العميق بالکرامة فو .والمرلوم کليهما
لوطن فأحسّا ا ما عنرحيلهإلی  أدّت بعض العوامل أنّکما  ،عند الشاعرين بالغربة الدّاخليّة
 أخيرا و .يّبالشّرف اإلنسانالمتعالية لم يکن تباهيهما إالّ بالنّفس النّفيسة و. بالغربة الخارجيّة

ك کما عبّر عن ذل ،أساس معرفة اهللهي  التيمالمة النّفس عندهما انبعثت من معرفة النّفس إن ف
      (239:  م3112علي بن أبي طالب، )  «.من عرف نفس  فقد عرف ربّ » :بقول  (ع)أمير المؤمنين علی

 ،يجتازان مسلکا واحداو ،بعد هذا کلّ  فالغرو أن نری الشّاعرين ينشدان بلسان واحدو
، بل للأدب يهما مفخرة للأدب العربو؛ يربو علی ألف عام يالذّ يّمانرغم الفاصل الزّ

 .  يّاإلنسان
 والمراجع المصادر
 :الکتب

 القرآن الکريم
 .م2898، دار نرير عبود، بيروت، 3/أدباء العرببطرس،  ،يالبستان
، من منشورات إتّحاد الکتّاب يالدّکتور إبراهيم الکيالن: ، ترجمةيأبو الطيّب المتنبّريجيس،  ،بالشير
 .م3112 ،دمشق ،العرب
اد جو يالدّکتور عل، يم السّامرائالدّکتور إبراهي: تحقيقو ، جمع8-2ديوان، يمحمّد مهد ،يالجواهر
 .م2891 ،يد للنّشر، الجمهوريّة العراقيّة، دار الرّشرشيد بکتاشو يالمخزوم يالدّکتور مهد الطّاهر،
 .م2888لبنان، -دار المنترر، بيروت ،، الطّبعة األولی3-2 ي، مذکّراتيمحمّد مهد ،يالجواهر
 .م3113، منشورات وزارة الثّقافة،  دمشق،  مسيرة قرن ...يالجواهرخيال،  ،يالجواهر
الجمهورية العربية  يمن منشورات وزارة الثقافة ف ،سيمفونية الرّحيلو يالجواهرخيال،  ،يالجواهر

 .م2888السّورية، دمشق،  
 .م2899، دار العلم للماليين، بيروت، ،الطّبعة الرّابعة ،2/يمن تاريخ األدب العربط ،  ،حسين

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 2282، السنة الرابعة، صيف ي، العدد الثانياألدب العرب/ 321

 

 ،دمشق -سوريا،مؤسّسة رسالنو دار ،طّبعة األولیال ،شاعر الکالسيکيّة الفخمة يالجواهر، يهان ،الخيّر
 .م3118
 .م3113 .ـه2332 دمشق، ،، مؤسّسة المنارةالحياةو رحلة الشعر :يالجواهرعلی حسن،  ،ديب

دمشق،  ،، من منشورات إتّحاد الکتّاب العربالمعاصر يّالشعر العرب يف يأبو الطيّب المتنبّثائر،  ،زين الدّين
 .م2888
،  يروتب ،، الطّبعة األولی، دار الکنوز األدبيّةالحياةو جدل الشعر: يالجواهرسين، عبدالح ،شعبان
 .م2888
،   بيروت شرح محمّد عبده، الطّبعة التّاسعة، دار البالغة، ،نهج البالغة طالب، يابن أب يّعل

 .م3112.ـه2332
تصحيح  و يالبقاء العکبر يرح أب، ش(شرح الدّيوان يالمسمّی بالتبيان ف) 3-2ديوانأبو الطيّب،  ،يالمتنبّ

 .م3119  ،بيروت ،الدّکتور کمال طالب، الطّبعة الثانية، دار الکتب العلميّة
 .ـه2332دمشق،   ،تّحاد الکتب العربمن منشورات ا، يشعر الجواهر يأزمة المواطنة ففرحان،  ،اليحيی
 .م3111
 :المقالة
 ي، العدد الحاد(مجلّة دوريّة ثقافيّة أدبيّة) لّة القصب، مجالطامح العريم ..يالجواهر ناصر، ،الحجاج – 2

م2888 .ـه2329عشر، السّنة الثالثة، بيروت، خريف 
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