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 چکیده
ای در خانواده، اشرف در نجف 1900در سال  ،اقمعاصر عر کالسیکبزرگترین شاعر ، جواهری

شرایط علمی و نجف، و فرهنگی . محیط علمی دیده به جهان گشودفرهیخته و صاحب علم و ادب 

دورۀ  اعرانش هبه ویژ تا او به اشعار پیشینیانادبی شاعر باعث شد  و نبوغ و ذوق ادبی حاکم بر خانه

. این امر باعث شد که بپردازد های شاعران نامدار این دورهو حفظ دیوانلعه او به مط ی آوردروعباسی 

، بحتری، متنبی، ابوتمام، و معرّی ابوالعالء چون:این دوره بزرگ از شعرای  دشاعر در سرودن اشعار خو

به توان رداری را میبه طوری که این الگوب. بسرایدو به شیوۀ آنها شعر  الگو بگیرددیگر شاعران معروف 

و در زمرۀ شاعران مکتب  کالسیکاو شاعری است که اشعارش  .روشنی در اشعار وی مشاهده کرد

 اشعاربررسی زندگی و اشعار جواهری و تحلیل  پس ازاین مقاله در  شعر معاصر قرار دارد.گرای  سنت

 ثابت شده و روشن اسی عب دورۀ شاعر به شعر و شاعرانهای گرایش ،با ذکر شواهد و دالیلوی، 

 است بسیار اثر پذیرفته که جواهری در اغراض و سبک شعری خود از شعر دورۀ عباسی  شودمی

مؤخر زمان او را فقط توان ادعا کرد او شاعری عباسی است که می زمان، از نظر صرف بابه طوری که 

 .و به عنوان شاعر معاصر شناخته شده است داشته

 های گرایشعباسی،  ۀسبک شعری، شعر دور ،عراق معاصر هری، شعرجواکلیدی:  هایهواژ

  .شعر عباسی
 

                                                           
  مسؤول دةنویسن الکترونیك پست:  ali.edalati85@gmail.com               
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 مقدمه

به خود و مضمون  ساختاراز لحاظ علیرغم تغییر و تحوالتی که شعر معاصر عرب 

است  شاعرانیبینیم. جواهری از می آنبر  را ششعر کالسیک و آثار ةهنوز سای، دیده

بافتی سنتی از لحاظ مفهوم، فکر و الفاظ رش و شعکه به شیوۀ کالسیک شعر سروده 

. او با خواندن اشعار گذشتگان به خوبی توانسته است افکار شعرای پیشین را در دارد

شعری خود از  ۀگیری از ذخیرقالبی جدید بریزد و شعری نو و مضمونی جدید با بهره

گرایش داشته دیگری  ش از هر دورۀشعر قدما بسراید. شاعر به شعرای دورۀ عباسی بی

محیط علمی  ةاست. او به واسط کردهنها استفاده آمضامین و الفاظ شعری  ،و از افکار

 اثرنجف و آگاهیش از شعر شاعرانی چون متنبی، ابوتمام و بحتری، از آنها بسیار 

توان ادعا کرد ، به طوری که میهای عباسی در شعر وی مشهود استپذیرفته و گرایش

البته کالسیک بودن شعر وی، ، وی آیینة شعر عباسی است دیوان جواهری و شعر

 .کنددر معانی نقض نمی او رانوآوری 

در این مقاله به . در شعر شاعر استعباسی های شعرپژوهش بررسی ریشههدف از این 

 آن های اقتباس نموده و ویژگی عباسی ۀشعرای دوراز نوع شعری که جواهری 

 اثربازگشت او به شعر قدیم و  ی شاعری معاصر است،و از آنجایی که و ،پردازیممی

. برای این امر حائز اهمیّت است اثرپذیریو بیان این  ویشاعران دورۀ عباسی در شعر 

داریم و پس از بررسی زندگی جواهری و  گذریابتدا به مفهوم شعر در دورۀ عباسی 

سی در شعر شاعر های عباگرایش ذکربه  ،ویها و سبک شعری او و بیان ویژگیشعر 

 با اشعار شعرای دورۀ عباسی مضامین مشترک که را و برخی اشعار جواهری پردازیممی

 .کنیمبررسی می دارند

زندگی وی کتابها، پایان  های جنبه سایرها و جواهری، زندگی، افکار، اندیشهبارۀ در

جواهری بارۀ درهای نوشته شده پایان نامه ازها و مقاالت زیادی نوشته شده است. هنام

 الجواهری مهدی محمد ران،بج خلیل جیران آثار در دینی مفاهیم بررسی»توان به می

 ارشد کارشناسی بیک، مقطع گرگان از مصطفی «ابوالقاسم سمیح و الدین جمال مصطفی

  «جواهری محمدمهدی اجتماعی - سیاسی آرای»در دانشگاه تهران و  1385 در سال
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در دانشگاه تهران دفاع  1385که در سال  تخصصی دکتری شعبانی در مقطع از هادی

به  توان میوی نگاشته شده است  بارۀاز جمله مقاالتی که در ، اشاره نمود.ه استشد

در مجلة  چاپ شدههوشمند، م. ، از «)شاعر کبیر عراقی( محمد مهدی جواهری» مقاله

از « ر جواهریفرهنگ و ادب فارسی بر شع اثر»و همینطور  1378در سال  چیستا

الموسیقی »و  1387در سال در ماهنامة ادبیات تطبیقی ، چاپ شده شمسی واقف زاده

، از مرضیه آباد و روح اهلل مهدیان طرقبه« السیاسی يواهرالج يمهدشعر محمد  في

در دانشگاه  1389در سال «  و آدابها اللغة العربیة يفبحوث »  ةدر مجل چاپ شده

های سیاسی و شد بیشتر این مقاالت به جنبه گفتهنطور که هما .، اشاره کرداصفهان

شعر  هایبررسی ارتباط ةر از جنبحاض ةاند و مقالاجتماعی شعر جواهری پرداخته

 جواهری با شاعران دورۀ عباسی بدیع و نو است.

 مفهوم شعر در دورة عباسی 

اهلی، اسالمی و های جدورهدر مقایسه با شعر از لحاظ شکل و محتوا  دورۀ عباسیشعر 

ن اصول و قواعد آاست ولی این امر باعث نشده است که از  نوآوریدارای  اموی

خارج شود. وصف همانطور که در دورۀ جاهلی رایج بود در بطور کلی قدیمی شعر 

ولی در این دوره و با پیشرفت تمدن اسالمی جنبة  ،نیز رواج داشت دورۀ عباسیشعر 

جای وصف اطالل و دمن را گرفت ها قصرها و کاخجدیدی به خود گرفت و توصیف 

شعر اصلی در این دوره  دو نوع. به وجود آمدو در خمر و غزل و مدح نیز تحوالتی 

شعر وجدانی شعری است که شاعر در . شعر موضوعی (2 شعر وجدانی( 1 :وجود دارد

در و شخصیت شاعر  گویدآن از احساسات، عواطف، افکار و وجدانیات خود سخن می

کند و این شعر ه و شادی صحبت میشاعر در آن از غم و اندوگردد. شعر آشکار می

شعر  گیرد.موضوعاتی مثل مدح، رثاء، فخر، هجا، عشق به وطن و ... را در بر می

پردازد. در این موضوعی شعری است که به بررسی یک موضوع خاص و یا عام می

ائل کلی زندگی انسان یا امور کلی بلکه از مس گویدشعر شاعر از خود سخن نمی

آورد. اشعار حماسی، شعر داستانی و اشعار نمایشی مربوط به جهان سخن به میان می

 (.87-86: 2007)المقدسی،  آیندجزء این دسته اشعار به شمار می
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در دورۀ عباسی دو گرایش مهم شعری وجود دارد که مورد نقد پژوهشگران واقع شده 

 مکتب. 2گرایان  سنت مکتب. 1: عبارتند از و سبک مهم شعری مکتباست و این دو 

اساس . ابوتمام است اهل تجددسنتیها بحتری و سردمدار  مکتبنوگرایان. سردمدار 

استواری است. آن لفظ استحکام  وو استواری معنی و صحت  اصالتن بر امقلد مکتب

ارات و بدایع لفظی استع کارگیریمناسب و به ةدر وصف و تشبیه و اتکاء به وزن و قافی

نوگرایان که  مکتب (.9: 1967امین و هارون، ) قدیم استمکتب از دیگر اصول  و معنوی

توان به موارد بدیع مشهور است، دارای قواعدی است که از مهمترین آنها می مکتببه 

که جدید،  آنچه هرطلب معنای دور و غیر قابل فهم و گرایش به ( 1 :زیر اشاره نمود

های دن معنای اخذ شده از دیگران با اسلوبکرمخفی  درسعی  (2 ع و لطیف است.بدی

افراط در بکارگیری ( 3 .هابا کمک انواع مجازها و استعاره سمبلیکمتنوع و پیچیده و 

ذوق و قریحه در نظم شعر و ورود به عرصة اصطالحات لفظی، فکری و فلسفی که در 

 (. 80: 1989)االیوبی،  رسدشعر متنبی به اوج می

عباسی است که به شعرای  عصرهای شعر در این امور به اختصار از مهمترین ویژگی

دورۀ بعد نیز سرایت نمود، و این امر در شعر برخی شعرا مشهود و به نقطة اوج خود 

تری قرار گرفت و فرقی از این جهت رسید و نزد برخی شعرای دیگر در مرحلة پایین

شعر عباسی دارای خصوصیاتی است که آن را  د وجود ندارد.شعرای قدیم و جدی میان

که مورد توجه های شعر دورۀ عباسی کند. از مهمترین ویژگیها متمایز میاز سایر دوره

 توان به موارد زیر اشاره نمود:میگرایان است، نوگرایان و سنت مکتبهر دو 

دامنة اصطالحات  گسترش( 3 تنوع معانی و مفاهیم( 2 شیوایی و سادگی عبارات (1

  های ادبیتوجه همه جانبه به آرایه( 4 لفظی

ها به دالیلی در این عهد فزونی یافت. پیشرفت تمدن، رواج هر کدام از این ویژگی

های دشوار آن زمان، باعث ، دوری از زندگی خشونت بار بادیه و واژهی آسانهاواژه

ی غزلی یا وصفی و یا رثایی . شاعر بدوی زمانی که شعرنرمی و زیبایی عبارات شد

آورد می یروولی زمانی که به سوی زندگی بادیه  ،گوید، اسلوبی نرم و لطیف داردمی

. شعر جدید هم همینطور با توجه گرایدبه خشونت می افتاده ودر دامن اطالل و دمن 
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ای عالی از لطافت و شیوایی نها در درجهآبه ادوار مختلفش متفاوت است برخی از 

منظور از  (.88: 2007)المقدسی،  نها همان خشونت شعر قدیم را داردآو برخی از  است

تنوع معانی، معانی شعری مانند تمثیل، تشبیه و استعاره است و منظور از تمثیل این 

اشعار  :مانند ،است که شاعر به حکمت عقلی و قابل درک برای عموم مردم روی آورد

چارچوب خیالی عمیق، مانند اشعار ابن رومی و  تشبیه، استعاره و مجاز در .متنبی

تمام در این عهد با وضع چارچوب اصلی آن توسط ابن المعتز، شاهد وبحتری و اب

نظامی بالغی و مدون شد. در ادامه با تدوین این اصول توسط ابوهالل عسگری و 

خارج  ر از حیطة ذوق ادبی سلیمبن جعفر این امر گسترش یافت تا جایی که دیگ قدامة

. منظور از اصطالحات لغوی، استخدام الفاظ بیگانه در شکل و حروف عربی است شد

کارگیری تعابیری خارج از تعابیر معمول در ساختار زبان و ادبیات عربی است و یا به

بجای  «أخاطره فی روحی»و یا کلمة  «اللسن»بجای «النطق»کارگیری کلمةمانند به

 (.87: همان) «نهرک انهر و االیام األطاول»بیو یا مانند سخن متن« أراهنه»

 ی محمد مهدی جواهریانگدنگاهی به زن

علمی و ادبی کهن، دینی و  ةای با پیشیندر نجف در خانواده (م1900)جواهری در سال 

 )مؤلف  نجفی  محمدحسن  شیخ  از نوادگان  سینعبدالح ، پدرشدیده به جهان گشود. 

خود   خانوادگی  ، ناممحمدحسن یخش  بود. اوالد و نوادگان  ( جواهرالکالم  معروف  کتاب 

. اند رگزیدهب«  جواهر کالم»و « جواهر  صاحب»، « جواهری»،  کتاب  این  به  را در انتساب

  یک روز هر  سالگی  هشت در  که  شکلی  به  داشت انگیز  اعجاب  ای حافظه جواهری

 و  متنبی  دیوان از  ای قصیده ، مرتضی  شریف  أمالی از  ای قطعه البالغه،  نهج از  خطبه

 تا اینکه دیوان متنبی و بیشتر  کردحفظ می را  جاحظ  التبین و  البیان از  ای قطعه

  غبطه مورد  اش حافظه  قدرت  جهت  به ، گفته خود  که چنان و نهج البالغه را حفظ نمود

 در.  داشت شعر  به  شدیدی  دلبستگی  کودکی از  جواهری.  گرفت می قرار  حسادت و

  استحکام  دلیل  به و رساند  چاپ  به  العراق ةروزنام در را  شعرش  نخستین  سالگی  هجده

 ن،یالمؤلف ةاط و جماعیالخ) کرد باز  خوانندگان  میان در را خود  جای زود بسیار  اشعارش

1385: 35  .) 
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 منتشر بغداد در 1923/  ش 1302 در «» عنوانِ با ، وی  شعری ةمجموع  اولین

کرد.  منتشر بغداد در را «العاطفه و الشعورِ بَینَ» شعر دفتر 1928/ ش 1307 در  وی .شد

  «ابوالفرات»کنیة   مناسبت  همین  به و کرد منتشر را  «الفرات»  روزنامه 1930/ ش 1309 در

 « المعرض و  العام  الرأی» 1937/ ش 1316 در ، روزنامه  این از  پس و ،برگزید خود  برای را

  مرگ. شد  کشته  دانشجویی  تظاهرات در جعفر، ، برادرش  سال  همین در .کرد منتشر را

 «الشهید  یوم» و «»  نام  به  قصیده دو  که  گذاشت  وی بر  عمیقی اثر  چنان برادر

 سنتی  هایقالب در  عرب معاصر شعر  شاهکارهای از دو هر  که سرود  وی  رثای در

 ةعاشقان شعر  آن  حاصل  که  رفت  پاریس  به  سال  همین اواخر در او. شود می  محسوب

 گزید  اقامت مصر در  سال دو ، آن از  پس بود.  حسین  طه با  مجالست و  دوستی و «أنیتا»

  سال  یک و  گرفت سر از را  نگاری روزنامه و  بازگشت بغداد  به 1952/ ش 1331 در و

 کرد.  دریافت  عبداهلل امیر از را - « الرافدین»  نشان -  عراق افتخار  نشان  برترین بعد

 بعد  سال  یک و  داشت  اقامت  سوریه در  پناهنده  عنوان  به 1956/  ش 1335 در  جواهری

  یجواهر ،1958/  ش 1337 در  قاسم  عبدالکریم  رسیدن  قدرت  به با و  بازگشت  عراق  به

  پرداخت  قاسم از  حمایت  به ، داشت  وی با  دیرینه  دوستی و  سوسیالیستی  تمایالت  که

 اتحادیه  اولین در  نمایندگی و  العام  الرأی روزنامه مجدد انتشار  آن  حاصل  که

 از  پس  بود. وی(  عراق  ادبای  انجمن)  العراقیین دباءاتحاداأل  ریاست و  نگاران روزنامه

  به دید،  تنگ خود بر را  عرصه  چون و  پیوست  قاسم  عبدالکریم  مخالفان  صف  به  مدتی

  دیوان 1965/ ش 1344 در و کرد  اقامت  پراگ در  سال  هفت و  رفت  چکسلواکی

 در  جواهری البکر،  حسن احمد  رسیدن  قدرت  به با . ساخت منتشر آنجا در را ةبریدُالغُرب

 مجدداً و  گرفت قرار  دولتمردان  استقبال مورد و  بازگشت  اقعر  به 1968/ ش 1347

 .شد  عراقی  ادبای  انجمن  رئیس

. 1926/ ش 1305  تابستتان  و 1924/  ش 1303  تابستتان  در کرد؛ سفر  ایران  به بار دو  وی

  اشتعارش  در ، گذاشته  وی بر  ایران  شهرهای  به سفر و زیبا  طبیعت مشاهده  که  عمیقی اثر

  و «دربنیید  عَلییی» ، «الضییاحك  الرییی » ،«کَرنیید  عَلییی» ،« فییار  حییدود  عَلییی»  جملتته از)

  شش  سفری در نیز ،1992/ ش 1371 در (.167: 1387واقتف زاده، )  است آشکار «هرانط  يف»
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 قترار   سیاستی   مقامتات  و شعرا و ادبا  عنایت مورد ، قم و مشهد ، تهران در ، ایران  به  ماهه

 (.146تت 145 :1376 ، دامغتانی   مهتدوی ) شتد  برگتزار   وی  تکریم در  فراوانی  مجالس و  گرفت

    در دمشق درگذشت. 1997جواهری در سال 

  شاعری  برترین و شود می  محسوب خود  نسل  میان در  عراقی شاعر  ترین بزرگ  وی

 و  کشیده صویرت  به را  عراق  پراضطراب  زندگی ، سنّتی و  کالسیک ۀشیو  به  که  است

مهمترین اثر جواهری دیوان .  است  شده  عراق در ماندگار  سیاسی شعر  گسترش  باعث

جلد به چاپ رسیده و حاوی اشعاری در مضامین سیاسی،  چهارشعری اوست که در 

ها است.شعر او شعری حماسی، انقالبی و طغیان گرایانه اجتماعی، وصف و مناسبت

کند و مردم را به مقابله صراحتا اعالم میرا و عقاید خود وی در اشعارش افکار  .است

 39-34: 1998، و  427 /3: 1999، میربصری، 1ج: 1998الجواهری، رک: ) خواندبا ستم فرا می

 (.508: 2005الفاخوری، و  267-263: 2007الجیوسی،و 
 های شعری جواهری ویژگی

  وی شعر  زبان اما ، است  عرب  سنّتی شعر  همان ساختار و  شکل  حیث از  جواهری شعر

  لحن اند، شده  انتخاب  وسواس و  دقت با  وی شعر  واژگان.  است  غنی و  قوی بسیار

  شگردهای از«دُجی أَطبقْ» مانند  اشعاری در و  است  خطابی غالباً  وی  سیاسی اشعار

 ، مدح نظیر  موضوعاتی در  جواهری. است کرده  استفاده  خوبی به  سخنرانی و  خطابه

 و ،دارد  بسیاری اشعار ، رُصافی شوقی، ابراهیم،  حافظ نظیر شاعرانی  برای  مرثیه و  وصف

و  84: 1992الخازن،)است.   عراق در  سیاسی شعر  اوج  ةنقط ، وی شعر ، ناقدان نظر در

ی کهن در شعر عرب مکتبیخود به  جواهری در سبک شعری .(267-263: 2007الجیوسی،

ی بر سنت در طرح شعر متّک کالسیکعر نمایان است، یعنی که از امرءالقیس تا زمان شا

صالح عبدالصبور جواهری  ةو بنا به گفت و فنون شعری و اسلوب نوشتاری گرایش دارد

 (.101: 1997)شعبان،  عربی است کالسیکشعر  زرینآخرین مرحلة  نمایندۀ

بتا حفتظ بتارزترین     کالستیک ر گترایش  ای دعصر جدید شاهد پیشرفت قابل مالحظته 

سرودن قصاید طوالنی، توجه به جانب عقلی و اخالقی، اهتمتام   :مانندعناصر اساسی آن 

به جزئیات و تفصیل مطالب، عدم خروج از قواعد وزن و قافیه و اسالیب بیتان و بتدیع،   
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عر هتای یتک شت   . اگر در اشعار جواهری تأمل کنیم در آن بهترین نمونته است و غیر آن

شعرای قتدیم استت.    نمایندۀکارگیری موضوعاتش هاو در ب .بینیممیمعاصر را  کالسیک

پتردازد.  گیرد و به تفصیل آنها میها و افکارشان را بکار میاسلوب و بسیاری از حکمت

شتمارد و در  معاصر، شعرای قتدیم را مقتدس متی    کالسیکاو مانند بسیاری از شاعران 

علت این امر محیط نجف استت کته شتاعر در آن     (.28: 1972، يالدجیل) دهداوج قرار می

در و با شعرایی که همة آنها به سران شعر عصتر عباستی گترایش داشتتند و      کردهرشد 

زمان بود.  هم و همسو، بودند رو آنها دنبالهوصف و غزل  مدح، چون: اغراض شعر برخی

از  بتزرگ تعددی از شتاعران  د میقصاگفت توان است که میگر جلوهای این امر به گونه

 ؛با هم فرق دارنتد که وزن و قافیه است  از لحاظو تنها  هستندلحاظ معنی و خیال یکی 

 کار رفته در آن قصتاید تکتراری و شتبیه بته گذشتته استت و دستتخوش        یعنی معانی به

 یادوره از همبرد و  شعردر  قدما ازبهره را . ولی جواهری بیشترین اندتغییر زمان نشده

و این معتانی را بتا   خود به سرعت پیشی گرفت. او معانی و خیال خاص خود را داشت 

در نظتم شتعر شتیوۀ مخصتوص ختود را       وی فرهنگ و تمدن عصر حاضر درآمیختت. 

 کنیم:های او در سرودن شعر اشاره میداشت که به برخی از مهمترین شیوه

و  پردازده نظم ابیات میکند سپس بقصیده را در ذهن خود پی ریزی میابتدا  شاعر (1

او جز در موارد نیاز و ( 2 دهد.آن را ادامه می پایانتا  مورد توجه او واقع شود،اگر 

 آورد و طبق خواسته و درخواست دیگران شعر نمیرو ضرورت به سرودن شعر 

نوشتن و تدوین قصایدش  جواهری به ( 3 سراید، مگر اینکه خودش بخواهد.نمی

برخی  جواهری( 4 .مشخص ننمودخاص برای تدوین آنها ی و محل عادت نداشت

نویسد و فقط برخی کلمات و ای کوچک میای طوالنی را بر روی برگهمواقع قصیده

کلماتش را به ( 5 کند.اش را در ذهنش حفظ میکند و بقیهحروف آن را یادداشت می

گذارد تا را خالی میکند، جایش ای مناسب پیدا نمیکند و وقتی کلمهدقّت انتخاب می

ای نا ز ثقل در شعر جواهری است و قافیهکقافیه مر( 6 کلمة مناسب آن را پیدا کند.

؛ چرا که شعرش ارتجالی نیست و او در نظم قصایدش وجود ندارد مناسب در شعرش

کند و با آیات قرآنی او به قرآن کریم بسیار استناد می( 7 کند.را صرف می درازیزمان 
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گوید و در حین سرودن شعر و کند. او قصایدش را در خفا میا تزیین میاشعارش ر

است و زمینة  در دست او. جواهری از موضوعی که کندنوشتن صدایش را بلند می

اش شود حتی اگر این امر به طوالنی شدن قصیدهباشد به سادگی خارج نمیشعریش می

شعر به وحی و الهام شعری  دنسروجواهری در ( 8 (56: 1972ی، دجیل)رک:  بینجامد

وجودم را  ،ترین ساعاتاو در سخت» گوید:اعتقاد دارد و در مورد وحی شعریش می

گذارد. در چنین مواقعی در وقت دم بیدار میو در بیشتر مواقع مرا تا سپیدهنوردد؛ در می

 شوم تا بوجود آمدن مولود جدیدپوشم و از خانه خارج میسحر لباسهایم را می

هنگامی که این شیطان )وحی شعری( در » گوید:. او می«قصیدۀ جدید( را تکمیل نمایم)

 شود، من از هر شخصی که در کنارم باشد می بارور  دمد و در وجودمکالبدم می

: 1997شعبان، 267-263: 2007)الجیوسی، «گیرد...یطی عجیب مرا در برمیترسم و شرامی

نامد، می «شیطان شعر»ا تصادف و یا آنچه عرب آن را او در شعر به الهام ی (.143-147

در همایش بزرگداشت مقام که اش را معتقد است و برای این نمونه قصیدۀ بائیه

 مطلع آن بیت زیر است: .زندمثال می، ه استسرودابوالعالء معری 

 باهَالدنیا بما وَ وَّقَو استوحِ مَن طَ  سح خدّها التّرِبامو ا بالمعرّة  قِ

 (3/83: 1972، الجواهري)            

گوید این یکی از بهترین دهد و میجواهری چگونگی سرودن این قصیده را توضیح می

همایش از بین رفت، دیگر  پایانولی از آنجایی که بعد از  ،قصایدی است که سرودم

گهان ای از دختران جوان بودم و ناهیچ یادم نیامد تا اینکه زمانی در کوهی نزد عده

  .جوششی در وجودم بیدار شد و تمام ابیات را یادآور شدم

شعری  هایمشخصهاز  و روان نثری نیکوو داشتن  هنگام در سرودن شعر شروعی زود

 1920اش که در سال است. این ویژگی را در اولین قصیده در دورۀ نوجوانی واهریج

نمایان نمود. در این « مقبورالشاعر ال»سال داشت با عنوان  18و در حالی که کمتر از 

گوید. قصیده بیست بیت دارد و نشانة های جامعه سخن میقصیده شاعر از تلخی

 (.68-67: 2004 )الجواهری، روشنی بر اعجاز شعری شاعر است
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های فرهنگی و شعری و کارگیری ذخیرههای شعری جواهری، بهیکی دیگر از ویژگی

. او بهترین شودیده میست که از شکم روزگار زایجدیدی ا هایپیوند آن با درد و رنج

ی رهای ادبی و فکری بود و شعر او ابزانمونه برای به تصویر کشاندن شعارهای دستگاه

نوابغ بزرگ از عهدۀ انجام آن  تنهابرای به روز نمودن میراث گذشته است، چیزی که 

شوقی و ابوریشه مقایسه عصرانش مانند آیند. در این زمینه اگر جواهری را با همبرمی

های فرهنگی است که اندوخته کالسیکبینیم که شوقی مهمترین نمونة شاعر کنیم، می

های مایهدرون نمودن را با زنده شیوه این جواهری را به کار بسته است. و آنها گرفته را فرا

شعری در جاهای مختلف قصیده گسترش داد و آن را با حوادث کنونی همراه نمود و 

ای نزد شعرای قدیم چنین شیوه شودمیدهد که احساس ای آن را تغییر میبه گونه

ة یوجود نداشته است. او از ابوریشه نیز در خلق تصاویر و تزیین آنها و انحصار نظر

به  آنهااتصال گذشته به آینده، پیشی گرفت. این امر در قصایدش و مخصوصا در مطلع 

در که  ایقصیدهدر ی و که در وصف معرّ ایبائیه در شود؛ از جملهخوبی دیده می

 (.267: 2007)الجیوسی، سروده است الخوری ةبشارو وصف عدنان مالیک 

 جایگاه شاعران دورة عباسی در شعر جواهری

با توجه به آشنایی جواهری با شعرای دورۀ عباسی، طبیعی است که این شاعر جایگاه 

ها را در شعر خود بیان کند و از آنها و القاب و شاعران این دوره و میزان عالقه به آن

اشعار مشهور آنها در شعر خود یاد کند. از جمله مهمترین شاعرانی که جواهری در 

ابوالعالء و ... اشاره کرد  ،توان به متنبی، بحتری، ابونواس، میآنها یاد کردهاشعار خود از 

کند ش اشاره مییانابو نواس و همتا کنیم: شاعر بهکه به تعدادی از این ابیات اشاره می

 گوید:و می

 
 (148/ 3: 1972،يالجواهر)     

  ةکنتد کنیت  بینتیم کته آرزو متی   ختوانیم و شتاعر را متی   متنبتی را متی   ،در شعر جواهری

ابوتمتام، و عشتق بحتتری و روایتت ابتوالعالء را      زیبتای   ةمتنبی، و دیباچ« المحسد وأب»

 کترده ای مدح او متنبی را به صورت کامال غافلگیرانه (.115: 2004 )الجواهری، داشته باشد
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 کند:و در ابیات آغازین شعرش از کلماتی فخیم و جزیل استفاده می

 الزمانا و اختزلَ ی الموتَدَّحَتَ

 اًی و النا  طُرّنَالدُ طَبَتیً خَفَ
 

 نانای من الزمنِ العِوَّتیً لَفَ 

 ما فکاناییو آلی أن یکونه

 (3/210: 1972،الجواهري)          

و بعد از آن مفردات « زمان و عنان الزمان»و « موت»، سپس «تحدی»به کارگیری کلمات

نشانگر از عمق آگاهی و تسلط شاعر به  ،در ابتدای شعر« فتیً»بیت دوم و تکرار 

 ةتقاد و اخالصش به متنبی است. او در این قصیده روح و تجربمفردات و سپس اع

فراتر از همة اینها برای اینکه روح متنبی را نزد جواهری  .دهد میمتنبی را مفصال شرح 

ما را بس « بن الفراتینایا »و در عمق اشعارش بجوییم این قصیدۀ وی تحت عنوان 

 مطلع قصیده بدین شرح است: است:
 

 
 )همان(                                             

گوید ابوتمام، بحتری و متنبی دوستان منند که شب و روزم را با آنها سپری شاعر می

خورد و اثر جان او قسم می ستاید و بهمتنبی را می او (.186: 2004)الجواهری، کنممی

 کند:پذیریش از متنبی را بیان می

 » 

 (2/249: 1972،الجواهري)         

و به آوازۀ متنبی قسم که من مرد مشکالتم، آنگاه که مشکالت سخت و طاقت فرسا 

 شود.

 ن بیت متنبی گرفته است:را از ای« الفتی يأنّ»شاعر 

  
 (1/165 :1986، يالبرقوق)           

 ها بدانند که من بزرگ همتم تا ساکنان مصر و عراق و مردمان پایتخت

را در  نامشکند و در جاهای مختلف به وفور یاد می بحتری ازاو در اشعار خود 

 د:آوراشعارش می
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 ألاقرّب یُ 
 

 باللفظ القریب بعادَ 

 (1/51: 1972، الجواهري)

او اشعار فراوانی گفته است و بارۀ جواهری از اشعار معری بسیار اثر پذیرفته است و در

 بیت او:  این ماننددر بسیاری از اشعار خویش نام وی را بر زبان جاری ساخته است 

 هُراتُمَجَ بن اب
 

 نت الزمان و أحقدِن عَأمضَّ مِبِ 

 (3/83: 1972، الجواهري)         

به طور کلی برای بیان میزان ارتباط جواهری با شاعران دورۀ عباسی ما را همین بس که 

بینیم که شاعر بسیاری از عناوین با مراجعه به اشعار شاعر و عنوان اشعارش می

ساعات مع » شعرای دورۀ عباسی گفته است از جمله عنوان شعریۀ بارقصایدش را در

 .استیکی از این موارد « سامراء يف يالبحتر

 به شعر دورة عباسی جواهریی هاگرایش

 اقتبا  و تقلید از شعرای عباسی  -1

 وی به های عمومیابتدا از گرایش ،به شعر دورۀ عباسی جواهریهای گرایشبارۀ در

کنیم. معارضة شعری بر شروع می نوآوریعارش خارج از محدودۀ شعر عباسی در اش

، سایه هچاپ شد 1928که در سال « االدب بةحل»اولین اشعار شاعر مخصوصا دیوانش 

عبارت  که هاولین ویژگی شیوۀ شعریش را تثبیت نمود ،افکنده است. او در این دیوان

راهی که آنها در سیر آنها و است از: پیروی از بزرگان و عاریه گرفتن از ثروت ادبی 

در دیوان جواهری تعداد زیادی معارضة شعری وجود  (.1/71: 1928، يجواهرال) ند.اهپیمود

که مبنای  در حالی ه،دارد که شاعر از آنها به عنوان شعار برای این مرحله استفاده نمود

شهور عرای مبر اساس مخالفت با ش 1923دیوان شاعر در اولین انتشارش در سال 

از  (.128: 1972)الدجیلی، ه استبود ...ماضی، الشرقی، الشبیبی و  معاصر مانند شوقی، ابو

در بزرگداشت امین الریحانی در مصر در  وی ای است کهقصیده ،هااین معارضه ةجمل

 مطلع قصیدۀ شوقی بیت زیر است:ه است. مقابله با قصیدۀ احمد شوقی سرود

 ناتكَ مجلسٌ أو نادِ؟مِن بُ لْهَ  :دِ  ناجِ أهرام الجاللِ و ناقِ

 (1/113: 1986،شوقي)          
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 ای با مطلع زیر در جواب او سرود:و جواهری دالیه

 فّادِالوُ ةمَّجَحافلُ نِ المَلِمَ
 

 المقامُ بها عن اإلنشادِ لَّجَ 

 (1/169: 1972، الجواهري)          

 موشحش با مطلع: همینطور جوابیة او به سینیة ابن الخطیب یا 

 جادکَ الغیثُ إذا الغیثُ 
 

  ندلسِباألَالوصلِ  یا زمانَ 
 (3/158: 1998)البستانی،            

 جواهری در جواب او گفته است:

 ینب الحِمَن جَحِ مِفْالسَ يلیالیا 

 مماواکِ الذِّهَ إن رعینا 
 

 حرِّ الجوی مِن  يقابل 

 د ندکِ عهدٌ قَعِ مْکَلَفَ

 (1/175: 1972، الجواهري)              

عباسی شکی وجود ندارد. با بررسی دیوان  ۀتقلید و اخذ جواهری از شعرای دوربارۀ در

از شعرای مشهور عصر عباسی وی بینیم که جواهری مجموعة وسیعی از ابیات را می

شعرای دورۀ  مخصوصا بحتری اقتباس نموده است. دلیل ما در مورد اخذ جواهری از

این است که شاعر به بحتری و دیوانش بسیار اشتیاق داشته،  ،عباسی مخصوصا بحتری

بوده است. او مانند بحتری به هر دو نوع وصف  حفظو به اشعارش مسلط و آنها را 

دهد و آن را در ورزد و به زیبایی صورت اهمیّت میحسی و غیر حسی عشق می

 (.10: 1977، يلسامرائا) آرایدبهترین شکل و لعاب می

دیوان معری، به بحتری  حفظجواهری علیرغم آگاهی کامل از دواوین شعری قدیم و 

پسندد و شیفتة بیش از دیگر شعرای دورۀ عباسی اشتیاق داشته، سبک شعریش را می

، امری که سبب شد تا تقلید استهای آن مضامین جدید شعر بحتری و تصاویر و جنبه

 (:61: 1997)شعبان،  ر بحتری را قبل از هر شاعر دیگری، دنبال کندو اقتباس از اشعا

 گوید: ای میبحتری در قصیده

رَ یَ مْهذا الدهر لَ بُأیذهَ

 ؤددِسُ رُیتاج وَیهْ وَ  دُسَکْیَ و
 

و ال  يحلِّرِ ما مقدارُ دْو لم یَ 
 دِییبیعُ ثمیناتِ المکارمِ و المج

 (1/383: 2004، البحتري)                  
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 گوید:جواهری در دو بیت زیر در مقابله با بحتری چنین می

 فما أجرا الحیاةِ يفأحاولُ خَرقاً 

 رطُ ف و 
 

 ذکرا و لم أُبقِ   ُ أن و آسَ 

 سأذهبُ ال نفعاً جلبتُ و ال ضرّا

 (2/85: 1972،الجواهري)                     

شیوایی و سبک شاعر و صداقت و زیبایی افکارش مخصوصا در بیت  ،در این دو بیت

در نمایش افکارش  ه استای که حتی بحتری نتوانستگردد به گونهدوم مشاهده می

م شعر جواهری از نظر زبان و ترکیب گرایشی نین موفق باشد. برای اینکه بگوییاینچ

توان نیاز به برهان نداریم و براحتی می نو داردو  کالسیکای و شیوه گونه عباسی

 را در اشعار او مشاهده کنیم کالسیکشعر های ویژگی دیگر تضمین واژه و ترکیب و

 (.19: 1977، يالسامرائ)

ای جدید بازآفرینی پذیرفته و اشعارش را به شیوه اثرجواهری از اشعار معری بسیار 

 کرده است:

 هِنِرَقْمَرّاً لِصفَمُ مازالَ و الصبحُ
 

 باتَحوه العَنَ الحسنِ باللیلِ   

 (2/188: 1972،الجواهري)                   

 کندنزدیکی به شب، زیبا مانده است و شب را سرزنش می سببصبح هنوز به 

 اشاره به این بیت ابوالعالء دارد:

 الحسنِ رُبّ لیلٍ کأنه الصبح 
 

 سانِیالطّیل ودَیسأان یو إن ک 

 (101: 1381،يمعرال)                          

 ، بودبسیار سیاه و تاریک که  هرچند بودبسا شبی که در زیبایی همانند صبح 

 و همینطور در بیت:

 مّارُ یوقظهمو السُ« البرقِ ساهرُ»و 
 

 ضطرباکراه مُن ذِخفق مِبالجزع یَ 

 (2/188: 1972،الجواهري)             

کند به یاد افسانه گویان را بیدار می ،ر حالی که در خم وادیشخص شب زنده دار دو 

 اشاره به این بیت ابوالعالء دارد: لرزد.خود می او بر

 السَمُرِ راقدَ ظیقِأَالبرقِ  یا ساهرَ
 

 هَرِزعِ أعواناً علی السَّلعلّ بالجِ 
 (18: 1381، يمعرال)                  
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نار درخت اقاقیا را بیدار کن شاید که در بیداری خوابیده در ک شخص !شب زنده دارای 

 یا در این شعر که در بزرگداشت ابوالعالء با عنوان .مرا یاری کنداین شب اندوه بار 

پذیرفته است و برخی از عبارات و الفاظ  اثرسروده است از ابوتمام بسیار « بالمعرةقف »

است از  موجود ه در اشعار ویک« خدّها الترب»مانند عبارت ؛را از وی وام گرفته است

 این بیت ابوتمام گرفته شده است:

 لٍجَن خَمِ دمینَأُو إن  دودُو ال الخُ
 

 بِرِمن خدّها التَّ إلی  یهَشْأَ 
 (1/41: 1994،يالتبریز)الخطیب          

 :گوید میاز شعر کُثیّر  تاثیرپذیریپذیرفته و با  اثرنیز  امویاو از شاعران دورۀ 

 رباالغَ مِحِاقتَیا شرقُ عُد للغربِ فَو     ذباالعَ كَلَنهَاهلل مَ یا خیولَ 
 (2/175: 1972، الجواهري)            

و ای سرزمین شرق به سرزمین غرب  ای اسبان لشکر الهی وارد آبشخور گوارا شوید

 !بازگرد و در آن داخل شو

  ت:یّر گرفته اسرا از این بیت کُثَ« خیول اهلل»شاعر 

 اهانسحال رضیتَ بک ِّ   اهلل یوماً، أال  لَیْإذا قیل: خَ
 (2/211: ، د.ت)البستانی               

اردنی )حسان بن  یراضی شدی که مرد !ای لشکر خدا سوار شوید نگاه که گفته شد:آ
 .اردن و فلسطین( برای تو از مردم بیعت بگیرد فرمانروایمالک 

نارضایتی خود را با رفته و  لبدع راهرودن اشعار سیاسی خود به جواهری در س
 د:کناشعارش بیان می
 جیباتٌ لیالیناعَ فٍوْعَیا أم 

 

 یناقصِی و یُصوَنا القُآمالَ ینَدنِیُ 

 (3/148: 1972، الجواهري)        

ی ما را نزدیک و گاه ةعجب روزگاری داریم گاهی آرزوهای بلند پروازان !وفع مّای اَ
 کنددور می

 گوید:می کرده واو با اشاره به شیوۀ حکومتی حاکمان به این مضمون شعر دعبل اشاره 

 دولةبعد  دولةإلّا  و ما 

 

 تعقّب ذا بلوی، تحوّل ذا نعمی 

 (364: 1989، الخزاعي)              
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ا آورد و مضامین اشعار وی رمی رویجواهری در برخی مواقع مانند متنبی به فخر 

کنند، شاعری می ادعایشاعرانی که بارۀ که متنبی در ایدر قصیدهشود. مثال یادآور می

 گوید:آنها میو دربارۀ  گشایدمی سخن به زبان

 ویعرشُ يبنضِکل یوم تحت  

 صامتٌ عنه عادلُ  
 

 قصیر یطاولُ ضعی   

 ك منه هازلُضاح  و 

 (3/237: 1986، برقوقيال)              

 گوید:و می شدهجواهری این سخن وی را یادآور 

 صانٍحَ  ٍّعَ لفظةٍن مِ مْکَفَ
 

   َّ  الحصاناتَ بلطفها العَرْحَسَ 

 (3/178: 1972،الجواهري)        

 :گویدمی سخنیا در جای دیگری که متنبی از اشخاص ناالیق و ناکارامد و گذر زمان 

 لمدامُفؤادٌ ما تسلّیه ا

 أرانب غیر أنهم ملوکٌ
 

 و عمرٌ مثل ما تهب اللِّئامُ 

 یامیم نیهیونیییع ةـحـفتّـم

 (4/190: 1986، البرقوقي)         

 گوید:و می کردهجواهری همین مضمون را به صورتی دیگر بازسازی 

 هِهطِرَو بِ حاتمٍبِ داةُالحُ بَهَذَ

 هِأهلِ ن مکارمِو أتی زمانٌ مِ
 

 أحکامُ مکارمٍلِ تْلَدَّبَو تَ 

 و اإلعدامُ و التشریدُ السجنُ

 (186: 2004، يالجواهر)           

 گوید:ایام سخن می گذرو  مستیو  شرابمتنبی از 

 الخمرا مار الهمّ أفیقا خُ

 

 السکرا و سکری من األیام  
 

 (1/369: 2005، الیازجي)                 

 سراید:این شعر متنبی این چنین می و جواهری با اشاره به 

 راًمُّذَحین قال تَ 

 

 الخمرا( مار الهمّا خُیقَ)أفِ 

 (186: 2004، يالجواهر)         

شاعر در ابیات زیر به شیوۀ قدما و با زبان و سبکی شیوا و روان و با بافتی عباسی گونه 

 گوید:پردازد و میبه وصف می
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 ذهنَ الذکیَّ توقُّداًشحذتَ له ال

 ولٌ أجادهامُشَ تْاقَفجاءَ کما رَ

 یضَن مَعَ مَرَّفذلك دأبُ الدهرِ جَ
 

 رارِ قُیونُیهُ غِی ال بَضْعَکما شحذت  

 نینُهُسِیی تْهییا، دهییرٌ أَسَییفَّ ودِناجُبِ

ــ بمثییلِ   ونُییهُنُجَنْرِّعتَییه مَجُ يال
 (207-208)همان:                       

 گوید:کند و میطالل حیره توقف مییا در جای دیگر بر ا

 أطاللِ رِمّةُوقفتُ علیه و هو 

 داًما لوحُ الکتابِ مخلَّ 
 

 العُصُرِ  یرةِسِأسائلُهُ  عن  

 بأفصحَ منه و هو مندر ٌ 

 (211: همان)                          

دارد و محیط شاعر و  دو بیت اول زبان، شکل و احساسی کامال قدیمی و عباسی گونه

کند. در دو بیت عربی گذشته می شکلاو را وادار به اندیشیدن به  ،اصالت عربی وی

وقوف شاعر بر اطالل تقلیدی است از شعر جاهلی و پیروی از سبک آنها در اخیر 

ای جاهلی برای سرودن وردن کلمات و سرودن شعر. در این ابیات شاعر کامال از شیوهآ

 شعرای دورۀ عباسی نیز رایج بوده است.  میانموده، که این امر در شعر استفاده ن

به وفور در اشعار شعرای هر دو دورۀ جاهلی و « خلیلی»و  «العصر الخالی» هایواژه

و به عبارتی دیگر شاعر در این ابیات به  آمده است به ویژه اصحاب معلقات ،عباسی

 .شیوه جاهلی سرایان عصر عباسی شعر سروده است

 و کثرت نظم و تعمد در سرودن قصاید طوالنی یوحدت موضوع -2

های شعری جواهری وحدت موضوع و سرودن قصاید طوالنی خصوصیتاز دیگر 

توان ولی می ،توان این ویژگی را مختص شاعران دوره عباسی دانستاست. اگرچه نمی

. ور دارددیگری حض ۀعباسی بیش از هر دور ۀگفت این ویژگیی است که در شعر دور

 ،شعرای دورۀ عباسی کامال صادق نباشد برخی از بارۀحتی اگر امر وحدت موضوع در و

کند. شاعر از فرهنگ عصر جدید و ضرورت جواهری کامال صدق می بارۀولی در

موضوعی خاص  ،وحدت موضوع در شعر و نثر کامال آگاه است. او برای هر قصیده

، چه وصف و چه خاطره یا غیر آن... . شاعر دارد؛ چه این قصیده شعری مناسبتی باشد

از وحدت موضوع و هدف اصلی شعر به سوی موضوعات فرعی و اهداف غیر مرتبط 
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 (.88: 1989)األیوبی،  شودشود خارج نمیکه حتی نزد شاعران قدیم دیده می

ی و قافیه است، وِقصاید طوالنی بر یک رَهای شعری جواهری سرودن از دیگر ویژگی

گیرد. از جمله این تا حد زیادی فزونی میابیات این چنین قصایدی  دتعدا و گاهی

است که چندین مرتبه کار سرودن آن را ادامه داد تا جایی که تعداد « ایمقصوره»اشعار 

ی الف مقصوره با مطلع وِاین قصیده در بحر متقارب و بر رَ بیت رسید. 450ابیاتش به 

 زیر سروده شده است:

 اءِ و رُغمِ العُلیبرُغمِ اإلب
 

 رامِ الماَلکِ نوفِأُو رُغمِ  
 (3/203: 1972،الجواهري)          

د و برخی گویمی سخنشاعر از عراق و رنجهای داخل سرزمینش  ،در این مقصوره

 یگر اشعاری که به این شیوه سروده است؛ قصیدۀ دکند. از خاطراتش را بیان می

رسد. بیت در بحر خفیف می 286عداد ابیات آن به ( است که تجهان فردا )عالم الغد:

های متنوع سروده است و در آن حاالت و افکار خود را با قافیهشاعر این قصیده را البته 

 شرح داده است. مطلع این قصیده بیت زیر است:

 عالمَ الغدِ: یا رهینَ ضبابِ
 

 رابِو تُ ثةٍفْنَخانٍ و مِن دُ 
 (7/175: 1972، الجواهري)    

ای که شاعر در رثای برادر یهتوان به میمهای این نوع شعری شاعر میاز دیگر نمونه

 رسد.بیت می 193شهیدش سرود اشاره نمود که تعداد ابیاتش به 

 شیوایی و لطافت عبارات -3

این امر  واهری شیوایی و لطافت عبارات است.های عباسی در شعر جاز دیگر گرایش

عر در زمینة رثاء، رنجهای درونی، عشق و وصف سروده است، بیشتر در قصایدی که شا

(. 90: 1989)األیوبی،  که بیش از نصف دیوان شاعر اینگونه است مشهود است به طوری

الحب:  ةلغ»ای است که شاعر در آن با قصیدۀ نمونه از بهترین اشعار وی قصیده برای

 نموده است: معارضهشبیبی  با« زبان عشق

 ریبةٌبِّ الحُ للعینِ ما  
 عن الخَنا هابعَدَتْأَنَزَعاتٌ  و 

 

 المقاصدُ للنّاظِرینَ إذا کَرُمتْ 
 نفسٍ هَذَّبتها الشدائدُ جیّةُسَ

 (1/196: 1972،الجواهري)           



 105عباسی / ةهای شعری غالب در دورثیر پذیری جواهری از گرایشأت 

ونه تکلفی در هیچ گ بیگی و است و عبارات به ساد آسان و لطیف ،الفاظ ،در این ابیات

آنها ارتباط  میان این با وجود معنای واژگان دشوار نیست و ته است.کنار هم قرار گرف

 به منجر« ناظر»و « مقصد»و بین  «حب»و  «عین»بین  معنایی ارتباطمعنوی وجود دارد. 

از دیگر قصاید جواهری زد. انگیخیال را برمی شده که پردازیهماهنگی و نوعی تصویر

« عدِّ عنک الکؤوس»توان به قصیدۀ یکه در آن عبارات کامال رقیق و لطیف است م

 در شب زفاف یکی از دوستانش سرود.  1924. شاعر این شعر را در سال کرداشاره 

 استبیت  67و تعداد ابیات آن  سروده شدهاین قصیده در بحر خفیف و با رویّ سین 

 با مطلع:          

 بتُ نفساقد طِ عدِّ عنك الکؤو َ
 

 ساعْنیها مراشفاً لك لُسقِٱ وَ 
 (1/235: 1972، همان)                   

ترین و در این قصیده شاعر به شاعریت خود، تنوعش در سرودن شعر و گزینش سلیس

 .کندالفاظ با وجود پایین بودن سنش، افتخار میترین رقیق

  وع معنایینتولید و ت -4

از ت. جواهری های عباسی در شعر جواهری استنوع و تولید معانی از دیگر گرایش

تصاویر و تولید معانی  ابداعابن رومی و ابوتمام در  به ویژهشعرای دورۀ عباسی  شیوۀ

. او آن به سختی بیفتد سببهای فنی شود و به گرفتار دغدغه بی آنکه پذیرفته است اثر

پروراند که گاه یک قصیده حجمی آنچنان میآن را بر موضوع کامال احاطه دارد و 

گیرد. از جملة این اشعار اه تا شصت صفحه از دیوانش را در بر مینزدیک به پنج

 بیت است.  428و تعداد ابیاتش  هسرود 1963است که در سال « !یا ندیمی» قصیدۀ 

یا صورتی را  هایی است که هر کدام معنااین قصیده شامل قطعات، موشحات و رباعی

 :رورانده استگیرد که شاعر آن را با متانت و استحکام پدر بر می

 بَّ دیوانِ شعرٍ: و رُیا 

 و تمازجتُ مثل کأ ٍ و خمرٍ

 کشطرٍ کنتُ منه و کان 
 

 لتُ فیه دماً، و فکراً ، و روحاًسِ 

 ایحیییبیقیه و الیمالَیی جینیبیأت

 لِصقِ شطرٍ فیما یُناجی و یوحی

 (5/155: 1972، الجواهري)              
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و آشکار است. محور شعر پیرامون ماهیت شعر شاعر و  در این ابیات فکر، ساده

ع دوم بیت اول احقیقت وجودی شاعر نسبت به شعرش است. شاعر این امر را در مصر

ی ااشاره به معن« فکر»برای بافت لغوی و « دم»و  آورده است« دماً و فکراً و روحاً»

بیت را برای بیان  بیانگر عاطفه و حیات است. پس از آنکه شاعر این« روح»داخلی و 

را به امتزاج خمر و پیاله تشبیه نمود تا غیر ممکن بودن  جریانهدف کافی نیافت، این 

جدایی خون از فکر و روح را بیان کند و در سومین مرحله شاعر با آوردن بیت سوم 

و وحی شعری و چگونگی  کردهع بیت شعری بر قوۀ فکر را بیان اتسلط دو مصر

 .گذاشته استنمایش  ظهورش در شعر را به

که در آن معنی از معنی به وجود  خوریمبرمیبه ابیاتی ای از اشعار جواهری در پاره

مانند این شعر او  .شودمعانی از یکدیگر در برخی از اشعارش دیده می زایشآید و می

 در وصف غروب لبنان:

 أ أنتَ رأیتَ الشمسَ إذ حُمَّ یومها

 هاقُرصَ  ُقَّلَهویً تَمَ رُ تَحَدَّ
 

 ؟حیقٍ لِتغرُباهویً سَمَ رُ تَحَدَّ 

 حصَّبارٍ رغیفاً مُوقُّ َ تَنُّلَتَ

 (3/79: 1972، الجواهري)                

 گوید:و می کردهر غروب را توصیف بدهد و در همان قصیده اسپس ادامه می

 وقهامُّ فَتَلْأ أنتَ رأیتَ الغیمَ یَ

 ویًخُو هَ، أهُها، ما غازَلَتْغازلُیُ

 

 داءً مُذَهَّباتنیها رِیُجاذبُ مَ 

 مَلعَبا مِنه یُالعبها ما استمتَعَتْ
 (79)همان:                           

آن را تشریح کرده و به  در هر بخشی از این اشعار معنایی مستقل وجود دارد که شاعر

به معنی و  . اوه که از معنای اصلی مستقل نیستدمعانی فرعی دیگری تقسیم نمو

است و این  کردهکلمات شاخ و برگ داده و از آنها الفاظ و معانی جدید دیگری تولید 

آن را ابن رومی در بسیاری از قصاید و وصفهایش  ةهمان تأکیدی است که اصول اولی

. ابتکار ابن رومی، ایجاد معانی تکاملی فرعی از معانی اولیه و متصل ه استبنیان نهاد

از این دست معانی در دیوان جواهری  (.93: 1989)األیوبی، ارد دیگر است نمودن آن به مو

  ،توان به آنها دست یافتبسیار است و با خواندن دیوان و اشعار وصفی جواهری می
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 ای که در تکریم هزارمین سال وفات شاعر معرّه؛ ابوالعالء سرود.بائیه به ویژه

زبان عربی در گذشته و مطالعات و گ عظیم دیوان جواهری، آگاهی او از فرهن ةبا مطالع

شود. شکار میآشعر بر ما  خصوص بهوسعت اطالعاتش از ادبیات قدیم زبان عربی 

 وی اشعار آغازین خود را به شیوۀ پیشینیان سروده و از زبان آنها سخن گفته است؛ از

های شعر ها به ابوالعالء پناه برده است و ویژگیحکمت متنبی بهره جسته و در سختی

 (.109 :1998 ،العطیّة) است بحتری، شریف رضی، و دیگر شعرا در شعرش ملموس ابوتمام،

جواهری نوۀ شعری ابوتمام و متنبی است، او همان نوآوری و تجدیدی را دارد که این 

 دو شاعر در زمان خود داشتند و همانند آن دو شعرش روح عصر و زمانه خود است
 (.68-67: 2004)الجواهری،

 نتیجه

فرهنگ، آگاهی و دانش شاعر است. وی به شعر جدید و قدیم  ۀشعر جواهری ثمر

و در محیطی رشد و پرورش یافت که امکان شکوفایی استعدادش ا .کامال احاطه داشت

وجود داشت. جواهری با توجه به فضای فرهنگی نجف، و با پرورش در دامان 

آثار کهن بپردازد و با تلفیق آنها با روح ای عالم، توانست به مطالعه و بررسی خانواده

عرب را در قالبی نو بریزد. او این قالب را از شعرای بنام عصر  کالسیکزمانة خود شعر 

گوید و عباسی وام گرفت؛ شعرایی که شاعر به وضوح از آنها در شعر خود سخن می

شاعر  موده است. جواهرینبخش دیوان شعری خود  زینتنام آنها و اشعارشان را 

از شعرای بزرگ دورۀ عباسی  پیرویدورۀ معاصر است که با بزرگ کالسیک عرب در 

مانند: ابوالعالء المعری، متنبی، بحتری، ابوتمام و سایر شاعران بزرگ توانسته است 

های پذیری از شاعران این دوره گرایش اثردهد و با بگونه به شعر خود اسلوبی عباسی

 الفاظ و واژگان، عر خود به کار گیرد. وی در به کار گیریشعری دورۀ مذکور را در ش

مانند شاعران  ،شعر قدیم کالسیکاسلوب و محتوا، فنون بدیعی، و اتکاء به چارچوب 

ن باعث نشده تا جواهری آدوره و شاعران  شعر این ولی آگاهی شاعر بر این دوره است.

با توجه به استعداد و بلکه وی  ،به عنوان یک مقلد محض پا به عرصة ظهور نهد
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شعری ناب را وارد  ،فرهنگ این دو دوره آمیختنشعریش توانست با  های توانایی

 ادبیات معاصر کند که رنگ و بویی قدیمی دارد.

 منابع

ةترجم
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