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 م. د. َضياء عبد الرزاق أيوب      
 جامعة كوية/ كلية العلوم اإلنسانية والتربية 
 قسم اللغة العربية
 
 

 لخبلصةا
 
ألقميععة  ،ل المثععال يوقععا اختارنععا لدراسععة  الععرلج عنععد الجععواقر  بععي  الواقععا وت صعع  

، تنعو  مضعامين  وأشعكال  وولرتع  الكميعةو متفعرد  ، وخصعوبة شععر ،الشاعر وتجربتع  ال
 .لععععععععم ينععععععععي باقتمععععععععام الدارسععععععععي لععععععععل نععععععععدود علمنععععععععا  قععععععععوا الموضععععععععو     ألو

وقد اشتمل البنث على تمهيد وخمسة مبانث وخاتمعة ، وقعا التمهيعد عنعد داللعة العرلج  
لعل الرييعة لل جوقرقعا وأبعادقعا، واقتمعل المبانعث الخمسعة بدراسعة مسعتويال العرلج 

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية والكونية والفنية.   
  

 

 

 
ABSRACT 

The significance of this paper (Objection in the Poetry of Al-Jawahiri: Realism 

Vs. Idealism) comes from the importance of the poet, fertility of his poetry, the 

diversity of his forms and contents. Besides, this kind of research was not 

undertaken before, as far as our knowledge can go. The paper is divided into a 

preface and five sections, followed by a conclusion. The preface deals with the 

meaning of objection and its dimensions. While the five sections tackle the 

levels of objection from political, social, economic, cosmic, and artistic points of 

view.  
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 التمهٌد
 داللة الرفض فً جوهرها وأبعادها

 
تتجاوز داللة الرلج التل استضاء بها قوا البنث، نعد اللفيعة لعل المعجمعال العربيعة 

أكثععر اتصععاال باالتجاقععال الثااليععة النديثععة، ومعاييرقععا  بمفععاقيماألخععو إلععى  ، ٔ واألجنبيععة 
 األيدلوجية، ومرتكزاتها الفلسفية.

لكننا سناا على أقعم  ،ل المفاقيم لل تنديد مصطلح الرلجتباينل الريى واختلف وقد
   .راء لنرى مدى تشابك المفهوم وسعت  وصعوبة تنديد اآلقو  

يلتال الرلج لل العمل األدبل، بمفهوم الموقعا لعل االصعطبلل النعديث، وت كيعدا لعل 
معرد أو الرلج م  خبلل يعاقر   التإلى  ناول الوجوديو  النيروقد  . ٕ الفلسفة الوجودية
 اإلنسعا راً لهو  الياقر  لاد انطلعق مع  التسعايل  مع  قعو مني   –البيركامو  –الثور   وكا  
 إواعلعى الثعا ر  ليزيد على ولك باولع  ويستدرك ”  ال“ قو م  يصرخ بـ  وأجابالمتمرد ؟  
قو  الياقر  ال تولد عنعد مع  كعا  خاضععاً لبلضعطهاد     أولل نير   ،يتراجا  أالّ ما رلج 

  .ٖ عند م  كا  شاقداً علي  أنياناما تولد ن  إنسب، ل

العوعل بالضععيا  لععل  إليعع العرلج موقععا موضععوعل يعيد   ومع  الوجهععة الماديعة لععا 
وماديعاً، لعالوعل قعو مرنلعة التاعويم والتسعايل عع  الاعيم الموروثعة  أخبلقيعال الفعرد واقا يكّبع

جديد   إنتاجالمنادا  بايم وعبلقال  الرلج   قواومنزلة االستغبلل االقتصاد ، ويكو  بديل 
  .ٗ األلرادتضم  التكالي بي  

واستخدمل المراجا الفلسفية مصطلح الرلج بمعنى السلوك الفاعل المنرك لعئلراد ، 
لععل مواجهععة يععروا معينععة، مواجهععة وال شععن  نفسععية عكسععية تتبععاي  نععدتها بتبععاي  ثبلثععة 

 . ٘ وا ق اليرلية المتنكمةعوامل قل  الوال الرالضة والواقا المرلوج والع

أما لل علم النفس ليستعمل مصطلح الرلج بمعنعى نعوعل، لهعو أسعلوب دلعاعل يتخعو 
صععناب المدرسععة أ، وييكععد  ٙ شععكل اعتععراا الشععخع بواقعيععة إدراك و  تعع ثير صععدمل

و إك الرغبعال بعالفرد مكانية تمل عإ  الرلج  قل نالة إلى  نسا سباب وصول اإلأ    أالنفسية 
التصعادم بينع  وبعي  مجتمعع  وععدم االعتعراا إلعى  المطالبة والتنايق ممعا سعييد إلى  تدلع 
. ممععا يجعلعع  لععل نالععة دلاعيععة ضععد الواقععا الخععارجل تمنععع  معع  االستسععبلم للاععيم  7 بواقععع 

                                                           
( جمع الدكتور فاروق الطباع المعانً اللغوٌة للرفض فً المعجمات العربٌة واألجنبٌة. ٌنظر: الرفض فً الشعر 6)

 .84-84ص،  م6001لبنان، -باعة والنشر، بٌروت، مؤسسة المعارف للط6، د.عمر فاروق الطباع، طالعربً

 .00( م.ن:6)

 . 33-62رضا، مطبعة الكرم: اإلنسان المتمرد،، البٌركامو ترجمة : نهاد ٌنظر: ( 3)
، نقالً عن : الرفض ومعانٌه فً شعر المتنبً، ٌوسف 631(  مقدمة فً االقتصاد السٌاسً، كارل ماركس : 8)

 .00ص الحناشً: 

 .346ص 6 ج. م6424المعجم الفلسفً، د. جمٌل صلٌبا، دار الكاتب العربً، بٌروت،  ( 0)
 .616ان البالنش، ترجمة : مصطفى حجازي: معجم مصطلحات التحلٌل النفسً، جٌنظر: ( 1)

 .613 – 616(معجم مصطلحات التحلٌل النفسً: 2)
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 –لعروم  إيريك – إلي  أشارالسا د  لل المجتما وبالتالل يرلج ا  يتنازل ع  نفس  وقو ما 
ن  إ ،يصبح نفس  أ ْ ع   الفرد يكاّ  إ   "  اقر  الرلج والفردية باول لل ربط  بي  غياب ي

ن  يصعبح تمامعاً إلهوا لو ،ل  م  جانب النماوج النضارية ةيعتنق تماماً نو  الشخصية المادم
والشخع الو  يتنازل ع  نفس  ويصبح آلعة ….   يكو  أاآلخري  وكما يتوقعو  من   ش  

عيشععر  أ ْ إلى  منيطي  ب  ال ينتاجمتطاباة ما مبليي  اآلخري  ال ونيعد وقلعق بععد قعوا،   ب ن 
 . ٔ  "  لادا  نفس ن  إنال لا  الثم  الو  يدلع  غال،  أيةوعلى 

يعد الرلج وانداً م  سمال الخطاب الشعر  النل وقضية مهمة مع  الاضعايا التعل و
ء مم  يملكو  الاعدر  علعى الداللة النصية لهو العبلمة التل يتبادلها الشعرا إنتاجتنكم عملية 

عع ؛رييععة العععالم رييععة لانصععة واعيععة بواقعهععا  الجري ععة يعبععر ععع  يععواقر المواجهععة "   ألن 
عامععة لعل نطععاق رييععة  والعصععر اسععتيعاب قضععايا المجتمعاإلعى  والمرتايععة أنيانععا، المتنديعةو

 . ٕ " شخصية معينة

ة نالعة موجعود  أو موقعا يجابع  بع  لعرد أو جماععإلعى  ويمك  أْ  نرجعا قعو  اليعاقر 
 . ٖ ساباة لم يعد أو يعودوا قابلي  الستمرارقا، وقد يواجهونها بما يمك  أ  يعوضها

 لقعع مععاإن  وقععو  المواجهععة ال تاتصععر علععى اتخععاو موقععا مضععاد معع  وقععا ا مسععلم بهععا، 
إلعى  دونعيس ينعدد العرلج علعى انع  تجعاوز الواقعاأموقا ايجابل م  واقا سعلبل، لعوا نعرى 

نضعار   أولك  ما مع  ثعور  جوريعة  ،الرلج بند وات  عنصر قدم"   إو ياول، ألضلواقا 
  أ نعرلج لعإو كالرعد الو  يسعبق المطعر... يتادمها الرلج ويمهد لها، أ ْ جديد  ت تل دو  

نعا ،ننا نتخلى عنهعاأال يعنل  ،ن خو نياتنا بنضورنا الميلم والزا ا نتخطعى قعوا  بعل يعنعل أن 
لععل سععا ر تيععاراتهم وتعععدد  لشعععراء الععرلج المنععدثو  ، ٗ " نضععور ال ععقإلععى  النضععور

يسعتمدو  سعلوكم مع  معطيعال اإلراد ، ويسعتونو  خطعواتهم مع  قيمهعا " أساليبهم التعبيريعة
وشععروطها، لهععم لععولك يععدأبو  لععل تععوجههم ننععو تطلعععاتهم لععل التجديععد الفنععل المسععتمر، ألنعع  

.  ٘ " وطبيعة المثال الو  تطمعح إليع  الغاية المرتسمة لل وواتهم بنكم ماومال قو  الووال
قعو  معاإن   ،نفيعاً  أوبعاً والتغييعر لهعو لعيس قر إراد مهمة العرلج تكمع  لعل     إوم  قنا ل.  ٘ 

 الشعاعر المعاصعر يسععى ولولك يرى بععج الناعاد أ     ٙ ة،مواجهة للواقا ودلا  ع  النري
عع ؛الهععزا م والتراجعععالإلععى  أدلرلععج كععل البنععى التععل إلععى  يععيم  بالنيععا  ويبنععث ععع     ألن 
ماتعدر علعى متابععة المسعير، ومتعى معا  إنسا ويدنج كل عوامل السلب م  اجل بناء  األمل

لعععل خعععبلق عنععد ولعععك يكععو  العععرلج إلععى  عمععل علععى تنويعععل المبععاد  مععع  قيمععة مجعععرد 
الشعاعر العربعل لعم يبلعح مرنلعة العرلج التعل تاعوم  إ    –خالد  سععيد  –ترى  ، و 7 بطولياً 
بال لنعد  –نسب رأيها  –  ألن   أنااض العالم الاا م وبناء عالم جديد على  أسسويج على تا

                                                           
 .600( الخوف من الحرٌة، اٌرٌك فروم، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد: 6)
 . 0( الرفض ومعانٌه فً شعر المتنبً: 6)

 . 84( م.ن: 3)

 .   616( زمن الشعر، ادونٌس: 8)

 .08بً المعاصر: ( الرفض فً الشعر العر0)

 .08: م.ن(1)
 الجبار عمر )انترنٌت(. الرفض فً مجموعة )مكابدات الشجر( للشاعرة بشرى البستانً، عبد الغفار عبدٌنظر: ( 2)



 3122السىة الثاوية     -العدد الرابع                                    الرفض عىد الجىاهري   

 

 
18 

معازال لعل مرنلعة النفعل  ، لهعومجعرد تخعٍل عع  مسعلمال وبعديهيالواآل  مجرد عدم قبعول، 
 . ٔ رلج سلمل ال  الشاعر الرالج لم يبدأ الثور  على العالم وقو، واإلنكار
العرالج مع  الواقعا  موقعا ، تتمثعل لعلوجعو  خمسةإلى  يمك  تجز ة منيط الرلجو

م  قعوا المنطلعق سعناتنم ععالم قصعيد  والكونل والفنل، و قتصاد واالوالسياسل  جتماعلاال
 إلي .عبر قراء  النع واستجبلء دالالت  واستكنا  ما يرنو  ديوا  الجواقر  الرلج لل
 

 :السٌاسً على المستوىالرفض  -المبحث األول 
والععى قصععيد  الععرلج عنععد  عععام، علععى ننععوصععيد  الععرلج العربيععة قإلععى  يمكعع  النيععر

شكل خاع، على أنها قصعيد  تفضعح الواقعا المتخلعا، وتعريع  تمامعا، الجواقر  على ننو 
 لترسم واقعا أكثر إشراقا، وعدال، وإنسانية.

وتتعدد مستويال التعبير ع  الرلج لل ديوا  الشاعر و تتنعو  أسعاليب  ، وإنمعا نعوكر 
ا لعع  عبلقععة مباشععر  بععولك ، أ  مععا نعععّد  أكثععر وضععوناً وإقناعععاً لععل إنتععاج داللععة معع  ولععك معع

 الرلج و البرقنة على وجود بنيت .
يجّسد شعر الجواقر  صور  الشعاعر المنفععل باضعايا أمتع  ووطنع ، وناياعة الصعول 

نسا  والمكا ، لغدا العنع عنعد  عبلمعة دالعة علعى التفاععل النميمعل معا الشعر  العاشق لئل
والبعععول  باألضعععدادبشعععكل متفعععرد ومعبعععر عععع  شعععاعرية تفعععيج  اإلنسعععانلمعطيعععال الواقعععا 

 االنفعالل.
تعيش مرنلة التنعوالل السعالبة مع  يلعم  أمت لالشاعر يكو  رالضا، مثبل، عندما يجد 

وخععوال  ونكبععة وضعععا ولسععاد، األمععر الععو  يجعععل الاصععيد  عنععد  أدا  السععتنهاج الهمععم، 
 للمتنول السالب. تعزيز قيم الرلجووسيلة ل
موقعا  سعير  الجعواقر  الشخصعية، ال يضعع  دا معا لعل لتفصعيبل العو  يبنعث عع و
 .ا  ما تنتهل ب  مختصما ما الناكمعسر قصير  ل مرانلل إالالسلطة  إرضاءإلى  الطامح

لولك ألح الشاعر كثيعرا علعى تصعرلال النكعام لعل مجتمعع ،أثار معثبل يعاقر  الاطيععة 
لعل  التعل تفشعل يعاقر  االضعطهادوالرعية ، وندد باالناسام ،وأبعا  عع  الاا مة بي  السلطة 
قععاجم االضععطهاد وصععب رلضعع  علععى  إوللشععاعر،  األكبععرالهععم  وأصععبنلواقعنععا المعاصععر 

 .اسم الثور  والتنرر ألبست مسببي  والسيما قوا النو  الو  الزم النيم العربية التل 
جدا  الشاعر ووعي ، قعل التعل ولعدل لاألنداث التل عصفل بالعراق، وتغلغلل لل و

عند  الرلج، وقل قيمعة ثابتعة، ولكنهعا ليسعل قيمعة دالليعة لنسعب، بعل قعل تشعكيلة جماليعة، 
 الرالج للواقا. اإلراد تكم  وراءقا قيمة لاعلة، تتمثل لل الفعل 

قصعيد  الجعواقر   أ  نععد يمك و وإ   لهوا الرلج أشكاال وتداعيال أبرزقا الغضب،
كعانو   ثعر انتفاضعةإليها أخعا  نعي  سعاط صعريا رصعاع الشعرطة رثى    التلر أخل جعف
رثعاء، لالصعول ليهعا يبعدو متواريعا خلعا غضعب  قصعيد  هعاأن  معا  مثعاال لهعوا النعو ، 4ٗ1ٔ
 أ ْ النمعاوج التعل يمكع   نعدأج الجمعاقير واسعتثار  قممهعم، وقعل العو  يبغعل تنعري الشاعر

 تطهير .  استوى على قي ة طاس أ ْ شعر ، بعد التراجيد  لل  نارأ م  خبللها المننى
الااطعععة   اإلجابععةالععو  ينععو  لععل مسععرا   توط ععة الاصععيد  تبععدأ باسععتفهام يشععب  النععوير

جهعبل بهعا. وينعو  نبعر  تهديعد  ال باإلجابعةأنل ال تعلعم" لهعوا السعيال يعنم عع  علعم  "أتعلم أم

                                                           
 .46بوادر الرفض فً الشعر العربً الحدٌث، خالدة سعٌد: ٌنظر: (  6)
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الم سا ،  الشاعر ياوم بدور بطل أ  ندرك  ْ أوقنا علينا  .العدوإلى  موجهة خفية، ال  الكلمة
 مسعبب التراجيعديا األولالمعركعة بعي  لعرياي    أ  انع  دخعل اللعبعة الشععرية بتاسعيم  سعانة

بالضعرور  وال يمثعل واتع  الشخصعية،  ، الطرا الثانل ينعوب عع  الجمعاقيراوالثانل ضنيته
جمهععور   أعععداءم الععوي  قعع أعدا عع إلععى  التهديععد  يتوجعع  مباشععر  االسععتنكار  مععا ا  سععيال 

 طعابا النعث وك نع  يصعا طاقعة قعوا الجمهعور علعى الفععل، أيضاالمصغي . غير ان  ينمل 

يعزيح عع  جمهعور  عنعاء الم سعا   خطاب تطهيعر ،  ألن  لخطاب  يتجرد م  خاصية الضعا 
 :عن  برلا نيا الضعا

 أتْعلعععععععععععععععععُم أْم أنعععععععععععععععععَل ال تْعلعععععععععععععععععُم؟
 

 
 ج

 

ععععععععععععنايا َلععععععععععععم  ؟   بعععععععععععع    جععععععععععععراَل الض 
 

 

ِعل قولععععععععععععة ٌلعععععععععععمّ    لعععععععععععيَس كالمعععععععععععد 
 

 ولععععععععععععععععععيَس كعععععععععععععععععع خَر يسععععععععععععععععععترنم 
 

َفِر الُمْهِطعععععععععععععععي   وَيْهتععععععععععععععُا بععععععععععععععالن 
                        

    أقينععععععععععععععععععوا لِ ععععععععععععععععععاَمكُم ُتكَرُمععععععععععععععععععوا 

 

ال يصعا مع  خعبلل سعيال   أدوار الشاعر لعل قعوا الماطعا ينعدد نعو  بيانع ، لهعو تبدل
يسعاوي   ا الفم عع  جعرال الضعنايا، لكعليادم استعار  ينوب ليه االستنكار  نالة الجرل، بل

كفكعر   المعول إزانعة، وقل قادر  علعى األخبلقلالتهديد  الكلمة. لالكلمة قنا تملك قو  بإراد 
 .اليفر النتملإلى  تجسد الهزيمة لينل بدلها التند  الو  ييد 

يسعلط سعهام  علعى نعي   ى، وقعو يت سعأخعرىالثعانل مرنلعة  يدخل الشاعر لل الماطعا
غا لكععل يجععد لمععا لعلععو  معع  ألعععال مشععينة،  أعدا عع  لفعععل المععول الععو  يعنععل الشععهاد ،  مسععو 
قعرار مععي ، قعو قعرار إلى  ، أندى عبلمال صعود الشاعر وقبوط لبالت س  الهجاء  لامتزاج
 :الزمت  واتها مستمرا على ألعدا  االلتداء، لوا يغلي الاول  - بجدوى لعل المول اإليما 

 اَب الطغعععععععععععععععاأََتَعْلعععععععععععععععُم أ   رقععععععععععععععع
 

 ِ  أثالَهعععععععععععععععععا الغعععععععععععععععععْنُم والمععععععععععععععععع ثمُ  
 

 وأ   بطععععععععععععععوَ  الُعتععععععععععععععاِ  التععععععععععععععل
 

ععععععْنِل تهضععععععُم مععععععا تهضععععععمُ    مععععععَ  الس 
 

 وا  البغععععععععععععععل الععععععععععععععو  يععععععععععععععدعل
            

 "مععععا لععععم تنععععز "مععععريم معععع  المجععععد 
 

 العععععععدم لعععععععار قعععععععوا إ ْ  سعععععععتنهد  
            

 وصععععععععععول قععععععععععوا الفععععععععععم األعجععععععععععم 
 

علعععى وقععد تععوّز   ،معععة ومكابععدال منزنععةميل ب ناسععيس أشعععار ح الععرلج لععل توّشعع
موجهال وجدانية يطالعنا لعل كعل موجهعة بمسعتوى لغعو  جديعد لياعيم خطابع  الشععر  العو  

و تكثر استعماالل األمر لعل إلعل األمر،  قو  الموجهال أبرز وم  ،شكل مفردات  وتفاصيل 
راج متععدد  درجة يمك  عدقا ياقر  أسلوبية مميعز ، وقعد تعلاعل بع غإلى  وندال الرلج

عناصعر إلعى  و تبعدو عمليعة تفتيعل الواقعا وتفكيكع ، إكالنث، واإلقدام، والمواجهة، والتجعاوز
األمعر التنريضعية  ألععالسلبية وايجابية أمرا ضروريا قصد استيعاب  وتجاوز . ولهعوا تسعود 

معع   األعععداء الهععول الععو  ينتيععر لععل تصععوير الشععاعر يمضععلإو  ، بغيععة التصععد  والفعععل،
 الاصيد  تعع   و   لهو يعنا الجبا  المتخاول،سوقو نينما يخلد الشهيد لفل الوقل نف ،لعلتهم

 ، كاول  يستثير ليها العزا م بيالأربعة  أم  تسبق ب لعال التنريج وكلمة  تانّ 
 َتاّنععععععْم لُعْنععععععَل أزيععععععز الرصععععععاع

             

 وجععععععععّرْب معععععععع  النععععععععّي مععععععععا ُياسععععععععمُ  
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...............................  .................................. 
 

 َتاّنعععععععععْم لُعْنعععععععععَل لمعععععععععا ترتجعععععععععل                 
 

 مععععععععع  الععععععععععيش عععععععععع  ورد  تنعععععععععرمُ  
 

 َتاّنععععععْم لَمعععععع  وا َيخععععععوُج المنععععععوَ            
 

 إوا َعالهعععععععععععععا األنكعععععععععععععُد   األشععععععععععععع مُ  
 

 َتاّنععععععععْم لَمعععععععع  وا َيلععععععععوُم الُبطععععععععيَ                 
 

  ٔ إوا كعععععععععععععا  مثلعععععععععععععَك ال َيانعععععععععععععمُ  
 

لعل األمر  تاّنم  ، لضبل ع  األلعال األخرى التل وردل لل قو  الاصيد  ومنهعا  إ   
لهععا دالالل نفسععية ومعنويععة ُتعّبععر ععع  الجععرأ  واالنععدلا  والثاععة "الفعلععي   أقععدم، وأبطععش  

 . ٕ "بالنفس، كما تنّم ع  اإللنال والتعجيل بالفعل الثور 
 تعععوارى خلعععا نجعععب ، ممعععثبل بالضعععميري وقعععد يعلععع  الشعععاعر عععع  صعععوت  دو  أ ْ 

 أنا  ،رالضا أوضاعا سياسية عد ، متنديا النيام الاا م ورموز  آنواك، م  ولك قولع  مالمتكل
 لل قصيد  قاشم الوتر  

 أَنعععععععععا وا أماَمعععععععععَك معععععععععاِثبلً ُمتجّبعععععععععراً 
 

 أَطععععع ُ الطغعععععاَ  ِبِشْسعععععِا َنعلعععععَل عازبعععععا 
 

 وأُمععععععط  مععععععع  شعععععععفتل  ُقعععععععْزءاً أْ  أرى          
 

 ُعْفععععععَر الجبععععععاِ  علععععععى الجبععععععاِ  تكالُبععععععا 
 

...................................  ................................... 
ناً  آليععععععععُل أقععععععععَتنَم الُطغععععععععا    ُمَصععععععععر 

 

ْد أْ  أكععععععوَ  الّرا بععععععا      ٖ إو لععععععم أَُعععععععو 
 

  العوال لعندما نفنع موضوعة الرلج عند الشاعر، لاننا نجد تجعويرا نايايعا لصعور
د ما كل ور  م  تراب ،  إو تبدو األنا متعالية ال المنتمية، التل تنمل قم الكو  وقاجس التون 

يدانيها لل المكانة الرليعة أند، ويغل قوا التفاخر لل المواقعا التعل ينتعّد ليهعا الصعرا  بعي  
والشعموخ الشاعر والنكام، ولعل لعل  أمط  أكثعر داللعة علعى التنعد  واإلنسعاس بالكبريعاء 

 ، لضبل عما يختزن  م  تجسيم للنركة.أمام الطغا 
عع  دليععل الضعععا  االسععتجداءإ   الشععاعر لععل أكثععر معع  موضععا يععرلج  والشععكوى، ألن 

والهزيمة، ويتبن ى سياسة الاعو ، ألنهعا السعبيل األونعد النتعزا  النعق والسعياد ، علعى ننعو معا 
 نجد  لل قصيد   صبلل الدي   

 يعععععععُد َجواَبهعععععععا          سعععععععاءلُل نفِسعععععععل ال أر
 

ععععععععاء  ععععععععّراَ  والَبك   أنععععععععا أماععععععععل الض 
 

 كعععا  منّماعععاً    صعععبلُل العععدي ِ    أُتعععرى
 

عععععععععععععة وإبعععععععععععععاء   إو َيْسَتشعععععععععععععيُط نمي 
 

 الهععععواَ  بعيِنعععع ِ    الاععععدسُ   أْم عععععادِل 
 

  ٗ ؟أم ععععععاَد ديعععععُ  المسعععععلميَ  ريعععععاء 
 

لكعر الشعاعر  ومع  خعبلل قعو  الصعور يعدرك المتلاعل ألول وقلعة أَ  العرلج يبعدو لعل
أصيبل لل المعتاد والموقا والسلوك. لالشاعر ينطلق م  صول الوال الرالضة والمتماقيعة 

                                                           
 .610-3/604( الدٌوان: 6)
 . 300ن الٌحٌى: ( أزمة المواطنة فً شعر الجواهري، فرحا6)
 . 806-3/806 :( الدٌوان3)
ٌلحظ أن الناشرٌن التزموا بقواعد االمالء فأتوا بالقافٌة  . الضّراع: كثٌر التضرع والتذلل والدعاء.1/10:( م.ن8)

مفتوحة، والصواب أن تكتب ألف االطالق الشعري فً نهاٌة كل أبٌات القصٌدة؛ ألّن الوزن الشعري ال ٌسمح بغٌر ذلك، 
 ألبٌات على بحر الكامل ذي الضرب المقطوع.وا
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العوال  ما موضوعها، لكل يشكل مثاال إنسانيا ُينف ز اآلخر على تمّثل  واالقتداء ب ، إو تجتهعد
ععتضععيا تميهععرال اإللالشععاعر  لععل قععوا الماطععا  ية المشععتغلة علععى المفععرد  شععارال النص 

للضعععا واالسععتكانة، ، وولععك ععع  طريععق اسععتنطاق التععاري ، رييتهععا الرالضععة و التاريخيععة
فها الشاعر لشن  الناضر، منطلاا م  التوتر النعاد  إلي والرجو   لل منعطفال خطر ، يوي 

  المضي ة،  وبي  الواقا المهزوم، رالضا االستجداء والشكوى، ألنع  مسيرتبي  الماضل لل 
يمعة، متبنيعا سياسعة الاعو ، ألنهعا السعبيل األونعد النتعزا  النعق والسعياد ، دليل الضعا والهز

 ني  نرر بيل المادس.  صبلُل الدي ِ  لشواقد الت ري  ماثلة لل
سعباب النايايعة النكسعار ولاد شكلل الخيانة قما آخر للشاعر المعاصر، لالخونة قم األ

انوقا لل الوقل نفس ، وقم الوي  ة ومدّ ابو  المنالاو  والمتكالبو  على السلطلهم الكو   األمة
يفضعنهم ويفضعح مكا عدقم بلغعة   ْ أال إرج والدي  لآلخر، لمعا كعا  علعى الشعاعر باعوا األ

تتخو الوال الشعاعر  موقعا ، كما لل قصيد   قاشم الوتر  ، إو  شعرية اتسمل باأللم والاهر
ولترسم رلضعها عبعر صعور عملية الترقب إلى    لتسند اشتغاالل قوى المخيلةرأىالراصد  

ي  نللخععا  مملكععًة يبععاُل شععهيدقا معع  صععفنال الخيانععة لععل عصععر الخععراب الكبيععر  أعَرلععل
بعو  ديعارقم ُمسعت َجرو  /الخعادمي  لتعبعر عع  نركيعة معنعى الضعيا  عبعر عمليعة  ،  و ُيخر 

 البيا لل سوق الخسار .
 ةٍ العععععدار" ُكعععععل  ل يمععععع إيعععععٍ  "عميعععععدَ 

 

 صععععععاِنباً  د ٌ ل يمععععععاً ِجععععععالبععععععد  ـ وا 
 

  لانشعععة" ِإلتمعععاِ  دميمعععةٍ " ولكعععل  
 

 راغبععععععا لهععععععا دميمععععععاً  تععععععيحُ ُسععععععوٌق تُ  
 

 لراِ سعععععاً  المسعععععتعمرو َ  ولاعععععد رأى
          

عععععا، وأَلفعععععوا َكلعععععَب صعععععيدٍ    !سعععععا با ِمن 
 

ععععع             همنعععععانِ بَ  لعععععرال طعععععو َ  دو ،لتعه 

 لبععععععععاخاومَ  َيْبععععععععُروَ  أنيابععععععععاً لَعععععععع ُ  
 

 "اقمملكععععًة يبععععاُل "شععععهيدُ  أعَرلععععل
 

 أجانبعععععععععا الخعععععععععادمي  ني للخعععععععععا   
 

بععععععو  ديععععععارَ   وُمسععععععت َجر  مقُ ُيخر 
       

 رواِتبععععععا وُيكعععععال و  علعععععى الخعععععرابِ  
 

.................................  ................................. 
 أجععععدبععععاً إو لععععم مخاطِ  للاععععد سععععكلُ 

 

 بععععاً مخاطَ  كا ِ صععععدى الّشعععع معععع  يسععععتنق   
 

غععععام مَ شععععر  ا أُنبيععععك ععععع    فععععاِجراً لط 
         

 ومكاِسععععععععبا ومفععععععععاخراً، ومسععععععععاعياً  
 

ععععععع ُ  دمَ  الشعععععععاربي  عععععععباِب ألن   الش 
 

ععععاربا لكععععا َ  لععععو نععععاَل معععع  دمهععععمْ    الش 
 

            ألّنهعععععا والناقعععععدي  علعععععى العععععببلدِ 
 

عععععععالبا السعععععععليبَر ْاععععععنَ  همُ رتْ َاععععععن   الس 
 

 وألّنهععععععععععا أبععععععععععداً تععععععععععدوُس ألاعيععععععععععاً 
 

 . وعااربعععععععععامعععععععععنهْم َتُمععععععععع   سعععععععععموَمها. 
 

 ََ  يعععُد المسعععتعمري  ولرُضععع  ل عععلَش
        

َماءِ     ٔ  ضععرا با قععو  الُعلععوَق علععى الععد 
 

                                                           
 .344-3/344( الدٌوان: 6)
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جعال رنركعة تضعاد مسعتمر   العنصعر األول ينهج بناء النع على عنصري  بينهمعا 
، وقعد  اسعتهل  ٔ النكم  وقو يشكل بعير  التعداعل، والعنصعر الثعانل الشعاعر ممثعل الشععب

النععديث ععع  إلععى  بالنداء ايعع  عميععد الععدار ،  منععاوال اختععراق المناسععبة الشععاعر قععوا الماطععا
  على الخا ني  البا عي  اسعتفزازاً ببلغيعاً لعل اسعتدعاء أعرللتطرل عملية التسايل  الوال، 

 واالزدقععار األمجععادو كيععا يعععاد زمععا  إالععنع،  أنععداثداخععل  ألعالعع الماضععل وتوصععيا 
قم بالسععر المسععكول عنعع  الععو  يمععارس لعععل األلععم مععادمتم تمارسععو  لعععل الخيانععة ؟ وتععوكر

عب  للاعد سعكل    عبعار  أ   كمعا  ، أنبيعك عع  شعر الطغعاموالعواب على العوال الشعاعر     ترك 
نالة شععرية داخعل العوال وعبلقتهعا بعاآلخر لععدم البعول قعو نالعة انغعبلق العوال لعل ععوابها 

لععالهم التعل ستكشعا مزيعداً مع  أععدم لضعح إلى  مما ييد  ، او لم أجد م  يستنقوآالمها  
 الصور الميلمة.

لمععا لعلتعع  بالبشععرية معع  قتععل وتخريععب  ،للشعععر الععرالج آخععر لععل النععرب مععداراً مث  و
لاعععد كانعععل رييعععة الشععععراء للنعععرب رييعععة  .وتشعععريد، ومعععا خلاتععع  مععع  جسعععور العععدم واآلالم

واالستكشعاا  قبضوا على اللنية الساخنة عندما رأوقا لنية مكتملعة للرصعد إواستبصارية 
أمعا الجععواقر  لاعد أبعدى مواقعا متباينععة مع  النعرب، لهعو يشععجبها وقعراء  المسعكول عنع . 

، لفععل واالجتماعيععةمصععورا بشععاعتها، لععل صععور متبلناععة اسععتمدقا معع  التراكمععال النفسععية 
 قول  

 وب سععععِل النععععرُب َقزمععععاٌ عنععععد  َصععععلَُا       
 

 معععع  التعععععالل، ولععععل سععععياانِ  ِقَصععععرُ  
 

 رِب بلهعععععععاء، ومْنِطاُهعععععععا         عجْبعععععععُل للنععععععع
 

 أْغَمَضعععْل أو أباَنعععْل، منطعععٌق قعععَورُ   ْ إ 
 

 ومععععععا يععععععزاُل لهععععععا، شععععععمطاَء لاركععععععًة           
 

 خليعععععُل َسعععععْوٍء إلعععععى مهعععععوا ُ َتْنَنعععععِدرُ  
 

ععععععاربوَ  دمععععععاَء النععععععاِس مععععععا بععععععولوا           الش 
 

َخعععروا   منهعععا علعععى الشعععهو  العععدنيا ومعععا اد 
 

..................................  ................................ 
 نعععاٌب مععع  العععونِش مسععععوراً أُطعععيَح بعععِ       

 

 ولععععل البععععراثِ  منعععع  لععععم يععععزْل ُيفُععععرُ  
 

.............................  ............................. 
 ونعععععٌش َيِنعععععز  ُسععععععاراً وقعععععو َيْنَتِضعععععُر        

 

  ٌ ا   ٕ وقعععو ُمعَتَصعععُر  كالصعععل  ينفُعععُث ُسعععم 
 

  غدا العنا لدى مبليعي  البشعر ناياعة مع  أنسا  نفس  لل موقا ضعيا بعد وجد اإل
الناميعة، وغعدا التععويب وسعيلة مع  وسعا ل  األقطعارو ما تزال النعروب تنهعك إناا ق النيا ، 

ر  الجعنس البشع    إنسانل لوا لقداا الصرا  اإلأالدول المسيطر ، وكبل النريال قدلاً م  
ع أنعوا إلى  يتعرج لل سباق  ما الزم  معا تهديعداً ن  إ ،ة النيعا  لنسعبمع  التهديعد لعيس لنوعي 

خي  ومدى ما يتصا ب  مع  الاعدر  علعى ممارسعة قعو  أنسا  على جمعها، لاسو  اإل للنيا  ب
كشعفل السعياقال الشععرية العربيعة النديثعة عع  "وقعد  .ري  الاسو  لم يسبق لهعا مثيعل لعل التع

                                                           
 .366( أزمة المواطنة فً شعر الجواهري: 6)
 .331-8/330( الدٌوان: 6)



 3122السىة الثاوية     -العدد الرابع                                    الرفض عىد الجىاهري   

 

 
14 

عععد ، لمكونععال العبلقععة الاا مععة بععي  أنععا الشععاعر واآلخععر  السععلطة ، منهععا مععا جعععل  مبلمععح
اإلشكالية السلطوية الاديمة لل الموروث بكل مياقر قمعهعا، تجعد امتعداداتها لعل اإلشعكاليال 

 أوىمع   ألناع العنا الو  اتسم ب  طغيا  العصر النديث ومعا ،، ل ٔ "السلطوية المعاصر 
رلضع  واالنتجععاج إلععى  عمومعاً  واإلبععدا ومجتمعاتع  دلععا الشععر  أوطانعع ووبنياتع   باإلنسعا 

 خيعر مثعال علعى قصيد  أنشعود  السعبلم ولعل ، علي  بند  والى استنكار يلم الطغا  لي  علناً 
 قوا النو  م  الرلج  

 ععععع  النععععروب ومععععا ألاععععْل بسععععاِنُكم
 

 معععععع  الرزايععععععا ومععععععاوا كانععععععِل الِعَبععععععرُ  
 

 ومنَنَتهعععععا         عنعععععدْ  ولعععععم أْخُبعععععِر العععععدنيا
 

 نمععععععععووٌج عععععععععنكم أضعععععععععالُ  ُصععععععععَورُ  
 

.................................  ................................... 
 بعععععع            رأيععععععل َقْفععععععراً َيبابععععععاً ال أنععععععيسَ 

 

 وال نيععععععععععا ٌ، وال مععععععععععاُء، وال شععععععععععجرُ  
 

 وال قبععععععععوٌر، وال قععععععععاٌم، وال جثععععععععٌث       
 

 قُهنععععععا قُبععععععروا لكعععععع  ُياععععععاُل مجععععععازاً  
 

 وقيعععل لعععل قهنعععا أمعععِس انطعععوْل خبعععراً   
 

 ُشعععععععم  المعاِقعععععععِد ال يبعععععععدو لهعععععععا أَثعععععععرُ  
 

ر ُ            وقهنععععععععا ملعععععععععٌب كانععععععععل ُتععععععععـنو 
 

  ٕ معع  الشععباِب بعع  األوضععاُل والُغععَررُ  
 

الععوال الشععاعر  لععل تنايععق مجموعععة معع  الععروابط والعبل ععق بععي  قيكععل البنععى  تجتهععد
النياتيععة المترشععنة معع  وقععا ا  لهععا، او تهععتم بفععرز ونشععد التفصععيبلالنصععية وشععفرال معاني

  تشعغل وقع  الشعاعر، وا الكلل  رلج النرب  وقل الموضو  العر يس العموجهه وأنداث
وب سعل النعرب قزمعا ،عنعد  وتتلعو  مع  جعراء وقا عهعا، لصعور    أناسيسع ها تنرق ن  أ كما

 هداً يوميعاً للنالعة المعيشعة التعل  مفصعل رييعو  لجعا عل ولعد مشعصلا، ولل سياان  قصعر 
، لصعور   دقعل الصعالر   مفصعل ،للواقعا العو  تخلاع  النعرب  الشاعر عبر لضعن ينياقا 

للواقععا   عبعر لضعن ينياقعا الشعاعررييعو  لجعا عل ولعد مشعهداً يوميعاً للنالعة المعيشعة التعل 
أبيععال  جععاءل لععلللصععور البشعععة الميلمععة التععل  والععو  كععو   لضععاء، الععو  تخلاعع  النععرب

 السلم ورلج النرب، كما لل قول  إلى  الاصيد  الثانية، ولولك يدعو الشاعر

َفعععُر         عععْلِم معاعععوٌد بعععِ  الي   جعععيٌش مععع  الس 
 

 وموكععععععٌب كشعععععععاِ  الفجععععععِر ينتشععععععرُ  
 

 مععع  مبلعععٌح الشعععر  أ  الخيعععر َيصعععرُعُ       
 

 والبغععععلِ أ   قععععوى األنععععراِر تنتصععععرُ  
 

 اِق يلَعاُعععععُ           وأ   لعععععيَج العععععدِم الُمهعععععر
 

 لَععععععـْعَق الكواسععععععِر أل ععععععاٌق وُمنتِكععععععرُ  
 

ععرى كععل يسععتطيَل بععِ         أضععنى َيُمععد  الث 
 

عععلِم غصعععٌ  مععع  الزيتعععوِ  يزدقعععرُ    للس 
 

.............................  ............................. 

                                                           
 .300( التجلٌات الفنٌة لعالقة األنا باآلخر فً الشعر العربً المعاصر، د.أحمد ٌاسٌن السلٌمانً: 6)
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عععععلُم شعععععهماٌ كلّعععععُ  أَنعععععُا              تبعععععارك الس 
 

  ٔ ٍ ، وَنِييععععـّاٌ كلعععع  َخفععععـَرُ معععع  عععععز   
 

ولكنعع ، لععل أنيععا  أخععرى يععرلج السععلم الععو  يعنععل الضعععا واالستسععبلم، وضععيا  
 للناوق، على ننو ما نجد  لل قصيد   لل وكرى المالكل  

عععلِم مععع  بععععد الُجنعععوِل لعععُ       كفعععرُل بالس 
 

 اععععععد وَقععععععْل نجععععععٌ  منعععععع  وأعععععععوارُ ل 
 

...................................    .................................. 
 شععٌر معع  النععرِب، ِسععْلٌم خععادٌ ، َمععِوٌق،

 

، ولعل اإلبععاِد ِمهعوارُ     ٕ لل الوععِد ِععل 
 

غدا العنا لدى مبليعي  البشعر ناياعة مع    ْ أنسا  نفس  لل موقا ضعيا بعد وجد اإل
لتععويب وسعيلة مع  وسعا ل قطعار الناميعة، وغعدا او ما تزال النعروب تنهعك األإناا ق النيا ، 

الجعنس البشعر      إنسانل لوا لقداا الصرا  اإلأالدول المسيطر ، وكبل النريال قدلاً م  
معا تهديعداً ن  إ ،نعوا  مع  التهديعد لعيس لنوعيعة النيعا  لنسعبأإلى  يتعرج لل سباق  ما الزم 

ى ممارسعة قعو  خي  ومدى ما يتصا ب  مع  الاعدر  علعأنسا  على جمعها، لاسو  اإل للنيا  ب
 . ٖ الاسو  لم يسبق لها مثيل لل التاري 

نا مهما مع  مكونعال العمعل الشععر ،  ولولك برز مفهوم السلطة، منورا أساسيا، ومكو 
وتجل ععى لععل الخطععاب الشعععر  العربععل المعاصععر بوصععا السععلطة آخر ، وبكععو  قععوا اآلخععر 

عد ثنا يعة تضعادية . وقعد (5)وصعراعي ة لعل عبلقتهمعا يدخل لل عبلقال إشكالية ما األنا، وتجس 
نير إليها أغلب الشعراء، على قوا الننو، السي ما أول ك الشعراء_ ومنهم الجواقر _ الوي  
ععوا موقفععا مناقضععا معع  السععلطة. وقععد كشععفل السععياقال الشعععرية لععل قصععيد  الععرلج عنععد  تبن 

سععلطة ، ومنهععا الجععواقر  ععع  مبلمععح عععد  لمكونععال العبلقععة بععي  أنععا الشععاعر واآلخععر  ال
علععى مسععببي   غضععب  وصععب   لععوا قاجمعع ،  كبععر للشععاعر،األ الهععم   الععو  أصععبح االضععطهاد 

، ولعولك نعرا  اسعم الثعور  والتنعرر ألبسعت ما قوا النو  العو  الزم العنيم العربيعة التعل والسي  
ل لل أعماقهعا بع ع عيوبها، ثم توغ   دق كشا الانا  ع  الوج  النايال لهو  األنيمة، و شخ 

التفاصيل ، وولك لتعميق الصرا  بي  الشعب والنيام، كما يبدو جليعا لعل قصعيد   لعل سعبيل 
 النكم  

 وقععععيمَ  إرقععععاب علععععى كععععل َخطععععرٍ         
 

ُد مععععععا بععععععي  الل هععععععى والننععععععاجرِ    َتععععععَرد 
 

 لاعععد معععل  قعععوا الشععععُب أوضعععاَ  ُثعععـل ٍة      
 

 غععععدل بينعععع  مثععععَل النععععروِا النععععوالرِ  
 

................................  ............................... 

                                                           
 .8/330:  (الدٌوان6)
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 لكعععل يعععنُعَم السعععاداُل بعععالنكم ترتعععو      
 

معععاٌء مععع  دمعععـاٍء َطعععواقرِ   َِ  (2)باعععاُ  ِي
 

 والعرلج، والنمعاس صرخة وشعلة وقاد  مع  اإلنسعاس األنا عند الشاعر  تفجروقد ت
إو تتنععدث  أنععا  ، ي عالخععان يسععير بركععابهم معع  النكععام ومعع معع  لتسععخر بلغععة لنيععة عاليععة 

منع  قععو   األنععا   الجعواقر  بكععل صعرانة وواقعيععة عع  مععدى الصعرا  النفسععل العو  تعععانل
، وجعودقم أمعام نكعام جعا ري  الجري ة وقل ترى البا سي  م  أبناء الشعب يعانو  م  م سا 

 كما يبدو لل الوند  النصية اآلتية 

      صععععببُل علععععى الُعتععععاِ  ُشععععواي نععععاٍر            
 

 تععععععود بهعععععا الصعععععفا ُ إلعععععى انتعععععراقِ  
 

 وَنف ضععععععُل السععععععواَد علععععععى ُوجععععععوٍ                   
 

 ُمَصعععععععععب غِة الل نعععععععععى بعععععععععدٍم ُمعععععععععراقِ  
 

 ال يريعععععععععععدو  انعتاقعععععععععععاٌ                     عبعععععععععععّدى
 

 وأطمععععععععاُل العبيععععععععِد إلععععععععى انعتععععععععاقِ  
 

...............................  ................................ 
 زنعععععععامى يعطفعععععععو  علعععععععى َزنعععععععيٍم              

 

 (3)كمععا ُعِطععَا الجنععاُس علععى الطبععاقِ  
 

كعا  اضعطهادقا عمعبلً  إوالتل ناربهعا الشعاعر اضعطهاد المعرأ   االضطهادنوا  أوم  
عد تعلعيم المعرأ ، علعى يومياً لل واقعنا العربل ،.ولولك تصدى الشعاعر للتيعار الرجععل نعي  أي 

 لل قصيد   الرجعي و  ، إو ياول ننو ما نجد  

 سعععععتباى طعععععويبلٌ قعععععوِ  األزمعععععاُل         
 

ععدماُل   ععْر ُعْمَرقععا الص   إوا لععم ُتِاص 
 

 غعععععداٌ ُيمنعععععُا الفتيعععععاُ  أْ  َيَتَعل معععععوا         
 

 (4)كمععـا اليععوَم يلمععاٌ ُتمَنععُا الفتيععالُ  
 

،كمعا لعل قصعيد   المعرأ م ، نرا  قعد طالعب بتعلعيإصبللوألن   يرى أ   العلم أساس لكل 
 علموقا 

 عل موقعععععععععا لاعععععععععْد كفعععععععععاُكْم َشعععععععععنارا                     
 

 وكفاقععععا أْ  تنَسععععَب العلععععَم عععععارا 
 

 وكفانعععععععععععا مععععععععععع  التاهاعععععععععععِر أّنعععععععععععا                          
 

 لععم نعععالِ  ْنتععى األمععوَر الصععغارا 
 

   ...................................  ................   ................... 
 عل موقععععععا وأْوِسعععععععوا معععععع  التهععععععويب               

 

 مععععععععا يجعععععععععُل النفععععععععوس كبععععععععارا 
 

   ...................................     ................................... 
كعععععععععم بانتاعععععععععاركم للنسعععععععععاء العععععععععـ                 ـععععيوم أوسعععععُتم الرجععععاَل انتاععععارا  أن 

                                                           
 .الخطرة:المرة.اللهى: لحمة. الحروف النوافر: المقصود هنا الفئة الحاكمة الشاذة.6/616( الدٌوان: 6)
 .الزنٌم: المدعً باالنتماء إلى القوم، وهو لٌس منهم، والمقصود أٌضا اللئٌم..620-0/628(الدٌوان: 6)
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...........................  ........................... 
 أيععععَ  ععععع  نرمععععة األمومععععِة داستععععـها       

 

 ونعععععوٌش، المصعععععلنوَ  الغيعععععارى 
 

 قععععاد  للجمععععوِد والجهععععِل لععععل الشععععـرق       
 

 (2)علععى الشعععب تنُصععُر اسععتعمارا 

 

ععأعععواب العععراق علععى إلععى  الععوال الشععاعر  ال تنيععر قنععا إ    نسععب لل   عععواب سياسععن 
كثالعة عواباتع  التعل تتعراكم معا إلعى  قعل تنيعر إن معامتباينعة متصعارعة،  أيعديولوجيالتتااول  

ما ولعك العراقعل بشعرا ن  كالعة، والسعيّ  اإلنسعا بعضها لتشعكل عب عاً ثاعيبلً يعرزل تنعل نيعر  
. ولععل النصا الو  وقا علي  جور طويل والعو  يمثعل الرعايعة والننعا  والعفعاا والبعراء 

 التوصيا والتعبير.إلى  التغيير الإلى  عمال الشاعر للفعل  عل موقا  يهدااست

والاما كامنة لل وعل اآلخر السلطة   واالضطهاد االستبدادوقكوا لمثلما كانل جوور 
لعل الغيعاب والنضععور، كانعل األنعا الشععاعر  تنطعق بنكمهعا عليعع  عبعر نصوصعها الشعععرية، 

لعل ناياتع  التسعلطية، وتفصعح عع  نججع  الواقيعة، وتفرج سلطتها النصعية عليع ، وتادمع  
إلعى  وبإلنعالوتعر   أوقام  المريضة، لعيس ولعك لنسعب، بعل كانعل تسععى بشعكل مسعتمر، 

تاديم رييتها نول ، ونول الواقا الو  تعيش لي ، والععالم العو  ينعيط بهعا، بمعا يععّ  بع  قعوا 
لمنسعرب مع  واكعر  التع ري ، العالم م  قوى خير وقوى شر، تستعي  لل ولك م  مخزونها ا

 وم  ناول معرلية إنسانية، وم  مخزو  البلوعل الفرد  و البلوعل الجمعل.

 :االجتماعً على المستوىالرفض  -المبحث الثانً 
صريح ع  نفس  وع  اآلخعري ، ضعم   ننو لىعإ   الشاعر وقو ينشئ قصا د  يعبر 
والنيععا  بعامععة، انطبلقععا معع   بخاصععة االجتمععاعلأطععر لكريععة وعاطفيععة كشععفل ععع  واقععع  

تابل، أو يسعترجا آلعاق المسع م  خبللهعانضور  ضم  نيز مكانل وزمانل مندد يستشرا 
، ضم  منيومة لغوية مختلفعة المسعتويال تعكعس شخصعيت  الشعاعر  وريا  تجارب الماضل

الفكريععة العامععة. ويتمثععل البعععد االجتمععاعل لععل ونععدال الععرلج عنععد الجععواقر  خاصععة لععل 
تصعد   لعل البنيعة ععد  األخبلقل لل مجتمع ، لاد كشا شعر  م  جهعة عع  يعواقر الوضا 

تبن عل بععج الاعيم. لهمعا وجهعا  متناويعا  علعى إلعى  األخبلقية الفوقية، ودعا م  جهة أخرى
، وتنّثعع  االجتماعيععةانتاععاد بعععج اليععواقر إلععى  مععدى تجربععة الشععاعر، إو تدلععع  المناسععبال

 ج الايم.اإلشاد  ببعإلى  يروا أخرى
نسعا  ارتسعمل لعل شخصعية اإل رلضها الشعاعر الضععا اإلنسعانل لاعد التلوم  الايم 
قعدام، وتعيم    عاش لل بي ة قوية تمتاز بالبطولعة واإلن  أل ،وسرل لل دم  ،العربل الشجاعة

وقو  الطبيععة ، جل غاية نبيلةأالشجاعة وقاية والجب  ماتلة مما جعل  يضنل بنيات  م       ب
خضعوع  لكعل عوامعل  "يعنعل  ألنع  ؛نسعانل ويومع يرلج الهزيمة ويكر  الضععا اإلجعلت  

راد  المنتصععر مهمععا إء، وارتما عع  لععل مهععاو  الععول، وقبولعع  بكععل مععا تفرضعع  عليعع  االسععتجدا
 . ٕ "كانل قويت 

                                                           
 .818-6/813( الدٌوان: 6)
 .04( شعر الحرب حتى القرن األول الهجري، د.نوري حمودي القٌسً: 6)
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وعبلقتعع  بالعععالم نوعععاً آخععر معع  شعععر الععرلج، وكمععا نعععى  اإلنسععا لععوا شععكل وضععا 
. لععالجواقر  بطبيعتعع  نعععى علععى الرعيععة استسععبلمها وخنوعهععاالشععاعر علععى النععاكم بغيعع  

الثور  على اليلم والطغيعا  لاغلعب شععر  إلى  والخمول ، لهو يدعو دا ما االستكانةتستثير  
شعر تغيير ال شعر تعبير، شععر مااومعة ومغالبعة، ال شععر توصعيا وتشعخيع، شععر  "قو 

   ، كما لل قصيد  أطبق دجى  ٔ "إجابال ماتنمة ملتنمة، ال شعر تسايالل معلنة
 اُب                ى أطبععععععععـق ضععععععععدًجعععععععع قْ ِبععععععععأطْ 
 

َُ أطبعععععععععق جهامعععععععععا يعععععععععا سعععععععععن   اُب
 

 دخعععععععععا  مععععععععع  الضميعععععععععـ                     قْ ِبعععععععععأطْ 
 

قعععععععععاٌ،     َععععععععععواُب  قْ ِبعععععععععأطْ ـعععععععععر ُمنر 
 

                  اـمَ علـعععععععععـى ُنععععععععع دمعععععععععارُ  قْ ِبعععععععععأطْ 
 

 تبعععععععععععععابُ  قْ ِبعععععععععععععأطْ ِ  ّدمعععععععععععععاِرِقْم،  
 

 زاُء علععععععععععى بنعععععععععععا                        جعععععععععع قْ ِبععععععععععأطْ 
 

 ِعاعععععععععععععابُ  قْ ِبعععععععععععععأطْ  ِ  قُُبعععععععععععععوِرقْم، 
 

 نعيععععععععُب، ُيجععععععععْب َصععععععععَدا                     قْ ِبععععععععأطْ 
 

 َيعععععععععا َخعععععععععرابُ  قْ ِبعععععععععأطْ َك الُبعععععععععْوُم،  
 

                    ــديععععععععععععععـبل  تَ مُ  ىعلععععععععععععععـ قْ ِبععععععععععععععأطْ 
 

 هععععععععـم العععععععععوبابُ ولشـكععععععععـا خمـعععععععع   
 

                ا       لععععععععععـم يعرلععععععععععوا لععععععععععو  السععععععععععم
 

 لفععععععععـرط مععععععععا انننععععععععل الرقععععععععابِء  
 

                 ريو لْ َسععععععععععععمععععععععععععا ديْ  طِ ـرْ َفععععععععععععلِ وَ 
 

 كمعععععععععا دْيعععععععععَس التعععععععععرابُ  ســـعععععععععـهمُ  
 

.......................  ....................... 
 اُب                ى أطبعععععععـق ضعععععععـدًجععععععع قْ ِبعععععععأطْ 
 

 ماً أطبععععععق جهـععععععـا 
 

َُ يععععععا سععععععن   ٕ اُب
 

ععععب، وولعععك لعععل  االنتاعععاممععع  لععععل األمعععر صعععور  مععع  صعععور  لالشعععاعر يكعععو   والر 
ل اليبلم ، االنتاعاممخلعوق أسعطور  ينفعث ليع  الشعاعر رول إلى  قول   أطبق دجًى ، إو تنو 

إلعى  إلنا هعا وتخريبهعا وصعوالإلعى  ليعمعد وقو قادر علعى التغل عب علعى الطبيععة ومياقرقعا،
إو يرتعد  الشعاعر  ثعوب الع  "  يع  وثورتع .نالة اليع س التعل كانعل تسعيطر عليع  وتنمعل غي

لي مر بتدمير الكو  لل طا فعة مع  األوامعر لمختلعا ميعاقر قعوا الكعو ، لتع تل ألععال األمعر 
وقععو لعععل يععونل بيعع س الشععاعر معع   التععل يتكععرر منهععا الفعععل   أطبععق  تسعععة وثبلثععي  مععر ،

العععارم والثععور  شععديد  اللهجععة دالععة علععى الغضععب وقععو  اللفيععة  خمععول الشعععب وببلدتعع ، 
، لصعول الطعاء وصعول الاعاا مع  أصعوال  ٖ الجارلة التل تضعطرم لعل نفعس الشعاعر" 

، والالالة لل ناياتهعا ليسعل إال مبالغعة لعل الجهعر بالصعول، وداللعة علعى النركعة  ٗ الالالة
، كمععا أ    ٙ ، وقععل أصععوال إ  لفيععل سععاكنة وجععب تنريكهععا بُصععَوْيلٍ   ٘ واالضععطراب

                                                           
 .644( الجواهري وسمفونٌة  الرحٌل، د.خٌال محمد الجواهري: 6)
 .860، 3/802( الدٌوان، 6)
 .23( لغة الشعر عند الجواهري، علً ناصر غالب: 3)

 .666( المدخل إلى علم أصوات العربٌة، د.غانم قدوري الحمد: 8)
 .614( األصوات اللغوٌة، د.عبد القادر عبد الجلٌل: 0)
 .324( علم األصوات، د.كمال بشر: 1)
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، ولما كانل الاصيد  تدور لعل  ٔ لطاء والااا  قما م  األصوال المفخمةقوي  الصوتي  ا
مجملها على معانل الغضب ورلج الواقا، لوا لإ   تكرار كلمة أطبق داال إيااعيا علعى ولعك 

تناكل ضعربتي  متتعابعتي  مع  مطرقعة أو شعلء "لهل بماطعيها اللوي  ينتهيا  بصوتل قلالة 
م  غضب  وثورت  على الواقا المييوس م  إصبلن ، وما كعل مماثل ينزلهما الشاعر بدالا 

تكرار لهو  الكلمة تت كد نالة الهدم والتخريب والدمار التل يريدقا الشاعر لهو  النيا ، ثم إ   
وال المفخمعة التعل نالة الغضب والتوتر الشديد  يهرل لل نسعي  العنع عبعر تكعرار األصع

 مفيدا للسياق المضمونل للاصيد . ، وولك ما كا  ٕ "أطبق انتضنتها كلمة 
وبهو  الوسيلة عّبر الشاعر ع  منطة ي س عمياة لل نيات  يصانبها نعو  مع  الخعور 
والخوال  وانهيار الاوى، لانعكس ولك لل استعمال  أطبق  على شعكل لعنعال يعرجم بهعا كعل 

والععواب  مياقر عديد  قل  العدجى والّضعباب والّسعناب والعّدخا إلى  شل ، ويتوج  باألمر
 والّدمار والتباب ، ويتبلقح األمر والّنداء معا لتنتام قو  جميعها انتااما مبرنا، ليتنول الععالم

 خراب ينعب لي  الغراب.إلى 
قو  الاصيد  ناللة ب لفاي تدل على رلج الشعاعر ونناع  مع  خعبلل  إ   وجدير بالوكر 

ضععباب، والجهععام، والععدخا ، داللتهععا بوصععفها مصععدر أوى وإزعععاج للبشععر ننو  الععدجى، وال
والدمار، والابور، والبوم، والوباب،والصديد، والديدا ، والغراب . واختارقا الشاعر للتعبير 

، وقعو بعولك يعبعر عع  نفعس لة الركو  واليلعم السعا دي  آنعواكع  سخط  واشم زاز  م  نا
دا مع  دالالتهعا ليع ، جياشة وقد أللح الشاعر لل االنتفا  م  طا فة م  األلفاي الارآنية مسعتفي

  منها مثبل  سناب ودخا  وعواب وتباب وعااب وجزاء وغيرقعا، لاعد جعاء لعل قولع  تععالى
. إ    ٖ  إّن الذيه فتىىا المؤمىيَه والمؤمىِت ثّم لم يتىبىا فلهم عذاُب جهىَّم ولهم عذذاُب الرريذ 

والرسعل  ءألنبيعاالارآ  نالل بصور السعخط اإللهعل العو  انصعب علعى األقعوام التعل خعولل ا
وكّوبتهم وال شك لل أّ  الشاعر يستنضر قو  الصور لل وقن  وقعو يصعب لعناتع  المنرقعة 

النععد  إلععى  وقععو بععولك يعبععر ععع  نفععس جياشععة باالنفعععاالل، ميالععة لكعع  علععى النععاس جمععيعهم.
 مناور  األشياء.إلى  وتنز 

يما قصا د الرلج النزعة الخطابية، وقل  صفة بعارز  تعكعس لشعر  تطغى علي  والس 
التكوي  النفسل والعاطفل اللوا  يتميزا  بالند  والعنا، قو كولك على اخعتبلا المسعتويال 

والمزاج العنيعا يطفعح علعى السعطح مع  غيعر  االنفعالالتل ضمتها قصيد  الرلج. إ   نّد  
 م  خبلل وسا ل خطابيعة عديعد  يسعتعملها إليكما ناجة للغور لل أعماق النع، لهل تومئ 

الشاعر، ولل قصا د الرلج على وج  الخصوع لسنجد أكثعر مع  عبلمعة لغويعة وأسعلوبية 
تععدل علععى قععو  النزعععة، لالشععاعر لععل معيععم قصععا د  يكثععر معع  الضععما ر التععل تععدل علععى 
عيما مع  نيعث قدرتع  علعى  المخاطب ، ولنو  الضمير لل الجملة الشعرية أقمية كبير ، والس 

ل لعل الاصعيد ، وطبيععة التواصعل المفتعرج معا المتلاعل. التعبير ع  ناياة الصعول المرَسع
وقد استعمل الجواقر  ضمير المتكلم بنوعي  المفرد والجما. غير أ   الضعمير الغالعب علعى 

قو ضمير المخاطب، ولولك ليما نعتاد عبلقة سببية أكيد  لل الديوا    بنية الجملة لل قصا د
غععل لععل الععديوا . لالشععاعر صععانب رييععة منععز  الععرلج ليعع  وبععي  وضعععية التواصععل اإلببل

                                                           
 .666( المدخل إلى علم أصوات العربٌة، 6)
 .624ً شعر الجواهري، مقداد محمد شكر: ( البنٌة اإلٌقاعٌة ف6)
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نث   على دعو  اآلخري  مع  واضنة وقضية مندد ، وقو ميم  بهو  الاضية ، وإيمان  قوا ي
يعع  لّنّيععا ينطععو  لععل أجععل اال قتنععا  بهععا والعمععل معع  أجلهععا، لاسععتعمال ضععمير المخاطععب وتبن 

عع  الضععمير الععو  يتععيح للشععاعر تمريععر خطابعع  بكععل  اعتاادنععا علععى توجيعع  واضععح لآلخععر، إن 
 مستويات ، الضمير الو  يسمح بممارسة الت ثير الضرور  على المتلاعل العو  ينتعاج بالفععل

 خلخلة قناعات  م  أجل األلق اآلخر اآلتل.إلى 
ومما الشك لي  أ   اختتعام الاصعيد  بتكعرار البيعل األول معر  أخعرى يجععل منهعا دا عر  

 االنفععراجل علععى صععورتها، وأنعع  ال مخععرج ننععو مغلاععة، ويشعععر أ  النالععة السععي ة ال تععزا
 . ٔ والنل

ويتنو  قوا المخاطب لل النع الشععر  نتعى لعل الاصعيد  الوانعد ، علعى نعي  يباعى 
صول الشاعر قو الطرا المسيطر لل الخطاب يوجهع  أّنعى يريعد ويباعى متفعردا، لالنعديث 

  .نفسإلى  اآلخري  أمإلى  يجر  على لسا  الشاعر سواء أكا  موجها

، ا  مسعفر  للاعار  وقعل رول السعخريةيعاقر  للعيعقصعا د العرلج  وقناك ميعز  لعل
 والشعاعرها البلسعم العو  يبلسعم بهعا جرانع  ، والشعهاة التعل يجعد ليهعا الرانعة والععزاء، وك ن  

الععزا م  بها يستنهج وأدا  ، د الجماقيريستخدمها لل شعر  طرياة م  طرق التعبير ع  تبل  
بنعاء  يمثعلإو  ،”تنويمعة الجيعا  ” وأكثعر معا تتجلعى قعو  الميعز  لعل قصعيدت   ويستثير الهمعم .

ونعد  دالليعة ونيامعاً  أقم اآلليال التل أسهمل لل تنايق التجاوز األسلوبل، إو يغعدوالعنوا  
والاععيم، التععل آمعع  بهععا الشععاعر لععل سععياق تنويععل  سععيميا ياً ، تتععرابط ليعع  التجععارب والوقععا ا

إلنتععاج  متضععالر وصععارل بنيععة تركيبيععة  ،وانفعاليععة مععيثر  قععيم دالليععة إلععى األلكععار العا مععة
، لهعو أول معا يثيرنعا ويسعتفزنا  مضي ة لمت  الاصيد  وقيمهعا الشععرية الجملة الداللية، وبير 

بلغت ، ألن  ألق انتيار مثير، ومنف ز للاراء ، واستهبلل يفعتح الفكعر علعى أسع لة متععدد ، وال 
دا  ولل التلال معاً ، أ  لل التعبيعر عع  قصعد الشععر مع  جهعة ، ولعل تخفى أقميت  لل اإلب

ل عنععوا   لهععم ولععك الاصععد و ت ويلعع   معع  قبععل الاععار  معع  جهععة ثانيععة،   وألجععل ولععك شععك 
 مفتانعاً عبلماتيعاً ينفعز المتلاعل علعى المسعاءلة عع  نالعة السعوء قعو  قصيد  تنويمة الجيا   

طبيعتهعا لعل طباعال العنع، مثلمعا  البنعث عع و،  يعةبعبلد  الشععب وغفلعة الرع المتمثلعة لعل
العرلج بوصعفها ملمنعاً أسعلوبياً،  يسعمح قعوا العنعوا  لعل الوقعل نفسع ، بالكشعا عع  جدليعة

، وال سعي ما أ   الشعاعر جععل قعوا العنعوا  مسعتهل   العنع ونضوراً بنيويا داالً ونامياً لل قوا
 :عدد م  أبيال قصيدت 

         نعععععععععامل  الشععععععععععبِ  نعععععععععامل جيعععععععععا َ 
 

 ــعععععععععععععـامِ ـعَ الط   آلهعععععععععععععةُ  كِ تْ نــعععععععععععععـرسَ  
 

 نععععععععععععامل لععععععععععععاْ  لععععععععععععم تشععععععععععععَبعل                
 

 مععععععععععععع  َيْايعععععععععععععٍة لِمعععععععععععععَ  الَمنعععععععععععععامِ  
 

          الوععععععععععو بعععععععععدِ نـــعععععععععـامل علعععععععععى زُ 
 

ُ  دِ    ـبلمِ الكـَعععععععع لِ َسععععععععلععععععععل عَ  اُ داَ يــععععععععـ
 

................................  .................................. 
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    النشععععععععععـور امل إلععععععععععى يععععععععععومِ نععععععععععـ
 

 بالايععععععععععععععععـامِ   ُ وَ يْ ُيعععععععععععععععع يععععععععععععععععـومَ ِر و 
 

 نععععععععععععععععامل علععععععععععععععععى المسععععععععععععععععتناعا              
 

ععععععععععععوامل       ِل َتُمععععععععععععْوُج بععععععععععععالل جِ  الط 
 

.................................  ................................. 
         البععععععععععععو مِ َغعععععععععععنعععععععععععـامل علعععععععععععى نَ 

 

ععععععععععع ِج    ــــــععععععععععععـامِ مَ النَ  اُ جْ َسععععععععععع  ُ ك ن 
 

.................................  .................................. 
 نعععععععععععععامل لِجْلعععععععععععععُدِك ال ُيطيـــْـعععععععععععععـ       

 

ععععععععععععععهامِ    ق اوا َصععععععععععععععَنا َوْقععععععععععععععَا الس 
 

 نععععععععععععععامل وخل ععععععععععععععل الناقضيــععععععععععععععـ
 

وامعععععععععل   ـعععععععععَ  لَِوْنعععععععععِدِقْم َقعععععععععَدَا الر 
 

جعععععععععععععو             َُ  نعععععععععععععامل َلُجعععععععععععععْدراُ  الَس
 

      (2)َتِعععععععععععععع   بعععععععععععععالموِل العععععععععععععزيامِ ِ   
 

تكمعع  لاعليععة قععوا الععنع لععل اسععتثار  وعععل المتلاععل وإدقاشعع ، معع  خععبلل المععزج بععي  
المتناقضال لل قوا الكيا  اللغو  الاا م على تانية المفارقة،  وولك ما يخلق نالة م  التوتر 

مععا يسععتفز وعيعع   والتنععد  والتنععاقج، تتععرك المتلاععل معلاععا معهععا بععي  يععاقر الععنع وباطنعع ،
لمتابعة نركة اللغة والت مل والت ويل إلدراك المغزى.لاد بدأل الاصيد  بالمفارقعة بعي  األمعر 
بالنوم نامل  ونالة الجو   جيا  الشعب  وقل المفارقة نفسعها التعل وردل لعل عنعوا  قعو  

د لهعو  ضدي  منطايي  النعوم  و الجعو  ، ثعم ال ينفعك الشعاعر ينشعإلى  ينيل" الاصيد  الو 
الصور  األوليعة المبنيعة علعى النعوم أو األمعر بع ، ومعا يفتعرج أ  يكعو  مانععا لع ، عشعرال 

. لالتنعاقج اليعاقر لعل عبعار    نعامل  ٕ " الصور الميازر  المعتمعد  أساسعا علعى التكعرار
جيععا   والععو  يجمععا ليعع  الشععاعر بععي  المتناقضععي   النععوم والجععو ، يفععاجئ الاععار  ويكسععر 

م  التجربة موضوعا جماليا يتيح لضاء شعريا تتكثا ليع  العدالالل وتتجسعد  توقع ، ويجعل
 م  خبلل  الريية.

عع   وبععولك لاععد كانععل نالععة السععوء التععل خاطبهععا الشععاعر واتخععوقا اللتععة عنوانيععة لنص 
الشعععر ، عبلمععة اختزاليععة تضععمر لععل جوانبهععا جععدليال وانفعععاالل وتشععخيع أمععي  لواقععا 

وا التشععخيع تجربععة ناجعععة السععتنباط العبععر والنتععا  ، ولاعليععة النععال، والشععاعر يععرى لععل قعع
مطلاة لل انبثاق عالم الضعياء برييعة مسعتابلية واضعنة، بعرزل بفععل توييفع  لاعانو  الضعد 

 الجدلل.
أ   أمر الشعاعر لعل قولع   نامل  ال يع تل علعى ناياتع ، ولعك ألنع  إلى  وينبغل أْ  نشير

ى استجابة مغاير  تماماً، له السعلطة الناكمعة وناشعيتها ليسعتعمل إلى  و يتوج  بالخطابيتوخ 
عع  التوّغعل لعل  رد  السعلطة وإياالهعاإلعى  ساخر يهعدا ب سلوباألمر ليس على نايات  بل 

 .واالنتاامغّيها م  جهة، وم  جهة أخرى لت ليب الجماقير ودلعها للثور  
نيعا  كثيعر  علعى العنمط استعمال الجملة الفعلية وييثرقعا لعل أإلى  ولولك يميل الشاعر

عا   وما معنا، لالفعل االسمل م  المشتاال قو المهيم  لعل معيعم قصعا د العرلج، ناقيعك عم 
صيغة األمر وبنا   عدداً م  قصا د  على قوا الفعل، ويعود قعوا إلى  وكرنا  م  ميل الشاعر

                                                           
 .22-8/23( الدٌوان، 6)
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لعى النركعة الفعل لدى الشاعر بسعبب طبيععة الفععل نفسع  التعل تتصعا بالداللعة عإلى  التوج 
.وبعولك  ٔ والثبعال االسعتارارالتعل تعدل علعى  االسميةبخبلا استعمال الجملة  واالضطراب

 إو أخععول نيامععاً  ،الجملععة الفعليععة الااعععد  الجوقريععة لععل تركيععب الجملععة الشعععرية لععلمث   لاععد
 ولعق قاععد   سعملعلعى إسعنادياً متعواتراً، تتعنفس منع  الاصعا د لعل معيعم شععر  وانتيمعل 

تشعييد معمعار  عال  الاا مة على التكرار لتصعبح بهعوا النسعق المجعاوز، ملمنعاً لنيعاً لعلالمتتاب
وقعوا األمعر ينسعجم ونعرع الشعاعر علعى تنريعك الجمعاقير واسعتنهاج   قصعيد  العرلج،
 الهمم كما أسلفنا.

إلعى    معر ، وقعو تكعرار قعد يجعنح بالشعاعر4٘ومما يبلني أ  الفعل   نامل   تكعرر  
ا، لك  قدرت  على التخييعل وتوليعد الصعور وبراعتع  اللغويعة تجعلع  يمتلعك الساوط أو الضع

على المتلال نواس  كلها لل خضم قوا التراكم الصور  العو  يرتفعا بالشعاعر عع  السعاوط 
 واإلسفاا.

 " أمعععا عنعععوا   قصعععيد    طرطعععرا  لصعععلت  بعععالرلج واضعععنة، لاعععد جعععاء لعععل اللسعععا 
ْرَمَوِ  ما كثر  ْرَطَر ُ كالط  ْرُطْور  الَوْغعُد الضععيا  الط  كبلم. ورجل ُمَطْرِطٌر م  ولك... والط 

 َُ راِطْيُر . والشاعر استعملها لتعونل بمععا  كثيعر  تزيعد علعى  ٕ " م  الرجال، والجما الط 
ما وكعر  صعانب اللسعا  منها غيعاب السعلطة أو الفوضعى واخعتبلا المععايير وضعيا  النعق 

اسعتعمالها واشعتااق لععل أمعر إلعى  ، وقعد عمعد الشعاعروغيرقا لكونها مشنونة بهعو  المععانل
منها، وقد أضفى عليها سماتا إنسانية نينما وج   إليها النداء بوصفها مخلوقا انتهازيعا ألرزتع  

 يروا العراق آنواك.  
توليد بعج المشعتاال مع  إلى  وجدير بالوكر ا  الشاعر ألاد م  طاقة اللغة نينما مال

أللعال التل اشتاها بعضعها مسعمو  ننعو  تشعيعل، وتهعود ، وتنصعر ، األسماء الجامد  ، لا
وتعممل، وتبرنطل على ني  ارتجل ألعاال أخرى ننعو  تسعننل، وتكعرد  وتعالعل وتسعدر  
وتزيد  وتعنز  وتشمر ، وقو يايس ولك على المسمو  مع  كعبلم العرب.ولععل االسعتعانة 

يدرك أكثر م  غير  ما تنملع  قعو  األلفعاي   ألن  باأللفاي الدارجة ال يشكل عيبا على الشاعر 
لكونهععا تعععيش لععل االسععتعمال اليععومل لتتولععد منهععا دالالل  واإلثععار معع  قععدر  علععى اإلينععاء 

عع معع  الععنمط قععو  الاصععيد   أ   يما مجازيععة جديععد  تبعععدقا ععع  األصععل الععو  وردل منعع . وال س 
نمطععاً جديععداً مسععتعيناً بععالواقا  شععاَد عليعع  الشععاعر السععاخر التععل تمثععل نمطععاً شعععرياً منارضععاً 

نعي  ، تمثعل بهعا عبعد ن بع  عبعاس لطرلعة بع  العبعد أرجعوز  تلمس أصعولها لعل لاد الماثل،
نينما رأى عبد ن ب  الزبير يتنّي  الفُرصة للوثوب  خرج النسي  م  المدينة قاصداً الكولة

  متمثبلً  على النجاز لاال
                ِمععععععع  قّبعععععععرٍ  بَمعَمعععععععِر  يععععععا لعععععععكَ 

 

 واصعععععفر  خبللعععععِك الجعععععو  لبيضعععععل 
 

 الفععععع  لمعععععاوا ًتنعععععـور  قعععععد ُرلعععععا
     

 شعععععع ل أ  تناععععععر  ر  مععععععاوناّعععععع 
 

 الصععععياد عنععععك لابشععععر          قععععد وقععععب
 

  ٖ يومعععععا أْ  ُتصعععععاد  لاصعععععبر ال بعععععّد  
 

                                                           
 .628( دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجانً: 6)
 )مادة طرر(. 040-0/048( لسان العرب، إبن منظور: 6)
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يرى لل البنث ع  اقتناع الفرع أسلوباً  على قوا المنوال ، لك     شاعرناس  نُ ثم      
لعل شعر  قادر على كشا إلى  تنّولل قو  النايضة وقد اً ومرلوضاً منو الادم،موموم

   الصراعال الماثلة لل الواقا
  رِ َطعععععععععععرْ طَ تَ  ارَ َطعععععععععععرْ أْ  طَ 

 

 ر  خ  ل َتععععععععععععععععععععععععععععععععمِ اععععععععععععععععععععععععععععععععد  تَ  
 

 لنسععععععععععععععععن  تَ  علي  َشععععععععععععععععتَ 
 

د  تَ تَ   ععععععععععععععععععععععععععععععر نَ هععععععععععععععععععععععععععععععو   ص 
 

د تَ   عّربعععععععععععععععلتَ  كعععععععععععععععر 
 

 ر  بالُعنصععععععععععععععععععععععععععععرِ هععععععععععععععععععععععععععععاتَ تَ  

 
معععععععععععععععلتَ   طعععععععععععععععلَتبرنَ  عم 
 

ر اععععععععععععععععععععععععععععععععل تَ ل  عتَ    سععععععععععععععععععععععععععععععععد 
 

 الُعلععععععى كععععععونل ـ إوا ُرمععععععلِ 
 

 ٍل أو ُدُبععععععععععرِ ُبععععععععععقُ معععععععععع   ـعععععععععع 
 

 كصعععععععععععععععالحٍ  صعععععععععععععععالنةً 
 

 كعععععععععععععععالُعمر  ععععععععععععععععاِمر ً  
 

 

صور  نية لواقا بالنداء ويعاب  الشرط ، وقد رسم  االبتداءبنى الشاعر قصيدت  على    
ا يزل لو  لم  ا المواقب واألديا  والاوميال، والوضا السياسل العراق م  الداخل م  نيث

 .لند اآل  العراق يعانل من 
مع   ،ملكتع  يسعتطيا أ  يسعتوعب النركعة الداخليعة للعوط  والمجتمعا الشاعر بنكعمإ   

نهعا ويعتاعدو  بع نهم يبغعو  مصعلنة البلعد، ليكشعا عع  طبيععة وياود علعى مع  خعبلل العتهكم
 إو ،رآخعإلعى  ني  ييهرقا عارية على السعطح وقعل تتالعب مع  موقعا  الشخصيال المهجوّ 
قعوا النعو  مع  ليجععل  ،مركز الثال لل خطاب التهكم النالعو ننعو األعمعاق ُتشكل قو  الناياة

 الناد البلو  البعيد ع  المصلنة اآلنية، واأللفعاي المبتولعة، لالاصعيد  علعىإلى  سبيبلً  الرلج
األصعل العو  نسع  علعى منوالع ، :جعانبي إلعى  وضونها تستند م  نيث المرجعيعةم   رغمال

 ال ، بماوقما يمتزجا  امتزاجاً جسدياً ورونياً . غضبِ  علي  جامَ الشاعر  الواقا الو  صب  و
على استنضار الماضل واإلنشاء على منوال ؛ ممعا  قدر  الشاعر يد  لمتشكك أ  يتشكك لل

 التناع بي   النع الاديم  و العنع الجديعد  قعل إشعكالية َتمُثعل أكثعر منهعا إشكالية يعنل أ   

علالتمثل قنا قو تمثّ  لية ت ثر وت ثير،إشكا مشعنونة  رل بومضعال نفسعيةل لكعر  نضعجل وتفج 
 رموز الماضل الوي  كا  لهعم أمثعال لعل رنعم الواقعا  أو عرض  الشاعر، م  خبلل بتهكم 

 الناضر .
دلعععل الشععاعر  ننععو ت سععيس ، وقععو  الصععلة الجدليععة بععي  زمنععل الماضععل والناضععر 

يختععز  وجععا النكتععة والضععنكة األليمععة  ولععق طععابا تهكمععلنايضععة متجععدد  تبلععورل علععى 
 . ٔ قو  ت ثير الوجا المنيط بالنفس والجسد قهاهة للتعبير ع إلى  المكبوتة التل تتصاعد
والشعتم الصعريح، واإلدانعة المباشعر ، باعدر كونع   الهجعاء الماعو ،إلى  لالشاعر ال يميل
  طبيععة الاعوى المضعاد  لع  مع  خعبلل رّ التل تعع يصنا النكتة الساخر ل، يرلج قوا الواقا 

 .ُقزأ  إلى  والشرعية، وتنويلها سلب  لادراتها لل الت ثير

                                                           
 ( الخطاب التهكمً فً شعر الجواهري، د.قٌس كاظم الجنابً) انترنٌت(6)
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نساسيت  الواتية يعرج التناقضال الماثلة لل لضاء م   رغمال على والجواقر 
بعيداً ع  نضور  الواتل المهيم ، لكن  نضور معبر ع  نساسية العبلقة  قنا االختبلا

، وقد استعمل العطا وسيلة لربط أبيال الاصيد  عبر تبلنق جمل لعلية لالواقا والمثا بي 
 ل ني  ياوت تل مبدوء  بفعل ماج 

 علععععععى سععععععير  ارَ َطععععععرْ أْ  طَ 
           

 هِجهعععععععععععععععععععععععععععععععععُم واألَثعععععععععععععععععععععععععععععععععرِ نَ  
 

 ِمعععععععععع  واسععععععععععتابلل يوَمععععععععععكِ 
              

 واسعععععععععععععععتدبر  همُ يعععععععععععععععومِ  
 

                 ِك معععععععععع رَ أْمعععععععععع لِعععععععععععمِ جْ أَ و

 كثر تَ ْسعععععععععععععععععععععععععععععقم تَ رِ أْمععععععععععععععععععععععععععععع 
 

  واسعععععععلمل كعععععععونل ُبغاثعععععععاً 
 

 بععععععععععععععععععالنفِس ثععععععععععععععععععم اسععععععععععععععععععتتر  
 

 للو  َطععععععععععععععلَ  إ  طّولععععععععععععععوا
           

عععععععععععععقَ  أو  عععععععععععععاَ روا لَ ص   ر ص 
 

 مععععععععععععوا لاعتععععععععععععور رَ أجْ  أو
             

  ََ ععععععععععععععر   ورواأو أْ    ٔلبش 
 

 
يثيعر  إو وال يخفى أ  لتكرار لفية   طرطرا عبلقعة كبيعر  بيعروا الشعاعر النفسعية، 

م باالنتهازيي  إبا  النكعم الملكعل لعل الععراق، كمعا يعدل داللعة واضعنة علعى السخرية والتهك
رلععج الشععاعر للاععيم األخبلقيععة السععا د  لععل المجتمععا العراقععل وتنععد  التااليععد االجتماعيععة 

 والنزعال الطا فية والعرقية التل تشكل عا اا لل طريق التادم النضار .
لل ضوء بنية الرلج وداللت ، نجعد أ    األخرىالديوا    وباستعراضنا لعناوي  قصا د

لعل صعياغة لغويعة  واإليجعازبعناية لا اة تنل ساا التكثيعا قصا د   ننل عنوانال الشاعر
، على مجمعل الاصعا د غلب  الو  تنت  دالالل الرلج عبر طريق الرلج الصريح الموجا

المعنعى، لالثيمعة  نتعاجإلتتوالى الصراعال والوقا ا مما يخلق تعوتراً لعل العبعار  الشععرية  إو
قعل  العرلج  العو  انطلعق مع  العنعوا  العو  مثعل رلضعاً مباشعراً ينكعل  للاصا د األساسية

بمستويال وجدانية ت مليعة وبلغعة البعول العواتل والمكابعد  الفرديعة التعل  اإلنسانلقصة العواب 
العو  جعرل شاملة ولضعح عمعق المعانعا  والواقعا المتخلعا البعا س  إنسانيةتنيل على مكابد  

 إينا يعةلغعة  قصعا د العرلجسعس الشعاعر لعل ييالمعاصر وخعرب نياتع ، لعوا  اإلنسا رول 
 أكثعرومكابداتع  لعل واقعع  لترسعم واقععاً  اإلنسعا لاضنة تنكل عبر موجاتها الداللية معانعا  

الجعواقر  لعنعاوي  قصعا د  لعم يع ل لعا  اختيعار  وألفة، وبعولكانسجاماً  وأكثروعدالً  إنسانية
جعاء اسعتجابة لعدوالا داخليعة، وضعغوط مختلفعة، وقعد تفجعرل قعو    معاوإن  ر  عشوا ية، بصو

شعرية بدل موازية لشععرية العنع، وتجلعل ليهعا مجموععة مع  العدالالل  بإيناءالالعناوي  
  ٕ المركزية للنع األدبل

 
 االقتصادي: على المستوىالرفض  -المبحث الثالث 

                                                           
 .  660-3/666( الدٌوان، 6)
،األوباش: 814-812/ 6 ،الرجعٌون:830-864/ 6( ٌنظر فً الدٌوان: على سبٌل المثال القصائد )ثورة الوجدان:6)
، قفص العظام: 10-8/00،أٌها الوحش أٌها االستعمار: 640-643/ 6،عبادة الشر:44-6/40، المحرقة: 6/82000
، خلَّفت غاشٌة الخنوع ورائً: 614-8/612، التعوٌذة العمرٌة، 616-8/604، كما ٌستكلب الذٌب: 8/43-40
 (. 648-8/646، الناقدون: 681-8/680، النباشون: 8/662-660
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معع  عععاش الخصاصععة،  " الشععاعر الشعععرية، لععـلععم يغععب البعععد االقتصععاد  ععع  تجربععة 
لعم يكع  منعووراً " ، لهعو  ٔ " وتربى لل أرج الكد، لهو أقرب لهما لاضايا الفار والتخلا 

لاضايا شعب  منو الوالد ، وإن ما كعا  لديع  مع  األسعباب معا يجععل قضعايا قعوا الشععب قضعيت  
، ولعولك لعإ   نضعور  ٕ " اعرتجعاوز قعوا الفإلعى  األولى، لم  قو  األسباب لار ، وطمونع 

استنتاجال أساسية ميداقعا  أ   إلى  لل تجربة الرلج لدى الشاعر تنتهل االقتصاديةالمس لة 
، ومع   ٖ لهعو  الخصاصعة االنتاعاملار الشاعر المتوارث كا  نالزاً ر يسعا لعل الععزم علعى 

لعم ييهعر العامعل أجل ولك برز التصريح بهو  الناجة لل النابعة األولعى مع  نيعا  الشعاعر و
الوضعا السياسعل، إلعى  أساسعاالماد  بوصعف  مطلبعا أساسعيا، لاقتمامعال الجعواقر  موجهعة 

ويمك  تفسير قوا الغياب بالطمول الو  يتجاوز الرغبال المادية لينفتح على قمة المجد الو  
 لهعو يعرى أنع  ال " يتناق ع  طريق المنصب السياسل. لولك ال ي ب  الشاعر بم  يهددونع  ،

يمتطل صهو  المجد والفخر إوا عاش ما المتخمعي ، ولع  كعل المجعد إوا ععاش معا السعاغبي  
لعل  لالنع الشعر  عنعد الجعواقر  لعم يععد منصعوراً ، وبولك  ٗ " الجا عي  م  أبناء شعب 

علعى  نتوا ع اتعميعق العوعل الفكعر  للصعور  و مع  أجعلالمنيور الفرد  إنما أخو باالمتعداد 
 واألمكنعة األزمنعة متعدادامع  الضعما ر ومسعتوى الرييعا علعى  أنعوا  بي   شبكة م  التااببلل

 على ننو ما نجد  لل قصيد   قاشم الوتر  ،  وليها ياول     ٘ 
 معععععاوا يضعععععُر الجعععععوُ ؟ مجعععععٌد شعععععامٌ       

 

ععععععِة سععععععاِغبا   أّنععععععل أعععععععيُش مععععععا الرعي 
 

 ٌ ععععععِة ُمْرَقَاععععععا  أّنععععععل أَيععععععل  مععععععا الرعي 
 

ععععععةِ     ٙ الغبععععععا أّنعععععل أَيععععععل  مععععععا الرعي 
 

عأ إالّ وعلى الرغم م  قوا الموقا الاعو  العو  أبعدا  الشعاعر تجعا  الفاعر والجعو ،      ن 
لل قوا الماام، صور ليها ما يعاني  الشعب م  لار مدقا، ومعا لهعوا  إشارالوردل عن  عد  

بنعا الفار م  انعكاسال لل النيا  السياسية، ولكل يتسنى لنا تاويم قوا النضور، لانع  ينسع  
 نستعرج قو  اإلشارال.  ْ أ

تشععكل صععور الرغيععا عنععد الشععاعر، كمععا لععل الفلسععفة الماديععة،  أساسععا لكععل مععا عرلتعع  
ر لععل النععزا  نولعع  الفكععر والالععم، وتسععتجد  موّدتعع  األلععوا،  الشعععوب معع  النععروب، يسععخ 

   7 وُتنشد ل  الجيوش الزانفة
نى مععععع  ألعععععِا ألعععععٍا                ولعععععم َتعععععَزِل العععععد 

 

غيععععععععاُ يُ   تهععععععععا الر  ُا معععععععع  أعن   َصععععععععر 
 

راٍل                 َغععععععععععِل الخععععععععععدوُد ُمَصععععععععععع   َتَمر 
 

 بععععععع ، واسعععععععُترِغَمْل منهعععععععا األنعععععععواُ  
 

اً          ويععععل  ابععععُ    المطععععان    ُمْشععععَمِخر 
 

  ٔ ُعكعععععواُ  ز عليعععععِ  الهعععععاُم مععععع  َلععععع 
 

                                                           
 .622( أزمة المواطنة فً شعر الجواهري: 6)
 .42( آثار الوثائق دراسات أدبٌة فً شعر الجواهري، د.جلٌل حسن محمد: 6)

 .306( أزمة المواطنة فً شعر الجواهري:  3)
 
 . 10(الجوهري فارس حلبة الشعر، محمد جواد الغبان: 8)
 (.( دراسة فً شعر الجواهري، عالء هاشم )انترنٌت0)
 .3/806( الدٌوان: 1)
 .664( مجمع األضداد، دراسات فً سٌرة الجواهري وشعره، د.سلٌمان جبران: 2)
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ععل نفسعع  بععوعل الشعععب للفاقععة المزريععة التععل ، ليسععتعمل تملكتعع  ولععولك  لالشععاعر قععد ُيمن 
داللععة الععرلج لنالععة االسععتبلب، وقععل عبلمععة معع  إلععى  عبععارال التعليععل باآلمععال التععل تنيععل

الضععا والركعود، ولععل قعو  العدالالل  أسبابعبلمال تداعل وعل الجماقير وتواط ها ما 
الععدال المعنععو  العععام، الععو  يتمثععل لععل إلععى  إرجاعهععاالجز يععة لععل ونععدال الععرلج ، يمكعع  

 الشامل،  ياول الشاعر الموقا 
ععععععع ْل          أقعععععععو  رعايعععععععا أمعععععععٍة قعععععععد تهي 

 

نيا بعععععععععزِم الُمهععععععععاجمِ    لِتسععععععععتابَل الععععععععد 
 

ععععععععععٍة            ىأقععععععععععوا سععععععععععواٌد يبتغعععععععععع  لُِملِم 
 

 وَننتاجعععععععُ  لعععععععل المععععععع زِق الُمعععععععتبلِنمِ  
 

 أقععععو  النفععععوُس الخاويععععاُل َضععععراعٌة   
 

 ُنبعععععاقل بهعععععا األقعععععراَ  يعععععوَم الت صعععععادمِ  
 

 ِعٍد ِرْخعععععٍو قزيعععععٍل وكاقعععععٍل     أِمعععععْ  سعععععا
 

عا مِ    عجعععععوٍز ُنريعععععُد الُمْلعععععَك َثْبعععععَل العععععد 
 

.................................  ................................. 
عععععععععٍة            سياسعععععععععُة إلاعععععععععاٍر وتجويعععععععععُا أم 

 

 وَتسعععععععععليُط ألعععععععععراٍد ُجنعععععععععاٍ  َغواشعععععععععمِ  
 

 

.................................  .................................. 
 لمعععا الجعععوُ  بعععاألمِر اليسعععيِر انتمالُعععُ     

 

  ٕ وال الُيْلععععُم بععععالمرعى الهنععععلِء لطععععاعمِ  
 

 أقععو  رعايععا، أقععوا سععواد، أقععو  نفععوس، أمعع   باالسععتفهامأبياتعع   لاععد اسععتهل الشععاعر
 تاتضعل أ  توجع ساعد ، وقو أسلوب يتطلب نبر  عالية، بوصعف  مع  أسعاليب التعبيعر التعل 

المخاطب لل أغلب صور االستعمال، وقوا األمر ينسجم ما قصيد  الرلج، وقعد خعرج إلى 
غععرج مجععاز  يتمثععل لععل تنععريج المخاطععب إلععى  االسععتفهام قنععا ععع  اسععتعمال  الناياععل
 وتنفيز  ليثور بوج  اليلم واالستبداد.

شعكل اعترالعا بنعد  وقد تجاوز الموقا عند الشاعر مجرد النعديث عع  قعو  الفاقعة،  لي
الفاععر وأثععر ، لكثيععرا مععا تتكععرر لععل أشعععار  مفععردال النلععب والضععر  والععدر، وقععل صععور 
قديمة، يكنعى بهعا عع  الثعراء والمنعالا الماديعة نينعا، وعع  اسعتغبلل الطباعال الشععبية ونهعب 

لتكتسعب قعو  الصعور الاديمعة لعل سعياقها الجديعد داللعة سياسعية  " خيرال العوط  نينعا آخعر،
مععانل متععدد ، كاالسعتغبلل واالبتعزاز واالسعتبلب وغيرقعا مع  إلعى  ،  تنيل ٖ " ر  معاص

 ضروب اليلم ننو قول  
 لكعععععععععععععععُم الرالعععععععععععععععداِ  والعععععععععععععععّزا        

 

  ٗ ُب َضعععععععععععععععععْرٌ  لاضعععععععععععععععععِرعوا 
 

 وقول  
عععععاً     نلبععععُل كععععبل شععععطَرْ  زمععععانل تمن 

 

  ٘ للعععم أنَمعععِد الشعععطر العععو  َلَضعععَل الشعععطرا 
 

                                                                                                                                                                                     
 .3/330( الدٌوان:6)
 
 .004-6/304(الدٌوان : 6)

 .661( مجمع األضداد، دراسات فً سٌرة الجواهري وشعره: 3)
 .8/662( الدٌوان: 8)
 .6/41(الدٌوان: 0)
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 وقول  
 داً كضعععععععععرِ  النتعععععععععو       للعععععععععم أَر ِورْ 

 

  ٔ ِا َمَرْتعععععُ  يعععععُد األروِ  األشعععععجاِ  
 

 وقول  
 شعععععععٌب ُيجععععععاُ  َوُتْسععععععَتَدر  ضععععععروُعُ      

 

 ولاععععععععععد ُتمععععععععععاُر لُتْنلععععععععععَب األغنععععععععععامُ  
 

............................  ............................ 
 ينتاُزقعععععا والجعععععوُ  يعععععنَهُش لَنَمهعععععا 
 

  ٕ ععععر  ٌ وِصعععَدامُ باسعععِم   الرغيعععِا   م 
 

 وقول  
 تلععععععععَك الثبلثععععععععوَ  الِعجععععععععاُا أَول هععععععععا           

 

ععععععها األضععععععرارُ   عععععععاِ ، َومس   َسععععععْوُط الر 
 

 َجَمععَدْل علععى الِجلععِد اليبععيِس ضععروُعها     
 

  ٖ مععع  َلعععْرِط معععا انُتلبعععْل لهعععا أشعععطارُ  
 

 وقول    
 أْطِبععععععععْق علععععععععى الِمعععععععععزى ُيععععععععرا                 

 

    ٗ ى الجعععععوِ  انعععععِتبلبُ ُد بهعععععا علععععع 
 

لعل الععراق، عع   الم سعاو لفل قوا األبيال يادم الشعاعر عرضعا سعريعا عع  الوضعا 
طريق مشاقد نسية وصور خاطفة لها دالالل نفسية ومادية، ال تخلو م  المفارقعال، لكيعا 

شطر  نياتع ،وكيا ينلعب المععزى الجا ععة، وكيعا تسعتدر ضعرو  الشععب  اإلنسا ينلب 
ثم يورد الشعاعر صعور  أخعرى، نعي  تمسعح ضعرو  األغنعام ليعدر نليبهعا،وني  وقو جا ا؟

على كل ما لل الوجود نتى على   المعزى  التل يمنعها الجعو  مع   باإلطباقيدعو الشاعر 
باليلم الو  يمارس  النكام على الشععوب.  اإلنساسأ  تنلب، ان  مشهد مثير ينم ع  عمق 

نتبلب واإلدرار، تنيل على دالالل وقنية، تعبعر ضر  واالوقو  الوندال الفنية المتنوعة لل
 لنيا  الشعوب الضعيفة. اع  رلج الشاعر مياقر االستعباد واالستنزا

كمععا انعع  وصععا النالععة الم سععاوية التععل يعيشععها الفبلنععو ، نيععث أكععواخهم الميلمععة 
لثنا يعة تزلعة طعو  مسعتغليهم، وقعل صعور  جدليعة مخوالجو  الو  يفتعك بهعم بينمعا اتخمعل ب

تعرد  الواقعا و إلعى  الكوخ والاصعر الشعا عة لعل شععر الجعواقر ، والتعل يشعير مع  خبللهعا
 يغدو الفار عبلمة واضنة لهوا الترد  والفساد ، ياول الشاعر  إولساد السلطة، 

 َننايعععععا مععععع  األكعععععواِخ ُتلاعععععل ِيبللَهعععععا        
 

ععععوِر قععععاتمِ    علععععى مثععععِل ُجععععبو باقععععِل الن 
 

ْل ِسعععععياٌط  ٍم          تلعععععو   لعععععوَق َيْهعععععِر مكععععععر 
 

 ِمعععععع  اللععععععيِم معععععع خوٍو بسععععععوِط األال ععععععمِ  
 

 وباَتعععْل بطعععوٌ  سعععاِغباٌل علعععى َطعععوًى    
 

  ٘ وأُتِخَمعععل األخعععرى ِبطيعععِب المطعععاعمِ  
 

                                                           
 حلبه.. مرا الضرع: 8/686( م.ن: 6)
 .3/623،643( م.ن: 6)
 .6400. الثالثون: الثالثون عاما التً مرت على ثورة العشرٌن، فقد نظمت هذه القصٌدة سنة 84-82/ 8( م.ن: 3)

 .3/802( م.ن: 8)
 .304/ 6( الدٌوان: 0)
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معدى  -وبخاصة بين  وبعي  غيعر  –الشاعر يعد معيار التفاضل والمباقا  بي  الناس  إ   
رما  واالنتفا  بعواقبها، ومدى قدر  اآلخري  علعى قدرت  على معانا  خصا ع البيس والن
 معانا  النعمة والبطر وتنمل أوزارقما 

 وجععععّب شععععت ى ماععععاييٍس أخععععوُل بهععععا        
 

 مايعععاُس صعععبٍر علعععى ُضعععرو وتعععوطي ِ  
 

 وراَل لضعععُل العععو  يبغعععل ُمبعععاَقلَتل       
 

يعع ، معع  بيسععل تعن ينععل    ٔ ُنْعَمععى تعن 
 

ء على أدعياء الدي  م  اإلقطاعيي  العوي  أثعروا علعى نسعاب ونرا  قد ش  نملة شعوا
وقعل تخفعل  ،يتفجعر الناعد المشعنو  بسعخرية الوععة الفاراء الجيا ، لفل قصعيد  الرجعيو  

 ياول   إ،بالفاقة والعوزاألمل والخوال  م  واقا مرير مكبل  إنساساً مضمراً بخيبة
   أتجبععععععععى مبليععععععععيٌ  لفععععععععرٍد ونْولَععععععععُ                  

 

ععععععععدقالُ    ألععععععععوٌا علععععععععيهم َنلّععععععععِل الص 
 

 وأعجعععععععُب منهعععععععا أّنهعععععععم ُينكرونهعععععععا                 
 

 علععععععيهم، وقععععععْم لععععععو ُينصععععععفو  جبععععععا ُ  
 

.................................  .................................. 
َسعلْ  علعى    بعاِب "شعي  المسعلمي " تكد 

             

  َِ  را ُ ـوُععععععع ةٌ ـِول ععععععيععععععاٌ  َعلَععععععـْتُهُم ِج
 

 الاعععععوُم أنيعععععاٌء تاعععععوُل كععععع ن هم ُقعععععمُ 
                     

 َمعععوالُ  "علعععى بعععاب "شعععي  المسعععلمي  
 

ععع يلُععم    ِب ضعععا ارلُتععال الخبعععِز لععل الت 
             

 ُنعععععععوا ُ  ُقنعععععععاَك، وأنيانعععععععاً ُتمعععععععع   
 

 أبواِبهعععا البعععيس طعععالحٌ  بيعععوٌل علعععى
             

عععععهواُل  وداِخلَُهععععع   األُنعععععسُ     ٕوالش 
 

را عة، تستهويك معا معا ليهعا مع  قعو   "تنفٌة أدبيةٌ  وقد عد  بعج البانثي  قو  الاصيد 
الموضعو ، وبعنفس نعّرً  تريعد الَخعبلع مع   وسباب لتسلسعل الفكعر ليهعا، وألّنهعا لعل صعميم

 . ٖ العراقل الو  ابتلى بها" سيطر  الطباة الرونية على المجتما
الشعبية السا د  التل  الكناية الشاعر لل البيل الخامس لل توييا وال يخفل قنا مادر 

ينصعل علعى  لتعال  الخبعر مع   تصا البخيل ب ن   يمع  النوا  ... لكيا يستطيا جعا ا أ 
 قيالء؟
وقو يكشا ع  إنساس جعامح  التسايل المطرول يبدو مشنوناً بالسخرية البلوعة، إ   

الجيعا  إو يتعمعد الشعاعر إثعار  وععل  وكيفية التعامل معاع  الفروق الطباية وطرياة التفكير 
علعى أسعاس االسعتهزاء مع  نانيعة والهعدم مع   :المتلال بطرياة ما وقو منصور بي  موقفي 

نتى يهدم عايعدتهم الفكريعة المت صعلة لعل النفعوس ألنهعا  لهو يستهز  بالبخبلء ،نانية أخرى
يتنسسعع ، ممععا يكشععا ععع  كععو  بنيععة غيععر العو  يععرا  الشععاعر و تعرى األشععياء بمنيععار آخععر
صعرا  بعي  متضعادال نينمعا ينعاول أ  يهعو  بالنيعام التاليعد   الخطاب الشععر  قعل بنيعة

أنااض  نياماً جديداً م  الفكر والعايد ، ثم ي خو لل تصعيد الموقا ننعو  س علىالسا د لييس  
جزالِة لفعٍي  ِرا عن  م والتعرية ليهبط بِ  ننو التشهير والسباب  أنياناً ؛ وقو ما عُ  الفضح

                                                           
 .44/ 0( م.ن: 6)
 .6/814(الدٌوان: 6)
 .6/816( الجواهري شاعر العربٌة، عبد الكرٌم الدجٌلً:  3)
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مع   بع ِ   بمعا يوصعمهماالكتعراث  وقوِ  ديباجة وتوق  لكر  ني  يباعى متعورعاً بالجدّيعة وععدم
 . ٔ خسٍة وتد ٍ 

ولعل الشاعر ال تطاوع  نفس  التل جبلل على رلج الضيم والهوا ، على أ  يتكيعا 
فيه  ورلضع  والنفعور منع ، تسعإلى  ما قوا الواقا المترد ، أو االندماج لي ، لييول األمر ب 

راق، والصالنو  ليها منرومو ، لاستوطنها البغاث رمز الهعوا  بعد أ  أصبنل الببلد للس  
و ال مكا  ليها للنسور رمز الشموخ والسمو ، وقعد اسعتعا  الشعاعر لعل ععرج إوالضعا  

لعل  ، وولعك ٕ تفاصيل  قو  الصور عبر صدم الفاضل الغا ب الو  يطلب بالمروول السعا د
 قول  

عععععععععععععٍم                 نعععععععععععععل آٍس لنهعععععععععععععٍب ُمَاس   ولكن 
 

 ولععععععععيس بعععععععع  للصععععععععالنيَ  ِنصعععععععععابُ  
 

 وبيعععععععععٍل لُسعععععععععراقو تلعععععععععوُو ِبُرْكنعععععععععِ                
 

 سعععععععععباٍق علعععععععععى تهديمعععععععععِ  وِغعععععععععبلبُ  
 

ععععععععععٌة                 مجاليعععععععععٌة أنكاُمعععععععععُ  لهعععععععععَو َجن 
 

 لععععععرجٍس، وللزاكععععععل لًيععععععى وعععععععوابُ  
 

 يععععععععاَر ُ            ومعكوسععععععععٌة نتععععععععى كعععععععع    خِ 
 

 بعععععععععع  خطععععععععععع ٌ..واألرولوَ  صعععععععععععوابُ  
 

 أطانعععععْل باعشعععععاِش الن سعععععوِر ُبغاُثععععععُ         
 

  ٖ َونععععل  بععععِ  خيععععَر الوكععععوِر ُغعععععرابُ  
 

  
 :الكونً على المستوىالرفض  -لرابع المبحث ا

علععععى الععععرغم معععع  أ  الشعععععراء العععععرب المعاصععععري ، تكلمععععوا لععععل ضععععوء عبلقععععتهم 
أنتجت  قعو  العبلقعة التضعادية والتنالريعة مع  يعروا الاهعر، والكبعل،  باآلخر السلطة ، عما

لعا   " م  اآلخر لؤلنعا الفرديعة المعارضعة للسعلطة، وباإلقصاءوم  ناالل الشعور بالغربة، 
دالعة  إشاراللل النع الشعر  المعارج للسلطة، بوصفها  بإلنالدالالل  المول  برزل 

، وك ن  ياعيم  ٗ " العنا واالرقاب الو  تمارس على بشاعة السلطة، وعلى أقصى درجال 
وانعد   قطباقعا   اليعبلم  م سعا  إالّ نوعا م  الريية الكونية الشعاملة التعل ال تعرى لعل الكعو  

عنعععد  وقعععو لعععوا كعععا  المعععول منفعععزاً آخعععر لشععععراء العععرلج،والنعععور، والنيعععا  والمعععول،  
مفهعوم المعول عنعد  ال يتععدى تعطيعل  معاوإن  ال ي خو بعدا للسعفيا أو ميتاليزيايعا،  " الجواقر 
ال  اإلشعار ا  للمول للسعفة، إال أ   قعو  إلى  ، على الرغم م  أن  أشار ٘ " واإلبدا للنيا  
، وولعك معا يبعدو وإجعبللأْ  تكعوي  رييعا للسعفية، وال تتععدى كونهعا نيعر  خشعو  إلعى  ترقى

 بوضول لل قول  
 للمععععععععوِل للسععععععععفٌة وقفععععععععُل ازاَءقععععععععا      

 

عععععع            ٙ خَشععععععاُ أعا، وبععععععرغِم أنفععععععل ُمتخش 
 

                                                           
 فً شعر الجواهري )انترنٌت(. ( الخطاب التهكم6ً)
 .34-32( آثار الوثائق دراسات أدبٌة فً شعر الجواهري: 6)
 .8/643( الدٌوان: 3)
 .320( التجلٌات الفنٌة لعالقة األنا باآلخر فً الشعر العربً المعاصر: 8)
 .601( الجواهري رؤٌة غٌر سٌاسٌة، حسن العلوي: 0)

 .6/842( الدٌوان: 1)
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والجواقر  لل إزاء المول جلد قو ، ياا موقا الند من ، يغضب عليع  طمععا لعل   
إخالت ، ويناجز  طمعا لل االنتصار علي ، ينتصب أمام  مرتابعا متعى يعيول الصعرا  بينهمعا 

   ٔ وج  ليهرإلى  م  وج  لوج 
       ِنعععععد  معععععَا المعععععوِل غضعععععباناً ُينعععععاجز ُ   

 

 وجهعععععععععاً لوجعععععععععٍ  كجعععععععععبّلٍد ُيناصعععععععععب ُ  
 

ُرقعععععععا           ُيلاعععععععل النديعععععععَد ب ضعععععععبلٍ  ُيفج 
 

  ٕ ناعععععٌد ُيعععععويُب َشعععععَبا الفعععععوالِو القبععععع ُ  
 

وقععد رالاعع  قععوا النفععور معع  المععول طععوال نياتعع ، وقععو نععو  معع  االنتجععاج ورلععج 
 الخضو  ل  

 نا ععععاً أ قععععوُل ومععععا الِنمععععاُم بتععععاِركل            
 

عععععل   دى َمْجُبعععععْولُ إن   علعععععى ُكعععععْرِ  العععععر 
 

 يكفععععععل العاععععععوَل جهالععععععًة تعريفُهععععععا              
 

  ٖ للمععععععععوِل أ   سععععععععبيلَُ  مجهععععععععولُ  
 

لوا لالشاعر يعل  لل كثير م  المواضا مجابهت  للمول وتمسك  لل نهاية األمر بعالعز 
يعر اعتياديعة، والكرامة. وقد يجد المتلال لل مواجهتع  لرييعة الجعواقر  للمعول أمعام نالعة غ
صعور  إلعى  لاد تنالب صور  المول عند  وتختلا طبيعت ، لتتنول م  صور  سعالبة منف عر 

د وعل الشاعر وانتجاج  على خواء الواقا، وتعكعس أيضعا رغبعة ملنعة  ايجابية منب بة، ُتجس 
علعى العرغم مع  نعب النيعا  -يااج وعل المتلاعل وترسعي  ناياعة أ  المعول إلل العمق لل 

خيععر للنععر العزيععز معع  العععيش لععل واقععا تععردى لععل مهععاو  الععول والخنععو ،  -العععيشوطيععب 
 وغدل العز  والكرامة والكبرياء لي  مطلبا عزيزا 

 قععععل الععععنفس تعععع بى أْ  تععععِول  وُتاَهععععرا       
 

ععع َتععرى المععوَل معع    راصعععبٍر علععى الضععيِم يس 
 

كِر خالععععداً   وتختععععاُر منمععععوداً معععع  الععععو 
 

عععِة ُمنَكعععراعلعععى الععععيِش معععوموَم الم    ٗ َغب 
 

وا كا  للشاعر لنضال يتعلق ليها بالنيا  لا  الشيب يترصد  وينور  باالقتراب مع  إو
المععول، ولععولك لاععد أطععال الشععاعر التنععديق لععل مبلمععح وجهعع  لياععرا بععي  سععطورقا غضععو  

 الشيخوخة البشعة 
 مشعععععععى َوْخعععععععُط المشعععععععيِب ِبَمْفِرَقْيعععععععِ           

 

   يديععععععع ِ وطعععععععاَر ُغعععععععراُب َسعععععععْعٍد مععععععع 
 

             ................................ 
 

             ................................ 

 مشععععى َوْخععععُط المشععععيِب بععععِ  كعععع ْ  لععععْم        
 

َتْيعععععععععععع ِ   ععععععععععععْل داقنععععععععععععاً معععععععععععع  لِم   ُيَرج 
 

            ................................ 
 

 .............................            .... 

 مشعععععى َوْخعععععُط المشعععععيِب بعععععِ  لععععع لوى         
 

 ب يَكتععععععععععععععِ .. وعععععععععععععععاَث بوجنتيعععععععععععععع ِ  
 

            ................................  .................................. 

                                                           
 .64( آثارالوثائق دراسات أدبٌة فً شعر الجواهري: 6)

 .308-0/303( الدٌوان: 6)
 .6/330( م.ن: 3)
 .6/626(الدٌوان: 8)
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عععععْل         مشعععععى َوْخعععععُط المشعععععيِب بعععععِ  َلَرن 
 

 َمناَنعععععععععععععععُة ثاكليعععععععععععععععِ  ِبَمْسعععععععععععععععَمَعْي ِ  
 

 عععععععع  ألعععععععٍم وُرععععععععٍب           وراَل يصعععععععي ُ 
 

َعععععععععععععععٍة.. وَويعععععععععععععع ِ    إلععععععععععععععى واٍ  مرج 
 

ْل لَْنعععععععععععدِ  ِكلتعععععععععععا يديعععععععععععِ                    لسعععععععععععو 
 

  ٔ مشععععععى َوْخععععععُط المشععععععيِب بَمْفِرَقْيعععععع ِ  
 

عشق الشعاعر للنيعا  وتعلاع   رالمول مدلوعا بنب النيا ، لبادإلى  وقد يهرب الشاعر
وقعو جععدل " ء التنعد ، للمعول لععل سعبيل النيعا ، إلغعرا االسععتعدادبهعا وبكعل جنونهعا، يبعد  

 والطامنعة النيا  الماتر  بجعدل المعول...ولل ولعك إبعراز لعناصعر اإلراد  اإلنسعانية الهادلعة
وال يبعدو الشعاعر  ، ٕ "لبلقتنعامنعب النيعا  معا معا يخالجهعا مع  تنعدو للمعول واسعتعداد إلى 

رمهعا للنيعا ،  لبععد أ  غعدر بع  يعبر ع  نفعس سعاخطة تفصعح عع  ب إومتصالنا ما الدقر، 
خصععوم  واسععتلل األيععام نابعع  ويفععر ، وصععار لريسععة سععهلة لهععم، عبععر ععع  رلضعع  للنععاس 

ع و إ ، ، دواألوضا ، وأوسا الدقر سخط ،  وك   الدقر يغدو عند  رمعزا للععدو العو  يترص 
 ياول لل قصيد  المنرقة  

قِر أْرَتِجععلوكنععُل   متععى أغضععْب علععى الععد 
     

 َقععععععععَة األبيععععععععاِل قاولععععععععًة جمععععععععراُمَنر   
 

....................................  .................................. 
 ومععععا زلععععُل واَك المععععرَء يوِسععععُا دقععععَر ُ          

 

  ٖ وأوضععععاَعُ ، والنععععاَس كل هععععُم كفععععرا 
 

لة لععل المسععاءإلععى  قععاجس المععول كثيععرا مععا كععا  يكععدر صععفو الشععاعر، لععوا يعمععد    أ الّ إ
وقول ونير  واسعتغراب، كعل ال ننكعر عليع  خولع  ووععر  مع  المعول لمع  منعا لعم ينتسعب 

 إو ياول -على ند تعبير  -لزا ر المول ألا نساب
 َمععععععْ  مععععععنكُم رغععععععَم النيععععععاِ  وِعْبِ هععععععا       

 

 لعععععم ينتِسعععععْب للمعععععوِل ألعععععَا نسععععععابِ  
 

 أنعععععا أُْبِغعععععُج المعععععوَل الل عععععيَم وطيَفعععععُ      
 

 مخاتعععععععٍل نّصعععععععابِ  ُبْغِضعععععععل ُطيعععععععواَ  
 

دى شععععععيخوَختل وَيايُتهععععععا  َيَهععععععُب الععععععر 
 

 بكُهعععععععععععععولتل، وَيايُتهعععععععععععععا بشعععععععععععععبابل 
 

لوا يختتم الشعاعر تلعك اللونعة بمعا تصعور  شعاعريت  مع  صعور بشععة ومخيفعة للنعز  
، وقععل قنععاك بشععاعة األرجوالشععج ، للمععول الععو  ال بععد أ  يفتععرس كععل كععا   علععى وجعع  

 وأنعليترصدك، وأنل ترى لوق أنيابع  دمعاء كعل أنبا عك م  ولك الو ب الو   وإثار ورعبا 
بي  يدي  ال مهرب لك من  وال منجى، وال يخفى قنا طرالة التشبي ، لاد شعب  الشعاعر المعول 

 وقوا ما يبدو لل قول      ٗ بو ب تنطا أنياب  بالدم
َدنل ولوَق ُنيوبِ           (6)َدُم إخوتل وأقاربل وِصنابل  و ٌب َتَرص 

                                                           
 .624-8/622( الدٌوان: 6)

 .600-608( الجواهري جدل الشعر والحٌاة، عبد الحسٌن شعبان: 6)
 .42-6/41( الدٌوان: 3)

 .634( الجواهري فارس حلبة الشعر: 8)
 .8/386وان: ( الد0ٌ)
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تنعاز  الباعاء ونتميعة الصعرا  وبالتعالل الرنيعل والمعول الشاعر يعل تماما نيرية  إ   
 ش نا أو أبينا   ْ إ

 ولكعععععععععْ  يريعععععععععُد الَفَتعععععععععى أْ  َيعععععععععُدومْ 
 

عععععععععَجرْ    ولعععععععععو داَم سعععععععععاَد عليعععععععععِ  الض 
 

نععععععععاُزُ  ُطععععععععوَل الَباععععععععاءْ   وَيعععععععع َْبى الت 
 

  ٔ وَت ْبععععععععععا ُ َبْغيععععععععععاً ُنفُععععععععععوٌس أَُخععععععععععرْ  
 

 :دعٌاء الشعرارفض  -المبحث الخامس 
يتمثل البعد الفنل  لل وندال الرلج عند الجعواقر  ليمعا اتخعو  مع  مواقعا انتجعاج 
وسععخرية وتعععريج بنسععاد  معع  الشعععراء ، ومععا صععدر منعع  معع  آراء ناديععة تخععع الشعععر ، 

 .م  شعر مننل ركيكجاءل رالضة لما شا  بي  الشعراء 
  أول عك المضعطربي  العوي  يعل  الجواقر  ع  رييت  الشعرية، وموقفع  لهعو لعيس مع

نععو  معع  الععوأد األدبععل الماصععود، والعاععم إلععى  ينيلععو  تجععاربهم الفنيععة معع  خععبلل الغمععوج
الفكر  المستهج . لالجواقر  بما أوتل م  بنر زاخر لل المفردال والتراكيب، واالطبل  
الواسا علعى التعراث يسعتطيا أ  يصعوا قواجسع  ومعانيع  لعل لغعة واضعنة، لهعو ال يلتعو  
بالتعبير وال يعدل  المعنعى تنعل الكلمعال_ كمعا يزعمعو _ بعل يفصعح عمعا يريعد بشععر تبعي  

 خبلل  الالوب ألنداق المتلاي  
َبْل        عععععععل ألصعععععععبو للاعععععععريِج تهعععععععو   إن 

 

 النواشعععععععل، صعععععععبوَ  المشعععععععتاقِ   منععععععع 
 

 وأُريععععععُد شعععععععراً لععععععيَس لععععععل أبياِتععععععِ        
 

  ٕ غيعععععععُر الالعععععععوِب َتِبعععععععْيُ  لؤلنعععععععداقِ  
 

 ما يعاني  الشعر م  الول والهوا    عديدرال مر الشاعر ويصو
 وبكعععععععى الزقعععععععُر أْ  ُيعععععععرى تيجانعععععععا          

 

ٍ  بفسعععععععععععععععادِ    لعععععععععععععععريوٍس منشعععععععععععععععو 
 

ععععععععععُر ُول عععععععععُ  والهوانعععععععععا               وشعععععععععكا الش 
 

 لععععععـ  نبيٍب   و  أنمععععععٍد   و  زيععععععاِد   
 

 وشععععععجا النععععععرَا أ   ُقْوَجععععععاً ِقجانععععععا        
 

  ٖ ععععع  بنععععاِل الضععععادِ  تهِتععععُك السععععترَ  
 

وقععو لععولك يّعععرج بالشعععر المننععل الركيععك الععو  يتعاطععا  نفععر معع  المتشععاعري  بععدو  
، وال رعايععة لمضععمون ، وال التععزام بنغمعع ، ، وقععو لفععرط مععا يجععار علععى أسععلوب عنايععة لععل 

تراكيب ، ولشد  معا ي كعل لفيع  المتكلعا، مع  معانيع  الهزيلعة، يشعب  يهعر الناقعة المت كعل مع  
ط ما يعج الاتد على عيام ، وأن  ليبدو وك   لي  يربانا  وقرادا يمتصا  دمع  ورونع . لر

 ياول 
 وا بععع  َدَبعععرٌ لعععرط معععا انتكعععلعععل الشععععر مععع  

  
 كمععععععععا ت َكععععععععل  عيععععععععَم الناقععععععععِة الَاَتععععععععدُ  

 

ِل   الضعععاُد   ممعععا ُينزلعععوَ  بهعععا                 تشعععك 
 

 كمعععا اشعععتكى الجسعععُم ممعععا َتْفعععِرُز الُغعععَددُ  
 

ِنعععععععِ                        لعععععععل  لفيعععععععِ  يِربعععععععاٌء مععععععع  َتَاي 
 

  ٔ ولعععععل معانيععععع  مععععع  أنفاِسعععععهْم َقعععععَردُ  
 

                                                           
 .6/630( م.ن: 6)
 .6/308(الدٌوان: 6)
 .636-0/636(م.ن: 3)
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ويجزم الشعاعر بعا  المعنعى الفعاخر ال يمكع  ا  يصعاا لعل لفعي سعخيا، وينكعم علعى 
األلفعاي العاميعة السعوقية بع نهم ععاجزو  عع  االتيعا  إلعى  الوي  يتنررو  م  اللفي الشعريا

والاوالل المسبوكة، ويعتاد أ  ال وجود للمعانل الكريمة اال لل األلفاي الجزلعة باللفي المنكم 
 المعبر  عما لل النفس 

عععععععـوَ  معنععععععـًى كريمععععععـاً           َكععععععَوَب المد 
 

 لععععععععععل قععععععععععواٍا ُمهلهععععععععععـبلٍل أالِ ععععععععععمِ  
 

 َوقعععععِب اللفعععععَي ُسعععععل ماً لمتعععععى استنعععععـ          
 

 سععععععععنِل الَعععععععععيُ  واقبععععععععاِل السععععععععبللِم؟ 
 

 لعععععاجزي  ععععع  منطععععِق األلععععـنجععععُة ا
 

  ٕ ـعععععواِو ُيخفعععععو  عجعععععَزقْم بعععععالمزاِعمِ  
 

 ولل قو  األبيال ما يدل أيضا على أ  الوز  _ عند الشاعر وقو يعبر عن  بالاالية_ 
شرط لل جود  الشعر عموما، لالمعنى الكعريم ال يمكع  أ  يكعو ، أو ال ينبغعل أ  يكعو  لعل 

هعا ت سعر ن  أالمتنعرري  مع  األوزا  األصعيلة بنجعة إلعى  وز  ل يم، ولعل الشاعر بولك يشعير
، وقيالء بهعو  النجع  التعل ال تسعم  وال تغنعل مع  جعو ، إبداع المبد ، وتايد مض  ندود 

جعلوا اللغة الغربية تشتكل م  الجرال التل أثخنوقا بهعا، قعوا قعو رأ  الشعاعر لعل قعيالء، 
سعرا وتاييعدا يسعمي  الجعواقر  جمعاال م  ولك، لما يسمون  أ ب نس أما رأي  لل رأيهم لليس 

عزيز البلوا، ولوال قوا الجمال الو  قعو  أسعر  عنعد قعيالء لخعرج الشععر مع  قالعة الشععر 
وم  دا ر  الاصيد، ولدخل لل النثر المنج، ثم ينطلق الجواقر  ملتمسعا البرقعا  علعى معا 

وقعل  الّ إا لتعا  نسعناء و ليس قناك لل الدنيإش، يياول، ليجلء الدليل منتزعا م  الواقا المع
 أكثعرتكعو   جمل مما قل علي  م  النعومة والطراو ، ولع  ينزنهعا أ ْ أتتمنى أ  تكو  على 

كانععل مالتععا  اقععل جمععاال معع  اآل ، لهععو    ْ إرقععة ممععا جبلععل عليعع  وكععولك ال يفععرل اليبععل 
الجيععد الخصععال معع  الفتععا  والنسععناء واليبععل الفععات  قععل بمنزلععة الععوز  والااليععة معع  الكععبلم 

األصيل، لبهما يكتمل رونا ، ويزداد رقة ولمعانا وقو بهوا الاول يافو أثر الناعاد الاعدماء لعل 
 الشعر، لاد صرنوا أ  الوز  قو الفيصل بي  الشعر والنثر إلى  نيرت 

 َنَجععععععوا بععععععزعِمُهُم معععععع  أْسععععععِر قاليععععععٍة               
 

ععععععععُر لعععععععوال إسعععععععاٌر نثعععععععر  ِقعععععععَددُ    والش 
 

لَبععععععععاً                إ   الجمععععععععاَل   إسععععععععاٌر َعععععععععز  ُمط 
 

ُ  الِغْيععَد إْ  قععد أْسععرا الَغَيععدُ   ََ  قععل ُيْنععِز
 

 أم ُيفعععِرُل اليبعععَل أ  ال ُيزدقعععى َنعععَوٌر        
 

 لعععععععل مالتيعععععععِ  وال لعععععععل ِجيعععععععدِ  َجَيعععععععدُ  
 

 وناشعععععععديَ  ُخشعععععععاَر الاعععععععوِل بععععععععُتُهُم          
 

  ٖ َبْخَسعععاً، وأبخعععُس معععنهم كعععا  معععا َنَشعععدوا  
 

العنعا  لعل ععدد مع  قصعا د  لعل قعوا النعو ، وولعك إلى  الشاعر يتج     أومما يبلني 
ء الو  يلفل االنتبا  إليع  قعو  بسبب الطبيعة المزاجية العنيفة التل تمتاز بها شخصيت ، والشل

أ  عنفعع  لععيس بععالعنا الععو  يععونل بالخشععونة والناععد، لهععو عنععا تتطلبعع  ضععرور  الموقععا 

                                                                                                                                                                                     
بر: بفتح الدال والباء جمع ُدُبر، وهً قرحة المعدة.القتد: جمعه أقناد وقتود خشب الرحل ٌكون 0/316( م.ن: 6) ََ . الَد

د، وهً دوٌبة صغٌرة من على ظهر البعٌر.الظرباء أو الظربان: دابة تشبه القرد. والقرد والقردان جمع قردة وقرا
 فصٌلة القمل، تتعلق بالمواطن الحساسة من البعٌر والكلب ونحوهما. 

 .وردت واهبات هكذا فً الدٌوان، وأظن أنَّها واهنات بالنون، كً ٌستقٌم المعنى.640-6/648( الدٌوان: 6)

 .0/313(الدٌوان: 3)
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أول عك المتطعاولي ، قعد ولعد قصعيد  رلعج  إيعواءالتيا  الجواقر  م   أ  نرى، و ٔ والزم 
لريععد  لععل قععدلها وثورتهععا، عبععرل بشععكل مباشععر ععع  لوعععة كععل معع  عععانى ماضععيا، ويعععانل 

 ناضرا م  الو اب البشرية، وا  تبرقعل ب ردية والسنة االدعاء ياول الشاعر 
           َيسععععتكلُب الععععويبُ  عععععدا علععععل  كمععععا

 

 داَد أنمععععععععاط ٌ أعاجيععععععععبُ َخْلععععععععٌق ببغعععععععع 
 

................................  .................................. 
ُغنل            مشعععععععْل إلعععععععل  بعوضعععععععاٍل ُتلَعععععععد 

 

 وقعععععْل ُينعععععس  دبيعععععَب النمعععععِل َيْعسعععععوبُ  
 

...............................  ................................. 
 خلفععععل ولععععوَقُهُم       تسعععععو  كلبععععاً عععععوى 

 

 ضععععوٌء معععع  الامععععِر المنبععععوِل مسععععكوُب  
 

ععععْ  َغععععَوْتُهم قععععوالل  التععععل رضعععععْل       مم 
 

 دمععععععل لعنععععععَدُقُم معععععع  ليضععععععِ  ُكععععععْوبُ  
 

العو اب، بعدوالا  أ  يرى، وم  المادمة، كم قل اآلالم التل يخلفهعا تجعاوز وللاار ء ...

لمعا  -أ  شعاعر –صيد  كم قل قدر  الشعاعر الا الناد والليم ال غير... كما سيرى لل مسار
 أعدا      الجواقر  ليرّد على بالكم بمثل

 ألععٌا لمععا انتاَصععلْ  وقبععَل ألععا ٍ عععوى
 

ععععْتم  ععععَد" بالش    ٕاألعاريععععُب  أبععععا منس 
 

علعى واقعا سياسعل واجتمعاعل جعا ر نتعى يعرى  ان  معادل موضوعل لتمرد الشعاعر  
فوانها ويايتها ، لل بعج شخوع التاري  العربعل وعن بصبلبتهاالرالضة    شخصيت  أنا  

 الاديم م  أمثال المتنبل رموزا م  رموز التمرد االجتماعل قعو تمعرد الجعواقر  وشعموخ 

والميمنعة بناعاء  واعتزاز  بنبرات  النر  الملتزمة بنق الشععب العراقعل لعل النيعا  و الوجعود
  . ٖضمير  وقو يتندى الطغا  والعتا  

العصعر العباسعل متمعثبل إلعى  متفا بل لعل قعوا البيعل، لهعو يععود بواكرتع ويبدو الشاعر 
هعل لع  سعهام كثيعر  مع  أعدا ع  ، لكنهعا لعم تنعل منع  . وال يخفعى أ     أبيعالبالمتنبل العو  وج 

 ليها تناع واضح ما قصيد  المتنبل التل مطلعها   -اآلنفة الوكر  -الجواقر  

 َمعععععِ  الجععععع ِوُر لعععععل ِز   األعاريعععععبِ 
           

 ُنْمععععَر الُنلععععى والَمطايععععا والَجبلِبْيععععبِ  

 

 مععا أْوُجععُ  الَنَضععِر الُمْستنَسععَناُل بعع ِ 
 

عابيععععععععععبِ   اِل الر   ك وُجععععععععععِ  البععععععععععدوي 
 

          ُنْسععععُ  الَنضععععارِ  َمْجلُععععْوٌب ِبَتْطريععععةٍ 

 (5)ولعععل الَبعععداوِ  ُنْسعععٌ  َغْيعععُر َمْجلعععوبِ  
 

ت سعيس تنعاع عبعر التركيعب المنعزال بع لم، و تجتهد الوال الشعاعر  لعل قعوا الماطعا لإ
 رييتهعاة ببلغع التاريخيعةشعارال النصعية المشعتغلة علعى المفعرد  تضيا عبعر تميهعرال اإلل

                                                           
 ٌى معروف)انترنٌت(.( الجواهري حٌاته،مخزونه الثقافً ومٌزاته الشعرٌة، د.ٌح6)
 .616-8/604( الدٌوان: 6)
 ( قراءة فً مقصورة الجواهري، د.عناد غزوان)انترنٌت(3)

 .646-6/644( شرح دٌوان المتنبً، البرقوقً: 8)
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،وتتجلى قدر  الشاعر لل إنعداث الجعد  والبراععة لعل نصع ، علعى مسعتوى التكعوي  لرالضةا
ى  الو  أكسب  لرادت  وقيمت  الجماليعة، انطبلقعا مع  نركيعة اإلبعدا  التعل تنتويع ، والتعل تتبعد 

ا يعة المتنبعل التعل بتنعاع قعو  الاصعيد  معا     إ على ولق اآللية الخاصة لل األداء الشععر .
و إ ،قعو تنعاع امتصعاع وتنويعل علعى رأ   جوليعا كريسعتيفا  اإلخشعيد ليها كالوراً  مدل
ضععد  رلععج مبعد ل يمتلععك موقفع إلعى  ،لميععاقر التصعن ا والتكل ععال العرلج معع  رلعج تنعو  
  ،  وقوانعنسعا  يعرلج ول عالنع ييل نريصاً على كبريعاء اإل    إولولك ل .واالستبلباليلم 

علعى  واالنتجعاجولك الهعدا قعو التمعرد  ،مما ييكد وانداً م  أقم أقداا الرلج لل الشعر
نعبلل إبناء نمووج نضار  جديد ليس ع  طريق إلى  والتطلا ،نمووج نياتل ساك  متخلا

عن  إ  البدا ل الجاقز نتعاج الناعيج الناياعل لعولك إ  مع  ما ع  طريق الجدلية الخبلقة التعل تمك 
والتععل تسععتطيا تشععكيل نالععة نوعيععة معع  النمععو الععو  يعلعع  ععع  التناععق  ،النمععووج السععاك 

 ولولك كانل نهاية الاصيد  معلنة ع  تفايل كام  وراء رلضها الناد   ، ٔ المنشود
 ربةً َيباى الاصيُد لًَيعى واألرُج ُمْشع

 

  ٕ دماً، وُتعورى معا العريح األكاويعبُ  
 

 ،بدا  الرالج مناااً وات  غير االعتياديعة وسعط معا قعو اعتيعاد  مع لواقكوا يكو  اإل
برييت  الواعية ينعدلا متصعدياً لتلعك الايعود  الشاعرل ،بالمثابر  والبنث والادر  على االختيار

لل مستابل ال يخعول  ،نسانلتنايق نلم  اإل ميمناً بادرت  الخبلقة على ،غبلل رالضاً لهاواأل
 وال يبيا كبرياء . ،وات 

 
 

 نتائج البحث
إ   عود  لانصعة لتعدب ر معا وكرنعا  لعل المسعار التكعوينل والفنعل لهيكليعة البنعث، ربمعا 
سع   جعل األمر واضنا ننو النتا   المرجّو  لل طماننا م  قو  الدراسة، وقو معا يمكننعا تلم 

 تية عبر الخطوط اآل
إّ  بنية الرلج لل شعر الجواقر  بنية أساسية لي ، إو لعم يكع  رلضعا عبثيعاً، وال  -

عدمياً ماطو  الصلة ع  منيط ، بل قعو رلعج ميسعس علعى رييعة لنيعة وتصعور وقنعل 
واضح.، لبنية الرلج م  خبلل مستوياتها التل تم تنديدقا بينل لنا بوضول قدرتها علعى 

 بكل صنول  . ت طير ريية الشاعر للمجتما

نعععاول الشعععاعر ترسعععي  قيمععع  ومباد ععع  لعععل المجتمعععا، مععع  خعععبلل اسعععتثمار الواقعععا - 
غنعاء تجربتع  الشععرية، واختبعار قدرتع  علعى تصعوير المجتمعا إوتناقضات ، لتاعديم ألكعار ، و

األرج والجمعاقير، إلى  برول متوقد ، تستمد لاعليتها م  الصدق الشعور ، وعمق انتما  
جبل نععالبل بععالايم والمبععاد  التععل تخععدم المجتمععا بكالععة شععرا ن ، الفععبلل نتععى غععدا شعععر  سعع

والمثاا، ورسم صور  واضنة للتعامل بي  العوال والواقعا، وتشعخيع العبلقعة الاا معة بعي  
الشعب والسلطة، لاستطا  مع  خعبلل قعو  الرييعة انجعاز مشعرو  التنعرر والنهضعة، واتخعو 

                                                           
 .0( إستراتٌجٌة التسمٌة فً نظام األنظمة المعرفٌة، مطاع صفدي: 6)
 .8/616( الدٌوان: 6)
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شععروع ، لععاقتم بتعميععق مبععاد  االنتمععاء والهويععة معع  قععيم التاععدم والتخلععا قاعععد  لبلععور  م
 والتنريج على المجابهة والتطلا ننو تنايق المجد والسيدد.

بععرزل لععل قصععا د الععرلج نزعتعع  الخطابيععة لهععو شععاعر يجهععر بمععا لديعع  ، ويشععرك  -
  منهععا غععزار  فعع  وتجّسععد ولععك لععل ميععاقر لغويععة عععدّ األشععياء جميعهععا لععل انفعاالتعع  وعواط

لل نصوص  واتباع  أساليب تاتضل وجود مخاطب ك سلوب األمر والنهل  ضما ر الخطاب
 والنداء واالستفهام.

المتجععاوز  لععل رسععم األشععياء والتعبيععر ععع  تناقضععال الواقععا  اعتمععاد  آليععة التصععوير -
العبلقععة بععي   الععوال  و اآلخععر ، بلغععة تضععالرل ليهععا عناصععر الصععور   وأنداثعع ، وإبععراز

 ا أدوال جديد  لل تشكيلها، نتعى بعدل تختعرق النعدود المر يعة؛والبصرية وتويي الببلغية

األلسع   لتبلح عمعق األشعياء والاعيم المعنويعة؛ لكشعفل عمعا تعجعز عنع  النعواس أو تعبعر عنع 
الريية نول الصور  المركبة لعل التصعوير التشعبيهل ولعق معا ينتجع  العوعل  تكثيا :وأقمها

لعل صعور  مخصوصعة ومع  ولعك تصعوير  ودالالل، إو ياعدم المعدركال المجعرد  مع  مععا 
 .والهموم والمجد والجو  وغيرقا السرور
اسععتعمال الجملععة الفعليععة وييثرقععا لععل أنيععا  كثيععر  علععى الععنمط إلععى  يميععل الشععاعر -

الجملعة الفعليعة الااععد  الجوقريعة لعل تركيعب الجملعة الشععرية إو أخعول  مثلعل االسعمل، لاعد
 ولق قاعد   سملعلى   الاصا د لل معيم شعر  وانتيمل إسنادياً متواتراً، تتنفس من نياماً 

تشعييد معمعار  المتتابعال  الاا مة على التكرار لتصعبح بهعوا النسعق المجعاوز، ملمنعاً لنيعاً لعل
لالفععل ومعا معنعا  مع  المشعتاال قعو المهعيم  لعل معيعم قصعا د العرلج،   قصعيد  العرلج،
يعة الفعل نفس  التل تتصا بالداللعة علعى الفعل لدى الشاعر بسبب طبإلى  ويعود قوا التوج 

النركة واالضعطراب بخعبلا اسعتعمال الجملعة االسعمية التعل تعدل علعى االسعتارار والثبعال، 
 وقوا األمر ينسجم ونرع الشاعر على تنريك الجماقير واستنهاج الهمم.

درجعة يمكع  ععدقا يعاقر  أسعلوبية إلعى  تكثر استعماالل األمر لعل ونعدال العرلج -
تبعدو عمليعة  إو، وقد تعلال بع غراج متععدد  كالنعث، واإلقعدام، والمواجهعة والتجعاوز.مميز 

ناصر سعلبية وايجابيعة أمعرا ضعروريا قصعد اسعتيعاب  وتجعاوز .   إلى  تفتيل الواقا وتفكيك 
الفععل التغييعر  الناسعم،  إراد ومهما تعددل أساليب األمر وتنوعل دالالتهعا، لانهعا تتضعم  

نعععابا مععع  شخصعععية  األسعععلوبيةومغالبعععة، ولععععل طغيعععا  قعععو  اليعععاقر   لهعععل ألععععال مااومعععة
 الجواقر  التل تاود وال تنااد.

تدل قعو  ووالنفسل للشاعر،  أسلوب  النداء  على ننو يعكس النضور الوقنل قيمنة -
العوال الشعاعر  لعل مااومعة  اآلخعر/ النعاكم   الهيمنة على النزعة  االستعبل ية  التل تعيشعها

ع  اآلخر/ الشعب  إلنعداثأو تنريج  ل نالعة مع  التعواز  النفسعل واسعتاامة الواقعا، بمعا يلب 
  .والنرية والمجد االستابللوتنايق  بالتادم طمان  الناقج

لععل  واإليجععازبعنايععة لا اععة تنععل سععاا التكثيععا قصععا د   ننععل عنوانععال إ   الشععاعر -
علعى غلعب  العو  موجعاصياغة لغوية تنت  دالالل العرلج عبعر طريعق العرلج الصعريح ال

، ولعم يع ل اختيعار  للعنعاوي  بصعور  عشعوا ية، وإنمعا  جعاء اسعتجابة لعدوالا مجمل الاصا د 
رل قو  العنعاوي   شععرية بعدل موازيعة لشععرية  بإينعاءالداخلية، وضغوط مختلفة، وقد تفج 

 النع، وتجلل ليها مجموعة م  الدالالل المركزية للنع األدبل.
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 لمصادر والمراجعا

 
 الارآ  الكريم. -
،المديريعة ٔآثار الوثا ق دراسال أدبية لعل شععر الجعواقر ، د.جليعل نسع  منمعد، ط-

 م.1ٕٓٓالعراق،-العامة للصنالة والطباعة والنشر، أربيل
أزمة المواطنة لل شعر الجعواقر ، لرنعا  الينيعى، مع  منشعورال اتنعاد الكتعاب  -

 م.ٕٔٓٓالعرب،دمشق، 
المعرلية، مطا  صفد ، دار الشيو  الثاالية  األنيمة التسمية لل نيام إستراتيجية -

 .41ٙٔ، ٕالعامة، بغداد، ط
والتوزيعا، عّمعا _  األصوال اللغوية، د.عبد الاادر عبعد الجليعل، دار صعفاء للنشعر -

 م.441ٔ، ٔاألرد ، ط

 .4ٖٙٔ، ٔالمتمرد، البيركامو، ترجمة   نهاد رضا، مطبعة الكرم، لبنا ، ط اإلنسا -

، ٔلعل شععر الجعواقر ، ماعداد منمعد شعكر، دار دجلعة، األرد ، ط ااعيةاإليالبنية  -
 م.ٕٓٔٓ

 .م4ٙ1ٔالااقر ، ، تاري  الطبر ، دار المعارا -
لععل الشعععر العربععل المعاصععر، د.أنمععد ياسععي   بععاآلخرالتجليععال الفنيععة لعبلقععة األنععا  -

 م.4ٕٓٓالسليمانل، دار الزما  للطباعة والنشر والتوزيا، سوريا، 
، دار الكنععوز األدبيععة، ٔدل الشعععر والنيععا ، عبععد النسععي  شعععبا ، طالجععواقر  جعع -
 م.447ٔلبنا ، -بيرول
الجواقر  رييعة غيعر سياسية،نسع  العلعو ، ميسسعوبوتيميا ألبنعاث والدراسعال،  -

 م.444٘ٔ، ٔزنلة، ط

الجعععواقر  شعععاعر العربيعععة، عبعععد الكعععريم العععدجيلل، مطبععععة النجعععا األشعععرا،  -
 م47ٕٔالجمهورية العراقية، 

، دار المدى للثاالة والنشر، ٔالجواقر  لارس نلبة الشعر، منمد جواد الغّبا ، ط-   
 م.ٕٙٓٓسورية،
الجواقر  وسمفونية الرنيل، د.خيعال منمعد الجواقر ،منشعورال وزار  الثاالعة،  -  
 م.444ٔدمشق 

ترجمععة  مجاقععد عبععد المععنعم مجاقععد، الميسسععة  لععروم، إيريععك الخععوا معع  النريععة، -
 م.    47ٕٔلدراسال والنشر، بيرول، العربية ل

، عبععد الاععاقر الجرجععانل، تنايععق  منمععود منمععد شععاكر، مطبعععة اإلعجععازدال ععل  -
 41ٗٔالمدنل، مكتبة الخانجل، مصر، 
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ديععوا  الجععواقر ، منمععد مهععد  الجواقر ،جمععع  ونااعع  وأشععرا علععى طبععع   -
األديعب البغداديعة،  السامرا ل والدكتور مهعد  المخزومعل وآخعرا ، مطبععة إبراقيمالدكتور 

 م.41ٓٔ-47ٖٔالجمهورية العراقية، 

 م. 4ٙٔٔديوا  طرلة ب  العبد ، تنايق كرم البستانل، دار صادر، بيرول، -
، ميسسة المعارا للطباععة ٔعمر لاروق الطبا ، ط.الرلج لل الشعر العربل، د -

 م.ٕٙٓٓلبنا ، -والنشر، بيرول

، العدار العربيعة للكتعاب، تعونس، الرلج ومعاني  لل شعر المتنبل، يوسا النناشل -
 م.41ٗٔ

 471ٔ، ٕدونيس، دار العود ، بيرول، طأزم  الشعر،  -

 -شرل ديو  المتنبل، وضع  عبد العرنم  البرقعوقل، دار الكتعاب العربعل، بيعرول -
 م.4ٖٓٔ، ٔلبنا ،       ط

، بيعرول، ٔعر النرب نتى الار  االول الهجر ، د. نور  نمود  الايسعل، طش -
ٔ41ٙ. 
للطباعععة والنشععر والتوزيععا، الاععاقر ،  ألصععوال، د.كمععال بشععر، دار غريععبعلععم ا -
 م. ٕٓٓٓ

 م.ٖٕٓٓب  منيور، دار النديث، الااقر ، إلسا  العرب،  –

، دار النامعععععد للنشعععععر ٔلغعععععة الشععععععر عنعععععد الجعععععواقر ،علل ناصعععععر غالعععععب،ط -
 م.1ٕٓٓوالتوزيا،عما _األرد ، 

 
 ، د.سععليما  جبععرا ، دار مجمععا األضععداد، دراسععال لععل سععير  الجععواقر  وشعععر -  

 م.ٖٕٓٓ، ٔ، طاألرد -الفارس للنشر والتوزيا، عما 
 

علععم أصعوال العربيعة، د.غععانم قعدور  النمعد، مطبعععة المجمعا العلمععل، إلعى  المعدخل –
 م. ٕٕٓٓبغداد، 

 .471ٔالمعجم الفلسفل، د. جميل صليبا، دار الكاتب العربل، بيرول،  –

ببلنععش، ترجمععة   مصععطفى نجععاز ، معجععم مصععطلنال التنليععل النفسععل، جععا  ال -
 .41٘ٔ، والتوزيا الميسسة الجامعية للدراسال والنشر

لعل الععالم،  اإلنسعانيةمعركتهعا، الهي عة المسعتالة الخاصعة باضعايا  اإلنسعانيةتكسب  قل-
 ،  د. ل .األرد منمد عصفور، مطبعة بنك البتراء،   ترجمة
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