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 صالملخّ 
موضوع دراسة صورة األجنيب يف األدب إلی نشوء علم الصورة أو الصورولوجیا. إن  املقارننی الفرنسینی وضعوا أساس هذا العلم و أد ی 

الستعراض الصورة املنعکسة للشعوب األجنبیة علی اآلثار األدبیة وفقا للمبادئ اليت اتفقوا علیها أمه ها هی:حاالت قراءة اآلخر اختذوه منطا 
و األسباب املؤث رة يف تکوین الصورة. الدراسات الصورولوجیة تکشف عن متث ل األدیب املسم ی باألنا  فضال عن متث ل األجنيب املسم ی 

ص األديب و بالتايل تسفر عن معرفتهما اليت تساعد الباحث يف التعر ف علی األمم و ما یتعلق هبا من الثقافة، احلضارة، باآلخر يف الن
ا متتلک أمهیة بالغة بنی البحوث األدبیة. بالنظر هلذه األمهیة مت ت يف املقالة املوجودة دراسة صورة ع  ضدالدولةالعادات و التقالید؛ إذن أّن 

یهي اإلیراين يف شعر املتنيب وابن نباتة السعدي شاعری العرب بغیة الوقوف علی ما رمساه عن أنفسهما بصفتهما األنا العربیة و األمری البو 
أن  تکوین صورة اآلخر يف شعر املتنيب قد تأثر إدراک ما سج اله عن ذلک األمری بصفته اآلخر اإلیراين يف شعرمها. تبنی  نتیجة الدراسة 

کل   الفردیة ؛لذلک مت یز متث ل األنا واآلخر يف شعر إیدیولوجیة املعارضة واملصاحللقومیة بینما أن  تکوین صورته أصبح متأثرا بباالغرتاب وا
حسب الظروف املختلفة ویه السليب إلی التشویه اإلجیايب يف قراءة اآلخر من التش کالمها  الشاعران مبیزات خاصة، مع هذا اجته همامن

  .االجتماعیة واالقتصادیةالسیاسیة، 

 .السعدي ، املتنيب، ابن نباتةالدولة اآلخر، عضداألنا، ، لصورولوجیاااألدب املقارن،  الّدليلّية:الكلمات 
 
 

                                                 

 42/1/1231تاریخ القبول:   42/3/1231تاریخ الوصول: . 1

 jafarjafarzade@gmail.com :العنوان اإللکرتوين . 4

 basu.ac.ir   z.afzali@ للكاتب املسئول: العنوان اإللکرتوين . 3

 f_ mirzaei@modares.ac.irالعنوان اإللکرتوين . 2



  1311 شتاء، 34، العدد الثامنةحبوث يف األدب املقارن، الس نة  /19

 

 المقّدمة. 1
 إشکالّية البحث .1-1
الصاورة. هاذا العلام  ، منها الدراساات الصاورولوجیة أو علامالطرق شتیوحضارهتا یتم من  ،ثقافتهاو  ،التعر ف علی الشعوب إن     

 ،علای األدیاب الاذي یرسام الصاورة قطل اقد ا   ورة األجنيب يف النصوص األدبیة.یقوم بدراسة صمن فروع األدب املقارن و  یعترب فرعا  
لرسام کثاری  هیاأتهاذه املعرفاة . آلخارعارب معرفاة األناا ا تتکو ن الصورة املرسومةإن   .اسم اآلخر ،علی األجنيب قطل  ا  اسم األنا کما 

ثنایاا  يف لهمااجناد متث  ر التارخییة؛ إذن ال غارو إن طوال العصو اآلخر فیها متث ل األنا و و  ،اآلثار األدبیةيف  شعوب األجنبیةمن صور ال
بلغات الدولاة القارن الراباع للهجارة عنادما » العباساي خاصاةا مان األمام يف العصار بغریها یاةالعرب األماة اتصاال إثار آثار أدباء العارب

ااا مل سااتطع معااه أن  ااافس علاای ساالطاّنا و مل ت الااوهن مبلغااا  العباساایة ماان الضااعف و  کیاّنااا أو  ااتفس هبمااا باال أکثاار ماان ذلااک، فإّن 
 ل  حملها دویالت متعددة حیکمها أمراء متعددون ینتمون إلی أن بدأت أطرافها تتساقط تباعا و  تستطع احلفاظ علی وحدهتا بعد

 .(1: 9،ج9111)الشریف، «أجناس خمتلفة
 الاذینالبویهینی با اةأسارة فارسایة مسام   یهاذه الدولاة تأسسات علای أیاد إحادی الادویالت الساالفة الاذکر.الدولة البویهیة  تعد  

ام  .(420: 4001)طقاو،، «ذوي األصل الدیلمي وکانوا یتکلمون الفارسایةکانوا » مقالیاد احلکام واساتولوا علای  واتسال مقاد إّن 
وساااایطروا علاااای اعلفاااااء العباسااااینی، ( 1: 9،ج9111الشااااریف، ) «444-023»نیاااف أقاااالیم ماااان إیااااران والعااااراق حااااوالی قاااارن و 

 .(333 :3،ج1119احس،اجل)  ت النظم االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وأخذت الدولة العربیة طابعا  عجمیا  فتغری  
 والهدف ّيةواألهمالّضرورة  .1-2

فعهم إلی تکوین صورة له يف شعرهم، من ود الذي اسرتعی انتباه شعراء العرب عضد الدولةالبویهیة  أمراء األسرةأعظم  کان
یهینی علی  عاشا يف زمن سیطرة البو  ما کانا معاصرینأّن  الرغم من ب الشاعران العراقیان املتنيب وابن نباته السعدي. هؤالء الشعراء

فضال رمها تباین مشارهبما ومشاعناتج عن  االختالفباینة. هذا مت صورته املنعکسة علی شعرمها إال أن  ، بغدادکیان العرب يف 
بناء علی هذا فشعرمها یستحق الدراسة من و...  إلی اهلویة والقومیة االنتماءو الثقافة، و کاملعیشة، بأسباب   عن اختالف تأثرمها

عالقة األنا العربیة باآلخر اإلیراين، وکیفیة متثل هما يف األدب هذه الدراسة متیط اللثام عن نوعیة  الناحیة الصورولوجیة، والشک أن  
 هذا ما یدور علیه البحث احلايل الذي یهدف إلی اإلملام برأي الشاعرین يف عضد الدولة، واإلجابة عن األسئلة التالیة:. العريب
  أسئلة البحث. 1-3
 ؟الشاعرینيف شعر األنا واآلخر  کیف متث ل .9
 ؟الشاعرینحاالت قراءة اآلخر يف شعر  ما هي .2
 ؟ تکوین صورة اآلخررة يف املؤث   ما هي األسباب .0

 ةسادر عاجل نمث ، یتعلق بهوما  منهجیة البحث، اإلطار النظري اسات السابقة،الدر  اإلشارة إلیالبحث بري جیيف هذا املنطلق 
  .جانب دراسة متث ل األنا واآلخری يف شعر الشاعرین إل (9)عضد الدولة صورة
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 ة البحثلفيّ خ .7-3
 :يف هذا اجملال منها ت دراساتمت  و  ،وقعت صورولوجیة النصوص األدبیة موقع اهتمام الباحثنی قد
فیها اهتم الباحث  قد (،19جملة عالمات جبدة، العدد ، 2334،عبدالنيب ذاکرل مقالة) «حنو جتدید املنهجأفق الصورولوجیا:» -

 ها. الصورولوجینی وناقشبآراء 
لة آفاق احلضارة اإلسالمیة، العدد جم ،2332،اجدة ومودمقالة مل) «منوذجا   يرساحیان التوحیدي الفصورة اآلخر لدی أيب » -

 ها من اآلخر.فوموقأيب حیان التوحیدي، مل شخصیة تعریف بعض معاالدراسة علی  هذه قد قامت، (92
هذه تطرقت قد  (،2331،ومد یاسنی السلیماينکتاب أل) «باآلخر يف الشعر العريب املعاصرالتجلیات الفنیة لعالقة األنا » -

  قاهتما يف الشعر العريب املعاصر.وعال ،مهاهر اظوم ،اآلخرو  األنالبحث عن إلی االدراسة 
عرض قد  (،2332،سعد فهد الذویخلکتاب ) «صورة اآلخر يف الشعر العريب من العصر األموي حتی ّنایة العصر العباسي» -

 األموي والعباسي. ینالعصر يف  والرتكیة یةوالروم ةجوانب من الصور اإلیرانیهذا البحث 
دراسة و  ،األنا صورةمالمح تبینی  علی بحثهذا القد اعتمد  ،(2331،)کتاب حملمد اعباز «ملتنيبصورة اآلخر يف شعر ا» -

 النوعي يف شعر املتنيب.و  القوميو  لعرقي،او  العمري،و  اجلنسي،و  الطبقي،أنواع حمددة من اآلخر کاآلخر 
(، نیة، فلسطنی، مرحلة املاجیسرتجامعة النجاح الوط،2393،خالد حممد غامنة جامعیة لروال أطروح) «اآلخر يف شعر املتنيب» -

وصورة اآلخر  ،کسیف الدولة  هذا البحث استعراض صورة األنا إلی جانب استعراض صورة اآلخر العريب املمدوحقد مت  يف 
 وغری املسلم يف شعر املتنيب. ،األعجمي املسلم

ة کیفیو   اآلخرو  هذا البحث علی دراسة األنا ارتکز(، قد 2391سعد ومد یونس الراشدي،کتاب ل) «اآلخر يف شعر املتنيب» -
مل یتطرق إلی لکن ه ل بویه آل کتابه هذامن  ربع صفحات أخصص قد  املؤلف شارة أن  اإلبدر جی.ما املتنيب يف شعرعالقاهتما 

   .دراسة شخصیة عضد الدولة و اکتفی بتقدمی أبیات معروفة من قصیدة شعب بوان و ذکر وهشوذان، واحلرب بینهما
متاثل خریة رغم البحوث الثالثة األلیست مدروسة يف  اليت تقوم هذه املقالة بدراستها جدیر بالذکر أن  صورة عضد الدولة البویهي

لذلک تقییما  لتلک الدراسات اليت قامت بالبحث يف زاویة من زوایا الصورولوجیا، ما وجدنا دراسة عن صورة عضد  العناوین؛
 الدولة البویهي يف شعر املتنيب وابن نباتة السعدي، ومن هنا تعترب هذه املقالة حماولة جدیدة يف هذا اجملال.

 البحث واإلطار الّنظري ةمنهجيّ  ـ 5
ناد التحلیلي وباالستشهاد بالشواهد الشعریة املختارة من دیوان الشاعرین وباالست -هذا البحث باستخدام املنهج الوصفي قد مت

القرن شاع مصطلحها بصفتها علما يف فالصورولوجیا  دار البحث یدور علی الصورولوجیا، أمامإلی املصادر التارخییة. إن  
کجان ماري کاریه ، ماریو يف فرنسا و لقیت رواجا عند مجاعة من الصورولوجینی   فیها خاصةالعشرین و استمرت الدراسات 

 علیه إلطار النظري للبحث علی ما اتفقا ی، إذن یبتن، الذین وضعوا قواعد هذا العلممو غریه باجوهنري ، فرانسوا غویار
 يف  دید الصورولوجیا و مبادئها کما یلي: الصورولوجیون
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 الصورولوجياـ 5-7
إن  الصورولوجیا أو ما یطلق علیها اسم علم الصورة من أحدث فروع األدب املقارن. یعتقد البعض أن  الصورولوجیا نشأت يف 

لفضل يف یری البعض اآلخر أن  ا( و 931: 9013)نانکت، ایپولیت تننسا متأثرة بآراء مادام دوستال و القرن التاسع عشر بفر 
 .(Chevrel, 1989 :133) يف القرن العشرین اریهکجان ماری  تأسیسها یعود إلی الفرنسي 

دراسة صورة األجنيب »قیل يف  دیده ان ه يف النقد األديب.الفرنسینی وغریهم و شاع استعماله کمنهج  يهذا العلم تقد م علی أید
دراسة جتلیات »( أو933: 9013)نانکت، «ةدراسة صورة اآلخر يف النصوص األدبی»( أو 900)املصدر نفسه:« يف أدب ما

 .(922: 9022 )نامور مطلق، «األجنيب يف األدب
واملالحس أن  مضمون األقوال السالفة الذکر یرتکز علی دراسة صورة األجنيب يف األدب واألجنيب ی عرب  عنه باآلخر يف القول    

« استخدام أی منهما یستدعي تلقائیا حضور اآلخربنی مفهوم صورتیهما تالزم و »اآلخر مصطلح مقابل األنا و الثاين.
کل منهما عبارة عن مرآة تعکس ما یقوم أمامها وتلعب دور الکشف عن احملجوب وهذا »و( 292:  9111)ابوالعینینی، 

الصورة ترمجة متزامنة »إذن  (91: 9114)رجب،  «الذي یقوم أمامها یعرف باسم األصل وأما الذي تعکسه فیعرف بالصورة
 .(Pageaux ,1994 65:)« خر و لألنالآل
وأما ما جیدر ذکره  يف صیاغتها، ا  رئیس اآلخر فهما یؤدیان دورا  ا و علی األنأساسا  یستنتج مما تقد م ذکره أن  الصورولوجیا یقوم   

یبدي رأیه فیه واآلخر له و واملراد من األنا األدیب الذي ینظر إلی غریه ومیث   ،لح علیهماصطمهما يف األدب حسب ما افاستخدا
وأمهها ما ت درس علی أساس مبادئ الصورولوجیا ه يف أثر األدیب و م صورت  ی وت رس  ألجنيب أو املنظور إلیه الذي یا ر  اأو  «غری»هو 
 : یلي
 حاالت قراءة اآلخر .1-5-1
 :هی املقارنونأشار إلیها وأهم احلاالت اليت ، شتی أسبابمتأثرة باألنا حسب تأویل  اآلخر قراءة دد حاالتتعت
 تجاه الدوني()اال التشویه السلبي .1-5-1-1

ویعاااد ها أعلااای  )ثقافاااة اآلخااار( ،ةعلااای الثقافاااة املنظاااور  )ثقافاااة األناااا( یقاااوم بتقااادمی الثقافاااة الناااا رة»و، 1م الرهاااابوهاااإن اااه یناااتج عااان 
مقاباال رةیااة متفوقااة يف ثقافااة املباادأ جزئیااا  أو   ةمتدنیااالثقافااة األجنبیااة ، ویااؤدي إلاای اعتبااار Pageaux,1994:71)) «مسااتوی
ولاان یساامح بسااماع صااوته فیااربز الواقااع الثقااايف  ه،تکااوین صااورة ساالبیة عنااو  حالااة العااداء لآلخاار»التحیااز لألنااا و نعاا نشااأوی ،کلیااا  

 .(140:4000)ومود، «األجنيب يف مرتبة أدنی من الثقافة احمللیة
 الفوقي(تجاه )اال التشویه اإلیجابي .1-5-1-2

ؤدي إلی اعتبار واقع األجنيب الثقايف متفوقا  تندها، انظرة تکون نظرة النا ر إلی املنظور  حیث» 4إنه ینجم عن الوهم اعادع
ةیة اآلخر إال يف جانبه وهذا االندها، ال یتأتی من ر  ،Pageaux,1994:71)) «علی الثقافة القومیة النا رة جزئیا  أو کلیا  

 (Brunel&Chevrel,1989:152) «يف ثقافة املبدأ سلبیةلرةیة الیساوي ا ةالتقییم اإلجیايب للثقافة املنظور »هذا و  اإلجیايب

                                                 
1. La phobie  

2. La manie 
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 تجاه األفقي()اال التسامح .1-5-1-3
سودها ییة املتوازنة للذات واآلخر فرتسم صورة اآلخر بروح موضوعیة ة حیث تسیطر علی األنا الر »،1من وهم الوفاقإن ه ینبعث 
وال  و کم علیه من موقف احلیاد دون اإلعجاب به أو کراهیته اآلخر إلی واقعتنظر ( إذن األنا 49: 4010)ومود،  «التسامح.

  یته.، وال إلی سلبیته وعدوانهتجه إلی الغلو يف إعالء تصویر ت
 األسباب المؤثّرة في تکوین الصورة .1-5-2

کل فرد أو مجاعة أو بلد یصنع لنفسه » ن  أل ؛بل یضاف إلی الواقع شيء أو حیذف منه إن  صورة اآلخر ال تطابق الواقع متاما  
: 1123ویار،ج)  «عن الشعوب األخری صورة مبسطة تبقی فیها فقط معامل هي أحیانا  جوهریة يف األصل وأحیانا  عرضیة

)نامور  «قة و غریهار املسب  والصو  املصو ر )األنا(، قةاملسب  اآلراء » حنو عدیدة من جانب آخر تتأثر الصورة بأسباب  ، و(132
مدی من غریها و  یمی ز الصورة املشو هةة يف تکوین الصورة لالباحث أن یالحس األسباب املؤثر  إذن فعلی(، 143:1399 مطلق،

 مطابقتها الواقع.
 حليلالبحث و التّ . 3
 المتنبي في شعر )عضد الدولة البویهي( تمّثل األنا واآلخر .2-1

عالقتهما هي عالقة التضاد ، بینما أن  (014-030) املتنيب الشاعر العراقي حیزا  واسعا  يف شعراألنا واآلخر  مسألةقد شغلت 
 عنصرا  متمی زا  أمام اآلخر، ا، وجتعل منها لت هذه النزعة تالزمهو  آلخر ملغیة إیاهعلی نقیض ااألنا قد  هرت  علی األغلب.

 ابن العمید، وزیر رکن الدولة،منهم إلی شعره  ونطلعالوزراء وجعلهم یتالذي أعجب امللوک واألمراء و املتنيب هذا ناتج عن متی ز 
أرَّجان عند الوزیر، ولقي بالشاعر، وترک موطنه يف الکوفة متوجها  إلی بالد فارس، ومکث حنو شهرین  واستجاب له فهو استزاره

-021: 2390)وهب، بالطهر التوجه إلی شریاز حیث کان الدولة، وما لبث أن قر  عنده حفاوة بالغة حتی استدعاه عضد 
باملزید من التکرمی  ، ونظم له ست قصائد وأرجوزة طردیة وقطعة شعریة من عدة أبیات، ولزمه حنو ثالثة أشهر قوبل خالهلا(040

کان    العريب سیف الدولة احلمداين، ألن هألمریواحلفاوة، ولعل عضد الدولة مل یکن يف نظره أقل سخاء علی العلم واألدب من ا
یری شریاز يف عهده مرکزا  ثقافیا  مرموقا ، ومرکز جذب للکثری من العلماء، ووجده رجل دولة ذا معرفة ممتازة بالعلوم املختلفة 

رها عصرئذ فال غرابة خاصة نظم الشعر، وعرف باهتمامه باآلداب العربیة أکثر من اهتمامه بآداب الفرس لکثرة رواجها وانتشا
 .(044-040 املصدر نفسه:)  .إذن أن یکون معجبا  باملتنيب ویتمنی قدومه علیه

  إذ (،44ال تا: ،)عوض «ةکان حیتقر األعاجم، حنی وفد علی عضد الدولة کان حمرجا  وکان حیتقر بين بوی»املتنيب  أن  مبا 
عربیا  حلما  ودما  وتستأثر به العروبة إلی أقصی » کانوبتعبری آخر  کان متعصبا  للجنس العريب أشد التعصب ضد بقیة األجناس، 

 ل ینفی لألنا املذلة، ویفرح لفرحها ، إذن (044-040: 9123، )ضیف  «حد حتی جتعله لساّنا الناطق هبا طوال حیاته
االلتزام، ویری أن اهلویة العربیة إمنا وحیزن حلزّنا، ویذود عن حیاضها، ویلتزم بقضایاها وحقوقها وواجباهتا، وال یکاد خیرج من هذا 

دولة إلی تکتمل حنی جیري جتسیدها وممارستها يف إطار دولة قومیة ترعی شؤون مواطنیها وحاجاهتم، ویشعر بانتماء صمیم 
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ر املهیمن تجه املتنيب دائما  إلی  قری اآلخلدی األنا ذات طابع کفاحي، لذلک یعربیة أما حنی ال یتم  قیق ذلک فتبقی اهلویة 
 خاصة حنی ال جید شعبه ذوي قوة صارمة إلعادة هویتهم.

علی رةوسهم بعدما تصدعت  قد تأمل املتنيب من الواقع السیاسي لقومه، واستشعر احملن اليت کانت تصب  فضال عن ذلک 
احلکم، ولکنه (، وسلب الفرس زمام 01: 9119)حممدعلي، 004هیمنة العرب إثر دخول معز الدولة البویهي بغداد سنة 

یزها من اآلخر، لذلک علی الرغم من احلفاوة اليت قوبل د هویة األنا ألنه هو السبیل لتمیشاعر واٍع لعمق قومیته والعودة إلی جتدی
هبا عند عضد الدولة، مل یستطع أن یکتم هواه الشامي وحنینه إلی موطنه العريب، فظل أسریا  للبدویات وذکریاته النوستاجلیة 

 هلا هي:لی أن صورة األنا مازالت حیة عنده حیث میدح عضد الدولة يف قصیدة أو  لیؤکد ع
ـــــــــة طالمــــــــــشاِميَّـــ ـــــــــ ـــــــوـت بَهــــــ ــــــــاـــــــا َخَل  ـــــــــ

ـّ ِحمصـــــــ ــــــــ ـــــــــأِح ـــــــــ ـخنــــــ ـــــــــا  إل  ـاِصَرة  ـــــــــــ
ـــــــــَحيـــــــــث التَـَقـــــــــ َخد ه ـــــــــا وتــفّ ـــــ ــــــــــــــ  اـح لـب

ـــــــــــا َمِصيـــَوِصــــــــــفـ  ِفيه ـــــــــــَة بَاِدیَــــــــــة  ـــــــــــ  ــ
 

 ِري ـمحيَّـــــــــــــــــاَهاــــــــــــــــــــــر فـــــــي ناِ ـــــــــــــتـبِصـ 
ـــــــل  نَفــــــــــوـكــ ـــــــــ ـّ َمحيَــــــــــــــــــاَهاــــــ  س  ـتحــــــ
ــــــــــنَــ ـــــــــري َعلـــــــــ ـحَميّـــــــــــاَن وثَغــــــــــ ــــــــــ  اَهاــ

 َشـــــــــــــَتوـت بالّصحَصـــــــــــــحاِن َمشـــــــــــــتاَها
 

 (211-212: 4،ج2339،تنيبامل)
بقومه وأرضه اليت عا، علیها، ألن إنسانا   تعلقه إن التطرق إلی املقدمة الغزلیة عند املتنيب کان تعبریا  عن قیمة ثقافیة، وعن   

رغبة األنا يف ( حقا  إال يف عالقته مباضیه، ولو أنکره وعارضه، والشاعر یرید التعبری عن األنااا)بکاملتنيب ال میکن أن یشعر 
أن یری يف حض ه علی  إلیها التعویض عن فقد احلاضر، فارتداده إلی املاضي أصبح مبنزلة مقو م إلثبات انتمائه إلی هویته، ونزوعه

ن یذکر يف نسیب طویل، حبیبته اعیالیة، دة متیزه عن اآلخر، لذلک ال غرو أاألنا، املثل األعلی، وأن یری يف قومیته صفات فری
رمز »علی غرار الشعراء القدامی قبل أن حیتفل مبمدوحه، عضد الدولة، لیسلي نفسه، ویبتعد قلیال  ما عن مهومه ألّنا  ویصفها

، إذن إن اإلیدیولوجیة العربیة عنده قامت علی فکرة العروبة (21: 2394)الراشدي، «لعروبته وکنایة عن حنینه إلی أهله وقومه
لثقافة والتاریخ واملصاحل املشرتکة، و ولت إلی شيء من نضال خفي کان یشوبه احلذر جتاه اليت فیها تراث مشرتک من اللغة وا

اآلخر البویهي، فالعروبة هلا دور ذو أمهیة يف تکوین أساس مشرتک عنده، وقد قام خطابه النوستاجلي هنا علی هذا املبدأ 
ر ما جییش يف النفس من ذکریات األمس، وما راحة، وصو   عن موقفه بصاألساسي کمقو م لوجود األنا املستقل عن اآلخر، وعرب  

ذهن ومستحوذا  علی اعیال بسبب العاطفة القویة اليت ا  أن طیف املاضي یبقی مالزما  الیعرتیها من أمل البعد وحسرة الفراق، مبین
عب بوَّان» اتضح ذلک أکثر حیث یصف يف قصیدة تشده إلیه، وقد  واليت منها قوله: يف معرض مدحه لعضد الدولة، «ش 

ـِ ِطيبــــــــا  فــــــــي المَغــــــــانيمَ  ــــــــع  غَــــــــاني الشب
ـــــــــــا ـــــــــــَربّي ِفيَهــــــ ـــــــــــ الَعـــــــــ ـــــــــــنَّ الَفَت  وَلِكـــــــــ
ـــــــــــاَر ِفيَهــــــــــا ـــــــــــة  لَــــــــــو َســـــــ ــ ِجنّــــ  َمالِعــــــــــ

 

ـــــــــِ  ِمــــــــَن الزَّ   ـــــــــانِ بَمنزِلَـــــــــــــــــــِة الرَّبيــــــ  َمـــــــــــــ
ــ الَوجــــــــــــــِه  ـــــــــ ـــــــــِد واللبَســــــــــــــانِ َغرِی  والَي

ـــــــــــاَر بَِترـجَمـــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــاـن َلَســــــــــ  ـسَليَمـــــــ
 

 (220-222: 4،ج2339،تنيبامل)
جیعل نفسه هنا غریب الوجه والید واللسان، وعرف نفسه بأنه »من صمیم واقعه العريب حنی منبعثة واهلویة العربیة عنده کانت   

الفتی العريب الذي فضح االختالف غربة وجهه ویده ولسانه، فبنی أن االختالف بنی )األنا واآلخر( أو )النحن واهلم( هو 



 103/ يف شعر املتنيب وابن نباتة السعدي)عضد الدولة البویهي منوذجا (  متث ل األنا العربیة واآلخر اإلیراين
 

خالب مضاد للصحراء اليت تعد إحدی مرجعیات  بوصفه البؤرة املصغرة لفارس، مکان «الشِّعب»اافاختالف ثقايف وعرقي، 
حساس بالغربة، ، فاألنا تعرب عن مرارة اإل(41: 2394)الراشدي، «الشاعر يف شعره، وکأنه سقط فجأة يف أسر عامل غریب

اآلخر، فة األنا ال یغين عن معر  إثبات تصبح ضرورة، ألن   إال أن معرفة اآلخر البد منها أن ویلفها اعوف، ویعرتیها القلق،
 یز بنی األنا واآلخر حیث یقول:واضحا  بعدة مسات يف خطابه، وتکابر من خالل التمی وأصبح البحث عن اهلویة

ـــــــــ ــــــــــَ  ثـََن  ِعنـــــــــاني یولَـــــــــو کانَـــــــــ  ِدَمشـــــ
 

ـــــــــانِ   ـــــــــرِد ِصــــــــيني  الِجَفــــــــــ ـــــ ــــــــــ  الثـ   لَِبيــــــــ
 

 (221: 4،ج2339،تنيبامل)
ه مل یکن مرتاحا  يف بالط عضد الدولة يف شریاز بالقیاس إلی بالط سیف الدولة يف حلب الذي کان یشغل أن هذا یعين ضمنا  و   

 «ضیقه بالعیش بنی األعاجم الذین ال جتمعه هبم عادات وال لسان»کان هذا الشعور ناجم عنباله علی الدوام،  
اليت تکون مبعنی التمين  «لو»استفاد »وأهلها، و «شعب بوَّان»ل دمشق وأهلها علی ، لذلک فض  (042: 2390)وهب،

فما اضطر إلی مغادرهتا ألن یکون غریب الوجه والید واللسان..، هکذا  أمن وخفض فیها البعید، ویود لو کانت غوطة دمشق
(، وهي 29: 9144)الطیب، «ودمشق ههنا إمنا هي رمز للشام کله، وملا کان فیه من عهد سیف الدولة وحلب والعراق مجیعا  

لته علی غریه، وکان أقرب األمکنة إلیها، وهي املکان الذي شدهتا إلیه رابطة قویة تستشعر ( وفض  األنااملکان األلیف الذي آثرته )
د ذلک علی شدة تعلق الشاعر بالوطن العريب، ولعل عضد الدولة ا حمفو ة فیه، وأک  األلفة واملودة، إذ کانت کل ذکریاهتإزاءها ب

، ویشری بذلک إلی عدوه سیف (21: 9142)اإلصفهاين،  «املتنيب کان جید شعره بالعرب»ذ البدایة، وقال إن: أدرک ذلک من
الصفحة نفسها(، وال شک أن عضد الدولة أ خرب   )املصدر نفسه: «الشعر علی قدر البقاع»الدولة، وملا مسعه املتنيب، فأجابه: 

نا( األاا)فبقول املتنيب، واعطاب هذا کان حماولة للحفاظ علی اهلویة، ولعل هذا االستخفاف باآلخر یبدو جتلیا  من جتلیات القوة، 
راضیا  بعض الرضی باحلفاوة  ل مع اآلخر، فال یری املتنيب بأسا  أن یقدمها بصراحة، وإن کانلتفاعتتخذ من هذه املنعة أساسا  ل

اليت واجهها بعد خروجه من مصر، وعودته إلی بغداد، ومل جید فیها ما یسره ویسعده،   لقیها لدی املمدوح لصعوبة الظروفاليت
وختللت إقامته يف الکوفة فرتات رکود لکثرة الوشاة واحلساد، فما کان له مفر إال بالد فارس، غری أن ذلک ال یدفعه إلی أن 

ء واهلویة یعين الضیاع بالنسبة ن هویته العربیة، ألن التخلي عن االنتمالی قومیته، وال جیعله خیلع نفسه منسلخ من انتمائه إی
، وبنی إبائه وکرامته وعزته اليت منعته من أن ترکهم، وکان هناک صراع نفسي بنی حبه لقومه الذین دفعوه إلی إلنسان کاملتنيب

الفراق، یرضی إباءه، وحیفس انتماءه معا ، وهو الذي یرمیه هبا احلاسدون، ويف النهایة انتهی إلی قرار یکون هدفا  لسهام احلقد 
ر ممدوحه الراحة املفقودة عنده، وصو  شیئا  من واختیار املکان الذي ال یشعر حنوه باأللفة، وملا ورد علی عضد الدولة وجد 

 ألبیات التالیة:الفارسي تبدو مهابته يف شعره، وهي ما تکشف عنه ا
ـــــــــة   ـــــــــوَ  قاِطبَــــــ ـــــــــد رَأیـــــــــ  الملـــــــــــ  وقَـــــــــ
ــــــــــــهِ   َوَمـــــــــــن َمنَــــــــــــــــــایــَــــــــــــاـهــــــــــــه بـَِراَحـتِــــــــ
ــــــــدَّو ـــــــــاِر   َعـضــــــــَد ال  أبَــــــــا ـشــــــــجاع  ِبفـــ

ـــــــــــانــه  ـــــــــــِرـق تِيَجــــــــــــ ـــــــــــهِ ـتشــــــ  ِبـغّرتِـــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ــــــــا  ــــــــ  َمـــــــــوالَهــــــ ــــــــرـت حتــــــــ رَأی  وِســـ
 یَأـمـــــــــرَهـــــــــــــــا ِفيـــِهــــــــــــــــه َویَنـَهـــــــــــــــــاَهــــــــا

نّـــــــــاـخســـ ــــــــــاَهاــــلَـــــــــِة فـَ ـــــــــــرو َشَهنَشــــــــ  ـــــــ
 ــــــــــــــفاِ ِه بَمعــــــــــــــــــــــــَناَهاـــــــــــــَراَق ألــــــــإشـــ

 

 (030-039: 4،ج2339،تنيبامل)
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فها یصر   ،منایاهم بكفهکانت یقول رأیت امللوك كلهم وسرت حىت رأیت أعظمهم الذي  ن الغلو حنی وهذه الصورة ال ختلو ع 
عضد الدولة بالصور الفارسیة، ومجع کنیته وبلده ولقبه العريب وامسه ولقبه املتنبی هنا يف تصویره وقد أمعن  ،شاءیفیهم كیف 

، وهو من صفات کسرویة تزید من قیمة اآلخر، وال نغلو إذا قلنا «التیجان املشرقة»الذي له  «شهنشاه»اابالفارسي حیث یتسم 
خر هنا موقف املتحنی ساحنة ینقض فیها للثأر بعدما ختیب أمله من مواطنیه، فکان موقفه من اآلبه إن املتنيب أراد أن یستظل 

من خصومه، واالنتقام ملا حلقه من اإلهانة يف الکوفة وبغداد ومصر، فالبد له أن یستفید من الفرصة املتاحة له لکي یقرتب من 
وثقافته ولغته، لذلک األمری البویهي، ویرتک املاضي وراءه، بینما ال ینسی أن اآلخر أبعد عنه مهما اقرتب إلیه الختالف هویته 

خطابه يف هذه املرحلة یکاد یتحول إلی نزاع داخلي إذ ذابت لدیه مالمح العروبة اليت جتلت بنی حنی وآخر، وأصبحت اهلویة 
 ه عن غریه.عنده جمموعة من القیم اجلوهریة بالنسبة إلیه متیز  

ساعده يف تعزیز أسباب دولته، و صیل مکانة ة لنفسه تمثالیصورة ومما ال ریب فیه أن أمریا  کعضد الدولة قد رغب يف تقدمی   
مثالیة ألسرته الفارسیة، وما کان یقدر أن ینهض بتکوین الصورة هذه قویا  متماسکا  إال املتنيب، ألن تلک املهمة کان تنطبق متاما  

یم األخالقیة والبطولیة تتبدی علی قدر علی ما یقوم به، حیث جیعل من شعره مرآة تعکس األسرة البویهیة يف صورة ممتلئة بالق
 من القوة والشدة، ویستحضر صفات إجیابیة قائال :

ـــــــــــه  ـــــــــــح َأدرَکــ ــــــــــا الر مــــ ــ إذا َمــــــ ــــــــــ  َمِلــــــ
ـــــــزوا  ــــــِه َعَجــــ    إن لـــــه َیـکـــــن ِمـــــن قَبــِلـــــ

ــــــــاـه   ــ ذََکرنَـــــــــــ ــــــــ ــــــــِد ـ طَنَــــــــــ  فـََيعتَـــــــــــــــ
ــــوا ـــد َغَفلـــــ َق ــــِه فـَ ــــا َیـســـوـ  بِــــ ـــــ  َعمَّ

 

 (91املصدر نفسه:)
وقد وصف عضد الدولة حتی جیعل منه رجال  مهیبا  فإذا ذکر امسه لدی الرماح اعتدل، وامللوک الذین قبله کانوا ال یعرفون   

خبریا  هبا وبشؤوّنا، وهذه أتی عضد الدولة فقد جاء عاملا   من غفلة، وملا ، وذلک کان إما من عجز وإماحق املعرفة السیاسة
الصورة وإن کانت فیها مبالغة إال أّنا تدل علی املقدرة السیاسیة لعضد الدولة الذي وصل بدهائه وسیاسته وحسن تدبریه إلی 

ه عن غریه نی یسبغ علیه کل الصفات اليت متیز  أن یکون أعظم امللوک يف األسرة البویهیة، ومضی يف مدحه رغبة يف اسرتضائه ح
 بقوله:

ـــــــــهـ  ـــــــــاَ  لَـ ــــــــــد أن یـقــ ـــــــــي َأَحــ  ال َیسَتِحـ
  ـدوا َوفَـــــــوا ـســـــــِئـلواـقَـــــــَدـروا َعَفـــــــوا َوَعـــــــ

ـــــــــروا ــــــــِه قـََهــــــــ ــــــــن بـ ــــــــو َعلــــــــي َمــــــ    فأبــــــــ
 

 َنَضلـــــــــــــــوَو ــ  بــَویـــــــــــِه أو َفَضــــــــــــــــلوا 
ـــــوا َعلَـــــــوا  َعـــــــــَدـلوا اأعلَــــــــوا ولـــــــو  أغَن

ــــــــلواــــــــو ـشَجـــــــــــاع  َمــــــــــــــن بِ ـــــــــوأبـ     ِه كَمـــ
 

 (23-91املصدر نفسه:) 
الصفات تضم   وقد  هر اآلخر البویهي هنا علی درجة بالغة من القوة اليت نستشفها يف ألفاظ سهلة ممتازة مألوفة مرتاکمة،  

، وهم أوفیاء يف وعودهم، ویغنون من قدرةالعن ّنم شجعان يف ساحة الوغی، ویصفحون بأ احلمیدة آلله کما عرب  الشاعر عنها
هم، وبعضد الدولة یا علوبرکن الدولة انتصروا علی امللوک وسادو  یستجدیهم، ویعلون أولیاءهم، واحلاکمون بنی الناس بالعدل،

ارة سیادة بين بویه وهیبتهم، وهو خبری يف السیاسة اکتملت هلم مملکتهم، إذن إن هذا امللک لیس مبلک عادي، وإمنا هو عص
واحلرب والعدالة، وهذه الصورة اإلجیابیة املکونة من الوفاء والعدل والعلو والشجاعة، ترفعه إلی ذروة شاخمة من العدالة والسیادة 
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مصاحلة ققتها األنا من خالل واملهابة، فهو متفرد يف الصفات، وقل أن یکون له نظری، وهذه الصورة املتعالیة هي اليت قد ح
 اآلخر األعجمي. من نفسها، وتراجعها عن مالحظاهتا الساخرة

بدی يف مات الغزلیة علی غرار القدامی، وأ، واستحضارها باملقداملتنيب باحملافظة علی هویته کابر اآلخر البویهي اکتفیوکلما ت  
لدیه العصبیة، ووجد يف نفسه أحیانا  بوادر وعي مشرتک مع  تانکمشحلظات االحنطاط وغیاب اهلویة، اللجوء إلی اآلخر، فقد 

 اآلخر الذي متثل يف عضد الدولة ألنه قبل أن یشد رحاله تارکا  إیاه، میدحه وکأنه ینعی نفسه، وخیاطبه قائال :
ــــــَداَکا ــــــن َم ــــــــر َع ــــــن یــَقصبـ ـَ َم ــــــ ــــــدا  َل  ِف

 يد َخَتمـــــــــَ  علــــــــــ فــــــــــؤادِ ـــــــــــــأـروـح َوقَ 
ــــــد َحمَّ  ــــــي ـشكوَق ـــــــال  ــــــــــلَتن ـــــــرا  َطِویـــــــــــــ  ـــــ

ــــــــــّل الَ ـَلَعــــــ ــــــــــال  ـــــَیجَعلــــــ ــــــــــ ـــــــــــه رَِحيــــــــــ  ـــ
ـــــــــَوَمــــــــن أعتَ   َك إذا افتَـَرقَنــــــــاــــــــــــناـض عَ ـــــ

ــــــر َسهـــ ـــــا َغي ــــــه  فـــــي هَ ــــــومـــــا أن ــــــَواء  ـــــــ  ـــــ
 

ــ ِإَذن  ــــــــــــ ــــــــــــا فَـــــــــــال َمِلــــــــــ  إالّ َفَداَکـــــــــ
ــــــَك أن یَ  ــــــِه ِسَواَكــــــــــــــــا ـــــــــــــــلَّ ـــِحـــبـحّب  ب

ـــــــــا  ثَِقيـــــــــــــــــــــــــال  ال ـأطيـــــــــ  بِــــــــِه َحَراَكـــــــــ
ـــــــاَمِة فــــــي َذرَاكَ  ـــــــيـن علـــــــ اإلقــ ـــــــیـِعــــ  اـــ
ـــــــــا َخالكَ  ـــــــــاِ  ـزوـر مـــــــ ــــــــل  النّـــ ـــــــــوـک  اــــ

ــــــوـد ولـــــه  ــــــِه امِتَساكَ ـَیِجـــــد ِفيیـَـعـــــ ـــــــــــ  اــــ
 

 (11-13: 0،ج2339)املتنيب:
مقاومتها، ولعل شاعرا  قومیا  کاملتنيب بعجبه ال یتصور أنه یقف ذات یوم أمام اآلخر تستحیل إن الدهر هو القوة اعارقة اليت   

اآلخر  من عدوله عن موقفه السابق مجلة من أحادیث الفراق واحلننی، اليت تکشف عنإلیه البویهي ببالد فارس، ویسدي 
مل یکن لآلخر بل کان لسطوة الدهر الذي جیرد األنا  -وإن صح هذا التعبری-العجمي، والواقع أن انکسار األنا واستسالمها 

من إرادهتا وجیعلها خاضعة له، ویسلب منها موقف التحدي له، وهذا مبعنی أن احلیاة ال تبقی علی حال، بل هي يف تغری 
جلرحیة اليت تنم عما ل، فالعدو قد یصری صدیقا  أو بالعکس، وحدیث الشاعر هنا هو حدیث األنا املتأججة بالعاطفة اوتبد
ال تکاد ختفي نا( األ)ة أخری، وخلها من هواجس الفراق من جهة، وحب وحننی ملمدوحه من جه، وعما تضطرب به داتعانیه
ض بسیف الدولة وکافور من طرف عودة إلی احلیاة من جدید، وکأنه کان یعر  فمازالت هناک فسحة من الرجاء وال ،ه العاطفةهذ

حیاول حث املمدوح علی أن یطلبه يف البقاء  صورة مالذ أمن لألنا، وکأنهالذي تبلور هنا يف  عضد الدولةخفي أّنما دون 
ن کلمات ال تصدر إال علی أحس جبانبه، ویبدو أن تلک العالقة القصریة لیست علی شيء من السوء، ألن هذا الوداع یکون

 ه يف اللحظات األخریة من الفراق.حافس للجمیل، یبدي من خالهلا رغبته يف استعطاف اآلخر، والتقرب إلیمن رجل شاکر 
من املتنيب األيب الذي کان  ن اختالل التوازن لدی الشاعر، ویتعجبولعل املتلقي یظن أن هذه الصورة رغم إجیابیتها تنم ع 

ي یستمیل لک یستثری شعورهکیف اآلن راح العربیة،  ینظر إلی اآلخر العجمي نظرة احتقار، ویری فیه أسباب احنطاط اإلمرباطوریة 
دیة األنا متتلک رةیة وجو وخیضع له املنافسون واحلاسدون، غری أن  تعود إلیه أیامه اجلمیلة، ویصبح الشاعر األول،و صاحله إلی 

بینهم بعد أن  جعل املتنيب یستیقن عدم جدوی خطابه هم، بل إن سلوکقومهمن  مل الذي حلقهخاصة، وتستشعر بالضیم واأل
عند  حیقق طموحه وآمالهو  ی والتحریض واالستشارة، وسعی بعزمیته إلی أن یتجاوز حزنه،يف الشکو  استنفذ کل وسائله حیاهلم

هذا الشعور  وتراوح، عن عظیم ما فقده بینهمو التعویض الکثری، وتواشج العالقات والعالئق معه ه، فهو املالذ، وفیه املال اآلخر
ذلک األسلوب الذي یری فیه نفسه کما ترک أسلوبه القدمی يف الشعر، وترک مقدمته الغزلیة النوستالیجیة  بنی الیأس والرجاء، 
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نفسه روحیا  وفکریا  رغم واثق بغری أنه مازال غری ذه القصیدة، اف( للقافیة يف ه)الک ار ضمری املخاطبفاختقبل املمدوح، 
مجاعته، وغری منتم يف املرارة أکثر، إنه کان منتمیا  إلی  العطایا اليت أغدقت علیه، إذ اإلنسان يف الغربة یعاين الوحشة ویذوق

ه، ومل یلبث أن ذاق يف نفسه املذلة واهلوان، مجاعته رغم أن مجاعته دفعته وأدارت  هرها لالوقت نفسه، وکان منتمیا  بروحه إلی 
سان، ومل یستطع أن یتوافق معه، وعلم أن لوأدرک أنه هرب من واقع مر إلی واقع أمر، ألنه وجد اآلخر غریب الوجه والید وال

 .بالنسبة لألنا اهلویة غالف ال یسهل متزیقها، وأن اآلخر بناء واٍه ال یقوم علی أسس متینة
 )عضد الدولة البویهي( في شعر ابن نباتة السعدي تمّثل األنا واآلخر .2-2

يف وجه عربیا  حبتا  وصرح بنسبه وتفاخر بقومیته، وعندما وقف قومه بنو متیم (، 431-024) قد کان ابن نباتة التمیمي السعدي
فکانت العالقة  ،(24: 9،ج9144)ابن نباتة، زالت دعته من العیش علی بغداد وسیطروا علی دورهم، الدیلم الذین استولوا

يف البدایة، واختذت األنا جتاه اآلخر إیدیولوجیة املقاومة واملعارضة، ودعت لنشر عدائیة بینه وبنی اآلخر البویهي، عالقة 
إلی خطاب  إیدیولوجیتها املبنیة علی استالم زمام احلکم وإلغاء أي وجود لآلخر أو أي انتماء مغایر، ومن مث  ول خطابه

  بألفاظ القوة واحلرب مهددا  اآلخر بقوله: اتسموماسي 
ـــــومـ  ـــــاـح تـَلــــــــ ـــــي َوالربمـــــــ ـــــَ ـر قـَــــوِمــــ  َأ َأعـــــــ

ـــــَدع ــــي ساســـ ــــــــوـت بن ـــــاَن َغي ـــــَر مـ ـــ  داف   ــ
ــــومَ  ــ له اــــ ـــ ـــن ـح ــــذاَو ِم ـــيــــ ـــَر أنَّن  ه َغي
ـــــــربَّ یَــــــ أال ــــــ  ِجيــــــــــوم  قــ  اَدـههــــــــد ثـََني

 

ـــاِن َعِظــيهـ   ــ فــي الزَّمــــــ ـــ ـَ َخــــ ـــ  َوذلــ
ـِ َمــــ یإل  ــــریهـ ــــــالي والَکــــــــریـه َکـــــــــنَه

ــــأریهِ  ــــ ـــاِء َکي یه عل ـــالَبغَضـ  يـه؟َة أـِقــــــــ
ـــومـ ـــــالحــيب فيه یإلــ ـبعــــــــــاِن ـوســـــ  ـــــــا لِل

 

 (011: 9ج،9144،ةنباتابن )
 بغداد، وکان کل من میتلک شیئا  من الشعوربومعلوم أن  روف السیاسة واالجتماع کانت قد ساءت يف مدة حکم البویهینی   

واقع املعیش يف النفور من ابن نباته إلی  فهذه الظروف دفعتیعجبه احلال يف  لمهم،  از وأصالة األرومة، وعلو اهلمة ملباالعتز 
بعدما غلبت علی قومه  جتاه الغصب البویهي لفعل املقاومة فإن ه خضعاملصائب لتجاوز حض ته علی السعی کمواطنیه، و بغداد  

اآلخر  ، ولذلک برزيف صورة خمالفة لسابقتها وهي القوة والشجاعة والرغبة يف التغیری األنا ظهرت، فبين متیم، حالة الضیاع واملذلة
)املصادرة(، وقد تناول الشاعر يف هذه األبیات  )النهب( و اابصورة عدائیة سلبیة امتازت  البویهي من خالل هذا املقطع يف

بالظلم والنهب  حمددا   مفهوما  ه عنداآلخر فإذا كان ألفا ا  حربیة وماسیة تبث ما یعتمل يف نفسه من بغض جتاه اآلخر البویهي، 
قومه بکل ما  إلی نسان النتماء اإل واضحةصورة  إلدراک احلق الضائع، وترسمالبطل املقدام ل يف تمث  تعنده األنا واإلغارة، فإن 

إلی ّنب أمواله، ولکن لیست هذه املأدبة من أجل  -یعين البویهینی-کان ینطوي علیه من مشاعر وقیم، فیدعو الساسانینی 
عر من اآلخر يف هذه املرحلة موقف الضد احلب واملودة بل إّنا کانت مبنزلة فخ عظیم ال مناص هلم منه، ومن مث کان موقف الشا

بين بویه علی قومه، وابتعادهم عن الشعب العريب لغة وثقافة،  سیاسیا  واجتماعیا ، وقد ساعد علی توطید هذا املوقف، اعتداء  
اعتدائه وهجمته، ب فیتحنی ساحنة لرییهم بطشه، ویؤمن بقوته کوسیلة إلثبات األنا واسرتجاع هیبة قومه اليت طمس معاملها، اآلخر  

 ابن نباتة یشری إلی املعارک ضد اآلخر بقوله: وما زال
 



 101/ يف شعر املتنيب وابن نباتة السعدي)عضد الدولة البویهي منوذجا (  متث ل األنا العربیة واآلخر اإلیراين
 

ــ  ــ ـــوـف الَقَواِض ـي ـــا َترَضــی الس  ـــا َوَم  َرِضينَـ
ـَ ذا لمــن؟ ـقــــــوـ  ـملـــــوــو األرِض َقولــــــ  تـَ
 َولي ِعنــــــــَد أعنَــــــــاِق الملـــــــــــوِو َمــــــــِِربـ 

 

 ـنَجــــــــاِذبـهـَـــــــــا َعن َهــــــــــاِمـکه َوـتَجــــــــــــاِذبـ  
؟ ــ  فـَـقلــ  َوَهــــــــــل َغيــر الملــــــــــــوِو َضــَراِ 
ــ  ـقــــــــــوـ  ـسيــــــــــــوفي ـهـــــــــنَّ لــي َوالَکــــــواِث  تـَ

 

   (920-922املصدر نفسه:ا)  
متأصلة يف نفسه وماسیة حرص على صور وتعابری فاملعارضة مل تغب عن ذهن الشاعر، بل  لت مهیمنة علی تفکریه، فقد   

تشم منها الرائحة القومیة، ویرتاءي لنا أن الشاعر  ثوابتيف خمیلته أصبحت على مر الزمن ، و عنده متکررةنا ألجاءت او  وشعره،
متتد متجاوزة فردیتها لتتحد مع ذوات اجلماعة، وحیرص علی تنمیة هذا اإلحساس نا( األمن خالل خطابه لآلخر قد جعل )

ضمری اجلمع إمنا یکون تأکیدا  وإبرازا  ملوقف الشاعر من قومه، وحدیثه عن القوة نفوس اجلماعة، فاستخدام الشاعر  وتعزیزه يف
 قومه. الشاعر ب لاصتاالوالبأس والشجاعة، واستجابته لنداء قومه بغیة الدفاع عنهم، وکلها دلیل 

، والذي یدفعها إلی تهاحرکعلی  األساسي افزفاألنا ترفض الواقع الذي فرض علیه اآلخر، وهذه اإلغارة کانت مبنزلة احل
لکن شتان ما بنی القول والعمل، وأین هذه األنا من املعارضة احلقیقیة حنی ال و قضاء علی اآلخر والوقوف يف مواجهته، ال

ل شعره ماسیة من السیاق الشعري، وال تکون عندها إرادة قویة يف التغلب علی هذه الظلمة وختطي احملن، فتحو  تتعدی صوره احل
)اآلخر  إلی الفردیة اعاضعة للقوة القاهرة دون قید أو شرط، ويف هذه املرحلة لیس الشاعر سوی الفرد املسلوب أمام آلة سالبة

أمهها الفقر واحلاجة خاصة بعدما استولی البویهیون علی قبیلته بين متیم ودورهم، البویهي( شقته عن مجاعته، وذلک ألسباب؛ 
، وخابت آماله باعطاب احلماسي، وشعر تماء مهددا  فتشردوا من بیوهتم وأراضیهم، ويف  ل تلک األوضاع بات الشعور باالن

تربز عنده القومیة کمقوم من مقومات هویته کما کان من ل خطابه إلی نزاع داخلي، ومل تعد بالغربة يف بغداد بنی مواطنیه، و و  
قبل، ولعله مل یکن جمدیا  احلدیث يف ذلک کاملتنيب بسبب اختالف مشارهبما، ومن مالمح خطابه يف هذه املرحلة، البدء برفض 

 العراق إلی الشام:جها  إلی الشام لیجد فیها آماله، ومن قوله عند مسریه من و واقعه بکل ما کان حیویه، فرتک موطنه مت
ــــــــةـ  ـــ ــــــــال نـََتَأسَّ ــــــــَدادا  فـَــــ ــــــــاِرـق بَغــــــ  نــَفــــــــ
ــــــةـ  ــــــالي َقرِیَحــــ ــــــاـد المَعـــــ ــــــا َوأکبَــــــ      رََحلنــــــ

ـــــــا تـََتَشــــــــــــرَّفـ    بِــــــأيب ـمِقيـــــــــــــــــه  بَعـــــــــَدنَــــ
ــــــاـن  ــــــا َوأجَفـــــ ـــــ ِرفـ َعَلينـــــ ــــــارِِم َت  المَکــ

 

   (009املصدر نفسه:)  
وقد یکون هذا الشعر يف حلظات حقد أو حلظات حسرة، وقد یکون نقدا  اجتماعیا  مرا ، یصور الشاعر فیه حالته النفسیة، وما   

 ذاتیةأسباب ع عنه، لذلک إن نظرته املتشائمة ولیدة افدأن ی یعرتیه من قلق ینم عن تأزم داخلي، وغربته يف جمتمع ال حیاول
اخله، أساسها تدهور بناء اجملتمع، ومن مث شعر باهلاویة اليت ترتدی فیها العالقات اإلنسانیة، ومل جید مرتاکمة يف دواجتماعیة 

، ونشأ عدم ک الضوضاءتلشقاء إنسانیا  أشد إیالما  للنفس من الیأس والقنوط، وانطوی علی نفسه، واختفی صوته يف وسط 
التالةم بنی األنا واجملتمع، مع أن الشاعر کان حریصا  کل احلرص علی إبقاء وشائج القربی معه، وشعر من الداخل باجلرح 

، ومل اوالصدمة، فرتک موطنه متأمال  يف مستقبل یقلل من معاناته، ولکن مل تکن الشام، األرض املوعودة له کما کان یتصوره
مبا کانت تصبو إلیه أحالمه ومشاعره عند سیف الدولة احلمداين حبلب، وعجز عن إحداث أي تغیری إجیايب يف یظفر فیها 

 حیاته، و ول خطابه إلی الشکوی مصحوبا  بالتشاةم إذ یقول:
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ــــيِ  أَ  ــــَن الَع   کـــــل ـکل ـــــه َغَصــــصـ َحظبــــي ِم
 

 ــــــــَرقـ مـــــــر  المــــَ اِق وـشــــــرـب ـکل ــــــــه َشــــ 
 

 (204املصدر نفسه:)     
وقد ساعدت جمموعة الظروف الصعبة اليت مرت هبا األنا علی خلق هذه احلالة، وحکمت علیها أن تعیش حالة من الضیاع   

 واالستالب، وراحت حلظات الیأس والقنوط تراود األنا، وکان بأمکاّنا أن جتهض کل ما تأمل يف  قیقه، إال أن األمل يف غد
أفضل مازال قائما ، وکان علیها أن تعي ذاهتا يف إطار جدید فرض علیها الواقع، فما لبث أن خیتار الشاعر اآلخر البویهي، 

 وصار شاعرا  مادحا  له السرتجاع ما کان یؤمله قائال :
ـــــــــهـ  ــ مثـل ـــــــــ ــ َشـــــــــيئا  لَـــــــــيَس یــَل ـــــــــ  وأطـل

 

ــــــــعِر َمکَســــــــبي  ــــــــَد رِجــــــــا   أنَّ بِالشب  وِعن
 

 (244:املصدر نفسه)       
وقد استخدم ابن نباتة أخریا  شعره لآلخر البویهي، وو ف لغته يف خدمة غرضه، وهو إبراز ملا کان یعتمل يف نفسه من حرصه   

علی إلغاء أي وعي، خاصة الوعي القومي بکل أبعاده، وهبذا مل یکن خطابه يف هذه املرحلة مبنیا  علی إثبات األنا الذاتیة أو 
فکرة العروبة من أصلها ورفضها تبعا  جملموعة من الظروف االجتماعیة أن یلغي ووجودها بإلغاء اآلخر، بل حاول اجلمعیة، 

والسیاسیة واالقتصادیة يف تلک املرحلة االنتقالیة اليت سامهت يف تشکیل واقع جدید بعد الیأس من عدم احلصول علی املنزلة اليت  
آل بویه، وتسرب أثر ذلک إلی مفاصل صوره، وغدت عالقته هبم متوافقة ولو کانت کان یتأملها، وبدأ یتکسب بشعره عند 

مشوبة باحلذر واالحرتاس، واختارت لغة امتازت بعاطفة تشم منها الرائحة االنتهازیة اليت کانت مصدر استمراریة األنا، ولذلک 
رارها علی ذلک، ولعلنا نالحس ذلک بوضوح يف مدحه لوال النحن وعدم مباالهتا باألنا ملا کان هذا االهتمام منها باآلخر وإص

 لعضد الدولة:
 َدفَـــــــــــــــــــَ  الـ نا ِبَـــــــــــــــــــــــــاِت اللَّيَـــــــــــــــــــــــــالي
ــــــــــاه ــــــــــِه َونــَهـــ ـــــــــــل ِحلِمـــ ــــــــــِ ي َفضــــــ ــــــــ  َوالَـّ
 قَـــــــد َســـــــِمعنا بِالغـــــــــــــــرب ِمـــــــن ـِ  َســــــــــاَسا

ــــــــی ــــــــوِو األـَل ـــــــــرـ  َوالمـل ـــــــــاَع ِذکــــ  إذا َضــــــــ
 

َقــــــا ِ   ــــــــوِب الثـب ــــــَل الـخ ــــــا َحاِم ـَ ی ــــــ  َعن
 بـَيَّـــــــــــَن النَّقـــــــــَص فــــــي ـعـقـــــــــــوِ  الربَجــــــا ِ 
 َن َویـونــــــــــاَن فـــــي الـعـصــــــــــــوِر الَخــــــــــوالي
ـــــــا ِ  ـــــــِر األمثَـــــــــ ــــــــدوا فــــــي َســــوا ِــــــــــ  ـوِجــــــ

 

 (434-430املصدر نفسه:)
نه، یدفع اهلل حدثان الدهر ونوائبه ع لقد وصف الشاعر عضد الدولة بأنه صاحب حلم وعقل، وبلغ ذروهتما، ودعا له أن  

فالصورة اليت یرمسها الشاعر لآلخر تکون مفعمة باإلجیابیة، وإیغاال  منه يف بیان عظمة اآلخر البویهي وهیبته، ولعل االلتفاتة 
لساسانینی من قبل الشاعر أتت لتجسد يف املمدوح عظمتهم املستمرة دون توقف أو انقطاع، تلک العظمة الرائعة إلی امللوک ا

 اليت جرت جمری األمثال، ودلت علی تفرد ممدوحه عن غریه.
إن ابن نباتة یثين علی ممدوحه، وحیط رحاله عنده لشدة تأثره بالقضایا الفردیة اليت جعلته یأوي إلیه بوصفه مالذا  أخریا    

مع اآلخر مبنیا  علی احملبة واإلعجاب واالحرتام بل إمنا قامت عالقته تفاعله حیفظه من حدثان الدهر ونوائبه، ومع ذلک مل یکن 
 يف مدحه رغبة يف استمالة املمدوح حنوه واسرتضائه، وقال: به علی التکسب، فقد بالغ
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 َمنـــــــــــاِزـ  َکســـــــــَرِ لـــــه َیِشــــــــدها لَِنفِســــــــهِ 
 ـملـــــــــــــــوـو بَنـــــي َســـــــاَســــــــــــاَن َتزـعــــــــــه أنَـّــــــــهـ 
تَـــــــــــــاها َوَمـــــوالهـــــــــــــا َوَواِرـث َمجـــــِدهـــــــــا  فـَ

ـَ ِمـــــن قَ   اَمَة الـعـــــالــــــــوا هَ ــــــــــوم  فـَلَ ــــــــــــوإنَـّـــ
 ـــــــــــــَرـة بَهمــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــرام  وـأســـــــــبَه قَبيلَــــــــــةـ 

 

ــــــاَن َیِشـــــيـدها  ــــــَر َکــ ــــــن ِلَفنَّــــــاـخســــــ  َولَــکــــــ
 لَــــــــــــــه ـحِفظَــــــــ  أســـــــــــرارـها َوـعـــهـــــــــــوـدها
ـــــــوـدها ـــــــاَن َرـب َیـســــــ ـــــــا إن َکـــــ  َوَسيـــبــــــدهــ

 لـبوـدهــــا یوالَخيـــــل تـــــدمَ  یِبَضــــرِب الــَلــــ
 يـــــــــــدهاــَوعــــــــــــــدها وَوع ییـميــــــــــــ  وـیحيـــ

 

 (442-449نفسه:املصدر )      
وقد حاول صوغ هویة ساسانیة لعضد الدولة، وذلک الذي کان یؤکد علیها منذ بدایة سلطانه، وتتعا م لدیه نربة االستعالء، 

إلی هویة قدمیة مزیفة من املاضي، ولصقها بالواقع أن تعود ويف  ل تلک الظروف وعدم توافر هویة ممتازة لآلخر، حاولت األنا 
يت جیب إعادهتا وصناعتها لآلخر، فمجده میتد عندها عمقا  يف التاریخ لیلتقي مبجد األکاسرة بناء علی فرض أّنا هي اهلویة ال

)هبمن(، ویقول إن الساسانینی مل یشد إیواّنم ومل ینب بالطهم إال للممدوح حتی کان ملوکهم یظنون أن  )هبرام( و ااکالساسانیة 
ألنه من ساللة قوم قد بلغوا أعلی مراتب العلو والسمو بالسیوف بالطهم کانت موروثا  مللک کعضد الدولة لعظمته وهیبته، 

ذین کانا من أعظم ملوک الفرس، واستحضارمها یسبغ علی لء، ومن أجداده هبرام وهبمن الاالصارمة، وباعیول امللبدة بدماء األعد
تنبع من مدی شغف األنا باآلخر  نصه الشعري حیویة وتدفقا ، ویعطي صورته قوة وفاعلیة، غری أن هذه الصورة املتضخمة ال

وقوته وصالبته، بل إمنا کانت نتیجة ولع الشاعر بالتکسب کما ذکر، ویساعد علی توطیدها، الضعف الذي حل بقومیته، 
 ویظهر إثر ذلک صور إجیابیة غریبة عن اآلخر يف مثل قوله:

ــــــــــــــــی ولَـــــــــــــــِة ال َواِحـــــــــــــــدـ  ا َعضـــــــــــــــدَ ـــــ  الدَّ
 

ـــــــــــــمِد الَواِحـــــــــــــ  ـــــــــــــرَو بَعـــــــــــــَد الصَّ  دِ َغي
 

 (92: 2ج،9144،ةابن نبات)
ولعل تضخم هذه الصورة یبدو جتلیا  من جتلیات النزعة الفردیة عند الشاعر، وتو یف هذه الصفات الغریبة تکشف عن فاعلیة 

 اآلخر، وحیاول تشکیل وعي یالمس واقعه، ویفید من العباراتب ها الضیق إلی حیز یضمن له االتصالاألنا يف خروجها من حیز 
)الصمد والواحد( لیظهر اآلخر يف أکمل صورة، ویکثر من عظمته، ویستغلهما بوصفهما رمزا  لتفرده، وجیرده من السمات 
البشریة، ویلصق إلیه الصفات الربوبیة، فالعالقة بنی األنا واآلخر کانت عالقة توافق تربز صورة املمدوح وتزید من هیبته وسطوته 

قیق هدفه الواحد من ناحیة أخری، وهو الظفر يف استمالة اآلخر حنوه، ولعل السبیل الذي من ناحیة، وتساعد الشاعر يف  
 وجده، هو استثارته بصفات ممتازة جعلته یلتفت حنوه.

 الشاعرین في شعر  باینالتو  التماثلمواض   .2-3
یکن یری يف أرومته إال منوذجا  مثالیا  لقد ّنل املتنيب من حب قومیته حتی غدا ال یلهج إال بذکرها، ويف کثری من األحیان مل 

للکمال والرفعة، وینحت هلا متثاال  بدیعا  جیمع فیه أفضل الصفات، فتغیب عنده أنا الذاتیة لتحل حملها أنا اجلماعیة، وطغیان 
نا قد اندجمت يف حیاة یری إال هذه األنا، ومن مث فال غرابة أن حیاة األ الروح اجلماعیة علی املتنيب، والتزامه القومي جعاله ال

النحن وغدت حیاة واحدة، واتضح ذلک من خالل التزامه باجلنس العريب، وفخره باالنتماء إلیه، ورةیته املثالیة ملآثره وأجماده، 
ويف املقابل املثالب واملساوئ للجنس اآلخر، وال ریب يف أن ألسالفه إسهاما  کبریا  يف ثبیت دعائم هذه الرةیة واحلث علیها 
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نده، إذ العادات والتقالید تساهم مسامهة کبریة يف تکوین القیم واهلویة القومیة، وذلک کله جعل اإلنسان العريب کاملتنيب یطلب ع
يف النحن، االلتزام نفسه، ألن اإلنسان کائن اجتماعي کما هو معروف، وإذا مل جید عند مجاعته ما یرجوه، رجح االبتعاد عنها 

ی آخر، وعلی ذلک فإن املتنيب کان ذا نزعتنی، نزعة مجاعیة حنو القومیة، ونزعة فردیة جعلته متمیزا  من یائسا  ملتجئا  إلی مأو 
الروح اجلماعیة، وقد قوَّی هذا النزوع الفردي عنده ما طبع علیه من حب للحریة، لذلک دعاه ضیقه ببغداد، وباألقارب 

إلی شریاز حیث کان عضد قرر اعروج منها ، فالتنفیس ده علیواألصدقاء وبأفاعیل الزمن، أن یفکر يف أنسب متجه یساع
ولکن علی الرغم مما وقع علیها من الضیم واألمل من قبل النحن إال أّنا مازالت متساحمة معها، ألن اإلحساس البویهي،  الدولة

مائه إلی قومیته، غری أن هذا باجلماعة کان هاجس الشاعر منذ قدومه إلی فارس، وهبذه الشاکلة رسم الشاعر صورة مجیلة النت
االنتماء ال یقابله االستخاف باآلخر واالنتقاص منه، بل هناک نوع من التفاهم وااللتحام معه، وذلک یتضح من خالل 

 حدیث الشاعر عن أسفه الشدید لفراقه.
وحدیثه عن القوة والبأس نا( يف البدایة نزعة متباینة خالل السیطرة البویهیة يف بغداد، األوأما ابن نباتة السعدي فقد اختذت )

والشجاعة، واستجابته لنداء قومه بغیة الدفاع عنهم، ورد  األعداء، کلها دلیل التواصل بنی الشاعر وقومه، ویکشف للمتلقي عما 
طمعا  يف بویهي أمری بوحرص حرصا  شدیدا  علی االتصال الشاعر، ولکن ما لبث أن یغریها  جتاه اآلخر البویهي، تعانیه األنا

العطایا إذ کان قد أدرک أن حالة املعیشة يف بغداد قاسیة ال هتیئ له موردا  سهال  للرزق من دون الصراع، فإنه کان یضع نصب 
ته أو عروبته، ولذلک إنه مل یربط حیاته عینه هدفا  اقتصادیا  فردیا  جمردا  عن أي موقف عصيب أو  یزي یذکر بالنسبة إلی أروم

ة، ما تتحلی بالقیم القومیة والبطولحبیاة مجاعیة بل کانت حیاته حیاة مستقلة خالفا  ملا وجد عند املتنيب حیث کانت أشعاره کثریا  
ي هذا النزوع الفردي ما و  ( ابن نباتة یصف لنا إنسانا  عربیا  ذا نزعة فردیة، ویقأناوالفخر باألجداد ومآثرهم، وعلی ذلک فإن )

طبع علیه موقفه جتاه احلیاة من رغبة يف التکسب بالشعر، ورضي بالوصول إلی منتصف الطریق، فأصبح عسری االنقیاد واعضوع 
 فیما یتعلق بشؤونه اعاصة، وإن کان علی نقیض فیما یتعلق بشؤون اجملتمع البغدادي.

 تيجةالنّ . 2
 أمهها هي:ومن  ؛الدراسةقد توصلنا إلی نتائج يف هذه ل
يف  األساساليت ترتاوح بنی التباین والتوافق هي  هماوعالقت، معا  وهویة هذه  تاج إلی اآلخر ما بوجودمهااألنا واآلخر تتحدد صورهت إن   -  

بالد فارس يف شریاز، وأما الثاين فکان بوقد متت العالقة بنی األنا واآلخر عند الشاعرین املتنيب وابن نباتة مباشرا ؛ أما األول  ،إنتاج صورهتما
؛ غری أن الصور املتکونة ماثلةيف بغداد، ومها کانا معاصرین مع اختالف قلیل يف الزمن، فأدرکا الظروف االجتماعیة والسیاسیة املفکان 

 سوغاهتما اعاصة.لدیهما عن اآلخر البویهي تأثرت مب
وکان یصدر أشعاره ملا یثور يف نفسه من العواطف ، االغرتاب والقومیةأسباب شتی ککان الختالف املتنيب يف التعامل مع اآلخر  -  

حتی ، جتاه اآلخر القومیة والعربیة، وکان حریصا  علی متثل الذات اجلماعیة يف أشعاره اليت غلبت علیها نزعة التمرد وتوجهات الرفض والتحیز
يف موقف اآلخر البویهي  جتاه أول األمر قد متثلت )أناه(ولذلک فعه إلی تغیری موقفه، یصل إلی حد التعقید متأث را  باألفکار واعواطر قد تد

للمصلحة إذ کانت عالقته ببالد فارس وملکها منذ البدایة  جتاهه إجیابیة صارت نظرته ما لبث أنلکن و  ،سلبیةشبه عدائي، واختذت نظرة 
 .احلذرعالقة یشوهبا 
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؛ أما األول فقد کان موقفا  عدائیا ، وذلک یتضح من خالل ارتباط الشاعر جتاه اآلخر البویهي موقفنی متبایننیيف البن نباتة  انمتثلت األ -  
، متحدیة له ، فالصور احلاصلة عن اآلخر يف هذه املرحلة تکون صورا  سلبیةعلیهم بقومه بين متیم ودفاعه الشدید عنهم أمام اعتداء بين بویه

واألحداث اليت قد ألقت  لها علی حیاة الشاعر، فلم یول جهدا  يف إلغاء االقتصادیة انتهازیا  متأثرا  بالظروف  وأما الثاين فقد کان موقفا  
عالقته  لدیه، فغدتمتضخمة مفرطة مجلة وتفصیال  حماوال  يف احلصول علی آماهلا، وذلک یؤدي إلی تشکل صور إجیابیة  البویهي اآلخر

 باآلخر عالقة شخصیة فردیة ال تتمیز بالقومیة.
 . الهوام 1
نشأ مهیبا  مطاعا  وتزایدت قد ( 042-024أبوشجاع فناخسرو امللق ب بعضد الدولة بن رکن الدولة أيب علي احلسن بن بویه الدیلمي )( 1)

، وتسل م حکومة فارس بعد عمه األکرب عماد الدولة لعدم ولد (43: 9021 بیکی، )کا محمامده حتی کمل يف العلوم واآلداب والسیاسة 
وملا اشتد  ساعده، متادی يف إفضاء العظمة علی هیبته امللکیة من خالل األلقاب، وتو ج بعد ، (13-19: 4،ج 9142 ، خلکان )ابن عنده 

ب بلقب ملک امللوک، وقد کان أول أمری من الفرس دخوله إلی بغداد کسالطنی الفرس القدامی، وخطب له اعلیفة مؤکدا  له سلطنته، وتلق  
رسي اختاره لنفسه بعد اإلسالم، والواقع أن تلقیبه بذلک أو غریه کان یعود قبل أي شيء ما إلی  سسه بقومیته الفارسیة بإحیاء الرتاث الفا

ریوز وغری ذلک ویقوم باحتفال میالده إذ کان حیتفل کل سنة باألعیاد والتقالید الفارسیة کالن، (221-222: 2331)طقو،، القدمی 
 (.24: 9040)فقیهي،حسب السنة الشمسیة 

يف  يف مواضع العطاء، مانعا   للفضائل وأهلها، باذال   ، حسن السیاسة، شدید اهلیبة، بعید اهلمة، ثاقب الرأي، حمبا  فاضال   عاقال  » انوک
أسواقها بعمارة منازهلا و ومهتما  بالعمران، فلما دخل بغداد اعتنی  ،(91: 1،ج 9141)ابن أثری، « يف عواقب األمور أماكن احلزم، نا را  

 .(414-414: 4ج ،9041 ، مسکویهابن ) طول الزمن  كانت خمتلةوالدور واجلسور بعدما  
  المصادر

  الة: الکتـ
 صادر. ، بریوت: دار.طال، 1اجلزء ، الکامل في التاریخ ؛(9141) لدینابن أثری، عزا. 9 
 ، بریوت: دار.طال عباس، قیق: إ.، 4اجلزء  ، وأبناء أنباء الزمان  األعيان  وفيات ؛(9142) حممد  ومدبنأ،  خلکان  ابن. 2 

 صادر.

الطبعة الثانیة، هتران: ،  قیق: أ.إمامي، 4اجلزء ،  الهمه وتعاقـ  األمه تجارب ؛(9041) حممد  ، أومدبن مسکویه. ابن 0
 سرو،.

ال  حبیب الطائي، قیق: ع.، 2و9: اجلزآن ،السعدي ةدیوان ابن نبات ؛(9144) السعدي، عبدالعزیز بن عمر ةابن نبات . 4
 احلریة. بغداد: دار، الطبعة

.ط، تونس: سلسة البن عاشور،   قیق: م،، الواضح في مشکالت المتنبي ؛(9142) بن عبدالرومن اإلصفهاين، عبداهلل. 1 
 .(التونسیة للنشرالدار ) نفائس املخطوطات

 الطبعة السابعة، القاهرة: مطبعة اعاجني. قیق: ع.هارون، ، 0زء ، اجل التبيين و   البيان ؛(9112) حبر  بن احس، عمرو. اجل4
 .ط، القاهرة: جلنة البیان العريب.غالب، الم. :ترمجة ،األدب المقارن ؛(9114) ماریوس فرانسواویار، ج .4



  1311 شتاء، 34، العدد الثامنةحبوث يف األدب املقارن، الس نة  /114

 

 .ا اد الکتاب العرب: دمشق.ط، ال، مقاربات تـبيقية في األدب المقارن ؛(2333) ومود، ماجدة .2
   : الدارالعربیة للعلوم ناشرون.بریوت الطبعة األولی، ،صورة اآلخر في التراث العربي ؛(2393)ة ومود، ماجد. 1

، الطبعة العباسي صورة اآلخر في الشعر العربي من العصر األموي حتی نهایة العصر ؛(2332) الذویخ، سعد فهد .93
 األولی، األردن: عامل الکتب احلدیث.

 ، عمان: دار جمدالوي للنشر والتوزیع. ، الطبعة األولیاآلخر في شعر المتنبي ؛(2394) الراشدي، سعد ومد یونس. 99 
ة ؛(9114) رجب، حممود. 92  .املعارف ، القاهرة: دار الطبعة األولی ،فلسفة المـر
، شرحه حممود مصطفی حالوي، الطبعة األولی، بریوت: دار 9، جدیوان الشریة الرضي ؛(9111) الشریف، حممد .90

 األرقم بن أيب األرقم.
 . ، الطبعة الثانیة، القاهرة: داراملعارف یرانإ- العراق-الجزیرة العربية  واالمارات  عصر الدو   ؛(9123) ي، شوق ضیف. 94 

 النفائس. ، الطبعة السابعة، بریوت: دارالدولة العباسيةتاریخ  ؛(2331) . طقو،، حممدسهیل91
 بغداد: وزارة اإلعالم..ط، ، الالمتنبي عندالـبيعة  ؛(9144) . الطیب، عبداهلل94
 ، ال.ط، شبکة األلوکة علی النت.المتنبي دراسة جدیدة لحياته وشخصيته ؛)ال تا( . عوض، إبراهیم94
و بررسی اوضاع ايران در زمان آل  ديلمی عضدالدوله فرمانروايیچگونگی  ؛(3131) فقيهی، علی اصغر. 92

 اسماعيليان. :قم، بويه

بریوت: دار الکتاب  الطبعة األولی، الربقوقي،:ع.وضعه، 4و0، اجلزآن: دیوان المتنبي ؛(2339) املتنيب، أومدبن احلسنی .91
 العريب.
 ، ال.ط، إسکندریة: املکتب اجلامعي احلدیث. البویهيينالخالفة العباسية في عهد تسلط  ؛(9119) . حممدعلي، وفاء23
.ط، بریوت: الدار ال، يوالثقاف يواالجتماع يواالقتصاد يالسياس ؛تاریخ الدولة البویهية ؛(9124) منیمنة، حسن. 29

 اجلامعیة.
 العامة السوریة للکتاب.: اهلیئة  ، دمشق ، الطبعة األولیعلی خـا المتنبي في أسفاره وأشعاره ؛(2390) وهب، قاسم. 22 

 تمجاّل الب: 
حماولة »صورة الذات وصورة اآلخر يف اعطاب الروائي العريب:  لیل سوسیولوجي لروایة » ؛(9111) أبوالعیننی، فتحي .20

بریوت: : الطاهر لبیب، الطبعة األولی، «صورة اآلخر العربي نا را  ومنظورا  إليه»ضمن کتاب ، ندوة صورة اآلخر، ««للخروج
 .200-299مرکز دراسات الوحدة العربیة، صص 

تاريخ و  همجل تهران، ،«بویهيان و زیاریان روایتی نویافته از کتاب التاجی» ؛(3131) بيکی، محمدعلی کاظم. 24

 .66-73، صص 6 مارة، ش3، جلد تمدن اسالمی



 113/ يف شعر املتنيب وابن نباتة السعدي)عضد الدولة البویهي منوذجا (  متث ل األنا العربیة واآلخر اإلیراين
 

درآمدی بر تصویرشناسی معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبيات » ؛(3133) . نامور مطلق، بهمن21

 .313-331صص  ،37 مارة، شمطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد ةمجل، جيرفت، «تطبيقی

دقيقی، م. : ترجمه، «خوانش متون نثر معاصر فرانسه و فارسی منزله بهتصویرشناسی » ؛(3111) . نانکت، التيشيا24

 .336 -311، صص 3 مارةش ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، همجلتهران، 
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 (فارسی -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 773-31 م، صص 3172هـ. ق/  7323هـ. ش/  7231، زمستان 23سال هشتم، شمارة 

در شعر  (هیيبو نمونه مورد پژوهش: عضدالدوله) من عربی و ديگری ايرانی ةجلو
  1متنبی و ابن نباته سعدی

 7جعفر جعفرزاده
  ایران ، همدان،دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سينا

  1زهرا افضلی
 همدان، ایرانات عربی دانشگاه بوعلی سينا دانشيار گروه زبان و ادبيّ

 4فرامرز ميرزایی
 ، تهران، ایرانات عربی دانشگاه تربيت مدرسگروه زبان و ادبيّ استاد 

   چکیده
گران فرانسوی این علم را گيری علم تصویر یا تصویرشناسی گردید. تطبيقات منجر به شکلبررسی تصویر بيگانه در ادبيّ موضوع

های بيگانه در آثار ادبی بر اساس اصول مورد اتفاق تمنعکس شده از ملّ و آن را به عنوان روشی برای بررسی تصویربنيان نهادند 
های های خوانش دیگری و عوامل مؤثر در تصویرپردازی. بررسیترین این اصول عبارتند از: حالتخود برگزیدند. مهم
 دارد و در نتيجه به شناخت آن دو در متن ادبی پرده برمی« دیگری»نام  به و بيگانه« من»ادیب به نام ة تصویرشناسی از جلو

نماید؛ بنابراین ت مربوط به آنها یاری مین، عادت و سنّها  و فرهنگ، تمدّتآشنایی با ملّنجامد، شناختی که پژوهشگر را درامی
ت در پژوهش حاضر تصویر عضدالدوله امير این اهميّهای ادبی برخوردار است. با توجه به توجهی در بين پژوهشت قابلاز اهميّ

ن دو آنچه آگاهی از آاین بررسی به منظور  ای ایرانی در شعر دو شاعر عرب متنبی و ابن نباته سعدی بررسی شده است وبویه
انی در شعرشان ثبت اند و نيز پی بردن به آنچه درباره آن امير به عنوان دیگری ایرخود به عنوان من عربی ترسيم کرده ةدربار
ثير دوری از وطن و أتسازی از دیگری در شعر متنبی تحتنتيجه بررسی بيانگر آن است که تصویر اند، صورت گرفته است.نموده

ثر شده أسازی از او در شعر ابن نباته از ایدئولوژی مخالفت و منافع شخصی متگرایی قرار گرفته است درحالی که تصویریملّ
های خاصی در شعر هر یک متمایز گردیده است با وجود این هر دو شاعر در بنابراین جلوه من و دیگری با ویژگیاست؛ 

                                                                                                                          . اند افتهخوانش دیگری بر اساس شرایط مختلف سياسی، اجتماعی و اقتصادی و... از  تحریف منفی به تحریف مثبت گرایش ی

 تصویرشناسی، من، دیگری، عضدالدوله، متنبی، ابن نباته سعدی.ات تطبيقی، ادبيّ :واژگان کلیدی
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