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اإلھداء :
إلی صاحب الّزمان (عج):

أدَرکُت أیامَک الزاھرةَ و أعالمَک الباھرةَ فََھا أنا ذا عبدَک موالّی  فَإن 
ُف بین أمِرَک و نھیَِک أرجو بِھ الشَّھادة َ  بیَن یدیَک و الفوَز  الُمتََصّرِ

لدیَک .

موالَی فإن أدرکنی الموُت قبل ظھورَک فأنّی أتوسُل بَک و بآبائَک 
ی دمحم و آل دمحم وأن یجعَل أن یصلَّی علھالّطاھریَن إلی هللا تعالی و أسألُ 

ةً ظھورَک و َرجعَةً فی أیّامک ألبلَُغ من طاعتک مرادی و أشفی  لی َکرَّ
من أعدائَک فؤادی .                                                       

ةالملخص باللغة العربی

المیالدی ، ففیھ بلغت نصف الثانی من القرن الرابع الھجری/العاشر العاش الشریف الرضی فی 
عدداً کبیراً من األعالم ،کان منستوت فیھ علی سوقھا ،وقد أنجبتالحضارة االسالمیة ذروتھا ،و ا

بینھم أدیبنا.و الشریف الرضی أدیب بلیغ ،جمع بین التّرسل و الفقھ و الشعر ،فأکثر و أجاد فی مختلف 
شتھر بھ .و قد لقی علی سائر ملکاتھ ،فعرف بشعره و الشعریة،وقد طغت شھرتھ بالشعراألغراض ا

عقوق ،فقد کان من فحول الشعراء و الفقھاء و البلغاء و مع الالرضی فی دنیا األدب أعنف ضروب 
ذلک سکت عنھ النقد األدبی.

لشعراء فی األعصر العباسیة ،لم یأتوا نتباه أّن عدداً من الّذین إھتّموا بدراسة الشعر و اومّما یسترعی اال
علی ذکره فی مؤلفاتھم . فقد تجاھل أنیس المقدسی فی کتابھ : (أْمراء الشعر فی العصر العباسی )ذکر 

الشریف الرضی ، و تغافل عنھ بطرس البستانی فی کتابھ : (أدباء األعصر العباسیة) وغیرھم من 
معظم مؤلفات الشریف الرضی دلیل ساطع علی إھمالھ المؤلفین الّذین سھوا عن ذکره و لعّل ضیاع 



ھتمام بدراسة من کبار الشعراء فی عصره زاد فی اندفاعی إلی االوھذا السکوت و اإلغفال لشاعر 
مختصر من أشعار ھذا الشاعر .

اً قد حاولت أن أدرس وفی ھذه األطروحة أوالً ألقیت نظرة عابرة علی حیاة ھذا الشاعر و شعره و ثانی
ستخرجت الموضوعات یت شعرمنتخب من خالل دیوانھ ، و انحویة فی مائتی باستین ، بالغیة و در

ستعارة والمجازو الکنایة و المفاھیم من التشبیھ و االنتقال ساھمت فی جمالیةَ أشعاره ،و االبالغیة الّتی
مصادر بالغیة و الطباق والتکرار و وغیرھا من أنواع البدیع ، و الموضوعات النحویة مستفادةً من

نحویة ھامة .

الدراسة البالغیة ألشعار ھذا الشاعرتؤدی أنھ قد أجاد و أحسن االستفادة من التصاویر جدیر بذکر أنَّ و
البالغیة فی نقل المعانی السامیة الی ذھن المتلقی.

ة، البالغالدراسة، النحو،الشعر،الشریف الرضی:الکلمات الرئیسیة
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المقدمة

ا

و صحبھ المنتجبین و من تبعھم بإحسان إلی یوم الدین و لعنة هللا علی أعدائھم أجمعین.الطاھرین 

فی العصور المختلفة من التاریخ التی برزت و تمیزت فی موضوعات خاصة فکان الشخصیات الالمعة

الکبیرةلھا دورھا و تأثیرھا فی آفاق األدب العربی و کانت إحدی ھذه الشخصیات 

بیة،آثاره القیمة العلمیة األدظھرتالذی ) الشخصیة العالمة الفاضلة الشریف الرضی۴٠۶-٣۵٩الثانی(

و ،ی اومکانتھ السامیة فی زمن شھدت 

و کان ھذا العصر فی عالقاتھ مع ملوکھ و خلفائھ و زعمائھ ،من أحداثھ کثیراً الشریف الرضیقدعاش

فی ثورتھ و حزنھ و ألمھ و قلقھفعاالً 

الصراعات 

.سیاسیة أن یزھر کنجم فی سماء األدب العربی ة اجتماعیة و مل مختلفعواوقد أعانتھالعباسی 

الذی تمیز بالتقویھذا الشاعرختیارنا ھذه الدراسة یرجع إلی السببین الرئیسین أوالً: ألجل شخصیةأما ا

و الورع و المنزلة الدینیة و اال

االعباسی إلی جانب

دراسة خالل 

یعکسانشعر فی أّی عصر الاألدب وألنَّ کل ؛أشعاره البالغیة و النحویة

.و بذلک نتعرف علی شخصیة کل شاعر و صفاتھجتماعیة و السیاسیة و غیرھا ذلک العصر من اال

تھّم األساتذة الکرام و الطالب األعزاء فی ھنا ،ینبغی أن أشیرإلی بعض القضایا و المسائل الھامة  التی

تعامل مع ھذه األُطروحة و ما ورد فیھا :ال

یتعلق بکلیات الدراسة و البحث حسب : الفصل األولخمسة فصولتحتوی ھذه الدراسة علی -١

ست سابقة الموضوع وکشفت عن ، وفی الفصل الثانی درمندرجة فی مسّودة التحقیق المطالب ال

یرتبط بالشریف الرضی ، حیاتھ و :ورسائل  مدروسة فی ھذا المجال و الفصل الثالثموضوعات 



ب

حول حیاة الشریف الرضی و لمحة من أغراضھ الشعریة :ینقسم إلی قسمین : القسم األولشعره و

یتعلق بشعر الشریف الرضی بصورة موجزة للتعّرف علی الشاعر و شخصیتھ :الھامة و القسم الثانی

النحویة و نایتناول دراسات:الرابعإطالة الکالم و الفصلعنشعره ، و حاولت أن أبتعد فی عصره و

ستفادة منھا فی الصرف و النحو و البالغة من االالبالغیة بحیث أّن الطالب یتمّکنون بعد دراسة موادّ 

ستنتاج من طرح البحث و التفسیر و اإلی:و فی الفصل الخامسإعراب األشعار و دراستھا البالغیة .

األطروحة .

.و دراسة بالغیةیُدرس کل بیت دراستین:دراسة نحویة و أحیاناً صرفیة،-٢

ه ،١٣٠٧أشعاره ،دیوانھ الذی طبع فی بیروت: مطبعة األدبیة ،سنة ستخراجأساس ا-٣

ٌ ،لذلک لیس باستطاعتنا -۴ دراسة إنَّ أشعار الشریف الرضی کثیرةٌ،و زمان کتابة الرسالة محدودة

.رثائیة درسناھاقصائد ،لذلک أخترنانّھ شاعر الرثاء ألثمنتخبنا مائتی بیت ،اولذلکجمیع أشعاره

یضّم کل بیت تشکیلھ و ضبطھ الکامل و الدقیق .-۵

ختصاریة بصورة و قد عرضنا عالئمھا االفی األُطروحة الکریمة الواردة یات لآلقد ذکرنا فھرس -۶

ستفدنا منھ عرضناه فی الرسائل بصورة ،و فی نھج البالغة أینما االقرآن الکریمفی (اآلیة: عدد اآلیة)

:(ن،ن:نھج البالغة ،الرسالة)و فی خطب :(ن،خ:نھج البالغة ،الخطبة) و فی األمثال و الحکم 

:(ن،ح:نھج البالغة ،الحکمت)

ارس بعد فھمھا و یطبقھاعلی بھا الدختصار الشدیدین  لیستعینباإلیجاز و االذکرنا الحقائق البالغیة -٧

لنصوص الشعریة األُخری فی دراساتھ البالغیة .ا

قد سعینا فی إعراب الکلمات و ھو محور األطروحة األساسی إلی ذکر أفضل اآلراء حول إعراب -٨

الکلمات إستعانة بالمصادر النحویة الھامة .

و غیرھا من األقسام التی األدب الفارسیقسم اللغة العربیة ،و قسم طالب تفیدإّن ھذه األُطروحة -٩

ھذه علی إنجازیدرس الطالب فیھا موادّ الصرف و النحو و البالغة .و فی نھایة المطاف أشکر هللا 

ُ قدّم شکری الجزیل إلی شریکة حیاتی التی وفّرت لی الظروف المالئمة إلنجاز ھذا ،األُطروحة و أ

و أرجو من األساتذة الکرام  أن یسامحونی علی ما قد یجدون من األخطاءالمطبعیة و غیر ،العمل 

و یدلّونی إلی طریق الصواب علّنی ،بھونی إلی ھذه األخطاء،و أرجو أن ینالمطبعیة فی ھذه األُطروحة 



ج

العربیة فإن أتجنبھا فی األعمال القادمة . إن شاء هللا وال غایة لی فیھا سوی خدمة العربیة و طالب 

و إّال، حسبی أنّنی حاولُت، و هللا من وراء القصد .ماطلبتُ ُوفِّقت فالخیر

من هللا التوفیق و علیھ التکالن 

)دمحم حسن امرایی( 
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للفصل اا  ألّو
 

 

 التحقيق لياتک

ننوي�ة والص�ور البالغي�ة البديع�ة ف�ی  فی هذه األُطروحة تعالج المسائل ومسئلة التحقيق :-۱ المباح�ث ال

و  ت��درسدسإلبداعات��ه الهني��ة ف�ش  ی���عارهم��ائتی بي��ت ش��عر منتخ��ب م��ن دي��وان الّس��يد الش��ريف الرض��ی و 

فی نهاية هذا المطاف فی إستطاعتهم أن يعّرفوا علی اإلبداعاته البالغية و ،القارئون و الطالب األعزاء 

ننوية   .ال

ننوية و البالغية لمائتی بيت شعر منتخب من ديوانفالشريفضالرضی  موضوع التحقيق : -۲ الدراسة ال

. 

النفوذ الف) النفوذ المکانی :الشريف الرضی فی أّی مکان کان يعيش . ب) سلطة و نفوذ الدراسة :  -۳

 الزمنی: الشريف الرضی فی أّی قرن کان يعيش .ج) النفوذ الموضوعی : العلوم البالغة و النحو .

دراساتی و بحوثی فی المکتبات الجامعية و المقاالت األدبية و  استناداً الیأهمية البحث و ضرورته : -۴

س سلشريف يجة بأّن مهما درلنتاألُطروحات الجامعية فی الجامعات المختلفة وصلت الی هذه ا غيرها منَ 

الرضی من النواحی و الجوانب المختلفة ، ولک�ّن المهتّم�ين بدراس�ته وقف�وا عن�د أدب�ه و أغ�راض أدب�ه و 

فعل حسن ا  ومحمبو علي�وی  :منهم ، ترجمة أشعاره و شرحها و لم يهتّموا بدراستها البالغية و النحوية
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...و به و الدکتور زکی مبارک  فی لبن�ان و غي�رهم فی کتابه :فالشريفضالرضی دراسة في عصره و  د

ف�ی جامع�ة  اما فی جامعات ايراَن ل�م يق�م  بدراس�ة الش�ريف الرض�ی علمي�اً و ادبي�اً اکث�ر م�ن خ�ارج ، و

سوا ولم يدر مَن الطالب، طهران قام الدکتور  � جرفی بترجمة و شرح  الف بيت من  بياته و غيرهم 

ف الطالب الجامعية علی إبداعاته الفنية و صوره البالغية و  يضا المباحث أشعاره بالغية و نحوية لتعرّ 

ننوية المست  ملة فیأأشعاره . عال

من جانب آخر ،إنّه شاعر شيعّی ملتزم محّب آلل البيت و له  مراثی مختلفة جميلة للحسين بن علی (ع) 

الش�راففيلرض�ی ب�ودلير « کتاب�ه:و غيرها من الموااففقلمذهبية. و ال يفوتنا ذک�ر ال�دکتور محف�وظ ف�ی 

إعتب�ر ال�دکتور محف�وظ کت�اب نه�ج البالغ�ة : » إّن خلود الشريف بخلود کتاب�ه نه�ج البالغ�ة » «العربف

القرآن الثانی و لو ال جهودفالشريف لفق�د األدب معظ�م   ق�وال عل�ی ب�ن اب�ی الطال�ب (ع(کم�ا فمعظدد�ق�م 

انا الشراففيلرض�ی إل�ی  أقوال قّس بن ساعدة األيّادی  و سحبان وائل .ألجل هذه الخدمة الکبيرة من ج

يعي ع�الی  ن�ؤدیالتشيع و اإلسالم يلزم و يفرض علّی و علی الطالب األعزاء أن  ح�ق ه�ذا الش�اعر الش�

ص�ار مجه�والً م�ن وراء غي�وم  ،الهمة ، وال يفوتنا بأّن هذا الشاعر م�ن أج�ل تش�يعه و والئ�ه آلل البي�ت 

 إنّه کما يقول إبن عنبه فی عمدة الطال�ب أح�د علم�اء عص�ره ق�رأ علي�ه التعصب من قبل المنتقدين  و إال

الء األفا ل .   ج

إّن غرضنا من هذه األُطروحة دراسة بالغية و نحوية لمائتی بي�ت م�ن  أغراض البحث و الدراسة : -۵

ننوية  ديوان الشريف الرضی بغية تعّرف علی هذا الشاعر و اإلبداعاته الفنية البالغية و اإلصطالحاته ال

م��ن خ��الل ديوان��ه  و نري��دددن نع��الج تص��اويره الخيالي��ة العذب��ة  ف�ش  ی���عاره م��ن التش��بيه و اإلس��تعارة و 

ب�ين الش�عراء م�ن مکانت�ه العلمي�ة األدبي�ة الس�امية   نيه�رالمجاز و الکناية وغيرها من  نواع الب�ديع ، و 

 فی العصر العباسی الثانی . السيّماالمعاصرين له 

س�تفادة فظ عليه�ا ف�ی المکتب�ات الجامعي�ة ال:إّن ه�ذه الدراس�ة يلي�ق ب�أن يح�ا إستعمال الدراسةموضع  -۶

�ي جامع�ات البل�د ب�أن يس�تعملوا حقائق�ه البالغي�ة  ننوي�ة بع�د الطالب و محبی اللغة العربية و  دابه�ا ف و ال

داد ه�ذه الدراس�ة لنصوص الشعرية األُخری فی دراساتهم البالغية  ونحن فی إعفهمها و يطبقونها علی ا

ننويةدالهام�ة ط�الب . إّن ه�ذه س�تفادة ال، مهم�ا ک�ان ف�ی مق�دوراتنا القد إستفدنا مندالمصادردالبالغية و ال

طالب األقسام األُخری کأدب الفارسی و غيرها من األقسام الّتی يدرس الطالب فيها موادّ  األطروحة تفيد

ننو والبالغة فی دراساتهم .  الصرف و ال

 األساسیحث : نوع الب -۷

 اسئلة البحث و الدراسة :  - 8
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م��ا ه��و م��دی ت��أثُر الش��ريف الرض��ی م��ن نص��وص نه��ج البالغ��ة و الق��رآن بالغي��ة أو نحوي��ة . ذل��ک -۱

 ؟».التناص«الظاهرة الّتی نّسماه يومياً ب

  .؟ستعماالً اع البيان و البديعداسکدددافتثر انتقال مفاهيمه األدبية من أّی أنوإّن الشريف الرضی ال-۲

 الشرألف الرضی من أّی مکاتب األدبية أقرب من حيث البالغة و النحو.؟-۳

ير فيأأشعاره .؟ من ما هو غرضفالشريفضالرضی -۴  العطف و التکرار الکث

 نظريات التحقيق:-۹

ّن الشريف الرضی  حظی بالقرآن و نهج البالغة کثيراً فی أبياته السيما فی أبياته الحکمية و الرثائية إ-۱

 بحيث يشير و يلمح إليهما لفظياً .

الّسيما من نوع إضافة المش�به  ستفاد من التشبيه البليغإّن الشريف الرضی النتقال مفاهيمه األدبية قد ا-۲

لمم��به  �اا الس��يما وم��ن الط» التش��خيص«و اإلس��تعارة الس��يما المکني��ة  ب��ه ال��ی ا ب��اق و الس��جع و الجن�

تقاقاال«  .» ش

 ؛بالجمال اللفظی و الت�أنُق ف�ی التعبي�ر و ه�ذا الموض�وع ف�ی أش�عاره مش�هودٌ الشريف الرضی قد إهتّم -۳

 .الّذی عاش فی بغدادمن شعراء بلمذهب بلمبمی کان  ألنّه 

نتقاش معانی و مفاهيمأأشعاره فی فاد من العطف و التکرير مراراً الستلعّل الشريف الرضی قد ا - ۴

 ذهن السامع و المخاطبين .

 الفصل الثانی
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سابقة مو وع 

 ال راسة
 

دراس��اتی المس��تفعلة ف�ی ه��ذا المج��ال خاص��ة ف�ی المکتب��ات الجامعي��ة و إنترن��ت و الجامع��ات  اس�تناداً ال��ی

س المهتّمين بدراسة مع ذلک  قد حقّق و در ،يدرس بعدُ  بأّن هذا الموضوع بهذه الکلية لم نَ يِّ المختلفة عُ 

اعر، و لک��ن وقف��وا عن��د عص��ره و حيات��ه و  غراض��ه آث��ار الش��عراء أعم��االً جميل��ة جيّ��دة ح��ول ه��ذا الش��

وانا الفنية و البالغي�ة و  الشعرية  و ترجمة و شرح  قسم من  بياته فی ديوانه و لم تعالج النواحی و الج

ننوي��ة کم��ا ألّ��ف ال��دکتور زک��ی مب��ارک ف��ی لبن��ان کتاب��اً قيم��اً ف��ی مج��ال حيات��ه وميّ��زات أدب��ه المس��ّمی  ،ال

الش��ريف «و ألّ��ف ال��دکتور حس��ن محم��ود اب��و علي��وی کتاب��اً مس��ّمی ب» عبقري��ة الش��راففيلرض��ی«ب

و غيره�ا م�ن الکت�ب القيم�ة الّت�ی ق�د کتب�ت ف�ی غي�ر مج�ال مطم�ح »ضالرضی دراسة في عصره و  دب�ه 

النظرفی البالد األخری .وأما فی إي�ران دّرس و حقّ�ق أح�د م�ن الط�الب ف�ی قس�م اللغ�ة العربي�ة و آدابه�ا 

» التصوير الفنّی فی شعر الشريف الرض�ی الّرث�ائی«ائی أطروحة المسّماة باسم بجامعة العالمال الطباطب

ننوي�ة ب�ل ترتبط بدراست تتعلق و تو لکن هذه الدراسة ما کان حت�وی عل�ی  دب�ه و شعاره البة  ةغية و ال

حياته و التعريف بفن الرثاء و أنواعه فی شعره و حظ�ه بالص�ور البالغي�ة ف�ی ه�ذه األطروح�ة أق�ّل م�ن 

 قليل .ال

باللغ�ة العربي�ة و  و أيضاً فی جامعة طهران قام ال�دکتور � جرف�ی بترجم�ة ال�ف بي�ت ش�عر م�ن ديوان�ه

شرح لغاته المبهمة الموجودة فيه و لم يقم بدراسة أشعاره من حيث البالغة و النحو ،کما إستمّرت أعظم 

�ي جامع�ة طه�ران ال�ف بي�ت ش�عرششس الدينی طالبة فی فرع اللغة العربية و آدابها بدرجة الدکتوراه   ،ف

دراس�ة ال�دکتور � جرف�ی باللغ�ة الفارس�يّة و ک�ررت ترجم�ة و ش�رح أبي�ات  مواص�لةَ  ديوان�ه،بع�ده م�ن 
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الشريف الرضی بصورة جيّدة  و إنّها ايضاً ل�م تق�م بدراس�ة أش�عاره نحوي�ةً ب�ل دّرس�ت ف�ی بع�ض أبيات�ه 

صيل و حظها م�ن الص�ور البالغي�ة ِحّط�ة بس�يطة دراسة بالغية بصورة موجزة عابرة ال علی سبيل التف

ب�ل ق�د ترجم�ت و ش�رحت اللغ�ات المبهم�ة ،  ألّن موض�وع دراس�تهالم يک�ن  بالغي�ة أو نحوي�ة ب�ل  ،جداً 

لشريفضالرضی .و انا إستفدت من هذين الشرحين عن  مواجهة اشعاراموضوع دراستها ترجمة و شرح 

لمماکل  فی سبيل تقوية أطروحتیف  .الصعوبات و ا

إلی أّن الشريف الرضی شاعر شيعّی  و کان محباً آلل البيت و فی سبيل هذا الحّب و التعص�ب و  عنايةً 

،و أيض�اً  ارک ص�ار مجه�والً بس�بب تش�يّعهالتعهد  قد ألقی في مأزق حرج و کما يقول الدکتور زکی مب

خرين، ث�شفالکش�ف ع�ن بسبب انّه صاحب نهج البالغة و صاحب الحجازيات الّذی يتميّز بسببهما عن اآل

البالغية و  انحوية معاً و قمت بتشريح صورهمعاصريه ، قمت بدراسةأأشعاره بالغية و منزلته من بين 

الّت��ی إس��تغرقت زمن��اً ط��ويالً و أيض��اً  ،إبداعات��ه الهني��ة الجميل��ة الموج��ودة ف�ش  ی���عاره بص��ورة مبس��وطة

 حوية الهامة .جمیع کلماته هی مائتی بيت شعردبمساندةدالمصادرالن أعربتُ 

ف�ی نهاي�ة اس�تناداً ال��ی وج�ود التش�بيهات الجميل��ة و التص�اوير الخيالي�ة البديع�ة ف��ی دي�وان ه�ذا الش��اعر و 

بدراسة أشعار هذا الشاعر أکثر ف�أکثر لتعّرف�ه أکث�ر عل�ی  و محبی اللغة القرآن أوصی الطالب األعزاء،

  .ألجل خدمته الی االسالم و التشيع  ،افٍ ليس بک هذا الشاعر الملتزشالبشرةي ،و مهما يدرس منأأشعار

 

 

الفلاثلا لص          

فالشريفبففيرعتلا



6 
 

         ضالرضی

 وشعره

 و لمحةٌ من أغراضه الّشعريةالرضي  حياة الشريفتعريف ب:ال -۳-۱

هو ابوالحسن �بن الحسين بن موس�ي ب�ن � ب�ن اب�راهيم ب�ن موس�ي ب�ن جعف�ر ب�ن � ب�ن عل�ي ب�ن «

نقيب الط�البين و ك�ان يلقّ�ب بالّرض�ي  ،بن علي بن ابيطالب عليهم السالمف،فالمعروف بالموسويالحسين 

أمه فاطمة بنت حسين بن أبي � الحسين األَط�روش ب�ن عل�ي ب�ن حس�ن ب�ن عل�ي ب�ن « و»  ۱ذا الحسين

و ه�ي ِإم�رأةٌ جليل�ة الق�در و ق�د أل�ف الش�يخ المفي�د (ره) كتاب�ه » (ع) ۲عمر بن االمام علي ب�ن اب�ي طال�ب

 أحكام النساء ِألنَّها أوصتها بها و يُنِشد الشريف في شأنها : 

 ۳لو كان مثلَِك كلُّ اّمٍ برةٍ                                                   َغني البَنُون ِبها َعن اآلباءِ 

ع�ّز «و ككنت والدته خالل فترة المطي�ع   و حك�م .» ٤سنه تسع و خمسين و ثالثمائةِ ككن مولده ببغداد «

نظم الّسيد الشريف الرضي الشعر و عمره عشر سنوات،  جاء محلّقاً في سماء الش�عر »  ۱الدولة البويهي

                                                           
رم ، يتيمة الدهر فيي ماانيأ أهي   2004ه  1425لبي ، أبو منصور ، ثعا -1

الدكتور مفيد مامد قميمة ، المجّلد الثالث ، بييرو  العصر ، شرح و تاقيق 

و البغدادي ، أبوبكر احميدبأ لليي اليبييب ،  155، دارالكتب العلميية ص 

تاريخ بغداد أو مدينة السالم ، الجزء الثاني ، دارالفكر للببالة و النشر 

و ابأ خلكان ، وفيا  األليان و أنبياء الزميان ، التاقييق  246و توزيع ص 

 414صادر ص  المجّلد الرابع ، بيرو  ، دارتور إحسان لباس ،الدك
ماميد ابوالفلي  ، شيرح الين ا البال ية ، 1965لبد الاميد بيأ أبيي ،  - 2

ابراهيم ، المجّلد  األول ، الببع الثياني ، بييرو  ، دار إحيياء التيرا  

 32العربي ص 
،ميع درانية و ، دييوان  -ه1307الاسينی ،الشريف مامد بأ أبيی أحميد ، -   3

 19ص1ضيافة بقلم الشيخ لبدالاسيأ الالی،بيرو :مببعة األدبية ج
 155ص  3يتيمة الدهر : ج  - 4
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نظم محرزاً قصب السبق و أَجاد في جميع أغراض الشعر العربي و هذا يدّل علي غزارة مادت�ه ، ك�ان ي�

الش�عراء ف�ي  ركب�ايعبّر الشريف الرض�ي أح�د . قصائده ِلمنحة نفسانية وقلّما تؤثر بها العوامل الخارجية 

األدب العربي حين كان البالد في عصره نهباً مقّسماً ب�ين ال�دّيلم و أَحف�اد بن�ي العب�اس و ه�و ب�ذل أقص�ي 

ول�ة ه جليل القدر عظيم المنزل�ة ف�ي دجهوده ف  هداية الثقافة وضالحضارة ال  طريقها الصحيح . ككن  بو

باا و دولة بني بويه  و كان من األجالِء مع هذا الوص�ف ك�ان ق�د ت�وفّر أس�باب النعم�ة و العل�م  ،بني الع

ق��بض  ه  ۳۹۹من��ذُ ص��غره و لك��نَّ ف��ي س��نه ش��ريف الرض��ي و الب��دَّ م��ن أَن ي��تعلّم أن��واع المع��ارف لل

ف�ارا و ك�ان م�ن بي� عضدالدولة البويهي علي بعض األشراف و سّجنهم نهم النقب�ي  ب�حم  و�د ف�ي قلع�ة ب

ه حت�ي أُف�ِرَج ع�ن وال�ده ف�ي عه�د ش�رف  ۳۷۶و عمه عبدهللا و بَقوا في السجن حت�ي س�نة  والدضرلاضض 

ر علي الرضي بحيث يعبّر  من خالله�ا ع�ن مش�اعر الح�زن و األس�ی و ت�دّل عل�ی ه�ذا الدولة . و هذا أثّ 

وغه كمك نبه التي تَدلُّ علي  ۳۶۹ي ثمانين بيتاً ِإثر سجن أبيه في سنة تلک القصائد الّتی نظمها الرضی ف

قول الثعالبي  بقليل«:ي  »۲ابتدد يقول الشعر عب   ن جاوز عشر سنين 

لفترة تدّل هذه القصيده علي إدراك الشريف الرضي عن جوانب الحياة و عما يجري في خاطره في تلك ا

 و مطلعها :

ماُن معانَدُ               و نَ  َصاِفي الَمعاِلي ونُ        ۳نَهُض باآلماِل و الَجدُّ قاِعدُ الزَّ

و  ِألنَّه ه�و ال�ذي س�جن أبي�ه س�بع س�نين ؛ه حين يموت عضدالدوله يفرحفالشريفضرلاضض ۲۷۳في سنة 

كو من المصائب ه فيش ۳۷۴فييسنة ہللہللصيدة ف  مدح الخليفة الطائع فينظم ق ، يخيّل إليه إنَّ الفرح قريبٌ 

 هذا مطلعها :،الحوادث التيييتي عليهم بقصيدة  و

 ٤و أسأُل عن غديرَك و الَمراحِ    أَغار َعلََي ثَراَك من الّرياحِ 

آلل�ي تمتل�ُي ب األيام التي بلغ نبوغ شعره ذروته و ينظم قصيدة في م�دح أَبي�ه و يَ�ذم أَع�داوه هككنت ف  هذ

 فص��ارت مش��هودٌ، ه الط��البيونالفخ��ر و الوص��ف و الم��دح و ف��ي ه��ذه القص��ائد الح��ق الس��ليب ال��ذي حرّم��

 هذا مطلعها :،آمالهم سراباً 

 نصراً بالَمعاِذرأخو الَجدِّ َال ُمستَ    بغير شفيعٍ نال عفَو الَمقاِدِر 

                                                                                                                                                                                     
م ، الكام  فيي التياريخ ، المجّليد السيابع ،  1966ه  1386إبأ أثير  -  1

 103بيرو  ، دار صادر للببالة و النشر ص 
  136ص3الدهر :جةيتيم - 2
  236ص1ديوان:ج - 3
 186ص1ج  ديوان: -4
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 ◌ِ ۱َسَراَي بأَعقَاِب الُجدود العَواِثر  وأعجُب ِفعالً ِمن قُعُودي َعلي العُلَي 

ؤل ف  احساسا ههييفذ ا المصائب و الصعوبات حياةفالشريف خمود التفا ته و لم الفترة من الزمس لم تسب

لمرممففياعر الفخر و الحماسة و القوة .  تبعد عن ا

مغل بممك رض�ي و ي�ر  حاس�يس اللة أبيه ، تلك المشكلة التي كانت عنصراً أساساً ف�ي تفجحال كونه  نه 

افعف عليياال ع ف  نظمأأشعاره الجميلة .د  بدا

ه و يطلق شرف الدولة البويهي سراح النقيب أبي أَحمد الموسوي و يع�ود ال�ي بغ�داد  ۳۷۶و تأتي سنة «

تب�دد مرحل�ة ،فت�رة بع�د ع�ودة وال�ده ال�ي بغ�داد ال هف�ي ه�ذ۲»مكّرماً و يردّ عليه شرف الدولة جمي�ع أمالك�ه

جديدة في حياته و ينظم عدد كبي�ر م�ن قص�ائده و يس�لك الرض�ي مس�لكاً متمي�زاً م�ع الب�ويهين بع�د وف�ات 

ِألَنَّه كان علي عالقات حسنة باألش�راف رغ�م أبي�ه و  ؛عضدالدولة و وصول ابنه شرف الدولة ال  بغداد

ده الي بغداد . بعد ِإقام�ة ه�ذه العالق�اِت الحس�نة بَ�دَأَ يجه�د الش�ريف لذالك مدحهفالشريفضرلاضض منذ ورو

الرضي أن يحصل علي رضا الخليفة العباسي و يمدحه إزاَء ما فعله من الفعل الجميل عندما أع�اد وال�ده 

 الي بغداد بقصيدة في ثمانين بيتاً و يبالغ في مدحه مبالغة ال ينتظر من ِرجٍل مثله :

 ۳في بُردَِة اِإلجالل و اِإلعظام    لنّبيَّ �اَ لما  رأَک َرأي ا

 »٤لم يقبل صلة من أحٍد و ال جائزة و كان يُرشح نفسه للخالفة«:كمك يقول حنا الفاخوري 

و مطالب بلرضييفي ه�ذه الفت�رة تجعل�ه «يطمئن الشريف الرضي بعد ذالك أَكثر فاكثر و يأنُس بالخليفة 

أيضاً يتّجه نحو ال�وزراء ليم�دحهم و يق�يم عالق�ات طيب�ة معه�م بع�د أن فع�ل مثي�ل ه�ذا م�ع الخليف�ة و م�ع 

ألمر ف  بغدا  لبهاء الدولة فيت ۳۸۰السلطان البويهي و تأتييسنة  وّجه نح�و األش�راف و يق�يم ه و يستقر ا

األسرة التي بلغت  وج مجدها السياس�ييزم�ن به�اء  تلکعالقات طيبة معهم ال سيما مع أسرةضرلاضض . 

. النظر في المظالم و ِإمارة الحج و اس�تخلف  ينالحسيني بن موسي نقابة الطالبي الدولة الذي قلّد أبا أحم 

 ع عليهم من دار الخالفال .و خل»  ٥ولديه المرتضض وضرلاضض علي النقابة .

                                                           
  343ص1ديوان :ج-1
م ، ألييان الشييعة ، حقّقي  و  1986 – 1406األمييأ ، السييد الماسيأ ،  - 2

 217ص  9أخرج  حسأ األميأ ، بيرو  : دار التعارف ، ج 
 775،ص2ديوان:ج- 3
،تاريخ األدب العربی،ترجم  لبدالمامييد تيتی،الببعية 1378الفاخوری ، حنا،-4

ه،المن ا فيی تياريخ 1374وفرزاد ،لبد الاسيأ ،493الرابعة،ط ران :طوس، ص 

 بااليجاز و اإلختصار 79األدب العربی،الببعة األولی ، ط ران :انتشارا  نيأ ص
و ط راني ، الشيخ ت يا بيزر، ، اليريعية اليي  155،ص3يتيمة الدهر : ج - 5

و الميدني   372تصانيف الشيعة  ، المجلد التانع ، بيرو  : داراألضيواء ،ص 
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و اخت�ار » ۱و نه�بدداردالخالف�ة  ہللالدولة علييالخليف�ة الط�ائع  ه . قبض بهاء ۳۸۱في سنة «ما لبث  ن 

الشريف الرضي سياسة الَصمت في هذا الشأن ِألنَّ بهاء الدولة صاحب الكرم و الفض�ل عل�ي الرض�ي و 

ٍمطلعها:ةٍ أسرته و لّكنه رثّي الطائع ِللله وفاًء له في قصيد  وهذا

 ۲أَال تُري ِمنه بَديال      لَهِفي َعلي ماٍض قََضي      

ألي��ام ث�م أص��بحت عالق��ات الش��ريف الرض��ي م��ع الخليف��ة الجدي�دة الق��ادر ب��اہلل و تي��رة مح��دودة عل��ي ّم��ر ا

 :وفخر الرضی فی هذه القصيدة ظاهرٌ فيمدحه الرضي بقصيدةٍ علي سبيل المفاخرِة ،

 ۳وضوُء الَمجِد ِمن هذا الِضياءِ    بهاُء الُملِك ِمن هذا البهاِء 

ِألنَّ ؛ ل�ةه ينقطع عالقة الشريف من الخالفة العباسية و ال يبق�ي ل�ه نص�يٌر س�وي به�اء الدو ۳۸۱في عام 

 :حهليفة بقصيدةٍبعد أن أبدع فی مدالخليفة العباسية سيَقبل مدحه بالسُخرية، عندئٍذ يهدد الخ

ق   والناُس إما شاخٌص ُمتعجٌب   ِمّما يري أو ناظٌر متشّوِ

 ورأوا َعليَك َمهابَةً فَتَفَرقُوا   مالوا ِإليَك َمحبَّةً فَتََجَمعُوا 

قُ    َعطفاً اميَر الُمؤمنيَن فإنَّنا   ِفي دَوحة العَلياِء ال نَتَفَرَّ

 عاِلي ُمعِرقُ أَبداً ِكالنَا ِفي المَ    ما بَينَنا يوَم الِفَخار تفاُوٌت 

قُ    إال الِخالفةَ َميََّزتَك فإنَّني   ٤أَنا عاطٌل ِمنها و أنَت ُمَطوَّ

 ٥.هذه القصيدة من أجمل القصائد الّتی تدّل علی عظم نفس و شاعرية  الشريف الرضی

يغضب الخليفة من هذه القصيدة بعد وصولها الوشاة إليه ويداوم الي سوء معاملته مع األَشراف و يعزل  

أبفالشريف عن النقابة و صرف ولديه المرتضض وضرلاضض عن النقاب�ة و ق�  ج�اء ف�ي ال�وافي بالوفي�ات 

                                                                                                                                                                                     
م ، انوار الربييع فيي  1968 –ه  1388لسيد للي صدر الديأ بأ معصوم ، ، ا

أنواع البديع ، حقّق  و تيرجم لشيعرا   شياكر هيادي شياكر الجيزء األول ، 

 بالتصرف و التلييص 41الببعة االولي ، النجف األشرف :مببعة النعمان ،ص
 صاربااليجاز و اإلخت 637الكام  في التاريخ ، المجلد الثامأ ص  - 1
 664،ص2ديوان:ج- 2
 8،ص1:جديوان- 3
 543،ص2:جديوان - 4
م ، تاريخ تداب اللغية العربيية  2005 –ه  1427 – 1425زيدان ، جرجي ،  - 5

 :راجع ا يونف الشيخ مامد البقالي ، المجّلد الثياني ،  بييرو  ، لبنيان،

 دارالفكر للببالة و النشر و التوزيع 
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�  ال�رغم  ن�ف ال»«إن الرضي لما ِإختتم البيت األخير ق�ال ق�ادر ب�اہلل « ف�ی ه�ذه الفت�رة م�ن  ۱»ش�ريفعل

و يرثيها بقصيدةٍ و هي من أجمل قصائد الرثاء  ئب عليضرلاضض فيفجع بموت والدته تزدالمصادداالزمن 

 :في األَدب العربي

 و أقوُل لَو ذََهَب الَمقاُل ِبداِئی   بِكيِك لو نَقََع الغَليَل بُكاِئیأَ 

بِر الَجميِل َعزاِئی   و أَعُوذُ ِبالَصبِر الَجميِل تَعَِزيَّاً   لَو كاَن ِبالصَّ

 آَوي الي أُكُروَمِتي و َحياِئی   َطوراً تُكاِثُرِني الدُُموعُ و تارةً 

 ۲وَستَّرتُها ُمتََجِمالً ِبِرداِئی   َكم عبَرةٍ َموهتُها و َحياِئی

ف�ي  وفي هذه القصيدة  بديفالشريف الرض�ي ص�فاتها المحم�ودة و يفخ�ر بنس�به و نس�ب آبائ�ه الط�البيين 

ر ع�ن اء بقص�ائد تُعبّ�السنة نفسها يفجع الشريف الرضي بموت عدد م�ن أص�دقائه فيرث�ي ه�والء األَص�دق

 مشاعر الحزن و األَس�ي و الزه�د بالحي�اة و يزده�ر و يلم�ع ف�ي ه�ذه المرحل�ة م�ن حي�اة الرض�ي غ�رض

ی إسحاق شرشهرهثثثاا رثائه ألبويمتازفالشريفضالرضی ببرائته في الرثاء وله عدة .«الرثاء ف  شعره 

 مطلعها: ،هذاابی بقصيدةصال

 ۳أرأيَت َکيَف َخبَا ِضياُء الناِدی                            أرأيَت َمن َحَملُوا َعلی األعوادِ 

ك�ان اب�وه نقي�ب بألش�راف «جديٌر بالذكر أن نشير الي إغتراب كعنصر أساس�ي ِلرث�اء ف�ي حي�اة الرض�ي 

الطالبيين فصارت ِإليه النقابة و أبوه َحيٌّ و تولي معه�ا ِإم�ارة الَح�ّج و المظ�الم ؛ و ه�و أول ط�البّيِ ُجِع�ل 

لعّل هذا األمر أدي الي حسادة و نمامةالحساد في حيات�ه و بالت�الي أَدی إغت�راب ف�ي حي�اة  ٤» ليه السوادع

 الرضي ، الي َحد يشكو نفسه من حياته و يقوُل :

ماِن َغريُب    وماِلَي طوَل الدَّهِر أَمِشي كأنَِّني  ٥ِلفَضِلي ِفي هذا الزَّ

                                                           
ه رياض العلماء و حياض الفليالء  1401أفندي األَصب اني ، الميرزا لبدهللا ، - 1

و  85، تاقيق السّيد أحمد الاسيني ، المجّلد اليامس مببعة الييام ، قيم ص 

م ، أدب البف أو شيعراء الاسييأ ميأ القيرن  1988 –ه  1409شبّر ، جواد ، 

لببعة االوليي ، بييرو  ، األول حتي القرن الرابع لشر ، المجلد الثاني ، ا

 دارالمرتلي
 18ص1:جديوان - 2
و ديييوان  285ص  2جرجييي زيييدان ، تيياريخ تداب اللغيية العربييية ، ج  -  3

 294،ص1ج
م ، المجاني الاديث  ، الجلد الثاليث ،  1986أفرام الِستاني ، فؤاد ،  - 4

 177الببعة الثالثة ، بيرو  ، لبنان : دار المشرق، ص 
 158،ص1ديوان:ج - 5
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دِة و ائ��ه حت��ي ال يبق��يييقربائ��ه ب��ال نص��يب ف��ي ه��ذه الحس��ارتبط بأقربت��ه��ذه الحس��ادة ف��ي بع��ض األح��ايين 

 الشريف الرضي فی بعض أشعاره يشير الي هذا الِحقد و الكراهية بينه و بين أخيه :

 ۱و بَينَنا نََسٌب قُراٌب     و أَخٍ ُحِرَمت الُودَّ ِمنهُ 

ست و أربعمائة و دفن ف   تُُوفِّي الشريف الرضي يوم األَحد السادس من المحرم سنة«في نهاية المطاِف 

عندما مات الشريف الرضي َرثَّاهُ كثي�ٌر  ۲»ِإحدي ضواحي الكرخ (الكاظمية اليوم) داره بمسجد األنباريين

 أّول شاعر رثّاه كان اخوه السيد المرتضي الذي نظم مرثية الفراق بهذا المطلع :من الشعراء و لكنَّ 

 ۳َو َودَدُت لَو ذََهبَت َعليَّ ِبرأِسي    يا لَلِرجال ِلفُجعَِة َجذَمت يَِدي

 شعر الشريف الرضيالتعريف ب -۳-۲

ما فيها  ِإنَّ شعر الشريف الرضي هو المرآة التي تنعكس عليها كل مالمح حياته فتنكشف لنا بوضوح كل

ه من  جوانب و تفصيالت ، هو الذي يُعطينا صورة صادقة لسّمات شخصيته من ناحي�ٍة و س�ّمات عص�ر

م كثي�ر ناحية أخري بحيُث يصلح الكثير من أشعاره أن يكون من الوسائل القيم�ة الت�ي تع�ين عل�ي فه�من 

 مح  نداث هذا العصر .

ه�و ش�اعٌر  ٤»كان شعره تغنيّاً بحبّه و آالمه و نشيداً من أنا شيدالفخروالعزة «يقول الباخرزي عن شعره 

ش�عره م�ن ين�ابيع وجدان�ه و ل�م يتخ�ذه وس�يلةً  شيعٌي مشبوب العاطف�ة يق�ول الش�عر إرض�اًء لنفس�ه و ينب�ع

 .لم يقبل صلة من أحد و ال جائزة وردّ صلة أبيه ٥»الذي لم يكن للتكنب«للكسب 

قول ثعالبي ككن فييق�ريش م�ن يجالقدد�ي�ول اال « :و ايضاً إبن محفوظ يقول عنه» ٦انه  شعر القريش « :ي

الشريف الرضي شاعٌر مقتدٌر و فقيهٌ ع�الٌم و  ۷»رلضضأن شعره قليٌل فأّما مجيدٌ مكثٌر فليَس اال الشريف ا

ِألنَّه الي جانب االستدالالت العلمية و الفقهية كان يستفيد من سالح الش�عر لبي�ان  ؛لذلك لُِقَب بشاعر الفقيه

أغراضه و مقاصده و لذالك ُحساده في ايام عم�ره القص�ير ل�م يس�تطع أن يمنع�وا م�ن ازده�اره العلمي�ة و 
                                                           

 96،ص1ديوان:ج - 1
م ، تاريخ األدب العربي ، المجّليد الثاليث ، الببيع  1979لمر ، فروخ ، - 2

 59السابع ، بيرو  ، لبنان : دارالعلم للمالييأ ،ص 
ديوان الشريف المرتلي ، شرح  مامد التيونجي  - 1997الشريف المرتلي ،  - 3

 13، ص ، المجّلد الثاني ، بيرو  :دارالجلي  
، دمية القصر ، المجْد االول ، كويت : دار  1985الباخرزي ، ابوالاسأ ،  - 4

 293العروبة للنشر و توزيع ص 
م ، تاريخ األدب العربي ، الجليد الثاليث ، الببيع  1979فروخ ، لمر ،  - 5

 59السابع ، بيرو  ، لبنان : دارالعلم للمالييأ ص 
 155ص  3يتيمة الدهر : ج  - 6
 246ص  2اريخ بغداد: ج ت - 7
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ديوان اشعاره كالدُّر يَلمع فوق آثاره . ِإنَّ الشريف الرضي قد ت�أثر  ،تأليفاته القيمة و الثمينة مناإلدبية و 

من و يري و يعتقد إنَّه سبب فشله و ل�ذالك  اُص�يَب بخيبَ�ة  في اشعاره بالمتنبي ال سيما في شكاواه من الزَّ

سعي في تأليف وتشکيل دولة عربية کما أنَّ أمله و هو في هذا الصعيد شبيهٌ باستاده المبتني ِألنَّ المبتني ي

و الشريف الرضي ايضاً يفكر بالخالف�ة ولك�ن ك�ال هم�ا اُص�يبا   ةٌ نزعة القومية العربية فی شعره ممهود

 ۱بخيِة األمِل . 

الحامة و ال يعمدها كمك يقول الدكتور زك  مبارك نانية « هو شاعر  ه ه  هذه ال سدددقفتطيع  ن أجزم بأن

اده المبتني ِألّن المبتني كان يقصد الي الحكمة قص�داً و يتعم�دها و ه�و متكل�ٌف أم�ا الرض�ي أشعر من أُست

تتس�افص�نفكانت الحكم�ة تس�بق ال�ي خ�اطره م�ن ف�يض الس�جية و الطب�ع فيرس�لها عف�واً ب�ال ت  ۲»ع و ال ا

ت  يخرجها م�ن قل�ب حيات�ه ممل�وءة ب�الحوادث  ةديوانه مشحوٌن بآللي الحكم بط�ابع و حكمت�ه مطب�وعٌ ،ال

ِألنَّه كان مولف نهج البالغه و واض�ٌح بأن�ه ال يك�ن محروم�اً م�ن بح�ر علوم�ه ، حي�ث ي�تكلم م�ن  ؛الديني

ة ف  هذه الدنيا :  الغدر و عدم الوفاء و الصعوب

هابُ     فَأولُّنا الِعناُء إذا َطلَعنا   ۳إلي الدُّنيا َو آِخُرنا الذِّ

ل�يس ه�ذا الت�أثر  ٤ أصُف ِمن داٍر أولُّها ِعن�اٌء و آِخُره�ا فَن�اءٌ هذا المضمون هكذا :ما  يبيّناالمام علي (ع) 

من نهج البالغه فحسب بل إنَّه يتأثر بالقرآن ِألنَّه كان مفسر القرآن و يعرف معارفه الالمتناهي�ة و ل�ذالك 

بج�ٍد كه�ذا البي�ت ف�ي  المتلق�ینري ف  بعض االحيان يختلط مواعظه بكالم الح�ق ، حت�ي ي�وثر ف�ي نف�س 

 نه :ديوا

هِ   ٥َو ُربَّ نَِعيٍم قَد َشِقينا ِبِطيِبهِ    فَُربَّ شقاٍء قَد نَِعمنا بُُمّرِ

 هذا البيت من الشريف الرضي بكّل سهولة يتبادر الي أذهان القارئين هذه اآلية :

علَ��ُم َو أَن��تُم ال َعَس��ي أن تكَره��و َش��يئاً َو ه��و َخي��ٌر لَكُ��م َو َعَس��ي أن تُِحبُّ��وا َش��يئاً َو ه��و َش��ٌر لَكُ��م و هللاُ يَ «

 » ٦تَعلَُمونَ 

                                                           
م تياريخ األدب العربيي ، لصير اليدول و االميارا   2007ضيف ، شيوقي ،  - 1

 372دارالمعارف :ص المجّلد اليامس ، قاهرة ،،
م ، لبقرييية الشييريف الرضييي ، الببعيية  1988 –ه  1408مبييارز زكييي ،  - 2

 24دارالجي  ص  :الثانية ، بيرو  
 101ص1:جديوان - 3
 82ن ، خ   - 4
 106ص1ديوان:ج -   5
  (216)بقرة:- 6
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 قص�ائده و لَِلي�ة ف�ي الكثي�ر م�نإن الشريف الرضي شاعٌر مقتدٌر طموٌح ، شغل قصائده عن المقدمات الطَّ 

 ة الت�ييل�مستعاض عن ذلك بالحديث عن فلسفته ف�ي الحي�اة و الم�وت و األص�دقاء وذم ال�دنيا ، تل�ك السُّ�نا

نواا و استاذه المبتنييين  ر من سُّنتهم في قوله  ينسخاهايستطع ابو  :كلياً و المبتني َسخَّ

 ۱تيّممُ  شعراً  قالَ  فصيحٍ  لَّ كُ أَ     مدَّ قَ المُ  فالنسيبُ  مدحٌ  إذا كانَ 

قد إختص الشريف الرضي قسٌم أخر من ديوان�ه ب�الفخر و فخريات�ه ق�د ج�اءت ف�ي أثناءقص�ائده أو بش�كل 

الرض�ي ف�ي أّي ن�وعٍ ك�ان تّس�وده روح الفخ�ر و ش�عر الش�ري  «عل�ی أّی ح�ال فی ديوانه،قصائد منفكة 

عزة النفس و الشكوي من الّزمان و الشيب ،قلما تجد له قصيدة في مدح كانت او رثاء او ف�ي غيره�ا اال 

  ۲»رايت روح الفخر تَرشَّح فيها

و أزع�ج  فيرس�ل قص�ائده ال�يهم حت�ييقل�ق ،هو ككن ينشد قصائده امام الملوك و لكن بالنسبة ال  الوزراء

ييل�و هذا يدل ع ِألنَّ الوشاة همّسوا في أذنه بأن الشريف يتكبر عليك و يتعالي . ؛منه صديقه بهاء الدوله

 مكانته الساميّة في فخر بنسبه و آبائه العظام الذي ورث عنهم األخالق العالية .

ه ال يالمعالي و لم يتكأ عليه لغ�رضدالم�دح إن شعر الشريف الرضي كان سبباً في إنطفاء حرارة  طموح

ه ال  هذا االإنَّما إنقاذ إليه لضرور،أو الثناء ننو تحقيق طموحه و غايات�ه و إال ة الفارضة التييحملت تجاه 

 . ۳فهو أحد علماء عصره قرأ عليه أجالء األَفاضل

نالن�ظ مدائح��ه ف�ي وزراء العباس��ي يق�برب خمس��ين قص�يدة و لبه�اء الدول�� ِألَنَّ ل��ه  ؛ة فيه�ا ح��ظٌ أوف�ركم�ا 

عالقة ودّية صدّاقه بالشريف و قد إختص اربع و ثالثين قصيدة له ، ِألنَّه أَعاد إليه مناصبه الهامة ، منها 

بالرض�ي ذي  وف األج�ّل نقابة الطالبيين و النظر في امور المساجد ، و امارة الح�ج . و لقّب�ه بالش�ري «:

 »٤الحسبين

علي�ه الس�واد ، ك�ان متعمق�اً ف�ي عل�وم الق�رآن ، متبح�راً ف�ي عل�م الك�الم و اللغ�ة و هو  ول طالبي جعل «

نن��و ، ش��عره ق��ديم األس��لوب و ق��د  لب��ت عل��ييش��عره الحمام��ة و الفخ��ر و ب��رع ف��ييالرث��اء و الغ��زل  ال

                                                           
م،ديوان،راجع  و ف رن  د يونف الشيخ 2009-ه 1430المتنبي ،ابو الببيب، - 1

 202لبنان: دار الکتاب العربی ص-مامد بقالی، بيرو 
 177ص  3مجاني الاديثة : ج  - 2
و  491الفاخوری ،حنا،تاريخ األدب العربی ، ترجم  لبد الماميد ايتيی ص  - 3

الاسني ، أحمدبأ للي بأ الاسيأ المعيروف بيابأ لنبي  ، لميدة الباليب ، 

 232بيرو  : دار مكتبة الاياة ، ص 
ص  15ج بی تا، إبأ الجوزي ، ابو فرج ، المنتظم ، بيرو  ، دارالجي  ،  - 4

 41ص  1و أنوار الربيع في أنواع البديع ج  89
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لوب يمتاز شعره بأنَّه مطبوعٌ بطابع البالغة و البداوة و عذوبة األلفاظ التي تأخذ بمجامع الق «و۱»العفيف

. مّما امتاز الشريف الرضي إنَّه ك�ان منزه�اً م�ن ك�ل م�ا يتعاط�اه الش�عراء م�ن الع�زل الف�احش و الهج�اء 

المقذع و ليس هو من الذين يتلّون بمدح تارةً و ب�ذم ت�ارةً أخ�ري ، يك�اد ش�عره يخل�و م�ن الهج�اء ، و ف�ي 

ة  ي�ر فاحش�ة ت�ذوب عذوب�ة و الغزل كانت قصائده خالية من الفجورو المجون و قدّم قصائد غزلية عفيف

 ۲».قد إنعكس غزله خاصةً الحجازات حياته ملتزمة التي عاشها الشريف الرضي علي شعره 

 منها : 

 و لَم أَدِر أنَّ الَشوَق ِللبُعِد و ِللقُربِ    كنُت أظن الشوق ِللبُعد وحدهُ 

 ۳ي قَلِبيكأنَّك ِمن َعيِني نَقَلَت إل   َخالِمنك قَلِبي و إمتأل ِمنك خاِطِري

الش��عر ال ي��تّم اال بُمق��دمات ُمخيَّل��ة و وزن ذي إيق��اع متناس��ب ليك��ون أس��رع ت��أثيراً ف��ي «يق��ول إب��ن ن��ينا 

اها  ٤»النُفُ�وس �يما ف�ي نظم�ه قص�يدة س�مَّ  ـِ ب��يوج�د ف�ي الش�عر الش�ريف نماذج�ا رائع�ة لك��الم إب�ن س�ينا ال ّسِ

 : يكفي،داللة عل  ما قال لو ِمنها بيٌت واحدٌ لِ » العَصماء«

 ٥اليوَم أنَّ القلَب مرعاكِ  نّكِ هلي    ظبية البان ترعييفي خمائلهيا 

وة ف  عي�ون النس�اء « :زكي مبارك عن  بيات هذه القصيدة يقول  لحة عر ف  هذه األبتاي  ن ا يرينا الشا

أمتع من الحالوة في عيون الظباء ؛ ذلك ِألنَّها تتمتع بص�فة اإلفص�اح فع�ين الظبي�ة تروع�ك ، و لكنَّه�ا ال 

 ٦»و تُفضي إليك في لحظة بألف حديثتحدُّث ،أما العين المرأة فتروعك 

 

 

                                                           
و طبيبيان ، نيد حميد ،  60-59ص  3فروخ ، لمر ، تاريخ األدب العربي ج  - 1

، المجالي مأ المجاني الاديثة ، الببع األول ، ط ران ، مع د العلوم  1387

 88االنسانية و الدرانا  الثقافية ص 
ش،الشريف الرضی ،الببعة 1366ه 1408األمينی، الدکتور الشيخ مامد هادی ، -2

  ختصار،بااليجاز و اال38-44األولی،ط ران:مؤنسة ن ا البال ة ،ص
  138ص1ديوان :ج - 3
م ، المجموع أو الاكمة العروضية ، تاقيق مامد نيليم  1969إبأ نينا ،  - 4

 20نالم ،بی جا، ص 
  107ص2ديوان:ج - 5
 139ص  2لبقرية الشريف الرضي ج  - 6




