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ّ ال
 حياتو وتأثيزىا في شعزه،شزيف الزّ ضي
Orhan OĞUZ*
Emad Abdelbaky ALY**
الملخص
، كما تؤثر األسرة كالبيئة فيو، كذلك يؤثر ُب تكوين شخصيتو،الطبيعي
حياة اإلنساف من كالدتو حىت موتو ذبرم ُب مضمارىا
ٌ
 فإذا أردان أف، كبذلك التأثًن تتش ٌكل عواطف اإلنساف كآراؤه كأدبو،أيضا
كألساتذتو كللمستول التٌعليمي الذم تل ٌقاه أتثًنمها البالغ ن
 حيث إهنم ألٌفوا كتبا،شخصا بكل مواصفاتو علينا أف نعرؼ حياتو؛ كاألدابء كالشعراء كال يكتٌاب ليسوا بعيدين عن ىذا التأثًن
نعرؼ
ن
ً
.عرا بسبب ىذا التأثًن
كقالوا ش ن
،جيدا ُب طفولتو
تعليما ن
ٌ كىكذا أيٌب ىذا البحث الذم يتكلٌم عن
 كقد تل ٌقى ن،الرضي الذم كلد ُب بغداد كعاش كتوُب فيها
ٌ الشريف

 حفظ الشريف الرضي القرآف كىو ُب العاشرة من، ككالدتو التأثًن البالغ ُب دراستو األكىل- أبو أمحد احلسٌن بن موسى- ككاف لوالده
. كبدأ إنشاد الشعر ُب السن نفسها،عمره
 كما كاف من الشخصيات االعتبارية ذات، كىو شلثل الشعر العذرم،الشعراء ُب العصر العباسي الثاين
ٌ الرضي من أىم
ٌ يػي ىع ُّد
ٌ الشريف
.الرضي كنسبو كنشأتو كىيئتو االجتماعية أتثًن مهم على تكوين ثقافتو األدبية
ٌ  ككاف حلياة الشريف،ادلناصب الرفيعة ُب اجملتمع
 الثقافة، البيئة، التعليم، الشخصية، األدب،الرضي
َّ  الشريف، القصيدة:الكلمات املفتاحية
EŞ-ŞERÎF ER-RADÎ, HAYATI VE ŞİİRİNE ETKİSİ
Öz
Ġnsan hayatı doğumundan ölümüne kadar doğal çevresi içinde geçer. Ve bu çevre
onun kiĢiliğinin oluĢmasında etkili olur. Aynı zamanda ailesi, çevresi de etkilidir.
Hocalarının ve eğitiminin üzerinde önemli bir etki vardır. Bu etki ile insanın
duyguları görüĢleri edebiyatı oluĢur. Eğer bir kiĢiyi bütün yönleri ile bilmek
iĢitiyorsak hayatını bilmemiz gerekir. Edebiyatçılar, Ģairler ve yazarlar da bu
tesirden uzak değildir. Bu tesirin etkisi ile kitap yazmıĢ, Ģiir söylemiĢlerdir.
ġerîf Radî Bağdatta doğmuĢ, orada yaĢamıĢ ve yine Bağdat‟ta vefat etmiĢtir.
Küçük yaĢtan itibaren iyi bir eğitim almıĢtır. Ġlk eğitiminde babası Ebu Ahmed elHuseyn b. Musâ ile annesi Ümmü Ahmed Fatıma b. el-Huseyn‟in büyük etkisi
vardır. eĢ-ġerîf er-Radî on yaĢında Kur‟ân-ı Kerîm‟i ezberlemiĢtir. Yine on
yaĢındayken Ģiir söylemeye baĢlamıĢtır.
eĢ-ġerif er-Radi Abbasî döneminin önemli Ģairlerinden sayılır. O uzri Ģiirin de
temsilcisidir. Aynı zamanda toplumda yüksek bir konuma sahiptir. eĢ-ġerif erRadi‟nin hayatı, soyu, yetiĢmesi ve toplumsal konumu edebi kültürünün
oluĢmasında çok önemli bir etkisi vardır.
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Anahtar Sözcükler: ġiir, Ģerîf, edebiyat, Ģahsiyet, eğitim, çevre
EŞ-ŞERÎF ER-RADÎ, HIS LIFE AND THE EFFECT OF HIS POETRY
Abstract
The human life flows in its natural environment from birth to death. This
environment has an effect consisting of personality. At the same time family and
their social surroundings are effective. Teachers have an important influence an
education. Human‟s feeling, vision and literature consist with this influence. If we
want to recognize a person with all aspects, we need to know his life.
The literary men, poets and writers aren‟t for away this influence. They write the
books and poets under this influence.
ġerîf Radî, he was born in Baghdad and lived there and he died in Baghdad again.
He received a good education from a young age. Her father Ebu Ahmed elHuseyn b. Musâ and her mother Ümmü Ahmed Fatıma b. el-Huseyn have an
impact on the first training. When ġerîf Radî was ten years old memorized the
Holy Quran. When he was ten years old began to sing poems again.
ġerif Radi is accepted as a big poet in Abbasied period. He is also representative
of poem “Uzri”. At the same time he has an important position in society. ġerif
Radi‟s life, lineage, upbringing and his social position have great effect an
consisting of his literary culture.
Keywords: poem, honor, literature, personality, education, environment.
الــتــقــذيـــم
أتثرا إجيابينا أك سلبينا ،كهبذا التأثًن تتمحور شخصيتو كتتش ٌكل ،كبناء على ذلك خيتار اإلنساف طريقو كخيتار
كل إنساف يتأثٌر حبياتو ن
ٌ
كآاثرا إجيابية ،كلذلك فإف فهم شعر
سلبية
ا
آاثر
لفاهتم
ؤ
كم
أشعارىم
ُب
فنجد
األمر،
ىذا
عن
بعيدين
ا
و
ليس
ا
أيض
اء
ر
الشع
ك
مهنتو،
ن
ن
ن
الشاعر احلقيقي يتطلب معرفة حياتو الشخصية.

الرضي كأتثًنىا ُب شعره؛ حيث ذكران معلومات سلتصرة عن حياتو،
كمن خالؿ ىذا احملور بى ى
ػحثنا ُب ىذا ادلقاؿ عن حياة الشريف ٌ
أيضا أىم فرتة من فرتات حياتو كال ي كاف ذلا التأثًن البالغ ُب شعرهٍ ،ب حاكلنا أف نرب العالقة بٌن حياتو كشعره.
كما ذكران ن
ؼ كثًن من الناس
الرضي ىو كاتب كشاعر اشتهر ُب العصر العباسي الثاين (232ػ334 -847/ػ ،)946 /كقد ىعىر ى
ٌ
الشريف ٌ
الشريف الرضي على أنو مؤلف كتاب هنج البالغة الذم مجع فيو كالـ أمًن ادلؤمنٌن اإلماـ علي -هنع هللا يضر -من اخلطب كاحلكم كغًنىا.
كلكن الشريف الرضي كاف شاعرا مشهورا أيضا ،كلو كظائف كمناصب مهمة كنقيب الطالب كأمًن احلج ،أما شعر الشريف الرضي
فهي مرآة تعكس شخصيتو ال ي تش ٌكلت نتيجة أتثًنات حياتو.

1

كمفسر ،ألٌف مؤلفات ُب سلتلف العلوـ ،لكن اجملاؿ ال يتٌسع ُب
كالشريف ٌ
شاعرا فحسب ،كلكنو أديب ككاتب كفقيو ٌ
الرضي ليس ن
الرضي ،لذلك سنكتفي ابحلديث عن شعره فحسب.
تلك ادلقالة للحديث عن مجيع أعماؿ الشريف ٌ
الرضي؛ كاحلجازايت ىي "قصائد كمقطعات يرد فيها أمساء مواضع
كقد كثٌفنا حبثنا عن الفخر كاحلجازايت ُب شعر الشريف ٌ
2
للرضي أسبابو العديدة لالىتماـ هبذا ادلوضوع ،مثل نسبو
ابحلجاز"  ،كقد اىتم الشعراء القدماء عامة دبوضوع الفخر ،كما كاف ٌ
الرضي؛ كيعد ىو ادلمثل ذلذا ادلنهج من الشعر.
كحياتو ككالديو إىل آخره ،كأما احلجازايت فهي من ادلوضوعات ادلميٌزة ُب شعر ٌ
1
2

فؤاد سزكٌن .اتريخ الرتاث العريب ،اجمللد  ،2اجلزء 4ػ ،2جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية ،إدارة الثقافة كالنشر ،1991 ،ص .190
قاسم سلتارم ػ راضيو سادات مًنصفي ،حملة مع الشريف الرضي كغزلو ،آفاؽ احلضارة االسالمية ،العدد  ،25ربيع كصيف 1389ق ،ص.29 :
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ال ّ
الرضي ،حياته وتأثيرها في شعره
شريف ّ

كقد ظهر خالؿ ىذا البحث أتثًن حياة الرضي على شعره ،كنسبو كنشأتو ،كدكر كالديو كمنصبو كأخالقو إىل آخر ذلك من عوامل
التأثًن األخرل.
الرضي كما فيها من جوانب كتفصيالت ،كشعره ىو الذم يعطينا صورة
كمن خالؿ البحث يظهر لنا بشكل كاضح حياة الشريف ٌ
3
الرضي سنذكر حملة
صادقة لسمات شخصيتو من انحية ،كمسات عصره كبيئتو كثقافتو من انحية أخرل .كقبل أف نذكر شعر الشريف ٌ
عن حياتو.
حياة الشزيف الزضي
اسمو
دمحم بن الطاىر ،أبو أمحد احلسٌن بن موسى أىبو ا ٍحلس ًن الٍعلى ًو ُّ ً 4
َّكلىًة
م  ،كليٌقب عدة ألقاب منها الرضي كقد لىقَّبىوي بػى ىهاءي الد ٍ
ي ىى ى
أمًن البويهيٌن ُب العراؽ ًاب َّلر ًض ًٌي 5كمن ألقابو الشريف الرضي ادلوسوم النتهاء نسبو إىل موسى الكاظم 6،كمنها احلسيين كالبغدادم
نسبة إىل مولده 7،كلكنو مشهور بلقب الرضي.
مولذه
10
9
8
لكن ذكر الثعاليب
كلد الشريف الرضي ُب عاـ  359ق ،كىناؾ ركاايت أبنو كلد ُب عاـ ( )967/356أك ( )972/ 361ك َّ
كاخلطيب البغدادم أنو كلد ُب سنة( 359ق) 11،ككانت كالدتو ُب بغداد 12خالؿ فرتة ادلطيع هلل ( )914/301كحكم عز الدكلة
13
البويهي()946/334

كاف للنسب الشريف أثره ُب تكوين شخصية الرضي..كأتتيو القرشية الصرحية من رسوؿ هللا عن طريق ابنتو فاطمة ،كىذا ما ترؾ فيو
نفسا فاخرة طبعت أدبو دبيسم خاص ،كُب سنة 406ق 1016 /ـ توُب الشريف الرضي كىو ُب أكج الشباب ،بعد أف أصيب
14
دبرض مفاجئ.

3
4

5

6

7
8

9
10

زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة ،التحقيق حسن األمٌن ،دار التعارؼ للمطبوعات ،بًنكت.222/9 ،1983 ،
العكرم،
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن ،البداية كالنهاية ،التحقيق علي شًنم ،بًنكت ،4/12 ،1988 ،عبد احلي بن أمحد بن دمحم بن العماد ى
شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ،التحقيق زلمود األرانؤكط ،بًنكت 271/11 ،1986 ،؛ عبد ادللك بن دمحم بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب ،يتيمة
الدىر ُب زلاسن أىل العصر ،التحقيق مفيد دمحم قمحية ،بًنكت ،لبناف.155/3 ،1983 ،
أبو الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزم ،كتاب ادلنتظم ،حيدراابد1358 ،ق279/7 ،؛ ابن كثًن ،البداية كالنهاية 4/12 ،؛ مشس الدين دمحم بن أمحد بن
عثماف الذىيب ،سًن أعالـ النبالء ،بًنكت285/17 ،1983 ،؛ دمحم إبراىيم خليفة الشوشرتم ػ دمحم حسن امرايي ،الراثء ُب شعر الشريف الرضي ،فصلية
إضاءات نقدية ،السنة  ،۳العدد  ، 10صيف حزيراف  ،2013ص.92 :
أبو العباس مشس الدين أمحد بن دمحم بن إبراىيم بن أيب بكر بن خلكاف ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،التحقيق إحساف عباس ،بًنكت،1971 ،
.414/4
الذىيب سًن أعالـ النبالء.285/17 ،
أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد ب ن مهدم اخلطيب البغدادم ،اتريخ بغداد كذيولو (ربقيق :مصطفى عبد القادر عطا) ،بًنكت1417 ،ق ،
243/2؛ ابن اجلوزم ،كتاب ادلنتظم279/7؛ دمحم ابقر ادلوسوم اخلوانسارم االصبهاين ،ركضات اجلنات ُب أحواؿ العلماء كالسادات ،بًنكت1991 ،؛
297/6؛ زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة.216/9 ،
ابن العماد ،شذرات الذىب.46/5 ،
حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضى دراسة ُب عصره كأدبو ،لبناف – بًنكت ،د.ت ،ص.20 :

 11دمحم ىادم األميين ،الشريف الرضي ،طهراف1408 ،ق ،ص.15 :
 12الثعاليب ،يتيمة الدىر155/3 ،؛ اخلطيب البغدادم ،اتريخ بغداد.243 /2 ،

 13دمحم إبراىيم خليفة الشوشرتم ػ دمحم حسن امرايي ،الراثء ُب شعر الشريف الرضي ،ص.93 :
 14ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ص.7-6 :
381

Orhan OĞUZ -Emad Abdelbaky ALY

نشأتو
كشب ُب أحضاف أسرة
نشأ الشريف الرضي أكال ربت محاية أبيو ،كترعرع ُب بيت الزعامة كالرائسة كالفضيلة كادلعرفة كالعلم كاألدبٌ ،
عريقة 15،ككاف كالده جليل القدر عظيم ادلنزلة ُب دكلة بين العباس كدكلة بين بويو ككاف من األجالء ،كهبذا توفٌرت للشريف أسباب
العلم ،ككاف ال بد لو من أف يتعلم أنواع ادلعارؼ منذ صغره 16لذلك أخذ العلم منذ طفولتو .كمتيٌز بعلم الفقو كالفرائض 17،كقد تعلٌم
القرآف الكرمي كىو صغًن السن ،كما تعلٌم الشريف الرضي القرآف الكرمي من أيب إسحاؽ الطربم الفقيو ادلالكي 18،كتل ٌقن العلوـ العربية
من أيب الفتح عثماف ابن جين ()1002/392؛ الذم يع ٌد من أئمة اللغة العربية ُب ىذا العصر ،كابن السًناُب النحوم 19.كىو طفل
21
مل يبلغ عمره عشر سنٌن 20كأما الفق و كاحلديث كالتفسًن كالكالـ فقد أخذ الرضي ىذه العلوـ من أيب عبد هللا بن دمحم بن النعماف
أساسا ُب التخلٌق فلم يعهد عنو حب ادللذات أك أنو جالس أرابب اللهو ،أك أنو
متاما ،كاعتربىا ن
"كحافظ الشريف على تعاليم دينو ن
22
أقبل على شرب اخلمر كإف كصفها فبناء على طلب".
متميزا ُب عصره .كقد أخفت ادلكانة العلمية ألخيو ادلرتضى شيئنا من مكانتو العلمية ،كما
كاف الشريف الرضي ن
كفقيها ن
ابرعا ُب العلم ن
الرضي أعلم
الرضي لكاف ادلرتضى أشعر الناس ،كلوال ادلرتضى لكاف ٌ
أخفت مكانتو الشعرية شيئنا من مكانة أخيو لذلك قيل" :لوال ٌ
23
الرضي الشعر كعمره عشر سنوات.
الناس ".كقد نظم الشريف ٌ

24

أبوه
25

امسو أبو أمحد احلسٌن بن موسى .كقد استلم أبوه منصب نقابة الطالبيٌن ،كهبذا ادلنصب كاف يدير أمور الناس الذين أيتوف من
أيضا مع ىذه الوظيفة إمارة احلج 26.ككاف جليل القدر عظيم الشأف كمنزلتو عند هباء الدكلة
أصل علي بن أيب طالب هنع هللا يضرٌ ،
كتوىل ن
29.
28
كتوىل ما ىو من علو الشأف كادلكانة ُب عصره كسفًن اخللفاء كادللوؾ كاألمراء ُب أمور الدكلة
ُب أرفع ادلنازؿ.
ٌ

27

ضد الدكلة اثين ملوؾ بين بويو اعتقلو بقلعة فارس ُب عاـ ( )979/369كصادر أمالكو ،كال توجد أية تصرحيات عن سبب
كلكن ىع ي
30
و
الرضي حينئذ عشر سنوات،
اعتقالو ،كما بقي أبوه ُب ىذه القلعة سبع سنوات من عاـ  369إىل  ، 376ككاف يع ٍمر الشريف ٌ

 15دمحم ىادم األميين ،الشريف الرضي ،ص.15 :

 16دمحم إبراىيم خليفة الشوشرتم ػ دمحم حسن امرايي ،الراثء ُب شعر الشريف الرضي ،ص.93 :
 17أمحد حسن الزايت ،اتريخ األدب العريب ،القاىرة ،د.ت ،ص.285 :
18
19

الشريف الرضي ،اجملازات النبوية (التحقيق طو دمحم الزم) ،القاىرة ،1968 ،ص.7 :
صالح الدين خليل الصفدم ،كتاب الواُب ابلوفيات ،كيسباف375/2 ،1974 ،؛ زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة.217/9 ،

 20ابن خلكاف ،كفيات األعياف.416/4 ،
21زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة.217/9 ،

 22قاسم سلتارم ػ راضيو سادات مًنصفي ،حملة مع الشريف الرضي كغزلو ،ص.32 :
 23زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة221/9 ،؛ دمحم ىادم األميين ،الشريف الرضي ،ص.40 :
24

أبو دمحم عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليماف اليافعي ،مرآة اجلناف كعربة اليقظاف ُب معرفة ما يعترب من حوادث الزماف ،بًنكت – لبناف،
15/3 ،1997؛ ابن العماد ،شذرات الذىب 43/5 ،؛ الثعاليب ،يتيمة الدىر.155/3 ،؛ االصبهاين ،ركضات اجلنات191/6 ،؛ ابن العماد، ،
شذرات الذىب43/5 ،؛ جوجي زيداف ،اتريخ آداب اللغة العربية260/2 ،؛ ابن خلكاف ،كفيات األعياف.414/4 ،

 25قاسم سلتارم ػ راضيو سادات مًنصفي ،حملة مع الشريف الرضي كغزلو ،ص.29 :
 26ابن خلكاف ،كفيات األعياف415/4 ،؛ زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة.216/9 ،

 27هباء الدكلة بن عضد الدكلة بن ركن الدكلة أيب علي احلسن بن بويو :السلطاف أبو نصر ،من ملوؾ الدكلة البويهية ،توىل ضلو سنة380ق ،كمات أبرجاف.
انظر األعالـ ،قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كادلستعربٌن كادلستشرقٌن ،خًن الدين الزركلي ،دار العلم للماليٌن ،بًنكت ،ط،1980 ،5
.75/ 2
 28دمحم ىادم األميين ،الشريف الرضي ،ص.17 :

 29زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة216/9 ،؛ دمحم ىادم األميين ،الشريف الرضي ،ص.19 :
 30زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة216/9 ،
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الرضي فرتة اعتقاؿ كالده ربت رعاية أمو ال ي دفعتو بدكرىا إىل الشيخ دمحم بن دمحم بن النعماف مع أخيو ادلرتضى لتعلم
كعاش الشريف ٌ
الفقو.
توىل احلكم شرؼ الدكلة كلكنو مل يفرج عن أبيو ،كأبقاه ُب السجن فرتة حكمو 4
ضد الدكلة ُب سنة (ٌ )982/372
بعد كفاة ىع ي
31
الرضي ،كظل متأثرا هبا
سنوات حىت أطلق سراحو ُب عاـ ( ، )986/376كىذه احلادثة من احلوادث ال ي كانت يربزف الشريف ٌ
طواؿ حياتو.
أمو
امسها أـ أمحد فاطمة بنت احلسٌن بن أيب دمحم احلسن األطركش بن علي بن احلسن يب علي بن عمر بن اإلماـ علي بن أيب طالب
هنع هللا يضر ،32كيعود نسبها إىل حفيد النٌيب ملسو هيلع هللا ىلص احلسٌن بن علي رضي هللا عنهما ،33كقد كانت أمو عادلة فاضلة كلدت كنشأت ُب بيت
34
معركؼ ابلعلم كاألدب كالسياسة.
خصوصا بعد اعتقاؿ كالدمها كبعثت هبما إىل أماكن
الرضي عناية اتمة
ن
اعتنت بتعليم كلديها كتربيتهما ،الشريف ادلرتضى كالشريف ٌ
35
التعليم السائدة ُب ىذا العصر ببغداد.
36
و
شديدا،
الرضي
حينئذ ُب  21من عمره ،كحزف عليها حزنان ن
ماتت كالدتو ُب شهر ذم احلجة سنة ( )995/385ككاف الشريف ٌ
37
كراثىا بسبب كفاهتا بقصيدتو الطولية ال ي ذكر فيها فضائل أمو كأعماذلا الصاحلة ،كتتكوف ىذة القصيدة من مثانية ك ستٌن بيتنا.

استهلها الشريف الرضي بقولو:

ً 38
ً ً
يل 39بي ىكائًي
أىبٍكيك لى ٍو نػى ىق ىع الٍغىل ي

اؿ بً ىدائًي
ب الٍ ىم ىق ي
ىكأىقي ي
وؿ لى ٍو ىذ ىى ى

لص ًٍرب ا ٍجلى ًم ًيل تىػ ىعًٌزناي
ىعوذي ًاب َّ
ىكأ ي

لص ًٍرب ا ٍجلى ًم ًيل ىعىزائًي
لى ٍو ىكا ىف ًاب َّ

ً
وع ،ىك ىات ىرنة
طى ٍونرا تي ىكاثيرين ال ٌد يم ي

40

ً
كم ي ىك ىحيىائي.
أكر ى
آكم إىل ي

كىنا يقوؿ الشاعر  :أماه لو علمت أف البكاء يخي ٌفف من أدلي كحزين كييسكن لوع ي دلا توقفت عنو ،كلو علمت أف عزائي براثئك
أعزم نفسي بو لعلو يخيفف بعض آالمي كينسين أحزاين.
حبزين الكالـ دلا خبلت بذلك ادلقاؿ ،إال أنين ألوذ ابلصرب اجلميلٌ ،

 31زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة217/9 ،
 32دمحم ىادم األميين ،الشريف الرضي ،ص.19 :
 33زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة.216/9 ،
 34دمحم ىادم األميين ،الشريف الرضي ،ص.20 :
 35دمحم ىادم األميين ،الشريف الرضي ،ص.21 :

 36دمحم ىادم األميين ،الشريف الرضي ،ص.22 :
 37دمحم ىادم األميين ،الشريف الرضي ،مطبعة مششاد ،طهراف1408 ،ق ص.22 :
استىػ ىقَّر .أبو احلسٌن أمحد بن فارس بن زكرايء القزكيين الرازم ،معجم مقاييس اللغة ،التحقيق عبد السالـ دمحم ىاركف ،دار الفكر.471/5 ،1979 ،
ٍ 38
عها يغلىل ،ىكيى ىو الغىليل أىيٍضا .أبو بكر دمحم بن احلسن بن دريد األزدم ،مجهرة اللغة ،التحقيق :رمزم منًن بعلبكي ،بًنكت،
مج
ك
احلزف،
ك
طش
ٍع
ل
ا
ارة
ر
ح
ة:
ل
الغ
 39يٌ
ىى ى
ى

.962/2 ،1987
 40ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ص.27 :
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وفاتو
الرضي  6زلرـ (ُ )406ب بغداد 41،كدفن أكال ُب بيتو دبدينة كرخٍ 42ب نيًقل إىل كربالء  43ليي ٍدفىن ابلقرب من مرقد
توُب الشريف ٌ
44
جده احلسٌن هنع هللا يضر.
شخصية الشاعز األدبية وأىم مؤلفاتو
كاف الشريف الرضي كاسع األفق يكتب ُب سلتلف اجملاالت؛ ُب النحو كالبالغة كالفقو كالتفسًن كالتوحيد ،فهو عامل كفقيو ديين،
45
الرضي كاف عفي نفا شريف النفس ،عايل اذلمة مل يقبل
كشاعر كأديب كلغوم ،كقد ذكر ابن أيب احلديد(ت ٦٥٦:هـ) أف الشريف ٌ
من أحد صلة كال جائزة ،حىت من أبيو ..كقد ابتدأ ينظم الشعر كىو ابن عشر سنٌن ،46كما قاؿ عنو الثعاليب 47إنو ًمن "أبدع أبناء
الزماف ،كأصلب سادة العراؽ ،يتحلى مع زلتده الشريف ،كمفخره ادلنيف ،أبدب ظاىر كفضل ابىر ،كحظ من مجيع احملاسن كافرٍ ،ب
ىو أشعر الطالبيٌن ،من مضى منهم كمن غرب ،على كثرة شعرائهم ادلفلقٌن ،48كاجلماين كابن طباطبا كابن الناصر كغًنىم ،كلو قلت
49
الرضي ابدلوسوعية ُب التأليف ،كلو مؤلفات عدة؛ أشار ىو نفسو إىل
إنو أشعر قريش مل أبعد عن الصدؽ" كقد اتٌسم الشريف ٌ
بعضها ُب كتابو تلخيص البياف ُب رلازات القرآف عندما قاؿ :كقد كنت أكردت ُب كتايب الكبًن ادلوسوـ (حقائق التأكيل متشابو
كثًنا من ىذا اجلنس ،50كقد ألٌف رلموعة من الكتب ُب سلتلف اجملاالت؛ منها علوـ القرآف كالفقو كاألدب كالشعر،
التنزيل) طرفنا ن
كما مجع خطب اإلماـ علي بن أيب طالب – هنع هللا يضرُ -ب كتاب (هنج البالغة) ،كشلا ألٌفو ُب علوـ القرآف كالفقو (حقائق التأكيل ُب
متشابو التنزيل) ،ك(تلخيص البياف عن رلازات القرآف) ك(تعليق خالؼ الفقهاء) ،كشلا ألٌفو ُب األدب كالشعر (اجليد من شعر أيب
متاـ) ،ك (احلسن من شعر احلسٌن) ك(سلتار شعر أيب إسحاؽ) ،إضافة إىل ديواف شعره الذم تكلٌم فيو عن عدة موضوعات كأغراض
الرضي كتابو (هنج البالغة) .51
شعرية ،كمن أشهر مؤلفات الشريف ٌ
مذىب الشزيف الزّ ضى وتأثيزه في شعزه
ديتاز شعر الشريف الرضي بطبعو البالغي ،كىو من أئمة الفقو كاألدب كالبالغة ،كقد تغلب على شعره بعض من الفخر
كاحلماسة ،كما كثر التعبًن عن احلكمة بٌن أشعاره ادلختلفة ،كقد شهد لو العلماء كاألدابء قددينا كحديثنا بذلك ،كىذا انتج عن ذباربو
العديدة كخربتو ُب احلياة ،كذلك علمو الغزير كثقافتو الواسعة ،قاؿ ابن أيب احلديد عن الشريف الرضي :كاف –رمحو هللا -عادلا أديبنا
ن
 41اخلطيب البغدادم ،اتريخ بغداد243/2 ،؛ اليافعي ،مرآة اجلناف 15/3 ،؛ عمر رضا كحالة ،معجم ادلؤلفٌن تراجم مصنفي الكتب العربية ،بًنكت ،د.ت،
42
43

44
45

261/2؛ الشريف الرضي ،اجملازات النبوية ،ص47 :؛ االصبهاين،ركضات اجلنات197/6 ،؛ زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة.216/9 ،
الشريف الرضي ،اجملازات النبوية ،ص7 :؛ عمر رضا كحالة ،معجم ادلؤلفٌن.261/2 ،
كربالء :ىو ادلوضع الذم قتل فيو احلسٌن بن علي-مهنع هللا يضرُ -ب طرؼ الربية عند الكوفة .انظر معجم البلداف ،للشيخ اإلماـ شهاب الدين أيب عبد هللا
ايقوت بن عبد هللا احلموم الركمي البغدادم ،دار صادر ،بًنكت445/ 4 ،1977 ،
زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة216/9 ،؛ حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.25 :
ىو عز الدين أبو حامد عبد احلميد بن ىبة هللا بن دمحم بن حسٌن بن أيب احلديد ادلدائين ..كانت كالدتو ابدلدائن يوـ السبت مستهل ذم احلجة سنة

586ق ،كتوُب ُب بغداد سنة  655ق ،انظر كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،أليب العباس مشس الدين أمحد بن دمحم بن أيب بكر بن خلكاف- 391/5 ،
.392
46

الرضي ،تلخيص البياف ُب رلازات القرآف ،التحقيق :علي زلمود مقلد ،ص .18-17
الشريف ٌ

 47أبو منصور عبد ادللك بن دمحم بن امساعيل الثعاليب النيسابورم  ..كلد ُب نيسابور عاـ  350للهجرة كإليها مني ،ككاف أكؿ حياتو ٌفراء خيي جلود الثعالب
فنسب إىل صناعتو ،كمن ٍب انتقل من حوؾ الفراء إىل حوؾ الكلم ،فاشتغل ابللغة كاألدب كالتا ريخ فنبغ كاشتهر .انظر الثعاليب ،يتيمة الدىر ُب زلاسن أىل
العصر ،التحقيق مفيد دمحم قميحة..3/1 ،
48
ً
ً
َّاعر :أتى دبا يػي ٍعجب ُب ًش ٍع ًره ،فهو يم ٍفلق .كُ-ب األمر :كاف بو حاذقنا .انظر ،ادلعجم الوسي  ،رلمع اللغة العربية ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة،
أىفٍػلى ىق الش ي
ص.12
 49الثعاليب ،يتيمة الدىر ُب زلاسن أىل العصر ،التحقيق مفيد دمحم قميحة.155/3 ،
50
51

الرضي ،تلخيص البياف ُب رلازات القرآف ،التحقيق علي زلمود مقلد ،ص .26
الشريف ٌ

أيضا إىل اإلماـ علي بن أيب طالب هنع هللا يضر.
نسب ن
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قادرا على القريض ،متصرفنا ُب فنونو ،إف قصد الرقة ُب النسيب أتى ابلعجب العجاب،
كشاعرا مفل نقا ،فصيح النظم ،ضخم األلفاظ ،ن
ن
كإف أراد الفخامة كجزالة األلفاظ ُب ادلدح أتى دبا ال يشق فيو غباره ،كإف قصد ادلراثي جاء ساب نقا ،كالشعراء متقطع أنفاسها على
52
كتفرد
الرضي ُب بيئة مليئة نبو نغا ن
كعلما كشاعرية ،لذلك فقد أبدع الكثًن من القصائد ُب سلتلف الفنوفٌ ،
أثره كقد عاش الشريف ٌ
بذكر تواريخ كثًن من القصائد ،كىو ما ساعد ُب معرفة كفهم احلوادث التارخيية كادلناسبات ال ي عاصرتو ،فقد كاف لؤلحداث من
حولو صداىا على شعره ،كاضلداره من نسل آؿ بيت رسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -جعلتو ينظم الشعر ُب الفخر ،كعالقتو ابخللفاء كادللوؾ جعلتو
ينظم الشعر ُب ادلدح كالراثء كالشعر السياسي ،كأخالقو كحبو للناس جعلتو ينظم الشعر ُب اإلخوانيات ،كحبو كرقٌتو جعلتو ينظم
الرضي
الشعر ُب الغزؿ ،كنشأتو االجتماعية كأخالقو كاف ذلما التأثًن الديين ُب مجيع أبيات شعره ،كمن الفنوف ال ي نظم فيها الشريف ٌ
صلد:
الفخر
حاضرا ُب عصران.
دكرا مهما ُب اجملتمع كما زاؿ دكره
شعر الفخر لو أمهية عند العرب دلا لو من مكانة ُب اجملتمع ،كقد لعب ن
ن

53

الفخر ىو نوع من الشعر الذم يف خر فيو الشاعر بنفسو كبقبيلتو كإىل آخر ذلك ،كللفخر عدة أسباب منها الشجاعة كالكرـ كالعفة،
كالشعر كالبالغة ،كيكوف الفخر ابألجداد كمكانة الشاعر ُب قومو كصلد كل ىذه األسباب ُب شعر الرضي 54،كالفخر حاكم على
55
دائما كأنو بطل خيوض ادلغامرات.
شعر الرضي ،لذلك ديكن أف نرل فخره ُب احلماسة كادلرثية كالغزؿ ،كىو يقدـ نفسو ن
الرضي ،كذلك لعدة أسباب؛ أكال انتسابو لعائلة أرستقراطية،56كدلنزلة عائلتو ُب اجملتمع،
كيغلب شعر الفخر خاصة عند الشريف ٌ
57
كلشجاعتو ككفائو.
علي رضي هللا عنهما 58فهو يفخر بنسبو
كبسبب انتهاء نسبو من أبيو إلی اإلماـ موسی الکاظم كمن أمو إلی اإلماـ احلسٌن بن ٌ
59
فعاؿ مهم ُب فخره ،كيتحدث ُب شعره عن صلاحاهتم كبطوالهتم كآالمهم ؛ فآلالـ أجداده مكانة خاصة
كآابئو كأجداده ،فلنسبو أثر ٌ
ربز ُب نفسو دخوؿ أبيو السجن كىو
ُب نفسو؛ ألف احلسن كاحلسٌن رضي هللا عنهما قد قيتال ،على أف من األشياء ال ي كانت ٌ
60
صغًن.
كاف الرضي معجبنا أببيو ،كيتكلم عن شليزاتو عند ادللوؾ كاخللفاء ،كيفخر أبعمالو كخصالو كشجاعتو ،ك يفخر أببيو كأبنو صاحب
ادلكاف العايل بٌن ادللوؾ كاألمراء.

الرضي كرـ أبيو ُب ىذا البيت بقولو:
كقد مدح ٌ
ىما ىخلى ىع ال ٌد ٍىير ىعنٍوي ىسابً ىعةن،

ضى ًم ىن اللَّبى ًد
ىكاللٌٍي ي
ث ال يػيٍنػتى ى

الس ىماءي ٍأصلي ىم ىها
لى ٍو ٍأمطىىرتٍوي ٌ

للس ىم ًاء قى ًدم
ًعِّزا لىػىما قى ى
اؿ ٌ

 52الثعاليب ،يتيمة الدىر.156-155/3 ،
 53جواد علي ،ادلفصل َب اتريخ العرب قبل اإلسالـ ،بًنكت148/17 ،2001 ،
54حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.455 :

 55حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.456 :
 56األى ًرستيقراطية :حكومة أك طبقة تيػمثٌل األقليٌة ادلمتازة ،انظر ،ادلعجم الوسي  ،رلمع اللغة العربية ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة ،ص.12
57زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة.222/9 ،
 58دمحم إبراىيم خليفة الشوشرتم ػ دمحم حسن امرايي ،الراثء ُب شعر الشريف الرضي ،ص.93 :
59حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.461 :
60حنا الفاخورم ،اجلامع ُب اتريخ األدب العريب ،ص.835 :
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ف ىع ٍن ىمنىا ًزلًًو
الىيى ٍسأ يىؿ الضٍَّي ي

ً 61

ىكىمٍن ًز،يؿ الٍبى ٍد ًر ىغٍيػير يم ٍفتىػ ىقد

أحدا إىل السؤاؿ عن منزلو أك مكانو.
كمعىن ىذا البيت :أف أابه مشهور ابلكرـ كيعرؼ منزلو كقدره القاصي كالداين ،كذلذا ال حيتاج ن
كألف نسب أمو يعود إىل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،فنجد أف ىذا أعظم شيئ فخرا عنده 62.فيصف آابء أمو أبهنم (ينابيع من النعماء)ُ ،ب قولو:
َّ ً
ت
ي
ين تىػ ىف َّجىر ٍ
آابؤؾ الغيُّر الذ ى

هبًًم يػنىابً ً
َّع ىم ًاء
يع م ىن النػ ٍ
ٍى ه

ً ً
داع إىل
للح ٌق ٍأك و
م ٍن ىانص ور ى

سب ًل اذل ىدل أك ىك ً
اش ً
ف الغى ٌم ًاء
يي ي

نػىزليوا بعرعرةً َّ ً ً
العلىى
السنىاـ م ىن ي
ى ى ٍ ىى

األمطى ًاء.
ىك ىعلىوا ىعلى األثػٍبى ً
اج ىك ٍ

63

كلفخره أبىل البيت كبنسبو الذم يعود للنيب ملسو هيلع هللا ىلص مكاف جليل ُب شعره ،64فالشريف الرضي عندما يفخر بنسبو يذكر خاصة النيب
65
ملسو هيلع هللا ىلص كعلي هنع هللا يضر.
أىخ ٍذان علىي ًهم ابلنٌيب كفى ً
اط وم
ى ى ٍ ٌى

ً
و
قع ًد
ط ى
الع ال ىػمساعي من ىمقاـ ىكىم ى

كطيلٍنىا ً
أمحى ود ىكىك ًصيٌ ًو
بسٍبطى ٍي ٍ
ى

ًرقىاب الورل من مت ًهمٌن كم ً
نجد
ي ى ىي
ى ىى

ىو غايىةي فخركًم
ىك يح ٍزنان ىعتي نقا ،ىك ى

اس ًم ب ًن ً
نت ال ىق ً
بػمولً ًد بً ً
زلمد
ىٍ

يب يٍبَّ ىج ّّد ىخلًي ىفةه
فى ىج ّّد نىً ّّ

ىمحى يد.
فى ىما بػى ٍع ىد ىج ًٌدينىا ىعلً ّّي ىكأ ٍ

66

كُب ىذا البيت يفخر بنفسو ،كأبنو حفيد للنيب ملسو هيلع هللا ىلص قائال:
ركـ ًم ٍن ىذكائً ً
ب غالًب،
نػى ىماين في ه
ى

ً
لى ىم ٌدا
كل طى ٍود يع َّ
يػى يم ٌدك ىف يب ُب ٌ

ً
ىين اًبٍ ين ىخ ًًٍن الٍ ىوىرل أ نىاب
لىئ ٍن ىج ىح يدكا أًٌ

فىػلى ٍن ىٍجي ىح يدكا إًًٌين اًبٍ ين ىخ ًًٍن الٍ ىوىرل ىجدِّا

67

كمعىن ىذا البيت :ألف أنكركا أنين ابن خًن الورل كىو ابن الشريف الرضي ،الديكن أف ينكركا أنين حفيد صاحب خًن الورل كىو
النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
أيضا علي هنع هللا يضر ،كيفتخر أبنو حفيده فيقوؿ:
ك يذكر ن
 61ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ص.286 :

 62حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.463 :
 63ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ص.30 :

 64حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.463 :
 65حنا الفاخورم ،اجلامع ُب اتريخ األدب العريب ،بًنكت ػ ػ لبناف ،1986 ،ص835 :؛ حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.463 :
 66ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ص.336. :
 67ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ص.336. :
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م
ىم ٍن أىبيوهي أًىيب ،ىكىم ٍوالىهي ىم ٍوالى ى

68
يد الٍ ىق ً
ص ُّي.
ض ىام ًين الٍبىعً ي
إً ىذا ى

ف ًع ٍرقًي بًعًٍرقً ًو ىسيًٌ يد الن ً
َّاس
لى َّ

ىً
مج نيعا يزلى َّم هد ىك ىعلًي

69

مهما عندم ،فمن لو أب مثل أيب ،كمن مواله كموالم.
يقوؿ الشاعر ُب ىذا البيت إذا ظلمين العبيد كمل يعطوين حقي فهذا ليس ن
الرضي مسركر أبف سيد الناس دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -كعلي -هنع هللا يضر -من أجداده.
فالشريف ٌ
تويل اخلالفة ،كشجعو عليها أبو إسحاؽ الصايب،
الرضي أبعمالو كأخالقو كدبوقع أبيو ُب اجملتمع ،كقد أراد الشريف الرضي ٌ
يفتخر ٌ
71
70
كلكنو مل ينل ىذا اذلدؼ ،على أنو انؿ منصب النقابة كإمارة احلج ُب سنة مثاف كمثانٌن كثالمثائة للهجرة كأبوه حي  ،ككاف أبوه
72
الرضي ىذين ادلنصبٌن ح ي آخر عمره ،كبعد
الرضي .كقد توىل ٌ
يدير ىاتٌن الوظيفتٌن ،لكنو استقاؿ من منصبو كًب تعيٌن الشريف ٌ
73
كفاتو يع ٌٌن أخوه الشريف ادلرتضي على كل ىذه ادلناصب.
الرضي دبنصب أبيو كمكانتو ُب اجملتمع ُب ىذا البيت ،فيقوؿ:
كيفخر ٌ
يػغىطٌي على أكض ً
اح ىها بًغيبىا ًرهً
ى ٍ ى
ي

نوب األك ً
كيػخرج س ٍه نال من ج ً
اع ًر
ي
ىى يي ى
ى

إًذىا ذى ىكيركهي لًلٍ ًخالىفىًة ىملٍ تىػىزٍؿ

و ً
ً
اب الٍ ىمنىابً ًر.
تىطىلَّ يع م ٍن ىش ٍوؽ إًلىٍيو ًرقى ي

74

كيقصد ُب ىذا البيت أبف الناس تطالب أابه أبف يكوف خليفة للمسلمٌن ،كيؤكد أبف أابه يستحق ىذا ادلنصب كأف ادلنابر تنتظره
بشوؽ.
كربمل ىذه ادلصاعب رغم سنو الصغًن،
تعرض دلشاكل كثًنة منذ صغره ،كلكنو مل يشتك ٌ
الرضي ُب ىذين البيتٌن أنو قد ٌ
كيذكر ٌ
ككاف من أمهها اعتقاؿ أبيو كىو صغًن ،ككفاة كالدتو كىو ُب العشرين من عمره ،كرغم ىذه ادلصاعب إال أنو مل يقع ُب اليأس.
ىمل يػثػ ًٌقف ع ً
الزىما يف ،ىكلى ًك ٍن
ودم َّ
ٍ يى ٍ ي

76
اف ًمن تىػثػق ً
ُّفي
ود َّ
الزىم ً ٍ ى
ى
ض َّج يع ي

ػوـ ر ىاـ اًخػتًػداعػي
ػلت لً ى
قيػ ي
لدى ػ ًر يى ى

ادلاضي كنىفسي الع ً
عن جناين ً
زكؼ
ي
ى ى
ى

75

صو ،كالضٍَّي يم :الظٍُّل يم .رلد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفًنكزآابدل ،القاموس احملي  ،بًنكت ،لبناف ،2005 ،ص:
يضيمو ك ٍ
ضامو :انٍػتىػ ىق ى
استى ى
 68ى
ضاموي ىحقَّوي ي

.1132
 69ابن اجلوزم ،ادلنتظم ُب اتريخ األمم كادللوؾ118 /15 ،؛ زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة.218/9 ،

 70حنا الفاخورم ،اجلامع ُب اتريخ األدب ،ص83 :؛ زلسن األمٌن ،أعياف الشيعة217/9 ،؛ االصبهاين،ركضات اجلنات.183/6 ،
 71ابن خلكاف ،كفيات األعياف 415/4 ،؛ خنا الفاخورم ،اجلامع ُب اتريخ األدب ،ص832 :؛ جورجي زيداف ،اتريخ آداب اللغة العربية260/2 ،؛
االصبهاين ،ركضات اجلنات192/6 ،؛ ابن كثًن ،البداية كالنهاية3/11 ،؛ الصفدم ،كتاب الواُب كالوفيات375/2 ،؛ عمر رضا كحالة معجم
72

ادلؤلفٌن261/9 ،؛ الشريف الرضي ،هنج البالغة ،ص5 :
ابن خلكاف كفيات األعياف44/4 ،؛ جورجي زيداف ،اتريخ آداب اللغة العربية.260/2 ،

 73ابن اجلوزم ،ادلنتظم276/7 ،؛ ابن كثًن  ،البداية كالنهاية.385/11 ،
 74ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ص.415 :
 75حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.478 :
و ً ً
ً ً ً
ض ُّجوا .ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة.359/3 ،
يل :ى
 76فىإذىا ىجز يعوا م ٍن ىش ٍيء ىكغيلبيوا ق ى
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ػلت ىكاًطليب لً ىش ًٌم ال ػ
يعػد ىذمػيػمػنا يىػبً ى

ػ يذ ًٌؿ يػػا دىػر ىغػيػر ىػذم األين ً
ػوؼ
ى ي ى ى

ىمل تيػو ًٌ ً
ين ًس ًٌين ىكإً َّف الٍػ
ؼ الٍع ٍش ًر ى
ٍ ى

ًػح ٍل ىم ًم ًٌين ىعلىى ا ٍجلًبى ًاؿ لى يم ًوُب

77

يقوؿ الشاعر ُب األبيات :الزمن مل ينشئين ،بل أان من أنشأ الزمن كأان الذم غلبتو ،كالزمن مل يعطين حقي عشرين سنة ،كلكنين رجل
حليم كحلمي يالمس قمم اجلباؿ.
الرضي العز قائال:
الرضي ،كقد كرث ىذا الفكر عن أسرتو ،كيصف الشريف ٌ
العز ىو أىم شيئ عند الشريف ٌ
اً ٍش ىًرت الٍعًَّز ًدبىا بي ػ

ػ ىػع فى ىما الٍعًُّز بًغى ًايل

ً
ت
لقصا ًر َّ
الص ٍف ًر ،إً ٍف شٍئ ى
ًاب ى

الس ٍم ًر ال ًطٌىو ًاؿ
أى ًك ُّ

لىيس ًابلٍمغٍب ً
وف ىع ٍقالن
ٍ ى ىي

ىم ٍن ىشىرل ًعِّزا ًدبى ًاؿ

َّخير الٍ ىمػػا
إًَّمنىا ييد ى

يؿ ًألٍىمثى ً
اف الٍ ىم ىع ًايل

ىكال ىفػتػى ىمن ىج ىع ىل األىم ػ

ػو ىاؿ أىمثا ىف ال ىػم ىعايل

78

الرضي اشرت العزة أبم مثن سواءن ابلفضة أك ابلذىب؛ ألف (العزة ليست بغاؿ) ،كمن اشرتل العزة ابدلاؿ فهو ليس
يقوؿ الشريف ٌ
مظلوما؛ ألف ادلاؿ يجيمع لشراء األشياء الثمينة.
مغبوان أك
ن
ن
79

أك أبشعر الطالبٌن ،80كىو يفخر بشعره ،كالفخر ابلشعر نوع شعرم نراه ُب شعر أيب

الرضي أبشعر قر و
يش
كييل ٌقب الشريف ٌ
آاثرا فنية
متاـ( )946/231كابن الركمي( )896/283كسائر الشعراء ،فالشريف الرضي يرل نفسو أحسن الشعراء ،كيرل لقصائده ن
قيمة ،لذا يقارف نفسو ابلشعراء العرب كيرل نفسو أبنو أشعر من زىًن بن أيب سلمى ( ،)1230/627حىت إنو يقوؿ إف أشعاره
انتصرت على أشعار زىًن بن أيب سلمى 81،فيقوؿ:
ش ػخ ػصػك ،فػػي كج ًػو يك ًػل ً
داجػيى وػة
ى
ى
ى
ٌ

ض ػحػ نػى ،ىكفػػي يك ًٌػل ىمػج ىػه وػل ىعػلى يم
ي

ػت بً ىػهػا
إًىل أىبػػي أىحػ ىػمػ وػد ى
صدع ي

ػلب ُّ
الضػمػًني يىضطى ًريـ
الدجػى ىك ى
قى ى

 77ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ص.26 :

 78ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ج ،2:ص.217-216 :
كانظر ابن كثًن ،البداية كالنهاية.-5/12 ،

 79ابن كثًن ،البداية كالنهاية.5/12 ،
 80الثعاليب ،يتيمة الدىر155/3 ،؛ ابن خلكاف ،كفيات األعياف414/4 ،؛ قاسم سلتارم ػ راضيو سادات مًنصفي ،حملة مع الشريف الرضي كغزلو ،ص:
81

.30
حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.478 :
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ض ًُب الٍ ىم ٍج ًد أىنَّوي ىى ًريـ
ىملٍ أ ٍىر ى

بػىَّز 82يزىىٍيػنرا ًش ٍع ًرم ،ىكىىا أ ىىان ذا

83

زىًنا شاب ُب اجملد.
كمعىن ىذا البيت  ،أف الرضي يقوؿ  :شعرم غلب شعر زىًن .كأان مل أرض أف ن
الرضي ،كقد مجع بٌن اإلكثار كاإلجادة ُب الوقت نفسو
غلب شعر الفخر كاحلماسة على شعر الشريف ٌ
كما اتٌسمت قصائده بلغتها احلماسية كقوهتا ،كىو ُب فخره ال يبتعد عن الواقع كال يفتخر دبا ال ديلكو ،بل دار حديث الشاعر ُب
فخره حوؿ نسبو العريق الذم ينتهي إىل آؿ البيت كما يتسموف بو من بالغة كفصاحة كشجاعة كبطولة ،كما كاف نقيب األشراؼ ُب
عصره.
الرضي كألقى بظاللو على أشعاره ،كقد افتخر الشاعر بنسبو الشريف كأجداده العظاـ الذم كرث
غلٌف اجلانب الديين حياة الشريف ٌ
منهم األخالؽ الرفيعة كالفضائل كالعز ،كساعده على ىذا شخصيتو الرفيعة ككربايؤه الذم كاف دييزه ،كىكذا فإف قصيدة الفخر عند
الرضي متثل ابإلضافة إىل عاطفتها احلماسية الصادقة مثلو كقيمو األخالقية الرفيعة.
ٌ
الغزل
الرضي إىل قسمٌن مها الغزؿ كاحلجازايت ،الغزؿ ىو شعر موضوعو الغراـ ،كاحلجازايت ىي غزؿ يكتبها
ينقسم الغزؿ عند الشريف ٌ
الرضي يرل النساء الالئي أيتٌن من سلتلف البالد للحج ،كىن ديددف
الرضي ُب موسم احلج كعلى ذكرايت احلج ،فالشريف ٌ
الشريف ٌ
الرضي فيبدأ
مالبسهن حىت األرض ،كيطفن حوؿ الكعبة ٍب يذىنب لرمي اجلمرات كيرمٌن احلجًنات
َّ
ٌ
ببناهنن ،فهذا ادلشهد يؤثر ُب ٌ
84
إبنشاد القصائد ،كذلذا مسيت ىذه القصائد ابحلجازايت لنظمها ُب موسم احلج كعن ذكرايهتا .كلكن موسم احلج اليستمر إال عدة
الرضي يستمر إبنشاد قصائد
الرضي حزين جدا ذلذا السبب؛ لذا كاف ٌ
أسابيع ،كىذه الفرصة التكفي ليشبع العٌن كالقلب ،ك ٌ
مستندا على ذكرايتو منها ،85كاحلجازايت ليست غر ناما فحسب بل تغلٌبت على حجازايتو النفحة
احلجازايت بعد موسم احلج
ن
86
الرضي الشخصية عليها بشكل كاضح،
الرضي الديين كاالجتماعي ،ففي احلجازايت نرل أتثًن حياة ٌ
الدينية .بسبب موقع الشريف ٌ
على أف نوع الغزؿ ُب احلجازايت ىو الغزؿ العفيف.
كمن أشهر حجازايتو ىي القصيدة ادليمية ال ي مطلعها:
الس ٍف ًح ،أالَّ ع ٍد ً
ت ىاثنًيىةن،
ىاي لىٍيػلىةى َّ
ي

س ىقى ىزمانى ً
اؿً 87م ىن الدمي
ك ىىطَّ ه
ى ى

الع ً
و
لت لو
يش ٍلو ييفدل ب ىذ ي
ماض من ى

ىكىرائً ىم ال ىػم ًاؿ ًم ٍن ىخ ويل ىكمن نػى ىعم

ً 88

 82بز :سلب كغلب .أبو منصور دمحم بن أمحد بن األزىرم اذلركم ،هتذيب اللغة ،التحقيق دمحم عوض مرعب ،بًنكت.120/13 ،2001 ،
 83ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ج ،2:ص319 :
السن .ابن دريد ،مجهرة اللغة.804/2 ،
اذلىىرـ :بػيليوغ الٍغىايىة ًُب ٌ
 84حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص73 :؛ خنا الفاخورم ،اجلامع ُب اتريخ األدب ،ص838 :؛ قاسم سلتارم ػ راضيو سادات مًنصفي ،حملة
مع الشريف الرضي كغزلو ،ص.32 :

 85حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.456 :
 86قاسم سلتارم ػ راضيو سادات مًنصفي ،حملة مع الشريف الرضي كغزلو ،ص.28 :
 87مطر ىدائًم ىم ىع يس يكوف ىكضعف .أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده ادلرسي ،احملكم كاحملي األعظم ،التحقيق عبد احلميد ىنداكم ،بًنكت،2000 ،
.248/4
 88ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم
اجلمع ًد ىمي .ابن دريد ،مجهرة اللغة.685/2 ،
ال ًٌددية :ال ىٍمطىر يى يدكـ أ َّىاي نما ،ىك ٍ

فرحات،

389

دار

اجليل،

بًنكت،

1995ـ،

ص:

.241
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يتحسر الشاعر على األايـ ادلاضية ال ي قضاىا مع زلبوبتو كنزلت عليو الدمي الغزيرة كمل يبق من ىذه األايـ أثر ،كقد
ُب ىذا البيت ٌ
89
مضت تلك األايـ دكف أف يقضي حاجات فؤاده حىت ُب تلك الليلة.
خصائص الغزل للشريف الرضي
ُب حجازايت الشريف الرضي حبيبة كاحدة ،كىذا من خصائص الغزؿ العذرم ،الذم يعد الشريف الرضي أحد شلثليو كادلعربين عنو،
كمن شليزات ىذا الطراز من الشعر أف احلبيب صادؽ كسللص حلبيبتو ،كيكفي للحبيب أف يقابل حبيبتو كيراىا كإف كاف من بعيد،
الرضي عن ىذه العفة ُب ىذا البيت:
ماداي كعدمي احلياء ،بل كاف ركحينا كنظي نفا كشري نفا ،ك ٌ
الرضي ن
يعرب ٌ
كمل يكن غزؿ الشريف ٌ

90

ًع ًد ًيين ىك ٍامطيلًي ىك ٍع ًدم ،فى ىح ٍسًيب

ص ناال أى ٍف أ ىىر ًاؾ ىكأى ٍف تىػىريًٍين
ًك ى

91

أجلي كعدم كأان أريد أف أراؾ كأف تريين فق .
يعين :أعطيين الوعد ك ٌ
الرضي حقيقة بل رمزية ،لذلك التفيد شخصيات حقيقية أك أماكن حقيقية ،ألف غزلو رلازم
ليست الشخصيات كاألماكن ُب غزؿ ٌ

كشعره من أجل الفن ،كيتحدث الشاعر ُب ىذا البيت عن أنو ال يستطيع أف حيقق رغباتو رغم طلبو ذلا.

ًمػن ى ً
ب
الشػوؽ مػىا يػيمػلي ىعػلى َّي ىكأىكتي ي
ى

ً
ػبيب ،ىكبىينىنا
ػارق ي
إًذا ش ي
ػئت ف ى
ػت احلى ى

ً ً
ب
ىكلىك ًٌين أىبٍكي ىزىم ًاين ىكأىنٍ يد ي

لىٍيس نى ًس ًييب أ َّىف ًُب الٍ ىقلٍ ً
ب لى ٍو ىعةه
ى

92

93

يقوؿ الشاعر :ليس شعرم بسبب األمل ُب القلب كلكنين أبكي زماين مع حبيب ي كأرثي ذلذا الزمن.
الرضي حبيبتو ابلظيب كابلقمر كابلشمس ،كيشبو كجهها بطلوع الشمس كأسناهنا ابلربد 94فيقوؿ:
كُب ىذين البيتٌن يشبٌو ٌ
سع ً
كظىٍبػيى وة ًم ٍن ًظبى ًاء ًٍ
اطلى وة
اإلنٍ ً ى
ى

ً
اخلى ٍم ً
ض ًم
ٌن ٍ
ص ىكا ٍذلى ى
تى ٍستىػ ٍوق ي
ٌن بػى ٍ ى
ف الٍ ىع ٍ ى
ً 95

لىو أىنػَّها بً ًفنى ًاء الٍبػي ً
ت ىس ًاضلىةه
ىٍ
ٍ ى

ً
احلىىرـ
الصٍي ىد ًُب ٍ
تدعت َّ
لىص ٍدتيػ ىها ىكابٍ ي

الرضي من أسرة عريقة ُب اجملد 96،كقد أثٌرت بيئتو االجتماعية كتربتو الدينية على تكوين ىويتو األخالقية ،فنجد ُب
ككاف الشريف ٌ
غزلو احلزف كاألمل كالدموع على حبيبتو بسبب مغادرهتا ،كما صلد أحاسيس لطيفة عفيفة كبذلك جيتمع ادلنهج التقليدم كالعذرم ُب
97
شعر الشريف الرضي.

 89قاسم سلتارم ػ راضيو سادات مًنصفي ،حملة مع الشريف الرضي كغزلو ،ص.33 :
 90حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.511 :
 91حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.497 :

احلب ىكال ىٍمىرض ىكيى ىو كجع الٍقلب ،األزىرم ،هتذيب اللغة.123/3 ،
 92لوعة ٍ
احلزف ك ٌ
 93ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ص.80:
ادليًت ،أم بكى عليو كعدَّد زلاسنو .أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوىرم الفارايب ،الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية (ربقيق :أمحد عبد الغفور عطار)،
ب ٌ
نى ىد ى
بًنكت223/1 ،1987 ،؛ الشريف الرضي ،ص498 :

 94حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.500 :
 95ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ج ،2ص.242:
حنا الفاخورم ،اجلامع ُب اتريخ األدب ،ص.838 :

 96قاسم سلتارم ػ راضيو سادات مًنصفي ،حملة مع الشريف الرضي كغزلو ،ص.35 :
390

ال ّ
الرضي ،حياته وتأثيرها في شعره
شريف ّ

الرضي ُب غزلو كُب حجازايتو أف يسكن ُب ادلكاف القريب من حبيبتو ،كىو ينتهز الفرصة كلها من أجل أف يخيلًٌد ىذه
متىن الشريف ٌ
الذكرايت ُب موسم احلج ،فعند قرب كقت الفراؽ يتأمل كيقوؿ:
ً
ػخ ً
يف كانىت
ػظرةن ًابل ى
نػىظىػرتيػك نى ى

ً
ذاىا
العػيػ ًن م ٌػين بىل قى ى
ىجػالءى ى

ًً
طارت
ىكىمل يى ي
ػك ىغػًني ىموقفنا فى ى

بًػ يكػ ًٌػل قىػبػيػلى وة ًمػنٌػا نػىو ىاىػا

ػج ىم يعنىا اللَّيى ًايل
فىػ ىو ناىا نكٍي ى
ف تى ٍ

ً
ك ً
آىا
آىا م ٍن تىػ ىفُّرقنىا ىك ن
ىن

98

الرضي يغادرىا كىو يبكي متمنيا العودة
الرضي قلبو ُب احلجاز ،فبينما احلجاج يغادركف احلجاز ابلتكبًن كالتهليل كاف ٌ
كضع الشريف ٌ
إليها مرة أخرل ،كعندما ال يستطيع الذىاب اىل احلج مع احلجيج كاف يتأمل كيرسل معهم السالـ للنيب -عليو الصالة كالسالـ-
كألىل البيت -عليهم السالـ -فيقوؿ:
أىيػُّها َّ ً ً 99
ػح َّم ٍل
ى
الرائ يح الٍ يمغ ُّد تى ى

ح ً
ب الٍم ٍشتى ً
ً
اؽ
ى ى
اجةن ل ٍل يم ىع َّذ ي

صلًٌي
أىقٍ ًر ىع ًٌين َّ
السالى ىـ أ ٍىى ىل الٍ يم ى

السالىًـ بػى ٍع ىد التَّالىقًي
ىكبىالىغي َّ

100

يقوؿ الشاعر :أيها الذاىب بسرعة ىل ربمل حاجة من العاشق ادلعذب ،خذ مين سالما على أىل ادلصلي كبلغ سالمي إىل من
قابلتو.
ربرج ،كما أنو استطاع ُب شعره أف يرسم صورة
كقد امتاز شعر الغزؿ لدل الشريف الرضي ابلرقة كالعاطفة؛ حيث نظم ُب الغزؿ دكف ٌ
متكاملة األركاف ،يستطيع من يقرأ شعره أف يراىا كاضحة كيتمثٌل صورهتا ،على أف نشأتو الدينية ككرعو كاف ذلما التأثًن الواضح ُب
شعر الغزؿ لديو ،فكاف الغزؿ العفيف الذم يتغزؿ ُب اجلماؿ ادلعنوم كادلعاين الركحية.
لقاء عفيف
الرضي أكثر الناس أتدلا ،ككاف دلوقعو الديين
ال يوجد ُب غزؿ الشريف عبارات كوصف جسد ادلرأة كالقبلة كاالحتضاف؛ لذلك كاف ٌ
الرضي نظم شعره ُب الغزؿ العفيف ،كىو يبيت مع حبيبتو بٌن
كاالجتماعي أثره على توجهو إىل االذباه األخالقي ُب شعره ،فالشريف ٌ
أحاسيسو النفسية كبٌن اخلوؼ من هللا.
101
الرضي الغزؿ
الرضي ُب احلجازايت القصة بينو كبٌن حبيبتو ُب ليلة حب عفيفة أبسلوب متسلسل كبشعر الغنائي .مل يكتب ٌ
يذكر ٌ
102
كيعرب بو عن حبيبتوُ ،ب مقابل حيواانت
الرضي يشبو احلب ابلداء ٌ
الفاحش أك ادلاجن ،كاليوجد ُب شعره الفظاظة ،فالشريف ٌ
103
عرب هبا األقدموف عن زلبوابهتم.
البادية ال ي ٌ

 97حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.498 :
98

ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ج ،2ص.74:

حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.508 :
الر ٍمحىةي ،كنىسيم ًٌ
ائح ،الفًنكزآابدل ،القاموس احملي  ،ص.220 :
كمج يع ر و
الر ً
احةي ،ك َّ
َّ 99
يح ،ىٍ
الر ى
ي

 100حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.510 :
 101خنا الفاخورم ،اجلامع ُب اتريخ األدب ،ص.836 :

 102خنا الفاخورم ،اجلامع ُب اتريخ األدب ،ص.836 :
 103قاسم سلتارم ػ راضيو سادات مًنصفي ،حملة مع الشريف الرضي كغزلو ،ص.33 :
391
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كإخالصا
الرضي شاعر الع ٌفة كاجملد ،كلذلك ُب قصائده مظاىر الطهر كالعفة كالذكرل ،كنرل ُب غزؿ الرضي كفاءن مطل نقا
ن
إف الشريف ٌ
104
ضلو حبيبتو؛ ألف زلبوبتو كاحدة ُب كل األحواؿ ،إنو يتأمل كيتعذب ليالقي زلبوبتو أك يصل إىل كعد بلقاء.
بًٍتػنىا ً ً
ٌن ًُب ثػى ٍو ى ٍيب ًى نول ىكتػي نقى
ى
ضجع ى

يػىليفُّنىا الش ٍَّو يؽ ًم ٍن فىػ ٍروع إً ىىل قى ىدًـ

ىكبػىٍيػنىػنىا ًع َّفةه ىابيػى ٍعتيػ ىها بًيى ًدم

الر ٍع ًي لًل ًٌذ ىمم
ىعلىى الٍ ىوفى ًاء ًهبىا ىك َّ

ً 105

ضلن بتنا جنبنا إىل جنب ،كلدينا أحاسيس اذلول ادلمتزجة ابلتقى ،فلو لف الشوؽ كل أبداننا فإف بيننا العفة ،كقد ابيعتها على الوفاء
كاحملافطة عليها.
يتطرؼ ،كقد اتٌسم شعر الغزؿ لدل
يعرؼ الشريف الرضي بصدؽ اللوعة كحرارة الغزؿ ،على أنو تى َّ
غزؿ كمل يػى ٍف يحش ،ىك ى
صف احملبوبة كمل ٌ
الرضي ابلعاطفة الكبًنة ،كما اتٌسمت ألفاظو ابلرقة كالعذكبة ،كمل تكن مكانتو االجتماعية كالدينية كمل يكن نسبو الشريف
الشريف ٌ
ليسمحوا لو ابلتطرؼ ُب القوؿ ،كىكذا فقد يع ٌد من أصحاب الغزؿ العفيف الذم يخيلد مظاىر الطيهر كالع ٌفة كالذكرل كادلثل العليا،
احلسيات كما كقع غًنه من الشعراء ،بل اختار ُب شعره األلفاظ ادلناسبة دلكانتو االجتماعية كالدينية.
لذلك مل يقع ُب ٌ
رثاء الشاعز
الرضي ،قاؿ الثعاليب ( )1038/429عن راثء
يتميز جانب الراثء بقوة ادلشاعر كصدقها ،كقد اشتهر شعر الراثء عند الشريف ٌ
الرضي :لست أدرم ُب شعراء العصر أحسن تصرفنا ُب ادلراثي منوٍ ،ب قاؿ بعد ذلك :لست أدرم ُب شعراء العصر أحسن
الشريف ٌ
106
الرضى رلتمعو من حولو ،كراثئو ألستاذه كمعلمو أيب الفتح عثماف بن جين
تصرفنا ُب ادلراثي منو  .كقد رثى الشريف ٌ
(ػ392ػ.)1001/
للخطي ً
وب الطٌىوا ًرًؽ
أالى اي لى ىق ٍومي ي

للعظٍم يػيٍرىمي يك َّل يػى ٍووـ بعا ًرًؽ
ىك ى

ىكلل ٌد ٍى ًر ييع ًرم ىجانًيب ًم ٍن أقى ًاريب

األص ًاد ًؽ
ىكيػى ٍقطى يع ىما بىيين ىكبى ى
ٌن ى

107

فالدىر مل يرتكو دكف مكركه ،حيث أيخذ منو كل يوـ من أقاربو كأصدقائو ،كديواف الرضي مشحو هف بقصائد الراثء ،ككاف الشاعر
معركفا ابلراثء ،كاشتهاره ابلراثء أكثر من كل أغراضو الشعرية األخرل ،حبيث نستطيع أف نقوؿ إنٌو شاعر الراثء بال منازع ،يقوؿ يرثي
صدي نقا لو:
مايل أيكًدع يك َّل يػووـ ظى ً
اعننا
ى ى ٌ ي ىٍ

لىو يكنٍت آمل للو ً ً
داع ل ىقاءى
ٍ ي يي ى

كأركح أىذٍ يكر ما أ يكو يف لعه ًدهً
ىٍ
ىي ي ي ى

ى
فى ىكأنٌين ٍ
استىػ ٍوىد ٍعتيوي
األحشاءى

 104قاسم سلتارم ػ راضيو سادات مًنصفي ،حملة مع الشريف الرضي كغزلو ،ص.33 :
 105ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ج ،2ص.242:
حسن زلمود أبو عليوم ،الشريف الرضي ،ص.512 :
 106الثعاليب ،يتيمة الدىر.131/3 ،

 107ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ج ،2ص.59:
 108ديواف الشريف الرضي ،شرح :يوسف شكرم فرحات ،دار اجليل ،بًنكت1995 ،ـ ،ص.36:
392

108

ال ّ
الرضي ،حياته وتأثيرها في شعره
شريف ّ

الراحل ،كيعين رحيل ادلوت ،فمن شدة مشاعره كحبو ال يستطع أف ينسى أحبابو كىو ُب كداعهم كأنو يودع جزءنا من
الظاعن ىو ٌ
الرضي ابلكثًن من قصائد الراثء كقصائده ُب راثء احلسٌن بن علي – رضي هللا عنهما -خًن مثاؿ
نفسو ،كيزخر ديواف شعر الشريف ٌ
على ذلك ،حيث أفرد لراثئو مخس قصائد شعرية كاملة األكىل رائية نظمها سنة  987/377كالثانية المية قاذلا سنة ،997/382
كالثالثة ىائية نظمها سنة  ،1000/391كالرابعة دالية قاذلا سنة  ،1004/395كاخلامسة مقصورة مل يذكر ذلا أتريخ ،كيقاؿٌ :إهنا
آخر ما قالو من الشعر ،ك ٌإهنا رٌدبا كانت منحولة .كردبا يعود ىذا لطبيعة نشأة الشاعر الدينية كشخصيتو الزاىدة ،أك ردبا يعود
دلقتضى حاؿ الشاعر كطبيعة صلتو بكبار رجاؿ الدكلة ُب ذلك الوقت ،كذلذا جلأ الشاعر إىل شعره ليعرب فيو عن آالمو كأحزانو ،حبنا
كتقديرا لفضلهم كعملهم.
ذلم
ن
ًأب ً و
ت
نضبى ٍ
العلٍيىاءى إ ٍف ى
م طىٍرؼ ىأرل ى
ٌ

ت ىعٍنها ابل ىػم ىع ًاذي ًر
ىعٍيين ،ىك ىجلٍلى ٍج ي

ند ًم ول
الزىما ىف ب ىك ٍل وم ىغ ًًن يم ى
أل ىقى ٌ

عمر ً
و ً
سركًر
ي ٍى ٌ
الزىماف ،ىكقىػ ٍلب ىغًن ىم ي
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فالزمن أثقلو جبراح صعبة ال تربأ بوفاة احلسٌن مهما طاؿ الزمن؛ كلذلك فقلبو حزين ال يعرؼ الفرح ،كادلتأمل ُب راثء الشريف الرضي
جيد أنو قد رثى الكثًن من الشخصيات كُب مناصب سلتلفة ،على أف ىذا الراثء يتناسب مع شخصية ادلرثي ،كردبا يعود ىذا لطبيعة
التنشئة االجتماعي ة الدينية للشريف الرضي كطبيعتو الوفية لكل من عرفو كخالطو ،كلذلك فقد استطاع الشريف الرضي أف يظهر ُب
مقدمة الشعراء الفحوؿ الذين برزكا ُب ادلراثي كالبكاء على األىل كاألقرابء كاألحباب ،كقد امتلئت كلمات راثئو ابدلشاعر اجلياشة،
كمراثيو ُب احلسٌن مثاال احتذل بو الشعراء من بعده ،كلذلك فإف مراثيو جعلتو من أبرز شعراء معاصريو.
النتيجة
ىكثيػىر نىظٍم الشعر عند الشريف الرضي أبغراضو ادلختلفة ،كقد ظهرت احلكمة ُب أكثر أغراضو الشعرية األخرل ،كمن خالؿ متابعة
الرضي أبغراضو ادلختلفة صلد أنو من الشعراء الفقهاء الذين أتثركا أبحداث اجملتمع من حوذلم ،فمن خالؿ استقراء شعر
شعر الشريف ٌ
الشريف الرضي كمتاب عة أخباره كحياتو ديكننا أف نتأكد من أتثره ببيئتو كرلتمعو الذم ترىب كعاش فيو ،خاصة كأف ألفاظو اتسمت
ابلوضوح كعدـ الغرابة.
قاموسا فحسب ،لذلك الديكن أف نفهم أم نص أديب دبجرد النظر إىل القواميس ،اللغة ثقافة كبيئة كاتريخ كرلتمع ،كأما
ليست اللغة ن
شعرا ما ضلتاج أف نعرؼ البيئة ال ي كتب الشاعر فيها شعره ،كالعصر الذم عاش فيو ،كاألخالؽ
الشعر فهو ذركة األدب ،كلكي نفهم ن
السائدة ُب ذلك العصر ،أما حياة الشاعر فهي من أىم ادلعلومات ال ي ديكن هبا فهم آتليفو أبحسن شكل.
متأثرا بنشأتو
الرضي كاف ذلا أكرب التأثًن ُب شعره كما رأينا ُب األشعار السابقة ،فالشريف ٌ
حياة الشريف ٌ
الرضي قاؿ الشعر ن
شعرا عفي نفا ،كىكذا إذا أردان أف نفهم شعر شاعر ما
كدبوقع أبيو ُب اجملتمع ٍب موقعو كمنصبو ،كنتيجة ذلذا التأثًن قاؿ الشريف ٌ
الرضي ن
بشكل جيد علينا أف نعرؼ حياتو كرلتمعو.
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