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هــو إنفعـــال نفســـّي كالســرور عنـــد النجـــاح يف االمتحــان أو اإلعجـــاب مبشـــهد رائــع مـــن الطبيعـــة اخلالبـــة و  
 كاألمل عند اإلخفاق يف األمتحانات أو فقد عزيز أوالغضب عند اإلهانة.

 
 عالقة الوجدان بالشعر -۱

هلــذا كانــت وظيفتــه األويل الشــعر يعــّرب عــن احليــاة كمــا حيســها اإلنســان مــن خــالل وجدانــه و «الشــّك أن 
التعبري عن اجلوانب الوجدانّية من نفس األنسان و أمسي ارجات الشاعرية وأفعلها يف النفوس ما كـان منهـا 

 -۵۲صـص  احلسـيين، (» واسع االنفتـاح علـي أعمـاق احليـاة و صـااراً عـن النشـوة الداخليـة و اللـّذة الوجدانيـة

۵۱( 
ن خالل نافذة وجواه و يرصد ما تدور فيـه مـن روابـط وصـالت و والشاعر ينظر إيل التمع البشرّي م

يتوّكف ما تسواه من عااات و حتكم عليه مـن أفكـار و دراء و عالئـق إجتماعيّـة و ذلـك بنظرتـه احلـاّاة مثّ 
بعـد ذلـك ينفعــل و يتـأثّر مبــا ميليـه عليـه التمــع فتجـيش يف خلــده مشـاعر و عواطـف تعكســها قرحيتـه بكــل 

 ه وجدانه املتدّفق.شفافية و حيوك
 

 مفهوم الشعر الوجداني -۲
إّن الشـعر الوجـداّين هـو الشـعر الـذي تـربز فيـه ذاتيّـة الشـاعر سـواًء عـّرب عـن إحساسـاته و مشـاعره اخلاّصـة، 

وهــو الشـــعر «) ١٧فــاروق الطبـــاع، ص أو صــوّر إحساســات ومشـــاعر اآلخــرين و لّو�ـــا خبــواطره و أفكـــاره . (
 ).اللجمي، املصدر السابق( »ّي و التصوير النفسّي الصااقالقائم علي احلّس الّشخص

وجيشـــان العواطـــف، و صـــدق التجربـــة، بعيـــداً عـــن  ،و هـــو الشـــعر الـــذى مالحـــٌظ فيـــه شـــّدة املعانـــاة«
التســّرت واملــداجاة، أوالتكــّتم واملراوغــة، كــل ذلــك بشــفافية صــااقة، و اعــرتاف قلــب و بــوح نفــس، بشــكل 

 هرة األرجة بعطرها، و كما يغّىن الطائر الغرّيد علي أفنان الشجر.عفوّي تلقائّي، كما تفوح الز 
و مـن أهـم اوافـع هـذا النـوع مـن الشـعر الغنـائى هـو األمل و املعانـاة و مـرارة التجربـة، ممّـا حيمـل الشــاعر 
علي البوح مبا يف نفسه من شـعور بـاألمل، أو الوحـدة، أو احلـّب، أو غـري ذلـك مـن العواطـف الصـااقة التــى 

و تصّفي الذات. و هو ينطلق من قلب الشاعر ليتوّجـه إيل قلبـه موّحـداً بـني  ،هب القلب، و ترّقق احلسّ تل
الــذات واملوضــوع، حمــّوالً الشــاعر إيل الّنبــع واملصــّب فـــى دٍن معــاً. فـــى حــني جنــد األغــراض الغنائّيــة األخــري 

اطفــة الشــاعر إيل املمــدوح، و تنبــع مــن قلــب الشــاعر لينســكب فـــى ذوات األخــرين كاملــدح الــذى حيمــل ع
اهلجــــاء إيل املهجــــّو، والغــــزل إيل احلبيــــب، إذن الشــــعر الغنائـــــى هــــو أعــــّم مــــن الشــــعر الوجدانـــــى والشــــعر 

 )۱۲ص  ناصيف،» (الوجدانـى هو ذلك الشعر الغنائي الذي ُتسيطر عليه العاطفة
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نـه، معـّرباً عـن كـّل مـا الـذى يصـدر عـن وجـدان الشـاعر وينتهـي إيل وجدا«أو هو ذلـك الشـعر الغنـائي 
جيول فـى عامله الشخصى وكيانه الشعورّي. إنّه كلمة القلب و اعرتاف الّنفس و هو تـارًة ابتسـامة الفـرح، و 
طـوراً امعـة الــرتّح، طـوراً زمـرة اهلــّم و طـوراً إشــراقة األمـل، و هـو مــن أرّق الشـعر و أصـفاه ومــن أشـّد الكــالم 

 )۴۲۸فاخوري، ص ( »املرّكب اإلنسانـىّ لصوقاً حبياة تأثرياً، النّه أشّده 
 

 مقّومات الشعر الوجدانـى عند الرضي -۳
 الصدق -۱-۳

يبعد كل البعد عن التكّتم و املراوغة ذلـك أنّـه يعكـس و   شعر الشريف الرضّي صااق شّفاف بصفة عاّمة،
بو إليــه مــن بكــل وضــوح مــا جيــيش بــه صــدره مــن أفــراح و أتــراح و مــا يتطلــع إليــه مــن دمــال خطــرة ومــا يصــ

 مآرب.
ليغــدقوا عليــه اهلبــات و الّصــالت أو لتكــون لــه زلفــي عنــدهم. بــل  ،والرّضــى مل ميــدح احلكــام و األمــراء

تغـــّين فــــى مـــدائحهم و مـــراثيهم بالـــد و العلـــي كمـــا ينبعـــان مـــن نفســـه. و هـــو يرســـم البطـــوالت واملالحـــم 
 ل أمامــــه فـــــى مواقــــع هــــؤالء الرجــــال.والوقــــائع بظرافــــة خاصــــة علــــي لوحــــة الشــــعر كمــــا يراهــــا الكمــــا تتمثّــــ

 )۲۳۱-۲۳۲حممد حلو، صص (
و ممــا يــنهض حجــًة علــي صــداقة طبــع الرضـــّى فـــى أشــعاره هــو أّن الشــاعر يــذكر فـــى مواقــف كثــرية مــن 
اشــعاره مــن التــرفعهم مــواهبهم والمقامــاتم ملرتبــة الــنّص علــي أمســائهم فـــى الــديوان و الــذين كــانوا خاملـــى 

 اعر لكّنهم كانوا معارف فـى قلبه و صدره.الذكر فـى عصر الش
 )  ۶۷-۲/۶۸مبارك، و كان الرضـى قد عقد عالقات وايّة محيمة معهم.(

 
 :الذاتية -۳ -۲
بصــورة  فيــهيتفــّرا الرضــّي فـــى عصــره بالذاتيــة فـــى شــعره، حــيت فـــى شــعر املناســبات، كاملــدح الــذى حتــّس «

بنفســـه فــــى املـــدائح فخـــراً عريضـــاً، فـــإذا مـــا عـــّدا  الرضـــي ختايلـــك حـــيت لتصـــرفك عـــن املـــدح، و إنـــه ليفخـــر
مناقــب املمــدوح مل يســراها ســرااً، و إمنــا شــدَّها إيل عالقتــه باملمــدوح و أظهــر اآلصــرة بينهمــا، و كالرثــاء، 
فهــو اليعمــد ككثــري مــن الشــعراء إيل العــربة بالــدهر و املاضــني و طلــب العــزاء و ذكــر مناقــب املرثــى، و إّمنــا 

صيدته مبصابه هو، و تلتحم  املعانـى التحاماً، فأنت حّقا تسـتمع إيل النائحـة الثكلـي، و يشعرك فـى أول ق
حممــد ( »يرجــع هــذا إيل أن الرضـــى شــاعر وجدانـــي، خيلــط األشــياء بنفســه، و ينفــذها مــن خــالل مــردة ذاتــه

 )۲۳۲صحلو، 
ــزه بــ ذه امليــزة بــني كبــار و خيــتّص األســتاذ عبــدالرمحن شــكرى الشــريف الرضــى بالشــعر الوجدانـــى و ميّي
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ولكّننـــى أحسـب أّن الشـريف بــّزهم «الشـعراء كـإبن الرومـى و أبـــى متـام و املتنـىب و املعــّري مثّ يضـيف قـائًال: 
 ).۲۳۲-۲۳۳املصدر نفسه، صص ( »مجيعاً فـى هذا الضرب من الشعر

علـي وجـه اخلصـوص  و حنن إذا عملنا النظر املدّقق فـى مدائح الرضى الـيت أنشـدها فــى امللـوك واألمـراء
نراها حتمل فــى تضـاعيفها ضـروباً مـن الفخـر و اإلفتخـار مل تغـب عـن أنظـار اولئـك امللـوك واألمـراء لكـّنهم  

 )۵۵شرارة، ، ص ( كانوا يهملون حلاظها تعالياً و استكباراً مكتفني بالظاهر منها أّ�ا قيلت فـى مدحهم.
فــــى ســــبيل استقصـــاء مســـات املوصــــوف والرضـــى حـــني يصــــف مل يســـتفد وســـعه و مل يتكلــــف جهـــداً 

ومالحمه و بيان مظاهره و إلقاء الضوء علي خمتلف زوايـاه ليتعـّرف اإلنسـان علـي كـل شـيء فيـه كمـا تكلّفـه 
 )۱۸۶حممد حلو، ص ( فـى سبيل إضفاء شعوره و إبداء أحاسيسه من خالل هذا الوصف.

التري فـى وصـفه عنايـة بـإبراز  وهو حني يصف خيلط الوصف بنفسه، و ميزجه خبطرات قلبه، ولذلك«
 )۲۴۸ص  ،املصدر نفسه( »احلسّيات.
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 التفّجع و التحّسر -۱-۴

يطالعنــا الرضــّي يف تفّجعاتــه رّســاما حاذقًــا يرســم لوحــاٍت فنيــة رائعــة إيل أقصــي احلــدوا تســتبكي العيــون و 
قلــوب . حيــرك فيهــا ريشــته الســحريّة ليطلعنــا علــي تفاصــيل املأســاة و تســتمطر الــدموع و تأخــذ مبجــامع ال

يأخذ بأيدينا إيل عمق احلدث و مـن مثّ يتوّسـع يف ذكـر زوايـاه و إبـراز مـا هـو كفيـل بتـأجيج هلـب الوجـد و 
ـت بأهـل بيـت الرسـول 

ّ
تدفيق العواطف كما نالحظ يف األبيات التالية حيث يتذّكر الرضـى املصـيبة التــى أمل

فـــى واقعــة كــربالء فيملــك األمل عليــه أقطــار نفســه و تثــري فيــه تلــك الفجيعــة وتــر احلــزن فيصــف ذلــك (ص) 
َســوّى بأبيــات شــجّية و عاطفــٍة رقراقــة صــااقة متــأثّرا بفعــل موجــات األســي و الكمــد املمــّض ◌ْ املشــهد املــأ

 الذى يتدّفق علي مسرح قلبه:
 ِعْنَدِك دُل ألـُْمْصطََفيما َلِقي    َال ـالزِْلِت َكْربـاً و بَ   َكْرَبالَ 

 ِمْن َاٍم ساَل و ِمْن َاْمٍع َجَري   واـِك ملَّا ُصرَّعُ ِـ َكْم َعَلي تـُْرب
ْيِل يـَْرِوي َاْمُعها  بالظَّما َد قتيٍل ـدَّها ِعنْ ـخَ    َكْم َحَصان الذَّ

 بالدِّما َرميٍل  طَُلي َحنٍْر  َعْن     َعَلي إْعَجاهلِا ْرَب ـُّ َمتَْسُح الت
 ِقَري َعَلي َغْري  وا ِفيها ـنـَزَل    َرةٍ ــقـَفْ   الةٍ ـلفَ  ُضيوفٍ  وَ 

 َهَوي  و َجنٍْم َقدْ   َقَمٍر غابَ     َفِمْن   وهاً كاملصابيحـو ُوج
 اـقـَْتَلي وِسبَ  ابـَْنيَ ـم وُهُم     عايـَْنتهم ْو ـاِهللا لَ  وَل ـيا َرس

 الَقَنا أنابِيَب   َقيعاِطٍش ُيسْ    ُع الِظلَّ و ِمنْ ـِمْن َرميٍض ُميْنَ 
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 لِْلَحَشي شْجواً و للَعْنيِ َقَذي    اَك ِمْنُهْم َمْنَظرا ـرَأْت َعْينـلَ 
 )۴۴ـ ۴۵ /۱،يوانالد(

مث يــأيت الرضـــى ليكشــف النقــاب عّمــا يكنــه مــن صــااق احلــّب و لطيــف املشــاعر جتــاه أهــل بيــت الرســول 
ــة قلبــه ذكــرهم ينــاجى فكــره و (ص) الطيبــني. فهــو حيــزن حلــز�م و يفــرح لفــرحهم و هــم حاضــ رون فـــى حّب

 لسانه:
َدي  ي وال ـُم يـُْنسَ ـال أََري ُحْزَنكُ 

َ
 ُرْزءَُكْم ُيْسَلي و إْن طاَل امل

ْهُر و َعفَّي بـَْعدُكمْ  ْمُع َرقَا ـَال اَجلَوي ب  َقْد َمَضي الدَّ  اَخ وال الدَّ
 )۴۷املصدر نفسه، ص (

ٍن يتغلغل احلزن فـى أعماقه فيتصـاعد زفـراٍت متوّهجـة حتـرق والرضّي يف تفّجعه و حتّسره يصدر عن باط
 أحشاءه:

 َمتَطَّي بَِقْلبِـى ضاَق َعْن َمرَِّه ِجْلِدى   اـوانح كّلمـاااه اجلـَزفرياً تَ 
ْمُع يا َعْنيُ   تـََعسََّف أْجفانـى وجاَر َعَلي َخدِّّ◌ي    بَعدما  و كْيَف يـَُراُّ الدَّ

 الزَّْندِ ـَيُكْن كَخبِـىِّ الّناِر يـُْقَدُح  ب  َواَى بِْعَربٍة ـْنَضْح جَ َو إنّـَى إْن أَ 
  َوْقدِ ليلى  ىفغَ   و هذا َجنانـى ِمنْ    فهذى ُجُفوىن ِمْن اموعى ىف َحياً 

 )۳۷۳املصدر نفسه، ص (
والرضى كثريالبكاء مرهف االحساس، يكفيه أن يقف هنيئة عند مشهد مأسـاوّي أو حـدث مـؤمل حـّيت 

ع فتنساب عـرب أوايـة األمل، والـدموع عنـد الرضــى هــى أنشـواة قلبـه املوجـوع، بـل إ�ـا التنفـيس تنهمر الدمو 
اإلنفعالــى الـذى يصـّفي القلـوب و يطّهــر النفـوس مـن الـذنوب، والرضـى جيــوا بدموعـه فــى سـبيل األحبّــة و 

 ميتنع سلواناً:األصدقاء الذين فقدهم ما استطاع إيل ذلك سبيًال، يرفد عينيه قلب حيرتق جًوي لكن 
 السُّلوان َغْريُ َجَوااِ ـوالَقْلَب ب  خبَيلٍة   َعَلْيَك َغْريُ  دُّموَع ـإنَّ ال

 َو َغْسلَت ِمْن َعْيَىنَّ كلَّ َسَوااِ   َسوَّْاَت ما بـَْنيَ الَفَضاِء و نَاِظرِى
َداِمع 

َ
 ِل َصَوااِ ـإنَّ القلوَب ِمن الَغلي   شاهدٌ  َريُّ اخلُدوِا ِمْن امل

 )۳۸۴صدر نفسه ، ص امل(
والشــاعر يصــدر يف تفّجعــه و حتّســره عــن ضــمري صــااق التتداخلــه الّشــوائب و يعــّرب عــن األمــر الــذى 
فجعه كما جيده فـى أعماق نفسه و يشعر به فـى صميم كيانه اون إغراق أو جمازفة متمـثالً فــى جوارحـه و 

 جواحنه فـى دٍن معاً:
 ْبدى◌ُ ْخفى نظُري الذى أ◌ُ نَّ الذى أفإ  سال ظاهَر األْنفاس عن باطن الوجد

 ) ۳۷۷املصدر نفسه، ص (
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و إّمنــا كــان يصــل أحبابــه بالــذكري   ماكــان الشــريف يبكــى أحبابــه مــرة واحــدة مثّ يلــوذ بالّصــمت. ال،«
 )  ۱۲۵مبارك، ص » (واحلنني فاليفقد منهم غريالوجوا امللموس.

و عوجــل بــم إيل رمحــة ربــم فــإّن الرضـــى  و أّن أحّبــاءه و أصــدقاءه وإْن أصــبحوا بعيــدين عــن األنظــار
 يراهم بعني القلب و يتفاعل معهم و يصلهم بالدموع التـى كان يذرفها عليهم اون إنقطاع:

 ُرْزَء الُغُصوِن و فيها املاُء و الَوَرقُ   مْ ـُرزِئُتهُ   اـً ِفْتيان  د اهللاُ ـاليـُْبعِ 
 قـَْلبـى أقاُموا بـَْعَدما اْنطََلقواِجرياُن   إْن يـَْرَحلوا اليوَم عْن اارِي فإنـَُّهمُ 

 بـَْعَدُهْم َشَرقُ   اٍق و ُكلُّ َمساغٍ ـب  بـَْعَدُهْم َكَمدٌ  لُّ نَعيٍم ـبانُوا َفكُ 
 )۷۴ /۲وان،الدي(

 إّن تفّجع الرّضـى مل يكن حمدوا اإلطار ضّيق النطاق ينحصر فـى األصدقاء و األقرباء املعروفني
جاسـم، الـذين مل تربطـه بـم صـلة وثيقـة أو عالقـة وايّـة محيمـة ( فحسب، بل كان يتفّجع و يبكي حّيت 

 )۴۴ص
و هـــو الجيتـــاز فــــى عواطفـــه و احساســـاته و مشـــاعره عنـــدما يتفّجـــع أو يتحّســـرالجيتاز حـــّد اإلعتـــدال 
واليرمي الكالم علي عواهنه اون حتّسب. و حنن إن الحْظنا جيشـان العواطـف و التعـابري املوسـيقية العذبـة 

فّجعاتـــه فإّ�ـــا التطغــي علـــي ثوابتـــة الدينيـــة و العقائديـــة، و املــوت عنـــد الرضـــّى حـــّق وإن خّلـــف تعــّج فــــى ت
العربات و اآلهات اليت الينتهى وجعها و هو يعلم أّن احلل الوحيد الـذى يهـّون علـي اإلنسـان فقـد األحبـة 

 عند االنسان:هو أن يعلم اإلنسان و بكّل فقه أّن األرواح و األجسام ليست غري أمانة وعارية 
 و الُجيِْدى  و إْن كاَن اليُغنِـى َغَناءً   نـََعضُّ َعَلي املوِت األنامَل حسرةً 

ْكلوَم َعضُّ بـََنانِهِ   ل يـَْنَفعُ ـو ه
َ
 و َلْو ماَت ِمْن َغْيٍظ َعَلي اَألَسِد الَوْراِ   امل
ني  رَّاِ ــى للَوار ـعَ ـال  أنَّ   اـتـََيقُّنن  َدهاـا يـَُهوُِّن فـَقْ ـَعَواٍر ِمن الدُّ

 )۱/۳۷۸ديوان،ال(
و الرضي صاحب نفس تفيض عطفاً ورّقًة وحناناً يف كل مشهد مأساوي و يف كل ذكري مؤملـة. ولقـد 
سئمت نفسه بالتفّجع و حتّررت من الغلظة و القسـاوة فأصـبحت تطـري و حتـط عنـد كـل ذكـري وقـرب كـل 

نـد حــّد و ال خيـتض بوقــٍت اون دخـر . بــل طلـل. و حنـني الرضــّي إيل احّبتـه و أخلتــه املفقـواين ال يقــف ع
 هو حنني ُمَرجَّع غري مقطوع 

 حنني الَعْوِا للوطن القدِمي   ـا ضماٌر ّن إليه و الُّْقيـأح
 ِل و اهلمومِ ـمطاًال للَبالب  و أنشده و أعلُم أين أمسي 
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 )الشريف الرضي، اللد الثاين(
 

 التألم و الحزن-۲-۴
أصـــبح أكثـــر مـــن حـــاالت نفســـّية حزينـــة،  ،و الـــذى يعكســـه شـــعره جبـــالٍء تـــامّ إّن األمل فــــى حيـــاة الرّضـــى «

بســبب حــوااث مؤملــة، لقــد أصــبح خــربة متمّيــزة، هلــا خطوطهــا الطويلــة و العريضــة، و جــذورها العميقــة، و 
دثارهـــا البـــارزة، و رغـــم األوقـــات الســـعيده الـــىت كانـــت تعقـــب فـــرتات العنـــاء والشـــدة واحلـــزن املمـــّض، فقـــد 

إّن الشــاعرية التـــى  ) «۲۳جاســم، ص » (مل فـــى حيــاة الشــريف الرضــّى فلســفة متنــاثرة فـــى شــعرهأصــحبت لــأل
كانــت تتفّجــر فـــى صــدر الشــريف هــى الــىت جعلــت الــدنيا أمــام عينيــه منــااح لإلضــطراب واألشــجان، فــإذا  
كـــان مـــن الشـــعراء مـــن يتكّلـــف أســـباب احلنـــني فيتفّجـــع لغـــروب الشـــمس أو يتوجـــع لســـقوط األوراق فــــى 

 )۶۴مبارك، ص » (اخلريف، فإّن الرضى جيد من نوائبه الوجدانيه ينابيع للحزن التنضب والتغيض
إّن من أهّم اواعى التأمل واحلزن عند الرّضى هو استضراء الفسـاا والتفّكـك اإلجتمـاعي و عبـث الفـنت 

راعات مذهبيّـة، بلحمة التمع، األمر الذى كان يتسـبب فــى فجـوات غـري أخالقيـة و فراغـات اينيّـة، و صـ
و انقســـامات حـــاّاة فــــى أبنـــاء التمـــع العـــرّىب، و كانـــت هـــذه الظـــواهر تقـــوا النـــاس إيل متاهـــات الحيمـــد 

 عقباها. 
لذا يعكس و برباعة تاّمة ما كان عليه التمع من الغدر و عدم اإللتزام بـالعهوا و اإلحنطـاط والـّدناءة و 

 )۷۷-۷۸جاسم، صص ائم. (ما كانت تنطوى عليه ضمائرهم من أضغاٍن و سخ
 وأْكَثُر هذا الّناِس لَيس له َعْهدُ   ألّى َحبيٍب َحيُْسُن الرّأُى والُواُّ 

 فـََهْل اافٌع َعّىن نـََوائِبَها اَحلْمدُ   اال َيِضرُّهاـأَري َذّمى األيّاَم م
نيا لََنا  و لَْيَس خلِْلق ِمْن ُمداراتِا بُدُّ    بـُمطيعةٍ   و ما هذِه الدُّ

 ) ۱/۳۳۳وان،ديال(
والرضـــى الشـــاعر الـــذى رســـم خطوطـــاً عريضـــة آلمالـــه و أمانيـــه و هـــو فــــى ريعـــان الشـــباب جيـــد اآلن 
الظروف ليست فـى صّفه و األوضاع األجتماعية بدأت تقف علـي الطّـرف الّنقـيض مـن مراميـه لـذا يعـّرب و 

 :مبرارٍة عن عثور دماله و خذالنه
 و أْيَن إْن ملَْ ُيساِعْدنِـَى اَجلدُّ   َين زَّ بالـمُ ـُيَكّلُفىن أْن أْطَلَب الع

 و سابَِغٌة ُزْعٌف و ذوِميعٍة نـَْهدُ   ا أْهواُه ُرْمٌح و صارِمٌ ـأِحنُّ و م
 تـََواُُّاها َخيَْفي و أضغاُ�ا تـَْبُدو  و َحْولـَى ِمْن هذا األَناِم ِعَصابةٌ 

 )۳۳۳/ ۱، ديوانال(
ة و رفيعــة إيل أبعــد احلــدوا الشــّك أّن عاّمــة النــاس مــن معاصــريه إّن شــاعراَ كالرّضــى يتمّتــع بنفســّية كبــري 
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اليدان هلم بتفّهمه واإلحاطة بـه علمـاً. و مل يكونـوا يقفـون علـي فحـوي كالمـه و �جـه الفكـرى والسـلوكى 
بالّضبط، فضًال عن مصاحل هؤالء الّناس التــى كانـت ختتلـف إختالفـاً جوهريـاً و منـافعهم مـا أّاي ذلـك إيل 

الّضـعينة. فــإن هـو حــّن يــل و احلسـد و ات كانـت تــرا علـي حنــر الرضـّى متمثلـة بالغــدر و نكـران اجلممضـاعف
إليهم ولّوه األابار و إن حاول التقّرب إلـيهم فـارقوه و إن التـزام إجنـاز وعـدهم أخلفـوا وعـده وخـرتوا ذّمتـه و  

 كثري منهم غري صااق فـى األقوال و األفعال:
 قِ ـا َواِجٌد قـَْلَبا َمشوٍق و شائِ ـو م  ابةً ـَصبَ  نُّ ـْن الحيَِ ـي مَ ـأِحنُّ إل

َعانِ   لُّ َعظِيَمةٍ ـو ِعْندى من األْحباِب كُ 
ُ
 قِ ـتـَُزهَُّد فـى قـُْرِب الضَِّجيِع امل

 َفَال الُقْرُب ُيْضِنيِىن و ال الُبْعَد شائِِقي  ◌ٍ   أنَة  لِّ ـتـََعطََّلِت األْحـَشاُء ِمـْن كُ 
 ال فـِى اخلُزَاَمي ِمْن َنسيٍم لِناِشقِ  و  ْن ُسُروٍر لِناِظرٍ ـ مِ اىنو ما فـِى الَغوَ 

 َعالَئِقي  امِ ـْن هَذا األَنـو َقطََّع مِ   َغْريَها َرَمي اهللاُ ِىب ِمْن ِهِذه األْرِض 
 صِااقِ  ْم ِفيِهُم ِمْن قائٍل َغْريِ ـو كَ   ر ُمْنجزٍ ـَغيْ   دٍ ـَفَكْم ِفيهُم ِمْن واعِ 

 َع الِعْلِم َفْضُل التََّشاُاقِ ـأنَّ َمجي  و  ْن َلُه الِغَين ـَد فيمَ ـَيظّنوَن أّن اْلَمجْ 
 اِح الزَّواِلقِ ـو َغْدٌر كأْطراِف الرِّم  اِحبٍ ـرَاِع ِلصـاٌء كأنْبوِب اليَ ـَوفَ 

 )۵۹/ ۲، ديوانال(
 و يعــّرب الرضــّى و بعاطفــة ناقمــة فـــى غضــبتها علــي بعــض أقاربــه و أبنــاء جلدتــه الــذين ســاموه خســفاً 
فأوجعوا قلبه و أرثّوا نريان األمل الذى كان جيثم علي صدره مثّ نبذوه نبـذالّنواة بعـد أن خّصـهم بثمـرة قلبـه و 

 :ضّنوا عليه باحلّد األاين من الوااا و الوفاء
 ُروا بـُْغِضَى ِعْنَد الِفطَامْ ـوأُوجِ     من معشٍر شّبوا علي إحنيت

 وا إيل قـَْلبـى ِمْرَط السَِّهامْ راشُ     ُدوا َغْمَرةً ـأَقاِرُب، إْن َوجَ 
 الِعظَامْ   ْرقَ ـالَن هلَُمْ َمسَِّى عَ     ُكّلما باألَذي  وينـيـَْعرُقُ  و

 الضَّرامْ  ِج ـوَغْيُبُهْم ِمْثُل َأجي    الصَّبا  ِمْثُل َنسيمِ  ِجواُرُهْم 
 امْ ـوٌّ و ِجبوِاى تـُغَ ـأْظَلَم جَ     َمساُؤُهْم َمتَسُّ بـى ُكلَّما

 )۳۱۵ /۲وانالدي(
والرضى كان يعـى كـامالً حقـوق الصـديق و يقـيم هلـا وز�ـا و يعامـل الصـديق علـي أحسـن وجـه و كـان 

 حيمى الصداقة و يسهر عليها و حيفظ كرامة الصديق فـى حضوره و غيبته:
 ااقِ ـَد األصـكنُت عب    دي و إنْ ـويل العـأنا م

 ) ۶۲، ص املصدر نفسه(
ن جانــب بعــض األصــدقاء فقــد قطعــوا حبــل واااه و ضــّيعوا صــداقته. لكنّــه مل حيــظ مبعاملــة حســنة مــ
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وأغلـب الظّــن أّن هــؤالء قـد ســخمت ضــمائرهم و كلّـت أبصــارهم أن يــروا تفـّوق الرضــّى و جدارتــه ونفاســة 
معدنه. ّمث قعدت بم مساعيهم العاثرة عن اللحاق به فبدأ احلسد حيّرك أذياله فـيهم فمـا كـان مـنهم إّال أن 

 :فنري الشاعر يتأّمل ويقف موقف اليائس من األصدقاء واخلّالنيغدروا به 
 و مالـَى من بني األنام صديقُ    كفي َحزناً أّىن صديٌق و صااقٌ 

 ريٌب غااٌر و شقيُق ـو هذا ق   لةٍ ـُغ األبعِديَن خلُ ـريفكيف أُ 
 ) ۸۰ /۲وانيالد(

وه و جفـوه حـّيت ضـاقت عليـه و يعرب فـى موقـف دخـر عـن حـال وحشـته و تفـّراه بعـد أن خانـه أصـدقا
 األرض مبا رحبت وأصبح اليثق بأحد:

 ِانياـو أَْنَت َصِديقي ال أََري َلَك ث   اً لَِنْوبةٍ ـى َصديِقـأُمْلَتِمساً ِمنّ 
 و أْحَشَمين َحيتَّ اْحَتَشْمُت اَألَاانِيا   َحلَا اهللا َاْهراً خانَنـِى ِفيِه أْهُلهُ 

 اـاً ُمَداِجيـوَلْسُت أََري إّال َصِديق   كاشفاً مُ  فـََلْسُت أََري إّال عدّوا 
 ) ۲/۵۸۲وانالدي(

 الشوق و اإلشتياق-۴ -۳
أّن اشـــتياق الرضـــى و حنينـــه هـــو فــــى منتهـــي الصـــدق و الصـــفاء كصـــفاء النـــور فــــى غياهـــب الظـــالم و هـــو 

لــروح للــّروح فـــى جــّو أشــتياق تطــري فيــه القلــوب الطــاهرة النقّيــه لتلتقــى فـــى مســاء الــوّا و احملبــة و هــو حنــني ا
يقطر حّباً و يتفّجر حناناً. ذلك احلنني و اإلشتياق املتجّذر و املتأّصل فـى حنايا القلـوب و فــى تضـاعيف 

 :الّنفوس و الذى يسرى فـى اإلنسان مسري الّدم فـى الشرائني أو جمري املاء فـى الغصن الّرطب
 َلنِ ـِم السِّرِّ والعَ ـْنِو قـَْلٍب َسليَعْن حِ   ألكةً ـاَق مـا إْسحـَمْن ُمْبِلٌغ يل أب

 ِمّنا الَعَالِئُق َجمَْري املاِء فـى الُغُصنِ   ِمّىن و إْن بـَُعَدتْ   َري الَوَااُا َلهُ ـجَ 
مـا كَ ـَق قـَْلبانـْد َتوامَ ـَلقَ   اِء ال الّلَنبِ ـَدم ِاألْحشـراَضعا بِ ـتَ   اـَأ�َّ

 ا ِبَك ِمْن َغْيِظى َعَلي الزََّمنِ ـَفزاَا م  َنقٍ َقْد ُكْنُت قـَْبَلَك ِمْن َاْهرِى َعَلي حَ 
 فـى الَبَدِن   َوتْنأ َعّىن فأَْنَت الّروحُ   آَلُفُهمْ ـي اارِى فـْدُن قـَْوم إلـإن يَ 

 ) ۵۴۴ـ  ۵۴۴۵ /۲وانالدي(
كانــت زاخــرة باإلشــتياق و لرّمبــا زخــر اإلشــتياق نفســه بــروح الشــريف الرضــى «إّن فصــول حيــاة الرضــى 

ت فـــى فضـاءات الطبيعــة، مـع الطيــور فــى شــدوها و نوحهـا، و مــع الّنجـوم، و مــع امليـاه فتعــّرف التــى سـاح
اإلشــتياق بـــه و تعـــّرف هـــو باإلشـــتياق فصـــارت للمحبــوب قداســـة الـــذكري، و هـــو فــــى هجرتـــه مل يســـعف 
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ا مستـني الشاعر الرضى بغري الوجد واإلحرتاق والدموع التـى الُتطفــى أّى نـار فكـأّن روحـه و جسـده أصـبحت
 )۱۲۶جاسم، ص» (ألقاليم الروح و اجلسد فـى شخص الشاعر علي هوامها.

 وبِ ـارضة اُخلطـيقّل علي مع  شوقى  أَحتْسب أّن   أبا حسٍن!
 لي املغيبِ ـَك الّسلوَّ عـمَنحُ و أَ   وجدى  الّلقاء تيُج و أّنك  ىف
 الّرطيبِ  و جمين اْلَعْيش ذى الَوَرقِ   نْت ُجمَْتمُع األماىن و كيف و أَ 

 ريبِ ـّزوِر الغـي الـَهَشاَشُتُه إل   رفان  قلىباْلعِ   َلُكْم علي  يَهشُّ 
 ريبـك من قـوأطرب إن رأيت    بعيدٍ  من  إذا ذكرُتكَ  اقَ ـشأُ 

 )۱۹۳ /۱وانالدي(
و ظــاهرة اإلشــتياق عنــد الرضــى فـــى كثــري مــن األحيــان ميتــد و يتســع أثرهــا الوجدانـــّى ليشــمل البيئــة أو 

صــرها. فيقــوم الشــاعر يســـقط نفســه علــي مظــاهر الطبيعــة فيعطيهـــا شــيئاً مــن الفهــم والشـــعور و بعــض عنا
 يتفاعل و يتجاوب معها:

َا الَوْجَد َنْسُمهُ   َو ُربَّ َوميٍض نـَبََّه الشَّْوَق َو ْمُضهُ   ُو ُربَّ َنسيٍم َجدَّ
 )۳۹۴ /۲وانالدي(

 و يقول فـى موقف دخر:
 َقْد عاَوَا الَقْلُب ِمْن ذِكراك أْايانا  قىِّ كاِظَمةٍ يا َرْوَض ِذى األْثِل ِمْن َشرْ 

 اَء َجرَّْت فيَك أَْرااناـأظنُّ َظْمي  رِفُهُ ـاً َلْسُت أعـِمْنَك َنسيم ـُّ َأمشُ 
 )۲/۴۷۶وانالدي(

 و يقول أيضاً:
َُرجَّعُ   ناَقِيت  أَقوُل و ما َحنَّْت ِبِذى األَْثِل 

 ِقرِِى اليـََنْل ِمْنِك اْحلَنُني امل
 ويل َال لِك الَيْوَم اخلَلِيُط اُلَمواَّعُ   اهلَويَ  َن إّال َأنَّ بـى الِبِك ـحتَِّني

 اَق ِنْضٌو ُمَفجَّعُ ـِكالنا، إذاً يان  و باَتْت َتشّكي َحتَْت َرَحلى َضَمانةً 
 رَام ِو يُوَضعُ ـَخيُّب باَحرُّ الغَ    ْصَبَحتْ  ُضُلوعى فأَ ناٍر ىفَأَحسَّت بِ 

 )۱/۶۵۳وانالدي(
 

 الغرام-۴-۴
كــان الشــريف معروفــاً عنــد القــدماء بصــدق اللوعــة و الّصــبابة. و كانــت أشــعاره فـــى احلــّب كؤوســاً يعاقرهــا 
املتّيمـــون و الرضـــّى فــــى غرامّياتـــه و نســـيبه نـــراه يـــرّق رقّـــة النســـيم و يصـــفو صـــفاء الغـــدير و يلـــني كمـــا يلـــني 

عــابري فــى غرامّياتــه رقيقـة جزلـة كمــا تناسـب امليــاه الغصـن الّرطـب علــي مـنت الــّدوح مثّ تنسـاب الكلمـات والت
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ــة الســحريّة  فـــى أحضــان اجلــدول ويــداعب مخائــل النفــوس كمــا تــداعب الشــمس بأشــّعتها وخيوطهــا الذهبّي
 مخائل السهول:

 ْوَم أنَّ الَقْلَب َمْرَعاكـلَِيْهَنِك اليَ    تـَْرَعي فـى َمخَائِِلهِ   انِ ـا ظَْبَيَة البَ ـي
 و لَْيَس يُرِويك إّال َمْدَمِعى الَباكى   ارِبـِهِ ـذوٌل ِلشَ ـَمبْ  َدِك ـاُء ِعنْ ـامل

 رَيّاكِ ـَرْفناها بِ ـرُّقاِا عَ ـبـَْعَد ال   ةٌ ـْوِر رَائحَ ـالغَ   لََنا ِمْن رِياحِ   َهبَّتْ 
 ذِْكراكِ ـَرجاِل تـََعّلَلْنا بِ ـعلي الْ    ربٌ ـا طـاهزَّنـم إذا   اـانـْثََنْين مثَّ 

 َمْن بالِعراق، َلَقْد أبَعْدِت َمْرماِك    ِه ِبِذى َسَلمٍ ـو راِمي اَب ـصأَ   َسْهمٌ 
 َعْيناكِ   يا قـُْرَب ما َكَذَبْت َعْيَىنَّ    ا َوفيِت بِهِ ـِعْنِدي م ِك ـَوْعٌد لَِعْيَنيْ 

 يوَم الّلقاء فكاَن الفضُل لِْلَحاِكى   الّرمي من ُملحٍ من ىفَحَكْت ِحلاُظِك ما 
 ِمبا َطَوي َعْنِك ِمْن َأمساِء قـَْتالك   زِْع ُخيِْربُناـْوَم اجلِْ ـَفِك يَ َأنَّ َطرْ ـكَ 

 ْحالكِ ◌َ َفَما أَمّرِك فـى قـَْلبـى و أ   هُ ـَذاُب لَ ـأَْنِت النَّعِيُم لَِقْلبـى و العَ 
 )۱۰۷ /۲وانالدي(

ــزاع الــدائم الــذى كــان يــدور بــني العقــل و القلــب. العقــل الــذى  إّن غرامّيــات الرّضــى تفصــح لنــاعن الّن
يوجب أن يكون الرجل من عبيـد التمـع ليسـوا التمـع والقلـب الـذى يوجـب أن يكـون الرجـل عنـد وحـى 

 )۸۰مبارك، املصدر السابق، ص ( الفطرة األحساس.
 َعْن نـًَوي و بـََعااِ   ْدنو بطَْيِفكِ ـيَ   ِلرُقاِاى   ريَسةً ـلَْيَت اَخلَيال فَ 

 َوَجَعْلُت َهْجَرِك و التََّجُنَب زااى   قَّيتو َلَقْد أطَْلُت إيل ُسُلوِِّك شُ 
 )۱/۳۳۶وان،الدي(

فالشــاعر اائًمــا فـــى حــرب بــني الــد و احلــّب. الــد الــذى يربــأ بالفــارس املغــوار أن يصــبح أســرياً لعينــني  
كحيلتــني يشــيع فيهمــا ســحر الّنعــاس، و كيــف يكــون احملــارب الصــّوال فريســة للّنحــور العاجّيــة التـــى تعجــز 

 محل العقوا.عن 
أّن شـــعر الرضـــّى الوجدانــــى فــــى النســـيب و طيـــف احلبيـــب غايـــة فــــى الرقّـــة و اإلفصـــاح عـــن األخـــالق 

 )۲۴۷حممد حلو، ص العالية و النفس التـى صقلها الوجد و هّذبا العشق. (
لعفــة و هــو فـــى غرامّياتــه و نســيبه يصــدر عــن العّفــة الصــااقة التـــى جيــدها نقّيــة فـــى تــامور قلبــه. تلــك ا 

 التـى كانت تالزم أفعاله و أقواله:
 َخَواِضعُ   ولُ ـفـََعزَّ اْشِتياقى و الطُّلُ    رِيَِّة َوقـَْفًة ـَوقـَْفُت ِبرَبْعِ العامِ 

 اِمعُ ـو َمس للنَُّهي  وٌن ـَعَلْينا ُعيُ    و َكْم لَْيَلِة بِْتنا َعَلي َغْريِ َريـَْبةٍ 
 اِلعُ ـضو األَ  ا ـأْحَشاؤن  عاِقُلهامَ    نـَُفضُّ َحديثاً َعْن ِختاِم َمَواَّةٍ 
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  اْلوَْكِر واِقعُ ىف َيطُري ارتياحاً و ُهوَ    َيكاُا ُغراُب اللَّْيِل عِنْ◌َا َحِديثنا
واِنعُ ىف ْد رُِفَعتْ ـوقَ    َخَلْونا فكاَنْت ِعّفٌة التـََعفُّفٌ 

َ
  احلَْيِّ َعّنا امل

 )۶۵۸ـ  ۱/۶۵۹،وانيالد(
الشاعر املتزايدة علي خلـق صـور  قدرةة اخليال و طالقته العفويّة و من خصائص الرضي يف غرامياته قو 

و مشــاهد يف منتهــي الروعــة و اســتخدام الكلمــات و التعــابري املتجانســة و املوســيقي املتناغمــة و أنــك عنــد 
مــا تســمتع إيل الرضــي و هــو يعــرب عمــا ُيكّنــه مــن العــج الوجــد و يفصــح عــن نــار اجلــوي املضــطرمة يف قلبــه 

ســع يف التصــوير و يّنمــق كــل خــط مــن خطوطــه و ميــزج يف تضــاعيفه األلــوان بــاخلطرات النفســّية و تــراه يتو 
املشــاعر الوجدانّيــة كــل ذلــك بنســيج مــن خيالــه امللّحــق و عاطفتــه النتدّفقــة . لنظــر يف هــذه األبيــات التاليــه 

 :حيت نري كيف يصور لنا الرضي الروع الذي يصيب حبيبته ظمياء
 ا ـطال قاصراً عن غاية السرب واني  ْرجي بَرْوَضٍة و ما مغزل أاماء تُـ 

الهيـكَجّس العَ   هلا بغماٌت َخْلَفه تُزعُج اَحلَشي 
َ
 ا ـذاري خيربَن امل

 كما التفت املطلوب ْخيشي األعاايا    الُبغاِم فَتْنَثين ـب  وُر اليهاـحي
  اـاعيّرِق اــللتف  اـغداَة مسعن  بأروَع من َظْمياء قْلباً و ُمَهجًة 
 العراقّي غاِايا  الرُّكْب  و َقْد أصبَح    توّاُعنا ما بني شْكوي و َعْربَةٍ 

 ) ۵۷۰ـ  ۵۷۱ /۲وان،يالد(
إّن حيـــاة الشــــريف الرضــــّى علــــي قصــــرها كانــــت غنيــــه بــــالعواطف، مليئــــة باألحاســــيس، حافلــــة بمــــوم 

ّية بُعتُـوٍّ بـالغ. و يسـتجيب للجمـال القلب، ميارس الرضى فـى هذه احلياة اجلوانـب الغراميّـة و الـدوافع النفسـ
أخـري، مث اليطيـق وجـواه الضـائع بـني  و يدفعـه مقامـه فــى التمـع عـن ذلـك اجلمـال تـارةً  ةً ر الذى جيذبه تـا

 )۳۰شراره ، ص هذين. (
 َعَلي الَفَيت الَعرَىبّ اُخلَ◌ّرُا اْلُعُربُ   إّىن َألْكرُِم نـَْفسى َأْن يُقاَل َجَين 

 ِمْن َأْن يُقاَل ُشجاٌع فـَلَُّه اْلَوَصبُ   باُحلبِّ ُمْعَتِذرٌ إنـّى َعَلي َشَغفى 
 )۱۹۰ /۱وان،يالد(

انسان حيـس فــى قـرارة فـؤااه باجنـذاب عفـوى حنـو احلـب، حنـواملرأة، حنـو الرََّغـد الـذى يعمـر « و الرضّى 
وئني أن بــه كيانــه ضــوء احلســن، و الميلــك فـــى الوقــت نفســه أن خيمــد ضــوء القلــب، مث اليســتطيع بــني الضــ

، حتركــت اللــواعج، وعصــفت التبــاريح، إذا ردهــا يغفــل مــا قــال، أو يضــرب صــفحاً عمــا يــراواه مــن حنــني، 
 ۳۰ص  ،(شـراره :»وا�مرت الدموع أو كاات تنهمر فيزجرها و فــى عينيـه و مـيض و بـني ضـلوعه وجيـب

( 
 بُ ِرُض َكْيما اليُقاَل ُمريـوأعْ   ِك ِخيَفةً ـالمى إْن رَأَيتُ ـأِقّلّ◌ُ◌ سَ 

 إليِك و ما بـَْنيَ الضُّلوِع َوجيُب   ْطرُِق و الَعْيناِن يُوِمُض حلَْظُها◌َ و أَ 
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 )۱۷۵ /۱وان،يالد(
 

 السرور -۵-۴
يصل إيل الرضّى و هو فــى الثالـث عشـر  مـن عمـره نبأسـاّر ُجيذلـه و يرفـع نـاظره و هـو مـوت عضـد الدولـة 

بأمّس احلاجة ايل من يرعاه باحملبـة و العطـف و  ن الرضّى دنذاكاالذى زّج أباه فـى غياهب السجن بينما ك
مـن حينــو و يتحــّدب عليـه، إيل أٍب شــفيق يرتعــرع فـــى كنـف محايتــه. لكــن أجلـى أبــوه عــن ااره و صــوارت 
امواله مجيعاً و تركـوا الرضـى طفـالً صـغرياً يعانــى فــى فـراق ذلـك األب شـظف العـيش و يصـل النهـار بالليـل 

 فـى فقر مدقع.
الّنبـا السـاّر أثـر عظـيم فــى الرضـى إذا أحيـا فيـه ميّـت األمـل. فنـراه يعـّرب بـذه األبيـات عـن لذاكان هلـذا 

 الفرحة التـى هّزت أعطافه:
 إنَّ ذا الَطوَا بعَد َعْهِدَك ساخا  اً ـُلوك◌َ َن أـأبلغا َعنـِّى احلسي

 َعَكَسْت ضوَءُه اُخلطُوُب فـََباخا  والّشهاَب الَِّذى اصطََلْيُت َلظَاَه
 نَاَخاْرِض َخوَّي بِِه الرََّاي فَأَ أَ    َتَدرََّع طُوَل الْ   ْلفنيَق الَِّذىوا

 )۲۶۷املصدر نفسه، ص (
إثـر قبوعـه فــى السـجن فــى فـارس أشـياء.  -والد الشريف الرضى -لقد ضاعت من أبـى امحد املوسوىّ 

ـى املظـامل. وضـاعت منـه املـوارا ضاعت منه األعمال الرمسّية و هى نقابـة الطـالبّيني و إمـارة احلـج و النظـر فـ
 األساسّية للرزق، و هى األمالك التـى صوارت و حرم منها أطفاله منذ سنني.

أمــا األعمــال الرمسيّــة فلــم تعــد إليــه بعواتــه إيل بغـــداا، و إّمنــا طاولتهــا الظــروف فلــم تعــد إّال فـــى ســـنة 
رقصت هلا أخيلة الشعر فــى خـاطر  و كان الرجوع تلك املناصب إيل أبـى امحد املوسوّى نشوة طرب ۳۸۰

 )۱۱۹-۱۲۰مبارك، ص الشريف الرّضى. (
و حـــّرك الفـــرح و الســـرور اخائلـــه و هـــّذت البهحـــة أطرافـــه و هـــو اليكـــاا يصـــّدق فــــى قـــرارة نفســـه أّن 
الدهر سوف يقبل عليه يوماً ما ليجرب مـا كسـر و يرقــى مـا لسـع و يذيقـه حـالوة األرى بعـد أن أذاقـه مـرارة 

أحّس بطالقــة فائقــة مل يكــن يعهــد هلــا نظــري طيلــة حياتــه، أحــّس بطــائر الســعااة يغــّرا فــوق رأســه الشــرى. فــ
 ليخربه بفرحة يزول معها كل مكروه

عالـِى اْلُغرِّ َكْيَف َتزيدُ   واُ ـاِم َكْيَف تَعـْنظْر إيل األَيّ ◌ُ أ
َ
 و إَيل امل

 ٌن و أَْوَرَق ُعواُ ْظمآ َ  اْرتاحَ ـفَ   ا و عاَوَا َعْطَفهُ ـو إيل الزَّماِن نـَبَ 
رَاجلَن ُه ـفـََرتَْكنَ   بَِغْيِظهِ   ي الَعُدوِّ ـَعلَ   نَِعٌم طََلْعنَ   َميِيدُ   انِ ـمحَِ

 ِغيدُ  ايل ـفالَعْيُش َغضٌّ و اللَّي  َشباِبا  اءُ ـاَم مـَقْد عاَوَا األيّ 
 يدُ َجدِ    الَعالءِ دٌّ ىفَميْضِ◌ى، َوجَ   لٌ ـاألِسنَِّة ُمْقبِ ـً◌ ك زّ ـإْقباُل عِ 



 ٥١   الوجدانّيات في أشعار الشريف الرضي

 ُقواُ  ياطل اْألَ  ا ُقبُّ ـِلَسِبيله  ْطِلَقِت النُُّصوُل و ُرشَِّحتْ اآلَن أُ 
)۳۱۰ـ  ۳۱۲ /۱وان،يالد(  

أّمــا األمــالك التـــى صــوارت مــن أبـــى امحــد املوســوى فقــد تطاولــت األيّــام بــا و كــذلك طــال التفّجــع 
امحــد املوســوى ظــّل فـــى انتظــار  . لكــّن أبــا۹۶و جــزء فـــى ســنة  ۳۸۶عليهــا إيل أن رّا جــزء منهــا فـــى ســنة 

أمالكه إيل أن خذلته قّوته و قضي الزمن علي نور عينيه بالذهاب. فكانت فرحـة الرضـّى بـرّا تلـك األمـوال 
قد بلغت غايتها القصوي. ألنّه كان يري أبـاه شـيخاً ضـعيفاً اليعـرف السـبيل إيل مسـالك الـرزق. وال تسـرت 

 )  ۱۲۱-۱۲۲مبارك، صص ( جترى عليه من الرزق ما يقوته. شيخوخته إالَّ برّا تلك األمالك عّلها
 الَبِشريِ  واُن ْـ والِبْشُر ُعن   َنَطَق اللِّساُن َعن الضَِّمريِ 

 َب ِمن التََّقْلُقِل و النُّفَور   ُلوـالقُ  ِفْيَت ـاآلَن أعْ 
ْسَتنريِ  َوَضِح    َو اْجناَبْت الَّْظَلماُء عنْ 

ُ
 الصَّباِح امل

 اْسَرتاَح إيل السُّفورِ  ِإّال    ُملثَّمٍ   ْومُ ـا طاَل يَ ـم
 )۴۲۷ /۱وان، الدي(
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 وجدانيات در اشعار شريف رضي

 دكتر محمود آبدانان مهديزاده

 بي دانشگاه شهيد چمران اهوازيار گروه زبان و ادبيات عراستاد

 فرحان گل مغاني زاده

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 چكيده
اثـر   ،از محـيط پيرامـون خـود    بگذارد وبارزترين عناصر شعر است تا بر مخاطب اثر  ازگمان عاطفه يب

 شـود.   شعر وجداني گفتـه مـي   ان باشد،ايبه شكل چشمگيري در آن نم ،كه اين عاطفه يشعربه  پذيرد .

 شـامل وجـدان  مصـطلح  . وداردداللـت  : خشـم، عشـق، درد و شـادي    بر معانيي ماننـد وجدان، ي واژه

يابـد. شـعر وجـداني     هايي است كه يك فرد در درون خويشتن مياحساساتي چون لذت، درد و حالت

بـدون  و  تر ا با صداقت هرچه تمامگر كه اندرون فرد رت ماالمال از عواطف سركش و طغيانشعري اس

 . زدسامينمايان  هيچ گونه پنهانكاري

گرايـي،   كه شـعرش دو ويژگـي مهـم دارد: درون    استشريف رضي يكي از بزرگان شعر وجداني 

از جمله عناصر شعري كه شاعر خمير مايه هاي وجداني را بـر آنهـا افـزوده و    . و  است صداقت و شفافيت

شـوق و   ؛ درد و انـدوه  ت؛رآن پوشانده است موارد زير است:  سـوزناكي حسـ  ا بر اين لباس زيباي روحي ر

 شادي   ؛ دلدادگي؛اشتياق 

 

 وجدان، شعر وجداني، شريف رضي. :هاواژهكليد
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 در پرتو آراي دانشمندان نحوي وبالغيم متن فرايند فه

  )سيبويه و عبدالقاهر جرجاني (

32Fحميدرضا ميرحاجيدكتر 

۱ 

 چكيده
هاي هميشگي انسان بوده است. مسـلمانان نيـز از همـان    موضوع دريافت معناي متن از دغدغه

ـ هاي علمـي خـود قـرار داده   هاي آغازين نزول وحي، اين موضوع را سرلوحه فعاليتسال . دان

همزمان با گسترش مباحث هرمنوتيك، موضوعاتي وارد مباحث فهم متن و معني شناسـي شـد   

. مسائلي از قبيل تعـين و يـا عـدم تعـين     كردهاي بسياري را در محافل فكري ايجاد كه چالش

معني، نقش خواننده، جايگاه سياق، اهميت نظام زبان در فرايند فهم مـتن، انـواع معنـي و ... از    

اند. در اين ها پيش از غربيان بدان پرداختهثي هستند كه اديبان و ناقدان مسلمان سالجمله مباح

 .ميان ديدگاه نحوي سيبويه و بالغي عبدالقاهر قابل توجه مي نمايد

 

 .معني، خواننده، متن، نظام زبان :هاكليدواژه

 
 مقدمه

ن مباحثي است تري جنجالي ، از جملةرغم سادگي اوليه دريافت معني از يك متن علي
هاي فكري بشر انداخته است. غربيان از عصر خود را بر تمامي ساحت يكه اكنون سايه
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كردي جدي به روشنگري و همزمان با طرح موضوع تفسير و فهم كتب مقدس، روي
 ند.افهم متن داشته موضوع معني و سازوكار

ه ت، به تئوريزكه از جمله اصطالحات رايج در اين مقوله اس 33F1»هرمنوتيك« يواژه
طريق و نظريه پردازي  كردن مباحثي پرداخته كه وظيفة خود را در اين حوزه ارائة

 داند. هاي دستيابي به معني و رسيدن به حقيقت ميپيرامون راه
نوتيك به عنوان دو عنصر مشترك در مباحث معني شناسي و هرم "زبان"و  "متن"

هاي مستور يك ود و پرتوافكني به اليهمقص خود را يافتنة روند كه وظيفبه شمار مي
 متن مي داند.

مباحث تفسيري و معني  احث هرمنوتيك، مقوالتي وارد حوزةهمزمان با گسترش مب
ايجاد كرده است. مقوالتي از  مندانهاي بسياري را در ميان انديششناسي شده كه چالش

وجود دارد؟  "معني"ه محدد و متعين است؟ آيا امكان وصول ب "معني"قبيل اين كه: آيا 
كه مؤلف خود يكي از خوانندگان ر، رسيدن به مراد مؤلف است يا آنآيا هدف از تفسي

متن است و تفاوتي با ديگران ندارد؟ آيا معياري براي سنجش تفسير معتبر از غير معتبر 
 شوند. وجود دارد؟ نكاتي هستند كه در اين حوزه مطرح مي

 

 عنيمسلمانان و تالش در جهت فهم م
نوشتار حركت  و نوشتار همزاد تفسير است و اديان ابراهيمي بر محور متن و گفتار

. »والقلم و ما يسطرون«كنند. با توجه به اهميتي كه اسالم به علم و قلم و نوشتار  مي

                                                                                                                   
به  (Hermenuein) "هرمنوئين"در اصل يوناني است. اين لفظ از فعل  (Hermeneutics) "هرمنوتيك"لفظ  -۱

معني تفسير كردن گرفته شده است. در ميان علماي اين فن، تعريف مشتركي از اين علم وجود ندارد. برخي از 
تعابيري كه براي تعريف اين واژه گفته شده چنين است: تاويل، تفسير، فرآيند و يا مكانيسم فهم متن، هنر تفسير، 

فهم، علم به قواعدي كه به كمك آن معناي نشانه ها درك مي مجموعه اي از قواعد روشمند براي رهايي از سوء 
شود و ... ذكر اين نكته الزم است كه در قرن اخير و همزمان با طرح آراء هيدگر، نگاه هرمنوتيك از عرصة فهم متن 
 و روش شناسي تفسير متن به هستي شناسي تغيير پيدا كرده است. اين رويكرد كه گرايش غالب مباحث هرمنوتيكي

هرمنوتيك رومانتيك) مشهور است.  (در مقابل هرمنوتيك كالسيك و "هرمنوتيك فلسفي"است به نام  20در قرن 
 احمد واعظي مراجعه شود. "درآمدي بر هرمنوتيك"براي اطالع بيشتر به 
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