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 چکیده

درتقبهپروازدرمیآیدولیابزارتوانمندیاستکهبالهرچندکهشعراصیلبابالوهموخیا

نیزدرکناراستداللهای«شاعرفقیه»یا«فقیهشاعر»سحرآمیزشعقلهارامیشکافدوکارگرمیافتد.

کارآمدسالحسخنانرساوشیوارابهخدمتگرفتهوبرایبیانمقاصدوتحققاهدافاز،عقلیوفقهی

ذوقنثریاوست،همانذوقوعالقهایاشمدیونشعربهرههاجستهاست.شاعریکهناموآوازه

ارآننامصیادرابردتاخودرابهاقیانوسبیکرانبیاندراندازد:کهصیدگوهربرکهویراوادارک

امیرمؤمنان،کهرشحاتیازکالمامیربیانومبینقرآن«نهجالبالغه»تارکادبجاودانساخت.

بیعلی)ع(استکرضیطوقافتخارآنراتاابدبهگردنآویختهاست.رضیغواصخردمنددریای

خودارزشدیگری،هانعلموادبکرانادبخودمروادریدناشناختهیایندریاستکهمعرفیاوبهج

کهلوحماندگار«دیواناشعار»دارد.مانیزدرپیشناختاودفترآثاراورایکبهیکورقزدیمتابه

اودرپهنهادبوعرفاناستماراشیفتهوشیدایخودساخت.بررسیدیواناشعاریکهبازتابآراءو

میودرحقیقتعصارهیمکتوبسیرهعملیاوستمیتواندلعافکارادبیوعرفانیونمایانگرچهره

درراههایپرپیچوخموتاریککنونیبرایجویندگانوتشنگانمعرفت،رهگشاییمطمئمنباشد.

بهمامیفهماندکهشاعردلسوختهخوداومخصوصاًغزلهایعارفانهوعاشقانهی،اشعارنغزودلنشین

ستکهبرایتفهیمدرقالبعشقمحسوسزمینیتبلوریافتهاست.رضیکهاسیرکمندعشقالهیا،

اشعاروانمیگشایدولذ«بادهیعصیانگر»صیفاستولیهرگزلببهتو«میباقی»تمسخودسر

وصف خالیاز و«شراب»غزلهایاو نوشی» باده ترانههایسرزمینیا« رضیگرچهدر راست.

عتدرحرمسخنمیگویدولیهیچگاهآلودهدوبرریمیکندوازشکا)حجازیات(وصفآهوانبش

یشکارغیرمجازنشدهاست.ودراینراستاهمیشهشکوهازدیدهودلداردکهگویادیدهدرعروسی

یدکههرگزبهمرادشنرسیدهوکامدلبرنیاوردهاست.رضیشاعرآودلاندرماتماستوچنینبرمی

زمانیازعشقآمیختهبهعفتسخنمیگویدکهتمامشاهکارغزلسرایانتوصیفدقیق،پاکسیرت

اندامبرهنهیمعشوقاست.

درائ»ماکهشهرتجهانییافته،سرسلسلهغزلسرایانمتعهدیاستکهبهحقنیاترضیدرحجاز

زیبندهوبرازندهیاوست.«العفاف

نامگرفته،گویافقطمداحاختصاصیپدربودهاست.«اشعرقریش»رضیکهبواسطهاشعارشلقب

شاعرهرچندبرخالفعقیدهخودبهستایشازخلفایبنیعباسمیپردازد،بلکهنهازرویاجبارو

نگهمیداردولحظهه«حرمتدیدار»کیاستبلکهازرویاخالصووفاستکه ایایامدوستیرا
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دوستیومرامخودرابهنانجوئینمیفروشد.نپذیرفتنصلهوهدیهوسوگنامههایستایشواراو

ازخلفایمغضوبودرگذشته،خودبهتریندلیلبرصدقومدعاست.کهخلیفهیبعدرانیزمجذوب

رضیمیسازد.

لهیمعاشخودسازدولذانیستکهشعرشراوسی«ثروتاندوز»و«حرفهگرا»رضیازشاعران

بخوانازدرقبال،مدیحههایشازکسیحتیپدرشهدیهاینمیپذیرفتکهخودحدیثمفصل

شاعریکهدرسنینکمترازدهسالگیبااشعارشازاقتداروعزتسخنمیگفتاکنون.اینمجمل

ماننیست.میانسالیدرفراقیارانچنانسرشکدیدهاشرواناستکهگویاهدر

درسوگنامههایجگرسوزوآتشینسروروساالرشهیدانچنانمیگریدکهگویامادریفرزندمرده

یعرباست.او«یئحةالتکلاالن»بهحقابرباالیجنارهیفرزندیاستکهدادغمسرمیدهد.ولذ

نوایغمدارد.،درغممادر،همچونطفلیبیمادر

استحکایتازمقامومنزلتزنمسلمان«قانوناساسیمادری»قیقتکهدرح«غمنامهیمادر»

شایدباورنتوانکردکهرضیهجویهایگفتهباشدولیهجویههایش،چیزدیگریاست.هجویه.دارد

یهستندکهدرجاییپردهازظلموبیدادبنیامیهبرمیدارد«آشکارساز»هایرضیدرحقیقتابزار

عیبرامیگویدنهکربرایاصالحرفتارناپسندواخالقزشتبرخیافرادبکارمیرود.اوودرجائیدی

خودبهاصالحخویشبپردازد.ازآنجائیکهرضیدانشمندیحکیم،اینکهدیگرانبدانند،بلکهمخاطب

اگرسخنحکیمانهنگفتهباش اندرزهایداست، پندو آثارحکمتو لذا ازحکمتاوستو بهدور

رثائیههاست.وایدوغزلیاتصحکیمانهاشدرجایجایدیوانمزینبخشق

یاتاوهمبویحکمتمیدهد....رخفحتی
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 مقدمه

بررسیآثارموضوع: بهترینروشها یکیاز برایشناختوشناساندنشخصیتهایبرجستهعلمی،

نجائیکهشناختدقیقآمکتوبآناناستکهبازتابآراواندیشههاوتجلیگاهعلمودانشآنهاستاز

آنمیتواندچراغروشنگریفراروینسلجوانباشدمارابرافکارواندیشههایهریکازبزرگان

داشتتابرایتحققاینآرمانمقدس،دستبهدامنآسمانپرستارهیعلمادبببریمتاچراغی

برگیریم.

ستارهایرارصدکردیمکههرچندغبارغرضورزیوجهلآمیختهباگذشت،لذادراینکهکشان

بودهبرایجهانزمان،چهرهیعالمتاباوراتاحدودیپوشاندهاستوآنگونهکهشایستهشخصیتاو

علموادبشناختهنشدهاست.

ویشخصیتبینظیریاستکهباداشتنمناصبفقاهتوزعامتونقابتعلویانومناصبمختلف

اهلدل،هحقیقتهستیباتصالیبواسطهاسیاسی،هیچگاهشیفتهمظاهروزخارفدنیوینشدولذ

گردیدکهبرایبیانحقایقوثبتعثوقاداوباحساس،وقریحهییبود.عاطفهیسرشار،روحیه

وقایعسالحقدرتمندخودرابکارگیردودرجهتتحققاهدافوآرمانهایشگوشبهندایدلدهد

چنینگلهاییفراهمآورد.باکهنتیجهآناشعارنغزودلنشینوسخنانزیبایاوستکهدیوانشعری

یتمامنمایسلوکنادرهیدورانبازتاباندیشههایعمیقوآئینهباتوجهبهاینکهدیواناشعاراین

عرفانیاوستایجابمیکندکهبرایشناساییاندیشمندفرزانهوشاعرگرانمایه،دیواناشعاراورا

وادبیقرارگیرد.علمیارزشمندفقهیوکالمیاشکامالًموردنقدوبررسیودرکنارآثارگرانبها

واندیشههاییگانهیدورانراازذادراینکارتحقیقیهدفمابرآنبودهاستکهآرااهداف:ل

ازمیاناشعاربهمیاناثرارزندهیادبیاش)دیواناشعار(موردارزیابیونقدبررسیقرارداد تا

ابعادشخصیتیاینبپردازیم.بنابرایندرشناخت«شاعرفقیه»یبازخوانینظریاتوافکارعالمانه

ادیبگرانقدرنیازمندآنهستیمکهپاسخهایقانعکنندهایدرقبالپرسشهایزیرداشتهباشیم:

 وانچگونهبودهاست؟یتجلیافکارواندیشههایرضیدردینحوه -1

یپسازخودوادبیاتعرببهچهمیزانبودهاست؟تأثیرشریفرضیبرادبا -2

دودمانعلویومیزانتأثیرآنبرشخصیتویچقدرمیباشد؟جلوههایانتساببه -3

گردآورندهنهجالبالغهواقعاًکیست؟وتأثیرآنبرادبیاتعربچگونهوتاچهاندازهایبودهاست؟ -4
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 فرضیه ها

باتوجهبهاینکرضییکفقیهبرجستهوآشنابهظرایفعلوماسالمیاستولیاشعارخودرامرکب

اندیشههایعلمیوادبیومباحثفلسفیقراردادهوبرایبیانمقاصدوتشریحمسائلعلمیوعملی

ومبانیفلسفیطرحمباحثاخالقیبهبهرههایفراوانازآنبردهاستودرهرجائیکهنیازبوده

فرداودرهجویاتنمونهیبازراخالقهانسانشناسیومعادشناسیپرداختهاست.سبکمنحصرب

وتوصیفنوازندگانوخوانندگانزیباروی،حاکیاز«می»اغزلهایعاریازوصفیاسالمیاست.و

محتوایمکتبوتعالیمعرفانیویاست.

علوماسالمیوتربیتشاگردانفاضلوفقهاینامداریچونشیخویباتأسیساولیندانشگاهمدرن

طوسی)ره(ونگارشوگردآوریکتابگوهربار

تأثیرانکارناپذیریبرادبیاتجهاناسالموعربوادبایپسازخودبرجایگذاشت.«نهجالبالغه»

بشرینمود.ولیکارپرثمراولذااوباایناقدامخدمتارزندهایبهجهانادبیاتوعلمواندیشهی

دچارتردیدواقعشدهودربرخیازمحافلسخنازگردآورندهویانگارندهنهجالبالغهبهمیانمیآید

کهاوواقعاًکیست؟

مانیزدراینمجموعهباتوجهبهاسلوبنگارشنهجالبالغهوتطبیقآنباسبکنوشتاریرضیدر

 با گردآورینهجالبالغهکتابهایماندگارشو افتخار قرائنثابتنمودیمکه و بیاندالیلوشواهد

همچنانبرایرضیبودهوخواهدبود.

انتسابرضیبهخاندانعلویوشرافتذاتیاینخاندانباعثگردیدکهنیرویعجیبیدررضیبوجود

ادگیخویشدرامرخالفتآیدوچنانمقتدرانهپابهعرصهگذاشتکدرمطالبهیعلنیحقوقخانو

راموردخطابقرارمیاشتولذاجسورانهخلیفهیعباسیازهیچمقامیومنصبیهراسبهدلند

یظهورمیرساند.حتیبرایهدهدوگاهیهمخواستههایقلبیخودرادرقالبستایشپدربهمنص

تااندازهایبااومشترکبودهاظهارامبهخلیفهیفاطمیکهدرجدومرابرازانزجارازخالفتعباسی

عالقهومحبتمیکند.

مرثیههایرضیهمازاینخواستهیاوخالینیستوشایداوجقدرتاودرنکوهشخالفتامویو

عباسیباشد.ویدرضمنسوگنامههایحضرتسیدالشهداء)ع(باشیوهاینو،بهبیانوقایعتاریخی

غاصبمیپردازد.هایقدرتمندانوستم
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 محتوا 

حاضردرقالبدوبابتدوینشدهاستکهدرباباولبهبررسیاوضاعاجتماعیوادبییپایاننامه

قرنچهارمپرداختهکهدراینفصلعالوهبربررسیاوضاعسیاسیواجتماعی،بهنقشآلبویهدر

حرکتفکریوفرهنگیقرنچهارمومظاهرفرهنگیوادبیاینقرندرقالبمحصوالتفرهنگی

عر،نثر،نقدوعلملغتمیپردازد.نظیر:ش

سیدرضیازوالدتتاوفاتمیپرازدکهدراینمیانیدرفصلدوماینباببهبررسیزندگینامه

او،پدر،مادر،وفرزندانبطورکاملتوجهشدهاستومطالبمفصلیرادربارهمقامیبهشجرهنامه

الحگرانهیاودرجامعهآنروزووساطتمیانخلفاومنزلتپدرشسیدابواحمدموسویونقشاص

خصوصیاتاخالقییوسالطینوبزرگانآوردهایمودرضمننکاتیهمدرقالبهمینبحثدرباره

اوبیانکردیم.

ی،مجتمععظیمعلمشسخنازاساتیدومشایخرضیوتربیتیافتگانمکتباوونقیدرادامه

نهضتفکریوتأسیسمجامعشبیهبهآنبطورمفصلبحثشدهاست.رضیدر«دارالعلم»فرهنگی

درکنارمناصبومشاغلرسمیواشتغالکامل،دستازتدریسوتألیفبرنداشتولذاعالوهبربیان

همغافل«نهجالبالغه»اسامیتألیفاتوفعالیتهایعلمیوبررسیشاگردانازاثربسیارارزشمنداو

شبهاتپاسخبهبهبررسینگارههاوپژوهشهایصورتگرفتهدرزمینهینهجالبالغهونشدهولذا

.متنوگردآورندهآننیزپرداختهایمیمطرحشدهدرباره

دربابدومکهبهموضوعاصلیتحقیقمرتبطمیشودبهبررسیونقددیواناشعاررضیونسخه

پردازدودیواناشعاراوراازجهتمحتواییبااستفادهازایرانوجهانمیهایهایخطیکتابخانه

مفاهیمومضامینوموضوعاتقصایدموردنقدکاملقرارمیدهد.

اینبابازششفصلبهترتیبموضوعاتشعریوحجمآنهاتدوینیافتهاستکهدرهرکدامازاین

روموضوعومضامینقصایددیوانوقالبهایفصول،باطرحمباحثیبهبیانابعادوویژگیهاوساختا

جازیات،هجویهحرثاءوسوگنامهها،فخروحماسه،غزلیاتو،شعریپرداختهایمکهعبارتنداز:مدایح

هاوپندواندرزهایحکیمانه.

نیزوغزلیاتالزمبهیادآوریاستکهدرهرفصلبهتناسبنیازبهشرحوترجمهیبرخیقصاید

تمامصورتگرفتهاست.ماماهت

دلسوختگانعاشقوعاشقاندلسوختهیرضیباسرودنترانههایسرزمینیار)حجازیات(بههمه

؛فهماندونشاندادکهمیتوانبیآنکهآلودهیناپاکیوفسادشونددرمسیرعشقالهیقدمبردارند

ودرحقیقتازعشقزمینیراهیبهوسعتهستیبسویمعشوقاصلیگشود.اوثابتکردکهمی
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توانشبرادرکنارمحبوببسربردبیآنکهبهگناهآلودهشد.رضیباطرحیابتکاریدرهجویاتبی

وشدستبهروشیزدکهدرآنازر،رضعیوبیشودکهاحساساتراجریحهدارمیسازدعآنکهمت

هجویاتبرایاصالحاخالقناپسندورفتارزشتمخاطباستفادهنمود.ویعیبهایاشخاصرامتذکر

پیشآیدکهخودشخصبهاصالحخویشیمیشودنهاینکهمتعرضآبرویاوشودبلکهوضعیت

بپردازد.

افرادومخاطبرضیکهخودحکیموارستهاستلذادرانتظارفرصتهاییاستکهدرهایحکمترانثار

.است«رائدالعفاف»و«اشعرقریش»خویشکند.بهحقبایدگفتکهرضیشایستهیالقابیچون

 پیشینه ی بحث

هرچندکهدرزمینهیآثارعلمیوادبیرضیتحقیقاتیصورتگرفتهاستولیدرمقایسهباشعرای

همردیفوهمطرازاوبسیاراندکاست.وشایدیکیازدالیلاصلیآننبودنمنابعکافیدرزمینهی

خیلیازآثارویبودناوستوشایدهممفقودنقدآثارادبیویویاعدمدسترسیآسانبهکتابهای

باشد.ولیباوجودهمهیکمبودها،کارهایقابلتوجهیانجامشدهاستکهدرجایخودقابلتقدیر

پایاننامههایدانشگاهیاستکهباوجودهمه،وامتنانمیباشد.ازجملهیکارهایصورتگرفته

ردهاند.ولیبهتناسبموضوعمشکالتدرراهشناختونقدزندگیسیدرضی،تالشهایپسندیدهایک

تحقیقبهبررسیبخشیاززوایایعلمیوادبیپرداختهشدهوغالبتألیفاتحوزوینیزبابررسی

محوریتنهجالبالغهموضوعاتگوناگونباجنبههایفقهیوکالمیاوراموردتوجهقراردادهاند.

فراوانیرامتحملشدهاند،مانیزدرحدتوانباسپاسازتالشهمهکسانیکهدراینراهزحتمهای

وضرروتشناساندناینچهرهبرجستهاسالمی،بهمحافلعلمیوادبیومحققانوپژوهشگرانفارسی

فرسایینمودیمباشدکهموردزبان،برایتحققاینآرمانمقدس،درپرتوتوجهاتخداوندمتعالقلم

رضایتحقتعالیقرارگیرد.



 

 

 

 

 

 

 




