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 امللخص
هذا العلم یعترب إّن معرفة اآلخر قد وفّرت األرضية لنشوء علم جدید یُطلق عليه اسم علم الصورة أو الصورولوجيا. 

فرعًا من فروع األدب املقارن ویدرس صورة األجنيب يف النصوص األدبية. إّن صورة األجنيب تتکّون عن طریق 
تعّرف األدیب املسّمی ابألان علی األجنيب املسّمی ابآلخر، وجتري دراستها وفقًا للمبادئ اليت وضعها 

باب املؤثّرة يف تکوین الصورة، ومبا أّن دراسات الصورولوجيا الصورولوجيون؛ أمهها هي: حاالت قراءة اآلخر واألس
، ونظراً األدبية بنی البحوثهلا أمهية خاصة لك تؤّدي إلی معرفة الشعوب واالطالع علی ثقافتها وحضارهتا؛ لذ
رضي، الشاعر ، األمری اإلیراين يف شعر الشریف ال هلذه األمهية قد متت يف املقالة املوجودة دراسة صورة هباء الدولة

مقاليد  إّن هباء الدولة أمری من األمراء البویهينی )أسرة إیرانية قد تسّلمت .صورتهکيفية تکّون  كالعراقي بغية إدرا
و دولة عاصر الشریف الرضي هباء ال (للهجرة احلکم يف أقاليم من إیران و العراق يف خالل القرننی الرابع واخلامس

کما یتبنّی من نتائج الدراسة ربع و عشرین سنة ؛ لذلک مّثل شخصيته يف شعره.ة أيف العراق ملدمباشرا اتصل به 
أّن الشاعر قد تطّرق إلی رسم صورة اآلخر يف حنی أّن الصورة املرسومة ممتزجة ابلتحّيز لقومه والتعّصب لألان 

 هتصور ف يف قراءة اآلخر، مع هذا إنّه مل یّتجه إلی التشویه السليبحتدیته، و  والسخط علی اآلخر  والتباهی هبا،
 يف تکوین صورة اآلخر الشاعرأتثر  فضال عن ذلک قدوفق املصادر التارخیية،  يف دیوانه من احلقيقةتقرب 
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 املقدمة. 1
فظهرت فيه فروع  واکتمل رمث تطوّ الفرنسينی يف القرون األخریة  يعلی أیدنشأ األدب املقارن 

هذا العلم یتطرق إلی دراسة صورة األجنيب  .(imagologie) ولوجياالصور منها علم الصورة أو  شتی
األدیب ابألان أو  یمعتقداته جتاهه. یسمّ  عن آرائه و یعرّب یعکسها األدیب يف أثره األديب و  اليت

إّّنما یعتربان  ملا اصطلح عليهما الصورولوجيون. خر أو املنظور إليه وفقاً األجنيب ابآلو  الناظر
اآلخر علی ف األان تعرّ ینوط بن کل صورة ألّن تکوّ بتين الصورولوجيا عليهما  تساسينیأ حجرین

تقوم به األان. من هنا تتضح أمهية الصورولوجيا  الذي جنيبلألف یؤّدی إلی عرض واقع التعرّ  هذاو 
تؤول دب و حضارهتا بواسطة األو  طالع علی ثقافتهااإلو  الشعوبملعرفة  واسعة ا تفتح آفاقاً ألّنّ 
علها قادرة علی تقييم نفسها آلخر وتغين الشخصية الفردیة وجتيق فهم األان وتصحيح فهم اتعمإلی 

هذه  كهلا دور هاّم إلدراعلی صورة اآلخر األجنيب  اآلاثر األدبية اليت حتتويإّن إذن  واآلخرین.
الدواوین الشعریة لبعض شعراء العرب يف العصر العباسي اليت انعکست عليها صورة  الغایة.

 (ه320-447) ونّيف احلکم طوال قرنکوا متلّ إّّنم  .مرهذا األ لبویهينی اإلیرانينی تصّدق علیا
يان الدولة العباسية إثر الضعف والوهن واستحوذت دولتهم علی ک ،(219-218 :2009)طقوش، 

ا متادو ذ اخلليفة العباسية ابستيالئهم وهم أصبحوا أصحاب الکلمة والنفوذ يف العراق و انتهی نفو و 
 العزل و القتلروا من املصادرة و حّب للمال فأکثوکان فيهم قسوة وجشع و فيها يف حکمهم 

 .(29-72 :1949 الزهریي،)
ازدادت هذه راعات عنيفة بنی األان العربية واآلخر اإلیراين و فات البویهينی صتصرّ اثرت لقد أ

میّثل مرحلة سياسية  ناالعصر الذي کو هو الصراعات يف عصر هباء الدولة األمری البویهي، 
اجملاعات  نّ إکما قيل و اإلیراين ضطهاد اآلخر الض إذ تعرّ  ،للجنس العريباجتماعية عصيبة و 

خاصة  ت يف شعر شعراء العرباألحوال جتلّ  كتل ت مرافق احلياة.عطّلوالکوارث أصابت بغداد و 
لعروبة ااملنافية  ةیرفض التأثریات األجنبيألنّه کان  الشاعر العراقي؛ يف شعر الشریف الرضي

 حريفشعره ، يف دیوانهاألمری اإلیراين  لكذشخصية عن  اخلفية الصور إذن تتوافر وأرومته.
 احلايل ليجيب عن األسئلة التالية:هذا ما یتناوله البحث . من الناحية الصورولوجيةلدراسة اب
 ؟   يف شعر الشریف الرضيهباء الدولة نت صورة کيف تکوّ   .1
 الشریف الرضي؟  عندالبویهي  اإلیراين ت قراءة اآلخرما هي حاال. 2
 ؟ هباء الدولة تکوین صورة ة يفاملؤثرّ  ما هي األسباب .3
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لی وجهة الوقوف عألجل لشعر الشریف  اً صورولوجي حتليالً  تقتضي اإلجابة عن هذه األسئلة
  قفه منه.و اإلملام مبنظره بشأن هباء الدولة و 

ذکر و ، إیضاح الصورولوجياو ة، ابإلشارة إلی الدراسات السابقهذا املنطلق یتّم البحث  من
ألبيات ابستشهاد الابالشاعر  دراسة صورته يف شعرهباء الدولة و الشریف الرضي و  حياةموجز عن 

 الشعریة.
 إطار الکتاب يفالفارسية والعربية  يتابللغ صورولوجيةاملتعلقة ابلدراسات ال کتابة  تقد متّ 
یدور  هذه املقالةمدار أّن مبا و  .غری أّن الدراسات املنجزة ابلفارسية معدودة ،واملقالة واألطروحة

صورة اآلخر يف الشعر » فيما یلي: ة هبااملتعلق الشعریة ز إلی بعض الدراساتنرمعلی الشعر 
اآلخر اليت جتلت يف صورة علی حتليل  الدراسةهذه اشتملت قد ، 2010لفوزي عيسی: «العريب

التجليات الفنية لعالقة األان » .إىل العصر العباسي العصر اجلاهليالعرب من شعراء شعر أبرز 
هذه الدراسة  تناولت قد  ،2009، ألمحد ایسنی السليمانی «ابآلخر يف الشعر العريب املعاصر

األان واآلخر يف شعر حممد الفهد »وعالقاهتما يف الشعر العريب املعاصر.  مهاهر اظوم اآلخرو  األان
قد اعتمد هذا البحث علی دراسة األان واآلخر ، 2014 ،عبدهللا بن حممد األمسريل «العيسي

اآلخر » .وعها يف شعر حممد الفهد العيسیمنفردین وجمتمعنی فضاًل عن دراسة طبيعة عالقتهما ون
قام هذا البحث ابستعراض صورة األان إلی  قد 2010 لروال خالد حممد غامن «يف شعر املتنيب

صورة اآلخر العريب املمدوح وصورة اآلخر األعجمي املسلم وغری املسلم يف شعر جانب استعراض 
 إلمساعيل مسلم األقطش واآلخرین، «صورة مدینة ایفا يف مناذج من الشعر العريب» املتنيب.

استحضار املادة الشعریة وحتليل مضامينها والکشف عن داحتوی هذا البحث علی ق ،2012
تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان » فا من خالل القصائد.ة ملدینة ایالصور األساسي
زهراء ل «رضی فیو شر صاحب بن عباد از نگاه ابن نباته سعدی »: پژوهش موردعرب؛ مطالعه 

الصاحب بن اإلیراين األدیب شخصية اشتمل هذا البحث علی استعراض  ، قد1394 يفضلأ
 تصویر» .صورولوجياال علی مبادئ معتمداً  يالرض فیشر الو نباته السعدي ابن يف شعر عباد

لزهراء « شعر حبرتی درتصویر امرای طاهری »: منونه موردی دیگری ایرانی در شعر عربی
 يف شعر اإلیرانينی دراسة صورة بعض األمراء الطاهرینیعلی هذا البحث ابتنی قد  ،1395أفضلي

الة املوجودة متاثل البحثنی األخریین يف جدیر ابلذکر أّن املق بادئ الصورولوجيا.البحرتي وفقا مل
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خر کعنصرین أساسينی للصورولوجيا ابإلضافة اآلز عنهما إلکثار العنایة ابألان و املوضوع لکّنها تتميّ 
  .حتليلهايف الشواهد الشعریة و  النظر معانإإلی 
تمام هإوقعت موقع صورولوجية الشعر العريب للعصور التارخیية املختلفة قد املالحظ أّن و 

صورة ا ما جیب ذکره فعدم العثور علی دراسة عن أمالدراسات من زاویة خاصة.  تلكالباحثنی يف 
غری  املوجودة ةعلی أّن موضوع املقال لّ ، فهذا األمر یدالبویهينی يف شعر الشریف الرضياألمراء 

  مسبوق یستحق البحث.
 

 الصورولوجیا . 2
بدأت مع اليت  للمدرسة الفرنسيةة لحد األنشطة املفضأ» تعتربأو علم الصورة  الصورولوجيا نّ إ

 «ونشرها (Francois Guyard) وایرجسوا ، مث أخذها فرانJ.M. Caree)) ماري کاریه-جان
(Pageaux, 1994:59) ، طّوروها فأصبح منهجا لنقد النصوص و  ون اآلخرونناملقار  لتحق هبماامث

 «األجنيب يف أدب ما ةدراسة صور » ّّناذکر أو رولوجيا و ت آراء لتحدید الصُقّدم. وقد األدبية
(Brunel&Chevrel, 1989:133)، 1388 )انمور مطلق، «األدب يف جتليات األجنيبدراسة » أو: 

 ، (Pageaux, 1994:66) «اخلزین الذهينالکتابة عن اآلخر وتصویره وفق ما موجود يف » أو (122
حد قول بعض آخر وعلی  ،(100 :1390 ،)اننکت «دراسة صورة اآلخر يف النصوص األدبية»أو 
 «عن اآلخرینشّکلها شخص عن نفسه و الدراسة اليت هتتم مبعرفة الصورة الذهنية ی هي»

(Pageaux, 1994:89). 
دید حلترئيسة کلمات  «األدب»و «اآلخر»، «األجنيب» ،«الصورة»کما یبدو أّن 

عدم األولی : انحيتنیمن  ز عن غریهيّ یتم القول األخریأّن إال  الذکريف األقوال اآلنفة الصورولوجيا 
، «صورة الشخص عن نفسه»علی  رتکازالتحدید، والثانية اال اإلشارة إلی لفظة األدب ضمن

األان واآلخر جزءان ال الواقع أّن صورة األان فضاًل عن صورة اآلخر، و الصورة اليت تراد هبا صورة 
صورة األان تنظر إلی اآلخر و »أّن  الفرنسي ما یری دانييل هنري ابجو الصورولوجيکو یتجزءان 

  (Pageaux, 1994:61). «األان الناظرة إليههذه من  اآلخر تعرض صورة 
هلذا  ، نظراً  يف تکّون الصورولوجيارئيسياً  این دوراً اآلخر یؤدّ أّن األان و  ابجو يرأنستنبط من 

 .اصطالحعنامها االدور ال بد من الوقوف عند م
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 إصطالحا   راألان واآلخ. 3
ة ألّّنما قد استعمال يف علوم خمتلف ؛معنی مصطلح إلی جانب املعنی اللغوي آلخرلألان و  لإنّ 

الواعي من ل اجلانب األان متثّ » أنّ  سالنف یری علماء جتماع.النفس واال خاصة يف علمي
وأما  ،(16 :1982 )فروید، «حلقة الوصل بنی ذات الفرد والعامل اخلارجيالشخصية اإلنسانية وهي 

 .(313 م:2004 )کاظم، «رج أو يف الواقع واحللم من األانفهو حقيقة ماثلة يف الداخل واخلا»اآلخر
ة مع هوی التصور احلاصل لدی الشخص من نفسه ،األان» أنّ  السوسيولوجيونیعتقد و 

بد له من أن یتحضر ویتعلم کيف یعيش يف الفرد واٍع ، وهي (81 :1392 )کوئن، «شخصية
 ،(94 :1986 ن نيب،)بة لشبکة العالقات االجتماعية األمهية الرئيس ،يف الوقت ذاته كرویدمجاعة 

هما وتتکامل العالقات بين ،(81 :1392 )کوئن، األان هو الذي یتفاعل أماميف رأیهم  اآلخرأما و 
 ااألهداف واملصاحل واملعتقدات املشرتکة اليت تؤدي إلی عضویتهمقواعدها وترسی علی تتحقق و 

 ،)رجب ارة عن مرآة تعکس ما یقوم أمامهاوکل منهما عب يف مجاعة واحدة إلزالة حاجاهتما
1994: 15). 

اسرتعی هذان املصطلحان  فقد؛ م ذکره أّن األان تتعلق ابآلخر وال تنفصل عنهیستنتج مما تقدّ    
 ولوجيالوضع أساس الصور  يف األدب استخدمومهاالصورولوجينی حتی أخذومها عنهم و انتباه 

 مهها يف العبارات التالية. یضاح أنقوم اباليت س ومبادئها
 

 اآلخرحاالت قراءة . 4
 اليت اتفق عليها أهم احلاالت .ألسباباب اهأتثر و األان أتویل حسباآلخر  ءةقراحاالت  تعددت

 هي: الصوروجليون
 

 التشویه السليب. 1-4
ناظرة علی الثقافة املنظور إليها، ویعّدها أعلی یقوم بتقدمی الثقافة ال»إنّه ینبعث من وهم الرهاب و

 «رؤیة متفوقة يف ثقافة املبدأ جزئيًا أو کلياً »ویؤول إلی  ،(Pageaux, 1994:71) «مستوی
(Brunel&Chevrel, 1989:152)،  حالة العداء لآلخر حيث تؤدي »ويف األغلب ینمو من

اآلخر ولن یسمح بسماع صوته فيربز  العالقات العدائية بنی الشعوب إلی تکوین صورة سلبية عن
، ويف هذه احلالة (120 :2000 )محود، «الواقع الثقايف األجنيب يف مرتبة أدنی من الثقافة احمللية
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تکون وظيفة هذه الصورة إاثرة مشاعر العداء جتاه اآلخر، ومشاعر الوداد والتضامن جتاه األان 
 فتتحول إلی آلة للتعبئة النفسية.

  

 یه اإلجیايبالتشو . 2-4 
یؤدي اهلوس فيه إلی اعتبار واقع األجنيب الثقايف متفوقاً علی الثقافة »إنه ینجم عن الوهم اخلادع و

التقييم اإلجیايب للثقافة املنظورة یکون »و ، (Pageaux, 1994:71)القومية الناظرة جزئيًا أو کلياً 
ماعة اجلاملؤلف أو اجه التالعب من قبل نو  ةيف هذه احلالمتساواًی للرؤیة الردیئة يف ثقافة املبدأ و 

قد تصل حد التبجيل دون أن یکون »وهذه الصورة  ،(Brunel&Chevrel, 1989:152) «الناظرة
، وتتکّون إثر عقد نقص تعاين منها (371: 1998 ،د)عبو  «ما یسوغه يف الواقع املوضوعي لكلذ

 األان جتاه ثقافة اآلخر وأسلوب حياته.
    

 التسامح. 3-4
ینظر إلی الواقع األجنيب، وحیکم عليه بصورة »حتی  )األان(ویثری الناظر  نّه ینشأ عن وهم الوفاقإ

یدرج ضمن الثقافة الناظرة اليت تعّد هي بدورها إجیابية ومکملة للثقافة  لكإجیابية، وذ
 ,Pageaux) «املنظورة.فالتسامح یعيش علی املعارف املتبادلة والتبادالت النقدیة وحوارات الند للند

وحیاول االعرتاف به ال  یة موضوعية ویعيد تفسریهویطور تقومی املنظور إليه عرب رؤ  ،(1994:72
 متفوقاً وال متدنياً بل متوازانً.

 

 األسباب املؤثّرة يف تکوین الصورة. 5
کل فرد »إّن صورة اآلخر ال تطابق الواقع متامًا بل یضاف إلی الواقع شيء أو حیذف منه؛ ألّن 

مجاعة أو بلد یصنع لنفسه عن الشعوب األخری صورة مبسطة تبقی فيها فقط معامل هي  أو
ومن جانب آخر تتأثّر الصورة  ،(164 :1956 وایر،ج) «أحيااًن جوهریة يف األصل وأحياانً عرضية

 )انمور مطلق، «ة وغریهاقنفسه والصور املسب )األان(صّور اآلراء املسبّقة، امل»أبسباب عدیدة حنو 
ة يف تکوین الصورة ليمّيز الصورة الباحث أن یالحظ األسباب املؤثر  ؛ إذن فعلی(126 :1388

 املشّوة من غریها ومدی مطابقتها الواقع.
 

 نبذة عن سریة الشریف الرضي. 6
 فيها تويفو  ببغدادولد املعروف ابلشریف الرضي،  (ه406-359) احلسن حممد بن احلسنیهو أبو 
یعيش يف رغد ذاق جتربة مریرة يف بدایة حياته إذ مل خیدمه الزمن أن قد  .(1/99 :1989 )الزرکلي،
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نفوذه بنی الناس أاب أمحد املوسوي لوالده ملا قدم العراق خاف البویهي  عضد الدولة ألنّ  العيش؛
 رته وأوالده مبصادرة أمالکهونکبت أس ،حيث سجن فيهاه إلی قلعة بفارس وسریّ  ،فقبض عليه

 ، ومل تنفرج إال مبوت عضد الدولة.ت هذه احملنة سبعة أعوامواستمرّ  ،(7/710 :1965 )ابن أثری،
أکثر خصبًا وأعظم فائدة ه کان عهد هباء الدولة وأما عالقته ابلبویهينی فکانت عابرة غری أنّ 

 ابلرضيو  ،ه ابلشریف اجلليل وذي املنقبتنیبلرضي نظراً للمکانة الرفيعة اليت کان یتمتع هبا، وقد لقّ ل
ارة احلج وکانت إليه إم ،ه388سنة تولی نقابة الطالبينی و  ،(25 :1984 )األميين، ذي احلسبنی

 .(23 :2013 )اخلنيزي، واملظامل نيابة عن أبيه
 

 البویهي هباء الدولة سریة نبذة عن. 7
 من األمراء البویهينی أمریبن عضدالدولة من دایملة فارس، و  هباء الدولةخسرو فریوز  نصر أابنّ إ

کان یتسم کأسالفه ابلعادات الفارسية .ز قبل احلصول علی السلطةالذین مل یکن هلم موقع متميّ 
العظمة واإلجالل والفخفخة لدهاقينهم والتقدیس جملد  اليت کانت مریاث الساسانينی من حبّ 

 دوام ه إالوکان ال یهمّ  (كامللو كلم) أبلقاب الکسروینی مثل الشهنشاه بدولة فارس القدمیة، فتلقّ 
 ئه ونزعاته الطائشة فيصادر ویعزلیسوس األمور أبهوا، فکان (6/320 :1379 )مسکویه، إمارته
ت ویقطع اإلقطاعا، (133 :1991 )املقدسي، ضائقة املاليةر الضرائب املرهقة يف النهر والرب للویقرّ 

ا وإلی مصادرة إلی استخراج األموال من غری وجوهه لكی ذأدّ فلفاء. الواسعة ملن یشاء جللب اخل
 .(47 :1985 )السيدجاسم، والظلم والفساد لفتكوازداد ا العامة أو احليلة ابهتام
ابلسلطة، وأصبح  واستبدّ وقوام الدین، امللة،  وضياء ،هباء الدولةبه اخلليفة ازداد نفوذه ولقّ 

ابیع ملا  أنهغری ، (454 :د.ت )حسن، اخلليفة ألعوبة يف یده ومل یعد له شيء سوی معاملته الدینية
 ابن أثری،) ن عليه وزیره الطمع يف مالهد له بوصفه زعيمًا دینيًا خانه بعدما هوّ اخلليفة الطائع وتعهّ 

وبسبب اخلالف  ،(129 :1366 )فقيهي، عتنق مذهب الشيعة اإلمامية کعائلتهإ .(19/79 :1965
 .(2/8: 2015 )أمنی، يف املذاهب خاصة الشيعة والسنة خربت بالد کثریة يف زمنه

هل ونتساءل  ،غریهملة استنادا إلی أقوال املؤرخنی و ما مّر ذکره ملّخص عن حياة هباء الدو  
ره یيّسر اإلجابة يل الصورولوجي لشعلالتحو فيه أم یغایره؟  يیوافق رأی الشریف الرض يهذا الرأ

 ما أیيت.عن هذا السؤال يف 
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 ضييف شعر الشریف الر  البویهي هباء الدولةصورة . 8
تحدث یفلما  ،سنةملدة أربع وعشرین  مباشرًا يف العراقواتصل به  قد عاصر الرضي هباء الدولة

وفشت  ،وارتفعت األسعار يف عهده کثر الفنت،إذ  ،هباء الدولةیعين فهو عن األمراء واستبدادهم 
ووقعت الفنت  ،وعاش الناس يف خوف ورعب من اللصوص وقطاع الطریق ،واجملاعات األمراض

 ،(15-10 :1970 )حسن، فانتشرت احلرائق املتعمدة وّنبت األموال ،نی أهل السنة والشيعةب
 .الدولة البویهي رسم صورة هباءدفعه إلی ، و ي کان متحيزًا لقومهالذ الرضيجرح شعور  لكوذ
هه اللثام عن رؤیته جتاومتيط  ،أیضا بصفته األان العربيةالشاعر الصورة املرآة اليت تعکس صورة  كلت

 .يف ما یلي
 

 الساسانیةلقاب ألالتلقب اب. 1-8
إلی یزدجرد وهو  ، ومسکویهکان البریوين وابن ماکوال نسبا البویهينی يف الساسانية إلی هبرام جور

 احرتاف اجلندیة والدخول يف خدمة أنّ والواقع  ،(3/490 :1988 ابن خلدون،) نسب مدخول
کان بن  يف جيش ما  وسرعان ما ارتقوا إلی مرتبة األمراء ورمن الظه أوالد بویه انمکّ  القادة الدایملة

عندما و  ،ست الدولة البویهية علی ید اجليل األولحتی أسّ  مرداویج  من قواد الساسانيةکاکي و 
 احذدًا األمراء الساسانينی مث ب نفسه بشاهنشاه مقلّ لقّ يف اجليل الثاين اإلمارة عضدالدولة  یتولّ 

دولة بالذي کان حیلم  الدولةهباءمنهم و  (،200-194 :2009 )عزام، يأفراد البيت البویه حذوه
إلی  طاحماً  كامللو كلكملقيب نفسه أبلقاب الساسانينی دفعه کربایؤه إلی ت لكلذو ، کأبيه  فارسية

 قائالً:متوّج ساساين  كلميف صورة  ره الرضيصوّ قد ف ،لقدرةا
 

 ِمـن بين ساساَن أقىن ُضرَِبت 

 

ــــَدد لــــكُحجـَـــــُر امل   َعَلیـــــِه والسُّ

 

 طَــَلَعت يف ُكـــّل أفــــــٍق ََشُســـــه

 

 هل َترى خيَتصُّ ابلشَّمس بـََلد 

 

 مـــــــا رَأَینـــــــــــــــــــا كأبیــــه انجـــــــال  

 

 َولَــــــــــَد النّـــــــــــاَس مجیعـــــــــا  ِبولَـــــــد 

 

 اتجا  َوَعضـدا  فَابُنهُ  إن َیُكن

 

 ُدرُّة التَّـــــــــــــاِج َوُدملــــوُج الَعُضـــــد 

 (1/262 :1995 )الشریف الرضي،  
 

عليه بنيت األحجار إنه من بين ساسان، و یقول ال ختلو من الغلو حنی  ةإن هذه الصور 
 أبداً. السماء امللکيةسط و  عنوکأنه مشس ال ختتص مبکان دون آخر، وال تغيب ية، واألسرة امللک

ب بتاج امللة وعضد الدولة، فابنه هباء الدولة درة اتجه قّ إنه من جيل کرمی وإن کان أبوه لُ 
 «بين ساسان»ــبيف تصویره ابلصور الفارسية، إنه یتسم وسوار عضده، وقد أمعن الشریف الرضي 
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کلها من ، و «هعضددملوج »عضد الدولة، و «اتجدرة »کأنه ، و «والسدد كلملا»الذي له 
ومیثله قوله حنی  صفات کسرویة فارسية من شأّنا أن تزید من قيمة اآلخر وتضخيمه وإعالئه،

 حیتفل بلقبه:
 بِــــــــــِه یـُــــَرا، وكِ ــــــامللُ  َمِلكُ 

 

 َوُح َبنَی َعفــــــــــٍو َوانِتقــــامِ  

 

 لَـــــو َکــــــــاَن َشيء َداِئمـــــا  

 

َوامِ َ كـــَلكُمرُت َبشَّ    اِبلدَّ

     (2/307 :)املصدر نفسه 

وله  كامللو كملإنه یعد من ألقاب ساسانية، قائاًل الذي  (شاهنشاه) كامللو كبملوخیاطبه 
واترة میيل إلی انتقام، وإن کان شيء أبداًی يف احلياة فقد  ،السلطة والقدرة، اترة میيل إلی العفو

قي إلی األبد. إن هذه الصورة ومثلها مکررة يف معرض مدحه لبهاء أبن یکون البا ملكك بشرت
میدحه کعادة جاریة کان   هألنّ  إال عن مداراة ساساين كمليف صورة ره یصوّ مل  الرضيغری أن الدولة 

 هباء الدولة کان یرغب يف تقدمی صورة نإ إذز هبویة فارسية متفوقة تتميّ برؤیة ره صوّ یو عند الشعراء 
 مل کنلو ساعده يف تعزیز أسباب دولته، وحتصيل مکانة مثالية ألسرته الفارسية، ه تة لنفسمثالي

کان شاعراً واعياً   الذي الرضيعند  البویهي علی استعالء اآلخرومثلها  املكررةهذه الصور  ترتکز
 ،العروبة وهویته العربيةینسی ال  فهوعنده،  انهلااليت  الرغم من احلظوة علی لكلعمق قوميته، ولذ
، بصورة ضمنية لكکذ  ستصغرها ، ولقبه امللکيالزائف هجبيل معتزاً  اآلخر مدحوهذا یعين أنه ملا 

ینطق عن نفس ذات محية جياشة تتغنی مبفاخر أجداده وانتصاراهتم علی آل  حنییتبنی لنا  لكوذ
 :فقال نتصار أجداده عليهمابملدائن ونظر إلی إیوان کسری وأخذته العزة اب مرّ  حيثساسان 

 َحدا اخَلطُب هبم آُل ساسانَ 

 

هــــُر ِمنَهــــــــم م   ارَاــا أعـَواسََتَدَّ الدَّ

 

ــــــــــــُروا مل یَعَلُمــــــــوا أّن لَنَــــــــــــا  ُعمِّ

 

 ـــِر َعَلیهـــــم َواإلَمــــــارَاـجــــائـــَز األمـ 

 
 

 ـــــوا أبَسنــــــــاَعِلُمـــــــــوا ملـّــــــــــا ُأِذیُقـ

 

 َب اجلَرِي َقد بذَّ احِلضارَاأّن ِعق   

 (1/446 :)املصدر نفسه             
 

تفخيمًا وإکرامًا له، املاضية سعی إللصاق اهلویة الساسانية إلی املمدوح يف الصور الرضي إن     
يف صورة  حلط من شأن اآلخرجیهد يف اهنا  غری أنهمن املظاهر اإلجیابية لبهاء الدولة،  یعدّ  لكوذ

ساسان الذین تعتز هبم وأبلقاهبم، ذات یوم انکسروا أمام  بينکأنه یقول خماطبًا إایه إّن   خفية
تيقنوا أن حضارهتم بعدما جربوا أبسنا و  ،نستويل عليهمالعرب أننا وهم کانوا ال یعلمون  العرب

 حماولةعنده  لة استحضاره إلی الواقعاو الرتکيز علی أجماد املاضي وحم إنّ إذن علی حافة االّنيار. 
اليت والبحث عن اهلویة  ،إلی تغيری واقع العروبة هیدفعالذي تنشأ عن شعوره ابلقهر براز فکرة إل

يف  األانصورة انت ک  ومن مثّ ، عندهمازالت واضحة فکرة االنتماء ف ؛ز عمن سواهيّ تمجتعل قومه ی
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وتعامله مع هذه احلقيقة ، وراسخة احلضور ،الداللةقویة  ،عميقة املعنیمواجهة اآلخر البویهي 
 ،رکن جوهري يف منظومة أفکاره مات شخصية تتصل ابملطامح بل هوز ليس مرحليًا أو مرهواًن أب

 البویهي اآلخر نافسةلشریف ملالنسب از تعزیو الشعور ابالنتماء  هاألوضاع حرّک كتليف ظل و 
 :ونسبه املزیف، ویقول

 لُعلَیا اليت نـََزَعت ََلـاا الدَّوَحُة اــلَنَ 

 

 إىل اجملِد أغَصاُن اجلُُدوِد األطاِیبُ  

 (1/142 :)املصدر نفسه                     
 

يف مناسبات  عنده النزعة العربيةهذه وقد وردت ، ولوجية املبنية علی العروبةدعا لنشر اإلیدیو 
 فارسيال مریاألمن شأن  احلطّ هو ا أمههو  ،قيق طموحاتهإلی حتسعی و  ا،هب حصرّ کثریاً ما و عدیدة 

فخمة   فارسية ینتسب إلی دولةکان الذي   هباء الدولةعترب من املظاهر السلبية ابلنسبة إلی یهذا  و
کعنصر للتقرب یربزه الشاعر   املمدوح علی عنوانه امللکي، لحّ یکلما و  ،لتعزیز سلطتهکالساسانية 

ليرتاجع هباء الدولة عن   الذکرایت التارخیية ستحضارابواسطة  يف شعره قوميال اجلانب شتدّ وی ،إليه
 الصولة العربية والعقاب العريب قائالً:له ویستعرض کربایئه، 

 وم  ــدَّ یَ ـوِعنـدي  للِعـدى ال بُــ

 

 َم ِمـــن ِعَقــايبمَّ یُِذیُقُهــــم املسَ  

 

 َوُأرِكُز يف قُلــــوهِبِــــــــــُم رَِمـــــــاحــي

 

 ِرُب يف ِدیــــــارِِهُم ِقبَـــــــايبَأضـــوَ  

 (1/186 :)املصدر نفسه            
شخصية العربية اليحرتم فیتطلع إليها کان   بسمات ةز متميّ  عند الرضياألان  تهبذه النزعة کانو 

 الساسانية، ه من األلقابما یسرّ  البویهي اآلخر يعطیه أنّ  معو  إليها السرتجاع مکانتهایدعو و 
ه ال ینسی الشقاوة اليت طرأت علی جمتمعه لکنّ و  ،برؤیة متفوقةیرسم صورته و ه تصویراً إجیابياً ر صوّ یو 

 .سياسياً کان أو اجتماعياً  بسببه
 

 اإلسالمیةالعربیة التلقب ابأللقاب . 2-8
خسرو فریوز، فإن  إذا کانت األلقاب الساسانية من أهم القيم الفارسية اليت اهتم هبا أبونصر

وقوام الدین، کانت أیضًا يف مقدمة القيم  ،وضياء امللة ،لعربية اإلسالمية کبهاء الدولةاأللقاب ا
ولعل أمهية هذه األلقاب تعود إلی طبيعة احلياة يف اجملتمع  اليت احتفل هبا هذا األمری البویهي،

 مع الشعب العريب أکثر حیتاج إلی وسم یدل علی تضامن ی أن استمرار سلطتهکان یر العريب، و 
وما  ، خاصة حنی لقب هبا من قبل اخلليفة العباسية ابثل هذه األلقنوا قد تعودوا علی مالذین کا

 اآلخر البویهي ث میّثلحي رضيکان یقدر أحد أن یقوم بتکوین هذه الصورة قوایً متماسکاً إال ال
 :بقوله
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 َأجَدبُوا إن اخلَلقِ  ِغَیاثَ  َأاي

 

 قـُوَِّضا إن الدِّینِ  قـِـــَوامَ  َویَـــــــا 

 

 نُورُهُ  نَـــــــَأى إن ِضیَــــــاء ، َویـا

 

 أَبَیَضا بَعـــــــَدهُ  َیومـــــــــا   نَـــــرَ  مل 

 (1/524 :)املصدر نفسه  
 

 :قوله میثّله لكکذو    
 ــــیلدِّ لِ ا وَ ـــــنیلدُّ لِ  نتَ أَ 

 

 امُ ـــــظنِ وَ  اك  ـــــــــسَ مِ  نِ  

 

 اء  ــَــــــــــــیضِ وَ  اء  ــــــــــــــهبََ وَ 

 

 امُ وَ ـــــــــــــقِ وَ  اث  ـــــــــــیَ غِ وَ  
 (2/250 :)املصدر نفسه 

 

ليؤکد ن ممدوحه م الشریفموقف  املتکونة من األلقابالقصریة لنا هذه العبارات أظهرت وقد 
ا ة اليت مل یعارضهترب من الصور اإلجیابيیعهذا  ، ویقصدها هباء الدولةکان علی املکانة العربية اليت  

انله  مایعود إلی  لكولعل ذ، ساساين كمليف صورة ه مثّلحنی  مضیا خالفًا مل يف شعره الرضي
اليت منحته الوجاهة، ، وغریها من األمور ، وإمارة احلجنیعنده من مناصب عدة کنقابة الطالبي

يف معرض  مقدّ م لصوراإذ إن أکثر هذه ، لشکر والتقدیرکاوعدها   مه أبلقابهیعترب اهتما لكلذو 
يف تقدمی  رضيال كیسل لكلذو ، يف األعياد، وفيها یشكره على ما أنعم به عليه املدح والتهنئة
 .من قبل طریقاً سار فيه کثری من الشعراء الصورة هذه

  

  التعسف و االضطهاد .3-8
رکزه بوسائل شتی مت يثباندفع إلی تبنی القوم العريب ز موقع متميّ  من بهاء الدولةمل یکن ل ملاو  

، جربوته ومتادی يفعلی أقرانه وأغار فوق کل مصلحة  أصبحت مصاحله لكذول ليسيطر عليهم،
خواصه کانوا یهربون من قربه، ومجع املال ما مل  ظلومًا غشومًا سفاکًا للدماء حتی إنّ »کان و 

 ،(4/233 :1992 ،ابن تغري) «أظلم منه وال أقبح سریة ين بویه ومل یکن يف ملوکهمجیمعه أحد ب
اآلخر  أنّ  معو  ویصدر عن معاانة األانعدوانه  یهجم علیکلما سنحت له الفرصة   رضيان الفک

، یرفض اجملاملة ویصرب علی البقاء يف صفوف املعارضة کان  هلکنّ و  ،األلقاب واملناصبمنحه 
احلق ال  يف مبادئ قومية أساسها فکرة أنّ ل خطابه یتمثّ و خوف البغي، خفية  د من صوریستفيو 

حنی یری إال ابجلد، وحتقيق الدولة العربية علی أرض الواقع هو احلل األمثل ملشاکل قومه  كیدر
 واصفًا إایه وکأنه یتأجج عليه ،ظلمه وإغارتهمفرطًا يف و  قومهعن  کالبهمة غافالً   البویهي اآلخر

 :قائالً ابجلهل والغفلة 
 

 يف ِمثـــــِل طَیِش النََّعِم اجلَواِفــــلِ   ــــة  َغفلَـــ هـــــامِ َأَرى ُمُلوكــــا  َكالبِ 

 (2/156 :1995)الشریف الرضي،  
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واتضح أن جلوئه  ،متوغاًل يف احلروب مع الطامعنی يف منصبه من آل بویهوقد کان هباءالدولة 
 يف إلی اإلقطاعات واملصادرات دليل علی أنه ال یهمه سوی توفری املال الالزم للقادة واجلند

یعاين الغالء »الذي  علی اجملتمع البغدادي آباثره السلبية الوخيمة ال یهتمکان ، و معارضته هلم
عة آل إلی فجييف اآلخر خصماً لدوداً یری  رضيان الفک ،(11 :1970 )حسن، «واجملاعات والفنت

 :قوله ،هذا ویدعم ،وّنب أمواله جمتمعه
 

 ــــَل ُغنمـــا  ـــــالك  یــَــَروَن الَقتـــــَوَأمـــ

 

 اءُ ـوا ِفـــــدَ ــــــواِل َلو قَِنُعـــــــــَويف األم 

 (1/38 :1995)الشریف الرضي،    
 

فقد قامت اإلیدیولوجية القومية عند الرضي علی فکرة العروبة، وساعد علی  لكوعلی ذ
والتاریخ ووحدة نشوئها حنينه إليها، وآمن هبا کعقيدة أسسها تراث مشرتک من اللغة والثقافة 

ویدعوه إلی التذکری مبفاخر  مجاعته، ویغتلي يف وجدانه شعوره القومي، یعتصره همّ  لكاملصری، ولذ
وحروهبم للتباهي هبا جتاه اآلخر، ولکنه ال یکتفي ابلتذکری مبفاخر قومه حتی هتدأ عاصفة قومه 

ة إلی الکيان العريب ليحقق اإلیدیولوجية القومية يف نفسه بل یبذل جهدًا مضاعفًا إلعادة الوحد
العدالة واحلریة للعرب، ویؤکد علی البعث والتخلص من اهليمنة البویهية، ومن مث یعرض ملمدوحه 

يف معرض شکره علی ما  لكهباء الدولة حنی یذکر له وقعة العرب ابلفرس يف حرب ذي قار، وذ
 :1318 )برقعي، «ه403ة ورد من أمره أبن یضاف إلی أعماله، النظر يف أمور الطالبينی سن»

يف حمضر هباء ویرمز من خالله إلی أجماد العرب دون اخلوف من عدوان املمدوح، ویتحمس (، 31
الفرس دون أن  كملقائاًل أیها البویهيون ال تنسوا أبطالنا يف اليوم املعروف، والذي ورد فيه الدولة 

 جیرب أبسنا، فقتل متلطخاً بدمه، ویتمثل ذلک يف قوله:
 قَــــــــاٍر َوَقد ُروان َیوَم ذيذكُ اُ 

 

 َأقَبلُــــوه عاِرَض الطَّعِن ِبَردّ  

 

 ِحـــَض األغلَــــــُف يف تـَیَّارِهِ رُ 

 

 َوَرَد الِعلــــُج َوَمـــــــا َكـــاَد یَِرد 

 (1/261 :1995)الشریف الرضي،  

 

تکشف یخ، فالعودة إلی املاضي واصل الشاعر نربته التحذیریة لآلخر البویهي مستمياًل التار یو 
لنا هذه األبيات  ترتجمقتدار والثقة العالية ابلنفس لدی األان، فقد حلقائق اليت تظهر القوة واإلعن ا

ا خیتزنه الرضي من آراء حيال وإابءه الضيم، وختربان مب عدوانهثورة الشاعر علی السلطان ورفضه 
 قومهصاحل م تعارضعلی أنه متی ت لكته، ویدل ذيبالبویهي، وحتکي لنا عدم اکرتاثه هلالسلطان 

وهلذا أصبحت القومية وسلطته،  تهبصرف النظر عن مكان له دمع اآلخر، یقف موقف النـ
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ووجودها وإثباهتا حلم األان، وليس مستغراًب أن یکون لدی الرضي مبنزلة بيان للثورة علی اآلخر، 
دقة هبا، وزرع الفکر التحرري من خالل حماولة ألخطار احملإلی ااواًل جتسيد وعي أمته وتنبيهها حم

إیقاظها، ألنه أراد لقوميته أن تکون قومية فاعلة وواعية، فتحول خطابه کثریاً ما إلی الالفتات اليت 
 تسعی إلی تثبيت املقومات األساسية إلعادة اهلویة القومية.

تجدد تظل أحداث دمویة ال حیتفل بتصدیع وحدة اجملتمع العريب يف  خصم ألدّ  عنده اآلخرف
ملا عليه من قلق حمتفظًا بروح التحدي عروبته اختذ موقفًا ثوراًی لالشریف ف ،وتتوالی وخترب البالد

ائه إلی طبقة ميسورة فإن موقعه القيادي فرض عليه رفض الواقع انتم ، وعلی الرغم منجتاه جمتمعه
 وإدانته.

 

 الغدر ونکث العهد  .4-8
اهلویة الدینية  ألّن  ؛ أیضاً اً دینيبل  قطفولوجي العريب لدی الشریف قوميًا یاخلطاب اإلید مل یکن
سيطر فيه  ه کان یعيش يف عصرعنده. إنّ من الرتکيبة االجتماعية العربية  اً أساسي اً جزءکانت 
وال إلی ال متت إلی العريب بصلة و  ،هتفتيتاجملتمع العريب و  هتميشتعمل علی  وأعراف عادات

ال أمر له  ،حمتقراً ومسریاً وفق أهواء البویهينیعربياً فأصبح سبب بوصفه زعيماً دینياً اخلليفة أبدنی 
فهذا التصور الثابت ، (6 م:1970 )حسن، وإمنا األمر کله بيد بين بویه ،وال ّني وال کلمة له مسموعة

هبذا بدأ و  ،يف اهلویة الدینية جتدیدی إلی القضاء علی احتمال أي أدّ وزعيمها للهویة الدینية 
واکتملت األزمة وولدت شعوراً  ،االّنيار الدیين مع النظرة الدونية إلی اآلراء والعادات العربية

رغبة يف عهده ونکث  هباء الدولةمن قبل خلع اخلليفة الطائع  يفأکثر فأکثر  لكل ذومتثّ ابلغنب 
حاضراً يف اجمللس  كاوکان الرضي إذ ذ، الذین أوشکوا أن یثوروا ضده لتسدید مرتبات جنوده ماله

عليه أثراً  لكوأثر ذ ،(14 :1937 )الکيالين، النجاة بنفسههارابً طالباً  فرّ ورأی بعيين رأسه ما وقع ف
 :للخليفة قائالً وبغضه  هباء الدولةعداوة وکلما سنحت له الفرصة عربت عن عميقاً 

 بُغِضهِ ن مِ  هُ َـ رتضمَ ي أَ ذِ ـــــالَّ  أینَ 

 

 النِ ــــــــــــــاإلعوَ  رِّ ــــــــلسِّ ابِ  هُ ـــــــدتَ قَ عَ وَ  

 

 إبَعــــــاِدهِ يف  أيُ رَّ ـــال ذاكَ  نَ ــــأم أی

 

 ضبانِ الغَ  ةُ ــــــیَّ حَِ  نَ ـــــــــأیوَ  َحنَــــــقـــــا   

    (2/456 :1995)الشریف الرضي،   

الذي کان یستظل  الصورة اخلفية لبهاء الدولةهتب کالرایح وتکشف عن عبارات هذه الإّن 
اختذ بينما ، فال بد له من حراسته ،وأیخذ اعتباره من قبله بنی أهل السنة جبناح اخلليفة يف العراق،

وّنب  أنزله عن سریره»اخلليفة يف احلضور ليجدد العهد به، من ذن ا استأملو موقفًا متباینًا جتاهه، 
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 )الکيالين، «وأطفال فيه من نساء واعتدوا علی من ،وأخذوا ما به من مال ومتاع ،الدیلم قصره
يف عربياً إنساانً لکونه جله أل متحمساً  إلی اخلليفة الرضي من الطبيعي أن میيلان فک ،(14 :1937

ل جانبًا من صور ثّ  عن وجود ظاهرة يف نفسه متعرّب فعله ی أن ردّ  يف شكوال احلسب والنسب، 
 ،هاعتقل»و ،والدهعلی  عضد الدولة غضب حيثمن قبل  العداوةه ذاق طعم ألنّ ، الرفض عنده

 ،(21-20 :1970 )حسن، «أمالکهبعد أن صودرت  فارسإلی  اهونف ،نقابة الطالبينی منه سلبو 
حالة من القلق واحلرمان، جتماعية إلی احلقوق اإل احلرمان منت سياسة النهب والسرقة، و أدّ فقد 

یعتدي عليه ومن کان یتکفل له أال  ،خوف البغي اومیاشيهالسلطة البویهية غری أنه کان یداري 
الصور اخلفية تقدمی قد اکتفی ب لكلذو تتکرر له بالایه ورزاایه، ف ،)عضد الدولة( کأبيه  هباء الدولة

 ،لة يف اخلليفةاألان املتمثّ عن ه يف حدیثعن اآلخر ومهجيته اليت کانت تضعضع أرکان اخلليفة، و 
 ویقول: بعد أن أُِغرَی عليه، غاثة امللهوفإو  دالالت تشری إىل النجدة تذا لفاظاً أیستعمل 

 

 ن َأصَبحُت َأغِبطُهُ ـُم مَ ـأمَسیُت َأرحَ 

 

 ــــزِّ َواَلُــــــونِ ـَلَقــــد تـََقـــــــــــاَرَب َبنَی الِعـــ 

 

ــــــرَّاِء ُیضِحُكـــــين  رَّاِء یُبِكـیينـــیـــــا ُقرَب َمـــا َعــاَد اِبلضَّ   َوَمنظَــــٍر كـــــــاَن اِبلسَّ

     (2/393: 1995)الشریف الرضي،         

 كبریاً   ویوليه جانباً  ،عقيدتهل ، رغم تناقضاته معهمعنياً بشأنه اخلليفةمع  متعاطفاً یکون فالشاعر 
 ساءه ساء الشاعر، ومن مامن مث و ، وهو مظهر من مظاهر انتماء الشاعر إىل قومه هتمامه،إمن 
 قائالً:يف معرض مدحه للخليفة الوقعة  تلكإلشارة إلی ینتهز کل مناسبة لو ، رمی الشاعر رماه

 

 ةٍ مَّ لِ مُ  ندَ عِ  وهُ دعُ تَ  ن أخٍ م مِ كَ 

 

 اثنِ دَ احلَ  دِ ن یَ مِ  مَ عظَ أَ  ونُ كُ یَ فَـ  

 

 َحبُسهُ  كَ نَّ أَ  لبِ القَ  نیُ قِ  یَ الو لَ 

 

 انِ دوَ لعُ ابِ  كَ ــــیلَ عَ  مَّ ــهَ ى وَ صَ عَ لَ  

 (2/452 :)املصدر نفسه         
 

میثل  هفشعر  معوان له يف الشدة والرخاء،اخلليفة يف مواجهة ممدوحه، و مع ه نأ شعرهجیسد و 
للخليفة بوصفه زعيمًا دینياً، العقائدي والدیين لتزام انعكاسًا حلركة فكریة ذي والء مبعثها اال

 لدیه.تعميق الفکر العريب وبلورة مفهوم العروبة ه دليل على ب هاحتفالو 
القومي،  شدة عصبيته وعنف الشعورع عن اخلليفة لافدأسرف الرضي يف هذا املعنی ف ولقد

رفض الواقع البویهي بکل ما حیویه حماواًل استعادة هيبة اخلليفة وعزته، شعره وکان من مالمح 
ن أ یرید یقول ماو فالشاعر یعرب عما یریده املمدوح، دینية عنده، ابلروح ال القوميةفامتزجت الروح 

یغمض عينيه عن رؤیة  يف اهتمامه أبلقابه الفارسية والعربية اإلسالمية، غری أنه ال یکاد وله هویق
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دومًا ابلقضاای  أغراضهوکان یقرن لسلطة، وعداوته لألان املتمثلة يف اخلليفة،طموح اآلخر إلی ا
قد تناثرت يف مة قدّ والصور امل، السياسية واالجتماعية اليت استحوذت علی ذهنه استحواذًا اتماً 

 بنی حنی وآخر خاصة حنی تشتعل مطالب رسالته السياسية واالجتماعية. دیوانه، ویعتد بنفسه
 

 ما یلي: يف الرضي عند هباء الدولةصورة  نستخلصوبناء علی ما ذکر 
 .ساساين كملك حيث وصف. 1 التشویه اإلجیايب

 اإلسالمية.العربية ب ابأللقاب . حيث لقّ 2
   .لقدرة. حيث مّت تکّون صورته ابلعدوان والطموح إلی ا1 واقعالمن  تقربصورة 

  .مصادراً أموالهخلليفة معتدایً علی احيث مّثل . 2
  

 

 

 الشریف الرضييف شعر  هباء الدولة ةصور رة يف تکوین املؤثّ  سباباأل. 9
وهذا الواقع مع  ،ابلواقعر شأنه شأن أي إنسان آخر یتأثّ  رتبط أبسباب احلياة فإنّ ا الرضي مبا أنّ 

أثّر يف تکوین صورة هباء و  ،هاتد اجتاهدّ وح ،هشعر مضامنی  یغذّ  مجيع ظروفه املادیة واملعنویة
 :أهم األسباب املؤثّرة فيه هيمن إذن  ؛الدولة

 

   الذاتیة ألسبابا .1-9
ت حتآلالم اليت تعرضت هلا األسرة العلویة وانفعاله ال ،انتماؤه العريب اهلامشي العلوي .1-1-9

 سبه ونسبه قائالً:فخر حبيف، بنی أطراف األسرة البویهية وطأة املشاغبات السياسية واالجتماعية
 

 لََنا اجلََبهاُت املسَتِنریاُت يف الُعلى

 

 َوأغَدفُـــوا اّل  ـــواُم ذُ ـــــَم األقـــإذا الَتثـَــ 

 

 ا َضمَّ الصََّفا َواملعرَّفُ ـــــــَوُمعَظُم مَ        ََمــــِدهِ  ــــا َرُســــوَل اللّــــــِه ُعلــِويَّ َورِثنَ 

 (2/18 :)املصدر نفسه                  
 

هبا ، ممن حیمل أمسى األلقاب اليت یرمز هبا إىل مقامه الفخم، ولقبه وقد كان الرضي .2-1-9
والعنایة إبمارة احلج کالشریف اجلليل، وذي املنقبتنی وغریمها، ومنحه نقابة الطالبينی،   هباء الدولة

 مما جعله یشکره بقوله: لكوذ ،(23: 2013 )اخلنيزي، واملظامل
 

 لزَ م یَـ لَ ، فَـ سامِ اجلِ  كَ مِ نعُ ألَ  حدا  

 

 یدُ زِ مَ  يَّ ــا علــــــَل دُ ـــــــــــــیزِ یَ  دا  ــــــــــــأبَ  

 
 

 اإّنَّ وَ  َوَجدتُ ا ـــم سُ أنفَ  رُ ــكالشُّ وَ 

 

 ودُ ـــاملوجُ  لَ ــــــقبَ ن یُ ىت أــالفَ  لُ ــــــأمَ  

 (1/295 :)املصدر نفسه              
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عة بفارس ومصادرة أمالکه له إلی القلالدولة ومح الشدید بسجن والده أبمر عضد هأتثرّ  .3-1-9
وهو ال  فيهسبعة أعوام أثر کبری  احملنة اليت استمرت وکان هلذه ،(7/710 :1965 )ابن أثری، وأمواله

 فيقول:یزال صبياً 
 ك  ـَعلى اأَلیَـّــــام وهــَي َضَواحِ  أَبِكـــي

 

 ا حــَـائِرُ ــــــــــــَو ِفیهَ ــيف َوجـــِه َغرِیي َوه 

 
 

 لو َشاَب َطرف  َشاَب َأسَوُد انِظِري

 

 ا أان يف احلَواِدِث اَنِظرُ ــــِمن ُطوِل مَ  

 (1/401 :1995)الشریف الرضي،      
 

  اعیةاالجتم ألسبابا .2-9
ظهور طبقة أّدی إلی  هباء الدولةتوزیع الثروة يف زمن تسلط البویهينی خاصة  م العدالة يفاعدانإن 

 األعوبة يف یده فأصبح اجملتمع البغدادياستحوذت علی معظم ثروات البالد  عجميةأصغریة 
هها جّ بل یو قومه وصمة عار علی  لكيف ذالشریف یری ما کان و  ،إلی الکدیة والتسول ملتجئاً 

 :معرضاً له له قولهحيث میثّ  هقومما یتعلق ب سارقلکونه البویهي  إلی اآلخر
 

 ما الَفقُر عار  َوإن َكشَّفَت َعورََتهُ 

 

 ََمُمـــــودِ  ــال  َغریُ ـــَوإّّنا الَعــــاُر َمــ 

 (1/297 :)املصدر نفسه             
 

 

 لسیاسیة ا ألسبابا .3-9
وخلع اخلليفة وهتدید إلی قتل أمری بویهي  کانت تؤديسرة البویهية اليت  النزاعات الدامية يف األ

کان لفقدان سلطة قویة  لك، وکل ذواحلروب األهليةوعدواّنم من قبل الروم اإلسالمية ور الثغ
 (،8 :1970 )حسن، مرکزیة فلجأ کثری من الناس إلی بغداد هاربنی أو مستنجدین ببهاء الدولة

یتجه يف کثری من  کان الرضي لكولذ عيش فساداً کانت ت  ربوته فالعراقج الذي کان مغرقًا يف
 همویدعو ، یتفجر قلبه غيظًا علی ساليب حقوق شعبهاجتاهًا سياسيًا جتاه اآلخر البویهي  األحيان

 علی الواقع حيث یقول: للثورة دوماً 
َكَقوِمي إن َسألتَــُهمُ   َوأیـَن قَـوم  

 

 َوغى نـََزلُـــواـــــــوِم الـ يف یَـــــــلِ ــــَواِبَق اخلَیـــــسَ  

 

 َكالصَّخـِر إن َحُلُموا َوالنَّاِر إن َغِضُبوا

 

 ـِل إن َبَذلُـــواــــــــــوا َوالَوبــــــَواأُلســــِد إن رَِكبُ  

 (2/163 :1995)الشریف الرضي،              
 

 الدینیة ألسبابا .4-9
ومصادرة حجره وخزانته وخدمه  ،هباء الدولةمن قبل  ائعالط احلط من شأن اخلليفة. 1-4-9
 بقوله: شأنهرفع و بوصفه زعيماً دینياً عربياً عنه  الرضي ودافع (،9 :1970 )حسن، وحواشيه
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 لُّ األعظَـــــــمُ ــــــَك احملـَــــــ لَ لِِلِّ ثَّ 

 

 ــالُء األقَدمُ ــَك یَنَتِسُب الَعــــَوإلی 

 

اُث  ــــدٍ  ِمَن النَّيبِّ َوَلَك الَتُّ  َُممَّ

 

 َوالبیُت َواحلَجُر الَعظیــــــــُم َوَزمَزمُ  

 (2/302 :1995)الشریف الرضي،   
تمع إلضعاف اجمل اليت کان یثریها البویهيونبنی الشيعة والسنة الصراعات الدینية  .2-4-9

الدمویة بنی  كاملعار قامت الفنت ونشبتو  ،يف زمن هباء الدولة لكواشتّد ذ، البغدادي وتشتيته
 )الکيالين، م دور وتدمر األحياءاالضطراب وتسود الفوضی وتنتشر اللصوصية وهتدّ  الفریقنی، فيعمّ 

بنی بغداد يف اً يف إطفاء الفتنة الکربی کان مؤثرّ   حنیوالده  أتثّر هبا، ومدح الرضيو  (،23 :1937
 :بقوله (،125 :1986 )زکي، ه380عامالشيعة والسنة 

 
 

 ــَداَد َیومــــا  َدِویُّهُ ـَعن بَغـــــ َشعتَ َوأق

 

 اجلناِئبِ و ـا ــــاٍق يف الصَّبَـــــإىل اآلَن بـَـــ 

 
 

 ــــاِجِم ُسورَُهاـَولَــــــــوالَك ُعلَِّي اِبجلم

 

َمـــــِدَق ِفیهـــَوُخنــــــــ   ذَّواِئبِ ـــــاِء الـــــا اِبلدِّ

 (1/90 :1995)الشریف الرضي،          
 

حالة طارئة علی صد ر و  ،ابلفخر الرضي اهتمامه عندلألان  متحيزةرؤیة ولعل مما ساعد علی تقدمی 
مضامينه من أجل جتسيد ف یوظّ کثریاً ما  لكوبذ، هلویته العربيةنقيضاً  البویهي ریی اآلخرفعه مجمت

 سخطاً علی اآلخر. أشدّ زاً لألان و صورة أکثر حتيّ 
 

 النتیجة .10
 أمهها هي: ؛إلی نتائج يف هذه الدراسة توصلنا

أدانه  ولکن  ،أنه أکثر من اإلنشاد يف املدح والتهنئة له معابآلخر البویهي مباشراً و  رضيال تصلإ -
اعياً داختاذ االجتاه الثوري يف صور عدیدة حنو  لكوقد تبلور ذ ،کثریًا ما خفيًا خوف البغي

منطق القوة والقهر ه کان یسودلعنصر البویهي الذي  ا وّني ،وأرومتهم لعربللمقاومة، والفخر اب
 .العصرلك يف ذ احلضيض يفهتوي اجملتمع العريب کانت اليت   فاسدوکل امل ،والغدر

قد واإلذالل  العدوانوالقتل و اإلهانة من  یلجأ إليها هباء الدولة اليت کان بشعةاملمارسات ال إنّ  -
جتاهه يف شعره ولوجيا الصمود یوإیدحدي الت ظهری لك، ولذسخطًا عليه يف الرضي تأاثر 

 .ابملناسبات املختلفة
أصبحت ف ،واألسفحساس العميق بعاطفة األمل ألان إال يف غمرة اإلاب معرفة الرضي تتمّ  مل -

  مصحوابً ابلفخر. يف شعرهأدخل احلس الوطين و معاً تماعية قضية سياسية واجه عند العروبةقضية 
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 وراءها رغبة عارمة يف اإلصالح والتغيری حنو األفضل. توجد صورة يف ر األان صوّ  رضيال إنّ  -
 البویهي مية مفرطة ابلنسبة إلی اآلخرؤ قع يف تشاما و قومه وأرومته لکان متعصباً   رضيال أنّ  مع -

 حقيقتهتقرب من ره يف صورة إجیابية أو صورة صوّ بل أبدًا  يف صورة مشوهة سلبيةوما صورّه 
 لتارخیية.الواردة يف املصادر ا

کالذاتية   رضيلدی الوجوه ال ةمتعددهباء الدولة  ةصور تکوین رة يف املؤثّ  األسباب إنّ  -
وتنوع  ،، نظراً لتعدد مقاصدهتکاملةمرؤیة بإال  هاال میکن حتدیدو  ،الدینيةو والسياسية واالجتماعية 

 لفکریة والسياسية واإلیدیولوجية.انشغاالته ا
 

 املصادر
  تاسع عشر، بریوت: دار صادر.، اجلزء السابع والالکامل يف التاریخ (،1965) ابن أثری، عزالدین،

 .دار الکتب العلمية :، اجلزء الرابع، بریوتالنجوم الزاهرة (،1992) الدین،ابن تغري، مجال
 دار الفکر. :بریوتالطبعة الثانية، ، اجلزء الثالث، اتریخ ابن خلدون (،1988) ابن خلدون، حممد،

مذكرة مقدمة لنيل درجة ، األان واآلخر يف شعر حممد الفهد العيسی (،2014) عبدهللا بن حممد، األمسري،
 .جامعة املدینة العاملية :املاجستری يف األدب العريب والنقد العريب، ماليزای

، جامعة دمشق :، دمشق«صورة مدینة ایفا يف مناذج من الشعر العريب»(، 2012)األطقش، إمساعيل مسلم، 
 .147-117، صص 4و3، العدد 28لد اجمل
مورد پژوهش: صاحب بن  ه)مطالعتصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب »(، 1394)زهرا،  افضلی،

  .52-27، صص 18 ، شنامة ادبیات تطبیقیکاوش، «عباد از نگاه ابن نباته سعدی و شریف رضی(

موردی: تصویر امرای طاهری در شعر  ة)نمون عربی تصویر دیگریِ ایرانی در شعر» (،1395) زهرا، افضلی،

 .خلیج فارس ةیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزهمایش ملی میراث مشترک زبان، ادب ،«بحتری(

  .شرکة نوابغ الفکر :، اجلزء الثاين، القاهرةظهر اإلسالم(، 2015)أمنی، أمحد، 
لبحوث جممع ا :، مشهدالسالم للشریف الرضيمقدمة خصائص األئمة عليهم (، 1984)هادي، األميين، حممد

 .سالمية اآلستانة الرضویة املقدسةاإل
 : بی نا.، قمکاخ دالویز یا تاریخ شریف رضی(، 1318)اکبر، برقعی، علی
 :ع. شاهنی، دمشقة:ترمج الطبعة الثالثة،، جتماعيةميالد جمتمع، شبکة العالقات اإل(، 1986) ،لكبن نيب، ما

 .الفکر دار
  .جلنة البيان العريب :ترمجة: م. غالب، القاهرة ،األدب املقارن (، 1956) ماریوس فرانسوا،، وایرج

 القاهرة: مکتبة النهضة املصریة. ،التاریخ اإلسالمي العام )د.ت(، حسن، علي إبراهيم،
 .املعارف دار :، القاهرةالشریف الرضي (، 1970) ،حسن، حممد عبدالغين

 .حتاد الکتاب العربإ :دمشق، ارابت تطبيقية يف األدب املقارنمق(، 2000)محود، ماجدة، 
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 .دار املعارف :، القاهرةاملرآةفلسفة (، 1994)رجب، حممود، 

 .دار العلم للمالینی :، اجلزء األول ،الطبعة الثامنة، بریوتاألعالم (،1989) ،الدینالزرکلي، خری 
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