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... ملخص البحث ...

والوجود  احلياة  اجتاه  الشاعر  وعي  يستجيل  إنسانيا  موقفا  بوصفه  الشعر 
البرشي، كان حارضا يف احلياة العربية الثقافية منذ مرحلة مبكرة، والسيام انه شعر 
حضور  وكان  املثالية،  أنظمته  بناء  معه؛  املستمر  جدله  يف  ويرتّسم  بالواقع  حيتفي 
الرجل بوصفه قيمة وشخصية، خلقا وأخالقا؛ طاغيا يف تأثريه وتأثره. احتفل بعض 
هذا الشعر بشخصية اإلمام عيل بن موسى الرضا ، راسام له صورة رائعة متثل 
الصالح.  العبد  يف  الساموية  الكتب  تطّلبته  الذي  واخلري  اخلالص،  اإلنساين  الكامل 
فيها  ّزج  التي  السياسية  للحياة  املعقدة  والبواعث  اخلفايا  إىل  ونفذ  حياته  وواكب 

اإلمام مرغام، وأفضت إىل قتله مسموما.

وشجاعة  بجرأة  سجل  الذي  الشعر  هذا  عند  للوقوف  حماولة  البحث  وهذا 
عالقته  والسيام  حياته  يف  املهمة  األحداث  ومن  اإلمام  من  الرصيح  موقفه  نادرة، 
باملأمون ووالية العهد، وقضية موته الغامضة. وقد استجىل البحث هذه الوقفة عرب 

ثالث حمطات هي:

 جتيل صورة البطل / املثال شعريا :وهي حمطة تقارب الشعر الذي جّسد صورة . 1
الرضا  اإلنسان واإلمام .

جتيل ثنائية اخلري/الرش شعريا : وفيها وقفة عند املقارنة التي عقدها الشعراء بني . 2
الرضا  واخللفاء العباسيني والسيام املأمون .

جتيل صورة الشهادة شعريا: ويف هذه املحطة وقفة عند قضية موت اإلمام وما . 3
أحاط هبا من خفايا وغموض.
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...Abstract...

Poetry, as defined, is a humanistic stance stimulating the passion 
of a poet into life and existence and comes into light in the cultural 
Arabic life since early stages. Such is incarnated with reality and 
works in tandem with its criticism and perfect systems; the entity 
of man is described as a value and personality in creation and ethics 
domain that are preponderant in his influence and obeisance.

Some of such poetry takes hold of both the personality of Imam 
Ali Ibin Al-Ridha (Peace be upon him) and portrays him as marvelous 
in the light of sheer human perfection and the features of the good 
man the divine texts target, and keeps pace with his life, permeates 
through the hidden items and complicated stimulus in the political life 
the Imam indulges himself in; all these lead to his poisoned quietus. 
Such a research paper is an endeavour to draw a line of importance 
to salient candid stances the Imam takes in his life, in particular, the 
relationship with Al-Mammon, Al-`Ahid region and the case of his 
mysterious death. The meant study takes such a viewpoint in terms 
of three pivots:

1. 1-Having the portrait of the hero: the poetic image that is a point 
of poetry convergence incarnating the image of Al-Ridha (peace 
be upon him) as a man and Imam.

2. 2- having the brace of vice and virtue; there is a comparison the 
poets set between Al-Ridha (Peace be upon him) and Abbasid 
Caliphates, specifically, Al-Mammon.

3. 3-Having the image of martyrdom poetically: such a state 
sheds light on the death of the Imam and what mysteries and 
ambiguities it casts.
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... املقدمة ...

يعد األدب شكال من أعمق أشكال وعي اإلنسان باحلياة وباملجتمع البرشي، 
القادر عىل التفاعل معها أخذا وعطاء، ففي اآلثار األدبية يتحول احللم اإلنساين، إىل 
دافع حركي جيدد احلياة ويضفي عليها سمة التفتح. وهو يف جدله املستمر مع الواقع 
يعيد تشكيل صورة هذا الواقع الضاج بمعانيه املختلفة، حمركا يف فعله املبارش أو غري 
املبارش معاين هذه احلياة، ومن هنا سمة خلوده واستمراره فهو جزء فاعل، مؤثر يف 

احلياة ومتأثر هبا.

وقد امتاز الشعر العريب بأنه شعر واقعي حيتفي بالواقع، صورة ومعنى، حتى 
يف أبنيته اجلاملية ينزع إىل إعادة إحياء الواقع نصيا؛ وعندما يتعاىل الشعر نحو عوامل 
منه  ينطلق  األول  الواقع مداره  يبقى  املبالغة؛  الرافلة بصور  املعاين  أو تصيد  املثل، 
ليعود إليه. فصوره ومعانيه مستمدة من الواقع، سواء يف ذلك أكان واقعا صحراويا 

بقيمه االجتامعية القبلية البدوية، أم كان واقعا مدنيا بقيمه االجتامعية احلرضية. 

الشعر  األول يف هذا  رثاء وفخرا، احلضور  الرجال مدحا وقدحا  لعامل  وكان 
كلامت  يف  ومشاعره  ومواقفه،  ورؤاه،  تأمالته،  يسطر  اجلاهيل  الشاعر  بدأ  أن  منذ 
قيمة  بالرجل  احتفى  شعرا  نجد  ال  ولعلنا  عظيام.  احتفاء  هبا  وحيتفي  لتسمع  تقال 
الذات،  الشاعر/  واكب  فهو  العريب،  الشعر  فعل  كام  وأخالقا  خلقا  وشخصية، 
للقبيلة وسيدا للقوم، ورمزا، وخليفة، وسلطة،  وواكب اآلخر / املوضوع شيخا 
غازيا  الفارس  وواكب  واالنتقاد،  واالنتقام،  للمنقصة  صورة  املهجو  وواكب 
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الصور  من  الخ  متوهلا...  عاشقا،  املحب  وواكب  ومدافعا،  وجماهدا  ومقاتال 
املثايل؛ »ألن املوقف املالزم  الواقعية وملتخيلها  األخرى ممثال هلا ومتمثال ألبعادها 
ملامرسة اللغة - وهو التبادل واحلوار - يضفي عىل فعل اخلطاب وظيفة مزدوجة: 
متثيل الواقع وينظم جتربة احلدث، ومن هنا فإن فن الشعر بمفهومه الواسع يصبح 

فن اخلطاب«)1(.

ويف األدب نجد نزوع اإلنسان يف بحثه عن صورة البطل، املجسد لقيم اخلري 
والكامل واملثال األرقى إنسانيا؛ احللم الذي تبحث عنه اليوتوبيات املختلفة لتحققه 
احليايت  سلوكهم  يف  جسدوا  قد    البيت  آل  من  األئمة  كان  وإذا  واقعيا؛  وجودا 
وشخصياهتم اإلنسانية، أفضل جتٍل هلذا الصورة فكان طبيعيا أن حيتفي هبم الشعر 
العريب. وهكذا واكب الشعر حياة اإلمام عيل بن موسى الرضا ، فقد رسم له 
صورة رائعة متثل الكامل اإلنساين اخلالص، واخلري الذي تطّلبته الكتب الساموية يف 

العبد الصالح. 

املعقدة،  والبواعث  اخلفايا  إىل  النفوذ  عىل  قدرة  العريب  الشعر  امتلك  وقد   
السياسة،  خفايا  إىل  النفاذ  وعىل  وتقلباهتا،  اإلنسانية  النفس  بحاالت  تتحكم  التي 
البواطن، وكشف  والنظريات، والوقائع؛ فرؤية الشاعر الصافية تتيح له استجالء 
اخلزاعي،  ودعبل  احلمداين،  فراس  أيب  مثل:  كبار  شعراء  فشعر  املستورة؛  احلقائق 
أحاط  ما  إىل  نفذ  وغريهم؛  عباد،  بن  والصاحب  الصويل،  وإبراهيم  نواس،  وأيب 
حياة األمام عيل بن موسى الرضا  من أحداث، وحتوالت وضعه فيها اخللفاء 
العباسيون، فكانت هلم نفحات شعرية واكبت احلدث وسربته بنفاذ بصرية كاشفة 
عرب  الوقفة  هذه  البحث  استجىل  وقد  بصرية..  ونفاذ  وشجاعة  بجرأة  خفاياه  عن 
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ثالث حمطات هي: 
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الرضا  اإلنسان واإلمام.

جتيل ثنائية اخلري/الرش شعريا: وفيها وقفة عند املقارنة التي عقدها الشعراء بني . 2
الرضا  واخللفاء العباسيني والسيام املأمون.

جتيل صورة الشهادة شعريا: ويف هذه املحطة وقفة عند قضية موت اإلمام وما . 3
أحاط هبا من خفايا وغموض.
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املحطة األوىل

جتيل صورة البطل / املثال 

رسم الشعر صورة هبية لعيل بن موسى الرضا ، حلام، وعلام، وعطاء وهي 
صورة واقعية، تتأتى واقعيتها من أن الشاعر الذي اعتاد أن يشتط بخياله ويتصيد 
لإلمام  مدحه  يف  شعر  مثالية  صورة  للممدوح  لريسم  فيها  املبالغ  والصور  املعاين 
اخليايل يف  الكد  أو  املبالغة  إىل  ليس بحاجة  أنه  البيت -  أهل  أئمة  – ولكل  الرضا 
البحث عن املعاين والفضائل النبيلة ألنه جيدها متجسدة واقعا، وهو ال يفعل أكثر 
من أن يعيد نسجها يف ثوب شعري ملفوظ، فهو حياول أن يستوعب الواقع وجيسد 
حقيقة شخصية اإلمام / اإلنسان التي اكتملت، وتعاظمت؛ فعّز عىل موهبة كبرية 
مثل موهبة أيب نواس أن جتارهيا شعريا، وهلذا نجده يعتذر عندما ُعوتب عن تأخره 

يف مدحه قائال)2(: 

الناس واح��د  أن�ت  ل�ي  قي�ل 
بدي�ع ال��ك��الم  ج��وه��ر  يف  ل��ك 
موسى ابن  مدح  تركت  فعالم 
ق��ل��ت ال اه��ت��دي مل�����دح إم��ام

تبدي�ه املق�ال  من  كالم  ك�لِّ  يف 
جمتبيه ي����دْي  يف  ال����در  يث�مر 
فيه جتمعت  ال��ت��ي  ب��اخل��ص��ال 
ألبي�ه خ��ادم�����ا  ج��ربي��ل  ك���ان 

الشعر ال  وأن  والتقريرية،  املبارشة  إىل  تؤول  قد  الواقعية  أن  من  الرغم  وعىل 
يستقيم أثره، وجودة توصيله إال بجنوح خياله، وبعد معانيه، وعلو صوره اجلديدة 
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أو  التجويد  الصادمة؛ لكن هذا ال يعني أن هذا الشعر لواقعيته كان دون مستوى 
أنه مفتعل التجربة، وقديام رأى الصويل يف معنى أيب نواس الذي تضمنته األبيات 
السابقة وال سيام البيت األخري، تقدما وعلوا عىل من رأى أن أفخر بيت هو ما قيل 

يف األنصار يوم بدر)3(: 

وجوههُم ي���رّد  إذ  ب��در  ج��ربي��ل حت��ت ل��وائ��ن��ا وحم��م��ُدوببئر 

الشعور  سالمة  مع  املعنى،  نقل  يف  والبساطة  الصدق  يتوخى  عندما  فالشعر 
ودقته، وإصابة املعنى، يصل إىل قلب املتلقي بيرس وسالسة، وقد يقّرب املعنى أكثر 
موقف املأمون املتعجب من شعر دعبل اخلزاعي يف مدحه آل البيت عندما قال عنه: 

»قاتله اهلل ما أغوصه وألطفه وأدهاه«)4(.

 تعالوا معي نستمع للشاعر نفسه الذي اعتذر سابقا عن تأخره يف املدح، كيف 
باإلمام،  فيلتقي  الفرصة  له  تسنح  عندما  شعوريني  وصدق  ببساطة  ويتألق  يبدع 

ويستأذنه أن ُيسمعه شيئا من الشعر الذي قاله فيه ويف آبائه)5(: 

جيوهب�م ن��ق��ي�����ات  م��ط��ه��رون 
جيوهب�م ن��ق��ي�����ات  م��ط��ه��رون 
فأت�قن�ه خ��ل��ق��ا  ب�����را  مل���ا  اهلل 
وعندك�ُم األع���ىل  امل��أ  فانتم 

أينام ذكروا جتري الصالة عليهم 
مفت�خُر الده�ر  قدي�م  يف  فامله 
البش�ُر أي�ها  واصطفاكم  صّفاكم 
علم الكتاب وما جادت به الس�ور

فآل  يستعري،  أو  يشتط  أو  يتجوز  السامت ال  نواس عندما حيدد هلم هذه  فأبو 
البيت هم املأ األعىل، وعندهم علم الكتاب ورثوه عن جدهم رسول اهلل، والرضا 
 ُشهد له ب� »العلم والدين والسؤدد«)6(، حتى قيل إنه »أفتى وهو شاب يف أيام 
مالك«)7(، وعنه يقول الصويل: »ما رأيت الرضا سئل عن يشء إال علمه وال رأيت 
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أعلم منه بام كان يف الزمان إىل وقته وعرصه وكان املأمون يمتحنه بالسؤال عن كل 
يشء فيجيب عنه وكان جوابه كله ومتثله انتزاعات من القرآن املجيد«)8(، وجاء عن 
اإلمام موسى بن جعفر  أنه كان يقول لبنيه: هذا أخوكم عيل بن موسى عامل آل 
حممد فاسألوه عن دينكم واحفظوا ما يقول لكم..)9(. فقد عاش »بعد أبيه نحو من 
عرشين عاما ليرتك لأجيال من عطائه الفكري يف جماالت املعرفة املتنوعة ما يقيها 
من التعثر يف مسريهتا لو قدر هلا أن تأخذ بام تركه هو وآباؤه من ترشيع وقيم وآداب 
ونصائح يف خمتلف املجاالت«)10(، وقد عرف عنه تضلعه يف الفقه واحلديث والطب 

وقد روى عنه العرشات من خرية علامء املذهب ومن غريه)11(.

التي  اإلنسانية  والنفس  القويم،  باخللق  إال  يكتمل  لن  منظومة شاملة  والعلم 
تقارب املثال يف اكتامهلا الواقعي، ومرة أخرى يروي لنا الصويل شيئا من هذا اخللق 
الرضا  احلسن  أيب  من  أفضل  بأحد  سمعت  وال  رأيت  »ما  يقول:  كامال  املتسامي 
قطع  رأيته  بكالم قط وال  أحدا  رأيته جفا  وما  احد  أشاهد من  مل  ما  منه  وشهدت 
عىل أحد كالمه حتى يفرغ منه وما رّد أحدا عن حاجة قدر عليها وال مد رجليه بني 
جليس قط وال اتكئ بني يدي جليس له قط وال رأيته يشتم أحدا من مواليه ومماليكه 
وال رأيته تفل قط وال رأيته يقهقه يف ضحكه بل كان ضحكه التبسم وكان إذا خال 
ونصبت املوائد أجلس عىل مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائل وكان قليل 
النوم بالليل كثري الصوم ال يفوته صيام ثالثة أيام يف الشهر... وكان كثري املعروف 
والصدقة يف الرس وأكثر من ذلك منه ال يكون إال يف الليايل املظلمة فمن زعم أنه 
رأى مثله يف فضله فال تصدقوه«)12(، وقد وردت هذه الرواية يف عيون أخبار الرضا، 
الذي يكون مثله وهذا خلق  الرتتيب)13(، وأنى ذاك  اللفظ ويف  باختالف يسري يف 

مالئكي يعجز عنه البرش.  
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الظلم كام  نور جييل  اهلداية حيا وميتا، فقربه  اكتامل دور  فيه شاعر آخر  ويرى 
كان اإلمام يف حياته، جاء يف عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق أنه وجد يف كتاب 

ملحمد بن حبيب الضبي)14(: 

العمى جتلو  أن����واره  سنا  ق��رب 
ق���رب ي��م��ث��ل ل��ل��ع��ي��ون حم��م��دا

وب���رتب���ه ق���د ت��دف��ع األس��ق��ام
ووص���ي���ه وامل���ؤم���ن���ون ق��ي��ام

.........................

التي اهلل  وح��ج��ة  النبي  ي��اب��ن 
وال��دن��ي��ا ال���دي���ن  والة  ان��ت��م 

قيام ول��ل��ص��ي��ام  ل��ل��ص��الة  ه��ي 
وم���ن هلل ف��ي��ه ح��رم�����ة وذم�����ام

بحجية  االلتزام  يف  وعقيدته  الشيعي  إيامن  أركان  من  الكثري  فيه  موقف  وهو 
األئمة االثني عرش، وواليتهم، وحرمتهم، وبركتهم يف الشفاء. ويف املعنى ذاته نجد 

الصاحب بن عباد يقول)15(: 

زائ�����را إىل ط�����وِس ي��ا س��ائ��را 
عىل وحط  الرضا  سالمي  أبلغ 

تقديِس وأرض  طهر  مشهد 
أك����رم رم���س خل��ري م��رم�����وِس

.........................

 

قم�ع ب�ه  ال�����ذي  النبي  ياب�ن 
واب���ن ال���ويص ال���ذي ت��ق��دم يف
منتق�ص غي�ر  الفخ�ر  وحائ�ز 

الش�وِس اجلباب�رة  ظه�ور  اهلل 
القن�اعي�ِس الب�زل  عىل  الفضل 
تلبي�ِس غ��ري  امل��ج��د  والب����س 
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 وألشجع بن عمرو السلمي أبياٌت يف مدح الرضا يستجيل فيها حقائق عقدية 
هنا  ومن  منه،  تفرعت  الذي  اجلذر  فهي  النبوة،  لنور  طبيعيا  امتدادا  اإلمامة  ترى 

أحقية التقديس املالزمة لإلمامة، يقول)16(:

 
وال��ده ن��ور  م��ن  مقتبسا  م���ازال 
فروعكم فيه  هنضت  منبت  يف 
ثقة عىل  إال  يرتقي  ال  وال��ف��رع 

مقبوِس غي�ر  ضياء  النبي  إىل 
مغروِس امللك  بطاح  يف  بباسق 
بتأسي�ِس والدني�ا  القواع�د  من 

وهكذا فالشعر ال يغفل حق الرضا اإلنسان واإلمام، فريسم له صورة ناصعة 
مرشقة متثل صورة البطل اإلنساين. وهي صورة ليست متكلفة، فإذا كان للمخيلة 
الواقع لرتسم صورة  أحيانا كثرية متجافية مع  املبالغة  تنشط وتتكلف  أن  الشعرية 
لالكتامل  صورة  ألهنم  شططا؛  تتكلف  ال  البيت  أهل  أئمة  مع  فإهنا  للممدوح، 

اإلنساين.
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املحطة الثانية

جتيل ثنائية اخلري / الرش

 استطاع الشعر الذي جسد مأساة اإلمام الرضا  يف تعامله مع أعدائه أن 
يضع طريف النزاع يف ثنائية جسدت جدل اخلري والرش يف متثيلها هلذين البعدين يف 
والعبايس،  العلوي  البيتني  بني  املقارنة  يعقدون  كانوا  فالشعراء  البرشي.  الوجود 
إلظهار الفارق النوعي بينهام، فدعبل اخلزاعي يوازن بينهام وال سيام الرشيد وابنيه 
واملأمون،  واألمني  الرشيد  يقف  األول  الطرف  ففي  كبريا،  الفرق  فريى  والرضا 
يمثلون الظلم، والغواية، واملجون، وخيانة األمانة؛ هلذا هم يناقضون ألقاهبم، يقول 

فيهم)17(: 

الدين يف  العباس  بنو  وعاثت 
وسّموا رشيدا لي�س فيهم لرشده
رعايٌة منه�م  بالرش�د  ُقبلت  فام 
بع�دُه وطف�اله  غ�او  رشيدهم 

وضني�ُن ظامل  فيهم  حتّكَم  عيثة 
أم��نُي وذاك  م��أم��ون  ذاك  وه��ا 
دي�����ُن ب��األم��ان�����ة  ل����ويّل  وال 
جم��وُن ذاك  دون  رزاي����ا  هل���ذا 

 ذا الفضل واملروة والعلم واحللم، الذي  ويف اجلانب اآلخر يرى الرضا 
حقه  إيفاءه  الشاعر  يستطيع  ال  بل  هبم  يقارن  ال  املخالف*  حتى  بفضله  اعرتف 

يقول)18(: 

بفضلك ف��ي��ه��م  س��ب��ق��ْت  يقنُيل��ق��د  هناك  ما  ولكن  ل��دّي  آي��ٌة 
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 ولعل أوضح تصوير جلدل هذه الثنائية – ثنائية اخلري / الرش، أبياته التي يصور 
فيها اجتامع رمزي هذه الثنائية يف مكان واحد)19(:

هُم قربان يف طوس خري الناس كلِّ
ما ينفع الرجس من قرب الزكّي وال
هيهات كّل امرئ رهٌن بام كسبْت

العب�ِر م�ن  ه�ذا  ش�ّرهُم  وقب�ر 
عىل الزكّي بقرب الرجس من رضر
ي�داه فخ�ذ ما ش�ئت أو ف�ذر ل�ه 

يستلهم حممد بن حبيب الضبي معنى دعبل، وصورته الشعرية التي قرنت بني 
القربين وداللة من فيهام، لتظهر التضاد احلاد بني رمزي اخلري والرش، ويسرتسل يف 

إضافة تنويعات جديدة عىل هذا املعنى يقول)20(: 

اهلدى يف واحد قربان يف طوس 
ترع�ة ه�����ذا  مقت�رنان  قب�ران 
حف�رة جهن�م  من  ذلك  وكذاك 
قرب الغوي من الزكي مضاعف
ملباع�د ف��إن�����ه  من�ه  ي�����دن  أن 
وكذاك ليس يرضك الرجس الذي
ال بل يريك عليك أعظم حرسة
جتري مضاعف  ال��ع��ذاب  س��وء 

ج��ن��وي��ة ف��ي�����ه��ا ي�������زار إم�����اُم
ج��ن��وي��ة ف��ي�����ه��ا ي�������زار إم�����اُم
ف��ي��ه��ا جي�����دد ل��ل��غ�����وي ه��ي�����اُم
ل��ع��ذاب�����ه وألن��ف�����ه اإلرغ�������اُم 
ركاُم العذاب  خلع  من  وعليه 
ورخ�����اُم  ج��ن��ادل  من�ك  يدنيه 
يس�اُم واللعني  تكرم  أن��ت  إذ 
واألعواُم واألي�ام  الساعات  به 

فهو مل يكتف باإلشارة اللامحة كام فعل دعبل بل مال إىل التشقيق واالسرتسال 
يف بيان هذا املعنى القائم عىل مجع الضدين يف ثنائية جتاورية تكشف عن االختالف 
الكبري بينهام وعن استحالة التقريب بينهام عىل الرغم من القرب املكاين، وكأن هذا 
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التدبري يف مجعهام مقصود إلظهار النقيض؛ فكلام اقرتب الثوب األسود من الثوب 
األبيض بانت نصاعة البياض. 

بنتيجة تنفي  البيتني، وخيرج منها  كذلك يعقد أبو فراس احلمداين مقارنة بني 
مبادئ  خصومة  كانت  البيتني  بني  اخلصومة  »ألن  اقرتاهبا؛  حتى  أو  املقايسة  حتقق 
أبعاده  بكل  فئة متثل اإلسالم  فئتني  ال تقف عند حدود األشخاص، خصومة بني 
وأهدافه وفئة متثل العنرصية واالستغالل والنزعة القبلية التي برزت بكل مظاهرها 
يف عهد أسالفهم األمويني ومل ختتلف عام كان حيارب من اجله أبو سفيان وأبو جهل 
آخر  بلون  ولكن  األشداء،  وطغاهتا  قريش  جبابرة  من  وغريهم  صفوان  بن  وأمية 
وأسلوب جديد من أساليب ذلك العرص وباسم اإلسالم«)21(، يقول أبو فراس)22(: 

القياس يف  ك��م��وس��ى  ال��رش��ي��د  ل��ي��س 
وال مأمونكم كالرضا إن أنصف احلكُم

وحتى يستجيل متام املقارنة ينطلق من هذه احلقيقة إىل توسيع الدائرة باملوازنة 
بني البيتني، رموزا، ومكانة، ومنزلة دينية، وأخالقية)23(: 

هلم منهم؟وكان  أم  عّلية  منكم 
معترٌص للخمر  دي��اره��م  يف  ما 
تنادم�هم ُخنثى  هلم  تبيت  وال 
منزهلم واألستار  والبيت  الركن 
ذكروا أينام  عليهم،  اإلل��ه  صىّل 

لك�ُم  أم  إبراهي�م  املغنيني  شيخ 
معتص�ُم للس�وء  بيوهت�م  وال 
حش�ُم ل��ه  ق��رد  هل�م  ُي�����رى  وال 
واحلرُم واحلجر  والصفا  وزمزم 
ومعتصُم  كهف  للورى  ألهن�م 
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املحطة الثالثة

جتيل صورة الشهادة 

 يسجل الشعر موقفه الرصيح من قضية موت اإلمام مقتوال بالسم، التي مررهتا 
بعض املصادر وهي هتوم باحلدث بني الترصيح والتشكيك أو النفي الرصيح، فهذا 
»وكان  يقول  بالسم  واملوت  باحلمى  املوت  بني  يتأرجح  الذهب  صاحب شذرات 
موته باحلمى وقيل بالسم«)24(، أما صاحب األعالم فيكتفي باإلخبار عن موته دون 
أنه مات مسموما دون  النبالء  الكيفية)25(، وينقل صاحب سري أعالم  إىل  اإلشارة 
ذكر الكيفية)26(. أما الشعر العريب القديم فقد وقف عند هذه القضية، وخاض يف 

تفاصيلها، وقال الشعراء آراءهم الرصحية بجرأة نادرة. 

يف ديوان أيب فراس احلمداين الشاعر الفارس الذي خرب معنى اإلقدام والتضحية 
والتجلد يف امللامت، نجد موقفا مرشفا يقف من آل البيت  وقفة اعرتاف بأحقيتهم 

ألهنم األمثل هلذه املكانة ولعل ميميته*، املشهورة ذات املطلع)27(: 

مهتضُم واحل���قُّ  خم��رتٌم  ُمقتسُمال��دي��ُن  اهلل  رس���ول  آل  ويفء 

حال  إليه  آلت  ملا  تصوير  القصيدة  هذه  يف  املوقف.  هذا  عىل  شاهد  أفضل 
املسلمني بعد الرسول، يقول)28(: 

هل�م الغدي�ر  ي�وم  هبا  النب�ي  قام 
حتى إذا أصبحت يف غري صاحبها

واألم��مُ واألف��الك  يش�هد  واهلل 
والرخُم الذؤبان  تنازعها  باتت 



أ.م.د. إيامن عبد دخيل

187 العدد السابع .. ذي القعدة 1434# /أيلول 2013م

إرثه�م العب�اس  بنو  أدع�اها  ِق��َدُمثم  وال  في�ها  َق�����َدم  هل�م  وم��ا 

ويرى احلمداين أن هذا األمر انتهى بآل الرسول مقتلني مرشدين يف اآلفاق)29(: 

عندكُمكم غدرة لكم يف الدين واضحة اهلل  ل��رس��ول  دٍم  وك��م 

بني  يد  عىل  اإلمام  بقتل  الرصيح  إلعالنه  الوصف  هبذا  الشاعر  مهد  وقد 
العباس)30(: 

بيعته بعد  من  الرضا  بقتل  ب��اوؤا 
ياعصبًة شقيت من بعد ما سعدت

وأبرصوا بعض يوٍم رشدهم وعموا 
ومعرشا هلكوا من بع�د ما سلموا

فهو يتهمهم بالغدر وخيانة العهد الذي قطعوه للرضا بوالية العهد بعد املأمون 
الغدر أن يدبروا قتله  العبايس، وبالضاللة بعد أن برصوا بالرشد، وأعىل درجات 

بعد أن أظهروا له ودا، وتقربا، وأمانا. 

التي جاءت  العهد،  ارتباطا مبارشا بقضية والية  وقضية موت اإلمام مرتبطة 
إذ مل  تنبع من فرادته  بالعلويني وغرابته  العباسيني  تاريخ عالقة  حدثا غريبا يف كل 
املدقق يف هذا األمر سيجد  قبلها؛ لكن  أنه مل حيدث  أبدا، فضال عن  بعدها  يتكرر 
لتدعيم سيطرته  مهم  اسرتاتيجي  بعد  إلتفافية وذات  كانت  املأمون هذه  أن حركة 
عىل أطراف الدولة املرتامية، التي بدأت فيها االنتفاضات واالنقسامات تتهدد هذه 
انتهت  حرب  يف  ودخوله  األمني  أخيه  مع  املأمون  رصاع  أن  فاملعروف  السيطرة، 
بمقتل األخري وتويل األول اخلالفة ولدت تذمرا واسعا يف أوساط العباسيني الذين 
كانوا ينارصون األمني)31(، ثم أن الدولة كانت تشهد انتفاضات علوية مؤيدة بدعم 
الشيعة يف الكوفة، واملدينة، ومكة، والبرصة، واليمن، وكلها تنكر صنيع العباسيني 
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فداحة  أدرك  واإلدارية  العلمية  شخصيته  بقوة  املعروف  واملأمون  بالعلويني، 
الشيعي والعلوي  العام  الرأي  إىل مهادنة  تتهدد سلطته، وهلذا عمد  التي  األخطار 
أنه  اليقني   وهو يعلم علم  التنازل عن اخلالفة لإلمام عيل بن موسى  بإعالنه 
سريفضها، فلام رفضها قلده والية العهد ُمكَرها)32(، ولنا أن نتبني هذه الكراهة من 
موقف اإلمام من مهامت وظيفتها إذ اشرتط لقبوهلا أن ال يويل أحدا وال يعزل أحدا 

وال ينقض رسام وال سنة)33(. 

واملأمون بموقفه هذا أوقع بلبلة وتشتتا يف صفوف الشيعة بني مصدق ومنكر. 
السياسية، ودهائه، ومكره؛ ألنه لو كان  وان دل ذلك عىل يشء فيدل عىل حنكته 
بقوة  ملا قمع  أراد هلذا األمر أن يرجع إىل أصحابه احلقيقيني  صادقا يف دعواه وأنه 
وحزم كل حركة علوية أو متشيعة هلم يف الدولة، حتى وصل عدد ضحايا حركة 
أيب الرسايا الذي خرج بالكوفة داعيا ملحمد بن إبراهيم بن إسامعيل بن احلسن بن 
احلسن بن عيل  مئات األلوف كام يروي صاحب مقاتل الطالبيني)34(. وكان من 
نتائج هذا التدبري أن هدأت الثورات الشيعية أو العلوية يف املدة التي ويل فيها اإلمام 

الوالية)35(. 

بالرشد  تلقبوا  وان  فهم  بالغدر  العباسيني  يتهم  اآلخر  هو  اخلزاعي  دعبل 
واألمانة إال أهنم ال ُيؤمتنون)36(:

رعايٌة منهم  بالرشد  قبلت  دي�����نفام  ب���األم���ان���ة  ل�������ويٍل  وال 

وقد انطلق من هذا الوصف إىل مترير حقيقة وقوع القتل)37(:

رشبة أمسقي  ادري  فام  فأبكيك؟ أم ريب الردى فيهونشككت 
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وإن ظهر متشككا فإنه رسعان ما يعلن رصاحة عن اعتقاده بغدرهم باإلمام:

أيا عجبا* منهم يسمونك الرضا
يتخي�فوا أن  لأج�الف  أتعجُب 

وغضوُن كلحٌة  منهم  وتلقاك 
مبي�ن  وه���و  اهلل  دي�����ن  م��ع��امل 

فالشعر رصيح يف إعالن ماختوف من إعالنه غريهم من املؤرخني، والكتاب، 
والعلامء الذين تذرعوا باملرض والريب واملوت يف إهناء حياة اإلمام. الشعر كان ال 

هيادن أو يامري يف نقل هذه احلقيقة وتسجيلها للتاريخ شهادة ال جترح.

................................
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النبالء: 8/  أعالم  للخالفة« سري  أهال  الشأن  الرضا كبري  الذهبي: »وقد كان عيل  قال   *

.251
ديوان دعبل اخلزاعي: 290.( 18
م.ن: 198.( 19
عيون أخبار الرضا: 2/ 608.( 20
سرية األئمة االثني عرش: 343 – 344.( 21
ديوان أيب فراس احلمداين )320# - 357#(، رواية أيب عبد اهلل احلسني بن خالويه )#300-( 22

370#(، حتقيق سامي الدهان وأمحد عكيدي، منشورات وزارة الثقافة، سورية – دمشق، 
.206 :2004

م.ن: 207.( 23
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل )1089(، دار إحياء الرتاث العريب، ( 24

بريوت � لبنان، د.ت: 6/2.
ينظر: األعالم، خري الدين الزركيل: 5/ 178.( 25
ينظر سري أعالم النبالء: 8/ 251. عىل أن بعض مصادر أهل السنة أعلنت رصاحة أنه مات ( 26

مسموما ومن هؤالء ابن ماجه، وأبو الفرج األصفهاين واحلاكم النيسابوري.
* وينظر أيضا قصيدته البائية التي يتوسل فيها بآل البيت إىل اهلل تعاىل: الديوان: 231.
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ديوان أيب فراس احلمداين: 204.( 27
م.ن: 205.( 28
م.ن: 206. ( 29
نفسه.( 30
31 ) �  224( الطربي  جرير  بن  حممد  جعفر  أليب  وامللوك،  األمم  تاريخ  الطربي  تاريخ  ينظر:   

لبنان،   � بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ط1،  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق   )310
1429ه� � 2008 م: 9/ 89، وعيون أخبار الرضا: 2/ 494� 495، واألعالم: 5/ 178. 

ينظر: مقاتل الطالبيني: 454 � 455، وعيون أخبار الرضا: 2/ 466 وما بعدها. ( 32
ينظر: عيون أخبار الرضا: 2/ 478، وسرية األئمة االثني عرش: 383-382. ( 33
ينظر: مقاتل الطالبيني: 447. ( 34
ينظر: سرية األئمة االثني عرش: 384.( 35
ديوان بن عيل دعبل اخلزاعي: 289.( 36
م.ن: 289 � 290. ( 37

* إنام يتعجب الشاعر ألن بعض املصادر ترى أنه لقب بالرضا ألن املأمون ريض به كام ورد 
يف مناقب ابن شهراشوب. ينظر: أعيان الشيعة: 2/ 545، وقيل إن املأمون نفسه أطلق عليه 
هذا اللقب، ينظر: صورة العهد الذي كتبه املأمون للرضا بوالية العهد وقد أورده صاحب 

األعيان كامال يف اجلزء الثاين من كتابه يف الصفحة 556. 
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الدهان وأمحد عكيدي، منشورات وزارة 

الثقافة، سورية – دمشق، 2004.

 ديوان دعبل بن عيل اخلزاعي، مجعه ( 6
وقدم له وحققه عبد الصاحب عمران 
الدجييل، منشورات الرشيف الريض، 

ط2، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 
.1972

 سري أعالم النبالء، شمس الدين حممد ( 7
بن أمحد بن عثامن الذهبي 748#، حتقيق 

حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة 
العمروي، ط1، دار الفكر، بريوت � 

لبنان، #1417- 1997.

 سرية األئمة االثني عرش املجلد الثاين، ( 8
السيد هاشم معروف احلسيني، ط5، 

مطبعة رشيعت، النارش انتشارات املكتبة 
احليدرية، إيران.

 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ( 9
ابن العامد احلنبيل )1089(، دار إحياء 
الرتاث العريب، بريوت - لبنان، د.ت.

 عيون أخبار الرضا، أليب جعفر حممد بن ( 10
عيل بن احلسني بن بابويه القمي املعروف 

بالصدوق، ط1، دار املرتىض، بريوت، 
1429#- 2008م.

 كتاب األغاين، أليب الفرج عيل بن ( 11
احلسني األصفهاين )356(، حتقيق 
إحسان عباس وإبراهيم السعافني، 

وبكر عباس، دار صادر، بريوت، ط3، 
1429#- 2008م.

 مقاتل الطالبيني، أليب الفرج األصفهاين ( 12
)284- 356(، رشح وحتقيق السيد 

أمحد الصقر، ط1، منشورات ذوي 
القربى، إيران - قم، #1425.

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ( 13
ابن خلكان أبو العباس أمحد بن حممد 

الدمشقي)681#( حتقيق إحسان 
عباس، مطبعة دار صادر، بريوت، 
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املصادر واملراجع


