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امللﺨﺺ:

يسلﻂ البحث الضوء عىل ظاهرة استلهام الشاعر االحسائي املعروف (جاسم

الصح ّيح) لشﺨصية اإلمام الصادق  gيف قصيدتني من قصائده الوالئية ﲣتلفان

من الناحية الفنية ،اال ان ﹰﹼ
كال منهام تركز عىل دور اإلمام يف مرحلة زمنية من تاريخ

املسلمني مشحونة باالضطراب السياﳼ ،فض ً
ال عىل ما شهده املجتمﻊ اإلسالمي

من تفاعل حضاري وعلمي ،شكّل باملحصلة غزو ًا حضاري ًا أ ّثر يف تفكري الناس و
هوة سحيقة بينهم وبني املبادئ اإلسالمية احلقة ،وﱂ تكن
معتقدها اإلسالمي ،حمدث ًا ّ

ثمة معاجلة ألسباب االنحالل واملأساة التي ح ّلﺖ ﲠم سوى اإلمام عﱪ تأسيسه

مرشوع احياء الدين وثورة الفكر ،فمن دون أهل البيﺖ  bال قدرة للمسلمني اليوم

كام املاﴈ ال علمي ًا وال ثقافي ًا وال عقائدي ًا أو سياسي ًا وال حتﻰ القدرة عىل محاية
أنفسهم وكرامتهم من الظلم والطغيان وهو ما يعني ضياع اهلوية
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Abstract
The research highlights the phenomenon of the inspira�on of
the well-known poet Jasim Al-Saheeh for the character of Imam
Al-Sadiq (peace be upon him) in two poems. They diﬀer from the
technical point of view, but both focus on the role of the imam in a
period of Muslim history fraught with poli�cal turmoil. The Islamic community is one of civilized and scien�ﬁc interac�on, which in
turn results in an urban invasion aﬀec�ng the thinking of the people and their Islamic faith. Thus crea�ng an abysmal gap between
these people and the true Islamic principles. There is no treatment
for the causes of humilia�on and tragedy, that is, the idea is that
without the prophe�c progeny ( Peace be upon them ) there is no
eﬃciency for Muslims today as in the past, neither scien�ﬁcally nor
culturally, ideologically or poli�cally, nor even the ability to protect
themselves and their dignity from injus�ce and tyranny.
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املقدمة:

يﺆمن املبدعون املﺆمنون بنظرة االسالم للشعر عىل أنه رسالة نبيلة ،عىل الشاعر

أن يﺆدﳞا بأمانة وصدق ،وأن الغاية من الشعر هي الدعوة اىل العمل الصالح بالقول
والعمل ،مهﺬب ًا ومشﺬب ًا من كل ما ينايف تعاليم الدين وآدابه ،مصبوب ًا يف صالح قضايا
األمة ونرصة االسالم واإلنسانية ،ونرش مبادئ الدين احلنيف.

ِ
ِ
واثابة
وحث
وال خيفﻰ يف هﺬا املجال ما كان يصنعه رسول اﷲ  sمن تشجي ِﻊ

الشعراء املﺆمنني ﳑن ُينشدون الشعر لنرصة الدين ،فكان يقول (:إن املﺆمن ﳚاهد

بسيفه ولسانه والﺬي نفيس بيده لكأنام ترموﳖم به نضح النبل) وكان ﳚزل هلم
العطاء ،فالشعر املمدوح هو ما ﳛمل قضية إنسانية ﲥدف اىل بث مكارم االخالق
يف املجتمﻊ ،واالنتصار للحﻖ وﲤجيد أفعال العظامء والتأﳼ ﲠم واالقتداء بأعامهلم

لﺌال تدرس معاملها ويقل تفاعل الناس معها.

ولن نجد من قدّ م عطا ًء لﻺنسانية أعظم من أئمة أهل البيﺖ  ،bومن أكثرهم

عطاء هو االمام جعفر الصادق  ،gفاليوم ويف ظل أزمة انشطار الشﺨصية
االسالمية وتﺬبﺬﲠا بل انفصامها وتغييبها ،ويف ظل ﲥاوي الشعر أما بالتحليﻖ به اىل
يسف ﲠا صاحبها اىل مستوى منحدر
اخليال والﴪاب واستعامله يف معان منح ّطة
ّ

كاملجون واخلالعة والغموض ،وأما اىل تقديم خدمات إعالمية جلهات معينة

ﲣالف توجهات ناظمه وايديولوجياته ،ليكون الشعر وسيلة لتسلﻖ س ّلم املصالح
الشﺨصية والتملﻖ للسلطة ﳎددا ،والتهالك يف التشبث بأنظمتها وتوجهاﲥا.

إال إننا يف خضم سيادة هﺬا املفهوم السلبي الطاغي يف العهود األخرية ونبﺬ

الشعراء رسالتهم االنسانية التي أمر ﲠا القرآن وخضوعهم حلكام اجلور وﲢوهلم
اىل مادحني متسولني عىل أبواب املعطني ،نجد فيهم من تسامﻰ بشعره اىل قمم
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الفضيلة واخلري والتضحية بتناوله سري االئمة املعصومني من أهل بيﺖ النبوة b
وحياة االولياء وفضائل العلامء ،وتسليﻂ الضوء عىل دورهم العقائدي والتارخيي يف
حياة املسلمني خاصة واإلنسانية عامة ،ومنهم الشاعر اإلحسائي جاسم الصح ّيح.

جرى تقسيم البحث عىل مطلبني رئيسني :تناول األول مسألة قيام اإلمام

بأعباء إحياء الدين وجتديد السنة من خالل مدرسة جامعة شملﺖ مجيﻊ مفاصل
العلم وذلك عﱪ صورتني ﳐتلفتني رسمهام الشاعر عﱪ استحضاره لشﺨصيته
 gاألوىل وصفية مبارشة مثلتها قصيدته (يا شيخ طيبة)والثانية بالغية فنية مثلتها
قصيدة(املدينة والنهر املقدس) ،وجاء املطلب الثاين لريكز عىل العوامل التي أدت

باألمة اىل أن تتﺨىل عن كنوز ما أنتجته تلك اجلامعة وتض ّيعه ،سبقهام ﲤهيد ذو
عرف األول منهام بالشاعر ومنجزه األديب ،والثاين أبرز كيفية توظيف هﺬه
شقنيّ ،

الشﺨصية يف شعره ،أعقبتهام خاﲤة أوجزت ما جاء فيه.
ﲤهيد:

 )١الﺸاﻋر ومنﺠزه اﻷدﰊ

هو جاسم حممد بن أمحد الصح ّيح ،شاعر سعودي من مدينة االحساء ،ولد يف

قرية اجلفر منها ،يف املنطقة الرشقية من اململكة عام  1384املوافﻖ  19641م.

انحدر من عائلة ريفية ﲤتهن الفالحة (وألنه من اإلحساء جد ًا جد ًا فقد

احتلته احلقول من النﺨاع اىل النﺨاع ،ليكتشف أن الفالحة هي فصيلة دمه منﺬ

الطفولة2عمل يف رشكة أرامكو السعودية وﱂ يكن عمره يتجاوز اخلامسة عرشة؛
وألنه من اإلحساء التي تسبح عىل ﳎرة سوداء من النفﻂ فقد كان من الطبيعي أن
يسقﻂ مبكر ًا من حضن املدرسة اىل حضن رشكة أرامكو السعودية)

3

أرسلته الرشكة اىل مدينة بورتالند بوالية »اوريغون« يف امريكا عﱪ بعثة دراسية
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عام ،1986ليعود منها بشهادة البكالوريوس يف اهلندسة امليكانيكية ،ويعمل
مهندسا ميكانيكيا يف الرشكة االم »ارامكو« 4وﱂ ينس جاسم أن يأخﺬ برفقته

ﳎموعة من دواوين الشعراء كاملتنبي وأيب نواس وأيب ﲤام وغريهم ،فهناك بدأ كتابة
أوىل حماوالته الشعرية مستفيدا من بعﺾ توجيهات املهتمني بالشعر يف الوالية التي

كان يدرس ﲠا

5

كان جاسم الصح ّيح صاحب موهبة وطاقة شعرية منﺬ الصغر ،فقد بدأ بحفﻆ

القصائد الشعبية منﺬ طفولته ،وكان يقرؤها الفتا أنظار الناس اليه ،ثم حفﻆ الشعر

الفصيح للمتنبي والكميﺖ وابن أيب احلديد ،6إال إن اخلطيب احلسيني يف العزاء

العاشورائي هو من فجر هﺬه الطاقة إذ ﱂ يكن بوسﻊ جاسم أن يمنعها من االنفجار
وهو يصغي اىل اخلطيب احلسيني ،يردد أبيات الشاعر السيد حيدر احليل واصف ًا
اإلمام احلسني  gيف كربالء7بقوله:8
فﺈمــــا يــــر مﺬﻋنـــ ّا أو تـــموت
فقـــال لــــها اﻋتﺼمـــي باﻹبـــاء
إذا لـــم ﲡـــد غـــﲑ لبﺲ اﳍوان

نـــﻔﺲ أبـــﻰ العــــز إذﻋــــاﳖا
فــــنﻔﺲ اﻷبــــي ومــــا زانـــها
فبــــاملــــوت تنــــزع ﺟﺜمــــاﳖا

لقد امتأل بشاعرية العزاء العاشورائي بكل تفاصيلها من جهشة أبيه وبكائه عىل ما

أصاب اإلمام احلسني  ،gووجوه النسوة املجلالت بالسواد وهن يوحدن اللطم يف
قداس الفجائﻊ الكربالئية يف مأتم النعي .كل تلك املشاهد من ذاكرة املنﱪ احلسيني،
ومن شعائر الندب ،هي التي كونﺖ وقود جتربته الشعرية االوىل يف احلياة.9

ولﺬا فان بداية الصح ّيح عىل الساحة االحسائية كانﺖ عﱪ االحتفاالت

واملناسبات الدينية واالجتامعية10وأن الشعر الوالئي جلاسم هو هويته مﻊ اجلمهور،

من خالله وصل للناس وبه عرفوه ،11اال انه يقرر أن ينفتح عىل احلياة بأكملها وليس

فقﻂ عىل اجلانب الديني ،فكان انفتاحه عىل االنسان يف كل اجلوانب ،ما جعله ينتج
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كثري ًا من الشعر الوجداين واالنساين.12
أﻋﲈلﻪ الﺸعرية

له أعامل شعرية كثرية ،أهم ما طبﻊ منها:

-)1محائم تكنس العتمة ،الطبعة االوىل1999م.
-)2اوملبياد اجلسد ،الطبعة االوىل2001م.

-)3رقصة عرفانية ،الطبعة الثانية 2003م.

-)4ظيل خليفتي عليكم ،الطبعة الثانية2003م.
-)5نحيب االبجدية ،الطبعة االوىل2003م.
-)6أعشاش املالئكة ،الطبعة االوىل 2004م

-)7ما وراء حنجرة املغني ،الطبعة االوىل2010م.

-)8وألنّا له احلديد ،الطبعة االوىل2012م.

وله كﺬلك عمود ثابﺖ يف جريدة اليوم السعودية األسبوعية ،حرص عىل أن

ﳛدثنا يف مقاالته عن تطوره الوجداين والعقيل وعن التجارب النفسية املﺨتلفة التي

صنعﺖ منه الشاعر جاسم الصح ّيح ،وبعﺾ النظرات النقدية التي تﱪز حرصه عىل
اجلانب األديب والفكري ،وقد جاءت أقرب اىل الشعر منها اىل النثر.
اﳉواﺋز التي ﺣﺼﻞ ﻋليها

نرشت قصائده يف العديد من وسائل اإلعالم املحلية والعربية ،وشارك يف

املسابقات الشعرية ،وحصل عىل كثري من اجلوائز منها عىل سبيل املثال:13

-)1جائزة أفضل قصيدة من نادي أﲠا األديب مرتان عىل مستوى اململكة.
-)2جائزة نادي املدينة املنورة مرتان.

-)3جائزة عجامن للشعر ثالث مرات.
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-)4جائزة مﺆسسة (البابطني) لعام1998م عن أفضل قصيدة عىل مستوى

العاﱂ العريب (عنرتة يف األﴎ)

-)5جائزة الشارقة ملدة ثالث سنوات عىل التوايل.

-)6املركز الثالث يف مسابقة(أمري الشعراء)يف أبو ظبي2007م التي كان فيها

التصويﺖ %50للجنة التحكيم و%50للجمهور.

-)7جائزة مﺆسسة (البابطني)للعام2013م عن أفضل ديوان شعري(ما وراء

حنجرة املغني)

14

زياراتﻪ للعراق

وعن مشاركاته الشعرية ،سواء كانﺖ عىل مستوى اخلليج لعريب ،او عىل مستوى

ﳘها بالنسبة
دول الوطن العريب االخرى فهي كثرية ،ولعل من أخرياﲥا ،بل ا ّ

للعراق ،تلبيته لدعوة وزارة الثقافة العراقية حلضور مهرجاﳖا الشعري الﺬي انعقد
يف بغداد بتاريخ  ،2012/12/10وتأيت أﳘيتها من أﳖا تعدّ أول مشاركة و زيارة

له يف للعراق .

ثم تلتها مشاركته الثانية بتاريخ  2013/3/5املوافﻖ /22ربيﻊ الثاين /
ومن ّ

 1434هـ ،و ذلك عندما ترشف بدعوته من العتبة احلسينية املقدسة حلضور احتفاهلا
الﺬي أقيم بمناسبة جتديد شباك الﴬيح املقدس لﻺمام احلسني  ،gلتعقبها مشاركة

ثالثة يف ملتقﻰ شعري بتاريخ  2013/11/10بمناسبة فعاليات (بغداد عاصمة
الثقافة العربية) ،و التي تزامنﺖ مﻊ دعوته من العتبة العلوية املرشفة للمشاركة يف

مهرجان الغدير العاملي الثاين الﺬي أقيم يف الصحن العلوي الرشيف من 24ـ26
ذو احلجة  1434هـ .
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 )٢توﻇيف الﺸﺨﺼية

تعد ظاهرة توظيف الشﺨصية الرتاثية واستدعاؤها عند الشعراء العرب عامة،

ومنهم السعوديون15يف أثناء هﺬه املرحلة املعارصة من الظواهر البارزة ،التي نلحﻆ

فيها ذلك التوجه لتبني هﺬه الظاهرة ،فعملية استثامر الرتاث عموم ًا يسهم يف إعطاء
اخلطاب الشعري »نوع ًا من االمتداد الزمني ،ورفده بدماء جديدة تستعيد حيويته

وتثريه فنيا بكم من الدالالت والرموز التي يتدفﻖ من خالهلا املاﴈ ليلتحم
باحلاﴐ« ،16منتجني يف املحصلة تعبري ًا فني ًا عن رؤيتهم الكونية املعارصة ،ﳑا ﳛتم

عىل الشاعر أن ﳛسن اختيار الشﺨصية الرتاثية وﳛسن توظيفها داخل النص وهﺬا
ما نظنه حاص ً
ال يف عملية استلهام الشاعر جاسم الصح ّيح لشﺨصية اإلمام الصادق

بغﺾ النظر عن اعتقادنا بأن شﺨصيات األئمة من أهل البيﺖ ليسﺖ كباقي
ّ g
الشﺨصيات الرتاثية مهام كان مصدرها ،تارخيية أو أدبية أو دينية ،لِقداستها أوالً،
وألننا نعتقد بحياﲥا وعدم موﲥا كغريها من الشﺨصيات ،فهي تصلح دوم ًا ألن

تكون موضوع ًا معارص ًا ،فشﺨصية اإلمام ﲢتوي عىل خصيصة الداللة واإلﳛاء،
اىل جانب احتوائها عىل روح التجدد الﺬي يثبﺖ قدرﲥا عىل اإلنبعاث يف كل عرص

متﻰ ما احتاج الشاعر وأحسن يف ذلك.

ويمكن درج استحضار الشاعر لشﺨصية اإلمام  gضمن نمﻂ الشﺨصية

ً
معادال موضوعي ًا لتجربة الشاعر الﺬي
املحورية ،17الﺬي تكون الشﺨصية يف إطاره

يسقﻂ أبعاد جتربته املعارصة عىل مالمح تلك الشﺨصية18وقد م ّث َل( احلديث اىل
الشﺨصية)التقنية املفضلة يف كلتا قصيدتيه -التي محلﺖ األوىل عنوان(يا شيخ طيبة)

ضمنها ديوانه(وألنّا له القصيد) ،يف حني محلﺖ الثانية
وهي قصيدة مكونة من ()26بيت ًا ّ
عنوان(املدينة والنهر املقدس)وهي ()44بيت ًا احتواها ديوان (أعشاش املالئكة)-
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وذلك بأن يكون صوت الشاعر هو الظاهر بوصفه الراوي ،عﱪ مونولوج طويل أو
عدة مونولوجات باالعتامد عىل ضامئر املﺨاطبة املوجهة اىل الشﺨصية داخل النص.19

حرضﺖ عىل توظيفه من
وقد كان للرمز املوظف مالمح مشرتكة يف القصيدتني ّ

دون غريه من الرموز ،ﳑا يشري اىل أن رؤية الشاعر واختياره ينبﻊ من حاجة النص،
وقد ﲤثلﺖ حاجة هﺬين النصني اىل رمزية اإلمام الصادق  gيف إظهار أحوال هﺬا

العرص التي تفوق يف سوئها أحوال عرص اإلمام  ،gولتجسيد هﺬا املعنﻰ وجعله

قريب ًا من األذهان ،كان املعادل املوضوعي الﺬي عﱪ من خالله الشاعر عن ذلك هو
احلديث عن اإلمام وأحوال عرصه كيف كانﺖ وكيف أصبحﺖ ،وقد أتﻰ(الرمز)

بالرواد من طلبة العلم والرشاد،
يصحبه عبﻖ مدينة الرسول  sومسجدها العامر ّ

ال من احلديث عن املاﴈ مدخ ً
ليكون شاهد ًا عىل سوء مانحن فيه ،جاع ً
ال للحديث

عن احلاﴐ ،فض ً
ال عىل أنه ّقرب نصه اىل املتلقي الﺬي استحﴬ يف ذهنه تراثه الديني

وشدّ ه اىل جﺬوره الرتاثية متمثلة يف املصدر األساس الﺬي قام به الدين وهو(أهل
البيﺖ  ،) gوكﺬلك رغبة الشاعر يف البحث عن ﹴ
رمز جهادي عمالق يمكّنه من

جتديد أمر الدين وإحياء سننه ،وﲣليص املسلمني من تفرقهم وغفلتهم الكامن يف
جرها عليهم جهلهم بالدين وأهله.
نكباﲥم املتوالية ،وضعفهم وتقهقرهم ،الﺬي ّ

٢٧٠

أ.م.د .سها صاحب القرييش

(املطلﺐ اﻷول)

مرﺣلة تﺄﺳيﺲ اﳍوية

أوالً -الوصفية الواقعية لـ(عهد اإلمام) يف قصيدة (يا شيخ طيبة).

ال خيفﻰ أن اإلمام الصادق كان رائد النهضة العلمية والدينية ونارش علوم أهل

البيﺖ  bيف وقﺖ تزامحﺖ فيه انتفاضات العلويني والزيديني والقرامطة والزنج
وسواهم من طالبي السلطة ،اىل جانب ظهور الزنادقة واملالحدة يف مكة واملدينة،
وانتشار فرق الصوفية ،وتوزع الناس بني أشاعرة ومعتزلة وقدرية وجﱪية وخوارج.20
يف خضم كل تلك الفوﴇ واهلرج واملرج الﺬي ساد املرحلة ،ركّز اإلمام

الصادق يف حركته عىل ﲤتني وتقوية األصول واجلﺬور الفكرية والعلمية ،فضال عىل
دوره الرسايل الرئيس باعتباره اإلمام السادس من آل بيﺖ النبوة املعصومني ،b
فقد كثرت التفسريات والتأويالت املنحرفة عن اخلﻂ االسالمي الصحيح وتﴪبﺖ

اىل علوم القرآن ،واىل مباحث ﲣص التوحيد والصفات والنبوة وحقيقة الوحي

وموضوع القضاء والقدر واجلﱪ واالختيار ،حتﻰ طال التحريف السنة النبوية
املطهرة بوضﻊ األحاديث امللفقة واملنسوبة اىل النبي األعظم  ،sلﺬلك عمل اإلمام

عىل بناء منظومة فكرية علمية وسلوكية عقائدية ﲢمل روح النبوة ،بعيد ًا عن الرصاع
السياﳼ املبارش متعهد ًا ذلك البناء مدة حياته الرشيفة لريتقي قوي ًا راسﺨ ًا وشاﳐ ًا،

بقيامه (بمهامته الرشعية كﺈمام مسﺆول عن نرش الرشيعة وحفﻆ أصالتها ونقائها،

بمساﳘته مﻊ أبيه اإلمام الباقر  gيف تأسيس جامعة أهل البيﺖ يف املسجد النبوي
الرشيف ،وقاما بنرش العلم واملعرفة ،وبثهام بني الفقهاء واملفﴪين واملحدثني،
ورواد العلوم املﺨتلفة ،فكان العلامء ومشايخ العلم ورواد املعرفة يفدون عليهام

وينهلون من موردﳘا العﺬب ،حتﻰ ﱂ يﺆخﺬ عن أحد من أئمة املسلمني من العلوم
٢٧١
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ومعارف الرشيعة كالتفسري واحلديث والعقيدة واألخالق الخ ،كام أخﺬ عن اإلمامني

الباقر وولده الصادق  gفعليهام تتلمﺬ أئمة الفقه ،وعنهم أخﺬ رواة احلديث ،وﲠم
استطال ظل العلم واملعرفة) ،21يقول جاسم الصح ّيح واصف ًا عطاءه :g22
وصــداك يبتلﻊ الــدهور وﳞدر
يــــﻜر وآخــــر يتقهــــقر
دهـــر
ّ
ويـــــداك باﳊـﱪ املﺠاهد تقطر
يـــﻜر ﻋــــﲆ هزيمـــة آخـــر
دهـــر
ّ

لقد تعرض املسلمون بالفعل اىل هزة فكرية وعقائدية بسبب سياسات احلكام

آنﺬاك ،السيام يف املرحلة االنتقالية من احلكم األموي اىل احلكم العباﳼُ ،ﴐب

فيها إيامن املسلمني وعقيدﲥم ،وعادت كثري من قيم اجلاهلية وسادت يف املجتمﻊ

كتحكيم منطﻖ الغلبة للقوة ،وانحسار املبادئ القائمة عىل االخالق واالنسانية،
األمر الﺬي فتح األبواب أمام األفكار الفلسفية القادمة من الغرب والتي تدعي

البحث يف الكون واحلياة ،فصار كثري من الناس تائهني يشككون بام آمنوا به من

مبادئ الدين وثوابته كالثواب والعقاب وغريها ،حتﻰ وصل احلال اىل التشكيك
بأصول الدين .يقول الصح ّيح:23
فطلــعﺖ أنﺖ وﰲ يديــﻚ رﺳـــالة

تطﻔـــو بﺄﺳــرار الوﺟود وتزخر؟!

مـــدّ ت اليــــﻚ مـــﻦ الغواية ﻛﻔها
فـــلزمﺖ مقودهــا وفﻜرك ﺳابﻖ

ﺣـﲔ اﺳتبدّ ﲠا الطريﻖ اﻷﻋور
ﳚتــــاح ﻛــﻞ مســـــــــافة ال تﹸقهر

وأمـــام ﺷوﻃــﻚ أمـــة ﳐطوبـــة

للســـيف فــــي أﺣقاده تتعﺜر

هﺬا التاريخ الﺬي رسمه الصح ّيح عىل هيأة ﳎازات واستعارات يف قصيدة

(املدينة والنهر املقدس) متﺨﺬ ًا من الصور الفنية إطار ًا هلا ،يرسمه يف قصيدة (يا

شيخ طيبة) صور ًة هي أقرب اىل الواقعية الوصفية الرصﳛة ،من دون التﺨيل عام

يمنحها داللة اإلﳛاء ،كام يف قوله:24
يا(ﺷيﺦ ﻃيبة)ﱂ يﱪح بـ(مسﺠدها)
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ومﻦ ميازيﺐ ذاك السطﺢ ما فتﺌﺖ
ها أنﺖ ترخي ﻋﲆ (باب السالم)25يد ﹰا

نﺠواك تنزف باﻷذﻛار ﻛالقرب
تﻜاد تورق ﰲ املزالج واﳋﺸﺐ

وهﺬه ﺣلقات الدرس يملﺆها
يﺄﰐ الﻀحﻰ ﺛم يستﺠديﻚ ﺟلستﻪ

صمﺖ املهابة ﰲ ﺳمﺖ مﻦ اﻷدب
بﲔ املريديﻦ مﻦ ﻃالبﻚ النﺠﺐ

تــــلﻚ العلوم ﻗنـــاديﻞ مــــقدﺳة

وزﻋتهــــﻦ ﻋــــﲆ اﻷزمان واﳊقﺐ

فﻜم هنالﻚ مﻦ نار مﺆﳍة
وﻛم هنالﻚ مﻦ ﻋلم ،صعدت اﱃ

أﺷعلتها ﰲ رماد الﺸﻚ والريﺐ
إﻛسﲑه ﺣيﺚ روﺣانية الرتﺐ

وربام يمكن عدّ األبيات املتقدمة من الصور الفنية التي اتكأ جاسم فيها عىل الوصف

املبارش لﻺمام وحاله بني طالبه ومريديه يف املسجد النبوي ،والبيان التقليدي يف رسم

بنﻰ صورها الفنية ،إال إنه عىل الرغم من وصفية الصورة وغلبة املبارشة عليها ﱂ ﳛدّ

من القيمة التعبريية للتشبيهات الواردة وﱂ تكن الصورة جامدة الحراك فيها ،وﱂ

ترتهل وتفقد ثبات الرؤية وكثافتها ،بل استطاع وصف التجربة والتعبري عنها من
خالل تركه األثر املطلوب يف ذهن املتلقي ،وعدم التقليل من مستوى تفاعله معها.

لقد كان عهد اإلمام هﺬا من أكثر العهود التارخيية وأفضلها ﲥيﺌة لنرش علوم

الدين املكنونة يف صدور أهل البيﺖ  ،bالتي ﱂ يكن باإلمكان نرشها فيام سبﻖ تلك

املدة من الزمن ،إال إنه من أصعبها وأكثرها تعقيد ًا ،فقد أخﺬ اإلنحراف الفكري
والعقيدي ،والرصاع الدموي عىل السلطة مضاف ًا عىل انحراف احلكام وطغياﳖم

يستدعي من اإلمام مزيدا من احلنكة والﺬكاء باتباع منهج العقل واحلكمة ومطابقة

حري أكثر الزنادقة جدالً وأشدهم عناد ًا ،26حتﻰ صاروا
التعاليم للفطرة اإلنسانية ،ﳑا ّ
مقرين بحقيقة ما ﳛاججهم به .ويف ذلك يقول الشاعر:
ينس ّلون من أمامه ّ g
(ﺳقر)بﺼحراء العقول تزﳎر
يا فارس (اﳋلد)الﺬي ﻛمنﺖ لﻪ
ﰲ الروح غﲑ مدينة تتﺼحر
أﴍﻗﺖ ﰲ روح اﳊياة فلم ﲡد
ﹶ
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وتﻔتّﺢ اﳋﺼﺐ الﺬي اصطدمﺖ بﻪ
ونﺬرت ﻗلبﻚ للحقيقة ﻗربة
ﹶ

ﻋيناك وهو ﻋﲆ مداه مﻜور
نعم القلوب ملﺜﻞ ذلﻚ تﹸنﺬر!

احلقيقة التي صار( )gأب ًا هلا:27
ﺣي اﳊقيقة فيمﻦ خا ﹶﻃ ﹶبتﻪ :أﰊ!

فقد أصابﺖ بﻪ ﻗدﺳية النسﺐ

واﺳتوح (ﻃيبة) مﻦ انباء(صادﻗها)
ارفﻊ ﺳتار املد تلمﺢ بحﴬتﻪ
ﹴ
مﺸهد ﻛلﲈ ﺷاخ الزمان به
ﰲ

ما ﻗد أﺷاب فم الدنيا ،وﱂ يﺸﺐ
ﻛيف اﳊياة تغني دونﲈ ﻃرب
يﻈﻞ-رغ ﹰﲈ ﻋﲆ انف الزمان -صبي

وألن مراحل سري مدرسة اإلمام الصادق املباركة تغلبﺖ عىل كل العقبات التي
اعرتضﺖ ديمومة مسريﲥا العلمية اهلادفة اىل تعطيل دورها يف املجتمﻊ ،ألسباب

يأيت يف مقدمتها بعد عناية اﷲ وحفظه هلﺬا اخلﻂ األصيل احلافﻆ جلهود النبي

االكرم(ص)يف إصالح الناس وحثهم عىل التمسك بمكارم األخالق ،املنهجية
االنسانية التي اتبعها  gيف تعامله مﻊ قاصديه من رواة أو سائلني مهام بلﻎ

اختالفهم معه ،فالروح اإلنسانية هي ما ساد تفاعله مﻊ األمم األخرى ،من دون

الﺬوبان يف قيمها ومفاهيمها ،بل مﻊ كامل اإلعتزاز باالنتامء واألصالة ،فام لدى
املسلمني يغنيهم عن االستغراق مﻊ غريهم ،وهﺬا ما أتاح لكثري من املﺨتلفني مﻊ

بعﺾ أسس وعقائد مدرسته الفكرية االنتظام فيها ،والتعاطي معها واالغرتاف من
معني علومها ،28وهو ما أوقف الشاعر مبهور ًا يف وصفه هﺬا املشهد عندما قال:
ﻛيف اﳊياة تغني دونﲈ ﻃرب
وارفﻊ ﺳتار املد تلمﺢ بحﴬتﻪ
ﹴ
ّ
يﻈﻞ-رغ ﹰﲈ ﻋﲆ أنف الزمان-صبي
مﺸهد ﻛلﲈ ﺷاخ الزمان ﹺبﻪ
ﰲ

وهي من الصور الفنية الرائعة يف وصف عطاء اإلمام وتعامله ،كونه قمة شاﳐة،

فجر ينابيﻊ املعرفة وأفاض العلوم واملعارف عىل علامء عرصه وأساتﺬة
وﳎد ًا فريد ًا ّ
٢٧٤
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زمانه فكانﺖ أساسا وقاعدة علمية وعقائدية متينة ث ّبﺖ عليها بناء اإلسالم واتسعﺖ
من حوهلا آفاقه ومداراته.29

نعم جﺬبتهم تلك اخلصال واالخالق ،وغزارة العلم واملعرفة واإلنصاف يف

املحاورة ،فتأصيله للجانب اإلنساين يف مواقف عدة اىل جانب التعليم والتوجيه

يﺆكد حرصه عىل ﲤاسك صلة االنسان مﻊ اآلخر ،فهو وارث جده أمري املﺆمنني

القائل (الناس صنفان :أما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللﻖ) ،30فكأن لسان

حاله ( gبالعلم جتتمﻊ األقطاب املتﺨالفة وتنسجم الرؤى املتباعدة).31

ثاني ًا -الصورة اإلﳛائية (لعهد اإلمام) يف قصيدة (املدينة والنهر املقدس)

حاول الشاعر جاسم الصح ّيح أن يرسم لنا كل تلك األجواء والتيارات

واملﺬاهب والنشاط العلمي والثقايف ،واألحداث وتعامل اإلمام معها من خالل
الصورة الفنية التي يمدها به خياله الو ّقاد ،بوصفها واحدة من أبرز األدوات التي

عﱪ
يستعملها الشعراء يف بناء قصائدهم وجتسيد أحاسيسهم ومشاعرهم ،فقد ّ

تصوره لصعوبة املرحلة وحالة التحول التي طرأت عليه بفضل ما
من خالهلا عن ّ
أحدثته مدرسة اإلمام الصادق يف العقول والقلوب واألخالق.

وإن الكشف عن الصورة ال يتم بتمثيل ﳾء بيشء ،وعدّ كﺬا وصف ًا لكﺬا ،وإنام

يكون بالتغلغل اىل مكامن الصورة والتقاط رابطة بني جزئياﲥا ومن ثم وضﻊ اليد

عىل إبداعها الفني.

وليس معنﻰ أن الشعر من النوع التقليدي ذي الشطرين عدم توافره عىل الكلمة

املوحية ذات العالقات القائمة عىل تبادل املدركات ،بﺈضفاء الصفات املادية عىل
املعنوية وبالعكس ،وبأساليب متعددة وأشكال فنية ﳐتلفة كالتشﺨيص(:وهو

إحياء املواد احلسية اجلامدة وإكساﲠا إنسانية اإلنسان وأفعاله) ،32والتجسيد :وهو
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(تقديم املعنﻰ يف جسد شيﺌي أو نقل املعنﻰ من نطاق املفاهيم اىل املادية احلسية)

33

ومثال ذلك قوله:34
يا فارس(اﳋلد)الﺬي ﻛمنﺖ لﻪ
أﴍﻗﺖ ﰲ روح اﳊياة فلم ﲡد
ﹶ
وتﻔتّﺢ اﳋﺼﺐ الﺬي اصطدمﺖ بﻪ
ونﺬرت ﻗلبﻚ للحقيقة ﻗربة
ﹶ

وترنحﺖ بﻚ ﻛﻞ ﺣبة فﻜرة
وصمدت للﺼحراء ﺣﲔ ﲤردت
ﹶ
فبعﺜﺖ ﰲ أﻋﲈﻗها لﻚ غارة
ونﴩت ﰲ (ﺳقر)العقول خريطة (الـ

(ﺳقر)بﺼحراء العقول تزﳎر
ﰲ الروح غﲑ مدينة تتﺼحر
ﻋيناك وهو ﻋﲆ مداه مﻜور
نعم القلوب ملﺜﻞ ذلﻚ تﹸنﺬر!

ﺟرداء تﴩب مﻦ رؤاك وتسﻜر
بالزيﻎ وانتفﺾ اهلجري األصفر
خﴬاء ﻗاﺋدها املﺼﲑ اﻷخﴬ
فردوس)يلمحها اللهيﺐ فيدبر

تظهر لنا الصورة الفنية مبنية عىل التجسيد من جانب ،واإلمعان يف التشﺨيص من

جانب آخر ،فبنية الصورة املحورية يف هﺬا املقطﻊ تشتمل عىل صور متعددة ،فاإلمام
عﱪ عنها
الﺬي هو رمز اخلري واإليامن وفارس(اجلنة) والطريﻖ املﺆدية هلا ،التي ّ

بـ(اخللد) خللود من يدخلها ،تكمن له (جهنم) معﱪ ًا عنها باسم آخر من أسامئها
وهي(سقر) مكسب ًا إياها صفة إنسانية من خالل التشﺨيص فتتحول اىل ما يشبه

رشير ًا يلعب يف عقول الناس ويفتنها عن الصواب ،وهي بدورها (العقول)
شﺨص ًا ّ
رغم طبيعتها غري املحسوسة يشبهها بالصحراء للداللة عىل جدﲠا وﲢجرها
وقساوﲥا ،فالنص كله يرتكز عىل الصور احلسية التي تقوم عىل التشﺨيص ،إذ

يرشق اإلمام يف روح احلياة ،فال ﳚد غري مدينة تتصحر ،وهي صورة تتجىل من
خالل موقف الشاعر من الطبيعة اجلميلة يف (القرية) بوصفه أحد أبنائها ،فهي عنده

وجوها الزائف
املالذ الﺬي ﳚد فيه راحة نفسه املتعبة وامللجأ من صﺨب املدينة
ّ
اخلانﻖ حيث تطغﻰ احلياة املادية اآللية التي تعج ﲠا ،معﱪ ًا عن امتعاضه منها ألﳖا عاﱂ
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تعمه الفوﴇ وتتسﻊ فيه ثغرات اخلراب ،وهو ما يصلح أن يش ّبه الشاعر به تلك املرحلة
ّ
التارخيية من الزمن ،هﺬا ما يوحي به تنكريه لـ(مدينة تتصحر) ،إال إنه يف هﺬا النموذج

تبدو اشكاليته املطروحة نابعة من ﳘوم أخرى أكﱪ من إرادة املعنﻰ األول فحسب،
وهو ما يرتبﻂ بـ(املدينة) نفسها ،مدينة الرسول صىل اﷲ عليه وآله مدينة الوحي.

ومن ثم فهو يشﺨص (الفكرة) بام هي معطﻰ معنوي من الصور غري املحسوسة،

فتتحول اىل جسد حي/حبة جرداء يمكن أن ترشب ،إال إن هﺬا اجلسد احلي يعود

ليرشب من الرؤى/معطﻰ معنوي ًا آخر من الصور احللمية ،هﺬا التبادل يف األدوار
املحركة هلا ،يف حني تتمرد الصحراء
واملدركات هو ما أعطﻰ الصور الدينامية
ّ

بالزيﻎ ،وينتفﺾ اهلجري األصفر ،وهي صور قائمة عىل تشبيهات واستعارات
بالغية من رموز الطبيعة القاسية ،يلقيها عىل تلك العقول املتحجرة واملتحرية
واملشككة واملتسلطة ،ليعلن من خالهلا عن تفرد اإلمام الصادق  gبالزعامة عل ًام

وعمالً ،العمالق ورع ًا وخلق ًا ،فهﺬه الصور كلها تستند اىل مرجﻊ معنوي تعمل

األوجه البالغية عىل إحاطته بالرموز ،واملجازات املعتمدة يف التعبري التي تقوم

بﺨرق نظام اللغة حمدثة بﺬلك تشويش ًا يف املعنﻰ املعياري ،وإذا كان جاسم ال يقول

شيﺌ ًا آخر غري ما يريد ،فﺈن الكلامت تقول يف االستعارات شيﺌ ًا آخر ال تدل عليه
عادة ،وربام استعامل االستعارة املركبة من شأنه أن يسهم يف ذهنية الصورة ويف
جتريديتها البعيدة ،وهﺬا ما نالحظه يف قوله:
خﴬاء ﻗاﺋدها املﺼﲑ اﻷخﴬ
فبعﺜﺖ ﰲ أﻋﲈﻗها لﻚ غارة

فاالستعارة تتجىل يف إسناد(اخلﴬاء)إىل (الغارة) التي عادة ال تستصحب سوى

الظالم واخلراب والدمار ،وهنا يكمن عنرص املفاجأة والدهشة يف ذهن املتلقي،
الﺬي ﳛتاج اىل عقل جتريدي كي يستوعبها ،وهﺬا ﳚرنا إىل احلديث عن داللة اللون
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ومجاليته يف الشعر ،فالتشكيل اللوين وسيلة من وسائل وصف النفس اإلنسانية،
ومظهر هام من مظاهر الواقعية يف الصور الشعرية ،له دور يف أن يكون أداة أساسية

يف الكشف عن حماور اجلامل الفني يف النص األديب ،فاللون األخﴬ هنا مثال يأيت
بكامل معانيه الدالة عىل احلياة واحلركة والﴪور ،ألنه ﳞدّ ئ النفس ويﴪها وهو

تعبري عن اخلصب والنامء واألمل والسالم والتفاؤل ،فهو لون الطبيعة احلية ،إذ

يعد هﺬا اللون يف الفكر الديني رمز ًا للﺨري واإليامن والسكينة والصﱪ ،د ّلﺖ عليه
آيات القرآن التي وردت فيها لفظة األخﴬ ثامين مرات ،كام يف قوله تعاىل(:ا ﱠل ِﺬي
ﴬ نَارا َفﺈِ َذا َأنتُم منْه ت ِ
ُوقدُ َ
َج َع َل َلكُم ِّم َن ﱠ
ون)35حيث اقرتن بالنبات
ِّ ُ
الش َج ِر ْاألَ ْخ َ ِ ً

داللة عىل مجال الكون وحيويته كمظهر من مظاهر القدرة والرمحة اإلهلية املطلقة

التي جتعل الشجر االخﴬ حطبا ﳛرتق ويولد طاقة يستثمرها االنسان يف حياته،
ﳾ ﹴء َف َأ ْخ َر ْجنَا ِمنْ ُه
القدرة التي ﲣرج من الرتاب نباتا أخﴬ( َف َأ ْخ َر ْجنَا بِ ِه َن َب َ
ات ك ُِّل َ ْ
ِ
ﴬا)36وهﺬا عني ما أراده جاسم الصح ّيح من خلعه اللون األخﴬ وصفا لغارة
َخ ً

اإلمام/ثورته العلمية-السيام إذا كان هﺬا النبات األخﴬ يف صحراء ﳎدبة فكأنه
غيث السامء اﳖمر عليها لتكتيس باخلﴬة والنبات الﺬي فيه انبعاث اخلري واحلياة،
نبعﺖ أوال وقبل كل ﳾء من املاء ،بصورته
ولﺬا فﺈن استعاراته ألوصاف اإلمام
ْ

(النهر) الﺬي شكّل رافد ًا غني ًا أشبﻊ حاجاته بوصفه مبد ًعا للتعبري عن حالة اإلمام

 ،gوحماولة إكسائه باملوروث الديني إلمكانيته التعبري عن حاالت نفسية واجتامعية

وسياسية بعيدة الغور والتأثري يف ﲢول املجتمﻊ واستمرار حركته ،كام يف قوله:37
بﺨطيﺌة الطﲔ التي ال تغﻔر
يا أﳞا النهر الﺬي ﱂ يمتزج
ﳖر

تدفﻖ

باﳊقيقة

فانﺜنﺖ

أصالبنا

اﻷوﱃ

بﻪ

تتطهر

اشارة اىل قصة خطيﺌة النبي آدم  ،gفكان النهر خري عون للشاعر و ّظفه داالً عىل
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حركة احلياة ونمو الفعاليات وتطورها ،و(حلركة النهر وقوة جريانه دالالت تعﱪ

عن الزمن ،وخاصة الزمن الصعب ،أي ان بعﺾ النامذج تقيس زمنها من خالل
حركته ،سواء ﴎيعة أم بطيﺌة ،وهو ﲠﺬه املستويات يﺆرش دواخلهم ،أي إيقاع

الزمن وثقله عىل نفوسهم وتشكيلهم السيكولوجي) 38يقول الشاعر:39
يتسﱰ؟!
ﰲ املوج ماذا خلﻔﻪ
وأنا ﻋﲆ ﺷطيﻪ روح تﺄمﻞ
ّ
وألنه ﳖر ،بل سيد األﳖار يقول:
ﹴ
ﺳاللـــــة
يــــــا ﺳيد اﻷﳖـــــار ﻋﱪ
جاءت رسالته شجرية
وبقيﺖ أنﺖ رﺳالة ﺷﺠرية
يتسلﻖ اﻹيﲈن ﺟﺬع بياﳖا

ﺷﲈء مﻦ ﻗمم اﳍد تتحــــــدّ ر
ّ
ﹸ
النﺨﻞ بعﺾ ﺣروفها ،واﻷﳖر
والطهر يبﺼم ﰲ اﳉﺬور ويمهر

وبالعودة اىل داللة اللون يف الصورة ،فالشاعر استعار اللون األصفر لكل ذاك اخللﻂ
والزيف واهلزال والشك واإلحلاد واآلراء الشاذة والفرق الكالمية ،مفيدا من عالقة

هﺬا اللون باملوت واالضمحالل والفناء للداللة عىل تلك احلاالت الطارئة عىل املجتمﻊ

االسالمي آنﺬاك ،مستقاة من داللته البينة عىل موت الطبيعة والصحارى اجلافة ،كام
ِ
ﳛا َف َر َأ ْو ُه ُم ْص َف ﹰﹼرا ﱠل َظ ﱡلوا
يف سورة الروم حيث يﺬكر املوىل عز وجلَ }:و َلﺌ ْن َأ ْر َس ْلنَا ِر ً
ِمن َب ْع ِد ِه َي ْك ُف ُر َ
ون{40ويالحﻆ أن اللون األصفر هنا يرتبﻂ باجلدب وقرب اهلالك،
فقد أتﻰ هنا معﱪا عن كونه نﺬيرا لفقدان احلياة واحليوية والعدم واحلطام ،واخلالصة

أن ثورة اإلمام الصادق الفكرية ووصفها باخلﴬاء ،هو بمنزلة اخﴬار األرض
وخصوبتها وإعادة احلياة إليها بعد أن كانﺖ صفراء قاحلة ميتة ،مﺆكدا يف تشبيهاته

هﺬه أن الدالالت اللونية مثل الدالالت اللغوية هلا صلة بالثقافة كام أن هلا دالالت

نفسية ورمزية ،41وحمدثا بﺬلك ما يشبه املقابلة ثم املزج بني مفردات النص الشعرية.
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إن البنﻰ الصورية يف نص الصح ّيح تقوم عىل مجلة من املشاهد النفسية

والوجدانية ،تبدو للمتأمل أﳖا تدور حول حمور أساس ملتحمة فيام بينها من أجل
خلﻖ صورة كلية منسجمة األجزاء ،يقول:
فردوس) يلمحها اللهيﺐ فيدبر
ونﴩت ﰲ (ﺳقر) العقول خريطة (الـ
ﺳقط ﹰا ويعقم مﻦ لﻈاه املﺠمر
فﺈذا القﻔار اﳍوج ﲡهﺾ نارها
رﺣم اليقﲔ فتﴩﺋﺐ وتﻜﱪ
وإذا املروج(ﻋﲈﺋم)تنسﻞ مﻦ
ومسﲑة اﻷفﻜار تزﺣف ﺣرة

ﻋﱪ

الزمان

تنﲑه

وتﺸﺠر
ّ

فبنية الصورة يف هﺬا املشهد جاءت بناء مشهديا أقيم عىل الﴪد ،وقد ارتبطﺖ باحلالة

الشعورية التي صورت لنا األشياء عىل غري شاكلتها الوصفية املبارشة ،فجاء البناء
الصوري موحدا املتنافرات ومقربا املتضادات ،ومظهرا املألوف يف هيأة غري املألوف،
وذلك عائد اىل الرؤية النابعة من داخل الشاعر ،إذ صور لنا من طريﻖ االستعارة

التي استطاعﺖ بسﻂ مساحة من االنزياح بني املعنﻰ ومعنﻰ املعنﻰ ،واستبدال املظهر

املألوف يف الطبيعة بﺂخر جديد ومستغرب ،ويتجىل بﺈكساﲠا سلوكا وطبيعة برشية،

تأيت هﺬه الصور بوصفها نتيجة للغارة اخلﴬاء :القفار اهلوج جتهﺾ جنينها ،وهﺬا
السقﻂ هو النار (سقر) العقول التي أبدلﺖ بـ(الفردوس) .وعىل الرغم من احلسية

املستفادة من صورة (اجهاض القفار) و(عقم املجمر) وﲢول (املروج) اىل عامئم

تنسل من (رحم اليقني) فﺈن التجريد هو ما يميزها ،الن استعارة اإلجهاض للقفار،
والعقم للمجمر ،وسقر للعقول ،والرحم لليقني ،بنيﺖ عىل أساس توﳘي ﲣيييل،
وهي ال تقف عند حد التشبيه وتراكيب التشﺨيص البالغية ،بل ينمو ويتحرك
باستﺨدام االستعارة املمتدة التي تتحول بدورها اىل صورة شعرية موسعة وذلك

بحسب طول النص الشعري وقرصه وﳐاطبته للمتلقي.
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(املطلب الثاين)
ضياع اهلوية

عرضنا يف املطلب األول ملحة تارخيية ﳐترصة عن نشوء التيارات واألفكار

والفرق واآلراء التي سادت املرحلة التي عايشها اإلمام الصادق  gنتيجة التفاعل
العلمي واحلضاري بني الثقافة والتفكري اإلسالمي من جهة ،وبني ثقافات الشعوب
ومعارف األمم وعقائدها من جهة اخرى ،بسبب نمو الرتمجة ونقل كثري من العلوم
واملعارف والفلسفات من لغات أجنبية اىل العربية ،ونقل الفلسفة واملنطﻖ وأصول

التفكري واملعتقد عن اليونانية والفارسية ،عرف املسلمون عىل إثره خط ًا جديد ًا من

التفكري العقائدي والفلسفي أنتج ر ّدة فعل يف التفكري واملعتقد اإلسالمي ،وكيف

واجه اإلمام هﺬا الغزو احلضاري بموقف فكري إسالمي متني ،استطاع بعد طول
رصاع وكفاح علمي وعقائدي أن يوقف زحفه ،ويكشف زيفه وهزاله.
اﻹمام الﺼادق  gموﺣد اﻷمة

فهو معلم األئمة ،وﳐضﻊ اجلبابرة ،ونصري العقل واحلكمة األول ،وحامل

شعلة الفقه النبوي ،وموحد املسلمني عىل الكلمة السواء ،أمجﻊ عىل حمبته الراسﺨون

يف العلم من كل املﺬاهب ،وﱂ ير عاﱂ إال وكان ﳚ ّله  gويعطيه حقه من التبجيل

والتوقري ،فقد كان بحﻖ عابر ًا للطوائف واملسميات الضيقة ،متسا ﹴم فوق صغائر

أمور الدنيا ،نارش ًا دين جده بتعليم الفقه وعلوم الدين.

وﱂ يكن يبغي ﲤ ّيز مدرسته بمنهجها العلمي السليم وعمقها الفكري واجتاهها

العقائدي فحسب ،بل كان ينشد اجلانب الرتبوي واإلصالحي ،الﺬي ﳞدف اىل

بناء اإلنسان الفرد الصالح ومن ثم ﳎتمﻊ صالح .ولﺬلك ﱂ يتوقف اإلمام  gعن
مهمته الرسالية كﺈمام لألمة رغم املوقف السلبي الﺬي اﲣﺬته من أهل البيﺖ عىل
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طول اخلﻂ ،فقد كان قطب الرحﻰ الﺬي يلتف حوله اآلالف من طلبة العلم عىل
اختالف دياناﲥم والسنتهم42وتوجهاﲥم حتﻰ صارت مدرسته بحﻖ احلصن الﺬي

يلوذ به طالب احلقيقة ،فقد كان من صفاته  gأنه ال خياصم أحد ًا أبد ًا متمث ً
ال قوله
ِ
ِ
ِ ِ
))43
يم{
تعاىل }ا ْد َف ْﻊ بِا ﱠلتي ه َي َأ ْح َس ُن َفﺈِ َذا ا ﱠلﺬي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ﹲة ك ََأ ﱠن ُه َو ِ ﱞيل َمح ﹲ
فكان ال يعبس يف وجه سائل وال يضيﻖ بجدل قﻂ وكأن العاﱂ كله من عياله.
مرﺣلة اﻹنقالب

وصفﺖ القصيدتان مرحلة تأسيس اهلوية االسالمية عىل يد اإلمام الصادق g

ووضعها عىل الطريﻖ الصح ّيح ،وفﻖ طريقة مغايرة لألخرى فقد اعتمدت االوىل

املبارشة الﴪدية الواقعية أما الثانية فقد اﲣﺬت من املجازات واالستعارات املغلفة

بالرموز مكتفي ًا باإلشارة والتلميح من دون ترصيح ،وﱂ يعمد اىل تضمني قصيدته
أي عبارة ﲢمل مضمون القضية أو صاحبها ،وال خيتلف األمر بطبيعة احلال يف
قضية (ضياع اهلوية) ،فبعد أن خيصص الشاعر يف قصيدته (يا شيخ طيبة) األبيات

األربعة األوىل لوصف مدرسة اإلمام ومشهد ﲢلﻖ طلبة العلم يف ﳎلسه ،يف مشهد

يعجز عن وصفه ،وكأن احلياة يف عهده أصبحﺖ تغنّي من غري طرب لشدة مجاهلا
وروعتها ،وهﺬه األبيات هي التي ﲤيزت باستعامهلا البالغة أكثر من سائر أبيات
القصيدة ،لتبلﻎ ذروﲥا يف البيﺖ الرابﻊ:
ﰲ مﺸهد ﻛلﲈ ﺷاخ الزمان بﻪ

يﻈﻞ-رغ ﹰﲈ ﻋﲆ أنف الزمان-صبي

إال أن وصفه هلﺬه احلياة ﱂ يقترص عىل هﺬه األبيات األربعة وإنام كانﺖ هي األكثر

استعامالً للبالغة وإال فقد ﴎد لنا أوصاف ًا تفصيلية أخرى -أوردناها يف املطلب

األول  -جاءت ضمن موضوعات أخرى عرضﺖ هلا القصيدة املﺬكورة ،يمكن

وضعها ﲢﺖ عنوانات من قبيل :العوامل التي أدت اىل ضياع هﺬا املجهود اجلبار،
أو األسباب املساعدة عىل ذلك؟ واملﺆدية اىل ضياع اهلوية.
٢٨٢

أ.م.د .سها صاحب القرييش

ماهي اﳍوية؟

يعرض بعﺾ املهتمني بالشأن اإلسالمي ملسألة(اهلوية اإلسالمية)44وﴐورة

قيامها عىل أربعة عنارص رئيسة هي(:العقيدة ،التاريخ ،اللغة ،األرض) فﺈن

عﱪت بمجموعها عن اهلوية
تكونﺖ هﺬه العنارص األربعة يف األمة املسلمة ّ
ويعﱪ باهلوية عن خاصية املطابقة مطابقة اليشء لنفسه ،أو
اإلسالمية املقصودة،
ّ

مطابقة ملثيله ،فاهلوية هي :حقيقة اليشء أو الشﺨص املطلقة املشتملة عىل الصفات

اجلوهرية التي ﲤيزه من غريه وتسمﻰ أيضا وحدة الﺬات ،45وعرفها بعﺾ الباحثني

بأﳖا(:ﳎموعة العقائد واملبادئ واخلصائص التي جتعل أمة ما تشعر بمغايرﲥا لألمم
األخرى)46وعىل الرغم من الرأي القائل باستحالة ذوبان املجتمﻊ اإلسالمي واهلوية

اإلسالمية باآلخر ،وأن اﷲ (عز وجل) تكفل بحفظها ،أال إن الواقﻊ يشري اىل تربص

أعداء اهلوية ﲠا الدوائر ،يريدون بﺬلك حمقها وإزالتها ،فتقتيل املسلمني بأمجعهم
والقضاء عليهم عملية ليسﺖ بالسهلة وما قاموا به من حروب وﳎازر ﱂ ِ
يﺆت أكله

كام خططوا وخيططون له ،ولعل فتوى اجلهاد الكفائي وما أظهرته من ثلة آمنﺖ

وضحﺖ من أجلها مثال –ربام –جعلهم يعيدون حساباﲥم،
باهلوية اإلسالمية
ّ

ليبقﻰ أمامهم احلل الثاين وهو العمل بكل قوة عىل تﺬويب املسلمني يف املجتمعات

االخرى املدنية العلامنية ،بحسب مﺬكرات أحد رؤساء أمريكا املاضني ،47وهو
مصداق ملا أخﱪ عنه القرآن الكريم بقولهَ } :و ﱠد كَثِ ﹲري ِّم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َل ْو َي ُر ﱡدو َنكُم
من بع ِد إِيامنِكُم ُك ﱠفارا حسدً ا من ِع ِ
ند َأن ُف ِس ِهم{48وقوله} :إِ ﱠُﳖ ْم إِن َي ْظ َه ُروا َع َل ْيك ُْم
ِّ َ ْ َ ْ ً َ َ ِّ ْ
مجوك ُْم َأ ْو ُي ِعيدُ وك ُْم ِيف ِم ﱠلتِ ِه ْم َو َلن ُت ْف ِل ُحوا إِ ًذا َأ َبدً ا{.49
َي ْر ُ ُ
فاملسلمون اليوم يواجهون ﲢديات كبرية تسهم يف مسخ اهلوية اإلسالمية شيﺌ ًا

فشيﺌ ًا ،فهﺬا الغزو الفكري والعقائدي الثقايف واألخالقي ،وإعجاب الشباب
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-ركيزة املستقبل –بنامذج فاسدة ال تصلح لالقتداء ،وحماربة عقيدة اجلهاد احلقيقية

فكر ًا وسلوك ًا وحماولة تشوﳞها بﺈظهار نامذج مشوهة ،واستبدال تلك اهلوية

اإلسالمية باهلوية القومية أو أي هوية غريها ،وإضعاف اللغة العربية بوصفها لغة

القرآن والثقافة وإبعاد الشباب عنها مهام استطاعوا ،كل تلك العوامل من شأﳖا

إضعاف عناية الناس بعقيدﲥم وﲤسكهم بفقه أئمة أهل البيﺖ  gومنهجهم ،الﺬي
عمل االستعامر بمساعدة منحريف األمة عىل حماربته وعزله منﺬ البداية.

وقد تبدو مثل هﺬه النصوص التي استحﴬ فيها الشاعر شﺨصية اإلمام

الصادق سواء باسمها احلقيقي املبارش أو باالستعارة ،واألحداث وامليزات التي

عرف ﲠا عهده  ،gتبدو كاشفة عن أنساقها العالمية ،فهي ملتصقة يف الﺬهنية

اإلسالمية(العربية)بﺨانة داللية تشري اىل أيدلوجية معينة ،أو هي كالدعوة اىل مبدأ
أو قضية بعينها  -عىل الرغم من اجلهود التي بﺬهلا سالم اﷲ عليه يف سبيل استيعاب
اآلخر والسعي املتواصل إلذابة الفوارق ،واقف ًا من كل الفرق واملﺬاهب الفقهية

واإلعتقادية موقف التسديد واحلوار العلمي والنقد الرشعي النزيه ،مواص ً
ال بﺬلك
ملسرية الرسالة ،منها يغرتف وﲠا يفتي املسلمني ،فكانﺖ مدرسته ومنهجه امتداد ًا

للسنّة النبوية وكشف ًا عن حمتوى الوحي القرآين وإظهار ًا ملضمونه–50إال أن حقيقة
األمر تتجاوز بالشاعر ذلك الضيﻖ الفكري ،بل هو يتﺨﺬ من نصوصه الوالئية

ﳞرب منها ذاته الثائرة املتمردة ،والواعية املثقفة ليوصل رسالته يف أثناء
تلك منافﺬ ّ

األبيات ،51فوالؤه ملنهج وإنسانية اإلمام الصادق  gوللقيم اخللقية املحضة التي

مثلها أرقﻰ ﲤثيل ،أكﱪ بكثري من أن جتعله حبيس ذلك الضيﻖ ،عىل أن هﺬا احلبس
والضيﻖ ال يزيدان اإلنسان إال فﺨرا ورشفا ماداما ينتميان اىل فكر أهل البيﺖ b
هم اإلنسانية مجعاء.
الﺬين محلوا ﱠ
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يقول الشيخ الدكتور أمحد الوائيل(رمحه اﷲ) يصف الصح ّيح( :من شعراء

العقيدة ،فاإللتزام بمن هم املثل األعىل واضح يف شعره ،ومغرق يف الوالء وبحرارة،
وال أثر للتصنﻊ ،وإنام هو مزاج ﳚري يف حروفه ،وﳖج ينتظم اجتاهه بوضوح ،وله

صور مبدعة يف الﺬوبان بمن ﳛب ،يمتاز بﺨلفية تارخيية دأب عىل توظيف احداثها

يف كثري من الصور ،وهي ميزة تعطي الشعر غنﻰ تراثيا ،يربﻂ الشاعر بجﺬور أصالة
من جانب ،ويﱪعم من هﺬه األصول غصونا مشدودة اىل عرصها ،وهو ﲠﺬا

كالنبتة التي تغرز جﺬورها يف أرضها ،وتبسﻖ باألغصان متطلعة اىل األفﻖ)52من

هنا وانطالقا من حالة القهر والشعور باالستالب التي يعانيها املسلمون اليوم ،يبدأ
الصح ّيح يف إسقاط أحداث ذلك التاريخ وتلك الشﺨصية املقدسة عىل وضﻊ األمة

الراهن بحيث ﳛقﻖ هلا القدرة عىل التواصل احلي معه ،وهﺬا هو التعامل احلقيقي

مﻊ الرتاث الديني أو الشﺨصية الدينية ،53معتمد ًا عىل املفارقات والتباينات

الوضعية بني حال االمة يف ماضيها الزاهر ،وحاﴐها املظلم ،فالصح ّيح يستدعي

هﺬا العمالق ليس فقﻂ إلظهار دوره التارخيي يف محاية العقيدة من ﳐتلف التيارات
العقائدية والفلسفية واإلحلادية واملقوالت الضالة التي انترشت يف عرصه ،وال إبراز

هدفه من مدرسته وهو نرش اإلسالم ،وتوسيﻊ دائرة الفقه والترشيﻊ وتثبيﺖ معاملها
وحفﻆ أصالتها ،إذ ﱂ يرو عن أحد من احلديث وﱂ يﺆخﺬ من الفقه واألحكام ما

أخﺬ عنه فكانﺖ أساس ًا وقاعدة الستنباط الفقه لدى العلامء والفقهاء وغريهم ،وإنام
استدعاها ألغراض أخرى أيضا ومنها :
الﺸﻜو

استدعﻰ الشاعر شﺨصية اإلمام بوصفها جزء ًا من صناعة اهلوية ،لكي يشكو

هلا أحوال األجيال اخلانعة املتﺨاذلة واملتطرفة احلاقدة ،واأليدي التي تقف وراءها،
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فيعمد ُمطلق ًا لشكواه العنان ،متجاوز ًا فيها العرض اهلادئ اىل مزجه باألطر

االنفعالية التي ترتجم لنا جوهر الواقﻊ النفيس للشاعر ،وتعكس معه احلس العام
إزاء الواقﻊ املفروض الﺬي يتناوله يف سياق صياغته اجلاملية ،فيقول:54
ﺷﲈء مﻦ ﻗمم اﳍد تتحدر
يا ﺳيد اﻷﳖار ﻋﱪ ﺳاللة
ّ

وكيف له أن ال يتغنﻰ بالنسب الرشيف الﺬي ينتسب إليه عمالق الفكر النبوي ،g

فأﴎته هي أجل وأسمﻰ أﴎة يف دنيا العرب واإلسالم ،وكيف ال يش ّيب فم الدنيا
وقد ورث من عطاء هﺬه األﴎة مجيﻊ خصاهلم العظيمة.
ثم يبدأ بالشكوى قائالً:
ماذا أبﺜﻚ ﻋﻦ مدينتﻚ التي
وﻗﻔﺖ ﻋﲆ التاريﺦ تبﺬر إﺳمها
ما راﻋها ﺣقد الزوابﻊ ﺣينﲈ

ﻛانﺖ ﻋﲆ ﺳﻔﺢ اﳊﻀارة تزهر
فيﻪ فتنبﺜﻖ اﳊروف وتﺜمر
انطلقﺖ مواﻛﺐ ﹸخ ﹴ
ﴬة تتبﺨﱰ

كونﺖ احلضارة
إذن هو يبدأ شكواه من املدينة (مدينة الرسول) املدينة التي ّ

اإلسالمية بالرسالة املحمدية ،وجاء اإلمام مواص ً
ال هلا وحافظ ًا آلثارها ،فعىل

الشاكلة نفسها التي يصور عﱪها مسرية اإلمام العلمية والفكرية عىل الرغم من كل
املضايقات والتهديدات واملساءالت التي كان يتعرض هلا  gمن احلكام العباسيني

آنﺬاك ،ورغم املوقف السلبي العام الﺬي اﲣﺬته األمة جراء ذلك ،وينظمها عىل هيأة
ﳎازات ،يمده خياله املتوقد يف رسم الصور بالكلامت ،ﳐﱪ ًا عن حال األمة وانقالب

مصور ًا
املوازين فيها ،حيث الرتاب يمرض وله صدر تعربد فيه محم تفيﻖ وتسكر،
ّ

هﺬا اإلنقالب يف أحوال (املدينة) ،عىل شكل مارد يغيل باحلقد ويسعر بالضغينة،
ويرسمه صورة من صور الطبيعة املدمرة  /بركان يقﺬف فتنة محراء توأمها الشقاء
األمحر ،فاللون األمحر يظهر عىل األغلب يف املوضوعات ذات الصلة بالرشاسة

والعنف واملفارقات الصارخة داالً عىل شدة العﺬاب والتهويل والتﺨويف ألن
٢٨٦

أ.م.د .سها صاحب القرييش

احلمرة جتسيد للهيب النار واحلرب ،55وهي صورة مناقضة ومباينة لصورة الغارة
اخلﴬاء ،وما استتبعها من مصري أخﴬ ،قائالً:
ﰲ صدره ﲪم تﻔيﻖ وتسﻜر
ﺣتﻰ إذا مرض الﱰاب وﻋربدت
واهتز ﰲ ﻗاع املدينة مارد
فزﻋﺖ ﻋﲆ الﱪﻛان يقﺬف فتنة

باﳊقد يغﲇ والﻀغينة يسعر
ﲪراء توأمها الﺸقاء اﻷﲪر

فمن عمﻖ هﺬه الفاجعة وعظم خطرها عىل وحدة األمة ،نفهم جلوء الشاعر اىل
اختيار شﺨصية كشﺨصية اإلمام الصادق  gهلا ثقلها ،لكي يبثها معاناة محل اهلوية

سواء بداللتها العقيدية اخلاصة ،أو داللتها اإلسالمية العامة ،حيث يبدو اختياره
مقصود ًا بﺬاته باعتباره املﺆسس للمﺬهب الﺬي يدين به ويتعبد ،واألساس الﺬي

بني عليه فقه وأحكام املﺬاهب اإلسالمية األخرى .فكان البد وهﺬه احلال من
ﹴ
بﺨاصة تلك التي عاشﺖ أجوا ًء كالتي نعيشها
اللجوء اىل التاريخ واستدعاء رموزه،
اليوم ،ليكون احلديث عﱪها مباحا عام هو ﳑنوع التعبري عنه رصاحة ،56وقد ولد يف

هﺬا اإلطار عدد هائل من النصوص املنتجة لقراءة الواقﻊ واالندماج فيه مركز ًا فيها
عىل اجلانب اجلاميل الرمزي الﺬي يغني النصوص يف أدبيتها.

إال إن روح التحدي التي ﲣامره تعلو به يف قصيدة(ياشيﺨطيبة) عىل الشكوى

فيقول مستﺬكر ًا ومستنكر ًا حادثة هدم قبور أئمة البقيﻊ ومنها قﱪ اإلمام الصادق

:57 g
وﺣﻔرة

ﰲ(البقيﻊ)الطهر

ﻋارية

تﻜاد تربتها مﻦ فرط لوﻋتﻪا
ﹴ
ﺟدث
لوأوﰐ اﻷفﻖ أن ﳛنو ﻋﲆ

مﻦ القباب ﻛﲈ ﻋﲔ بال هدب
ﲢﺜو ﻋﲆ الدهر ﻛﺜبانا مﻦ العتﺐ

ملدﱠ مﻦ فوﻗها ﻗوﺳ ﹰا مﻦ السحﺐ

والقارئ ملا بني سطور القصيدة ﳚد البواعث عىل قوهلا تتجىل يف كل بيﺖ من أبياﲥا،
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ليسﺖ يف الرثاء ألجل الرثاء وال يف الوالء ألنه والء وال للحب ألجل احلب ،وإنام

هو (حزن فكري) عىل ما وصل إليه املسلمون ،إذ كيف يمكن لعظيم كجعفر بن
بغﺾ
حممد الصادق  gأن تكافﺌه األمة ﲠدم قﱪه ليغدو حفرة عارية من القبابّ ،
النظر عن املصادر املغﺬية هلﺬا احلقد األزيل ،واملستفيدة جراء تفرق املسلمني وإيقاع

العداوة بينهم.

فاخلوض يف حادثة ﲥديم قبور البقيﻊ ﳛيلنا اىل جﺬور اإلنحراف العقيدي

التارخيية عن الفكر واملنهج اإلسالمي الصحيح ،التي عانﻰ منها الصادق  gيف

زمانه وحاول عالجها ،وكيف صارت قضية إلغاء اآلخر ومصادرة حقه اإلنساين
سلوكيات ﹴ
ﹴ
بالغة
يف الفكر والوجود ،هاجس ًا تنتعﺶ به األفكار املظ ّلة التي أفضﺖ اىل
يف الوحشية ،فصارت مرشوع ًا ﳐطط ًا له وجاهز ًا هلدم ما جاء به اإلسالم ،وأقامه

اإلمام عﱪ حركته اجلهادية يف إحياء الدين ،عمل عليها عىل مدى عقود طويلة.

جرت عىل املسلمني الويالت حتﻰ
ويف إشارة تلميحية اىل أصل الكارثة التي ّ

تركتهم متﺨبطني يف أمر عقيدﲥم ومعرفة احلﻖ من الباطل ،وهي اخليانة والتنكر
جلهود اإلمام الفكرية والعلمية والفقهية من علامء األمة وفقهائها الﺬين تتلمﺬوا

عىل يدي اإلمام الصادق  gوﳖلوا من علمه وفقهه ،حتﻰ كان (كل يقول :حدثني
جعفر بن حممد) 58يقول الشاعر:59
ﲪاﺋم ﹸﻪ الـ
ترويﻚ ﰲ (ﺣرم اﳍادي)
ﹸ
ﻛنﺖ تﴪي ﰲ ﺳاللتﻪ
ﻛﺄنﲈ
ﹶ
خانﺖ ﻋﺬوبتها
نعم املناﻗﲑ ما
ﹾ

بيﻀاء فهي مزﻛاة ﻋﻦ الﻜﺬب
أبدﻋﺖ مﻦ خطﺐ
ﳊن ﹰا يردد ما
ﹶ

ﺛﺖ ﻋنﻚ ﰲ تغريدها العﺬب!
مﺬ ﺣدّ ﹾ

فالقارئ لنص الشاعر يلمس بوضوح قضية تأزم عالقة اإلنسان الشيعي مﻊ
املحرض عىل مأساته احلاﴐة ،فاحلاﴐ
التاريخ ،فهو ال يﺬكره بﺨري بل يراه هو
ّ
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يف وجدان الشيعي ما هو إال امتداد ملﺨلفات التاريخ ،فام يثري جاسم الصح ّيح -

كام كثري من شعراء الشيعة -ويعتلج يف وجدانه ،قضية أمانة نقل الرواة للحدث
التارخيي ،بوضعهم احلقائﻖ كالكلامت املتقاطعة ،ﳑا أورث تعدد القراءات ،وتزييف
الوعي ،وقلب احلقيقة ،60يقول:61
يا(ﺷيﺦ ﻃيبة)واﻷﴎار ﲡﺬبني
ﱂ يبﻖ للوﻋي ﰲ رؤياي اﴍﻋة
ما ﺟﺌﺖ أﺟلوك مﻦ ﻛتﺐ مﺆرخة

اﱃ معانيﻚ ﰲ اﺷواق مغﱰب
تﻜﻔي ﻷبحر ﰲ مدلولﻚ الرﺣﺐ
فﴩ ما يسﻜﻦ التاريﺦ ﰲ الﻜتﺐ

ولﺬلك ﱂ يكن املجتمﻊ اإلسالمي اليوم إال ضحية كل ذلك التيه واالبتعاد الﺬي
أنشأ من أبنائه ذوات ًا متصارعة ومنشطرة عىل نفسها تارة مالئكية تنشد الكامل
اإلنساين بالرجوع اىل املنهل الصايف الﺬي أوصله لنا أهل البيﺖ  ،gوتارة

تنقﺾ عىل
شيطانية تشدّ ها الشهوات والنوازع املادية الدنيوية ،ومتطرفة تريد أن ّ
اآلخر وتنهشه ،وهﺬا املضمون من القصيدة يﺆرش بدون شك أزمة تلقي احلضارة

واالنفتاح عىل الغرب الﺬي خلﻖ فوﴇ شاملة يف املجتمعات العربية اإلسالمية،

وأهم آثاره(أزمة اهلوية ،والفوﴇ يف املصطلحات ،والبنية النظرية ،التغيري املفاجﺊ

يف البنية االجتامعية واالقتصادية والبنﻰ الثقافية ،وهجرة األدمغة والعقول ،وما

أنتجته حماولة جتاوز الفارق احلضاري من إلغاء للﺬات احلضارية للعاملني العريب
واإلسالمي ،وإغفال معرفة الﺬات معرفة واعية ﲢفزها لتفجري طاقاﲥا ومواهبها

وتعمل وفﻖ هﺬه الرؤية لتجاوز كل ما يعرقل عملية التقدم) ،62وبﺬلك يتحقﻖ

مرشوع قﱪ احلقيقة التي عمل اإلمام  gعىل إحيائها عىل مدى عقود طويلة ﲢﺖ

رماد ذلك الﱪكان ،وسقوط اهلوية وضياعها:
ﲢﺖ
فﺈذا اﳊقيقة ﻗﺼة مقبورة

الرماد

بموﲥا
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والنهر أﺣرﻗﻪ ﺟحيم ﻋواﻃف
ونﻈﻞ نحﻦ هوية ﺳقطﺖ ﻋﲆ

ﺷوهاء ﰲ أرواﺣنا تتﺠمر
ﻃرق الﻀياع وﺟف منها العنﴫ

وﲪاﺋم اﻷرواح بﲔ ﺿلوﻋنا

يتبعﺜر

وﻛﻔاح بﺬرتنا القديمة خانﻪ
يبﻜي الرغيف إذا تﻜور ﻋاري ﹰا

إيﲈننا ،فﺈذا الربيﻊ مزور
ﰲ صمتنا ،وينوح فينا البيدر
ﴎب

ﻋﲆ

ﺷهواتنا

وهنا ويف غضون كل صور املظلومية والوالء لقيم احلﻖ التي حاول الشاعر رسمها

يف نصيه هﺬين -اللﺬين ال ينبغي جتاهل أهم ما فيهام وهو ما عرف عن أن وال َءه كان
مهﺬب ًا غري متطرف وال سلبي ًا ،كام وصفه املرحوم الشيخ الوائيل قائالً(:إنني هنا يف

موضوع والئه ألهل البيتيشدين هﺬا الوالء الصادق املتدفﻖ وهو من سامت الشعر
الشيعيوتبدو عليه نﱪة االعتزاز ﲠﺬا االنتامء العريان من املنافﻊ اال اإليامن)-63تطالعنا

شﺨصية احتقرت التقوقﻊ الديني الﺬي لن يﺆدي اال اىل مزيد من الطائفية والترشذم،
فمثل تلك الرؤى ليسﺖ غريبة عىل محلة فكر اإلمام الصادق املنفتحة عىل اآلخر،
املﺆمنة بﴬورة تعددية الثقافات ،واجتامعها ﲢﺖ راية االسالم املحمدي األصيل،
وهﺬا ما نجده ماث ً
ال يف نقده ألفكار املتزمتني واملتطرفني من دعاة التدين:64
ﹴ
بقيﺖ ﻋﲆ ﺷﻂ الرماد تﺜرﺛر
يا ﺳيد اﻷﳖار أي ﹸة موﺟة
النﲑ
بالﺸﻚ واختنﻖ اليقﲔ
ﻛﻞ الدروب اﱃ ﺟﺬورك أﻇلمﺖ
ّ
و(آي ﹲة)تتبﺨﱰ
(فتو)تﺼول
وﻋﲆ فحيﺢ املسﺦ ﰲ هﺬياننا
مازال يﻔﻀحها املﺨاض اﻷبﱰ
و(ﻋﲈﺋم)ﺣبلﺖ بعزلتها التي

لقد استثمر الصح ّيح توظيف شﺨصية اإلمام الصادق  gالعظيمة يف نصه

هﺬا وتفاعل معها عﱪ آلية احلوار مﻊ الشﺨصية ،فﺨرج نصه مكتنز ًا بالدالالت
واإلﳛاءات جتلﺖ معظمها بصورة تشعر القارئ أنه يف غمرة معركة يصارع فيها

مارد ًا ،يقهر بركان ًا ،قدر ًا موحش ًا جاث ًام عىل أعامر الناس ،إﳖا مشنقة احلقد األزلية
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التي ما برحﺖ تغدر ،فال غرابة أن نجده يف مثل هﺬه النصوص متوثب ًا للرصاع،
ذا مزاج حمتدم ،فام ذاك إال (أثر من آثار البيﺌة الثقافية والرتاثية التي يتفاعل معها،

فترتكه متحفز ًا دائ ًام للمصاولة السيام والشاعر من رشﳛة تعيﺶ أجواء الرتاث
املتشنج واآلفاق املكهربة التي ال ينجو منها أديب ملتزم يرى أن املصاولة دون ما

يعتقد جزء من واجب حفﻆ العقيدة وبرهان عىل حجة وسالمة املحتوى العقائدي

65
حمملة برؤية
الﺬي يدين به) فمن ﲤرد املثقف الواعي جتيء نصوص الصح ّيح ّ
نقدية مغلفة باليأس من إمكانية العودة اىل طريﻖ احلﻖ ،فرضه تأمل واقﻊ الناس وما

آل إليه من مظاهر التشتﺖ وعدم االستقرار السياﳼ واالجتامعي واالقتصادي،
وهيمنة الطارئ عليه.

ولكن (عىل الرغم من حماربة احلكام اجلائرين وكتاب التاريخ الظالعني يف ركاﲠم

لطمس شﺨصية هﺬا اإلمام العظيم فأن شﺨصيته كانﺖ وﱂ تزل نجام المعا يف سامء
اإلسالم ومصدر ًا غنيا من مصادره) 66يقول الصح ّيح:67
مهﲈ تﻀاﻋف ﻇلم الريﺢ ل ّل ﹶه ﹺ
ﺐ
مﺸﻜاة (ﺟعﻔر) لﻦ ﲣبو فتيلتها

وعىل الرغم من يأس الشاعر يف إﳚاد نافﺬة للﺨالص من سوء الواقﻊ املرتدي ،ﳚد

تضمن حيوية ﱂ تتضمنها غريها من الرموز
الشاعر يف العقيدة الدينية (املهدوية) رمز ًا ّ

جاع ً
ال منه منفﺬ ًا تعبريي ًا يفصح من خالله عن رؤاه وما خيتلج يف نفسه من مشاعر
وإن ﱂ يشكل أداة حمورية يف بناء نصه ،فاألمل يبقﻰ معقود ًا يف ﹴ
منقﺬ بحجم (اإلمام
املهدي »عج«) ليحيﻰ ما جاهد يف إحيائه جده الصادق  gحني ض ّيﻖ الظلم اخلناق

عىل األفﻖ الرحب وجار الطغيان الﺬي انضب منابﻊ احلﻖ السترشائه ،مشبه ًا إياه
بـ(زلزال اليقني) الﺬي يدكنا دك ًا ،عندها فقﻂ يمكن أن نجد هويتنا التي أضعناها:68
وتعمر
دﻛ ﹰا تﹸﺸاد بﻪ العقول
يا ليﺖ زلزال اليقﲔ يدﹸ ﻛّنا
ﹸ
أبﲆ وﺳامتها الﻀياع اﻷﺳمر
لنعود نبحﺚ ﻋﻦ مالﳏنا التي
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خاﲤة

-1لعب الرمز الديني (شﺨصية اإلمام الصادق  ) gدور ًا مه ًام يف تشكيل

نص الشاعر وذلك ملا ارتبﻂ ﲠا من أحداث مهمة ومواقف عظيمة ،بحيث م ّثل

استحضارها يف قصيدة (املدينة والنهر املقدس) أمر ًا أثرى املضمون الشعري
وكشف كثري ًا من املعاين التي يصعب احلديث عنها بطريقة مبارشة ،إذ اختار الشاعر

فيها أن يكون استحضاره هﺬا فني ًا إﳛائي ًا وتوظيفه رمزي ًا مسقطا عىل مالمح املاﴈ
مالمح معاناته احلاﴐة ،فأصبحﺖ هﺬه املعطيات معطيات تراثية معارصة ،يف حني

جاء توظيف الرمز نفسه يف قصيدة (يا شيخ طيبة) أكثر ﲢدي ًا لساطور الرقيب ،يف

ان كان استلهامه دعوة لقراءة التاريخ اإلسالمي بتجرد ،قراءة واعية ،فهي ليسﺖ

إعادة صياغة املوروث مفصوال عن احلاﴐ وتقديم احللول للمشكالت التي

تعانيها املجتمعات فيه ،بقدر ما هي حماولة ملحاكمة التاريخ ونقائصه ،ألنه تاريخ
مكرر يلقي بكلكله عىل احلاﴐ كل يوم ،إذن هو نوع من املعاجلة ،وصورة رامزة
للواقﻊ املستفز ﲠموم القضايا التارخيية ناشدا احلقيقة.

 -2لقد كان االنسجام يف توظيف الشﺨصية يف جتربتي الشاعر اللتني استمدﳘا

ونسج خيوطهام من حياة أحد أبرز عظامء التاريخ الديني وهو اإلمام جعفر بن حممد

الصادق  ،gفتمحورت فيهام حول نفس الدالالت واإلﳛاءات ،يدخل يف إطار
الرمز املوضوعي الﺬي ال يفقد الشعر مجاله بل يضيف إليه مجاالً عىل مجال ،إذ يعني

عىل خلﻖ جو شعري مجيل يمتزج فيه عبﻖ املاﴈ ﲠموم احلاﴐ ،التي جتسد يف
حقيقتها وال ًء لﻺنسانية ،وللقيم اجلاملية املحضة ،مستقي ًا إياها من منهل أهل البيﺖ

 gالﺬين آلوا عىل أنفسهم إال أن يكونوا متاحني لﻺنسان بكل أطيافه ومشاربه
وتأرخيه وجغرافيته حتﻰ أصبح البكاء عليهم والتﺬكري بسريﲥم هو بكاء يف حقيقته
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عىل اإلنسان حني ّ
يظل طريﻖ احلقيقة ويض ّيعه ،كام كان البكاء والشفقة عىل اإلنسان

سمة هلم.

-3يف ظل هﺬا االنقالب اخلطري الﺬي أصاب اإلنسان املسلم يف دينه وإنسانيته،

فﺈن استحضار الشاعر شﺨصية (اإلمام الصادق) إنام كان ملعاجلة ومواجهة مشكلة
واقعية ،فهو يف استيعابه أجواء وعواﱂ هﺬه الشﺨصيات املجاهدة من اجل إحياء

أحكام الدين ،واستدعائها من التاريخ اىل واقعنا املعارص ،يرغب يف تقديم النموذج
األمثل لتعديل املسار املعوج وتبديد ظلامت التيه والظالل التي يتﺨبﻂ فيها العاﱂ

اليوم.

-4استﺬكارالشاعرلبعﺾ احلوادث غري االخالقية كحادثة (هدم قﱪ اإلمام)

 gومن قبلها أذى احلكام له والغدربه واستشهاده ،وخيانته من بعدها بتنكر
األمة ملنهجه وجهوده يف أن كانﺖ له فضل األستاذية عىل أئمة الفقه ورواة احلديث

والفالسفة واملتكلمني ورؤساء املﺬاهب منه أخﺬوا علمهم وعىل يديه تتلمﺬوا،
باعرتافهم وشهادﲥم ،إنام يستنفر املسلمني يف حماولة إلدانة تلك احلادثة وإعادة بناء

تلك القبور املهدمة وتعريف اآلخر بشﺨوص من قام الدين عىل أكتافهم ،كجزء من
رد اجلميل واالعرتاف بجهودهم يف حفﻆ الدين وتعزيز االنتامء للتاريخ واحلضارة
اإلنسانية ،وهي رسالة حضارية ،فسمة األمم املتحﴬة النابضة باحلياة والتطور

تفرض االهتامم والفﺨر برتاث عظامئها السيام املتصل بنبي اإلنسانية وخاتم
األديان ،الرتاث املكتنز بكل ما ﳛتاجه اإلنسان املعارص ،وﳛل مشكالته يف الواقﻊ
سواء منها السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية والدينية.
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