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ملخص
كان حسان بن اثبت له مكانة كبرية يف الشعر العريب واملواهب واملواهب الشعرية لديه ملكة
ورثه من عائلته كأحد العائلة الشعراء املرموقي .وهو رضي هللا عنه شاعر مشهور يف اجلاهلية بي قومه
وكذلك احلال يف عصر اإلسالم بعد اسالمه وحسن اسالمه .واجلدير ابلذكر ،أنه قد لعب دورا كبريا
يف الدفاع عن رسالة اإلسالم خالل أشعاره وقصائده .هتدف هذا البحث إىل اكتشاف تغريات اليت
تطرق يف شعر حسان بن اثبت بي العصر اجلاهلية وبعد اإلسالم .اعتمدت املقالة على املنهج الوصفي
املكتيب وركز البحث يف شعر املدح .وقام الباحثون بتحليل شعر مدح حلسان بن اثبت اعتمادا على
منهج إسالمية املعرفة الدب اإلسالمي حملمد عثمان احملمدي .وتوصلت البحث إىل أن شعر حسان
بن اثبت أتثر ابإلسالم من حيث املصطلحات والساليب أتثرا عميقا.
اثبت

الكلمات املفتاحية :أسلمة املعرفة ،شعر املدح ،عصر اجلاهلي ،عصر اإلسالم ،حسان بن
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Abstract
Hassan bin Tsabit is among the prominent figures in Arabic
poetry. One of the reasons he excels in poetry is because he is from a
family of poets. Hassan bin Tsabit is well-known among his people during
the pre-Islamic (jahiliyah) period and during the Islamic period after his
conversion to Islam. It is a known fact that he plays a big role in defending
Islam through his poetries. On that note, this article aims to find out the
islamization in Hassan bin Tsabit's poetry works between pre-Islamic and
Islamic period focusing on his praise poetries. The methodology used for
this article is the descriptive qualitative research method. The researchers
analyzed the selected praise poetries according to the concept of Islamic
literature by Muhammad Uthman El-Muhammady. The findings of this
article are that the work of praise poetries by Hassan bin Tsabit is
influenced strongly by Islam in terms of the terminologies and style of
writing.
Keywords: Islamization of knowledge, Praise poetry, Pre-Islamic
period, Islamic period, Hassan ibn Tsabit.

املقدمة
 النشطة الدبية ليس شيء غريب لدى العرب وكانت ثقافة سائدة،قبل جميء اإلسالم
 فالشعر كان ينشد يف اجملالس واملناسبات مثل حفلة.لديهم واستمرت وجودها حىت اآلن
.)م2019 ، وغريها (أمساء ونورسافريا، تشجيع اجليوش قبل احلرب، حفلة الزفاف،العياد
.)م1995 ،فالشعر هو كالم يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن الخيلة البديعية (محيد
 ويستنبط اخلربات واملعرفة، يتضمن الشعر التارخيي،ورد يف كتاب "مقدمة" ابن خلدون
م) أبن الشعر غري حمدود ويستمر2015(  أشار داهامي.)م2019 ،منها أيضا (داهامي
 والشعر أيضا جيذب املستمع ويتوحد الناس ذو، وطريقة انتقاله من الفم إىل الفم،دائما
 ويرى شعراء العصر احلديث أن الشعر ميكن أن يؤثر ويؤدي إىل تطور.خلفيات خمتلفة
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والتقدم يف جماالت خمتلفة مثل احلضارة ،الثقافة ،واالجتماع وغريها (داهامي2019 ،م).
عالوة على ذلك ،هناك ميزة أخرى ،وهي أن الشعر العرب مكتوبة ابللغة العربية ،فاللغة
العربية هي لغة القرآن وقد تكفل هللا حبفظ هذه اللغة .فاللغة العربية لن ختتفي ولن تتبدل
ولو مع مروز الزمن (داهامي2020 ،م).
على ضوء ما سبق ،يالحظ الباحثون أن هناك تغريات يف أسلوب الشعر قبل جميء اإلسالم
وبعده .وهلذا ،البحث سيسلط الضوء على تغريات اليت طرقت يف شعر حسان بن اثبت
قبل اإلسالم وبعده .اختار الباحثون شعر حسان بن اثبت كعينة للبحث .واعتمد على
املنهج الوصفي املكتيب وذلك من خالل الرجوع إىل الكتب واملقاالت والبحوث ذات
العالقة مبوضوع إسالمية يف شعر حسان بن اثبت .مث القيام بتحليل شعر مدح حلسان بن
اثبت اعتمادا على منهج إسالمية املعرفة لألدب اإلسالمي حملمد عثمان احملمدي .فالدب
اإلسال مي عند احملمدي هو "صوت القلب من الديب املؤمن امللتزم إبميانه ،والطاهر يف
نفسه وقلبه ،المر الذي مي ّكنه من االتصال بعامل الغيب( ".يعقوب2014 ،م) .ومن
املواصفات أدب اإلسالمي اليت ركز عليه احملمدي هي االعتماد على القرآن الكرمي والسنة
النبوية .على سبيل املثال ،قضية التصوف ،احلفاظ على تراث الدب اإلسالمي،
اإلخالص ،إظهار مجال خلق هللا ،ورسالة يف أدب اإلسالمي بشكل عاملي وإجيايب .وهذا
البحث سيتناول بعض البيات املختارة من المية حسان بن اثبت وترتكز على أغراض
املدح .اعتمد الباحثي على ديوان حسان بن اثبت ومت اختيار البيات املناسبة.
منزلة الشعر العريب يف العصرين
أشار الشعالن2019( ،م) أن هناك ثالثة أنواع من الشعر :الشعر الغنائي أو الوجداين؛
وهو ما يستمده الشاعر من شخصيته وينقلها من قلبه ويعرب عن مشاعره .والشعر
القصصي؛ وهو نظم لوقائع احلرب واملفاخر الوطنية يف شكل قصة مثل اإللياذة والشاهنامة،
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والشعر التمثيلي؛ على الشاعر أن يعمد يف حدث معي ويتخيل الناس الذين وقعوا
أبيديهم ،وكل منهم ينطق ابلكلمات املناسبة وينسب إليهم ما يناسبهم من الفعال.
كان الشعر العريب منذ أايمه الوىل مزجيًا من أنواع الشعر الثالث .ويعترب الوصف ركيزة

مهمة تناوهلا الشعراء القدماء يف مجيع أبوابه وأغراضه .واعتادوا على وصف ما رأوه يف
البادية ،من احليواانت والطبيعة اليت حوهلم ،حيث كانوا خيدعون الصور البليغة يف خياهلم،
صورا مادية  ،ويبتعدون عن الوصف إىل القصص القصرية اليت حتدثوا فيها
ويصنعون منها ً
عن مغامراهتم الغراميّة أو عن معارکهم وغزواهتم أو رأوا شيئاً من الخبار والساطري ممّا
انتقل إليهم أو نشأ يف ابديتهم .إال أن خياهلم غالبا مل يستوعب املالحم والقصص الطويلة،
حرواب طويلة ،ويعتمد العرب على الفتح واحلقائق القصرية
وهذا النوع من الشعر يتطلب ً
ابإلضافة إىل السرد والتفكري.

بعد ظهور اإلسالم وانتشاره يف اجلزيرة العربية ،اصطدم العرب برسالة جديدة مل يكونوا
على دراية هبا والقرآن الكرمي كتاب بليغ مل ولن يستطيعوا حتديها .فسكتت اللسنة
واخنفضت منزلة الشعر والشعراء .وبعد أن اعتنق الشعراء اإلسالم ،حاول هؤالء الشعراء
حماكاة الدين اإلسالمي يف الشعر .وعُرف يف صدر اإلسالم صنفي من الشعراء :أصحاب
الضاللة والكذب وشعراء املسلمي الذين جندوا مواهبهم للدفاع عن رسول هللا صلى هللا
ۡ
ۡ
ِّ
ي
عليه وسلم (الشعالن .)2019 ،قال هللا تعاىلَ :هل أُنَبِّّئُ ُكم َعلَ ٰى َمن تَنَ َّزُل ٱلشَّيَٰط ُ
ۡ
لس ۡمع وأ َۡكث ره ۡم َٰك ِّ
ٍ ِّ
ُّعَرآ ُء
لش
ٱ
و
)
223
(
ن
و
ب
ذ
ٱ
ن
و
ق
ل
َ
َ
َّ
ُ
َ َ
َ َ َُ ُ ُ
( ۡ )221تَنَ َّزُل َعلَ ٰى ُك ِّّل أَفَّاك أَثيم ( )222يُ
ۡ
يمو َن (َ )225وأَ ََّّنُ ۡم يَ ُقولُو َن َما َال يَف َعلُو َن
يَتَّبِّعُ ُه ُم ٱلغَ ُاوۥ َن ( )224أَ َۡمل تَ َر أَ ََّّنُ ۡم ِّيف ُك ِّّل َوا ٍد يَ ِّه
ُ
ْۗ
ۢ ۡ
ِّ
( )226إَِّّال ٱلَّ ِّذين ءامنُواْ وع ِّملُواْ ٱ َّٰ ِّ ِّ
ص ُرواْ ِّمن بَع ِّد َما ظُلِّ ُمواْ
َ ََ ََ
لصل َٰحت َوذَ َك ُرواْ ٱ َّّللَ َكث ًريا َوٱنتَ َ
ۡ َّ ِّ
َي ُمن َقلَ ٍ
ب يَن َقلِّبُو َن (( )227الشعراء.)227-224 :
ين ظَلَ ُمٓواْ أ َّ
َو َسيَعلَ ُم ٱلذ َ
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وقال النيب َّ :
حلسان ابن اثبت:
إن من الشعر حكمة (البخاري) وقال النيب
ِّ ِّ ِّ ِّ
ك( .مسلم) .وهذه الدلة تدل على أن اإلسالم حيث
يل َم َع َ
ْاه ُج ُه ْم أ َْو َهاجه ْم َوج ْرب ُ
ابلشعر يف سبيل إعالء كلمة اإلسالم.
املدح واألغراض الشعرية
وقد اقتصر الشعر العريب القدمي علی الفخر واحلماسة واملدح واهلجاء والراثء وأغراض أُخری
کالغزل ووصف الطبيعة واخلمرّايت واحلِّ َکم واملواعظ .فاملدح يف الشعر القدمي كما أشاره
شرفبياين2010( ،م) کان من الغراض الرئيسة التصاله ابحلياة القبليّة؛ يُدافع الشاعر فيه
عن قبيلته وميدح ساداهتا وفرساَّنا والجيد الشاعر غضاضة يف هذا املدح لنّه يعود إليه وهو
فرد من أفراد قبيلته.

ِّ
واملدح لغة كما أشار فريوزآابدي يف قاموسهَ :م َد َحه َک َمنَ َعه َمدحاً وم َ
أحس َن الثَّناءَ
دحةًَ :
وحةُ ما ُمي َد ُح به ،مجعُهَ :مدائِّح ،وأَماديح(.آابدي2007 ،م) .وذکر
ديح وال ُ
ُمد َ
عليه...واملَ ُ
ابن منظور1993( ،م) :املدح نقيض اهلجاء ،وهو ُحسن الثَّناء .ويف اصطالح أهل
َ
املدح هو وصف الشَّاعر غريَه ابجلميل والفضائل وثَناؤه عليه( .شرفبياين،
الدبُ ،
مدح حسان بن الثابت يف الميته:
 .)2010ومثال لذلك ُ
َلت رس َ َ َ َ الدا تر أَم َ َس َ َ َ َ َ ت
ََ َ َ َ َ َيَ ت فََ َ َوَمَ َ َ ت
ني اجلََوايب فََ َ َالََح َ
بََ َ
أَ َس َ َ َ َ َ َ َ
وقد لفت النقاد إىل شهرهتا ،وذكروا ما يوجه النظر إىل العناية هبا ،فذكر أبو الفرج ،يف
أغانيه ،وقد ذكر أبيات منها  " :وهذه البيات من قصيدة حسان املشهورة اليت ميدح هبا
بين جفنة  ...وهي من فاخر املديح"( .الصفهاين2008 ،م)
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نَذة عن الص ايب حسان بن اثبت
امسه ونسَه نش ه
أبو الوليد حسان بن اثبت أو يسمى أبو جسام حسان بن اثبت بن املنذر بن حرام .وأما
نسبه فهو من قبيلة اخلزرج يف يثرب .وكان أبوه اثبت بن املنذر بن حرام اخلزرجي "من
سادة قومه وأشرافهم" ،وأمه فريعة خزرجية مثل أبيه من مسلمي النصار .وحسان من
قبيلة اخلزرج اليت هاجرت من اليمن إىل احلجاز ومكثت يف املدينة .ولد حسان يف مدينة
املنورة قبل مولد نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم بنحو مثاين سني .علما ،يف اجلاهلية كانت
املدينة أو يثرب يف حالة الصراع بي الوس واخلزرج ،تكثر فيها احلروب؛ وكان قيس بن
اخلطيم شاعر الوس ،وحسان شاعر اخلزرج يدافع عن قومه (احلق2010 ،م).
إبضافة إىل ذلك ،أبو الوليد حسان بن اثبت بن املنذرى عاش مائة وعشرين سنة نصفها
يف اجلاهلية ونصفها يف اإلسالم .ولد قبيل مولد النيب بسنوات حنو عام  60قبل اهلجرة
ونشأ يف يثرب وعاش عيشة فتيان اجلاهلية املتحضرين يف أسرة ذات شأن سواء يف اجلاهلية
واإلسالم ،فأبوه صاحب احلكمة يف احلرب بي الوس واخلزرج وأخوه أوس بن اثبت شهيد
العقبة الكربى مع سبعي من النصار (صاحل2016 ،م).
حيا ه قَ اإلسالم
حياة حسان بن اثبت قبل اإلسالم خمتلط بي ثقافات وحضارات متعددة .ويف عصر
اإلسالم عندما انصر النيب ال زال يستخدم لسانه ،لذالك حياته الشعرية قد تنوعت وأتثرت
بكال العصرين .فكان له اتصال مبلوك الغساسنة يف الشام قبل اإلسالم ،مدحهم وتغين
هبم شعرا ،ومتصال أيضا مبلوك احلرية وملوك العراق فوهب عطااي وهدااي .وله مكانة عالية
يف نفوس المراء ،يقول أبو عبيدة":فضل حسان الشعراء بثالث :شاعر النصار يف
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اجلاهلية ،وشاعر النيب يف النبوة ،وشاعر اليمن كلها يف اإلسالم ،فقد أمجعت العرب على
أن حسان أشعر أهل املدر أي احلضر"(العطوي2013 ،م).
إبضافة إىل ذلك ،أن الصراع بي الوس واخلزرج قدمي فال تكاد تنقطع احلروب بينهما،
وكان حسان بن اثبت لسان قومه يف تلك احلروب اليت حدثت بينهما يف عصر اجلاهلية.
كما كان لديه مصاحبة مع بالط الغساسنة ،فمدحهم بشعره وحصل منهم كثريا من اهلدااي
والموال (احلق2010 ،م).
حيا ه يف اإلسالم

حينما بلغ حسان بن اثبت الستي من عمره ،مسع عن اإلسالم وأسلم ،ودافع عن الرسول

واإلسالم ،ويهجو خصومهما بلسانه .وكان يقف إىل جانبه عدد كبري من الشعراء الذين
أسلموا ،ومل يكن حسان مبفرده يرد على شعراء املشركي .وكان النيب صلى هللا عليه وسلم
حيب شعره ،وكان يشجعه على ذلك ويدعو له مبثل" :اللهم أيده بروح القدس" ،وعطف
عليه وقربه منه ،وأعطى له هدااي وعطااي ،وكان هجاء حسان بن اثبت لقريش ابلكفر
وعبادة الواثن (احلق2010 ،م).
وكان حسان له الفضل يف الدفاع عن اإلسالم بشعره ،وأبن هجاؤه للمشركي فيه كثريا
من القذاع والفحش ،وكانت معانيه جاهلية أكثر منها إسالمية ،على أن نصيب حسان
من اجلهاد كان مقتصرا على الناحية اللسانية .وعاش حسان الدفاع عن اإلسالم واملسلمي
بلسانه ،ومآثره يف الدفاع عن اإلسالم بشعره تغنيه عن املآثر احلربية ،وهلذا كان النيب عليه
السالم أعطى له نصيبا من العطااي بعد عودته من الغزوات نفس مثلما أجر املشارك فيها
بسيفه .وملا تويف الرسول وقف حسان جبانب النصار يدافع عن حقهم يف اخلالفة (صاحل،
2016م).
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إسالمية املعرفة يف الشعر العريب
لقد جاء اإلسالم بفكرة الربط الروح ابجلسد ضد اجلاهلية ،فمعاين الشعر ومفاهيمها
أصبغت بصبغة دينية إسالمية ،فموقف اإلسالم من الشعر اليتناىف مع مواقف احلياة
املختلفة لإلنسان .الشعر عبارة عن مجع ملواقف حياة العرب وسجل أجمادهم .فانفجرت
الثورة الدبية والثورة العقلية معا منسجمة مع الروح اإلسالمي .وكانت نزول سورة الشعراء
فيها ذكر الشعراء وماهية الشعر يف اإلسالم .ولقد احتوت الشعر يف اإلسالم للدفاع عن
الدعوة اجلديدة ،ومن مث لفهم القرآن الكرمي وبيان فصاحته املعجزة (شهناز2012 ،م).
حتلي شعر حسان بن اثبت يف أغراض املدح
عصر اجلاهلية
مدح حسان بن اثبت لقريش كان رفعا لفضلها وعزهتا ،ومدحه للملوك والمراء يف عصر
اجلاهلية كان يبتغي من ورائها مؤانسة امللوك واحلصول من عطاايهم واملال .وكان ميدح من
أجل عصبية قبلية ،ويف شعره اجلاهلي معظم حمتواه أبيات الفخر واملدح .كما ذكر الصنم
الذي تعبده قريش يف اجلاهلية ،وقد مدح الصنم ووصفه أبنه شيء كرمي من بي قومه قبل
دخوله اإلسالم ،يقول:
َ َ َ َ َ َ َ َة فََتََ َفل َق َ َت
ك َ ََانََ َت قحَ َري ف بَي َ

ت
صَ َ َ َ َ َ َ َهح لتَ َعَََ َ َ تَد الَ َ ََدا تر
فََ َ َاملَح ُص َُ َ ََال ح

َوَمَ َ َنَ َ ََاةح ترتب َُصَ َ َ َ َ َ َ َ ح َ َ َ بتَ َ َ َكَ َ َرا َمَ َ َة

ح بجَ َ َاي بي َ َ ت
َت ت ذ األَس َ َ َ َ َت َ ََا تر
ح ح َ

(ديوان حسان بن اثبت ،ص)328 :
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الحظنا يف البيت الخري ذكر حسان الصنم ،وقد كان يعبد من دون هللا قبيلتي هزيل
وخزاعة اليت تسكن بي مكة واملدينة يف اجلاهلية (عطا هللا2012 ،م) .املح واحملة صفرة
البيض ،وإمنا يريدون فض البيضة لن املح جوهر والصفرة عرض ،وال يعرب ابلعرض عن
اجلوهر ،إال أن تكون العرب قد مست مح البيضة صفرة .وقال ابن مشيل مح البيض ما يف
جوفه من أصفر وأبيض كله مح .ومناة هو الصنم الذي كان هلذيل وخزاعة يعبدونه من
دون هللا يف اجلاهلية ويكون حسان قد قال هذه البيات يف اجلاهلية ويكون املعىن أن مناة
الذي هو ريب قد خص عبد الدار بكرامة ،ويكون املعىن أن هذه القبيلة قبيلة عبد مناة قد
خصهم الرب بكرامة وقوله حجاب بيت هللا أي هم حجاب بيت هللا ذي الستار
(الربقوقي1929 ،م).
قال حسان أبنه قد أحاطت قريش عبد مناف ابلتفضيل والتكرمي ومسي بعبد الدار .واملح
هو صفرة البيض ،يشري ذلك بسبب الكرم ومكانة خاصة لعبد مناف ،وقدرته يف قومه،
إذا انقسمت قريش مثل البيضة ،فعبد مناف عبد الدار صفرهتا ،وأكثرها منفعة .عرفنا أن
(مناة) هو اسم صنم هلذيل وخزاعة بي مكة واملدينة الذي يعبدونه من دون هللا يف
جاهليتهم قد خص عبد الدار بتلك الكرامة أكثر من قبيلة أخرى.
البيت اآلخر:
ص َ َ َ َ َي يف الكتر تام ت
نَس َ َ َ َ َى أَ ت
ومذ َودى
ف
َ
َ

يكو منََاس َ َ َ َ ََََه جنوي املص َ َ َ َ َ ل

(ديوان حسان بن اثبت ،ص)279 :
شعراء العصر اجلاهلي يؤلفون الشعر لغراض الربح واالعرتاف والتقدير والدرجة وإظهار
قوهتم وذكاءهم (2020 ،Heriansم) .واضح من مواصفات الشعر العريب يف عصر
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اجلاهلي من هذا البيت .هذا البيت ميدح النسب والكرم .كما هو معلوم يف عصر اجلاهلية
هناك اهتمام بليغ جدا ابلنسب .ولذلك ،ليس من الغريب مدح النسب يف أبيات .فطبعا
سيمدح بذكر عن أَّنم أحسنهم وأجودهم قبيلة ونسبا .كما ورد عن (،Herians
 2020م) أن العرب يف عصر اجلاهلي لديهم عصبية قوية ال سيما لسرهتم أو قومهم أو
قبيلتهم .فهذا البيت مثال يشرح عن كرم النسب .ويف العصر اجلاهلي أيضا كان من هدف
الشعر العريب الفخر عن قبيلة أو قوم ما .كذلك يقول (2020 ،Heriansم) أبن
حسان بن اثبت كان لديه صفة عصبية لقومه الغساسنة يف عصر اجلاهلي.
والبيتان التاليان مها عن وصف الشاعر مبشهد اخلمر وجملسها يف اجلاهلية حيث ينشد
حسان:
مر يف ح ََانو ََا
ولق ََد ش َ َ َ َ َرب َ ح
َت ا َ

ض َ َ َ َ َ ََا َ ص َ َ َ َ ََافيَة ك ع ت الفلفَ ت

يس َ َ َ َ ََعه عل بك َ َ س َ َ َ َ َ َ ََا متن ف

أ َََ ت

فَ َ َيَ َ َعَ َ َلَ َ َ مَ َ َنَ َ َ َ َ ََا ول َ ََو

(ديوان حسان بن اثبت ،ص)185 :
فذكر حسان صورة متنطف يطوف عليه بكأس يعله منها على أية حال ولو روي بشرهبا.
وأشار علي ( )2018أن نشوة الشاعر ولغاته ومتعته كلها تستحضر ابحلديث عن اخلمر
وإظهار جلساته فيه .ولقد أدى إىل الكربايء واحلصن واحلماية ،ومن التطهري يف مالمح
حياته ،إىل الثراء يف هذه الصفحة ،وحماولة العودة إىل الوعي الداخلي حبيث يصور حقيقة
ما يدور يف ذهنه من املعاين اليت حيملها ملمدوحه من آل جفنة لشارب اخلمر ينفي السرية.
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ولقد أصبحت "حالة من الشفافية واإلفصاح ،خترتق من خالهلا اآلفاق والسرار ،واليت هلا
معىن عظيم ،حيث تشري إىل هذا البعد النفسي العميق ،وإىل تلك الرحابة" يف اخلمر،
حماولة للعودة إىل الوعي الداخلي .يف أعماق روحه ،يف نشوة احلياة ولذة احلياة يف مشهد
اخلمر الذي وصفه الشاعر .وهو ما يشعر ابلبهجة جتاهه ،وكأن حقيقة السرار قد انكشف
عنها ورآها (ضيف1995 ،م) .بدا لنا حنته أدق وأعمق الصفات ،وهذه السمات حماطة
بوفرة من الشفافية.
عصر اإلسالم
بعد دخول حسان بن اثبت يف دين اإلسالم ،غريه شكل شعره من كالم عن القبلية
والعصبية .أصبح ميدح اإلسالم ،وقلت أبيات الفخر مثل ما كانت بكثرة يف عصر اجلاهلية،
وركز يف الدفاع عن اإلسالم وأصبح شاعر النيب صلى هللا عليه وسلم يف نشر اإلسالم
بكالمه يف شعر املدح .ومن املبادئ املهمة اليت ذكرها حسان بن اثبت يف شعره مبدأ
االقرار بنبوة حممد (ص) ،قال:
ت
ذن ت أ بن َمَ َ ََدا

ت
َر حسَو ح الذ فََو َق السَماوات من َع ح

ت
سَ َ َ َ َ َ َ َ بتد تمَن بََ َ تن َ َلََ َ َة
َوأَن الَ ابل ح

َوَمَ َن دا َ َ َ َا فتَ َ َ ع تمَ َ َن ا ََ َ ت َمَ َعَ َ تز ح

َدت
ش ََََََ َََ ح

َوأَن أَاب ََيَ َ َىي َوََيَ َ َىي كتَ َ َلََ َ َيَ َ َ ت َ َ َمَ َ ََا

ت ت
لََ َ َهح َعَ َ َ َمَ َ َ ف يف ديَ َ َنَ َ َه حمَ َ َتَ َ َ َ َقَ َ َََ َ َ ح

وأَن الَ َ َذ ع َ ََادى الي ت
َ َ
بن َمرََ
َ
ود ا َ

ت ت ت
الع ت
َرسَو ف أَ ه من عند ذ َ
رش حمر َسَ ح

ت
َوأَن أََُ َ ََا األَحَقَ َ ََاو إتذ يََعَ َ َ تَذلَونََ َ َهح
(ديوان حسان بن اثبت ،ص ) 190 -189:

حُي َ َ َا ته َ َ َ حد يف ت
ذات ا تإللَ َ َ َ ته َويََ َ َعَ َ َ تَد ح
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َح ٍد ِّّمن ِّّر َجالِّ ُك ْم َوٰلَكِّن
فلفظتا (حممد ،ورسول) مرجعها قوله تعاىلَّ " :ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أ ََاب أ َ
ٍ ِّ
ول َِّّ
ي ْۗ وَكا َن َّ ِّ
ِِّّ
يما (الحزاب.)40:
َّر ُس َ
اّللُ ب ُك ِّّل َش ْيء َعل ً
اّلل َو َخ َامتَ النَّبيّ َ َ
عل ظرف مكان مبعىن فوق وإمنا بين حلذف املضاف اليه ونية معناه
وورد يف شرح ديوانهُ ،

وكانت احلركة ضمة جربا هلا أبقوى احلركات ملا فاهتا من ح ذف املضاف اليه وافتقارها
اليسه .وقوله أاب حييي هو زكراي عليهما السالم .وبطن خنلة ابحلجاز موضع بي مكة
والطائف .والسد اجلبل ،وداَّنا قهرها ،الضمري لألقوام املوجودة هبذا املوضع .وفل من
اخلريات خلو منها .وابن مرمي هو عيسى علي ه السالم .وأخا الحقاف هي داير عاد ،قال
تعاىل (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه الحقاف) ،وأخا عاد هو هود عليه السالم .قال
ِّ
ك وما َْحنن لَ َ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِِّّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍ
ي"
تعاىل" :قَالُوا َاي ُه ُ
ك مبُْؤمن َ
ود َما جْئ تَ نَا ببَ يّنَة َوَما َْحن ُن بتَاركي آهلَتنَا َع ْن قَ ْول َ َ َ ُ

(هود( ،)53:الربققي.)2019،

ومن الواضح أن القصيدة أتثرت بقصص المم السابقة اليت وردت يف القرآن ،والبيات
اليت قاهلا حسان مطابق خلصائص السلمة اليت أدخلها احملمدي كما أشاره رمحة وعديل،
(2009م) إَّنا ملتزمة ابلعقيدة ،واحلياة ،واحلضارة يف اإلسالم .وإَّنا مكرس ملعتقدات
اإلسالم وطريقة حياته وحضارته .وهي تدمج العقيدة اإلسالمية والعبودية واحلياة اإلسالمية
يف إطارها الفين .يتعلق المر كله بتقدميه بطريقة مجيلة وجذابة ،وكل ذلك يعتمد على املثل
الفين اإلسالمي.
البيت التايل حيث أنشد حسان:
َوا َ َ ََالت َ َ َ ََو َن فَ َ َق َ َ َحه َ َ بت َ َ َ َ َنت َ َيتب َ َ ت َ َ
(ديوان حسان بن اثبت ،ص)218 :

َ َ َ َ َ َعَيَ ت املَحرتمَ َ َ
َواملَحنَعتَمَو َن َعَلَه ال َ
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املراد من املرمل هو الفقري وأصله من الرمل كأنه لصق ابلرمل كما يقال للفقري الرتب فذلك
يقول إَّنم أجواد كما قال يف البيت السابق إَّنم شجعان (الربقوقي1929 ،م) .إن املزج
بي طبقات القوم والتسوية فيما بينهم هبدف الكرم والسيادة ،ويقول إَّنم أجواد ال يفرقون
بي غين وفقري ،ووجودهم ينتفع به فقريهم وغنيهم ،ويف تقدمي الفقري تقدمي للعناية به،
وحرف (الباء) تدل على اخللطة ،واإللصاق ،وحذف الفروق بينهم ،وهذا يعين أيخذ بيده
إىل خلق التواضع ،وخفض اجلناح إىل من دوَّنم .ويف كلمتي" :اخلالطون واملنعمون" حيث
جيمعهما العطف ابلواو ،ومها على صيغة اسم الفاعل ،وكذلك اقرتاَّنا (أبل) تدل على
استغراق الصفات ،فهذه تدل على تفردهم هبذه الصفات وقصرها عليهم مبالغة .وأما
الطريق تعريف الطرفي أحدها :أن تقصري جنس املعىن على املخرب عنه لقصد املبالغة،
واسم الفاعل فيها يشري إىل بقائها فيهم ،وأما العطف ابلواو يشري إىل كماهلم يف كل صفة
على حدة (علي2018 ،م).
ومن املواصفات أدب اإلسالمي اليت ركزت احملمدي هي االعتماد على القرآن الكرمي
والسنة ،قضية التصوف ،احلفاظ على تراث الدب اإلسالمي ،اإلخالص ،إظهار مجال
هللا ،ورسالة يف أدب اإلسالمي بشكل عاملي وإجيايب (يعقوب2017 ،م) .لذلك ،هناك
االرتباط بي شعر املدح عند حسان بن اثبت يف اإلسالم واملنهج اإلسالمي املختار يف
هذه املقالة وهو منهج أسلمة املعرفة حملمد عثمان احملمدي ،وأن املزج واخللط بي الفقري
والغين دون تفريق بينهما يف طبقات اإلنسانية واحدة من الصفات اجليدة والكرمية عند
اإلسالم ،مبا أن كل إنسان يف طبقة متساوية ال فرق بينهم إال ابلتقوى ،كما قال هللا تعاىل:
ِّ
"اي أَيُّ َها الن ِّ
واب َوقَبَائِّ َل لِّتَ َع َارفُوا ۚ إِّ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم
َّاس إ َّان َخلَ ْقنَا ُكم ّمن ذَ َك ٍر َوأُنثَ ٰى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُشعُ ً
َ
ُ
ِّ
ِّ
يم َخبِّريٌ" (احلجرات.)13:
اّلل أَتْ َقا ُك ْم ۚ إِّ َّن َّ
ند َّ
عِّ َ
اّللَ َعل ٌ
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البيت الخري املختار من شعر املدح حلسان بن اثبت:
َاع ت
مش اجلما ت إىل اجلما ت الَحَزت
نسج ا
ميشو َن يف الحل ت املح َ
ح
َ
(ديوان حسان بن اثبت ،ص)279 :
هذا البيت ميدح اجلنود الذين ميشون بقوة لدفع اإلسالم .فيشرح (علي2018 ،م) أبن
كلمة "ميشون" فعل املضارع وله معىن اطمئنان وثقة لَّنم يلبسون احللل .وصيغة املضارع
داع إليها .وشواهد "مشي
أيضا تؤدي إىل التجدد يف احلدث فهم ميشون فيها إذا دعى ٍ

اجلمال إىل اجلمال البزل" ينعكس إىل القوة .وهذا البيت يدل على صفة القوة والشجاعة
للدفاع عن اإلسالم والذهاب إىل احلرب .من هنا ميكن أن نتأكد أن هذا البيت من شعر
املدح الذي ألفه حسان بن اثبت يف عصر اإلسالم بعد اعتنقاه اإلسالم نظرا إىل وجود
عنصر من عناصر الدب اإلسالمي فيه؛ يعين الدفاع عن اإلسالم والشجاعة.
نظرا إىل أن هذه الدراسة تعتمد على منهج حممد عثمان احملمدي يف حتليل البيات ،يف
هذا البيت يتضح لنا إسالمية املعرفة يف شعر املدح عند حسان بن اثبت ،حيث استخدم
حسان اثبت عنصر الدب اإلسالمي ،منها الرسالة اإلجيابية والقيم احملمودة اليت وردت
يف البيت الول مبا مدح حسان عن مشيتهم القوية للدافع عن اإلسالم ،واالطمئنان
ِّ
ض ذَلُ ًوال
والشجاعة .وكما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرميُ " :ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْال َْر َ
ِّ
ور ﴿( ﴾15سورة امللك) .هذه اآلية يوضح
فَ ْام ُشوا ِّيف َمنَاكِّبِّ َها َوُكلُوا ِّم ْن ِّرْزق ِّه ۖ َوإِّلَْي ِّه الن ُ
ُّش ُ
أمر هللا بطلب الرزق يف هدوء واطمئنان ،فواضح أن االطمئنان من الصفات احملمودة يف
اإلسالم .كذلك يسمح احلرب للدفاع عن اإلسالم والنفس عندما حنتاج إىل ذلك .على
سبيل املثال ،يف سورة البقرة :وقَاتِّلُوا ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ َّ ِّ
اّللَ َال
ين يُ َقاتِّلُونَ ُك ْم َوَال تَ ْعتَ ُدوا إِّ َّن َّ
َ
اّلل الذ َ
َ
ِّ
ين ﴿.﴾190
ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْعتَد َ
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النتائج
توصل البحث إىل نتائج ،وأهم النتائج بيكن إجيازها يف النقاط التالية:
ضرم لنه عاش يف عصرين اجلاهلية
.１
حسان بن اثبت من الشاعر املُ َخ َ
واإلسالمية.
.２

املواصفات الدب اإلسالمي عند احملمدي ،االعتماد على القرآن الكرمي

والسنة ،التصوف ،احلفاظ على تراث الدب اإلسالمي ،اإلخالص ،إظهار مجال
خلق هللا ،ورسالة يف أدب اإلسالمي بشكل عاملي وإجيايب.
.３
الفخر.

كان يف عصر اجلاهلي ،شعر املدح عند حسان بن اثبت مل خيل من

افتخر ابخلمر وجملسها وابلصنم الذي يعبدونه قريش ،والعصبية
.４
والقبلية يف شعر املدح حلسان بن اثبت.
بعد دخوله اإلسالم ترك احلديث عن اخلمر ووصف جملسها وتغري وجهة
.５
نظره وانفعاالته إىل مصاحبة الرسول حيث امتألت مشاعره ابلدين اإلسالمي.
وقلة الفخر مثلما وجد يف اجلاهلية وأن الطبقات اإلنسانية متساوية
.６
وليس هناك االختالف بي الفقراء والغنياء.
.７

حتتوي قصيدته على مجال خلق هللا وكرامة الرسول ومشولية الدين.

.８

سجل يف شعره قصص المم السابقة والوقائع اليت وردت يف القرآن.
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التوصيات
.１
وغريها.

البحث يف شعر حسان اثبت يف أغراض أخرى مثل اهلجاء والفخر

إسالمية املعرفة علم جديد ،إذن للباحثي اجلدد يبحث يف اجملال وعليهم
.２
أن يبحثوا منهجا آخر لتحليل نص الدب مثل الشعر ،والسجع ،والقصص
الدبية.
.３

البحث عن إسالمية املعرفة يف النصوص الدبية الخرى.

ا تام
هذه املقالة حتاول اإلسهام يف توضيح الفكار عن تغريات يف شعر حسان بن اثبت بي
اجلاهلية واإلسالم يف شعر املدح .ويرجو الباحثي أن ينتفع هذ البحث للقارئي وخصوصا
للمتعلمي يف جمال الشعر العريب ،وكذلك يرجى زايدة البحوث الدبية يف نفس اجملال.
وأخريا ،نتقدم ابلشكر اجلزيل ملن ساعد يف إكمال كتابة هذا البحث من الساتذة والزمالء
خاصة إىل الستاذة الدكتورة رمحة بنت أمحد احلاج عثمان على إشرافها ،فاهلل يرمحكم
مجيعا.
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