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 العودة إلى المقاالت

  حّسان بن ثابت: بين الجاهلية واإلسالم

  24/08/2006التاريخ:

  مقولة األصمعي:

عر إذا أدخلته في باب الخير، الن. أال ترى أّن  "طريق الّشِّ

عال في الجاهلية واإلسالم، فلّما دخل حّسان بن ثابت كان  ،

عره في باب الخير من مراثي رسول هللا وحمزة، وجعفر،  شِّ

عر هي  عره؟ وطريق الّشِّ رضوان هللا عليهما وغيرهما، الن شِّ

، والنابغة، من طريق الفحول مثل: امرئ القيس، وزهير

ْحل، والهجاء، والمديح، والتشبيب بالنساء،  صفات الديار والرَّ

وصفة اْلُحُمر، والخيل، واالفتخار، فإذا أدخلته في باب الخير، 

 (. 1الن")

شكلت أزمة في النقد العربي، ودارت اآلراء نصرة لها، أو 

اختالفًا حولها، وساهم االضطراب في تبيّن بعض معالم شعر 

عر حّسان  حّسان في تكريس تلك األزمة، على أّن تحليل شِّ

تحليالً من منظور آخر قد يكشف عن شيء من المالبسات 

عر. وأول خطوة فيه هو  التي وّسعت الُهّوة في فهم ذلك الّشِّ

عر الجاهلي عنده:   تحديد الّشِّ

عر الجاهلي  -  الّشِّ

 التركيبة العامة  -

 األطالل في المدينة  -

 في الجاهلية  -

مما يثبت جاهلية قصيدته الميمية تعّرض النابغة الذبياني 

 (: 2لقوله)

 لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

 (: 3وفيها يقول حّسان)
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بع الجديد التكلما   ألم تسأل الرَّ

 أبى رسم دار الحي أن يتكلما 

زع من بطن يَلبَن   بقاع نقيع الجِّ

 اد وتِّربهـا ديـار لشعثـاء الفؤ

 وإذ هي حوراء المدامع ترتعي 

 أقامت به بالصيف حتى بدا لها 

 فلما دنت أعضاده ودنا له 

باع خالله  نُّ مطافيل الرُّ  تَحِّ

 وكاد بأكناف العقيق وئيده 

 فلّما عال تُربان فانهّل ودقه 

 وأصبح منه كل َمدفَع تلعة 

 تنادوا بليل فاستقلّت حمولهم 

 وأبرزت  َعسجن بأعناق الظباء

 فـأنى تالقيهـا إذا َحّل أهلُهـا بمدفع أشداخ فبُرقة أظلما 

ُق المعروف من كان أبكما   وهل يَْنطِّ

 تحّمل منه أهله فتتهما 

 ليـالي تحتـل الَمـراض فتَغلمـا 

 بمندفع الوادي أراكا منّظما 

 نَشاص إذا هبت له الريح أرزما 

 من األرض دان َجوُزه فتحمحما 

 ي حافاته البرق أثجما إذا استنَّ ف

 يُحّط من الَجّماء ركنا ململما 

ما   تداعى وألقى بَرَكه وتَهزَّ

ضاه سيله ما تصرما   يكّب العِّ

َرقل المرقَّما   وعالين أنماط الّدِّ

 حواشي برود القِّطر وشيا منمنما 

فـار وأسلمـا   بـواد يمان من غِّ

يلبن"، فهذه األماكن كلها في المدينة: "أشداخ"، و"أظلم"، و"

 (. 4و"الَمراض"، و"تغلم")

(. و"يلبن": قَْلت عظيم 5فـ"أشداخ": موضع في عقيق المدينة)

يم"، 6بالنقيع) (. و"تغلم": مفرد "تغلمان"، وهما: قِّبَل "رِّ
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حسب رواية -(. وإذن، "المراض" أو 7و"ريم": في العقيق)

وكذلك، "أظلم": كالهما في العقيق، في  -البكري، "البِّراض"

ة، وليس خارجها، خالفًا ألّي تحديد يخرجهما، كما المدين

يُخرج ما عداهما، إلى جهة شرق وجنوب شرق المدينة، ناحية 

جنوب الحناكية. أّما "الوادي"، فهو وادي العقيق، الذي ذكره 

 هنا بقوله: 

 وكاد بأكناف العقيق وئيده يَُحّط من الَجّماء ركنا ململما 

"تربان" ونواحي المدينة وحّدد المنطقة فيما بينه وبين 

الجنوبية. ثم إّن "المرأة"/ "الحبيبة"/الظعائن/"شعثاء"، رحلت 

 نحو تهامة: 

زع من بطن يَلبَن تحّمـل منه أهلـه فتتهمـا   بقاع نقيع الجِّ

أي: في جهة الُجحفة و"َوّدان"، حيث غفار وأسلم، وهذه تهامة 

اليمن، وهي التي كان يُطلق عليها في الجغرافيا القديمة تهامة 

اآلن جزء من تهامة الحجاز؛ ذلك أّن كنانة ال تمتد إلى أبعد 

من "يلملم": جنوب مكة، أّما غفار، فال تتجاوز منازلها في 

تهامة أقصى جنوب غرب المدينة. ومن ثم فما جاء في الديوان 

 عن إحدى المخطوطات: 

"غفار... وأسلم...: منازلهم بتهامة، وهي من ناحية 

  (.8اليمن")

ال يعني ناحية اليمن، وإنما يعني ناحية اليمين، فكل ما اتجه 

 نحو اليمن ُعّد من ناحية اليمن. 

-إذن ترّكزت أطالله في المدينة، وليس خارجها. و"الحب" 

يعود إلى أزمان بعيدة، قبل أن تصبح هذه  -أنّى كانت صفته

الديار أطالالً، أي: في زمن الفرح والسرور، أّما اآلن، 

الل ترمز إلى التقدم في السن، فيما تمثّل الظعائن تلك فاألط

المرحلة األولى من العمر، أيام الطفولة والصبا وأوائل 

 (. 9الشباب)

 وهذا و اضح أيًضا من قصيدته األخرى التي يقول فيها: 

بـا   تطاول بـ)الخمان( ليلي فلم تََكد تَُهّم هوادي نجمه أن تَصوَّ

 (: 10وبعده)

 لفراق ببغتة أخاف فجاءات ا
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 وأيقنت لما قّوض الحي َخيمهم 

 وأسمعك الداعي الفصيح بفرقة 

 وبيّن في صوت الغراب اغترابهم 

 وفي الطير بالعلياء إذ عرضت لنا 

 وكدت غداة البين يغلبني الهوى 

 وكيف وال يَنسى التصابي بعدما 

 وقد بان ما يأتي من األمر واكتست 

 أتجمع شوقًا إن تراخت بها النوى 

 إذا انبت أسبـاب الهوى وتصدعت 

 وكيف تَصّدي المرء ذي اللب للصبا 

 أُطيل اجتنابا عنهم غير بِّغضة 

ـل نفسـه وصرف النوى من أن تُشّت  أال ال أرى جـاًرا يُعلِّّ

 وتَشعبا 

 بروعات بين تترك الرأس أشيبا 

 وقد جنحت شمس النهار لتغربا 

 عشية أوفى غصن بان فطربا 

 ن تمر وتَنعَبا وما الطير إال أ

 أعالج نفسي أن أقوم فاركبا 

 تجاوز رأَس األربعين وجربا 

 مفارقه لونا من الشيب ُمغَربا 

 وصّدا إذا ما أسقَبت وتَجنُّبا 

 عصا البين لم تسطع لشعثاء مطلبـا 

 وليس بمعذور إذا ما تطربا 

بـا   ولكـن بُقيـا رهبـة وتَصحُّ

 ُمطاًعـا وال جاًرا لشعثـاء معتَبا 

 جاء في الديوان: 

 (. 11"الخمان: من أرض البَثَنية من دمشق")

 (: 12يقول في هذه القصيدة)

 وكيف وال يَنسى التصابي بعدما تجـاوز رأس األربعين وَجّربا 

 (: 13وفي قصيدته السابقة يقول)

 وكاد بأكناف العقيق وئيده يحط من الجماء ركنا ململما 
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 (: 14وفي رواية البكري)

 خمان يحط من ال

وواضح أّن في رواية البكري تصحيفًا؛ ألّن صلة "العقيق" 

بـ"الجماء": في المدينة، وهذا هو ما ذكره البكري نفسه، حيث 

قال: "خمان: جبل مذكور في رسم تربان"، ثم إّن البكري 

(، 15يستشهد على "الخمان" بقول حّسان في رسم "تربان")

الشام. وقد استشهد  فهذا في "الجماء"، وليس في "الخمان": في

ياقوت ببيت حّسان ذاكًرا "الجماء: جبل من المدينة، على ثالثة 

 (. 16أميال، من ناحية العقيق")

كره أماكن أطالله التي ال تتجاوز المدينة  ونمضي مع ذِّ

 (: 17ونواحيها، فنجده يقول)

 فوقفت بالبيـداء أسألها أنى اهتديت لمنـزل قفر 

لذي قُّدام ذي الُحليفة، في طريق و"البيداء: هي... الشرف ا

 (. 18مكة")

وليس مثلما ظن درويش، من أّن البيداء اسم عاّم بمعنى: 

 (: 20(. كما نجد تأكيد ذلك في قوله)19الصحراء)

 لمن الدار والرسوم العوافي بين َسلع وأَبَرق العَـّزاف 

 ولن تخرج مواضعه في قوله التالي: 

 قد تعفى بعدنا عاذب 

 ثم قوله: 

 أكعهدي هضب ذي بقر فلوى )األعراف( فالضارب 

 (... 21فلوى )الُخربة()

عما بين شمال ذي الحلَيفة جنوب المدينة، و"سلع": شمال 

المدينة جنوب أُُحد، مروًرا بالعقيق، فعلى الرغم من 

(، فإّن رواية قوله: 22االضطراب في تحديد هذه المواقع)

 رواية البكري:  "فلوى )الُخربة(" رواية مصحفة، صوابها

 (... 23فربا الَحزَرة)

: واد يسيل من جبل الفقارة شماالً شرقيًّا، -حزرة-والحزرة 

(. وقد ذهب 24فإذا اجتمع بالتّاجة، سمي: سويقة... إلى َملَل")

البالدي مذهبًا انساق فيه سياق القدماء حين جعل "حزرة" 

 . (25المذكورة في قول حّسان هي الواقعة جنوب الحناكية)
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 (: 26ويمكن أن نضيف إلى قصائده في الجاهلية قوله)

 لمن الدار أقفـرت ببُواط غير ُسفع رواكد كالغَطاط 

 و"بواط": في المدينة، وليس كما ذكر ياقوت. 

 (. 27"بواط: جبل من جبال جهينة، بناحية رضوى")

فهذه الجهة ليست من مواضع أطالله، وال عالقة لها به، وهو 

ال البكري: "نَواط: موضع في ديار بكر بن كذلك ليس كما ق

 (. 28كنانة")

فديار بني بكر بن كنانة ما والى "ودان" و"الجحفة". على أّن 

الرواية المناسبة هي "البالط" بفتح الباء وكسرها، قال أو 

 (: 29قَطيفة، عمرو بن الوليد)

 وهل أَدُؤر حول البالط عوامر من الحي أم هل بالمدينة ساكن 

 (: 30ما رأينا في قصيدته)واآلن 

واء إلى َعذراء منـزلها َخالء   عفت ذات األصابع فالجِّ

 يقول أبو فاضل: 

"تراه يذكر هذه المواضع )ذات األصابع فالجواء وعذراء: 

مواضع في الشام أو بقربها( وفي شعره حنانًا إليها... وكانت 

بهذه المواضع منازل بني جفنة ملوك غسان الذي كان ينتجعهم 

مسترفًدا مادًحا في الجاهلية" فاألسى الداخلي مرتبط عضويًّا 

عند الشاعر بعالقته الوجدانية بجماعة الغساسنة الذين أكرموه 

 (. 31بمالهم وعطاياهم فأكرمهم بشعره وعاطفته")

 ويمضى أبو فاضل، فيقول: 

"ما لحّسان وهذه المنازل الشامية والذكريات الغسانية يتغنى 

من جالله ومنازله غنى عن هذه الذكريات  بها، في يوم له

القديمة. وما لحسان وخبيئة من بيت رأس يهتف بها، وقد أبدل 

هللا المسلمين منها خمر اليقين، وراح الفراديس؟ أكانت تلك 

أبياتًا قالها في الجاهلية وبنى عليها في اإلسالم؟ أم قالها في 

انت خطرات الجاهلية وأضافها الرواة إلى قصيدة الفتح؟ أم ك

شاعر ما ضل، وما غوى، ولكنه تمثّل بخمر االنتصار؟ الواقع 

أّن هذه القصيدة التي جمعت الشعر الخمري والشعر الديني 

 (. 32تفتقر إلى الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية)

هكذا، يذهب اإلجماع قديًما وحديثًا على أّن المواضع المذكورة 
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مواضع أطالل في  -طاللمما يخص األ-في القصيدة الهمزية 

 الشام، حتى إّن البالدي الذي انفرد برأي خاص قال فيه: 

"هذه المواضع من نواحي المدينة الشرقية والشمالية، فال يبعد 

األمر أن تكون ذات األصابع من نواحي المدينة، وأّن حّسان 

أراد أّن الديار الواقعة بين هذه وعذراء قد عفت، أو أنهما من 

 (. 33الشام")

كاد البالد يضع إصبعه على الحقيقة، لوال أنه كان غير متيقّن، 

واستمسك بـ"عذراء" في الشام، ووفقًا لترديد حّسان مواضع 

في  -دونما استثناء-أطالله في المدينة، فهذه المواضع كلها 

جهة العقيق، من المدينة جنوبًا، وليس في شرقها، أو شمالها 

حو جنوب الحناكية. يقول حّسان الشرقي. والبالد هنا يتّجه ن

 بعد ذلك البيت: 

يها الروامس والسماء   ديار من بني الحسحاس قَفر تُعفِّّ

وجاء في الديوان: "بنو الحسحاس: حّي من بني أسد، وإليهم 

 (. 34يُنسب سحيم الشاعر")

ثم إّن المحقق يقول: "ال أدري ما عالقة هؤالء بهذه المواضع 

 (. 35من نواحي دمشق")

ذا هو الواقع، ال عالقة لبني الحسحاس، بنواحي دمشق، وه

وعالقتهم بنواحي الجحفة، حيث اتجهت بعض ظعائنه. وال 

تأتي المشكلة هنا من ذكر "عذراء" فقط، حيث إنها هي 

المعروفة في بالد الشام، بحيث توّجه المكانان اآلخران إلى 

-ا أنها الشام؛ فهي إما موضع آخر بهذا االسم في المدينة، وإمّ 

محّرفة عن "الحوراء": بالمدينة، والتي ذكرها  -وهو الراجح

فمدفع الروحاء"، -حّسان نفسه في قوله: "بين السراديح فأدمانة

وجاءت هناك بغير )أل التعريف(، ولو جاءت معّرفة، لما كان 

في هذا خلل. ولغة الطللية هنا لغة رثاء، وسوف نرى أّن 

بعد زوال ملكهم، بعد قول هذه  حّسانًا لم يرث الغساسنة إالّ 

كره لمنازل الغساسنة بالغساسنة، في الشام،  القصيدة وارتبط ذِّ

 بينما هنا هو مرتبط بدياره بالمدينة. 

وال يقتصر األمر على المواضع في شعر حّسان، بل يتجاوزه 

كر المرأة "شعثاء"، يقول أبو فاضل:   إلى ذِّ
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ي أسماء ال "زينب وليلى وشعث وسلمى ولميس وسعدى، وه

تعني بالضرورة أّن حّسانًا كان من هواة تغيير الوجوه، لكنها 

قد تكون عادة شعرية في التنويع أو قد تكون معظم أسماء 

 (. 36أسقطت على امرأة واحدة")

وهذه حقيقة فيما كان يُطلق عليه "النسيب"، أو "التشبيب"، أو 

مرحلة "الغزل"، أو حتى "الحب"؛ فكل ذلك ينقل انعكاًسا لل

األولى من الحياة. غير أّن المهم هو أّن "شعثاء" هذه لن تكون 

زوجة، فالشعر ُحلم، والشاعر ال ينقل الواقع، وحين يصبح 

الشعر نقالً للواقع ال يصبح شعًرا. قد تكون "شعثاء" أو أّي 

اسم آخر حقيقة في زمن أول، إالّ أنها لن تكون حقيقة في زمن 

" ترحل، قبل تهّدم األطالل، أي: قبل الشعر، وقد رأينا "المرأة

المشيب بزمن بعيد. ومهما يكن، فـ"شعثاء" التي عايشت 

وقد  -أو أّي اسم آخر-الشاعر في صباه وطفولته وأوائل شبابه 

رأينا من يجعلها خزرجية، والخزرجية ال ترحل إلى ديار 

 كنانة، وهناك من يجعلها: 

 (. 37"شعثاء" هي ابنة سالم بن مشكم اليهودي")

وهذه أيًضا ال يصح أن ترحل أصالً، كما ينتقل العرب. ولتكن 

(، فهي غير مقصودة في الشعر أبًدا، سواء 38"شعثاء" زوجة)

من واقع مفهوم األطالل نفسها، أو من الواقع نفسه، حتى وهو 

 (: 39يخاطب نفسه بقوله)

 تقول شعثاء لو تُفيق من الـ ـكأس ألُلفيَت مثرَي العَدد 

 دة التي منها هذا البيت جاهلية، ففي الديوان: والقصي

"شعثاء: هذه بنت عمرو، من بني ماسكة، من يهود، وكانت 

 (. 40مساكن بني ماسكة بناحية القف...")

 بينما يقول حّسان: 

 جمال شعثاء قد هبطن من الَمحـ 

يـ   يحملن حوًرا مدامعها في الرَّ

 الكثبـان فالسند من دون بُصرى وخلفها جبل الثَّلـ ـبَس بين 

 ـط وبيض الوجـوه كالبََرد 

ـَدد   ـج عليه السحاب كالقِّ

وهذه صورة المرأة عربية من الحرائر، غادرت المدينة في 
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 اتجاه الشام، وهي بعض رحالت الظعائن. 

هذه هي الصورة العامة لشعر حّسان في الجاهلية، أّما في 

 اإلسالم، فيأتي شعره على النحو التالي: 

 بة العامة التركي

 األطالل في المدينة:  -

 (: 41قال في يوم بدر)

 عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الرق القشيب 

(42:)  وقال يرثي حمزة 

 بين السراديـح فأدمانة فمدفع الروحاء في حائل 

 األطالل في الشام:  -

عرفناه يذكر أطالله في المدينة وحدها، وال يتجاوزها، ومفهوم 

ل: البكاء على ماض يمثّله الحاضر، إنه إطاللة على األطال

 (: 43ماض بعيد، وحين يقول حّسان)

 أسألت رسم الدار أم لم تسأل 

فََّرين فجاسم   فالَمرج مرج الصُّ

ـل منهم فكأنه   أقوى وُعّطِّ

 دمـن تعاقبها الريـاح دوارس بين الجوابي فالبُضيع فحومل 

 فديار )سلمى( دّرسا لم تُحلَل 

 البِّلى آي الكتاب الُمجَمل بعد 

ماك األعَزل   والُمدجنات من الّسِّ

نصطدم برأي القدماء الذي يُجمع على أّن هذه المواضع أطالل 

 حتى قال ابن سالم: 

 (. 44"ما مدح به بني جفنة من غسان، ملوك الشام")

إالّ أّن محمد حسين رآها إسالمية، ولكنه تردد في تحديد 

(، 45هـ)3ها قيلت قبل تحريم الخمر سنة تاريخها، مائالً إلى أن

 حتى إنه يعود، فيقول: 

 (. 46"أو من شعره قبل إسالمه")

 بل إّن عمر فروخ: 

 (. 47"قال يمدح جبلة بن األيهم آخر ملوك الغساسنة")

إّن قراءة متأنية، متبّصرة في هذه األبيات ال تترك مجاالً البتة 

ثاء، بكاء، وحّسان كان لعَّد القصيدة من شعر الجاهلية، إنها ر
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فرًحا مسروًرا في جاهليته باتصاله بالغساسنة، وإّن أّي مستمع 

للشعر سيفزع حين ينشده شاعر مثل هذا الرثاء، وسيعّده تنبّأ 

بزوال ملكهم، ولن يطلب من الشاعر مواصلة اإلنشاد، كما 

تتداول الروايات، ولن يكون هذا مديًحا أبًدا. لقد بكى حّسان 

اسنة، إنه يرثي دولتهم التي زالت، وأقفرت منهم. ملك الغس

وهو يذكر ماضيهم، ويتحّسر على أيامهم في الجاهلية. وليس 

في الشعر الجاهلي كله، وال في الشعر اإلسالمي أجمعه، ما 

 بُدئ بالتفّجع على ديار الممدوح أبًدا. 

لقد أوشك جواد علي أن يصل إلى نتيجة حاسمة في هذه 

 عن قصيدته الالمية، أسالت رسم الدار...:  الناحية حين قال

"يظهر من نظم هذه القصيدة، ومن أسلوبها ونفَسها، ومن تذّكر 

حّسان آلل جفنة بعد أن كبر وتقّدمت به السن، أّن هذا الشعر 

هو من الشعر المتأخر، وال أستبعد أن يكون قد نظمه بعد 

متأخرين، زوال ملك الغساسنة، وقد أنشده أمام أحد الغساسنة ال

 (. 48ولم يكن ملًكا بالمعنى المفهوم من الملك")

كعادته في النقول، وكما هو واضح هنا -لوال أّن جواد علي 

يكرر المقولة المعروفة عن تباين  -من جعل القصيدة مدًحا

شعره بين الجاهلية واإلسالم مع أنه يقول: إن قصيدته الالمية 

 إسالمية: 

نظمه في الجاهلية بسبب تغيّر "نظم حّسان في اإلسالم دون 

 (. 49الظروف واختالف الموضوع"

وبعد، فيمكن تحديد زمن هذه القصيدة عقب معركة اليرموك، 

هـ، حيث سقطت دولة الغساسنة، ُروي أّن الحطيئة 13سنة 

هـ(، قال: "أبلغوا األنصار أّن صاحبهم أشعر العرب 59)ت

  (.50حيث يقول: يغشون حتى ما تهر كالبهم..." )

 (: 51وعلى المنوال نفسه قال حّسان)

ّدك لم تَهتَج لرسم المنازل   أجِّ

 تجود الثُّريا فوقها وتضّمنت 

رات الحّي كان نتاُجها   إذا َعذِّ

 ديار زهاهـا هللا لم يَعتَلِّج بها ودار ملوك فوق ذات السالسل 

 لها بََردا يُذري أصول األسافل 
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 كروما تَدلى فوق أَعَرَف مائل 

عاء ال ّي من وراء الشوائل رِّ  شَّوِّ

 (. 52والتي يراها محمد حسين جاهلية)

 (: 53وال يختلف الموقف نفسه عن قوله اآلخر)

 لمن الدار أَوحَشت بـ)َمعان( 

 فالقُريات من باَلس فداَر 

فَـّ   فقفا جاسم فأودية الصُّ

 تلك دار العزيز بعد أنيس 

ُهم وقد َهبِّلَتهم   َهبِّلت أمُّ

مـ قد دنا الفِّصح فا  لوالئد ينظِّ

يـ   يجتنين الجاديَّ في ثُقَب الرَّ

 ال يُعَلَّن بالمغافر والصمـ 

 ذاك مغنى من آل جفنة في الدهـ 

 قـد أراني هنـاك حقُّ مكيـن بين أعلى اليرموك فالَخّمان 

 يا فَسّكاء فالقصور الدواني 

 ـر مغنى قنابل وهجان 

 وُحلول عظيمة األركان 

 الن يوم َحلّوا بحارث الَجو

لَّة الَمرجان   ـن قُعودا أَكِّ

 ـط عليها مجاسد الَكتان 

 ـغ وال نَقف حنظل الشُّريان 

 ـر وَحقٌّ تعاقـب األزمـان 

 عند ذي التاج مجلسي ومكاني 

 ومع ذلك، فالديوان يقّدم للقصيدة بقوله: 

 "قال حّسان يمدح جبلة بن األيهم" 

لى قصيدته وحكم عليها محمد حسين الحكم نفسه الذي حكمه ع

 (. 54الالمية: "أسألت رسم الدار...")

على أّن مما يفّض اإلشكال في هذه وسواها ما جاء في تهذيب 

 ابن عساكر: 

 (. 55"وقال حّسان في يوم اليرموك")

واضح أّن ابن عساكر وحده يذهب إلى أّن القصيدة قيلت بعد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



زوال ملك الغساسنة، وإن يكن غير دقيق في التحديد. وأكثر 

ضوًحا من هذا منطق القصيدة نفسها الذي يتسق مع منطق ما و

مضى من قصائد، والذي حين نقرؤه متجّردين من أّي تأثير 

سوف لن يختلف  -وهذا هو الموقف النقدي المنشود-سابق 

اثنان في أّن هذه األقوال رثاء لملك زائل، وليس مدًحا لحاكم 

ذّكر الماضي مسيطر. أال يكفي قوله هنا فقط، للداللة على ت

 والتحسر عليه: 

 تلك دار العزيز بعد أنيس وُحلول عظيمة األركان 

 ثم قوله: 

 ذاك مغنى من آل جفنة في الدهـ 

 قد أراني هنـاك حقُّ مكيـن ـر وَحقٌّ تعـاقب األزمـان 

 عند ذي التاج مجلسي ومكاني 

 أو قوله هناك: 

 فالعَين عانية تفيض دموعها 

  دار لقوم قد أراهم مرة

 هلل دّر عصابة نادمتهم 

يمشون في الُحلَل المضاَعف نسجها لمنازل درست كأن لم 

 تُؤهل 

 فوق األعزة عّزهم لم يُنقَل 

لِّّق في الزمان األول   يوًما بجِّ

 مشي الجمال إلى الجمال البُـّزل 

كر إسالمي، وقد يبدو  قد يبدو عجيبًا أن يتخلى حّسان عن أّي ذِّ

لى األيام السالفة في ظل اإلسالم، أكثر عجبًا هذا التحسر ع

غير أّن الشاعر كان واقعًا تحت تأثير الصدمة، وهو هنا 

خاضع لسيطرة الالوعي. أّما أن يمدح حّسان جبلة بن األيهم، 

(، وغادر الشام 56هـ)14فهذا ما ال يكون؛ ألّن جبلة تُّوج عام 

، هـ. وحّسان كان في هذه الفترة في المدينة، لم يبرحها17عام 

وكانت حروب المسلمين التي شارك فيها الغساسنة إلى جانب 

 الروم على أشدها. 

ومهما جادلنا حول موقف حّسان، فإّن تذكر الماضي، والبكاء 

على أيام الغساسنة لم يكن دفاًعا عنهم، بقدر ما هو تعبير عن 
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: حالة نفسية تقارن الشباب بالشيخوخة. ألم يقل حّسان في

 مجلس عمر  

 بن جفنةَ من بقية معشر إّن ا

 لم ينسني بالشام إذ هو ربها لم يَغذُهم آباؤهم باللُّوم 

(..................57 ) 

 وهو قول استثار أحد جلساء عمر، فقال لحّسان: 

 (. 58"أتذكر قوًما كانوا ملوًكا، فأبادهم هللا وأفناهم")

 كان حّسان يذكر الغساسنة في اإلسالم، وهي حقيقة عبّر عنها

شعره، إالّ أّن النقّاد قدماء ومحدثين استبعدوا ذلك؛ ألنهم 

استبعدوا أن يفعل حّسان هذا، كما استنكر ذلك الرجل في 

كر الغساسنة منصرفًا كلية إلى ماضيهم، واقفًا  مجلس عمر ذِّ

على أطاللهم التي تركوها، مستنطقًا ذاته التي ال يستطيع 

 إخفاء نوازعها اإلنسانية. 

هـ(، وهو 20الجدل، فإّن قول جبلة بن األيهم )ت وإذا لم نشأ

 في بالد الروم، عند هرقل، عن بعض ما سلف من أشعار: 

 "هذه منازلنا في ملكنا بأكناف دمشق". 

(. وقد نجد تأكيًدا في 59يعني أّن حّسانًا رثى هذه المنازل في )

أخريات خالفة عمر أّن هذا الشعر قيل في اإلسالم، في قوله،

كر لفظ الجاللة )هللا( في الجاهلية: بعد است  بعاد الخالف حول ذِّ

ّي من وراء الشوائل  عاء الشَّوِّ ـج بها رِّ  دار زهاهـا هللا لم يَعتَلِّ

ومن ثم، يقع ضمن الذكرى، وعدم الممارسة قوله يصف 

 مجالس الخمر: 

 ولقد شربت الخمر في حانوتها 

ف   يسعى علي بكأسها متنّطِّ

 ها إّن التي ناولتني فرددت

 كلتاهما َحلَُب العصير فعاطني 

 بزجاجة رقصت بما في قعرها صهباء صافيةً كطعم الفُلفل 

لُّني منها ولو لم أْنَهل   فيُعِّ

 قُتِّلَْت قُتِّْلَت فهاتها لم تُقتَل 

ل   بزجاجة أرخاهما للَمفصِّ

 رقَص القَلوص براكب مستعجل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وبعدها: 

 وفتى يحب الحمد يجعل ماله 

 ها ويزيدها يُعطي العشيرة حقَّ 

 باكـرُت لذّته وما ماطلتهـا من دون والده وإن لم يُسأل 

ل   ويحوطها في النائبات الُمعضِّ

 بزجاجة من خير كرم أهـَدل 

إّن االستثناء الوحيد في الشعر الجاهلي حتى العصر األموي 

هما عبيد بن األبرص الذي بكى ديار قومه، كما بكى 

 في اإلسالم: (، وابن مقبل الذي قال 60دياره)

 ( 61وما لي ال أبكي الديار وأهلها وقد حلها رّواد عكَّ وحميرا)

مما يقع ضمن رثاء الذات. وهذا يُبطل أّي ادعاء بأّن األماكن 

)إشارية، أو رمزية، أو تجريدية، أو مجّرد عالمات(! كما 

يُبطل أّي تفسير تاريخي، أو أسطوري؛ ويبقى الباب مفتوًحا 

 في الشعر الجاهلي للمقدمة الطللية. للتفسير الوجودي 

 ليس في شعره مدح الغساسنة 

إّن شيئًا ملحوًظا في كل الشعر المنسوب للجاهلية، أو الذي 

ا من مدح الغساسنة،  ا تامًّ قاله حقًّا في الجاهلية، أنه يخلو خلوًّ

 (: 62مع أنه كان يزورهم، إال قوله في قصيدته الجاهلية)

 يل كله أكلِّّفها أن تُدلِّج الل

تزور امرًءا أعطى على الحمد ماله تروح إلى باب ابن سلمى 

 وتغتدي 

 ومن يُعط أثمان المحامـد يُحَمد 

 (. 63وسوى أبيات جاء بها "العقد الفريد")

 يقول درويش: 

"بكاؤه دولة الغساسنة: ولن تجد بعد هذا ما يمكن أن يسمى 

، في رثاء في شعره الجاهلي إال بكاء دولة غسان الدائلة

شخص عمرو بن الحارث األصغر، وُحجر بن النعمان بن 

الحارث األصغر، ومع ما ستراه في رثائه من صدق العاطفة 

 (. 64وشدة التحسر...")

والغريب أّن درويش استنتج هذا من قصيدته التي يقول 

 (: 65فيها)
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 من يغُرُّ الدهر أو يأمنه 

 ر ملكـا من جبل الثلـج إلى من قبيل بعد عمرو وحج

 جانبي أيلة من عبـد وحر 

وهذا ليس "بكاء دولة غسان الدائلة"، وإنما تمثّل واستشهاد. 

ومع ذلك، فهو يرى، أّن قصيدته الالمية التي ذكر فيها أطالل 

 (. 66الغساسنة: "أجاد حّسان في هذا المدح")

(. واألكثر غرابة أن يفهم 67وهذا رأي محمد حسين أيًضا)

ر أوحشت بمعان..."، على أنها بكاء درويش قوله: "لمن الدا

 في الغساسنة، حتى إنه يقول: 

كله، ولم يكن يحلم بالخمر والغناء والعطور  "كان يستعيد ذلك

 (. 68والفتيات")

 ومهما يكن، فإّن محمد حسين يخلص إلى القول: 

"كانت هذه الفترة هي اللب الخالص من حياة حّسان الفنية، 

أنشأ فيها أجمل شعره في الغزل والخمر والمدح والفخر. وكان 

، وتعلّق مخلًصا في مدحه آلل غسان؛ ألنه... قد أحب الشام

 (. 69بكل ما فيها")

وهذا هو خالصة الموقف النقدي من شعر حّسان، أحال كل 

جميل إلى الجاهلية، وبقي خاضعًا تحت سيطرة مقولة 

 األصمعي. 

والشعر العربي القديم -إّن دارس الشعر الجاهلي بخاصة 

يجد أّن الحديث عن األطالل في شعر حّسان ارتبط  -بعامة

 -تمّشيًا مع طريقة العرب في قول الشعر-ْعن دوًما بالمرأة والظَّ 

بينما ال يجد هذا في حديثه عن الغساسنة، هذا من ناحية، ومن 

ناحية أخرى، فحّسان يربط الحديث عن الغساسنة بأطاللهم، 

في حين يربط الحديث عن منازله وعن "شعثاء" وزينب 

وسواهما بنفسه، وهذا عامل حاسم في توجيه المواضع، وفي 

 حديد الزمني لقول القصيدة. الت

على أنا إذا أردنا شعًرا قاله في الجاهلية، وهو يزور الشام، 

 (: 70فسنجده في قوله في طاعون كان بالشام)

 صابت شعائره بُصرى وفي ُرَمح 

 أفنى بذي بَعَل حتى باد ساكنها 
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 فأعجل القوم عن حاجاتهم ُشغُل منه دخان حريق كاألعاصير 

 ّمان معمور وكلُّ قصر من الخَ 

 من وخز جن بأرض الروم مذكور 

 شعر حّسان في نصرة اإلسالم 

إذا أخذنا مقولة األصمعي على أنها تعني شعر حّسان في 

اإلسالم، فسنجد قصائد ال ينطبق عليها ذلك القول، كقصيدته 

 (: 71يوم أحد)

 ذهبت بابن الزبعـرى وقعة كان منا الفضل فيها لو عدل 

 : (72وفيه قال كذلك)

شاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم   منع النوم بالعِّ

 (: 73وقال في يوم الخندق)

 عرفَت ديار زينب بالكثيب 

 تعاورها الرياح وكل َجون 

 فأمسى رسمها خلَقا وأمست 

ّق القشيب   فدع عنك التذكـر كل يوم كخط الوحي في الرَّ

 من الوسمي منهمر سكـوب 

 يبابا بعد ساكنهـا الحبيب 

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

 (: 74وفي يوم الخندق، وعلى النمط نفسه قال)

 هل رسم دارسة الَمقام يباب 

َهم السحاب رسومه   قفر عفا رِّ

 ولقد رأيت بها الحلول يزينهم 

 فدع الديار وذكر كل خريدة متكلم لمسائل بجواب 

 وُهبـوب كل مطلة مرباب 

 بيض الوجوه ثواقب األحساب 

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

 (: 75وقال حّسان يوم فتح مكة)

 زادت هموم فماء العين منحدر 

 وجدا بشعثاء إذ شعثاء بهكنة 

َرر   دع عنك شعثاء إذ كانت مودتها سحا إذا أغرقته عبرة دِّ

 هيفاء ال دنَس فيهـا وال َخور 
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ر   نزرا وشر وصال الواصل النَّزِّ

 (: 76وفي عام الوفود قال)

 ب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سنة للنـاس تُتَّبع إّن الذوائ

 (: 77وفي جملة انتصارات المسلمين قال)

 أهاجك بالبيداء رسم المنازل 

 وجرت عليها الرامسات ذيولها 

 ديار التي راق الفـؤاد داللها نعم قد عفاها كل أسحم هاطل 

 فلم يبق منها غير أشعث ماثل 

 وَعزَّ علينـا أن تجود بنائـل 

 عل قصيدته: ول

ّف لها ُشمط النساء القواعد   أال أبلـغ المستسمعين لوقعة تَخِّ

 (: 78تحل اإلشكال، فهي جاهلية المعاني والمباني، لوال قوله)

ومنا قتيل الشعب أوس بن ثابت شهيًدا وأسنى الذكر منه 

 المشاهد 

ثم هو يفتخر كعادته بنفسه كثيًرا وبقومه. وهناك قصيدته التي 

 (: 79ا بالماضي والحاضر، والتي مطلعها)قالها فخرً 

 أولئك قومي فإن تسألي كرام إذا الضيف يوًما ألم 

ونستطيع بعد ذلك أن نعدد قصائد إسالمية، بينما هي ذات جّو 

جاهلي، لوال التأثير اإلسالمي الواضح فيها، مثل قصيدته في 

 (: 80يوم بدر)

 د بسام تبلت فؤادك في المنام خريدة تَشفي الضجيع ببار

وما قصيدته الالمية إالّ دليل على عمق التمسك بالنمط الجاهلي 

 (: 81الذي اعتاده لوال بيتان فيها يقول فيهما)

 نصرنـا بها خير البريـة كلها 

ال  م ضربنـا إماًما ووقّرنا الكتاب المنـزَّ  نصرنا وآوينـا وقوَّ

 له بالسيوف َميل من كان أميال 

حتى فترة متأخرة في حياته عندما  وقد ظل حّسان قوّي الشعر

 (. 82راح يتهاجى والنجاشي، وذلك في معترك وقعة صفّين)

 مقولة األصمعي في ضوء ما سبق: 

"طريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير، الن. أال ترى أّن 

حّسان بن ثابت كان عال في الجاهلية ، وحمزة، وجعفر، 
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الخير من مراثي واإلسالم، فلّما دخل شعره في باب رضوان

رسول هللا  هللا عليهما وغيرهم، الن شعره؟ وطريق الشعر 

هي طريق الفحول مثل: امرئ القيس، وزهير، والنابغة، من 

ْحل، والهجاء، والمديح، والتشبيب بالنساء،  صفات الديار والّرِّ

فَة الُحُمر، والخيل، واالفتخار، فإذا أدخلته في باب الخير،  وصِّ

 الن". 

لمقولة األصمعي، إنه: "لّما د واضح ، وحمزة،وهنا تحدي

دخل شعره في باب الخير من مراثي رسول هللا  وجعفر، 

 رضوان هللا عليهما وغيرهم، الن شعره". 

 أي: إّن شعر حّسان )اللَّيِّّن( هو ما اختّص بالرثاء فقط. 

على أّن مقولة األصمعي يمكن فهمها إذا كانت تنطبق على 

 (: 83ته في رثاء أهل مؤتة)بعض المراثي، كقصيد

 تأوبني ليـل بيثرب أعسر وهم إذا ما نوم الناس مسهر 

ولكن ذلك ال ينطبق حتًما على قصيدته، في رثاء ، والتي

حمزة  سيطر فيها األثر الجاهلي سيطرة كبيرة حتى إنه يبدؤها 

 (. 84بذكر األطالل)

قول  وأخيًرا، فحّسان حتى في اإلسالم يفتخر بمقدرة قومه على

 الشعر، فمما قال بعد أحد: 

 إذا ما كسرنا رمح راية شاعر 

 يكـون إذا بُّث الهجاء لقومه يَجيش بنا ما عندنا فنعاود 

 والح شهاب من سنا البرق راقد 

 (: 85وانظر بقية األبيات. كما قال قبيل فتح مكة)

 لساني صارم ال عيب فيه وبحري ال تكّدره الدالء 

 صمعي برواية أخرى تقول: وربما جاءت مقولة األ

"الشعر نكد يقوى في الشر ويسهل، فإذا دخل في الخير، 

ضعف والن، هذا حّسان فحل من فحول الجاهلية، فلّما جاء 

 اإلسالم، سقط شعره". 

 وربما قيل أيًضا: "شعر حّسان في الجاهلية من أجود الشعر". 

 بل ربما رووا عن حّسان نفسه أنه قيل له: 

أبا حسام، فقال للقائل: يا ابن أخي، إّن اإلسالم  "الن شعرك يا

يحجز عن الكذب، أو يمنع عن الكذب، وإّن الشعر يزينه 
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الكذب؛ يعني شأن التجويد في الشعر اإلفراط في الوصف 

 (. 86والتزيين بغير الحق، وذلك كان كذبًا")

وسنجد بعد ذلك أقواالً ال تستند إالّ إلى وقوع تحت تأثير مقولة 

عي، كحكم محمد حسين، على قصيدته البائية: عرف األصم

 ديار زينب..." بأنها: 

"في مجموعها ضعيفة البناء، يحس فيها القارئ إحساًسا 

 (. 87واضًحا أّن الشاعر يبحث عن الكلمات...")

وكقوله: "ومثل ذلك نجده أيًضا في قصيدته التي رثى بها 

 (. 88سيدنا حمزة... تسائل عن قرم هجان...")

قوله: "ونجد مثل ذلك أيًضا في قصيدته... هل رسم دراسة وك

 (. 89المقام يباب...")

 ثم إّن محمد حسين عاد، فاستدرك قائالً: 

نكاد نصل "ولكنا ال  حتى تبرز في شعر حّسان اإلسالمي

إلى السنوات األخيرة من حياة الرسول  سمات الشاعر الكبير 

ن للشعر اإلسالمي المتمكن من فنه... إّن طول ممارسة حّسا

 (. 90بدأت تترك أثًرا واضًحا في شعره...")

بل إّن محمد حسين يصل إلى القول: "ويبدو هذا التمكن الفني 

والتدفق العاطفي في قمته في جملة مراثيه للنبي صلوات هللا 

 (. 91وسالمه عليه...")

وبعيًدا عن هذه األقوال التي تعود في حقيقتها إلى مواقف 

اجتهادات خاصة، فإّن لدينا مقولة أخرى لألصمعي، سابقة، أو 

تنقل ذلك التخصيص إلى بعد آخر، حيث يقول: "قال 

األصمعي مرة: حّسان أحد فحول الشعراء، فقال أبو حاتم: له 

أشعار ليّنة، فقال األصمعي: تُنسب له أشياء ال تصح 

 (. 92عنه")

بير، وبهذا يخرج الحديث إلى مجال آخر، فيه لالحتمال دور ك

 كقول أبي فاضل: 

"ومن يتعّمق في قصائد حّسان ومقطوعاته يجد في بعضها 

وجدانية رقيقة وصادقة، لكنه يجد الكثير من الضحالة 

والسطحية، وذلك عائد إلى سرعة االنفعال، و غياب الثقافة، 

 (. 93واقتراب الشعر من الكالم اليومي المتداول")
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ان في إطار الفكر وعلى كل حال، فإذا ما وضعنا شعر حسّ 

ين يصبح معياًرا ذاتيًّا، فحّسان شاعر  الديني، فإّن معيار اللِّّ

شفوي تأقلم مع جّوه الجديد، وفتح بذلك الشعر بابًا عبّر فيه عن 

قدرة فائقة على التحّول، وليس شرًطا أن يكون مقياس 

 األصمعي: 

"طريق الشعر هي طريق الفحول مثل: امرئ القيس، وزهير، 

ْحل، والهجاء، والمديح، والنابغ ة، من صفات الديار والرَّ

فَة الُحُمر، والخيل، واالفتخار"، مقياس  والتشبيب بالنساء، وصِّ

الشعر الدائم! ولعل مما يبرهن على ذلك قصيدته  التي يقول 

 في مدح الرسول  (:94فيها)

 وهللا ربي ال نفـارق ماجدا 

 متكرًما يدعو إلى رب العال 

 باركا ذا رحمة مثَل الهـالل م

 إن تتركـوه فإّن ربي قـادر 

 وهللا ربِّّي ال نفـارق أمـره 

 ال نبتغـي ربًّا سواه ناصـًرا عفَّ الخليقة ماجد األجداد 

 بَْذل النصيحة رافع األعماد 

 سمَح الخليقة طيّب األعواد 

 أمسى يعـوذ بفضله العّواد 

 ما دام عيش يُرتجى لَِّمعاد 

 اد حتى نوافي ضحـوة الميع

 (: 95وقوله)

لّه   شـّق له من اسمـه كي يجِّ

 نبي أتانـا بعد يـأس ورحمة 

 فأمسى سراًجا مستنيًرا وهاديًا 

 وأنت إله الخلـق ربي وخالقي 

 وأنـذرنـا ناًرا وبّشـر جنّة 

 تعاليت رّبِّ الناس عن قول من دعا 

 لك الخلُق والنعماء وألمر كله 

 رش محمود وهذا محمد ألّن ثـواب هللا كّل موّحـد فذو الع

 من الرسل واألوثان في األرض تُعبد 
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 يلوح كما الح الصقيل المهنّد 

 بذلك ما عّمرُت في الناس أشهد 

 وعلّمنا اإلسـالم فاهلل نحمـد 

 سـواك إلًها أنت أعلـى وأمجد 

 فإياك نستهـدي وإياك نعبـد 

 َجناٌن من الفردوس فيهـا يخلّد 

صراعيه، فسيؤول بنا األمر إلى قول أّما إذا انفتح الباب على م

 كقول أبي فاضل: 

"وفي مجال البحث عن حّسان ترجيح بأّن من ستين إلى سبعين 

بالمئة من شعره منحول...، فكثير منه ُطمر وانتُسي، وبعضه 

حل محله شعر آخر، وبعضه أُضيف عليه شعر جديد ليس 

بن لصاحبه، وثمة ما يزيد على الثالثين قصيدة تُنمى إلى ا

 (. 96حّسان عبدالرحمن أو لغيره من معاصريه")

بينما ال نجد مصداقية لهذا القول في شعره الثابت له، وهو أمر 

ل عليه ما  بيّنه ابن سالم في قوله: "كثير الشعر جيّده، وقد ُحمِّ

لم يُحمل على أحد؛ لما تعاضهت قريش، واستبّت، وضعوا 

 (. 97عليه أشعاًرا كثيرة ال تُنقّى")

نوع من الشعر خالف ما مضى على أّن عبارة ابن سالم  وهذا

تلك عبارة قلقة جدًّا، ال بد أنها هي نفسها رأي األصمعي ذاك: 

"تُنسب له أشياء ال تصح عنه"، فإذا كان األصمعي لم يدرك 

المنحول، فهل نستطيع نحن اآلن أن نقوم بذلك، والسيما أّن 

ب األوائل: ابن سالم حّدد واضعي الشعر بأنهم من العر

"قريش"؟ وهذا معنى قوله: "ال تنقّى". وإذا نظرنا في الشعر 

المنحول المذكور له، وجدناه ضئيل الحجم، فكيف نُقِّّي هذا؟ 

(؟ فمن ناحية، بالغ ابن سالم 98وهل باإلمكان القياس عليه)

حين قال: "وضعوا عليه أشعاًرا كثيرة"، ومن ناحية أخرى، 

يش"، ال يتجاوز عصر يزيد؛ ألّن فإّن قوله: "لما تعاضهت قر

ابن سالم بدأ بعد ذلك فقرة تقول: "فتشاغلوا بالجهاد وغزو 

 (. 99فارس والروم، ولهت عن الشعر وروايته...")

إّن وصف ابن سالم ذاك الشعر بأنه: "لما تعاضهت قريش، 

واستبّت"، ليس هناك ما يثبته من شعره الموجود، وهو الشعر 
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ريش، بينما الشتم الثابت له موّجه غير الموجه ضد كفار ق

 للنجاشي الحارثي. 

 

 والنتيجة: 

أّن رأي األصمعي حول ضعف شعر حّسان في اإلسالم، 

وتوّجه الباحثين إلى النظر إلى كل شعر يتوافق مع هذا الرأي 

على أنه شعر جاهلي، أّديا إلى اضطراب في دراسة شعر 

ضع في شعره، حّسان، مما دفع بهذا البحث إلى دراسة الموا

فما كان منها ذو صلة باألطالل فهو في المدينة فقط، وال 

عالقة له بالشام قط، سواء قيل في أول اإلسالم، أو ُظّن أنه 

جاهلي. وعلى هذا األساس تحقق لحّسان شعر في اإلسالم هو 

من الشعر الذي كان يعّد شعًرا جيًدا منسوبًا للجاهلية. وأصبح 

للغساسنة في الجاهلية هو رثاء لهم بعد  ما كان مظنونًا أنه مدح

زوال ملكهم في اإلسالم. بل ثبت أنه لم يمدح الغساسنة في 

 الجاهلية أبًدا. 

أّما فيما يخص شعر حّسان في اإلسالم، فإّن مقولة األصمعي 

فيها تعميم شديد؛ ذلك أّن هناك شعًرا يرتقي على الضعف، 

نفسها تتراجع كثيًرا، ويتعالى في الجودة، حتى إّن تلك المقولة 

لتحصر الضعف في الرثاء، بل إّن هذا الموضوع نفسه حوله 

جدل كبير، حتى تتحول المسألة إلى تخصيص الضعف بالشعر 

 المنحول، وهنا نذهب بعيًدا عما نحن فيه. 

 الهوامش: 

* أستاذ األدب العربي القديم، جامعة الملك سعود، الرياض، 

 المملكة العربية السعودية. 

؛ وانظر: ابن قتيبة، الشعر 90( المرزباني، الموشح، 1)

، 24؛ حفني، الشعراء المخضرمون، 1/305والشعراء، 

 . 52؛ خلف هللا، دراسات في األدب اإلسالمي، 251-252

 . 1/34( ديوان حّسان، 3. )83( المرزباني، الموشح، 2)

( ياقوت، معجم البلدان، "أشداخ". وليس مثلما ذهب إليه 4)

ري، معجم ما استعجم، "شدخ"، "نخل"؛ وكذلك، البالدي، البك

 ، من أنه جنوب غرب الحناكية. 5/24معجم معالم الحجاز، 
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 ( المصدر نفسه، "يلبن". 5)

( البكري، معجم ما استعجم، "ريم". وانظر: ياقوت، معجم 6)

 البلدان، "رئم". 

( انظر: البكري، "البراض"، "تغلم"، المراض". ياقوت، 7)

 "، "المراض". "أظلم

 . 2/27( ديوان حّسان، 8)

( العّماري، استحضار الذات في مقدمة القصيدة القديمة، 9)

هـ/أبريل 1426، ربيع األول، 29 8مجلة الدرعية، س

 . 188-159م، 2005

( المصدر نفسه، 11. )117-1/116( ديوان حّسان، 10)

2/107 . 

معجم ( البكري، 14. )34( نفسه، 13. )1/116( نفسه، 12)

 ما استعجم، "خمان". 

 ( المصدر نفسه، "خمان"، "تربان". 15)

( ياقوت، معجم البلدان، "الجماء". وكذلك، درويش، 16)

. وانظر: 283، 151حّسان بن ثابت شاعر الرسول، 

 . 1/257التصحيف في "الخمان"/"الصمان"، ديوان حّسان، 

( البكري، معجم ما 18. )1/52( ديوان حّسان، 17)

 م،"البيداء". استعج

 . 468( درويش، حّسان بن ثابت شاعر الرسول، 19)

( ديوان 21. )254. وانظر: 1/340( المرجع نفسه، 20)

 . 282حّسان، 

 ( البكري، معجم ما استعجم،")ذو( بقر"، و"عاذب". 22)

( البالدي، معجم معالم 25( نفسه. )24( المصدر نفسه. )23)

 . 2/291الحجاز، 

( ياقوت، معجم البلدان، 27. )292، ( المرجع نفسه26)

 "بواط". 

( ياقوت، معجم 29( البكري، معجم ما استعجم، "نواط". )28)

 البلدان، "البالط". 

 . 1/17( ديوان حّسان، 30)

( أبو فاضل، حّسان بن ثابت األنصاري شاعر اإلسالم، 31)
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 . 65( المرجع نفسه، 32. )52

. 200في السيرة،  ( البالدي، معجم المعالم الجغرافية33)

 . 2/6( ديوان حّسان، 34)

 ( المصدر نفسه. 35)

( أبو فاضل، حّسان بن ثابت األنصاري شاعر اإلسالم، 36)

55 . 

. 1/208( المصدر نفسه، 38. )2/6( ديوان حّسان، 37)

 . 2/279( نفسه، 39)

. وانظر: ذكر 1/82( ديوان حّسان، 41. )2/208( نفسه، 40)

 . 88"البيداء"، 

 . 338-337. وانظر: 321( المصدر نفسه، 42)

. ")سلمى(" تصحيف، صوابها: "تُبنى"، 74( نفسه، 43)

 ، على أنها اسم مكان. 78انظر: 

. وانظر: 181( ابن سالم، طبقات فحول الشعراء، 44)

 . 128، 124-15/122األصفهاني، األغاني، 

( 46. )255-250( محمد حسين، الهجاء والهجاؤون، 45)

 . 255فسه، المرجع ن

 . 1/327( عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، 47)

. والعجب أّن شّراح 438-3/437( علي جواد، المفّصل، 48)

ديوان حّسان المعاصرين يجمعون على أّن قوله: "أسألت رسم 

الدار..."، قاله حّسان بعد زوال ملك الغساسنة. انظر: 

حّسان،  ؛ الفاضل، ديوان363البرقوقي، شرح ديوان حّسان، 

171 . 

 . 742-9/741؛ و انظر: 6/496( المرجع نفسه، 49)

؛ وانظر: النمري، 2/164( األصفهاني، األغاني، 50)

 . 1/34االستيعاب )حاشية على اإلصابة، البن حجر(، 

( محمد حسين، الهجاء 52. )1/197( ديوان حّسان، 51)

 . 217-216والهّجاؤون، 

اختالف الروايات في . وانظر: 1/255( ديوان حّسان، 53)

 . 256-255المواضع، 

 . 256-249( محمد حسين، الهجاء والهّجاؤون، 54)
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( نكلسن، تاريخ األدب 56. )1/255( ديوان حّسان، 55)

 . 100العربي، 

 . 15/129( األصفهاني، األغاني، 57)

.وانظر رثاء الحارث، ديوان 130( المصدر نفسه، 58)

 . 205مزج في األبيات، . والحظ المحقق ال1/204حّسان، 

. ذهب إحسان النص، 15/129( األصفهاني، األغاني، 59)

، إلى الشك في 57-56، 50حّسان بن ثابت حياته وشعره، 

رواية األغاني، إال أنه ساير الرأي العاّم حول كون الشعر قيل 

في الجاهلية مدًحا. وانظر كذلك، عكاوي، حّسان بن ثابت 

، الذي يذهب ذلك المذهب في 74-73شاعر النبوة واإلسالم، 

 االستشهاد على أّن ذلك الشعر قيل في الجاهلية. 

، 53-22، 24-21، 12-8( ديوان عبيد بن األبرص، 60)

25 ،67-112 ،105 ،95 ،68-132 ،130 ،113 . 

-217. وانظر: المفضليات، 141( ديوان ابن مقبل، 61)

البالد، . القزويني، آثار 266 -257؛ شرح ديوان لبيد، 220

51 ،60 . 

( ابن عبد ربه، العقد الفريد، 63. )1/25( ديوان حّسان، 62)

2/133 . 

. 327( درويش، حّسان بن ثابت شاعر الرسول، 64)

ولنالحظ أّن حّسان لم يمدح المناذرة أو يزرهم، خالفًا لما قاله 

. وابن عبد ربه، 306-1/305ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 

، ولما يذهب إليه األعظمي، شاعر 2/22العقد الفريد، 

. وانظر: إحسان النص، حّسان بن ثابت 32، 44اإلسالم، 

، 3/280. جواد علي، المفّصل، 130-125حياته وشعره، 

9/92 . 

( 66. )328( درويش، حّسان بن ثابت شاعر الرسول، 65)

 . 323المرجع نفسه، 

 . 220( محمد حسين، الهجاء والهجاؤون، 67)

 . 214حّسان بن ثابت شاعر الرسول، ( درويش، 68)

 . 221( محمد حسين، الهجاء والهجاؤون، 69)

( 72. )67( المصدر نفسه، 71. )1/228( ديوان حّسان، 70)
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 . 41-1/40نفسه، 

( المصدر 75. )1/80( ديوان حّسان، 74. )82( نفسه، 73)

 . 265نفسه، 

( نفسه، 77. )110-109. وانظر: 103-102( نفسه، 76)

 . 49( نفسه، 78. )88

-29( المصدر نفسه، 80. )58-1/57( ديوان حّسان، 79)

30 . 

 . 357، 355، 219، 217( نفسه، 82. )46-44( نفسه، 81)

-320( المصدر نفسه، 84. )99-1/98( ديوان حّسان، 83)

321 . 

 . 50. وانظر: 1/18( نفسه، 85)

( ابن عبد البر النمري، االستيعاب، حاشية اإلصابة في 86)

 . 1/339حسن الصحابة، البن حجر، 

( المرجع 88. )228( محمد حسين، الهجاء والهّجاؤون، 87)

 . 229نفسه، 

( المرجع 90. )230( محمد حسين، الهجاء والهّجاؤون، 89)

 . 232نفسه، 

-236. وانظر: 234( محمد حسين، الهجاء والهجاؤون، 91)

 . 40. أبو هاللة، الشعر والدعوة في عصر النبوة، 247

( ابن عبدالبر، االستيعاب، حاشية على اإلصابة، البن 92)

ز ضيف، 25. وانظر: العاني، اإلسالم والشعر، 1/338حجر، 

 . 81العصر اإلسالمي، 

( أبو فاضل، حّسان بن ثابت األنصاري شاعر اإلسالم، 93)

82 . 

 . 1/305( ديوان حّسان، 94)

ي . وانظر: الغول، الشعر ف306( المصدر نفسه، 95)

 . 61-55اإلسالم، 

( أبو فاضل، حّسان بن ثابت األنصاري شاعر اإلسالم، 96)

 . 45. وانظر: 44

 . 179( ابن سالم، طبقات فحول الشعراء، 97)

-4/191، 151-3/149( انظر، مثالً، ابن هشام، السيرة، 98)
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، 419، 1/421؛ ديوان حّسان، 3/159-163، 412، 193

ت محاوالت وليد عرفات . ولعل من تلك المحاوال436-437

 … W. Arafat, A Critical Introductionفي رسالته: 

 . 22( ابن سالم، طبقات فحول الشعراء، 99)

 المصادر والمراجع: 

ابن األبرص، عبيد، ديوان عبيد بن األبرص، تح. حسين  -1

، 1نصار، القاهرة، مط. عيسى البابي الحلبي وأوالده، ط

 م. 1957هـ/1377

، 4ني، أبو الفرج، األغاني، بيروت، دار الثقافة، طاألصفها -2

 م. 1978هـ/1398

األعظمي، وليد، شاعر اإلسالم حّسان بن ثابت األنصاري،  -3

 م. 1962هـ/1382القاهرة، مط. المدني، 

البكري، أبو عبيد بن عبدالعزيز، معجم ما استعجم، تح.  -4

شر، مصطفى السقا، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والن

 م. 1949هـ/1368

البالدي، عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية في  -5

م. معجم معالم 1982هـ/ 1402، 1السيرة، مكة، دار مكة، ط

 م. 1984هـ/1404، 1الحجاز، مكة، دار مكة، ط

ابن ثابت، حّسان، شرح ديوان حّسان بن ثابت، شرح عبد  -6

م. ديوان 1980الرحمن البرقوقي، بيروت، دار األندلس، 

، 1حّسان بن ثابت، شرح أحمد الفاضل، بيروت، دار الفكر، ط

م، تح. وليد عرفات، لندن، مط. ستيفن أوستن وأوالده، 2003

 م. 1971

حفني، عبد الحليم، الشعراء المخضرمون، القاهرة، الهيئة  -7

 م. 1983المصرية العامة للكتاب، 

سالمي، خلف هللا، محمد أحمد، دراسات في األدب اإل -8

 م. 1947القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

درويش، حّسان بن ثابت شاعر الرسول، القاهرة، دار  -9

 المعارف، د.ت. 

ابن ربيعة، لبيد، شرح ديوان لبيد، تح. إحسان عباس،  -10

م. ابن سالم، أبوعبدهللا، محمد 1962الكويت، مط. الحكومة، 
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ح. محمود محمد شاكر، الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ت

 م. 1974القاهرة، مط. المدني، 

الضبي، المفضل، المفضليات، تح. أحمد شاكر وعبد  -11

، 4السالم هارون، القاهرة، دار المعارف، ط

 م. 1964هـ/1383

ضيف، شوقي، العصر اإلسالمي، القاهرة، دار  -12

 م. 1963، 4المعارف، ط

الكويت، مطابع العاني، سامي مكي، اإلسالم والشعر،  -13

 م. 1983الوسيلة، 

ابن عبد ربه، أبو عمر، أحمد بن محمد، العقد الفريد، تح.  -14

محمد سعيد العريان، القاهرة، مط. لجنة التأليف والترجمة 

 م. 1965هـ/1385والنشر، 

عكاوي، رحاب، حّسان بن ثابت األنصاري شاعر النبوة،  -15

 م. 1996، 1بيروت، دار الفكر، ط

، جواد، المفّصل في تاريخ العرب، بيروت، دار علي -16

 م. 1969العلم للماليين، 

العّماري، فضل بن عّمار، استحضار الذات في مقدمة  -17

، ربيع األول 29، 3القصيدة القديمة، مجلة الدرعية، س

 م. 2005هـ/أبريل 1426

الغول، أحمد فؤاد، الشعر في اإلسالم، الكويت، مطابع  -18

 ، د. ت. 2صوت الخليج، ط

أبو فاضل، ربيعة، حّسان بن ثابت األنصار شاعر  -19

 م. 1993، 1اإلسالم، بيروت، دار العلم للماليين، ط

فروخ، عمر، تاريخ األدب العربي، بيروت، دار العلم  -20

 م. 1969هـ/1388للماليين، 

ابن قتيبة، أبومحمد، عبدهللا بن مسلم، الشعر والشعراء،  -21

 م. 1966كر، القاهرة، دار المعارف، تح. أحمد محمد شا

 القزويني، آثار البالد و أخبار العباد.  -22

محمد حسين، محمد، الهجاء والهجاؤون في الجاهلية،  -23

 م. 1970هـ/1389، 3بيروت، دار النهضة العربية، ط

المرزباني، أبو عبدهللا، محمد بن عمران بن موسى،  -24
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عراء، تح. علي محمد الموّشح في مآخذ العلماء على الش

 م. 1965البجاوي، القاهرة، مط. لجنة البيان العربي، 

ابن مقبل، تميم بن أبي، ديوان ابن مقبل، تح. عزة حسن  -25

 م. 1962هـ/1381حسن، دمشق، مديرية إحياء التراث القديم، 

النص، إحسان، حّسان بن ثابت، بيروت، دار الفكر،  -26

 م. 1965

تاريخ العرب األدبي، ترجمة صفاء نكلسن، نيكلسون،  -27

 م. 1969هـ/1388خلوصي، بغداد، مط. المعارف، 

النمري، أبو عمر، يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد  -28

البر بن عاصم، االستيعاب في أسماء األصحاب، حاشية على 

 هـ. 1328، 1اإلصابة، البن حجر، القاهرة، مط. السعادة، ط

عبد الملك، السيرة، تح. مصطفى ابن هشام، أبو محمد،  -29

، 3السقا وآخرين، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط

 . 1971هـ/1391

أبو هاللة، يوسف محيي الدين، الشعر والدعوة في عصر  -30

 هـ. 1408، 1النبوة، الرياض، دار العاصمة ط

ياقوت، شهاب الدين، أبو عبد هللا الحموي، معجم البلدان،  -31

 م. 1979هـ/1399صادر، بيروت، دار 

32- W. Arafat, A Critical Introduction to the 

Study of the Poems Ascribed to Hassan Ibn 

Thabit (Ph.D) 1954, SOAS . 

 رد - بداية الصفحة
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