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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و اسالمي *بررسي تطور محتوايي شعرحسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

 دكترغالمعباس رضايي
 دانشيار دانشگاه تهران
 ابوبكر محمودي

و ادبيات عربيكارشناس ارشد  زبان

 چكيده
و هم از محتواي اشعار اسالمي حسان در مقايسه با اشعار جاهلي وي هم از نظر كيفي

و دگرديسي شده استنظر كم در پاره اي از اشعار اسالمي حسان شاهد.ي دچار تغيير
و تعابير كامال جديدي هستيم كه در دوران جاهلي شاعر سابقه نداشته است، مزيد  مفاهيم

و قصايد صرف اٌبر اينكه وي در دوران اسالمي از پاره اي اغراض شعري مانند خمريات
و به جاي اينچنين ، عاشقانه كه در دوران جاهلي به آنها پرداخته بود، روي برتافته

و رسول معظم وي)ص(اغراضي شعر خويش را درخدمت دفاع از دين مبين اسالم و ياران
را. قرار داده است و مرثيه هاي خود همان روال سابق جاهلي اما حسان در اشعار مدحي

و  و مضامين و مرثيه. مفاهيم آنرا دوباره تكرار كرده استدر پيش گرفته ميزان مديحه ها
ني كه شاعر هاي حسان در دوران اسالمي به مراتب بيشتر از دوران جاهلي است، به اين مع

و در دوران اسالمي بيشتر به اين در دوران جاهلي تمايل و رثا نداشته چنداني به مدح
.اغراض پرداخته است

 واژگان كليدي
و اسالميو خمرياترحسان، تطو ، تغزل، مديحه، دوره جاهلي .هجويات

 20/5/1390:تاريخ پذيرش نهائي 14/01/1390: تاريخ دريافت مقاله-*

 GHRezAee@ut.ac.ir: نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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و اسالمي/2  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

 مقدمه-1

و چه در حسان بن ثابت از جمله شاعران مخضرمي است كه چه در دوران جاهلي
ناقدان معتقدند كه بين اشعار دوران. دوران اسالمي اشعار زيادي از وي به يادگارمانده است

ي  و دگرگونيهايي ايجاد شده است، از جمله و اسالمي وي از حيث محتوا تغييرات جاهلي
و ابن سالم اشاره كرد، كه معتقدند اشعار اسالمي حسان از اين ناقدان مي توان به اص معي

و مفاهيم غنايي ضعيفتر از اشعار جاهلي وي مي باشد منظر خيال .پردازيهاي شاعرانه
چنين ايده هايي را نپذيرفته اند، اما به هر روي اينهرچند دسته اي ديگر از ناقدان

ي اشعار حسان در مي يابد كه بين اشع و جاهلي شاعر اختالفاتي وجود خواننده ار اسالمي
. دارد

ي تحليلي محتواي اشعار دو و مقايسه رههب هدف از تدوين اين جستار، بررسي
كاز زندگاني) اسالمي-جاهلي( ه حسان بن ثابت بوده است، تا از اين رهگذر ثابت شود

.بين اشعار اين دو برهه از زندگاني شاعر چه اختالفاتي از نظر محتوايي وجود دارد
آيا مي توان: در اين مقال سعي برآن بوده كه به سواالتي از اين قبيل پاسخ داده شود

و پذيرش دين جديد، در شعر حسان از منظر محتوايي  مدعي شد كه با اسالم آوردن حسان
و دگرديسي  ايجاد شده است؟ آيا پذيرش آيين جديد منجر به تحول محتوايي شعر تغيير

حسان شد؟ اگر در محتواي اشعار حسان تغيير ايجاد شده، به چه صورتي بازتاب يافته 
 است؟

اخته در تطور محتوايي اشعار حسان به اغراض شعري هر دو دوره از زندگاني شاعر پرد
و تغزلم اين اغراض شامل خمريات، مديحه ها،. ايم در اين جستار. مي باشد) تشبيب(راثي

بين اغراض شعري هر دو دوره از زندگاني حسان مقايسه اي بعمل آمده، تا بدين وسيله 
وي تبيين گردد كه اغراض شعري دوران اسالمي شاعر، با اغراض شعري دوران جاهلي

.چه اختالفاتي پيدا كرده است
ج و تاريخ ادبياتي، مانندپيرامون زندگاني حسان بن ثابت در جاي : اي كتب تاريخي

ي ابن هشام، مغازي واقدي، اغاني ابو الفرج اصفهان وسيره و مشبعي .....ي مباحث جامع
و چندين. شده استوارد  همچنين پيرامون اشعار حسان نيز كتابهايي نوشته شده است

و شرح از جمله مي توان به شرح عبد الرحم. شارح ديوان وي را شرح نموده اند ن برقوقي
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3/ 1390،تابستان سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

٣

و شايد بتوان گفت بهترين شرح ديوان حسان همان شرح برقوقي. اشاره كرد... عبداهللا مهنا
و اشخاص درك اشعار حسان را تسهيل نموده است . است، زيرا مولف با تبيين اكثر اماكن

و و مقايسه اي بين اشعار اما متاسفانه تحليلي جامع پيرامون اشعار وي بعمل نيامده
در. راض هر دو دوره از زندگاني شاعر مطرح نشده استاغ ناگفته نماند يوسف عيسي

كتاب حسان بن ثابت انصاري اندك تحليلي پيرامون اين مساله ارائه داده است، اما در 
و چنگي به دل نمي زند و اغراض شعري حسان، بسيار ناچيز بوده .مقايسه با كل اشعار

ت ودر اين جستار سعي شده است با و مقايسه اي بين مفاهيم  تبع در كل ديوان حسان
ي عمل بپوشانيم تا بدين وسيله بين و اسالمي وي به اين مهم جامه مضامين اشعار جاهلي

قبل.اغراض شعري هر دو دوره از زندگاني شاعر مقايسه اي تحليلي صورت پذيرفته باشد
و آن اينكه در اين جستار از از وارد شدن به اصل بحث الزم است به نكته اي اشاره كني م

تعبيراتي مثل شعر جاهلي، شعر اسالمي، مديحه هاي اسالمي، مديحه هاي جاهلي، رثاي
و و اسالمي منظور از چنين تعبيراتي اين بوده است.استفاده شده است.... يا رثاي جاهلي

و يا جاهلي سروده است،  نه اينكه آن كه شاعر، شعر مورد نظر خود را در دوران اسالمي
و يا اسالمي باشد و مطالبي جاهلي .قصيده حاوي مضامين

 حسان بن ثابت انصاري-2

كه دختر خالد قيس بود» فُرَيعه« وي حسان بن ثابت بن منذرخزرجي است، مادرش
و پدرش ثابت، از بزرگان قوم خزرج محسوب مي م 563حسان در سال.شد اسالم آورد

ر بزرگ مرداني كه بعد از نزول پيامبر به آنجا به انصار ملقب در مدينه به دنيا آمد، شه
.گشتند

و اكثريت مورخان بدان اذعان دارند-حسان و كتب موجود صد-همانطور كه در آثار
و بيست سال عمر كرده، كه شصت سال آنرا در جاهليت وشصت سال ديگر را در اسالم

ما2:102ج، 2002،اصفهاني.(گذرانده است وو و بعد 1993:340بن عبد البر،ابعد آن
.)از آن

وي داراي كنيه هاي متعددي بود، از جمله؛ ابو الوليد، ابو عبد الرحمن، ابو الحسام، ابو
و ي اول او از همه مشهورتر است...... المضرب .كنيه

معتقد است كه وي از چنين عمر طوالني برخوردار» نولدكه« خاور شناس معروف
و استدالالت خود قريب هشتاد سال تخمين مي  و عمر وي را با توجه به قراين نبوده است

(زند ، به نقل از نيكلسون،. .)9-8: 1986مهنا
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و اسالمي/4  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

ي اول زندگاني خود به) جاهلي(حسان در نيمه و تعصب شديدي به قومش داشت
و توهيني به قوم او روا مي داشت از با اشعار خود،محض اينكه شاعر جسارت به دفاع

.قومش بر مي خاست
و شعر خود را در راه دفاع از اما حسان در دوران اسالمي مدافع سرسخت اسالم گشت

و رسول معظم و سجل تمامي. قرار داد)ص(دين مبين اسالم ي تمام نما شعر وي آيينه
و وقايعي است كه بر مسلمانان گذشته است، لذا ميتوان شعر وي را پاره اي از  حوادث

.تاريخ اسالم دانست كه به بسياري از مسائل آن دوران در قالب شعر اشاره كرده است
و خوش باور بود)1: از صفات وي مي توان به موارد زير اشاره كرد بدون. فردي ساده

و بررسي شايعات را مورد تصديق قرار مي داد، همانطور كه در ماجراي افك او  تحقيق
وي)2. بهتان بوديكي از تصديق كنندگان اين  و ترس زياد اكثر كتب تاريخي به اين. جبن

(صفت او اشاره كرده اند .، ج 2002االصفهاني آن2:118، صب فردي متع)3).و بعد از
ي خود وي) يمناهالي(نسبت به قوم وطايفه و اين مهم در اشعار  وصا اشعارخص( بود،

(به وفور ديده مي شود)شاعر جاهلي اطالعات بيشتر پيرامون زندگاني حسان جهت كسب.
و 2:115،ج همان:بت مي توانيد رجوع كنيد به بن ثا : 1992،ابن عبدالبرو بعد از آن
و يوسف، 335 تا(و بعد از آن آنبهو8):بي ).بعد

ي محتوايي اين ذيال با توجه به اغراض شعري هر دو دوره از زندگاني حسان به مقايسه
:تا بتوانيم اختالف محتوايي اين دو دسته از اشعار را تبيين كنيماشعار مي پردازيم 

 خمريات-3

و لطافت خمرو شراب بيشترين قسمت از توصيفات جاهلي حسان را در وصف جمال
و اهل تنعم بوده كه در حيات طوالني زندگاني خود. بر مي گيرد وي فردي ناز پرورده

و لعب رو و به لهو يكي از سرگرميهاي دلرباي.ي آورده استكمتر سختي را تجربه كرده
. بوده كه در جاي جاي قصايد جاهلي خود از آن سخن رانده است حسان همين خمر

ي فتح مكه مشهور شده، از نظر ي وي را كه به قصيده بعنوان مثال ابيات آغازين همزيه
و باعث شده كه پاره. مي گذرانيم اي از ناقدان از آنجا كه اين قصيده شبهه برانگيز بوده

و خمريه سرايي دست نكشيده  اذعان كنند كه حسان در دوران اسالمي از شراب خواري
است، نگارندگان اين سطور قصد دارند با پاسخ به اين شبهه ابتدا ابيات آغازين اين قصيده 

: ذكر كنند) فتح مكه(را 
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5/ 1390،تابستان سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

٥

.....َ و مــاءيكُونُ مزَاجهامـنْ بيت رأسٍسبِيئَةًكَـأنّ عسلٌ
غَض ـمطَع ـــا أولَي أنْيابِهع

ذُك اتا األشرِبم يومـاًـاذا رنَ
نـَــاءالج ـرَهصه منَ التُّفَاحِ

لطَيبِ الرَّاحِ الفـــ ـداءـفَهنَ
ملُوكَــاًـو نَشْ ما ينَهنهنَارَبها فَتَتْرُُكُنَــا .......اللِّقَاءو اُسداً

)14: 2008 االنصاري،(
و آب«:ترجمه ي بيت الراس است كه عسل گويا بر روي دندانهاي معشوقه شراب ناب منطقه

به)آب دهان معشوق اين چنين طعمي دارد(با آن در هم آميخته  ، يا گويي طعم آب دهان وي
و و تازه اي مي ماند كه بسبب رسيدن نرم شده اگر. در اوج شيريني خود مي باشد سيب رسيده

ي آنها را فداي خمر پاك لذيذ مي نمايم، آنرا  ي مشروبات پيش بيايد من همه از همه روزي بحث
و رويارويي با دشمن  از جنگ و يا شيرهايي مبدل مي گرداند كه و ما را به پادشاهان مي نوشيم

و ابايي نداشته باشند ».ترس
شايد اين سوال بر اذهان خطور كند، اگر. مشهور شده است» فتح مكه« اين قصيده به

حسان در روز فتح مكه اين قصيده را سروده پس مي توان گفت كه در دوران اسالمي باز 
اما بايد گفت كه ابيات آغازين اين قصيده را حسان در دوران. شاعر خمرياتي را گفته است

ا. جاهلي زندگاني خود سروده است ست به اين ترتيب كه روزي حسان بر دليل ما روايتي
و آنها را از اينكه مشغول شراب خواري هستند  تعدادي از افراد قوم خود خرده مي گيرد
و گفتند كه حسان به خدا قسم ما مصمم بوديم كه  توبيخ مي كند، آنها زبان به سخن گشوده

ي تو ما را به شاد .....)..و نشربها فتتركنا ملوكا(از شراب خواري دست بكشيم ولي گفته
و گفت. خواري واداشت ما شَرَبتُها« حسان شديدا برآشفت في الجاهليه واللَّه قُلتُه هذاشَيئ

نذُ أسلَمتم«) )60: 1996برقوقي،.
ي و نشئه و شراب به هر روي بخش قابل توجهي از توصيفات جاهلي حسان را خمر

دس. ناشي از آن تشكيل مي دهد ته اي ديگر از اشعار حسان كه در آنها به توصيف ما به
.شراب پرداخته نظر مي افكنيم تا حق مطلب را در اين زمينه ادا كرده باشيم

لَو تُفيقُ مـنَ الكَأ ثَاءشَع تَقُولُ
فَلَق في أهوي حديثَ النَدمانِ

دــدالع ثْرِيم ــــتيسِ الُلف
توص و المسامرِ الغَرِدالصبحِ

)162:همان(
و پول زيادي خواهي شد،«:ترجمه و مكنت از شراب خوردن دست برداري صاحب مال اگر

ي خويش اينچنين جواب مي دهد( و شنيدن صداي) حسان به محبوبه من گفتگو با هم پياله ها
و مغني ها را به وقت صبحگاهان دوست دارم ».زيباي خوانندگان
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و اسالمي/6  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

و زياده» شعثاء« همانطور كه مالحظه مي كنيد ي حسان، وي را بسبب افراط محبوبه
من روي در نوشيدن شراب سرزنش مي كند، ولي پاسخ حسان به شعثاء اينچنين است كه

و شبانگاهان تا صبحگاهان با نوشيدن خمر به لذت مي رسم در. اين كار را دوست دارم
و لذت آن اينچنين مي سرايديكي از ميميه هاي جاهلي خود دوب :اره پيرامون شراب

بـَـارِد ثَغَــب كَأنَّ فـَـاهـَـا
بِصهباء لَهـَ تـشُجرـوةٌـا س

اً فَقَـدـعتَّقَها الحانـُ  وت دهرَ
صـنَشْرَبـُ  جـةًرْفَاً وممزُوــها
ف باـــتَدكَم دبِيبا ي الجِسمِ

ظلَالِ الغَمـــفَ تتَح فصر امـي
يي الخف تِّقَتاسٍ عر ـتينْ بـمام 

ــامفَع علَيـــها فَرْطُ عـَــامٍ  مرَّ
في بيــوت الرُّخـَــ نَُغنِّي ـامـثُم 

دبي وسطَ رقَاقٍ هيام بد.........
(االنصاري، 2008 :247)

از زير سنگهايي منظم كه ابرها بر آن سايه آب دهان او«: ترجمه به آب گوارايي ميماند كه
و تاثير گذار آميخته گشته، خمري  انداخته باشند، بيرون مي تراود، آب دهان وي با خمري اصيل
و مرغوب گشته است، خمر  و در خيمه ها آنقدر مانده كه كهنه ي بيت الراس بوده از منطقه كه

ا نگه داشته، بطوري كه چند سال در آنجا مانده است، ما اين خمر را فروش اين شراب را مدته
و آواز سر مي دهيم، همانطور كه مورچگان و سپس در ميكده ها غنا و ناخالص مي نوشيم خالص
بر روي تخته سنگهاي نازك حركت مي كنند، اين خمر نيز در سراسر جسم ما به جريان در مي 

».آيد
وبا دقت در ابيات پي خواه و نشئه آن يم برد كه حسان در توصيف خمر تاثير ناشي از

نهايت دقت را به خرج داده است، خصوصا بيت آخر ابيات فوق دال بر اين مدعا است، وي 
و انتشار آن را در بدن به پخش شدن مورچگان بر تخته سنگهاي نازك تشبيه  تاثير شراب

م و كل سنگ را در بر مي كند، همانطور كه مورچگان بر روي تخته سنگها نتشر مي شوند
و تمام  و نوجوانان اين چنين تاثيري را خواهد داشت مي گيرند، شراب نيز در وجود پيران

و سرزندگي مي كند البته ذكر كل اشعاري كه حسان پيرامون. بدن آنها را مملو از شادابي
ا و و لذت آن به توصيف درآورده بسيار بيشتر از شواهد فوق بوده ي اين خمر ز حوصله

.مقال خارج است
و ما با تتبع در كل ديوان وصف شراب فقط در اشعار جاهلي حسان به چشم مي خورد
و حتي يك بيت اسالمي از شاعر بيابيم كه در آن به توصيف  شاعر نتوانستيم يك قصيده

از لذا با ضرس قاطع مي گوييم كه حسان بعد از اسالم آوردن، بكلي. شراب پرداخته باشد
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٧

و و به جاي آن به توصيف غزوات و نوشيدن آن دست كشيده است توصيف شراب
و عقيده پرداخته)ص(نبردهاي پيامبر و فداكاريهايشان در راه اعتالي اسالم و مسليمن

و و مشركان و از اين رهگذر در قصايد خود اسم جنگهاي متعدد ميان مسلمانان است،
و دشمنان را به ثبت رس .انده استاسماء صحابه

 استنتاج-3-1
وي شراب رايكي. توصيف شراب در جاي جاي قصايد جاهلي حسان بچشم مي خورد

و به همين جهت درصدي از اشعار جاهلي شاعر را  از بهترين سرگرميهاي خود مي داند
و مجالس آن تشكيل مي دهد از. توصيف شراب  اما در دوران اسالمي شاعر بطور كلي

و خمر و قصايد اسالمي حسان توصيف شراب و ما با بررسي كل اشعار دست كشيده
و توصيف آن بيابيم .نتوانستيم حتي يك بيت پيرامون شراب

 مدح-4

و به بطور كلي مي توان گفت حسان در اشعار جاهلي خود توجه فراواني به مدح نداشته
از. صورت پراكنده در جاي جاي قصايد خود به اين غرض شعري پرداخته است حسان

از. ميان اغراض گوناگون شعري به اين غرض شعري كمتر روي آورده است او قبل
و آمد و با مدح آنان از جوايز گرانبهايشان پذيرش اسالم به دربار غسانيان رفت داشت

و بهره مند مي گشت . وي قصيده اي را مستقال به مدح غسانيان اختصاص داده است. متمتع
ي زندگاني خويش آنرا مستقال به مدح تنها قصيده اي كه شاعر در شصت سال اوليه

. اختصاص داده، همين قصيده است
عصـــ رد ـــهلةٍــالتـُبممنَـاده

ـــرُقُ بيضُـالضَارِببي شونَ الكَبه
بِغَنيهـِـ ـمـوالخَالطُونَ فَقيــــرَهم

أحسابهـــم يمــةٌبِيض الوجوه كَر

ــيي الزَّمف ـانِ األولِوماً بِجِلِّقَ
يطيح لَـه بنَـانُ المفصــلِ  ضَرْباً

علَي الضَعيف المرموال لِـِمنْعمونَ
شُم االنُـوف مـنَ الطِّـرازِ االولِ

)194: 2008االنصاري،(
ب«:ترجمه ا آنها هم چه بزرگ مرداني بودند همان كساني كه من روزگاران گذشته در جلق

ر و بزرگان دشمن را در حاليكه كاله خود بر پياله شدم، كساني كه از پاي در مي ؤسا سر دارند،
و ضرباتي آنچناني به آنها وارد مي از همديگر جدا شود، آورند كنند كه بند بند انگشت دستانشان

و نسبت به ضعفا  و به آنها كمك مي كنند آنان فقيران خويش را با ثروتمندانشان در هم مي آميزند
و بخشش مي نمايند، آنها صورتهايي درخشان از( دارندو بينوايان انعام اين عبارت مي تواند كنايه
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و جوانمردي آنان باشد ح) كثرت افتخارات وو اشخاصي با و نسب مي باشند كه اهل سروري سب
ا و در ميان اقوام ديگر ».ز هر نظر گوي سبقت را ربوده اندرياست بوده

و ي عام شاعر در اين قصيده طوري زبان به مدح آل جفنه گشوده كه قصيده شهره
ي) غسانيان( وي اين قصيده را در دربار آل جفنه. اص گشته استخ با حضور نابغه

و علقمه سرود ابن سالم مي گويد اين قصيده از بهترين قصايد مدحي شاعر. ذبياني
.محسوب مي شود

منقول است كه حطيئه در روزهاي آخر زندگاني خويش پيرامون حسان اينچنين جمله
ما تَهِرُّيغْ:أبلغُوا األنصار أنَّ أخَاهم أشعرُ الناس حيثُ يقُول«: اي را بر زبان راند  شَونَ حتَّي

عن السواد المقْبِلِ/كلَابهم تايوسف(»ال يسالُونَ )56:، بي
و تمجيد از و بيشتر اشعار خود را به فخر در دوران جاهلي شاعر كمتر به مدح پرداخته

و خاندان خويش  . اختصاص داده استخود
مدح حسان پيرامون غسانيان فقط به ابيات باال منحصر نمي شود بلكه در جاهايي ديگر

به.نيز آنها را مدح كرده است در يكي از قصايد خود كه در آن حارث جفني را رثا گفته
ي پشتيباني به وي  مي) حارث(پيمان شكني قبايلي كه وعده و آنا داده بودند، خرده ن گيرد

و به و از اين رهگذر به مدح غسانيان مي پردازد و سرزنش قرار مي دهد، را مورد عتاب
:صفات نيكوي آنان اشاره مي كند

....ائلُهمح منَ المعزَي إذا آبـوامــمنْ جِذْمِ غَسانَ مستَرْخٍ يغْبقُونَ ال
ونُهـُـــــمياً ع ال يـُـذَادون محمرَّ تَحضَّرَ عنْد الماجِد البـــابإذاو

لَه قارالع بيضَــروا شح و أكْوابمــكانُوا إذا و طيف فيهِم بأكواسٍ
(86 -85: 1996 ، (برقوقي

) اگر حارث جفني ياراني داشت كه اينچنين ويژگيهايي داشتند، جان نمي باخت(«: ترجمه
و قدرتمند كه شامگاهان هنگامي كه به منازلشان بر مي گردند، شير افرادي غساني االصل، مطمئن

آنها وقتي كه شخص ). افتخار به نوشيدن شراب(نمي نوشند، بلكه شراب خوش رنگ سر مي كشند
و عصبانيت مردمان را از خود طرد كنندبزرگي را ببينند،  ي كساني نيستند كه با خشم هر. از جمله

و و با جامها و مرغوب برايشان تدارك مي بينند جا كه حضور به هم مي رسانند شراب قديمي
»). پياله هايي اين شراب را در ميان آنها به گردش در مي آورند

و كرم و سخاوت مي حسان صفات ممدوح را در شجاعت هر. دهد او قرار صفاتي كه
و از شنيدنش مسرور مي گردد و سرشتي با آن همخواني دارد و. طبع از آنجا كه حسان
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٩

و افتخاراتي بس فراوان به آنها خاندان وي در جاهليت از مشهورترين خاندانها بوده اند
ن و فرومايه اي قرار داده منسوب است، شعر خود را وسيله اي جهت مدح هر شخص وضيع

و كساني را هم كه مدح مي كند بي شك همطراز وي مي باشند تا بدين وسيله از  است
و شعر خويش نكاهد و اعتبار خود .ارزش

حسان در دوران جاهلي عالوه بر غسانيها، افرادي ديگر را در البه الي قصايد خود
و ممد. مدح نموده است وح را به وي در مدحهاي خود هرگز راه افراط پيش نمي گيرد

الي. صفاتي متصف نمي سازد كه در او وجود نداشته باشند معموال مدحهايي كه در البه
و يا چند بيت متجاوز نيست را. قصايد او مي يابيم از يك حسان، ابن سلمي نعمان بن منذر

: اينچنين مدح مي كند
الليلَ كلَّـه جا أنْ تُدلنِأكلِّفُهارِ ابد تَغتَديتَرُوح إلي و سلمي
فُضُولُه جواداً متَي يذكَرْ لَه الخَيـْــرُ يزددو ألفَيتُه بحرَاً كَثيرَاً

)1996:186، برقوقي(
كنم كه كل شبانه روز براي رسيدن به منزل محبوب ابن من اسبم را وادار مي«:ترجمه

را) نعمان بن منذر(سلمي ران( در حركت باشد، من او بسان دريايي يافتم كه بخششهايش) عمان
و بخشندگي آورده شود،  بسيار است، او فرد بخشنده اي است كه هرگاه در برابرش نامي از نيكي

و بخشش مي كند »).بيشتر نيكي
شاعر در اين ابيات ابتدا مركوب خود را توصيف مي كند، مركوبي كه او را به محبوب

ي وي مي پردازد و صفات پسنديده و در بيت بعدي به ذكر ممدوح . خود، نعمان ميرساند
ويو)ص(اما حسان در دوران اسالمي در مواقع زيادي زبان به مدح پيامبر ياران

و همواره يادآور بزر و فضيلت آنان مي شودگشوده است مدح حسان در عهد اسالمي. گي
و چهارچوب آن تخطي نكرده است و از حدود از. نيز به همان روال جاهلي بوده البته نبايد

ي اين مدح گسترده شده، يعني اينكه شاعر در عهد اسالمي افراد  قلم انداخت كه دامنه
و ستايش قرار داده است وي)ص(د متمثل در پيامبراين افرا. زيادي را مورد مدح و ياران

و پسنديده بودند ما جهت اثبات مدعاي خويش ابياتي. هستند كه آراسته به هر صفت نيكو
در.و اصحاب مكرمش اختصاص داده از نظر مي گذرانيم)ص(را كه شاعر به مدح پيامبر

ي زير حسان رسول خدا وو ياران وي را مدح مي كند، مدحي كه از اصو)ص(داليه ل
ي چنداني نگرفته است :چهارچوب جاهلي فاصله
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همقْدي يـاذلَقِ المح مــمستَشْعري
فَضَّلَ ـــولَ فَإنّ اللَّــهي الرَّسنـأعه

بِـه تَضَـاءسي ابهـاضٍ شو م افو
تـُهروص كَضيـَـاء البــدرِ كـاربم

رِعديدةِجلْد النََّحيزَ ماضٍ غَيرُ
بِالجوديةِعلَي البرِ و  ....بالتَّقْوي

اجِيــدلَي كَل األمع أنَــار ردب 
دورْدـرَ مغَي قَضَاء كَانَ قَالَ ما

)137-136:همان(
و رهبري آنان را شخص«:ترجمه سپاهيان مسلمان زره هاي آهني صافي بر تن كرده اند

)ص(منظورم رسول اكرم. بر عهده گرفته است) پيامبر( نيرومندي كه ترس در وجود او راه ندارد 
ي مردم برتري داده است و بخشش، او را بر همه ي تقوا وي. است، كسي كه خداوند بواسطه

ي و ماهي است كه به همه از آن نور كسب مي شود و شهابي است كه و قاطع انساني وفادار
ب و و. زرگان روشني مي بخشداشراف فرد مباركي است كه چهره اش مانند بدر تابان مي درخشد

»).هر آنچه كه بر زبان بياورد قضاي حتمي است
و و نور و شهاب و ياران وي را به ..... وي در اين ابيات پيامبر را به ماه تشبيه مي كند

و دالوراني مانند مي كند كه جان خود را بركف گذاشتند تا آرمانهاي اين دين  پهلوانان
و به سر منزل مقصود برسانند در. شريف را پاس داشته حسان صفاتي را ذكر مي كند كه

و مقبول بودند، با وجود اين پاره اي از مفاهيم اسالمي را به اين دوران جاهلي هم  پسنديده
و غيرملموس  تايوسف(توصيفات اضافه مي كند، اما بصورت سطحي ).89:، بي

را به شيوه اي كامال اسالمي خود مطعم بن عدي بن نوفل حسان در يكي ازقصايد
و تعبيراتي بهره مي و از تشبيهات جويد كه در دوران جاهلي رايج بوده جاهلي مدح كرده

ي او نظر مي افكنيم. اند :به ابياتي چند از مدحيه
واحـداً.... ولَو أن مجداً اَخْلَد الدهرَ

سر رْتـاَجحبفَاص واــولَ اهللاِ منْهم
معــفَلَو سئلَ نْـهع اـتــرِهبِأس د
يــلَقَالُوا هوفةِبِخُفـرَو المــارِهج

مطْعم اــمنَ النَّاسِ أبقَي مجده الدهرَ
و أحرَمــا ــبلم ما لَبي كـــادبع 

 ـاقي بقيه جرْهمـــاـو قَحطَانُ او بـ
يومــاً إذَا مــا تَذَممــــا ــهتمذ و

)260: 2008االنصاري،(
و«:ترجمه و بزرگي در طول روزگاران يكي را به خلود وجاودانگي مي رساند، مجد اگر مجد

از ميان قريشيان تو رسول اكرم بزرگي مطعم وي را جاودانه مي را پناه دادي، تو با اين)ص(كرد،
و جرهم  و قَحطَان كار قريشيان را تا ابد مديون خويش ساختي، اگر در مورد مطعم از كل معد
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١١ 

و حقوق همسايگان را رعايت مي و اگر سوال شود همه مي گويند وي فردي بود كه حق كرد،
و پيمان شكني نمي كردروزي پيماني مي بست، نسبت به  ».آن صادق بود

مطعم بن عدي و مفاهيمي كامال جاهلي در مدح مالحظه مي كنيد شاعر از تعبيرات
ا. استفاده كرده است و همچتعبيراتي مثل و بزرگواري ممدوح نين پناه دادن به ظهار مجد

و پيمان هر چند از نظر و وفاداري به عهد و رعايت حقوق همسايه اسالم پسنديده پناهنده
ي اشعار  و نيكو شمرده شده اند، اما ريشه در فرهنگ جاهلي دارند، چرا كه خواننده
شاعران جاهلي به راحتي درخواهد يافت كه اين چينن تعبيراتي به وفور در ديوان شاعران

.جاهلي قابل مشاهده است
و ياران بزرگو و اما حسان در تعدادي از مدحهاي خود نسبت به پيامبر ار وي از اسلوب

و جود. روش خاصي تبعيت مي كند كه در نوع خود جديد است در توصيف بخشش
و باجخواهي از ممدوحش را دارد، عمل نمي كند، بلكه  پيامبر بسان كسي كه قصد تكسب

ي وي مي پردازد همچنين او در اشعار. بدون هيچ چشم داشتي به توصيف صفات پسنديده
و هدا و احيانا متعرض كساني مي خود پيرامون نور و روشنگري اسالم سخن مي راند يت

و نبوت خاتم پيامبران را تكذيب مي نمايند اين نوع مدح. شود كه اين دين شريف را انكار
ي ديني در نوع خود بي نظير مي باشد، زيرا مدحي است كه دين  از نظر دارا بودن صبغه

و بي آالي و ايمان آنرا صاف .ش كرده استآنرا صيقل داده

ةِ خَـــاتَمـولنُبل لَيـِــهع أغَـــرُّ
إلي اس النَبي ماس اإلله ــو ضَمهم 

ه و  ادياًــفَامسي سراجاً مستَنيرَاً
و بشَّـرَ جنَّةًو أنْذَرنـَـــا نـَــاراً

ـه مشْهود يــلُوح ويشْهــــدمن اللَّـ
في الخَمسِ المــوذِّنُ أشْهدإذا قَـ  ـالَ

كَمــا الح الصقيلُ المهنَّــــديلُــ وح 
.......ا اإلسالم فــــاللَّه نَحمدو علَّمنـ

)54: 2008االنصاري،(
ي ختم نبوت توسط«:ترجمه و نشانه و زيبارويي است كه عالمت پيامبر انسان نيكوكار

و آشكار استخداوند در او  در. وجود دارد خداوند اسم پيامبر را با اسم خودش پيوند داده زيرا
ي. نمازهاي پنجگانه موذن اسم خداوند را با اسم محمد مي آورد وي چراغ تاباني است كه وسيله

و ستم مانند شمشير هندي مي درخشد و ظلمت گمراهي و در تاريكي اين. هدايت مردمان است
آ از و اسالم را به ما آموخت، به همين جهت ما رسول ما را و به بهشت مژده داد تش جهنم ترساند

».خداوند را سپاسگذاريم
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و اسالمي/ 12  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

و و از عباراتي سليس مي بينيم كه حسان در اين ابيات نوعي تجدد به خرج مي دهد
ب و محتواي ابيات، محتوايي كامال اسالمي. دور از هر نوع پيچيدگي استفاده مي كنده روان

و ويژگي جاهلي بر شعر. است هر چند كه در پاره اي از توصيفات همان صفات
به حكمفرماست، مثال در بيت پنجم حسان، رسول اكرم را در ميان تاريكي هاي جهالت

و محسوس  شمشيري بران تشبيه نموده است، ناگفته پيداست كه اينچنين تشبيهات ساده
.ريشه در دوران قبل از اسالم شاعر دارد

 استنتاج-4-1
و اسالمي حسان با توجه به آنچه كه عنوان گرديد مي توان گفت كه مديحه هاي جاهلي

ي واحدي را طي  و تقريبا شيوه و محتوا تفاوت آنچناني با همديگر ندارند از حيث مضمون
از. كنند مي حسان در مدحيات جاهلي خود افرادي را مدح مي نمايد كه مانند خود شاعر،

دارند، در اين دسته از مدحهاي خود مانند هر شاعر جاهلي ديگرري برخومنزلت باالي
و مهمان و شجاعت و بخشش ون صفات كرم را درممدوح مورد ستايش وتمجيد ... وازي

وي)ص(كه آنرا به پيامبر شاعر در مدحهاي اسالمي خود. دهد قرار مي و اصحاب مكرم
و تشبيهاتي استفاده و گسيل مي دارد، از تعبيرات مي كند كه در دوران جاهلي استفاده كرده

و اميري است هر چند كه اين حكم را نمي. گويا ممدوح او در اين دسته از قصايد پادشاه
كه وي در پاره اي از قصايد خود اسلوب توان در كل قصايد اسالمي شاعر تعميم داد، چرا

و در نوع خود بي نظير پيش گرفته است نماند كه ميزان مدحهاي ناگفته.و روشي جديد
.اسالمي شاعر به مراتب بيشتر از دوران جاهلي است

 هجويات-5

هجا از قديم يكي از مشهورترين فنون شعري بوده است كه همواره شاعران در اين
و نامساعد مناطق. غرض شعري اسب سخن در ميدان تاخته اند با توجه به شرايط دشوار

و دشمني هاي اعراب با يكديگر و غارات و شيوع بسيار زياد اين فن شعري،عربي رواج
تر. بعيد نمي نمود ي آنها از طريق همين اشعار بوديكي از اساسي .ين وسايل مبارزه

. به اين ترتيب هجا بعنوان يكي از مهمترين ابزار جهت دفاع از قبيله ها شناخته مي شد
و خزرج قبل از اسالم در جريان بوده دال بر مدعاي ماست . هجوياتي كه بين شاعران اوس

ني شاعر مشهور اوسيان قيس بن خطيم بود واز ز شاعر خزرج بود كه جهت طرفي حسان
قب. پيروزي قبيله اش از هيچ كوششي فروگذار نمي كرد دريلاين هجويات كه بين دو ه
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13/ 1390،تابستان سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

١٣ 

و ملموستر جريان بود زمينه ساز شكل گيري مناقضات شد كه در اسالم بصورت بازرتر
و. شاهد آن هستيم  درصد قابل توجهي از ديوان حسان را هجويات وي تشكيل مي دهند

و ناقدان حتي ادبا و. وي را از شاعران هجويه گو مي دانند،ء ي اسالمي در هر دو دوره
و نيشدار حسان بن ثابت هستيم . جاهلي شاهد هجويات تلخ

و و در معركه هاي شعري كه بين اوس حسان در دوران جاهلي زبان گوياي خزرج بود
زبان خويش را بر فَرق خزرج در جريان بود در مقام مدافعي ظاهر مي شد كه شمشير بران 

وقتي كه قيس بن خطيم شاعر اوسي، قوم حسان را هجو مي نمود،. دشمنان مي كوفت
و قومش هجويه ها مي سرود حسان در يكي از هجويه. حسان نيز بي درنگ در رد وي
و قوم او اينچنين مي سرايد : هاي خود خطاب به قيس بن خطيم

فيـَـةًــابلِّغْ عنِّـــــي النَّبِيـت قَ
مجهـــداً لَنَقتُلَنَّكُـــــبِاللَّـــه

نُخَولُكُــــكُنْتُــم عبِيـــداً لَنَ ما

حلَفُــــوا تُذِّلُهـم انَّهـــم لَنـَــا
و الخَيلُ تَنْكَشـفــقَتْلَاً عنيفَـ  ـاً

فتُضْطَع دبِيو الع جاءنَـا .....منْ
)340- 339: 2008نصاري،الا(

و«: ترجمه ي نبيت اين قصيده را ابالغ كن، قصيده اي كه آنان را خوار از جانب من به قبيله
ي نبيت كه حليف ما بودند و پيمان شكني پيش(رسوا مي سازد، قبيله چه شده است كه راه طغيان

و)گرفته اند؟ از دم تيغ مي گذرانيم ي شما را مي به بدترين، سوگند به خدا همه شكل به قتل
و هر  و نوكران ما بوديد و قدرتمان نمايان خواهد شد، شما بردگان و آن وقت سپاهيان رسانيم
و منزلت بردگان  كدام از شما كه نزد ما حاضر مي شد وي را به بردگي مي كشانديم، البته شأن

».بيش از اين نيست
ا و روند عمومي هجويات حسان به اين سبك است كه بعد و روال ز تغزل، به امجاد

و همواره هجويات خود را با فخردر هم مي آميزد تا بدين وسيله بزرگي قوم خود مي بالد
و رسوا گرداند مي. بهتر بتواند دشمن را خوار اين شيوه در اكثر هجاهاي شاعر بچشم

. خورد
و كل كرام ي مزَينَه ابياتي را مي سرايد كه بسيار نيشدار بوده و شرافت در هجو قبيله ت

:اين قبيله را زير سوال مي برد
خَطيــبينَـةُمزَ خَصيبال يرَي فيهــا بِـــه طَــافي فَلْج ال و

و يحمي يمـلَا الشِّيزَي من ال إذا مـا الكَلْب أحجــرَه الضَرِيبو
ـهِميف نَــاتسالح كالٌ تَهلبِــيـَرِجكَالْفَرَسِ النَجِي سنَ التَيرَو
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و اسالمي/ 14  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

)38:همان(
ي مزينه خطيبي وجود ندارد، اين قبيله تاكنون هيچ پيروزي«:ترجمه در ميان كل قبيله

و قحطي در  قدرتمندانه اي كسب نكرده، تا در ميان مردمان به شهرت برسند، به هنگام سختيها
ن و بخشنده اي ديده و نيكويي ها ميان آنان فرد مهمانواز مي شود، آنها افرادي هستند كه حسنات

از بد جدا كنند ».در ميانشان ناديده انگاشته مي شود، آنها آنقدر بي خردند كه نمي توانند خوب را
و از و قبايل ديگر به هر راهكاري متوسل مي شود  حسان جهت خوار ساختن دشمنان

در ابيات زير. دل آنها چيره مي گردد توصيفاتي بهره مي گيرد كه بسان آتش در خرمن، بر
ي مذحج را هجو :مي كند، هجوي كه در غايت تلخي است حسان قبيله

علَــــي مذْحجٍ علَي مذْحجٍ تُرْتُبــابنَي اللُؤم بيتَاً فَكَانَ
جذْحم توح جمعت مـا لَو ما أثْقَلَ األرنَبو دجنَ الماـم

)36:همان(
ي مذحج بنا كرده است،«: ترجمه و هميشگي در ميان قبيله و خساست خانه اي ثابت پستي

مذحج در ي و بزرگي قبيله مكاني انباشته شود حتي با وزن خرگوشي هم برابري اگر كل مجد
از اينكه هيچ مجد( نمي كند »).و بزرگي در آنان وجود ندارد كنايه

و رسوايي و هميشگي در ميان قوم مذحج مي داند بطوري كه وي خواري را امري ثابت
و اعتباري برخو شما قبيله اي هستيد. دار نيستندرهيچ يك از افراد آن قبيله از هيچ ارزش

و جهت زدودن آن كاري از دستتان بر نمي آيد و خساستيد . كه محكوم به اين پستي
و بررواني اين ابيات طوري است كه به آسا سالست به ني و به راحتي سر زبانها جاري

. حافظه گمارده مي شوند
و و دشمن را خوار شاعر براي اينكه بتواند اهداف خود را به سر منزل مقصود برساند
و عبارات مخالف  و عبارتي بهره مي جويد، هرچندكه اين جمالت رسوا سازد از هر جمله

و كرامت انساني باشند و حشمت )66:تابي يوسف،(.ادب
البته دليل. تعداد هجويات اسالمي حسان به مراتب بيشتر از هجويات جاهلي وي است

و كفار در جريان بود، دانست و درگيريهايي كه بين مسلمين از. اين امر را بايد در نبردها
و حتي آنجا كه كفار جهت آزار رساندن به مسلمين از هيچ وسيله اي فروگذار نمي كردند

ك و الم براي اين منظور بهره مي جستند، حسان نيز بعنوان مدافعي اسالمي در برابر از شعر
ي خود به آنان جواب مي داد آنان قد علم مي و با هجويات گزنده حسان در اكثر. كرد

و بيان قدرت  و از اين رهگذر عالوه بر ذكر امجاد مسلمين نبردهاي مسلمين شعر گفته
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15/ 1390،تابستان سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

١٥ 

و پس اسالمي حسان مانند–اشعار هجوي. تي محكوم مي كندآنها، دشمنان را به خواري
و در بسياري از قصايد اسالمي خود مانند  و قوي است اشعار دوران جاهلي شاعر مطنطن

و عدم. شاعري جاهلي ظاهر مي شود اصمعي دليل اين امر را در شر بودن نفس شعر
(تمايل آن به نيكيها مي داند )107: 1936،و ديگران االسكندري.

ي هذَيل را هجو كرده است، از نظر مي يكي از قصايد مطنطن حسان كه در آن قبيله
:گذرانيم

ماء زمــزَم أم مشُــوبفَلَا واللَّه مـا تَـدرِي هذَيـْـلٌ ضحأم
رُوا وحتَمإنِ اع ما لَهم و المجواـو نَصيبــمن الحجرَينِ سعي

لَهم محـو لَكـنَّ عيـُـــلٌـالرَّجِيو الع وبـبِه اللُّؤم المبيـــنُ

ـــهبيخُب هِمتغَرُّوا بِذم ــاًـمهدهع دهالع الـفَبِئس ــمكَذُوب

)، )113-112: 1936برقوقي
ي هذَيل نمي داند كه آيا آب زمزم خالص است يا ناخالص«:ترجمه از(قبيله و بد را خوب

هم) از آنجا كه آنان بي خردند(،)هم تشخيص نمي دهد و مناسك حج را و عمره بكنند اگر حج
و مروه سعي(به جا آوردند  و بين صفا و مقام ابراهيم را زيارت كرده يعني اينكه حجر االسود

و جايگاه آنان هما) بنمايند و بهره اي عايدشان نمي شود، محل ن رجيع است كه در باز هيچ نصيب
و مكري آشكار مرتكب شدند، آنها را) كفار( آن خيانت و پيمانهاي دروغين خُبيب با وعده ها

»).و پيمان آنان فريفتند، چه بد عهدي است عهد
و و جهت خوار و نزاكت را رعايت نكرده است حسان در هجويات خود جانب عفت

و مخالفان خود به هر راهكاري دست مي زند، هرچند كه آن راهكار  رسوا ساختن دشمنان
و كرامت انساني باشد  .مخالف شرافت

و به پاره اي ديگر از هجويات اسالمي شاعر مي پردازيم تا بدين وسيله وجوه اشتراك
و اسالمي شاعر را بهتر درك كنيم حسان حارث بن هشام. افتراق هجويات جاهلي

مخزُومي را در قصيده اي طوالني هجو نموده كه پاره اي از ابيات اين قصيده را از نظر مي 
:گذرانيم 

دونَهــم اَن يقَاتلَ طمــرَتَرَك االحبـه ولجــامِةٍو نَجـــا بِرأسِ
ـرَكعم ذَوي االسـْــالمِو بنُو أبِيـه ورهطُـه فـي بِــه رَ اإللـهنَص
ا لَتَرَكْنَــهـهرْيو ج ال اإللـــه و دسنَه بِحوامـيلَو ....جزَر السباعِ

)، )231: 2008االنصاري
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و اسالمي/ 16  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

هشام(او«: ترجمه و در برابر) حارث بن و با اسب تيز رو دوستان را رها كرد آنها نجنگيد
ي. خود را نجات داد و خويشان او وارد جنگي شده اند كه خداوند اهل اسالم را بواسطه برادران

و  ي درندگان مي نمودند و فرار وي نبود اسبها او را طعمه آن جنگ پيروز گرداند، اگر قضاي الهي
»).با سمهايشان او را لگد كوب مي كردند

و فرار از ميدان و وي را به ترس حسان حارث مخزُومي را به باد استهزاء مي گيرد
نيمرا در ميدان جنگ رها مي كند، مسلجنگ منسوب مي كند، او كسي است كه قوم خود 

و اسير نموده اند، ولي او را ياراي مقاومت در برابر و اقوام وي را كشته بسياري از سپاهيان
و شرافت را از شخص مهجو سلب.سپاه مسلمين نيست به اين ترتيب حسان كل كرامت

و. مي كند و عقيده و آيين ي او در اكثر هجوياتش طوري است كه به دين خرده .....شيوه
و خواري مي  نمي گيرد بلكه او به مسائلي مي پردازد كه كل اعراب جاهلي آنها را عيب

س و ودانستند، مثل فرار از جنگ، ترس، عدم بخشش .خاوتمند نبودن ..... 
و تيررس حسان در يكي از هجويه هاي اسالمي خود كه اين بار بني الحماس را آماج

و نيشدار هجا مي كند در اين قصيده حسان. قرار مي دهد، آنها را به شيوه اي بسيار گزنده
و عباراتي استفاد و از الفاظ و موازين اسالمي كامال خارج مي شود ه مي كند از چهارچوب

ب و حشمت انساني استه كه :ذيال پاره اي از اين ابيات را ذكر مي كنيم. دور از كرامت
البعرُالفَقْحةِكما تَساقَطَ حولَقوم لئــــام أقلَّ اهللاُ عدتَهـــم
بلَّها المطَرُكأن ريحهـم في الناسِ إذْ برَزوا ريح الكلَابِ إذا مـا

تَلْقَي لَهم شَبها فَلَـن حامٍ الدرُـاال التُّأوا الشَعهلَي أكْتَافع يوس
)283: 2008االنصاري،(

آنان قومي فرومايه هستند كه خداوند تعداد آنان را كم كرده است، اين قوم به پشكل«: ترجمه
، وقتي كه در ميان)خاصيتندبي( هايي مي مانند كه در اطراف سرين حيوان جمع شده باشند

ي آنان بسان بوي سگهايي مي ماند كه باران آنها را خيس كرده و رايحه مردمان حاضر ميشوند بو
و مانندي براي فرزندان حام نمي يابي مگر بزهايي كوهي كه بر روي كتفهايشان مو  باشد، تو شبيه

»).جمع شده باشد
و بار ديگر همانطور كه مالحظه كرديد شاعر دشمنان خود را يك بار به پشكل حيوانات

.آنها را به سگي كه باران آنرا خيس كرده باشد، تشبيه مي كند
 استنتاج-5-1
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١٧ 

و جاهلي ي اسالمي در اين دسته از اشعار حسان، مي توان گفت شاعر در هر دو دوره
ي يكساني را طي كرده است و شرا. شيوه و كرامت و حسب فت در دوران جاهلي به نسب

مهجو مي پرداخت، در دوران اسالمي نيز مثل همين مسائل را نصب العين خود قرار داده 
و تشرهايي به مشركان از آن جهت. است البته در قصايد اسالمي خود پاره اي اوقات طعنه

به. كه از پذيرش دين جديد امتناع كرده اند، مي زند از نظر كميت، هجويات اسالمي وي
ه و غزوه. جاهاي جاهلي شاعر استمراتب بيشتر از دليل اين امر را بايد در كثرت جنگها

اما روال عمومي شاعر در اين قسمت از اشعارش.و مسلمين جستجو كرد)ص(هاي پيامبر
و دشمنان اسالم را با  و مشركان و سياق قبلي است همان روال جاهلي با همان سبك

و حس و فرار از جنگ و نيرنگ ومسائلي چون ترس و نسب .هجو مي كند.....ب
و تشبيب تغزل-6

ي غزلي آغازين قصايد و. تغزل يا تشبيب گفته مي شود،به مقدمه يكي از داليل تفوق
كه. بزرگي شاعر را در همين بخش از قصيده مي دانند شاعري در اين بخش توانا است

و با موضوع مورد نظر منطبق بنمايد كه  و رسا بيان، بيت تخلص يا گريز را طوري زيبا
از. رايحه اي از ضعف در آن به چشم نخورد قصايد- قصايد خود حسان در اين بخش

از. ضعيف عمل كرده است-اسالمي ي غزلي قصايد اسالمي خود را حسان همواره مقدمه
و« طريق لفظ  و يا دع ذكر شعثاء . به اصل موضوع مورد نظر مرتبط مي سازد» .....دع هذه

ي غزلي و به اين) تغزل(ما مقدمه و كنكاش نموديم ي شاعر را تتبع اشعار هر دو دوره
ه رسيديم كه شاعر در دوران جاهلي تغزلهاي خود را بسيار ماهرانه به اصل موضوع نتيج

و همانطور كه مرتبط ساخته، در حاليكه در دوران اسالمي در اين زمينه به شدت افت كرده
و( گفتيم بيت گريز را از طريق عبارات  به اصل موضوع مورد نظر ....) دع هذه، دع شعثاء

يكي از ضعفهاي اساسي تغزلهاي اسالمي حسان در همين مهم نهفته. خود مرتبط مي سازد
.ناگفته نماند درصد تغزل در اشعار جاهلي حسان بيشتر از دوران اسالمي شاعر است. است

ي غزلي يكي از داليه هاي حسان را كه در دوران جهت تبيين بهتر مطلب، مقدمه
ح. جاهلي سروده، از نظر مي گذرانيم و منزل محبوب در اين مقدمه تغزل مي سان به شعثاء

:نمايد
جِلَّــقَ هـَـلْ خَليلي بِبطْنِ دونَ البلْقَـاء مـِـن أحـدأنْظُــرْ ستُون
شَعثَاء قَد هبطْــنَ مـنَ الم فَالسنَــدجِمالَ حبسِ بينَ الكَثيـبِ

في الر حوا حــور المدامعِ كَالبـــرَديحملْنَ وهجالو ـضو بِي يط
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و اسالمي/ 18  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

خَلْفَها جبلُ الث و بصرَي دونِ علَيه السحاب كالقـددمنْ ....لــج
)، )167-1996:166برقوقي

ي بلقاء كسي زندگي«: ترجمه ي جلق نظر بيفكن آيا در منطقه اي دوست من به درون منطقه
و سند است، پايين آمدند، اين شتران كه مي كند؟ شتران محبوبه ام  شعثاء از محبس كه بين كثيب

و سياه چشم هستند  ي بصري در حركتند، حامل محبوبه هايي با لبان خاكستري پايين تر از منطقه
ي بصري. كه لباسهايي بلند بر تن كرده اند، اين محبوبه ها بسان تگرگ، سفيد روي اند پشت منطقه

ي مردم بر روي آن قرار گرفته اندكوه ثلج قرار دارد  »).كه ابرهايي فراوان مانند جماعات متفرقه
و ابرو و سياه چشم و وي را زيبا روي در اين ابيات حسان به شعثاء تغزل مي جويد

و مي افزايد..و و التزام خود را نسبت به شعثاء ياد آور مي شود معرفي مي كند، سپس تعهد
عشقي پاك است، بطوريكه هيچ كسِ ديگري را مثل وي كه عشق او نسبت به شعثاء 

.دوست نداشته است
:به يكي ديگر از قصايد جاهلي شاعر نظر مي افكنيم تا تغزل وي را ملموستر درك كنيم

و إنْفَادهـَـاألَم تـَـَذَرِ العينُ تَسهادهــا و جرْي الدموعِ
بعـد الكَرَي ثَـــاءشَع و أوتَادهـَـاتَذَكَّرُ ملْقَي عراصٍ و

كَوجه الغَزَالِ الرَّ و أسنـَــادها ِبيــو وجهاً بِ يقرُو تالعاً
فَلَا تَنْكَح لَكْـته  ـرَةِ حسـادهاـظَلُوم العشيـْ ــي فَإما

)194-193: همان(
و دو مرتبه از بند آمدن اشكهاي خويش دست«:ترجمه و اشك ريختن آيا چشم از بي خوابي

ي  و منزل وي را بياد مي آوري، چهره و آثار ديار از خواب، شعثاء برنداشته است؟ همواره تو بعد
م و ارتفاعات كرده است، اگر من ديده از محبوب من بسان غزالي رام شده مي اند كه آهنگ بلنديها

از آنها دوري گزين و و حاسدان اين قبيله ازدواج مكن »).دنيا فروبستم تو با ظالمان
و زيباي بهيدر اين قصيده حسان دومرتبه به شعثاء و وي را هاي وي تغزل مي جويد

و سياه مويي منسوب مي گرداند دس. زيبارويي تغزلهاي دوران(ته از تغزلهاي شاعردر اين
را) جاهلي و همواره مقدمه هاي غزلي خود شاعر مرتكب گريزهاي غيرماهرانه نشده است

و ماهرانه به اصل موضوع مورد نظر خود مرتبط مي سازد ي فوق،. بصورتي زيبا در قصيده
كه شاعر بعد از اين بيت مي بينيم. است) گريز(بيت تخلص.....)و وجهاكَوجه الغَزَالِ( بيت 

چگونه اصل موضوع را مي آغازد، وي اصل موضوع قصيده را با مخاطب قرار دادن 
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ي اين اشعار احساس نمي كند كه از ي خويش شروع مي كند، بطوري كه خواننده محبوبه
و ارتباط تنگاتنگي بين اين دو مشاهده مي كند . تغزل وارد اصل موضوع قصيده شده باشد،

قصايد اسالمي حسان هم باز شاهد تغزل هستيم اما گريز يا تخلص اين دسته از در
و متانت دوران جاهلي برخوردار نيست هرچند كه بايد گفت تعداد. قصايد شاعر از قوت

ي غزلي يكي. تغزلهاي قصايد اسالمي شاعر بسيار كمتر از قصايد جاهلي وي است مقدمه
:است از قصيده هاي اسالمي حسان اينچنين

بِالكَثيـبِ نَبيز اريد رَفْتبِعيقِ القَشري الوف كَخَطِّ الوحيِ
و كُلُّ جـَونٍ احا الرِّيهراوكُوبِتَعرٍ سمنْهم ينََ الوسمم........

كُلَّ يـومٍفَدع عنْك التَّذَكُّرَ
ـهيف بيال ع بِالَّذي و خَبرْ

زَازح درِ الكَئيـــبِةَو رــدالص
 .....بِصدقٍ غَيرِ اخْبارِ الكَــذُوبِ

)71-70: همان(
منزلگه محبوبه ام زينب را بر باالي آن تپه يافتم كه مانند خطوط مكتوب بر روي«: ترجمه

و ابرهاي پربا. ورقي تازه مي ماند از هر طرف به آن وزيده و ريزان بهاري بر منزلگهي كه بادها ران
ي  و خاطره وي(آن باريده اند، ياد و منزل از) محبوبه ي قلب محزون را و غصه و غم را رها كن،

و عاري در او نيست. بين ببر »).صادقانه در مورد كسي خبر بده كه هيچ عيب
تغزل را به اصل» دع عنك التذكر« در ابيات فوق شاهديم كه حسان از طريق عبارت

و توصيف قدرت رسول خدا(موضوع  وي)ص(نبرد بدر . ارتباط داده است)و ياران مكرم
به يكي ديگر از قصايد اسالمي حسان نظر مي افكنيم تا چگونگي تخلص قصايد اسالمي

:وي را بيشتر درك كنيم
سلْ رارِهد ـةِــمــابِسبقَامِ يابِالمـوـــــاوِرٍ بِجحمل تَكَلِّــمم

رأيت بِهـــا الحلُولَ يزِينُهم ـابِو لَقَدساألح بثَواق وهجالو ضبِي
و اريعِ الدفَدكْرَ كَلِّ خَرِيـْـــدآةٍذ ضَاءيةِبســابنكَع ثيدالح

)68-67:همان(
از سكنه مي تواند پاسخ گوي كسي«: ترجمه و خانه هاي خالي و منازل ويران شده آيا آثار

و انسانهاي  و مه رويان از اين آباد بودند باشد كه با آن سخن مي گويد؟ اين اماكن ويران شده بيش
و شريف به آن زينت داده بود و عالي و نسب و دوشيزگان.ندبا حسب بنابراين از ديار محبوب

و نارپستان اسمي بميان مياور و خوش سخن و. سفيد زيباروي از از غصه جانب گرفتاريهايي كه
و به او توكل نما »).اجتماع مشركان خشم آلود دامنگيرت مي شود به نزد خداوند شكايت كن
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و اسالمي/ 20  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

و منزل او، سراغ اصل موضوع در اين ابيات نيز شاهديم حسان بعد از تغزل به محبوبه
»..دع الديار« بوده كه دومرتبه حسان از عبارت سابق) گريز(بيت سوم تخلص. مي رود

مي. استفاده كرده است اين ضعف در بيشتر مقدمه هاي غزلي قصايد اسالمي شاعر بچشم
ي غزلي يكي ديگر از قصايد اسالمي وي را از نظر مي گذرانيم. خورد :مقدمه

تادزرـــدنْحنِ ييالع اءفَم مومـْــرَهعب فَّلَتْهــاً إذا ححةٌسررد
ثَاءشَع ال خَـوربهكَنَةٌوجــداً بِشَعثَـــاء إذْ و دنَس فيها ال فَـاءيه

إ ثَاءشَع نْكع عـادتُّهدوم اذْ كَانَتشَرُّ وِص و ...لِ الواصلِ النَّزَرنَزْراً

)255-254: 1996،برقوقي(
به«: ترجمه و آنگاه كه اشكهاي فراوان آب چشم را انباشته كند، آب چشم غمها فزوني يافت

شدت سرازير مي شود، اشك چشمهايم از شوق به شعثاء جاري مي شود، زيرا وي زيباروي وميان 
و ضعف در او نيست، و پليدي پياز(باريك است و خاطرات فايده اي در آنجا كه اين بحثها

و) ندارد و بدترين وصال عاشق و ناچيز است بحث شعثاء را به ميان مياور، زيرا عشق او اندك
و ناچيز باشد »).معشوق آن است كه اندك

و شايد يكي از داليل اين امر را كه حسان در دوران اسالمي به اينچنين تخلصها
و ممدوحان دانست گريزهاي غير ماهرانه . دست زده، در توجه بسيار زياد وي به اسالم

و بديهه گويي شاعر دانست، بسياري از مواقع ضروري مي دليل ديگر را بايد در ارتجال
و  و وي را مجال پرداختن به مقدمه هاي غزلي نمود كه شاعر به بديهه گويي روي بياورد

اس. عاشقانه نبود كه بسياري از اشعار المي حسان است، چرادليل ديگر در موضوع اشعار
و نبردهاي مسلمانان با مشركان بوده  و جنگها و ياران پيامبر ي اصحاب وي پيرامون مرثيه

و. است و تغزلي همخواني ندارد ناگفته پيداست كه اين چنين موضوعاتي با مفاهيم عاشقانه
و دراز عاشقانه در آنها احساس نم .ي شودنيازي به داستانهاي دور

ي ذكر اين نكته الزم مي نمايد كه حسان در دوران جاهلي عالوه بر تغزلهاي عاشقانه
ي صرف اختصاص داده است كه  آغاز قصايد خويش، قصايدي را به موضوعات عاشقانه
و محبوبه اش را به تصوير كشيده است، هر چند كه در البه الي  در آنها گفتگوي بين خود

و دالوري خويش به تصوير اين دسته از قصايد ابي و شجاعت اتي را پيرامون فخر به خود
مي. كشيده اما هدف از اين ابيات چيزي جز ارضاي محبوبه اش نبوده است بعنوان مثال

ي  جِلِّقَ هلْ( توانيد به داليه خَليلي بِبطْنِ منْ/اُنْظُرْ لْقَاءنَ البود مراجعه ...) اَحدتُونس
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٢١ 

و تغزل ). 169تا 166: 1996،برقوقي(كنيد در اين قصيده حسان بيشتر ابيات را به گفتگو
و كرامت خود اختصاص  و دو سه بيت آخر را به شجاعت و شعثاء ي بين خود عاشقانه

. داده است
ي ي رائيه و لَم تَكُنْ/ الخدرِ بةَرةَحي النَّضيرَ(يا مي توانيد به قصيده كإلي رَتأس 

( رجوع كنيد....) رِي تُس در اين قصيده هرچند حسان به موضوعات ). 234تا 224:همان.
در. گوناگوني پرداخته ولي وجه غالب در قصيده عاشقانه است اما در دوران اسالمي با تتبع

كل ديوان شاعر نتوانستيم قصيده اي بيابيم كه موضوع اصلي آن عشق حسان نسبت به 
ي خويش باشد، اي ي محبوبه و قصايد عاشقانه ن امر دال بر اين است كه ميزان تغزل

.حسان در دوران اسالمي كمتر شده است
 نتيجه

و عمره« مجمل سخن اينكه حسان در دوران جاهلي به دو زن بنامهاي تغزل» شعثاء
و. نموده است وي قبل از اسالم تغزل را بسيار ماهرانه به اصل موضوع ارتباط داده است

و بعد موضوع كامال مرتبط هستند) گريز(تخلصي ابيات  تعداد. كه انتخاب مي كند با قبل
تغزلهاي حسان در دوران اسالمي كمتر از دوران جاهلي است، البته اين بمعناي جدايي 
و تغزلهاي عاشقانه در دوران اسالمي نيست بلكه به معناي كاهش اين  كامل وي از غزل

در تغزلهاي اسالمي خود ضعيفتر از دوران جاهلي ظاهروي. دسته از اشعار شاعر است
، دع ذكر(حسان در گريزهاي قصايد اسالمي خود از عبارت معمول. شده است دع هذه

و استفاده مي كند، اما در كل تغزلهاي دوران جاهلي شاعر اينچنين گريزهاي غير .....) الديار
ي آخر اينكه در شعر. ماهرانه اي مشهود نيست دوران جاهلي حسان قصايد مستقلي نكته

و درونمايه اي عاشقانه داشته باشند، مشهود است اما در دوران اسالمي شاعرنمي  كه فحوا
و در آن به اغراضي ديگر  توان قصيده اي را يافت كه مضموني كامال عاشقانه داشته باشد

. نپرداخته باشد
: كتابنامه

(ابن قتيبه-1 و الشعرا«).1946. .الثقافةدار: بيروت،»ءالشعر
(ابن هشام-2 و الرابع»السيرة النبوية«).1991. ط:بيروت،، الجزء الثالث .1دارالجيل،
اإلستيعاب في معرفة«).1992.(بن محمد...ن عبدالبر، ابوعمرو يوسف بن عبدااب-3

. دار الجيل: بيروتمحمد علي البجاوي،:، المجلد االول، تحقيق»األصحاب
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و اسالمي/ 22  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

المفصل في تاريخ االدب« ). 1936.(اإلسكندري احمد، امين احمدو اآلخرون-4
.ببوالقيةاالميربالمطبعة طبع:القاهرة، الجزء االول،»العربي للمدارس الثانوية

و:بيروت،»األغاني«). 2002.(الصفهاني أبو الفرج علي بن الحسنا-5 منشورات دار
.1طمكتبه الهالل، 

(حسان بن ثابتانصاري،-6 سندة، ... عبدا:، تحقيق»ديوان حسان بن ثابت«). 2008.
.2دارالمعرفة،ط: بيروت 

(البرقوقي عبد الرحمن-7 : بيروت،»شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري«).1996.
.و النشر للطباعة دار االندلس

(بالشير-8 الخامس للميالد تاريخ االدب العربي منذ نشوئه حتي أواخر القرن«).1956.
.جامعه سورية:ابراهيم الكيالني، دمشق: جمهتر،» التاسع للهجرة

حسن:، مراجعه»تحقيق ديوان حسان بن ثابت االنصاري«).1947.(حنفي حسنين-9
.ناشر وزارة الثقافة:القاهرةكامل الصيرفي، 

دار:بيروت،»الحياة األدبية بعد ظهور االسالم«).1990.(خفاجي محمد عبد المنعم-10
.الجيل
تا.(رازي ابو حاتم-11 .القاهرة،»الزينة«).بي
: القاهرة،»تاريخ الشعر السياسي إلي منتصف القرن الثاني«).1992.(الشائب احمد-12

.1،طمكتبة النهضة المصرية
تا.(ضيف، شوقي-13 دار:القاهرة،»تاريخ األدب العربي، العصر اإلسالمي«).بي

.1،طالمعارف 
اهللا-14 .1طدار الكتب العلمية،:بيروت،»ديوان حسان بن ثابت«).1986.(مهنا عبد
تا.(يوسف عيسي-15 و شعره«).بي دار:بيروت،»حسان بن ثابت االنصاري حياته

.الكتب العلمية
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهدوم، دورهسال

والدراسة في تطور المعنوي لشعر حسان بن ثابت االنصاري في العهدين الجاهلي
*االسالمي

 الدكتورغالمعباس رضايي
 استاذ مشارك في جامعة تهران
 ابوبكر محمودي
 الماجيستر في اللغة العربية آدابها

الملخص 
و كيفيحسان االسالمية كمشعارأير فحوى قد غّ هناك ثمة. شعاره الجاهليةأا مقارنة الى يا

و تعابير جديدة في شعر حسان االسالمي لهلمذيال،مضامين . مثيل في شعره الجاهلي يكن
و قدإهذا وأنه عرض في العهد االسالمي عن بعض من المفاهيم الشعرية كالخمريات

و بدال عن هذه المضامين اختص شعره اتها مفاهالقصائد التي تحمل في طي يم غزلية بحتة
و رسوله المكرم واصحابه الفضالء  .للدفاع عن الدين الجديد

أ و مراثيه أنّيفوت من البالالّالزم حسان قد نحى منحاه الجاهلي في اشعاره المدحية
. االسالمية

و و مراثيه في العأهذا اد ازديادا ملحوظا بالنسبةد االسالمي قد ازدهن عدد مدائح الشاعر
و هذا يعني  المضامينن الشاعر في العهد الجاهلي لم يكن يميل الىأالى اشعاره الجاهلية

إ و إنه قد تطرق و الرثائية أ لي هذهالمدحية كثر منه في العهد المفاهيم في العهد االسالمي
. الجاهلي

 الكلمات الدليلية
.مدح حسان، تطور، خمريات، هجويات، تغزل،

 20/05/1390:تاريخ القبول 14/01/1390: تاريخ الوصول-*

 GHRezAee@ut.ac.ir:كترونيلعنوان بريد الكاتب اال
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