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مصادر الشعر في عهد الرسول
جميلة السعيدية

«تراث �شعراء الر�سول» هو البحث والتق�صي الذي قام به الدكتور في�صل احلفيان؛ وذلك لتتبع امل�صادر التي حملت هذا الرتاث .ر ّكز خالله على �إلقاء نظرة
عامة على امل�صادر التي ت�ض ّمنت تراث �شعراء الر�سول من جهة انتماءاتها املعرفية وخ�صو�صية ال�سياقات التي ترد فيها املادة ال�شعرية وتفا�ضلها من حيث
غناها بهذه املادة واخلدمات التحقيقية التي حظيت بها تلك امل�صادر.

تنطلق �أه �م � ّي��ة ه ��ذا ال�ب�ح��ث ك�م��ا ي ��رى ال�ك��ات��ب م��ن ك��ون
� ّأن «ت��راث �شعراء الر�سول» مو�ضوعا بك ًرا مل يجد حتى
الآن العناية التي تليق به على �صعيد اجلمع والدرا�سة.
كما � ّأن تفرق وتوزع هذا الرتاث على امل�صادر يجعل منه
جمرد �أج��زاء متناثرة تخدم الأغرا�ض التي ق�صد �إليها
�أ�صحاب هذه امل�صادر دون �أن تقدم كمادة علمية م�ستقلة
�أو �أن يقام عليها در�س خا�ص .لذا ف� ّإن تركيز هذا البحث
�أت��ى على ه��ذه امل�صادر بو�صفها مظنة م��ادة �شعرية ذات
خ�صو�صية من جهة وذات �أهمية من جهة �أخ��رى؛ فهي
م��ورد غني يفتح �آفاقا معرفية وا�سعة ومت ّكن الباحثني
فيما لو جمعت من تركيب �صورة علمية يف العقل العلمي
ال�ستك�شاف تلك املرحلة املبكرة من حياة امل�سلمني وحياة
الدين اجلديد.
وب��اخل��و���ض يف �صلب امل��و��ض��وع وب�ي��ت الق�صيد ف�ي��ه ،ف �� ّإن
ال �ك��ات��ب ي �ح��دد ن �ط��اق ب�ح�ث��ه ه ��ذا يف ن�ق�ط�ت�ين مت�ث�ل�ت��ا يف
�إلقاء نظرة عامة على امل�صادر التي ت�ض ّمنت تراث �شعراء
ال��ر��س��ول ون �ظ��رة �أخ ��رى خ��ا��ص��ة ع�ل��ى �أح ��د ه ��ذه امل���ص��ادر
كنموذج ال�ستعرا�ض ما فيه من مادة �شعرية .ويف طريق
ال �ب �ح��ث ف�ي�ه�م��ا ف� � �� ّإن م ��ن امل �ل �ح��وظ��ات ال �ت��ي مت ر��ص��ده��ا
التفاوت يف حمتوى هذه امل�صادر من ال�شعر ال��ذي ن�سب
�إىل ��ش�ع��راء ال��ر��س��ول وي��رج��ع ذل��ك لأ��س�ب��اب ك�ث�يرة منها
طبيعة امل�صدر وغر�ضه؛ فامل�صادر التاريخية التي تن�شغل
باحلدث و�صاحبه وم��ا يت�صل بهما تختلف عما حتتويه
امل�صادر اللغوية التي تهتم بالألفاظ واملعاين والقواعد
وي��أت��ي فيها ال�شعر لال�ست�شهاد ت�أييدا �أو نفيا للفظ �أو
املعنى فقط� ،إال � ّأن هذا التفاوت ال يقلل من �أهمية هذه
امل���ص��ادر؛ فقد حتتوي على م��ادة �شعرية متفردة تعز يف
غريها من امل�صادر .وعلى الرغم من اختالف الأغرا�ض
�صب يف
التي خا�ض فيها �شعراء ال��ر��س��ول ف �� ّإن جميعها ّ
خدمة �أغرا�ض معرفية متقاربة نظرا الرتباطها مبرحلة
ت��اري�خ�ي��ة حم ��ددة م��ن ن��اح�ي��ة ،ولأ ّن �ه��ا م��ن ن��اح�ي��ة �أخ��رى
نابعة م��ن م�ن��اخ ال��دي��ن اجل��دي��د (الإ� �س�ل�ام) ال ��ذي �صبغ

احلياة العقلية وال�شعرية للم�سلمني ،بل للإن�سان الذي
عا�ش يف تلك احلقبة حتى لو مل يدخل الإ�سالم.
ومم ��ا ت��و��ص��ل �إل �ي��ه ال�ك��ات��ب يف خ���ض��م ب�ح�ث��ه ع��ن م���ص��ادر
�شعراء الر�سول �أ ّنه ميكن تق�سيم هذه امل�صادر �إىل نوعني
�أول �ه �م��ا :ن ��وع م�ن�ف��رد م�ستقل خ��ا���ص ل�ه��ذا ال �ت�راث وه��و
ينق�سم �إىل �شعبتني هما الدواوين التي جمعت قدميا يف
املخطوطات العربية مثل ديوان ح�سان بن ثابت ،وديوان
كعب ب��ن زه�ير ،ودي ��وان عبد اهلل ب��ن رواح ��ه ،وال��دواوي��ن
التي جمعت جمعا حديثا معا�ص ًرا على �أي��دي الباحثني
املحدثني من امل�صادر املختلفة وهي ال ت�سمى ا�صطالحا
دواوين و�إمنا «�شعر» جمموع.
�أ ّما النوع الثاين من م�صادر تراث �شعراء الر�سول فهي
امل���ص��ادر العامة وه��ي م�صادر بحاجة للبحث والتق�صي
للعثور عليها وا�ستعرا�ضها وجمع ال�شعر منها وحتقيقه
قبل �أن ت�ب��د�أ عملية ال��در���س .والعمل على ه��ذه امل�صادر
يتطلب من الباحث �أن يعرفها وهذه املعرفة لن تتحقق
�إال بالنظر �إليها لتحديد ال��دائ��رة املعرفية التي تنتمي
�إليها والنظر �إليها ثانية ال�ستك�شاف م��دى تفا�ضلها يف
احتوائها على املادة ال�شعرية ومن ث ّم ا�ستك�شاف طريقة
معاجلة هذه امل�صادر للمادة ،وخ�صو�صية ال�سياقات التي
ترد فيها.
وب ��احل ��دي ��ث ع ��ن االن� �ت� �م ��اءات امل �ع��رف �ي��ة ،ف� ��إ ّن ��ه ال ميكن
احل��دي��ث ع��ن م���ص��ادر تنتمي �إىل ح�ق��ل م�ع��ريف واح ��د �أو
حقول متعددة ذلك � ّأن ال�تراث العربي الإ�سالمي هو يف
بنيته العميقة تراث مو�سوعي حتمل فيه كتب الطب �أدبا
وكتب الأدب فقها وكتب الفقه �شعرا وهذه هي القاعدة.
الأمر ذاته يف تراث �شعراء الر�سول حتديدا فهو داخل يف
ن�سيج احلقول املعرفية املختلفة.
وي ��ورد ال�ك��ات��ب خ�لال تق�صيه ع��ن م���ص��ادر ت ��راث �شعراء
ال��ر��س��ول قائمة �أع��ده��ا ال�ب��اح��ث ح��امت غنيم يف بحث له
بعنوان «�شعراء الدعوة الإ�سالمية يف عهد الر�سول»حوت
(�� )196ش��اع��را م��ن ��ش�ع��راء ال��دع��وة حت��دي��دا� ،أع �ق��ب كل

ا�سم بالإحالة على مراجع ترجمته ،و�أي�ضا الإحالة على
املراجع التي ورد فيها �شعره .وقد بني فيه املراد بالدعوة
وذكر �أ ّنها ت�شمل ع�شرة �أغرا�ض منها« :اعتناق الإ�سالم
والفخر بالإميان والهداية ،والتوحيد وت�سفيه االعتقاد
بالأ�صنام وعبادتها ،وحمد اهلل و�شكره واالبتهال �إليه،
و�شعر امل��واع��ظ واحل����ض على اخللق الإ��س�لام��ي ،وح�ض
الع�شرية على الدخول يف الإ�سالم ،ومدح الر�سول ومدح
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،والرد على �شعراء امل�شركني
وال �ي �ه ��ود وه� �ج ��ا�ؤه ��م ،و� �ش �ع��ر اجل �ه ��اد وو� �ص ��ف امل �ع ��ارك
احلربية والفخر بالبالء فيها ،ورث��اء �شهداء امل�سلمني،
وح�ض الع�شرية على التم�سك بالإ�سالم (�أي��ام ال��ردة)».
�إال � ّأن مق�صد الكاتب من بحثه احلايل هو تراث �شعراء
الر�سول ب�إطالق �أ ًيا كان غر�ضه دعوة وغري دعوة.
ويف ذات الإط��ار عمد الكاتب �إىل ت�صنيف ( )36م�صدرا
عدها الباحث حامت غنيم يف بحثه جاء فيها ذكر ه�ؤالء
ال�شعراء وذلك لبيان مدى انت�شار تراثهم ف�أتى الت�صنيف
على ( )11ن��وع��ا م��ن امل���ص��ادر ه��ي كتب ال�سرية النبوية،
وكتب الأ�سماء والرتاجم ،وكتب التاريخ ،وكتب الأن�ساب،
وك�ت��ب ال �ب �ل��دان ،وك�ت��ب ال�ت�ف���س�ير ،وامل�ج��ام�ي��ع ال�شعرية،
وكتب الأدب ،وكتب اللغة ،وكتب النحو ،وكتب املتفرقات.
وخل�ص الكاتب م��ن خ�لال ه��ذا الت�صنيف �إىل � ّأن ت��راث
�شعراء الر�سول �أك�ثر م��ا يكون ح�ضورا يف كتب التاريخ
والرتاجم والأدب ،ث ّم يف املجاميع ال�شعرية وكتب النحو
ثم كتب ال�سرية والأن�ساب و�أخريا �أنواع الكتب الأخرى.
ومن وجهة نظر �شخ�صية وبالعودة �إىل نطاق بحث الكاتب
املتمثل يف �إل�ق��اء نظرة عامة على امل�صادر التي ت�ضمنت
تراث �شعراء الر�سول ونظرة �أخرى خا�صة على �أحد هذه
امل�صادر ف�إنني �أجد الكاتب �أ ّ
مل بنطاق بحثه فيما يخ�ص
امل�صادر ووجهة انتماءاتها املعرفية وال�سياقات التي ترد
فيها �إال �أنني مل �أجد ا�ستعرا�ضا مل�صدر خا�ص وتقدمي ما
فيه من مادة �شعرية.
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