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ع رواية

ّ
ُ القديم ّيُر العربــــــــالش

The novel of ancient Arabic poetry 

 *د. عبد الكريم معمري 

 جامعة املسيلة  الجزائر
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 علومات المقالم :الملخص

َتكون      
َ
إّن مجتمعا عربيا بدائيا جاهليا ال يعرف الكتابة وال القراءة مثل املجتمع الجاهلي ل

 هي 
ُ
م على كل العصور وفي كّلِّ املجتمعات حتى الرواية أهمَّ وسائله، بل إّن هذا ألامر إنما ُيَعمَّ

وإن كان هذا في عصرنا الذي نعيش فيه، ولذا فنحن مضطرون في دراستنا هذه إلى أن نأتَي 

ر جوَّ الرواية، وأهم مكّوناتها وعناصرها، وكيف  ظهِّ
ُ
على جملة من النصوص والقرائن التي ت

رهم كانت طرقه
ّ
ا التي جعلت العرب بعد ذلك الوقت يّتجهون نحو التدوين وأشكاله، وكذا تأث

 بمن كانوا قد سبقوهم إلى ذلك من ألامم املجاورة.
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د. عبد الكريم معمري    

  (5)لقدد كداندت الروايدة 
َ
ذ ِّ 

ُ
محصددددددددددددورة فيمدا ممدددددددددددد ى بداملداء املحمول في املزادة ) القربدة (ومن حيوان  يحمدل املداء  دالبدا فأ

وا بروايا  م  سدددُ
َ
يات ف ت على الرجال السدددادة الذين يحملون الّدِّ

ّ
، أو إنسدددان  يحمل املاء مسدددتقيا، ثم مالبى أن دل

إ
الاسدددُم اسدددتعارة

 الّديات.

َرُه الَحْمددُل                                    :  (2)قال أبو شأس
ْ
 ُيك

ْ
َنا إذ

َ
ال

َ
ق

ْ
ث
َ
َنا      أ

َ
ددوَن ل

ُ
ل َنا َرَوايا َيحمِّ

َ
 َول

ونخلص بعد هذا الذي ذكرنا إلى أنه أجيز اسدددتعارة كلمة الرواية من حمل املاء وحامله سددددواءإ أكان إنسددددانا أ  حيوانا  

   .الحمل ألادبي للشعر وفنون القول إلى 

ريف      
ّ

ق بالّرواية، وكيف بدأته وهل كان لرواية الحديى الشددد
ّ
ومن حّق كّل قارئ أن يتبادر إلى ذهنه مجموع تسدددا الت تتعل

نا، إذ نقّد  لهذا املقال، نوّد أن نقول إن حصددددر ّلمن هذا الشدددعر بالعصددددر 
ّ
عر العربي القديم، إن

ّ
ألاثُر الكبير في نشدددأة رواية الشددد

عر منذ الجاهلية إلى صدر  و تجددددددددّن  في  ير الجاهلي قبل إلاسال  فقط له
ّ

نا نسّميه قديما فقط ألنه سيشمل الش
ّ
موضعه، إذ أن

نا لنساند بالشير الفرنس ي، في 
ّ
ه بسنة دين حّد ح يكتابه: تاريخ ألادب العربفهرس محتويات إلاسال  وبدء الّدولة ألاموية، بل إن

ه سماه ألادب الجاهلي، و للهجرة 11
ّ
 أن

ّ
 نسميه نحن الشعر العربي القديم.، إال

عر
ّ

ُبدايات رواية الش

 جدداهلددة في ألا لدد  ال         
إ
ة تتوفر على أسدددددددددددداليدد  التدددوين والكتددابددة، فدد ّن رجددالهددا كددانوا  كددانددت أمددة العرب في بددداوتهددا ألاولى أمددّ

ُفهم واهتمددامهم و 
ّ
 

ّ
ا لاد في ذلددك الحفا شدددددددددددد اسددددددددددددتمتدداُعهم بددأفددانين القول، يعتمدددون على الددذاكرة في حفا تراألاهم ألادبي، وممددّ

س إلى أسدددددددماعهم وتر   به نفوسدددددددهم، إذ أنَّ النصدددددددوص 
َ
َت ما ُيلق ّاِّ

َ
ولهذه ألاسدددددددباب ول يرها اعتمدوا على ما تتلّقفه الذاكرة لُتث

ما نجد من الشددعراء َمن دّون هثاره ألادبية، وكان جمهور املسددتمعين من أفراد القب
ّ
، وقل

إ
َهة

َ
س مشدداف

َ
ق

ْ
ل
ُ
يتلّقون  يلةألادبية كانت ت

َيت هذه املوهبة بعد املمارسددددددددددددة والتدري  والتكرار والاسددددددددددددتمرار، ولاد في  وِّ
َ
ذلدك فيحفظونده بعدد سددددددددددددماعه وترديده، وكان أْن ق

 
َ
وصددددددددددددو ها لتسدددددددددددداعدهم على  وكدذا ميلهم الطبييي وال ريزي إلى حفاِّ هدذه اثار  –كمدا ذكرندا  –قوتهدا عددُ  معرفمهم الكتدابدة

 ومقارعة الخصو  في الحروب والنزاعات من جهة، وفي املباريات ألادبية من جهة أ رى. حفا أنسابهم وعصايمهم 

والجددددير بدددالدددذكر أن الروايدددة في أول عهددددهدددا إنمدددا كددداندددت تعدي مجّرد الحفا والنقدددل وإلانشدددددددددددددداد وال تتجددداول ذلدددك إلى  

ت أصددددددددددددوُل علم ا
َ
لد ِّ

صددددددددددددّ
ُ
َي فيه التحقيق والتددقيق، كمدا كداندت تعدي روايدة الشددددددددددددعر فقط ص فلمدا أ ت قواعدده وُعدِّ يدَ لحدديدى وأرسددددددددددددِّ

 الراوية، فصددددددددددددرنا نجد 
ُ
ق عل هم أيضددددددددددددا لفا

َ
ثون لححديى في مجالل العلم من حفظهم، صددددددددددددار يطل باإلسددددددددددددناد، وتصددددددددددددّدر املحّدِّ

 كما كان للشعراء رواة ص
إ
 .  (3)للمحّدثين في ه ر القرن الثاني رواة

 يدد ل  
ّ
الّزيف والّتحريف في ألاحاديى النبوية فقد أ ذت الرواية وملدا كدان رواة الحدديدى يعتمددون على إلاسددددددددددددنداد ل ال

ألادبية مسددددددددلكا مشددددددددابها في طورها الثاني، حيى ومع اعتمادها على الحفا والنقل وإلانشدددددددداد أصددددددددبحت تعتمد على الضددددددددبط 

عر، وُيشرِّف عل ها شيوٌخ ر 
ّ

عَدى برواية الش
ُ
 واة.وإلاتقان والتحقيق والتدقيق وإلاسناد، وأصبحت هناك مدارُس ت

 الجاهلّيين إلى حفا أشددددددعارهم  
َ
ومن كّلِّ ما سددددددبق نسددددددتطيع القوَل إّن الرواية الشددددددفوية، في أّول أمرها، كانت وسدددددديلة

اني للهجرة، 
ّ
 من رواة القرن الث

إ
 وعناية

إ
وة

ْ
عر الذي لقَي ُحظ

ّ
ريق وحدها وصدددددددددددل إلينا هذا الكم  من الشددددددددددد

ّ
وروايمها، ومن هذه الط

 مع الّنصوص ألادبّية وشرحها وتدوينها. والذين أ ذوا أنفَسهم على ج
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 رواية الّشعر العربي القديم

ريف الذي اعتمد على الرواية  
ّ

ت إلى لمن  طويل  بعد إلاسدال ، مثلها في ذلك مثل الحديى الش
ّ
كما أّن هذه الّرواية ظل

 من عهد الخليفة أبي بكر الصددددددّديق الذي وضددددددع 
إ
فهية إلى  هاية القرن ألاّول للهجرة، بداية

ّ
و ، وهأّول شددددددروا هذا العلم» الشدددددد

بول ألا بار، فكان ال يقبل من أحد  إال بشهادة  على سماعه من الّرسول ص، والعهُد 
َ
حيإ، إذِّ احتاا في ق شدرا إلاسدناد الحدّ

 ُمتوافرون 
ُ
 .  (4)«يوم ذ  قريٌ  والححابة

لين بها في ن ولقد كان القدامس يسدددددتشددددددعرون  طورة الّرواية في نقل ألاشدددددعار  
ّ
يهم وفي وادوشدددددديوعها بين القبائل، متمث

ا على هجائه لقومه والذي شاع في القبائل هم وترحالهم، ومن ذلك قول ُعَمْيرة بنِّ ُجَعيل نادمإ ِّ
ّ
ل  .  (1)أثناء حِّ

هْ      
ُ
بد اهِّ

َ
واةِّ َمذ دددددددددددْت للر  بَّ

َ
يرةِّ َبعَدمددددددددددددددددددددا     َمَضت واْسَتت ْتمِّ الَعشِّ

َ
مُت على ش دِّ

َ
 ن

صَبْحُت ال      
َ
أ
َ
ُبهْ  ف رعِّ َحالِّ رَّ في الّضِّ َما ال َيُرد  الدَّ

َ
ى     ك  َمم َ

َ
ا  ملِّ

إ
عا

ْ
يُع َدف  أْسطِّ

فهية كانت تسدددددددددددير جنبا إلى 
ّ

كر، وهو ما نجده في الكت  وهثار العلماء القدامس، من أّن الّرواية الشددددددددددد
ّ
 ير أّن ألاجدر بالذ

دوين في أّوليداته، ولكّن هذا التدوين قليٌل بالقيا س إلى الذين كانوا يعرفون الكتابة من جهة، ومن جهة أ رى إلى جند   مع التدّ

بها هذا النوع من الّتثايت والحفا. 
ّ
 املؤونة التي كان يتطل

  
ُ
اعر  –لقد كان الرواة

ّ
حف والكراريل،  –ونقصدددد بهم رواة الشددد ه في الحدددّ

َ
اعر، فيكتبون

ّ
هم أّوَل َمن يسدددمع شدددعر الشددد

ه في ذاكرته
َ
شافهة ال من طريق القراءة من الّححف، ولكّنهم قبل ذلك يثّاتون

ُ
 بامل

إ
يه صدوُرهم وينقلونه في الّنوادي رواية عِّ

َ
م وت

عراء رّبما اسدددددتعانوا برواتهم في كتابة أشدددددعارهم، 
ّ

 في القرون إلاسدددددالمّية ألاولى، وقد كان الشددددد
إ
 مسدددددتمّرة

ُ
ت هذه الوسددددديلة

ّ
وقد ظل

مير أقبل إلى بيته،
ُ
 هّم بهجاء بدي ن

ّ
. قال  فها هو جرير ملا

إ
ْد ألواحا ودواة  وأعدِّ

َ
يلة

ّ
ه:ص لِّد في ُدهن سدددددددراجك الل وقال لححسددددددين راويتِّ

 ثم أقبَل على هجاء بدي  نمير فلم يزل حتى ورد عليه قوله : 

البا َت وال كِّ
ْ
 

َ
 َبل

إ
ك من نمير                     فال كعبا

ّ
 إن

َ
ْرف

ّ
ضَّ الط

ُ
 

َ
 ف

سءْ   ك، أطفِّ ه: َحسددددددددددددبددُ ه ونم، فقددد فر ددُت مندده ص فقددال جرير لححسددددددددددددين راويتددِّ ه، وذكر أحددُد أ وال الفرلد   (6)سددددددددددددراجددَ أي أهلكتددُ

قدال:ص ...فج دت الفرلدَ  ... ود لدُت على رّواتده فوجددتهم ُيعدّدلون مدا انحرف من شددددددددددددعره، فدأ دذُت من شددددددددددددعره مدا أردت، ...ثم 

مون ما انحرف من شعره، وما فيه من الّس  ّ
وِّ

َ
ه، وهم ُيق

َ
 (7)ناد ...فأ ذُت منه ما أردت ..ص أتيُت جريرا ...وج ت رّوات

ُطبقات الــــــــّرواة:

عراء الـــّرواة : -1
ّ

 الش

هم إذ أن الشددددددددددعر نابع منهم ، صددددددددددادر عن  الري  أّن أول طبقة اهتمت بنقل الشددددددددددعر وروايته هم الشددددددددددعراُء  الرواة أنفسددددددددددُ

  لنتا  كّل قرائحهم ، وهم بددورهم يؤلفون مددارَس شددددددددددددعريدة قدائمدة بدذاتهدا  تمتدال بخصددددددددددددائَص 
إ
فنيدة   تؤلف حلقات  متشددددددددددددابهة

 طه حسددين في أثناء حديثه عن مدرسدددة أوس بن لجر في قوله:صوإذن ف ذا كان هذا  مدرسددة.
ُ
ل القول في هذا ألاسددتاذ وقد فصددّ

ها ألاّول أوس بن لجرص
ُ
ا ب لاء مدرسددددددة  شددددددعرّية معينة أسدددددددتاذ

ّ
ه حّقا ف ن

 
في مضدددددددر  وهو يقّرر بعد ذلك أّن للشددددددعر الجاهلي (8)كل

مدارَس، ويذكر بأنه قد ظفر بواحدة منها واسدددددددددتطاع أن يسدددددددددتكشدددددددددف بعض   صدددددددددائصدددددددددها الفنية، ويرشدددددددددد إلى مدارس أ رى 

ماخ بن ضددددرار التي كانت تنافل مدرسددددة لهير 
ّ

والحق أن ماذكره .-فيما يظهر –كمدرسددددة  املدينة ومدرسددددة مكة،ومدرسددددة الشدددد

ماخ ليل جديدا حيى جاء في ألا اني، وفي أثناء ترجمة طده حسددددددددددددين فيما يخّص التنافل بين مدرسددددددددددددة لهير و 
ّ

مدرسددددددددددددة الشدددددددددددد



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

395 

 

د. عبد الكريم معمري    

ماخ ما دّل على هذا التنافل:ص قال مزّرد ألّمه: كان كع  بن لهير ال يهابدي وهو اليو  يهابدي، فقالت:  يابدي، نعم إنه يرى 
ّ

الشددددددد

ماخ ص)
ّ

قا ببابك تعدي أ اه الش
َ
 (9َجْرَو الهراش ُموث

ْجروقد ذكر القدامس شدددددددددددعراَء   الذي كان لهير بن (3)هذه الطبقة الذين أ ذوا عن بعضدددددددددددهم البعض  وبدأوها بأوس بن لِّ

ه
َ
وعن هدبة أ ذ  (55)والحطي ة ، وعن هذا ألا ير أ ذ هدبة بن  شدددر  ، وعن لهير أ ذ ابُنه كع (15)أبي سدددلرى راويَته وتلميذ

م: ص ه ر من اجتمع له الشدددعر والرواية كثّيرص ة، الذي قال عنه ابنجميل بن معمر العذري، وعن جميل أ ذ كثّير عزّ 
ّ
 .(25)محل

ل 
َ
 لخاله املسددددددددّي  بن َعل

إ
،كما كان أبو ذ ي  الهذلي (35)والقدامس أيضددددددددا يذكرون  ير هذا، فهم يذكرون أن ألاعردددددددد ى كان راوية

 لساعدة بن جؤّية الهذلي
إ
أ عل  (15)، وكان أمر  القيل  راوية أبي داود إلايادي(45)راوية

ّ
يه ويروي شعره، كما أّن مهلهال كان يتوك

ش ألاكبر
ّ
ه، وكان املرق

َ
 .(85)وألاص ُر عمَّ طرفة بن العبد (75)عمَّ ألاص ر(65) ال

السددددل لوجدنا أن للّرحم وللقربس دورا ف ها، حيى تربط ألاسددددرة والقبيلة بينهما برابط قوي، مما      ولو تتّبعنا بعض هذه السددددّ

 حدا ببعض الدارسين إلى دراسة الخصائص الفنية التي تجمع كلَّ مدرسة شعرية.

باقين إلى إثارة هذه الدراسددة الفنية، وبالتحديد حول مدرسددة أوس بن لجر، فدرس شدددعَره  وقد كان طه حسددين من السددّ

 .(95)وشعَر لهير والحطي ة وكع  والناب ة

اهم ألاصددددددددددددمييص عبيددددددد     ولعددددددّل ذلددددددك إنمددددددا يعود إلى الجدددددداحا حين ربط بين هؤالء الشددددددددددددعراء الفحول والددددددذين سددددددددددددمددددددّ

نعة،ومن أل همص قد كان اسددتعبدهم ) أي الشددعر( واسددتفرد مجهودهم حتى أد لهم في باب الّتكلف وأ(12)الشددعرص صددحاب الصددّ

 (52)يلتمل قهر الكال   وا تصاَب ألالفاظ ص

ومن الشددددددعراء الّرواة َمن كان ال يلاز  بشدددددداعر واحد يروي له، ويتتلمذ على يده، بل كان يروي لشددددددعراء كثيرين، وأك ر  

صددلت ف ها الرواية 
ّ
 ات

إ
ي، إلى العلماء في القرن الثان هؤالء الشددعراء الرواة َمن عاش في القرن ألاول للهجرة، وكانوا بحق سددلسددلة

َميت، ور بة و
ُ
رّماح والك ِّ

ّ
 والفرلد .   وجرير ذوالرّمة ومنهم الط

رّماح )ت 
ّ
 521 -أما الط

ُ
يت بن ليد، هذا ألا ير َم هددددددددددددد(  فقد كان من فحول الشعراء  إلاسالميين وفححامهم، وصديقا ماللما للك

رّماح : 
ّ
د قوَل الط نشِّ

ُ
 الذي أ

فُل 
َ
َضت ن بِّ

ُ
َصائدِّ إذا ق

َ
َناُن الق ْت       ُعَرى املجدِّ واْسارخى عِّ

َ
ق

َ
ل
ْ
رّماح أ 

ّ
 الط

نان الخطابة والرواية والفصاحة والشجاعة ص   (22)فقال: إي وهللا، وعِّ

ه عاملا باداب العرب ول مها وأ بارها وأنسدددددددابها، ويذكر صددددددداح  ألا اني  برا عن 526 -كما كان الكميت )ت هددددددددددددددددددد (،نفسدددددددُ

 .(32)هد (حين سأله عن تفسير كلمات  في بيتين من الشعر511لراوية ) ت.إفحا  الكميت لحماد ا

رّماح والكميت يأ ذان عن ر بة )ت
ّ
هدددددددددددد( 557-وكان ذو الّرمة )ت(42)هدددددددددددد ( ال ريَ  ويستعمالنه في أشعارهما 541وكان الط

دا من جرير والفرلد  ، إال أ هما شدددددهدا له بالتفو  في حضدددددرة الوليد بن عبد امللك  دِّ   (12)ُمحسدددددَّ
َ
وقد روي أّن حماد الراوية ق

ة، فدأنشددددددددددددده حمدّ  على بالل  بن أبي بردة، وكدان عندد بالل   شددددددددددددعرا مددحده بده، فقدال بالل لدذي الّرّمة:ص كيف ترى هذا  ادُ ذو الرمدّ

، قال اد وأجالهالشدددددددددددعره قال : جّيدا، وليل له.قال: فمن يقولهه قال: ال أدري إال أنه لم يقله ، فلما قمددددددددددد ى بالل حوائ  حّم 

.قال: هي مقضدية. قال: أنت قلت ذلك الشعره. قال: ال. قال: فمن يقولهه. قال: بعض شعراء الجاهلية، 
إ
له:إن لي إليك حاجة
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م ذو الّرمة أنه ليل من قولكه.قال: عرف كال َ  أهل الجاهلية من كال   وهو شددددددددددددعر قدديم، ومدا يرويده  يري. قال: فمن أين علِّ

 .(62)أهل إلاسال  ص

هدددددددددددددد(فلعّل شدددهرتهما وشدددهرة شدددعريهما جعل علماء القرن الثاني يتكؤون عل هما 551هدددددددددددددد( والفرلد  )ت 555 -)تأما جرير 

 حين يريدون أن يأ ذوا بعض علم الجاهلية  وشعرهم . 

اعر :   -2
ّ

ُرواة الش

ن ألاسددد ناصددر الدي كان رواة الشداعر في العصددر الجاهلي قليلين بالنسددبة إلى أمثالهم في العصددور إلاسددالمية الالحقة، وقد ذه 

هم وترحدددالهم، ويحفظون شددددددددددددعرهم ويرُوونددده، وينشدددددددددددددددونددده في املجدددالل 
ّ
إلى أّن هؤالء الرواة كدددانوا  ياللمون الشددددددددددددعراء ص في حل

ُكما كان كل راوية حريصا على تقديم َمن يروي له، والافتخار به أما  ُمثالئه من الرواة ا رين.(72)واملحافل ص

ل من أهمية دور هؤالء الرواة، فهو بعد أن ذكر فرضدددية ناصدددر الدين ألاسدددد السدددابقة  ير أّن الدكتور إبراهيم 
ّ
عبد الرحمن قل

ن أن نعّول  كثيرا على دور هؤالء الرواة، إن وجدوا، في نقل الشددددددددددددعر الجاهلي، ونرت  على 
ّ
رأى أنده ص من املبدال ة وحسددددددددددددن الظ

 (82)هذا الدور نتائ  تّتصل بححة روايته ص.

  (13)عزة وهو السددائ  بن ذكوان  كثّير وكذا راوية(92)جود رواة لشددعراء إسددالميين كجرير والفرلد والظاهر أّن و 
ُ
ميت وراوية الك

، قلنا إّن وجود هؤالء الّرواة ما هو إال تقليد موروث عّما كان عليه الحال (23)وراوية ألاحوص (53)بن ليد وهو محمد بن سددددددهل 

في الجداهليدة،   ير أنده قدد بقي لندا من رواة الجاهلية اسددددددددددددم راوية ألاعردددددددددددد ى الذي ا تلفوا فيه. فمنهم من ذكر أن اسددددددددددددمه كان 

 ه يقول ألاعر ى  في ذكر الناقة : ُعبيدا، وقد ص كان عبيُد هذا  يحح  ألاعر ى ويروي شعره، وكان عاملا باإلبل، ول

مالِّ                        
َ
ْن   ها مِّ

َ
ْع ُعَبيُد ُعروق

َ
 على ُحوار  ولم َيْقد          ط

ْ
ف

َ
عط

َ
 (33)لم ت

را       (43)وقد ذكر أبو الفر   في ألا اني اسدددددددددما ه ر لراوية ألاعرددددددددد ى وهو يهي بن مّتى الذي يظهر أنه كان  نصدددددددددرانيا عبادّيا ُمَعمَّ

ليل  شدددوضي ضددديف  يذه  إلى أن هذا  الراوي ص من املمكن أن يكون  قد عبى بالديوان فأد ل فيه ما والذي جعل الدكتور 

 .(13)منه ليزيد بعض املعاني املسيحية ص

َدري   ونرجح أنده قدد اطمأّن    
َ
  إلى هذا الرأي من  الل ماشددددددددددددّك فيه ابن قتيبة في القصدددددددددددديدة التي ُوسددددددددددددم ف ها ألاعردددددددددددد ى  بأنه ق

 تتشابه هرا ه وهراء املعازلة، وهي التي يقول ف ها : 

 
َ
ى املالَمة

َّ
ل د        َعْدل  َوَو

ْ
 الّرُجال اْسَتأثر هللا بالَوفاءِّ وبال

 (63)حيى رأى ابن قتيبة أ ها منحولة 

اصدددر ع الدكتور نأما الجواليقي  في كتابه ص املعرب ص  فقد ذكر اسدددما ثالثا لراوية ألاعرددد ى وهو يونل بن مّتى  وقد أرج

الددين ألاسددددددددددددد هدذه ألاسددددددددددددمداء الثالثدة  إلى  ددددددددددددخص واحدد بعينده،وأّن اسددددددددددددمده  قدد أصددددددددددددابه التحريف عند ترجمته ثم نقله إلى 

 (73)العربية

وهندا نرجع إلى مداقيدل سددددددددددددابقدا بدأن القبائل لم تحفا أسددددددددددددماء رواة الشددددددددددددعراء، وأن العلماء في القرن  الثاني لم تكن لهم 

ُح أّن دورهم لم يكن ذا أهمية بال ة كتلك ألاهمية التي حالتها الطبقة ألاولى. وإن كان  عناية بذكر أسددددمامهم وتوثيقها مّما يرجَّ

ا كان لكل راوية منهم شددددددددددعر  اص به، في حين لم يكن هذا في الواقع يبدو طبيعيا، حي
ّ
 إّن الطبقة ألاولى نقشددددددددددت اسددددددددددمها مل

ُ
ى

 رواة الطبقة الثانية شعراء . 



 عنوان المقال
 عنوان المقا
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د. عبد الكريم معمري    

 رواة القبيلة :  -3

ل    جِّ لقد كان للشدددددددددعر العربي القديم قيمته عند القبيلة إذ يحفا  أنسدددددددددابها وأّيامها ووقاععها، وهو ديوان العرب و دددددددددِّ

نان، مفا رها، وكانت  سدددددددددددان والسدددددددددددّ
ّ
القبيلة ال تحتفي برددددددددددد يء قدَر احتفامها بنبود شددددددددددداعر لديها ، يحري حماها، ويذود عنها بالل

ينا ص من أهم قصدددددددددددائد  حِّ بِّ
ك فاصدددددددددددْ حنِّ

حدددددددددددَ ي بِّ ِّ
ِّ وكانت تتلقس المهاني من القبائل ألا رى، ولعّل قصددددددددددديدة عمرو بن كلثو  ص أال ُه

 ل  صحتى ُهُجوا بذلك،قال أحد شعراء بكر بن وائل :الجاهلية التي ش لت الكبير والص ير في قبيلة ت 

و ِّ 
ُ
لث

ُ
ها َعْمرو بُن ك

َ
 قال

إ
صيدة

َ
ُرمة            ق

ْ
ّلِّ َمك

ُ
َ  عن ك لِّ

ْ
 

َ
هى بدي ت

ْ
 أل

يرَِّمْسؤو ِّ 
َ
عر    شِّ لرجال لِّ

َ
هم           يا ل

ُ
 كدددددددددددددددددددددان أّول

ْ
ا ُمذ  (83)َيْرُوو ها أبدإ

لع أبناء القبيلة في التشددددددهير لشددددددعر شددددددعرامها، يفتخرون به ويرفعون هاماتهم أما  نظرامهم من إنه ملن الطبييي أن يضددددددط 

ة يتم ف هددا التنددافل  وعر  القوة ألادبيددة، ممددا حدددا  القبددائددل ألا رى، بددل كددانددت أك ر من هددذا، كددانددت أشددددددددددددبددَه بمعركددة سددددددددددددلميددّ

عريدة، واعتبددارا من أندده  يمثدل روايددة جمداعيددة لهددذا بدالعلمداء إلى أ دذ الشددددددددددددعر من القبدائدل كمصدددددددددددددر هددا  في تجميع اثددار الشدددددددددددد

 الشعر.

 بارا كثيرة تؤكد مدى أهمية رواة القبيلة في الحفاظ على إلانتا  الشددددددعري، أل في كت  الل ة والتاريخ ودواوين الشددددددعر إّن 

ع  بن الزبير، من بينهدا مدا رواه ألاصددددددددددددفهداني من  بر عبدد امللدك بن مروان الدذي جلل يعر  أحيداء العرب بعد  مقتل مصدددددددددددد

 عالم باألمر وقال له: ص ادُن مّدي 
َ
م مع رجدل  من قبيلدة جدديلدة، فسددددددددددددألده عن ذي ألاصددددددددددددبع العددواني فدأجدابده إجدابة

ّ
وكدان أْن تكل

 وأنشده قصيدة ذي ألاصبع التي منها: ص عذيَر الهّيِّ من عدوانص  (93)ف ني أراك بقومك عاملا ص 

م بن نوير  ذ شعُره عن حفيده ابن داود بن متّمم، يقول:ص أ برني أبو ُعبيدة وابن سدال  يحّدثنا عن شدعر متّمِّ ِّ 
ُ
ة، والذي أ

حيت، فأتيت أنا وابن نوح   في بعض ما َيقُد  له البدوي في الجل  وامليرة فنزل النَّ
َ
أنَّ ابَن داود بن متّمم بن نويرة قدِّ  البصرة

ه ضدددددددددددديَعَته، فلما نفذ شددددددددددددعُر أبيه جعل يزيد في ألاشددددددددددددعار العطاردي فسددددددددددددألناه عن شددددددددددددعر أبيه متّمم وقمنا له بحاجته  وكفينا

ويصددددددددددددنعهدددا لندددا، وإذا كالٌ  دون كال  متّمم،  وإذا هو يحتدددذي على كالمددده، فيدددذكر املواضددددددددددددع التي ذكرهدددا متّمم، والوقددداعع التي 

 (14)منا أنه يفتعله ص لِّ شهدها. فلما توالى ذلك عَ 

ويذكر الدكتور يوسددف  ليف أن من مصددادر شددعر الصددعاليك القبائَل التي كانت تجيرهم حيى يمدحهم هؤالء الشددعراء  

 ببعض أمجادهم، 
ٌ
وباملقابل يحرص املمدوحون حرصدا شديدا صعلى إذاعته بين العرب ألنه تججيٌل لبعض مفا رهم،وإشادة

 للّنيل منهاص  يمنع من أن تدذيَع هدذه القبدائدل مدا قدالده هؤالء وليل مدا
ٌ
ولن (54)الصددددددددددددعداليدك في قبدائلهم التي  لعمهم ألنه فرصددددددددددددة

 نذه  إلى إلاطالة  في سرد هذه ألامثلة فهي كثيرة .

ُاعون : الّرواة الوضُّ -4

قات 
ّ
 عبر أجيال متعددة، منهم الث

ٌ
لقد مّر الشددددددعر بمراحل عديدة بدءا من الرواية الشددددددفوية إلى الّتدوين، وقد تناقله رواة

 دقون، ومنهم الوّضاعون الكاذبون كالذي رأيناه في  بر ابن داود بن متّمم بن نويرة.الّصا

عر 
ّ

قات في تنقية هذا الشددددد
ّ
ائفه ورّده إلى أصدددددوله وتايين ل  وبالر م من الجهود الحثيثة التي قا  بها نفٌر من العلماء الث

 بعض موضوعاته. 
ّ

ك تلف
ّ

 أّن هناك موجات  من الش
ّ
 وكذبه، إال
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 اللهو 
ُ

ص وأحاديى صددددَ
َ
 الق

ُ
ر ف ها هذا الوضددددُع والّزِّيف هي سدددداحة

ُ
 التي ك 

َ
َمر  وقصددددص الخرافات. وكان  ولعل السدددداحة والسددددّ

اص إلى قصددددددددورهم  يسددددددددتمعون إلى أحادي هم فيما يتعلق بأ بار  أْن شدددددددداع هذا بين  لفاء بدي أمّية الذين كانوا يجلبون الُقصددددددددّ

أصددددددددددبحوا   -و اصددددددددددة مع بداية القرن الثاني حيى ك رت الفان  -القصدددددددددداص  هؤالء ألامم السددددددددددابقة وقصددددددددددص ألاناياء، ثم إن

كر في (24)يختلقون الكذَب في الحديى وأ بار العرب وأيامهم
ُ
، فهجرهم العلماء وأصدددددددددبحت العامة تدور في حلقاتهم،وأّول من ذ

ه  بالفارسددددية في أعاجي  الدنيا، كانت فصدددداحتُ ألاسددددواري  الذي قال عنه الجاحا: ص وكان من  هذا املضددددمار موبدددد ى بن سددددّيار  

 (34)ولن فصاحته بالعربية، وكان يجلل في مجلسه املشهور به، فتقعد العرُب عن يمينه والفرس عن يسارهص

اص يتمثلون في أحادي هم بالشدددددددددعر، ومن ذلك ما يروى في كتابص أ بار عبيد بن شدددددددددرية ص الذي كان (44)وكان هؤالء الُقصددددددددّ

 تمرَّ بشدددعر  تحفظه فيما من محّدثي معا
ّ
 القدامس وقصدددصدددهم،  وكان يقول له:ص وسدددألتك أال

َ
وية والذي كان يطل  منه أحاديى

 
ّ
ر  في الاسدددتشددددهاد بالشدددعر، فقد عاد معاوية يحلف عليه بقوله:ص سددددألتك أال ِّ

 ذكرته ص  ومع أن عبيدا كان ال ُيقصدددّ
ّ
قاله أحد إال

، بل كان يطل  منه أن يتمثل بشدددددعر  قاله َيْعُرب بن قحطان  (14)ثالثة أبيات صشدددددَدْدَت حديثك ببعض ما قالوا من الشدددددعر ولو 

 وعاد بن عوص وثمود وأ وه جديل وما قاله لقمان في نسوره السبعة.

ولم تكن أحاديى القصدداص مقصددورة على الخلفاء في قصددورهم، بل امتّد هذا إلى العاّمة في ألاسددوا   واملسدداجد، حيى  

اصدددد ر لحجمهور القرهن الكريم  ويسددددتطرد في ذكر أ بار العرب وال جم كان من بين القصددددّ  املجددددجد، ويفسددددّ
َ
ين من يتصددددّدر حلقة

وأحاديى ال ابرين، يسدددددددددتشدددددددددهد في ذلك بالشدددددددددعر القديم في أك ر من ألاحيان، وكان من بين هؤالء أبوعلي ألاسدددددددددواري  الذي كان 

        (64)اسم بن يحيى الّضرير وأبو بشر  صالُح املّرِّي  و يرهم كثير يقّص بمججد في البصرة  ستا وثالثين سنة، ثم جاء بعده الق

زّيد في ألا بار عن قصدددد  أو عن  ير قصدددد،وقد يكون هذا 
ّ
اص هم من فتإ باب الوضدددع  والا إذن نكاد نتفق على أّن الُقصدددّ

يء، بل كان من العامة من يقبله مطم نا دون حذر
ّ

 ا فيه بعَض الرددددددددد 
َ
أو قليل من الشدددددددددك، وكان هناك   الوضدددددددددع والازيد ُمبال

ا منها في املوضددددوع املقصددددوص من جهة 
ث
ا منها في ثقة القاّص من جهة، أو شددددك

ث
أيضدددا ف ة من الناس  تتحّفا بعض الردددد يء شددددك

 أ رى.

لم يسدددددلم من الوضددددددع والازيد، فكيف بهذه  –عليه من قدسدددددية  مع ما  -أّن الحديى الشدددددريف   -سدددددلفا  –وإن كنا نعلم 

 ألاشددددددددددددعدار ال
ّ
ل وُيزاد ف هدا حتى امتهت بهدا كت  التاريخ والسدددددددددددديرة وامل الي،  ير أن العلماء من الرواة الث نحدَ

ُ
اة فطنوا قتي كداندت ت

ها. وكان من بين هؤالء العلماء ابن هشددددددددددا  ) ت
َ
 بعض هذه ألاشددددددددددعار ونحل

َ
دوا له، وبّينوا ليف /أو 253-لهذا ألامر الخطير وتصددددددددددّ

صددددددّحة له، فحذف املنحوَل منه والرديء   هدددددددددددددددددد( فوجد منها كثيرا من الشددددددعر ال521)ت  ( الذي نظر في سدددددديرة ابن ا ددددددحا 258

 (74)واملقذع وبعض ألابيات من القصيدة ا تصارا.

نه وحَمل كلَّ  ثاء منه   ن أفسَد الشعَر هد( الذي قال في ابن إ حا  صوكان مّم 235وجاء بعده ابن سال  )ت   وهجَّ

ير ...وكان أك ُر علمه بامل الي  محمُد  ذلك، فقبل الناس عنه ألاشعاَر، ير و  ر يَ والّسِّ  بن ا حا  ... وكان من علماء الناس بالّسِّ

  وكان يعتذر منها ويقول:  ال علَم 
ّ

لم  ير أشعاَر الرجال الذينعر أوتس به فأحمله، ولم يكن ذلك له عذرا، فكت  في الّسِّ لي بالش

، وأ
ّ
شعاَر النساء فضال عن الرجال، ثم جاول بذلك إلى عاد وثمود.أفال يرجع إلى نفسه ويقول: من حمل يقولوا شعرا قط

موا ص  أي البقية لهم ...ص 
َ
ل
َ
ع دابُر القو  الذين ظ ُقطِّ

َ
هذا الشعر، ومن أّداه منذ ألوف السنين، وهللا تبارك وتعالى يقول : صف

ع (84) رواه الّححفيون ما كانت إليه حاجة وال فيه دليل  البن ا حا  ومثل ما، وقال أيضا: ص فلو كان الشعر مثل ما ُوضِّ
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ل أن  (94)على علم ص.
َ
كما نقد صاح  الفهرست ابَن ا حا  هذا قائال: ص ويقال : كان ُيعَمل له ألاشعاُر  ويأتي بها وُيسأ

ن كتاَبه من ألاشعار ما صار  ها في كتابه في السيرة، فيفعل. فضمَّ
َ
  ُيد ل

إ
 (11)عند رواة الشعرص  به فضيحة

ُالرواة العلماء  ) املحترفون (:  5 

 من الرواة العلماء الذين احارفوا رواية        
ٌ
َدت ف ة مع منتصف القرن الثاني للهجرة ومطلع شمل الدولة العباسية ُوجِّ

الرواية ،  فكان منهم العرب واملوالي وبعٌض  الشعر والل ة، وتفر وا لهما، وأصبحوا يعتمدون على أصول فنية وعلمية في

 ة  من الُقّراء. وكان أن تصّدروا حلقاتِّ املساجد يروون الشعر 
ّ
فون مؤونة السائل عن الل

ْ
ها، وَيك وأ باَر الجاهلية وأيامَّ

ها وتذليل الصع  منها  ورواية الشعر وما يتعلق به من أ بار 
ّ
ُومناسبات .  بشرح  ريبها وشاذ

العهم وتبّحرهم فيه إنما أ ذوه من ارتحالهم إلى البادية  يجوبون الحدحاري والقفار  ير أّن ع
ّ
 اط

َ
ون ويشافه لَمهم هذا وسدعة

حن وفسدددددددددداد 
ّ
  شدددددددددديوع الح

َ
ألاعراب بحثا عن املادة الل وية شددددددددددعرا كانت أو ل ة أو  برا، وقد كان هذا الارتحال إلى البادية نتيجة

 ا  ألاعاجم بالعرب. ألسنة الناس وسليقمهم، وذلك ال تال 

ويذهبون في كّل حدب وصدددوب  والقفار ة أصدددحاَب الحديى يقطعون الفيافي ومن جهة أ رى فقد رأى هؤالء العلماء الروا     

من أجددل تددأكيددد حددديددى، أو نفيدده، فمددالهم ال يصددددددددددددنعون صددددددددددددنيعهم، ويضددددددددددددربون أكبدداَد إلابددل في طلدد  الل ددة من جفدداة ألاعراب 

ومن املناطق التي بقَي ف ها فضدٌل من الفصاحة، لم يجاورها ألاعاجم من الفرس والرو   (51)حدحراء الفحدحاء الضداربين  في ال

 (21_)والقبط والهند واليمن و يرهم 

 معاكسددددددددددة، فقد كان أهل البادية من ألاعراب    
ٌ
 ة والشددددددددددعر أعقبمها رحلة

ّ
 ير أن هذه الرحلة من الحضددددددددددر إلى البادية طلبا لل

 .(31)يفدون هم أيضا إلى حيى هؤالء العلماء يعرضون بضاعمهم من النوادر وال ري  والشعر 

ا بالل ة وألا بار والشددددددددعر من أجل ضددددددددبط الل ة العربية، بنا أن نشددددددددير إلى أّن هذا الارتحاَل كان في أول ألا   وجديٌر        مث مر ُملِّ

وما عرف بعد ذلك بوضدع علري النحو والصدرف، وهذا ل ر   مقّدس  وهو شدرح ل ة القرهن الكريم، ولكن سرعان ما اجمهد 

 –ولى والتي كانت العلماء الرواة للشدددددددددعر من أجل طل  الشدددددددددعر وجمعه لذاته ومن أجل ذاته، منفصدددددددددلين بذلك عن ال اية ألا 

ها في فهم وشددددددددددرح ألفاظ القرهن الكريم لتناثق بعد ذلك   -كما ذكرنا سددددددددددابقا 
 
و من جراء التنافل الشددددددددددديد بين  –تصدددددددددد   كل

تان كان لهما  الدور الفّعال    -العلماء الرواة
ّ
مدرسدددتان لهما  طرهما في علم الشدددعر والل ة هما مدرسدددتا البصدددرة والكوفة والل

 وتدوينه .  في نقل الشعر 

 :الهــــوامش

تي. دار ا لهدى. (5)
ّ
 .276.مادة ص َرَوى ص.ص:5998الجزائر.الّزمخشري.أساس البال ة. مراجعة وتقديم ألاستاذ: إبراهيم قال

 .589.ص:5969(.4ناصر الدين ألاسد.مصادر الشعر الجاهلي وقيممها التاريخية. دار املعارف. مصر. )ا (2)
 .5/228 . 2111. 5الرافيي.تاريخ هداب العرب. املكتبة العصرية. بيروت.ا(3)
 .2/136د.ه 5423شر: دار الحديى، القاهرة عا  النابن قتيبة.الشعر والشعراء. (4)
 . وهناك  بر مشابه عند: ألاصفهاني. ألا اني. شرح سمير جابر. دار الكت   595ناصر ألاسد.مصادر الشعر الجاهلي وقيمتنها التاريخية.ص: (1)

 8/31.  5992. 2العلمية. بيروت. ا    
 وما بعدها  211/ 4ألاصفهاني. املصدر نفسه .  (6)
د:5982الجاهلي.دار الكتاب اللبناني. بيروت.طه حسين.في ألادب (7)

ّ
 وما بعدها. 269.ص: 11. املجل
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 .9/73ينظر هذا الخبر وه ر  يره في ألا اني:  (8)
 بعد 62هددددد/ نحو  -  2أوس بن لجر ) توفي نحو (9)

ٌ
بيه أ  (  وهو ابن مالك التميري، أبو شريإ، شاعر تميم في الجاهلية ومن كبار شعرامها، في نسبه ا تالف

ر طويال، ولم يدددرك إلاسددددددددددددال  لرى، كددان كثير ألاسددددددددددددفددار، وأك ر إقددامتدده عنددد عمرو بن هنددد في الحيرة، ُعّمِّ ْجر، وهو لو  أّ ِّ لهير بن أبي سددددددددددددُ  م رمددا لِّ
إ
زِّال

َ
 ، كددان  

 51/36ينظر ألا اني –.    55/73ينظر ترجمته و أ بار عنه في ألا اني  -بالنساء.
 .                            5/97ت (-ل الشعراء.تحقيق محمود محمد شاكر.دار املدني جدة.)د ا(.)دطبقات فحو ابن سال  الجمهي.(15)

 بُن ال دير، وأّن بشامة ملا حضره املوت أ ذ يقّسم ماله بين    
ُ
 ه ر هو  اله َبشامة

ٌ
أهله ص فأتاه لهير على أّن صاحَ  ألا اني يذكر أنه كان لزهير أستاذ

ه.قال: وما هوه قال: شعري ورثتنيه ...فقال له لهير:  فقال: يا االه، لو 
َ
قَسمَت لي من مالك، فقال: وهللا ياابن أ تي لقد قسمت لَك أفضَل ذلك وأجزل

ك ج َت به من ُمَزينة، وقد علم
ّ
ك ترى أن

ّ
ْعَتّد به عليَّ ه فقال له بشامة: ومن أين ج ت بهذا الشعره لعل

َ
ها ن حصاتت العرب أالشعُر ش يء ما قلته فكيف ت

فان، ثم لي منهم، وقد رويَته عدي ص 
َ
ط

َ
 51/362ينظر ألا اني –وعيَن مامها في الشعر لهذا الهّيِّ من  

                                                            ( من بدي عامر بن ثعلبة، من قضاعة. شاعر فصيإ مرتجل راوية، كنيته أبو عمير وهو القائل :671هد/نحو11هدبة بن  شر  )ت نحو  (55)

رٌ  قريُ                                                                                   
َ
رُب الذي أمَسيُت فيه        يكوُن وراَءه ف

َ
ى الك  َعس َ

 8/97ألا اني.ألاصفهاني.  (25)
ل بن مالك بن عم(35)

َ
لين في الجاهلية، وهو  ال ألاعر ى ميمون، وكان ألاعر ى املسّي  بن َعل ين املفضَّ ِّ

ّ
رو، من ربيعة بن نزار، شاعر جاهلي، كان أحَد املقل

ر عنه البيُت املشهور الذي عابه عليه طرفة حين قال له: استنو  الجمل وهو: 
َ
 راويَته، ويؤث

                                                              
ُ
َنا   عليه الّصيعرّية دِّ  وقد أتَناب ى  الَهمَّ عند احتضارِّه         بِّ

ْ
 ُمك

 . 24/246ينظر ألا اني .
 . 2/139ابن قتيبة.الشعر والشعراء. (45)
 كانوا يصددددددفون الخيل  (15)

ٌ
افا لحخيل، قال ألاصددددددميي:ص ثالث ال يقاربهم أبو داود إلايادي: هو جارية بن الحّجا ، شدددددداعر قديم، من شددددددعراء الجاهلية، كان وصددددددّ

َفيل، وأبو داود والجعديص. 
ُ
 .412/ 56ينظر ترجمته في ألا اني . –أحد: ط

ش ألاكبر:وهو عوف بن سعد بن مالك، أحد املت(65)
ّ
مين في الجاهلية، كان يهوى أسماء بنت عوف. توفي نحو سنة : املرق   . 111 .هد/نحو71يَّ

 ر شدددعرهاملرقش ألاصدد ر: وهو ربيعة بن سددفيان بن سددعد بن مالك، شدداعر جاهلي، من أهل نجد، وهو ابن أخي املرقش ألاكبر، وعم  طرفة بن العبد، أشدده(75)

مِّ 
َ
يك َيْسَفُإ ص حائّيُته، وهي إحدى املجمهرات ومطلعها :ص أ

َ
 ن َرسمِّ دار  ماُء َعين

 6/536ينظر ألا اني.(85)
 وما بعدها.  271.ص:1ينظر في ألادب الجاهلي.م  (95)
الجاحا.البيان والتايين. تحقيق و شرح: عبد السال  هارون. دار الفكر . )د.ت(  قال ألاصميي ص لهير بن أبي سلرى والحطي ة وأشباههما عبيد الشعر ص .(12)

2 /53. 
 2/53املصدر نفسه. (52)
 46/ 52ألا اني .(22)
 11/ 57املصدر نفسه. (32)
 52/41املصدر نفسه.(42)
 58/29املصدر نفسه. (12)
 .6/98املصدر السابق.(62)
 .44ناصر ألاسد.مصادر الشعر الجاهلي.ص:(72)
 44. ص: 2111(.5)ا. إبراهيم عبد الرحمن.الشعر الجاهلي قضاياه الفنية واملوضوعية. لونجمان. مصر.( 82)
ر فيه رواة جرير والفرلد . ألا اني. (92)

َ
 4/211ينظر إلى موضوع ص رواية الشعر العربي القديم صفقد ذكرنا فيه  برا ُيذك

 ص ... حدثدي سائ  راوية كثّير قال ...ص . 218/ 9ألا اني. (13)
َميت ...ص وص ... عن محمد بن سهل راوية الكميت ...ص.ص ... حدثدي محمد بن سهل ألاسدي  راو 457و  414/ 2املصدر نفسه.(53)

ُ
 ية الك

 . وفيه ص... فأقبل ألاحوص  على راويته فقال ...ص.238/ 4املصدر نفسه.(23)
 الخمال:  داء يصي  القوائم ( –ص... أ برني ُعَبيد راوية ألاعر ى ...ص.   ) الحوار: ولد الناقة  235/ 24ألا اني.  (33)
 .9/532ق.املصدر الساب(43)
 .341.ص: 5991. 58شوضي ضيف.العصر الجاهلي.دار املعارف. مصر. ا(13)
 .5/71ابن قتيبة.الشعر والشعراء.(63)
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 .245ينظر: ناصر الاسد. مصادر الشعر الجاهلي وقيممها التاريخية. ص: (73)
 .17/ 55ألا اني.(83)
 .89/ 3املصدر السابق. (93)
 .5/48.ابن سال .طبقات فحول الشعراء (14)
 .515ت(. ص:-يوسف  ليف. الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. مكتبة  ري . مصر. )د ا(.) د(54)
 وما بعدها. 5/359ينظر الخبر عن الُقّصاص في: الّرافيي.تاريخ هداب العرب.(24)
 .368/ 5 .البيان والتايين.الجاحا(34)
 .532. ص: 5978م. الفهرست. دار املعرفة. بيروت. ينظر الخبر عن عبيد بن شرية الجرهري في:ابن الندي(44)
 وما بعدها.  199ناصر الدين ألاسد.مصادر الشعر الجاهلي وقيممها التاريخية. ص:  (14)
 وما بعدها . 368/ 5ينظر في ذكر الُقصاص: الجاحا.البيان والتايين.  (64)
 ينظر منهج ابن هشا  في توثيق شعر السيرة وتنقيحه إلى:(74)

 وما بعدها. 251.ص:5987. 5شوضي ريا .شعر السيرة النبوية.دار املأمون.مصر.ا -     
 .5/536. 5وما بعدها. والّسيوطي. املزهر في علو  الل ة وأنواعها.دار الكت  العلمية. بيروت.ا 5/7ابن سال . طبقات فحول الشعراء.   (84)
 .5/55املصدر نفسه.(94)
.  وف ها ترجمة ابن إ حا  ومنها: ص أنه مطعوٌن عليه  يُر مرض ّيِّ الطريقة، وكان يحمل عن ال هود والنصارى،  ويسم هم 536ابن النديم.الفهرست. ص   (11)

فونه ويّمهمونه، توفي سنة  مسين ومائة ص.   في كتبه أهَل العلم. وأصحاُب الحديى يضّعِّ
.  ومن هؤالء أبو عرار وأبو لياد الكالبي، وكان قد 74 -61ملشهورين الذين سمع منهم العلماء في: الفهرست. ص: ينظر أ بار وأسماء الفححاء العرب ا (51)

َد إلى ب داد أيا  املهدي، وأبو الجاموس ثوٌر بن يزيد،  وكان يفد إلى البصرة، وأبو مجحل، وقد وفد على ب داد، وكانت له مناظرات 
َ
مع ألاصميي ،وأبو وف

 ي  وراوية الشعر عباد بن كسي .ضمضم الكالب
وما بعدها، نقال عن كتاب ص ألالفاظ والحروف ص  ألبي نصر الفارابي ما منه ص ...  567/ 5جاء في املزهر للسيوطي في فصل عقده حول معرفة الفصيإ.  (21) 

 ، وال عن سكان البراري  مّمن كان يسكن أطراف بالدهم ا
ّ
ملجاورة لسائر ألامم الذين حولهم، ف نه لم يؤ ذ ال من وبالجملة ف نه لم يؤ ذ عن حضري قط

بالجزيرة   لخم وال من جذا   ملجاورتهم أهل مصر والقبط وال من  قضاعة و ّسان وإّياد ملجاورتهم أهل الشا  ... وال من ت ل  واليمن ف  هم  كانوا

وألد عمان أل هم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس وال من أهل اليمن   مجاورين لليونان، وال من بكر ملجاورتهم القبط والفرس، وال من عبد القيل

رة الحجال اضملخالطمهم للهند والحاشة  وال من بدي حنيفة وسكان اليمامة وال من ثقيف وأهل الطائف ملخالطمهم تجار اليمن املقيمين عندهم، وال من ح

ل ة العرب قد  الطوا  يرهم من ألامم وفسدت ألسنمهم. والذي نقل  الل ة واللسان العربي عن  ألن الذين نقلوا الل ة صادفوهم حين ابتد وا ينقلون 

 وصناعة هم أهُل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب ص 
إ
رها علما َصيَّ

َ
وينظر أيضا الخصائص البن جدي في باب عقده  -هؤالء وأثبمها في كتاب ف

ذ عن أهل الوبر ص في: ابن جّدي.الخصائص.  تحقيق. بعنوان :ص ترك ألا ذ عن أهل املدر ك ِّ 
ُ
/ 2ت(  -بيروت.)د.ا( )د محمد علي النجار. عالم الكت .  ما أ

11. 
رب للرافيي في كت  ألادب أ باٌر جّمة  عن هاتين الرحلتين، وما بتعلق بها من ألا ذ من ألاعراب وا تبارهم، ومن ذلك  ما نجده في: تاريخ هداب الع  (31)

 وما بعدها.  5/271
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  . 2111. 5العصرية. بيروت.ارافيي.تاريخ هداب العرب. املكتبة ال

تي. دار ال
ّ
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