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رئيسا.
يشرفاويقررا.
يُاقشا.
يُاقشا.

إلى
روح والدي ووالدتي وأخي في أعلى علّيّـيـن
إلى :زوجتي وبناتي رحمة ودعاء.
وإلى كلّ أفراد عائلتي
إلى كلّ من علمني أو ساعدني
أىدي ثمرة عملي.

مصطفى

شكر وعرفـان
المتوحد في الجالل بكمال الجمال ..تعظيما ..وتكبيرا..
الشكر كلو هلل،
ّ
المتفرد بتصريف األمور على التفصيل واإلجمال ..تقديرا وتدبيرا ..أشكره على
نعمو العظيمة وآالءه الجسيمة ،وأحمده على كل حال وفي كل األحوال ،تبارك
وتسامى الكبير المتعال.
ثمّ أتوجو بالشكر الجزيل والعرفـان الجميل إلى األستاذ المشرف معالي
الدكتور "بن سعيد محمد" على كرمو وفضلو ،وأن شملني بعطفو وأخالقو،
ونيلت من علمو وسعة معرفتو ،وعلى مباركتو ىذا المنجز بكل الحرص والنصح
والتوجيو .والشكر موصول أيضا إلى أعضاء لجنة المناقشة ،على تجشّميم عناء قراءة
المذكرة ومناقشتيا.
أوجو شكري وامتناني إلى كل من ساعدني على إتمام
كما ال يفوتني أن ّ
ىذا العمل ،وإلى جميع أساتذة قسم اللغة العربية وآدابيا جامعة السانيا بوىران،
وأخص بالذكر منيم األساتذة الذين أشرفوا على تأطيرنا خالل السنة النظرية من
ّ
مشروع الماجيستير.
مصطفى خروبي
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كان العربفً جاهلٌتهم ٌعتمدون  المشافهةفً نقل أخبارهم ومختلف
مآثرهم ،األمر الذي كان له األثر البالغ فً جعل موضوع الرّواٌة والرّواة
العصب األساس الذي ارتكزت علٌة القراءات النقدٌةالقدٌمةوالحدٌثة على
السواء ،و فً كثٌر من اإلشكاالت التً أثٌرت حول الشعر الجاهلً بصفة
خاصة .وقدوجدتالقراءاتالحدٌثةنفسهاتبحثفًهذاالشعرالذيٌمّتد
الّخالل العصر
عمرهفًالتارٌخالعربًالسحٌق،ولمتنطلق عملٌةتدوٌنهإ 
األموي  ،بعد انتقال العرب من طور الثقافة الشفهٌة إلى طور  الكتابة
والتدوٌن ،بعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمٌة ،وتف ّشً اللّحن بٌن األعراب،
األمرالذيدفعإلىاعتمادالتدوٌنباعتبارهآلٌةلحفظأصولالدٌنوأصول
اللغةالعربٌة معا .وكان لزاماعلىالرّواةالحفاظعلىهذاالموروثمن
تالعبعوامل الدهر وعبثبعضالعابثٌن،فعمدواإلىتوثٌقهوتدوٌنهبعد
أنلبثزمناطوٌالفًصدورالرواةٌتناقلونهجٌالبعدجٌل .
وتع ّد الرواٌة الشفوٌة من اإلشكاالت التً تدارستها القراءات العربٌة
الحدٌثةوالدراساتاالستشراقٌة،حٌث ش ّكلالرواةحجراألساسلجمٌعما
أثٌرمن تشكٌك حولالشعرالجاهلً،منخالل قدرتهم علىنقلهذاال ّكم
أودٌنٌة .
ً
الهائلمنالمصادرالتراثٌةأدبٌةًكانت
لقدش ّكلالسماعأساساللرواٌةعندالعربقبلظهورالتدوٌن،وذلكما
راحت تبحث فٌه القراءة العربٌة الحدٌثة فاعتبرت الرواٌة المتصلة من
الجاهلٌة إل ى القرن الثانً الهجري رواٌة متصلة  لم ٌشبها أي تقطٌع ،فقد
اتصلت فً زمن رسول هللا  هللا علٌه وسلم وخلفائه الراشدٌن ،واستمرت
طوال القرن األول الهجري حتى تسلمها العلماء الرواة من رجال القرن
الثانً،ولمتكنثمةأٌةفجوةتفصلهمعنالعصرالجاهلًوإنماثل ّقفوهعمن
تقدمهموورثوهعمّنسبقهم،رواٌةمتصلة،وسلسلةمحكمةٌؤخذهاالخلف
عن السلف وتروٌها األجٌال جٌال بعد جٌل،ولقد كان لظهور علم الجرح
والتعدٌل(علمالرجال)،وانتقالهمنعلمالحدٌثالّنبوي الشرٌفإلىمٌدان
رواٌة الشعر دورا أساسٌا فً ضبط الّنصوص وتدقٌق األسانٌد ،والحفاظ
علىالتراثالعربًمنعواملالضٌّاع .
وقد أثارت جل القراءات العربٌة الحدٌثة ذات الطابع التارٌخً – التً
درستالشعرالجاهلً–قضٌةالرواٌةوالرواةوعالقتهابالشعرالجاهلًلما
لهامنأهمٌةفًإثباتصحّةالّنصالشعريالجاهلًونسبتهإلىشعراءهذه
أ
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الفترة من تارٌخ األمة العربٌة  ،وبالمقابل فقد عملت هذه القراءات على
محاورة بعض المشككٌن المستشرقٌن والعرب  ،بالحجة والمنهج العلمً
الرّصٌن .
كما أن القراءة األنثروبولوجٌة (اإلناسٌة)تعد من المقاربات الغربٌة
المستخدمة فً دراسة الرواٌة الشفوٌة ،باعتبارها علما ٌقوم على دراسة
المجتمعاتالبدائٌةالالكتابٌةالتًتعتمدعلىالمشافهةفًنقلتراثها.وقد
أثاررائداألنثروبولوجٌةالبنٌوٌةالفرنسً"كلودلٌفًستروس"ومنخالل
دراسته لبنٌة األساطٌر -انطالقا من العالقة القائمة بٌن الرواٌة الشفوٌة
،تتمثلفًقدرة
ّ
واألساطٌر-نقطةفًغاٌةاألهمٌةبالنسبةللرواٌةالشفوٌة
هذه األخٌرة  -أي الرواٌة الشفوٌة -على  حفظ  الموروث األدبً لألجٌال
الغابرة ،حٌث توصّل بعد تحلٌله ألسطورة أودٌب إلى تفسٌر ظاهرة تع ّدد
الرّواٌات،واعتبرهانتٌجةمنطقٌةللعملٌةالتًتعملمنخاللهااألسطورة
علىامتصاصالتّناقضالذيٌحٌاهأصحابهامعتبرا أنّ كلرواٌةتعكس
جانبا من األصل ،وإننا عند تجمٌعها تحٌلنا إلى األصل ،وبالتالً فإنّ كل
رواٌةتحملجزءًامناألسطورة،وتحٌلنافًاألخٌرإلىاألسطورةاألم .
وقصد تطبٌق المقاربة األنثروبولوجٌة  فً فرعها الثقافً القائم على
دراسة ك ّل ما ٌتعلّق باإلنسان  ،من معتقدات وأساطٌر  وطقوس على
موضوع الرواٌة الشفوٌة ،فقد وقع اختٌارنا على كتاب األصنام الٌن هشام
الكلبً،باعتبارهنموذجاللدراسةالمٌثولوجٌةالدٌنٌة،استطاع المإلّفمن
خالله  ،أن ٌصوّ ر لنا تفاصٌل الحٌاة الوثنٌة والصنمٌة للمجتمع الجاهلً،
حٌث برز فٌه دور الروّاٌة والروّ اة بشكل واضح  ،وذلك من خالل تدقٌق
األسانٌد وا ّتصالها عبراألجٌال ،األمرالذيش ّكلدلٌالًعلىفاعلٌةالرّ واٌة
والرّ واة .
 إشكالية الدراسة : ومن خالل ما سبق سنحاول معالجة موضوع الرواٌة الشفوٌة
انطالقا من كتاب األصنام الذي اتخذناه كنموذج للدراسة ،حسب المقاربة
األنثربولوجٌة (اإلناسٌة) ،فً محاولة لإلجابة على جملة من التساإالت
التالٌة :
 -1ماهًالمناهجوالمقارباتالمعتمدةفًدراسةالرواٌةالشفوٌة؟
 -2ماعالقةاإلناسةواألسطورةبالرواٌةالشفوٌة؟
 -3مادورالرواةفًالحفاظعلىالمروٌاتونقلهاإلىاألجٌال؟

ب
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 -4ماعالقةالبٌئةالعربٌةفًتقوٌةملكةالحفظلدىالرواة؟
 -5هل ٌمكن اعتبار الشعر الجاهلً دلٌل إثبات أم عامل طعن فً
الرواٌةالشفوٌة.
 -6كٌفٌمكننااعتمادالرواٌةالشفوٌةفًكتاباألصنامكدلٌلإلثبات
فعالٌتهالرواةونجاعتهمفًاإلعتمادعلىقوةالحافظةلنقلمختلف
المروٌات؟.
 أسباب اختيار الموضوع :أ -أسباب موضوعية :
ٌتعلق موضوع البحث بدراسة الرواٌة الشفوٌة حسب المقاربة
األنثروبولوجٌة ،ومحاولة إثبات نجاعة الرواٌة الشفوٌة ،وفعالٌة الرواة فً
نقل الموروث الثقافً والعلمً لألمم ،وهو موضوع تفتقر إلٌه الدراسات
األكادٌمٌةوالجامعٌة،األمرالذيشجعناعلىخوضغمارهذاالبحثعلى
الرغمممافٌهامنصعوباتوعوائق.
ب -أسباب ذاتية:
وٌتعلق األمر بكونً قد تخصصت فً الدراسات االستشراقٌة خالل
تحضٌري لشهادة الماستٌر بجامعة الجٌاللً لٌابس بلعباس  ،حٌث كانت
رسالة تخرجً موسومة بـ :األدب العربً القدٌم من منظور الدراسات
اإلستشراقٌة(الشعرالجاهلًأنموذجا) .ومنخاللهذهالدراسةاطلّعتعلى
جمٌعاألقالمالمشك ّكةفً الرّواٌةوالرّواة.وقدشجعنًذلكعلىمواصلة
البحثفًهذاالموضوعوالتوسعفٌه .
 منهج البحث:وقصد اإلجابة على اإلشكالٌة الرئٌسٌة المطروحة ،فإنّ طبٌعة
الموضوع اقتضت منً أن اّتبع منهجا وصفٌا تحلٌلٌا ،طعّمته بالمنهج
األنثروبولوجً من خالل الدراسة  الوصفٌة للمجتمع الجاهلً  ،باعتباره
مجتمعا ال كتابٌا ،شكلّت الرواٌة الشفوٌة  وسٌلة أساسٌة  اعتمدها فً نقل
تراثه .وإلى جانب المنهجٌن السابقٌن ،فقد استعنت بالمنهج التارٌخً فً
بعضمباحثهذاالموضوع .
 تبرير الخطة:وبعداطالعًعلىمجموعةمصادر ومراجع،وقصدمعالجةإشكالٌة
سمتبحثًإلىمدخلوثالثةفصول،وقدذٌّلتبحثًبخاتمة
الموضوع،ق ّ
صلإلٌهامنهذهالدراسة .
جعلتمنهاحوصلةلجمٌعالنتائجالمتو ّ
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أما المدخل فقد عمدت من خالله إلى التعرٌف ببعض مصطلحات
البحث المفتاحٌة ،كاألنثروبولوجٌا (اإلناسة) ،دور اإلناسة األنتروبولوجٌة
،فروع اإلناسة ،مفهوم الحقل اإلناسً ،اإلناسة البنٌانٌة ،عالقة اإلناسة
باألسطورة ،وغٌرها من المصطلحات والمفاهٌم  ذات الصلة بموضوع
صصتهلدراسةالمجتمعالجاهلًالذينشؤت
بحثً.وأمّاالفصلاألولفقدخ ّ
فٌهالرواٌةالشفوٌةدراسةوصفٌة(إٌثنوغرافٌةناسوتٌة)،وكوّ نتمنخالله
صورةلمختلفجوانبالحٌاةاالجتماعٌةوالثقافٌةوالدٌنٌةللمجتمعالجاهلً
الذياعتمد الرواٌةالشفوٌةوسٌلةأساسٌةفًنقلمعارفه،ومختلفجوانب
ثقافته إلى األجٌال الالحقة .وأ ّما الفصل الثانً فقد احتوى  ثالثة مباحث،
تضمّنتدراسةتارٌخٌةلتطوّ رمفهومالرواٌة الشفوٌة ،حٌثتعرضتفً
إطار التحلٌل اإلثنولوجً (الناسوتً) للموضوع ،إلى مختلف العوامل التً
مٌّزت  العرب دون غٌرهم من األمم ،بالحفظ وقوّ ة الذاكرة ،األمر الذي
جعلهمٌعتمدونالمشافهة،علىالرّ غممنكونهمقدعرفواالكتابةخاللذلك
العصر– كماٌرىبعضال ّدارسٌٌن .-كماتناولتخاللهذاالفصلقضٌة
النحل واالنتحال فً الشعر الجاهلً ،وقد نظرت إلٌها من زاوٌتٌن :زاوٌة
الدراساتالنقدٌةالعربٌةالقدٌمة،وزاوٌةالدراساتاالستشراقٌة،وماحملته
من تشكٌكفًمقدرةالروّ اةعلىنقلهذاالك ّم الهائلمنالمروٌات،ألختم
هذاالفصلبنظرٌةالنظمالشفويفًالشعرالجاهلً مبٌنادورهافًتبرٌر
أسبابوعواملتشابهالكثٌرمنالمروٌاتخاصة،الشعرالجاهلً.وجاء
الفصلالثالثواألخٌرقراءةلكتاباألصنام،حاولتمنخاللهالوقوفعند
أهمٌة الكتاب ،ومختلف محاوره الكتاب وموضوعاته ،ث ّم تبعته بدراسة
لمإلّفالكتابوروّ اته،وقدبٌّنتمنخاللهمدىحرصمإلّفالكتابعلى
توثٌق الرواٌات وحفظ األسانٌد ،وقد اقتضت منً طبٌعة المنهج
األنثربولوجً الم ّتبع ،أن أقف عند تفاصٌل الحٌاة الدٌنٌة للجاهلٌٌن كما
صوّ رها ابن هشام الكلبً ،معرًّفا بمختلف األصنام ،وأماكن العبادة ،متبنٌّا
طرٌقةالمإلّففًاإلخبار،منتؤوٌللعبادةاألصنام،ثمالتفصٌلفًمختلف
طقوسومناسكالعبادة،ووصوالإلىهدمتلكاألصنام،وبالتالًتطهٌربالد
العربمناألوثانواألصنام،والتؤسٌسلعهدجدٌدقائمعلىعقٌدةالتوحٌد
هللالواحدالقهار .
 صعوبات الدراسة :لقد اعترضتنً خالل انجازي لهذا البحث عدةصعوبات اختلفت من حٌث درجة تؤثٌرها ،ومن أه ّم هذه الصعوبات

ث

مقدمــــــــــــة
أذكرماٌلً:
صصافًالدراسات
 oصعوبةالمنهجاإلناسً،والذيٌتطلّب تخ ّ
األنثروبولوجٌة ،باإلضافة إلى كون جمٌع المراجع المتعلقة
باإلناسةهًكتبمترجمة،بمافًذلك كتاباإلناسةالبنٌوٌة
بجزئٌهاألولوالثانً لرائداألنثروبولوجٌاالبنٌوٌة ":كلودلٌفً
ستروس"،والذيٌمتازأسلوبهبصعوبةالطرحوالذياعتمدت
علٌه بشكل رئٌسً ،،مما ش ّكل  لً عائقا فً فهم الّنصوص
المترجمة  ،األمر الذي جعلنً أستغرق الوقت األكبر من م ّدة
انجازالبحثفًدراسةهذاالموضوع(الحقلاإلناسً).
ح الدراساتالمتعلقة
 oكماأعاقعملًعامل آخرتمثلفًش ّ
بكتاب األصنام ،عدا بعض الشدرات التً استقٌتها من هنا
وهناك .ولس ّد هذا العجز  ،فقد لجؤت  إلى تحمٌل الكثٌر من
المراجعوالمصادر ،تحمٌال إلكترونٌافًصٌغة(،)pdfومن
أه ّم الكتبالمحمّلة ،كتاباألصنامالذي أعٌانًكثرةالبحث
عنهفًمختلفالمكتبات،فلجؤتتحمٌلهفًصٌغة(.)pdf
ومنمصادرومراجعالبحثالتًاعتمدتعلٌهابشكلأساسًفًهذا
الموضوع،أذكرماٌلً :
 اإلناسةالبنٌوٌةلكلودلٌفًستروس. كتاباألصنامالبنالكلبً. مصادرالشعرالعربًوقٌمتهاالتارٌخٌةلناصرالدٌناألسد. المفصّلفًتارٌخالعربقبلاإلسالملجوادعلً.
ج

مقدمــــــــــــة
 طبقاتالشعراءالبنسالمالجمحً. تارٌخآدابالعربلمصطفىصادقالرافعً. بالغة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم للإي حمزةعباس.
الدراسات السابقة :حسب إطالعنا ،فؤننا لم نجد بحوثا أكادٌمٌة قد تناولت
موضوع الرواٌة الشفوٌة ودرسته دراسة أنثربولوجٌة (إناسٌة) من خالل
كتاباألصنام،ماعدالإيحمزةعباسالذيخصّصفصالمنكتابهالسابق
الذكرلدراسةالكتاب  مر ّكزاعلىإبراز فاعلٌةاإلخبارفًالسردالعربً
القدٌم.أمّافًالجامعاتالجزائرٌة،ففًحدودعلمً،فإ ّنهالتوجددراسات
سابقةفًهذاالموضوع،وإنوجدتدراساتأنثربولوجٌة،فإ ّنهالمتتناول
موضوعالرواٌةالشفوٌة،والموضوعاألصنام.
وفً الختام  أتمنى أن تكون هذه الدراسة  نقطة انطالق لبحوث
مستقبلٌة فً هذا الموضوع ،تثري الساحة الجامعٌة ،وتخدم البحث العلمً
بماٌعودعلٌناوعلىوأمتنابالّنفعوالخٌرالعمٌم،فإنأصبتفمنهللاوحده،
وإنأخطؤتفمننفسًومنالشٌطان.
وهللاتعالىنسؤلالتوفٌقفًالعملوالعصمةمنالزلل« :ا ِِن الح ُْك ُم
لال ُمتوكلُون»........
توعلٌْ ِهفْلٌتو َك ِ
هللعلٌْ ِهتو َكْل ُ
ال ّ َِ
إِ َ



ح
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المبحث األول:مفهوم األنثربولوجيا (اإلناسة).
.1
.2
.3
.4
.5

األنثروبولوجيا في المقاربة المعجمية.
التعريف االصطالحي .
أسباب اهتمام اإلناسة بالمجتمعات الشفوية
مفهوم الحقل اإلناسي.
اإلناسة البنانية لدى كلود ليفي ستروس.

المبحث الثاني :فروع األنثروبولوجيا (اإلناسة).
 .1األنثروبولوجيا االجتماعية.
 .2األنثروبولوجيا الثقافية (اإلثنوغرافيا -اإلثنولوجيا-األركيولوجيا-علم
اللغويات).

المبحث الثالث :عالقة األسطورة باإلناسة.
 .1األسطورة في المقاربة المعجمية.
 .2األسطورة في القرآن الكريم.
 .3األسطورة في الدراسات العربية .
 .4األسطورة في الدراسات الغربية .
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ٌعد التقعٌد للمصطلح و التأسٌس للمفهوم فً أي بحث علمً ضرورة
ملحّ ة ،وهدفا رئٌسا ٌَعْ ُمد إلٌه الباحث فً رصد المعالم التً تب ٌّن ماهٌة ما
ٌشتؽل علٌه  ،وٌصبح هاجسه المعرفً الذي تقتضٌه منهجٌة البحث ،باعتباره
المح ّدد الرئٌسً لألطر التً ٌستند علٌها البحث ،والضابط لمساره ،والدافع
بعجلته نحو ما ٌرومه .وألنه وبدون هذه الخطوة المبدئٌة لن ٌصل البحث
إلى مبتؽاه ولن ٌصل إلى ح ّل إشكالٌته المطروحة ،لذلك فقد ارتأٌنا قبل
الولوج إلى عمق الموضوع أن نجعل صدارة هذا البحث مدخال  ،عمدنا من
خالله إلى التعرٌؾ ببعض مصطلحات البحث المفتاحٌة ،كاألنثروبولوجٌا
(اإلناسة) ،دور اإلناسة األنتروبولوجٌة ،فروع اإلناسة ،مفهوم الحقل
اإلناسً ،اإلناسة البنٌانٌة ،عالقة اإلناسة باألسطورة ،وؼٌرها من
المصطلحات والمفاهٌم ذات الصلة بموضوع بحثناـ
وبما أن المناهج تعد أحد الوسائل التً ال ٌمكن االستؽناء عنها فً أي
بحث علمً ،فإن المنهج هو أول ما ٌفكر فٌه الباحث ،إذ ال ٌمكنه خوض
ؼمار البحث دون التسلّح بأحد المناهج المناسبة لموضوعه من أجل الوصول
إلى النتائج المتوخاة من بحثه .والمنهج هو « :الطرٌق المؤدي إلى الكشؾ
عن الحقٌقة فً العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التً تهٌمن على
العقل ،وتح ّدد عملٌاته حتى ٌصل إلى نتٌجة معلومة ».1
والنتٌجة المعلومة لٌست بالضرورة حقٌقة ثابتة ٌتوصل إلٌها الباحث،
وإ ّنما قد تكون فكرة أو جملة من األفكار ٌتم التوصل إلٌها ،استنادا إلى آلٌات
ومعطٌات علمٌة تجعل العقل ٌتقبلها.
وبما أن بحثنا ٌدرس الحقل األناسً فً الرواٌة الشفوٌة فقد وقع
اختٌارنا على كتاب" األصنام" البن الكلبً ،لٌكون أنموذجا للدراسة.
وٌعد الكتاب ذخٌرة ثمٌنة من ذخائر األدب العربً « ،وصل إلٌنا
بالسند المتصل عن ابن الكلبً نفسه على ٌد سلسلة من جهابذة العلماء تبتدئ
فً سنة () 402للهجرة وتستمر إلى ما وراء ( )244هجرٌة » 2ـ
وكتاب األصنام هو أول كتاب أ ُلّؾ فً موضوع األصنام فً اإلسالم،
جمع فٌه ابن الكلبً ما بقً من أشعار الجاهلٌة فً األصنام ،وما قٌل فٌها،
كما قٌَّد فٌه الكثٌر من الشوارد و األوابد واألحداث التارٌخٌة المهمة ،وهذا
 - 1آمنة بلعلى :أسئلة المنهجٌة العلمٌة فً اللؽة واألدب ،دار األمل للطباعة والنشر والتوزٌع،تٌزي وزو،
الجزائر؛)د.ط(؛4004؛ص .42:
 -2أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبً ،كتاب األصنام  ،تحقٌق أحمد زكً باشا  ،دار الكتب المصرٌة ،القاهرة ؛
ط4؛2444م ،تصدٌر المحقق؛ ص.42:
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طبعا بعدما انحسمت مادة الخوؾ من الرجوع إلى الشرك،وتر ّسخت قدم
اإلسالم،وتوطدت أركانه،وثبت بنٌانه .1
وقد بحثنا فً مناهج الدراسة الحدٌثة ،فوجدتا المنهج األنثربولوجً
(اإلناسً) األنسب لدراسة الرواٌة الشفوٌة باعتباره علما ٌهتم بدراسة اإلنسان
من جمٌع النواحً وٌجعل من المجتمعات البدائٌة الشفوٌة الالكتابٌة موضوعا
للدراسة ،انطالقا من الفكرة القائلة بأن ّالثقافة ال تتجزأ إذ أن األصل فٌها
واحد  ،فال وجود الختالؾ أساسً إذن بٌن عقلٌة البدائً وعقلٌة
المتحضر 2ـ

المبحث األول :مفهوم األنثربولوجٌا (اإلناسة).

لقد ش ّكل اإلنسان منذ القدٌم وعلى مرّ األزمنة والعصور وإلى وقتنا
كثٌر من العلوم الطبٌعٌة واإلنسانٌة على
تأمل ودراس ٍة لدى
الحاضر موضوع
ٍ
ٍ
حد سواء،حٌث الحظ اإلنسان مند القدٌم الفروق القائمة بٌن شعوب الجنس
البشري ،فراح ٌبحث عن إجابات وتفسٌرات للكثٌر من التساؤالت التً
ش ّدت انتباهه ،األمر الذي جعله ٌهتم بمعرفة الطبٌعة اإلنسانٌة بما تحتوٌه
من اختالفات فً لون البشرة،وفً العادات والتقالٌد ،وفً المعتقدات
والفنون ،وؼٌرها من مظاهر الحٌاة ،ومن رحم هذه التساؤالت ،تطوَّ رت
الدراسات خالل العصور لٌتمخض عنها فرع جدٌد من فروع المعرفة،
موضوعه اإلنسان ،وقد اصطلح على تسمٌته بعلم " األنثروبولوجٌا " أو علم
"اإلناسة " أٌضا.3
وٌُجمع الباحثون فً علم " األنثروبولوجٌا " على أنَّ هذا
العلم حدٌث العهد  ،4إذا ما قٌس بعلوم أخرى كالفلسفة والطب والفلك وعلم
االجتماع  ...وؼٌرها ،ؼٌر أن ّالحقٌقة التً أتبثها تارٌخ الدراسات فً مجال
العلوم اإلنسانٌة ،تفضً إلى أنّ البحث فً شؤون اإلنسان والمجتمعات
اإلنسانٌة قدٌم قدم اإلنسان ،فلقد درج العدٌد من العلماء والفالسفة على مرّ
العصور ،وعبر التارٌخ اإلنسانً إلى وضع نظرٌات عن طبٌعة المجتمعات
ٌ -1نظر :المصدر السابق ،تصدٌر المحقق؛ ص.42-44 :
ٌ -2نظر :موقع أنثروبوس اإللكترونً (.)www.aranthropos.com
 ٌنظر :عٌسى الشمَّاس  ،مدخل إلى علم اإلنسان (األنثروبولوجٌا)،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق؛(3د.ط)؛4002؛ ص.3:
 -4أنظر :حسٌن فهٌم،قصة األنثروبولوجٌا،عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة
والفنون واآلداب؛ الكوٌت؛ فبراٌر2431م؛ ص.22:
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البشرٌة  ،وما ٌدخل فً نسٌجها من دٌن أو ساللة ،ومن ث َّم تقسٌمها إلى
طبقات بحسب عاداتها ومعتقداتها ولؽاتها ومختلؾ مصالحها،وإلى هذا
المعنى ٌشٌر حسٌن فهٌم بقوله «:ورؼم حداثة األنثروبولوجٌا ،التً لم
تتبلَّور كدراسة متخصصّة ،وعلم مستقل عن الفلسفة االجتماعٌة ،إالَّ فً
أواخر القرن التاسع عشر ،فإن وصؾ ثقافات الشعوب والحضارات
اإلنسانٌة ،وعقد المقارنات بٌنها قد جذبا كثٌرا من المفكرٌن والكتاب منذ قدٌم
الزمان ».1
وقد كان للرحاالت اإلكتشافٌة والتجارٌة ،و الحروب أٌضا ،دور هام
فً حدوث االتصاالت المختلفة بٌن الشعوب والمجتمعات البشرٌة ،حٌث
قرَّ بت فٌما بٌنها وأتاحت لكل واحد منهما معرفة اآلخر ،ال سٌَّما ما تعلق
باللؽة والتقالٌد والقٌم .وبناءًا على ما تقدم نستنتج أ ّنه ٌستحٌل علٌنا تحدٌد
تارٌخ معٌّن لبداٌة علم األنثروبولوجٌا ،وبالتالً فإ ّنه لمن الصعوبة بمكان
التأسٌس لتارٌخ مح ّدد لبداٌة هذا العلم.
 -1األنثروبولوجٌا فً المقاربة المعجمٌة:
ٌجمع الباحثون 2فً مٌدان األنثروبولوجٌا إلى أن أصل الكلمة ٌونانً
مكوَّ ن من مقطعٌن  ،فأ ّما المقطع األول فهو أنثروبوس ""Anthropos
وتعنً بالعربٌة اإلنسان ،وأمَّا المقطع الثانً فهو كلمة لوجوس " "Logosأو
لوجٌا " "Logiaوتعنً علم أو دراسة ،وعلى هذا األساس تصبح الترجمة
الحرفٌة لكلمة أنثروبولوجٌا :علم اإلنسان ،أو علم دراسة اإلنسان.3
وبما أن األنثروبولوجٌا كلمة ذات أصول ٌونانٌة ،فإننا ال نكاد نجد لها
وجودا فً المعاجم العربٌة ،لكننا إذا بحثنا عن المدلول اللؽوي للكلمة فً
المعاجم الوسٌطة وجدناه فً اللؽة الفرنسٌة " "Anthropologieوٌقابله فً
اللؽة اإلنجلٌزٌة " "Anthropologyأي  «:علم اإلنسان ٌ :بحث فً طبٌعة
اإلنسان وعاداته ومعتقداته » 4والمعنى نفسه نجده فً المعاجم الفرنسٌة التً
جاء تعرٌفها لكلمة األنثروبولوجٌا على النحو التالً :
 - 1المرجع السابق ؛ ص.22:
 - 2أنظر على سبٌل المثال  ،هالة منصور  ،محاضرات فً علم األنثروبولوجٌا  ،المكتبة الجامعٌة اإلسكندرٌة ؛ (د.ط)؛
4004م؛ ص ،2:وأنظر أٌضا  :مصطفى تٌلوٌن  ،مدخل عام فً األنثروبولوجٌا ،دار الفرابً؛ بٌروت ؛ ط2؛ 4022م؛
ص.2:
 - 3هالة منصور ،محاضرات فً علم األنثروبولوجٌا؛ ص.02 :
 -4جروان السابق  ،معجم اللؽات الوسٌط  ،انجلٌزي –فرنسً-عربً،دار السابق للنشر ،بٌروت  ،لبنان؛ ط2؛ 2434م؛
ص.42 :
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« Anthropologie : Anthropologie sociale et culturelle,
étude des croyances et des institutions ; désaccoutumes
et des traditions des différents sociétés humaines »1.
وٌفهم ممَّا سبق بأن األنثروبولوجٌا(اإلناسة)بفرعٌها االجتماعً والثقافً،
علم ٌهتم بدراسة طبٌعة اإلنسان من حٌث أصوله ومعتقداته ومختلؾ عاداته
وتقالٌده وقٌمه ،باإلضافة إلى خبراته وممارساته وتراثه الحضاري .
وبالرجوع إلى التعرٌؾ اللؽوي ،فإننا نجد بأن الكلمة قد بقٌت كما هً
فً لؽتها األصلٌة ،حٌث ٌرى الكثٌر من علماء األنثروبولوجٌا العرب  ،بأن
ترجمة هذا العلم إلى اللؽة العربٌة قد أثبتت عدم جدواها ألنها ؼٌر علمٌة،
فعلم دراسة اإلنسان ال ٌقتصر على األنثروبولوجٌا ،وإنما ٌتعداه إلى علوم
أخرى كثٌرة تشترك جمٌعها فً دراسة اإلنسان ،كالتارٌخ ،وعلم االجتماع ،
وعلم النفس  ،والبٌولوجٌا . 2
 -2التعرٌف االصطالحً:
تعرَّ ؾ األنثروبولوجٌا بأنها «علم اإلناسة :أي علم الناس الذي ٌدرس
اإلنسان كمخلوقٌ ،نتمً إلى العالم الحٌوانً من جهة ،و من جهة
أخرى أنه الوحٌد من بٌن األنواع الحٌوانٌة كلّها ،الذي
ٌصنع الثقافة وٌبدعها ،والمخلوق الذي ٌتمٌز عنها جمٌعا ».3
4
ستروس
كلود لٌفً
الفرنسً
وٌعرؾ األنثروبولوجً
األنثروبولوجٌا (اإلناسة) مبٌّنا أهدافها فٌقول «:ترمً اإلناسة إلى اإلحاطة
بمعرفة اإلنسان معرفة إجمالٌة تشتمل على موضوعها بكل اتساعه التارٌخً
والجؽرافً ،وتتطلع إلى تكوٌن معرفة قابلة للتطبٌق على التطور البشري
بأسره ،ولنقل منذ األنسٌٌّن األوائل حتى األعراق الحدٌثة ،وتسعى إلى
-1

Un groupe d’éditeurs, le petit Larousse dictionnaire encyclopédique ,Larousse ,paris
,France,1995,p :73.

 -2أنظر:محمد الجوهري وآخرٌن ،األنثروبولوجٌا االجتماعٌة ،قضاٌا الموضوع و المنهج،دار المعرفة الجامعٌة،
اإلسكندرٌة ،مصر ؛(د.ط)؛ 4002؛ص.4:
 -3عٌسى الشمَّاس  ،مدخل إلى علم اإلنسان (األنثروبولوجٌا)؛ ص.3:
 -4كلود لٌفً ستروس (4004-2403( )Claude Lévi-Straussم) فٌلسوؾ وأنثروبولوجً فرنسً ،تأثر بعالم اللسانٌات
الروسً جاكبسون ،اتجه إلى دراسة مجموعة ،من العلوم هً :الجٌولوجٌا و الماركسٌة و نظرٌة التحلٌل النفسً عند
فروٌد  ،حٌث استحوذت هذه العلوم على سائر اهتمامه.طوّ ر البنٌوٌة فً األنثروبولوجٌا من خالل الكثٌر من أعماله ،
حٌث طبّق هذا المنهج بنجاح من خالل دراسة األساطٌر فً المراحل التالٌة .2442-2434-2422-2412:ومن أشهر
مؤلفاته  :اإلناسة البنٌانٌة  ،العرق والتارٌخ ،مدارات حزٌنة ،مقاالت فً اإلناسة ،األسطورة والمعنى .أنظر  :محمد مجدي
الجزٌري ،البنٌوٌة و العولمة فً فكر كلود لٌفً ستراوس،دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزٌع،طنطا ،مصر؛ط2؛
2444م؛ ص.24-04:
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استخالص نتائج إٌجابٌة أو سلبٌة صالحة للتعمٌم على كل المجتمعات البشرٌة
».1وٌتبٌن من التعرٌؾ السابق بأنّ اإلناسة علم ٌسعى إلى دراسة اإلنسان
ومعرفته معرفة شاملة ،تم ّكنه من الوصول إلى تفسٌرات واستنتاجات قابلة
للتطبٌق والتعمٌم على ك ّل المجتمعات البشرٌة قدٌما أو حدٌثا على حد
سواء.
كما تعرؾ األنثروبولوجٌا (اإلناسة) بصورة مختصرة وشاملة بأنها « :
علم دراسة اإلنسان طبٌعٌا ،واجتماعٌا ،وحضارٌا »،2أي أنها ال تدرس
اإلنسان بمعزل عن ؼٌره من أبناء جنسه،وإنما تدرسه بوصفه كائنا اجتماعٌا
ٌعٌش فً مجتمع له ممٌزاته وخصوصٌاته.
وتأسٌسا على ما تقدم فإن األنثروبولوجٌا علم ٌدرس اإلنسان  ،فً
محاولة لتبٌان أوجه االختالؾ بٌنه وبٌن الكائنات الحٌة األخرى من جهة،
وأوجه الشبه بٌنه وبٌن أخٌه اإلنسان من جهة أخرى ،عن طرٌق القٌام
بوصؾ للثقافات وأسلوب حٌاة المجتمعات.

 -3أسباب اهتمام اإلناسة بالمجتمعات الشفوٌة:

وقد انصبت اهتمامات األنثربولوجٌا (اإلناسة) على دراسة المجتمعات
البدائٌة أي المجتمعات الصؽٌرة والمعزولة التً توصؾ بأنها مجتمعات
شفوٌة ال تعرؾ الكتابة انطالقا من العوامل التالٌة:3
أ) -إنَّ دراسة األنثروبولوجٌٌن للمجتمعات البدائٌة أو البربرٌة التً
ؼٌر األوروبٌة  -جاءت على شكل بعثاتال تعرؾ الكتابة
استكشافٌة لهذه المجتمعات – خصوصا العالم اإلسالمً– الؽاٌة منها خدمة
األطماع االستعمارٌة ، 4كون هذه المنطقة مهدا للدٌانات السماوٌة ،
وأراضٌها تتوفر على الثروات والخٌرات .
 -1كلود لٌفً ستروس ،اإلناسة البنٌانٌة  ،ترجمة حسن قبٌسً  ،المركز الثقافً العربً ،بٌروت ،لبنان؛ ط2؛ 2444؛
ج2؛ص.221 :
 -2أنظر  :محمد الجوهري وآخرٌن ،األنثروبولوجٌا االجتماعٌة ؛ ص.4
 -3أنظر :علً المكاوي  ،األنثروبولوجٌا االجتماعٌة  ،مكتبة نهضة الشرق  ،جامعة القاهرة ؛ ( د.ط) ؛ 2440م؛
ص.40-21:
 -4ارتبطت فترة أواخر القرن الثامن عشر المٌالدي تارٌخٌا بنشاط حركة االستعمار األوروبً ،بعد قٌام الثورة
الصناعٌة فً أوربا ،حٌث بدأت الدول األوروبٌة تنظر إلى البالد اإلسالمٌة نظرة ملؤها الطمع والحرص ،ولما كانت
عملٌة احتالل البالد اإلسالمٌة تتطلّب دراسة عمٌقة لتارٌخ المسلمٌن،وإطالعا واسعا على مٌولهم السٌاسٌة  ،ومعرفة
بطبٌعة عقلٌتهم وأفكارهم الدٌنٌة ،فقد لعبت الدراسات األنثروبولوجٌة االستشراقٌة دورا بارزا فً خدمة األهداؾ
االستعمارٌة األوروبٌة للعالم العربً واإلسالمً .أنظر :مقالة خلٌق أحمد ال ّنظامً ،اإلسالم والمستشرقون ،عالم المعرفة
للطبع والنشر ،جدّة؛ ط2؛  ،2434ص.222-202 :
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ب) -لقد لعب العامل اإلٌدٌولوجً دورا بارزا فً تركٌز
األنتروبولوجٌٌن األوائل على دراسة المجتمعات البدائٌة صؽٌرة الحجم،
حٌث سعى بعضهم إلى وضع مقٌاس لتطور المجتمعات ،تحتل المجتمعات
األوروبٌة فٌه القمة ( 011درجة مثال) ،وتشؽل المجتمعات البدائٌة نقطة
البداٌة فٌه (صفر درجة)،وبٌن هذٌن القطبٌن (من الصفر إلى المائة) ٌمكن
معرفة مستوى أيٍ من المجتمعات البشرٌة على مقٌاس التطوّ ر.
ج)ٌ -سعى األنتروبولوجٌون من خالل تركٌزهم على دراسة
المجتمعات البدائٌة الالكتابٌة المنعزلة أو األقل تقدما إلى البحث عن األصول
األولى للنظم والثقافات باعتبارها الطرٌق إلى فهم كٌفٌة تطوّ رها وطبٌعة
السلوك اإلنسانً فٌها ،وٌرى األنتروبولوجٌون أن المراحل التً ٌمر بها أي
نظام من األنظمة االجتماعٌة هً المراحل نفسها التً ٌمر بها أي مجتمع
آخر ،وبما أن المجتمعات البدائٌة تمثل البداٌة البسٌطة للمجتمعات المركبة،
وبالتالً فإن دراسة هذه ال ُنظم االجتماعٌة البسٌطة تمكنهم من فهم كٌفٌة نشوء
التركٌبات االجتماعٌة والسٌاسٌة المعقدة  ،ومن ث َّم كٌؾ تطورت.
د)ٌ -ذهب الكثٌر من األنثروبولوجٌٌن إلى التأكٌد على وجود
 على الرؼم من انتمائهم جمٌعا إلى نوع واحد -اختالفات بٌن البشر
فً الشكل الفٌزٌقً إلى حد ٌفوق االختالفات الموجودة بٌن معظم األنواع
الحٌوانٌة األخرى ،األمر الذي ٌفسر وجود قدر هائل من التنوع الثقافً
واللؽوي الذي ٌرجع إلى االختالؾ فً البٌئة والطبٌعة ،وإلى طبٌعة االتصال
مع الجماعات األخرى ،وإلى الحوادث التارٌخٌة المعٌنة الخاصة ببعض
الجماعات البشرٌة السٌما الجماعات البدائٌة الالكتابٌة.1فاألنثروبولوجٌا إذن
تحاول فً أحد فروعها ،الكشؾ عن أصول التؽٌٌرات واالختالفات القائمة
بٌن البشر ،ومحاولة تحدٌد أسباب هذا التؽٌر وعملٌاته بدقة علمٌة ،وذلك
بالرجوع إلى التراث اإلنسانً وربطه بالحاضر من خالل القٌام بعقد مقارنات
تفضً إلى تحدٌد عناصر التؽٌٌر المختلفة . 2
وإذا كانت األنثروبولوجٌا قد كرّ ست جهودها منذ نشأتها لدراسة
الشعوب البدائٌة ،فإن ذلك ٌعنً بالنسبة لهذا العلم أن دراسة اإلنسان البدائً
قد تكون سبٌال إلى دراسة اإلنسان عامة ،وأن معرفة الؽابر قد تفضً إلى
معرفة الحاضر بالتالً فهم أوضاع المجتمع اإلنسانً المعاصر.
ٌ -1نظر  :محمد الجوهري وآخرٌن ،األنثروبولوجٌا االجتماعٌة ؛ ص.3-2:
 -2أنظر :عٌسى الشمَّاس ،مدخل إلى علم اإلنسان (األنثروبولوجٌا)؛ ص.20:
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ومن هذا المنطلق عملت األنثروبولوجٌا على خلق قدر من التكامل بٌن
العلوم اإلنسانٌة المختلفة التً تدرس ثقافة اإلنسان ومعتقداته وتقالٌده ومختلؾ
أعرافه.

 -4مفهوم الحقل اإلناسً:

ٌع ُّد أمٌل دوركاٌم 1أول من أدخل على العلوم اإلنسانٌة شرطا
تخصصٌا ،كان من شأنه أن ٌتٌح تجدٌدا استفادت منه معظم العلوم اإلنسانٌة
2
السٌما اللّسانٌة منها فً مستهل القرن العشرٌن ،ثم جاء تلمٌذه مارسل موس
 ،وكان أول من أدخل كلمتً إناسة مجتمعٌة فً المصطلحات الفرنسٌة.
إنّ مهمة اإلناسة المجتمعٌة مختلفة تماما عن الدراسات التارٌخٌة ،إ ّنها
تحلّل السلوك المجتمعً ،تبعا ألشكاله المؤسساتٌة كالعائلة ،وسساتٌم القربى،
والتنظٌم السٌاسً ،وصٌػ التدابٌر القانونٌة ،والعبادات الدٌنٌة فضال عن
العادات القائمة بٌن مختلؾ هذه المؤسسات ،وإلى هذا المعنى ٌشٌر لٌفً
ستروس بقولهٌ «:بدو لً أ ّنه لم ٌكن ثمة أقرب إلى التعرٌؾ بها – رؼم أنّ
هذا التعرٌؾ كان أدنى إلى التلمٌح منه إلى التصرٌح – من فردٌنان دي
سوسور 3عندما ق ّدم األلسنٌات بوصفها جزءا من علم لم ٌولد بعد ،وخصّ هذا
العلم باسم السٌمٌاء ،ث ّم جعل له موضوعا دراسة حٌاة الدوالٌل داخل الحٌاة
المجتمعٌة .ألم ٌكن هو بالذات ،على ك ّل حال.قد استبق انتماءنا لهذا العلم
عندما قارن فً تلك المناسبة بٌن الكالم والكتابة وأبجدٌة الص ّم البكم
 -1إمٌل دوركاٌم ( :)2422 - 2343مِؤسس المدرسة الفرنسٌة لعلم االجتماع ،وكانت أول مسألة اجتماعٌة عالجها هً
مسألة تقسٌم العمل االجتماعً ،فألّؾ فٌها رسالة قدمها إلى جامعة السربون سنة  2342ونال بها درجة الدكتوراه .ومن
أشهر مؤلفاته كتاب "قواعد المنهج فً علم االجتماع" ،وهو الكتاب الذي رفعه إلى مصاؾ كبار األساتذة .وقد شؽل
منصب أستاذ علم االجتماع بجامعة السربون سنة  .2404انظر :إمٌل دوركاٌم ،قواعد المنهج فً علم االجتماع ،ترجمة
محمود قاسم ،دار المعرفة الجامعٌة ،مقدمة المترجم ،اإلسكندرٌة ،مصر؛ ( د.ط) ؛ 2433؛ ص.2-2 :
 -2مارسل موس :انثروبولوجً فرنسً ولد فً إبٌنال من إقلٌم اللورٌن بفرنسا عام  2324من أسرة ٌهودٌة .درس الفلسفة
مع خاله دوركاٌم بجامعة بوردو  ،وتتجلى إسهاماته النظرٌة فً قٌامه بوضع علم االجتماع الدوركاٌمً موضع التطبٌق،
من خالل دراسته لموضوعات السحر والمورفولوجٌا االجتماعٌة ،وبالتالً استطاع أن ٌطوّ ر أطروحات دوركاٌم فً
سوسٌولوجٌا الدٌن والمعرفة .انظر :عبد هللا عبد الرحمن ٌتٌم ،المدرسة األنثروبولوجٌة الفرنسٌة .مارسٌل موس نموذجا،
مجلة الثقافة الشعبٌة ،وزارة الثقافة واإلعالم ،البحرٌن؛ العدد1؛ 4022؛ ص. 24:
 -3فردٌنان دو سوسور ( ،)2422-2342ولد فً جنٌؾ من أسرة مشهورة بالعلم واألدب ،عمل مدرسا فً مدرسة
الدراسات العلٌا فً بارٌس من  ،2342-2332ثم أستاذا للؽات الهندٌة األوروبٌة والسنسكرٌتٌة  .وأصبح أستاذا لعلم اللؽة
العام سنة 2402م فً جنٌؾ ،وبقً فً هذا المنصب حتى وفاته عام .2422ال تعتمد منزلته على النشر بل على المدرسة
اللؽوٌة التً أسسها .و أشهر وأهم كتاب ٌحمل اسمه هو كتاب "علم اللؽة العام" وهو مجموعة من المحاضرات جمعها
اثنان من طالبه هما :شارل بالً ،وإلبرت سٌكاهً .وٌع ّد دو سوسٌر مشٌّد علم اللؽة الحدٌث ،وإن كان أكثر ما ٌرد
ذكره فً تأكٌده على دراسة علم اللؽة دراسة سنكرونٌة (تزامنٌة) ،فً تمٌٌزه بٌن اللؽة) ، (Langueوالكالم
) . (Paroleوقد أصبحت مدرسته تعرؾ فٌما بعد بالمدرسة التركٌبٌة أو البنٌوٌة.أنظر :فردٌنان دو سوسٌر ،علم اللؽة
العام ،ترجمة ٌوئٌل ٌوسؾ عزٌز ،دار أفاق عربٌة ،بؽداد ،العراق؛ ط2؛ 2434م؛ مقدمة المترجم ،ص.2-2 :
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والطقوس الرمزٌة وأشكال المجاملة والشارات العسكرٌة ،إلخ...؟ والحق أ ّنه
لٌس هناك من ٌنكر أنّ حقل اإلناسة ٌشتمل على بعض سساتٌم الدوالٌل هذه
باإلضافة إلى كثٌر ؼٌرها كالكالم األسطوري والدوالٌل الشفهٌة واإلشارٌة
التً ٌتكوّ ن منها طقس من الطقوس ،وقواعد الزواج وسساتٌم القرابة وقوانٌن
األعراؾ وبعض صٌػ التبادالت االقتصادٌة » .1فمن الواضح إذن بأنّ لٌفً
ستروس ٌستم ّد أصول إناسته المجتمعٌة من بنٌوٌة دو سوسٌر مطبقا منهجه
البنٌوي على مختلؾ الظواهر التً ٌدرسها والمشكلّة للحقل اإلناسً،
كالطقوس الرمزٌة،والكالم األسطوري ،والدوالٌل الشفهٌة واإلشارٌة التً
ٌتكوّ ن منها طقس من الطقوس ،وقواعد الزواج ،وسساتٌم القرابة وقوانٌن
األعراؾ ،وبعض صٌػ التبادالت االقتصادٌة ،باإلضافة إلى القٌّم ومختلؾ
العادات والمعتقدات،و إلى ؼٌرها من جوانب الحٌاة اإلنسانٌة ،وبالتالً فإنّ
الرواٌة الشفوٌة -موضوع دراستنا -تع ّد أحد الظواهر المشكلة للحقل اإلناسً.
 -5اإلناسة البنٌانٌة لدى كلود لٌفً ستروس:إنّ التحول الكبٌر الذي
شهدته األنثروبولوجٌا على صعٌد موضوعاتها ومناهجها،كان له
تأثٌره الكبٌر على حقول معرفٌة مختلفة ،حٌث م ّكن التحول الذي
أحدثه لٌفً ستروس فً منهج هذا العلم من إخضاع الدراسة
األنثروبولوجٌة إلى قواعد المنهج البنٌوي .2وقد نادى لٌفً
ستروس بضرورة التزاوج بٌن علمً اللؽوٌات و األنثروبولوجٌا،
متأثرا فً ذلك كلّه بعالمً اللسانٌات الشهٌرٌن "جاكبسون"،3
"ودي سوسٌر" ،حٌث نجده ٌعقد فً أكثر كتبه النظرٌة التماثل
الموجود بٌن الظاهرة التً تدرسها اللسانٌات ،السٌما الفونولوجٌا،4
 -1كلود لٌفً ستروس،اإلناسة البنٌانٌة ،ج 4؛ ص.20 :
 -2البنٌوٌة :اتجاه عام للبحث فً العدٌد العلوم اإلنسانٌة ٌهدؾ إلى تفسٌر الظاهرة اإلنسانٌة بردها إلى كل منتظم
( ، )Ensemble organiseحٌث تستند إلى خطوتٌن أساسٌتٌن هما :التفكٌك والتركٌب ،أنظر على سبٌل المثال :عبد
الوّ هاب حقو ،البنٌوٌة فً األنثروبولوجٌا ،،دار المعرفة  ،القاهرة ؛ (د.ط)؛ 2434م؛ ص.24-22:
 -3رومان جاكبسون (،)2434-2341عالم لؽوي ،وناقد أدبً روسً األصل ،ولد بموسكو ودرس بمعهد اللؽات
الشرقٌة ،وقد اهت ّم منذ صؽره بدراسة اللؽة من خالل اللهجات الروسٌة ومظاهر الفن الشعبً .أسّس سنة  2424ــــــ
أي بعد وفاة دو سوسٌر بعامٌن ـــــــ  ،رفقة ستة من زمالئه ،ما سمً بعد ذلك بنادي اللّسان بموسكو ،وقد كان اهتمام
النادي منصبا حول تعقب خصائص الظاهرة اللّؽوٌة من خالل تجلٌاتها عبر أشكال الفن اللفظً منه والفلكلوري.ؼادر
روسٌا إلى تشكوسلوفاكٌا (سابقا) ،وفً سنة  2440أسّس النادي اللّسانً ببراغ مع مجموعة من اللؽوٌٌن والنقاد .ؼادر
براغ مع االحتالل النازي ،وقد كانت وجهته هذه المرة أوربا ،حٌث درّس فً جامعات كوبنهاؼن وأسلو ،وقد كانت
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة آخر محطة فً حٌاته ،حٌث كانت وفاته بمدٌنة بوسطن .انظر :عبد السالم المسدي ،مباحث
تأسٌسٌة فً اللّسانٌات ،مؤسسات عبد الكرٌم بن عبد هللا للنشر والتوزٌع ،تونس( ،د.ط)2442 ،م ،ص.404 :
 -4الفونولوجٌا ( :)Phonologyهو الفرع األساسً الثانً من علم األصوات بعد علم الفونتٌك ( ،)phoneticsوهو علم
ٌبحث فً األصوات اإلنسانٌة من حٌث وظائفها فً اللؽة داخل البنٌة ،أي من حٌث عالقة الصوت باألصوات األخرى
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وبٌن الظاهرة التً ٌدرسها األنثروبولوجً والمتمثلة فً مختلؾ
ال ّنظم التً تحكم حٌاة البدائٌٌن ،وأولها األسطورة .
وٌظهر الجانب البنٌوي فً نظرٌتة من خالل ما الحظه من بنٌات
وقواعد تحكم التجمعات البدائٌة ،وتفرض على كل عنصر من أفرادها
المش ّكل لهذه البنٌة بأن ال ٌخرج عن هذا النسق،فهو مفروض فرضا إلزامٌا
على هذه التجمعات وعلى كل أفرادها ،وقد حصر لٌفً ستراوس هذه
البنٌات فً ثالثة قواعد هً  :بنٌة ال ّنسب (القرابة)،بنٌة السكن أو بنٌة المكان،
وبنٌة المٌراث.1
والبنٌة « :نسق من العالقات الباطنة المدركة وفقا لمبدأ األولوٌة
المطلقة للكل على األجزاء ،له قوانٌنه الخاصة المحاٌثة ،من حٌث هو نسق
ٌتصؾ بالوحدة الداخلٌة واالنتظام الذاتً  ،على نحو ٌفضً فٌه كل متؽٌر
فً العالقات إلى تؽٌٌر النسق نفسه ،وعلى نحو ٌنطوي معه المجموع الكلً
للعالقات على داللة ٌؽدو معها النسق داال على معنى » . 2ونستنتج مما
سبق بأن مفهوم البنٌة ٌأخذ طابع النسق أو النظام  ،وهو تصوّ ر عقلً أقرب
إلى التجرٌد منه إلى التعٌٌن ،وأن أي تحول لعنصر من جملة عناصره ٌؤدي
إلى تحوالت فً العناصر المتبقٌة .
ومن هذا المنطلق ،فقد الحظ لٌفً ستروس التشابه الموجود بٌن اللؽة
وبعض الظواهر التً كان ٌدرسها ،مثل ظاهرة القرابة ،وظاهرة األسطورة،
والطقوس ،والطوطمٌة ...3وؼٌرها ،وقد اعتبرها منظومات وطبّق علٌها ما
تطبّقه اللّسانٌات على األصوات ،فمنظومة القرابة مثال قد درسها لٌفً
ستروس بوصفها لؽة تواصلٌ ،كون التواصل فٌها مكوّ نا من نساء بدل أن

من ناحٌة والمعنى أو الوظٌفة التً ٌؤدٌها الصوت فً تحدٌد المعنى من ناحٌة أخرى  ،كما ٌدرس القواعد التً تضبطها
لكً تعطً تركٌبات ذات معنى .كما تع ّرؾ الفونولوجٌا بأ ّنها العلم الذي ٌدرس الوحدات الصوتٌة التً ٌتر ّتب على
اختالفها اختالؾ المعانً ،أو الوظائؾ النحوٌة التً تِؤدٌها .انظر :كمال بشر ،علم األصوات ،دار ؼرٌب للطباعة
والنشر ،القاهرة؛ (د.ط)؛ 4000؛ ص 4 :ــــــ .20
 -1أنظر  :مصطفى تٌلوٌن ،مدخل عام فً األنثروبولوجٌا ؛ ص .42:
 :2إدٌث كرٌزوٌل  ،عصر البنٌوٌة  ،ترجمة جابر عصفور  ،دار سعاد الصباح  ،الكوٌت؛ ط2؛ 2442م؛ ص.222:
 -3الطوطمٌة :كلمة أبجوٌة ( )objewayمن هنود أمرٌكا ،دخلت فً اللؽة االنجلٌزٌة سنة  2422على ٌد جٌل لنج
( )j.langالذي كان ٌقوم بوظٌفة الترجمان بٌن البٌض والهنود الحمر فً أمرٌكا الشمالٌة ،وٌراد بها كائنات تحترمها
بعض القبائل المتوحشة وٌعتقد كل فرد من أفراد القبٌلة بعالقة نسب بٌنه وبٌن واحد منها ٌسمٌه طوطمه ،وقد ٌكون
الطوطم حٌوانا أو نباتا ،وهو ٌحمً صاحبه وٌبعث إلٌه األحالم اللذٌذة .انظر محمد عبد المعٌد خان ،األساطٌر العربٌة
قبل اإلسالم ،مطبعة لجنة الترجمة وال ّنشر،القاهرة ؛ (د.ط)؛ 2422؛ ص.10-44 :
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ٌكون مكوّ نا من ألفاظ ،أي أنّ األنثى تقوم فً منظومة القرابة بما ٌقوم به
الصوت فً منظومة التواصل اللؽوٌة.1
المبحث الثانً :فروع األنثروبولوجٌا(اإلناسة).
على الرؼم من تنوع فروع األنثروبولوجٌا ،وتعدد أقسامها،
كاألنثروبولوجٌا الطبٌعٌة ،2واألنثروبولوجٌا النفسٌة ،3و األنثروبولوجٌا
التطبٌقٌة،4وؼٌرها ،إال أننا سنقتصر الحدٌث على فرعٌن من فروعها
فقط لهما عالقة بموضوع بحثنا وهما ،األنثروبولوجٌا االجتماعٌة،
واألنثروبولوجٌا الثقافٌة.
 -2األنثروبولوجٌا االجتماعٌة:
وتتركز الدراسات فٌها على المجتمعات البدائٌة ،ومنذ الحرب العالمٌة
الثانٌة أخذت تدرس المجتمعات الرٌفٌة والحضرٌة فً الدول النامٌة
والمتقدمة،حٌث تدرس البناء االجتماعً والعالقات االجتماعٌة ،والنظم
االجتماعٌة مثل العائلة ،والعشٌرة ،والقرابة ،والزواج ،والطبقات والطوائؾ
االجتماعٌة ،والنظم االقتصادٌة ،والسٌاسٌة ،باإلضافة إلى النظم العقائدٌة
كالسحر والدٌن واألساطٌر والمعتقدات  ...وؼٌرها .فاألنثروبولوجٌا
االجتماعٌة إذن هً « دراسة مجموع البناء االجتماعً ألي جماعة أو
مجتمع ،بما ٌحوٌه هذا البناء من عالقات وجماعات وتنظٌمات ،ومن هنا
تقترب العالقة بٌن األنثروبولوجٌا االجتماعٌة وعلم االجتماع».5وعلى هذا
األساس ٌصبح علم االجتماع أقرب العلوم االجتماعٌة إلى األنثروبولوجٌا
ٌ-1نظر:قن نجاة ،األسطورة عند كلود لٌفً ستروس ،بحث مقدم لنٌل درجة الماجٌستٌر فً األدب العربً،جامعة وهران؛
4002/4000؛ ص. 24:
 -2األنثروبولوجٌا الطبٌعٌة (العضوٌة) :هً العلم الذي ٌبحث فً شكل اإلنسان من حٌث سماته العضوٌة ،والتؽٌٌرات
التً تطرأ علٌها ٌفعل المورثات  ،كما ٌبحث فً السالالت اإلنسانٌة  ،من حٌث األنواع البشرٌة وخصائصها بمعزل عن
ثقافة كل منها ،وٌرتبط هذا القسم بالعلوم الطبٌعٌة  ،وخاصة علم الترشٌح  ،وعلم وظائؾ الحٌاة ،وعلم الحٌاة.أنظر :عٌسى
الشمَّاس  ،مدخل إلى علم اإلنسان (األنثروبولوجٌا) ؛ ص.42-24
 -3األنثروبولوجٌا النفسٌة :وتسمى أٌضا "الثقافة والشخصٌة –-Culture and Personalityوذلك بالنظر إلى العالقة
الوثٌقة بٌن الثقافة والشخصٌة اإلنسانٌة فموضوع األنثروبولوجٌا النفسٌة ٌ ،تحدد إذن ،فً العالقة بٌن الثقافة والشخصٌة
،هذه العالقة التً تسٌر فً اتجاهٌن متكاملٌن  :اتجاه ٌأخذ أثر الثقافة فً الشخصٌة  ،واتجاه آخر ٌأخذ أثر الشخصٌة فً
الثقافة  ،ومن هنا فقد ساعد ظهور األنثروبولوجٌا النفسٌة  ،علماء النفس فً الوصول إلى فهم أفضل للمبادئ التً تحكم
تشكٌل الشخصٌة ،وأثار فً الوقت ذاته اهتمام علماء األنثروبولوجٌا لدراسة األنماط األساسٌة للشخصٌة فً المجتمعات
المختلفة ،قدٌما وحدٌثا  .أنظر :المرجع السابق؛ ص.11-44:
 -4نشأت األنث روبولوجٌا التطبٌقٌة ،بعد اتصال األوروبٌٌن بالشعوب البدائٌة عن طرٌق التجارة والتبشٌر واالستعمار،
فنشط هذا الفرع نتٌجة لحاجة األوروبٌٌن إلى فهم الشعوب البدائٌة بالقدر الذي تقتضٌه مصلحة األوروبٌٌن فً حكم
الشعوب واستؽاللها .أنظر :إدوارد سعٌد،االستشراق المفاهٌم الؽربٌة للشرق ،ترجمة محمد عنانً ،رؤٌة للنشر والتوزٌع،
القاهرة  ،مصر؛ ط2؛ 4001؛ ص.21-24 :
 -5محمد الجوهري وآخرٌن  ،األنثروبولوجٌا االجتماعٌة؛ ص.22:
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االجتماعٌة ،وإن كان علم االجتماع أقدم كثٌرا من علم األنثروبولوجٌا
االجتماعٌة ،حٌث استخدم مصطلح األنثروبولوجٌا االجتماعٌة للمرة األولى
عام 2430م عندما كرمت جامعة لٌفربول فً برٌطانٌا السٌد «جٌمس
فرٌزر» ومنحته لقب األستاذ ،ومما ٌد ّل على حداثة هذا العلم أٌضا،
االختالؾ الذي مازال قائما بٌن علماء االجتماع حول هذه التسمٌة.
وتسعى الدراسات األنثروبولوجٌة فً فرعها االجتماعً إلى تحقٌق
جملة من األهداؾ نلخصها فً العناصر التالٌة:1
 - تحدٌد نماذج عالٌة لألبنٌة االجتماعٌة :حٌث توّ جت جهود العالم "راد
كلٌؾ براون" وعلماء آخرٌن بالوصول إلى بعض النماذج العامة لألبنٌة
االجتماعٌة ،مثل العشٌرة ،القبٌلة ،الدولة ،األمة والمجتمع ،واستطاع
هؤالء العلماء تحدٌد األشكال األسرٌة الرئٌسٌة فً المجتمعات اإلنسانٌة.
 - تحدٌد مظاهر التداخل والترابط بٌن النظم االجتماعٌة :إنّ ك ّل نظام
اجتماعً ،هو جزء من وحدة متناسقة متكاملة ،وال ٌفهم النظام
االجتماعً بصورة صحٌحة ،إال إذا درس فً ضوء عالقته بالوحدة
المتناسقة الكبٌرة ،وبذلك ٌكون على الباحث أن ٌأخذ فً الحسبان عاملٌن
أساسٌٌن هما :النموذج الذي ٌعرفه األفراد وٌؤثر فً سلوكاتهم من
جهة،والثقافة التً ٌنشأ علٌها هؤالء األفراد ،والتً تعنى بتلبٌة الحاجات
الكلٌة للمجتمع من جهة أخرى.
 - تحدٌد عملٌات التغٌٌر االجتماعً :إن لكل مجتمع طرٌقته الخاصة
به فً الحٌاة ،والتً ٌطلق علٌها مصطلح "الثقافة" ،2وبما أن الكائنات
البشرٌة تعٌش فً تجمعات ،وتطوّ ر طرقها الخاصة فً الحٌاة ،فإن
للثقافة دورا كبٌرا فً عملٌات التؽٌٌر االجتماعً ،الفكري ،والسلوكً.
 -4األنثروبولوجٌا الثقافٌة:
وتهتم بالجانب الثقافً لإلنسان ،فتدرس حٌاة الناس وعاداتهم وتقالٌدهم،
كما تهتم بمراحل التطور الثقافً والحضاري للمجتمعات اإلنسانٌة ،حٌث
ُتعنى بدراسة ثقافة الشعوب القدٌمة ،كما تدرس ثقافة الشعوب المعاصرة،
فاألنثروبولوجٌا الثقافٌة بوجه عام هً « :العلم الذي ٌدرس اإلنسان من حٌث
هو عضو فً مجتمع له ثقافة معٌنة ،وعلى هذا اإلنسان أن ٌمارس سلوكا
 -1أنظر :عٌسى الشمَّاس  ،مدخل إلى علم اإلنسان (األنثروبولوجٌا)؛ ص.32 :
 -2الثقافة  :هً ذلك الك ّل المر ّكب الذي ٌشتمل على المعرفة والعقائد ،والفن واألخالق والقانون ،والعادات وؼٌرها من
القدرات التً ٌكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا فً المجتمع  .أنظر :المرجع السابق؛ ص.43:
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ٌتوافق مع سلوك األفراد فً المجتمع المحٌط بهٌ ،تحلى بقٌّمه وعاداته وٌدٌن
بنظامه ،وٌتحدث بلؽة قومه ».1
فاألنثروبولوجٌا الثقافٌة إذن ،تهدؾ إلى دراسة الحضارة والثقافة
اإلنسانٌة ،وبالتالً فهم الظاهرة الثقافٌة وتحدٌد عناصرها.
وقد اتفق األنثروبولوجٌون على تقسٌم األنثروبولوجٌا الثقافٌة إلى أربعة
أقسام أساسٌة هً:
أ-اإلثنوغرافٌا(الناسوت):
وهً علم ٌهتم بوصؾ الشعوب ،حٌث ٌعنى بالدراسة الوصفٌة
للمجتمعات اإلنسانٌة دون القٌام بتفسٌرها أو تحلٌلها .فاإلثنوؼرافً
« الوصؾ التفصٌلً ولجمٌع السمات
ٌقوم فً دراسته بعملٌة
الثقافٌة الموجودة داخل المجتمع المعنً بدراسته ،حٌث ٌذهب الباحث إلى
أحد تلك المجتمعات ،وٌقوم بالوصؾ العلمً والموضوعً لثقافة تلك
الجماعة ،من خالل تسجٌل مالحظاته المباشرة والؽٌر المباشرة ،عن الحٌاة
الثقافٌة واالجتماعٌة لتلك الجماعة والمجتمع ،فٌصفها من خالل أدق
التفاصٌل :طرق الحٌاة ،وأسالٌب المعٌشة ،والعادات والتقالٌد وجمٌع
األنشطة ،وطرق بناء المساكن ،وطرق الطعام ،والملبس والزواج والتربٌة
والمع تقدات والطقوس ...الخ ،فهو ٌسجل كل ما ٌراه ،إلى الحد الذي ٌصؾ
فٌه ألعاب األطفال ،وطرق شؽل الفراغ» .2ومن خالل هذا العمل نستطٌع
القول بأن اإلثنوؼرافً (الناسوتً) ٌقوم بالمعاٌشة الفعلٌة للمجتمع المراد
دراسته مستخدما وسائل المالحظة المختلفة لٌصل إلى رسم صورة دقٌقة
للحٌاة الثقافٌة واالجتماعٌة لمجتمع دراسته.
واإلٌثنوؼرافً (الناسوتً)كما ٌقول كلود لٌفً ستروسٌ « :تجاوب مع
المراحل األولى من البحث :المعاٌنة والوصؾ والعمل المٌدانً .واألدروسة
التً تدور حول مجموعة محصورة النطاق بما ٌكفً لجعل الباحث قادرا
على تجمٌع القسم األعظم من معلوماته بنا ًء على خبرته الشخصٌة  ،إنما
تش ّكل نمط الدراسة الناسوتٌة بالذات .وال حاجة بنا إلى أن نضٌؾ أن
الناسوت ٌشتمل أٌضا على المناهج والتقنٌات المتصلة بالعمل المٌدانً من
حٌث تصفٌؾ الظاهرات الثقافٌة المخصوصة ووصفها وتحلٌلها(سواء كانت
أسلحة أو أدوات أو معتقدات أو مؤسسات ).أما بالنسبة لألشٌاء المادٌة فإن
 -1السابق؛ ص.14:
 -2هالة منصور  ،محاضرات فً علم األنثروبولوجٌا؛ ص.22-21:
26

مدخـــــــــل

مفهوم الحقل اإلناسي

متابعة هذه العملٌات تت ّم عادة فً المتحؾ الذي ٌجوز اعتباره من هذه الناحٌة
بمثابة امتداد للحقل أو المٌدان ».1وٌفهم مما سبق بأن الدراسة اإلثنوؼرافٌة
(الناسوتٌة)تعتبر أول مرحلة من مراحل البحث المٌدانً ،باعتبارها تسبق كل
المراحل األخرى ،فٌها ٌقوم الباحث بوصؾ مختلؾ جوانب الظاهرة الثقافٌة
المدروسة  ،خاصة ما تعلق منها بالعادات والتقالٌد والقٌم والمعتقدات ،أما
األشٌاء المادٌة التً ٌمكن معاٌنتها كاألسلحة أو األدوات  ،فٌمكن للناسوتً أن
ٌعاٌنها فً المتحؾ الذي ٌعتبره لٌفً ستروس امتدادا للحقل أو المٌدان،وٌتخذ
هذا الوصؾ فً كثٌر من األحٌان صٌؽة واألدروسة (المونوؼرافٌا)التً
تتناول جماعة مجتمعٌة معٌنة ،أو مؤسسة تضم عدة جماعات (عبادة دٌنٌة،
زواج ،تقنٌات.)...،وخالصة القول أن َّ اإلثنوؼرافٌا أو الناسوت هً الدراسة
الوصفٌة لطرٌقة أو أسلوب الحٌاة لشعب من الشعوب أو مجتمع من
المجتمعات ،والتً تقوم على مالحظة وتسجٌل المادة الثقافٌة من المٌدان أو
من خالل دراسة مختلؾ الوثائق التارٌخٌة.

ب -علم الثقافات المقارن(اإلثنولوجٌا)Ethnology-أو (النٌاسة):
وهً مرحلة ثانٌة من البحثٌ ،عرفها األنثروبولوجٌون على أنها
مصطلح ٌتكون من شقٌن« :األولى ،Ethnos :ومعناها الشعوب ،وهً كلمة
ٌونانٌة قدٌمة ،والشق الثانً كلمة  Logyومعناها علم ،فالمصطلح معناه
دراسة الشعوب ».2
فاألثنولوجٌا إذن « دراسة الثقافة على أسس مقارنة فً ضوء نظرٌات
وقواعد ثابتة ،بقصد استنباط تعمٌمات عن أصول الثقافات وتطوّ رها ،وأوجه
االختالؾ فٌما بٌنها ،وتحلٌل انتشارها تحلٌال تارٌخٌا ».3واستنادا إلى ما
سبق ٌتب ٌّن بأنّ اإلثنولوجٌا(النٌاسة) هً دراسة مقارنة للثقافة فً ضوء
قواعد ونظرٌات ثابتة تهدؾ إلى اكتشاؾ أصول الثقافات وتطوّ رها ،وتبٌان
أوجه االختالؾ فٌما بٌنها ،وتحلٌل انتشارها تحلٌال تارٌخٌا.
وإذا كانت اإلثنوؼرافٌا (الناسوت)تهتم بالدراسة الوصفٌة ،فإن
اإلثنولوجٌا(النٌاسة)تهتم بالتحلٌل والتفسٌر للظواهر الثقافٌة المتعددة تفسٌرا
منهجٌا.وإلى هذا المعنى ٌشٌر كلود لٌفً ستروس فً قوله بأنَّ النٌاسة«:
 - 1كلود لٌفً ستروس  ،اإلناسة البنٌانٌة ،ج2؛ ص. 224:
 -2محمد حسن ؼامري ،مقدمة فً األنثروبولوجٌا العامة «علم اإلنسان» ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،بن عكنون ،
الجزائر ( ،د.ط)( ،د.ت) ؛ ص.44 :
 -3أنظر عٌسى الشماس ،مدخل إلى علم اإلنسان (األنثروبولوجٌا)؛ ص.22:
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تش ّكل بالنسبة لإلناسة خطوة أولى على طرٌق الجمع والتولٌؾ ،وهً دون أن
تستبعد المعاٌنة المباشرة تنحو نحو استخالص نتائج واسعة النطاق بما ٌكفً،
بحٌث ٌصعب االعتماد فً تأسٌسها على مجرد المعرفة المباشرة وحدها.
وعملٌة الجمع والتولٌؾ تتم باتجاهات ثالثة :اتجاه جؽرافً ،إذا كان الباحث
ٌرمً إلى الجمع بٌن معارؾ متعلقة بجماعات متجاورة .واتجاه تارٌخً إذا
كان ٌرمً إلى إعادة كتابة التارٌخ بالنسبة إلى قوم معٌنٌن أو لعدة أقوام.
واتجاه سستامً إذا كان ٌعزل على حدة نمطا من التقنٌات أو نمطا من
خاصٌّن
العادات أو المؤسسات لٌولٌه انتباها واهتماما
».1وٌتبٌن من هذا القول ،بأن اإلثنولوجٌا(النٌاسة)تعتبر خطوة أولى بالنسبة
لألنثروبولوجٌا (اإلناسة) ،ومرحلة موالٌة بالنسبة لألثنوؼرافٌا (الناسوت)،
وفً هذا كله تسعى إلى تحقٌق نتائج واسعة النطاق عن طرٌق ما تقوم به
من جمع وتفسٌر وتحلٌل للظواهر الثقافٌة المختلفة التً قد تسٌر فً ثالثة
اتجاه جؽرافً :إذا كانت عٌنة البحث جماعات
اتجاهات هً:
متجاورة،واتجاه تارٌخً :إذا كانت الدراسة ترمً إلى إعادة كتابة التارٌخ
،واتجاه سستامً :إذا تعلق األمر بنمط من العادات أو المؤسسات أو التقنٌات.
وتهتم اإلثنولوجٌا(النٌاسة) أٌضا إلى جانب التفسٌر والتحلٌل للظواهر
الثقافٌة المختلفة ،بمالحظة مدى تؽ ٌّرها بالمقارنة أٌضا .وعلى هذا األساس
وصفت اإلثنولوجٌا(النٌاسة) ،بأنها علم الثقافات المقارن.
فاإلثنولوجٌا(النٌاسة)تهدؾ إذن إلى دراسة الشعوب وتصنٌفها على
أساس خصائصها ،وممٌزاتها الثقافٌة بما فً ذلك العادات والمعتقدات،
وأنواع المساكن والمالبس ،والمثل السائدة لدٌها.
ت -علم اآلثار القدٌمة (األركٌولوجٌا :)Archeology -
وٌسعى هذا النوع إلى دراسة الحضارات القدٌمة للشعوب المختلفة فً
مراحلها التً لم تكن فٌها كتابة ،ولٌس ثمَّة وثائق مدونة( ،مكتوبة) ،فً
محاولة الكتشاؾ ذلك الجزء من التارٌخ الماضً الذي لم تتعرض له
السجالت المكتوبة ،وذلك فً محاولة لرسم صورة للحٌاة اإلنسانٌة القدٌمة،
وبالتالً إعادة رسم الماضً ،والوصول إلى مفاتٌح فهم الطرق التً تؽٌرت
من خاللها الثقافات اإلنسانٌة.2
ث -علم اللغوٌات:
 - 1كلود لٌفً ستروس ،اإلناسة البنٌانٌة؛ ج2؛ ص.221:
 -2أنظر  :هالة منصور ،محاضرات فً علم األنثروبولوجٌا؛ ص.22-20:
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ٌتفق علماء األنثروبولوجٌا على أن اللؽة فً شكلها المكتوب أو
المنطوق تعد من أهم الرموز الثقافٌة ،والتً ٌتمٌز بها الكائن اإلنسانً عن
ؼٌره من الكائنات الحٌة األخرى ،فهً أداة التواصل ،كما أنها وسٌلة لنقل
الثقافات ،وبدونها ال ٌمكن الحدٌث عن باقً الرموز الثقافٌة األخرى،
فاإلنسان موجود بتواصله مع ؼٌره عن طرٌق اللؽة ،مهما بعدة المسافات،
فاللؽة « من الصفات التً ٌتمٌز بها الكائن اإلنسانً عن ؼٌره من الكائنات
الحٌة األخرى ،فهً طرٌقة التخاطب والتفاهم بٌن األفراد والشعوب ،بواسطة
رموز صوتٌة وأشكال كالمٌة متفق علٌها ،وٌمكن تعلمها عالوة على أنها
وسٌلة لنقل التراث الثقافً والحضاري ،حٌث ٌمكن استخدام معظم اللؽات فً
كتابة هذا التراث ». 1
وٌقترن استعمال اللؽة على المستوى الشفوي بالعدٌد من اإلٌماءات
واإلشارات التً تجعل الكلمة الواحدة تحمل أكثر من داللة ومعنى ،2كما أن
عالم اللؽوٌات ٌهتم بلؽات الشعوب الجدٌدة والقدٌمة سواء عند الشعوب
المتعلمة أو تلك التً تفتقر إلى الكتابة بهدؾ الوصول إلى المالمح المشتركة
لتلك اللؽات موجها مجال بحثه نحو أصولها وتطورها.
وٌبقى فً الختام أن نشٌر إلى العالقة التً تربط المصطلحات الثالث
(اإلناسة ،النٌاسة ،والناسوت) ،حٌت ٌبٌّن كلود لٌفً ستروس هذه العالقة
بوضوح فٌقول « :فالناسوت والنٌاسة و اإلناسة ال تشكل ثالثة فروع معرفٌة
مختلفة ،وال ثالثة تصورات مختلفة لنفس الدراسة ،وإ َّنما تشكل فً الواقع،
ثالث مراحل أو ثالثة أحاٌٌن من بحث أوحد بعٌنه .أما تفضٌل واحدة من هذه
األلفاظ الثالثة فال ٌعبّر إال عن إٌالء انتباه مخصوص لنمط معٌن من أنماط
البحث ال ٌسعه أن ٌستؽنً عن النمطٌن اآلخرٌن على اإلطالق». 3وعلى هذا
األساس ٌمكننا القول بأن المناهج الثالثة :اإلثنوؼرافً(الناسوتً)،
واإلثنولوجً (النٌاسً) ،األنثروبولوجً (اإلناسً) ،هً مناهج مترابطة
متكاملة متداخلة فٌما بٌنها وال ٌمكن ألي منهج االستؽناء عن اآلخر على
اإلطالق.
وما نرٌد اإلشارة إلٌه فً األخٌر ،هو أننا سنستعٌن فً بحثنا هذا
بالمناهج الثالثة باعتبارها مناهج متداخلة ٌكمل أحدها اآلخر.
 -1المرجع السابق؛ ص.22:
 -2السابق؛ ص.24:
 -3كلود لفً ستروس ،اإلناسة البنٌانٌة؛ ج2؛ ص.222:
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المبحث الثالث :عالقة األسطورة باإلناسة:
لقد فرضت األسطورة نفسها فً حقل اإلناسة ،فبعد أن كان الكثٌر من
المفكرٌن ٌعتبرونها ضربا من اللؽو والفوضى والالمنطق ،وانصرفوا عن
دراستها ،هاهً تعود الٌوم لتتبوأ المكانة الالئقة بها ،وٌرجع الفضل فً ذلك
كلّه إلى عدد من األنثروبولوجٌٌن لع ّل أبرزهم كلود لٌفً ستروس ،الذي
اهت ّم بهذه الظاهرة التً شؽلت اإلنسان البدائً ،كما شؽلت اإلنسان الحالً.
وٌرى الكثٌر من الباحثٌن بأنّ هذا العالم األنثروبولوجً قد شارك بقوة فً
إعطاء األسطورة المكانة التً تتمتع بها اآلن ،وبأ ّنه استطاع تحدٌد وظٌفتها
المتمثلة فً محاولة امتصاص التناقض الذي ٌحٌاه أصحابها ،وبالتالً تلجأ
األسطورة إلى تجرٌب طرق منطقٌة كثٌرة ،تؤدي فً األخٌر إلى إٌجاد
تفسٌر علمً ومنطقً لظاهرة تع ّدّّ د الرواٌات ،و للتكرار الذي نجده فً
بعض األساطٌر.
وانطالقا من المكانة التً تحتلها الدراسة البدائٌة فً حقل الدراسات
األنثروبولوجٌة اإلناسٌة ،نظرا لمالها من أهمٌة فً تعرّ ؾ اإلنسان على
شخصه ،حٌث ٌجعل نفسه أمام مرآة عاكسة ٌنظر من خاللها إلى ذاته
وٌتعرؾ علٌها ،وبما أ ّنه ٌصعب دراسة القدماء فً الزمن الؽابر،فإنّ
الدراسات اإلناسٌة قد وجدت فً دراسة األساطٌر  -باعتبارها شكال من
األشكال الرمزٌة لإلنسان البدائً ،-النموذج األول الذي ع ّبر من خالله
اإلنسان البدائً عن عالقته بالطبٌعة وبالكون القائمة فً أساسها على
شٌئٌن رئٌسٌٌن هما :الممارسة السحرٌة والدٌنٌة ،حٌث استطاعت الدراسات
األنثروبولوجٌة المٌدانٌة حول الشعوب البدائٌة أن تم ّد الدراسات
األنثروبولوجٌة بالمنهجٌة العلمٌة الكافٌة للقٌام بدراسات لشعوب بدائٌة
أخرى فً ممارساتها السحرٌة والدٌنٌة واألسطورٌة.1
 -1األسطورة فً المقاربة المعجمٌة:
األصل فً كلمة أسطورة الكتابة والتألٌؾ ،ثم حملت معنى آخر-
إضافة إلى المعنى األول -هو كتابة وتألٌؾ األباطٌل واألكاذٌب،فقد جاء فً
لسان العرب البن منظور ما ٌلً «:وواحد األساطٌر أسطورة ،كما قالوا
وس َط َر ٌَسْ ُ
ب ،قال هللا تعالى ( :ن وال َقلَ ِم و َما
طرُ  ،إذا ك َت َ
أحدوثة وأحادٌثَ ،
ٌ -1نظرٌ:مٌنة بن عسلة،الكهانة والعرافة فً الشعر الجاهلً [ دراسة سٌمٌائٌة أنثروبولوجٌة ] ،رسالة مقدمة لنٌل شهادة
الماجٌستٌر فً األدب العربً ،جامعة وهران؛ السنة الجامعٌة 4004/4002؛ ص. 24-22 :
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1
ب ٌَسْ ُ
ٌَسْ ُ
ط ُرهُ َس ْطرً ا،
ون)  ،أي وما تكتب المالئكة ،وقد َس َط َر الكتا َ
ط ُر َ
وس َّط َره واسْ َت َط َرهُ .واألساطٌر:األباطٌل ،واألساطٌر:أحادٌث ال نظام لها،
َ
طٌرةٌ ،وأ ُسْ طو ٌر و أ ُسْ ُ
ورةٌ
ط َ
طارةٌ بالكسر،وأُسْ طٌ ٌر ،وأُسْ َ
واحدتها إِسْ طارٌ ،وإِسْ َ
وس َّطر علٌنا:أتانا باألساطٌر .اللٌثٌ :قال س َّطّّ َّر
بالضم.وس َّطرها :ألَّفهاَ ،
َ
فالن علٌنا ٌُ َس ِّط ٌر إذا جاء بأحادٌث تشبه الباطلٌ ،قال ّ
سط َر فالن على فالن
إذا زخرؾ له األقاوٌل ونمَّقها ،وتلك األقاوٌل األساطٌر والس ُ
ُّط ُر» .2ونفهم
من التعرٌؾ السابق بأن األساطٌر تعنً كتابة األباطٌل ،ثم زخرفتها وتنمٌقها
حتى تكون أكثر إقناعا للسامع.
وإذا بحثنا عن مدلول الكلمة فً معاجم اللؽة العربٌة الحدٌثة وجدنا
ما ٌلً «:أسطورة :ج أساطٌر :خرافة ،حكاٌة ال أصل لها ،أسطوري :الذي
ال وجود له إالّ فً األسطورة أو فً األساطٌر :شخصٌة أسطورٌّة »،3أمّا فً
المعاجم الوسٌطة فٌقابلها«:أسطورة ،خرافة ،وهم ،ترَّ هة. 4» Mythe :
وبناء على ما تقدم ٌتبٌن بأنَّ المعنى المعجمً لألسطورة ٌعنً
التألٌؾ فً األصل ،ثم أصبح مع هذا المعنى معنى آخر هو القصص فٌها
األكاذٌب واألباطٌل ،ثم انتقلت إلى األحادٌث المنمَّقة والمزخرفة التً ٌؤلفها
القصاص تشبه الباطل ولٌس لها نظام معٌن.

 -2األسطورة فً القرآن الكرٌم:
وردت لفظة أساطٌر فً القرآن الكرٌم بصٌؽة الجمع مضافا إلى
األولٌن تسع مرات  5فً القرآن الكرٌم ،منها قوله تعالى فً سورة النحل﴿ :
ٌن لِ ٌَحْ ِمل ُوا أَ َ
ار ُهم َكا ِملَ ًة ٌو َم
وز َ
َوإِ َذا ِقٌ َل لَ ُهم َم َاذا أَ ْن َز َل َر ُّب ُكم َقال ُوا أَ َساطِ ٌرُ األَولِ َ
َ
ٌن ٌُضِ لُّو َن ُهم ِب َؽ ٌْ ِر ْ
ون ﴾ .6وقد جاء
عل ٍم أَ َال َسا َء َما ٌَ ِزرُ َ
ار الّ ِذ َ
ال ِق ٌَّا َم ِة و ِمنْ أ ْو َز ِ
فً تفسٌر ابن كثٌر لهذه اآلٌة ما نصّه  « :وإذا قٌل لهؤالء المكذبٌن ( :ماذا
أنزل ربكم قالوا)معرضٌن عن الجواب (أساطٌر األولٌن)أي :لم ٌنزل شٌئا
 -1سورة القلم ،اآلٌة  02براوٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -2ابن منظور ،لسان العرب ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ،لبنان؛ ط2؛ 2433م؛ المجلد 1؛ مادة سطر؛ ص-441 :
.442
 -3أنطوان نعمة وآخرون ،المنجد فً اللؽة العربٌة المعاصرة ،دار المشرق ،بٌروت،لبنان؛ ط2؛ 4003؛ ص.42:
 -4جروان السابق ،معجم اللؽات الوسٌط ؛ ص.112 :
 -5أنظر اآلٌات التالٌة من سور القرآن الكرٌم اآلتٌة :سورة األنعام اآلٌة  ،44سورة األنفال اآلٌة ،22سورة النحل اآلٌة
 ،42سورة المؤمنون اآلٌة  ،32سورة الفرقان اآلٌة ،04سورة النمل اآلٌة  ،13سورة األحقاؾ اآلٌة ،22سورة القلم
اآلٌة ،24سورة المطففٌن اآلٌة .22
 -6اآلٌة  42من سورة النحل ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
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إنما الذي ٌتلى علٌنا هو أساطٌر األولٌن ،أي مأخوذ من كتب المتقدمٌن ،كما
ٌن ِا ْك َت َت َب َها َف ِه ًَ ُتمْ لَى َعلَ ٌْ ِه ُب ْك َر ًة َوأَصِ ٌال ﴾
قال تعالىَ ﴿ :و َقال ُوا أَ َساطِ ٌ ُر األَ َولِ َ
أيٌ :فترون على الرسول ،وٌقولون فٌه أقواال مختلفة متضادة ،كلها
باطلة».1ونستنتج من اآلٌات السالفة الذكر بأنّ األساطٌر قد وردت فً القرآن
الكرٌم بمعنى أخبار األولٌن وأحادٌثهم التً َّ
سطروها ،ولٌس لها حقٌقة ،وأنّ
ما وعدهم به النبًّ صلى هللا علٌه وسلّم من بعث بعد الموت وعذاب ونحوه
ّ
سطره األولون من األباطٌل
لٌس له حقٌقة ،ولم ٌتبٌّن له صحّ ة ،إالّ ما
واألكاذٌب.
وقد ذهب بعض المفسرٌن إلى أنّ قوله تعالى ﴿ :أساطٌر األولٌن ﴾،
قالها النضر بن الحارث ،حٌث أك ّد محمد بن إسحاق ذلك بقوله « :وكان
النضر بن الحارث من شٌاطٌن قرٌش ،وممن كان ٌؤدي رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلّم وٌنصب له العداوة ،وكان قد قدم الحٌرة وتعلّم بها أحادٌث ملوك
الفرس وأحادٌث رستم واسفندٌار ،فكان إذا جلس رسول هللا صلى هللا علٌه
ّ
وحذر قومه ما أصاب قبلهم من األمم من نقمة هللا
وسلّم مجلسا فذ ّكر فٌه باهلل
ّ
عز وجلّ ،خلفه فً مجلسه إذا قام ،ثم قال :أنا وهللا ٌا معشر قرٌش أحسن
حدٌثا منه ،فهلّم إلً فأنا أحدثكم حدٌثا أحسن من حدٌثه ،ث ّم ٌحدثهم عن ملوك
فارس ورستم واسفدٌار ،ثم ٌقول :بماذا محمد أحسن حدٌثا منً .وكان ابن
عباس رضً هللا عنه ٌقول :فٌما بلؽنً نزل فٌه ثمان آٌات من القرآن  ،قول
هللا ّ
عز وجلّ ﴿ :وإذا تتلى علٌه آٌاتنا قال أساطٌر األولٌن ﴾ وك ّل ما ذكر فٌه
من األساطٌر من القرآن ».2
وٌُستفاد ممّا سبق ذكره بأنّ كلمة أسطورة كانت معروفة ومستعملة لدى
العرب فً الجاهلٌة ،وتعنً عندهم األخبار واألباطٌل التً ال نظام لها ،فقد
كان النضر بن الحارث ٌعارض القرآن الكرٌم عن طرٌق القصص ،حٌث
كان ٌعارض أخبار عاد وثمود وأصحاب الكهؾ فً القرآن الكرٌم ،بأخبار
ملوك الروم والفرس لعلمه وإطالعه بما جاء فً كتبهم من ذكر لقصصهم.
 -3األسطورة فً الدراسات العربٌة:
 -1أبو الفداء إسماعٌل بن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم ،تحقٌق سامً بن همد الالمة ،دار ضٌه للنشر والتوزٌع ،الرٌاض،
السعودٌة؛ ط4؛ 2444؛ ج2؛ ص.414:
 -2محمد عبد الملك بن هشام ،سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم ،دار الصحابة للتراث بطنطا ،مصر؛ط2؛ 2444م؛ ج2؛
ص.423-422 :
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لع ّل أبرز الدراسات العربٌة فً هذا المجال ،دراسة محمد عبد المعٌن
خان فً مؤلفه الموسوم بـــاألساطٌر العربٌة قبل اإلسالم ،ومفهوم
األسطورة عنده أ ّنها «:عبارة عن تفسٌر عالقة اإلنسان بالكائنات ،وهذا
التفسٌر هو آراء اإلنسان فٌما ٌشاهد حوله فً حالة البداوة ،فاألسطورة
مصدر أفكار األولٌن ،وملهمة الشعر و األدب عند الجاهلٌن ،و
فنقول  :إ ّنها الدٌن و التارٌخ و الفلسفة
القول
نلخص
1
جمٌعا عند القدماء » .وٌفهم مما سبق بأنّ األسطورة تف ّسر عالقة اإلنسان
بؽٌره من الكائنات تفسٌرا ٌقوم على آراء اإلنسان فٌما ٌشاهده من حوله فً
حالة البداوة،وعلى هذا األساس فإننا نجد مكانة األسطورة بالنسبة للجاهلٌن،
فهً ّ
تمثل مصدر أفكارهم ،وملهمة الشعر واألدب لدٌهم.
ثم نجده ٌنتقل بعد ذلك إلى البحث فً قابلٌة العقلٌة العربٌة لتولٌد
األساطٌر ،وٌخلص فً األخٌر إلى أ ّنه ال أحد ٌستطٌع أن ٌنفً أو ٌرتاب فً
قابلٌة العقلٌة العربٌة لتولٌد األساطٌر « :وبعد فقد رأٌنا جمٌع أشكال
األسطورة عند العرب ،فهل ٌستطٌع أحد بعدئذ أن ٌرتاب فً قابلٌة العقلٌة
العربٌة لتولٌد األساطٌر ،وخالصة القول أنّ العربً محدود الخٌال من ناحٌة
التخٌل االختراعً ،وواسع الخٌال من ناحٌة التخٌل التصوري ،فهو ممتاز
فً التخٌل التصوري ومجٌد له ،واألسطورة تتولد من الخٌال التصوري كما
تتولد من الخٌال االختراعً ،وهو ٌتصور األشٌاء وال ٌخترع القصص
حولها ،فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عربٌة فعلٌنا أن نراها فً خٌال
تصوري أكثر مما نراها فً خٌال اختراعً » .2ونستنتج مما سبق ذكره بأنّ
العقلٌة العربٌة تمتاز بخٌال تصوّ ري ٌتصور األشٌاء وال ٌخترعها بالقدر
الذي تستطٌع من خالله العقلٌة العربٌة تولٌد األساطٌر ،وإلى هذا المعنى
ٌشٌر عبد المعٌن خان بقولهٌ «:جب أن نعرؾ نوع الخٌال عند العرب
لنعرؾ أ ّنه ٌستطٌع أن ٌولد األسطورة ،ألن الخٌال مفتاح أبواب الخرافة
وأساس تولٌد األساطٌر».3
 -4األسطورة فً الدراسات الغربٌة:
لقد خضعت األسطورة فً تارٌخ دراستها إلى موافق متناقضة  ،حٌث
وجد فٌها بعض الدارسٌن حالة من الفوضى أفرزها اإلنسان فً مالبسات
 -1محمد عبد المعٌن خان ،األساطٌر العربٌة قبل اإلسالم ؛ ص.22 :
 _2المرجع السابق؛ ص.20 :
 _3السابق؛ ص.44 :
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تارٌخٌة معٌّنة ،فانصرفوا عنها ،ورأوا أن دراستها مضٌعة للوقت والجهد.
وبحلول القرن التاسع عشر جاء عصرها الذهبً حٌث أصبحت دراستها قبلة
للباحثٌن من جمٌع الحقول اإلنسانٌة السٌما حقل األنثروبولوجٌا (اإلناسة).
وٌأتً اهتمام األنثربولوجٌون باألساطٌر باعتبارها كنزا من كنوز
المعرفة اإلنسانٌة ألن اإلنسان اختزن فٌها « تجارب حٌاته ،ونتائج عقله
وتفكٌره ،وكل ما صورته عواطفه من خٌاالت ،وبإمكاننا عدها إحدى أركان
الحضارة اإلنسانٌة المهمة ،فمن خاللها نستطٌع معرفة طرٌقة تفكٌر
الشعوب ،وكٌفٌة رؤٌتها للكون ،وموقفها من القضاٌا الجوهرٌة ،التً تشؽل
بها ذهن اإلنسان فترة طوٌلة من الزمن وهً بصرؾ النظر عن كونها إدراكا
خاطئا للوجود أو مصٌبا ،فإنها مرحلة من مراحل تطور الفكر البشري
بعامة ،وتمثل خطوة أساسٌة فً تطور الحٌاة اإلنسانٌة » .1وبناءا على ما
تقدم نستطٌع القول بأن األسطورة تش ّكل بالنسبة للشعوب البدائٌة بداٌة لتطور
الفكر البشري ،لوالها لما وصلنا الٌوم إلى هذه المرحلة المتطورة من العلوم
التجرٌبٌة .وبصرؾ النظر عن كون األولٌن مخطئٌن أو مصٌبٌن فً إدراكهم
لجوهر األشٌاء ،وشكل الوجود ،فذلك ال ٌعدو أن ٌكون تصوّ را قد قدم لهم
تفكٌرا وشعورا مثلهم مثلنا.
2
وقد نادى بهذه الفكرة األنثروبولوجً البرٌطانً تاٌلور( )Taylorخال
ل الربع األخٌر من القرن التاسع عشر،الذي ٌرى فٌها بأن الثقافة ال تتجزأ ما
دام األصل فٌها واحد ،وهو األمر الذي جعله ٌذهب إلى القول بعدم وجود أي
اختالؾ أساسً بٌن عقلٌة البدائً وعقلٌة المتحضر ألن األصل فٌهما واحد .
وعلى الرؼم من كون األسطورة تنتمً إلى زمن سحٌق قد ال تعٌه
الذاكرة ،وتنقل لنا مشاهد من عالم فسٌح ؼرٌب فً نفس الوقت ذاته ،إال أن
كل شًء فٌها ممكن مهما بدا منافٌا للعقل والمنطق السلٌم ،فهً إذن« :
تساعدنا على أن نتسلل إلى الماضً البعٌد ،بصرؾ النظر عن كونها ال تشبه
الوصؾ التارٌخً المعتاد فً شًء ،زد إلى هذا أنها تمثل بالنسبة لبعض
الحقب الزمنٌة ،وبعض الشعوب ،الشهادة التارٌخٌة الوحٌدة ،ألن أي قرائن
 -1مٌساء مضر شٌخ ٌوسؾ ،اللؽة فً األسطورة بٌن التأوٌل والتعلٌل ،دراسة أعدت لنٌل درجة الماجٌستٌر فً اللؽة
وآدابها ،جامعة تشرٌؾ الالذقٌة؛ السنة الدراسٌة  4004/4003؛ المدخل؛ ص.2:
 -2إدوارد تاٌلور ( :)2422-2324()Edward Burnett Taylorانثر وبولوجً برٌطانً ،عمل أستاذا لألنثروبولوجٌا
بجامعة أكسفورد منذ عام  2341حتى عام  -2422والٌه ٌرجع الفضل فً ابتكار مصطلح الثقافة مفهوما أنثروبولوجٌا.
أنظر :موقع أنثروبوس اإللكترونً (.)www.aranthropos.com
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أقرب لم تبق على قٌد الحٌاة».1وهذا ٌعنً بأنّ األسطورة تخبرنا عن ك ّل ما
وقع فً الزمن البدائً فهً تتعلّق دائما بأحداث ماضٌة منذ زمن طوٌل ،لكنها
فً الوقت نفسه تمكننا من التسلّل فً أعماق الماضً السحٌق ،ومن ث ّم
االنطالق فً تفسٌر الكثٌر من األحداث الماضٌة والحاضرة وحتى
المستقبلٌة ،وإلى هذا المعنى ٌشٌر لٌفً ستروس بقوله «:فاألسطورة تتعلّق
دائما بأحداث مضت :قبل خلق العالم ،أو "إبّان العصور األولى" وفً ك ّل
حال "منذ زمن طوٌل" .لكن القٌمة الجوانٌّة التً تعزى لألسطورة إ ّنما تنشأ
عن أنّ هذه األحداث التً ٌفترض بها أن تكون قد حدثت فً لحظة معٌّنة من
الزمان تش ّكل فً الوقت نفسه بنٌة دائمة ،وهذه البنٌة تتعلّق بالماضً
وبالحاضر وبالمستقبل فً آن معا». 2
ونو ّد فً الختام أن نشٌر إلى نقطة فً الؽاٌة األهمٌة ،تتمثل فً وظٌفة
األسطورة  ،هذه الوظٌفة التً ٌؤكدها لٌفً ستروس فً كتبه كلها ،وٌحددها
فً محاولة العمل على امتصاص التناقض الذي ٌحٌاه أصحابها ،وبصورة
أوضح ،أنّ األسطورة تأخذ على عاتقها هذا التناقض وتعمل على استنفاذه
شٌئا فشٌئا مستخدمة احتماالت منطقٌة البنٌة ،هً التً تمتص فً النهاٌة هذا
التناقض.3
ومن وظٌفة األسطورة ٌنطلق لٌفً ستروس إلى مشكلة تعدد الرواٌات
لألسطورة الواحدة ،وٌفسّره على أ ّنها نتٌجة منطقٌة لتلك العملٌة التً تمتصّ
بها األسطورة التناقض ،حٌث تلجأ إلى تجرٌب طرق منطقٌة كثٌرة تظهر فً
التكرار الذي نجده فً بعض األساطٌر ،كما أ ّنها تظهر أٌضا فً تع ّدد
الرواٌات  -وإن كانت فً حقٌقة األمر رواٌة واحدة من حٌث البنٌة سواء
تعددت رواٌاتها أم لم تتع ّدد  ،-ولذلك نجده ٌحلّل األسطورة بجمٌع رواٌاتها،
دون إثارة مشكلة األصلً والفرعً ،مادامت كل الرواٌات تحمل جزءا من
القضٌة ،وبالتالً فإنّ ك ّل رواٌة تعكس جزءا من األسطورة ،وتؤدي فً
األخٌر إلى األسطورة األم.4

 -1ألبٌدٌل ،سحر األساطٌر ،ترجمة حسان مٌخائٌل إسحاق ،دار عالء الدٌن ،دمشق؛ ط2؛ 4004؛ ص.21:
 -2كلود لٌفً ستروس،اإلناسة البنٌانٌة؛ ج2؛ ص.444 :
 -3انظر :قن نجاة ،األسطورة عند كلود لٌفً ستروس ؛ ص.43-42 :
 -4انظر :تحلٌل كلود لٌفً ستروس ألسطورة أودٌب ،اإلناسة البنٌانٌة ،مرجع سابق  ،ج2؛ ص.444-422 :
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لقد سبق وأن أشرنا خبلل المبحث الخامس من المدخل إلى أن
اإلثنوؼرافٌاأو الناسوت ،علم ٌهتم بوصؾ ثقافة الشعوب ،وٌقوم على الدراسة
الوصفٌة للمجتمعات اإلنسانٌة دون القٌام بتفسٌرها أوتحلٌلها،لٌصل إلى رسم
صورة دقٌقة للحٌاة الثقافٌة واالجتماعٌة للمجتمع المراد دراسته،ثم تؤتً
مرحلة ثانٌة من البحث تتمثل فً الدراسة اإلثنولوجٌة (النٌاسٌة)،والتً تهتم
بتحلٌل مختلؾ الظواهر الثقافٌة الموصوفة من طرؾ اإلثنوؼرافً
(الناسوتً) ،وتفسٌرها تفسٌرا منهجٌا .وعلى هذا األساس فقد عمدنا خبلل
الفصل األول من هذا البحث إلى تقدٌم دراسة وصفٌة للمجتمع الجاهلً ،الذي
ارتبط ارتباطا وثٌقا بالرواٌة الشفوٌة ،حٌث شكل السماع أساسا للرواٌة عند
العرب قبل االنطبلق فً عملٌة التدوٌن التً شهدتها العصور اإلسبلمٌة،
وشهدها عصر بنً أمٌة بصورة أدق.

المبحث األول :المجتمع الجاهلي.
-1

مفهوم الجاهلية:

ٌكاد ٌتفق أؼلب الدراسٌن 1للعصر الجاهلً ،على أن هذا العصر ٌمتد
عند الفترة المحدودة بمابة وخمسٌن عاما قبل اإلسبلم ،وأن ما وراء ذلك
ٌمكن تسمٌته بالجاهلٌة األولى ،وأنه العصر الذي ورثنا عنه الشعر الجاهلً
ولؽته العربٌة.
أما كلمة الجاهلٌة التً أطلقت على هذا العصر ،فإنها – عند أؼلب
الدارسٌن  -مشتقة من الجهل الذي ٌعنً السفه والؽضب والظلم ،2وهً
تقابل كلمة اإلسبلم التً تدل على الخضوع والطاعة ّلل عز وجل وما ٌترتب
علٌها من التحلً باألخبلق الفاضلة .وقد وردت لفظة الجاهلٌة فً عدة آٌات
من القرآن الكرٌم ،نذكر منها ما ورد فً سورة البقرةَ ﴿ :قالُوا أَ َت َت ِخ ُذ َنا ُه ُز ًؤا
الجا ِهلِينَ ﴾ ،3وقوله تعالى فً أواخر سورة
َقاَل أَ ُعو ُذ ِب َ ِ
اَلل أَنْ أَ ُكونَ مِنَ َ
الجا ِهلِينَ ﴾ . 4وٌتبٌن مما
ض َع ِن َ
الع ْف َو وآمر ِبال ُع ْرفِ وأَ ْع ِر ْ
األعراؾُ ﴿ :خ ِذ َ
سبق بؤن لفظة الجاهلٌة قد استخدمت للداللة على السفه والطٌش والحمق،
 -1انظر على سبٌل المثال :شوقً ضٌؾ ،تارٌخ األدب العربً ،العصر الجاهلً ،دار المعارؾ ،القاهرة؛ ط 24؛ 2003؛
ص.39-38 :
 -2روى ابن جرٌر وابن أبً حاتم جمٌعا :حدثنا ٌونس حدثنا سفٌان _ هو ابن عٌٌنة _ عن أمً قال :لما أنزل هللا عز
الجا ِهلِينَ ﴾ ،قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :ما هذا ٌا جبرٌل؟
ض َع ِن َ
الع ْف َو َوا ُم ْر بِال ُع ْرفِ وأَ ْع ِر ْ
وجل على نبٌه ﴿ ُخ ِذ َ
قال :إن هللا ٌؤمرك أن تعفو عمن ظلمك ،وتعطً من حرمك ،وتصل من قطعك .انظر :إسماعٌل ابن كثٌر ،تفسٌر القرآن
العظٌم ،ج3؛ ص.531 :
 -3اآلٌة  67من سورة البقرة ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -4اآلٌة  200من سور األعراؾ ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
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وأنها قد أطلقت على الفترة التً سبقت رسالة اإلسبلم ،وما كان فٌها من
وثنٌة ودناٌا ورذابل ومنكرات حرمها الدٌن الحنٌؾ ،وبهذا الرأي ٌؤخذ أؼلب
المفسرٌن وكذا الدارسٌن للعصر الجاهلً.
وقد ذكر محمود شكري اآللوسً معانً أخرى للفظة جاهلٌة ،حٌث
أشار إلى أنها قد تطلق أٌضا على زمن الكفر مطلقاً ،وعلى الفترة التً
سبقت فتح مكة ،كما ٌمكن أن تطلق أٌضا على تلك الحقبة التً امتدت بٌن
مولده صلى علٌه وسلم وبعثته .1ثم عقب على ذلك كله بقوله « :وتفصٌل
الكبلم أن لفظ الجاهلٌة قد ٌكون اسما ً للحال وهو الؽالب فً الكتاب والسنة،
وقد ٌكون اسما لذي الحال ،فمن األول قول النبً صلى هللا تعالى علٌه وسلم
ألبً ذر" :إنك امرإ فٌك جاهلٌة" ،وقول عمر رضً هللا تعالى عنه إنً
نذرت فً الجاهلٌة أن أعتكؾ لٌلة ،وقول عابشة رضً هللا تعالى عنها :كان
النكاح فً الجاهلٌة على أربعة أنحاء ،وقولهمٌ :ا رسول هللا كنا فً جاهلٌة
وشر ،أي فً حال جاهلٌة أو طرٌقة جاهلٌة أو عادة جاهلٌة ونحو ذلك فإن
الجاهلٌة وإن كانت فً األصل صفة ولكن ؼلب علٌها االستعمال حتى صار
اسما ومعناه قرٌب من معنى المصدر .وأما الثانً فتقول :طابفة جاهلٌة
وشاعر جاهلً ،وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم إتباع العلم،
فؤما من لم ٌعلم الحق فهو جاهل جهبل بسٌطا فإن اعتقد خبلفه فهو جاهل
جهبل مركبا ،فإن قال خبلؾ الحق عالما بالحق أو ؼٌر عالم فهو جاهل أٌضا
كما قال تعالىَ ﴿ :وإِ َذا َخ َ
سالَ ًما ﴾ ،وقال النبً صلى
الجا ِهلُونَ َقالُوا َ
اط َب ُه ْم َ
هللا تعالى علٌه وسلم":إذا كان أحدكم صائما فال يرفث وال يجهل"».2
وٌفهم من كبلم اآللوسً بؤن لفظة الجاهلٌة قد تطلق اسما للفترة التً
سبقت ظهور اإلسبلم وما كان فٌه من جهل وظلم وسفه وطٌش وهو رأي
ؼالبٌة المفسرٌن والمإرخٌن ،كما ٌمكن أن تطلق اللفظة أٌضا بمعنى الجهل
ً
نسبة إلى الجهل الذي ٌعنً عدم العلم أو عدم إتباع
الذي بخبلؾ العلم ،أي
العلم.

 -2ديار العرب :

 -1محمود شكري اآللوسً ،بلوغ األرب فً معرفة أحوال العرب ،عنً بشرحه وتصحٌحه وضبطه محمد بهجت األثري،
دار الكتاب المصري ،ط( ،2د.ت)؛ ج1؛ ص.15 :
2
 المرجع السابق ،ج1؛ ص.16-15 :49
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موطن العرب فً جاهلٌتهم ٌمتد فً رقعة جؽرافٌة واسعة 1تدعى شبه
جزٌرة العرب ألن الماء ٌحٌط بها من جمٌع الجهات إال جهة الشمال التً
تتصل بؤرض الشام والعراق .وٌرى علماء الجٌولوجٌا بؤنها
كانت متصلة بالقارة اإلفرٌقٌة خبلل األزمنة الؽابرة ثم فصلها البحر الذي
ٌحدها من ناحٌة الؽرب .2
أما من جهة الشرق فٌحدها الخلٌج العربً المعروؾ عند الٌونان باسم
الخلٌج الفارسً (  )Sinus Persicusأما من جهة الجنوب فٌحدها المحٌط
الهندي ،ومع ذلك فإن الجو البحري الذي ٌحاصرها من جهات ثبلث لم
ٌستطع التخفٌؾ من شدة حرارة مناخها ،وال من قلة تساقط األمطار فٌها.3
وهواء الجزٌرة ٌختلؾ تبعً ا الرتفاع أراضٌها وانبساطها ،ففً الجبال
ً
حارا ،وتهب
وعلى شواطا المحٌط الهندي ٌنسم معتدال ،وفً السهول ٌلفح
من الجنوب والؽرب رٌاح حارة محرقة تعرؾ بالسَّموم .4
وٌقسم علماء العرب الجزٌرة إلى خمسة أقسام هً :5
القسم األول :وٌمثل الٌمن فً الجنوب ،وٌقال لها الخضراء لما فٌها من
المزارع واألشجار والمراعً والمٌاه .وهً خمسة أصقاع :حضر
موت ،و مهرة ،والشجر ،وعمان ،ونجران ،وٌسودها مناخ استوابً
حار.
القسم الثاني :العروض وتشمل الٌمامة والبحرٌن ،سمٌت كذلك
العتراضها بٌن الٌمن ونجد ،وأؼلب أراضٌها صحاري وسهول
ساحلٌة.
القسم الثالث :تهامة ،تقع على شاطا البحر بٌن الٌمن والحجاز ،وفٌها
طرٌق القوافل إلى الشام ،ومن مدنها مكة ،والنخفاض أراضٌها قٌل لها
الؽور والسافلة ،وٌمتاز مناخها بشدة الرطوبة والحرارة صٌفا.

 -1لٌس بٌن أشباه الجزر شبه جزٌرة تزٌد عن شبه جزٌرة العرب فً المساحة فهً أكبر شبه جزٌرة فً العالم،ولٌس
فً األرض شبه جزٌرة تضاهٌها مساحة  .أنظر :جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،جامعة بؽداد،
العراق؛ ط3؛ 1993؛ ج1؛ ص.140 :
 - 2أنظر :شوقً ضٌؾ ،تارٌخ األدب العربً ،العصر الجاهلً؛ ص.172 :
 _3أنظر :جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ؛ ج1؛ ص.141-140 :
 -4بطرس البستانً ،أدباء العرب فً الجاهلٌة وصدر اإلسبلم ،دار مارون عبود ،بٌروت  ،لبنان؛( د .ط)؛ ( د.ت)؛ ص
. 7:
 -5أنظر :المرجع السابق؛ ص ،7-6 :وانظر أٌضا جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ؛ ج1؛
ص.183 -167:
50

الفصل األول

الحياةالجاهلية:دراسةإيثنوغرافيةناسوتية

القسم الرابع :الحجاز ،وٌمتد بٌن نجد وتهامة ،أشهر مدنه ٌثرب،
والطابؾ ،وخٌبر ،وفٌه سوق عكاظ وماء بدر.
القسم الخامس :نجد ،وتقع بٌن العراق شرقا وبادٌة الشام شماال،
والحجاز ؼربا ،والٌمامة جنوبا ،مرتفع طٌب الهواءٌ ،لهج بذكره
الشعراء ،وفٌه أرض العالٌة التً كان ٌحمٌها كلٌب.
وٌقسم علماء العرب نجدا إلى قسمٌن :نجد العالٌة ،ونجد السافلة ،أما
العالٌة فما ولً الحجاز وتهامة ،وأما السافلة فما ولً العراق.
 -3طبقات العرب :
اتفق الرواة وأهل األخبار على تقسٌم العرب من حٌث القدم إلى
طبقات هً  :عرب بابدة ،وعرب عاربة 1وعرب مستعربة ،أما من حٌث
النسب فقد قسمت إلى قسمٌن :قحطانٌة منازلهم األولى فً الٌمن،
وعدنانٌة منازلهم األولى فً الحجاز.2
أ -العرب البائدة:
4
3
والمراد بالعرب البابدة القبابل التً محتها الحروب كطسم وجدٌس
أو أهلكها هللا عز وجل بؽضب منه كعاد وثمود .وال نعلم عن هذه القبابل إال
أخبارا موجزة ذكرت فً القرآن الكرٌم منها قوله تعالى فً شؤن قوم عاد
﴿ وإلى عاد أخاهم ه ً
ودا قال ٌا قوم ِاعبدوا هللا مالكم من اله ؼٌره أفبل ت َّتقون
قال المؤل الذٌن كفروا من قومه إ َّنا لنراك فً سفاهة وإ َّنا لنظنك من الكاذبٌن
قال ٌا قوم لٌس بً سفاهة ولكنً رسول من رب العالمً أبلؽكم رساالت ربً
وأنا لكم ناصح أمٌن أو عجبتموا أن جاءكم ذكِر من ربكم على رجل منكم
لٌنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فً الخلق بسط ًة
فاذكروا ءآلء هللا لعلَّكم تفلحون قالوا أجبتنا لنعبد هللا وحده ونذِِر ما كان
صادقٌن قال قد وقع علٌكم من رَّ بكم
ٌعبد ءاباإنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من ال َّ
رجس وؼضب أتجِادلوننً فً أسماء س َّمٌتموها أنتم وءابآإكم ما َّ
نزل هللا
بها من سلطان فانتظروا إنً معكم من المنتظرٌن فؤنجٌناه والذٌن معه
 -1العاربة أو العرباء :وهم الخلص أي المعرقٌن فً العروبة.
 -2أنظر :جواد علً  ،المفصل فً تاربخ العرب ،ج1؛ ص.293 :
 -3أشار ابن إسحاق إلى بعض القبابل العربٌة البابدة وأكد على نسبها العربً فقال ":عاد بن عوص بن إرم بن سام بن
نوح ،وثمود وجدٌس ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح وطسم وعمبلق وأمٌم  ،بنوا الوذ بن سام بن نوح عرب كلهم ".
أنظر :عبد الملك بن هشام ،السٌرة النبوٌة ،ج1؛ ص .44:
 -4روى اإلخبارٌون أن طسمٌما وجدٌسا سكنتا الٌمامة معا وهً إذ ذاك من أخصب الببلد وأعمرها ،ثم انتهى الملك إلى
رجل ظالم من طسمٌم ٌقال له عملٌق ،وفً رواٌة أخرى عملوق ،استذل جدٌسا وأهانها ،فثارت جدٌسا وقتلت عملٌقا ومن
كان معه من حاشٌته ،واستؽاثت طسمٌم بحسان بن تبع من تبابعة الٌمن فوقعت حرب أهلكتهما معا وبقٌت الٌمامة خالٌة
فحل بها بنوحنٌفة الذٌن كانوا بها عند ظهور اإلسبلم .أنظر جواد علً ،المفصل فً تاربخ العرب  ،ج1؛ ص.335 :
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برحمتنا وقطعنا دابر الذٌن َّ
كذبوا بآٌاتنا وما كانوا مومنٌن ﴾ .1وقوم عاد هم
من ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح ،و قد كانت مساكنهم بالٌمن
باألحقاؾ ،وهً جبال الرمل ،وقد كانوا من أشد األمم تكذٌبا للحق ولهذا
دعاهم هود علٌه السبلم إلى عبادة هللا وحده ال شرٌك له ،وإلى طاعته وتقواه،
ثم ذكرهم بنعم هللا علٌهم إذ جعلهم من ذرٌة نوح علٌه السبلم ،وجعلهم أطول
من أبناء جنسهم ،لكنهم أصرو ا على تمردهم وطؽٌانهم وعنادهم وإنكارهم
فؤهلكهم هللا برٌح عاتٌة فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه فً الهواء ثم تنكسه
على رأسه حتى تبٌنه من جثته .2
وذكر محمد بن إسحاق بؤنهم لما أبوا إال الكفر أمسك هللا عنهم القطر
ثبلث سنٌن حتى جهدهم ذلك ،فبعثت عاد وفدا قرٌبا من سبعٌن رجبل إلى
الحرم لٌستسقوا لهم عندهم ،وبه العمالٌق مقٌمون ،وكان سٌدهم إذ ذاك رجبلً
ٌقال له ":معاوٌة بن بكر" ،وكانت أمه من قوم عاد ،فنزلوا عندهم ،وأقاموا
شهرا ٌشربون الخمر وتؽنٌهم قٌنتان لمعاوٌة ،فلما طال مقامهم عنده وأخذته
شفقة على قومه ،واستحٌا منهم أن ٌؤمرهم باالنصراؾ ،فنظم شعرا ٌعرض
لهم فٌه باالنصراؾ ،وأمر القٌنتٌن أن تؽنٌاهم به ،فعند ذلك تنبه القوم لما
جاإوا له ،فنهضوا إلى الحرم ،ودعوا لقومهم فدعا داعٌهم ،وهو"قٌل بن
عنز" ،فؤنشؤ هللا سحابات ثبلث ،بٌضاء ،وسوداء ،وحمراء ،ثم ناداه منادي
السماء أن اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب ،فقال  « :اخترت هذه
السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ما ًء »،فناداه مناد :اخترت رمادا رمد ًادا
ال تبقً من عاد أحدا ،ال وال ًدا تترك وال ولدا ،إال جعلته همدا ،إال بنً اللوذٌة
المهندا.3وساق هللا السحابة السوداء بما فٌها من نقمة إلى عاد حتى تخرج
ارض
علٌهم من واد ٌقال له" المؽٌث" ،فلما رأوه استبشروا وقالوا َ ﴿ :ه َذا َع ِ
ُم ْمطِ ُر َنا َبلْ ُه َو َما اَ ْس َت ْع َج ْل ُت ْم ِب ِه ِريح فِي َها َع َذاب اَلِيم ُتدَ م ُر ُكل َ
ش ْي ٍء ِبأ َ ْم ِر
َرب َها ﴾ 4أي تهلك كل من مرت به. 5أما قبٌلة ثمود ،6فقد أرسل هللا تعالى
 -1اآلٌة  72 - 65من سورة األعراؾ  ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع
 -2إسماعٌل بن كثٌر ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،ج3؛ ص.435-433 :
 -3بنوا اللودٌة بطن من عاد مقٌمون بمكة  ،فلم ٌصبهم ما أصاب قومهم  ،وهم من بقً من أنسالهم وذرٌا تهم .أنظر :
المصدر السابق ،ج3؛ ص.437 :
 - 4اآلٌة  25-24من سورة األحقاؾ ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 - 5أنظر :إسماعٌل بن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،ج 3؛ ص.437-436 :
 - 6وٌرد اسم ثمود فً الكتب العربٌة مقرونا باسم عاد وبعد هذا االسم فً الؽالب ،والرواٌات العربٌة ال تعرؾ من
تؤرٌخهم شٌبا إنما روت عنهم قصصا على سبٌل العضة واالعتبار والتذكٌر بمناسبة ما ذكر عنهم فً القرآن الكرٌم  ،وقد
وردت إشارات عنهم فً الشعر الجاهلً منها قول أمٌة بن أبً الصلت :
عتٌا رام سقب عقٌرا
كثمود التً تفتكت الدٌن
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إلٌهم أخاهم صالحا ٌدعوهم إلى عبادة هللا وحده ال شرٌك له ،بعد أن سؤلوه أن
ٌؤتٌهم بآٌة ،واقترحوا علٌه أن ٌخرج لهم من صخرة منفردة فً ناحٌة
ً
ناقة عشراء تمخض ،فؤخذ علٌهم صالح العهود والمواثٌق ألن
الحجر،1
أجابهم هللا إلى طلبتهم لٌإمنن به ولٌتبعنه ،فلما أعطوه على ذلك عهودهم
ومواثٌقهم ،دعا صالح هللا عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن
ناقة جوفاء وبراء ٌتحرك جنٌنها بٌن جنبٌها ،فعند ذلك آمن ربٌس القوم وٌقال
له"جندع بن عمرو" ومن كان معه على أمره ،وأراد بقٌة أشراؾ ثمود أن
ٌإمنوا فصدهم "ذإاب بن عمرو بن لبٌد" و" الحباب" صاحب
أوثانهم،و"رباب بن صمعر بن جواس" ،وكان من أشراؾ ثمود وأفاضلها،
فؤراد أن ٌسلم أٌضا فنهاه أوالبك الرَّ هط ،فؤطاعهم.
وأقامت الناقة و فصٌلها بعدما وضعته مدة ،تشرب ماء ببرها ٌوما،
وتدعه لهم ٌوما ،وكانوا ٌشربون لبنها ٌوم شربهاٌ ،حتلبونها فٌملإون ما
شاإوا من أوعٌتهم وأوانٌهم  .2وكانت تسرح فً بعض تلك األودٌة ترد من
فج وتصدر من ؼٌره لٌسعها ،فقد كانت خلقا هاببل ومنظرا رابعا ،إذا مرَّ ت
بؤنعامهم نفرت منها ،فلما طال علٌهم ذلك واشتد تكذٌبهم لصالح علٌه السبلم،
عزموا على قتلها ،لٌستؤثروا بالماء كل ٌوم ،فاتفقوا كلهم على قتلها حتى
النساء فً خدورهن ،وحتى الصبٌان أٌضا.3وذكر ابن كثٌر بؤن الظاهر من
فسوا َها﴾ ،4وقوله
قوله تعالىَ ﴿ :ف َكذ ُبوهُ َف َع َق ُرو َها َفدَ ْمدَ َم َعلَ ْي ِه ْم َرب ُه ْم ِب َذ ْن ِبهم َ
وءا َت ْي َنا َث ُمودَ النا َق َة ُم ْبصِ َر ًة َف َظلَ ُموا ِب َها﴾ ،5وقولهَ ﴿ :ف َع َق ُروا
تعالى أٌضاَ ﴿:
وقول سلمة بن الحرث وهو من معاصري عمرو بن كلثوم:
كؤنها من ثمود أو أرما
حتى تزور السباع ملحمة
وٌنسب النسابون ثمود إلى ثمود بن جاثر أو كاثر بن إرم بن سام بن نوح  ،وٌكتفً بعضهم بإرجاع نسبهم الى
عاد ،وٌنسبهم آخرون الى عابر بن إرم بن سام بن نوح ،وزعموا أن ثمود هو أخو جدٌس .أنظر جواد علً ،المفصل فً
تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،ج1؛ ص.324-322:
 - 1ذكر ابن إسحاق بؤن النبً صلى هللا علٌه وٌلم لما نزل بالناس فً ؼزوة تبوك نزل بهم الحجر عند بٌوت ثمود ،
فاستسقى الناس من ببرها ،فلما راحوا قال صلى هللا علٌه وسلم  :ال تشربوا من ماءها شٌبا وال تتوضبوا منه للصبلة  ،وما
كان من عجٌن عجنتموه فاعلفوه اإلبل وال تؤكلوا منه شٌبا وال ٌخرجن أحدكم – فً هذه اللٌلة – إال ومعه صاحب له
.وقال ابن هشام :بلؽنً عن الزهري أنه قال  :لما مر رسول هللا علٌه الصبلة والسبلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه،
واستحث راجلته ثم قال  :ال تدخلوا بٌوت الذٌن ظلموا إال وأنتم باكون خوفا أن ٌصٌبكم مثل ما أصابهم  .أنظر عبد الملك
بن هشام ،السٌرة النبوٌة  ،ج 4؛ ص.190-189:
 - 2أنظر إلى قوله تعالى  ﴿:ونببهم أن الماء قسمة بٌنهم كل شرب محتضر ﴾ ،اآلٌة  82من سورة القمر برواٌة ورش
عن اإلمام نافع .وذكر بن كثٌر فً تفسٌر هذه اآلٌة أن لهم ٌوما ،وللناقة ٌوما ،فإذا ؼابت حضروا الماء ،وإذا جاءت
حضروا اللبن .أنظر :المصدر السابق ،ج3؛ ص.479 :
 - 3السابق ،ج3؛ ص.441:
 - 4اآلٌة  14من سورة الشمس ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -5اآلٌة  59من سورة اإلسراء  ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
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النا َق َة﴾ٌ ،1دل على رضى جمٌع القوم بذلك ،ألن أمر الذبح قد أسند إلى
مجموع القبٌلة فً اآلٌات السابقة الذكر.2
وقد ذكر ابن كثٌر فً سبب قتل الناقة أن امرأة من ثمود ٌقال لها
"عنٌزة ابنة ؼنم بن مجلز" ،كانت عجوزا كافرة ،وكانت من أشد الناس
عداوة لصالح علٌه السبلم ،وكانت لها بنات حسان ومال جزٌل ،وكان زوجها
"ذإاب بن عمرو" ،وامرأة أخرى ٌقال لها "صدوؾ ابنة المحٌا بن دهر"،
ذات حسب ومال وجمال ،فكانتا تجعبلن لمن التزم لهما بقتل الناقة ،فعند ذلك
قام رجبلن ،أولهما ٌدعى "قدار بن سالؾ" 3والثانً "مصدع بن مهرج"،4
فانطلقا ،واستنفرا ؼوا ًة من ثمود ،فاتبعهما سبعة
نفر ،فصاروا تسعة رهط ،5وكانوا رإساء فً قومهم ،فاستمالوا القبٌلة
الكافرة بكاملها ،فطاوعتهم على ذلك ،فرصدوا الناقة حٌن صدرت عن الماء،
فرماها "مصدع" بسهم فانتظم به عضلة ساقها ،وخرجت "عنٌزة ابنة ؼنم"،
وأمرت ابنتها وكانت من أحسن النساء وجها ،فكشفت عن وجهها لقدار
ودمرته ،فشد على الناقة بالسٌؾ ،فخرت ساقطة على األرض ،ثم
نحرها.6أما فصٌلها فقد ذكر ابن كثٌر أنه انطلق حتى أتى جببل منٌعا ،فصعد
أعلى صخرة فٌه ،ورؼا ،وأنه دخل فً صخرة فؽاب فٌها ،وفً رواٌة أخرى
ٌقال  :بل اتبعوه فعقروه مع أمه.7
ولما فرؼوا من عقر الناقة ،بلػ الخبر صالحا ،فجاءهم وهم
ومجتمعون ،فلما رأى الناقة بكى ،لكن أولبك التسعة رهط عزموا على قتل
صالح علٌه السبلم أٌضا ،فلما جاإوا من اللٌل لٌفتكوا به ،أرسل هللا سبحانه
وتعالى علٌهم حجارة فؤهلكتهم سلفا وتعجٌبل قبل قومهم ،8وأصبح ثمود ٌوم
 -1اآلٌة  77منه سورة األعراؾ برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -2أنظر :إسماعٌل بن كثٌر ،تفسٌر القرآن العظٌم ،ج3؛ ص.441:
 - 3هو قدار بن سالؾ بن جندع ،وكان رجبل أحمر أزرق قصٌراٌ ،زعمون أنه كان ولد زنٌة  ،وأنه لم ٌكن من أبٌه الذي
ٌنسب إلٌه ،وإنما هو من رجل ٌقال له "صهٌاد" ،ولكن ولد على فراش سالؾ ،فقالت له عنٌزة بنت ؼنم  :أعطٌك أي
بناتً شؤت على أن تعقر الناقة .أنظر:المصدر السابق ،ج3؛ ص.441:
 - 4مصدع بن مهرج بن المحٌا  ،هو بن عم صدوؾ ابنة المحٌا ،وقد عرضت علٌه صدوؾ نفسها إن هو عقر الناقة،
فؤجابها على ذلك  ،أنظر :المصدر السابق نفسه ،ج3؛ ص.441:
 -5وهم الذٌن نزل فٌهم قول هللا تعالى ﴿ :وكان فً المدٌنة تسعة رهط ٌفسدون فً األرض وال ٌصلحون ﴾ ،اآلٌة  82من
سورة النمل برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 - 6إسماعٌل بن كثٌر ،تفسٌر القرآن العظٌم ،ج3؛ ص.441:
 - 7المصدر السابق ،ج3؛ ص.442:
 -8بعد أن عزم أوالبك التسعة رهط على قتل صالح علٌه السبلم ،قالوا  :إن كان صادقا عجلناه قبلنا ،وان كان كاذبا ألحقناه
ألحقناه بناقته ﴿ :قالوا تقاسموا باّلل لنبٌتنه وأهله ثم لنقولن لولٌه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ،ومكروا مكرا ومكرنا
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الخمٌس ،وهو الٌوم األول من أٌام النضرة1ووجهوهم مصفرة كما وعدهم
صالح  ،وأصبحوا فً ٌوم الجمعة ،ووجوهم محمرة  ،وأصبحوا ٌوم السبت
ووجوههم مسودة ،فلما جاء ٌوم األحد أصبحوا وقد تحنطوا وقعدوا ٌنتظرون
نقمة هللا وعذابه ،فلما أشرقت الشمس ،جاءتهم صٌحة من السماء ورجفة
شدٌدة من أسفل منهم ،ففاضت األرواح ،وزهقت النفوس فً ساعة واحدة . 2
وذكر علماء التفسٌر أنه لم ٌبق من ذرٌة ثمود أحد ،سوى صالح علٌه
ً
جارٌة اسمها "كلبة ابنة السلق" ،3ورجبل ٌقال له "أبو
السبلم ومن اتبعه ،إال
رؼال" ،4لم ٌلحقهما ما حل بقومهما من النقمة والعذاب ،لكن هللا عز وجل
أهلكهما فٌما بعد.
وٌجمع الدكتور جواد علً القبابل العربٌة البابدة السابقة الذكر ،مإكدا
على انتسابها العربً ،وعلى أنها أقدم طبقات العرب إطبلقا ،فٌقول « :
وجماع العرب البابدة فً عرؾ أكثر أهل األخبار هم  :عاد ،ثمود ،طسم،
وجدٌس ،وأمٌم ،وجاسم ،وعبٌل ،وعبد ضخم ،وجرهم األولى ،والعمالقة،
وحضورً ا ،هإالء هم مادة العربٌة البابدة وخامها ،وهم أقدم طبقات العرب
على اإلطبلق ،فً نظر أهل األخبار ».5
ونستنتج مما تقدم أن نسب العرب البابدة ٌرجع إما إلى" إرم" ،وإما إلى
شقٌقه "الوذ" ،وكبلهما من أبناء "سام بن نوح" ،أما جرهم األولى فمن نسل
"عابر بن سالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح علٌه السبلم" ،وعلى هذا النسب
اتفق جل الرواة وأهل األخبار. 6

مكرا وهم ال ٌشعرون ،فانظر كٌؾ كان عاقبة مكرهم ،إنا دمرناهم أجمععٌن ،فتلك بٌوتهم خاوٌة بما ظلموا ﴾ ،اآلٌة -84
 15من سورة النمل برواٌة ورش عن اإلمام نافع ،أنظر  :السابق؛ ص.885:
 -1وقد كان سٌدنا صالح علٌه السبلم قد وعدهم بعقاب هللا تعالى لهم بعد أن بلؽه خبر عقرهم للناقة فقال ﴿:تمتعوا فً
مكذوب ﴾(اآلٌة  51من سورة هود) ،فكان ٌوم الخمٌس أول أٌام النضرة وٌوم
داركم ثبلثة أٌام ذلك وعد ؼٌر
الجمعة ٌوم التؤجٌل ،والٌوم الثالث ٌوم السبت وهو ٌوم المتاع أو التمتع ،فلما أصبحوا من ٌوم األحد جاءهم العذاب .أنظر:
المصدر السابق نفسه؛ ص.888:
 ﴿ -2فؤخذتهم الرجفة فؤصبحوا فً دارهم جاثمٌن ﴾ (اآلٌة  82من سورة األعراؾ) ،جاثمٌن  :أي صرعى ال أرواح
فٌهم .أنظر :المصدر نفسه ،ج3؛ ص.888 :
 -3كلبة ابنة السلق ،وٌقال لها الزرٌقة ،وهً جارٌة مقعدة  ،وكانت كافرة شدٌدة العداوة لصالح  ،فلما رأت ما رأت من
العذاب أطلقت رجبلها  ،فقامت تجري ،حتى أتت حٌا من األحٌاء فؤخبرتهم بما رأت وما حل بقومها  ،ثم استسقتهم فلما
شربت ماتت.أنظر :المصدر نفسه ،ج3؛ ص. 442:
 -4كان أبو رؼال مقٌما فً الحرم لما وقعت النقمة بقومه  ،فلما خرج فً بعض األٌام إلى الحل  ،جاءه حجر من السماء
فقتله ،أنظر  :المصدر نفسه ،ج3؛ ص.442 :
 -5جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،ج1؛ ص.295:
 -6المرجع السابق ،ج1؛ ص.297:
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وٌإكد محمد بن سبلم الجمحً على هبلك العرب البابدة واندثار
أخبارها فً معرض حدٌثه عن محمد بن إسحاق صاحب كتاب "السٌرة
النبوٌة" ،فٌقول  « :وكان من علماء الناس بالسٌر ،فنقل الناس عنه األشعار،
وكان ٌعتذر منها وٌقول  :ال علم لً بالشعر إنما أوتى به فاحمله  ...ثم جاوز
ذلك إلى عاد وثمود أفبل ٌرجع إلى نفسه فٌقول :من حمل هذا الشعر ومن أداه
منذ ألوؾ من السنٌن ،وهللا ٌقول ﴿:وأ َن ُه أهْ لَ َك َعادً األ ُ ْولَى و َث ُمودَ َف َما أَ َب َق ْى﴾،
وعادً ا وثمودَ وال ِذينَ ِمنْ
وقال فً عادَ ﴿ :ف َهلْ َت َر ْى َل ُه ْم ِمنْ َباقِية﴾ ،وقالَ ﴿:
َب ْع ِد ِه ْم َال َي ْعلَ ُم ُه ْم إِال للا ُ﴾».1وٌستدل مما سبق ،على اندثار جمٌع األخبار
المتعلقة باألمم التً ذكرها هللا تعالى فً القرآن الكرٌم ،والتً عدها
المفسرون والمإرخون ،عربا بابدة ،كعاد و ثمود ،فما أبقى لهم بعد هبلكهم
من باقٌة أو أثر ٌذكرون به.
العرب العاربة:
ب-
وٌمثلون الطبقة الثانٌة من طبقات العرب بعد البابدة ،وهم من أبناء
"قحطان بن عابر بن سالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح علٌه السبلم" ،عند
أكثر النسابٌن.2
وٌتخذ الدكتور جواد علً من مطابقة نسب القحطانٌٌن الوارد فً
الكتب العربٌة ،مع النسب الوارد فً التوراة ،دلٌبل واضحا على أن
األخبارٌٌن قد أخذوا علمهم بنسبهم من رواٌات أهل الكتاب ،ألنهم ٌإٌدون
ذلك وال ٌنكرونه .3
وقد نزل العرب القحطانٌة فً الجنوب متخذٌن من الٌمن موطنا لهم،
وٌذكر الرواة بؤن" ٌعرب  4بن قحطان" وأوالده هم أول من نزلها ،والٌه
أٌضاٌ-عربٌ -نسب نشوء العربٌة ،فٌزعمون أنه كان أول من نطق باللسان
العربً ،ولهذا قٌل للسانه العربٌة ،5وهذه رواٌة قحطانٌة تعارض الرواٌة
 -1عبد هللا بن محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات الشعراء ،تحق عمر فاروق الطباع ،درا األرقم بن أبً األرقم  ،بٌروت ،
لبنان؛ ط1؛ 1997؛ ص.45-44:
 -2أنظر  ،جواد علً  ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،ج1؛ ص.296-295:
 -3المرجع السابق ؛ ص.354:
ٌ -4ذكر األخبارٌون أن ملك ٌعرب كان بالٌمن وأنه ؼلً بقاٌا عاد ،ووزع إخوته فً األقطار  ،فؤقر أخاه على األراضٌن
التً عرفت باسمه وهً حضرموت ،وعٌن عمان على أرض عمان ،وولى جرهما على الحجاز ،كما ذكر بعض
األخبارٌٌن أن أمهمن عاد أو من العمالٌق ،وأنه حكم مدة تساوي المدة التً حكم فٌها أبوه أي مابتً سنة .أنظر :السابق؛
ص.359:
 -5وٌرى آخرون أن إسماعٌل بن إبراهٌم علٌهما السبلم هو أول من تكلم بالعربٌة وهو اللسان الذي نزل به القرآن  ،قال
ٌونس بن حبٌب« :أول من تكلم بالعربٌة إسماعٌل بن إبراهٌم ،وأخبرنً مسمع بن عبد الملك  ،سمع محمد بن علً هو ابن
56

الفصل األول

الحياةالجاهلية:دراسةإيثنوغرافيةناسوتية

العدنانٌة بالطبع ،1كما تذكر بعض الرواٌات أن ولده كانوا أول من جعلت
لهم التحاٌا الملوكٌة.2
واشتهر بعد ٌعرب حفٌده " عبد شمس سبؤ" ،3مإسس مملكة
سبؤ  ،وإلٌه ٌنسب بناء سد مؤرب ،وإن كان آخرون ٌنسبون بناءه إلى
"لقمان بن عاد" وبالبعض اآلخر إلى "بلقٌس" ،4وٌزعم بعض األخبارٌٌن أن
عبد شمس فتح مصر وبنا بها مدٌنة عٌن شمس ،وأنه أول من سن السبً،
ولذلك عرؾ بسبؤ ،كما أنه أول من نصب ولً العهد فً حٌاته .5
فلما عدلوا عن الحق ،وأشركوا باّلل ما لم ٌنزل به سلطانا ،حل بهم نقمة
هللا وعذابه ،وجعلهم هللا حدٌثا للناس ،وسمرا ٌتحدثون به من خبرهم،وكٌؾ
مكر هللا بهم ،وفرق شملهم بعد االجتماع واأللفة والعٌش الهنًء،تفرقوا فً
الببلد هاهنا وهاهنا ،ولهذا تقول العرب فً القوم إذا تفرقوا « :تفرقوا أٌدي
سبؤ ،وأٌادي سبؤ ،وتفرقوا شذر ومذر» ، 6وقد ذكر هللا تعالى قصتهم فً
س َب ٍأ فِي
القران الكرٌم فً سورة سمٌت باسمهم-سورة سبؤ ، -فقال﴿:لَ َقدْ َكانَ لِ َ
مال ُكل ُوا ِمنْ ر ْز ِق َرب ُك ْم وا ْ
ش ُك ُروا لَ ُه،
َم َ
مين وشِ ٍ
سا ِكنِ ِه ْم َءاية َجن َتا ِن َعنْ َي ٍ
الع ِر ِم ،و َبد ْل َنا ُه ْم
س ْيلَ َ
س ْل َنا َعلَي ِه ْم َ
ضوا َفأ َ ْر َ
ورب َغفُورَ ،فأ َ ْع َر ُ
َب ْلدَ ة َطي َبة َ
ِب َج َن َتي ِهم َجن َت ْي ِن َذ َوا َتى أ ُ ْك ٍل َخ ْمطٍ َوأَ ْث ٍل و َ
ش ْي ٍء ِمنْ سِ دْ ٍر َقلِيلْ﴾.7
وٌشٌر المإرخون إلى القبابل التً تشعَّبت عن العرب العاربة،
فٌذكرون من أشهرها قبٌلتً حمٌر 8وكهبلن 9التً هاجرت بطون منها عن
حسٌن ٌقول  :أول من تكلم بالعربٌة ونسً لسان أبٌه إسماعٌل بن إبراهٌم» .أنظر :محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات
الشعراء؛ ص.45:
 -1انظر :جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،ج1؛ ص.362:
 -2تذكر الرواٌات أن ولد ٌعرب كانوا أول من حٌا بتحٌة المك فقالوا له " :أبٌت اللعن"" ،أنعم صباحا" ،وهً تحاٌا ٌنسبها
بقٌة اإلخبارٌٌن إلى ؼٌره من الملوك المتؤخرٌن .أنظر:المرجع السابق؛ ص.363 :
 -3كانت سبؤ ملوك الٌمن وأهلها  ،وكانت التبابعة منهم وبلقٌس صاحبة سلٌمان منهم ،وكانوا فً نعمة وؼبطة فً ببلدهم ،
وعٌشهم واتساع أرزاقهم و زروعهم وثمارهم .وبعث هللا إلٌهم الرسل تؤمرهم أن ٌؤكلوا من رزقه وٌشكروه بتوحٌده
وعبادته ،فكانوا كذلك ما شاء هللا  ،ثم أعرضوا عما أمروا به وعدلوا إلى عبادة الشمس ،فعوقبوا بإرسال العرم علٌهم
حٌث بعث هللا على السد دابة من األرض ٌقال لها الجرذ نقبته  ،فلما جاءت قٌام السٌول صدم الماء البناء فسقط ،فنساب
الماء فً أسفل الواد  ،وخرب ما بٌن ٌدٌه من األبنٌة واألشجار وؼٌر ذلك  ،وتبدلت تلك األشجار المثمرة األنٌقة ،
النضرة ،إلى شجر األراك  ،والطرفاء ،والسدر ذي الشوك الكثٌر والثمر القلٌل ،أنظر إسماعٌل بن كثٌر  ،تفسٌر القرآن
الكرٌم ،ج 6؛ ص.508-53:
 -4أنظر :بطرس البستانً  ،أدباء العرب فً الجاهلٌة وصدر اإلسبلم ؛ ص.10:
 -5أنظر :جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،ج1؛ ص.363 :
 -6أنظر :إسماعٌل بن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم ،ج6؛ ص.509:
 -7اآلٌتان 15و  16من سورة سبؤ  ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع .
 -8حمٌر :وأشهر بطونها زٌد الجمهور ،وقضاعة ،والسكاسك .أنظر :صفً الرحمن المباركفوري ،الرحٌق المختوم ،دار
( د.ط)؛2014؛ص.12:
الكتاب الحدٌث لبنان؛
 -9كهبلن  :وأشهر بطونها همدان ،وأنمار ،وطًء ،ومذحج ،وكندة ،ولخم ،وجذام ،واألوس  ،والخزرج ،وأوالد جفنة
ملوك الشام .أنظر  :المرجع السابق  ،ص.12:
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الٌمن  ،1وانتشرت فً أنحاء الجزٌرة ،وال ؼرو فقد أدت منافسة بٌن بطون
حمٌر وبطون كهبلن إلى جبلء األخٌرة وعودة بعض بطونها إلى الٌمن
واستقرارها بها من جدٌد . 2
وقد حاول بعض ال َّنسابٌن من القحطانٌٌن ،وصل نسبهم باألنبٌاء،
وأرادوا أن ٌكون من بٌن أجدادهم أنبٌاء خلَّص قحطانٌون ،أو أن ٌكون لهم
نسب ٌتصل بنسب إسماعٌل على األقل أو أن ٌصل نسب إسماعٌل بؤسباب
نسبهم ،فقالوا بؤنهم من نسل هود ،وأن قحطان من نسل إسماعٌل ،وأن هودا
هو عابر ،وعابر من نسل األنبٌاء ،وقالوا أشٌاء أخرى من هذا القبٌل ترمً
إلى ترجٌح كفتهم على حساب منافسٌهم العدنانٌٌن فً الفخر باألنساب على
األقل.3
العرب المستعربة:
ت-
وٌمثلون الطبقة الثالثة من طبقات العرب ،وهم العربة المستعربة
المتعربة ،وٌقال لهم العدناٌون أو النزارٌون أو المعدٌون  ،وهم من صلب
إسماعٌل بن إبراهٌم علٌهما السبلم ،4وقد ولد إسماعٌل علٌه السبلم اثنً
عشر رجبل « :نابتا5وكان أكبرهم،وقٌذر ،وأذبل ،ومبشا ،ومسمعا ،ودوما،
وأذر ،وطٌما ،وٌطور ،ونبش ،وقٌذما ،وأمهم :رعلة بنت مضاض بن عمرو
الجرهمً ،وٌقال أن مضاض وجرهم ابنا قحطان وقحطان أبو الٌمن كلها،
والٌه ٌجتمع نسبها ».6
ونستنتج مما سبق أن العرب كلهم ٌرجعون فً نسبهم إلى ولد قحطان
وعدنان ،ألنَّ الطبقة األولى من العرب وهم العرب البابدة قد بادوا وذهبوا،
ولذا فإن القحطانٌٌن ٌعتبرون قحطان هو جدهم األعلى ،وبالمقابل فإن عدنان
فً نظر العدناٌٌن هو جدهم األعلى.
 -1وكان من أثر هجرتهم إلى الشمال ،أن ضعفت شوكة الٌمن ،فطمعت فٌها الحبشان ،وتوالت علٌها الؽارات البحرٌة،
ٌشد ساعدها قٌصر الروم ،فافتتحت بعض ببلدها سنة  356للمٌبلد ،وجعلت علٌها الوالة المسٌحٌٌن .وكانت اللؽة العدنانٌة
صاحبة السلطان على القبابل القحطانٌة المهاجرة إلى الشمال ،ذلك ألنها لؽة الببلد التً استوطنوها ،فاصطلحوا علٌها فً
أدبهم ،ونظموا بها شعرهم ،ونبػ منهم مجٌدون ،واستطاعوا أن ٌتبوءوا سدَّة الرباسة بشاعرهم امرئ القٌس أمٌر بنً كندة.
أنظر :بطرس البستانً ،أدباء العرب فً الجاهلٌة وصدر اإلسبلم ؛ ص.13-11:
ٌ -2ذكر صفً الرحمن المباركفوري تفاصٌل األماكن التً سكنتها بطون كهبلن المهاجرة و استقرت بها وهًٌ :ثرب
(المدٌنة) ،م َّكة ،عمان ،تهامة ،الشام ،البحرٌن ،نجد ،وبادٌة السماوة بمشارؾ العراق .أنظر  :المباركفوري،الرحٌق
المختوم؛ ص.13 :
 -3أنظر جواد علً المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،ج3؛ ص.356:
 - 4المرجع السابق؛ ص.375:
وكونوا
 -5ن ابت ،وٌقال له أٌضا نباٌوط ،وقد استطاع أبنابه وأحفاده أن ٌإسسوا حضارة مزدهرة فً شمال الحجازَّ ،
حكومة قوٌة دان لها من بؤطرافها ،واتخذوا البتراء عاصمة لهم ،ولم ٌكن ٌستطٌع مناوأتهم أحد حتى جاء الرومان فقضوا
علٌهم .أنظر صفً الدٌن المباركفوري ،الرحٌق المختوم؛ ص.15:
 -6عبد الملك بن هشام ،السٌرة النبوٌة ،ج1؛ ص.41:
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وقد تشعبت من هإالء اثنا عشر قبٌلة ،سكنت كلها فً مكة مدة
وكانت جل معٌشتهم التجارة من ببلد الٌمن إلى ببلد الشام ومصر  ،ثم
انتشرت هذه القبابل فً أرجاء الجزٌرة وإلى خارجها.
وقد عاش قٌذر بن إسماعٌل بمكة ،ولم ٌزل أبنابه بها ٌتناسلون حتى
كان منه عدنان وولده معد ،ومنه حفظت العرب العدنانٌة أنسابها ،1وعدنان
هو الجد الحادي والعشرون فً سلسلة النسب النبوي . 2وٌذكر النسَّابون أن
بطون معد من ولده نزار قد تفرقوا إلى أربع قبابل عظٌمة هً :إٌاد ،وأنمار،
وربٌعة ،3ومضر.4وهذان األخٌران هما اللذان كثرت بطونها واتسع نسلها.
أما عدنان فقد تفرق أوالده فً أنحاء شتى من ببلد العرب ،متتبعٌن
مواطن الماء ومنابت العشب .وقد كان شمال الجزٌرة موطن العرب
العدنانٌة ،كما كان الجنوب موطن العرب القحطانٌة ،وإن كان بعض العدنانٌة
قد اتخذوا من الجنوب موطنا لهم ،فإن بعض بطون القحطانٌة قد هاجروا نحو
الشمال واتخذوا بعض مواطنه مستقرا لهم. 5
وفً ختام هذا المبحث الذي خصصناه للحدٌث عن طبقات العربٌ ،جدر
بنا التنبٌه إلى مبلحظة هامة أوردها جواد علً فً كتابه الموسوم بالمفصل
فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،خبلصتها أن مصطلح العرب العاربة والعرب
المستعربة لم ٌكن فً الجاهلٌة وال فً صدر اإلسبلم بالمعنى الذي صار
علٌه عند علماء النسب وأهل األخبار ،وأن تخصٌص العرب العاربة بالقبابل
التً ٌرجع نسبها إلى قحطان ،والعرب المستعربة بالقبابل التً ٌرجع نسبها
إلى عدنان،إنما وقع من النسابٌن فً أٌام األموٌٌن وما بعدهم،وبؤن هذا
المصطلح  -العرب العاربة والعرب المستعربة -لم ٌطلق بالمعنى الذي
 -1المصدر السابق ؛ ص.15 :
 -2ذكر صفً الرحمن المباركفوري حدٌثا رواه الطبري ،ورد فٌه أنه صلى هللا علٌه وسلم كان إذا انتسب فبلػ عدنان
ٌمسك وٌقول« :كذب النساَّبون» فبل ٌتجاوزه .وأشار إلى رأي جمع آخر من العلماء بتضعٌؾ هذا الحدٌث ،وبجواز رفع
النسب فوق عدنان وقالوا :إن بٌن عدنان وبٌن إبراهٌم علٌه السبلم أربعٌن أبا بالتحقٌق الدقٌق .أنظر :صفً الرحمن
المباركفوري ،الرحٌق المختوم؛ ص.15:
 -3تشعبت من ربٌعة بطون كثٌرة أشهرها :أسد بن ربٌعة ،وعنزة ،وعبد القٌس ،وابنا وابل ،وبكر ،وثؽلب ،وحنٌفة،
وؼٌرها .أنظر :المرجع السابق ،ص.16:
 -4وقد تشعبت من قبابل مضر شعبتٌن عظٌمتٌن هما  :قٌس عٌبلن بن مضر ،وبطون إلٌاس بن مضر ،وهذه األخٌرة هً
هً التً كان م نها  :تمٌم بن مرَّ ة ،وهذٌل بن مدركة ،وبنو أسد بن خزٌمة ،وبطون كنانة بن خزٌمة ،وقرٌش .وقد انقسمت
قرٌش إلى قبابل شتى كان من أشهرها :جمح ،وسهم ،وعدي ،ومخزوم ،وتٌم ،وزهرة ،وبطون قسً بن كبلب ،وأسد بن
عبد العزى بن قسً ،وعبد مناؾ بن قسً .وكان من عبد مناؾ أربع فصابل :عبد شمس،ـ ونوفل ،والمطلب ،وهاشم .وإلى
هذا النسب ٌشٌر النبً صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث رواه مسلم عن وابلة بن األسقع ٌقول فٌه« :إن هللا اصطفى من ولد
إبراهٌم إسماعٌل ،واصطفى من ولد إسماعٌل كنانة ،واصطفى من بنً كنانة قرٌشا ،واصطفى من قرٌش بنً هاشم،
واصطفانً من بنً هاشم» .أنظر:السابق ،ص.16:
5
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عرؾ به فً العصور اإلسبلمٌة الموالٌة،من أن العرب العاربة هم الموؼلون
فً العروبة المتؤصلون فٌها ،وأن ؼٌرهم ممن أطلقت علٌهم تسمٌة العرب
المستعربة هم أناس تعربوا فصاروا عربا. 1

المبحث الثاني :دراسة وصفية للمجتمع الجاهلي .
 -1طبيعة العقلية العربية:
لكل أمة عقلٌة خاصة بها ،تظهر فً تعامل أفرادها مع بعضهم البعض،
وتظهر أٌضا فً تعامل تلك األمة مع ؼٌرها من األمم ،كما أن لكل أمة نفسٌة
خاصة بها تمٌزها عن نفٌسات ؼٌرها من األمم ،وشخصٌة تمثل تلك األمة،
ومبلمح خاصة تؽلب على أكثر أفرادها وتمٌزها عن سمات األمم األخرى،
وإلى هذا المعنى ٌشٌر أحمد أمٌن بقوله « :تختلؾ الشعوب عقلٌا ونفسٌا
اختبلفا كبٌرا ،فعقلٌة االنجلٌزي ؼٌر عقلٌة الفرنسً ،وهما ؼٌر عقلٌة
المصري ،وهكذا ،وهذه العقلٌات والنفسٌات تختلؾ تبعا الختبلؾ البٌبة
الطبٌعٌة واالجتماعٌة التً تحٌط باألمة ،... ،وأفراد األمة الواحدة وإن
اختلفوا فً المدارك والتربٌة ونحو ذلك فإن بٌنهم جمٌعا وحدة مشتركة ».2
وٌفهم من كبلم أحمد أمٌن بؤن عقلٌات الشعوب ونفسٌاتها تختلؾ تبعا
الختبلؾ البٌبة الطبٌعٌة 3واالجتماعٌة 4التً تحٌط باألمة ،حٌث تتشابه األمة
الواحدة عقلٌا ،كما أنها تتشابه جسمٌا.5
وٌشٌر محمد جواد علً إلى أن الدراسات التً تناولت العقلٌة العربٌة
 ،لم تمٌز فً أحكامها بٌن العرب الجاهلٌٌن والعرب اإلسبلمٌٌن ،وال بٌن
العرب واألعراب وهم سكان البوادي ،وبالتالً فقد جاءت أؼلب آرابهم
مؽلوطة خاطبة « :وقد بحث بعض العلماء والكتاب المحدثٌن فً العقلٌة
العربٌة فتكلموا علٌها بصورة عامة ،بدوٌة وحضرٌة ،جاهلٌة وإسبلمٌة،
فجاء تعمٌمهم هذا مؽلوطا ،وجاءت أحكامهم فً الؽالب خاطبة ،وقد كان
علٌهم التمٌٌز بٌن العرب الجاهلٌٌن والعرب اإلسبلمٌٌن ،وبٌن األعراب
والعرب ،والتفرٌق بٌن سكان البواطن أي بواطن البوادي وسكان األرٌاؾ،
وسكان أسٌاق الحضارة ،ثم كان علٌهم البحث عن العوامل واألسباب التً
 - 1جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم  ،ج1؛ ص.298:
 -2أحمد أمٌن ،فجر اإلسبلم ،دار الكتاب العربً ،بٌروت ،لبنان؛ ط10؛ 1969؛ ص.30:
 -3البٌبة الطبٌعٌة  :هً كل ما ٌحٌط بالشعب طبٌعٌا من جبال وأنهار وصحراء ونحو ذلك ،أنظر :المرجع السابق:
ص.44:
 -4البٌبة االجتماعٌة :هً كل ما ٌحٌط باألمة من نظم اجتماعٌة كنظام حكومة ودٌن وأسرة ونحو ذلك .أنظر :السابق،
ص.44:
 -5المرجع نفسه ،ص.30:
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جبلت العرب من النوعٌن ،أهل الوبر وأهل الحضر ،تلك الجبلة ،من عوامل
إقلٌمٌة وعوامل طبٌعٌة أثرت فٌهم ،فطبعتهم بطابع خاص ،مٌزهم عن
ؼٌرهم من الناس ».1
والبن خلدون رأي خاص فً عقلٌة العربً ،نجده مدونا فً مقدمته
الشهٌرة ، 2وقد لخصه أحمد أمٌن بقوله « :أما رأي ابن خلدون فخبلصته أن
العربً متوحش نهاب سبلب،إذا أخضع مملكة أسرع إلٌها الخرابٌ ،صعب
انقٌاده لربٌس ،ال ٌجٌد صناعة وال ٌحسن علما ،وال عنده استعداد لئلجادة
فٌهما ،سلٌم الطباع ،مستعد للخٌر شجاع ». 3
فمن الواضح إذن بؤن الدكتور جواد علً إنما ٌرٌد بقوله السابق ،الرد
على بعض الكتاب المحدثٌن ممن أخذوا رأي ابن خلدون السالؾ الذكر،
وجعلوه سمة بارزة لكل عربً ،دونما أي تمٌزوا بٌن جاهلً وإسبلمً ،أو
بدوي وحضري  ،مع أن ابن خلدون قد أطلق لفظة العربً  -حسب رأي
محمد جواد علً – على البدو سكان بواطن البوادي واألرٌاؾ.4
وبناءا على ما تقدم ،نشٌر إلى أننا سندرس طبٌعة العقلٌة العربٌة خبلل
العصر الجاهلً ،وما أحاط بها من ظروؾ طبٌعٌة واجتماعٌة ،كان لها األثر
العظٌم فً تقوٌة ملكة الحفظ ،ساعدت العربً على االعتماد على الرواٌة
الشفوٌة فً نقل تراثه األدبً السٌما الجاهلً منه ،حٌث تناقلوه تناقبل شفوٌا،
وقد ظل ذلك دٌدنهم لعدة قرون  ،ال لجهلهم بقواعد الكتابة 5كما ٌزعم بعض
الدارسٌن ،وإنما لسهولة وسٌلة الحفظ ،وتمكن الرواة منها ،وألسباب أخرى
سنبٌنها فٌما سٌؤتً من فصول ومباحث.
وقصد الوقوؾ على الطبٌعة العقلٌة والنفسٌة للشعوب العربٌة -وإن
اختلفت آراء الباحثٌن حولها ،-6فإننا سنعرض لجملة من الصفات العقلٌة
 -1محمد جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم؛ ج1؛ ص.261 :
 -2عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بٌروت  ،لبنان؛ ط1؛ 2003؛ ص.153-125 :
 -3أحمد أمٌن ،فجر اإلسبلم؛ ص.34 :
 -4محمد جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم  ،ج1؛ ص.293-279 :
 - 5للدكتور ناصر الدٌن األسد بحث مفصلٌ ،ثبت من خبلله بما ال ٌدع مجاال للشك انتشار الكتابة فً المجتمع الجاهلً،
ومن جمله أدلته على ذلك :انتشار المعلمٌن بٌن العرب فً جاهلٌتهم ٌ ،علمون الناس القراءة والكتابة ،وضروبا من العلم،
منها :أخبار األولٌن  ،وقصص التارٌخ ،وقد قامت هذه المدارس فً البٌبات المتحضرة مثل مكة ،والمدٌنة ،والطابؾ،
والحٌرة ،واألنبار ،وؼٌرها من األماكن التً ٌتعلم فٌها الصبٌان الكتابة العربٌة .كما أتبث نقبل عن بعض المصادر أسماء
بعض المعلمٌن فً الجاهلٌة نذكر منهم :عمرو ابن زرارة وكان ٌسمى بالكاتب ،وؼٌبلن بن سلمة بن معتب ،وٌوسؾ بن
الحكم الثقفً ،كما أستدل بقول ابن عباس رضً هللا عنه « :كانت قرٌش تؤلؾ منزل أبً بكر رضً هللا تعالى عنه
لخصلتٌن :العلم والطعام ،فلما أسلم ،أسلم عامة من كان مجالسه » .انظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً
وقٌمتها التارٌخٌة ،دار المعارؾ ،القاهرة ،مصر؛ ط6؛ 1982؛ ص.58-23 :
 -6للدكتور جواد علً رأي مخالؾ لما ذهب إلٌه أحمد أمٌن ،فهو ٌخطا من ٌصؾ العرب بصفات ثابتة ٌلصقها بهم
وٌجعلها عامة فٌهم أبدٌة ،وٌستدل على ذلك بؤن من عاش من األعاجم بٌن العرب وفً بٌبة عربٌة ،تطبَّع بطباعهم ،وأ َّنه
من عاش من العرب فً بٌبة أعجمٌة تؤثر بها تبعا لمقدار فعل البٌبة الجدٌدة فً اإلنسان وعلى الزمان الذي ٌقضٌه فٌه
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والنفسٌة والخلقٌة التً تمٌز العربً عن ؼٌره من الشعوب والتً لها عبلقة
بموضوع بحثنا ،ونلخصها فً النقاط اآلتٌة:
حب العربي للحرية ،وحفاظه علٌها ومقاومته لكل محاولة تهدؾ إلى
أ)ّ -
استرقاقه أو استدالله ،وٌظهر ذلك من خبلل ثورته على كل سلطة تحاول أن
تح َّد من حرٌته  ،ولعل جهل األوروبٌٌن بهذه الصفة هو الذي قادهم خبلل
القرن الماضً من تارٌخنا الحدٌث إلى الكثٌر من األخطاء ،وحملهم كثٌرا
من الضحاٌا ،ومهما كان األمر فإن العربً« ٌبلػ فً حبه لحرٌته مبلؽا
كبٌرا ،حتى إذا حاولت أن تحدها أو تنقص من أطرافها هاج كؤنه وحش فً
قفص ،ثار ثورة جنونٌة لتحطٌم أؼبلله والعودة إلى حرٌته» ،1وقد بحث
أحمد أمٌن عن أوصاؾ العرب فً كتب الٌونان والرومان واألناجٌل ،فؤورد
من جملة هذه النعوت وصفا لدٌودوروس الصقلً ٌصؾ فٌه العرب بؤنهم:
«ٌعشقون الحرٌة ،فٌلتحفون السماء ،وقد اختاروا اإلقامة فً أرضٌن ال أنهار
فٌها وال عٌون ماء ،فبل ٌستطٌع العدو المؽامر الذي ٌرٌد اإلٌقاع بهم أن ٌجد
له فٌها مؤوى .إنهم ال ٌزرعون حبَّا ،وال ٌؽرسون شجرَّ ا ،وال ٌشربون خمرا،
وال ٌبنون بٌوتا  ،ومن ٌخالؾ العرؾ ٌقتل ،وهم ٌعتقدون باإلرادة الحرة،
وبالحرٌة ».2
وٌفهم من األقوال السابقة بؤن حبَّ العربً للحرٌة وتمسكه بها تعد صفة
متؤصلة فٌه.
ب) -الفطنة والذكاء وحسن الفهمٌ :شٌر محمود شكري اآللوسً إلى أن
العرب لما فاقوا ؼٌرهم من األمم فً قوة الفهم وحدة الذهن،فإن هللا عز وجل
قد جعل القرآن الكرٌم معجزة نبٌهم بحسب أفهامهم وعلى قدر عقولهم
وأذهانهم « :ولما كانت العرب فً قوة الفهم وحدة الذهن إلى ؼاٌة الؽاٌات
كان معجزهم القرآن فإن المعجز فً كل قوم بحسب أفهامهم وعلى قدر
عقولهم وأذهانهم ،وكان فً بنً إسرابٌل ببلدة وؼباوة ألنه لم ٌنقل عنهم ما
تدون من كبلم مستحسن أو ٌستفاد من معنى مبتكر .وقالوا لنبٌهم حٌن مروا
بقوم ٌعكفون على أصنام لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.فخصوا من اإلعجاز
بما ٌصلون إلٌه ببداٌة حواسهم .والعرب أصح الناس أفهاما .وأحدهم أذهانا.
قد ابتكروا من الفصاحة أبلؽها ،ومن المعانً أؼربها ،ومن اآلداب أحسنها.
وعلى مقدار استعداد ذلك اإلنسان لتقبل البٌبة الجدٌدة والثقافة الجدٌدة التً دخل فٌها .أنظر :جواد علً ،المفصل فً تارٌخ
العرب قبل اإلسبلم ،ج1؛ ص.286:
 -1أحمد أمٌن ،فجر اإلسبلم؛ ص.34:
 -2جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،ج1؛ ص.262:
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فحضوا من معجزة القرآن بما تجول فٌه أفهامهم .وتصل إلٌه أذهانهم،
فٌدركون بالفطنة دون البدٌهة ،وبالروٌة دون البادرة .لنكون كل أمة
مخصوصة بما ٌشاكل طبعها ،وٌوافق فهمها ».1
ونستنج مما سبق بؤن معجزات األنبٌاء قد جعلها هللا عز وجل مناسبة
لما كانت علٌه كل أمة من قوة الفهم وحدة الذهن ،وعلى هذا األساس فقد
كانت معجزة العرب قرآنا تجول فٌه أفهامهم ،وأن بنً إسرابٌل لما كان فٌهم
الببلدة والؽباوة ،فإنه لم ٌصلنا عنهم أي كبلم مستحسن أو معنى مبتكر،
بخبلؾ العرب الذٌن امتازوا بالببلؼة والفصاحة ،لتكون بذلك كل أمة
مخصوصة بما ٌناسب طبعها.
ت) -قوة الشخصية :وقد أجمل بطرس البستانً مظاهر قوة الشخصٌة لدى
« للعربً شخصٌة قوٌة تظهر بؤنانٌته،
العربً ولخصها بقوله:
ونزوعه إلى الحرٌة واالستقبلل ،وحبه الخٌر لنفسه دون ؼٌره ،واالستبثار
بالجاه والذكر الحسن وحمٌد الصفات .وتظهر فً جلده وصبره على الفقر
والجوع والظمؤ ومؽالبة الطبٌعة فً صحرابه العاتٌة ،تلك الصحراء التً
لفحته بحرها فتركته أسمر اللَّون ٌابس الجلد حفٌؾ اللحم ،أسود العٌنٌن
والشعر ،واستولت على إحساسه بوحشتها ،فجعلته حدٌد السمع والبصر،
سرٌع التؤثر ،متوتر األعصاب ،مذعنا للقضاء و القدر ،وعلمته بقحطها
الؽزو والترحل فً طلب الماء والكؤل ،وصٌرته كرٌما مقدامًا ٌقري الضٌوؾ
وٌلتقً األهوال ،وٌمنع الجار وٌؽٌث الملهوؾ ،لتعرضه فً ترحاله إلى أن
ٌنزل ضٌفا على ؼٌره وفً مخاوفه إلى أن ٌستؽٌث قوماٌ ،جٌرونه ،وٌدفعون
الضرَّ عنه ،حتى أصبح حب القرى وحسن الجوار من طبابعهٌ ،فاخر بهما،
وٌرى من العار علٌه أال ٌكرم الضٌَّؾ وٌحامً عن الجار».2
وبناءا على ما تقدم ٌبدو جلٌا أثر الطبٌعة العربٌة فً تكوٌن شخصٌة
العربً وصقل عقلٌته  ،فمن سعة إقلٌمه الصحراوي الذي ال ٌصد هواءه
بناء ،وال ٌحجب شمسه ؼٌم ،اكتسب حب الحرٌة واالستقبلل ،ومن حالة
الفقر والبإس والجوع والظمؤ ومؽالبة الطبٌعة ،اكتسب خلٌقة الكرم حتى
تؤصلت فٌه،ومن حالة البل استقرار القابمة على إؼارة ودفع مؽٌر،أصبح
حسن الجوار من طبابعه .3
 -1محمود شكري اآللوسً ،بلوغ األرب فً معرفة أحوال العرب ،ج 1؛ ص.38-37 :
 -2بطرس البستانً ،أدباء العرب فً الجاهلٌة وصدر اإلسبلم ،ص.19:
 -3المرجع السابق ؛ ص.19 :
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ث) -قوة الحافظة:وهً أٌضا صفة متؤصلة فً العربً ،فقد كان العرب
أحفظ من ؼٌرهم من األمم ،إذ استطاعوا أن ٌحفظوا أٌامهم وحروبهم
ووقابعهم وما قٌل فٌها من شعر وخطب ،وما جرى من مفاخرات ومنافرات،
كما أنهم قد ضبطوا أنسابهم وأسماء فرسانهم الذٌن نزلوا فً مٌادٌن حروبهم
وأنهم إلى أي قبٌلة وإلى أي أب ٌنتهون من اآلباء األولٌن،وكان أحدهم إذا
قال شعرا ومهما بلؽت أبٌاته ،فإنه سرعان ما تعٌه صدورهم حفظا ،فٌرتسم
فً خواطر صدورهم.وقد تساوى فً ذلك العامة والخاصة منهم والصؽٌر
والكبٌر والذكر و األنثى.1
ثم إن العرب قد خلدوا من الشعر واألمثال واألخبار ما لم تخلده أٌة
أمة من األمم ،فبلػ ذلك ما بلػ من المجامع واألسفار،وذلك على الرؼم من
ضٌاع الكثٌر من مآثرهم وآدابهم ،وإلى هذا المعنى ٌشٌر اآللوسً بقوله« :
وقد دون المتؤخرون ما تلقوه من الثقاة،وما سمعوه من أفواه الرواة ،من
أٌامهم وأخبارهم،وأمثالهم وأشعارهم.فبلػ ذلك ما بلػ من المجامع
واألسفار،حتى تجاوزت دوابر العد واالنحصار،هذا مع أن ذلك بالنسبة إلى
ما لم ٌصل إلٌهم كقطرة من بحار،وذرة من جبال قفار ،وأما الؽالب من
شعرهم ولؽتهم وأٌامهم األول،فقد ذهب بذهابهم وبقً فً الصدور ولم ٌنقل،
وأخذوا فً أكفانهم الكثٌر من العلوم والفنون ».2فمن الواضح إذن بؤن
الرواة قد نقلوا إلٌنا الكثٌر من آداب وعلوم العرب،إال أن ما وصلنا ال
ٌشكل إال قطرة من بحر ،أو ذرة من جبال وقفار.

 -2الصفات الخلقية للمجتمع الجاهلي:
وقد جمع أبو بكر جابر الجزابري جملة من العادات الحسنة التً كانت فً
المجتمع العربً قبل اإلسبلم نلخصها فً المكارم اآلتٌة:3
 الصدق والمراد به صدق الحدٌث ،وهو خلق كرٌم عرؾ به
العرب فً الجاهلٌة قبل اإلسبلم فزاده اإلسبلم تقرٌرا وتمتٌنا.4
 -1محمود شكري اآللوسً،بلوغ األرب فً معرفة أحوال العرب ،ج1؛ ص:
 -2المرجع السابق؛ج1؛ص.39-38 :
 -3أبو بكر جابر الجزابري ،هذا الحبٌب محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌا محب ،مكتبة العلوم والحكم ،المدٌنة
المنورة؛ ط1؛ 1999م؛ ص.24:
 -4قال هللا تعالىٌ ﴿:اأٌها الذٌن ءامنوا ا َّتقوا هللا وكونوا مع الصَّادقٌن ﴾]اآلٌة  554من سورة التوبة  ،برواٌة ورش عم
اإلمام نافع ] ،وقال هللا تعالى ﴿ :والصَّادقٌن والصَّادقات والصَّابرٌن والصَّابرات والخاشعٌن والخاشعات والمتصدقٌن
الذكرٌن هللا كثٌرً ا و َّ
والمتصدقات والصَّابمٌن والصَّابمات والحافظٌن فروجهم والحافظات و َّ
الذكرات أع َّد هللا لهم مؽفر ًة
وأجرً ا عظٌمًا ﴾ [ اآلٌة  31من سورة األحزاب ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع ] ،وقال تعالى﴿ فلو صدقوا هللا لكان خٌرً ا
لهم ﴾ [ اآلٌة  85من سورة محمد ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع ] .وأما األحادٌث فقد ذكر اإلمام النووي فً رٌاض
الصالحٌن ،باب الصدق ،ستة أحادٌث منها ما رواه ابن مسعود رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ﴿ :إنَّ
.38
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 قرى الضٌؾ وهو إطعامه ،وهو من الكرم الذي ٌحمد صاحبه
علٌه ،وٌحمد له وٌثنى به ،وقد كان العرب فً جاهلٌتهم
ٌتبارون بهذا الخلق وٌفتخرون به ،وقد استنفذوا فٌه نصؾ
أشعارهم ،فكان الرجل ٌؤتٌه الضٌؾ فً شدة البرد والجوع،
ولٌس عنده من المال إال ناقته التً هً حٌاته وحٌاة أسرته،
فتتحرك فٌه خلٌقة الكرم ،فٌقوم إلٌها وٌذبحها لضٌفه  ،ومن
آثار كرمهم أنهم كانوا ٌتحملون الدٌات الهابلةٌ ،كفون بها سفك
الدماء ،وضٌاع اإلنسان  ،وٌتفاخرون بهذه السجٌة على
ؼٌرهم من الرإساء والساداتٌ ،قول عنترة بن شداد العبسً
فً معلقته:
مستهلـــــــــــك
فإننً
شربت
فإذا
مــالً وعرضً وافــــــر لم ٌكلم
وكما
وإذا صحوت فما أقصر عن ن ًدى
1
علمت شمابلً وتكرمً
وٌقول السموأل بن عادٌا:
وال
وما أخمدت نار لنا دون طارق
2
ذ َّمنا فً ال َّنـــــــــــــــازلٌن نزٌل
وٌقول حاتم الطابً مفتخرا بكرمه:
بعده
قـــــــــــام
سٌد
ِمنا
مات
إذا
نظٌر له ٌؽنً ؼنـــــــــــــــــاه وٌخلق
وأطعن
ضٌؾ قبل سإاله
وإنً ألقري ال َّ
قدمـــــــــا واألس َّنة ترعؾ
أكلَّؾ
وإنً ألعطً سابلً ولر َّبــــــــما
3
ما ال أستطٌـــــــــع فؤكــلؾ
1
ثم جاء اإلسبلم فزاد هذا الخلق تقرٌرا وتؤكٌدا .
الصدق ٌهدي إلى البر وإنَّ البرَّ ٌهدي إلى الج َّنة ،وإنَّ الرَّ جل لٌصدق حتى ٌكتب عند هللا صدٌ ًقا ،وإن الكذب ٌهدي إلى
الفجور ،وإنَّ الفجور ٌهدي إلى ال َّنار ،وإن الرَّ جل لٌكذب حتى ٌكتب عند هللا كذابًا ﴾ [ متفق علٌه ] .انظر :أبً زكرٌا ٌحً
بن شرؾ النووي ،رٌاض الصالحٌن من كبلم سٌد المرسلٌن ،مإسسة الرسالة ،بٌروت ،لبنان؛ ط8؛ 5423م؛ ص-35 :
.33
 -1أبو عبد هللا الحسٌن بن أحمد الزوزنً ،شرح المعلقات السبع ،دار المعرفة ،بٌروت ،لبنان؛ ط2؛ 2004؛ ص.214:
 -2سراج الدٌن محمد ،الفخر فً الشعر العربً ،دار الراتب الجامعٌة ،بٌروت ،لبنان؛ ( د.ط)( ،د.ت) ،ص.07:
 -3المرجع السابق ؛ ص.18 :
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 الوفاء بالعهود وعدم نكثها مهما كلفهم من ثمن ،فقد كان
العهد عندهم دٌنا ٌتمسكون به ،وٌستهٌنون فً سبٌله قتل أوالدهم،
وتخرٌب دٌارهم ،وهو خلق سام شرٌؾ جاء اإلسبلم بتقرٌره
وتؤكٌده،2ومن مظاهر الوفاء بالعهد أٌضا ،ما كانوا علٌه من
احترام للجوار ،وتقرٌر لمبدأ الحماٌة لمن طلبها ،وعدم خفر
الجوار مهما كانت األحوال.
 الصبر ،والحلم ،والتحمل ،وقد جاء اإلسبلم فزاد هذا الخلق
قوة ومتانة.3
 الشجاعة  ،والنجدة ،واألنفة ،وعزة النفس  ،وعدم قبول
الذل والمهانة ،وهً خبلل امتاز بها العرب نسا ًء ورجاال،
وفً أشعارهم شواهد كثٌرة تصور ما كانوا علٌه من فرط
الشجاعة ،ومن أمثلة ذلك قول طرفة بن العبد فً معلقته
مفتخرا بشجاعته وبكرمه:4
إذا القوم قالوا من فتى خلت أنَّ ِنً
َّ 1
عنٌت فلم أكســــــــــ ل ولم أتبلد
 -1قال هللا تعالى ﴿ :هل أتاك حدٌث ضٌؾ إبراهٌم المكرمٌن ،إذ دخلوا علٌه فقالوا سبلمًا ،قال سبلم قوم منكرون ،فراغ
إلى أهله فجاء بعجل سمٌن ،فقرَّ به إلٌهم قال أال تؤكلون ﴾ [ اآلٌة  27-24من سورة الذرٌات برواٌة ورش عن اإلمام نافع
] ،وقد أورد اإلمام النووي فً باب إكرام الضٌؾ حدٌثا عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قال ﴿:من كان ٌإمن باّلل والٌوم اآلخر فلٌكرم ضٌفه ،ومن كان ٌإمن باّلل والٌوم اآلخر فلٌصل رحمه ،ومن كان ٌإمن
باّلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌرً ا أو لٌصمت ﴾ [ متفق علٌه ] .انظر :أبً زكرٌا ٌحً بن شرؾ النووي ،رٌاض الصالحٌن؛
ص .831:
 -2قال هللا تعالى ﴿:وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسإوالً ﴾ [ اآلٌة  34من سورة اإلسراء برواٌة ورش عن اإلمام نافع ]،
وقال تعالىٌ ﴿:ا أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بالعقود﴾ [ اآلٌة  01من سورة المابدة برواٌة ورش عن اإلمام نافع ] ،وقد أورد
اإلمام النووي فً باب الوفاء بالعهد وانجاز الوعد جملة من األحادٌث منها ما رواه عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً
هللا عنهما ،أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ﴿ :أربع من كنَّ فٌه كان مناف ًقا خال ً
صا .ومن كانت فٌه خصل ًة منهنَّ
كانت فٌه خصلة من النفاق حتى ٌدعها :إذا اإتمن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد ؼدر ،وإذا خاصم فجر ﴾ [ متفق علٌه
] .انظر :المصدر السابق؛ ص.832:
 -3فً القرآن الكرٌم آٌات كثٌرة فً األمر بالصبر وبٌان فضله ،منها قوله تعالىٌ ﴿ :اأٌها الَّذٌن آمنوا اصبروا وصابروا
ورابطوا وا َّتقوا هللا لعلَّكم تفلحون ﴾ [ اآلٌة  822من سورة آل عمران برواٌة ورش عن اإلمام نافع ] ،وقوله تعالى﴿:
صابرون أجرهم بؽٌر حساب ﴾ [ اآلٌة  52من سورة الزمر برواٌة ورش عن اإلمام نافع ] ،وقد أورد اإلمام
إ َّنما ٌو َّفى ال َّ
النووي فً باب الصبر تسعة وعشرٌن حدٌثا نبوٌا ،منها ما رواه أنس رضً هللا عنه حٌث قال ﴿ :مرَّ ِ ال َّنبً صلى هللا
علٌه وسلم بامرأة تبكً عند قبر فقال :اتقً هللا واصبري ،فقالت :إلٌك عنً ،فإنَّ ِك لم تصب بمصٌبتً! ولم تعرفه ،فقٌل
لها :إنه النبًِ صلى هللا علٌه وسلم ،فؤتت باب النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فلم تجد عنده بوابٌن ،فقالت :لم أعرفك ،فقال:
صدمة األولى ﴾ [ متفق علٌه ].المصدر السابق ؛ ص.81 :
صبر عند ال َّ
إنما ال َّ
 -4طرفة بن العبد ،دٌوانه ،اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ،بٌروت ،لبنان؛ ط1؛ 2003؛ ص-31 :
.32
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ولست بحبلل التبلل مخـــــاف ًة
2
متى ٌسترفد القوم أرفد
 السذاجة البدوٌة ،وعدم التلوث بملوثات الحضارة ،ومكابدها،
وكان من نتابج هذه السجٌة ،ترسخ سمة الصدق واألمانة،
والنفور من الخداع والؽدر فً عقلٌاتهم.3
وٌشٌر الكثٌر من دارسً السٌرة النبوٌة ،إلى أن هذه األخبلق الثمٌنة،
باإلضافة إلى الموقع الجؽرافً لجزٌرة العرب بالنسبة إلى العالم ،كانت سببا
فً اختٌارهم لحمل عبء رسالة اإلسبلم ،وقٌادة األمة اإلنسانٌة والمجتمع
البشري ،ألن هذه األخبلق وإن كان بعضها ٌفضً إلى الشر ،إال أنها كانت
فً نفسها أخبلقا ثمٌنة ،تجلب المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شًء من
اإلصبلح ،وهذا ما فعله اإلسبلم. 4
و إلى جانب هذه المحاسن ،فقد انتشرت بٌنهم الكثٌر من الدناٌا
والرذابل التً ٌنكرها العقل السلٌم ،وٌؤباها الوجدان ،وإلى هذا المعنى ٌشٌر
أحمد أمٌن بقوله « :لسنا نعتقد تقدٌس العرب ،وال نعبؤ بمثل هذا النمط من
القول الذي ٌمجدهم وٌصفهم بكل كمال ،وٌنزههم عن كل نقص ،ألن هذا
النمط من القول لٌس نمط البحث العلمً ،إنما نعتقد أن العرب شعب ككل
الشعوب ،له مٌزاته وفٌه عٌوبه ،وهو خاضع لكل نقد علمً فً عقلٌته
ونفسٌته وآدابه وتارٌخه ككل أمة أخرى » .5من جملة الدناٌا والرذابل التً
ولكن

هبطت بالمجتمع العربً قبل اإلسبلم نذكر ما ٌلً:6
 شرب الخمر واالجتماع علٌها ،والمباهاة بذلك.
 نكاح االستبضاع :وهو أن تحٌض امرأة الرجل منهم فٌطلب لها أشراؾ
الرجال وخٌارهم نسبا لٌطإوها من أجل أن تنجب ولدا ٌرث صفات الكمال
التً ٌحملها أولبك الواطبون لها.
 وأد البنات وهً أن ٌدفن الرجل ابنته بعد والدتها حٌة فً التراب خوفا من
العار ،و قتل األوالد مطلقا ذكورا أو إناثا خوفا من الفقر والمجاعة.
ٌ -1قول :إذا القوم قالوا من فتى ٌكفً مهما أو ٌدفع شرا؟ خلت أننً المراد بقولهم فلم أكسل كفاٌة المهم ،ودفع الشر ،ولم
أتبلد فٌهما .انظر :أبو عبد هللا الحسٌن بن أحمد الزوزنً ،شرح المعلقات السبع ؛ ص.87:
ٌ -2قول:أنا ال أحل التبلع ( وهً ما ارتفع من مسٌل الماء ،وانخفض من الجبال إلى قرار األرض ) ،مخافة حلول
األضٌاؾ أو ؼزو األعداء إٌاي ،ولكن أعٌن القوم إذا استعانوا بً إما فً قرى األضٌاؾ ،وإما فً قتال األعداء والحساد.
انظر :المصدر السابق؛ ص.88 :
3
 صفً الدٌن المباركفوري ،الرحٌق المختوم؛ ص .38: -4المرجع السابق؛ ص.39 :
 -5أحمد أمٌن ،فجر اإلسبلم؛ ص.34 :
 -6انظر :أبو بكر جابر الجزابري ،هذا الحبٌب ،ص.24-22 :
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تبرج النساء ،بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارة بالرجال األجانب
متؽنجة فً مشٌتها كؤنها تعرض نفسها وتؽري بها ؼٌرها.
اتخاذ الحرابر من النساء األخدان من الرجال وذلك باالتصال بهم سرا
وهن أجانب عنهن ،وهً زنا حرمها اإلسبلم.
العصبٌة القبلٌة ،وتتمثل فً مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
شن الؽارات والحروب على بعضهم بعضا سلبا ونهبا ،فالقبٌلة القوٌة تؽٌر
على القبٌلة الضعٌفة لتسلبها مالها ،إذ لم ٌكن لهم حكم وال شرع ٌرجعون
إلٌه فً أؼلب األوقات وفً أكثر الببلد.
عدم االمتهان تكبرا وأنفة ،إذ كانوا ال ٌمتهنون الحدادة والحٌاكة والحجامة
وال الفبلحة ،وإنما ٌسندون هذه المهن إلمابهم وعبٌدهم .أما األحرار
فحسبهم التجارة وركوب الخٌل ،وشن الؽارات وإنشاد الشعر ،والمفاخرة
باألحساب واألنساب

 -3الحياة االجتماعية (القبيلة واألسرة):

1

لقد قامت حٌاة العرب فً العصر الجاهلً على أساس القبٌلة  ،التً
تتؤلؾ من عدة عمابر وكل عمارة تضم عدة بطون ،وكل بطن ٌشمل عدة
أفخاذ ،والفخذ ٌنقسم بدوره إلى عشابر ،والعشٌرة تتفرع إلى أسر،
واألسرة الواحدة تتكون من عدة أفراد تإوٌهم خٌمة من وبر أو جلد.2
وإلى العبلقة بٌن القبٌلة وأفرادها ٌشٌر بطرس البستانً بقوله «:وبٌن
الفرد والقبٌلة صلة مكٌنة تجعل الفرد بجمٌعه للقبٌلة ،والقبٌلة بجمٌعها للفرد،
فإذا نزل عار بالقبٌلة أصاب كل شخص منها ،وإذا نبه ذكر شخص عاد
فخره إلى القبٌلة بؤسرها ،وتتحمل القبٌلة خٌانة أخٌها ،وتنصره ظالما أو
مظلوما ،وقد ٌتفق أن تخلع القبٌلة من تكثر معراته ،أو من ال تستطٌع
حماٌته ،فٌلجؤ إلى قبٌلة أخرى ،أو ٌعٌش عٌشة الصعلوك الشرٌد ».3
ونستنتج مما سبق بؤن النظام القبلً عند العرب ،كان ٌقوم على أساس
التضامن بٌن أفراد القبٌلة الواحدة فً السراء وفً الضراء ،وهذا ما ألزم
وعمق معانً العصبٌة القبلٌة من خبلل وقوؾ القبٌلة مع كل فرد من أفرادها
 -1لقد درج أكثر القدماء والمحدثٌن على تفسٌر معنى الجاهلٌة باألمٌة ،أي عدم معرفة القراءة والكتابة ،ووصموا هذا
العصر بالتخلؾ الحضاري ،وأبناء ه بالتخلؾ الثقافً ،لكن الدراسات الحدٌثة التً قام بها بعض المستشرقٌن  ،والباحثٌن
العرب ،قد أتبتث أن الحقٌقة خبلؾ لذلك كله  ،ومن أشهر الدراسات العربٌة ما توصل إلٌه ناصر الدٌن األسد ،الذي
برهن بؤدلة عقلٌة ونقلٌة بما ال ٌدع مجاال للشك من أن الجاهلٌة بالمعنى الصحٌح إنما أطلقت على الفترة التً لم ٌكن
للعرب فٌها نبً ملهم ،وال كتاب منزل ،،ومن هنا فقد كانوا أمٌٌن دٌنٌا ،ألنهم لم ٌكونوا مثل أهل الكتاب من الٌهود
والنصارى الذٌن لهم التوراة واإلنجٌل .انظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر العربً وقٌمتها التارٌخٌة؛ ص.46-44 :
ٌ -2مٌنة بن عسلة ،الكهانة والعرافة فً الشعر الجاهلً؛ ص.55 :
 -3بطرس البستانً ،أدباء العرب فً الجاهلٌة وصدر اإلسبلم ؛ ص.20 :
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سواء كان ظالما أو مظلوما ،باستثناء من كثرت سقطاته ،وتعددت زالته ،فلم
تستطع القبٌلة حماٌته ،فحٌنبذ تلجؤ القبٌلة إلى خلعه ،فٌضطر المخلوع إلى
اللجوء إلى قبٌلة أخرى فتقبله لٌعٌش فً كنفها ،أو ترفضه ،فٌعٌش صعلوكا
متشردا.
ثم إن عرب الجاهلٌة لم ٌكونوا مجتمعا واحدا ،بل كانوا طبقات مختلفة
متباٌنة ،تنقسم إلى قسمٌن ربٌسٌٌن هما :الملوك ،وؼٌر الملوك الذٌن
ٌنقسمون بدورهم إلى أهل مدر وأهل وبر ،فؤما أهل مدر فهم الحواضر
وسكان القرى ،وكانوا ٌعٌشون من الزرع والنخل والماشٌة والتجارة ،وأما
أهل الوبر فهم قطان الصحاري ،وكانوا ٌعٌشون من ألبان اإلبل ولحومها،
مترددٌن على منابت الكؤل ومواقع المطر ،فبل ٌزالون بذلك فً حل
وترحل.1
وٌبٌن أحمد أمٌن دور المرأة فً المجتمع الجاهلً ومكانتها ،فٌقول« :
والمرأة تشارك الرجل فً شإون الحٌاة ،فهً تحتطب ،وتجلب الماء،
وتحلب الماشٌة ،وتنسج المسكن والملبس ،وتخٌط الثٌاب ،وهً على
الجملة أقرب فً عقلٌتها إلى عقلٌة الرجل ولكنها ال تؽنى ؼناء الرجل فً
الحروب ،والحروب عندهم أساس لحٌاتهم ،فانحطت لذلك منزلة المرأة
عن منزلة الرجل » .2وٌفهم من الكبلم السابق بؤن الرجل فً المجتمع
العربً الجاهلً هو القابم بؤمر األسرة ،والمسإول عن توفٌر أسباب الحٌاة
المعٌشٌة والحماٌة لها ،أما المرأة فإن دورها ٌعتبر دورا ثانوٌا ،ولم تكن
مصونة الحقوق ،بدلٌل لجوء الكثٌر من القبابل الجاهلٌة إلى وأد بناتها،
خوفا من العار.
 -4معارف العرب وحياتهم الفكرية:
إن العربً الجاهلً ،لم ٌنظر إلى العالم نظرة شاملة كما فعل الٌونانً
الذي نجد نظرته للعالم نظرة عامةٌ ،حاول من خبللها أن ٌجد إجابات للكثٌر
من األسبلة الفلسفٌة التً تشؽل فكره ،فكانت هذه األسبلة أساس فلسفته .أما
العربً فلم ٌنحو هذا النحو ،بل كان ٌطوؾ فٌما حوله ،فإذا رأى منظرا
خاصا أعجبه تحرك له ،وجاش صدره بالبٌت أو األبٌات من الشعر أو
الحكمة أو المثل ،3وإلى هذا المعنى ٌشٌر ابن خلدون بقوله «:وهم ال ٌزالون
 -1ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر العربً وقٌمتها التارٌخٌة ؛ ص.10-9 :
 -2أحمد أمٌن ،فجر اإلسبلم؛ ص.11 :
-3المرجع السابق؛ ص.42-41 :
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موسومٌن بٌن األمم بالبٌان فً الكبلم ،والفصاحة فً النطق ،والذالقة فً
اللسان  ،والبٌان سمتهم بٌن األمم مذ كانوا».1
وإلى المعنى السابق نفسه ٌشٌر أحمد أمٌن بقوله « :فؤما نظرة شاملة،
وتحلٌل دقٌق ألسسه وعوارضه ،فذلك ما ال ٌتفق والعقل العربً ،وفوق هذا،
هو إذا نظر إلى الشًء الواحد ال ٌستؽرقه بفكره ،بل ٌقؾ فٌه على مواطن
خاصة تستثٌر عجبه .فهو إذا وقؾ أمام شجرة ال ٌنظر إلٌها ككل ،وإنما
ٌستوقؾ نظره شًء خاص فٌها ،كاستواء ساقها أو جمال أؼصانها ،وإذا كان
أمام بستان ال ٌحٌطه بنظره وال ٌلتقطه ذهنه كما تلتقطه الفوتوؼرافٌا ،وإنما
ٌكون كالنحلة تطٌر من زهرة إلى زهرة ،فٌرتشق من كل رشقة ».2
وتؤسٌسا على ما سبق ذكره ،نستنتج بؤن العقل العربً الجاهلً ،كان
ٌطوؾ حول الشًء فٌقع منه على درر مختلفة ،بخبلؾ العقل الٌونانً مثبل،
والذي نجده ٌنظر إلى األشٌاء نظرة شمولٌة  ،وبالتالً ٌلجؤ إلى البحث
والتحلٌل.
المبحث الثالث :الحيــــــــــــــاة الدينية.
أديان الوحي السماوية عند العرب:
-1
أ -الحنفية :الحنفٌة لٌست دٌنا بالمعنى الذي هو علٌه اإلسبلم والمسٌحٌة
والٌهودٌة ،على الرؼم من أنها تدعوا إلى وحدانٌة هللا ،إال أنها لٌست
دٌانة كتاب أو وحً ،فهً اعتقاد بوجود إله واحد أحد ال شرٌك له ،دون
أن ٌكون لها وصاٌا أو تعالٌم أو طقوس وشعابر ،ماعدا الحج إلى
الكعبة.3
فالحنفٌة إذن حركة دٌنٌة « ظهرت عند العرب قبل اإلسبلم،
وخصوصا أولبك الذٌن استنكفوا عن عبادة األوثان ،ولم ٌعتنقوا المسٌحٌة
أو الٌهودٌة ،وسمً أتباعها باألحناؾ أو الحنفاء ،وكلها جمع لحنٌؾ
( صفة إبراهٌم علٌه السبلم ) الواردة فً القرآن الكرٌم فً اآلٌات التالٌة:
ارى َت ْه َت ُدوا قُلْ َبلْ ِمل َة إِ ْب َرا ِهي َم َحنِيفا َو َما
ص َ
﴿ َو َقال ُوا ُكو ُنوا ُهودً ا أَ ْو َن َ

 -1السابق؛ ص.33:
2
 نفسه؛ ص.42 : -3سمٌح دؼٌم ،أدٌان ومعتقدات العرب قبل اإلسبلم ،دار الفكر اللبنانً للطباعة والنشر ،بٌروت؛ ط1؛ 1995؛
ص.48:
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1
َكانَ ِمنَ ال ُم ْ
ص َرا ِن ًيا َولَ ِكنْ َكانَ
ش ِر ِكينَ ﴾ َ ﴿ ،ما َكانَ إِ ْب َرا ِهي ُم َي ُهو ِد ًيا َو َال َن ْ
َحنِي ًفا ُم ْسلِ ًما َو َما َكانَ ِمنَ ال ُم ْ
ش ِر ِكينَ ﴾.3» 2
ونستنتج مما سبق بؤن الحنفٌة حركة دٌنٌة ،تضم جماعة من عقبلء
العرب الذٌن سمت نفوسهم عن عبادة األوثان ،كما أنهم لم ٌعتنقوا
الٌهودٌة وال النصرانٌة ،وإنما قالوا بوحدانٌة هللا ،فسموا باألحناؾ  ،نسبة
إلى سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم ،وقد ذكر سمٌح دؼٌم عددا من الحنفٌٌن
منهم:4عبٌد هللا بن جحش ،زٌد بن عمرو بن نفٌل ،قس بن ساعدة ،أبا ذر
الؽفاري ،أمٌة بن أبً الصلت ،وعمٌر بن جندب الجهنً ،صرمة بن أبً
أنس ،وخالد بن سنان العبسً ،وذكر منهم أٌضا كل من حرم على نفسه
الخمر واألزالم فً الجاهلٌة ،مثل عبد المطلب بن هاشم ،وقٌس بن
عاصم التمٌمً ،وحنظله الراهب ابن أبً عامر.
وقد انتشرت الحنفٌة فً ببلد العرب والحجاز خصوصا بعد هجرة
إسماعٌل علٌه السبلم إلٌها من مصر وفلسطٌن ،وبعد زواجه من قبٌلة
الجرهمٌة وحلول هإالء فً واد قرب مكة ،حٌث تكاثر ولد إسماعٌل
وانتشروا فً شبه الجزٌرة العربٌة ونشروا معهم اعتقادهم الحنٌؾ.5
ب -اليهودية :الٌهودٌة هً أولى الدٌانات السماوٌة الموحى بها ،وكتابهم
التوراة المنزل على سٌدنا موسى علٌه السبلم هو األساس ،ثم جاء التلمود
لٌكمل أحكام التوراة وٌشرحها ،حٌث قام أحبار الٌهود بتسجٌل القواعد
واألحكام والشرابع والشروح والتعالٌم والرواٌات التً تواترت شفاهة.6
وٌشٌر سمٌح دؼٌم إلى أماكن تواجد الٌهودٌة وانتشارها فً شبه
« وٌبدو أن الٌهودٌة انتشرت بٌن ملوك حمٌر،
الجزٌرة العربٌة ،فٌقول:
وبٌن بنً كنانة ،وبنً الحارث بن كعب ،وكندة ،وؼسان ،تهود أٌضا قوم من
األوس والخزرج بعد خروجهم من الٌمن لمجاورتهم ٌهود خٌبر وقرٌظة
والنضٌر ،وتهود قوم من ؼسان وقوم من جذام ومن بنً الحارث بن كعب
».7وٌفهم من الكبلم السابق ،بؤنه وبحكم مجاورة الٌهود للعرب ،فقد انتشرت
الٌهودٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة ،وتهود أقوام من قبابل عربٌة مختلفة.
 -1المرجع السابق؛ ص.48:
 -2اآلٌة  135من سورة البقرة  ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -3اآلٌة  67من سورة آل عمران ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -4انظر :سمٌح دؼٌم ،أدٌان ومعتقدات العرب قبل اإلسبلم ؛ ص.50-49 :
-5المرجع السابق؛ ص.54 :
 -6السابق؛ ص.55:
 -7المرجع نفسه؛ ص.53:
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وٌقسم جواد علً ٌهود شبه الجزٌرة العربٌة إلى قسمٌن هماٌ :هود من أصل
عبرانً ٌعودون إلى ٌعقوب ابن إسحاق ابن إبراهٌم من زوجته سارة علٌهم
السبلم ،أو إلى هود فً قوم عاد ،وقسم ثان هم ٌهود عرب التحقوا بالٌهودٌة
بعد انتشارها فً ببلدهم. 1
وقد ذكرت الٌهودٌة فً أشعار العرب ،ووردت بعض األلفاظ التً تدل
على أماكن عبادتهم فً أشعار العرب ،كالمحراب ،والمحارٌب ،واألحبار،
والربانٌون.2
ومن تقالٌد دٌنهم التً عرفها عرب الجاهلٌة المتهودون ،حرمة ٌوم
السبت ،والرجم للزانً ،واالبتعاد عن النساء فً المحٌض ،وتحرٌم تناول
بعض المؤكوالت ،واالعتقاد بوجود إله واحد هو إله إسرابٌل.3
ت -النصرانية :لقد عرؾ العرب موجات تدٌن كبرى انسلخ من جرابها قسم
كبٌر من العرب عن أوثانهم ،واعتنقوا الدٌانة المسٌحٌة .والنصرانٌة هً ثانً
الدٌانات الموحى بها ،وقد اشتقت تسمٌتها نسبة إلى ٌسوع ابن مرٌم الذي كان
ناصرٌا ،أي ولد فً مدٌنة الناصرة ،وفٌها قضى معظم السنٌن األولى من
حٌاته ،وقد سمٌت النصرانٌة أٌضا بالمسٌحٌة نسبة إلى ٌسوع الذي دعً
بالمسٌح ألنه مفرز ومكرس للخدمة والفداء. 4والقرآن الكرٌم قد سمى أتباع
ٌسوع بالنصارى ،حٌث ذكروا فً الكثٌر من اآلٌات القرآنٌة.5
وٌشٌر سمٌح دؼٌم إلى عوامل انتشار المسٌحٌة فً شبه جزٌرة
العرب،ومناطق دخولها ،فٌقول :
« والحقٌقة أن المسٌحٌة لم تنتشر فً القرون األولى انتشارا مقبوال بٌن
العرب ،وال حتى بٌن الشعوب األخرى ،فالمعروؾ أن الرومان حاربوها
بداٌة ،وكذلك الٌونان لم ٌقبلوها وهم الذٌن لدٌهم معتقداتهم وفلسفتهم ،وٌبدو
أن تنصر الرومان فٌما بعد ،سمح للمسٌحٌة باالنتشار فً الؽرب أوال ومن ثم
بٌن الشعوب التً كانت تجاور اإلمبراطورٌة الرومانٌة والتً كانت تخضع
لها ،ومن بٌنها العرب القاطنون شمالً شبه الجزٌرة العربٌة ،وٌبدو أن دخول
المسٌحٌة إلى شبه الجزٌرة العربٌة كان انطبلقا من ثبلثة مداخل :سورٌة فً
 -1جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،ج6؛ ص:
 -2سمٌح دؼٌم ،أدٌان ومعتقدات العرب قبل اإلسبلم ؛ ص.61-60 :
 -3المرجع السابق ؛ ص.62:
 -4السابق؛ ص.65 :
 -5انظر على سبٌل المثال :اآلٌات  135 ،120 ،113 ،111 ،62من سورة البقرة ،واآلٌة  67من سورة آل عمران،
واآلٌة  14من سور المابدة.
.522
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الشمال ،والعراق فً الشمال الشرقً ،والحبشة فً الؽرب».1فمن الواضح
إذن بؤن تنصر الرومان ،وبحكم مجاورتهم للعرب ،كان له أثر كبٌر فً
انتشار المسٌحٌة ،التً دخلت شبه جزٌرة العربٌة من ثبلثة محاور ربٌسٌة،
شكلت نقاط احتكاك ربٌسٌة بٌن العرب والرومان ،وهً :سورٌا والعراق
والحبشة.
ومن أماكن تواجد الدٌانة المسٌحٌة وانتشارها فً شبه جزٌرة العرب،
دومة الجندل ،2ووادي القرى ،وقد تنصرت قبٌلة طًء ،وفً ٌثرب كان
بعض المسٌحٌٌن مقٌمٌن فٌها إلى جانب الٌهود ،كما عرفت مكة بعض
النصارى الذٌن نزلوا فٌها  ،بعد دخولهم إلٌها مبشرٌن بصفتهم تجارا
وحرفٌٌن أو رقٌقا ،حٌث تنصر بعض العرب على أٌدٌهم ،وعرفت الطابؾ
والٌمامة والبحرٌن وقطر وبعض الجزر الخلٌجٌة النصرانٌة أٌضا.
وتعتبر ظفار ،ونجران ،وصنعاء ،المراكز األساسٌة للمسٌحٌة فً
الٌمن ،والتً بقٌت على مسٌحٌتها حتى بعد مجًء اإلسبلم.3
 -2األديان الوضعية:
4
المراد باألدٌان الوضعٌة مجموعة المعتقدات التً صٌؽت فً شكل
مذاهب وأفكار معٌنة ودونت فً كتب ،دون أن تكون موحاة من السماء،
وبالتالً فهً ال عبلقة لها باألدٌان السماوٌة ،بل هً من وضع البشر ،ولذلك
سمٌت باألدٌان الوضعٌة.5
ومن الدٌانات الوضعٌة التً انتشرت بٌن العرب -وإن كان انتشارها
بنسب متباٌنة ،-المجوسٌة ،6والمزدكٌة ،7والمانوٌة.8
 -1سمٌح دؼٌم ،أدٌان ومعتقدات العرب قبل اإلسبلم ؛ ص.67 :
 -2دومة الجندل قرٌة تبعد عن المدٌنة بمسافة خمس عشر لٌلة ،وعن دمشق بنحو خمس لٌال فهً إلى الشام أقرب .انظر:
أبوبكر جابر الجزابري ،هذا الحبٌب؛ ص.195 :
 -3سمٌح دؼٌم ،أدٌان ومعتقدات العرب قبل اإلسبلم ؛ ص .75-73:
 -4المعتقدات واالعتقاد هو ما تعاقد الناس على اعتباره قوة مإثرة فً حٌاتهم وسلوكهم وطرق تفكٌرهم ،وبالتالً فهً
تشكل فً ذهنٌة الناس تعلقا بقوى معٌنة ،تعتبرها أقوى منها فتعتقد بها أي تعبدها وتسلم مصٌرها إلٌها .انظر :المرجع
السابق؛ ص .08-07:
 -5السابق؛ ص.84 :
 -6المجوسٌة اعتقاد ٌقوم على أصلٌن ،النور والظلمة ،وتزعم أن الخٌر من فعل النور ،وأن الشر من فعل الظلمة،
وانطبلقا من عقٌدتهم هذه فهم ٌقدسون النار والنور ،وقد أخد العرب عنهم هذه االعتقادات عن طرٌق الحٌرة أو عن طرٌق
الٌمن ،وكبلهما كانتا محتلتٌن من طرؾ الفرس.وهنالك من ٌرى بؤن لفظة مجوس معربة عن الفارسٌة وأصلها باالفارسٌة
( فعوس ) ،والتً تعنً عابد النار.أنظر :المرجع نفسه؛ ص.84-81 :
 -7المزدكٌة من االعتقادات التً كانت سابدة عند الفرس ،وتعود نسبة تسمٌتها إلى مزدك ،وهو الذي كان ٌستحل النساء.
وكان المزدكٌون زنادقة أي ٌشركون مع اإلله الواحد إله آخر .انظر :المرجع نفسه ،ص.84 :
 -3المانوٌة حركة دٌنٌة انشقت عن المسٌحٌة خبلل القرن الثالث المٌبلدي ،وقد سمٌت بالمانوٌة نسبة إلى مانً الذي كان
ٌدعً بؤنه قد بعث لٌكمل ما جاء به المسٌح ،وأنه خاتم المرسلٌن ،حٌث كان ٌتصرؾ باألناجٌل حسب أهوابه حذفا وإثباتا،
وكان ٌدعً بؤن المسٌح لم ٌصلب ولم ٌمت ،بل الذي صلب ومات هو الشٌطان .انظر :المرجع نفسه؛ ص.84 :
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الوثنية والصنمية عند العرب:

كان معظم العرب قد اتبعوا دعوة إسماعٌل علٌه السبلم حٌنما دعاهم
إلى عبادة دٌن أبٌه إبراهٌم علٌه السبلم ،فكانوا ٌوحدون هللا وٌدٌنون بدٌنه،
ولكن بعد أن انقطع عنهم الوحً جهلوا وظلموا ،فتحولوا عن عبادة هللا وحده
ال شرٌك له ،إلى عبادة األصنام واألوثان.1
وعن بداٌة تفشً الشرك بٌن العرب ٌشٌر أبو بكر جابر الجزابري
بقوله « :وأول ما بدأ الشرك فً العرب المستعربة من ولد إسماعٌل أنهم
كانوا إذا خرجوا من الحرم لطلب الرزق أخذوا معهم حجارة من الحرم ،فإذا
نزلوا منزال وضعوها عندهم وطافوا بها طوافهم بالبٌت ودعوا هللا عندها،
وإذا رحلوا أخذوها معهم ،وهكذا .وٌموت من أحدث لهم هذا الحدث وبمرور
الزمان نشؤ جٌل جاهل ٌنظر إلى تلك األوثان من الحجارة وأنها آلهة ٌتقرب
2
بها إلى هللا تعالى رب البٌت والحرم ».
وبناءًا على ما تقدم ٌظهر جلٌا بؤن العرب من ولد إسماعٌل قد تحولت
من عبادة هللا وحده ال شرٌك له ،إلى تقدٌس حجارة الحرم والطواؾ حولها
تبر ًكا بها ،وانتهت فً األخٌر إلى اتخاذها آلهة ٌتقرب بها إلى هللا تعالى رب
البٌت والحرم.
وعن قصة انسبلخ العرب إلى عبادة األوثان واألصنامٌ ،شٌر ابن
« وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة األوثان
السابب الكلبً بقوله:
والحجارة أنه كان ال ٌظعن من مكة ظاعن إال احتمل معه حجرا من حجارة
الحرم ،تعظٌما للحرم وصبابة بمكة .فحٌثما حلوا ،وضعوه وطافوا به
كطوافهم بالكعبة ،تٌم ًنا منهم بها وصبابة بالحرم وحبا له .وهم بعد ٌعظمون
الكعبة ومكة ،وٌحجون وٌعتمرون ،على إرث إبراهٌم وإسماعٌل علٌهما
السبلم .ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ،ونسوا ما كانوا علٌه،
واستبدلوا بدٌن إبراهٌم وإسماعٌل ؼٌره .فعبدوا األوثان ،وصاروا إلى ما
كانت علٌه األمم من قبلهم ».3فمن الواضح إذن بؤن انسبلخ العرب عن دٌن
دٌن إبراهٌم وإسماعٌل لم ٌؤت دفعة واحدة ،وإنما جاء عبر مراحل،إلى أن
استدرجهم الشٌطان فعبدوا األصنام واألوثان ،واتخذوها آلهم من دون هللا،
 -1لقد فرق ابن هشام الكلبً بٌن الصنم والوثن ،حٌث عرؾ كبل منهما بقوله « :إذا كان معموال من خشب أو ذهب أو
فضة صورة إنسان ،فهو صنم ،وإذا كان من حجارة ،فهو وثن » .أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً  ،كتاب
األصنام؛ ص .53:
 -2أبو بكر جابر الجزابري ،هذا الحبٌب ؛ ص.26 :
 -3أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص .6:
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وبالتالً فإنهم قد جمعوا بٌن عبادة األوثان واألصنام وما استحدثوه من
شرك ،وبٌن بقاٌا نسك إبراهٌم وإسماعٌل علٌهم السبلم ،من تعظٌم للبٌت،
والطواؾ به ،والحج والعمرة ،والوقوؾ على عرفة ومزدلفة وؼٌرها من
النسك ،ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن الكلبً من أن قبٌلة نزار كانت إذا أهلت
بالحج تقول « :لبٌك اللهم لبٌك ،لبٌك ال شرٌك لك ،إال شرٌك هو لك ،تملكه
وما ملك » .فقد كانوا ٌوحدونه بالتلبٌة ،وٌدخلون معه آلهتهم وٌجعلون ملكها
بٌده ،وفٌهم نزل قوله تعالى ﴿ :وما ٌومن أكثرهم باّلل إال وهم مشركون
﴾ ،1أي ما ٌوحدوننً بمعرفة حقً ،إال جعلوا معً شرٌكا من خلقً.2
وكان عمرو بن لحً الخزاعً ،3أول من أدخل عبادة األصنام
واألوثان إلى شبه جزٌرة العرب  ،إذ سافر مرة إلى الشام ،فوجد أهلها
ٌعبدون األصنام ،فسؤلهم عنها ،فؤجابوه بؤنهم ٌعبدونها ،فٌستمطرون بها،
وٌستنصرون بها على العدو ،فسؤلهم أن ٌعطوه منها ،فؤعطوه صنما ،نصبه
حول الكعبة ،وبقً حولها إلى ٌوم فتح مكة.4
وعن قصة عمرو بن لحً الخزاعً مع األصنامٌ ،حدثنا ابن السابب
الكلبً ،فٌقول « :ثم إنه مرض مرضا شدٌدا ،فقٌل له :إن بالبلقاء من الشام
حمة إن أتٌتها ،برأت .فؤتاها فاستحم بها ،فبرأ .ووجد أهلها ٌعبدون األصنام،
 - 1اآلٌة  106من سورة ٌوسؾ ،براوٌة ورش عن نافع.
 -2أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص.8 :
 -3كان عمرو بن لحً محترما فً مكة مقدسا عند أهلهاٌ ،شرع لهم فٌقبلون شرعه ،وٌبتدع لهم فٌحسنون بدعته ،فكان
أول من بدل دٌن إبراهٌم وإسماعٌل فً الحجاز ،وٌشهد بهذا قول النبً صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌثه الصحٌح ﴿ :رأٌت
عمرو بن لحً ٌجر قصبه فً النار ،..إنه كان أول من ؼٌر دٌن إسماعٌل فنصب األوثان ،وسٌب الساببة ،ووصل
الوصٌلة ،وحمى الحامً. ﴾..فالساببة الناقة تسٌب أي تترك لآللهة فً نذر أو ؼٌره لمجرد التقرب فبل ٌركب ظهرها وال
ٌشرب لبنها وال ٌإكل لحمها ،وأما الوصٌلة فهً الشاة تتبم بؤن تلد عشر إناث فً خمسة أبطن لٌس بٌنهن ذكر فٌطلقون
علٌها اسم الوصٌلة بمعنى الواصلة ،إذ وصلت بٌن إناثها العشرة .ثم هً بعد ذلك إذا ولدت ،فٌما تلده لذكورهم دون إناثهم
إال أن ٌولد مٌتا فإنهم ٌشركون به إناثهم فٌؤكلونه جمٌعا ،وهذا ما ذكره هللا تعالى فً سورة األنعام ﴿ :وقالوا ما فً بطون
هذه األنعام خالصة لذكورنا ومحرَّ م على أزواجنا وإن ٌكن مٌت ًة فهم فٌه شركاء ﴾ ،وأما الحامً ،فهو الجمل إذا بلػ حدا
معٌنا من النتاج ٌحمون ظهره فبل ٌركب وال ٌحمل علٌه ،وٌتركونه للضراب فقط ،وهو اللقاح بواسطة اتصال الذكر
باألنثى .وقد كانوا ٌفعلون هذه البدع التً ما أنزل هللا بها من سلطان ،تقربا وتعبدا لآللهة .انظر :أبو ٌكر جابر الجزابري،
هذا الحبٌب؛ ص.32-85 :
 -4قال ابن هشام فً سٌرته « :حدثنً من أثق به من أهل الرواٌة ،فً إسناد له عن ابن شهاب الزهري ،عن عبٌد هللا بن
عبد هللا ،عن ابن عباس رضً هللا عنه ،قال :دخل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مكة ٌوم الفتح على راحلته ،فطاؾ
علٌها ،وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاص ،فجعل النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌشٌر بقضٌب فً ٌده إلى األصنام وهو
ٌقول ﴿ :جاء الحَّ ق وزهق الباطل إنَّ الباطل كان زهو ًقا ﴾ ،فما أشار إلى صنم منها فً وجهه إال وقع لقفاه ،وما أشار إلى
قفاه إال وقع لوجهه ،حتى ما بقً منها صنم إال وقع » .ابن هشام ،سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم ،ج4؛ ص.40 :
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فقال :ما هذه؟ فقالوا نستسقً بها المطر ونستنصر بها على العدو .فسؤلهم أن
ٌعطوه منها ،ففعلوا .فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة ».1
وبعد أن جلب عمرو بن لحً األصنام إلى الحجاز انتشرت األصنام
فً ببلد العرب ،وقد ذكر ابن الكلبً أسماءها ومواقعها ،والقبابل التً كانت
ً
ونابلة ،سواعً ا وو ًدا وٌؽوث وٌعوق
تعبدها ،وكان من جملة ما ذكره :إسا ًفا
ونسراً ،واألصنام الخمسة األخٌرة هً التً كانت ٌعبدها قوم نوح ،فذكرها
هللا تعالى فً سورة نوح:
ارا
س ً
ص ْونِي َوات َب ُعوا َمنْ لَ ْم َي ِزدْ هُ َمال ُ ُه َو َولَ ُدهُ إِال َخ َ
﴿ َقال َ ُنوح رب إِن ُه ْم َع َ
اعا َو َال
س َو ً
ارا َو َقالُوا الَ َت َذ ُرن آلِ َه َت ُك ْم َو َال َت َذ ُرن ُودًّ ا َو َال ُ
َو َم َك ُروا َم ْك ًرا ُكب ً
2
يرا َو َال َت ِز ِد َ
َي ُغ َ
وث َو َي ُع َ
ض َال ًال ﴾  ،ثم
الظالِ ِمينَ إِال َ
ضلُوا َكثِ ً
وق َو َن ْس ًرا َو َقدْ أَ َ
َّ
والعزى ،كما كان لقرٌش أصنام فً جوؾ الكعبة وحولها
ذكر مناة ،والبلت،
3
وكان أعظمها عندهم هبل وإساؾ ونابلة .
ونشٌر فً ختام هذا الفصل ،إلى أننا سنعود إلى موضوع األصنام
خبلل الفصل الثالث من بحثنا ،وسنخصص له ما ٌحتاجه من الدراسة
والتحلٌل بالقدر الذي ٌتناسب وطبٌعة الموضوع المدروس.

 -1أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص.8 :
 -2اآلٌة  24-21من سورة نوح ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -3انظر :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص 9 :وما بعدها.
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شكلّت الرواٌة الشفوٌة وسٌلة أساسٌة للمعرفة واالتصال لدى األمم
القدٌمة ،إذ عن طرٌقها حفظ الكثٌر من التراث والمخزون المعرفً واألخبار
عن األمم الماضٌة وأٌامها ،ونظرا لهذه األهمٌة فإنّ  ،المصادر الشفوٌة تع ُّد
ذاكرة الماضً التً تتناقلها األمم جٌبل بعد جٌل.
وقد عُرفت الرواٌة الشفوٌة عند العرب مند العصر الجاهلً ،حٌث كان
المجتمع آنذاك قبلٌاٌ ،نتشر فٌه التفاخر بال ّنسب ،ورواٌة المفاخر ،ومثالب
الخصوم عن طرٌق الشعر والخطابة .وٌعتبر ك ّل ما وصلنا عن العرب قبل
اإلسبلم ،مر ّده إلى الرواٌة الشفوٌة التً ٌرجع إلٌها الفضل فً نقل الكثٌر من
األخبار ،و األحداث ،ونظم الحٌاة لدى األمم الشفوٌة البلكتابٌة ،األمر الذي
جعل موضوع الرواٌة والرواة العصب األساس الذي ارتكزت علٌه القراءات
الحدٌثة فً الكثٌر من اإلشكالٌات التً أثٌرت حول الشعر الجاهلً ،خاصة
وأنّ القراءات الحدٌثة قد وجدت نفسها تبحث فً هذا الشعر الذي ٌمتد عمره
فً التارٌخ العربً السحٌق ،ولم ٌلتفت إلى تدوٌنه إال ّ فً عصر بنً أمٌة
حٌن انتقل العرب من طور الثقافة الشفوٌة إلى طور االهتمام بالتدوٌن
باعتبارها وسٌلة لحفظ أصول الدٌن ،وأصول اللؽة العربٌة بما فٌها الشعر
الجاهلً.
وقد شكلّت الرواٌة فً العصر الجاهلً األداة الربٌسٌة فً نشر الشعر
وذٌوعه ،إذ كان الشاعر ٌقؾ فٌنشد قصٌدته ،وٌتلقاها ال ّناس عنه وٌروونها،
ومعنى ذلك أنّ ال ّنهر الكبٌر الذي فاض بالشعر الجاهلً إ ّنما هو الرواٌة
الشفوٌة.1
المبحث األول :مفهوم الرواٌة الشفوٌة.
تطور مفهوم الرواٌة الشفوٌة:
ّ -1
الرواٌة فً مدلولها اللؽوي ،كانت محصورة فٌما ٌتصل بالماء من إناء
ٌحمل فٌه كالمزادة ،ومن حٌوان ٌحمل علٌه كالبعٌر ،ومن إنسان ٌحمله
مستقٌا أو متعهدا دابة السقاٌة ،وإلى هذا المعنى ٌشٌر الجاحظ بقوله« :
والراوٌ ُة هو الجمل نفسه ،وهو حامل المزادة فسمٌّت المزادة باسم حامل
المزادة ،ولهذا المعنى سمّوا حامل الشعر والحدٌث راوٌة» ،2ثم صارت
الرواٌة تطلق على مطلق الحمل ،والراوٌ ُة على ال ّدابة التً ُتت ُ
خذ لحمل المتاع
 -1شوقً ضٌؾ ،تارٌخ األدب العربً ،العصر الجاهلً؛ ص.141 :
 -2أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،كتاب الحٌوان ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البانً الحلبً وأوالده ،مصر؛ ط9؛
1965؛ ج1؛ ص.333 :
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إطبلقا ،1ثم تطوّ ر مفهوم الرواٌة ،فصارت الرواٌا ت ُد ُّل على السادة ،ألنهم
ٌقومون بؤعباء ؼٌرهم وٌحملون عنهم أثقالهم.2
وقد جاء فً معجم النقد العربً القدٌم ألحمد مطلوب ما ٌلً «:الرواٌ ُة،
روى الحدٌث وال ِّشعر ٌروٌه رواٌة ،وروَََّ َى فبلن فبلنا شعرا :إذا روّ اه
له حتى حفظه للرواٌة عنه .وروٌ ُ
راو من قوم
ت الحدٌث وال ِّشعر رواٌة فؤنا ٍ
رواة .والرواٌ ُة :نقل أخبار السابقٌن وعلمهم ،وهً من مقومات الشعر عند
العرب ،قال القاضً الجرجانً :إنّ الشعر علم من علوم العرب ٌشترك فٌه
الطبع ،والرواٌة ،والذكاء ،ثم قال :أرى حاجة ال ُمح ِّدث إلى الرواٌة أمسَّ َ،
وأج ُدهُ إلى كثرة الحفظ أفقر ،فإذا استكشفت عن هذه الحالة وجدت سببها
والعلَّة فٌها أنّ المطبوع الذكً ال ٌُمك ُن ُه تناول ألفاظ العرب إالّ رواٌة ،وال
ك الرواٌة الحف ُ
ظ ،وقد كانت العربُ تروي،
طرٌق للرواٌة إالَّ ال َّسما ُع ،ومبل ُ
وتحف ُ
ض ».3
ظ ،وٌعرؾ بع ُ
ضها برواٌة شعر بع ٍ
ونستنتج ممّا سبق بؤنّ الرواٌة قد استعملت عند العرب للداللة على ك ّل
ما ٌتعلّق بالماء وحامله ،و بمرور الوقت استعملت استعماال مجازٌا ،فؤ ُطلقت
على حمل الشعر أو الحدٌث ،فقالوا فبلن راوٌة لؤلدب والشعر ،وراو
للحدٌث .وإلى هذا المعنى ٌشٌر الزمخشري بقوله «:ومن المجاز :قولهم :هو
راوٌة للحدٌث ،وروى الحدٌث :حمله من قولهم البعٌر ٌروي الماء أي
ٌحمله ،وحدٌث مرويٌّ  ،وهم رُواة األحادٌث وراوُ وها :حاملوها كما ٌُقال:
ُرواةُ الماء ،... ،وروى علٌه الكذب :كذب علٌه ،وفبلن ال ٌُروى علٌه كذب.
وروَّ ٌته الحدٌث :حمل ُت ُه على رواٌته».4
وقال أبو بكر الصدٌق لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم  " :بؤبً أنت،
ما أنت بشاعر وال راوٌة ،وال ٌنبؽً لك " .ولمّا حضرت الحطٌبة الوفاة
اجتمع إلٌه قومه فقالواٌ :اأبا مُلٌكة أوص ،فقال " :وٌل لل ِّشعر من راوٌة
ال ُّسوء".5
ث ّم إنّ هذا المفهوم األخٌر من المجاز ،وهو الحمل األدبً ،قد مرّ
بمرحلتٌن هما:
 -1ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ،ص.187 :
 -2المرجع السابق؛ ص.188 :
 -3أحمد مطلوب ،معجم النقد العربً القدٌم ،دار الشإون الثقافٌة العامة ،بؽداد ،العراق؛ ط1؛ 1989؛ ج9؛ ص-95 :
.96
 -4محمد بن عمر الزمخشري ،أساس الببلؼة ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بٌروت ،لبنان؛ ( د.ط) ؛ ( د.ت)؛ ص:
.186
-5انظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ؛ ص.189 :
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 المرحلة األولى :وقد كان مدلول الرواٌة خاصا بالشعر دون ؼٌره،
وٌقتصر على حفظ الشعر ونقله وإنشاده ،وال ٌتجاوز ذلك إلى ضبطه
وتحقٌقه والنظر فٌه وتمحٌصه .وقد استمر مدلول
هذه المرحلة حتى بداٌة القرن الهجري الثانً.1
 المرحلة الثانٌة :وتمثل مرحلة الرواٌة العلمٌة ،وقد لعبت رواٌة
الحدٌث النبوي الشرٌؾ دورا هاما فً إرساء قواعد الرواٌة العلمٌة،
التً أصبحت تقوم على الضبط والتحقٌق والتمحٌص والشرح والتفسٌر
وشًء من اإلسناد ،إضافة إلى ما ذكرناه سابقا من حفظ ونقل وإنشاد،
وهذه المرحلة من الرواٌة األدبٌة هً التً قامت فٌها مجالس العلم
والدرس ،وصار لهذه المجالس شٌوخ ٌتصدرون ،وتبلمٌذ ٌستمعون
وٌقرإون.2
 -9طبقات الرواة:
أ -الشعراء الرواة :وهم الشعراء الذٌن جمعوا بٌن نضم الشعر
ورواٌته،وقد ع ّدهم النقاد األقدمون من الشعراء الفحول « :وفً
بٌوت ال ِّشعر األمثال واألوابد ،ومنها ال َّشواهد ،ومنها الشوارد.
والشعراء عندهم أربع طبقات .فؤولهم :الفحل الخنذٌذ .والخنذٌذ هو
التا ّم .قال األصمعً :قال رإبة :الفُحول ُة هم الرواة » .3وٌقسمون
إلى طابفتٌن :أمّا الطابفة األولى فهم الشعراء الدٌن ٌتعهدون برواٌة
شعر شاعر بعٌنه ،فٌحفظون هذا الشعر ،وٌتتلمذون للشاعر ،ومن
ث ّم فإنهم ٌلجؤون إلى تقلٌده بادئ أمرهم ،ثم ٌصبح التقلٌد بعد ذلك
طبٌعة وفطرة ٌصدرون عنها صدورا فنٌا4وهم بذلك ٌكونون
مدرسة شعرٌة ،ومن أشرها المدرسة التً تبدأ بؤوس بن حجر
التمٌمً ،فعنه أخذ زهٌر بن أبً سلمى المزنً ،ثم صار زهٌرا
أستاذا البنه كعب للحطٌبة ،وعن الحطٌبة تلقى الشعر ورواه هُدبة
بن خشرم العُذري ،وعن هدبة أخذ جمٌل بن معمر العذري صاحب
بثٌنة ،وعن جمٌل أخذ ُكثٌـ ّر ،فكان بذلك آخر من اجتمع له الشعر
 -1المرجع السابق؛ ص.189:
-2السابق ؛ ص.191 :
 -3أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البٌان والتبٌن ،مكتبة الخانجً للطباعة والنشر والتوزٌع ،القاهرة؛ ط7؛ 1998؛
ج9؛ ص .9:
 -4انظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ؛ ص.999 :
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والرواٌة . 1وأمّا الطابفة الثانٌة فهم الشعراء الرواة الذٌن عاشوا فً
ّ
كالطر َّماح ،والكمٌت بن زٌد ،ورإبة بن
القرن األول الهجري،
العجاج ،وكان أشهرهم جرٌر والفرزدق ،وهم جمٌعهم ٌروون
لشعراء كثٌرٌن ٌتتلمذون لهم جمٌعا ،حتى ٌستقٌم عودهم ،وال
ٌختصون برواٌة شعر شاعر بذاته ،وفٌهم ٌقول ناصر الدٌن األسد
ما ٌلً « :وهم جمٌعا قد رووا الشعر الجاهلً وحفظوه تمثلوا به،
بل لقد نقدوه وحكموا علٌه وفاضلوا بٌن الشعراء الجاهلٌٌن .وقد
اعتمد الرواة من علماء القرن الثانً أحكام هإالء الشعراء الرواة
ورواٌتهم للشعر الجاهلً وأخذوا عنهم » .2وبذلك تتبٌن مكانة
هإالء الشعراء الرواة من الطابفة الثانٌة ،وٌ ّتضح دورهم فً اتصال
الرواٌة األدبٌة من الشعر الجاهلً إلى علماء القرن الثانً.
ب -رواة القبٌلة :الشعر دٌوان العرب ،وسجل مآثرها ومفاخرها،
ومستودع آدابها وأنسابها وأخبارها ،وقد كانت القبٌلة تحتفل بنبوغ
شاعر منها ،فتصنع األطعمة وتجتمع النساء ٌلعبن بالمزامٌر ،كما
ٌصنعن فً األعراس ،وتؤتً القبابل فتهنبها ،3وعلى هذا األساس فقد
بلؽت عناٌة القبٌلة بحفظ ورواٌة شعر شعرابها والشعر الذي ٌمدحها
به شعراء القبابل األخرى ،مبلؽا عظٌما .ومن أجل ذلك فقد أُخذ
بعض الشعر الجاهلً خبلل القرن الثانً من هذه القبابل.4ومما ٌذكر
فً هذا المجال أٌضا ،أننا نجد ابن الشاعر هو اآلخر قد تعهّد برواٌة
شعر أبٌه ،5ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن سبلم ،من أنّ داود بن متمم
قد روى شعر أبٌه متمم بن نوٌرة ،حٌث ٌقول «:أخبرنً أبو عبٌدة
أنّ داود بن متمّم بن نوٌرة قدم البصرة فً بعض ما ٌقدم له البدوي
فً الجلب والمٌرة فنزل ال ّنحٌت فؤتٌته أنا وابن نوح فسؤلناه عن
 -1انظر :شوقً ضٌؾ ،تارٌخ األدب العربً ،العصر الجاهلً؛ ص.149 :
 -2ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة؛ ص.995:
 -3المرجع السابق؛ ص.931:
 -4إذا رجعنا إلى كتب األدب العامة ،فإننا نجد أنّ الكثٌر من أخبارها مروٌة عن رواة من القبٌلة نفسها ،فهشام بن محمد
الكلبً نجده ٌقول :سمعت عن أشٌاخنا الكلبٌٌن ٌقولونُ ،
شرٌح بن هانا من بنً الحارث بن كعب ،ولذلك أورد
بعض أخباره عن ابن الكلبً عن أبً مخنؾ قال :أخبرنا أشٌاخنا من بنً الحارث قالوا .انظر :المرجع السابق
نفسه؛ ص.933 :
ٌ -5روى أنّ إبراهٌم بن متمم بن نوٌرة دخل على عبد الملك بن مروان ،فرأى فٌه عقبل وفضبل ،فقال له :أنشدنا بعض
مراثً أبٌك عمَّك فقال .فؤنشده:
ُّ
تحت التراب قتٌلك ابن األزور
نعم الفوارسُ ٌوم ُنشبة ؼادروا
لو هُو دعــــــــاك بمثلها لم ٌؽدر
أدعــــــوت ُه باهلل ُث َّم قتلـــــــــــت ُه
انظر :المرجع نفسه؛ ص.935 :
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شعر أبٌه متمّم وقمنا له بحاجته وكفٌناه ضٌعته ،فلما نفذ شعر أبٌه
جعل ٌزٌد فً األشعار وٌضعها لنا ،وإذا كبلم دون كبلم متمّم ،وإذا
هو ٌحتذي على كبلمه ،فٌذكر المواضع التً ذكرها متمّم والوقابع
التً شهدها ،فلمّا توالى ذلك علمنا أ ّنه ٌفتعله ». 1وٌُفه ُم مما سبق
بؤنّ قبٌلة الشاعر وأبناءه ،قد لعبوا دورا أساسٌا فً الحفاظ على
شعره ونقله إلى األجٌال البلحقة.
ت -رواة الشاعر :وهم الرواة الذٌن ٌبلزمون الشعراء فً حلّهم وفً
ترحالهم ،فٌحفظون شعرهم وٌروونه وٌنشدونه فً المجالس
والمحافل ،حٌث كان لبعض الشعراء الفحول رواة ٌصحبونهم .و
كان رواة الشاعر أمرا موروثا ،وعادة موصولة منذ العصر
الجاهلً ،2وقد ذكرت بعض كتب األدب أسماء هإالء الرواة ،و من
أمثلة ذلك أ ّنهم قد أحصوا لؤلعشى ثبلثة من رواته هم :عبٌد وقد
ذكره ابن قتٌبة فً مإلفه الشعر والشعراء  ،وأما الثانً فهو ٌحً
بن متى ذكره أبو الفرج فً األؼانً ،وأما الثالث فقد ذكره
الجوالٌقً فً المُعرَّ ب وهو ٌونس بن متى.3
ث -رواة علماء :وٌمثلون طبقة خاصة 4متمٌزة عن الطبقات السالفة
الذكر ،حٌث اكتسبوا صفة العلم لكونهم اتخذوا من الشعر موضوعا
علمٌاٌ ،ؤخذونه عن المشاٌخ ،وٌدرسونه فً أحد مدارس علم الشعر
ورواٌته المنتشرة فً المجالس والحلقات التً كانت تعقد فً
المساجد أو منازل الشٌوخ ،فٌتلقون علم الشعر عن طرٌق من
ُعرفُوا من المشاٌخ بقوة الحافظة ،وسعة اإلحاطة بكبلم العرب
وبشعرهم ،وذلك باإلطبلع على ما سبق عصرهم من جهود الرواة
فً حفظ الشعر وتدوٌنه ،وتتم طرٌقة تلقً الشعر عندهم عن طرٌق
قراءة دٌوان الشاعر أو دٌوان القبٌلة ،والتبلمٌذ ٌتابعون القراءة ،أو
ٌستمعون لتدخبلت شٌخهم من حٌن آلخر ،قصد تصحٌح خطؤ ،أو
ذكر لوجوه الرواٌات ،أو تفسٌر لؽرٌب األلفاظ ،أو شرح للمعنى
بٌان لمختلؾ األحداث التارٌخٌة واألخبار المحٌطة به .كما كانت
مع ٍ
 -1ابن سبلم الجمحً ،طبقات الشعراء ؛ ص.56:
 -2انظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة؛ ص.934 :
 -3المرجع السابق؛ ص.999-998 :
 -4وقد انقسم الرواة العلماء إلى مدارس ،فكانت ثمة مدرسة البصرة ،ومدرسة الكوفة ،ومدرسة المدٌنة ،ومدرسة بؽداد.
وكان تبلمذة ك ّل مدرسة ٌتعصبون لشٌوخ مدرستهم ،فٌوث ّقن رواٌتهم ،ومن ثمة فإنهم ٌلجؤون إلى تضعٌؾ رواٌات ؼٌرهم،
وتجرٌح شٌوخها .انظر :مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب،ج1؛ ص.388-386 :
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الرحلة إلى البادٌة واالستماع إلى األعراب وسٌلتهم أٌضا فً
تحصٌل الشعر.1

 -3تقاسٌم الرواٌة:
لقد كان لظهور الجرح والتعدٌل فً علم مصطلح الحدٌث أو ما
اصطلح على تسمٌته بعلم مٌزان الرجال ،وما صاحبه من عناٌة من طرؾ
العلماء بإسناد األحادٌث النبوٌة وتخرٌجها ،أثره البالػ فً انتقال اإلسناد من
رواٌة الحدٌث إلى رواٌة اللؽة ،ألن اإلسناد ال ٌراد به إال شهادة ّ
الزمن على
ا ّتصال النسب العلمً بٌن راوي الحدٌث وقابله ،حٌث كان الباعث على
اإلسناد فً الحدٌث قد تحقق فً األدب ،وذلك بافتعال اللؽة والتزٌُّد فً
األخبار والصنعة فً الشعر ،فؤراد العلماء الرواة بؤن ٌكون للعلمٌن ٌنبوع
واحد ،فجعلوا الصنفٌن سواء فً الرواٌة وأوجبوا فً كل منهما اإلسناد.2
وقد جاء الحرص على اإلسناد فً األدب بهدؾ توثٌق الرواٌات وإثبات
صحتها ،فاشترطوا فً ناقل اللؽة العدالة والصدق واألمانة ،ورفضوا
المجهول الذي ال ٌعرؾ ناقله ،كما رفضوا االحتجاج بالشعر الذي ٌجهل
قابله ،وقسموا الرواٌة إلى متواتر وآحاد ومرسل ومنقطع ،وؼٌرها من
التقاسٌم التً عرفها مصطلح الحدٌث وانتقلت إلى علم اللؽة ،وسنورد فٌما
ٌلً تعرٌفا مختصرا بؤه ّم تلك األقسام:
 - المتواتر :وهو أصح األسانٌدٌ ،روٌه عدد من الناس مشهود لهم
باألمانة وعدم تواطبهم على الكذب ،وٌشترط فً حصوله نقل
جماعة ٌستحٌل علٌهم االتفاق على الكذب دون ؼٌرهم؛ فلّما ا ّتفقوا
عُلم أ ّنه صدق ،كما ذهب أكثر علماء اللؽة إلى أن شرط التواتر أن
ٌبلػ عدد ال ّنقلة إلى ح ٍّد ال ٌجوز على مثلهم االتفاق على الكذب،
كنقلة لؽة القرآن ،وما تواتر من الس ّنة ،وكبلم العرب؛ فإ ّنهم انتهوا
إلى ح ّد ٌستحٌل على مثلهم االتفاق على الكذب .وقد اختلؾ علماء
اللؽة فً شرط عدد النقلة الذٌن ٌتحقق بهم التواتر ،فذهب بعضهم
إلى أنّ شرطه أن ٌبلؽوا السبعٌن ،وٌذهب آخرون إلى أنّ شرطه أن
ٌبلؽوا أربعٌن ،واشترط فرٌق آخر أن ٌبلػ عددهم اثنً عشر .وذهب

 -1أنظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ؛ ص.954-951 :
 - 2مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب،ج1؛ ص.988-987 :
97

الفصل الثاني

الشعرالجاهلي بين الرواية والتوثيق

آخرون إلى أنّ شرطه أن ٌبلؽوا خمسة.إال أنّ ابن األنبا ري قد
جعل الصحٌح منها األول ،أي بلوغ عددهم السبعٌن.1
 - المسند :وهو ما اتصل سنده من رواته إلى منتهاه؛ أمّا ما انقطع
سنده فهو المرسل.2
 - المرسل :وهو ما انقطع سنده عند حلقة من حلقات سلسلة رواته،
وقد عرّ فه ابن األنباري بؤ ّنه «:الذي انقطع سنده نحو أن ٌروي ابنُ
درٌد عن أبً زٌد ،وهو ؼٌر مقبول؛ ألن شرط العدالة شرط فً
قبول ال ّنقل ،وانقطاع سند ال ّنقل ٌوجب الجهل بالعدالة ،فإنّ من لم
ٌُذكر لم ٌُعرؾ عدالته .وذهب بعضهم إلى قبول المرسل؛ ألنّ
اإلرسال صدر ممن لو أسند لقُبل ولم ٌ ّتهم فً إسناده ،وإذا لم ٌ ّتهم
فً إسناده فكذلك فً إرساله » .3وٌتبٌن مما سبق مدى حرص
العلماء على تدقٌق األسانٌد ،ورفض ك ّل ما ممن شؤ ّنه التشكٌك فً
صحّ ة المروٌات،ومن اجل ذلك فقد تح ّفظ العلماء على المرسل
باعتباره منقط السند فً أحد حلقات سلسلة رواته ،األمر الذي ٌتر ّتب
علٌه استحالة التح ّقق من عدالة راوٌه.
 - المنقطع :وهو ما سقط من رواته واحد.4
 - ال ُم ْعضِ لُ :وهو ما سقط من رواته أكثر من واحد.5
 - ال ُم َع ْن َعنُ  :وهو ما قٌل فٌه عن فبلن عن فبلن من ؼٌر لفظ صرٌح
بالسماع أو التحدٌث أو اإلخبار.6
 - ال ُم َؤنـّـَن:وهو قول الراوي" :حدثنا فبلن أنّ فبلنا قال" ،وٌشترط
فٌه وفٌما قبله أن ٌكون المسند إلٌهم قد لقً بعضهم بعضا مع
السبلمة من التدلٌس.7
 - الغرٌب  :وهو ما انفرد أحد الرواة برواٌته ،وٌنقسم باعتبار
حالة راوٌة إلى ؼرٌب

 -1عبد الرحمن جبلل الدٌن السٌوطً ،المزهر فً علوم اللؽة ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،ط( ،3د.ت)؛ ج1؛ ص-113 :
.114
 -2مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب،ج1؛ ص.315 :
 -3عبد الرحمن جبلل الدٌن السٌوطً ،المزهر فً علوم اللؽة ؛ ج1؛ ص.195 :
 -4مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب،ج1؛ ص.315 :
 -5المرجع السابق؛ ج1؛ ص.315 :
 -6السابق؛ ج1؛ ص.315 :
 -7نفسه؛ ج1؛ ص.315
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صحٌح ،وضعٌؾ ،وحسن .وتسمى الكلمات التً ٌنفرد بها الراوٌة
باألفراد واآلحاد.1
 - األفراد « :وهو ما انفرد برواٌته واحد من أهل اللؽة ،ولم ٌنقله
أحد ؼٌره ،وحكمه القبول إن كان المتفرّ د به من أهل الضّبط
واإلتقان ،كؤبً زٌد ،والخلٌل ،واألصمعً ،وأبً حاتم ،وأبً عبٌدة،
وأضرابهم؛ وشرطه أالّ ٌخالفه فٌه من هو أكثر عددا » .2ومن
خبلل ما سبق نستنتج أنّ حالة األفراد فً الرواٌة ،ال ٌقبل إالّ ممّن
تبتت فً حقه صفة العدالة مع الضبط واإلتقان ،من أمثال الرواة
العلماء الذٌن ذكروا كاألصمعً ،والخلٌل ،وأبً عبٌدة وؼٌرهم.
صحة ،لكن
 - المعلَّل :وهو ما كان ظاهره السبلمة لجمعه شروط ال ّ
فٌه علّة خفٌفة ؼامضة تظهر للنقاد عند التخرٌج.3
 - الشا ُّذ :وهو ما خالؾ فٌه الراوي الثقة جماعة الثقات.4
ّ
انحط عن درجة
 - الضعٌف وال ُم ْنكر والمتروك « :الضعٌؾ ما
الفصٌح ،والمنكر أضعؾ منه وأق ّل استعماال ،بحٌث أنكره بعض
أبمة اللؽة ولم ٌعرفه .والمتروك :ما كان قدٌما من اللؽات ،ث ّم ُترك
واس ُتعمل ؼٌره ».5و ُحك ُم جمٌع هذه األنواع ،أ ّنها تخرج من دابرة
االحتجاج النحطاطها عن درجة الفصٌح .
 - الموضوع :وهو ما كان كذبا مصنوعا ،وقد أشار القدماء من
أمثال ابن سبلم الجمحً ،وابن فارس الذي ٌشٌر إلى قضٌة الوضع
فً اللؽة فٌقول « :ح ّدثنا علً بن إبراهٌم عن المعدانً عن أبٌه عن
معروؾ ابن الحسان عن اللٌث عن الخلٌل قال :إنّ ال ّنحارٌر ربّما
أدخلوا على ال ّناس ما لٌس من كبلم العرب إرادة اللّبس وال ّتعنٌت
».6وال ّنحارٌر جمع نحرٌر ،وهو الحاذق الماهر المجرّ ب المتقن
الفطن البصٌر بكل شًء ، ٍَ 7واألمر نفسه قد أشار إلٌه ابن سبلم
الجمحً حٌن ّ
حذر من الشعر الموضوع ٌنحله الشاعر أباه ،أو
ٌنتحله الشاعر ال ّنحرٌر ،فٌصعب على أهل العلم اكتشاؾ ذلك،قال
 -1نفسه؛ ج1؛ ص.315 :
 -2عبد الرحمن جبلل الدٌن السٌوطً ،المزهر فً علوم اللؽة ؛ ج1؛ ص.199 :
 -3مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب،ج1؛ ص.316 :
4
 المرجع السابق؛ ج1؛ ص.316 : -5عبد الرحمن جبلل الدٌن السٌوطً ،المزهر فً علوم اللؽة ؛ ج1؛ ص.914 :
 -6المرجع السابق؛ ج1؛ ص.171 :
-7انظر :المرجع السابق نفسه ،ص.138 :
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ابن سبلم « :فلما راجعت العرب رواٌة ال ّشعر وذكر أٌّامها ومآثرها
است ّقل بعض العشابر شعر شعرابهموما ذهب من ذكر وقابعهم،
وكان قوم قلّت وقابعهم وأشعارهم وأرادوا أن ٌلحقوا بمن له الوقابع
واألشعار فقالوا على السن شعرابهم ،ث ّم كانت الرواة فزادوا فً
األشعار ولٌس ٌُشكل على أهل العلم زٌادة ذلك وال ما وضع
المولّدون ،وإ ّنما عضل بهم أن ٌقول الرجل من أهل بادٌ ٍة من ولد
الشعراء أو الرجل لٌس من ولدهم فٌشكل ذلك بعض اإلشكال
».1وسنفصّل الحدٌث عن هذا الموضوع أثناء حدٌثنا عن قضٌة
ال ّنحل واالنتحال فً الشعر الجاهلً من منظور الدراسات النقدٌة
العربٌة القدٌمة.
وٌتب ٌّن مما سبق اإلشارة إلٌه ،مدى عناٌة العلماء بتوثٌق الرواٌات
والحرص على صحّ ة ال ّنصوص وسبلمتها ،وذلك من خبلل ما
اشترطوه من صفات الصدق واألمانة فً الرواة ،وما أوجدوه من
تقاسٌم مختلفة ألنواع الرواٌة ،وهً جمٌعها خطوات من شؤنها أن تبعد
ك ّل ما ٌلحق بمختلؾ المروٌات من وضع وانتحال .وسنتناول بالدراسة
والتحلٌل فً المباحث البلحقة جمٌع ما أثٌر حول الشعر الجاهلً من
شكوك فٌما عُرؾ عند ال ّنقاد القدماء بقضٌة النحل واالنتحال ،وما
اصطلح على تسمٌته لدى النقاد المحدثٌن وكذا المستشرقٌن بظاهرة
الشكّ.
المبحث الثانً :األصل التارٌخً فً الرواٌة الشفوٌة.
توسع العرب فً الحفظ:
 -1بواعث
ّ
لقد أشرنا خبلل الفصل األول إلى كون قوة الحافظة صفة متؤصلة فً
العربً ،حٌث كان العرب أحفظ من ؼٌرهم من األمم ،وسنحاول خبلل هذا
المبحث الكشؾ عن األسباب والبواعث التً ساعدت العرب على التو ّسع فً
الحفظ .وقد اخترنا من جملة الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ،ما أورده
مصطفى صادق الرافعً من تفسٌرات وتوضٌحات حول الموضوع ،إذ
ٌقول « :ولقد رأٌنا كثٌرا من الباحثٌن ٌزعمون أنّ األصل فً حفظ العرب
كونهم قوما بادٌن ،وأنّ قلّة مرافق الحٌاة التً فً أٌدٌهم كانت هً الباعث لهم
على التوسّع فً الحفظ والمران علٌه ،وهو رأي ال ٌستقٌم على النظر ،وال
ٌصّح عند التحقٌق ،ألنّ أقواما ؼٌر العرب قد تب ّدوا فً عصور مختلفة ولم
 -1أبو عبد هللا محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات الشعراء؛ ص56-55 :
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ٌإثر عنهم من نوادر الحفظ وفنونه بعض ما أثر عن هإالء ،ولكن الصحٌح
ما قدمناه فً ؼٌر هذا الموضع ،من أنّ العرب قوم معنوٌون ،ولم ٌجر من
األحكام النفسٌة على أمّة من األمم ما جرى علٌهم ،ولهذا كان البد لهم فً
أصل الخلقة من الحوافظ القوٌة التً ترتبط مآثر تلك النفوس ارتباطا ،وإالّ
اخت ّل تركٌبهم الطبٌعً ،وانتفت الموازنة بٌن قواهم ،فلم ٌقم صبلح القوة
الواحدة بفساد األخرى ،... ،ولو أنّ الكتابة كانت فاشٌة بٌنهم ما عدلوا إلٌها
وال استؽنوا بها عن الحفظ » .1وتؤسٌسا على ما سبق ،نستنتج أ ّنه لمن الخطؤ
إرجاع سبب حفظ العرب واعتمادهم على الرواٌة ،إلى كونهم قوما بدوٌن
ٌفتقدون إلى مرافق الحٌاة الحضرٌة ،وعلى أنّ عامل التب ّدي كان باعثا لهم
على التوسّع فً الحفظ والمران علٌه كما ٌز ُع ُم بعض الدارسٌن ،ولكن
الصحٌح من القول-حسب رأي مصطفى صادق الرافعً -أنّ طبٌعة النفسٌة
العربٌة المجبولة على حبّ التفاخر والتفاضل باألحساب واألنساب ،قد جعلت
من الحوافظ القوٌة صفة متؤصلة لدى العربً،ألنه وجد فٌها خٌر وسٌلة
ّ
وٌعزز لدٌه ما سبق اإلشارة إلٌه من
تساعده على نقل وإنشاد ك ّل ما ٌخلد
خصابص طبٌعته النفسٌة ،وبالتالً فإ ّنه ال ٌستطٌع االستؽناء بها عن الحفظ،
حتى ولو فرضنا بؤنّ الكتابة كانت متفشٌة فٌهم ،مٌسورة فً متناول الجمٌع.
و لشوقً ضٌؾ رأي آخر خبلصته أنّ صعوبة وسابل الكتابة وأدواتها،
قد دفعت عرب الجاهلٌة إلى االستؽناء عن الكتابة -على الرؼم من كونهم قد
دوّ نوا بعض القصابد ،-2و من ث ّم فقد اعتمدوا الرواٌة الشفوٌة وسٌلة أساسٌة
 -1مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب؛ ج1؛ ص.971 :
 -2مع أنّ عرب الجاهلٌة لم ٌكونوا أهل كتابة ،فإنّ الكتابة عندهم لم تكن نادرة وقد سبق اإلشارة إلى ذلك فً الفصل
األول ،فلقد كان العرب ٌكتبون بٌنهم المواثٌق ،وٌكتبون الرسابل فً بعض األحوال ،وٌبدو أن الشعراء كانوا ٌدونون
أشعارهم أٌضا ،وقد ذكر ناصر الدٌن األسد فً مإلفه مصادر الشعر الجاهلً ،موضوعات الكتابة ،كالعهود والمواثٌق،
وصكوك الدٌّن ،والرسابل ،ومكاتبة الرقٌق ،باإلضافة إلى الكتب الدٌنٌة ،والكتابة فً موضوعات أخرى فرعٌة .كما
استدّل على تقٌٌد الشعر بؤدلة عقلٌة استنباطٌة ،وبؤخرى صرٌحة مباشرة ،تد ّل جمٌعها على أنّ بعض الشعراء الجاهلٌن قد
قٌّدوا شعرهم ،وقد أشار إلى كون الشعر المقٌّد بالكتابة إنما كان فً مجمله رسابل ٌبعث بها الشاعر ،وبالمقابل فقد ذكر
أنّ رواٌات قلٌلة تشٌر إلى تقٌٌده لؽرض الحفظ .ومن ال ّنصوص الصرٌحة مما قٌّد من الشعر الجاهلً ،قصٌدة لّقٌط بن
ٌعمر األٌادي التً ذكرها ابن قتٌبة فً كتابه الشعر والشعراء ،وهً قصٌدة أرسلها إلى قومه ٌنذرهم ؼزو كسرى إٌاهم،
وقد جاء فً مقدمة القصٌدة أربعة أبٌات جعلها كالعنوان ،وهً:
إلى من
سبلم فً الصَّحٌفة من لقٌطٍ
بالجزٌرة من إٌــــــــاد
َّ
ُ
فبل
بؤنّ اللٌث كسرى قد أتاكم
ٌشؽل ُك ُم س ُ
ُوق ال َّنــــقاد
ُ
ُّ
ٌُزجُّ ون
أتاكم منهم ستون ألــــــــــــفا
الكتابب كالجــــراد
ُ
أوانُ
على حن ٍق أتٌتك ُم ،فهـــــذا
هبلك ُك ُم كهبلك عــاد
انظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ؛ ص 117 :وما بعدها.
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فً نقل أشعارهم وحفظها « ،والحق أ ّنه لٌس بٌن أٌدٌنا أي دلٌل مادي على
أنّ الجاهلٌٌن اتخذوا الكتابة وسٌلة لحفظ أشعارهم ربما كتبوا بها بعض قطع
أو بعض قصابد ،ولكنهم لم ٌتحولوا من ذلك إلى استخدامها أداة فً نقل
دواوٌنهم إلى األجٌال التالٌة ،فقد كانت وسابلها الصعبة من الحجارة والجلود
والعظام وسعؾ النخل تجعل من العسٌر أن ٌتداولها الشعراء فً حفظ
دواوٌنهم ،وإ ّنما حدث ذلك فً اإلسبلم ،بفضل القرآن الكرٌم وما أشاعه من
1
كتابة آٌه وتحوّ ل جمهور العرب معه من أمٌتهم الكبٌرة إلى قاربٌن ٌتلون »
.
وبالمقابل نجد رأي ناصر الدٌن األسد ٌدعم ما ذكرناه سابقا من أنّ
الطبٌعة النفسٌة لئلنسان العربً فً جاهلٌته ،جعلته ٌعتمد الرواٌة فً حفظ
ونقل تراثه ومخزونه ،فهو ٌرى بؤنّ الكتابة كانت أمرا مؤلوفا شابعا بٌن
العرب فً جاهلٌتهم ،كما أنّ األمٌّة كانت شابعة منتشرة أٌضا ،لدى فإنّ عدد
الكاتبٌن كان كبٌرا ،مثلما كان عدد األمٌٌن كبٌرا أٌضا،وإلى هذا المعنى ٌشٌر
بقوله «:فنحن ال نقصد بشٌوع الكتابة بٌن عرب الجاهلٌة أنّ الكثرة الؽالبة
كانت كاتبة ،وإ ّنما نقصد أنّ الكتابة كانت أمرا معروفا مؤلوفا شابعا عند قومنا
آنذاك ،كما كانت األمٌة شابعة منتشرة ،وأنّ عدد الكاتبٌن كان كبٌرا ،كما كان
عدد األمٌٌن كبٌرا .أمّا تحدٌد العدد وتحدٌد النسبة فؤمران ال سبٌل لنا وال
لؽٌرنا إلى بٌانهما » .2ونستنتج ممّا سبق ذكره بؤنّ العرب فً العصر
الجاهلً ،قد اتخذوا الرواٌة والحفظ وسٌلة لنقل أخبارهم ومآثرهم ،على
الرّ ؼم من قدرتهم على تدوٌن أشعارهم وكتابتها.
وإلى جانب هذا الرأي نجد المستشرق الفرنسً رٌجس ببلشٌرٌ ،3قلل
من شؤن التدوٌن خبلل العصر الجاهلً ،ومن حجم ما دوّ ن آنذاك ،مرجحا
اعتماد الرواٌة الشفوٌة فً تناقل الشعر الجاهلً ونشره ،فٌقول «:ال شك فً
أنّ بعض الرواة فً بعض المراكز الحضرٌة قد دونوا كتابة بعض القصابد
الهامة ،ولكن ذلك ٌعوزه الدلٌل .حتى لو سلّمنا بصحة وقوع ذلك فإنّ التدوٌن
لم ٌشمل إالّ جزءا من آثار الشعراء الحضرٌٌن ،أمّا البقٌة فقد سارت فً
 -1شوقً ضٌؾ ،تارٌخ األدب العربً ،العصر الجاهلً؛ ص.141 :
 -2ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ؛ ص.61 :
 -3رٌجس ببلشٌر :مستشرق فرنسً (1911م1973-م) ،حصل على دكتوراه دولة من جامعة بارٌس برسالتٌن :األولى
عن شاعر عربً من القرن الرابع الهجري ،هو أبو الطٌب المتنبً ،والثانٌة ترجمة فرنسٌة لكتاب طبقات األمم لصاعد
األندلسً ،ومن أبرز مإلفاته :تارٌخ األدب العربً منذ البداٌة حتى نهاٌة القرن الخامس عشر ،وقد توفً دون أن ٌتمه،
وله أٌضا ترجمة للقرآن الكرٌم إلى اللؽة الفرنسٌة ،مع مقدمة طوٌلة وتفسٌر قصٌر .ولئلطبلع على المزٌد من تفاصٌل
حٌاته ،انظر :عبد الرحمن بدوي ،موسوعة المستشرقٌن،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت ،لبنان ،طبعة منقحة ومزٌدة؛ ( د.ط)،
( د.ت) ،ص.197 :
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الصحراء عن طرٌق الرواٌة الشفوٌة .وخبلصة القول فإنّ الرواٌة الشفوٌة
وحدها تإلؾ الطرٌقة األساسٌة لنشر اآلثار الشعرٌة ،منذ اللحظة التً قذؾ
فٌها الشاعر وراوٌته تلك اآلثار فً خضم الجماهٌر».1
وانطبلقا مما سبق ذكره ،فإ ّننا نجد ببلشٌر  -فٌما ذهب إلٌه  -ال ٌساٌر
أكثرٌة المستشرقٌن الذٌن ٌنكرون وجود الشعر الجاهلً وٌش ّككون فً
الرواٌة الشفوٌة ،بل إ ّننا نجده ٌإ ّكد أ ّنه كان هناك شعر ونثر ولم ٌتصبل بمإث ٍر
أجنبً إالّ فً القلٌل الناذر ،ث ّم نجده ٌإكد أنّ الشعر العربً كان محفوظا فً
ّ
تعتز به وتفتخر بٌن
صدور الرواة وأ ّنه كان معروفا عند قبٌلة الشاعر التً
« وأخٌرا فبل نكران فً أنّ ظهور شاعر
القبابل األخرى فٌقول:
كبٌر فً القبٌلة مدعاة للفخر ،وأنّ االحتفاظ بآثاره شًء تفرضه نزعة التفاخر
فً ك ّل قبٌلة ،ث ّم إنّ ضٌاع ذلك التراث له نتابج سٌبة فً شرؾ
القبٌلة».2وتؤسٌسا على ما سبق نستطٌع القول بؤنّ اعتماد العرب على الرواٌة
الشفوٌة فً نقل آثارهم ،ال ٌرجع إلى كونهم أمٌٌن ال ٌعرفون الكتابة ،وإ ّنما
كان ذلك بسبب سهولة طرٌقة الرواٌة ،واعتماد الكثٌر من األمم علٌها فً
نقل مختلؾ آثارها ،األمر الذي سنفصّل فٌه الحدٌث فً المباحث القادمة من
هذا الفصل.
والحدٌث عن انتشار الكتابة فً العصر الجاهلًٌ ،قودنا إلى تحدٌد
أدواتها ومختلؾ وسابلها ،فقد كتبت العرب فً جاهلٌتها على ضروب شتى،
ّ
والرق ،4والقضٌم ،5والمهارق ،6كما استعملوا
نذكر من جملتها :األدٌم،3
بعض النبات فً الكتابة ،وأشهر أنواعه :العسٌب ،وهو السعفة أو جرٌدة
 -1رٌجس ببلشٌر ،تارٌخ األدب العربً ،ترجمة إبراهٌم الكٌبلنً ،الدار التونسٌة للطباعة والنشر؛ ط1؛ 1986؛ ج،1
ص.191 :
2
 المرجع السابق؛ ص. 119:الدّا ُر وحش والرُّ سُو ُم كما
 -3األدٌم هو الجلد األحمر أو المذبوغ .وفٌه ٌقول المرقش األكبر:
ر َّقش فً ظهر األدٌم قلم
انظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ،ص.78 :
ّ
الرق :هو الجلد الرقٌق الذي ٌسوَّ ى وٌرقق وٌكتب علٌه،وفٌه ٌقول معقل بن خوٌلد الهذلً :وإ ِّنً كما قال مُملً الكتا
-4
ب فً الرَّ ِّق إذا َّ
خطه الكاتبُ
ُ
ُّ
ور فً ر ٍّق من ُ
ّ
شور
الرق فً القرآن الكرٌم ،فً سورة الطور اآلٌات  ،3-1قال تعالى ﴿:والطور وكتا ٍ
كما ورد ذكر
ب مسط ٍ
﴾ انظر :المرجع السابق ،ص.77 :
 -5القضٌم :الجلد األبٌض ٌكتب فٌه ،وفٌه ٌقول النابؽة الذبٌانً:
علٌه قضٌم نمَّقته
كؤنّ مجرَّ الرَّ مسات ُذٌُولها
الصَّوان ُع
وقد ورد أنّ الوحً كان ٌكتب على عهد النبً صلى هللا علٌه وسلّم على القُضُم ،حٌث قال اإلمام الزهري :قُبض رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلّم والقرآن فً العسب والقضم والكرانٌؾ .انظر:المرجع السابق نفسه؛ ص.81-79 :
 -6المهارق :الصحؾ من القماش ،وقال األصمعً :المهارق :كرابٌس كانت تصقل بالحرز وٌكتب فٌها ،ومفردها المُهرق.
انظر :المرجع نفسه؛ ص.81 :
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النخٌل ،باإلضافة إلى كتؾ وأضبلع العظام ،وعلى الحجارة والصخور
أٌضا .وقد جمعنا فٌما سبق ذكره أه ّم ما كانت العرب تكتب علٌه فً مرحلة
ما قبل التدوٌن ،أمّا ما كانت تكتب به من أدوات ووسابل ،فٌمكن تلخٌصه
فً ثبلثة وسابل هً :القلم ،والدواة والحبر.1
وللمزٌد من التوضٌح فً هذا الموضوع ،فإننا نسوق ما ذكره ناصر
الدٌن األسد فً مإلفة مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ،لبٌان طرٌقة
تلقً الشعر وحفظه من طرؾ الرواة ،وكذا طرٌقة تناقله وانتشاره عند
العرب وعند ؼٌرهم ،فً تلك العصور الجاهلٌة والعصور اإلسبلمٌة السابقة
لعصر التدوٌن « :إنّ هذا التدوٌن الذي ذكرناه -على ما كان من وجوده
وانتشاره – لم ٌكن له من سعة االنتشار ما ٌتٌح وجود نسخ كثٌرة من الدٌوان
الواحد تقً بحاجة القاربٌن آنذاك .وأنّ ذٌوع شعر الشاعر أو أخبار القبٌلة
ومآثرها لم ٌكن قابما على القراءة من الدٌوان أو الكتاب ،وإ ّنما كان ٌقوم على
الرواٌة الشفوٌة من فرد إلى فرد ومن جٌل إلى جٌل .أجل لقد كان هذا الشعر
أو بعضه مدونا – كما بٌنا – ولكن تدوٌنه كان مقصورا على نسخة واحدة –
هً األم أو المرجع – أو على نسخ قلٌلة محدودة ٌنسخها أفراد قبلبل من
الرواة أو الشعراء أو أبناء قبٌلة الشاعر أو الممدوحٌن من السادة واألشراؾ،
ثم ٌحفظ هإالء جمٌعا ،أو بعضهم ،هذا الشعر ،وٌتناقلونه إنشادا  -ال قراءة -
فً مجالسهم ومشاهدهم وأسواقهم ،وٌرددونه شفاها فً سمرهم ومحافلهم
ومنافراتهم ومواقؾ فخرهم ،فٌشٌع بٌن العرب ،وٌتناقله الركبان ،عن هذا
الطرٌق من الرواٌة الشفوٌة ،ال عن طرٌق القراءة والمدارسة من الكتاب أو
الدٌوان ».2وهو ما ٌعنً أنّ تناقل الشعر كان ٌتم مشافهة ،ال قراءة خاصة
إذا علمنا بؤنّ الشعر المدوّ ن قد اقتصر على نسخة واحدة هً األم أو
المرجع ،أو على نسخ قلٌلة محدودة ٌ ،حتفظ بها قلّة من الرواة و الشعراء و
السادة والملوك واألشراؾ .وعلى هذا األساس - ،إضافة إلى ما ذكرناه سابقا
من طبٌعة النفسٌة العربٌة المجبولة على حبّ التفاخر بالنسب ،ورواٌة
المفاخر ،وومثالب الخصوم  ،-فإنّ العرب فً جاهلٌتهم قد اعتمدوا الحفظ
وقوة الذاكرة اعتمادا كلٌا ،واتخذوا الرواٌة الشفوٌة سبٌبل لحمل أشعارهم
وتناقلها إلى األجٌال البلحقة.
 -2الحفظ وأثره فً رواٌة الشعر الجاهلً:
 -1انظر :البحث الوافً للدكتور ناصر الدٌن األسد فً كتابه مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ،ص ،111 -77
وٌتحدث فٌه أدوات الكتابة فً العصر الجاهلً ووسابلها المختلفة.
 -2ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة؛ ص.191-191:
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تش ّكل قوة الحافظة مادة الرواٌة وزادها ،فلقد امتاز تارٌخ العرب بنوابػ
الحفاظ ،وتراثنا كله قد وصلنا عن طرٌق الحفظ و الرواٌة ،فقد حفظته
صدور الرواة ،وتناقلته األجٌال جٌبل بعد جٌل ،إلى أن جاء عصر التدوٌن
والكتابة ،وقد ّ
حث القدماء على الحفظ ورؼبوا فٌه ،فقد رُ وي عن األصمعً
أ ّنه قال « :كل علم ال ٌدخل معً الحمام فلٌس بعلم » ،1وٌرٌد بذلك أنّ العلم
الذي ال ٌحفظ ،وال ٌستحضر فً ك ّل األوقات وفً جمٌع الحاالت ،لٌس
بعلم.
والبن خلدون موقؾ من الحفظ مشابه لما ذهب إلٌه األصمعً ،فهو
ٌرى بؤنّ طبٌعة تعلّم العربٌة تقتضً حفظ كثٌر من ال ّنصوص واألشعار
لتثبٌت القواعد والتمكٌن لؤلبنٌة والتراكٌب فً ذهن طالب العلم ،وانّ حصول
ملكة تعلّم اللسان العربً إ ّنما تكون بكثرة الحفظ ،وأنّ جودتها بجودة المحفوظ
« قد ّقدمنا أ ّنه ال ب َّد من كثرة الحفظ ،لمن ٌروم تعلّم اللسان العربً،
:
وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته فً جنسه وكثرته من قلَّته ،تكون جودة
الملكة الحاصلة عنه للحافظ...وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع ،تكون
جودة االستعمال من بعده ،ث ّم إجادة الملكة من بعدها .فبارتقاء المحفوظ من
الكبلم ،ترتقً الملكة الحاصلة ألنَّ ّ
الطبع إنما ٌنس ُج على منوالها ،وتنمو قوى
الملكة بتؽذٌتها » .2فمن الواضح إذن بؤنّ ابن خلدون وؼٌره من القدماء قد
حثوا على الحفظ ورؼبوا فٌه ،فابن خلدون مثبل ٌقرر بؤنّ كثرة الحفظ
وجودته ،تعتبران سبٌبل إلى تعلّم اللّسان العربً ،إذ أنّ ملكة الشعر إ ّنما تنشؤ
بحفظ الشعر ،وملكة الكتابة إ ّنما تكون بحفظ األسجاع والترسٌل ،وملكة
الببلؼة العالٌة الطبقة إ ّنما تحصل بحفظ العالً فً طبقته من الكبلم .3وقد
رأٌنا فٌما مرّ بنا من مباحث بؤنّ طبٌعة النفسٌة العربٌة ،القابمة على حبّ
التفاخر والتفاضل باألحساب واألنساب ،والتعاٌر بالمثالب والتنابز باأللقاب،
كلها أسباب وعوامل دفعت عرب الجاهلٌة إلى أن ٌتسابقوا فً حفظ ك ّل ما
من شؤنه أن ٌضع لسانهم موضع الحجّ ة ،فتراهم ٌستعٌنون بمحفوظهم لٌقدموا
لكل خص ٍم حُجَّ ة ،ولكل ع ّد ٍو لجُّ ة .وبمجًء اإلسبلم ،ازداد عدد الحفاظ من
الرواة ،فكانت رواٌة القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ ،إ ّنما تقومان
على قوة الحافظة ،ألجل ذلك فقد وجد من الحفاظ من جاءوا
 -1محمد الطنجً ،صفحات فً التراث والتراجم واللؽة واألدب ،دار البشابر اإلسبلمٌة للطباعة والنشر ،بٌروت ،لبنان؛
ط1؛ 9119؛ ص.151:
 -2عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة ،ص .597-596:
 -3انظر :المصدر السابق ،ص.597 :
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بالمعجزات 1التً ٌبهرون بها األمم كافة وٌجعلونها من أنفسهم طبقة
التارٌخ وحدها.2
وقد ع ّدد الرافعً جملة من نوابػ الح ّفاظ المعدودٌن فً اإلسبلم ،فذكر
منهم عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما الذي كان ال ٌدور فً مسمعٌه شًء
إالّ حفظه،و ابن عباس الشعبًُّ وهو من التابعٌن ،عرؾ بحفظ األدب ،كما
عرؾ بحفظ الحدٌث .ومن جملة الحفظة أٌضا :حماد الراوٌة ( المتوفى سنة
 155هـ )الذي كان ٌحفظ عن ك ّل حرؾ من حروؾ المعجم أكثر من مبة
قصٌدة سوى المقطعات من شعر الجاهلٌة ،وكان األصمعً ( المتوفى سنة
 915هـ)آٌة فً سرعة الحفظ ،إذ كان ٌحفظ ستة عشر ألؾ أرجوزة دون
الشعر واألخبار ،ومن جملة الحفاظ المتؤخرٌن نذكر مجد الدٌن الفٌروزابادي
صاحب القاموس المحٌط ( توفً سنة  817هـ ) ،فقد كان آٌة فً الذكاء
وسرعة الحفظ ،وكان ٌقول :ال أنام إال بعد أن أحفظ مابتً سطر.3

 -3وظائف الحفاظ:

هذا وقد كان للحفاظ فً اللؽة ع ّدة وظابؾ ترجع كلها إلى بث العلم
ونشره ،وهً:
 - اإلمالء:وطرٌقتها واحدة عند المحدثٌن واللؽوٌٌن ،حٌث ٌكتب
المستملً أول القابمة :مجلس أمبله شٌخنا فبلن بجامع كذا فً
ٌوم كذا ،وٌذكر التارٌخ ثم ٌورد المملى بإسناده كبلما عن العرب
الفصحاء فٌه ؼرٌب ٌحتاج إلى التفسٌر ،فٌفسره وٌورد من
أشعار العرب وؼٌرها،ومن الفوابد اللؽوٌة ما ٌخت ،وانقطاع
األسانٌد فإنّ أسباب الرواٌة قد بطلت ،وبالتالً فقد اعتمد ال ّناس
على الدواوٌن والكتب المص ّنفة ،فاقطع إمبلء اللؽة واستمّر إمبلء
الحدٌث نظرا لوجود اإلسناد فٌه وتح ّقق السّماع.4
 - اإلفتاء فً اللغة :وٌقوم على اإلجابة عما ٌسؤل عنه اللؽوي ،
وهً وظٌفة تناظر وظٌفة من وظابؾ المحدثٌن والفقهاء؛ ومن
 -1من أعجب ما روي عن ملكة الحفظ ،أنّ الملك عٌسى ابن الملك العادل األٌوبً سلطان الشام ( توفً سنة  614هـ ) ،قد
أمر الفقهاء أن ٌجردوا له مذهب أبً حنٌفة ،فجردوه فً عشرة مجلدات وسموه" ،التذكرة" فكان ٌدٌم قراءته وال ٌفارقه
حتى حفظه ،وذكروا أ ّنه كتب على جلد منه :حفظه عٌسى .وهذا الملك هو الذي شرط لكل من ٌحفظ المفصّل للزمخشري
مابة دٌنار وخلعة ،فحفظه لهذا السبب جماعة .انظر :مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العربٌة؛ ج1؛ ص-311 :
.311
 -2المرجع السابق؛ ص.959 :
 -3لمعرفة المزٌد عن نوابػ الحفاظ المسلمٌن وقصصهم ،انظر :مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العربٌة ؛ج1؛ ص:
.319 -319
 -4المرجع السابق؛ ص.317-316:
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أدب المفتً فً اللؽة أن ٌقصد التحري واإلبانة واإلفادة والوقوؾ
عند ما ٌعلم واإلقرار بما ال ٌعلم ،وأن ال ٌحدث برأٌه من ؼٌر
سماع ،وأن ال ٌصّر على خطبه إذا أخطؤ ثم بان له من بعد ذلك
الصواب ،فد وصفوا الذي ٌصّر على خطبه وال ٌرجع عنه بؤ ّنه
ملعون ّ
كذاب .1
 - الرواٌة والتعلٌم :والمراد به أن ٌتعلم وٌعلّم،فٌخلص النٌة فً
طلب العلم والتماسه وال ٌبتؽً من تعلٌمه المنالة والكسب ،وإنما
ٌقصد إلى نشره وإحٌابه ،فٌلزم جانب الصدق ،وإن كبر ونسً
أمسك عن الرواٌة لٌتحقق إخبلصه.2
المبحث الثالث :الوضع واالنتحال فً الشعر الجاهلً.
 -1دراسة مقارنة بٌن الشعر الجاهلً والشعر اإلغرٌقً:
أ -الش ُّ
ك فً الشعر اإلغرٌقً القدٌم:
ك ظاهرة ال تقتصر على الشعر العربً وحده ،ولكنها ظاهرة
الش ُّ
صاحبت ج ّل اآلداب القدٌمة التً أنشؤتها األمم فً جاهلٌتها وبداوتها،
وللوقوؾ عند ظاهرة الوضع واالنتحال فً الشعر العربً الجاهلً ،فإننا
سنلجؤ إلى ملحمتً اإللٌاذة واألودٌسا للشاعر الٌونانً الشهٌر هومٌروس،
والتً من خبللها سنبٌن بعض وجوه الشبه بٌن الشعر العربً الجاهلً
والشعر اإلؼرٌقً.
وتمثل الملحمتان أقدم أثر أدبً ٌونانً وصلنا ،وتع ّد رابعٌن من روابع
األدب الؽربً ،حٌث ٌبلػ عمرها أكثر من ثبلثة آالؾ سنة ،فهً باإلضافة
إلى كونها منبعا للحكمة القدٌمة والشعر ،تعتبران تسلٌة تمتازان بطابعهما
الشعبً الخالص .وتدور أحداثهما حول حرب طروادة  ،وتصفان مختلؾ
األحداث المحٌطة بها ،وما صاحبها من فخر وحماسة وبطوالت المعارك.3
وقد تعرضت الملحمتان للتشكٌك شؤنهما شؤن الشعر الجاهلً ،وأثٌرت
حولهما العدٌد من التساإالت ،وكان العبلمة األلمانً ؾ.أ.فولؾ بكتابه مدخل
إلى هومٌروس الذي نشر العام 1975م أول من أثار المشكلة الهومرٌة،
وتتلخص آراإه فً القول بؤنّ مبلحم هومٌروس لم تدون فً العصر الذي
 -1السابق؛ ص318:
 -2نفسه؛ ص.319:
 -3لمعرفة تفاصٌل الملحمتٌن ،انظر :أحمد عثمان ،الشعر اإلؼرٌقً تراثا إنسانٌا وعالمٌا ،نسخة مصورة عن عالم
المعرفة ،سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،الكوٌت؛ ماٌو 1984م؛ ص-19 :
.96
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ُنضمت فٌه ،ألنّ ذلك العصر لم ٌعرؾ فن الكتابة ،كما أ ّنها ال ٌمكن أن
تتناقلها األجٌال مشافهة ألنها قد بلؽت من الطول ما ٌعجز أي عقل بشري
عن حفظه .1ومهما ٌكن األمر ،فإنّ أتباع فولؾ قد فجروا المشكلة الهومٌرٌة
حٌن اعتبروا بؤنّ نصوص هومٌروس « لم تكن نهابٌة قط ،بل أدخلت علٌها
العدٌد من التعدٌبلت وأقحم علٌها الكثٌر من األبٌات من حٌن إلى حٌن ،بل
ربما تبدلت لؽتها ذاتها كلما تقادمت وبدت عتٌقة مؽلقة ال تفهم أو متبدلة ال
ُتمت ُع ».2
و ٌتضّح مما سبق اإلشارة إلٌه ،وجود بعض عناصر االلتقاء بٌن أدبنا
الجاهلً واألدب اإلؼرٌقً القدٌم ،خاصة ما أثٌر حولهما من شكوك فٌما
عرؾ عند النقاد بقضٌة النحل واالنتحال.

ب -مالمح التشابه بٌن الشعر الجاهلً والشعر اإلغرٌقً:
أقام ناصر الدٌن األسد دراسة قٌّمة وضّح من خبللها مبلمح التشابه
بٌن الشعر الجاهلً والشعر اإلؼرٌقً ،وٌمكننا تلخٌصها فً النقاط اآلتٌة:
ٌ - عتبر الشعر الجاهلً وشعر هومٌروس أقدم شعر وصلنا من العرب
ك فٌه بؤنهما لٌسا أول ما قالته هاتان األمتان من
واإلؼرٌق ،ومما ال ش ّ
الشعر ،بل لقد سبقتهما مراحل حتى استوي فً الصورة التً وصلت
إلٌنا .وبالرؼم من ضٌاع جزء كبٌر من هذا الشعر المبكر عند األمتٌن،
فإننا نستطٌع أن نعرؾ وجود هذه المراحل السابقة من أمرٌن ،أولهما
أنّ الصور الشعرٌة التً وصلتنا بها هذه األشعار هً صور فنٌة
كاملة ،منسقة ،تامة التكوٌن ،سوّ ٌة البناء ،ثابتة األسس ،ولٌس ٌعقل أن
تكون هذه الصورة الكاملة السوٌة قد نبتت من العدم ،أو أن تكون قد
ّ
فٌتلخص فً أنّ فً كبل الشعرٌن
قامت من العدم .أمّا األمر الثانً
إشارات واضحة حٌنا ومبهمة أحٌانا أخرى إلى شعراء سابقٌن ال نكاد
نعرؾ عنهم شٌبا.3
ٌ - وجد شبه كبٌر بٌن الشعر العربً الجاهلً والهومري فً الصفات
العامة للتعبٌر الشعري ،فهما ٌ ّتسمان بالبساطة ،التً نفسرها بطفولة
العالم عند الٌونان ،وسذاجة البداوة عند العرب ،كما تعالى كل منهما

 -1أنظر :المرجع السابق ؛ ص.16 :
 -2السابق؛ ص.17 :
 -3أنظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ؛ ص.989 :
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عن خشونة ال َّشكل ،وتج َّنب الصراع القابم بٌن اللّفظ والمعنى ،وبذلك
نجد فٌهما صفات األدب فً عصره البدابً.1
 اختلؾ دارسوا األدب فً تدوٌن هذٌن الشعرٌن ،فذهب فرٌق منهم إلى
أ ّنهما لم ٌكتبا منذ أن ُنظما ،بل بقٌا محفوظٌن فً الصدور تروٌهما
األجٌال المتعاقبة ،وٌُنشدان فً المجالس والمحافل قرونا طوٌلة قاربت
الثبلثة قرون عند العرب ،والخمسة قرون عند اإلؼرٌق .وذهب فرٌق
آخر إلى أ ّنهما قد كتبا لحظة نظمهما.2
ٌ - ع ّد الشعران الجاهلً والهومري مصدران تارٌخٌان ٌعتمدهما
الدارسون فً فهم الحٌاة البدابٌة لكلى األمتٌن فً كثٌر من جوانبها،
حٌت كانت ج ّل األخبار التارٌخٌة واألدبٌة التً نقلها الرواة إ ّنما كانت
تدور حول هذا الشعر تفسره وتشرح ما ٌتضمنه من حوادث ،وتترجم
لؤلشخاص المُشار إلٌهم فً قصابده .3
ٌ- رجع الفضل فً جمع الشعر الهومري إلى مدرسة لؽوٌة أدبٌة قامت
فً اإلسكندرٌة خبلل القرن الثالث قبل المٌبلد ،فجمعت ما استطاعت
العثور علٌه من مخطوطات اإللٌاذة واألودٌسة ،وقابلت بٌنهما ،وأتثبت
القراءات المختلفة لل ّنص الشعري ،وعلقت علٌه بكثٌر من الشروح.
وقامت منذ منصؾ القرن الثانً الهجري مدرستا البصرة والكوفة،
فقامتا بنفس ما قامت به مدرسة اإلسكندرٌة .وكان من نتابج ما قامت
به هذه المدارس ،أن نشؤ ت خبلل القرن الثامن عشر جذور ما عرؾ
فً النقد الحدٌث بالمشكلة الهومرٌة التً اكتملت صورتها عند وُ لؾ فً
كتابه المقدمة ،وبالمقابل فقد ظهر خبلل القرن العشرٌن ما عرؾ
بظاهرة النحل واالنتحال فً الشعر الجاهلً ،4والتً سنبسط لها
الحدٌث فٌما سٌؤتى من مباحث هذا الفصل.
و نود فً ختام هذا المبحث أن نشٌر إلى مبلحظة أخرى تتعلق ببعض
أوجه التشابه بٌن الشعر العربً الجاهلً والشعر اإلؼرٌقً ذكرها الرافعً
فً قوله «:وقد كان عند قدماء الٌونان لبعض األسباب التً تشابهوا فٌها هم
والعرب رواة ٌتفرؼون لنقل الشعر وٌقومون فً الناس على إنشاده وٌروون
قطعا من التوارٌخ ،وهم ٌسمونهم ) )Rhapsodistومن أشهرهم فً القدٌم
 -1انظر :المرجع السابق؛ ص.991:
 -2السابق؛ ص.991 :
 -3انظر :المرجع نفسه؛ ص.991:
 -4نفسه؛ ص.993:
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رواة اإللٌاذة لهومٌروس ،على أنّ الفرق بٌن العرب والٌونان فً ذلك كالفرق
بٌن أمة كلها شعراء بالفطرة ،وأمة تمٌز الفطرة منها بعض شعراء ».1
وٌُفهم مما سبق بؤن ّ العرب والٌونان قد اشتركوا فً بعض األسباب المعنوٌة
المتعلقة بالطبٌعة النفسٌة المجبولة على حبّ التفاخر بالشجاعة و بالبطوالت ،
ورواٌة مثالب الخصوم ورواٌتها لؤلجٌال ،األمر نتج عنه وجود رواة فً كبل
األمتٌن مهمتهم نقل الشعر وإنشاده ورواٌة مختلؾ الحوادث التارٌخٌة ،على
أنّ العرب فً جاهلٌتهم قد كانوا أمة كلّها شعراء بالفطرة ،بخبلؾ الٌونان
الذٌن ُتم ٌِّ ُز الفطرة بعض شعرابها.

 -2االنتحال من منظور الدراسات النقدٌة العربٌة القدٌمة:
أ -التعرٌف اللغوي:

جاء فً لسان العرب البن منظور مادة نحل قوله « :وال ِّنحل ُة :
فبلن إذا ادعاه أ ّنه قابلُه .وتنحَّ له:
فبلن .أو قول
ال َّدعوى .وانتحل فبلن شعر
ٍ
ٍ
ادعاه وهو لؽٌره ،...ونحله القول ٌنحله نحبل :نسبه إلٌه .ونحل ُته القول أنحلُه
نحبل ،بالفتح :إذا أضفت إلٌه قوال قال ؼٌره وا َّدعٌته علٌه .وفبلن ٌنتح ُل
مذهب كذا وقبٌلة كذا إذا انتسب إلٌه .وٌقال ُنحل الشاع ُر قصٌدة إذا ُنسبت إلٌه
وهً من قٌل ؼٌره ،...،وقال أبو العباس أحمد بن ٌحً فً قولهم انتحل فبلن
كذا وكذا :معناه قد ألزمه نفسه وجعله كالملك له ،وهً الهبة والعطٌة ٌُعطاها
اإلنسانُ  .وفً حدٌث قتادة بن النعمان :كان بُشٌ ُر بن أُبٌرق ٌقو ُل الشعر
وٌهجُو به أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم وٌنحلُه بعض العرب أي ٌنسبُه
إلٌهم من ال ِّنحلة وهً ال ِّنسبة بالباطل ».2
وإذا بحثنا عن معنى االنتحال فً المعاجم الحدٌثة وجدناها تشٌر إلى
نفس الداللة التً أشارت إلٌها المعاجم القدٌمة ،ومن ذلك ما جاء فً اإلفصاح
فً فقه اللؽة ،باب اإل ّدعاء:
« االنتحال :نحله القول ٌنحله نحبل :نسبه إلٌه ولٌس بقابله ،وانتحل الشًء
وتنحله :ادعاه لنفسه وهو لؽٌره ».3
و ٌُفهم مما سبق بؤن االنتحال كلمة مشتقة من الفعل المجرد نحل،
وتطلق عادة عند العرب على من ٌدعً أشٌاء لٌست له وإنما هً لؽٌره
 -1مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب ،ج1؛ ص.351 :
 -2ابن منظور ،لسان العرب ،ج14؛ ص.75-74:
 - 3حسٌن ٌوسؾ موسى و عبد الفتاح الصعٌدي ،اإلفصاح فً فقه اللؽة ،دار الفكر العربً للطبع والنشر؛ ط9؛ (د.ت)؛
ج1؛ باب اإلدعاء؛ ص.949 :
111

الفصل الثاني

الشعرالجاهلي بين الرواية والتوثيق

فٌجعلها ملكا له بالباطل ،وٌنسب ملك ؼٌره لنفسه ،كؤن ٌنتحل شعر ؼٌره
وٌدعٌه لنفسه بؤنه هو قابله ،أو ٌنسب إلى ؼٌره شعرا لٌس من قوله.
التعرٌف االصطالحً:
ب-
االنتحال ضرب من السرقة ،وهو أن ٌؤخذ الشاعر قصٌدة أو أبٌاتا
لشاعر آخر وٌنتحلها لنفسه ،والوجه الثانً لبلنتحال هو أن ٌُنسب إلى الشاعر
ما لٌس له ،أو ٌنسب األدٌب أعماله إلى ؼٌره ،1ومن هنا نلحظ وجود تطابق
بٌن التعرٌفٌن اللؽوي واالصطبلحً ،على أنّ األسباب التً دفعت الرّ واة
إلى الوضع واالنتحال كثٌرة ،وسنخصّص لها جانبا هاما من هذا البحث،
بكثٌر من الشرح والتوضٌح.
وسنتناولها
ٍ
وقد فرّ ق القدماء بٌن االنتحال واإل ِّدعاء ،قال ابن رشٌق  « :وإن ا ّدعاه
جملة فهو انتحال ،وال َُ ٌقال منتحل إالّ لمن ا ّدعى شعرا لؽٌره وهو ٌقول
منتحل » .2فمن
الشعر ،وأمّا إن كان ال ٌقول الشعر فهو م ّدع ؼٌر
الواضح إذن بؤنّ صفة منتحل ال تطلق إالّ على الشاعر الذي ٌدعً شعر
ؼٌره وٌنسبه لنفسه ،فإن كان ال ٌقول الشعر فهو إذن م ّد ٍع ال منتحل.
ت -أسباب وبواعث الوضع فً الشعر :
ٌشٌر مصطفى صادق الرافعً إلى أنّ الشعر الموضوع فً الجاهلٌة
قد تعلّق كلّه باألخبار التً تلحق بالتارٌخ ،ألن الشاعر موضع الثقة باعتباره
مصدر رواٌة فً العرب ،فإن تزٌّد فً الشعر فإ ّنه ٌتزٌد فً التارٌخ ،وعلى
هذا األساس ٌمكن القول بؤ ّنه لم ٌوجد سبب ٌبعث عرب الجاهلٌة على
وضع الشعر ونحله ؼٌر قابله ،سوى ما ذكرناه سابقا من محاولة تؽٌٌر
مجرى التارٌخ بما ٌخدم مكانة الشاعر وقبٌلته ،وبالتالً خدمة ؼرض
التفاخر والتباهً بشرؾ القبٌلة.3
أمّا إذا جبنا إلى عصر اإلسبلم فإننا نجد أن بواعث الوضع فً الشعر
قد تعددت وتنوعتٌ ،قول ابن سبلّم « :وفً الشعر مصنوع مفتعل موضوع
كثٌر ال خٌر فٌه ،وال حجّ ة فً عربٌته ،وال أدب ٌُستفاد ،وال معنى
ٌُستخرج ،وال مث ُل ٌُضرب وال مدٌح رابع ،وال هجاء مُقذع ،وال فخر
مُعجب ،وال نسٌب مُستطرؾ .وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ،لم ٌؤخذوه
ٌ - 1نظر :أحمد مطلوب ،معجم النقد العربً القدٌم؛ ج1؛ ص.936-934 :
 - 2ابن رشٌق أبو علً الحسن ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ،تحقٌق محً الدٌن عبد الحمحً؛ 1934؛ (د.ط)؛ ج 9
؛ ص.983 :
 -3انظر :مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب ،ج،1ص.359-351 :
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عن أهل البادٌة ،ولم ٌعرضوه على العلماء .ولٌس ألحد إذا أجمع أهل العلم
والرواٌة الصحٌحة على إبطال شًء منه أن ٌقبل من صحٌفة أو ٌُروى عن
صحفً» .1ونستنتج مما سبق بؤنّ قضٌّة االنتحال قد أخذت عناٌة كبٌرة
لدى النقاد القدماء ،وكان ابن سبلّم من أعمق الذٌن بحثوها ،وٌبدو ذلك جلٌا
واضحا فً مقدمة كتابه طبقات الشعراء ،إذ نجده ٌشٌر إلى وجود شعر
منتحل موضوع كثٌر ال خٌر فٌه ،صنعته القبابل أو بعض الكذابٌن و نسبته
إلى ؼٌر قابله ،أو حملته على الشاعر ،وهو من عمل شاعر ؼٌره ألسباب
سنفصّل الحدٌث عنها فً المبحث البلحق ،ث ّم نجد ابن سبلم بعد ذلك ٌصدر
حكمه بالرداءة على تلك األشعار المنحولة ،إذ ال حجّ ة فً عربٌتها ،وال أدب
ٌستفاد منها ،وال معنى ٌستخرج .كما نجده ٌنبّه إلى أنّ الشعر ٌجبُ أن ٌإخذ
من أفواه الرجال أهل العلم والرواٌة الصحٌحة ،ال من الصُّحفً الذي ٌؤخذ
عن صحٌفة ،ولم ٌعرض على العلماء ،ولم ٌتلّق علمه بالرواٌة ،وٌإ ّكد على
أنّ ما ا ُّتفق علٌه من األشعار ،فلٌس ألحد أن ٌخرج عنهٌ ،قول ابن سبلم« :
وقد اختلؾ العلماء بعد فً بعض الشعر ،كما اختلفت فً سابر األشٌاء ،أمّا ما
ا ّتفقوا علٌه ،فلٌس ألحد أن ٌخرج عنه » .2و ٌُرجع ابن سبلم الجمحً
األسباب والبواعث التً حملت القدماء إلى أن ٌضٌفوا إلى الشعراء الجاهلٌٌن
ما لم ٌقولوه إلى سببٌن ربٌسٌٌن هما:
أ) -العصبٌة القبلٌة فً العصر اإلسالمً :لقد حرصت كثٌر من القبابل
العربٌة على أن تضٌؾ إلسبلمها ضروبا من المكانة والمجد ،وهذا المجد
« فلما راجعت العرب
سجلّه النقد ،ودٌوانه الشعرٌ ،قول ابن سبلم:
رواٌة الشعر وذكر أٌّامها ومآثرها ،استق ّل بعض العشابر شعر شعرابهم وما
ذهب من ذكر وقابعهم ،وكان قوم قلّت وقابعهم وأشعارهم وأرادوا أن ٌلحقوا
بمن له الوقابع واألشعار فقالوا على ألسن شعرابهم » .3و الشعر الجاهلً
ضاع منه الكثٌر ،فقد تشاؼل عنه المسلمون بالجهاد وؼزو فارس والروم،
ولم ٌكن مدونا .فلما فرؼوا من الفتوح واطمؤنوا باألمصار وراجعوا رواٌته
وجدوا كثٌرا من حملته قد هلكوا بالموت والقتل فحفظوا أق ّل ذلك ،وذهب
عنهم أكثره ،4وبما أنّ الشعر دٌوان العرب وسج ّل تارٌخهم فإنّ العدٌد من
 -1محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات فحول الشعراء ،تحقٌق محمود شاكر ،دار المعارؾ ،جمهورٌة مصر العربٌة،
ط(،1د.ت)؛ ص.6-5 :
 -2المصدر السابق؛ ص.6 :
 -3أبو عبد هللا محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات الشعراء ؛ ص .56-55:
4
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القبابل أرادت أن تصنع لتارٌخها مجدا فانتحلوا أشعارا ونسبوها إلى
شعرابهم.
الرواة وزٌادتهم فً األشعار :وٌتجلى عملهم فٌما نقلوا من أشعار ببل
ب)ّ -
تدقٌق ،حٌث عمدوا إلى انتحال األشعار وإلى الكذب فً الرواٌة ،على أنّ ابن
سبلم لم ٌذكر األسباب التً حملتهم على ذلك .وقد ذكر ابن سبلم مثالٌن
ضاعٌن هما :حمّاد الراوٌة ،وداود بن متمّم بن نوٌرة .كما تحدث
للرواة الو ّ
أٌضا عن محمد ابن إسحاق وع ّده مع من هجّ نوا الشعر وأفسدوه ،وسنتناول
هإالء الثبلثة بالشرح والتفصٌل فٌما ٌلً:
أوال :محمد بن اسحق :وٌقول عنه ابن سبلم « :وكان ممّن هجَّ ن 1الشعر
وأفسده وحمل ك ّل ُؼثاء محمد بن إسحق مولى آل مخرمة بن المطلّب بن
مناؾ ،وكان من علماء ال ّناس بالسٌّر فنقل ال ّناس عنه األشعار ،وكان ٌعتذر
منها وٌقول :ال علم لً بالشعر إ ّنما أُوتى به فؤحمله .ولم ٌكن ذلك له عذرا
فكتب فً السٌّر من أشعار الرجال الذٌن لم ٌقولوا الشعر ّ
قط وأشعار ال ّنساء،
فضبل عن أشعار الرجال .ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود أفبل ٌرجع إلى نفسه
فٌقول من حمل هذا الشعر ومن أ ّداه منذ ألوؾ السنٌن وهللا ٌقول وأ ّنه أهلك
عادا األولى وثمود فما أبقى » .2إنّ موقؾ ابن سبلم من ابن إسحاق صاحب
السٌرة النبوٌة ٌعطٌنا خٌر مثال على علم صاحب الطبقات بالشعر وقوة ملكته
النقدٌة وقدرته على التمٌٌز بٌن صحٌح الشعر ومنحوله ،فهو ٌع ّد ابن إسحق
ممن هجّ ن الشعر وأفسده وحمل ك ّل ؼثاء لدى استشهاده فً مإلفة بؤشعار
قط ،ونساء لم ٌقلن الشعر ّ
رجال لم ٌقولوا الشعر ّ
قط ،ولم ٌقؾ عند هذا الح ّد،
جاوز وإ ّنما جاوز ذلك إلى األمم القدٌمة مثل عاد وثمود وطسم وجدٌس
وؼٌرها من طبقة العرب البابدة ونسب إلٌهم فً مإلفه شعرا كثٌرا ،األمر
الذي ٌتناقض مع ما أشار إلٌه القرآن الكرٌم من أنّ هللا ّ
عز وج ّل قد أهلك
هذه األمم ولم ٌترك لها باقٌةَ ﴿ ،و َعادً ا َو َث ُمودَ َوالَّذٌِنَ مِنْ َب ْع ِد ِه ْم َال ٌَ ْعلَ ُم ُه ْم
إِ َّال َّ
ّللا ُ ﴾ ﴿ ،3فهل ترى لهم من باقية ﴾ ،4فكٌؾ البن إسحاق أن ٌروي لهم
شعرا ،وهللا تعالى ٌقول بؤنّ هذه األمم قد فنٌت ولم تبق لهم باقٌة ،فمن ذا الذي
 -1ه ّجن الشعر :جعله هجٌنا أي قبٌحا ومعٌبا ومخالفا ألصوله العربٌة ،ورجل وفرس هجٌن :إذا لم تكن األ ّم عربٌة .انظر
على سبٌل المثال أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،أساس الببلؼة ،مادة هجن؛ ص.481 :
 -2ابن سبلم الجمحً ،طبقات الشعراء؛ ص.45-44 :
 -3اآلٌة  9من سورة إبراهٌم ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -4اآلٌة  8من سورة الحآقة ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع
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ومن جملة ذلك ما
ٌروي لهم شعرا إذا كان ثمّة لهم شعرا ٌروى.
ذكره ابن إسحاق فً هذا الموضوع ،أنّ قوم عاد لما أبوا إال الكفر أمسك
هللا عنهم القطر ثبلث سنٌن حتى جهدهم ذلك ،فبعثت عاد وفدا قرٌبا من
سبعٌن رجبل إلى الحرم لٌستسقوا لهم عندهم ،وبه العمالٌق مقٌمون ،وكان
سٌدهم إذ ذاك رجبل ٌقال له ":معاوٌة بن بكر" ،وكانت أ ّم ُه من قوم عاد،
فنزلوا عندهم ،وأقاموا شهرا ٌشربون الخمر و ُتؽ ِّنٌهم قٌّنتان لمعاوٌة ،فلما
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه ،واستحٌا منهم أن ٌؤمرهم
باالنصراؾ ،فنظم شعرا ٌعرض لهم فٌه باالنصراؾ ،وأمر القٌِّنتٌن أن
تؽنٌاهم به فقال :
لع َّل هللا ٌُصبحُنا
أال ٌا قٌل وٌحـــك قُم فهٌـنم
ؼمامــــــــــا
قد ا مسوا ال ٌُبٌ ُنون
فٌسقً أرض عا ٍد إنَّ عادا
الكبلما
إلى أن ٌقول:
نها ُر ُكم ولٌل ُ ُكم التمامــــــــــــا
وأنتم هاهُنا فٌمـا اشتهٌ ُتم
التحــٌَّة
ل ُ ُّقـوا
وال
ــوم
فقُبِّح وف ُد ُكم 1من وفد ق ٍ
والسَّبلمــــا
فعند ذلك تنبّه القوم لما جاإوا له ،فنهضوا إلى الحرم ،ودعوا لقومهم.
وقد عمل عبد الملك ابن هشام صاحب السٌرة النبوٌة توفً سنة 918

هجرٌة على تع ّقب ما أورده ابن إسحق فاختصر بعضه ،ونقد بعضه ،ث ّم ذكر
رواٌات أخرى فات ابن اسحق ذكرها ،وٌعنٌنا من ذلك ما وصؾ به عمله
هذا من قوله « :وتارك بعض ما ذكره ابن اسحق فً هذا الكتاب ،مما لٌس
لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم فٌه ذكرن وال نزل فٌه من القرآن شًء،
ولٌس سببا لشًء من هذا الكتاب ،وال تفسٌرا له ،وال شاهدا علٌه ،لما ذكرت
من االختصار ،وأشعارا لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر ٌعرفها » .2وهذه
األشعار التً ذكرها ابن اسحق فً سٌرته  -والتً لم ٌر ابن هشام أحدا من
أهل العلم بالشعر ٌعرفها  -هً التً وقؾ عندها ابن سبلم طوٌبل وأشار إلٌها
فً حدٌثه السابق ممّا ٌإكد على ؼزارة علمه وسعة إطبلعه .وقد استد ّل ابن
 -1أنظر :إسماعٌل بن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،ج 3؛ ص.437-436 :
 -2ابن هشام أبو محمد عبد الملك ،السٌرة النبوٌة ،تحقٌق مصطفى السقا وآخرون ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت،
لبنان( ،د.ط)( ،د.ت)؛ ج1؛ ص.4 :
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سبلم على بطبلن هذا ال ّنوع من الشعر بؤدلّة نقلٌة ،وأخرى عقلٌة ،مما ال ٌدع
ك فً انتحالها.
مجاال للش ّ
ثانٌا :ح ّماد الراوٌةٌ :قول فٌه ابن سبلم « :وكان أوّ ل من جمع أشعار العرب
وساق أحادٌثها حمّاد الراوٌة ،وكان ؼٌر موثوق به .كان ٌنحل شعر الرجل
وٌزٌد فً األشعار .أخبرنً أبو عبٌدة عن ٌونس قال :قدم حمّاد البصرة على
ببلل بن أبً بردة فقال ما أطرفتنً شٌبا ،فؤنشده القصٌدة التً فً شعر
الحطٌبة مدٌح أبً موسى،فقال:وٌحك ٌمدح الحطٌبة أباموسى ال أعلم به
أروي
وأنا
للحطٌبة ،ولكن دعها تذهب فً ال ّناس ،وأخبرنا ابن سبلم قال :سمعت ٌونس
بن حبٌب ٌقول العجب لمن ٌؤخذ عن حماد ،وكان ٌكذب وٌلحن وٌكسر ».1
وٌتضح من القصة التً ذكرها ابن سبلم كٌؾ أنّ بعض الرواة من أمثال
وٌزٌدون
حماد ،كانوا ؼٌر أمناء فً نقلهم لؤلشعار ،فهم ٌنحلون األشعار
فٌها.
ثالثا :داود ابن مت ّمم بن نوٌرة :قال ابن سبلم « :أخبرنا أبو خلٌفة أخبرنا
ابن سبلم قال أخبرنً أبو عبٌدة أنّ داود بن متمّم بن نوٌرة قدم البصرة فً
بعض ما ٌقدم له البدوي فً الجلب والمٌرة ،فنزل ال ّنحٌث فؤتٌته أنا وابن نوح
فسؤلناه عن عن شعر أبٌه متمّم وقمنا له بحاجته وكفٌناه ضٌعته ،فلّما نفذ شعر
أبٌه جعل ٌزٌد فً األشعار وٌضعها لنا وإذا كبلم دون كبلم متمّم وإذا هو
ٌحتذي على كبلمه فٌذكر المواضع التً ذكرها متمّم والوقابع التً شهدها
فلّما توالى ذلك علمنا أ ّنه ٌفتعله » .2و هذا مثال ساقه ابن سبلم عن داود
بن متمّم بن نوٌرة وما كان ٌنحله من أشعار ٌنسبها ألبٌه بطرٌقة ذكٌة تكثٌرا
لشعره  ،األمر الذي ٌصعب على المتتبعٌن الوصول إلٌه وكشفه .ثم نجده
ٌقرّ ر بؤنّ ما زاده الرواة فً األشعار أو وضعه المولدون قد ٌسهل على أهل
العلم معرفته ،أمّا ما وضعه أهل البادٌة من أوالد الشعراء أو من ؼٌر
أوالدهم ،فإ ّنه قد ٌشكل على أهل العلم بعض اإلشكال .3ولعلّه لهذه األسباب
قد ساق الحدٌث إلى داود بن متمم بن نوٌرة ،لٌلفت األنظار إلى وجود انتحال
ٌصعب على النقاد التعرّ ؾ علٌه وهو أن ٌقول الرجل من ولد الشعراء على
لسان أبٌه تكثٌرا لشعره ورفعة لمنزلته.
 -1محمد ابن سبلم الجمحً ،طبقات الشعراء؛ ص .56:
 -2المصدر السابق؛ ص. 56 :
 -3انظر :السابق؛ ص.14 :
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وإضافة إلى ما ذكرناه سابقا ،توجد أسباب أخرى قد دفعت العرب إلى
اختبلؾ الرواٌات فً الشعر ،وٌمكن تلخٌصها فً العوامل اآلتٌة:
 حاجة علماء اللؽة إلى الشواهد من أجل تفسٌر الؽرٌب ومسابل النحو،
« الكوفٌون أكثر الناس وضعا لؤلشعار التً
حٌث كان
ٌستشهد بها؛لضعؾ مذاهبهم وتعلّقهم على الشذوذ واعتبارهم منها
أصوال ٌقاس علٌها؛ مجاراة لما فٌهم من المٌل الطبٌعً إلى
الشذوذ » .1حتى أ ّنهم لو سمعوا بٌتا واحدا فٌه جواز شًء مخالؾ
لؤلصول جعلوه أصبل وبوّ بوا علٌه ،لذلك فقد كانوا ٌضطرون إلى
الوضع فٌما ال ٌجدون له شاهدا شعرٌا إذا كانت العرب على خبلفهم،
وقد ٌوجد فً شواهدهم من الشعر ما ال ٌُعرؾ قابله ،بل ربما
استشهدوا بشطر بٌت ال ٌعرؾ شطره اآلخر.2
 حاجة المعتزلة والمتكلمة إلى الشواهد فً تفسٌر القرآن الكرٌم ،فقد
كانوا ٌنحلون الشواهد من الشعر لبلستشهاد بها على مذاهبهم ،ومن
ذلك ما ذكره ابن قتٌبة فً التؤوٌل ،من أ ّنهم قد فسروا القرآن بؤعجب
تفسٌر ٌدعمون به نحلهم ،فقال فرٌق منهم فً قوله تعالىَ ﴿:وسِ َع
الس َم َوا ِ
ض ﴾ .3أي علمه ،واستشهدوا على ذلك بشعر
ت َواألَ ْر َ
ُك ْرسِ ٌُّ ُه َ
مجهول القابل وهو قول الشاعر:

وال ٌُكرسا علم هللا مخل ُ ُ
وق .
 كثرة القصّاصٌن وأهل األخبار وحاجتهم إلى الشواهد على األخبار ،مما
دفعهم إلى وضع الشعر ٌل ّفقونه من األساطٌر فوضعوا شعرا على عهد آدم
ومن دونه من األنبٌاء وأقوامهم .وٌش ّكل هذا الدافع النسبة الكبٌرة من
الشعر الموضوع ،وإلى هذا المعنى ٌشٌر مصطفى صادق الرافعً بقوله:
« ولم ٌكن من سبب فً جاهلٌة العرب ٌبعثهم على وضع الشعر ونحلته
ؼٌر قابله وإرساله فً الرواٌة على هذا الوجه؛ ألن شعراءهم متوافرون،
وألنهم ال ٌطلبون بالشعر إال المحامد والمعاٌر ،وقصارى ما ٌكون من
ذلك أن ٌتزٌّد شاعرهم فً المعنى وٌكذب فٌه إذا حاول ؼرضا أو أراغ
معنى مما تملك سبٌله ،وعلى أنّ ذلك ال ٌكون إال فً األخبار التً تلحق
 - 1مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب ،ج1؛ ص.355:
 -2انظر :المرجع السابق؛ ص.357 -356:
 -3اآلٌة  955من سورة البقرة برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -4انظر :مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب ،ج1؛ ص.358:
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بالتارٌخ ،ألن الشاعر موضع الثقة؛ وهو مصدر رواٌة فً العرب ،فإن
أرسل القول أرسل معه التارٌخ فٌجرٌان معا » .1ونستنتج مما سبق بؤنّ
مجموعة من الرواة قد تفرؼوا لرواٌة األخبار وهم الذٌن عرفوا
باإلخبارٌٌّن وكتبوا فً تارٌخ العرب وأخبارهم وأسمارهم ومناقبهم
وأٌامهم فً الجاهلٌة ،حٌث دوّ نوا فً ذلك الكتب الكثٌرة ،إال أنّ عددا
كبٌرا منهم قد كانوا ٌتعمدون الكذب مبالؽة فً اإلؼراق ،ورؼبة فً
اإلجتبلب والحشد والحشو ،ولبعضهم نوع من الوضع التارٌخً ٌسمٌه
الرواة تكاذٌب وأضاحٌك األعراب  ،2وهو ضرب من الخرافات أو
المٌثولوجٌا القابمة على الحشو األسطوري لؤلحداث التارٌخٌة التً
ٌصنعها الرواة.
 -3الرواٌة الشفوٌة فً مرآة استشراقٌة:

أ -التشكٌك فً الرواٌة والرواة:
إذا كان الشعر الجاهلً قد جلب  -ومازال ٌجلب – اهتمام الدارسٌن
والنقاد من العرب قدٌما وحدٌثا ،فإ ّنه قد تمكن أٌضا من جلب اهتمام األعاجم
السٌما المستشرقٌن منهم والذٌن ش ّككوا فً أصالة الشعر الجاهلً وصح ّته
من خبلل تشكٌكهم فً الرواٌة والرواة  ،ونذكر من أهمهم على سبٌل المثال:
تٌودور نولدكه 3فً بحث له بعنوان "من تارٌخ نقد الشعر العربً القدٌم"
ٌذهب فٌه إلى أنّ الشعراء اإلسبلمٌٌن وضعوا قصابدهم على لسان الشعراء
الجاهلٌٌن لٌنالوا القبول وٌضمنوا لقصابدهم االنتشار ،مستدال فٌما ذهب إلٌه
بالتشابه الموجود فً البنٌة الفنٌة للقصٌدة العربٌة بٌن القصٌدة العربٌة القدٌمة
والقصٌدة العربٌة فً صدر اإلسبلم .كما ٌزعم أنّ هناك تشابها فً
الموضوعات المكو ّنة لمضمون القصابد بحٌث ٌمكن رّ القصابد الجاهلٌة من
حٌث الوضع والتؤلٌؾ إلى عصر صدر اإلسبلم ،ومن مزاعمه أٌضا بؤ ّنه ال
ٌوجد بٌت شعري واحد موثوق فً صح ّته قبل عام  511مٌبلدٌة.4
 -1المرجع السابق؛ ص.351:
 -2السابق؛ ص376:
 - 3تٌودور نولدكه (1836م1931-م) مستشرق ألمانً ،عمل أستاذا للؽات الشرقٌة فً عدد من الجامعات األلمانٌة ،له
إنتاج ؼزٌر فً مجال التحقٌق والترجمة واألدب العربً واللؽات السامٌة والدراسات اإلسبلمٌة ،ومن أه ّم مإلفاته :تارٌخ
القرآن ،وحٌاة محمد أصدره فً هانوفر بألمانٌا عام 1683م  ،انظر على سبٌل المثال محمود حمدي زقزوق ،اإلسبلم فً
تصورات الؽرب ،دار التوفٌق النموذجٌة للطباعة ،ج.م.ع؛ ط 1؛ 1987م؛ ص ،166-165 :وانظر :أٌضا ٌوهان
فوك ،تارٌخ حركة االستشراؾ ،ترجمة لطفً العالم ،دار المدار اإلسبلمً ،بٌروت لبنان؛ ط9؛ 9111؛ ص.998-995:
ٌ - 4نظر :محمد خلٌفة حسن أحمد ،آثار الفكر االستشراقً فً المجتمعات اإلسبلمٌة،عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة
واالجتماعٌة ،القاهرة ،مصر( ،د.ط) ،1997 ،ص.119-116
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وقد سار على نهج نولدكه ونظرٌته فً االنتحال عدد من المستشرقٌن
مثل المستشرق آلوارد 1فً بحثه الموسوم بـ":مبلحظات عن صحّ ة القصابد
العربٌة القدٌمة" ،والذي ٌبدي من خبلله آلورد الكثٌر من الرٌبة حول الشعر
الجاهلً ،مش ّككا فً قدرة الروّ اة على حفظ ونقل ك ّل هذا الك ّم الهابل من
القصابد واألبٌات « ،وٌسجّ ل آلوارد هنا التباٌن فً تسلسل األبٌات
واالختبلؾ فً أطوال القصابد ونسبة أبٌات متشابهة تماما لع ّدة شعراء
مختلفٌن واالفتقار إلى أي ذكر لآللهة القدٌمة والطقوس الدٌنٌة الوثنٌة .وبنظر
ثاقب راح ٌناقش جمٌع االحتماالت التً ٌمكن أن تكون قد سببّت هذا التشوٌه
فً التناقل والرواٌة.فقد تكون هذه القصابد ،خبلل فترة القرن ونصؾ القرن
التً مرّ ت منذ نظمها وتدوٌنها ،قد مرّ ت بتحوٌر شدٌد إمّا بسبب أخطاء فً
ذاكرة الرواة أو لتزوٌر متعمد من طرفهم .وفً تشككه الخاص فً رواٌات
ك والرٌبة على
حماد الراوٌة وخلؾ األحمر فإنّ آلوارد ٌحكم بكثٌر من الش ّ
مدى صحّ ة الشعر الجاهلً وسبلمته ككل » .2فمن الواضح إذن بؤنّ آلوارد
قد تؤثر بآراء نولدكه وتبنى موقفه من الشعر الجاهلً ،وطوّ ر نظرٌة االنتحال
فً الشعر الجاهلً بؤن أضاؾ إلٌها عوامل أخرى حٌن ربط بٌن الخبر
األدبً والخبر التارٌخً ،وزعم أن الموقؾ من الشعر العربً القدٌم ما هو
إالّ جزء من الموقؾ من التارٌخ العربً القدٌم كلّه ،وخلص إلى القول بؤ ّنه إذا
كان من الصعب توثٌق أخبار العرب قبل اإلسبلم وإعطاء تصوّ ر تارٌخً
عن حٌاة العرب فً الجاهلٌة فاألمر كذلك ٌنطبق على الشعر الجاهلً من
حٌث تؤلٌفه.
أمّا دٌفٌد صموٌل مرجولٌوث 3فقد رجّ ح بؤنّ الشعر المنسوب إلى
شعراء جاهلٌٌن هو شعر موضوع ،ومن الخطؤ نسبته إلى العصر الجاهلً،
 - 1وٌلهلم آلورد 1898( Wilhelm Ahlwardtم1919-م) :مستشرق ألمانً نال درجة الدكتوراه فً الفلسفة من جامعة
ؼراٌفسفالد عام 1851م ،اه ّتم بالمخطوطات العربٌة فدرس عددا كبٌرا منها ونسخها من مكتبات ؼوتا وبارٌس ،حصل
على درجة الكفاءة للتدرٌس الجامعً فً اللؽات الشرقٌة ،وفً العام  1871نشر دواوٌن شعراء الجاهلٌة ،وفً مقدمة
طبعته طرح مسؤلة صحة هذه القصابد ومدى أصالتها .انظر على سبٌل المثال :مانفرٌد أولمان ،المستشرقون األلمان،
دراسات جمعها صبلح الدٌن المنجد ،دار الكتاب الجدٌد بٌروت  ،لبنان؛ ط1؛ 1978م؛ ج1؛ ص.114-111:
 - 2ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ؛ ص.119 :
 -3دٌفٌد صـاموٌل مرجـو لٌوث "8?<?( "David Samuel Margoliouthم8@;1-م) ،مستشرق إنجلٌزيٌ ،عد من

أشهر أساتذة العربٌة ومن بٌن أبمة المستشرقٌن ،عمل أستاذا لكرسً اللؽة العربٌة بجامعة إكسفورد منذ العام @??8م ،كما
كان ٌتمتع بعضوٌة عدّة مجامع علمٌة كالمجمع اللؽوي البرٌطانً ،والمجمع العلمً العربً بدمشق والجمعٌة
الشرقٌة األلمانٌة .بدأ نشاطه العلمً بإظهار ترجمة متى بن ٌونس لكتاب فن الشعر ألرسطو ،وله ترجمة لجزء من تفسٌر
البٌضاوي إلى اإلنجلٌزٌة ،نشر رسابل أبً العبلء المعري ،وله دراسات عدٌدة عن اإلسبلم وتارٌخه واألدب العربً
وأصوله ،ومن أشهر مإلفاته :محمد ونهصة اإلسالم عام <8@1م ،واإلسالم عام 8@88م ،وانتشار اإلسالم عام ;8@8م،
وجنوب الجزٌرة العربٌة ،والزندقة فً اإلسالم والمسٌحٌة ،أمّا إسهامات مرجولٌوث فً الشعر القدٌم نشرا وتؤلٌفا
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أل ّنه ُنظم فً العصور اإلسبلمٌة ث ّم نحله هإالء الواضعون المزٌّفون لشعراء
جاهلٌٌن ، 1وترجع األفكار التً تكوّ نت فً ذهن مرجولٌوث حول صحة
الشعر الجاهلً ،إلى سنوات بعٌدة حٌن بدأ بتحقٌق كتاب معجم األدباء لٌاقوت
الحموي ،حٌث قرعت ذهنه األخبار المتناقصة حول حمّاد الراوٌة ،وخلؾ
األحمر ،وأخبار الرواة الوضّاعٌن والثقاتٌ ،قول مرجولٌوث فً هذا
الموضوع  «:لو افترضنا أنّ هذا األدب صحٌح ،فكٌؾ حفظ؟ البد أ ّنه
حفظ إمّا شفاها ،أو بالكتابة .والفرض األول ٌبدو أ ّنه كان الرأي الذي أخد به
الرواة العرب ،وإن لم ٌكن الرأي الذي أجمع علٌه الكل » ،2ث ّم ٌستبعد أن
ألسباب ،هً:
ٌكون الشعر قد حفظ بالرواٌة
(أ)ٌ -ستوجب حفظ الشعر وجود جماعة من الرواة مهمتهم الحفظ  ،وقد
استبعد وجود رواة بإمكانهم حفظ هذا العدد الضخم من القصابد واألبٌات..
(ب) -ث ّم ٌتطرق بعد ذلك إلى الحدٌث عن الرواة من علماء القرنٌن الثانً
والثالث الهجرٌٌن ،فٌذكر حمادا ،وخلفا األحمر ،وأبا عمرو بن العبلء،
واألصمعً ،وأبا عمرو الشٌبانً ،وابن اسحاق صاحب السٌرة ،والمبرد،
ك فً
فٌجمع بعض ما انتثر فً الكتب العربٌة القدٌمة من إشارات تشٌع الش ّ
بعض ما أوردوا من الشعر الجاهلً ،ث ّم أضاؾ إلى ذلك آراء هإالء الرواة
العلماء بعضهم فً بعض ،فقال « :وٌمكن أن ٌضاؾ إلى هذا أن رأي هإالء
الرواة الكبار بعضهم فً بعض لم ٌكن حسنا أبدا .فابن األعرابً كان سًء
الرأي فً األصمعً وأبً عبٌدة على السواء ،ومن المحتمل أنهما باداله هذا
الرأي ،وظنا فٌه ما ظنه فٌهما ».3

ب -دراسة ألهم الردود على ادعاءات المستشرقٌن:
لقد قام نفر من المستشرقٌن بمناقشة آراء مرجولٌوث ومن سلك نهجه
بالطعن فً الرواٌة الشفوٌة وفً الرواة ،والر ّد على مزاعمهم ،وما ذهبوا
وترجمة ،فؤهمّها ما ٌلً :نشر حماسة البحتري (لندن @8@1م) ،ونشر فً مجلة الجمعٌة الملكٌة اآلسٌوٌة الشعر المنحول
على السموأل (=8@1م8@1>-م) ،وأصل الشعر العربً(8@88م) ،والبطولة عند كتاب العرب (>8@9م) ،والمعلومات
التارٌخٌة فً دٌوان البحتري (مجلة تارٌخ الهند العدد8@9: -99م) ،وتحقٌق معجم األدباء لٌاقوت الحموي (بدأ سنة
>8@1م وانتهى سنة =8@9م)،وله بحث أشتهر به عنوانه "أصول الشعر العربً" نشره عام <8@9م.أنظر:
تارٌخ حركة االستشراؾ ؛ ص.988-985 :
 -1انظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً؛ ص.353 :
 -2دٌفٌد صموٌل مرجولٌوث  ،نشؤة الشعر العربً ،ترجمة عبد الرحمن بدوي  ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت ،لبنان؛
ط1؛ 1979م؛ ص.96:
 -3المرجع السابق؛ ص.115:
ٌوهان فوك،
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إلٌه ،مفندٌن أدلّتهم وافتراضاتهم ،وكان أولهم المستشرق شارلس جٌمس
لٌال ،والمستشرق جورجٌو لٌفً دالفٌدا .أمّا الردود التً جاءت من طرؾ
الكتاب العرب المحدثٌن ،فقد كان أبرزها ما كتبه األستاذ مصطفى صادق
الرافعً فً كتابه الموسوم ب :تحت راٌة القرآن ،والدكتور محمد هدارة فً
مإلؾ له عنوانه :موقف مرجولٌوث من الشعر العربً ،ولع ّل أه ّم هذه
الردود ما كتبه الدكتور ٌحً وهٌب ال ُجبُوري فً كتابه الموسوم بـ:
ك والتوثٌق ،وٌمكن تلخٌص هذه
المستشرقون والشعر الجاهلً بٌن الش ّ
الر ّدود فٌما ٌلً:1
 - لقد حاول مرجولٌوث أن ٌنفً وجود الرواة ،لجهله  -بطبٌعة عقلٌته
األوروبٌة  -الحٌاة العربٌة التً كانت وما زالت متوارثة ،وهً أنّ
الشعر ٌحفظ أكثر مما ٌكتب ،وٌؤبى مرجولٌوث أن ٌتصوّ ر وجود رواة
فً الجاهلٌة هواٌتهم ومهنتهم حفظ الشعر ونقله ،وأنّ الشعر دٌوان
العرب وسج ّل تارٌخهمٌ ،نقل مآثرهم ومفاخرهم ،ومن مزاعمه أٌضا
أنّ مهنة الرواٌة لم تعش بعد اإلسبلم ،ألنّ اإلسبلم فً زعمه ذ َّم الشعر
والشعراء وؼض منهم ،مع أنّ وجود الراوٌة والرواة واتصال الرواٌة
منذ الجاهلٌة واإلسبلم وحتى عصر التدوٌن ،أمر ثابت قد أقرّ ه
الدارسون.2
وٌستدل من الشواهد السابقة ومن ؼٌرها ،ومما بٌناه سابقا ،على وجود
الرواٌة والرواة ،فقد ذكر األصمعً مدرسة أوس بن حجر التً اتصلت
منذ الجاهلٌة وحتى العصر العباسً ،حٌث أخذ زهٌر بن أبً سلمى عن
أوس بن حجر ،وروى كعب بن زهٌر والحطٌبة شعر زهٌر وأوس،
وأخذ عن كعب بن زهٌر هدبة بن الخشرم ،وعن هدبة أخذ جمٌل بن
معمر العذري ،وعن جمٌل أخذ كثٌر ّ
عزة ،وعن كثٌر أخذ مسلم بن
الولٌد ،وكل ٌروي شعر من سبقه وشعر السابقٌن ،وهإالء الشعراء هم
الذٌن سماهم األصمعً عبٌد الشعر ،وص ّنفهم النقاد ضمن طبقة
الشعراء الرواة.
 - وقد اتخذ النبً علٌه الصبلة والسبلم الشعر سبلحا من أسلحة الحرب
ووسٌلة من وسابل الدعوة ،وكان ٌسمع للشعراء وٌشجعهم وٌثبتهم ،فقد
أثاب حسان بن ثابت ،وكعب بن مالك ،وكعب بن زهٌر ،وعبد هللا بن
 -1انظرٌ :حً وهٌب الجبوري ،المستشرقون والشعر الجاهلً بٌن الشك والتوثٌق ،دار صادر للطباعة بٌروت لبنان؛
ط1؛ 1997م؛ ص.118-81:
 -2انظر ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً؛ ص.478-499:
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رواحة لدودهم عن حمى اإلسبلم ،ور ّدهم أذى شعراء المشركٌن فً
حربهم لئلسبلم ونبٌّه علٌه الصبلة والسبلم ،وكان الصحابة أنفسهم
رواة للشعر ،فابن عباس كان ٌروي شعر الجاهلٌة وٌقول " :إذا قرأتم
شٌبا من كتاب هللا فلم تعرفوه فاطلبوه فً أشعار العرب ،فإنّ الشعر
دٌوان العرب " ،وكان عمر رضً هللا عنه حافظا للشعر ،وكان علً
رضً هللا عنه شاعرا وٌحفظ من شعر الجاهلٌة ،وكذلك كانت عابشة
أ ّم المإمنٌن تحفظ كثٌرا من شعر الجاهلٌة وتتمثل به ،وهكذا كان بقٌة
الصحابة من الرجال والنساء .1إنّ عقلٌة مرجولٌوث ال تستطٌع فهم
طبٌعة الحٌاة العربٌة ،وطبٌعة الشعر العربً الذي عماده الحفظ
والرواٌة ،فهو ٌرٌد إثبات فكرة ظلّت تراوده ،أال وهً فكرة نفً الشعر
الجاهلً وإنكاره.
 - ومما ٌإخذ على مرجولٌوث أٌضا ،مبالؽته فً الطعن على الرواة
ورفض مروٌاتهم ،فمن الصعب أن ٌتفهم المستشرقون طبٌعة الرواٌة
الشفوٌة ،ومقدار ما كان ٌحفظه العرب من الشعر ،وما تعٌه ذاكرتهم،
وخاصة أولبك الذٌن تخصصوا بحفظ الشعر ورواٌته ،وإنّ قٌاس ما
ٌحفظه الرواة العرب على مقدار الفرد األوربً أمر خاطا ،فاألوربً
ٌتعذر علٌه أن ٌتصور أنّ فردا ما ٌستطٌع أن ٌحفظ مبات القصابد،
والحفظ عند العرب أمر بدٌهً ومتوارث ،والدلٌل على ذلك أ ّننا نجد
من ال ّناس وحتى من األمٌٌن – من ٌحفظ القرآن الكرٌم واألحادٌث
النبوٌة والخطب ،فما بالنا بالشعر وحفظه أٌسر لوجود القافٌة والوزن.
 - لقد قام مرجولٌوث بالطعن فً الرواة ،فراح ٌلتقط ك ّل األخبار
والرواٌات التً تتهمهم بالوضع ،متناسٌا ما كان بٌنهم من منافسة
وعصبٌة دفعتهم إلى اتهام بعضهم البعض ،ومهمبل أٌضا الرواٌات
واألخبار التً توثق هإالء الرواة وتشٌد بحفظهم وبعلمهم وسعة
إطبلعهم ،قد اتبع فً ذلك كلّه منهج االنتقاء .وكان حماد أحد هإالء
الرواة الذٌن هاجمهم مرجولٌوث وش ّكك فً مروٌاتهم ،ومعلوم أنّ
الطعن الذي وُ جِّ ه إلى حماد من قبل القدماء ،كان من رواة منافسٌن
بسبب منافسات شخصٌة أو عصبٌة سٌاسٌة ،ومن المعروؾ أنّ حمادا
كان أموي النزعة ،وقد أفلت دولة بنً أمٌة وبزؼت دولة جدٌدة كان
ج ّل همها أن تمحو محاسن وآثار الدولة السابقة ،وقد كان حماد ٌروي
 -1عبد القادر هنً ،دراسات فً النقد األدبً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،بن عكنون ،الجزابر؛ (د.ط)؛ 5991؛
ص.41-41:
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ما ال ٌعرفه ؼٌره ،وٌحفظ ما ال ٌحفظون ،ولذلك اتهمه منافسوه
بالوضع والزٌادة ،أضؾ إلى ذلك العصبٌة التً كانت بٌن البصرٌٌن
والكوفٌٌن والخصومات الشخصٌة والسٌاسٌة ،على أنّ حمادا لم ٌكن
مبرأ من الوضع والتزٌد ،ولكن هذا لم ٌكن بالكثرة التً تسقط مروٌاته،
وإنّ زٌادة أبٌات فً قصٌدة ال ٌعنً انتحال القصٌدة كاملة ،ولم ٌحاول
مرجولٌوث أن ٌناقش األخبار التً ا ُتهم بها حماد وٌمحصها ،بل تبنى
جانب االتهام ،وراح ٌلتقط األخبار الصؽٌرة وٌنفخ فٌها وٌجعلها قضاٌا
ومسابل كبٌرة تهدم الشعر الجاهلً برمته .1وخبلصة القول إنّ الشكوك
التً ساقها مرجولٌوث حول الرواة ،ال تدل على صحة اتهامهم وعدم
صدقهم ،بل تدل على عدم كفاٌة منهج الرواة العلمً ومعلوماتهم ،وهو
ما عمل ابن سبلم على توضٌحه ،والتنبٌه إلٌه ،والتحذٌر منه فً مقدمة
كتابه "طبقات الشعراء" ،حٌث وضع بٌن ٌدي الناقد البصٌر األدوات
التً ٌستطٌع بها أن ٌخلّص من ذلك الشعر الدخٌل الصحٌح ،وقد
لخصها محمد زؼلول سبلم فً مقدمتة لكتاب الطبقات فً ثبلثة أدوات
هً:
 الذوق والفطرة:وهً الموهبة التً ٌنبؽً أن تتوفر فً الناقد ،وبدونها
ال ٌستطٌع أن ٌتصدى للشعر ،فٌمٌّز بٌن صحٌحة و منحولة .2
 المعرفة بخصائص الشعر:لكل فن أسراره التً ال ٌطلَّّ ع علٌها
سوى العلٌم والمتخصّص بذلك الفنّ  ،حٌث تساعد المعرفة بخصابص
الشعر الناقد فً تخلٌص الشعر الصحٌح من المدخول ،وبالتالً فإنّ
هذه الخصابص تع ّد بمثابة قواعد هادٌة تساعده فً مهمته.3
 التجربة ،الدربة والممارسة :وتمثل عنصر التجربة والخبرة المٌدانٌة
التً تم ّكن الناقد من التمٌٌز بٌن الصحٌح من الشعر والمفتعل ،وعلى
قدر ما ٌكتسبه الناقد من تجربة ودربة وممارسة ،تكون درجة القدرة
على التمٌٌز.
 -4النظم الشفوي فً الشعر الجاهلً:

لورد عن الشعر الشفوي:
أ -نظرٌة َباري َو ْ

ٌعود الفضل فً اكتشاؾ وتقدم دراسة طرٌقة النظم الشفوٌة إلى
التحقٌقات التً قام بها مٌلمان باري والبرت ولورد على الشعر

 -1انظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً؛ ص 499:وما بعدها.
 -2محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات الشعراء ،مقدمة محمد زؼلول سبلم؛ ص.99 :
 -3المرجع السابق؛ ص.99 :
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الهومري ،حٌث توصّل إلى أنّ هومر كان شاعرا شفوٌا « .1وقد
أوضح باري وذلك بمساعدة لورد أنّ الشعر المنظوم شفوٌا ممٌز
وبشكل واضح عن الشعر المكتوب ،إذ إنّ الشاعر الذي ٌعرؾ القراءة
والكتابة وفً كل عصر وثقافة كان له وقت لكً ٌحكم وٌهذب أفكاره
قبل أن ٌدونها فً شكلها المح ّدد .وعبلوة على ذلك فإنّ جمهوره
القارئ بعٌد عنه وعلى النقٌض من ذلك ،فإنّ الشاعر الشفوي ٌنظم
خبلل حدث األداء الفعلً ،أي أن نقول أ ّنه ٌرتجل ،والبد أ ّنه حقا عمل
ذلك بسرعة جدا إذ كان علٌه أن ٌستبقً الجمهور الواقؾ فورا أمامه
» . 2وانطبلقا مما ذكره باري ولورد من أنّ الشاعر الشفوي كان ٌنتج
أشعاره ارتجاال ومن ؼٌر مساعدة الذاكرة ،فإ ّننا نستنتج بؤ ّنه كان ٌعتمد
على مخزونه من القوالب الصٌاؼٌة ،3والتً ٌكون متمكنا منها ،حٌث
ٌن ُ
ظمُها فً سرعة البرق وذلك إلنتاج أبٌات شعر منتظمة « .إنّ الشعر
الشفوي هو كلٌة صٌاؼً تقرٌبا .فلٌس للقصٌدة الشفوٌة ّنص ثابت
حتى تكون قد كتبت من إمبلء الناظم .إذ إنّ نصّ القصٌدة قبل تلك
اللحظة ،كان ٌدور من فم إلى فم ،ولم ٌعد قوله كلمة بكلمة وال بٌتا
ببٌت بنفس الطرٌقة بالضبط وٌمكن إطالة القصٌدة واختصارها،
وٌمكن أن تكون بعض عناصرها قد كتبت وأنّ جدٌدة أضٌفت إلى
القصٌدة مع ك ّل أداء ،كما ٌمكن أن تكون القصٌدة بكاملها قد أعٌد
تشكٌلها .وهكذا فإنّ القصٌدة توجد فً حالة مرنة كما ٌمكن أن ٌكون
خلقها قد أعٌد مع ك ّل أداء جدٌد » .4وتؤسٌسا على ما سبق ٌمكننا أن
نستنتج بؤنّ ما توصّل إلٌه باري ولورد ٌفسّر لنا بوضوح التشوّ هات
التً لحقت بقصابد الشعر الجاهلً ،حٌث ٌعتبرها قصٌدة مرنة،
ٌمكنها أن تتعرّ ض لئلضافة مع ك ّل أداء ،كما ٌمكن أن ٌعاد تشكٌلها
بكاملها من جدٌد ،وبالتالً فمن العبث البحث عن نص أصلً وآخر
فرعً « ،إنّ القصابد لتخضع وباستمرار فً عملٌة االنتقال إلى
تحوٌرات فً األلفاظ وفً عدد نسق األبٌات .ولن ٌنشد بدوٌان ٌدعٌان
معرفة قصٌدة ما تلك القصٌدة بالطرٌقة نفسها بالضبط .بل إنّ الشاعر
 -1جٌمز مونرو ،النظم الشفوي للشعر الجاهلً ،ترجمة فضل بن عمّار العماري ،مإسسة دار الثقافة والنشر واإلعبلم،
الرٌاض ،ط1987 ،1؛ ص.96 :
 -2المرجع السابق ،ص.97 :
 -3القالب الصٌاؼً هو مجموعة كلمات ّ
توظفت بانتظام حسب نفس الشروط الوزنٌة لتعبّر عن فكرة ربٌسٌة معطاة .انظر:
المرجع السابق نفسه ،ص.97 :
 -4السابق؛ ص.98-97 :
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ٌؽٌّر نصّه الخاص به هو من أداء إلى آخر » . 1وقد مٌّز ت الدراسة
السابقة بٌن أربعة أصناؾ من التكرار فً القوالب الصٌاؼٌة
المستخدمة فً الشعر الشفوي الجاهلً ،وٌمكن تلخٌصها على ال ّنحو
اآلتً:

ب -القوالب الصٌاغٌة فً الشعر الجاهلً:
 القالب الصٌاغً الصحٌح:وٌشمل حسب تعرٌؾ باري ،على
التكرارات الحرفٌة ،أو القرٌبة من الحرفٌة ،وٌمكن أن تختلؾ
فً الطول من كلمتٌن إلى ثبلث كلمات وإلى مصراع كامل بل
حتى إلى بٌت كامل ،ومن بٌن األمثلة التً استد ّل بها على صحّ ة
ما ذهب إلٌه نذكر ما ٌلً:2
مواضع تكراره
القالب الصٌاغً
معلقة لبٌد
عفت الدٌار
امرإ القٌس
عفت الدٌار
زهٌر
لمن طلل
لبٌد
لمن طلل
معلقة امرإ القٌس
ذكرى حبٌب
المفضلٌات
ذكرى حبٌب
وقد أؼتدي والطٌر فً وكناتها امرإ القٌس
وقد أؼتدي والطٌر فً وكناتها علقمة
كمشً العذارى فً المبلء امرإ القٌس
المهدب
كمشً العذارى فً المبلء علقمة
المهدب
 النظام الصٌاغً:وٌعرفها باري على أ ّنها «:التجمعات األكبر
ذات القوالب الصٌاؼٌة المختلفة والتً ترتبط الواحدة منها
باألخرى بمعنى أ ّنها تشترك فً عامتها فً كلمة واحدة فً نفس
الموقع الوزنً  ...والواقع أنّ الشاعر الشفوي ٌتعلّم كٌؾ ٌستبدل
الكلمات فً نطاق صٌاؼً بكلمات أخرى ذات قٌمة إٌقاعٌة
 -1نفسه؛ ص.34 :
 -2نفسه؛ ص.38-37 :
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مساوٌة .وهذا ٌإدي إلى خلق قوالب صٌاؼٌة اشتقاقٌة جدٌدة
» ،1ومن األمثلة الواردة فً الشعر الجاهلً نذكر ما ٌلً:2
مواضع التكرار
النظام الصٌاغً
المفضلٌات
ٌا عمرو
امرإ القٌس
ٌا بإس
زهٌر
ٌا ذات
زهٌر
ٌا دار
زهٌر
بالدار
المفضلٌات
أودى الشباب الذي
المفضلٌات
إنّ الشباب الذي
زهٌر
هو الجواد الذي
كؤنّ رحلً وقد زال النهار بنا النابؽة
كؤن عٌنً وقد سال السلٌل بهم زهٌر
 القالب الصٌاغً البنٌوي :وهً مجموعة من الكلمات تقذؾ فً
قالب وزنً واحد ،وتكثر القوالب الصٌاؼٌة البنٌوٌة فً شعر
اللؽة العربٌة وذلك بسبب الطبٌعة الخاصة الشتقاق الكلمة فً
هذا اللؽة فعن طرٌق استبدال جذر الحروؾ الصحٌحة لكلمة ما
بجذر حروؾ صحٌحة لكلمة أخرىٌ .مكن أن ٌشتق عدد ضخم
من الكلمات المتشابهة إٌقاعا ،وتسمى بالقوالب الصٌاؼٌة
ما ٌلً:4
البنٌوٌة.3ومن أمثلة ذلك نذكر
مواضع التكرار
القالب الصٌاغً البنٌوي
معلقة لبٌد
عفت الدٌار
امرإ القٌس
عفت الدٌار
زهٌر
لعب الزمان
المفضلٌات
طرق الخٌال
النابؽة
زعم الهمام
المفضلٌات
فبل ٌسدي لدي و ال ٌضاع
 -1نفسه؛ ص.38 :
 -2المرجع السابق نفسه؛ ص.41 -38 :
 -3انظر :المرجع السابق نفسه ،ص.43 :
 -4انظر :المرجع السابق؛ ص.44-43 :
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النابؽة
فما نزر الكبلم وال سجانً
 األلفاظ التقلٌدٌة :وٌشٌر باري إلى وجود كلمات خاصة فً
الشعر الجاهلً قد استعملت مرات ،أو كلمات ذات ارتباط بؤصل
وتارٌخ واحد ،وذلك لنقل أفكار ومعانً تقلٌدٌة محد ّدة .1ومن
أمثلة ذلك نذكر ماٌلً:2
مواضع التكرار
األلفاظ التقلٌدٌة
معلقة امرئ القٌس
بسقط اللوى
امرإ القٌس
فسال اللوى له
امرإ القٌس
بٌن اللوى فصرٌمه
المفضلٌات
بصرٌمة اللوى
زهٌر
بالصرٌمة فاللوى
زهٌر
سارت ثبلثا من اللوى
المفضلٌات
بمنعرج الوى
ونستنتج من ك ّل ما سبق ذكره ،بؤنّ نظرٌة النظم الشفوي ،تع ّد
هً األخرى قراءة نقدٌة حدٌثة ،قد ساهمت هً األخرى فً إزالة
ك الذي أثٌر حول الشعر الجاهلً ،حٌث استطاعت هذه
الكثٌر من الش ّ
النظرٌة أن تفسّر التشابه الموجود فً القابد الجاهلٌة ،بطبٌعة الشعر
الشفوي القابم على استخدام القوالب الصٌاؼٌة.
وفً ختام هذا الفصل ،وبعد هذه الدراسة النظرٌة للرواٌة الشفوٌة وما
تضمّنته من مباحث ودراسات ،البد لنا من اإلشارة إلى أنّ الدراسات
النقدٌة القدٌمة ،والقراءات الحدٌثة للشعر الجاهلً قد ساهمت كلّها فً
إزالة الكثٌر من الؽموض والتشكٌك الذي أثٌر حول الشعر الجاهلً،
كما كان لها دور إٌجابً فً اإلجابة على عدٌد من التساإالت
واإلشكاالت التً أثٌرت حول الشعر الجاهلً ،بما فً ذلك موضوع
الرواٌة الشفوٌة والرواة.

 -1أنظر :المرجع السابق؛ ص.47 :
 -2نفسه؛ ص.48 :
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ٌعد كتاب األصنام ذخٌرة من ذخابر األدب العربً ،باعتباره أول كتاب
ألِّـؾ فً موضوع األصنام فً اإلسالم،وال ٌكتسب الكتاب أهمٌته من أسبقٌته
على كتب المعتقدات الجاهلٌة عند العرب فحسب ،وإنما من خالل ما تضمنه
موضوع الكتاب من جرأة وتسامح من قبل مإلفه ،األمر ٌعكس لنا خاصٌة
مهمة من خصابص الثقافة اإلسالمٌة تتمثل فً سمة التسامح  .وقد استطاع
مإلفه أن ٌجمع فٌه ما بقً من أشعار الجاهلٌة فً األصنام وما قٌل فٌها،
وهذا بعد ما انحسمت مادة الخوؾ من الرجوع إلى الشرك،ولم ٌكن قد سبقه
فً التؤلٌؾ عن هذا الموضوع سوى محمد بن إسحاق (توفً عام 511هـ)
صاحب كتاب المؽازي والذي أل ّم بشًء من عبادات الجاهلٌة ،لكن ابن
صص لموضوع األصنام كتابا خاصا ،بعد أن اختار
الكلبً ٌعد أول من خ ّ
مواجهة مشكلة الموضوع بكل ما تحتوٌه من تساإالت تدور كلها حول
الكٌفٌة التً ٌمكن أن تتعامل من خاللها ثقافة وعقٌدة التوحٌد ،مع أخبار
الحٌاة الوثنٌة والتً عملت بكل ما أوتٌت من قوة وعزم على إزاحتها خارج
الذاكرة التً بدأت تإ ِّسس لقٌّم جدٌدة قوامها عقٌدة التوحٌد القابمة على
القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرّ ة.1

المبحث األول :كتاب األصنام بٌن اإلخبار والتؤرٌخ.
 -1أهمٌة الكتاب:
ٌكتسب كتاب األصنام أهمٌة كبٌرة بٌن الكتب والمإلفات التً أرّ خت
للحٌاة الدٌنٌة خالل العصر الجاهلً ،فهو ٌمتاز عن ؼٌره من المإلفات بعامل
السبق للموضوع ،والجرأة فً تناوله .وعن أهمٌة الكتاب ٌحدثنا لإي حمزة
عباس بقوله «:إنّ كتاب األصنام بذلكٌ ،عمل على تؤمٌن لحمة مضافة تإدي
داخل سٌاق ثقافتها المنتجة مهمّة ذات متجهٌن ،تسهم بمتجهها األول بإعادة
إنتاج وقابع تارٌخٌة معٌّنة بناء على ما تقترح من نظام سردي ٌمنع عنها
رٌاح التب ّدد واالندثار ،إ ّنه ٌمنحها حٌاة أكثر قوّ ة وأش ّد معقولٌة وأوضح ؼابٌة
من حٌاتها األولى وهو ٌنتقل بها من التارٌخ بوصفها أحداثا ،إلى الثقافة حٌث
ٌؽدو الحدث نصا فً شبكة كبرى من ال ّنصوص ،مثلما تسهم بمتجهها الثانً
بتؤمٌن ما ٌمكن من الصالت مع سواها من النصوص » .2وٌفهم مما سبق
بؤن كتاب األصنام ٌإدي مهمتٌن :فؤما المهمة األولى فتتمثل فً كون الكتاب
قد ساهم فً إعادة بعث الحٌاة ألحداث تارٌخٌة محاوال الحفاظ علٌها من
 -1انظر :لإي حمزة عباس ،بالؼة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم ،الدار العربٌة للعلوم ناشرون ،بٌروت،
لبنان؛ ط5؛ 0151؛ ص.010-015 :
 -2المرجع السابق؛ ص.010 :
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االندثار و التب ّدد ،ومن ث ّم االنتقال بها من التارٌخ بوصفها أحداثا ،إلى
الثقافة باعتباره نصّا ضمن شبكة كبرى من ال ّنصوص .وأمّا المهمة الثانٌة
فتكمن فً كون الكتاب قد ساهم فً تؤمٌن ورعاٌة نسٌج من المعتقدات
الخاصة بحٌاة الجاهلٌٌن من العرب والتً كان الحدٌث عنها قبل تؤلٌؾ هذا
الكتاب ٌع ّد من األمور المحظورة والتً ال ٌتجرأ أحد للحدٌث عنها فما بالك
بالتؤلٌؾ حولها ،وبهذا ٌؽدو ال ّنص األدبً المجسّد بٌن أسطر هذا الكتاب ،فعال
أو عملٌة ،وٌتوقؾ عن أن ٌصبح شٌبا أو موضوعا .وعن الطابع القصصً
األسطوري للكتاب ٌضٌؾ لإي حمزة عباس بقوله « :مثلما ٌعمد الكتاب إلى
النظر للكثٌر مما شاب موضوعه من أساطٌر أو قصص تعلن عن قدرة
المتخٌّل فً النهوض بالواقعً واإلجابة عن الكثٌر من أسبلته الصعبة فً
تطبّع الطبابع وتحوّ ل األحوال ،إذ إنّ الكتاب ال ٌؽدو بمثل هذه المهمة سفرا
تستعاد من خالله تجربة ما كما عٌشت أو جرّ بت ،فٌروي المإلؾ عندبد
خبراته ضمن وقابع وأحداث عامة ،بل إ ّنه ٌعمل على إعادة إنتاج تجربة
عامة بما هٌا له من أخبار تمتد على مساحة زمنٌة واسعة مصرحا فً
الكثٌر منها بطرابق وصولها إلٌه ،محافظا على مٌزة كل طرٌقة منها ،بٌن
الحدٌث ،وقد ٌستخدم اإلخبار بمعناه ،والسماع ،واإلبالغ ،واإلنشاد،
والمساءلة ،ومن الطرابق ما تختصّ بنوع معٌّن كاإلنشاد للشعر ،ومنها ما
ٌكون للمإلؾ فٌها دور واضح كما فً المساءلة التً تعبّر عن رؼبة وتعلن
عن حاجة خصوصا وأنّ المإلؾ ال ٌخفً تطلّعه للوقوؾ على تفاصٌل
موضوعه ،كما ال ٌخفً شؽفه بترتٌبٌة أخباره وانتظامها فً ترتٌب زمنً فً
محاولة اإلجابة عن األوابل ممن عبدوا األصنام ،أودعوا إلى عبادة األوثان،
أو أخفروها ،أو سواها مما ٌتعلق بالعبادة أو السدانة أو الطواؾ ،رؼبة منه
فً كشؾ التجربة واكتشافها وتؤوٌل ما عرؾ عنها » .1ومن هنا ٌتجلى لنا
بوضوح الدور الذي لعبه مإلؾ الكتاب أبو المنذر هشام بن محمد السابب
الكلبً فً إعادة بناء األخبار المتعلقة بالجانب العقابدي للحٌاة الجاهلٌة بكل
ما تضمنته من قصص أسطورٌة تمتد إلى زمن سحٌق ،مع حرص الشدٌد
على ترتٌبها وانتظامها ،ومحاولة تفسٌر الكثٌر من مظاهر الحٌاة الدٌنٌة
للمجتمع الجاهلً ،عن طرٌق العمل على إٌجاد أجوبة الكثٌر من التساإالت
التً كانت تحوم حول العدٌد من مظاهر الحٌاة الدٌنٌة للمجتمع الجاهلً،

 -1السابق؛ ص.012 :
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ممن عبدوا األصنام أو دعوا إلى عبادة األوثان ،رؼبة من مإلؾ كتاب
األصنام فً كشؾ التجربة واكتشافها وتفسٌر مختلؾ الجوانب المتعلقة بها.
وانطالقا مما تقدم ٌمكننا أنّ نستنتج بؤنّ ابن الكلبً قد أعطى لمإلفه
بعدا اثنوؼرافٌا ناسوتٌا ٌتجلى لنا بوضوح من خالل ما قام به المإلؾ من
عملٌات وصؾ دقٌقة لثقافة المجتمع الجاهلً ،خاصة تلك التً تتعلق باألدٌان
والمعتقدات  ،وهً أحد فروع الدراسات األنثربولوجٌة (اإلناسٌة) الحدٌثة
المعتمدة خالل هذا البحث ،وإلى هذا المعنى ٌشٌر لإي حمزة عباس بقوله« :
وهو فً مثل هذا الجهد ٌمنح مإلفه بعدا إثنوؼرافٌا ) (Ethnographyمهما بما
ٌتوفر له من وصؾ لثقافة المجتمع الجاهلً منظورا إلٌه من زاوٌة
موضوعٌة محددة ؼالبا ما تتسع لتضم إلى جانب سعٌها التعرٌفً معتقدات
وتصورات وممارسات وأخالقٌات تسهم بدوها فً تعمٌق الصورة وتوطٌد
األثر ».1
وقد تبعت ابن الكلبً طابفة من األدباء ،فنسجوا على منواله كتبا لم
ٌصلنا ؼٌر أسمابهم وكالم ابن الندٌم عنها فً الفهرست ،منها كتاب األصنام
للجاحظ ، 2وكتاب األصنام ألبً الحسن علً بن الحسٌن بن فضٌل بن
مروان . 3
طبع كتاب بن الكلبً ألول مرة فً مصر عام  5154بعناٌة أحمد زكً
باشا  ،بعد أن كان الكتاب فً عداد ما فقد من المصادر والمخطوطات ،حتى
عثر علٌه الشٌخ طاهر الجزابري فً ٌد أحد سماسرة المخطوطات ،وحمله
4
معه إلى مصر ،فابتاعه منه أحمد زكً باشا ،لٌضمه إلى المكتبة الزكٌة
التً وقفها على طلبة العلم فً القاهرة  ،وال ٌعرؾ للكتاب ؼٌر هذه النسخة
فً مكتبات العالم  ،وهً بخط عبد القادر بن عمر البؽدادي (ت 5112هـ)
صاحب خزانة األدب ،وقد كانت نسخ الكتاب نادرة حتى فً عصر ٌاقوت
الحموي الذي ٌصؾ باهتمام نسخة وقعت إلٌه بخط اإلمام الجوالٌقً ،أفرغ
 - 1نفسه؛ ص.012-010 :
 -2للجاحظ كتاب فً موضوع األصنام ،ذكره فً مقدمة كتاب " الحٌوان" وعرفنا بموضوعه ،ذكر فٌه سبب عبادة العرب
لألصنام ،ثم ذكر الفرق بٌن الب ِّد والوثن والفرق بٌن الوثن والصنم ،والفرق بٌن الدمٌة والجثة ،وكٌؾ كانت أولٌّة تلك
العبادات و افترقت تلك ال ِّنحل .أنظر الجاحظ :كتاب الحٌوان ،ج ،5ص.11:
 -3هو أبو الحسن علً بن الحسٌن بن فضٌل بن مروان وأصله فارسً وله من الكتب  :كتاب األصنام وما كانت العرب
والعجم تعبد من دون هللا تبارك اسمه .أنظر :ابن إسحاق الندٌم  ،الفهرست  ،تحقٌق مصطفى الشوٌمً ،الدار التونسٌة
للنشر  ،تونس؛ (د.ط)؛ 5191؛ ص.149:
 -4المكتبة الزكٌة :وهً اآلن بقبة الؽوري بالقاهرة ،وهً التً استخدمت نسخة كتاب األصنام التً هً بخط عبد القادر
البؽدادي لطبع الكتاب بعد أن نقلت عنها راموزٌن ( )Fac-simileبالفوتوؼرافٌة لٌكون عند كل إنسان صورة من األصل
النفٌس.أنظر  :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام  ،تصدٌر المحقق؛ ص .01-01:
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مادتها فً معجم البلدان فً أماكن شتى  ،حٌث ٌشٌر محقق كتاب األصنام
« ثم إن ٌاقوت الحموي وقعت إلٌه نسخة
أحمد باشا إلى ذلك بقوله :
1
منه بخط اإلمام الجوالٌقً المشهور  ،فنقل معظمها فً معجم البلدان وأورده
متفرقا فً كتابه حسب ما ٌقتضٌه ترتٌب حروؾ الهجاء ».2
ومما ٌحكم بندرة الكتاب أنّ صاحب خزانة األدب قد نقل نسخته عن
نسخة الجوالٌقً « وال بد أن تكون هذه النسخة (أو ؼٌرها) وقعت أٌضا
للشٌخ عبد القادر بن عمر البؽدادي ،فنقل عنها كثٌرا فً كتابه المشهور
"خزانة األدب" ،ولكنه لم ٌذكر لنا شٌبا عنها وال عن أصلها » .3فمن
الواضح أذن بؤن المراد "بهذه النسخة" إنما هً نسخة اإلمام الجوالٌقً التً
وقعت عند الشٌخ عبد القادر البؽدادي فنقل منها الكثٌر فً مإلفه الشهٌر
"خزانة األدب".ثم جاء األستاذ محمود شكري اآللوسً (ت5240هـ الموافق لـ
5104م) فنقل أشٌاء عن كتاب األصنام البن الكلبً فً كتابه الذي سبق
اإلشارة إلٌه خالل الفصل األول من هذا البحث و الموسوم :بـــ "بلوغ األرب
فً معرفة أحوال العرب" حٌث أ ّنه وكما ٌقول محقق كتاب األصنام  ،قد
ا كتفى بالنقل عن صاحب "خزانة األدب" مع نقص وزٌادة بحسب ما اقتضاه
تؤلٌفه ،وهذه الزٌادة مؤخوذة فً الؽالب عن مواضع أخرى من كتاب البؽدادي
أو عن كتاب إؼاثة اللهفان البن القٌِّم الجوزٌة .4

 -2عنوان الكتاب :
ٌجمع عنوان الكتاب -كما ٌرى لإي حمزة عباس -بٌن مهمتٌن
ربٌسٌتٌن ،حٌث ٌنشؽل خالل المهمة األولى بالخبر واستراتٌجٌاته وٌهتم فً
الثانٌة بالتارٌخ وسبل صٌاؼته ،لٌتح ّدد الفصل بٌنهما بتوجّ ه الخبر للوصؾ
الشفوي للواقعة ،والتارٌخ باإلخبار عن تارٌخ األحداث المبنً على ما حواه
الكتاب من مروٌات متوارثة جٌال عن جٌل ،وعلى هذا األساس فإنّ عنوان
الكتاب ٌحرّ ك شفرته بٌن ثالث وظابؾ أساسٌة هً:وظٌفة تعٌٌنٌة ،وظٌفة
 -1موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر (أبو منصور ) إمام فً اللؽة والنحو واألدب وهو من مفاخر علماء بؽداد وكان
مولده فً سنة  411هـ وتوفً ٌوم األحد الخامس عشر من شهر محرم سنة 121هـ .قرأ األدب على ٌد علً أبً زكرٌا
ٌحً بن علً الخطٌب التبرٌزي والزمه ،وتلمذ له حتى برع فً فنه ،وهو متدٌن ،ثقة عزٌز الفضل ،وافر العقل ،ملٌح
الخط ،كثٌر الضبط .وروى عنه السمعانً وابن الجوزي وتاج الدٌن الكندي وهو حجة فً اللؽة .ص ّنؾ التصانٌؾ،
وانتشرت عنه ،مثل  :شرح أدب الكاتب  ،والمعرّب ،وتتمة درة الؽواص وكتاب العروض إلى أمثال ذلك  .وقد كان خطه
مرؼوب فٌه ٌتنافس الناس فً تحصٌله والمؽاالة له .أنظر :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ،
المحلقات؛ ص.11:
 -2أنظر :المصدر السابق ،تصدٌر المحقق؛ ص.04:
 -3السابق ،تصدٌر المحقق ؛ ص.04 :
 -4المصدر نفسه ،تصدٌر المحقق؛ ص.01 :
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تحرٌضٌة ،ووظٌفة أٌدٌولوجٌة « ،1وهً الوظابؾ التً ٌإدي العنوان من
خاللها مهمته متحوال من مساحتة اللؽوٌة المشؽولة بمعنى مح ّدد إلى مساحة
داللٌة متسعة .إنّ األصنام تتعٌّن مجاال نوعٌا ٌنمّط التؤلٌؾ وٌحرّ كه فً أفق
ّ
وٌحث فضوله فً تحرٌض متصل ،وال ٌفوت أبو
واضح ٌنادي القارئ
المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً أن ٌمٌّز فً تضاعٌؾ كتابه بٌن
الصنم والوثن ،مسوّ ؼا على نحو ؼٌر مباشر اختٌاره ،ومح ّددا ما ٌنطوي
علٌه عنوان الكتاب من معان ،مكتفٌا باألصنام موجها داللٌا ٌسند الكتاب إلٌه،
فالعنوان ال ٌمثل مساحة لؽوٌة فارؼة ،إنه ٌمأل بما ٌختار له المإلؾ من
معنى ال ٌقؾ عند حدود اللؽة وإن اعتمدها معٌارا للمقارنة والتمٌٌز ».2
وعلى هذا األساس فإنّ أول وظٌفة من وظابؾ العنوان وهً الوظٌفة التعٌٌنٌة
تتجلى لنا بوضوح من خالل عنوان الكتاب الموسوم باألصنام وما تحتوٌه
الكلمة من مساحة داللٌة واسعة تنادي القارئ وتثٌر فضوله لمعرفة كل ما
ٌمكن معرفته حول آلهة عرب الجاهلٌة ممثلة فً األصنام،هذا المعبود الذي
اتخذه الجاهلً شرٌكا هلل ٌتقرّ ب إلٌه بشتى أنواع القرابٌن .ومن هنا فإننا نجد
ابن الكلبً ٌبرّ ر أسباب اختٌاره لألصنام عنوانا لمإلفه ،فٌح ّدد أسبقٌة ظهور
األصنام على األوثان بعد أن ح ّدد الفرق بٌنهما ،3ثم نجده بعد ذلك ٌعلّل أولٌة
ظهور األصنام على األوثان ومن ث ّم ٌكشؾ عن سبب اختٌار األصنام عنوانا
للكتاب ،4وهنا تبرز الوظٌفة التعٌٌنٌة ممثلة فً اختٌاره األصنام على ؼٌره
من المعبودات لٌكون عنوانا للكتاب .أمّا الوظٌفة التحرٌضٌة فتظهر أثناء
تعلٌله أولٌة ظهور األصنام على األوثان ،وعن هذه الوظٌفة ٌحدثنا لإي
حمزة عباس بقوله « :وفً تعلٌل أولٌة ظهور األصنام على األوثان ومن ثم
اختٌارها عنوانا للكتاب ،تتبٌن العالقة بٌن الجسد والمجسّد ،بٌن آدم ،وود
وسواع وٌؽوث وٌعوق ونسر ،وبٌن صورهم المجسدة أصناما بدافع من
تعظٌم وترحّ م ،لكن الكتاب ٌسكت فً الخبرٌن ،كما فً أخبار أخرى ،عن
صاحب فكرة التشخٌص والتجسٌد ،إ ّنه فً الخبرٌن رجل من بنً قابٌل ،وإذا
كان التفسٌر اللؽوي قد توجه لجانبً المادة والشكل فإنّ الخبرٌن ٌكتفٌان
ّ
المشخص والمسمى دون المادة وبؽٌر تؤكٌد أولوٌة أحد الخبرٌن على
بالشكل
اآلخر ،على الرؼم من انشؽال األول بؤبً البشر ،فإنّ الجامع بٌنهما هو
 -1لإي حمزة عباس ،بالؼة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم؛ ص.011 :
 - 2المرجع السابق؛ ص.011-011 :
 -3أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام؛ ص.12 :
 -4انظر :لإي حمزة عباس ،بالؼة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم؛ ص.011:
541

الفصل الثالث

كتاب األصنام

صاحب الفكرة التً تظل ؼٌر مسبوقة فً الخبرٌن بما ٌضعهما فً نقطة
ابتكار واحدة ،وربما ساوى الكتاب بٌن األصنام واألوثان فً كونهما تماثٌل
ومٌّزهما عن األنصاب التً ال تكون ؼٌر حجر ٌنصب أمام الحرم وأمام
ؼٌره ثم ٌطوؾ به من لم ٌقدر على أن ٌتخذ صنما أو ٌبنً بٌتا ».1وٌفهم
مما سبق اإلشارة إلٌه بؤنه ومن خالل عالقة الجسد -وهً األصنام
المنصوبة حول الكعبة وفً جوفها ،-بالمجسّد المتمثل فٌمن سبق من صالحٌن
وأنبٌاء كآدم وودا وسواعاوٌعوق وٌؽوت ونسرا ،2والذٌن ذكرهم هللا تعالى
اعا وَل
سو ً
فً القرآن الكرٌم﴿:وقالُوا َل تذ ُرنَّ ءالِهت ُك ْم وَل تذ ُرنَّ ُودًّ ا وَل ُ
ٌ ُغوث وٌ ُعوق ون ْس ًرا ﴾ٌ ،3تبٌن بؤنّ اتخاذ هم لتلك األصنام التً تجسّد
صورهم آلهة ،إ ّنما جاء بدافع من التعظٌم والترحّ م ،فقد كانزا ٌعتقدون بؤ ّنهم
بعبادتهم لها ،إ ّنما ٌتقربون إلى هللا زلفا.
وعن الوظٌفة األٌدٌولوجٌة ٌقول لإي حمزة عباس « :فالوظٌفة
األٌدٌولوجٌة تبدو مستجٌبة فً أدابها لقوّ ة النسق وفاعلٌة حضوره وهو ما
ٌجعل من الثقافة الجاهلٌة ثقافة وثنٌة عالمتها الصنم الذي حظً على امتداد
قرون بالتعظٌم والتبجٌل » .4فالوظٌفة اإلٌدٌولوجٌة إذن هً أكثر الوظابؾ
بروزا فً المإلؾ على اعتبار أنّ القارئ ٌكتشؾ ذلك ألول وهلة بمجرد
وقوفه على موضوع الكتاب ،إذ أنّ الكتاب ٌعكس بوضوح مكانة األصنام
عند لدى المجتمع الجاهلً ،فهً تع ّد عالمة ربٌسٌة وسمة بارزة للثقافة
الجاهلٌة  ،باعتبارها قد حضٌت وعلى امتداد قرون طوٌلة بالكثٌر من
التعظٌم والتبجٌل عند الجاهلٌٌن.

-3قراءة فً محاور الكتاب وموضوعاته:
ٌتناول الكتاب عبادة األصنام وما صاحبها من طقوس وشعابر
كموضوع مركزي للكتاب ،وإلى جانب ذلك نجد المإلؾ -فٌما سنبٌّنه الحقا،-
ٌقوم بتؤوٌل لعبادة تلك األصنام ،لٌنتقل بعدها إلى التؤرٌخ لهدمها ،وعلى هذا
ٌمكننا أن نقسّم المحاور التً اعتمدها ابن الكلبً فً التعرٌؾ
األساس
باألصنام والتؤرٌخ لها إلى ثالثة محاور ربٌسٌة هً:5
 - المحور األول :تؤوٌل عبادة األصنام.
 -1المرجع السابق؛ ص.011 :
 -2انظر :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام؛ ص:11 :
 -3اآلٌة  02من سورة نوح؛ برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -4لإي حمزة عباس ،بالؼة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم؛ ص.019-011 :
 -5المرجع السابق؛ ص.019 :
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 - المحور الثانً :عبادة األصنام.
 - المحور الثالث :هدم األصنام.
لقد اتخذ ابن الكلبً من هذه المحاور الثالثة متتالٌة تتر ّتب على أساسها
جمٌع األخبار المتعلقة باألصنام المذكورة فً الكتاب ،حٌث ٌإدي خالل
المحور األول دور المإوّ ل الذي ٌسهم أكثر من خبر فً تؤوٌل جانب أو أكثر
ّ
الموثق الذي
من جوانب عبادة األصنام ،وٌإدي فً الموقع الثانً دور
ٌحرص على نقل تفاصٌل الحٌاة الدٌنٌة العبادٌة وممارساتها بما ٌهٌّا واصفا
دقٌقا لجمٌع الطقوس والشعابر التً تكمّل ممارسات الوظٌفة األولى ،وٌإدي
فً المحور الثالث دور المإرخ بحكم التقارب الزمنً بٌن هدم األصنام
وتؤلٌؾ الكتاب ،وأهمٌة الحدث فً القضاء على رموز الشرك ،أضؾ إلى
ذلك ارتباط الحدث بالرسول الكرٌم وصحابة األطهار ،لٌمثل هذا المحور
جسرا ٌربط كتاب األصنام بتارٌخ الدعوة اإلسالمٌة وهو ٌنظر إلى إحدى
صفحاتها المإثرة.1

المحور األول :تؤوٌل عبادة األصنام:

من المسلّم به أنّ معلم التوحٌد قد ش ّكل معٌارا أساسٌا تستند علٌه أي
قراءة للمجتمع الجاهلً ،إ ّنها تح ِّكم نظرتها فً استعادة تجارب تلك الفترة
إلى أسس الثقافة اإلسالمٌة التً ال تمثل األصنام جذرا من جذورها أو
مرحلة من مراحله ،وإ ّنما ّ
تمثل النقٌض الذي تتؤسس ثقافة التوحٌد إال بإزالته،
األمر الذي ش ّكل دافعا أساسٌا البن الكلبً للتؤلٌؾ فً هذا الموضوع ،مستهدٌا
فً ك ّل ذلك بالقرآن الكرٌم الذي كثٌرا ما وقؾ عندها ،وبالحدٌث النبوي
الشرٌؾ ،األمر الذي ح ّدد البن الكلبً مجاال للحركة ومتجها للتؤلٌؾ عبر
ثالثة محاور  ،تؤوٌال وعبادة وهدما ،وفقا للرإٌة اإلسالمٌة المستمدة من
القرآن الكرٌم والهدي النبوي الشرٌؾ.2
« إنّ المحور األول فً تطلّعه لتؤوٌل عبادة األصنام ال ٌقؾ عند
معطٌات معٌّنة من وقابع الحٌاة الجاهلٌة ،بل ٌتوجه إلى تخوم بعٌدة للتجربة
اإلنسانٌة ،لرصد أولٌتها ومعاٌنة مبتدءات الممارسة الرمزٌة فٌها ،وهً
تإمّن الصلة بٌن اإلنسان وعوالم المٌتافٌزٌقٌا عبر مجموعة من المعتقدات
الناتجة عن ممارسات ٌومٌة تجد عللها فً سعً اإلنسان لإلجابة عن أسبلة
ّ
ٌتخذ بعدا مركزٌا فً
الوجود الكبرى ،السٌما سإال الحٌاة والموت الذي
تؤوٌل العبادة وتعلٌل الكثٌر من طقوسها .إنّ كتاب األصنام ٌعمل على إنتاج
ٌ -1نظر :المرجع السابق ؛ ص.051-01 :
 -2نفسه؛ ص.052 :
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علمنة آلٌات ( )Mécanismesعبادة األصنام ،ومعاٌنة قٌمها وهً تنظر على
نحو أولً ،عبر رصد الجوانب الحٌاتٌة المتعلقة بهذا النشاط ،إلى جوانبه ؼٌر
المربٌة التً تعود إلى تؤثٌرات عالم الرموز من الدٌن والتقالٌد وأعراؾ وعلم
ومعرفة ،بما ٌش ّكل تعلٌال لألهمٌة التً حضً بها هذا الكتاب على امتداد
قرون التؤلٌؾ اإلسالمً » .1وٌفهم مما تقدم بؤنّ ابن الكلبً ،ومن خالل
تؤوٌله عبادة األصنام ،ال ٌقؾ عند معطٌات معٌنة ،وإنما ٌؽوص فً تخوم
التجربة اإلنسانٌة وما تحوٌه بٌن جنابتها من معتقدات وطقوس وتقالٌد
وأعراؾ وأساطٌر ،من شؤنها أن تعطً لمإلفه بعدا إناسٌا ،وهو فً ذلك
كلّه ٌقوم بتؤوٌل عبادة األصنام عبر مجموعة من األخبار ٌمكن توزٌع
مواضٌعها على النحو اآلتً:2

أ -عبادة األصنام تٌ ّمنا ً بالحرم المكً:

« وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة األوثان والحجارة أ ّنه كان ال ٌظعن
من م ّكة ظاعن إال احتمل معه حجرا من حجارة الحرم ،تعظٌما
للحرم وصبابة بمكة .فحٌثما حلّوا وضعوه وطافوا به طوافهم
ّ
ٌعظمون
بالكعبة ،تٌمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحبّا له .وهم بعد
الكعبة وم ّكة ،وٌحجون وٌعتمرون ،على إرث إبراهٌم وإسماعٌل
(علٌهما السالم) .ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ،ونسوا
ما كانوا علٌه ،واستبدلوا بدٌن إبراهٌم وإسماعٌل ؼٌره .فعبدوا
األوثان ،وصاروا إلى ما كانت علٌه األمم من قبلهم ».3

ب -عبادة األصنام تقلٌدا ألهل البلقاء من الشام:
« فكان أول من ؼٌَّر دٌن إسماعٌل علٌه السالم ،فنصب األوثان
وسًَّ َب الساببة ،ووصل الوصٌلة وبحّ ر البحٌرة وحمى الحامٌة
عمرو بن ربٌعة ،وهو لحً بن حارثة ابن عمرو بن عامر
األزدي .وهو أبو خزاعة .وكانت أم عمرو بن لحًّ فهٌرة بنت
عمرو بن الحارث .وٌقال قمعة بنت مضاض الجرهمً .وكان
الحارث هو الذي ٌلً أمر الكعبة .فلّما بلػ عمرو بن لحًّ  ،نازعه
فً الوالٌة وقاتل جرهما ببنً إسماعٌل .فظفر بهم وأجالهم عن
الكعبة ،ونفاهم من بالد م ّكة ،وتولىَّ حجابة البٌت بعدهم .ث ّم إ ّنه
 -1نفسه :ص.054
 -2نفسه؛ ص.051 -054 :
 -3أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام؛ ص.1 :
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مرض مرضا شدٌدا ،فقٌل له :إنّ بالبلقاء من الشام حمَّة إن
أتٌتها ،برأت .فؤتاها فاستح ّم بها ،ووجد أهلها ٌعبدون األصنام،
فقال :ما هذه؟ فقالوا نستسقً بها المطر ونستنصر بها على
العدو .فسؤلهم أن ٌعطوه منها ،ففعلوا .فقدم بها م ّكة ونصبها حول
الكعبة ».1
ت -عبادة األصنام بعد مسخ أصحابها فً الكعبة:
« إنّ إسافا ونابلة وكان ٌتعشقان فً أرض الٌمن فؤقبلوا حجّ اجا،
فدخال الكعبة ،فوجد ؼفلة من الناس وخلوة فً البٌت ،ففجر بها فً
البٌت ،فمسخا .فاصبحوا فوجدوهما مسخٌن[ .فؤخرجوهما]
فوضعوهما موضعهما .فعبدتهما خزاعة وقرٌش ،ومن ح ّج البٌت بعد
من العرب ».

ث -عبادة األصنام تعظٌما آلدم وترح ًما علٌه:

« أوَّ ل ما عبدت األصنام أنّ آدم علٌه السالم لمّا مات ،جعله بنو
شٌث بن آدم فً مؽارة فً الجبل الذي أهبط علٌه آدم بؤرض الهند.
وكان بنو شٌث ٌؤتون جسد آدم فً المؽارة فٌع ِّظمونه وٌترحَّ مون
علٌه .فقال رجل من بنً قابٌل بن آدمٌ" :ا بنً قابٌل! إنّ لبنً شٌث
دوارا ٌدورون حوله وٌعظمونه ،ولٌس لكم شًء" فنحت لهم صنما،
من عملها ».2
فكان أوّ ل

ج-

عبادة األصنام تعظٌما لقوم صالحٌن:

« كان ود وسواع وٌؽرث وٌعوق ونسر قوما صالحٌن ،ماتوا فً
شهر .فجزع علٌهم ذوو أقاربهم .فقال رجل من بنً قابٌلٌ" :ا قوم!
هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم ،ؼٌر أ ِّنً ال أقدر
أن أجعل فٌها أرواحا؟ فقالوا :نعم! فنحت لهم خمسة أصنام على
ِّ
فٌعظمه وٌسعى
صورهم ونصبها لهم .فكان الرّ جل ٌؤتً أخاه وعمّه،
حوله حتى ذهب ذلك القرن األول .وعملت على عهد ٌردي بن
مهالٌل بن أنوش بن شٌت ابن آدم .ثم جاء قرن آخر ،فع ّظموهم أش ّد
من تعظٌم القرن األول .ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا :ما
أعظم أوّ لونا هإالء ،إال وهم ٌرجون شفاعتهم عند هللا .فعبدوهم،

 -1المصدر السابق؛ ص.1 :
 -2السابق؛ ص.15-11 :
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وعظم أمرهم واشتد كفرهم .فبعث هللا إلٌهم إدرٌس علٌه السالم نبٌِّا
فدعاهم فكذبوه ،فرفعه هللا إلٌه مكانا عل ٌّا ».1
وٌتبٌن من خالل ك ّل ما سبق قابلٌة األداء القصصً فً توجٌه األخبار،
وهً تعمل على دمج مواد ثقافٌة متنوعة « ،فهً تحكً قصة العبادة فً
شكلها األول مثلما تحكً قصتها وهً تتخٌّل تارٌخ التحوّ ل العبادي بما تنطق
به طبٌعتها الصٌاؼٌة ،مإمِّنة لتخٌٌلها عبر الحضور الدابم للسند سبٌال لربطه
بالواقع ،هذا الواقع الذي ٌحرص المحور على توسعته وفتح حدوده أمام
المعرفة اإلنسانٌة ،إ ّنه ّ
ٌنظم سالسل أخباره ،على عادة المروٌات الشفاهٌة،
منتقال بها إلى مرحلة تتجلى فٌها وظابؾ السارد وهو ٌدخل فً سرد الخبر
عناصر تتعلّق بمصدره أو التعلٌق علٌه أو توجٌهه وجهة ٌتفق من خاللها مع
أخبار منظومته ،حٌث تعمل الوظابؾ اإلنتباهٌة واإلستشهادٌة واألٌدٌولوجٌة
إلى جانب الوظٌفة اإلبالؼٌة على نحو أكثر وضوحا ضمن المنظومة
الخبرٌة ،مثلما ترعى هذه المنظومة عددا من الخصابص القصصٌة مثل:
تداخل الخٌالً بالتارٌخً ،مقاربة الحقٌقة عن طرٌق السند ،وضوح وجهة
النظر ضمن النسق الحكابً ،التنوّ ع األسلوبً » . 2ومن هنا ٌتبٌّن الجانب
األسطوري الذي ٌتداخل مع الجانب القصصً الحكابً فً عملٌة التؤرٌخ
للتحوّ ل العبادي على عادة المروٌات الشفوٌة ،حٌث ٌلجؤ السارد إلى أن ٌدخل
فً سرد الخبر عناصر تتعلّق بمصدره ،كما ٌلجؤ إلى التعلٌق علٌه ،أو
توجٌهه الوجهة التً تتماشى مع وجهة أخباره التً ٌقوم بالتارٌخ لها.
أمّا عن أول خاصٌة من الخصابص القصصٌة والمتمثلة فً تداخل
الخٌالً بالتارٌخً فإنّ ابن الكلبً ٌمٌّز مسار الفترة التً أرّ خ لها بعالمات
فارقة ،تتمثل فً أحداث وشخصٌات استثنابٌة من أنبٌاء أو ملوك « ،وهكذا
ٌصبح للزمان خارطة تختلط فٌها كثٌرا المٌثولوجٌا بالتارٌخ ،لذلك لٌس من
المستؽرب أن تكون باكورة اإلنتاج الصنمً فً تصوّ ر ابن الكلبً مرتبطة
بآدم أبً البشر ،لٌصبح التخٌٌل ،عندبذ ،عنصرا أساسٌا فً معالجة التارٌخ
واالنتقال باألحداث عبر مراحله المتباعدة من عالمة إلى أخرى » .3فالكثٌر
من ثقافة المجتمع الجاهلً إذن ،قد رتبّه ابن الكلبً ترتٌبا قصصٌا ٌختلط فٌه
الواقع بالخٌال .وتقدم مقاربة الحقٌقة عن طرٌق السند مجاال لتعزٌز المروي
 -1نفسه؛ ص.10-15 :
 -2لإي حمزة عباس ،بالؼة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم؛ ص.051-051 :
 -3المرجع السابق؛ ص.059 :
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ضمن سلسلة سند معلومة  ،حٌث ٌحرص المإلّؾ وفً ك ّل مرّ ة على ذكر
المسار الذي سلكته قطعته هذه األخبار قبل أن تستقرّ فً الكتاب ،وعلى هذا
األساس فإ ّننا نجد ابن الكلبً ال ٌروي الخبر إال عبر سلسلة محد ّدة الحلقات
تكتفً فً الؽالب بــــ(أبً المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً وأبٌه)،
وأحٌانا ٌرفع إلى (أبً صالح عن بن عباس ) خصوصا لدى االستشهاد
بؤحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلّم ،وقد ٌكتفً فً أحٌان أخرى بجملة
(بلؽنا أنّ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم قال ).1
كما ٌسهم حضور السند ووضوح حلقاته فً وضوح وجهة النظر
ضمن النسق الحكابً ،حٌث ٌعمل على « :توجٌه الخبر وهو ٌعٌد إنتاجه
ضمن نظام خاص من التؤلٌؾ بما ٌرتب حضور المجموعة الخبرٌة فً
منظومة تشٌر مإدٌات أخبارها إلى وحداتها وانسجام محموالتها على الرؼم
من حضور السند بٌن خبر وآخر ،فاألخبار تتعاضد موضوعٌا وهً تنظم
مجرى حكاٌتها متنقلة بمحموالتها من قرن إلى آخر رؼم االختالؾ النسبً
بٌن أسانٌدها » .2فحجر الحرم الذي كان ٌحمل لٌطاؾ به صبابة بالحرم
وحبّا له ٌؽٌّب الحرم وٌح ّل بدٌال عنه ،فً معادلة التحوّ ل واالنسالخ ،األمر
الذي ٌفسّر لنا من خالله ابن الكلبً عبادة الجزء تٌمنا بالك ّل واالكتفاء به بعد
نسٌان األخٌر.3
وٌبدو التنوع األسلوبً من وصؾ ،وحوار ،وسجع ،وشعر ،صورة من
صور المعرفة « وهً تعٌد إنتاج موروثها الخبري ضمن مجال حكابً
ٌكشؾ تنوّ عاته األسلوبٌة وٌضًء قٌمه الفنٌة وٌسهم فً إثراء صٌاؼته بما
ٌمكن دراسته ».4

المحور الثانً :عبادة األصنام:
إذا كانت متتالٌة أخبار المحور األول قد عملت خالل زمن سحٌق على
تؤوٌل عبادة األصنام وصوّ رت لنا انسالخ المجتمع عن دٌن إبراهٌم
وإسماعٌل علٌهما السالم ،فإنّ سلسلة األخبار الواردة فً المحور الثانً
وهً عبادة األصنام ،تتح ّدد زمنٌا بؽٌاب التوحٌد واالنؽماس فً مظاهر
الشرك ،واالنشؽال بالوثنٌة ،وصوال إلى زمن البعثة النبوٌّة ،التً توّ جت بهدم
األصنام من القلوب ث ّم من البٌوت ،وبهذا فإنّ المحور الثانً « ٌشؽل مساحة
ٌ - 1نظر:المرجع السابق نفسه؛ ص.059 :
 -2السابق؛ ص.051 :
 -3نفسه؛ ص.051 :
 -4نفسه؛ ص.005 :
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ّ
تتوزع أخبارها على أنشطة عبادٌة متعددة منها ما ٌتوجّ ه وجهة
توثٌقٌة مهمة
وصفٌّة تعٌٌنٌّة مثل موضوع ( الكعبات ) الذي ٌكشؾ فً معظم أخباره عن
سمات مختلفة للكعبة الموصوفة كالموقع والشكل والتسمٌة فضال عن القبٌلة
التً أنشؤتها واختصّت بتعظٌمها ،بما ٌمنح الخبر بعدا تفصٌلٌا فً معاٌنة ما
ٌخبر عنه ،ومنها ما ٌتوجه وجهة تلخٌصٌّة ال تكاد تمن معلومة ذات شؤن عن
موضوعها ،والمحور ٌتحرّ ك بٌن الوجهتٌن منوّ عا أخباره ،فً الوقت الذي
اهتمّت موضوعات مثل أصنام الدور ،والتقسٌم ،وحلق الرإوس ،وأسماء
ال ّناس بمدى تعالق السلوك العبادي مع الحٌاة الٌومٌة ،وعمق تؤثٌره فٌها ،فإنّ
موضوعا مثل األقداح ٌشٌر إلى دور اإلرادة الؽٌبٌة التً كان الصنم ٌثر
بموجبها فً حٌاة اإلنسان ،مثلما تإكد الطقوس المباشرة للعبادة وشعابرها
وهً تتجلى فً موضوعات الحج والذبابح درجة حضور الدٌنً فً الدنٌوي
وفاعلٌته فً إنتاج وتوجٌه بنٌته السوسٌو – ثقافٌة  .1» -من المالحظ إذن
بؤنّ المحور الثانً ٌقوم بعملٌات وصؾ ألدق تفاصٌل الحٌاة العبادٌة كحلق
الرإوس ،واألقداح ،والذبابح ،وأسماء ال ّناس ،والح ّج والتلبٌة ،والذبح،
وؼٌرها من الطقوس والمناسك والعادات  ،األمر الذي ٌعطً الكتاب توجّ ها
أنثربولوجٌا (إناسٌا) ،وٌمكن تقسٌٌم أخبار المحور بحسب موضوعاتها إلى
قسمٌنٌ :2توجّ ه األول للعناٌة بالشعابر العبادٌة وما تشتمل علٌه من عالقة
تبجٌلٌة للصنم ،وقسم ثان ٌهت ّم بجانب العادات التً تشمل ممارسات عامة
ّ
ونمثل لكل وجهة بمثال أو مثالٌن مما
تش ّكل العبادة من خاللها فعال ٌومٌا،
أورده ابن الكلبً فً مإلفه .

أ -الشعائر:

 الكعبات :ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن هشام الكلبً بقوله:
ّ
ٌعظمونه
« وكان لحمٌر أٌضا بٌت بصنعاء ٌقال له رٌام،
وٌتقربون عنده بالذبابح ».3وقوله أٌضا «:وكان أبرهة األشرم قد
بنى بٌتا بصنعاء ،كنٌسة سماها القلٌس ،بالرخام وجٌّد الخشب
المذهب ».4
 التعظٌم:

 -1نفسه؛ ص.001-009 :
 -2أنظر :المرجع السابق نفسه؛ ص 001 :وما بعدها.
 -3أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام؛ ص.55 :
 -4المصدر السابق؛ ص.41 :
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ّ
تعظمه
« فكان أقدمها كلّها مناة  ،...،وكانت العرب جمٌعا
[وتذبح حوله] .وكانت األوس والخزرج ومن ٌنزل المدٌنة وم ّكة
وما قارب من المواضع ّ
ٌعظمونه وٌذبحون له وٌهدون له ».1
 الحج:
أوَل :التلبٌة:
« وكانت قرٌش تطوؾ بالكعبة وتقول:
ومناة الثالثة األخرى!
والالت والع َّزى
وإنّ شفاعتهن
فإنهنّ الؽرانٌق العلى
2
لترتجى » .
ثانٌا :المناسك:
« وكانت ربٌعة إذا حجّ ت فقضت المناسك ووقفت فً
المواقؾ ،نفرت فً ال ّنفر األول ولم تقم إلى آخر التشرٌق ».3
 الذبح:
« وكانت العرب وقرٌش تسمًِّ بها " عبد الع َّزى " .وكانت
أعظم األصنام عند قرٌش .وكانوا ٌزورونها وٌهدون لها
« وكانوا
وٌتقرّ بون عندها بالذبح ».4ومنه أٌضا قوله:
ٌسمّون ذبابح الؽنم التً ٌذبحون عند أصنامهم وأنصابهم تلك،
( والعتٌرة فً كالم العرب الذبٌحة ) ،والمذبح
العتابر
5
الذي ٌذبحون فٌه لها ،العتر » .
العادات:
ب-
 أسماء الناس:
أوَل :القٌاس بالتسمٌة:
« ثم اتخذوا العزى .وهً أحدث من الالت ومناة .وذلك أنً سمعت
العرب سمّت بهما قبل العزى .فوجدت تمٌم بن مرَّ سمّى [ابنه ] " زٌد
مناة " بن تمٌم بن مرَّ بن أ ِّد بن طابخة؛ و" عبد مناة " بن أ ِّد؛ و[ باسم
] الالت سمّى ثعلبة بن عكابة ابنه " تٌم الالت "؛ و" تٌم الالت " بن
رفٌدة بن ثور؛ و" زٌد الالت " بن رفٌدة بن ثور [ بن وبرة بن مرَّ بن
 -1السابق؛ ص.52 :
 -2نفسه؛ ص.51 :
 -3نفسه؛ ص.9 :
 -4نفسه؛ ص.59 :
 -5نفسه؛ ص.24 :
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أ ّد بن طابخة ]  ،وتٌم الالت بن ال ّنمر بن قاسط ،و" عبد العزى " بن
كعب بن سعد بن زٌد مناة بن تمٌم فهً أحدث من األولٌن ».1
ثانٌا :القٌاس بعدمها:
« وا ّتخذت خٌوان ٌعوق ،...،ولم أسمع همدان سمّت به وال ؼٌرها من
العرب ،ولم أسمع لها وال لؽٌرها فٌه شعرا ».2
 حلق الرإوس:
« وحدثنا رجل من قرٌش عن أبً عبٌدة بن عبد هللا بن أبً عبٌدة بن
عمّار بن ٌاسر ( وكان أعلم ال ّناس باألوس والخزرج ) قال :كانت
األوس والخزرج ومن ٌؤخذ بؤخذهم من عرب أهل ٌثرب وؼٌرها،
فكانوا ٌحجّ ون فٌقفون مع الناس المواقؾ كلّها ،وال ٌحلقون رءوسهم.
فإذا نفروا أتوه ،فحلقوا رءوسهم عنده وأقاموا عندهم ،ال ٌرون لحجّ هم
تماما إال بذلك ».3
 القداح:
« وكان أعظمها عندهم هبل ،...،وكان فً جوؾ الكعبة ق ّدامة
سبعة أقدح .مكتوب فً أوّ لها " :صرٌح" واآلخرُ " :م ْلصق " فإذا
شكوا فً مولود ،أهدوا له هدٌة ،ثم ضربوا بالقداح .فإن خرج" :
صرٌح " ألحقوه ،وإن [ خرج":ملصق "] ،دفعوه .وقدح على
المٌّت ،وقدح على النكاح ،وثالثة لم تفسّر لً على ما كانت .فإذا
اختصموا فً أمر أو أرادوا سفرا أو عمال ،أتوه فاستقسموا بالقداح
عنده .فما خرج ،عملوا به وانتهوا إلٌه ».4
د -التقسٌم:
« وكان لخوالن صنم ٌقال له عمٌانس ،بؤرض خوالنٌ .قسمون له
من أنعانهم وحروثهم قسما بٌنه وبٌن هللا ( ّ
عزوج ّل ) ،بزعمهم .فما
حق عمٌانس ،ر ّدوه علٌه ،وما دخل فً ّ
دخل فً حق هللا من ّ
حق
الص ّنم من حق هللا الذي سمَّوه له ،تركوه [ له ] ».5

المحور الثالث :هدم األصنام:

 -1نفسه؛ ص.59-51 :
2
 المصدر نفسه؛ ص.51 : -3نفسه؛ ص.54 :
 -4نفسه؛ ص.09-01 :
 -5نفسه :ص.42 :
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ٌكتسب هذا المحور أهمٌته من كونه ٌإرخ لمرحلة فاصلة من مراحل
الدعوة اإلسالمٌة ،إذ أنّ هدم األصنام ال ٌمكن أن نع ّده حدثا ثانوٌا ،ولكنه
حدث مركزي أسّس لمرحلة جدٌدة قوامها عقٌدة اإلسالم القابمة على مبدأ
التوحٌد ،وذلك بعد مواجهة طوٌلة بٌن الوثنٌة والتوحٌد ،وقد بلؽت أخبارها
منزلة الؽزوة وهً تعطً ّ
أدق تفاصٌل عملٌة الهدم « .إ ّنها اللحظة التً أسهم
الكتاب من خاللها بتدوٌن وقابع بطولٌة اختلفت فً نوعٌتها ودرجة أهمٌّتها
عن (المؽازي) التً نظرت لحروب المسلمٌن مع المشركٌن ،فقد حققت
لحظة ( هدم األصنام ) موقعها فً خاتمة دولة الشرك وفً مبتدأ دولة
التوحٌد اإلسالمً ،وإن ارتفعت أخبارها إلى مرتبة الؽزوة وهً تإرّ خ لما
حصل فً الطرٌق إلى الهدم » .1فمن الواضح إذن بؤنّ أخبار الهدم فً
ّ
مإرخة لقوة الفعل وعمق
معظمها لم تؤت مختصرة ،وإ ّنما وردت مفصلّة
التؤثٌر ،حٌن ٌقؾ المشركون موقؾ المدافع األخٌر عنها « .ولما فتح رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم م ّكة ، ،قدم علٌه جرٌر بن عبد هللا مسلما ،ووفدت
علٌه وفودها ،قدم علٌه جرٌر بن عبد هللا مسلما ،فقال لهٌ :ا جرٌر! أال
تكفنً ذا الخلصة؟ فقال :بلى! فوجّ هه حتى أتى [ بنً ] أحمس من بجٌلة،
فسار بهم إلٌه .فقاتلته خثعم وباهلة دونه ،فقتل من سدنته من باهلة ٌومبذ مابة
رجل ،وأكثر القتل فً خثعم ،وقتل مابتٌن من بنً قحافة بن عامر بن خثعم.
فظفر بهم وهزمهم ،وهدم بنٌان ذي الخلّصة ،وأضرم فٌه ال ّنار،
فاحترق ».2وال ٌكتفً ابن الكلبً خالل هذا المحور بمعالجة أخبار هدم
الكعبة دون أن ٌق ّدم لنا بعدا مضافا ٌضًء من خالله عالقة اإلنسان الجاهلً
بالصّنم ،لٌفسّر عبره رفض األصنام وعملٌة التحوّ ل عن عبادتهاٌ « .ق ّدم
المحور فً استكمال رصد الكتاب طبٌعة العالقة بٌن الصنم عددا من األخبار
ٌعالج موضوع العدول عن عبادة األصنام خالل زمن الجاهلٌة ألسباب تقود
أصحابها لوعً حقٌقة األصنام ،هذا الوعً الذي ٌم ّثل محصلّة تجارب فردٌّة
تدفع بهم بعٌدا عن إٌمان الجماعة وقناعات عبادتها؛ إنّ المحور ٌإمّن
ألخباره تحوّ ال منطقٌا من (العبادة) إلى (الهدم) تكون عبادة األصنام خالله
معرّ ضة للرفض حالما ٌتف ّكر المرء بحقٌقتها ،أو حالما تتقاطع نواهً عبادتها
مع رؼباته وتح ّد من إرادته ».3وقد ذكر ابن الكلبً العدٌد من األمثلة على
ذلك ،منها أورده فً قصة الصنم سعد « :وكان لمالك وملكان ابنً كنانة
 -1لإي حمزة عباس ،بالؼة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم؛ ص.021 :
 -2أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام؛ ص.21-21 :
 -3لإي حمزة عباس ،بالؼة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم؛ ص.029 :
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بساحل ج َّدة وتلك ال ّناحٌة ،صنم ٌقال له سعد .فؤقبل رجل منهم بإبل [ له ]
[ وكان ٌهراق علٌه ال ِّدماء
ٌتبرّ ك بذلك فٌها ،فلما أدناها منه ،نفرت منه
] .فذهبت فً كل وجه وتفرَّ قت علٌه .وأسؾ فتناول حجرا فرماه به ،وقال:
"ال بارك هللا فٌك إلها ! أنفرت علًّ إبلً!" [ ثم خرج فً طلبها حتى جمعها
] وانصرؾ عنه وهو ٌقول :
أتٌنا إلى سعد لٌجمع شملنا
فش َّتتنا سعد ،فال نحن من ســـــعد
من
وهل سعد ّإال صخرة بتنوفة
األرض ال ٌدعى لؽً وال رشد ».1
وخالصة القول أنّ محور هدم األصنام ،ومن خالل تدوٌنه
بعضا من وقابع السٌرة النبوٌة ،فإ ّنه ٌإمّن بذلك صلته بها ،حٌث
ر ّتب ابن الكلبً أخبار الهدم فً إطار زمنً مح ّددٌ ،بتدئ بفتح
م ّكة ( عام  19للهجرة ) ،وٌنتهً بؽزوة تبوك ( العام  11للهجرة،
حٌث ٌش ّكل ك ّل خبر من أخبارها وحدة قصصٌة مكتملة تبدأ بنهً
النبً صلى هللا علٌه وسلّم عبادتها ،أو إرسال أحد صحابته
لهدمها ،وتنتهً عند هدمها أو حرقها.2

ورواته:
المبحث الثانً :التعرٌف بمإلّف الكتاب ّ

 -1التعرٌف بمإلف الكتاب :
أ -نسبه ومنزلته:هو هشام بن محمد بن السابب بن بشر الكلبً ،وكنٌته،
أبو المنذر ،واشتهر بابن الكلبً ،عالم بال ّنسب وأخبار العرب وأٌامها
ومثالبها ووقابعه ،أخذ العلم بالكوفة عن أبٌه محمد بن السابب الكلبً،3
وعن جماعة من فحول العلماء وأكابر الرواة المحققٌن مثل خلٌفة بن
خٌاط ومحمد بن سعد ومحمد بن أبً السريّ  ،ومحمد بن حبٌب ،وقد
ذهب إلى بؽداد واشتهر فضله فٌها وح ّدث بها.ولد سنة أربعة وعشرٌن
ومابة للهجرة (504هـ) وتوفً عام ستة ومابتٌن (011هـ).4
رواٌته وحفظه:
ب-

 -1أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام؛ ص.21-21 :
 -2انظر :لإي حمزة عباس ،بالؼة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم ؛ ص.021-021 :
 -3هو أبو النضر محمد بن مالك بن السابب ابن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد العزي بن امرئ القٌس بن عامر بن
النعمان بن عامر بن عبدود بن عوؾ بن كنانة بن عذرة بن زٌد الالت بن رفٌدة بن كلب  .من علماء الكوفة بالتفسٌر
واألخبار وأٌّام الناس وكان ٌتقدم ال ّناس بالعلم باألنساب وكان له ابن ٌعرؾ بالعباس ٌروي عنه .أنظر  :محمد ابن إسحاق
الندٌّم ،الفهرست؛ ص.422-420:
 -4أنظر :المصدر السابق؛ ص ،421 :وأنظر أٌضا :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام،
تصدٌر المح ّقق؛ ص.50:
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كان ابن الكلبً أعجوبة فً الحفظ والذكاء وال عجب فً ذلك فقد
أفردنا لنوابػ الحفاظ من العرب مبحثا خاصا خالل الفصل السابق،و كان
واسع الرواٌة بدلٌل ما أثر عنه من مروٌات ،فقد روي لنا عن نفسه ما
صه  «:حفظت ما لم ٌحفظ أحد ،ونسٌت ما لم ٌنسه أحد!كان لً ع ّم
ن ّ
ٌعاتبنً على حفظ القرآن  ،فدخلت بٌتا وحلفت على أن ال أخرج منه حتى
أحفظ القرآن  ...فحفظته فً ثالثة أٌام » .1ونستنتج مما سبق بؤن ابن
هشام الكلبً قد كان آٌة فً الحفظ ،إذ استطاع حفظ القرآن بؤحزابه
صة قد رواها العدٌد من المإرخٌن كالذهبً
الستٌن خالل ثالثة أٌام ،والق ّ
فً طبقات الحفاظ ،والصفدي فً الوافً بالوفٌات ،كما جاء ذكرها فً
أنساب السمعانً أٌضا .ومما ٌدل على سعة حفظه أٌضا كثرة النقل عنه،
فمن أمعن النظر فً أمهات الدواوٌن التً وصلتنا عن أكابر المإرخٌن،
رآها ملٌبة بالكثٌر من المروٌات المنسوبة إلى بن الكلبً من أمثال
الطبقات الكبرى البن سعد.ومثله الجاحظ فً مإلفه "البٌان والتبٌٌن
و"الحٌوان" ،وكذا المسعودي .وقد سار على نهجم فً ال ّنقل عن ابن هشام
الكلبً كال من ٌاقوت الحموي وعبد القادر البؽدادي .2
وعلى الرؼم من إجماع أرباب الدراٌة على أن ابن الكلبً ٌعد أعجوبة
فً الحفظ والذكاء إال أن علماء الحدٌث النبوي الشرٌؾ ٌتح ّفظون على
مروٌاته ال لشًء سوى أنه قد تعرض لرواٌة اآلثار دون أن تتوفر فٌه
الشروط الالزمة فٌمن ٌتص ّدر إلمالء الحدٌث  .ذلك ألنه ومن نحى نحوه
من التارٌخٌٌن واإلخبارٌٌن قد أقدموا على رواٌة اآلثار ممزوجة ببعض
األساطٌر واألقاصٌص ،بخالؾ الحدٌث النبوي الشرٌؾ الذي قام على
علم الجرح والتعدٌل باعتباره ثانً مصدر من مصادر التشرٌع
اإلسالمً .وإلى هذا المعنى ٌشٌر محقق كتاب األصنام أحمد زكً باشا
فً مقدمة الكتاب بقوله  « :لذلك نرى أهل الحدٌث الشرٌؾ إذا اقتحم
علٌهم بابهم رجل من ؼٌر عصبتهم تن ّبهوا إلٌه ون َّبهوا األؼلبٌة ،وبالؽوا
فً االحتٌاط منه حتى ال ٌتطرق إلى الحدٌث شًء دخٌل ،دون أن ٌكون
له أصل ،وهم لعمري معذورون ! فالوضّاعون كثٌرون ،لم تص ّدهم تلك
األصوار وال هاتٌك الحصون فتسللوا واندسّوا ،ثم دسّوا ودلّسوا ،حتى
اختلط الٌقٌن بالظنون  .فمن ذا الذي ٌلوم أهل الحدٌث على احتفاظهم به
 -1انظر :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام  ،تصدٌر المحقق؛ ص.51:
 -2أنظر  :المصدر السابق  ،تصدٌر المحقق ؛ ص. 52
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وتوثٌقهم له ،لكٌال ٌتطرق ال ّدخٌل والسقٌم ،إلى المؤثور عن الرسول
الكرٌم ،ولبال ٌكون الباب مفتوحا لحدٌث معلول ؼٌر مقبول ».1
ونظرا لؽٌرة أهل الحدٌث عن كالم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وحرصهم على محاربة الوضع وفضح الوضّاعٌن باعتباره مصدرا أساسٌا
ٌرجع إلٌه العلماء فً تفسٌر القرآن الكرٌم واستنباط أصول التشرٌع فً دٌننا
اإلسالمً الحنٌؾ ،فإلٌه مر ّد كل خالؾ ،وبه ٌزال ك ّل ؼموض ٌ .قول
تعالى  «:فإن تنازعتمَ فً شًء فردوه إلى َّ
هللا والرَّ سول » ،2وعن أبً
نحٌح العرباص سارٌة رضً هللا عنه قال  « :وعظنا رسول هللا (ص)
موعظة بلٌؽة وجلت منها القلوب وذرفت منها العٌون ،فقلناٌ :ا رسول هللا
كؤنها موعظة موّ دع فؤوصنا .قال :أوصٌكم بتقوى هللا ،وال ّسمع والطاعة وإن
تؤ َّمر علٌكم عبد ،وأ َّنه من ٌعش منكم فسٌرى اختالفا كثٌرا ،فعلٌكم بس َّنتً
وس َّنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن ،عضوا علٌها بالنواجذ ،3وإ ٌَّاكم ومحدثات
األمور فإنّ ك َّل بدعة ضاللة ».4رواه أبوداود والترمذي وقال حٌث حسن
صحٌح .ونظرا ألهمٌة الحدٌث النبوي الشرٌؾ فً استنباط أصول الدٌن
باعتباره ثانً مصدر للتشرٌع اإلسالمً ،فإننا نجد العدٌد من علماء الحدٌث
ٌجَّ رحون بن الكلبً وٌرفضون مروٌاته ،حٌث نجد السمعانً ٌقول عن ابن
الكلبً بؤنه ٌ « :روي الؽرابب والعجابب واألخبار التً ال أصول لها ».5
ومثله اإلمام أحمد بن حنبل الذي ّ
حذر من األخذ عنه والرواٌة له » .6
ومهما ٌكن األمر فإن ابن الكلبً لم ٌإخذ عنه الحدٌث  ،وإنما اعتمد علٌه
فً رواٌة األخبار القدٌمة ،على أنّ المإرخ أو اإلخباري قلّما تخلوا مروٌاته
من السقطات التً تظهر فً تع ّدد الرواٌات ،وان كانت فً حقٌقة األمر
رواٌة واحدة من حٌث البنٌة سواء تع ّددت رواٌاتها أو لم تعدد .وهو األمر
الذي ف ّسر به كلود لٌفً ستروس تعدد الرواٌات لدى تحلٌله ألسطورة أودٌب
حٌث توّ صل فً الختام إلى استنتاج سبق اإلشارة إلٌه مفاده بؤن كل رواٌة
تعكس جزءا من الحدث (األسطورة ) وتإدي فً األخٌر إلى الحدث أو
(األسطورة) األم.
معرفته بال ّنسب:
ت-
 -1السابق؛ ص.54:
 -2اآلٌة  11من سورة النساء برواٌة ورش عن اإلمام نافع .
 -3النواجذ :بالذال المعجمة :األنٌاب وقٌل األضراس .أنظر :أبو زكرٌا ٌحً بن شرؾ النووي  ،رٌاض الصالحٌن من
كالم سٌد المرسلٌن؛ ص.19:
 -4المصدر السابق؛ ص.19:
 -5الذهبً  ،طبقات الحفاظ ،دابرة المعارؾ النظامٌة ،حٌدر آباد ،باكستان؛ (د.ط)؛(د.ت.ط)؛ ج5؛ ص.054 :
 -6أنظر  :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام  ،تصدٌر المحقق؛ ص.54:
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ٌعد ابن الكلبً واحدا من جهابذة العلماء الذٌن تفتخر بهم الحضارة
العربٌة فً تقٌٌد كثٌر من الشوارد واألوابد ،وإلٌه ٌرجع الفضل فً رواٌة
مجموعة كبٌرة من المعلومات التارٌخٌة والجؽرافٌة ،ومع ذلك كله فقد
كان الرجل آٌة أٌضا فً معرفة أنساب العرب ،حتى صار فً زمانه
مضربا لألمثال فً معرفة النسب وعلٌه اعتماد العرب فً ذلك ،ولقد بلػ
من أمره أن القوم كانوا ٌفزعون إلٌه فً معرفة
1
أنسابهم أوفً انتحال األنساب لهم ،إذ كانوا قد نالوا حظا من الشهرة .
وقد أورد صاحب الفهرست قوال إلسحاق الموصلً هذا نصّه « :رأٌت
ثالثة كانوا إذا رأوا ثالثة ٌذوبون :علّوٌة إذا رأى مخارقا 2وأبا نواس إذا
رأى أبا العتاهٌة ،والهٌثم بن عدي إذا رأى هشاما الكلبً».3
وإذا اعتمدنا صحّ ة رواٌة إسحاق الموصلً كان لنا أن نستنتج أن العلّة
فً خوؾ الهٌثم بن عدي ٌرجع إلى خشٌته من ابن هشام الكلبً من أن
ٌفضح كذبه باعتباره آٌة فً الحفظ والذكاء.
تصانٌف ابن الكلبً :
ث-
أورد ابن الندٌم فً الفهرست البن الكلبً واحدا وأربعٌن ومابة ()545
كتابا مصنفا وهً فً األخالق  ،وهً فً األحالؾ ،وفً المآثر والبٌوتات
والمنافرات والموءودات ،وفً النواقل ،وفً أخبار األوابل ،وما قارب
اإلسالم من أمر الجاهلٌة ،ثم فً أخبار اإلسالم ،وفً أخبار البلدان
والشعراء وأٌام العرب ،ثم فً األخبار واألسمار ،وأخٌرا فً األنساب .4
وٌشٌر محقق كتاب األصنام أحمد زكً باشا إلى أنّ كل هذه المصنفات
قد ذهبت ،حٌث لم ٌبق من آثاره سوى مختصر الجمهرة فً النسب ،5
وكتاب الخٌل فً الجاهلٌة واإلسالم ،6وكتاب األصنام.
 -1أورد محقق كتاب األصنام قصة ألبً نواس طلب فٌها من أبً الكلبً بؤن ٌزج به فً نسب بن مذحج وهد ّده إذا لم
ٌفعل فقال ٌخاطبه:
مرجمةََ دونً ،وأنـت صدٌقـً
أبا نذر! ما بال أنساب مذحـــــج
وإن تؤب،ال ٌسدد عـلً طرٌقً
فإن تؤتنً ٌ ،ؤتك ثنابً ومدحتً
أنظر :المصدر السابق ،تصدٌر المحقق؛ ص.51:
 -2علّوٌة ومخارق من كبار المؽنٌن فً العصر العباسً ،انظر :محمد ابن إسحاق الندٌم ،الفهرست؛ص.421 :
 -3المصدر السابق؛ ص.421:
 -4أنظر :المصدر السابق نفسه؛ ص.442-421:
 -5كتاب الجمهرة فً النسب  :و لم ٌبق منه سوى قطعة صؽٌرة تتؤلؾ من  52ورقة وهً محفوظة فً دار الكتب األهلٌة
لمدٌنة بارٌس بخط كوفً وٌعد الكتاب المصدر الوحٌد لكل من كتب فً نسب العرب كابن حزم األندلسً وؼٌره ،كما أن
ٌاقوت الحموي قد اختصر الجمهرة فً كتاب سماه "المقتضب من كتاب جمهرة النسب" .أنظر  :أبو المنذر هشام بن محمد
بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام  ،تصدٌر المحقق؛ ص.05-01:
 -6كتاب الخٌل فً الجاهلٌة واإلسالم :ت ّم طبعه من طرؾ األستاذ أحمد زكً باشا الذي أضاؾ إلٌه قاموسا شامال لكل ما
اطلع علٌه فً كتب العلم ودواوٌن األدب مع إضافة كل قول إلى قابله .أنظر :المصدر السابق؛ ص.05:
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 -2سلسلة رواة الكتاب :
وصل إلٌنا كتاب األصنام البن هشام الكلبً على ٌد سلسلة من العلماء
الروّ اة تبتدئ فً سنة  014وتستمر إلى ما وراء  411هــجرٌة ،كما سبقت
اإلشارة إلى ذلك خالل مدخل هذا البحث ،وقد قام محقق الكتاب بتحقٌق فً
رواة هذا الكتاب وفً رجال ال ّسند الذٌن أوصلوا هذا الكنز الثمٌن إلٌنا،
فتوصل إلى النتابج التالٌة:1
 إن أول من قرأ الكتاب علً ابن الكلبً نفسه (فً سنة 015هــ) هو
أبو الحسن علً ابن الصباح بن الفرات2الكاتب وهو الذي أوصله
إلى من بعده من األشٌاخ الذٌن تنتهً سلسلتهم
3
بابن الحسٌن المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصٌرفً .
 وعن بن أحمد الصٌرفً نقله إلٌنا ذلك الذي ٌبتدئ أول كلمة منه
4
بقوله  " :أخبرنا ...قرئ علٌه وأنا أسمع " ،وهو اإلمام الجوالٌقً
الذي روى لنا أٌضا كتاب أنساب الخٌل البن الكلبً والذي كانت له
عناٌة خاصة بما صدر عن بن الكلبً من الرواٌات والتصانٌؾ.
 تلقى اإلمام الجوالٌقً كتاب األصنام عن أشٌاخه بال ّسند المتصل إلى
علً بن الص ّباح بن الفرات ،تم نقله عن نسخة مكتوبة بخط رجل
آخر من بنً الفرات ،وقد اشتهر بالعلم واألدب واألمانة والصدق
والصحة ،وهو أبو الحسن محمد بن العباس بن الفرات.
 ثم كتب الجوالٌقً عن نسخة محمد بن العباس بن الفرات نسخة
ثانٌة ،فؤ ّما ال ّنسخة األولى فهً التً استخدمها ٌاقوت أثناء تؤلٌفه
معجم البلدان ،وأمّا ال ّنسخة الثانٌة فهً التً نقلها أٌضا عن نسخته
األولى المذكورة سالفا .وكان ذلك عام 101هـ وهذه النسخة هً األم
التً صدرت عنها نسخة الخزانة الزكٌة .
 -1السابق؛ ص.09-01:
 -2هو الحافظ اإلمام البارع ،أبو الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات البؽدادي ،مات فً شوال سنة
294هـ وعاش بضعا وستٌن سنة ،خلّؾ ثمانٌة عشر صندوقا مملوءة كتبا  ،أكثرها بخطه ،وٌجمع أهل العلم على أنه ثقة
مؤمون ،وأنه ؼاٌة فً ضبطه ،حجة فً نقله ،ولم ٌزل ٌسمع إلى أن مات .أنظر  :المصدر نفسه؛ ص.22-09:
 -3أبو الحسٌن المبارك بن عبد الجبار ابن الصٌرفً المعروؾ بابن َّ
الطٌوري الخانوقً الصٌرفً البؽدادي وقال ابن
األثٌر أنّ وفاته كانت فً سنة 111هـ  .وقد سمع كتاب األصنام سنة  412هـ عن ابن المسلمة .أنظر :المصدر السابق؛
ص.25:
 -4موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر [أبو منصور] الجوالٌقً إمام فً اللؽة والنحو واألدب كان مولده سنة 411هـ،
وتوفً ٌوم األحد الخامس عشر من شهر مح ّرم سنة 121هـ .قرأ األدب على أبً زكرٌا ٌحً بن علً الخطٌب التبرٌزي،
والزمه ،وتل ّم ذ له ،وهو متدٌن ،ثقة ،ؼزٌر الفضل ،وافر العقل ،ملٌح الخط ،كثٌر الضبط ،وروى عنه السمعانً وابن
الجوزي ،وتاج الدٌن الكندي ،وهو حجة فً اللؽة .أنظر :المصدر نفسه؛ ص.91:
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 إنّ راوي هذا الكتاب هو اإلمام الجوالٌقً الذي سمعه علً ابن
الصٌرفً بقراءة الشٌخ أبً الفضل محمد ناصر بن محمد بن علً،
وأنّ محمد بن الحسٌن اإلسكاؾ كان ٌسمع معه أٌضا  ،وأنّ ذلك
السماع كان فً شهر المحرّ م سنة  414هـجرٌة.
وقد حرص راوي كتاب األصنام على ذكر سلسلة رواته فً فاتحة الكتاب،
إذ ٌقول « :أخبرنا الشٌخ أبو الحسٌن المبارك بن عبد الجبّار بن أحمد
الصٌرفً؛ قرئ علٌه وأنا أسمع ،قال:
أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة فً سنة  412هــ ،قال:
أخبرنا أبو عبٌد هللا محمد بن عمران بن موسى المرزبانً ،1إجازة ،قال:
حدثنً أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد هللا الجوهري ،قال:
حدثنا أبو علً الحسن بن علٌل العنزي ،قال:
حدثنا أبو الحسن علً بن الصَّباح بن الفرات الكاتب ،قال:
2
قرأت على هشام بن محمد الكلبً فً سنة  015هــ ،قال» :
وبناء على كل ما سبق ٌمكننا أن نر ّتب سلسلة رواة الكتاب على النحو
اآلتً حسب المخطط التالً:

 -1هو محمد بن عمران بن موسى ٌن عبٌد هللا ،أبو عبد هللا الكاتب المعروؾ بالمرزبانً ،مق ّدم عند أهب العلم ،وله
تصانٌؾ مشهورة فً فنون اآلداب والمعارؾ ،ألّؾ كتابا من عشرٌن مجلدا سماه " المقتبس " وهو فً المسابل النحوٌة
واأللفاظ اللؽوٌة ،وكان معتزلً المذهب .توفً عام  294هــــــ .انظر :المصدر السابق نفسه ،المالحق؛ ص.90-95 :
 -2نفسه؛ ص.1 :
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هشام بن محمد
الكلبً

أبو الحسن علً بن
الصباح بن الفرات
َّ
أبو علً الحسن بن علٌل
5
العنزي
أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد هللا
الجوهري
أبو عبٌد هللا محمد بن عمران بن
موسى المر ُزبانً
أبو جعفر محمد بن أحمد
المسلمة بن المسلمة
أبو الحسٌن المبارك بن عبد الجبار
بن أحمد الصٌرفً
موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر
[أبومنصور] الجوالٌقً
1

استاستلي
وٌحرص بن الكلبً أش ّدَّ الحرص على توثٌق ما ٌورده من أخبار،
عن طرٌق اإلسناد عبر مجموعة من الرواةٌ ،إمّن من خاللهم أخباره ،وٌقدم
 -1هو الحسن بن علًَل بن الحسٌن بن علً بن حبٌش بن سعد أبو علً العنزي ،األدٌب اللؽوي األخباري ،صاحب النوادر
عند العرب  ،كان صدوقا ،روى عن ٌحً بن معٌن ،وهدبة بن خالد وأبً خٌثمة زهٌر بن حرب ،وعبد هللا ابن مروان بن
معاوٌة  ،وؼٌرهم ،مات سنة  011هـ بسرَّ من رأى .أنظر :المصدر السابق نفسه؛ ص.99:
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لها من المصداقٌة ما تحتاجه ،حٌث ٌعد اإلسناد وجها مإثرا من وجوه توثٌق
الخبر ،فهو « ٌفتح مجاال لدخوله ضمن منظومة الكتاب عبر شكلٌن من
أشكال التوثٌقٌ ،توجّ ه الشكل األول إلسناد المنظومة الخبرٌة وهً تش ّكل
(كتاب األصنام) من خالل سلسلة معلنة من الرواة تؽذي ال ّنص الموازي
ّ
وتوطد حضور اإلطار الخارجً للكتاب ،وٌتوجّ ه ال ّشكل الثانً
()Paratext
لتوطٌد حضور الخبر المفرد عبر معرفة المإلؾ وسعة ما ٌحٌط به من
تجارب مرفوعة ألصحابها أو لرواة معروفٌن ،إ ّنه ٌإمّن ألخباره المصداقٌة
المطلوبة وهً ّ
تمثل لتقالٌد اإلسناد فً الخبر » .1ونستنج مما سبق بؤنّ
اإلسناد فً الرواٌة الشفوٌة ٌإدي دورا بارزا فً توثٌق جمٌع األخبار
الخارجٌة للكتاب ،كما ٌعمل أٌضا على إعطاء المصداقٌة لما ٌورده المإلّؾ
من أخبار مفردة ،مصدرها معرفته الشخصٌة وما ٌحٌط به من تجارب،
فٌكسبها المصداقٌة بعد أن ٌرفعها ألصحابها ،أو لرواة معروفٌن.
 -3عناٌة المستشرقٌن بالكتاب:
ٌعد كتاب األصنام نموذجا للرواٌة الشفوٌة والتلقً ،حٌث كان له الحظ
الوافر من عناٌة المحققٌن،وذلك أنه وصل إلٌنا عن طرٌق الرواٌة
والتلقً ،حٌث تدارسه المحققون وتثقفوا كلماته ،وضبطوا رواٌاته،
وعلقوا علٌه الكثٌر من الحواشً والتفاصٌل ،األمر الذي ٌدل عل عناٌة
خاصة بهذا الكتاب من طرؾ علماء اإلسالم ،نذكر من بٌنهم الوزٌر
المؽربً  2الذي نجد له الكثٌر من التعلٌقات والشروح على الكتاب ،مما
ٌدل على عظٌم فضله ،وؼزٌر علمه. 3
وقد كانت للمستشرقٌن أٌضا جهود ومساعً كثٌرة فً التنقٌب عن نسخ
من الكتاب لكن جهودهم ذهبت أدراج الرٌاح ،فلمّا أعٌاهم الطلب ،رجعوا إلى
ٌاقوت الحموي ،وإلى الشٌخ البؽدادي  ،وإلى سٌره ابن هشام فجمعوا ما
أوردوه من رواٌات البن الكلبً وأقواله فً األصنام . 4وكان المستشرق
األلمانً ولهاوزن 5هو من تك ّفل بجمع تلك الموارد المبعثرة فً "معجم
 -1لإي حمزة عباس ،بالؼة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم؛ ص..055-051 :
 -2هو أبو الحسٌن بن علً بن حسٌن وٌعرؾ بؤبً القاسم وبابن المؽربً ،اشتهر بالوزٌر المؽربً وكانت وفاته سنة:
459هـ .أكمل كتاب الفهرست الذي ألّفه ابن الندٌم وألّؾ كتابا اختاره من األؼانً ،وأنّ أقواله وتحقٌقاته ٌحتج بها أكبر
المصنفٌن .أنظر :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام  ،تصدٌر المحقق؛ ص.01-01:
 -3أنظر:المصدر السابق ،تصدٌر المحقق؛ ص.01:
 -4السابق  ،ص.22
ٌ -5ولٌوس ولهاوزن( )5159-5944بدأ حٌاته كرجل دٌن  ،له كتاب 'البقاٌا الوثنٌة' ( )5991الذي جمعه من المصادر
اإلسالمٌة ولقد دخل حقل التارٌخ السٌاسً اإلسالمً بكتابته 'محمد فً المدٌنة" وهو كتاب المؽازي للواقدي بنص ألمانً
مختزل ،كما أن له عدٌدا من البحوث حول التارٌخ السٌاسً لإلسالم حتى سقوط الدولة األموٌة  .أنظر ٌ :وهان فوك،
تارٌخ حركة االستشراق؛ ص.221-222:
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البلدان" و فً "خزانة األدب" ،حٌث ألّؾ فً عبادة األصنام واألوثان كتابا
ضخما باللؽة األلمانٌة وضمّنه كثٌرا من المباحث ذات الصلة بموضوع
األصنام.
ومن المستشرقٌن الذٌن كانت لهم عناٌة خاصة بالبحث عن نسخ لكتاب
األصنام ،المستشرق األلمانً نولدكه " ، "NOLDEKEوالذي ظل ٌجاهر
أمام أصدقابه وتالمذته وأوالده بؤنه ال ٌرٌد أن ٌفارق الحٌاة حتى ٌرى بعٌنً
رأسه "كتاب األصنام" ،فلما علم بعثور أحمد زكً باشا على نسخة للكتاب
تو ّسل إلٌه بؤن ٌرسل إلٌه صورة فوتوؼرافٌة من هذا الكتاب فكان له ما
أراد.1
ثم إن مح ّقق كتاب األصنام قد اعتمد فً طبعة تحقٌقه على جمٌع الفصول
التً نقلها صاحب معجم البلدان وعلى جمٌع ما أورده البؽدادي فً خزانته
مع كثٌر من الضبط والمراجعة ،وإلى هذا المعنى ٌشٌر أحمد زكً باشا
بقوله  « :ولذلك أقدمت اآلن على إظهار هذا الكتاب  ،بعد أن بالؽت فً
عناٌتً بتحقٌقه ،وجرٌت فً طبعه على الطرٌقة التً كان ٌتوخاها علماء
اإلسالم فً أٌامه الزاهرة من حٌث تحقٌق الكلمات كلها واحدة واحدة،
والتدقٌق فً مراجعة الموضوعات موضوعا موضوعا ،مع االحتفاظ الشدٌد
بضبط األلفاظ وتفصٌل المطالب ،وقد عانٌت فً ذلك كثٌرا من المشقة،
وراجعت دواوٌن اللؽة ومتون األدب ،وأسفار التارٌخ وعلقت علٌه كثٌرا من
الحواشً » .2وٌتبٌّن مما سبق اإلشارة إلٌه ،دور المحققٌن فً مراجعة
وتدقٌق وضبط المخطوطات ،وهً عملٌات من شؤنها أن تعٌد ال ّنصوص
والمتون المحققة إلى أصولها وتزٌل عنها كثٌرا من اللبس والؽموض
والتدلٌس الذي ٌلحقها بفعل الزمن وعبث بعض الرواة كما أشرنا إلى ذلك فً
المباحث السابقة.

المبحث الثالث :الحٌاة الدٌنٌة للمجتمع الجاهلً.
 -1أصل عبادة األصنام عند العرب:
لقد كانت بداٌة الوثنٌة عند العرب ذات صلة قوٌة بالتؤثٌرات الدٌنٌة
والعقابدٌة للشعوب واألمم المجاورة لشبه الجزٌرة العربٌة ،بالقدر الذي
ٌستجٌب لسٌاق تطوّ ر العقلٌة الجاهلٌة ولحاجتها الروحٌة والعقابدٌة ،حٌث
ت ّتفق ج ّل المصادر اإلسالمٌة مع الرواٌة التً ذكرها ابن الكلبً من أنّ أول
 -1أنظر  :ابن هشام الكلبً ،كتاب األصنام ،تصدٌر المحقق؛ ص.21-24:
 -2المصدر السابق ،تصدٌر المحقق؛ ص.21:
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من ؼٌر دٌن إسماعٌل علٌه السالم ،فنصب األوثان  ،وس ٌَّب الساببة،1
ووصل الوصٌلة 2وبحَّ ر البحٌرة ،3وحمى الحامٌة 4عمرو بن ربٌعة ،وهو
لحً بن حارثة ،قاتل جرهما بنً إسماعٌل حتى أجالهم ونفاهم عن بالد مكة
وتولى حجابة البٌت بعدهم ،ثم إ ّنه مرض مرضا شدٌدا ،فقٌل له إنّ بالشام
حمّة إن أتٌتها ،برأت  ،فؤتاها فاستحم بها ،فبرأ .ثم إنه وجد أهلها ٌعبدون
األصنام ،فسؤلهم عنها فقالوا نستسقً بها المطر ونستنصر بها على العدو.
فطلب منهم أن ٌعطوه منها ففعلوا .فقدم بها إلى الكعبة ونصبها حولها..... .5
..
وإذا عدنا إلى سٌرة ابن هاشم وجدنا أ ّنه ٌإكد الرواٌة نفسها و
ٌثبتها .وفً سٌاق هذه الرواٌات سارت كتب األخبار والقصص القدٌمة
والتوارٌخ والمصادر المختلفة تإرخ ألصل الوثنٌة عند العرب.
وٌفسّر البعض عبادة األصنام عند عرب الجاهلٌة ،إلى كون الجاهلً
لم ٌكن لٌقوى على تصوّ ر الذات اإللهٌة إال من خالل المحسوسات المجّ سدة،
ومن خالل مظاهر الطبٌعة  ،وبشكل أوضح عن طرٌق األصنام والتماثٌل
التً كان ٌعتقد أنها الوسٌلة أو الشكل المج ّسم الذي بإمكانه أن ٌإدي من
6
خالله شعابره الدٌنٌة.
وإذا كانت طبٌعة الشرك باهلل واضحة فً العدٌد من اآلٌات القرآنٌة منها
قوله تعالى « :وا ْتخ ُذوا ِمنُ ُدونِ ِه آلِهة َل ٌ ْخل ُقُون ش ٌْئا و ُه ْم ٌُ ْخلقُون وَل
ضرا وَل ن ْفعا وَل ٌ ْملِ ُكون م ْوتا وَل حٌاة وَل ُن ُ
شورا
ٌ ْمل ُكون أل ْنفُسِ ِه ْم َّ
».،7فإن محتوى هذه العقٌدة ال ٌقوم على أساس من نفً االعتقاد باهلل  ،إذن
أنّ فكرة الخالق لم تفارق عموما ذهن الجاهلً ،إال أنها ضلّت فكرة سقٌمة
مشوهة خاضعة للهوى ولضروب شتى من األوهام.وإلى هذا المعنى ٌشٌر
﴿ ولئِنْ سؤ ْلت ُه ْم منْ خلق السماوا ِ
ت
القرآن الكرٌم فً قوله تعالى:
 -1الساببة:وهً الناقة ،وكانوا ٌسٌبونها آللهتهم ،فال ٌحمل علٌها شًء .انظر :ابن كثٌر ،تفسٌر القرآن العظٌم ،ج2؛ ص:
.019
 -2الوصٌلة :الناقة البكر  ،وكان عرب الجاهلٌة ٌسٌبونها لطواؼٌتهم .انظر :المصدر السابق ،ج2؛ ص.019 :
 -3البحٌرة :الناقة التً ٌمنع ذرها للطواؼٌث ،فال ٌحلبها أحد من الناس .انظر :السابق ،ج2؛ ص.019 :
 -4الحام :فحل اإلبل ٌضرب الضراب المعدود ،فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواؼٌت وأعفوه من الحمل ،فال ٌحمل علٌه
شًء .وقد ذكر هللا تعالى الوصٌلة والساببة والبحٌرة والحام فً األٌة  552من سورة المابدة فً قوله ﴿ :ما جعل َّ
هللاُ مِنْ
هللا الكذِب ْ
وأكث ُر ُه ْم َل ٌ ْعقِلُون  .انظر :المصدر
بحٌِرةْْ وَل سآئِبة وَل وصِ ٌلة وَل حام ولكِن الذٌِن كف ُروا ٌ ْفت ُرون على َّ ِ
نفسه؛ ج ،2ص.011 :
 -5أنظر :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص.19
ٌ -6حً الشامً  ،الشرك الجاهلً وآلهة العرب المعبودة قبل اإلسالم ،دار الفكر العربً  ،بٌروت ( ،د.ط)؛ (د.ت.ط)؛
ص.09:
 -7اآلٌة  2من سورة الفرقان براوٌة ورش عن اإلمام نافع.
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ش ْمس والقمر لٌقُو َّلن َّ
واأل ْرض وس َّخر ال َّ
هللا ُ فؤنى ٌُوف ُكون ﴾ .1وفً هذه
السورة نفسها سإال آخر موجّ ه إلى المشركٌن ﴿ :ول ِئنْ سؤلت ُه ْم منْ ن َّزل ِمن
بع ِد موتِها لٌقُو َّلن َّ
هللا ُ قُل الح ْم ُد ِ َّ ِ
السم ِ
اء فؤ ْحٌى ِب ِه األ ْرض ِمنْ ْ
اء م ً
َّ
لِل بلْ
2
أ ْكث ُر ُه ْم َل ٌ ْعقِل ُون ﴾  .ونستنتج مما سبق بؤن المشركٌن من قرٌش كانوا
ٌإمنون بإله واحد خلق الكون وهو رب السماوات واألرض فهم بذلك
ٌوحدونه توحٌد ربوبٌة ،وبالمقابل نجدهم ٌشركونه فً العبودٌة وفً الذات
والصفات ،ومهما ٌكن األمر فإن انتشار األصنام كان مرتبطا فً هذا السٌاق
بالتحوّ ل الذي اقتضته تجارة مكة المرهونة بالمواسم الدٌنٌة .وعلى هذا
األساس فقد بلؽت عناٌتهم بجلب األصنام ونحتها مبلؽا كبٌرا شجّ عت علٌه
العصبٌة القبلٌة وروح الوثنٌة الجاهلٌة .3
وقبل االنتقال إلى سرد تفاصٌل الحٌاة الدٌنٌة ،بما تحتوٌه من طقوس
وشعابر وعبادات ،فإنّ طبٌعة الموضوع تقتضً منا الوقوؾ عند مختلؾ
التسمٌات المرتبطة بالحٌاة الدٌنٌة للجاهلٌٌن ،من أصنام وأوثان وأنصاب .فقد
ورد ذكر الوثن والصنم واألنصاب فً أماكن متعددة من سور القرآن الكرٌم،
حٌث وردت كلمة صنم خمس مرات  ،وكلمة وثن ثالث مرات  ،وكلمة
نصب ثالث مرات أٌضا ،أما كلمة تمثال فوردت مرتٌن ،4وقد ذكر ابن
الكلبً الفرق بٌن التمثال وال ّنصب معتبرا ما كان من الحجارة منصوبا أمام
الحرم وؼٌر الحرم ثم طاؾ الناس به فهو من األنصاب ،وأنّ ما كان له شكل
األصنام واألوثان فهو من التماثٌل « :واستهترت العرب فً عبادة األصنام :
فمنهم من اتخذ بٌتا ومنهم من اتخذ صنما ومن لم ٌقدر علٌه وال على بناء
بٌت نصب حجرا أمام الحرم وأمام ؼٌره ،مما استحسن  ،ثم طاؾ به كطوافه
بالبٌت .وسموها األنصاب .فإذا كانت تماثٌل دعوها األصنام واألوثان وسمو
ال ّدوار ».5
طوافهم
 -2أصنام العرب المشهورة:
لقد عرفت عبادة األصنام واألوثان انتشارا واسعا فً شبه الجزٌرة العربٌة
حتى كانت كل دار ال تخلوا من صنم ٌعبد من دون هللا ،وفً كالم أهل
 -1اآلٌة  15من سورة العنكبوت براوٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -2اآلٌة  12من سورة العنكبوت برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -3عمارة بو جمعة ،المقدس فً الشعر الجاهلً ،بحث مقدم لنٌل شهادة الماجٌستٌر  ،إشراؾ أحمد ٌوسؾ ،جامعة وهران،
وهران ،السنة الجامعٌة  0115-0111؛ ص.04-02:
 -4المرجع السابق ،ص.04:
 -5أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام  ،تصدٌر المحقق؛ ص.22:
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األخبار الكثٌر من األمثلة التً تفٌد بؤن الجاهلٌٌن كانوا ٌحتفظون فً بٌوتهم
بؤصنام ٌتقربون إلٌها فً كل ٌوم ،حٌث كان تمسكهم بعبادتها مرّ ده إلى
اعتقادهم بقدرة هذه اآللهة فً التؤثٌر على الظواهر الطبٌعٌة1لذا نجدهم
ٌتو َّسلون إلٌها بالقرابٌن .
وقد ذكر ابن الكلبً عددا من األصنام التً عبدت من دون هللا،نوردها
مختصرة ،محاولٌن ترتٌب أخبارها بحسب ما أوردناه من محاور ّ
تنظم عملها
– وهً محاور بٌّنا عملها فٌما تق ّدم –  ،حٌث نبدأ بتؤوٌل عبادة األصنام ،ثم
نتقل إلى ذكر أه ّم الطقوس والشعابر المصاحبة للعبادة ،ثم ننهً كالمنا عنها
بذكر تفاصٌل عملٌة هدمها ،وهو الترتٌب الذي اعتمده ابن الكلبً مع جمٌع
األصنام التً ذكرها فً كتاب األصنام ،وٌمكن تلخٌصها على النحو اآلتً:
ّ
المعظمة عند الجاهلٌٌن ،وقد ورد ذكرها
 الالت:وهً من األصنام
فً القرآن الكرٌم فً قوله تعالى  ﴿ :أفرأ ٌْ ُت ْم الالت وال ُعزى ومناة
الثالِثة األ ْخرى ﴾ ،..2وكانت الالت صخرة مربعة وكان سندتها
ِّ
تعظمها ،وبها كانت
من ثقٌؾ ،وكانت قرٌش وجمٌع العرب
العرب تسمً "زٌد ّ
الالت " ،و"تٌم ال ّالت"  ،فلم تزل كذلك حتى
أسلمت ثقٌؾ ،فبعث الرسول صلى هللا علٌه وسلم المؽٌرة بن
شعبة فهدمها وحرقها بالنار ، 3وقد جاء فٌها من الشعر قول ش ّداد
بن عارض الجشمًِّ حٌن هدمت الالت وحرِّ قتٌ ،نهى ثقٌفا عن
العودة إلٌها والؽضب لها:
ال تنصر[وا] الالَّت إنَّ هللا مهلكهـــــــا
وكٌؾ نصركم مـــــن لٌس ٌنتصر؟
ولم تقاتل
إنَّ التً حَرِّ قت بال َّنار فاشتعــــــــــلــت
لدى أحجارها هــــــدر
ٌظعن،
إنَّ َالرسول متى ٌنزل بساحتـــــــــــكم
4
ولٌس بها من أهلها بشر
 ال ُع َّزى :وكانت أعظم األصنام عند قرٌش ،وكانت بواد من نخلة
الشآمٌةٌ ،قال لها حراض ،وكانت العرب وقرٌش تسمً بها "
 -1أنظر ،حسٌن الحاج حسن ،األسطورة عند العرب فً الجاهلٌة  ،المإسسة الجامعٌة للنشر والتوزٌع ،بٌروت ؛ ط5؛
5199؛ ص 545:وما بعدها.
 -2اآلٌة  01-51من سورة النجم  ،براوٌة ورش عن اإلمام نافع .
-3أنظر :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص.51:
 -4المصدر السابق؛ ص.51:
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عبد الع َّزى " ،حٌث كانوا ٌزورونها وٌتقربون إلٌها بالذبح ،كما
كانت قرٌش تخصها دون ؼٌرها من األصنام بالزٌارة والهدٌّة،
والعزى صنم أنثى وهو أحدث عهدا من الالت ،حٌث كانت
قرٌش تطوؾ بالكعبة وتقول :
ومناة الثالثة األخـرى
والالت والع َّزى
فـــــإ َّنهنَّ الؽرانٌق العلى
1
وإنَّ شفـــــاعتهن لـترتجى
ّ
َّ
(عز
والعزى بؤ ّنهن بنات هللا
وكانت قرٌش تقول عن الالت
وج َّل عن ذلك) ،وأنهنّ ٌشفعن إلٌه ،فلمّا بعث هللا نبٌّه محمدا علٌه
أزكى الصالّة وأفضل التسلٌم ،أنزل علٌه قوله تعالى﴿: :
أفرأ ٌْ ُت ْم الالت وال ُعزى ومناة الثالِثة األ ْخرى أل ُك ُم َّ
الذك ُر ول ُه األ ُ ْنثى
تِ ْلك إِ ًذا ق ِْسمة ضِ ٌزى إِنْ هً إَلَّ أ ْسماء س َّم ٌْ ُت ُموها أ ْن ُتم وآباإُ ُك ْم
ما أ ْنزل ّ
س ْلطان ﴾.2
هللا ُ ِبها مِنْ ُ
وقد ذكر ابن الكلبً أنها (الع َّزى) لم تزل تحظى بتعظٌم
قرٌش حتى بعث هللا نب ٌّه محمد صلى هللا علٌه وسلم فعابها
وؼٌرها من األصنام  ،ونهاهم عن عبادتها ونزل القرآن فٌها،
فلما كان عام الفتح ،دعا النبً علٌه الصالة والسالم خالد بن
الولٌد ،وأمره بقطعها  ،فانطلق فؤخذ دبٌّة وكان سادنها فقتله.3
فقال أبو خراش الهذلً فً دب ٌَّة ٌرثٌه:
ما لدب ٌَّة منذ الٌـــــــــــــــوم لم أره
وسط الشروب ولم ٌَلمم و لم ٌطؾ
لو كان حٌا ،لؽاداهم بمترعة
4
من الرَّ واوٌق من شٌزى بنً الهطؾ
ثم إن خالدا بن الولٌد قد ضربها(الع َّزى) بؤمر من الرسول علٌه
الصالة والسالم ففلق رأسها ،ث َّم أتى النبً صلى هللا علٌه وسلم
فؤخبره فقال  :تلك الع َّزى  ،وال ع َّزى بعدها للعرب  ،أما إنها لن
تعبد بعد الٌوم .فقال خالد :
 -1السابق ؛ ص.01 :
 -2اآلٌة  ،02-51من سورة ال ّنجم ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -3أنظر :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص.04:
 -4المصدر السابق ،ص.04:
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إنً رأٌت هللا قد





ٌا عزى كفرانك ال سبحانك!
1
أهانك!
ّ
المعظمة عند قرٌش ،وقد ذكر بن هشام
ُهبل ُ :كان من األصنام
أن عمرو بن لحً الجرهمً ،هو من استقدم هبل إلى مكة وأمر
ال ّناس بعبادته ،وكانت قرٌش قد اتخذته على ببر فً جوؾ
الكعبة ،ق ّدامه سبعة أقدحٌ ،ضربون بالقداح عنده  ،2وقد قال
ابن الكلبً فً وصفه ما ٌلً  «:وكانت لقرٌش أصنام فً جوؾ
الكعبة وحولها ،وكان أعظمها عندهم هبل ،وكان فٌما بلؽنً من
عقٌق أحمر على صورة اإلنسان ،مكسور الٌد الٌمنى .أدركته
كذلك ،فجعلوا له ٌدا من ذهب .وكان أول من نصبه خزٌمة بن
مدركة بن الٌؤس بن مضر  ،وكان ٌقال له هبل خزٌمة » .3وهو
الذي قال فً شؤنه أبو سفٌان بن حرب حٌن هزم المسلمٌن فً
معركة أحد  :أعل هبل ،فقال رسول هللا صلى علٌه وسلم  :هللا
أعلى وأجّ ل .4.وٌذهب بعض الدارسٌن إلى اعتبار هبل اإلله
بعل عند الكنعانٌٌن  ، 5ومن أجل ذلك فقد وضعه العرب إلى
صنم
الببر إشارة إلى ألوهٌة الخصب والنماء ،ؼٌر أن صورة ال ّ
التً أوردتها رواٌة بن الكلبً تستبعد هذا الطابع األسطوري
لتشٌر إلى اعتباره واسطة للتقرب من هللا على نحو ما كان
االعتقاد فً األصنام العربٌة.
إِساف ون ِائلة :وهما صنمان منحوتان من الحجارة ،وٌذكر
الرواة أ ّنهما لرجل وامرأة من جرهم فسقا فً الحرم فمسخا
حجرٌن ،ووضعا عند الكعبة لٌ ّتعض ال ّناس بهما ،فلما طال زمن
مكثهما وعبدت األصنام عبدا معها ،وكان أحدهما مالصقا للكعبة
واآلخر فً موضع زمزم ،ث ّم قامت قرٌش بنقل الذي كان
مالصقا للكعبة إلى اآلخر .فكانوا ٌنحرون وٌذبحون عندهما .6
وٌذكر ابن هشام فً السٌرة النبوٌة رواٌة عن عمرة بنت عبد
الرحمن بن أسعد بن زرارة أنها قالت  « :سمعت عابشة رضً

 -1السابق ،ص.01 :
-2انظر :المصدر السابق نفسه؛ ص.09:
 -3نفسه؛ ص.09:
 -4نفسه؛ ص.09:
 -5أنظر  :محمد عبد المجٌد خان  ،األساطٌر العربٌة قبل اإلسالم؛ ص.501:
 -6أنظر :أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص.01:
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هللا عنها تقول  :مازلنا نسمع أنّ إسافا ونابلة كان رجال وامرأة
من جرهم أحدثا فً الكعبة فمسخهما هللا تعالى حجرٌن »،1
وبهما ٌحلؾ أبو طالب ،حٌن تحالفت قرٌشا على بنً هاشم ض ّد
النبًّ صلى هللا علٌه وسلّم وأتباعه:
وأمسكت
أحضرت عند البٌت رهطً ومعشري
من أثوابه بالوصـــــابل،
ركـــــــــــــابهم
األشعرون
ٌنٌخ
وحٌث
2
بمفضى السٌو ،من إسافل ونابل
ولما كان فتح م ّكة دخل الرسول صلى هللا علٌه وسلم الكعبة
واألصنام منصوبة حولها ،فجعل ٌطعنها فً عٌونها ووجوهها
وهو ٌقول  ﴿ :جاء َّ
الح ُق وزهقالباطِ ل ُ



إِنَّ الباطِ ل كان ز ُهو ًقا ﴾ .3ثم أمر بها فؤخرجت من المسجد
وأحرقت .4
ومما قٌل من الشعر فً إساؾ ،ما ذكره ابن الكلبً من
[ األسدي ]ٌ ،قول فٌه:
شعر بشر بن أبً حازم
ّ
منه
ٌدنون
ما
الطٌر
علٌه
5
مقامات العوارك من إساؾ
مناف:وبه كانت تسمً قرٌش "عبد مناؾ" ،ولم تكن الح ٌَّض
من ال ِّنساء تدنوا من أصنامهم وال تمسَّح بها إنما كانت تقؾ ناحٌة
منها .6وفٌه ٌقول بلعاء بن قٌس بن عبد هللا بن ٌعمر:
وصحبته تلوذ به
[تركت ابن الحرٌز على ذمام
العوافــً
صواٌح
ولم ٌصرؾ صدور الخٌل إال
من أٌاتٌم ضعاؾ]

 -1ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة؛ ج5؛ ص.11:
 -2أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص.01:
 -3اآلٌة  21من سورة  ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
 -4أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص.25:
 -5المصدر السابق؛ ص.01 :
 -6السابق؛ ص.20:
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وقرن قد تركت ِّ
الطٌَر منــه
1
العوارك من مناؾ
وقد ذكر ابن الكلبً أنه ٌجهل مكانه والشخص الذي نصبه ،حٌث
قال «:وكان لهم أٌضا مناؾ ،فبه كانت قرٌش تسمً عبد مناؾ،
نصبه ».2وكان عبدة األصنام
وال أدري أٌن كان ،وال من
من قرٌش ٌتمسّحون به إذا أراد أحدهم السّفر ،وإذا قدم من سفره،
كان آخر ما أوّ ل ما ٌصنع لدى دخوله منزله ،أن ٌتمسّح به.3
 ذو الخلصة  :وكان مروة بٌضاء منقوشة علٌها كهٌبة التاج،
منصوبا بٌن م ّكة والٌمن  ،وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن
أعصر ،على مسٌرة سبع لٌال من مكة ،وكانت خثعم وبجٌلة
ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن تع ِّظمها وتهدي لها،
حٌث ٌذكر ابن الكلبً شعرا لرجل قتل أبوه ،فؤتى ذا الخلصة
طلبا للثؤر ،فاستقسم عنده باألزالم فخرج ال َّسهم ٌنهاه عن ذلك،4
فقال مخاطبا لها:
مثلً وكان شٌخك
لوكنت ٌا ذا الخلص الموثورا
المقبورا
5
لم تنه عن قتــــل العــــــــــــــداة زورا .
ولما فتح الرسول صلى هللا علٌه وسلم مكة ودخل الناس فً دٌن
هللا أفواجا ،قدم علٌه جرٌر بن عبد هللا مسلما ،فؤمره الرسول
صلى هللا علٌه وسلم بهدمها ففعل وأضرم فٌها النار فاحترق بعد
أن قتل من سدنته  211رجل أرادوا الدفاع عنه. 6
 س ْعد :وهو صنم بساحل ج َّدة وكان صخرة طوٌلة .وكان لمالك
وملكان ابنً كنانة ،وذكر ابن الكلبً أنّ رجال منهم أقبل بإبله
ٌت ّبرك به ،فلما أدناها منه نفرت منه وذهبت فً كل وجه ،فتناول
حجرا فرماه به وقال :ال بارك هللا فٌك إله ! أنفرت علًَّ َإبلً !
فانصرؾ عنه وهو ٌقول :
كمعتنز

 -1نفسه؛ ص.20:
 -2نفسه؛ ص.20:
 -3نفسه؛ .22
 -4نفسه؛ ص.21:
 -5نفسه؛ ص.21:
 -6نفسه؛ ص.21 :
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أتٌنا إلى سعد لٌجمع شملنا
فش َّتتنا سعد ،فال نحن من ســـــــــعد
من
وهل سعد َّإال صخرة بتنوفة
األرض ال ٌدعى لؽً وال رشـــد.1
 ذو الك ّفٌن :وكانت دوس و بنً منهب بن دوس ت ّ
عظمه  ،فلما
أسلموا بعث النبً صلى هللا علٌه وسلّم إلٌه الطفٌل بن عمرو
فحرّ قه وهو ٌقول :
ٌا ذا الكفٌن لست من عبادك !
مٌالدنا أكبر من مٌالدك !
2
إنً حشوت ال َّنار فً فإادك
 ذو ال َّ
شرى :وكان لبنً الحارث بن ٌشكر بن مب ِّشر من األسد،
وفٌه ٌقول أحد الشعراء:
وش َّج العدى م َّنا
وإذن لحللنا حول ما دون ذي ال َّشرى
3
خمٌس عرمرم
 األ ُقْْ ٌْصرُْ :وكانت تعظمه قبابل قضاعة ولخم وجذام وعاملة
وؼطفان ،وكان فً ناحٌة

4
مشارؾ الشام  ،وله ٌقول زهٌر بن أبً سلمى:
وما سحقت فٌه المقادٌم
حلفت بؤنصاب األقٌصر جاهدا
5
والقمل
ُ ن ْهم :وكان لقبٌلة مزٌنة ،وبه سمو  :عبد نهم .وكان سادنه
خزاعًَّ بن عبد نهم ،فلما سمع بالنبً صلى هللا علٌه وسلّم ثار
إلى الصنم فكسره ،ث ّم أنشؤ ٌقول :
ذهبت إلى نهم ألذبـــــــــــــــح عنده عتٌرة نسك ،كالذي
كنت أفعل
أهذا إله أٌكم
فقلت لنفسً حٌن راجعت عقلها
لٌس ٌعقــــــــــــــــل
 -1المصدر السابق نفسه؛ ص.21:
 -2السابق؛ ص.21:
 -3نفسه؛ ص.29:
 -4نفسه؛ ص.29 :
 -5نفسه؛ ص.29:
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إلـــه

أبًَت فدٌنً الٌــــــــــــوم دٌن مح َّمد
1
الماجد المتف ِّ
ضل
ثم لحق بالنبً صلى هللا علٌه وسلم فؤسلم وضمن له إسالم بقٌة
قومه من قبٌلة مزٌنة.
ّ
تعظمه وتتقرّ ب بالذبابح ،من
عائمُْ ْ:وكانت قبٌلة أزد السرَّ اة

ِ
الشعر الذي قٌل فٌه ما ذكره ابن الكلبً من شعر زٌد الخٌر،
وهو زٌد الخٌل الطابً:
ولم تدر ما سٌماهم،
تخبَّ َر من القٌت أن قد هزمتهم
2
ال ،وعابم!
سع ٌْ ُر:وكانت عنزة تعظمه ،وتشركه فً العبادة وال ّنسك ،وذكر
ُ 
ابن الكلبً أنّ جعفر بن أبً خالس الكلبً خرج ٌوما على ناقته
فمرّ به ،وقد عترت عنزة عنده ،فنفرت ناقته منه ،فؤنشد ٌقول:
حول السعٌر
نفرت قلوصً من عتابر صرِّ عت
تزوره ابنا ٌقدم
ما إن ٌحٌر
وجموع ٌذكر مهطعٌن جنــــــــابه
3
إلٌهم بتكلــــــــم ـ
س:وكانت قبٌلة خوالن بؤرض خوالن تعظمه ،فٌقسمون
ُ ع ْمٌانِ ُ
له من أنعامهم وحروثهم أقساما بٌنه وبٌن هللا عز وجل بزعمهم،
حق هللا من ّ
فما دخل فً ّ
حق عمٌانس ،ردوه علٌه ،وما دخل فً
ّ
صنم من حق هللا تركوه له .4وفٌهم نزل قول هللا تعالى ﴿ :
حق ال ّ
لِل مما ذرأ من الح ْر ِ
لِل
ث واأل ْنعام نصٌبا فقال ُوا هذا ِ
وجعل ُوا َّ ِ
شركائِنا فما كان لِ ُ
ِبز ْع ِم ِه ْم وهذا لِ ُ
هللا وما
شركائِ ِه ْم فال ٌصِ ل ُ إلى َّ ِ
لِل ف ُهو ٌصِ ل ُ إِلى ُ
شركائِ ِه ْم ساء ما ٌ ْح ُك ُمون ﴾.. .....5
كان ِ َّ ِ
 ود:وهو أحد األصنام الخمسة التً كان ٌعبدها قوم نوح علٌه
السالم وهً :ود وسواع وٌؽوث وٌعوق ونسر ،وكانوا قوما
صالحٌن ،ماتوا فً شهر واحد ،فجزع علٌهم أقاربهم ،فنحثوا
لهم أصناما على صورهم ،فكان رجال ك ّل قرن أش ّد تعظٌما لهم
-1نفسه؛ ص.41:
 -2نفسه ؛ ص.41:
 -3نفسه؛ ص.45 :
 -4نفسه؛ ص.42:
 -5اآلٌة  521من سورة األنعام ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
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ب
ممن سبقوهم ،وقد ذكرهم هللا تعالى فً قوله ﴿ :قال ُنوح ر ِّ
سارا ومك ُروا
إِ َّن ُهم عص ْونًِ وا َّتب ُعوا منْ ل ْم ٌ ِزدْ هُ ول ُدهُ وول ُدهُ إَلَّ خ ً
واعا وَل
س ً
ارا وقالُوا َل تذ ُرن آلهت ُك ْم وَل تذ ُرنَّ ُو ًدّ ا وَل ُ
م ْك ًرا ُك َّب ً
ٌِرا وَل ت ِز ِد الظالِمٌِن إَلَّ
ٌ ُغوث وٌ ُعوق ون ْس ًرا وقدْ أضلُوا كث ً
ضالَلً ﴾ ،1وٌذكر ابن كثٌر فً تفسٌر هذه اآلٌة أن عبادتهم لتلك
األصنام ،إ ّنما كان من صنع إبلٌس وتصوٌره ،و أنّ أول ما عبد
منها هو :ود  .2وقد جاء فً وصؾ ابن الكلبً له أ ّنه كان تمثال
رجل كؤعظم ما ٌكون من الرّ جال ،قد دبر علٌه حلّتان ،م َّتزر
بحلَّة ،مرتد بؤخرى .علٌه سٌؾ قد تقلّده [و] قد تن َّكب قوسا ،وبٌن
ٌدٌه حربة فٌها لواء ،وجعبة فٌها نبل .3
وذكر ابن الكلبً أنّ عوفا بن عذرة بن زٌد الالت بن رفٌدة بن
ثور بن كلب بن وبربن تؽلب بن حلوان بن عمران بن إلحاؾ بن
قضاعة هو أول من أدخل و ّدا وعبدها من العرب ،حٌث سمّى ابنه عبد
ود ،ث ّم سمّت العرب به بعد .ث ّم إ ّنه قد جعل ابنه عامرا سادنا له .فلم
تزل بنوه ٌسدنونه حتى جاء ّ
هللا باإلسالم.4
وعن قصة هدمه ٌحدثنا ابن هشام الكلبً ،فٌقول « :وكان رسول
هللا ( صلّى هللا علٌه وسلّم ) بعث خالدا بن الولٌد من ؼزوة تبوك
لهدمه .فحالت بٌنه وبٌن هدمه بنو عبد و ّد وبنو عامر األجدار .فقاتلهم
[حتى] قتلهم .فهدمه وكسره [ .وكان فٌمن قتل ٌومبذ رجل] من بنً
عبد و ّدٌ ،قال له قطن بن شرٌح .فؤقبلت أمّه [ فرأته مقتوال ،فؤشارت ]
تقول:
وال ٌبقى على الدهر النعٌم!
أال تلك المو َّدة ال تـــــــدوم
لـــه أم بشاهقــــــــة رءوم!
وال ٌبقى على الحدثان ؼفر
ثم قالت:
ٌا لٌت أمَّك لم تولد ولم تلد
ٌا جامعا ،جامع األحشاء والكبد!
».5

 -1اآلٌة  ،04-05من سورة نوح  ،برواٌة ورش عن اإلمام نافع.
ٌ -2نظر :ابن كثٌر ،تفسٌر القرآن العظٌم؛ ج5؛ ص.15:
 -3أبو المنذر هشام بن محمد بن السابب الكلبً ،كتاب األصنام ؛ ص.11:
 -4المصدر السابق؛ ص.11 :
 -5السابق؛ ص.11-11 :
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فلم ٌزل ٌعبد من دون هللا حتى بعث هللا نبٌه محمدا صلى هللا
علٌه وسلّم ،فؤمر بهدمه.
سواع :وهو أٌضا من األصنام المذكورة فً القرآن الكرٌم .وقد
ُ
عبد فً زمن نوح علٌه السالم وكان فً أرض ٌقال لها رهاط،
وانتشرت عبادته بٌن مضر بن نزار بعد أن دفع عمرو بن لحً
سواعا إلى رجل من هذٌلٌ ،قال له الحارث بن تمٌم بن سعد بن
هذٌل بن مدركة بن الٌؤس بن مضر ،وٌعبده من ٌلٌه من مضر،1
وذكر ابن الكلبً شعرا لرجل من العرب قال فً سواع:
ترا ُه ْم ح ْول ق ٌْلِ ِهم ُع ُكو ًفا
كما عكف ْت هُذ ٌْل ُ
واع
على ُ
س ِ
عتائ ُِر من
تظل ُّ جناب ُه ص ْرعى لد ٌْ ِه
راع .2
ِ
ذخــــــــــــاثر كل ِّ ِ
فلم ٌزل ٌعبد من دون هللا حتى بعث هللا نبٌه محمدا صلى هللا
علٌه وسلّم ،فؤمر بهدمه.
ٌ ُغوث :وكانت مدحج وأهل جرش قد أجابت عمرو بن لحًّ ،
فدفع ٌؽوت إلى رجل منهم ٌقال له أنعم بن عمرو المراديَّ .
وكان بمنطقة بالٌمن ٌقال لها مدحج،كانت تعبده ومن واالها،
وذكر بن الكلبً شعرا قٌل فٌه ،دون اإلشارة إلى ناظمه:
فناجزناهم قبـــــــــل

وسار بنا ٌؽوث إلى مراد
الصَّباح. 3
فلم ٌزل ٌعبد من دون هللا حتى بعث هللا نبٌه محمدا صلى هللا
علٌه وسلّم ،فؤمر بهدمه.
ُ ٌ عوق :وكانت قد عبدته خٌوان ومن واالها من أرض الٌمن،
وهذا بعد أن دفعه عمرو بن لحً إلى رجل منهم ٌدعى مالك بن
مرثد بن جشم بن حاشد ابن خٌران بن نوؾ بن همدان ،فكان
بقرٌة تلً م ّكة باتجاه صنعاء ٌقال لها خٌوان .وٌشٌر بن الكلبً
إلى أنّ كونه لم ٌسمع عبدته من همدان أوؼٌرها من العرب قد
سمّوا به أحدا من أبنابهم .وأ ّنه لم ٌسمع أٌضا لهمدان وال لؽٌرها
 -1نفسه؛ ص.11:
 -2نفسه؛ ص.19:
 -3نفسه؛ ص.51 :
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فٌه شعرا .1ولم ٌزل ٌعبد من دون هللا حتى بعث هللا نبٌه محمدا
صلى هللا علٌه وسلّم ،فؤمر بهدمه.
س ًرا :وٌحدثنا بن الكلبً عنه فٌقول «:واتخذت حمٌر نسرا.
ن ْ
فعبدوه بؤرض ٌقال لها بلخع .ولم أسمع حمٌر سمّت به أحدا ،ولم
أسمع له ذكرا فً أشعارها وال أشعار [أحد من] العرب .وأظن
ذلك النتقال حمٌر أٌّام تبَّع عن عبادة األصنام إلى الٌهودٌة ».2
وقد عبدته حمٌر بعد أن دفعه عمرو بن لحً إلى رجل منهم ٌقال
له معد ٌكرب ،فلم ٌزالوا ٌعبدونه حتى هوّ دهم ذو نواس.3ولم
ٌزل ٌعبد من دون هللا حتى بعث هللا نبٌه محمدا صلى هللا علٌه
وسلّم ،فؤمر بهدمه.
س :عن أوصافه ومكان وجوده ،ومختلؾ طقوس عبادته،
الف ْل ُ
ٌحدثنا بن هشام الكلبً ،فٌقول « :وكان لطًء صنم ٌقال الفلس.
وكان أنفا أحمر فً وسط جبلهم الذي ٌقال له أجؤ ،أسود كؤ ّنه
تمثال إنسان  .وكانوا ٌعبدونه وٌهدون إلٌه وٌذبحون عنده
عتابرهم وال ٌؤتٌه خابؾ إال أمن عنده ،وال ٌطرد أحد طرٌدة
فٌلجؤ بها إلٌه إال تركت له ولم تخفر حوٌته .وكان سدنته بنو
بوالن .وبوالن هو الذي بدأ بعبادته ».4
ثم ٌشٌر بن الكلبً إلى قصّة هدمه ،فٌذكر أ ّنه لم ٌزل ٌعبد
حتى ظهرت دعوة النبًّ صلى هللا علٌه وسلّم ،فبعث إلٌه
عل ٌّا بن طالب فهدمه ،وأخذ سٌفٌن كانا قد قلدهما إٌّاه ملك
ؼسَّان الحارث بن أبً شمر الؽسانً ،وٌقال لهما مخذم
وررسوب ،فقدم بهما علً بن أبً طالب إلى النبً صلى
هللا علٌه وسلّم ،فتقلّد أحدهما ث ّم دفعه إلى علًّ بن أبً
طالب ،فهو سٌفه الذي صار ٌتقلّده.5

 -3بٌوتات العرب وكعباتهم:

ّ
ٌعظمونها وٌتقرّ بون عندها
كما كانت للعرب كعبات وبٌوتات متعددة
بالذبابح  -وقد سبقت اإلشارة إلٌها خالل هذا الفصل  ،-حٌث ٌكشؾ ابن
الكلبً فً معظم أخباره المتعلقة بها عن سمات مختلفة للكعبة الموصوفة ،
 -1انظر :المصدر السابق نفسه؛ ص.51 :
 -2السابق؛ ص.55 :
 -3نفسه؛ ص.19 :
 -4نفسه؛ ص.11:
 -5نفسه؛ ص.10-15 :
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كالموقع وال ّشكل والتسمٌة ،فضال عن القبٌلة التً أنشؤتها واختصّت
بتعظٌمها.وقد ذكر بن الكلبً من بٌنها اآلتً:
 القلٌِس :وهً كنٌسة بناها أبرهة األشرم بصنعاء ،بالرخام
والخشب ّ
المذهب ولم ٌبن أحد مثلها قط ،ودعا ال ّناس إلى الحّ ج
إلٌها ،أمال فً أن ٌصرؾ العرب عن بٌتهم الحرام (الكعبة
المشرّ فة) التً ٌحجّ ون إلٌها ،فلمّا بلػ ذلك بعض نسؤة الشهور ،
فبعث رجلٌن من قومه وأمرهما بالتؽوّ ط فٌه ففعال .ولمّا بلػ
الخبر امرإ القٌس ،ؼضب وخرج بالفٌل ورجاله من الحبشة،
لٌنتقم من أهل الكعبة ،1.فكان من أمره أن أرسل هللا ّ
عز وج ّل
علٌهم طٌرا أبابٌل ترمٌهم بحجارة من سجٌل فجعلهم كعصؾ
مؤكول.
 كعبة ن ْجران:وكان لبنً الحارث بن كعب بنجران كعبة
ّ
ٌعظمونها .وقد ذكرها األعشى فً شعره ،وزعموا أ ّنها لم تكن
2
كعبة عبادة ،وإ ّنما كانت ؼرفة ألولبك القوم الذٌن ذكرهم.
 كعب ُة إِ ٌَّاد :وكان إلٌاد كعبة أخرى بسنداد بؤرض بٌن الكوفة
والبصرة ،فً َّ
الظهر ،وهً التً ذكرها األسود بن ٌعفر .وذكر
بن الكلبً بؤ ّنها لم تكن بٌت عبادة ،وإ ّنما كانت منزال شرٌفا
فذكره.3
ّ
تعظمه وتتقرّ ب إلٌه
ِ رئام:وهو بٌت بصنعاء ،كانت حمٌر
بالذبابح ،وكانوا فٌما ٌذكرون ٌكلّمون منه ،ث ّم هدم بعد أن تهوّ د
تبَّع وأهل الٌمن ،ولم ٌذكر بن الكلبً فً ربام
فً شًء من األشعار وال

شعرا ،حٌث نفى سماعه بذكره
األسماء.4
ونشٌر فً ختام هذا الفصل إلى أنّ الحٌاة الدٌنٌة للجاهلٌٌن ،قد كانت
على صلة قوٌة بما ٌحٌط بها من أقوام تسودها دٌانات ومعتقدات شتى ،األمر
الذي جعل الجاهلً ٌرتدي أثوبا شتى من الدٌانات ،شكلّت األصنام واألوثان
السمة البارزة لذلك العصر .وبظهور اإلسالم ،وانتشار الدعوة اإلسالمٌة ،بدأ
 -1نفسه؛ ص.41:
 -2نفسه؛ ص.41:
 -3نفسه؛ ص.41:
-4المصدر نفسه؛ ص.50 :
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التؤسٌس لمرحلة جدٌدة قوامها التوحٌد ٌؽذٌه القرآن الكرٌم والهدي النبوي
الشرٌؾ ،وهذا بعد أن تمّت إزالة تلك األصنام من قلوب الجاهلٌٌن
وعقولهم ،وما صاحبته من عملٌات هدم لها ،وهً جمٌعها مراحل تارٌخٌة،
كان البن هشام الكلبً فضل السبق فً تدوٌنها ،وإعطابها القدر الذي تحتاجه
من اإلخبار والتؤوٌل والتفسٌر ،مع الحرص على توثٌق جمٌع هذه األخبار
وإسنادها.

590
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بعد كل ما مرّ من القول وأنا أقف عند نهاٌة هذا البحث لتقٌٌم مساره
تلوح لً حوصلة لبعض النتائج التً توصلت إلٌها من خالل هذه الدراسة،
والمتصلة بالموضوع المطروح  ،حٌث ٌمكن تلخٌصها فً النقاط التالٌة:
أوال:ترتبط الدراسة األنثربولوجٌة بمصطلحات أساسٌة هً :اإلناسة،
والن ٌّاسة ،والناسوت ،وتمثل هذه المصطلحات الثالثة فروعا معرفٌة
لنفس الدراسة ،وهً مناهج مترابطة متكاملة متداخلة فٌما بٌنها وال
ٌمكن ألي منهج منها االستغناء عن اآلخر على اإلطالق .وبما أ ّننا قد
اعتمدنا المنهج األنثربولوجً فً دراستنا للرواٌة الشفوٌة ،باعتباره
علما ٌه ّتم بدراسة المجتمعات القدٌمة الالكتابٌة -والتً توصف
بالشفوٌة ،-من حٌث أصولها ومعتقداتها ومختلف عاداتها وتقالٌدها
وقٌّمها ،باإلضافة إلى خبراتها وممارساتها وتراثها الحضاري ،فقد
توصلنا من خالل دراستنا الوصفٌة (النٌاسٌة) للمجتمع الجاهلً إلى
نتٌجة غاٌة فً األهمٌةّ ،
تتمثل فً كون البٌئة ،وطبٌعة العقلٌة العربٌة
صلة فً العربً منذ
قد لعبتا دورا فً جعل قوة الحافظة صفة متأ ّ
القدٌم ،حٌث أنّ طبٌعة النفسٌة العربٌة المجبولة على حبّ التفاخر
والتفاضل باألحساب واألنساب،قد دفعت عرب الجاهلٌة إلى أن ٌحفظوا
أ ٌّامهم وحروبهم ووقائعهم وما قٌل فٌها من شعر وخطب ،وأ ّنه
وبمجًء اإلسالم قد ازداد عدد الح ّفاظ من الروّ اة ،فكانت رواٌة القرآن
الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌف ،إ ّنما تقومان على قوة الحافظة
أٌضً ا .وحتى فً وقتنا الحاضر فإ ّننا نجد من ال ّناس- ،وحتى من
األم ٌٌّن -من ٌحفظ القرآن الكرٌم واألحادٌث ال ّنبوٌة والخطب ،فما بالنا
بالشعر وحفظه أٌسر لوجود القافٌة والوزن .فال غرابة إذا وجدنا
العرب قد اعتمدوا الذاكرة وسٌلة لحفظ تراثهم وعقٌدتهم.
ثانيا:إنّ اتخاذ العرب الرواٌة الشفوٌة وسٌلة لنقل تراثهم قبل مجًء
اإلسالم ،ال ٌعنً إثبات صحّ ة جمٌع مروٌاتهم ،فالكثٌر من أخبار
العرب وشعرهم قبل اإلسالم ،قد وصلنا مشوهًا مضطربًا ،فٌه من
المبالغات والخرافات واألساطٌر الشًء الكثٌر ،وهً حقٌقة ال ٌختلف
حولها الدارسون .إالّ أ ّننا ومن خالل تطبٌقنا لوظٌفة األساطٌر كما
ٌراها رائد األنثربولوجٌا البنٌوٌة "كلود لٌفً ستروس" ،فإ ّننا نفسّر
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مشكلة تع ّدد رواٌات الخبر الواحد ،وما نجده من اختالف فً رواٌات
الشعر الجاهلً ،على أ ّنها نتٌجة منطقٌة للطابع األسطوري الذي لحق
بها بفعل الرواة ،حٌث تلجأ األسطورة إلى تجرٌب طرق منطقٌة
كثٌرة تظهر فً التكرّ ار الذي نجده فً بعض األساطٌر  ،كما أ ّنها
تظهر أٌضا فً تع ّدد الرواٌات ،وهً محاولة المتصاص التناقض
الذي ٌحٌاه أصحابها ،وإن كانت فً حقٌقة األمر رواٌة واحدة من
حٌث البنٌة سوا ًء تع ّددت رواٌاتها أم لم تتع ّدد ،وبالتالً فإنّ ك ّل رواٌة
تعكس جزءا من األسطورة (الخبر) ،وتؤدي فً األخٌر إلى
األسطورة األم.
ثالثا :وإضافة لما ذهب إلٌه كلود لٌفً ستروس من نتائج حول بنٌة
األساطٌر وعملها ،فقد توصّل ك ٌّل من مٌلمان باري وألبرت لورد بعد
تحقٌقات أجراها حول الشعر اإلغرٌقً ممثال فً"اإللٌاذة واألودٌسا"
إلى نتائج هامة تدعم آراء وطروحات "لٌفً ستروس" حول إشكالٌة
البحث عن الفرع واألصل فً الرواٌات .وتقوم نظرٌة النظم الشفوي
لدى "مٌلمان باري" و"ألبرت لورد"على تفسٌر جمٌع ما ٌلحق بالقصائد
الشعرٌة لألمم الالكتابٌة -فً الشعر اإلغرٌقً أو فً الشعر
الجاهلً -من تشوّ هات ،إلى كون قصائد النظم الشفوي ،قصائد مرنة،
تكتسب مرونتها انطالقا من طبٌعتها الشفوٌة ،وٌمكنها أن تتعرّ ض
لإلضافة مع ك ّل أداء ،كما ٌمكن للشاعر أن ٌعٌد تشكٌلها بكاملها من
جدٌد ،وبالتالً ٌستحٌل علٌنا البحث عن ّنص أصلً وآخر فرعً.
فالشاعر الجاهلً –بنا ًء على هذه النظرٌة -هو شاعر شفوي ٌنتج
أشعاره ارتجاال ومن غٌر مساعدة الذاكرة ،وبالتالً فهو ٌعتمد على
مخزونه من القوالب الصٌاغٌة التً تتواتر فً ك ّل نوع من أنواع
الشعر ،وٌمكن لمن مارس هذا ال ّنوع من الرواٌة الشفوٌة ،أن تزداد
قدرته على رواٌة المزٌد،كلّما تعوّ د على هذا النوع من الشعر .فالذي
ٌحفظ عددا كبٌرا من األشعار ٌكون لدٌة رصٌد كبٌر من الصٌغ
المرتبطة بثٌمات معٌنة تساعده على حفظ المزٌد بسرعة وكفاءة أكبر،
وتزداد خبرته بمرور الزمن وعلى هذا األساس فإنّ نظرٌة النظم
الشفوي ،تع ّد هً األخرى قراءة نقدٌة حدٌثة ،قد ساهمت هً فً
ك الذي أثٌر حول الشعر الجاهلً ،حٌث استطاعت
إزالة الكثٌر من الش ّ
أن تفسّر التشابه الموجود فً القصائد الجاهلٌة ،وتر ّده إلى طبٌعة
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النظم الشفوي القائم على استخدام قوالب ص ٌّاغٌة ٌشترك فٌها العدٌد
من الشعراء.
رابعا:شكلّت الرواٌة الشفوٌة وسٌلة أساسٌة للمعرفة واالتصال لدى
األمم القدٌمة ،إذ عن طرٌقها حفظ الكثٌر من التراث والمخزون
المعرفً واألخبار عن األمم الماضٌة وأٌامها ،ونظرا لهذه األهمٌة فإنّ
المصادر الشفوٌة تع ُّد ذاكرة الماضً التً تتناقلها األمم جٌال بعد
جٌل.وقد عُرفت الرواٌة الشفوٌة عند العرب مند العصر الجاهلً،
وٌعتبر ك ّل ما وصلنا عن العرب قبل اإلسالم ،مر ّده إلى الرواٌة
الشفوٌة التً ٌرجع إلٌها الفضل فً نقل الكثٌر من األخبار ،و
األحداث ،ونظم الحٌاة لدى األمم الشفوٌة .ولقد كان لظهور الجرح
والتعدٌل فً علم مصطلح الحدٌث خالل عصر التدوٌن ،وما صاحبه
من عناٌة العلماء بإسناد األحادٌث النبوٌة وتخرٌجها ،أثره البالغ فً
انتقال اإلسناد من رواٌة الحدٌث إلى رواٌة اللغة .وقد جاء حرص
العلماء على اإلسناد فً األدب بهدف توثٌق الرواٌات وإثبات صحتها،
فاشترطوا فً ناقل اللغة العدالة والصدق واألمانة ،ورفضوا المجهول
من الرواٌات ،األمر الذي ٌبٌن مدى عناٌة العلماء بتوثٌق الرواٌات
والحرص على صحّ ة ال ّنصوص وسالمتها ،وهً جمٌعها خطوات من
شأنها أن تبعد ك ّل ما ٌلحق بمختلف المروٌات من تشوٌه أوضع
وانتحال.
خامسا:إنّ ما أورده النقاد القدماء كابن سالم وغٌره ،من إشارات
خٌر فٌه ،إ ّنما جاء
إلى وجود شعر كثٌر مصنو ٌع مفتع ٌل موضو ٌع ال َ
بدافع الغٌرة علٌه ،والحرص على التنبٌه إلى عدم كفاٌة منهج الرواة
العلمً ومعلوماتهم ،وهو ما عمل ابن سالم على توضٌحه ،والتحذٌر
منه فً مقدمة كتابه "طبقات الشعراء" ،حٌث وضع بٌن ٌدي الناقد
البصٌر األدوات التً ٌستطٌع بها أن ٌخلّص من ذلك الشعر الدخٌل
ّ
وتتمثل هذه األدوات فً الذوق والخبرة ،والمعرفة بخصائص
الصحٌح،
الشعر ،باإلضافة إلى التجربة والممارسة والدربة.على أنّ أغلب الشعر
المنحول قد كان فً األخبار التارٌخٌة ،حٌث تفرغت مجموعة من
الرواة لرواٌة األخبار ،وكتبوا فً تارٌخ العرب وأخبارهم وأسمارهم
ومناقبهم وأٌامهم فً الجاهلٌة ،إال أنّ عددا كبٌرا منهم قد كانوا ٌتعمدون
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الكذب مبالغة فً اإلغراق ،ورغبة فً اإلجتالب والحشد والحشو،
وهو ضرب من الخرافات أو المٌثولوجٌا القائمة على الحشو
األسطوري لألحداث التارٌخٌة التً ٌصنعونها.
سادساٌُ :ع ّد كتاب األصنام ذخٌرة من ذخائر األدب العربً ،باعتباره
أول كتاب ألِّـف فً موضوع األصنام فً اإلسالم ،وصل إلٌنا بال ّسند
الم ّتصل عن ابن الكلبً نفسه على ٌد سلسلة من جهابذة العلماء ،حٌث
ٌمثل أنموذجا رفٌعا ال ّتصال الرواٌة الشفوٌة وتواترها عبر العصور،
فهو بذلك أول كتاب أُلّف فً الموضوع ،جمع فٌه ابن الكلبً ما بقً
من أشعار الجاهلٌة فً األصنام وما قٌل فٌها ،كما قٌَّد فٌه الكثٌر من
الشوارد و األوابد واألحداث التارٌخٌة المهمة ،وهذا طبعا بعدما زالت
أسباب الخوف من الرجوع إلى ال ّشرك،وترسّخت قدم اإلسالم .وٌمتاز
الكتاب عن غٌره من المؤلفات بعامل ال ّسبق للموضوع ،والجرأة فً
التناول ،وٌؤدي مهمتٌن أساسٌتٌن :مهمّة المساهمة فً إعادة بعث
الحٌاة ألحداث تارٌخٌة ،من خالل إعادة بناء األخبار المتعلقة
بالجانب العقائدي للحٌاة الجاهلٌة بكل ما تضمنته من قصص أسطورٌة
تم ّتد إلى زمن سحٌق ،ومن ث ّم العمل على الحفاظ علٌها من االندثار
والتب ّدد ،ومه ّمة المساهمة فً تأمٌن ورعاٌة نسٌج من المعتقدات
الخاصة بحٌاة الجاهلٌٌن ،والتً كان الحدٌث عنها قبل تألٌف هذا
الكتاب أمرً ا محظورً  ،ال ٌتجرأ علٌه أحد ،فما بالك بالتألٌف حوله.
سابعاٌ:حرص ابن الكلبً أش ّدّّ الحرص على توثٌق ما ٌورده من
أخبار ،عن طرٌق اإلسناد عبر مجموعة من الرواةٌ ،ؤمّن من خاللهم
أخباره ،وٌقدم لها من المصداقٌة ما تحتاجه ،حٌث ٌُع ُّد اإلسناد وجها
مؤثرا من وجوه توثٌق الخبر .ومن خالل تأوٌله عبادة األصنام ،ال
ٌقف عند معطٌات معٌنة ،وإنما ٌغوص فً تخوم التجربة اإلنسانٌة وما
تحوٌه بٌن جنابتها من معتقدات وطقوس وتقالٌد وأعراف وأساطٌر،
ً
بعدا إناسًٌا ،ومن هنا ٌتبٌّن الجانب
األمر الذي ٌجعل الكتاب ٌأخذ
األسطوري الذي ٌتداخل مع الجانب القصصً الحكائً فً عملٌة
التأرٌخ للتحوّ ل العبادي على عادة المروٌات الشفوٌة ،حٌث ٌلجأ السارد
إلى أن ٌدخل فً سرد الخبر عناصر تتعلّق بمصدره ،كما ٌلجأ إلى
التعلٌق علٌه ،أو توجٌهه الوجهة التً تتماشى مع وجهة أخباره التً
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ٌقوم بالتارٌخ لها ،وهً عناصر تتوافق مع ما ذكرناه من طروحات
ونظرٌات حول إشكالٌة األصلً والفرعً فً الرواٌة الشفوٌة.
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القرآن الكريم برواية ورش عن نافع
أ /مصادرعربية:
( -1ابن إسحاق) ال ّندٌم ،الفهرست ،حققه وق ّدم له مصطفى الشوٌمً،
الدار التونسٌة للنشر ،تونس ،ط.5541 ،2
( -2إسماعٌل بن كثٌر) عماد الدٌن أبو الفداء الدمشقً ،تفسٌر القرآن
العظٌم ،تحقٌق مصطفى السٌد محمد وآخرون ،مؤسسة قرطبة
للطباعة والنشر ،الجٌزة ،مصر ،ط2000 ،1م.
( -3إسماعٌل بن كثٌر) أبو الفداء الدمشقً  ،تفسٌر القرآن العظٌم،
تحقٌق سامً بن همد الالمة ،دار ضٌه للنشر والتوزٌع ،الرٌاض،
السعودٌة ،ط.1999 ،2
( -4الجاحظ) أبو عثمان عمرو بن بحر ،البٌان والتبٌن ،مكتبة
الخانجً للطباعة والنشر والتوزٌع ،القاهرة ،ط.1998 ،7
( -5الجاحظ) أبوعثمان عمرو بن بحر ،كتاب الحٌوان ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البانً الحلبً وأوالده ،مصر ،ط.1965 ،2
( -6ابن خلدون) عبد الرحمن  ،المقدمة ،دار الفكر للطباعة والنشر،
بٌروت  ،لبنان ،ط.2003 ،1
 -7الذهبً ،طبقات الحفاظ ،دار المعارف النظامٌة ،حٌدر آباد،
باكستان( ،د.ط)( ،د.ت).
( -8ابن رشٌق) أبو علً الحسن ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه،
تحقٌق محً الدٌن عبد الحمٌد(،د.ط).1934 ،
 -9الزبٌدي ،تاج العروس ،تحقٌق إبراهٌم الترزي ،دار الفكر،
بٌروت ،لبنان ،ط.1994 ،1
( -11الزمخشري) أبو القاسم محمود بن عمر  ،أساس البالغة ،تحقٌق
عبد الرحٌم محمود ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بٌروت،
لبنان( ،د.ط)( ،د.ت).
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ّ
(الزوزنً) أبو عبد هللا الحسٌن بن أحمد ،شرح المعلقات السبع،
دار المعرفة ،بٌروت ،لبنان ،ط.2004 ،2
(ابن السائب الكلبً) أبو المنذر هشام بن محمد  ،كتاب األصنام ،
تحقٌق أحمد زكً باشا  ،دار الكتب المصرٌة  ،القاهرة  ،مصر،
ط1995،2م.
(ابن سالم الجمحً) عبد هللا بن محمد ،طبقات الشعراء ،تحق
عمر فاروق ّ
الطباع ،درا األرقم بن أبً األرقم  ،بٌروت  ،لبنان؛
ط.5554 ،1
(ابن سالم الجمحً) عبد هللا بن محمد ،طبقات فحول الشعراء،
تحقٌق محمود شاكر ،دار المعارف ،جمهورٌة مصر العربٌة،
ط( ،1د.ت).
(السٌوطً) عبد الرحمن جالل الدٌن  ،المزهر فً علوم اللغة،
مكتبة دار التراث ،القاهرة ،مصر ،ط( ،3د.ت).
طرفة بن العبد ،دٌوانه ،اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ،دار
المعرفة ،بٌروت ،لبنان ،ط.2003 ،1
(ابن قتٌبة) ،الشعر والشعراء ،تحقٌق أحمد شاكر ،دار المعارف،
القاهرة ،مصر( ،د.ط).1966 ،
(المبرد) أبو العباس محمد بن ٌزٌد ،الكامل فً اللغة واألدب،
مؤسسة المعارف بٌروت ،لبنان( ،د.ط)( ،د.ت).
(ابن منظور) ،لسان العرب ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت،
لبنان ،ط1988،1م.
النابغة الذبٌانً ،دٌوانه ،تحقٌق شكري فٌصل ،بٌروت ،لبنان،
(د.ط).1968 ،
(النووي) أبً زكرٌا ٌحً بن شرف  ،رٌاض الصالحٌن من كالم
سٌّد المرسلٌن ،مؤسسة الرسالة ،بٌروت ،لبنان ،ط1983 ،2م.
(ابن هشام) أبو محمد عبد الملك ،السٌرة النبوٌة ،تحقٌق مصطفى
السقا وآخرون ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ،لبنان( ،د.ط)،
(د.ت).
(ابن هشام) أبو محمد عبد الملك  ،سٌرة النبً صلى هللا علٌه
وسلم ،دار الصحابة للتراث بطنطا ،مصر ،ط.5551 ،5

مكتبة البحث
ب /مراجع عربية:
 -1أحمد أمٌن ،فجر اإلسالم ،دار الكتاب العربً ،بٌروت ،لبنان؛
ط.1969 ،10
 -2أحمد مطلوب ،معجم النقد العربً القدٌم ،دار الشؤون الثقافٌة
العامة ،بغداد ،العراق ،ط.1989 ،1
 -3آمنة بلعلى ،أسئلة المنهجٌة العلمٌة فً اللغة واألدب ،دار األمل
للطباعة والنشر والتوزٌع،تٌزي وزو ،الجزائر) ،د.ط(.2001 ،
 -4أنطوان نعمة وآخرون ،المنجد فً اللغة العربٌة المعاصرة ،دار
المشرق ،بٌروت،لبنان،ط.2008 ،3
 -5إبراهٌم أنٌس ،عبد الحلٌم منتصر ،عطٌة الصوالحً ،محمد خلف
األحمر ،المعجم الوسٌط ،دار األمواج بٌروت ،لبنان ،ط.1990 ،2
بطرس البستانً ،أدباء العرب فً الجاهلٌة وصدر اإلسالم ،دار
-6
مارون عبود ،بٌروت  ،لبنان (،د .ط) ( ،د.ت).
 -7أبو بكر جابر الجزائري ،هذا الحبٌب محمد رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ٌا محبّ  ،مكتبة العلوم والحكم بالمدٌنة المنورة ،ط،1
.1999
جروان السابق  ،معجم اللغات الوسٌط  ،انجلٌزي –فرنسً-
-8
عربً،دار السابق للنشر ،بٌروت  ،لبنان ،ط.1985 ،1
 -9جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ،نسخة مصورة
عن جامعة بغداد العراق ،ط1993 ،3
 -11حسٌن الحاج حسن ،األسطورة عند العرب فً الجاهلٌة  ،المؤسسة
الجامعٌة للنشر والتوزٌع ،بٌروت ؛ ط5؛ .5544
حسٌن ٌوسف موسى و عبد الفتاح الصعٌدي ،اإلفصاح فً فقه
-11
اللغة ،دار الفكر العربً للطبع والنشر ،ط( ،2د.ت).
 -12خلٌق أحمد ال ّنظامً ،اإلسالم والمستشرقون ،عالم المعرفة للطبع
والنشر ،ج ّدة ،ط.1985 ،1
 -13سراج الدٌن محمد ،الفخر فً الشعر العربً ،دار الراتب
الجامعٌة ،بٌروت ،لبنان؛ ( د.ط)( ،د.ت).
 -14سمٌح دغٌم ،أدٌان ومعتقدات العرب قبل اإلسالم ،دار الفكر
اللبنانً للطباعة والنشر ،بٌروت ،ط.1995 ،1
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 -15شوقً ضٌف ،تارٌخ األدب العربً ،العصر الجاهلً ،دار
المعارف ،القاهرة ،ط.2003 ،24
 -16صفً الرحمن المباركفوري ،الرحٌق المختوم ،دار الكتاب الحدٌث
لبنان؛ ( د.ط).2014 ،
 -17عبد الرحمن بدوي ،موسوعة المستشرقٌن،دار العلم للمالٌٌن،
بٌروت ،لبنان ،طبعة منقحة ومزٌدة؛ ( د.ط) ( ،د.ت).
 -18عبد السالم المسدي ،مباحث تأسٌسٌة فً اللّسانٌات ،مؤسسات
عبد الكرٌم بن عبد هللا للنشر والتوزٌع ،تونس( ،د.ط).5551 ،
 -19عبد القادر هنً ،دراسات فً النقد األدبً ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة ،بن عكنون ،الجزائر( ،د.ط).1995 ،
 -21عبد الوّ هاب حقو ،البنٌوٌة فً األنثروبولوجٌا ،،دار المعرفة ،
القاهرة( ،د.ط).5545 ،
 -21علً المكاوي  ،األنثروبولوجٌا االجتماعٌة  ،مكتبة نهضة الشرق
 ،جامعة القاهرة ؛ ( د.ط).1990 ،
اإلنسان
علم
إلى
مدخل
،
الشمَّاس
 -22عٌسى
(األنثروبولوجٌا)،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق( ،د.ط)،
.2004
كمال بشر ،علم األصوات ،دار غرٌب للطباعة والنشر،
-23
القاهرة( ،د.ط).2000 ،
لؤي حمزة عباس ،بالغة التزوٌر فاعلٌة اإلخبار فً السرد
-24
العربً القدٌم ،الدار العربٌة للعلوم ناشرون ،بٌروت ،لبنان ،ط،1
.2010
مانفرٌد أولمان ،المستشرقون األلمان ،دراسات جمعها صالح
-25
الدٌن المنجد ،دار الكتاب الجدٌد ،بٌروت  ،لبنان ،ط.5534 ،5
محمد الجوهري وآخرون ،األنثروبولوجٌا االجتماعٌة ،قضاٌا
-26
الموضوع و المنهج،دار المعرفة الجامعٌة ،اإلسكندرٌة ،مصر ،
(د.ط).2001 ،
محمد حسن غامري ،مقدمة فً األنثروبولوجٌا العامة «علم
-27
اإلنسان» ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،بن عكنون  ،الجزائر ،
(د.ط)( ،د.ت).
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مكتبة البحث
محمد خلٌفة حسن أحمد ،آثار الفكر االستشراقً فً المجتمعات
-28
اإلسالمٌة،عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة واالجتماعٌة ،القاهرة،
مصر( ،د.ط).1997 ،
محمد عبد المعٌد خان ،األساطٌر العربٌة قبل اإلسالم ،مطبعة
-92
لجنة الترجمة وال ّنشر،القاهرة ؛ (د.ط).5593 ،
محمد مجدي الجزٌري ،البنٌوٌة و العولمة فً فكر كلود لٌفً
-31
ستراوس،دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزٌع،طنطا ،مصر،
ط.5555 ،9
محمود حمدي زقزوق ،اإلسالم فً تصورات الغرب ،دار
-31
التوفٌق النموذجٌة للطباعة ،مصر ،ط.5543 ، 5
محمود شكري اآللوسً ،بلوغ األرب فً معرفة أحوال
-32
العرب ،عنً بشرحه وتصحٌحه وضبطه محمد بهجت األثري ،دار
الكتاب المصري ،ط( ،2د.ت).
مصطفى تٌلوٌن ،مدخل عام فً األنثروبولوجٌا ،دار الفرابً،
-33
بٌروت ،ط.2011 ،1
مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب ،دار الكتاب
-34
العربً ،بٌروت لبنان ،ط.5531 ،1
ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة،
-35
دار المعارف ،القاهرة ،مصر ،ط.1982 ،6
هالة منصور  ،محاضرات فً علم األنثروبولوجٌا  ،المكتبة
-36
الجامعٌة اإلسكندرٌة ؛ (د.ط).2002 ،
ٌحً الشامً  ،الشرك الجاهلً وآلهة العرب المعبودة قبل
-37
اإلسالم ،دار الفكر العربً  ،بٌروت ( ،د.ط)؛ (د.ت).
ٌحً وهٌب الجبوري ،المستشرقون والشعر الجاهلً بٌن الشك
-38
والتوثٌق ،دار صادر للطباعة ،بٌروت ،لبنان ،ط.1997 ،1

ج /مراجع مترجمة:
-1
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إدوارد سعٌد ،االستشراق المفاهٌم الغربٌة للشرق ،ترجمة محمد
عنانً ،رؤٌة للنشر والتوزٌع ،القاهرة مصر ،ط2002 ،5م.

مكتبة البحث
 -2إدٌث كرٌزوٌل  ،عصر البنٌوٌة ،ترجمة جابر عصفور ،دار
سعاد الصباح  ،الكوٌت ،ط1993 ،1م.
 -3ألبٌدٌل ،سحر األساطٌر ،ترجمة حسان مٌخائٌل إسحاق ،دار
عالء الدٌن ،دمشق ،ط.2005 ،1
 -4إمٌل دوركاٌم ،قواعد المنهج فً علم االجتماع ،ترجمة محمود
قاسم ،دار المعرفة الجامعٌة ،اإلسكندرٌة ،مصر( ،د.ط)،
.1988
 -5جٌمز مونرو ،النظم الشفوي للشعر الجاهلً ،ترجمة فضل بن
عمّار العماري ،مؤسسة دار الثقافة والنشر واإلعالم ،الرٌاض،
ط.1987 ،1
 -6دٌفٌد صموٌل مرجولٌوث ،نشأة الشعر العربً ،دراسات
المستشرقٌن حول صحة الشعر الجاهلً ،ترجمة عبد الرحمن
بدوي، ،دار العلم للمالٌٌن ،بٌروت لبنان ،ط1979 ،1م
 -7رٌجس بالشٌر ،تارٌخ األدب العربً ،ترجمة إبراهٌم الكٌالنً،
الدار التونسٌة للطباعة والنشر ،ط.1986 ،1
 -8عبد الرحمن بدوي ،دراسات المستشرقٌن حول صحة الشعر
الجاهلً ،ترجمة عبد الرحمن بدوي دار العلم للمالٌٌن ،بٌروت
لبنان ،ط.1979 ،1
 -9فردٌنان دو سوسٌر ،علم اللغة العام ،ترجمة ٌوئٌل ٌوسف عزٌز،
دار أفاق عربٌة ،بغداد ،العراق ،ط.5541 ،9
 -11كلود لٌفً ستروس ،اإلناسةالبنانٌة  ،ترجمة حسن قبٌسً ،
المركز الثقافً العربً ،بٌروت ،لبنان ،ط.1995 ،1
ٌ -11وهان فوك ،تارٌخ حركة االستشراف ،ترجمة لطفً العالم ،دار
المدار اإلسالمً ،بٌروت لبنان ،ط.2005 ،2

د/رسائل جامعية:
 -1قن نجاة ،األسطورة عند كلود لٌفً ستروس ،بحث مقدم لنٌل درجة
الماجٌستٌر فً األدب العربً ،جامعة وهران.2000/2001 ،
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مكتبة البحث
 -2مٌساء مضر شٌخ ٌوسف ،اللغة فً األسطورة بٌن التأوٌل
والتعلٌل ،دراسة أعدت لنٌل درجة الماجٌستٌر فً اللغة وآدابها،
جامعة تشرٌف الالذقٌة ،السنة الدراسٌة .2008/2009
ٌ -3مٌنة بن عسلة،الكهانة والعرافة فً الشعر الجاهلً [ دراسة
سٌمٌائٌة أنثروبولوجٌة] ،رسالة مقدمة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً
األدب العربً ،جامعة وهران ،السنة الجامعٌة .2004/2005

هـ /مجالت ودوريات:
 -1أحمد عثمان ،الشعر اإلغرٌقً تراثا إنسانٌا وعالمٌا ،نسخة

مصورة عن عالم المعرفة ،سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها
المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،الكوٌت ،ماٌو
1984م.
 -2حسٌن فهٌم،قصة األنثروبولوجٌا،عالم المعرفة سلسلة كتب
ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب؛
الكوٌت ،فبراٌر.1986
 -3عبد هللا عبد الرحمن ٌتٌم ،المدرسة األنثروبولوجٌة الفرنسٌة.
مارسٌل موس نموذجا ،مجلة الثقافة الشعبٌة ،وزارة الثقافة
واإلعالم ،البحرٌن ،العدد.2055،2

و/مراجع بلغات أجنبية:
1- Un

Groupe d’éditeurs; Le petit Larousse, dictionaries
encyclopédique, paris,France,1995.

ي /مواقع إلكترونية:
 -1موقع أنثروبوس اإللكترونً ()www.aranthropos.com
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ﻣﻠﺨﺺ

ﯾﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮذج اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ
ﻟﻜﺘﺎب اﻷﺻﻨﺎم دﻟﯿﻞ إﺛﺒﺎت ﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺮواﯾﺔ و اﻟﺮواة ؟ وإذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﮭﻞ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ دور ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺤﻔﻆ ﻟﺪﯾﮭﻢ؟ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻗﺘﻀﺖ ﻣﻨﻲ أن
أﺗّﺒﻊ ﻣﻨﮭﺠﺎ وﺻﻔﯿﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺎ ﻃﻌّﻤﺘﮫ ﺑﺎﻟﻤﻨﮭﺞ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ،ﺣﯿﺚ ﺟﻌﻠﺖ ﺻﺪارة ﺑﺤﺜﻲ ﻣﺪﺧﻼ
ﻋﺮّﻓﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ ،وﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻷول دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺎھﻠﻲ  ،أﻣّﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﯿّﻨﺖ ﻓﯿﮫ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﯿّﺰت اﻟﻌﺮب دون
ﻏﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﺑﻘﻮة اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ،ﺛﻢ أﻗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ دراﺳﺔ إﻧﺎﺳﯿﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻷﺻﻨﺎم
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻧﻤﻮذﺟﺎ رﻓﯿﻌﺎ ﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮواﯾﺔ وﺗﻮاﺗﺮھﺎ ﻋﺒﺮ اﻷﺟﯿﺎل .وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎدر
واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ :ﻛﺘﺎب اﻷﺻﻨﺎم ،واﻹﻧﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﯿﺎﻧﯿﺔ ،وﻣﺼﺎدر اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﺠﺎھﻠﻲ وﻣﺎ ﻛﺘﺒﮫ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن ﺣﻮل اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ أﻟّﻒ ﺣﻮل ﻛﺘﺎب
اﻷﺻﻨﺎم وﻛﺎن أھﻤﮭﺎ ﻛﺘﺎب ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺮ .وﺧﻠﺼﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم إﻟﻰ أنّ اﺑﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ ﻗﺪ ﺣﺮص
أﺷﺪّ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﻮرده ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ،ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻹﺳﻨﺎد ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواة،
ﯾﺆﻣّﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﻢ أﺧﺒﺎره ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذه دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺮواة.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ:
اﻹﻧﺎﺳﺔ؛ اﻟﺤﻘﻞ اﻹﻧﺎﺳﻲ؛ ﻛﻠﻮد ﻟﯿﻔﻲ ﺳﺘﺮوس؛ اﻷﺳﻄﻮرة؛ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺎھﻠﻲ؛ اﻟﻤﺮوﯾﺎت
اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ؛ اﺑﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ؛ ﻛﺘﺎب اﻷﺻﻨﺎم؛ ﻗﻮة اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ؛ اﻹﺳﻨﺎد .
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