
 المحاضرة الثانية
 رواة الشاعر ورواة القبيلة:

وأقدـ أنواع الرواة في العصر الجاهلي هـ رواة الشاعر نفسه، فقػد اػانوا زمزنونػه وزونػذوف 
ننه عف قرب، وقد أعتاد اثزػر نػف شػعرال الجاهلزػ  أف زاػوف لاػـ رواة زمزنػوناـ وزونػذوف 

  ضػػرب نػػف التلنػػذة، ازػػث زنػػارس الشػػاعر الناشػػ  نانتػػه عػػناـ إلػػن النػػاس، وهػػذ  النمزنػػ
الننشػػودة فػػي النسػػتقدؿ ندتػػد ا العنػػؿ علػػن زػػد أسػػتاذ، ثػػـ إنػػه زعػػد ذلػػؾ ضػػردا نػػف التػػدرزب 
والنػػػراف، فضػػػم عػػػف أنػػػه زلػػػتنس لنفسػػػه أسػػػداب الشػػػارة نػػػف جاػػػ ، والتعػػػرؼ علػػػن النػػػاس 

صػر طرزػؽ النجػد الشػاؽ واألوساط األددز  نف جا  أنرى، نستغم شارة أسػتاذ ، لاػي زنت
الطوزػػؿ، لػػذا نجػػد أاثػػر رواة الشػػاعر نػػف أهػػؿ دزتػػه أو عشػػزرته أو قدزلتػػه إ  نػػا نػػدر، لػػذلؾ 
استنتج الدااثوف أف أقدـ راوز  نعرفه في شعرنا القػدزـ هػو انػرؤ القػزس الشػاعر، فقػد عػاش 

وي شػعر في انؼ نالػه النالاػؿ دػف ردزعػ  وتتلنػذ علػن زدزػه، وقػد أشػار القػدنال أنػه اػا زػر 
أدي دؤاد اإلزػادي واػاف زتواػو علزػه فػي شػعر ، وقػد أشػار انػرؤ القػزس فػي شػعر  إلػن أسػتاذ 

 آنر قلد  هو ادف نذاـ في قوؿ ألنرئ القزس:
 عوجا علن الطلؿ النازؿ ألننا      نداي الدزار انا دان ادف نذاـ

لي الػذي اػػاف وتدػرز ظػاهرة الػرواة الشػعرال فػي قدا ػؿ هػػذزؿ ودػاألنص عنػد أدػي ذؤزػب الاػذ
راوزػػ  لسػػاعدة دػػف جؤزػػ  الاػػذلي، وفػػي عا لػػ  زهزػػر دػػف أدػػي سػػلنن الػػذي اػػاف راوزػػ  لنالػػه 
دشان  دف الغدزر وزوج أنه أوس دػف اجػر ، ثػـ اعػب الػذي اصػدة راوزػ  ألدزػه زهزػر، وقػد 
ااف األعشن راوز  لناله النسزب دػف علػسو ولػـ زاػف دعػض رواة الشػعرال زقتصػروف علػن 

دػػؿ اػػاف قسػـ نػػناـ زنػػتص دػػواثر نػػف شػاعر لزاتسػػب أاثػػر نػػف ندػػرة  شػاعر دعزنػػه فاسػػب
 وزستعجؿ الظاور والشارةو 

أنا رواة القدزل  فاذ  الطا ف  نف الػرواة قدزنػ  أزضػا تػوتي أصػولاا نػف أعنػاؽ ذلػؾ العصػر 
القدزـ اتن نطلع العصر اإلسمني ازػث زتسػلـ أنانػ  الشػعر رواة الشػعر نػف القػرف األوؿ 

 الاجريو
نػػت نعلقػػ  عنػػرو دػػف الثػػـو التغلدػػي نػػف أدػػرز أعنػػاؿ التغلدزػػزف اتػػن اسػػدتاـ علزاػػا وقػػد اا

 القدا ؿ فاجاهـ أاد شعرال قدزل  دار دقوله:
 ألان دني تغلٍب عف اؿ نارنٍ          قصزدة قالاا عنرو دف الثـو

 زا للرجاؿ لشعٍر غزر نسؤـو     زرووناا أددًا نذ ااف أولاـ         



القصزدة عند افظاا وتلقزناا لصغارهـ وادارهـ دؿ تتجاوز ذلؾ إلن دراستاا و  تتوقؼ هذ  
وشرح نا فزاا نف ندر وقص  وتارزخ وأسطورة واادث  وغزرها نف ثقافات األنػـ الدا ػدة، و  
ضزر في أف زاوف رواة القدزل  هـ رواة الشاعر نفسه، علن أف زاونوا نف أدنال القدزلػ  ألف 

اونػوف نػف قػـو أداعػد واػذلؾ إذا اػاف الػرواة نػف أو د الشػاعر فاػـ دعض رواة الشاعر قػد ز
رواة قدزلػ  أزضػػا فاػػـ جنزعػػا زعػػدوف رواة القدزلػػ ، وقػػد أدرؾ اثزػػر نػػناـ اإلسػػمـ وعاشػػوا فػػي 
ضله زننػا طػوزم نثػؿ اسػاف دػف ثادػت ولدزػد دػف ردزعػ  واعػب دػف زهزػر والاطز ػ  وغزػرهـ 

ت ونعػاجـ الشػعرال فاػانوا زػرووف شػعرهـ وشػعر وقد ورد ذار هؤ ل جنزعا فػي اتػب الطدقػا
 غزرهـ نمؿ اقد  زننز  انتدت لعصرزف فسنزت هذ  الطا ف  نف الشعرال دالننضرنزفو

 
 مصادر الشعر الجاهلي:

نف النعلـو أف الشعر الجاهلي قػد انػؿ إلزنػا عػف طرزػؽ الروازػ  الشػفوز  اتػن ناازػ  القػرف 
ذف ندػػدأ اػػدزثنا عػػف  الاجػػري األوؿ ازػػث دػػدأ عصػػر التػػدوزف عنػػد ظاػػور الراوزػػ  العػػالـ، واد

الشػػعرز  الثانزػػ  إلػػن أف  النرالػػ  التػػدوزف نػػف ازػػث انتازنػػا عػػف الػػرواة العلنػػال ألناػػـ أدطػػاؿ
 انتان دزف أزدزنا اآلفو

وزناف للسا ؿ أف زسوؿ هؿ النرال  الشفوز  نوفق  في إزصاؿ اؿ الثروة الشعرز  وتسػلزناا 
أبوو عمور قززدها عندنا ددأت نرال  تقززد العلـ، وزافزنا شزخ الرواة إلن العلنال الرواة لزتـ ت

ما انتهى إلويمم مموا لالول العور  إل أللو   عف الجواب عف هذا التساؤؿ دقولػه:  بن العالء
 ولو جاءمم وافرًا لجاءمم علم وشعر مثير. 

وعلػن هػذا وقد درر ناند دف سمـ سدب هػذا الضػزاع للشػعر داػمؾ الػرواة فػي الاػروب ، 
 تاوف الرواز  الشفوز  قد أوصلت األنان  دجدارة لاف النوت ااف أقوى نناا فضاع الشعرو

ودذلؾ زاوف الشعر العردي قدؿ اإلسمـ قد تعػرض لنادتػزف األولػن عنػدنا ضػاع فػي نرالػ  
الرواز  الشػفوز  والثانزػ  عنػدنا غززػت دغػداد وتفرقػت الاتػب فػي األنصػار والدلػداف هػذا إلػن 

قدرة الاتاد  النادودة في العصر الجاهلي وسرع  تلػؼ النػواد التػي زاتػب علزاػا فػي جانب 
 العصور اإلسمنز و

ولـ تؤزد الشواهد األثرزػ  وجػود اتادػات شػعرز  ندفونػ  تاػت األرض أو نقػوش علػن جػدراف 
الاصوف أو القصور أو القمع أو النعادد أو الازااؿ ، فاؿ زعني هذا أف العرب لـ زاونػوا 

دونوا أشػػػعارهـ فػػػي صػػػاؼ أو فػػػي اتػػػب، لقػػػد تػػػوفرت لػػػدزنا عشػػػرات األدلػػػ  ا سػػػتنداطز  لزػػػ
العقلز  واإلشارات النذاورة في النوارد اإلسمنز  اوؿ تدوزف الشعر قدػؿ اإلسػمـ، فقػد ذاػر 



ادف سمـ في اتاده طدقات فاوؿ الشعرال دشاؿ صرزة أف العرب دونوا أشػعارهـ فػي اتػب 
ر الفاػوؿ فصػارت هػذ  الػدواوزف فزنػا ااف دف الننذر اانت تضـ أشػعااتفظ داا النلؾ النعن

دعد عند الرواة ، ونثؿ ذلؾ نا نقؿ عػف ادػف الالدػي أنػه اػاف زسػتنرج روازاتػه الننتلفػ  نػف 
 سجمت الازرة ونا في انا ساا نف انوز األدب العردي القدزـو

إلزنػػا نناػػا إ  الشػػيل ودػػذلؾ تاػػوف الثػػروة الشػػعرز  العردزػػ  قػػد تعرضػػت للضػػزاع ولػػـ زصػػؿ 
 القلزؿ قزاسًا إلن اثرة نا نظنه الشعرال في ذلؾ العصرو 

 وسنتناول بإذن اهلل أهم تلك المصادر: 
 المعلقال:-1

هػػػ وهػػو الػػذي انتػػار هػػذ  القصػػا د وهػػذا 581نػػف الػػراجة أف انػػاد الراوزػػ  النتػػوفن سػػن   
ف تاوف في ذهػف انػاد وهػو ا نتزار  زعني أف ذوؽ اناد هو الذي تااـ في ذلؾ و  دد أ

زنتقي هذا ا نتقال أاااـ ونقاززس لنواصفات نعزنػ  تتعلػؽ دشنصػز  الننتػار لاػـ وطدزعػ  
تاػػوزف القصػػزدة والدنػػال الػػذي قانػػت علزػػه والطرزقػػ  التػػي اسػػتندنت فػػي ذلػػؾ والنوضػػوعات 

لاػػا  النتدانلػػ  التػػي تعرضػػت لاػػا وردنػػا أااػػاـ أنػػرى لػػـ ناتػػد إلزاػػا و إف هػػذ  النسػػا ؿ اػػاف
دور فػػي التادزػػد واػػاف لاػػا ننطلقاػػا وهػػي تقدػػؿ أو تػػرفض واػػاف لاػػا وظزفتاػػا وهػػي تاػػدد 

 القصزدة التي زقع علزاا ا نتزارو

ونػػف الطدزعػػي أف تاػػوف العنلزػػ  قػػد تنػػت فػػي اػػدود النصػػؼ األوؿ نػػف القػػرف الثػػاني أو نػػا 
ارئ تعلزنزػػ  أو زقػػارب هػػذا التػػارزخ ولعػػؿ هػػذا ا نتزػػار فرضػػته أاػػواؿ نعزنػػ  واسػػتلزنته طػػو 

تدرزسػػز  ناصػػ  أهادػػت دػػه أف زصػػنع هػػذا الصػػنزعو وأنزػػرًا وقػػع انتزػػار  علػػن قصػػا د انػػرئ 
القزس وزهزر دف أدي سلنن وطرف  دف العدد ولدزد دف ردزع  وعنػرو دػف الثػـو والاػارث دػف 
الزة الزشاري وعنترة دف شداد و ونف الصعب دعػد هػذا أف نوفػؽ دػزف اإلجنػاع الواقػع علػن 

ادًا هػػو الػػذي انتارهػػا ودػػزف األقػػواؿ التػػي تػػذهب إلػػن ندػػر تعلزقاػػا علػػن الاعدػػ  فػػي أف انػػ
 العصر الجاهليو

ذا ااولنا ف نسزر فػي هػذا النػط ونتػادع قضػز   هذ  هي النسول  األولن في ندر التعلزؽو واد
انتزار الشعرال أو تادزدهـ انا ورد في اتب ا نتزار أو الشػروح وجػدنا القا نػ  تتدػدؿ نػف 

هػو في الطدق  األولن، وست  135العدد فاـ أردع  شعرال عند ادف سمـ النتوفن سن   ازث
 شعرال عند األصنعي في اتاده القصا د الست و



هػػو صػااب اتػاب شػرح 301هػو راوز  والػد  النتػوفن سػن  318فادف األنداري النتوفن سن  
القصا د السدع الطواؿ الجاهلزات زجعلاـ سدع  شعرال تتطادؽ قا نته نع قا ن  انػاد ، أنػا 

هػػػػو فػػػزجعلاـ سػػػدع  أزضػػػا ولانػػػه زسػػػقط 568النفضػػػؿ الضػػػدي النتػػػوفن فػػػي اػػػدود سػػػن   
تددلانا دالنادغ  واألعشػن ونثلػه أدػو عدزػدة الػذي زجعلاػـ سػدع  الاارث دف الزة وعنترة وزس

هػػػو فزاصػػي 338دػػانتمؼ اثنػػزف نػػف الشػػعرال، ثػػـ زػػوتي ادػػف الناػػاس النتػػوفن فػػي سػػن   
تسع  جانعػا روازتػي انػاد والنفضػؿ الضػدي، أنػا أدػو ززػد القرشػي  نػف رجػاؿ القػرف الرادػع 

هػػػو 686ف الزوزنػػي النتػػوفن سػػن   الاجػػريو فػػزجعلاـ سػػدع  علػػن وفػػؽ روازػػ  النفضػػؿ ولاػػ
زقػػدـ قا نتػػه دسػػدع  شػػعرال نطادقػػ  لروازػػ  انػػاد وزنتػػتـ هػػذ  القػػوا ـ التدرزػػزي النتػػوفن سػػن  

هػو دالقصا د العشر دعد أف زضزؼ إلػن التسػع  النشػاورزف عدزػد دػف األدػرص، ونػف 101 
قػػات أاػػد الغرادػػ  أف زاشػػر ادػػف نلػػدوف علقنػػ  دػػف عدػػدة دػػزف هػػؤ ل لزصػػدة أصػػااب النعل

 عشر رجًمو

وناػػف   نرزػػد نػػف إزػػراد هػػذ  القػػوا ـ التشػػازؾ فػػي صػػا  القصػػا د نفسػػاا ولاننػػا إلػػن جانػػب 
إزناننا دندى التوثزػؽ الػذي اصػلت علزػه نقػوؿ: إف هػذ  القصػا د لػو اانػت نعلقػ  اقػا ولػو 
اػػاف النػػاس اقػػا نطلعػػزف علزاػػا واػػانوا زعرفػػوف اقػػا نواضػػع تعلزقاػػا وأنااناػػا الناػػددة فػػي 
الاعدػػ  لنػػا وجػػدنا هػػذا ا نػػتمؼ فػػي العػػدد وا نػػتمؼ فػػي تادزػػد الشػػعرال ونػػا لنػػا نػػذهب 
دعزػػػدا ودػػػزف أزػػػدزنا شػػػروح القصػػػا د وهػػػي   تػػػنص علػػػن هػػػذ  التسػػػنز  نطلقػػػا، فشػػػرح ادػػػف 
األندػػػاري هػػػو شػػػرح القصػػػا د السػػػدع الطػػػواؿ وشػػػرح ادػػػف الناػػػاس هػػػو شػػػرح القصػػػا د التسػػػع 

القصػػػا د السػػػدع وشػػػرح التدرزػػػزي هػػػو شػػػرح القصػػػا د  النشػػػاورات وشػػػرح الزوزنػػػي هػػػو شػػػرح
 العشرو

ننػا هنػاؾ تسػنزات أنػرى لاػا نثػؿ  و  زعني أف النشاورات وادها هػي اسػـ هػذ  القصػا د واد
 السنوط والنذهدات والسدع الطواؿ الجاهلزات والقصا د السدعو

ذا ااولنػػا أف نػػذهب إلػػن أدعػػد نػػف هػػذ  القضػػز  وتادعنػػا ددقػػ  األندػػار التػػي  تػػروى وتعػػرؼ واد
عػػف الاتادػػ  وجػػدنا أف الاتادػػ  ننتشػػرة فػػي العصػػر الجػػاهلي ونعروفػػ  عنػػدهـ، ففػػي الشػػعر 
الجاهلي والقرآف الارزـ والاتب إشارات اثزرة تدؿ علن نعرف  الجاهلززف داا واستنداناـ لاا  

نػاـ فقد استندنوها في العقود والدزػوع والنواثزػؽ والنعاهػدات والرسػا ؿ ولاننػا نقػؼ اػا رزف أ
 اإلشارات الضعزف  التي تدؿ علن استنداناا في اتاد  الشعرو



وفػػػي إطػػػار هػػػذا التنػػػاوؿ تلػػػوح قضػػػز  أنػػػرى نانػػػ  ولاػػػا نسػػػاس نداشػػػر دنوضػػػوع التعلزػػػؽ 
لصلتاا الوثزق  ده فنعلق  عنرو دف الثـو ونعلق  الاارث دف الزة نف النعلقات التي أجنع 

نػػف هػػذ  النعلقػػات نلانػػ  را عػػ  نػػف نماػػـ الػػرواة األوا ػػؿ علػػن انتزارهػػا وفػػي اػػؿ نعلقػػ  
الفنػػر وجناػػرة ادزػػرة نػػف النفػػانر زسػػجلاا لدنػػي تغلػػب عنػػرو وزننااػػا لدنػػي داػػر الاػػارث 
وهنػػػا فػػػي اػػػؿ نجنوعػػػ  زنتقصػػػاف نػػػف القدزلػػػ  األنػػػرى وزقلػػػمف نػػػف شػػػوناا اتػػػن أصػػػدات 

هػػاتزف  قضػػزتانا نسػػول  تتجػػاوب أاػػداثاا جوانػػب الجززػػرة، فػػنذا جوزنػػا ألنفسػػنا ندػػر تعلزػػؽ
القصزدتزف علن أستار الاعد  فناهي األاداث الننتظرة ؟ وازؼ نستطزع أف نسػوغ ألنفسػنا 
دنػػوؿ أدنػػال داػػر أو تغلػػب للطػػواؼ فػػي الاعدػػ  واػػؿ وااػػد ننانػػا زنظػػر إلػػن شػػتزنته نعلقػػ  

 والتشازر ده زونذ ناانه في نوضع زشنص إلزه اؿ دصر وزتطلع إلزه اؿ فؤادو

التارزخ والسزرة التػي اتدػت اػؿ دقزقػ  نػف دقػا ؽ الازػاة الجاهلزػ  ونعود نرة أنرى إلن اتب 
واإلسمنز  ودونت النغازي والفتوح وذارت اؿ نا زناف أف زسجؿ وهي تتادع ازاة الرسػوؿ 
الارزـ صلن اهلل علزه وسلـ ولاناا   تذار وهي تؤرخ لفتة نا  نا زناف أف زؤاد أي أنػر 

قصػػػزدة أو أدزػػػات نػػػف شػػػعر وهػػػـ زازطػػػوف دالاعدػػػ  زشػػػزر إلػػػن أف النسػػػلنزف وجػػػدوا اتادػػػ  ل
 وزعلنوف للناس األناف والنؤاناةو

إف هػػذ  اإلشػػارات التػػي نعتقػػد دقػػدرتاا علػػن نفػػي ندػػر التعلزػػؽ لػػـ تقلػػؿ نػػف قزنػػ  القصػػا د 
داعتدارهػػا صػػورة واضػػا  القسػػنات للشػػعر، ولاننػػا ااولنػػا أف نعزػػد تصػػورنا لقضػػز  التعلزػػؽ 

عنن الناد  ، ولنا اانت هذ  القصا د نادد  إلن الناس وقرزدػ  التي نؤنف دوناا توتي نف ن
إلػػن قلػػوداـ أطلقػػوا علزاػػا هػػذا ا سػػـ لزعدػػر عػػف ذلػػؾ ،ولعػػؿ نعنػػن آنػػر زاػػزط داػػذ  الالنػػ  
فزدعػػدها عػػف النعنػػػن الػػذي ألاػػػؽ داػػا فونرجاػػػا عػػف اقزقتاػػػا وأضػػاع واقعاػػػا قرونػػًا طوزلػػػ  

 ثنزف أزضاوفالتعلزؽ زعني الاتاد  أزضا والعلؽ الشيل ال

 
 


