
 المحاضرة الخامسة
 :في الشعر الجاىمي نظرية الشك

كانتتم حظاظتتام ماء حتتائ مالميتتل ماتتالن رلنتتلم ما تتءا يتتل مايتتان ما تتانل ماي تتا        
ألل مااكتتان ما تتل  احتتم ن ليتتا نظالتتد ما تتك لييتتر أ تتاا ألل ماء حتتائ إاتت  ل تتلر الم  

ماتتتالم  احتتتار  لّضتتانلن لعتتتنءلن ما تتتءا للنىتتعلنو إاتتت   تتتءامئ  تتتاى للن للحتتن ألايتتتك
 ماامللد لخ ف مااحا لحاحر عن إىااق .

ل تتتر ا  تتتم ك تتت  مايتتترحائ كاانيتتتايض اعتتتل نعلتتتر  لطعيتتتام ياتتتلل ما تتتءامئ  عتتتن      
ىظم لما ءا لما ءامئ  عن   لعتد عطاي تد حتن ماح  تد ما تل اكتا يليتا حؤا لىتا عتاماد 

اد يتل نىتع يا  كيم ععءض مانعلص لنعيلم ن   زل يتا لارلىتا إات  أعتلايا ماعتال
 إن كانم حن ا د أل حنالاد لأعط لىا إن كانم حعنلند . 

 :ن ىظم  ضلد م ن اال إا  ىععلن ل ر نزم مع    
 . زلر يل  ءاىا ا  زلر يل حنا عياألايحا: ماءععلد مايع لد الث كانم مايعايل  

عتتتتاعن ل انليحتتتتا: الم  ما تتتتءا ل ي يتتتتمل لعتتتتامن يم يتتتتل ما ي لتتتتر لما زللتتتتف لضتتتتا  حتتتت ظ  
 إىااق يل  يل ما ءا لاحار يل عامند ما زللف لييل ننره ألل ماحزل لن .

ليتتتتل مايتتتتان ما اىتتتتي ن تتتتا ماحتتتتلظر   نتتتتالل ماحى  تتتتا لن مار  ماءاعتتتتل لحنتتتتو       
ما ءا ما اى ل ياى نر عءضيم إا  حظاظتام ماء حتائ ماءتا  ان تل عتاد ماك لتا حتن 

ا ما تتتتتاى ل لل تتتتتر عتتتتتال عءتتتتتض ما تتتتتءا ما تتتتتاى ل لعتتتتتل إن عءضتتتتتيم أنكتتتتتا ناحتتتتتد ما تتتتتء
ماحى  تتا لن ماحء تترالن  يتتلرم  كعلتتا  يتتل ماتتار ن تت  ىتتؤ ئ ماح تتزح لن ماحنكتتالن ا  تتءا 
ما اى ل ل م  عن  مارك لا طو اىلن آامئ عءض ماحى  ا لن ماتالن  تككلم يتل عتاد 
ما ءا ما اى ل يل حااضامم أاياىا يل  احءد ماياىا  ل حءيا يل ك اعو )يل ما تءا 

حنكتتام  ما تتءا ما تتاى ل عل تتو نتتام ل تتر أ تتاا عتتااك ضتت د كعلتتا  لل يتتم اتتو ما تتاى ل  
م  ياحتتامل يانتتار إعتترما ك اعتتو حتتا   انلتتد  اتتم ننتتلمن )يتتل مار  ما تتاى ل  عءتتر أن 



 ام ي نن عءض آاميو حنكام  يلتو عءتض ما تءا ما تاى ل لحل يتا  عءضتو مدختا عءتر أن 
  ع م نىع و إا  ااك ماءعا .

ااتتتتك أن نظالتتتتد طتتتتو اىتتتتلن يتتتتل ك اعتتتتو )يتتتتل ما تتتتءا ما تتتتاى ل     تتتتم  عتتتتلن عءتتتتر      
 نك لتتتتز نتتتتن حيااتتتتد ك عيتتتتا ماحى  تتتتاق مإ  لخ  تتتتف يتتتتل أرا تتتتو  6291ماعتتتتارا ىتتتتند 

 . 6291ما ءا ماءاعل   لن اىا نام  عللحاا  للث عءنلمن )أ
 

 أدلة مارجميوث في الشك في الشعر الجاىمي
 أواًل : األدلة الداخمية :

 الوثنية في الشعر .إنعدام عنصر -6
ايتتتر أ تتتاا إاتتت  أن ماءتتتا  يتتتل نعتتتا حتتتا  عتتتل مإىتتتظم كتتتانلم ل نلتتتلن  لتتتا أن  تتتءاىم 
مالمعل  ائ لاحل حءانل ما لالر ماترلنل اتااك  لء عتا أن ما تءا   لءعتا نتن عتلا  

 ااك ماءعا لأنو   عر أن ماحءانل مإىظحلد ُأخام حن ماياآن ماكالم .
الو حن منءرمم ننعا مال نلد يل ما ءا ما اى ل لااتك ماار : الس عالاا  حا اى  إ

اننتتا ن تتر ماك لتتا حتتن حظتتاىا مال نلتتد يتتل  تتءا ىتتام ماءعتتا حتتن ختتظل رللملتتن عءتتض 
ما تتتءامئ لماح ضتتت لام  إاتتت   انتتت  ك تتت  أختتتار  نالاتتتم أعتتتنام ماءتتتا  لرلتتتان يم يتتتل 

 ما اى لد ح ل ك ا  ماعنام  عن ماك عل .
 عر .انعدام تعدد الميجات في الش-2

لار أن ماءا   عل مإىظم كتانلم حتلزنلن ن ت   عايتل لاكتل  عل تد ال يتا ماخاعتد عيتال 
لأنتتتو كتتتا ل أن ما تتتءا مالمعتتتل إالنتتتا  تتتائ ع لتتتد حلاتتتر  ىتتتل التتتد  تتتالش لالتتتث اىتتت  

 زنحو أن ىاه ما لد ام  كن حل لر  إ  عءر نزلل ماياآن .
لتد ما تل ىتعيم مإىتظم كانتتم ماتار : أنتو حتن ماخطتا م ن يتار عتان اي تام مايعايتل ماءاع

حخ   تتتد مخ ظيتتتا  ك لتتتام  ل لم ختتت ظف يليتتتا عىتتتلط   ل ءتتترر عءتتتض ماظتتتلمىا مإنامعلتتتد 



لماعل لد لأن  لار ما لد لءلر ايعل د  الش  عل ظيلا مإىظم الث أىيحم ماءلمحتل 
ما  االتتد لماىلاىتتلد لمارلنلتتد يتتل  ايلتتق ىتتام ما لالتتر التتث كانتتم  تتالش حاكتتز ما زلتتا  

 ايد إا  ى ط يا ماءاالد لن لاىا لل لر ماىلمق ما ءالد كىلق نكاظ .إض
 موضوعاتو واحدة وليست متعددة .-3

ياامر أن لى ن ج أن مايعاير ما اى لد  ر  ائم ح  يتد يتل ما طتاق احلضتلنام لماتر  
 عءلنيا   كاا يل كل  علر  أحال لرل ن   أنيا نظحم عءر نزلل ماياآن    ع و .

م حختتتتتااف ا لم تتتتتي إا إن أ تتتتتامض ما تتتتتءا ما تتتتتاى ل لحلضتتتتتلنا و ح ءتتتتترر  ماتتتتتار : لىتتتتتا
لح نلنتد لنءتم إن ما تامض لماحلضتلنام ماايلىتد أ  ت  ما تءامئ  تر طا لىتا لنظحتتلم 
يليا إ  أنيا  خ  ف حن الث  نالايا حن  تانا إات  آختا ييتل  خ  تف عاىت   نتالل 

 كل  انا ايا .
 

 ثانيًا : األدلة الخارجية .
 يذه الرواية .التشكيك ب-6

ايتتر أنكتتا ل تتلر الم   يتتا   تتارالن ن تت  ا تتظ كتتل ىتتام ما تتامث ما تتءا ل ح تتلام  إاتت  أن 
 ماءا  ام  ك   أ ءااىا لايام لنكا عاد لعلل ما ءا نن ىام ماطالق .

ماتتار : إن  حتتد أخعتتاا ك لتتا    تتلا إاتت  عتتاد ماالملتتد لعتتر يا إاتت   انتت   لتتام ماءتتا  
ام كان حاا  ل لث عىتع  حتا اكتاه ليعتر ل تلر الم  حلىتلحلن عااكتا  ع رللن  ام يم لم 

لىتتام   لحنتتي ل تتلر الم   يتتا  ااعتتلم ن تت   اتتا  مار تتد لماحانتتد ح تتل أعتتل نحتتال عتتن 
ماءتتظئ لحتتن ىنتتا يتتين ما  تتكلك يتتل ىتتاه ماحىتتااد   أىتتاس اتتو حتتن ماعتتاد لىتتل ليعتتر 

 مانلل حن ما امث ماءاعل .
 عدم وجود ما يتصل بأولية الشعر العربي .-9



لياض حاا  للث نظالد ن حلد عن ا  ما تءا لألال تو التث  تال :) إن عرملتد ما تءا   
عتتر أن  كتتلن عىتتلطد  تتم  نحتتل ل  طتتلا عاا تترالج نعتتا  تتالن طلل تتد العتتل ما تتءا إاتت  
حاا تتد مانضتتج لماكحتتال   لمىتت خرم ىتتاه مانظالتتد عخعتتث لاتتؤم العتتل حتتن خظايتتا إاتت  

زنحتتو  تتليا  حتتن ما تتامث ماءاعتتل  عتتل  إنكتتاا عتتاد ما تتءا للاتتم ل تتر حتتاا  للث عاىتت 
مإىتتتتتظم لزنتتتتتم أن ماءتتتتتا  نايتتتتتلم عاالضتتتتتانلن يتتتتتل ماءعتتتتتا ماحتتتتتل  ا تتتتتا اىم عتتتتتااحم 

 ماخار.
  لح تل عترملام ما تءا  مإىتظم ماار : إن ما ءا ماا  لعتل إالنتا حتن نعتا حتا  عتل

ماءاعل إنحا لح ل أن   را ام نض و لمك حااتول كتااك  حتن عتالق مايتلل إن حاماتل 
حن ما طلا ىعيم ىتام ما تءا اكنتو  ءحتر ماخطتا التث نزاتو نتن ايتو ما تاالخل لااتك 
أن  تتتاالل ماءتتتا  لءتتتلر إاتتت  آ ف ماىتتتنلن كحتتتا أن  طتتتلا ما لتتتد ماءاعلتتتد نتتتن ما لتتتام 

 مايرلحد ام لعل إالنا انو نظم ع لام ام  ءر حل لر  كحا ىل يل ما ءا ماع ل  .
 عدم تطابق القرآن مع الشعر .-3

اياآن ماكالم  ر لعف ماءا   عل مإىتظم عالعتاف ىتليد  ت   كحتا لعتف لار أن م
ما ءا عع ام ارليتد يتل اتلن لتار حتاا  للث أن عتلا  ماءتا  يتل أ تءااىم  ختااف 

 ألعاف ماياآن للىام لءنل ننره أار ماحالن :
مالل :  أن لكتتلن مايتتاآن عتتالاا  يتتل ألعتتايو ا ءتتا  لننتتر ااتتك لكتتلن ما تتءا  لتتا 

 ايو .عالق يل ألع
ما انل : أن لكلن ما ءا عالاا  لننر ااك لن يل ما ك إا  مايتاآن ماكتالم لكتااك يتل 
ىتام ماح تال لتاى  إات  حتتا  تائ حتن م يتام  تالش ا يتتاآن عانتو  تءا لأن مااىتلل حاحتتر 
عتت   مع ن لتتو لىتت م  تتانال لحتتن  تتم ار مايتتاآن ن تت  ىتتام م  يتتام ليلتتزنم أن ماءتتا  

م حءتتاي يم عاا تتءا انيتتا اتتل كانتتم  ءتتاف ما تتءا ن تت  يتتل ىتتام م  يتتام  تتر أكتترلم نتتر
ما تتتكل ماتتتا  لعتتتل إالنتتتا احتتتا اعتتتل ح تتتل ىتتتام م  يتتتام لاحتتتا ارلم مايتتتاآن ل  ىتتتلحا أن 

 ماياآن  ر ام ما ءا .



ماتتتار : اتتتلس عتتتالاا  حتتتا اىتتت  إالتتتو حتتتن نتتترم  طتتتاعق مايتتتاآن حتتتي ما تتتءا يتتتل لعتتتف 
عل لىنتتتا ل تتت  أن نتتتاكا أن ماءتتتا  يتتتااياآن ام  تتتليا  حتتتن عتتت ا يم العتتتلن حتتتا ىتتتل إل تتتا

ماياآن ك ا  مع   لا لو ماعاطل لأن مالعاف ما ل لارم يلو ع ان ماءا  ماحيعتلر 
حنيتتا  ا تتلا حتتا ىتتل ىتت علل أحتتا حتتا لختتص م يتتام  تتالش ا اىتتلل حاحتتر عتت   مع ن لتتو 
لى م عاا ءا لار ماياآن ىام م  يتام ماعاطتل   لءنتل أن ماءتا  اتم  كتن  ءتاف ما تءا 

ايو اتق ماحءايتد كحتا  ءتاف ماىتاا يينتو م يتام نتا ز للظاتظ أن حتاا  للث لييل  ء
 ءحتتتر  طتتتي مدلتتتد ننتتتر  لاتتتو  ءتتتاا ) ليلاتتتلن حتتتا  ل ء تتتلن  لزنتتتم أن مايتتتاآن ام ما تتتءا 
لما تتءامئ ن تت  مإطتتظق لأحتتا ماايليتتد ما تتل أكتترىا ماء حتتائ يتتل   ىتتلا ىتتاه مدلتتد يينيتتا 

امئ ماحؤحنلن للمارالل ن   ااتك أن مااىتلل  خص ما ءامئ ماكايالن علنحا مى  ن  ما ء
حاحر ع   مع ن لو لى م كان لاث اىان عن  اعم ن   ماار ن    تالش حتن ااتك 

  لاو )أى يم لالح مايرس حءك   .   
 
 
 


