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 الكتابة عند العرب في العصر الجاهلي     
Literacy in Arab during their Dark Ages 

    ،لاداىحمہ دىسىب ىب احدم

Abstract 

Usually the word “Jahilliya is associated with the Arabs before 
Islam. A common perception is this that people could not read 
or write – or illiterate which is not correct. Many of the 
Arabic literature in the genres of prose, poetry, epic – style 
narratives. Along with this the hundreds and thousands of 
verses, speeches examples, historic incidents were saved in 
their memory. They were ignorant as they had derailed from 
the true path of guidance. They had indulged themselves in 
idol-worshipping and other malpractices. The current article 
is an attempt to highlight the real meaning of ignorance: Arabs 
were ignorant and not illiterate.  

  المقدمة

ال خيتلف اثنان أن كتابة اللغة العربية كانت معروفة يف العصر اجلاهلي، وأن اللغة العربية كانت تشغل  
بال كثري من املفكرين والشعراء واخلطباء، يلتمسون ودها، وينظمون دررها، ويغرتفون من نبع معانيها الثر 

لعصر، جيده من أغىن املعاجم من أمجل القصائد، وأعذب األحلان. ومن يراجع معجم مفرداهتا يف ذلك ا
 حيث وفرة الكلمات وكثرة التشابيه، وتعدد األمساء للمسمى الواحد.

ومن حسن احلظ أن حيفظ لنا التاريخ شيئا غري   العرب يف اجلاهلية عرفوا الكتابة.. ودّونوا هبا مواثيقهم..
اليت تسمى باملعلقات، وقد ذهب يسري من آداب تلك الفرتة وأشعارها، لعل أمهها تلك القصائد الطويلة 

بعض الرواة إىل أهنا قصائد كتبت يف القباطي مباء الذهب وعلقت على أستار الكعبة. إضافة إىل العديد 
من أشعارهم وخطبهم، وأمثاهلم،وأخبار حروهبم ووقائعهم اليت حتفظها لنا أمهات الكتب من كتب 

 األدب القدمية.
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جلاهليني وشعرهم،إالأن الضياع قد أتى على الكثريمن آداهبم وبرغم وفرة ما وصل إلينا من أدب ا
ما انتهى إليكم مما قالته العرب إال أقله، :»(1)وأخبارهم، خاصة القدمية منها، ويقول أبو عمرو بن العالء 

.ويقدر الباحثون عمر األدب املدون الذي وصل إلينا (2)«ولو جاءكم وافرا، جلاءكم علم وشعر كثري
 اإلسالم. بقرنني قبل 

 مدلول مصطلح الجاهلية 
حنب أن نصحح بعض املفاهيم اخلاطئة عن هذا العصر ، فقد درج أكثر القدماء واحملدثني على تفسري     

، أي عدم معرفة القراءة والكتابة، َوُوصَم العصُر اجلاهليُّ بالتخّلف  احلضارّي، وأبناء (3)معىن اجلاهلية باألمية
. ولكن النظرة املوضوعية أسهمْت يف إزالة الغبار الذي علق هبذا املصطلح، وقد رأى (4)العصربالتخّلف الثّقايفّ 

أن احلقيقة خالف ذلك. فاجلاهلية يف املعىن الصحيح هي ذلك العصر، الذي مل يكن لبالد  (5)فيليب َحيت
مجية هيئة اجتماعية العرب فيه ناموس وازع، وال نيبٌّ ملهم، وال كتاب منـزل. فمن اخلطأ أن نصفباجلهل واهل

مبا ميتاز به عرب اجلنوب من ثقافة ، وحضارة قطعْت يف ميدان التجارة  واألشغال شوطًا بعيدًا قبل sامتازت
 (6.)اإلسالم بقرون متطاولة 

وهكذا ينتهي فيليب حيت إىل تفسري فكرة اجلاهلية على أساس ديين حمض، فالعرب مل يكونوا أُميني، ووْصفهم 
إمنا هو تعبري عن أميتهم الدينية. وشبيه بذلك ما ذهب إليه الدكتور ناصر الدين األسد، حيث يقول باجلاهلية 

بعيدة كل البعد عما يتومهه بعض الوامهني  -فيما بدا لنا –نافياً جتهيل اجلاهلية :" إن حياة العرب يف اجلاهلية 
يذهبون إىل أن عرب اجلاهلية مل يكونوا سوى ، أو يقع فيه بعض املتسرعني الذين ال يتوقفون، وال يتثبتون، ف

ونذهب إىل أن عرب اجلاهلية األخرية  …قوم بدائيني، حييون حياة بدائية يف معزل عن غريهم من أمم األرض
 (.7.)…كانوا من احلضارة مبنزلة ال سبيل إىل جتاوزها،وال مزيد عليها ملستزيد

على هذا العصر ، ليست مشتقة من اجلهل الذي هو  ومن الباحثني من ذهب إىل أن كلمة اجلاهلية أُطلقتْ 
الوثنية  ، وإمنا هي مشتقة من اجلهل مبعىن السفه والغضب،والّنزق،والضاللة،وتفشـّي(8)ضد العلم ونقيضه

 (9).أوانتشارالعداوات، وسفك الدماء، فهي تقابل كلمة اإلسالم اليت تدّل علی اخلضوع والطاعة هلل عّزوجلّ 
"قَاَل : الذكر احلكيم ، والشعر اجلاهلي هبذا املعنی من احلمية والغضب حنو قوله تعا لی ودارت الكلمة يف

 : يف معلقته (11)، ومن قول الشاعر، كالم عمرو بن كلثوم(10)أَُعوذُ  ب اهلل أَْن َأُكوَن م َن اجلاهلنَي"
 (12)فنجهَل فوق جهل اجلاهلينا  أال ال جيهلْن أحٌد علينا 

قوال أن اجلهل هنا يُقصد به احلمُق والّسفُه ،وعدُم ضب  النف،، وفقداُن سيطرة العقل. وواضح من هذه األ
ولكن ينبغي أن ننبه إىل أن هذا مل يكن حال القوم يف جمموعهم ، ومل يكن كل من عاش يف ذلك العصر 
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 متصفاً هبذه الصفات اليت تتناىف مع العقل واحلكمة ، واالتزان، والروية .
فقد كان هناك أفراد اشتهروا بالعقل الســــــديد  والرأي الصائب ، وبـُْعد  النظر، كزهري بن أىب سلمى 

(13 )

والربيع بن زياد ،(17)، واحلارث بن عباد (16)، وقي، بن عاصم(15)وهرم بن سنان(,14)واحلارث بن عوف
أولئك العقالء حكاماً ، يستشريوهنم يف وكانت مستهم الظاهرة احلكمة ، حىت أن العرب اختذوا من (18)العبسي

، (20)وضمرة بن ضمرة النهشلي(19)صيفي شؤوهنم ، وحيكموهنم يف دمائهم ومواريثهم، اذكُر منهم : اكثم بن
لتدل على شيوع عبادة  -حني أطلقت  -واألوىل أن تكون كلمة اجلاهلية قد أُطلقْت (21)بن زراة (21)وحاجب

 .(22)بني العرب من كان يركع لصنم،أو ينحر لنصب،أو يتمسح بوثن،تقرباً هلل األوثان بينهم،فال شك أن من 

فاجلاهلية مصطلح إسالمي يشري إىل أن العرب قبل اإلسالم مل تكن ناعمة بزمن اإلسالم، وإشراق 
 (23.)،ولي، مثة ما ُيسوّغ انصراف مصطلح اجلاهلية إىل توّحش العرب، وجهلهم بعلوم زماهنم(27)تعاليمه

 ويمكن رّد التطرف ضد العرب قبل اإلسالم،ونعتهم بالتوحش، والجهل المطبق إلى ثالثة أسباب : 
 : دييّن ، ويتضح من خالل احلرص على تبيان أثر اإلسالم يف اجملتمع العريب ، وكأّن اإلسالم قد خلق األول

 (.24).هؤالء الذين آمنوا خلقاً جديداً ،مل يكونوا قبله شيئاً يذكر
 : شعويب، ومن املعلوم أن الشعوبية تنوء بكراهية العرب، فلم ترتْك عادة قبيحة ، إال وألصقْتها بالعرب،إذيالثّان

  (25).مل يُرق هلم كوُن العرب أمًة تسعى للمعرفة واخلري
قد أفاد مكتبة  –ممن اتسم سلوكه باملوضوعية، واألمانة العلمية  –: املستشرقون ، وإذا كان بعضهم  الثالث

العصراجلاهلي األدبية ، سواء أكان ذلك باألحباث ، أو حتقيق بعض دواوين الشعراء ،فإن دراسات بعضهم 
قد أساؤوا إىل العرب وأدهبم وحضارهتم وعقليتهم إساءة متعمدة فقد  (27)ورينان (26)من أمثال مرجوليوث

 (28.)عن روح عنصرية يربأ منها العلم –فيما كتبوا  –صدروا 
 الكتابة يف العصر اجلاهلي 

جتمع الدراسات احلديثة على أن العرب قد عرفوا الكتابة منذ العصر اجلاهلي، خباصة يف مراكز التحضر 
املختلفة آنذاك، يف الشمال الشرقي لشبه اجلزيرة العربية، ويف مشاهلا الغريب، ويف اليمن جنوباً، ويف احلجاز 

ويف املدينة أحد عشر   : إنه عند جميء اإلسالمكان يف مكة سبعة عشر كاتباً،ويف مكة واملدينة. فيقالأيضاً، 
كاتباً، وإن كان املظنون أن عددهم يف هاتني املدينتني كان أكرب من ذلك. بل إن الكتابة تسربت يف ذلك 

 يعرف -حكيم قبيلة متيم  إىل بعض القبائل يف البوادي؛ فقد كان أكثم بن صيفي -هوناً ما  -العصر 
 الكتابة. وكذلك شعراءآخرون.
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بعض املعامالت قال تعاىل: "يا أيها الذين آمنوا وحني نزل القرآن الكرمي دعا العرب إىل ضرورة استخدام الكتابة يف 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه 

. "والطور*وكتب (30)يسطرون"هذا فضاًل عن قسمه يف أكثر من آية بالكتا بة وأدواهتا: "ن والقلم وما  ،(29)"اهلل
 .(32).يف هذا ؛ إمنا كان خياطب العرب مبا يعرفونه ويقّدرونه -الكرمي  والبد أن القرآن (.31)مسطور* يف رق منشور" 

يُذكر من أن التدوين مل يعرفه العرب إال يف أواخر ولي، صحيحاً ما »يقول الدكتور ناصر الدين األسد:    
 ( 33.)«القرن الثاين ومطلع القرن الثالث

وقد أكد الدكتور األسد هذه احلقيقة حني قام باستقصاء الشواهد اليت تدل على أن حجم التدوين لدى 
تدل على أن حجم العرب قبل    وقد أكد الدكتور األسد هذه احلقيقة حني قام باستقصاء الشواهد اليت 

التدوين لدى العرب قبل اإلسالم مل يكن هيناً، ومن بني ما أشار إليه يف هذا الصدد ما كان لدى "ّدْغَفل" 
النسابة من دواوين شعر اجلاهلية، وإىل واقعة مجع النعمان بن املنذر ملك احلرية للشعر العريب يف اجلاهلية 

ده من أسفار احلرية ونقوش كنائسها وما كان فيها من أخبار العرب وتدوينه، مث إىل رواية البن الكليب عما أفا
يف هذه النصوص والروايات، شعر جاهلي، وأخبار جاهلية،  -إذن  -أمامنا »اجلاهليني وأنساهبم. مث قال: 
 ن كل قبيلة من القبائل كانت جتمعوالذي نراه أار ودواوين من اجلاهلية نفسها...مدونة كلها يف كتب وأسف

 (34)«.يف كتابخطبائها،وأخبارهاوأنساهبا مائها،وأقوالوحكم حكشعرائها،شعر 
للعرب يف فرتة ما قبل اإلسالم ثقافة  مل يكن»على أن من الباحثني من ينفي التدوين يف العصر اجلاهلي، فيقول: 

 يرتكوا مدّونة وعلوم مسجلة، فقد غلبت عليهم البداوة، واستغرق حياهتم التنقل، ففشت فيهم األمية، ومل
خالل هذه احلقبة املديدة الغامضة من فجر حياهتم سوى نقوش قليلة تنبئ عما كان هلم من دور حضاري، 
حىت أن هذه النقوش مل تكن متوافرة إال يف بعض املناطق العربية، كجنويب جزيرة العرب ومشاليها، حيث توجد 

العرب يف ترك هوالً وصحارى مل تسعف ساكنها على حني كان باطن اجلزيرة وأكثر ربوعها ساألحجار والصخور، 
 (35)«.ميامسهم على األرض اليت عاشوا فيها أحقاباً مديدة

يقلل من حجم ما دّونه العرب يف العصر  (36)هذا؛ يف الوقت الذي جند فيه املستشرق الفرنسي بالشري
ال شك يف أن بعض املراكز احلضرية قد دّونوا كتابة بعض القصائد اهلامة، ولكن ذلك يعوزه »اجلاهلي؛ فيقول: 

الدليل.حىت ولو سلمنا بصحة وقوع ذلك، فإن التدوين مل يشكل إال جزءاً من آثار الشعراء احلضريني، أما 
راء عن طريق الرواية الشفوية. وخالصة القول: فإن الرواية الشفوية وحدها تؤلف البقية فقد سارت يف الصح

 الطريقة األساسية لنشر اآلثار الشعرية منذ اللحظة اليت قذف فيها الشاعر وروايته تلك اآلثار يف خضم
 (37)«.اجلماهري
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بصدد رواية خرب  واحد،  ومبدأ الشك يف الرواية قد يكون له ما يربره يف بعض األحيان، لكننا هنا لسنا
أواالستشهاد بشاهد واحد، بل حنن أمام روايات وشواهد كثرية متعددةاملصادر؛ ومن مث يصبح الشك أمراً 
مبالغًا فيه. وقد رأينا من قبل كيف كان يف مكة واملدينة وحدها عند جميء اإلسالم قرابة ثالثني كاتباً. وهو 

 (38)«الكّتاب مجيعاً يدونون يف جاهليتهم؟فماذا كان هؤالء »فيه أحد.  خرب مل يشك
 على أن الكتابة بالقلم العربي لم تكن شائعة كثيراً بين العرب لسببين:

لبساطة حياهتم يف البادية، وكانت قوافل  كان عرب احلجاز وصحراء سورية ال حيتاجون كثرياً إىل الكتابة؛أوالً: 
 انتشرت يف املدن التجارية مثل مكة ويثرب. التجار تستعمل يف بعض الظروف الكتابة، كما أهنا

كانت الكتابة النبطية املتأخرة هي املستعملة عند عبدة األصنام من العرب ألن احلضارة الوثنية العربية  ثانيًا: 
كانت مرتبطة بالنب  ارتباطًا وثيقاً، مث كان نصارى العرب يستعملون الكتابة النبطية واللغة اآلرامية؛ حيث  

حىت أن أهل جنران كانوا  اآلرامية هي لغة العمران والدين عند نصارى الشرق الذين مل يألفوا اللغة اليونانيةكانت 
 (39.)أن نذكرالكتابة النبطية املتأخرة القلم العريب دون يعرفون اللغة اآلرامية؛لذلك الميكن أن منعن النظر يف

 عصر الجاهلي، ما يليهذا؛ ومن بين الشواهد التي تؤكد وجود التدوين في ال
يبدو أن لقمان احلكيم كان ما لديه من حكمة مدوناً يف كتاب منذ العصر اجلاهلي؛ فيذكر ابن هشام  - 1

قبل أن يسلم على رسول اهلل صلى اهلل  -فيه حكمة لقمان، وقد قرأها كان حيمل كتاباً   (40)أن سويد بن الصامت
إن هذا الكالم حسن والذي معي أفضل من هذا: قرآن أنزله اهلل »رسول اهلل، وقال: عليه وسلم فاستحسنها

 (41)«عليّ 
وأّن ،يشري ابن الندمي إىل أنه كان يف خزانة كتب اخلليفة العباسي املأمون كتاب خب  عبد املطلب بن هاشم  - 2

أهل مكة على فالن بن فالن حق عبد املطلب بن هاشم من »جلد آدم، وقد دّون فيه:  هذا الكتاب كان يف
 (42)«.وامللكان احلمريي من أهل وزل صنعا، عليه ألف درهم فضة كيالً باحلديدة، ومىت دعاه هبا أجابه، شهد اهلل

احلياء ال يأيت إال »قال: مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول:  (43)يذكر العسكري أن عمران بن حصني - 3
 (44)«خبري

احلكمة: أن منه ضعفاً. فغضب عمران بن احلصني وقال:  إن يف: »-وكان قد قرأ الكتب  -فقال بشري بن كعب 
 (45)«أحدثك مبا مسعت من النيب صلى اهلل عليه وسلم فتحدثين عن صحفك هذه اخلبيثة؟

رت وحقيق بنا، وحنن نتحدث عن الكتابة يف اجلاهلية وشيوعها أال نغفَل اإلشارَة إىل اآليات القرآنية اليت ذَكَ 
الكتابَة. أما اآليات الكرمية اليت تضمنَّت اإلشارة إىل معرفة اجلاهلية العربية بالكتابة معرفًة واسعًة عميقة، 
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َفَحْسُبنا أن نقتصر على ذكر ثالث منها، واحلق أن قيمة هذه اآليات ال تقتصر على وضوح داللتها، وإمنا 
 ىل ال سبيل إىل التشكيك فيها.تتجاوز ذلك إىل قيمتها التارخيية. إذ إهنا وثيقة أو 

أن بعَض اجلاهليني كانوا يدّونون األخباَر والقصص والتاريخ، وأن هناك من  إذ إ هّنا تُبنُي عن  أما اآلية األوىل
 (46)"أساطرُي األوَّلني اْكَتَتَبها فهي مُتَلى عليه بُكرًة وأصياًل". كان مُيلي هذه املوضوعات يف جمالسه، قال تعاىل:

زات تـُْقن ُعهم بنُبُـوَّت ه، ومن هذه  واآلية الثانية تبني عن أنَّ َعَرَب اجلاهلية كانوا يطالبون الرسول بآيات َوُمْعج 
اآليات واملعجزات، أن يـُْنز َل عليهم كتابا من السماء يقرؤونه، قالتعاىل:"وقالوا: لن نؤمن لك حىت تـَْفُجر لنا من 

خنيٍل وعنب، فُتفجِّر األهناَر خالهلا تفجرياً، أو ُتسق َ  السماَء كما أو تكوُن لك َجنٌَّة من ، ينبوعاً  األرض
زَعْمَت علينا ك َسفاً، أو تأيت باهلل واملالئكة قَب ياًل، أو يكوَن لك بيٌت من ُزْخرٍف، أو تـَْرَقى يف السماء.ولن 

 (47)شراً رسواًل؟ "نؤمَن ل رُق يِّك حىت تـُنَـزَِّل علينا كتاباً نقرؤه.قل:سبحان ريب،هل كنُت إال ب
ويف اآلية الثالثة يشريتعاىل إىل أن هؤالء العرب مكابرون،َوَسَيُشّكوَن يف الكتاب ولونـُّزَل عليهم يف صورة ماد يٍّة 

ْحٌرُمب نٌي" يـََرْوهنا قال تعاىل:"وَلْو نـَزَّْلَنا َعَلْيَك ك َتابًا يف  ق ْرطَاٍس فـََلَمُسوُه ب أَْيد يه ْم َلَقاَل الَّذ يَن َكَفُروا إ   س  َذا إ الَّ ْن هََٰ
(48) 

مما سبق يتضح: أن عملية التدوين قد بدأت يف حياة العرب منذ العصر اجلاهلي، وأهنا أخذت تنمو     
 وتتطور حىت اكتمل تدوين املعارف والعلوم يف النصف األول من القرن الثالث اهلجري.

 معرفة الشعراء اجلاهليني بالقراءة والكتابة :
والشعراء اجلاهليون أرقى طبقات اجملتمع عقال ، وأوسعهم ثقافة ، ويدل استقراء الشعر اجلاهلي على أن عددا  

 (49)كبريا منهم ، قد عرفها ومارسها ، فمن ذلك :قول هنشل بن حّري النهشلي:
 (50)مداُد معلم يتلوه واحي     كأن منازال بالفأو منها                      

ملية تعليمية متكاملة ، فقد ذكر الشاعر الصحيفة ، واملعلم الذي يتلو ما كتب فيها ، ويف البيت وحنن أمام ع
 (51)إشارة ضمنية إىل طالب يستمعون إىل ما يقرأه ذلك املعلم . وقوُل األسود بن يعفر النهشلي:

 (52)جميدين من تيماء أو أهل مدين  سطور يهوديني يف ُمهرقيهما                   
 (53)وقوُل عبد اهلل بن سليم بن احلارث األزدي:

 ُدرسْت ملـّر الريـح والقطر             ملن الديار تلوح بالغمرْ              
 (54)َكَتَب الغالُم الَوْحَي يف الّصخر            فبشّ  بسيان  الرّياغ  كما           

 (55:)وقول الزبرقان بن بدر
 (56)كأن آثارهم خّطت بأقالم  ويبقى بعدما صنعواهم يهلكون              
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 (57)وقول املرقِّش:
 (58)رقش يف ظهر األدمي القلم الدار قفر والرسوم كما           

وواضح مما تقدم أن ذكر الكتابة وأدواهتا ورد يف مقدمة القصائد الطللية ،ويف معرض التشبيه،إال أننا نذهب 
هذه التشبيهات ال تدل على معرفة الشاعراجلاهلي بالكتابة فحسب،بل تدل  إىل ما ذهب إليه أمحد احلويف"أن

 (59)هلا" على خربته هبا،وممارسته
 شواهد تدل على سعة انتشار الكتابة وكثرة القّراء :

يألف الناس ، يف أيامنا هذه ، أن يروا يف الصباح ملصقات تعّلق على اجلدران، أو كتابة شعارات معينة على 
تنديدا بظاهرة سياسية معينة. وقد عرف اجلاهليون هذا اللون من النشاط السياسي السّري ، فمن  األسوار ،

 ذلك ما ذكروه من أن الناس يف مكة شاهدوا ذات صباح شعرا سياسيا مكتوبا على دار الندوة :
 وَرشَوٌة مثل ما ترشى السفاسري    أهلى ُقصيا عن اجملد األساطري      
 (60)وقوهلا رحلت عيـر أتت عري م حبتا ال خلي  لـه  وأكلها اللح     

" للساحل الشرقي ، بنشر الثقافة ،  (61) أسهمت احلرية ، وهي كما يسميها بالشري "العاصمة الثقافية -2
فقد بنت أم عمرو بن هند ديرا ، وكتبت يف صدره : " بنت هذه البيعة هند بنت احلارث بن عمرو بن حجر 

 …ك، وأم امللك عمرو بن املنذر، أمة املسيح،وأم عبده، وبنت عبيده امللكة بنت األمال
جدران أحد ثارقربالنعمان،فطالعا كتابةعلىملشاهدة آ احلرية الرشيد إىل مع خرج الربمكي أن حيىي ياقوت وروى
 :(62)الدير

 إن بين املنذر عام انقضوا      حبيث شاد البيعة الراهب       
 شرُّ البقايا من بقي بعدهـم       قـّل وذّل جـده خائـب               
تثبت على أبرز مكان يف  اليتتلك السيدة يشبه يف أيامنا هذه "حجارة التاريخ "وواضح أن ما كتبته  

، ويفرتض املرء أهنا مل تكن لتقدم على الكتابة على صدر ديرها إال لعلمها بأن غالبية من ميرون هبذا العمارات
 كان،إن مل يكن مجيعهم، يقرؤون.امل
 كثرة املعلمني يف العصر اجلاهلي :  -3

على الرغم من أن ما أشارت املصادرالعربية إليه يف معرفة العرب التعلم وطريقته قليل إال أن االشارات القليلة 
من  (63)حبيب قد تلقي الضوء على الطريق اليت كانوا عليها يف نشره،فاملعلم كان معروفا عندهم،وقد ذكر ابن

 (.65)، وغيالن بن سلمة الثقفي(64)أشراف املعلمني يف ذلك العصر: أبوسفيان بن أمية بن عبد مش،
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وهذا يدل على أهنم عّلموا أبناءهم ، ولكن الطريقة كانت غري مفّصلة ، بيد أن هناك إشاراٍت ذكرهتا    
لطريقة  اخلاصة .فمن  ذلـك أن عائشة بنت على أن عددًا من اآلباء ،أوغريهم كان  يعّلم  با تدلاملصادر 
عّلمته أّمه الكتابة يف بيت أبيه ، فكان محاد  (67)تعّلمت الكتابة عن أبيها ، وروي أن محاد بن زيد ( 66)سعد

. وعبد اهلل بن (68)أول من كتب يف بين أيوب،وطلب حىت صار كاتب امللك النعمان األكرب،وعّلم ابنه زيدا 
 .(70)بن أميةعلم حرب (69)جدعان

، ولكن يبدو أهنا كانت الطريقة املألوفة، و هذه طريقة عرفت يف العصر اجلاهلي، وهي طريقة التعليم اخلاص
أن أباه طرحه يف  (71)" فقد جاء يف ترمجة عدي بن زيدوجود أماكن للتعليم مُسيت" الُكّتاباملصادر تشري إىل 

ويتعلم مع ابنه، خيتلف شاهان مرد إىل ُكتّاب الفارسية،فكانه الُكّتاب حىت إذا حذق أرسله املرزباُن مع ابن
 . (72)الكتابة والكالم بالفارسية

ومل تقتصر معرفة  الكتابة يف اجلاهلية على الرجال ، بل كان لبعض النساء معرفة هبا ، كالشِّفاء بنت 
ة ، وعلمت حفصة زوج القرشية العدوية من ره  عمر بن اخلطاب ، وكانت كاتبة يف اجلاهلي (73)عبداهلل

 فاصبحت حفصة بنت اخلطاب منه ، كما علمتها رقية النملة،الرسول صلى اهلل عليه وسلم الكتابَة بأمٍر 
وعائشة بنت  ،(75)أم كلثوم بنت ُعْقبـــة  الاليت ذكرهن البالذري الكاتبات ومن(.74)تعاىل عنهاكاتبةً  رضي اهلل

 .(76)سعد،وكرمية املقداد
وعقد حممد بن حبيب )  (.77)أم سلمة ـ رضي اهلل عنهما ـ، تقرأ ن يف املصحف وال تكتبان.كانت عائشة و و 

 .(78)هـ( فصالً ذكر فيه أمساء املعلمني يف اجلاهلية واإلسالم الذين يعلمون الكتابة والقراءة.245 – 000
وال سيما يف مكة واملدينة،  فلما أظل اإلسالم برايته كان هناك عدد من الكتاب املعروفني يف احلواضر واملدن،

أنه كان يف وقت دخول اإلسالم سبعة عشر رجالً   (80)هـ( وابن عبد ربه279 – 000) (79)ذكر البالذري 
يف مكة جييدون الكتابة، ورمبا يكون هذا اإلحصاء غري دقيق، فيحتمل أن الذين يعرفون الكتابة أكثر من هذا 

 العدد.
اجلاهليموضوعات الكتابة يف العصر   

 شؤون وقد كان القوم آنذاك يكتبون كثرياً منلعصر اجلاهلي كانت كثرية متنوعة،موضوعات الكتابة يف ا       
والعرب  العلمي والوجداينعليهم نشاطهم العملي أو ألواناً متعددة من املوضوعات اليت يفرضها و  حياهتم

  .(81) ا هبا إلی أغراض أدبية خالصةرجو خي مل سياسيةوجتارية ولكنـهم ألغراضاستخدموا الكتابة 
وأول هذه املوضوعات اليت كانوا يدونوهنا: الكتب الدينية: وحنن ال نشك يف أن أهل الكتاب: اليهود 
والنصارى، كانت كتبهم مدونة بني أيديهم يتلوهنا، وأن هذه الكتب مل تكن نسًخا قليلة العدد موقوفة على 
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ني بعد فتح مصاحف كثرية يتداوهلاأهل هاتني الديانتني،حىت إن املسلم كانتهبان واألحبار وحدهم، وإمنا  الر 
 (82).التوراة فجمعوها مث ردوها على اليهودفيها خيربوجدوا مصاحف

 واملوضوع الثاين الذي كان عرب اجلاهلية حريصني علی كتابته، هو كتابة العهود و املواثيق ،واألحالف اليت   
"كانوا يدعون يف اجلاهلية من يكتب هلم ذكر احللف قال اجلاحظ:.فرادا ومجاعاتيرتبطون هبا فيما بينهم ا

وقد ورد ذكر هذه العهود املكتوبة يف الشعر اجلاهلي، قال (.83)النسيان" لألمر،وتبعيًدامنواهلدنة تعظيًما 
 (84)احلارث بن حلزة اليشكري

 :(85)يف شأن بكر وتغلب
 واذكروا حلف ذي اجملاز         وما قدم فيه، العهود والكفالء                
 ينقض ما يف املهارق األهواء؟       حذر اجلور والتعدي،وهل               

ومن الشعر ."مهارق، حىت تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق وأمان:وذكر اجلاحظ أنه "ال يقال للكتب
 فيه هذه املهارق قول األعشى:اجلاهلي الذي تذ كر 

 (86)وإذا يناشد باملهارق أنشدا           ريب كرمي ال يكدر نعمة                
واملهارق هنا قد  -كما يتضح من البيت السابق هلذا البيت-وربه هذا إمنا يعين به سيًدا كرميًا متفضاًل عليه 

يليب داعي الدين إىل صلة احملروم وإعطاء احملتاج، وقد  تعين الكتب الدينية، فيصف هذا السيد بالتدين وبأنه
تعين املهارق كتب العهود واألحالف، فيكون معىن البيت أن هذا السيد الكرمي ال خيفر ذمته وال ينقض عهده، 

 (87).اوإمنا يفي مبا عاهد عليه، فإذا ما ذكره هبذه العهود املكتوبة يف املهارق بادر إىل احملافظة عليها والوفاء هب
ومن أشهر هذه العهود واملواثيق: صحيفة قريش اليت تعاقدوا فيها "على بين هاشم وبين املطلب على أال 
ينكحوا إليهم وال يُنكحوهم، وال يبيعوهم شيًئا وال يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه يف صحيفة، مث 

 .(88)"ة توكيًدا على أنفسهمتعاهدوا وتواثقوا على ذلك، مث علقوا الصحيفة يف جوف الكعب
وكما كانوا يكتبون العهود واألحالف بني اجلماعات، كانوا كذلك يكتبون العهود واملواثيق بني األفراد. ومن 
أمثلة ذلك حديث عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه قال :كاتبت أمية بن خلف كتابًا يف أن حيفظين يف 

 (89).صاغىي مبكة وأحفظه يف صاغيته باملدينة
الصكوك اليت كان عرب اجلاهلية يكتبون فيها  هو واملوضوع الثالث الذي لعله يكون أكثراملوضوعات اتساعا،

وملا كانت احلياة اإلقتصادية تأخذ املكانة األولی بني مهوم العرب .حساب جتارهتم وحقوقهم علی غريهم
اختذوا التجارة مصدرًا للرزق، وهي حباجة إلی الكتابة لتقييد حساباهتم،أوصكوك  آنذاك، وكان بعضهم قد

البيع والشراء، أوالدين والوفاء به. فقد انتشرهذا النوع من التقييد بني التجارمنهم خاصة حلفظ حقوقهم علی 
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ثقة بالطرف الجمال يف مثل هذا النوع من املعامالت للمشافهة،مهما بلغ أحد الطرفني من ال الناس،إذ
  .اآلخر،واألمانة،أو قوة الذاكرة

 ومما وصل إلينا من أمثال هذه العقود، نص واحد ذكره ابن الندمي، إنه كان يف خزانة املأمون خب  عبداملطلب
ذلك الوقت  بن هاشم يف جلدأدم وقد مر ذكره سابقا.ومبا أن مكة كانت مركزاً جتاريًا وكان كثري من القوم يف

 .الكتابة كي حيفظوا به حقوقهم يكثرعندهم هذا الضرب من الطبيعي أن نجتاراً فكان م
واملوضوع األخري الذي كان شائعاً بينهم آنذاك، هو كتابة الرسائل بني االفراد، حيملوهنا أخبارهم و يفهموهنا ما 

 (90)وكتابة النسب واألخبار والشعر..تتطلبه شؤون حياهتم
 :  رواية الشعر الجاهلي وتدوينه

إّن التاريخ يذكر أن العرب كان هلم كيان مستقّل ، فأنشأوا دوهلم يف أرضهم ،وتركوا يف أطرافها آثاراً كبرية ،   
تدّل على عظم ذلك الكيان، وتلك احلضارة الرائعة،وحفظ لنا أمساء أمرائهم وملوكهم يف اليمن 

 ،وتدمر،واحلرية،ويف وس  اجلزيرة . 
 األخرى،كاألحباش والروم . ذات صلة وثيقة مع الدول مواثيقها وعهودها،وهيواليعقل االّ تكون هلذه الّدول 

وإىل جانب هذا جند أمساء الكثريين من الكهنة واألطباء واملرتمجني ،وأمساء األسواق األدبية اليت كانوا يقيموهنا 
ياة الناس ، كل ذلك يدل على حضارة إنسانية ، وتطور ملحوظ يف ح  …يف مواضع خمتلفة من تلك اجلزيرة 

 حلضارة ، وإرساء قواعدها ، وتثبيتا ممّا ميكننا إزاءها أن نتصور إسهام معارفهم وعلومهم يف تأصيل هذه
يف أحناء جزيرهتم انتشاراً ، وانتشرت م أن هذه األّمة قد عرفت الكتابة. ومن هنا نستطيع أن حنكأسسها
أللواح يف شعر كثري من شعرائهم ، وما ذلك ااّل أهم ، فجاء ذكر الكتابة والكتاب والصحيفة واملهارق واواسعا

: "وانتشارها يف األوساط املتحضرة واملتبدية منها (91)دليل من أدلة انتشارها ، وقال الدكتور عبد احلكيم بلبع
 على السواء " .

 أدلة صرحية على تقييد الشعر اجلاهلي :
عرب  –نه على يد طائفة كبرية من الرواة العلماء من عصر إنشاده إىل عصر تدوي –لقد تدفق الشعر اجلاهلي 

فمن  وهناك أدلة صرحية مباشرة على أن بعضا من الشعر اجلاهلي كان مدّونا، قناتني :القناة األوىل: التدوين:
 ذلك :

، أشار أهل اليمن بقتله إال ذا رعني فإنه هناه عن عندما أراد قتل حسان(92)أن عمرا أخا حسان بن تبان -1
 (:93)ذلك ، فعمد إىل صحيفة فكتب فيها 

 سعيٌد من يبيت قرير َعنْي    َمْن يشرتي سهراً بنوم                  
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  فمعذرة اإلله لذي رعيـن  وأما محري غدرت وخانت                
 ،والشعرسه لوح مسطور،عليه شعربلغة عربيةد على رأوُوجلى جثة ذي جدن ملك محرييف صنعاء،عثرع -2
 :(94)هو

 خـزرا كـأهنم غضاب      مـا بـال أهلك يا رباب     
العينية على رأس اجملموعات الشعرية اليت دونت ، عصرئذ ، فقد  (95)وتقف قصيدة لقي  بن يعمر اإليادي

تلك القصيدة مقدمة شعرية من أربعة أرسلها إىل قومه ينذرهم بأن كسرى عازم على غزوهم  وقد كتب ل
 : (96)وهي أبيات،

 إىل من باجلزيرة من إياد   سالم يف الصحيفة من لقي             
 بأن الليث كسرى قد أتاكم      فال يشغلكم سوق الّنقاد        

 أتاكم منهم ستون ألفا         يزجون الكتائب كاجلراد     
هذه املقدمة ، وصف فيها حال قومه وضعفهم وختاذهلم ، وبني هلم ما جيب أن  وقد أورد قصيدته العينية ،بعد

 : (97)يتحلى به من يسندون إليه قيادهتم ، ومطلع العينية
 هاجت يل اهلمَّ واألحزان والوجعا   يا دار مية من حمتلها اجلرعا 

 وختمها بقوله : 
 رأى رايه منكم ومن مسعاهذا كتايب إليكم والنـذير لكم             لـمن        

  (100)بذلك ، كتب إليه  (99)،وحينما علم أخوه كعب(98)أسلم جبري بن زهري بن أيب سلمى -3
 فهل لك فيما قلت باخليف هل لكا    أال أبلغا عين جبريا رسالة               
 املأمون منها وعّلكا         لكــــــــــــــــــــفأهن       سقيت بكأس عند آل حممد        

 على أي شيء ويب غريك دلّكا         فخالفت أسباب اهلوى وتبعته      
 فلما أتى جبريا كتب إىل الكتاب كعب يقول:

 لوم عليها باطال وهي أحزم          من مبلغ كعبا فهل لك يف التيت               
  (101)وحده    فتنجو إذا كان النجاء وتسلم-ال العزى وال الالت–إىل اهلل               

 (102)وهناك شواهد كثرية ، أثبتها الدكتور ناصر الدين األسد ، ال داعي لذكرها
تدوينه على  عصراعتمد العرب يف حفظ الشعر اجلاهلي،منذ عصر إنشاده إىل  :   القناة الثانية : الرواي 

  .الرواية الشفوية، وقد ساعدهم على ذلك ذاكرة فردية ومجاعية قوية، وملكات قادرة على احلفظ واالستيعاب
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كانت الرواية يف العصر اجلاهلي الوسيلة املهمة لنشر الشعر ، وإذاعته ، وحفظه ، فما يكاد شاعر يلقي 
عرّب عن سرعة انتشار الشعر بني الناس كثري من  قصيدته حىت تنتشر يف اآلفاق ، وتذيع بني النّاس ، وقد

حيث صور سرعة نفاذ شعرهم يف أرجاء اجلزيرة ، فقال  (103)شعراء ذلك العصر ، منهم املسيب بن عل،
(104) 

 فألهدين مع الرياح قصيدة       مين مغلغلًة إىل القعقاع                            
 طبقات الرواة في العصر الجاهلي :

نفسه ،فقد كانوا يالزمونه ، ويأخذون عنه . وهذه رواة الشاعر وأقدم أنواع الرواة يف العصر اجلاهلي هم   
ستقبل مبتدئا العمل على يد املالزمة ضرب من التلمذة ، حيث ميارس الشاعر الناشئ مهنته املنشودة يف امل

والتعرف جهة، ب الشهرة منيلتم، لنفسه أسبافضال عن أنه  يعد ذلك ضربا من التدريب واملرانمث أنه أستاذ،
 .خيتصر طريق اجملد الشاق لكي اس واألوساط األدبية من جهة أخرى،مستغال شهرة أستاذهعلى الن

سلسلة من هؤالء  (105)، فقد ذكر صاحب األغاين الشعراء الرواةوتربز يف هذا العصر ، أيضا ،ظاهرة   
ض ، فقد بدأها بأوس بن حجر، وعنه أخذ الشعر ورواه زهري بن أيب الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بع

هدبة ،وعن احلطيئة تلّقن الشعر ورواه ، وروياشعره(106)سلمى املزين ، وتتلمذ علي يد زهري ابنه كعب واحلطيئة
 قبائلالشعراء يف  وتربزظاهرةالرواة( 109)أخذكثريعزة ،وعنه(108)وعن هدبة أخذ مجيـل بثينة(107)بن خشـرم

توجدوشائج بني  هذاالقياس وعلى(110)هذيل,وباألخص عند أيب ذؤيب،الذي كان راوية لساعدة اهلذيل
عمه املرقش  هذا عن عّمه،ويأخذعنه،ويروي (113)األصغر للمرقش يروي(112)،فطرفة(111)ثعلبة بن شعراءقي،

،وقد جيمع بني الشعراء الرواة (114)طرفة كان يروي عن خاله املتلم، األكرب وحيتذي على شعره،وأيضا فإن
 (.115).الفرسان فريوي بعضهم لبعض سلوك يف احلياة كالصعاليك أو

، وقد كان الشعر رواة القبيلةومل يكن الشعراء اجلاهليون وحدهم يهتمون برواية هذا الشعر، بل كان هناك    
فكان ،  القبيلة تقّدر للشعر أمهيته وخطرهيف القبيلة أمثن تراث فيها ، حيتوي تارخيها وأجمادها، لذلك كانت 

االحتفال مبولد شاعر جديد ، أو نبوغه ، يعد عيدا قوميا ،يدخل ضمن أعرافهم االجتماعية .وقد كانت 
معلقة عمرو بن كلثوم التغلبياليت بلغت أبياهتا عند بعض الرواة ألف بيت من أبرز أعمال التغلبيني،وظل اهتمام 

 : (116)صغريا وكبريا ،حىت هجاهم بذلك أحد شعراء بكر،فقال  تغلب باملعلقة يرووهنا
 أهلي بين تغلب عن كّل مكرمٍة      قصيدة قاهلا عمرو بن كلثوم                  
 يا للرجال لشعر غري مشؤوم         يرووهنا أبدا مذ كان أوهلم                 
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اإلسالم فال مياري أحد   صر اجلاهلي. أما يف عصر صدرونستخلص مما تقدم أن الكتابة كانت معروفة يف الع
يف معرفتها وانتشارها واحلرص على تعلمها، واإلقبال على حذقها. واعتمد عليها الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
يف بعث رسائله إىل امللوك والرؤساء واألباطرة اليت دعاهم فيها إىل الدخول يف اإلسالمواعتمد عليها اخللفاء 

 دون يف تبليغ أوامرهم وتوجيهاهتم إىل الوالة والقادة والقضاة.الراش
 

 الهوامش

أبوعمرو بن العالء زبان بن عمار التميمي املازين البصري وأحد ائمة اللغة واألدب وأحد القراء السبعة , ولد مبكة ونشأ بالبصرة ومات -1
 (           3/41م. 1989.بريوت :دار العلم للماليني . 8خري الدين الزركلي .طبالكوفة .)األعالم ,

 . 23طبقات فحول الشعراء, حممد بن سالم اجلمحي ,مطبعة املدين,املؤسسة السعودية, مصر,القاهرة. ص -2

  22,ص1980،الّشعر اجلاهلي قضاياه الفنية واملوضوعية،د. إبراهيم عبد الرمحن,دارالنهضة العربية، بريوت-3

 دائرة املعارف اإلسالمية ، أمحد الشتنتاري وآخرون.بريوت: دار املعرفة . مادة " جاهلية " -4

ولد يف قرية مشالن بلبنان,وحصل على الدكتوراه من جامعة   م(الكاتب,املؤرخ,العالمة ,املستشرق1978-1886فيليب خوري حيت)-5
 (.2/98م.1974,بريوت,  2ر ابن حزم , طالزركلي,دام.)تتمة األعالم, 1915كولومبيا عام 

 .1/117،  م1953.دار الكشاف,2طتاريخ العرب مطول,د. فيليب حيّت  ,  -6

 . 18، ص1982مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية، د. ناصر الدين االسد , دار املعارف، مصر،  -7

 .39. ص1986رف، مصر، تاريخ األدب العريب ,د. شوقي ضيف, العصر اجلاهلي ، دار املعا-8

 املصدر السابق. -9

 ( ،67البقرة : -10

متيم حممود فاخوري ومرمي  عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب,ولد يف تغلب.وتويف يف القرن السادس امليال دي.)أعالم الشعر العريب. -11
 (.30 -28ص م.2003 -هـ 1423. بريوت:دار املعرفة . 1شبلي ,ط

 180م.ص1994 -هـ1414ع .العالمةحسني بن حممدالزوزين.بريوت:مكتبةاملعارف. شرح املعلقات السب -12

 (.19 -17زهري بن ايب سلمى,ولد يف جند ,شاعرجاهلي,من آثاره:احلوليات.)أعالم الشعرالعريب.ص -13
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الطبقات بعد إسالمه.) احلارث بن عوف بن أيب حارثة املري:من فرسان اجلاهلية. له فيها أخبار.أدرك اإلسالم وأسلم. وله خرب -14
 (.2/157واألعالم ) 95/ 7,م، بريوت1960هـ = 1380الكربى، أبو عبداهلل حممد بن سعد الزهري، دار صادر ودار بريوت : 

ق هـ ، من مرة بن عوف بن ذبيان: من أجواد العرب يف اجلاهلية. وهو ممدوح زهري  15حنو تويف هرم بن سنان بن أيب حارثة املري  -15
 (. 8/82سلمى. اشتهر هو وابن عمه احلارث بدخوهلما يف االصالح بني عب، وذبيان. ومات هرم قبل االسالم.)األعالم ) بن أيب
هـ ، أبو علي: أحد أمراء العرب وعقالئهم واملوصوفني باحللم  20حنو تويف  قي، بن عاصم بن سنان املقريزي السعدي التميمي -16

هـ فأسلم ،.وتويف بالبصرة.)تاريــخ الطربي، أبو جعفر  9ووفد على النيب صلى اهلل عليه وآله يف وفد متيم سنة ،والشجاعة فيهم.كان شاعرا
 (.5/206.واألعالم )3/187املعارف مبصر.  م، دار1960حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم الطبعة األوىل: ،حممد بن جرير الطـربي 

م(: حكيم جاهلي. كان شجاعا،شاعرا. انتهت إليه إمرة  570ق هـ =  50بكري، أبو منذر)احلارث بن عباد بن قي، بن ثعلبة ال -17
 (2/156بين ضبيعة وهو شاب.وعمر احلارث طويال. ) األعالم )

م(: أحد دهاة العرب  590حنو  - 000ق هـ =  30حنو  - 000الربيع بن زياد بن عبد اهلل بن سفيان ابن ناشب، العبسي)  -18
 .1/456م. 1966سائهم يف اجلاهلية. يروى له شعر جيد.)انظر:الكامل,علي بن حممد بن ألثري.دار صادر,بريوت,وشجعاهنم ورؤ 

م(: حكيم العرب يف اجلاهلية،  630 - 000هـ =  9 - 000أكثم بن صيفي بن رياح بن احلارث ابن خماشن بن معاوية التميمي) -19
امساعيل بن عمر بن   مئة من قومه ، فمات يف الطريق، ومل يسلم.) انظر: البداية والنهاية,وأحد املعمرين، وأدرك االسالم، وقصد املدينة يف

 (2/6.واألعالم )5/47 م,2003 -هـ1424كثري القرشي الدمشقي, دار عامل, 

سم بن سالم أبو عبيد القاضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي، من بين دارم: شاعر جاهلي. من الشجعان الرؤساء.)انظر: األمثال, -20
م،جامعة امللك عبدالعزيز،مكة املكرمة، طبع:دار املأمون للرتاث، 1980هـ = 1400اهلروي حتقيق:عبداجمليد قطامش الطبعة األوىل: 

 (.3/216. واألعالم ) 1/201م ,1975.و البيان والتبيني ,اجلاحظ, ,طبعة اخلاجني,القاهرة,1/33دمشق,

م(: من سادات العرب يف اجلاهلية. كان  625حنو  - 000هـ =  3حنو  - 000تميمي )حاجب بن زاررة بن عدس الدارمي ال -21
سنة من مولد النيب صلى اهلل عليه وسلم وأدرك اإلسالم وأسلم.)مسند  17أو  19رئي، متيم يف عدة مواطن. حضر يوم شعب جبلة قبل 

 (.3/488م,  1999-هـ 1420, 2اإلمام أمحد, مؤسسة الرسالة ,ط

 .156. ,ص1هـ.ط1361 , حممد بن حبيب البغدادي,مطبعة الداءرة, مؤسسة آل بيت إلحياء الرتاث ,احملرب -22

 .19, صم.1964. 1د. حيىي اجلبوري ,مكتبة النهضة, بغداد, ط خصائص شعر املخضرمني ،-23

 .  1/43. 1977تاريخ األدب العريب،بروكلمان, ترمجة عبد احلليم النجار، دار املعارف، مصر، -24

 .1/29تاريخ اداب اللغة العربية, جورجي زيدان, القاهرة , دار اهلالل , -25
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مرجليوث:من أشهر اساتذة العربية يف جامعة اكسفورد, من أئمة مستشرقي االجنليز, عضو يف اجملمع العلمي بدمشق ،آلرائه قيمة  -26
 .(376-ـ367ت احلموي وغريه.) مصادر الشعر اجلاهلي،ص وشهرة لدى ادباء العرب املعاصرين. من مؤلفاته:نشر معجم األدباء لياقو 

م( مؤرخ وكاتب فرنسي,اشتهر برتمجته ليسوع اليت دعا فيها إىل نقد املصادر الدينية نقدا 1892-1823فرباير 28آرنست ورينان)-27
قدس.)انظر:أعالم وأقزام يف ميزان اإلسالم ,سيد تارخييا علميا وإىل التمييز بني العناصر التارخيية والعناصر األسطورية املوجودة يف الكتاب امل

.واملدخل لدراسة الفلسفة اإلسالمية ,ليون غوتيه,ترمجة حممد 437-434,ص1م, ط2004-هـ1424حسني العفاين,دار ماجد  ,
 . (77م,ص1945يوسف موسى,مصر,مطبعة الرسالة,

 . 45، ص م.1987, 1ر, طد.عفيف عبد الرمحن, دار الفكاألدب اجلاهلي يف آثار الدارسني , -28

 .67آية البقرة:  -29

 .1سورة القلم، اآلية -30

 .3-1سورة الطور، اآليات -31

 14-13املصادر اللغوية واألدبية يف الرتاث العريب،عز الدين إمساعيل،دار النهضة العربية، بريوت، ص.-32

 .142مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية،ناصر الدين األسد. ص. -33

 .15املصادر األدبية واللغوية ، ص.  -34 

 .7، ص. 1962مصادر الرتاث العريب،عمر الدقاق، مكتبة دار الشرق، بريوت، -35

م( من علماء املستشرقني ومن أعضاء اجملمع العلمي العريب بدمشق واجملمع  1973 - 1900هـ =  1393 - 1318بالشري) -36
جملة)املعرفة(الباريسية،بالعربيةوالفرنسية،وألف  نسي، ضليع يف العربية.ولد يف مونروج أشرف علىالفرنسي االعلى )االنستيتو( بباري،. فر 

مود بالفرنسية كتبا كثرية ترجم بعضها إىل العربية.من كتبه،)ترمجة القرآن الكرمي( وغريها.)انظر:معجم افرتاءات الغرب على اإلسالم,انزرحم
  www.rasoullallah.net. 26/11/2008,.4زنايت ,ص

 .120، ص. 1، ج 1973تاريخ األدب العريب، بالشري، ترمجة إبراهيم الكيالين، دمشق، -37

 .16املصادر األدبية واللغوية ,ص.  -38

 .202-201املصادر األدبية واللغوية ، ص.  -39

http://www.rasoullallah.net/
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دي اخلزرجي االنصاري: شاعر، من أهل املدينة.أدرك اإلسالم وهو شيخ كبري، ولقيه النيب صلى اهلل سويد بن الصامت بن حارثة بن ع-40
 (3/145.واألعالم )4/33.)انظر:مسند اإلمام أمحد بن حنبل , ،فاسلمعليه وسلم بسوق )ذي اجملاز( فدعاه إىل االسالم

 .68، ص. 2، ج 1936سرية ابن هشام، مصطفى البايب احلليب، -41

 .119، ص. 6، ج 1940العقد الفريد ابن عبد ربه ، حتقيق حممد سعيد العريان، مطبعة االستقامة،   -42

 هـ.وبعثه عمرإىل أهل البصرة 7من علماء الصحابة. أسلم عام خيرب سنة :هـ  52عمران بن حصني بن عبيد،أبو جنيد اخلزاعي-43
يب أمحد بن علي بن حجر العسقالين حجر ,دارصادر،بريوت،حيدر آباد الدكن، ليفقههم.وواله زياد قضاءها.وتويف هبا.)انظر:هتذيب التهذ

عبدالوهاب عبداللطيف،مصورة عن الطبعة العسقالين،حتقيق: .التقريب والتهذيب ,أمحد بن علي بن حجر 126-8/125هـ.,1325اهلند: 
 . 429م, ص1975هـ = 1395الثانية: 

 .6117صحيح البخاري ح -44

 .8، ص. 1908ف،العسكري، مطبعة الظاهر، مصر، التصحيف والتحري-45

 5 :سورة الفرقان، آية-46

 93-90:سورة اإلسراء، آية-47

 7 :سورة األنعام، آية-48

هـ: شاعر خمضرم.وكان من خري بيوت بين دارم.أسلم ومل يرالنيب صلى اهلل عليه وسلم   45حنو تويف هنشل بن حري بن ضمرة الدارمي  -49
 (.107-1/106,م1940يف وقعة "صفني".)العقد الفريد، ابن عبد ربه، حتقيق حممد سعيد العريان، مطبعة االستقامة،  كان مع علي

 . 15حركة الشعر يف بين هنشل من متيم ، ص  -50

م(: شاعر  600حنو  - 000ق هـ =  22حنو  - 000األسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي، أبو هنشل، وأبو اجلراح) -51
 (.1/330م ,)األعالجاهلي، من سادات متيم. من أهل العراق.كان فصيحاً جوادا. نادم النعمان بن املنذر.أشهر شعره داليته )انظر: 

      www.aklaam.net,63ديوان األسود بن يعفر,جملة اقالم الثقافية،   - -52

عبداهلل بن سليم بن احلارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن بن ذيبان بن ثعلبة بن الدول بن سعد مناة بن غامد  -53
يه الصقعب بن سليم الغامدي وقتل يف أرض املعركة .)انظر: كتاب أسد الغابة األزدي الغامدي رضي اهلل عنه. تسلم راية األزد بعد مقتل أخ

 (.251/  3م.1966وكتاب الكامل يف التاريخ،علي بن حممد بن األثري . دار صادر,بريوت,عز الدين األثري، يف معرفة الصحابة،

http://www.altafsir.com/Quran.asp?SoraNo=25&Ayah=5&NewPage=360
http://www.altafsir.com/Quran.asp?SoraNo=17&Ayah=90&NewPage=0&Tajweed=0
http://www.altafsir.com/Quran.asp?SoraNo=6&Ayah=7&NewPage=0&Tajweed=0
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 . 200قصائد جاهلية نادرة : —54
م( صحايب، من رؤساء قومه. قيل امسه احلصني  665حنو  - 000هـ =  45حنو  - 000الزبرقان بن بدر التميمي السعدي:)  -55

ولقب بالزبرقان حلسن وجهه.واله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صدقات قومه فثبت إىل زمن عمر.وتويف يف أيام معاوية. وكان فصيحاً 
 .(114-104,ص1م,ط1984اجلابر, مؤسسة الرسالة,  شاعرا)شعر الزبرقان بن بدروعمرو بن األهتم,دراسة وحتقيق:سعود حممود عبد

 . 204. : ص 1979املفضليات، حتقيق أمحد حممد شاكر، وعبد السالم هارون، دار املعارف و مصر، -56

املرقش األكرب عمرو بن سعد بن مالك ... بن معد بن عدنان وقال غريه عوف بن سعد ...بن بكر بن وائل وهو احد املتيمني, كان  -57
ى ابنة عمه أمساء ،واملرقش لقبه لقوله بيتا من الشعر"الدار وحش والرسوم كما رقش يف ظهراألدمي قلم"وهومن عشاق العرب وفرساهنم يف يهو 

 (.220و املفضليات.ص  219 -9/180 م ،1960أليب الفرج األصفهاين .بريوت :دار الثقافة .اجلاهلية.) األغاين 

 . 237املفضليات : ص  -58

حممدبن قيبة.طبع لندن .والشعروالشعراء،349م,ص 1972, 3يف العصر اجلاهلي، د. أمحد احلويف، دار النهضة ,مصر,ط الغزل– 59
 ، واللسان )رقش(،ورقش:كتب، والرتقيش:الكتابة،والتنقي ،والتسطرييف الصحف، والرْقش:اخل  احلسن. 210م.ص  1902مبطبعة بريل. 

 .349املصدر السابق.ص-60

 . 62دب العريب،بالشري،ترمجة إبراهيم الكيالين.ص تاريخ األ – 61

 معجم البلدان ، العالمة أبو عبداهلل ياقوت احلموي الرومي البغدادي. بريوت: نشردارصادر, مادة دير هند الكربى .– 62

 . 475احملرب, ابن حبيب ,،  – 63

م(: صحايب، من سادات قريش يف  652 - 567هـ =  31 -ق هـ  57صخر بن حرب بن أمية بن عبد مش، بن عبد مناف) -64 
اجلاهلية. كان من الشجعان االبطال.وملا تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان أبو سفيان عامله على جنران. مث أتى الشام، وتويف 

 (.1/201.والطبقات الكربى,2/98.,1936رية ابن هشام ، مصطفى البايب احلليب، باملدينة، وقيل بالشام .)انظر:س

م(: حكيم شاعر جاهلي. أدرك اإلسالم وأسلم يوم الطائف وعنده  644 - 000هـ =  23 - 000غيالن بن سلمة الثقفي) -65 
ه ثقيف.)انظر:املعجم الكبري ,ابو القاسم سليمان عشر نسوة، فأمره النيب صلى اهلل عليه وسلم فاختار أربعا، فصارت سنة. وكان أحد وجو 

 . (1/13بن أمحد املعروف بالطرباين,حققه وخرج احاديثه محدي عبد اجمليد السلفي,
م(:من ثقات راويات احلديث.رأت ستا من إمهات املؤمنني.  735 - 653هـ =  117 - 33عائشة بنت سعد بن أيب وقاص) -66

، والكامل يف التاريخ، البن األثري: 202-17/201، واألغاين: 468 -8/467طبقات ابن سعد: :انظروأخذ عنها عدد من العلماء)
 . (136-3/135 بريوت.،م،مؤسسة الرسالة 1982: 4طأعالم النساء يف عاملي العرب واإلســـالم،عمر رضا كحالة،و .5/195
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م(: شيخ العراق يف  795 - 717هـ =  179 - 98إمساعيل )محاد بن زيد بن درهم االزدي اجلهضمي، موالهم، البصري، أبو  -67 
 (.2/271) خرج حديثه االئمة الستة.انظر:األعالم، عصره. من حفاظ احلديث اجملودين،ومولده ووفاته يف البصرة

 .  98/ 2األغاين, األصفهاين أبو الفرج ،  – 68
 اجلاهلية. أدرك النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل النبوة. له أخبار كثرية عبد اهلل بن جدعان التيمي القرشي: أحد االجواد املشهورين يف -69

 (.4/76) . واألعالم 2/309أورد األصفهاين وغريه.)انظر : أسد الغابة ,

ق هـ من قضاة العرب يف اجلاهلية، ومن سادات قومه.كان معاصرا لعبد  36تويفحرب بن أمية بن عبد مش،، كنيته أبو عمرو:  -70
 .(2/172).واألعالم 10-2بن هاشم.وشهد حرب الفجار.ومات بالشام.)انظر:الكتاب:اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد,صاملطلب 

ق هـ: شاعر، من دهاة اجلاهليني، من أهل احلرية، حيسن العربية والفارسية  35حنو تويف عدي بن زيد محاد بن زيد العبادي التميمي  -71
العربية يف ديوان كسرى، اختذ يف خاصته وجعله ترمجانا بينه وبني العرب. تزوج هندا بنت النعمان ابن والرمي النشاب، وهو أول من كتب ب

 (.100/  2املنذر ووشى به أعداء له إىل النعمان مبا أوغر صدره فسجنه وقتله يف سجنه باحلرية.)انظر:األغاين , 

 .16-15، ومقدمة ديوان عدّي ,ص  99/ 3األغاين :  -72

هي الشِّفاء بنت عبداهلل بن مش، بن خلف القرشية العدوية، وقيل: امسها ليلى. وكانت من عقالء النساء وفضلياهتن، وكان عمر بن -73
االستيعاب يف معرفة انظر:  هـ.)20اخلطاب يقدمها يف الرأي، ويفضلها، وأقطعها رسول اهلل دارًا باملدينة، وكان يقيل عندها، توفيت حنو 

 (.1870 – 1868: .أبو عمر يوسف بن عبداهلل القرطيب ،حتقيق: علي البجاوي، مكتبة هنضة مصر ومطبعتها، القاهرةاألصحاب، 

 . 301 – 2/300أعالم النساء: -74 

يبية احلد أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معي  القرشية األموية ، أسلمت مبكة قدميًا، وصلت القبلتني، وهاجرت إىل املدينة ماشية يف هدنة-75
  (7/386، وأسد الغابة:1954 -1953، واالستيعاب: 231 -8/230هـ. )انظر: طبقات ابن سعد: 32سنة سبع. توفيت حنو عام 

هي كرمية بنت املقداد بن األسود الكندية، من رواة احلديث، روت عن أمها ضباعة بنت الزبري بن عبداملطلب، وروى عنها زوجها -76 
، 2/272ابنتها قرببة بنت عبداهلل بن وهب بن زمعة، ذكرها ابن حبان يف الثقات.)انظر: تاريخ الطربي: عبداهلل بن وهب بن زمعة، و 

 (.4/244، وأعالم النساء: 2/612، وتقريب التهذيب: 12/448وهتذيب التهذيب: 

 .458فتوح البلدان: -77 

 .475احملرب: -78

 .457فتوح البلدان: -79
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 .4/157العقد الفريد: -80

  .19م. ص 2008, 1ضيف،شوقي، دار الكتب العلمية ,ط الفن ومذاهبه يف النثر العريب.  -81

  .323م،ص1941أمحد بن علي املقريزي,تصحيح حممود حممد شاكر , مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر,إمتاع األمساع,  -82

 .70-69: 1   م.1938اجلاحظ,حتقيق:عبد السالم هارون, احليوان،-83

 (132ارث بن حلزة بن مكروه بن بدبد بن يشكر بن وائل شاعر جاهلي قدمي مشهور من املقلني)املفضليات.صاحل -84

 .269-268شرح املعلقات للتربيزي: -85

 .34قصيدة: م. 1987 -هـ 1407ديوان األعشى. مهدي ناصر الدين. بريوت: دار الكتب العلمية . -86

  .64ية,صمصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخي-87

 .376-375: 1السرية, ابن هشام، -88.

 .2/26م ، 1945الفائق يف غريب احلديث,جار اهلل حممود بن الزخمشري,حتقيق:البجاوي وأبو الفضل, القاهرة, -89

 .8بريوت, لبنان, مكتبة اخلياط ، ص الفهرست،حممد بن ايب اسحاق ابن الندمي، .77-71مصادر الشعر اجلاهلي, ص-90

 . 13الفين وأثر  اجلاحظ فيه ، د. عبد احلكيم بلبع ,ص النثر -91

 .29-28السرية النبوية البن هشام,ص -92

 . 1/420الكامل يف التاريخ , ابن األثري, – 93

 . 178نقض كتاب يف الشعر اجلاهلي ,حممد اخلضر حسني,   – 94

شاعر جاهلي فحل، من أهل احلرية. كان حيسن الفارسية. واتصل بكسرى " سابور " ذي االكتاف، فكان ’لقي  بن يعمر اإليادي -95
نذرهم بأن كسرى وجه جيشا لغزوهم، وسقطت القصيدة يف يد يإىل قومه " بين إياد " بقصيدة من كتابه واملطلعني على أسرار دولته. بعث 

 .( 22/360ط ".) انظر:األغاين, أيب الفرج األصبهاين , -خ  عليه، وقطع لسانه، مث قتله. له " ديوان شعر أوصلتها إىل كسرى، فس

 .1/129.والشعر والشعراء .حممد عبد اهلل ابن قيبة. 1/392الكامل يف التاريخ. -96 
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قيق: علي حممد البجاوي, دار اجليل م خمتارات شعراء العرب , هبة اهلل بن علي أبو السعادات املعروف بابن الشجرى , حت -97
 م .القصيدة األوىل .1992-هـ1412. 1,بريوت,ط

 .502السرية النبوية,ابن هشام,ص-98
ط " وملا ظهر  -هـ شاعر عايل الطبقة، من أهل جند، له " ديوان شعر  26 تويفكعب بن زهري بن أيب سلمى املازين، أبو املضرب:  -99

يه وسلم وأقام يشبب بنساء املسلمني، فهدر النيب دمه، فجاءه " كعب" مستأمنا، وقد أسلم، وأنشده الميته اإلسالم هجا النيب صلى اهلل عل
 (.5/226). واألعالم140-123/ 7املشهورة فعفا عنه النيب صلى اهلل عليه وآله وخلع عليه بردته.)انظر:البداية والنهاية, ابن كثري

 وما بعدها . 4/144بوية : . والسرية الن1/91الشعر والشعراء :  -100

 . 4/145السرية النبوية :  -101

 . 133 – 124مصادر الشعر اجلاهلي   -102

األعشى راويته  املسيب لقبه وامسه زهري بن عل، بن مالك بن قمامة,من ربيعة بن نزار:شاعر جاهلي وهو خال أعشى قي، وكان -103
 (.  126احملكمني )انظر:الشعر والشعراء،ص من فحول اجلاهليني مع املقلني بن سالم يف الطبقة السابعةاوهو شاعر معدود وسلكه 

 . 62املفضليات :  -104

 . 91/ 8األغاين :-105

احلطيئة:جرول بن أوس:أحد الشعراء الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم , نشأ فقريا ناقما على الدنيا, وتكسب بشعره,وأجاد فيه وكان -106
م. بريوت: دار الكتب العلمية 2003هـ / 1424. 1راعة,وعمر طويال,.)معجم الشعراء, كامل سلمان اجلبوري. طله يف اهلجاء تفوق وب

 (.1/337 م .1968. بريوت :دار الثقافة ودارالكشوف . 6أدباء العرب ىف األندل، وعصر اإلنبعاث.بطرس البستاين .ط. و 1/398.

شاعر، فصيح، مرجتل، راوية، من ،هـ  50حنو نويف ، من سعد هذمي، من قضاعة هدبة بن خشرم بن كرز، من بين عامر بن ثعلبة -107
 أهل بادية احلجاز كنيته أبو عمري.وأكثر ما بقي من شعره، ما قاله يف أواخر حياته بعد أن قتل رجال من بين رقاش، من سعد هذمي، امسه "

 .(2/169و 7/73.واألغاين , طبعة الساسي, 249والشعراء , ص . والشعر 483زيادة بن زيد .)انظر:معجم الشعراء , املزرباين ,ص 

هو مجيل بن عبد اهلل معمر بن احلارث بن ظبيان , وقيل ابن معمر بن حسن بن ظبيان بن قي، بن جزء بن ربيعة بن حرام بن كثري -108
هـ , كان يهوى بثينة بنت 82.و تويف يف بن عذرة بن سعد , أبو عمرو , من بين عذرة من قضاعة. ولد يف وادي القرى من مشال احلجاز

 (.150-8/90واألغاين .  124 -123حبأ بن ربيعة.) أعالم الشعر العريب . ص 

ابو صخر كثري.... بن قحطان .ومات سنة مخ، ومائة يف والية يزيد بن عبد امللك .وهو من فحول شعراء اإلسالم وجعله ابن  -109
 (.24-8/3كثرة تشبيبه بعزة الضمرية إليها.)انظر: األغاين. السالم يف الطبقة األوىل,ونسب كثري ل
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ساعدة بن جؤية اهلذيل، من بين كعب ابن كاهل، من سعد هذيل: شاعر، من املخضرمني وليست له صحبة.) انظر:مقايي، اللغة,  -110
 .2/215. و3/274ايب احلسن أمحد بن فارس زكريا, احملقق: عبد السالم هارون, 

لبة بن عكابة، من بين بكر بن وائل: جد جاهلي. بنوه: سعد، وتيم، وعباد، وضبيعة، بطون، منها مشاهري.)انظر:وقعة قي، بن ثع -111
 .(2صفني ,نصر بن مزاحم املنقري,حتقيق: عبد السالم هارون ,ص 

لطبقة األوىل , ولد يف بادية طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك , شاعر جاهلي البكري الوائلي , ابو عمرو, من شعراء ا -112
. والقيم الفكرية واجلمالية يف شعر طرفة بن 99-97البحرين , أشهر شعره معلقته.) انظر: شرح املعلقات السبع الطوال, الزوزين,, ص 

 .(21-11م, ص 1998,  1العبد, د.عبد القادر فيدوم, املنامة , األيام للنشر, ط

م(: شاعر جاهلي، من أهل جند.كان أمجل  570حنو  - 000ق هـ =  50حنو  - 000) ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك -113
 .(3/16) الناس وجها ومن أحسنهم شعرا.وهو ابن أخي املرقش االكرب،وعم طرفة بن العبد. أشهر شعره حائيته.)األعالم

من أهل البحرين.وهو خال طرفة بن شاعر جاهلي، ،ق هـ  50حنو تويف من بين ضبيعة، من ربيعة  -جرير بن عبد العزى  -114
  .52)انظر:الشعر والشعراء, ص .العبد.كان ينادم عمرو بن هند مث هجاه، فأراد عمرو قتله ففر إىل الشام، وحلق بآل جفنة ومات ببصرى

 وما بعدها . 222. ومصادر الشعر اجلاهلي  143تاريخ األدب العريب , د. شوقي ضيف، العصر اجلاهلي ,  -115

  . 45/ 11األغاين :  -116

 


