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 الــــرية االنتحـــظن
     

هـ(في كتابه طبقاات فوا ا الراءرا  231أصل النظرية عربية , حيث ذكر ابن سالَم )ت   

 سببين : إلى, قضية االنتواا في الرءر الجاهلي فأرجءها 

ي كاناات يديان ماان  اءرها لتدياان مان مناقبهااا , يقا ا ل ااا راجءاات عامال القبالاال التا  : األول

استقلت بءا  الءراالر  اءر  اءرالهم , مان  ومآثرها,  أيامهاالءرب رواية الرءر , وذكر 

 يلوقا ا ب ان لاه مان ال قاال  أن وأرادوا,   وأ اءارهمذكر وقالءهم . وكان ق م قلت وقالءهم 

 . األ ءاركانت الرواة فدادوا في فقال ا على السنة  ءرالهم ثم   واإل ءارات

 اءرا  لام  إلاىالنكت ر   قي ضيف أن القبالل أخذت يديان فاي  اءرها وينسابها  ويذكر    

 اءرالها . الن حظهاا مان الراءر قليال , فقان  إلاىكثيارا  قاري   اءرا   أضاافتيق ل ه . وقان 

, وقان رو   ذلا  مارات عنيانة إلاىابن ساالم  أ ارحسان بن ثابت . وقن  إلى  ءرا   أضافت

 سألهمن كان ينول الرءر , فهذا ابن داود بن مت م بن ن يرة ل ا  وأحفادهمالرءرا   أبنا  إن

, وبهاذه ل اا قالاه  مغاايرا  , بنأ يقرأ  ءرا  أبيهبنأ يقرأه ف ا نفذ  ءر  أبيهعبينة عن  ءر  أب 

 يدين من  ءرها لترف  من مآثرها . أنالطريقة حاولت قري  

 واألساباب اءرا  خخارين .  إلاىعامل الارواة الاذين انتولا ا الراءر ونساب ه  : ثانيلالعامل ا

 دينية , وسياسية , وحدبية . أسبابانتواا الرءر وهي  إلىالتي دعت هؤال  الرواة 
 

 طبقتان : والرواة عند ابن سالم  

 

عت , وُجنااد , هاذه الطبقاة اساتطا األح ارطبقة مثقفة مثل ح اد الراوية , وخلاف   : األولى

, وماآثرهم  بوياث ي تنات   وأمجاادهم وأياامهمالءارب  أ اءاريتطل  على قنر كبير مان  أن

  ءرا  خخرين . إلىينتوله , وينسبه  أو,  يصن   ءرا   أنبثقافتها ال اسءة بالرءر 

وعبين بان  ارية . وهاذه الطبقاة ال  اان  إسواقالطبقة الثانية : طبقة غير مثقفة , وه ا ابن 

 إلاىيستطي  نظ ه وال صياغته , غير أنها يرو  كل غٍث وس ين , وينسبه  لها بالرءر , ال

  :(( إساواقابن سالم  يق ا عن ابن  أنغريقة في القنم , والى  ءرا  خخرين , حتى  أق ام

 وكان م ن افسن الرءر وهجنه (( .
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 , واألصا ءيعبين بن  رية ف ثله مثل سالفه فاي نوال الراءر , ورفا  ابان ساالم  أما      

 أنح ااد . ويالحا   أ اباهيروياه , فلام يقبلا ا  اي ا  م اا  واضرابه ا رواية الطاالفتين ج يءاا  

 غير عربية , وكلهم فاسق ماجن رقيق النين فاسن الض ير .  أص امن  أكثرهم

, من مثل ال فضل  وأمانتهم م لفة الرواة الثقات ال    في ثقتهوالى جانب الطالفتين طا     

,  واألدباللغة  أل ةبن الءال  من  ع رو أبي, و يخ الرواة  واألص ءي الضبي ,بن مو ن 

هااـ( هااؤال  154واحاان القاارا  الساابءة , ولاان ب تااة ونرااأ بالبصاارة ومااات فااي الت فااة ساانة )

على صاويوه ومنو لاه  أينيهمعرف ا غث الرءر الءربي وس ينه , ووضء ا الثقات الرواة 

بين , كو ااد الراوياة , ورفا  مروياياه وبياان فسااد , وقن نبه ابن سالم على الرواة التذا .

من الرواة , كان ا يو ل ن الراءر الدالاف وهام رواة  خخر مرويايه وحذر منه , وذكر صنفا  

, ويناوله بالنقن والتجريح , ولام يارا ابان ساالم  إسواقابن  إلى وأ ار,  واألخبارالسيرة 

 به فو له . أوييال علم له بالرءر  بأنهعذره 

قضية االنتواا في الءصر الونيث , ويناولها ال ستررق ن والءرب , ومن  أثيرتوقن       

ال ساارا ال تواماال , وقاماات مناقرااات وكتباات  طال رااتهااؤال  ال ءتاانا ال نصااف , وماانهم 

  نين : بإيجازردود . واهم من كتب في ال  ض ع سنتناوله 

ال ستررقين في هذه القضية ,  خرا  إلىقضية االنتواا , ويطرق  إلىبال ير  أ ارلقن       

, وبين فيه ماا يءتا   1964يخص ال  ض ع ) ن لنكه ( , سنة  من نرر بوثا   أواوذكر انه 

الرااءر الجاااهلي ماان الراات   , وبءاان ث اااني ساان ات يناااوا القضااية )اهلاا ارد( الااذ  نراار 

غاة , وزهيار , نابعنتارة , وال امارو  القاي, , و دواوين الراءرا  الساتة الجااهليين , ديا ان

 : اآلييال بنأ  إلىوطرفة , وعلق ه . وقن طءن في الرءر الجاهلي بص رة عامة وي صل 

 أمالظاروا ,  أمالقصالن ال روية غير م ث ق بصاوتها , سا ا  مان ناحياة ال ؤلاف ,  إن" 

ننخال دواويان الراءرا  الساتة ,  أناناه يجانر بناا  إلى, ثم ي صل  األبياتيرييب  أمالنظم , 

مان القصاالن صاويوة ,  عاندا   أن إلاىن النظر فيها , ونلقاي الضا   عليهاا , لنت صال ون ء

 ولتن الر  يخيم على يرييب االبيات , ون عية كل بيت " .

    

عاصافة ه جاا  عان قضاية االنتوااا فاي  أثاارمان  أكثارولءل ال ستررق )مرجلي ث(       

, عن اناه "  1925ال لتياة سانة الرءر الجاهلي , حيث نرر بوثا مفصال في مجلة الج ءية 

 الرءر الءربي" . أص ا

النكت ر نصر النين االسان والانكت ر  ا قي ضايف الاى نظرياة االنتوااا ,  أ ارولقن        

 في ا يأيي : األدلةننرج  أنالتي جا  بها مرجلي ث وي تن  األدلةووضوا مءا 

 االدله الخارجية : 

القاارخن التااريم جااا  بساا رة  إنهلي , حيااث ـاا لقاان اعتاارا مرجلياا ث ب جاا د الرااءر الجااا1

يساا ى "ساا رة الرااءرا " وان هنااا  نخبااة ماان التهااان كااان ا يساا  ن بالرااءرا  , غياار انااه 

 يرت  بهذا الرءر . 

هاذه النراأة فاي غاياة  أنبناياة الراءر الءرباي , ونراأيه فياذكر  إلىـ يرير هذا ال ستررق 2

,  إسا اعيلعهان  إلاىصالن غنالية بء  ال صادر عدت  ءرا آلدم , وق أنالغ  ا حيث 

بقارون قليلاة , ومان  اإلسالمالرأ  السالن بخص ص الرءر الجاهلي انه عرا قبل  أنغير 

 اءرا لراءرا  سابق ه ا بادمن  أوردايذهب ن هذا ال ذهب يقرون مهلهال وامارأ القاي, وقان 

وال قلانين ,  األيبااعومقلانون , وان هاؤال   أيباعلهم  أصبحقال ا  ءرا حتى  وإنهمط يل , 

 ال ءلقات . أصوابال ءلقات الءرر , وغير  أصوابهم 
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هذا ال ستررق يفترا وج د الرءر الجاهلي , ثم يساتنر  فياذكر اناه كياف حفا   أنـ ثم 3

هذا الرءر ؟ وم ا ال    فيه انه حف  عن طريق الرواية , والتتابة , ثم يرت  فاي الرواياة 

 وينفي التتابة .

 أنهام , وجنااد , حياث  األح ارق في الارواة كو ااد الراوياة , وخلاف ـ يطءن هذا ال سترر4

  ء بية , وسياسية , ودينية . ألسباب ءرا  جاهليين ,  إلىوضء ا  ءرا كثيرا ونسب ه 

 

 أنال سترارق يوااوا هذا  أنوالنكت ر   قي ضيف  األسنويذكر النكت ر ناصر النين      

 ننرجها ب ا يأيي : أني  ستطنداخلية  بآرا الخارجية  خرا هيءضن 

الرءر الجاهلي ال ي ثل الجاهليين بوق , فه  ال ي ثل وثنيتهم , ك ا اناه ال ي ثال  أنيذكر  ـ1

 وإن ااالتثلياث عنان ال سايويين  ,  إلاىالنيانات القني ة كاليه دية وال سيوية , فاه ال يتطارق 

يفصاح  أننلٍذ , وها  يريان من يءاليم بء  اإلسالم, وما جا   به   القرخنيه  ي ثل القصص  

بأن هذا الراءر ي ثال ال سال ين ك اا ناص علياه القاران التاريم , فها  ي ثال فتارة الحقاة , ال 

 سابقة .

لغااة الرااءر هااي لغااة القااران , وان هااذا  أناللغااة , فيااذكر  إلااىـاا ثاام ينتقاال هااذا ال ستراارق 2

لغااة القبالاال الراا الية  الرااءر الي ثاال لهجااات القبالاال ال تءااندة وانااه ال ي ثاال االختالفااات بااين

, بال ال ي ثال اللهجاات الرااذة التاي الءننانية واللغة الو يرية القوطانية في جن ب الجديارة 

 كانت منتررة عنن قبالل الءرب كافة .

ي ثال  أنهااهاذا ال سترارق م ضا عات القصاالن الجاهلياة فياذكر  أثارهاالتي  األدلةـ ومن 3

الااذ  يو اال هااذا ال ستراارق علااى  األماارن , م ضاا عات مءينااة يتتاارر فااي ج ياا  القصااال

الراءر الجااهلي ال ي ثال  أني ضاح  أننظ ت بءن ندوا القرخن ال قبلاه , يريان  أنهااالعتقاد 

 . اإلسالمي ثل حياة الءرب بءن  وإن احياة الجاهليين , 

ي النق ش ال تترفة في ال  ال  الجاهلية في الي ن , ها إنالتي ذكرها ,  األدلة خخرـ ولءل 4

يصاح لبانو م ال  متوضرة , لها نصيبها من الثقافة , ال ينا على وج د  ءر فيها , فتيف 

 . أينيناغير متوضرين ان  ينظ  ا   ءرا  مثل هذا الرءر الجاهلي الذ  بين 
 

 مناقشة آراء مرجليوث

 
رد التريم قن ذكر وج د الرءر الجاهلي وافالقرخن  أن إلىهذا ال ستررق نفسه  أ ارلقن      

س رة خاصة به هي س رة الرءرا  غيار ان وجا د هاذا الراءر امار مرات   فياه ألناه جاا  

الم على لسان الرواة  ءر ألدم )ع( وألق ام غريقة في القانم ومثال هاذا الراءر ينفاي ابان سا

ـ أعناي ال فضال الضابي وع ارو بان  بهصا ءي وصاواالالج واي نفساه ومان حاذا حاذوه ك

يقفا ن مان الراءر الجااهلي م قاف الاتوف   وال وتار  وال  الءال  هؤال  الثقات من الارواة

 على ما ه  صويح وما ه  منو ا . أينيهموضء ا  وإن ايأخذون به ج لة , 

 

 هذا الرءر كيف حف  : أن أما       

الن ساننها ال تصال ,  إلاى ذلا فوفا  عان طرياق الرواياة , والرواياة مؤكانة ومءت انة زد  

 أي ااعنا ا بالرواياة ي ثال حياايهم ي ثايال  حقيقياا , لاذل   الءرب يءانون الراءر ديا انهم فها 

 عناية .

مسلَم به من مؤرخي الءارب  فأمرح اد وخلف وجناد  أمثاايرتيته في بء  الرواة  أما    

جنااد لقصاينة مان القصاالن مان احان الارواة  أوخلاف  أوعضانت رواياة ح ااد  فاإذا,  أنفسهم
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كاناات غياار ذلاا  فتضاارب القصااينة عاارا  وإذافهااي صااويوة ,  إلاايهم أ اارتالثقاااة الااذين 

 الجنار .

 

 : باإل ارةهذا ال ستررق مناقرة عل ية جنيرة  خرا وقن ناق  النكت ر   قي ضيف        

فقن علق على ق له بأن الرءر ال ي ثال حيااة الجااهليين مان وثنياين , ونصااره , ويها د ,   

 ااذج كثيارة مان الراءر الجااهلي الاذ  يطارن ن األصانامكتااب  إلى, فأ ار  أخرهوديانات 

 يصف حياة الجاهليين على اختالا مءتقنايهم , ونولهم , وهذا ما ينفي الدعم نفيا  قاطءا  .

م ض ع لغة  هذا الرءر فهي لغة القرخن قبل ندولاه , أو قال لغاة قاري  , الن لغاة  أما      

دينيااة ,  ساابابألقااري  فااي الءصاار الجاااهلي هااي التااي سااادت علااى ج ياا  لهجااات الءربيااة 

الرااءر  أن أماااواقتصااادية , وسياسااية , لااذل  ران الرااءرا  ينظ اا ن  ااءرهم بهااذه اللغااة , 

الاانهر عليهااا  أكاالالجاااهلي ال ي ثاال لغااة الجناا ب لغااة ح ياار فهااذا صااويح , الن هااذه اللغااة 

ع ارو بان الءاال  قااا :" ماا  أبا أنلغة قني ة ال نءرا عنها  ي ا حتى  وأصبوتو رب , 

 الي ن بلساننا , وال عربيتهم بءربيتنا " .  وأقاصي,  لسان ح ير

هذا ال ستررق , ها   أدلةالنكت ر   قي ضيف من  إليه أ ارالذ   األخيرولءل النليل       

قل  أوالي ن  إنيفصح عن وج د  ءر , عل ا   م ض ع ال تترفات الجنينة في الي ن التي ال

بآخر بالوضاارة والثقافاة  أوي متس ة برتل كانت بالي ن قني ا وهالنوا الءربية  التي 

ال ينظ ا ن الراءر , فتياف يصاح لبانو لام يتان  أصوابهاقل  أوكانت هذه النوا  فإذا, 

نظاام  أن" حيااث ذكاار نلنفاارده " بااروينظ اا ا الرااءر ؟  أنلهاام نصاايب ماان الوضااارة 

ر كثيار , الوضارية فهنا  ق م مثل االستي   لهم  ء أوالرءر ال يريبط بالء امل الثقافية 

 الوضارة  . أوولم يتن لهم نصيب من الثقافة 

 االنتحال في الشعر الجاهلي عند العرب المحدثين                      
 

قضية االنتوااا عنان  إلى األسنالنكت ر   قي ضيف , والنكت ر ناصر النين  أ ارلقن       

صاادق الرافءاي فاي  من كتاب عان هاذه القضاية ها  مصاطفى أواالءرب ال ونثين , ولءل 

 ه ك اا جاا ت فاي كتاباه في اا يا جد ارا أنالءارب " ويساتطي  ال تتبا   خدابكتابه " ياريخ 

 يأيي :

, وخاصة القبالل التاي قلات  أهلهاغير  إلىونسبتها  األ ءارالقبالل : لقن صنءت القبالل  ـ1 

قبيلاة قاري  ,  هاي اإلساالمالقبالل التي وضءت الرءر في  أوا, وكانت  وأ ءارهاوقالءها 

 كثيرة . أ ءارا  فقن وضءت على حسان 

الرا اهن  إلاىال  ضا ع لواجاة الءل اا   أكثارـ  ءر الر اهن : وه  الن ع الذ  ينخل فيه 2

 . لأل ءارالنا  وضءا  أكثرفي يفسير الغريب ومسالل النو  , والت في ن 

 تتل اين لالستراهاد والـ الر اهن : هنا  ضرب من الر اهن وه  ما ولنه بء  ال ءتدلاة 3

 به على مذاهبهم .

 أناضاطروا مان اجال ذلا   األخباار وأهال: فل ا كثر القصاص ن  األخبارـ الر اهن على 4

تاالم , ف ضاء ا مان حتاى يالل ا ا باين رقءتاي ال األسااطيريصنء ا الراءر ل اا يلفق ناه مان 

 . وأق امهم وأوالدهم األنبيا من دونه من الرءر على ادم 

يتساء ا  أنال ض  , يقصن باه فوا ا الارواة  أسبابي الرواية : وه  سبب من ـ االيساع ف5

ب ا اليوسن  غيرهم , لذا يضء ن على فو ا الرءرا  قصاالن لام   فيستأثروافي روايايهم , 

ح اد الراوية , الذ  قاا  األمرهذا  ورأ يدينون في قصالنهم التي يءرا لهم , يق ل ها و

 " . أبناالرءر من ح اد الراوية ما افسنه , فال يصلح  عنه ال فضل الضبي " سلط على
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 الدكتور طه حسين :
 جاهلياا   أدباا  التثارة ال طلقاة م اا نسا يه  أنالنكت ر طه حساين وذلا   إليهما ي صل  إن      

ي ثال حيااة  إساالميةفهاي  اإلساالمهي منو لة بءن ظه ر  وإن اليست من الجاهلية في  ي  

ماا بقاي مان  أنا ا  فاي  وأكاادم اا ي ثال حيااة الجااهلين  أكثر ا هموأه ال سل ين ومي لهم 

, وال يانا علاى  اي  , وال ينبغاي االعت ااد  ال ي ثل  ي ا   الصويح قليل جنا   الجاهلي األدب

 الصويوة لهذا الءصر الجاهلي . األدبيةعليه في استخراج الص رة 

نتواااا هااذا الرااءر نسااتطي  ان الاانكت ر طااه حسااين فااي ا إليهاااالتااي ذهااب  األسااباب أمااا      

 ننرجها باقتضاب :

وال يرين النكت ر طه حسين بالسياسة ال فه م الوالي للسياسة : السياسة ونول الرءر :  اوال

يتتفااي  وإن اا يقصان بالسياساة الءصابية القبلياة , وهاا  ال يتوانث عنهاا حانيثا  اامال   وإن اا, 

 ب ثالين :

, وياذكر لتاييان  واألنصاارقاري   أوضاحبءباارة  وأ,   واألنصاارالءصبية باين ال هااجرين 

 روايتين  رأيه

ع اار باان الخطاااب نهااى عاان روايااة الرااءر الااذ  يهاااجى بااه  أن: مااا يااروه ماان  االولىىى

 النبي مو ن "ص" ,  أيامال سل  ن وال ررك ن 

حظهاا مان الراءر قليال فاي  فاإذاابن سالم قاا : وقن نظرت قري   أن: ما ذكر من والثانية 

. وعقااب عليااه الاانكت ر طااه بق لااه :  ولااي, ماان  اا   اإلسااالمة فاسااتتثرت منااه فااي الجاهلياا

 . األنصاراستتثرت بن ع خاص من هذا الرءر الذ  يهجي به  أنهاعنن  في 

 فإنهااالتاي ي ا, ينقال امار   القاي, فاي قبالال الءارب  األ اءار: فهي هذه   والمثال الثاني

يادعم لنفساها مان  أنكل قبيلاة  أرادتوحين  ماإلسالنولت حيث ينافست القبالل الءربية في 

 ح  م تن . أعظمالررا والفضل  

 إلى أضيفت وإن ا,  اإلن,لم يتن النول وقفا على  ءر الجاهليين من عر ب : النين : ثانيا 

 ه الرواة  ءرا قالته الجن مفتخرة ب قتل سءن بن عبادة :, فقن روالجاهليين من عرب الجن

 رج سعد بن عبادة      قد قتلنا سيد الخز   

 ورميناه بسهمين          فلم تخطء فؤاده .
القصااص لتفساير ماا يجنوناه  إليهالنين في نول الرءر وه  الذ  يلجا  يأثيرمن  خخرون ع 

 اءرا  أضااف ا ءرا بال  إليه أضاف االبالنة كءاٍد وث  د ,  األمم أخبارمتت با في القران من 

 قابيل . أخ ههابيل حين قتله ادم فهم يدع  ن انه رثى  إلى

: القصااص ونواال الرااءر : كااان القصاصاا ن عااامال مه ااا فااي نواال الرااءر , وي تاان ثالثىىا 

القصاص ال  أنليلة وليلة , وفي قصاة عنتارة وماا يرابهها فساتره  ألفينظر في  أنال تتب  

بن يستغني عن الرءر , وقن نسج الرواة من الرءر الغث والس ين , وفي سيرة ا أنيستطي  

ها ح ا غدوة احن , وبانر , وبءضاها فاي غيار ضوحنها دواوين من الرءر , نظم بء هرام

 هايين الغدويين .

هؤال  الرء بية  أننون فنءتقن  أمايق ا النكت ر طه حسين  : الرء بية ونول الرءر :رابعا 

عنان  رهمأماولم يقاف  واإلسالميينالجاهليين  إلى وأضاف هاكثيرة  وإ ءارا   أخبارا  قن نول ا 

 واإلسارااالنوال  إلاى, بل هم قان اضاطروا خصا مهم ومنااظريهم  واأل ءار األخبارنول 

 ب . الفر  للءر أض رهه  هذا الوقن الذ   إن اهذه الفرقة  أصل أنيءلم  وأنتفيه . 

 خامسا : الرواة ونول الرءر : وقن مر الونيث عنهم  في م ض ع سابق .
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 حسين دوافع الشك عند الدكتور طه      
 انه ال ي ثل الوياة النينية والءقلية والسياسية واالقتصادية للءرب الجاهليين : ـ1

 فالوياة النينية ال نجنها في الرءر الجاهلي . 

ظهااروا فااي  إذالوياااة الءقليااة والوضااارية فهااي غياار واضااوة فااي الرااءر الجاااهلي ,  أمااا

 . ط ر فتر  منظم إلىج ه رهم كج اعة من البنو لم يتو ل ا 

كاان ا علاى ايصااا ب ان حا لهم  أنهام, ما   أ اءارهملم يتضح في  أيضاالوياة السياسية  أما

   األمممن 

القران التريم يص ر حياة الءرب مقسا مة الاى فاريقين :  إنوعن الوياة االقتصادية : يق ا 

ين باالثروة  ال سارفين فاي الرباا ,  وفرياق الفقارا  ال ءانمين الاذ ال ساتأثرين األغنيا فريق 

 لي, لهم ماا . ال نظفر بري  ذ  غنا  في  ءرهم ي ثل هذه الوياة االقتصادية .

هااذا الرااءر ال يءنااي االبوياااة  أن إلااىوفااي الوياااة االجت اعيااة : ينتهااي الاانكت ر طااه حسااين 

ذكر يانا علاى الجهال ال  فإذا,  إليه اإل ارة أوالصورا  والبادية , وال نتاد نجن ذكر البور 

القران التريم في ن علاى الءارب باان خ ساخر لهام وباان فاي هاذا البوار  أما وال اقل , أكثر

 مناف  كثيرة . 

اناه ال  إذي ثل اللغة الءربية فاي الءصار الجااهلي .  أنالرءر الجاهلي بءين كل البءن عن ـ 2

يص ر اللغتين الرالءتين في الجديرة لغة الو يريين الجن بيين ولغاة الءاننانيين الرا اليين . 

ع رو بن الءال  " ما لسان ح ير بلساننا وال لغتهم بلغتناا ". اذ ان  أب ما قاله  إلىقن استنن و

ج هريااا بااين اللغااة الجن بيااة واللغااة الراا الية , والرااءر الجاااهلي ال يصاا ر هااذا هنااا  اختالفااا 

ي يباعانا فا أو اختالفاااالختالا , ونساتطي  ان نقارا هاذه القصاالن دون ان نراءر فيهاا براي  فاي 

 اللغة .

  

 

 

 

 

 


