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من مصادر الشعر الجاىلي الميمة ىو  تاواا المليول،اال الود  كود ،تو ن المواا المااشور 
الخا،ار ىده القصائد ى  الاتل،ف الرممي الد  جاء على لمان الخل،لة العااموي المصصو ر 

أن ،تو ن مدداوا الاصوول  كود اخالوي  راء دلو  رياوة حق،ق،وة  ح،ن طلوا مون المليول اليواي
تاصا اعامول يوي صلوس الرا ،وة التا،ور  ىو  ،صولي الشوعر مموا علوي اوول  ،صقوي مو، لو  ىوي 
اموور عاوور أيوو اه الوور ا   ك ايوول اكعووراا  م اتووا الحر،صوو،ن علووى اوود ،ن الل ووة  كوود اتووو ن 

،حدد طا،عوة ملول ىوده اكعموال توان الع امل ي،ر ىد،ن الماا،ن  لتن ال اكع الحق،قي الد  
 دائما ى  الماا الد  ،خالي  راء ىده اكعمال كن العصر تان ،أخد اعده العلمي.

ىوو  كود أخود علوى عااقوو ميموة االخا،وار ىوده  لتصيوا لو  851يالمليل الياي الما يى مصة)
صما تاصا اأاي علوى  يوي موا ،قوع عل،وو د كوو  علوى  يوي موا  ،ااوادر اتن مصظمة تما ،اد   ا 

إلوووى دىصوووو مووون صصووو ص  لعلوووو توووان ،جووود ي،يوووا اماشووويادا مقاووو ال أ  صصوووا معاووورا أ  كصووو،د  
شووعر،ة اأخوود متاصايووا يووي صلمووو أ  صلوو س معاصوور،و  لتصووو تووان ،مووعى  تمووا طلووا إل،ووو أن 
ات ن الصمادج الشعر،ة ليا طااع الاأد،وا الود  ،حمول الوصلس علوى االاصواف اوالخلي الري،وع 

ر،موة  الاحلوي االملول العرا،وة اكصو،لة إلوى جاصوا ت صيوا مون أجو د موا  الاملل االشجاعة الت
كالووو الشووعراء  موون الطا،عووي أن المووع اعووض ىووده الصوولاا يووي اعووض االخا،وواراا  لتصيووا لوو  

 اتن  ايحة المعال  يي اعييا اآلخر .

 موون الموورج  أن المليوول أ  موون أيوواف إلووى المليوول،اا موون ط اووو أ  أاااعووو أ  الوود،ن 
،د،ي  اعض القصائد تان ،حا ل أن ،خاار للشواعر أتلور مون كطعوة شوعر،ة يوي  كعا يي أ

اعض اكح،ان الازاما اموصي  معو،ن أ  إعجااوا االشواعر أ  العااواراا د ك،وة أ  ي،ور د ك،وة 
أ  كموووااا اخالوووف أصووو  موووع تووول المقوووا،،س الاوووي ،متووون أن اتووو ن أماموووا يوووي ملووول ىوووده 

عشور  كطعوة مون المليول،اا  الموركش اكصو ر  االخا،اراال يالمركش اكتار ،موا ري الصوي
خمس كطع  را،عة ان مقر   أراعا  لتل من الحارث ان حلز   د  اإلصاع العود اصي  عاود 
الممووو،  اووون عمووولة  الملقوووا العاووود   المموووزي لووو ث كطوووع  ىوووي اعااووواراا اموووا كف القوووار  

لمتوان ال اموع يوي  ديعو إلوى الاحوث  راء الود ايع الاوي جعلوا ىودالء الشوعراء ،أخود ن ىودا ا
اخا،وواراا المليوول يووي ال كووا الوود  شوو ل ي،ووو ي،وورى  كطعووة  احوود  علووى الووري  موون شوويراو 



 ااماع مدى معرياو  تلر  االماشياد اشعره ملل اأاط شورا  أاوي دد،وا اليودلي  مو مة اون 
 جصدل  الشصلرى  ي،رى .

مووة الاأد،ووا أ  إن محا لووة االخا،ووار الاووي امووا أ  الاملموول الوود  الاووز  اووو  ىوو  ،وودد  مي
الاأل،ف ايع اكماس اك ل الد  أخد او ىدا الرا ،ة الم ل ي اوو  ىو  ،رمو  لود، ان الشوعر 
العراي م محو اك لى  ،حدد لر ا  الشعر  صقلة د ا ،صو الشتل الد  أصا  ل صا مأل يا مون 

 أل ان الاأل،ف يي عصره أ  كال عصره.

مليوول،اا ل ييووي موواع ن تمووا اخاارىووا  حصوول اخووا ف عصوود العلموواء يووي عوودد القصووائد ال
إاراى،  ان عاداهلل   ىي لماص ن تما اق ل الر ا،اا ح،ن اقد  ايا للميد   أن ىده اللمواص،ن 
ىي أصل التااا من المليل  ل  ،اجا زىال ل  كرئا على اكصمعي يأكرىا  زادىا كصائد 

لموان  عشور ن  مائوة  زاد يي اعض كصائدىا أا،ااا  اخاار كصائد أخر  ىوي مائوة  مائوة   
 ما  عشر ن  مائة  ل ل ن تما  صلا إل،صا اعد أن ألحقا ايا أراوع كصوائد  جودا يوي 
اعوووض الصمووود  ال اووود أن اتووو ن ىوووده الز،ووواداا  االخا يووواا مووون صوووصع الووور ا  الووود،ن أعقاووو ا 
المليووول أ  ا مداوووو الووود،ن تووواص ا ،حرصووو ن علوووى أن ،أخووود ا مووون تووول شووواعر خ،وووار شوووعره 

 مجم ع .ل،يم ه إلى ال

إن ىوودا االخووا ل الوود  أصوواا المليوول،اا  االخووا ف الوود  اعوورض إل،ووو عووددىا لوو  ،مصووع 
الر ا  القدامى من ا ل،قيا كن اكص ل الاي كاما عل،و ىي أص ل المليول  أن االخا،وار 
اك ل تان لو  أن الم،اج الدك،ي الود  أح،طوا اوو مون الا ل،وي  الالاوا ،يولي عل،وو صولة 

عيا إلى جاصا الصصو ص الم لقوة الاوي ال ،ركوى إل،يوا شو  ل  المليول،اا علم،ة تا،ر   ،ي
اشتليا الد   صلا إل،صا ي،و احمل المصي  الد  اااع يي األ،ليا أ  ادر،ميا أ  امواخداميا 
مو م،،ن  كود عورف  يي طر،ي الاأد،ا ييي كصوائد مخاوار  لشوعراء جواىل،،ن  مخيورم،ن  ا 

ج،وود،ن  أن الحصووة التا،ور  موون االخا،وار تاصووا لشووعراء ىودالء الشووعراء اوأصي  موون المقلو،ن الم
الجاىل،ووة  ،لووو،ي  يوووي االخا،ووار الشوووعراء المخيووورم ن لوو  اإلمووو م، ن  ىووو  يووي  يوووعي  لووو  
،خيووع ا لاملموول زمصووي أ  ارا،ووا  يووي يوورض اجمووع احاووو مجم عووة موون الشووعراء اخيووع 

 كصائدى  ل رض شعر  مع،ن أ  يئة من الشعراء لي  ممة مام،ز  .
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،اد  أن اكصومعي أراد أن ،مو،ر يوي طر،وي مون مواقول ياخاوار لصلموو أ  لط اوو أ  ا شوار  
من الرش،د الد  أ تل إل،و اأد،ا ااصو اكم،ن عن طر،ي اخا،وار مجم عوة كصوائد تموا يعول 

 جعليوووا اأخووود اإلطوووار الووود  أخداوووو كصوووائد المليووول مووون ح،وووث  مووون كالوووو المليووول اليووواي
ن تاصووا مخاللوة يووي ج اصووا أخوورى مون المليوول،اا موون ح،ووث  الاا ،وا  الارا،ووا  االصاقوواء  ا 
العووووودد  طووووو ل المقطعووووواا  احد،ووووود المخاوووووار لتووووول شووووواعر  اكيوووووراض  طا،عوووووة أصوووووحاا 

 االخا،اراا.

ليوول،اا إلووى الاتل،ووف الرموومي  تمووا حا لووا اعووض الر ا،وواا أن اوورد الموواا يووي اخا،ووار الم
الوووود  جوووواء علووووى لمووووان الخل،لووووة العاامووووي المصصوووو رل يوووو ن اكصوووومع،اا كصووووائد اخاارىووووا 

 اكصمعي ليار ن الرش،د.

 ىووودا ،عصوووي أن اكصووومعي حوووا ل  يوووع تاووواا ،جموووع ي،وووو موووا ،صاموووا د كوووو  ،حقوووي ريااوووو 
الل وة  ،ريي طم حو  ،لاي حاجة عريا يي عصوره  ارايوى ايوا معاصور ه ممون شو ل ا ا

العرا،ة  اىام ا االر ا،ةل ل  إصو جمع كصائد مخاار   حدايا يو ااط كود اتو ن ي،ور  ايوحة 
 االصماة لصا  لتصيا املل المرحلة الاي جمعا ي،يا ىده القصائد.

 ،اود  أن اكصوومعي حووا ل أن ال ،تو ن صمووخة لاص،ووة موون المليول اليوواي  ال صمووخة متوورر  
المعلقاال يقد حا ل أن ،خالف ىد،ن الرا ،ا،ن ياخاار  لحماد الرا ،ة الد   كع اخا،اره على

كصائده أ  مقط عااو  ىي اصحصر يي ل ث  ماع،ن كص،د   مقط عة أي،لا إل،يا اموع 
عشووور  كصووو،د   مقط عوووة مووون المليووول،اا يتاصوووا الصاووو،ن  اموووع،ن  ىوووي لشوووعراء جووواىل،،ن 

موو م،،ن أيلوواي  الم موو ر،ن المقلوو،ن الوود،ن لوو  اعوورف ك تلوورى  د ا ،وونل  أتلوور  مخيوورم،ن  ا 
مووون ل لوووو،ن مقط عووووة ال ااجووووا ز العشوووور  أا،وووواا  ىوووودا ،عصووووي أن صصووووليا اقر،اووووا مقط عوووواا 

 ص ،ر .

 لعووول ىوووده الظووو اىر كووود حملوووا الووور ا  علوووى االصصوووراف عصيوووا كصيووو  لووو  ،جووود ا ي،يوووا مجووواال 
إلظيوووار اوووراعاي  الل  ،وووة  كووودرااي  الاوووي اووورزا اشوووتل  ايووو  يوووي شووور ح القصوووائد الطووو ال 

 ح المليل،اا . شر  

إن مراجعوة مقطعوواا اكصوومع،اا اظيوور مجم عووة مون الم حظوواا ال اوود أن اتوو ن م يووع 
اىامووا  الاوواحل،ن  مجوواال إلعوواد  درامووايا  اق ،ميووا ييووي علووى الووري  موون اكىم،ووة الاار،خ،ووة 
 الا ل،ق،ة الاي احاليا  م مة الطر،ي الد   صلا او إل،صا  على الوري  مون الق،موة اكدا،وة 



املليوا ىوده المجم عوة إال أصيوا يوي  اكعيوا ال املول إال مجم عوة مقطعواا ماااعود  مون  الاي
ح،ووث اكيووراض اخالطووا ي،يووا اكراج،ووز القصوو،ر   اكا،وواا الملوورد   أن شووعراءىا ماااعوود ن 
موون ح،وووث الوووزمن  أن تل،ووورا موون ىوووده المقط عووواا لووو  اأخووود صمووقا  احووودا مووون ح،وووث الاوووأل،ف 

ال موووح،  اوووون  ل،ووول  اعيوووويا: أصشوووودصا أاووو  مووووع،د للوووو ن ياعيووويا ،وووور ى مااشووور  ملوووول : كوووو
 اعييا:  أصشدصي  اعييا: كال أا  مع،د كرأايا على أاي عمر  ان الع ءل  ىي إشاراا 
ادتوود علووى أن اكصوومعي ،وور   ىووده المقطعوواا يووي موو،اي حوود،ث أ  مجووال درس أ  اأت،وود 

المليول اليواي كن شاىدل  ىدا ما جعليوا اع،ود  عون الصو ر  الاوي  جودصاىا  ايوحة عصود 
 المليل تان  ايحا يي مصيجو مامتصا من اخا،ارااو.

 من ىصا ي ن تااا المليول،اا ،عود الشوتل الماتامول لاوأل،ف االخا،واراا  أن المليول توان 
،حووا ل أن ، حوود صص صووو لاووأاي  ىووي احموول خصووائص الاصامووي أمووا اخا،وواراا اكصوومعي 

ى تل،ور مون العصاصور الاوي ادىليوا إلوى متاصوة ييي محا لة اقل،د،ة ي،ر ماتاملة الياقارىا إلو
االخا،اراا  لعل ىدا الااا،ن  االخا ف ى  الد  أعطى المليل،اا متاصايا المرم كة عصود 

 الشراح  الل  ،،ن  الدارم،ن  عزي ا عن اكصمع،اا لألمااا الاي  كلصا عصدىا. 

 كتاب االختيارين: -4
،ووار،ن ييوو  ،شووااو تل،وورا موون ح،ووث الاووأل،ف موون مصووادر الشووعر الجوواىلي الميمووة تاوواا االخا

 الاا ،ووا  اكمووول ا تاووااي المليووول،اا  اكصوومع،اال  تاووواا االخا،ووار،ن ،صموووا لألخلوووش 
ىوووو  يقووود حوووا ل المدلوووف أن ،جموووع اعوووض كصوووائد المليووول،اا 385اكصووو ر الماووو يى موووصة)

 اكصوومع،اا يووي تاوواا  احوود ،علووي عل،يووا شوورحا  ،لموور اعووض ير،ايووا  ، يوو  المعوواصي 
ع،وود  ل  كوود شوواع دتوور التاوواا  أعجووا اووو المياموو ن االشووعر  أيايوو ا يووي الحوود،ث عصووو الا

  يع ه يي المصزلة الاي ،ماحقيا كن التااا ،عد امامرارا للتااا،ن التا،ر،نل  اأت،ودا لورأ  
العصوور يووي اأ،،وود ىوودا الشووتل موون الاووأل،ف  اإلكاووال  ،ملوول خاوور  عووالم،ن تا،وور،ن موون علموواء 

أجمووع الوور ا   المياموو ن االل ووة علووى أن ىوودا االخا،ووار ،ملوول الصوو ر   الشووعر  لقااووو  مموون
 الصح،حة  الماقدمة من ح،ث الا ل،ي.

 كد ظل ىدا التااا اعد ىده اللار  اع،دا عن أصظار الر ا  إلوى أن دتوره ااون خ،ور اكشوا،لي 
يي ييرماو ممصدا إلى مدللو اكخلش اكص ر ل  اخالوا معالموو  يواعا رلواره حاوى عوا  

 ىو ح،ث صشر المماشري ترصت  كص،د  طل،ل ال ص   الاائ،ة:8335
 االعقر دار من خم،لة ى،جا       م الف حا يي يداد  مصصا



ىووو اكاصووى المتاووا 8333الاووي اعوود موون أجوو د شووعره صقوو  عوون صمووخة االخا،ووار،نل  يووي عووا 
خاار مصيا اليصد  الصدن صمخة اي  الجزء اللاصي يقط  كد اعامدىا الدتا ر معظ  حم،ن يا

ىووو احووا عصوو ان صخاووة موون 8335مووا لوو  ،صشوور يووي المليوول،اا  اكصوومع،اا  أصوودره عووا  
 ل يوومن 8731تاوواا االخا،ووار،ن ل لوو  حقووي التاوواا تووام   أصوودره يخوور الوود،ن كاووا   عووا  

مصش راا مجمع الل ة العرا،ة ادمشي  ،ي  ما عشر   مائة كصو،د  مصيوا لو ث  عشور ن 
راوع عشور  كصو،د  ىوي يوي اق،وة اكصومع،اا  مصيوا مواع يوي كص،د  ىوي يوي المليول،اا  أ

ز،ووواد  التاووواا،ن الملحقوووة ااق،وووة اكصووومع،اا  مصيوووا أراوووع عشووور  ىوووي يوووي صموووخة المليووول،اا 
 االماحف الار،طاصي  لمان  خمم ن كص،د  ل،ما يي التااا،ن.

م عاوو  الطر،قة الاي اااعا يي التااا اشااو طر،قة التااا،ن اللد،ن اخا،ر مصيما اعض مج
يي  مصصف على ي،ر صمي  اي  حاوى اوداخلا اخا،واراا المليول ااخا،واراا اكصومعي 
 لوو  ،توون ي،ووو أموواص،د ياوورد القصوو،د   كوود امووصدا إلووى را ،يووا أ  مخاارىووا  كوود أدى دلوو  إلووى 
ي،اا معال  ال ي ح  ي،اع أكموا  الصو ر  الاوي أحاطوا اظور ف الاوأل،ف ل  لو  صجود يوي 

أ  ظ ال خل،لة ال اتشف عن الطا،عة الاي تاصوا احودد القصوائد التااا إال إشاراا ااىاة 
إلوووى جاصوووا ال مووو ض الووود  ،لوووف اعوووض القصوووائد الاوووي  كعوووا يوووي دائووور  اخا،وووار المليووول 
 اكصمعي  ل  ،صلرد ايا أحدل إن ىده الع امل اح،ل د ن ام،،ز كصائد تل من االخا،وار،ن 

مووو،ن مووون أجووول  يوووعيا يوووي علوووى حووود   اجعووول الدارمووو،ن ،قعووو ن يوووي حووود د الحووودس  الاخ
 الم يع الصح، .

 التااا إياية جد،ود  إلوى د،و ان الشوعر العراوي اموا حلول اوو مون كصوائد جد،ود   اخا،واراا 
ن إخراجووووو  احق،قووووو كوووود أيوووواد الدارموووو،ن   يووووع يووووي أ،وووود،ي  موووواد  أدا،ووووة ال ،متوووون  م لقووووة  ا 

 االما صاء عصيا يي تل مجال.
   
 


