
 

 

 ملخص ألادب الجاهلي

 اإلاٝذمت

ٞ الشواة  ل ئلُىا الؽّش الجاهلي ًِ وٍش ً آلاداب ـو الزًً خٍٙىا جذٍو

زٌّها ِلى الىاط وه٢زا ئلى أن حاء  الؽّش مً الؽّشاء، ُ٘دٍٙها الشاوي ٍو

ً، خُث ٌهشث حماِت ظمىا )الشواة( ومً أؼهشهم : خّماد بً  ِفش الخذٍو

ِشٗ  ُِ معي، اإلاّٙمل المّبي، و مت، خلٚ ألاخمش، أبى ِمشو بً الّالء، ألـا
َ
َظل

خُث أـبذ الؽّش ججاسة ال٢زب ٘اؼتهشا باالهخدا٥  (ًِ )خّماد وخلٚ

اث(  ُّ مّ باليعبت لهما، ومً أؼهش ال٢خب التي ُحِمْ ٘يها الؽّش الجاهلي : )ألـا

اث( للمّٙمل المّبي، و)وبٝاث ٘دى٥ الؽّشاء( ملحمذ  ُّ لألـمعي، و)اإلاٙملـ

م الـُجَمحي
ّ
 بً ظال

حن سةِعُحن  اٜعام الادب الجاهلي ًىٝعم الادب في الّفش الجاهلي ئلى هِى

 .ّش والىثرهما الؽ

 .((هى ال٢الم اإلاىصون اإلاٝٙي ))حٍّشٚ ٜذًم -الؽّش : .1

 ِلي 
ً
ىاوٙه مّخمذا وهى ألاظلىب الزي ًفىس بها الؽاِش اخاظعِعه ِو

 .مىظُٝا ال٣لماث ووصجها والخُا٥ والّاوٙت

هى ألاظلىب الزي ًفىس به ألادًب أ٣٘اسه ومّاهُه ٔحر مّخمذ ِلي  -الىثر : .2

مُل ش واإلاباؼشة وصن أو ٜاُ٘ت ٍو  .الي الخٍٝش

 



 الؽّش الجاهلي

ٌّخبر الؽّش في الّفش الجاهلي اظبٞ وا٠ثر اهدؽاسا مً الىثر ألن الؽّش 

ًٝىم ِلي الخُا٥ والّاوٙت أما الىثر ُ٘ٝىم ِلي الخ٢ٙحر واإلاىىٞ. والخُا٥ 

ذستهم الّالُت   مً الخ٢ٙحر واإلاىىٞ. اهدؽاس ألامُت بحن الّشب ٜو
ً
أظبٞ وحىدا

ت بذاًت الؽّش الّشبي بذٜت ; ألن لم ٢ًً الّفش  .َِلى الحٙ والًم٢ً مّ٘ش

 
ً
 ِشبُا

ً
ً مىٍم ٘ال وّٗش ؼّشا ئال  –خعب حهىدها  –الجاهلي ِفش جذٍو

 مما ًذ٥ 
ً
 حُذا

ً
لىا ١ان ؼّشا ٜبل ؤلاظالم بٝشن وهفٚ ول٢ً الؽّش الزي ـو

ش اهه ١ان هىاٟ مداوالث ظابٝت. ١ان للؽّش مجزلت ٍُِمت، و١ان دوس الؽّ

سجل لألحُا٥ مٙاخشها  .باسص في وؽش أمجاد الٝباةل وؤلاؼادة بأخعابها، َو

 

 أٔشاك الؽّش الجاهلي

اث ٔشك الٙخش والحماظت هي الٙخش :الٙخش والحماظت و١اهذ مىلِى

 .بالصجاِت وال٢شم والفذٛ والّٙاٗ

الهجاء في الؽّش الجاهلي بعبب الحشوب  و١ان ٌهىس ٔشك:الهجاء

اث والّفبُاث الٝبلُت  .واإلاىاِص

 مً العّب والؽخم
ً
 خالُا

ً
با

ّ
 مهز

ً
 ُِٙٙا

ً
 .واهم ممحزاجه أهه ١ان هجاءا

شحْ ظبب ٌهىس ٔشك الٕض٥ في :الٕض٥  وهى الؽّش الخاؿ باإلاشأة املحبىبت ٍو

 :الؽّش الجاهلي ئلى ألاحي

أن اإلاشأة  -2ة الترخا٥ التي جّٙشٛ املحبحن. خُاة الصحشاء وما بها مً خُا -1

ت لم ٢ًً  -١3اهذ ُِٙٙت مما صاد ولُى الّشحا٥ بأخالٜها.  أن البِئت الصحشاٍو

 ُْ  ٘س
ً
ذ جمحز هزا الٕشك الٕض٥ بأهه ١ان ُِٙٙا ٘يها ما هى أحمل مً اإلاشأة. ٜو

ٙاٗ اإلاشأة  .اإلاعخىي ًفّىس خُاء ِو



ٚ ٚ الجاهلُه ه :الـى ابْ الحس ي  -1ي: وأبشص خفاةق الـى
ّ
ت  -2الى

ّ
دٜ

 .ـذٛ الىٍشة -3اإلاالخٍت 

 ِلى الؽّشاء الزًً دخلىا واسجادوا ٜفىس اإلالٟى :اإلاذح
ً
 .١ان اإلاذح مٝفىسا

 ئلى خلّىه مً اإلابالٕت اإلامٝىجت
ً
ذ امخاص ٔشك اإلاذح بالّفذٛ، ئلا٘ت  .ٜو

ذ ٌهش هزا الٕشك بعبب ٠ثرة الحشوب التي ١اهذ جإدي ئلى ٜخ :الّشزاء ل ٜو

ىن. ومً أبشص ممحزاث ٔشك 
َ
شز ًُ مَّ 

َ
 :الّشزاءألابىا٥، ومً ز

ل وال٢زب  -2ـذٛ الّاوٙت  -1 ت ؤلاخعاط والبّذ ًِ التهٍى ى  -3ٜس
ّ
خدل ٍو

ذ اليعاء في ؼّش الشزاء. ذ بِش ذ. ٜو
َ
لى سأظهً الخيعاء  بالفبر والَجل ِو

 .بمشازيها ألخيها صخش اؼتهشث،والتي 

خزاس  الِا

ُاوي وظبب خىله في هزا الًٙ ما أزاسجه ٌشوٗ ومإّظعه الىابٕت الزب

 .الؽاِش

 الح٢مت

م في بّن أبُاث الىق، وجمتزج باإلخعاط والّاوٙت اإلاإزشة
َ
 .جأحي الِح٢

 

 خفاةق الؽّش الجاهلي

  :خفاةق ألالٙاً - أ

  .جمُل ئلى الخؽىهت والٙخامت -1

هم لم ًخخلىىا  -2
ّ
ت ألهـ ُّ   .بٕحرهمخالُت مً ألاخىاء، وألالٙاً ألاعجم

ت.  -3 ٚ واملحّعىاث اإلافىِى
ّ
 .جمُل ئلى ؤلاًجاص -4جخلى مً الضخاٗس والخ٣ل

  :خفاةق اإلاّنى - ب

  .جخلى مً اإلابالٕت اإلامٝىجت -1



  .بُّذة ًِ الخُّٝذ -2

 جٝىم ِلى وخذة البِذ ال وخذة الٝفُذة -3
ً
  .ٔالبا

ت -4 ت مً البِئت البذٍو   .مىتِز

 .الاظخىشاد -5

  :ا٥خفاةق الخُ -ج

ـت اإلاالخٍت -1
ّ
  .واظْ ًذ٥ّ ِلى دٜ

ت -2 ل البِئت البذٍو
ّ
  .ـىس الؽّش الجاهلي جمث

ٙت -3
ّ
  .ـىس الؽّش الجاهلي لِعذ مخ٣ل

ي -4  .الّفىس الجاهلُت حّخمذ ِلى الىابْ الحس ّ

 

 اإلاّلٝاث

  -1وهي ٜفاةذ ممخاصة مً أحىد الؽّش الجاهلي، وظّمُذ باإلاّلٝاث: 
ً
حؽبيها

ٞ ِلى هدىس اليعاء الحعان. لها 
ّ
ّل

ُ
ِخَبذ بماء  -2بّاهالالذّس التي ح

ُ
ُل ألجها ٠ ٜو

ْذ ِلى أظخاس ال٢ّبت. 
َ
ٝ
ّ
ِل ُِ هب و

ّ
ٞ في أرهان  -3الز

ّ
ّت الخّل ُل ألجها ظَش ٜو

 .الىاط ٘دٍٙىها، وهزا الشأي هى ألاصح

 والىاٌش في اإلافادس الّشبُت تهىله جل٤ ال٢ثرة مً ألاؼّاس والؽّشاء خاـت ئرا

خ والعحر واإلإاصي والبلذان واللٕت والىدى  لم ئليها ما حاء في ٠خب الخاٍس

والخٙعحر ئر جضخش ١لها ب٢ثحر مً أؼّاس الجاهلُحن بما ًىحي أن الؽّش ١ان 

ت الٙزة ما ًجّل اإلاشء  ٔزاء خُاتها، وان هزه ألامت ٜذ وهبذ مً الؽاٍِش

لمائها ١ان ًٝ ى٥ الؽّش وجذ٥ هزه ًخىهم أن ١ل ٘شد مً سحالها ووعائها ِو

ت ١اهذ ٘ىشة ٘يهم زم ظاهذث  ال٢ثرة مً الؽّش والؽّشاء ِلى أن الؽاٍِش

شبي ألاو٥ هزه الٙىشة الؽاِشة ِىامل أخشي منها جل٤ الىبُّت التي ِاػ الّ



 .هاد وودًان وظماء وهجىم وأمىاس وظُى٥ و١اةىاث١ل دٜاةٝها مً حبا٥ وم

 مٙخىخا أمام بف
ً
ش الؽاِش الّشبي وبفحرجه ومً هىا لٝذ ١اهذ الىبُّت ٠خابا

ماٗ ئلى لىبُّت جل٤ الحشوب التي ألهبذ مؽاِشه  اظخلهمها في أؼّاسه ٍو

ماةلها. وفي مّاهاجه  بدماظت مىاسة. زم خُاة ؤلاوعان الّشبي في بعاوتها ٘و

 لحُاة 
ُ
 ومً زم حاء هزا الؽّش ممثال

ً
شاِاجه لذ الجذب والخٗى مّا ـو

شة الّشبُت في بِئاته ا وأخىالها املخخلٙت، ولحُاة ؤلاوعان الّشبي في الجٍض

ٝاةذه وبىىالجه وأ٣٘اسه. ١اهذ للؽاِش الّشبي في  اداجه ِو أخالٜه ووباِه ِو

ُّت. ٠ما ١اهذ سمىص الٝبُلت الّشبُت ألاظاظُت زالزت: الٝاةذ  ٜبُلخه مجزلت ٘س

 
ً
بل والٙاسط والؽاِش و١ان الؽاِش في الٝبُلت لعاجها الىاوٞ واإلاذاْ٘ مّا

ْ مً ؼأن ٜببُلت، ٠ما ًد٣ى ًِ بني أهٚ الىاٜت   ً٘ش
ً
١ان بِذ الؽّش أخُاها

الزًً ١اهىا ٌّحرون بلٝبهم، ختى ١ان الشحل منهم ًدخا٥ ِلى ئخٙاء لٝبه، ٘ما 

 : ئن ٜا٥ ٘يهم الحىُئت بِخه الؽهحر

 ٜىم هم ألاهٚ وألارهاب ٔحرهم ومً ٌعىي بأهٚ الىاٜت الزهبا

 م ووعبهمختى ـاسوا ًباهىن بلٝبه

 

 الىثر الجاهلي

الىثر أخذ ٜعمي الٝى٥، ٘ال٢الم ألادبي ١له ئما أن ًفآ في ٜالب الؽّش 

اإلاىٍىم وئما في ٜالب الٝى٥ اإلاىثىس. والبً سؼُٞ اإلاعُلي الٝحرواوي " و٠الم 

ان: مىٍىم ومىثىس، ول٣ل منهما زالر وبٝاث: حُذة، ومخىظىت،  الّشب هِى

في الٝذس، وحعاوجا في الُٝمت، لم ٢ًً إلخذاهما  وسدًئت، ٘ارا اجٙٞ الىبٝخان

 .٘مل ِلى ألاخشي، وئن ١ان الح٢م للؽّش ٌاهشا في الدعمُت

ؽشح ابً سؼُٞ أن أـل الدعمُت في اإلاىٍىم وهي مً هٍم الذس في الّٝذ  َو



ىت أو خٍٙا له مً الدؽدذ والمُاُ، أما ئرا ١ان الذس مىثىسا. حره، ئما للٍض  ٔو

 .ًيخْٙ بهلم ًإمً ِلُه ولم 

هىا خفلذ ِملُت حؽبُه ال٢الم ألادبي بالذوس واملجىهشاث وجىهم الىاط  مً

أن ١ل مىٍىم أخعً مً ١ل مىثىس مً حيعه في مّتٗر الّادة. ورل٤ 

بالىٍش ئلى ظهىلت خَٙ ال٢الم اإلاىٍىم واظخٍهاسه بعبب الىصن، واوّذام 

ذ ١ ان الىصن في ال٢الم اإلاىثىس ًجّله ِشلت لليعُان والمُاُ، ورل٤ في ٜو

الىاط ُ٘ه ًخذاولىن الىفىؿ ألادبُت مؽا٘هت دون ال٢خابت في هزا الّفش 

ً و٠خابت  ذ صا٥ هزا الخٙالل في ِفىس الخذٍو الجاهلي وؤلاظالمي ألاو٥، ٜو

الىفىؿ ٠ما في صماهىا الحالش، بدُث اخخق ١ل مً الىثر والؽّش 

ّخٝذ ابً سؼُٞ مدٝا ٣لمذ به ئن ما ج :بمجاالث في الٝى٥ ججّله ألُٞ به. َو

الّشب مً حُذ اإلاىثىس أ٠ثر مما ج٣لمذ به مً حُذ اإلاىصون، وهى ًٝفذ 

 .بزل٤ جل٤ الحٝبت الضمىُت ٜبل ؤلاظالم وبذاًاث الّهذ ؤلاظالمي جخفُفا

وحاء هزا سدا ١اُ٘ا ِلي الزًً ًىٙىن وحىد هثر ٘ني ِشبي حُذ ٜبل ؤلاظالم، 

ب وبُّخه الٙىُت الخالُت وئهما ١ان لُاُ رل٤ الىثر الجاهلي أو اخخالوه بعب

ش ٠ما ر٠ش  - مً الىصن. وهى لم ًٌّ بزل٤ ئال الىثر الٙني أي ألادبي الزي ًخ٘ى

"ِلى ٜىة الخأزحر بال٢الم اإلاخخحر الحعً الفُأت والخألُٚ في  –بشو١لمان 

خُادي الزي ٌعخّمل بحن ألا٘شاد في  ضاةمهم". أما الىثر الِا أ٣٘اس الىاط ِو

ماء الحاحاث والثرزشة مما لِغ ُ٘ه الخذاو٥ الُىمي الٕش  ك الاجفا٥ ٜو

ذ البالغي وال ٜىة الخأزحر ٘ال ٌّخذ به، ولِغ له ُٜمت  مخاهت العب٤ والخجٍى

ت في الذساظت ألادبُت. ئن ما سوي مً الىثر الجاهلي ٜلُل باليعبت إلاا  اِخباٍس

ظهىلت خَٙ الؽّش إلاا ُ٘ه مً  -1سوي مً الؽّش ورل٤ لألظباب الاجُت: 



ٙخش بها.  -2اُ مىظُٝي. ئًٝ  -3الاهخمام بيبٓى ؼاِش في الٝبُلت ًذاْ٘ ِنها ٍو

خماد ِلى الحَٙ والشواًت ً، والِا  .ٜلت أو اوّذام الخذٍو

 

 أهىاُ الىثر الٙني الّشبي في الّفش الجاهلي

م مً ِذم وحىد أي سجل أو ٠خاب مذون ًدخىي ِلى هفىؿ الىثر  بالٔش

خه ئلى جل٤ ال ٙترة مً الضمً الٕابش، ئر ١ان الىاط الجاهلي ٌّىد جاٍس

ٞ الشواًت الؽٙاهُت، مثل الؽّش، وهزا سبما  دىاٜلىجها ًِ وٍش ًدٍٙىجها ٍو

م مً رل٤ ٘ان الذاسظحن  ٚ ؤلاظالم مً بّمها، وبالٔش ظبب ٜلتها، و٠زا مٜى

املحٝٝحن لهزا الترار ألادبي الّشبي ر٠شوا مً أهىاُ الىثر ألادبي في جل٤ الٙترة 

 :ألاهىاُ منهاخاـت بّن 

اًا، الىثر اإلاسجُى  .الخىابت، الٝفق، ألامثا٥، الح٢م، الـى

 

 الخىابت

هي ً٘ مخاوبت الجماهحر، بُٕت ؤلاٜىاُ وؤلامخاُ، ب٢الم بلُٖ وححز. ٘هي 

ُْ، ٜذ جىى٥ أو جٝفش خعب الحاحت لها. وهي مً أٜذم  ٜىّت مً الىثر ال٘ش

ً٘ مخاوبت الجمهىس بأظلىب ٘ىىن الىثر، ألجها حّخمذ ِلي اإلاؽا٘هت، ألجها 

لي ازاسة ِىاوٚ العامّحن، وحزب اهدباههم  ٌّخمذ ِلي الاظخمالت ِو

٤ مؽاِشهم، ورل٤ ًٝخط ي مً الخىُب جىُى ألاظلىب، وحىدة  وجدٍش

ؤلالٝاء وجدعحن الفىث وهىٞ ؤلاؼاسة. أما ؤلاٜىاُ ُ٘ٝىم ِلي مخاوبت 

دلت والبراهحن التي الّٝل، ورل٤ ًٝخط ي مً الخىُب لشب ألامثلت وجٝذًم ألا 

 – جٝىْ العامّحن. أٜعام أو أحضاء الخىبت: للخىبت أحضاء زالزت هي )اإلاٝذمت

والخاجمت(. أهذاٗ الخىبت: ؤلا٘هام وؤلاٜىاُ وؤلامخاُ والاظخمالت.  –واإلاىلُى 



وللخىابت ممحزاث جمخاص بها ًِ ٔحرها مً الٙىىن، لزل٤ ال وعخٕشب أن 

ت، وظماث. لها ًخدذر الجاخَ ًِ وحىدها، ومن ها: لها جٝالُذ ٘ىُت، وبيٍُى

صي مّحن وهُأة جمثُلُت للخىُب، وأـى٥ في اإلاّاملت. ٠ما أجها حعخذعي 

اخدؽاد الىاط مً وحهاء الٝىم. لها أما٠ً ئلٝاء هي هٙعها أما٠ً الخجمّاث 

مماسب الخُام، ظاخاث الجزو٥، مجالغ اإلاعش، ألاظىاٛ(. )ال٢بري 

ش الجمل والٙٝشاث. حىدة الّباسة واإلاّاوي. ٜف :خفاةق أظلىب الخىبت

ؼذة ؤلاٜىاُ والخأزحر. العهىلت وولىح ال٢ٙشة. حما٥ الخّبحر وظالمت 

ْ في ألاظلىب ما بحن ؤلاوؽاتي والخبري. ٜلت الفىس البُاهُت. ًألالٙا . الخىَى

ؤلا٠ثاس مً السجْ ٔحر اإلا٣لٚ. أظباب اصدهاس الخىبت في الّفش الجاهلي: 

ت الٝى٥.  - 1اصدهشث الخىبت ال٠خما٥ ِىامل اصدهاسها وسٜيها وهي:   - 2خٍش

ل الّشب ١اهىا الٙفاخت ٣٘ - 3دواعي الخىابت ١الحشب والفلح واإلإامشاث. 

٘صحاء. أهىاُ الخىابت: جخخلٚ باخخالٗ اإلاىلُى واإلاممىن، منها: الذًيُـت: 

َ وؤلاسؼاد والخز٠حر والخ٢ٙحر. العُاظُت: التي حعخّمل  التي حّمذ ئلى الِى

الاحخماُِت: التي حّالج ٜماًا املجخمْ  .لخذمت أٔشاك الذولت أو الٝبُلت

الحشبُت: التي حعخّمل …. ىاط، ١الضواجالذاخلُت، والّالٝت منها مً أمىس ال

بُٕت ئزاسة الحماظت وجأحُج الىٙىط، وؼذ الّضاةم. ٜماةُت: التي جٝخط ي 

 .الٙفل والح٢م بحن أمىس الىاط، ٌعخّملها ِادة الحا٠م أو الٝاض ي

ولٝذ احخمّذ هزه الخفاةق في خىبت ٥ )ٜغ مً ظاِذة الاًادي( 

ه: )أما بّذ( وحعمي )٘فل والجذًش بالز٠ش أهه أو٥ مً ٜا٥ في خىبخ

ذ اٜترن مىلُى الخىابت  . ٜو الخىاب(، ألجها جٙفل اإلاٝذمت ًِ اإلاىلُى

امت، أو الشةاظت للٝبُلت أو الٝىم، ٠ما اٜترن مً حهت أخشي بلَٙ  بالِض

الحعام، ٘ال مجا٥ لبروص الحعام ٜبل بشوص ال٢الم، وال مىمْ لعُادة الٝىم 



ذم خُاة ئال بّذ ئجٝان ً٘ الٝى٥، ٠ما أن ال خىابت ٜذًمت الحماساث، ٜو

حن، الشومان، الُىهان ٛ ذ ِىذ اإلافٍش  ٜبل اإلاُالد 55الجماِاث، ٘ٝذ ِ٘ش

 

 الٝفق

حن ِىذ ِشب الجاهلُت ٠ما ِبر  الزي ١اهذ تهٙى ئلُه الىٙىط وحعمى ئلُه ألِا

ًِ رل٤ بشو١لمان، ٣٘ان الٝاؿ أو الحا١ي، ًخخز مجلعه باللُل أو في 

الخُام لٝباةل البذو اإلاخىٝلت وفي مجالغ أهل الٝشي الاماس ي ِىذ مماسب 

 .والحمش، وهم ظ٣ان اإلاذن بلٕخىا الُىم

ت مً ألاخذار جدىاو٥ خادزت  ٘الٝفق ً٘ هثري مخمحز، ِباسة ًِ مجمِى

اتْ، جخّلٞ بصخفُاث ئوعاهُت منها وأخشي  وواّٜت واخذة، أو ِذة ٜو

ها هما; خُُٝٝت ، لها ٜعمحن خعب وبُّت أخذاث-ٔحر ئوعاهُت–مخخلٙت 

واُّٜت وخُالت خشاُ٘ت. جخمحز الٝفت، بأجها جفىس ٘ترة ١املت مً خُاة 

ت مً الحُىاث، ٘هي حّمذ ئلى ِشك ظلعلت مً ألاخذار  خاـت، أو مجمِى

 مً 
ً
ٙا  أو مٜى

ً
ت جدىاو٥ ٜىاِا  لترجِب مّحن. بِىما هجذ ألاٜفـى

ً
ٝا الهامت ٘و

حت اإلاّالم بِىت الٝعماث، الحُاة، ٘هي حّمذ ئلى ئبشاص ـىسة مخألٝت واض

جإدي بذوسها ألبشاص ٢٘شة مُّىت. الٝاؿ: هى العاسد لألخذار، أو هى خالٞ 

مبذُ، جضدخم في سأظه أخذار وشخفُاث، ًىٙخ ٘يها الشوح لخخدذر بىّمت 

دُذ له الاهذماج الخام في  الحُاة. مهمخه أن ًدمل الٝاسب ئلى خُاة الٝفت، ٍو

ترا دمله ِلى الِا ّىد أخذاثها، ٍو ٗ بفذٛ الخٙاِل الزي ًدذر ما بُنهما، َو

 .ألامش ئلى ٜذسة الٝاؿ ِلى الخجعُذ وؤلاٜىاُ

ت، ورل٤ بُٕت الدعلُت  ١اهذ مادة الٝفق أو مىالُّه; مخّذدة ومخىِى

َ وؤلاسؼاد، أو ؼذ الهمم، ٣٘ان بّمها ًذوس خى٥:  واإلاخّت، أو ختى الِى



خ الٝبُلت، بىىالث ألامجاد; مث ل خشب البعىط، داخغ الٙشوظُت، جاٍس

اتْ الحُاة الاحخماُِت الُىمُت بُٕت ؤلامخاُ …. والٕبراء ٜفق مً الٜى

والدعلُت. الٝفق الخشافي، ألاظاوحر، مثل ٜفق الٕى٥ ومىاصلخه في 

٣٘ان الّشب ٌعخمذ ٜففهم ومىالُّهم مً خُاتهم، … الصحشاء، الجان

ِبر الشواًت مً  مىاٜٙهم، هضالاتهم، ومىسوثهم الثٝافي مما جىاٜل ئليهم

ألاظالٗ، ل٢ً هىاٟ البّن مما اظخمذه مً ححراجهم; ١األخباػ، الشوم، 

ذ وحذ ً٘ الٝق، أن الىثر أهجْ وظُلت ٌعخّملها أو  الٙشط، الهىىد. ٜو

ى٥ لهذ٘ه، ألن الؽّش بما ُ٘ه مً ِىاوٚ مخأججت،  ًفىىّها الٝاؿ للـى

حر رل٤ مما ًشج٢ض ِل ُه، ال ًفلح الن وخُا٥ حامذ، ومىظُٝى خاسحُت، ٔو

 ًِ حعلعل ألاخذار وجىىس الصخفُاث، في جل٤ 
ً
 دُٜٝا

ً
 ـادٜا

ً
ٌّبر حّبحرا

الحُاة التي ًجب أن ج٣ىن ممىهت مً الىاْٜ. ول٣ل ٜفت ِىفش ظاةذ 

 أو اهىباِا ما، ٜذ ًيخج ًِ 
ً
ًمحزها، ٣٘ل ٜفت هٝشؤها ٜذ جتٟر في الىٙغ أزشا

هىباُ هى الّىفش العاةذ رل٤ الا … ألاخذار أو الصخفُاث، أو ًِ ٢٘شة ما

وهى املحٟش في الٝفت، وهى ال ًم٢ً جدذًذه بذٜت. أما ِىاـش الٝفت هي: 

ٞ، الحىاس، الخبر، ألاظلىب.  الٝىْ أو الاٜخباط، ألاخذار، الحب٢ت، الدؽٍى

حن للٝفت: ٜفت راث خب٢ت م٢٢ٙت: التي جٝىم ِلى  وللّلم ٘هىاٟ هِى

ابىت، ووخذة الّمل الٝفص ي ٘يها ظلعلت مً ألاخذار اإلاىٙفلت، ٔحر اإلاتر 

ت مخماظ٢ت جٝىم ِلى  :ال جٝىم ِلى حعلعل ألاخذار. ٜفت راث خب٢ت ِمٍى

 :خىادر مترابىت حعحر في خي معخُٝم والحب٢ت راتها جىٝعم ئلى ٜعمحن

خب٢ت بعُىت: ج٣ىن الٝفت مبيُت ِلى خ٣اًت واخذة خبت مش٠بت: ج٣ىن 

 .خذاخل ُ٘ما بِىهالٝفت مبيُت ِلى أ٠ثر مً خ٣اًت واخذة، ج

 



 ألامثا٥

أبذُ مٍّم الّشب في لشب ألامثا٥ في مخخلٚ اإلاىاٜٚ وألاخذار، ورل٤ 

اداتها  لحاحت الىاط الّملُت ئليها، ٘هي أـذٛ دلُل ًِ ألامت وج٢ٙحرها، ِو

ش، أٜىي داللت مً  فىس املجخمْ وخُاجه وؼّىسه أجم جفٍى وجٝالُذها، ٍو

ٚ الؽّش في رل٤ ألهه لٕت واةٙت ممخاصة ، أما هي ٘لٕت حمُْ الىبٝاث. حٍّش

اإلاثل: هى ٜى٥ مد٢م الفُأت، ٜلُل اللَٙ، مىحض الّباسة، بلُٖ الخّبحر، 

ًىحض ججشبت ئوعاهُت ِمُٝت، مممشة ومختزلت بألٙاٌه، هخجذ ًِ خادزت أو 

مشب في الحىادر اإلاؽابهت لها،  ٜفت ُٜل ٘يها اإلاثل، ٍو

ت مخّذدة، اهدؽش ِلى ألالعً، له ٘هى ً٘ أدبي هثري رو أبّاد داللُت ومّى ٍى

ها: خٙخه وخعً الّباسة،  مىسد وله ممشب. مً أظباب اهدؽاس ألامثا٥ وؼُِى

مٞ ما ٘يها مً خ٢مت الظخخالؿ الّبر، ئـابتها للٕشك اإلايؽىدة منها،  ِو

ذٛ جمثُلها للحُاة الّامت وألخالٛ الؽّىب. ومً خفاةق  الحاحت ئليها ـو

بّت ال ًجخمْ في ٔحره مً ال٢الم: " ئًجاص اللَٙ، اإلاثل: ًجخمْ في اإلاثل أس 

وئـابت اإلاّنى، وخعً الدؽبُت، وحىدة ال٢خابت، ئلا٘ت ئلى ٜىة الّباسة 

والخأزحر، ٘هى جهاًت البالٔت. وألامثا٥ في الٕالب أـلها ٜفت، ئال أن الٙشوٛ 

الضمىُت التي جمخذ لّذة ٜشون بحن ٌهىس ألامثا٥ ومداولت ؼشخها أدث ئلى 

ٙاً الىاط باإلاثل لجما٥ ئًٝاِه وخٙت ألٙاٌه وظهىلت خٍٙه، وجش١ىا اخخ

وفي الٕالب حٕلب سوح ألاظىىسة ِلى ألامثا٥  .الٝفق التي أدث ئلى لشبها

 :التي جذوس في الٝفق الجاهلُت مثل ألامثا٥ الىاسدة في ٜفت الضباء ومنها

ُذ ِمشو". ال ًىاُ لٝفحر أمش، وألمش ما حمْ ٜفحر أهٙه" ـ " بُذي ال ب "

و٠زل٤ ألامثا٥ الىاسدة في ٜفت زأس امشب الِٝغ ألبُه ومنها: " لُّني ـٕحرا 

ذا أمش".  وخملني زأسه ٠بحرا " ـ " ال صحى ئلُىم وال ظ٢ش ٔذا " ـ " الُىم خمش ٔو



وسبما ٌعخىُْ املحٝٝىن بجهذ أن ًشدوا بّن هزه ألامثا٥ ألصحابها 

اؼتهش بابخ٣اسه وئبذاِه لألمثا٥، ومبذِيها، ٘مً خ٢ماء الّشب ِذد ٠بحر ٜذ 

بما ٘يها مً ِمٞ، وئًجاص، وظالظت، ًٝى٥ الجاخَ: " ومً الخىباء البلٕاء 

امش  والح٣ام الشؤظاء أ٠ثم بً ـُٙي، وسبُّت بً خزاس، وهشم بً ٜىُّت، ِو

بً الٍشب، ولبُذ بً سبُّت. وأخ٢مهم أ٠ثم بً ـُٙي الخمُمي، جذوس ِلي 

ثا " ـ  " : وهي ججشي ِلي هزا اليعٞلعاهه خ٢م وأمثا٥ ٠ثحرة،  سب عجلت تهب ٍس

ل. اإلاشء ٌعجض ال مدالت ". " ال حماِت إلاً  ىا اللُل ٘ان اللُل أخٙى للٍى " ادِس

اخخلٚ " ـ " ل٣ل امشب ظلىان ِلى أخُه ختى ًأخز العالح، ٘اهه ٠ٙى 

ُت واٍِا " ـ " أظُش الّٝىباث ِٝىبت البػي". ول٢ً أمثا٥ الّشب لم  باإلاؽ٘ش

شقي والاهمباه ألاظلىبي، مثل التي حاء بها جأث ِلى مثل هزه الذسحت مً ال

شي، وهزا  أ٠ثم، بل ئن ٠ثحرا مً ألامثا٥ الجاهلُت جخلى مً الخٙجن الخفٍى

بىبُّت ألامثا٥ ٘اجها جشد ِلى ألالعىت ِٙىا وجأحي ِلى ألعىت الّامت ال مدترفي 

ُت  ب أن ًخشج بّمها ِلي الٝىاِذ الف٘ش ألادب، ٘لم ٢ًً مً الٍٕش

ت دون  أن ٌُّبها رل٤ مثل: أِي الٝىط باسحها )بدع٢حن الُاء في باسحها والىدٍى

ل ٘خدها(، وأًما )أحىاؤها أبىاؤها( حمْ حان وبان والُٝاط الفشفي  وألـا

حىاتها بىاتها ألن ٘اِال ال ًجمْ ِلي أّ٘ا٥ وهزا ًثبذ أن اإلاثل ال ًخٕحر بل 

 .ٚ ىاِذ الخفٍش وبّن ًجشي ٠ما حاء ِلي ألالعىت وأن خالٚ الىدى ٜو

ذ جذ٥ جش٠ُبتها ِلى مّنى ال جإدي ئلُه  ألامثا٥ ٌٕلب ِليها الٕمىك ٜو

. ولم ٢ًً  ى٤(; أي أظُش ال٣لماث بزاتها، ومً رل٤ ٜى٥ الّشب: )بّحن ما أٍس

هزا الىُى مً ألامثا٥ هى الىخُذ بل هىاٟ أمثا٥ ـذسث ًِ ؼّشاء مبذِحن 

حن ٘جاءث سأبت ألاظلىب مخألٝت بما ٘يها  مً حمالُاث الًٙ وخىباء مشمٜى

ش مثل: أي الشحا٥ اإلاهزب، ٘هزا اإلاثل حضء مً بِذ للىابٕت ًمشب  والخفٍى



ً. والبِذ: ولعذ بمعدبٞ أخا ال جلمه ِلى  مثال الظخدالت ال٢ما٥ البؽٍش

فّب جمُحز اإلاثل الجاهلي ًِ ؤلاظالمي. ئال بما  .ؼّث. أي الشحا٥ اإلاهزب ٍو

خه وجمُحزه مثل: " ما ٌؽحر ئلُه مً خادر أو ٜفت أو خبر، ٌعاِ ذ ِلى مّ٘ش

ًىم خلُمت ظش"، وخلُمت بيذ مل٤ ٔعان. ٘هى في ِفش ؤلاظالم واإلاثل: " 

ذا أمش". هى في الّفش الجاهلي وألامثا٥ راث ٜالب زابذ  الُىم خمش ٔو

أٜعام مً 53البيُت، ئر هى راجه ٌعخّمل في ١ل ألاخىا٥، وهي جىٝعم ئلى 

لً ججني مً الؽٟى الّىب. جاحي في ٜالب خُث البىاء راث ٜالب بعُي: ئه٤ 

 جشي عجبا. وبّمها ًأحي في ٜالب 
ً
الفىّت اللٍُٙت: مً ِض بض، ِؾ سحبا

مىته٣ا الترجِب الىدىي: الفُٚ لُِّذ اللبن. أما أهىاُ اإلاثل، ٘هي خُُٝٝت 

اةلها مّشوٗ  أو ٘شلُت خُالُت. خُُٝٝت: لها أـل، مً خادزت واُّٜت، ٜو

هذ مً جخُل أدًب وولّها ِل لعان واةش أو خُىان أو ٔالبا. ٘شلُت: ما ١ا

حماد أو هباث أو ما ؼا١ل رل٤، والٙشلُت حعاِذ ِلى الىٝذ والته٢م 

َ والتهزًب.  بّن ًمثل مىهجا مُّىا في الحُاة  -ووظُلت هاجحت للِى

لح وبّمها ما ًدمل جىحيها خاـا ٠ٝىلهم: 
ً
٘ ِِ ٠ٝىلهم: ئن الحذًذ بالحذًذ ٌي

ال٢ىاةً. وبّمها ًبني ِلي مالخٍت مٍاهش الىبُّت أو ًشجبي  ٜبل الشماء جمأل

بأشخاؿ اؼتهشوا بفٙاث خاـت. أما مً خُث اللٕت ٘ٝذ حعخّمل 

ذ ج٣ىن  ذ حعخّمل اللهجت الّامُت، ٜو الٙفحى وهي ِادة اإلاثل الجاهلي، ٜو

 .هجُىت ما بحن ألٙاً ٘فحى وأخشي دخُلت وحعمى باإلاىلذة

 

 الح٢م

 الح٢مت ٜى٥ مىحض مؽه
ً
ىس ـاةب ال٢ٙشة، ساتْ الخّبحر، ًخممً مّنى معلما

به، حهذٗ ِادة ئلى الخحر والفىاب، به ججشبت ئوعاهُت ِمُٝت. مً أظباب 



اهدؽاسها: اِخماد الّشب ِلى الخجاسة اظخخالؿ الٍّت مً الحىادر هٙذ 

البفُت والخم٢ً مً هاـُت البالٔت. خفاةفها: سوِت الدؽبُه ٜىة اللَٙ 

 المت ال٢ٙشة مْ ؤلاهجاصدٜت الدؽبُه ظ

 

 الىثر اإلاسجُى أو سجْ ال٢هان

ىن مً الّىاًت أ٠ثر مما  وهزا هُى مً الىثر في الّفش الجاهلي أواله اإلاعدؽٜش

ٌعخدٞ، وبّمهم ١ان ٌٕمض بزل٤ مً وٗش خٙي ئلى الٙىاـل في آًاث 

ذ الىًّ في ئعجاصه. ًٝى٥ اإلاعدؽٛش بالؼحر في ٠خابه  م ١أهه ًٍش الٝشان ال٢ٍش

خ ألادب الّشبي(، أن ظ٣ان املجا٥ الّشبي))ج ب هٍاما …..( اٍس ىا، دون ٍس ِ٘ش

ا ظبٞ ٌهىس الىثر الّشبي، ولم ٢ًً هزا الؽ٣ل الجمالي هى  ئًٝاُِا حّبحًر

مُٚ أهه مً  الؽّش الّشوض ي، ول٢ىه هثر ئًٝاعي رو ٘ىاـل مسجّت ". ٍو

ٕاال في الٝذم، اإلام٢ً أن ًفّذ السجْ ئلى أ٠ثر آلازاس ألادبُت ِىذ الّشب ئٌ

وبالخالي ئلى ماض ي أ٠ثر ٔمىك".٘هىاٟ مً ًإ٠ذ بأن اإلاسجُى ١ان اإلاشخلت 

 .ألاولى التي ِبرها الىثر ئلى الؽّش ِىذ الّشب

، ٘اخخاحذ الّشب ئلى الٕىاء 
ً
ًٝى٥ ابً سؼُٞ: و١ان ٠الم الّشب ١له مىثىسا

ً لل٢ ىّىا أِاٍسن حّلىها مىاٍص الم، بم٣اسم ألاخالٛ ووُب أِشاٜها، ـو

 ،  ". ٘لما اظخٝش الّشب، واحخمّىا بّذ جٙٛش
ً
٘لما جم لهم وصهه ظمىه ؼّشا

وجدمشوا بّذ بذاوة، واحخمْ لهم مً ظماث الحماسة وزٝا٘ت ال٢ٙش، 

وجىٍُم الحُاة، ما حّلهم ٌؽّشون بداحتهم ئلى ٠الم مهزب، وأظلىب 

ٙه:  ٢شة مشجبت، ٣٘ان الىثر اإلاسجُى وظُلتهم في رل٤. حٍّش " لىن ٘ني سؼُٞ، ٘و

نها ِلى  ت ٜفحرة، مسجّت ومخخالُت، حّخمذ في ج٣ٍى ٌّمذ ئلى جشدًذ ٜىْ هثًر

ىة اإلاّنى"، ٘مً ممحزاجه أهه ًأحى  :الىصن ؤلاًٝاعي أو اللٍٙي، ٜو



مد٢م البىاء، حض٥ ألاظلىب، ؼذًذ ألاظش، ضخم اإلاٍهش، رو سوِت في ألاداء، 

ىة في البُان، وهماسة في البالٔت. لٕخه جمخاص: بؽذًذة الخُّٝذ، ٠ثرة  ٜو

الفىّت، ٠ثرة الضخاٗس في أـىاتها وئًٝاِها. لزل٤ ٘الىثر اإلاسجُى ًأحي في 

مشخلت الىطج. بِىما ٠ىا ٜذ سجحىا مً ٜبل بأظبُٝت ألامثا٥ ِلى ٔحرها مً 

 .أؼ٣ا٥ الخّبحر الىثري 

اهشة السجْ اإلابالٖ ُ٘ه في الىثر الجاهلي، ٜذ اسجبىذ بىٝىط مؽشبت  ٌو

ت بسحش وال٢ هىن ومّخٝذاث الجذود، لزل٤ ٢ًثر في سأًه جشدًذ الٝىْ الىثًر

الٝفحرة اإلاسجّت أزىاء الحج في الجاهلُت، وخى٥ مىا٠ب الجىاةض، مثل ٜى٥ 

أخذهم: مً اإلال٤ ألاؼهب، الٕالب ٔحر اإلإلب، في ؤلابل ١أجها الشبشب، ال ٌّلٞ 

خفٚ  هزا سأظه الصخب، هزا دمه ٌصحب، وهزا ٔذا أو٥ مً ٌعلب". ٍو

الىثر ئحماال باظخّما٥ وخذاث ئًٝاُِت ٜفحرة جتراوح بحن أسبّت وزماهُت 

جيخهي بٙاـلت أو ٜاُ٘ت، ودون لضوم الدعاوي بحن الجمل )…( مٝاوْ لٍُٙت 

 .أو اإلاٝاوْ

 

اًا  الـى

م ملسو هيلع هللا ىلص: "  وص ى، أو أوص ى الشحل بمّنى; ِهذ ئلُه، ٜا٥ الشظى٥ ال٢ٍش

ىا باليعاء خحر ٘ ُت مً ِىذ هللا ئهما هي اظخـى اجهً ِىذ٠م ِىان ". والـى

ُت أًما  ٢ُم هللا في أوالد٠م..". وظمُذ بالـى ٍ٘شمت، ًٝى٥ حّالى:" ًـى

 أي اجفل، 
ً
ُا الجفالها بأمش اإلاُذ، وحّني ٠زل٤ ١لمت وص ى الش يء ـو

ووـله، ٘ٝذ ُٜل لّلي ٠شم هللا وحهه " الىص ي" الجفا٥ وعبه بيعب 

 .الشظى٥ ملسو هيلع هللا ىلص

ها الّشب في الجاهلُت، وهي ٜى٥ خ٢ُم  ُت: هي مً ألىان الىثر التي ِ٘ش الـى



ـادس ًِ مجشب خبحر ًىحه ئلي مً ًدب لُيخْٙ به، أو مً هى أٜل مىه 

ُه  : ٘و يها جمهُذ وتهُئت لٝبىلها. اإلاىلُى ُت: اإلاٝذمت: ٘و ججشبت. أحضاء الـى

يه :ِشك لأل٣٘اس في ولىح واٜىاُ هاديء. الخاجمت ا ئحما٥ مىحض لهذٗ ٘و

ُت أم إلبىتها( ِىذ صواحها  خطح رل٤ ِلى ظبُل اإلاثا٥; في )ـو ُت. ٍو الـى

ُت:  دٜت الّباسة وولىح  -1ألمامت بيذ الحاسر. خفاةق أظلىب الـى

ؤلاوىاب بالخ٢شاس والترادٗ والخّلُل.  -3ٜفش الجمل والٙٝشاث.  -2ألالٙاً. 

ٜىاُ بترجِب ألا٣٘اس وجٙفُلها ؤلا -5جىُى ألاظلىب بحن الخبر وؤلاوؽاء.  -4

ؤلاًٝاُ اإلاىظُٝي، ئر ٌٕلب ِليها السجْ، لخأزحره اإلاىظُٝي.  -6وبُان أظبابها. 

ظهىلت اللَٙ، وولىح ال٢ٙشة. وهىاٟ  -8اؼخمالها ِلى ٠ثحر مً الح٢م.  -7

ُت والخىبت أال وهى: أن الخىبت: هي ً٘ مخاوبت الجماهحر  -٘ٛش بحن الـى

ُت: ٘هي ٜى٥ خ٢ُم إلوعان مجشب ًىص ي به الظخمالتهم وئٜىاِ هم. أما الـى

 مً ًدب لُيخْٙ به في خُاجه

 

 


