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من أهّم اجملموعات الشعرّية العربّية وأقدمها يف القرون اإلسالمّية األوىل، مجعها أبو زيد  أشعار العرب،ة َرَهْمَج
سنة وفاته يف  حمّمد بن اخلّطاب الُقرشّي. ليس يف متناولنا معلومات موثوقة عن تاريخ حياة أيب زيد، فقد ذكر البعض أّن

(. عّده البستايّن 303 فقرةال، 0مج، ؛ سركيس242، ص4الرافعّي، مج؛ 272، ص2أمني، مج ←) ـه071العام 
القرن الثالث  هـ(، وآخرون قالوا إّنه عاش يف233-032( من كّتاب العصر العّباسّي األّول )211، ص2)مج

( أو القرن 044، ص04، مجاملوسوعة العربّية العاملّية، 472؛ عطّية، ص402، ص2، ج0زيدان، مج ←)اهلجرّي 
( استناًدا إىل 080-070مصطفى جواد )ص(. أّما 72، ص0حسن، ج ؛01، ص0، ج2الرابع اهلجرّي )سزغني، مج

بن إبراهيم الفارايّب )املتوّفى حواىل  سٰحقإل ديوان األدبمن  ( مسائَل713، 202يتضّمن )ص َجْمَهَرة أشعار العربأّن 
فقد رّجح أن تكون أمساء هذه الكتب قد وردت يف  هـ(،308للجوهرّي )املتوّفى يف العام  الصحاحهـ( ومن 371

بو زيد أ، ماّدة "2-0، الطبعة الثانية، التكملة د. اإلسالمّية ←) اجلمهرةاحلواشي، ونقلها النّساخ بعد ذلك إىل منت 
زيد (. للتحقيق يف هذه القضّية يتوّجب األخذ يف احلسبان أسانيد أيب 2، احلاشية 042، ص0القرشّي"؛ بالشري، مج

هـ( بواسطة واحدة مّرة، 230القرشّي يف منت الكتاب، فقد أورد يف سلسلة أسانيده، ابَن األعرايّب )املتوّفى يف العام 
كما أورد أيًضا بواسطتني (، 32-34ص  ←هـ( بواسطتني )212ويف مّرة أخرى اهَلْيثم بَن عدّي )املتوّفى يف العام 

(. 22، 43ص  ←هـ( )202هـ( واألصمعّي )املتوّفى يف العام 210يف العام بعض املسائل عن أيب ُعَبْيدة )املتوّفى 
؛ بالشري، د. اإلسالمّية ←قد ألِّفت يف أواخر القرن الثالث اهلجرّي ) ْمَهَرةاجَل عليه، من غري املستبعد أن تكون بناًء

 ←املعاصرين )على سبيل املثال(. ذكر هذا التاريخ أيًضا بعُض احملّققني 078م، ص0077هـ/0307م.ن؛ ضيف، 

دعى يعائدة إىل شخٍص  ْمَهَرةاجَل (. النقطة األخرى هي أّن الكثري من أسانيد80؛ إمساعيل، ص72، ص0بركلمان، مج
ـُ ـَُفضَّل، هو غري امل  ْمَهَرةاجَل (، ألّن أبا زيد القرشيِّ أورد يفهـ071، أو 028العام َفضَّل الضَّّبّي )املتوّفى يف امل
ـُ ( امسه الكامل على النحو التايل: أبو عبد اهلل 31)ص ـَُفضَّل بن عبد اهلل امل إذا أخذنا يف  .(287َجّبري )أسد، صامل

ـُاحلسبان الرواة الذين نقل عنهم  )م.ن،  الرابع اهلجرّينيَفضَّل، ميكن عّده من رجال القرن الثالث وأوائل القرن امل
ـُص.ن( لقد عّرف كلٌّ من بروكلمان )م.ن، ص.ن( وسزغني )م.ن، ص.ن(   َمَر بِن ر، من نسِل ُعَفضَّل ابن ُمجبََّامل

، نقًلا عن 311، ص2َفّروخ، مج ←املفّضل هذا واملفّضل الّضّبّي شخًصا واحًدا ) خطًأ اخلّطاب. البعض أيًضا، عّد
الثاين من القرن  أيب زيد القرشّي النصفدَّ تاريخ حياة م(، لذا ُع0022هـ/0342، طبعة مصر َجْمَهَرة أشعار العرب

 َفّروخ، م.ن، ص.ن(.) اهلجرّي الثاين

بن أّيوب العزيزّي الُعمرّي هـ، ورد اسم حمّمد 283كتابتها إىل العام  ، يعود تاريخْمَهَرةاجَليف إحدى نسخ 
سزغني، م.ن، ص.ن؛  ←مل يرد هذا االسم )ا للكتاب وشارًحا له، وهو شخٌص جمهول، ويف النسخ األخرى مؤّلًف

 يفشيق الَقريوايّن )املتوّفى ، هو ابن َرْمَهَرةاجَل(. أّول من أورد اسم 2-2رشّي، مقّدمة البّجاوّي، صق؛ ال282أسد، ص
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 ْمَهَرةاجَل(. وتبًعا البن رشيق ذكر اسم 02، ص0مج ←اخلّطاب )هـ(، وذكر أّن اسم مؤلِّفها حمّمد بُن أيب 422العام 
ـُومؤّلفها أيًضا كلٌّ من السيوطّي يف  هـ( يف 0103(، وعبد القادر البغدادّي )املتوّفى يف العام 481، ص2)مج زهرامل

  (.230، ص0، مج022، ص0)مج خزانة األدب

اجلاهلّي واإلسالمّي، ُنظمْت بترتيب خاّص، ال مثيل له   شاعًرا من العصرين 40قصيدة لـ  40 ْمَهَرةاجَلتتضّمن 
مبعىن اجلمع واملراكمة )األزهرّي؛ ابن منظور، ماّدة "مجهر"(. ذكر ابن ُدَرْيد األزدّي  ْمَهَرةاجَلتتّمة املقالة(. لفظة  ←)

ألّنها تضّم مجهوَر كالم  (، أّنها مّسيت كذلك40، ص0)مج مجهرة الّلغةهـ(، يف مقّدمة كتاب 320)املتوّفى يف العام 
امًسا لعّدة كتب، خمتلفة املوضوعات يف القرنني الثالث  مجهرة)أي معظمه أو املقدار الكبري منه(. وردت لفظة  العرب

 العربأشعار مجهرة ، م.ن، صص.ن(. إحدى ميزات كتاب املوسوعة العربّية العاملّيةحسن؛  ←)والرابع اهلجريَّني 
 الكرمي القرآنه املفّصلة والقّيمة، اليت تتضّمن عدًدا من املباحث. تطرَّق املؤلِّف أّوًلا إىل املقارنة بني ألفاظ الواضحة مقّدمُت

يف  ةعربّية، وبعض األلفاظ القرآنّية املستخدمالكرمي إّن مجيع ألفاظ القرآن بالنظرة القائلة  وأيََّدوألفاظ الشعر اجلاهلّي، 
من قال الشعر، وهو  (. مّث عّرف أّوَل31-00القرشّي، ص ←)بني العربّية وهذه الّلغات  ةالّلغات األخرى، مشترك

(. حبث 33-31ص ←)ياًتا إلبليس ولقوم عاد ومثود وغريهم بآدم عليه السالم كما يعتقد القدماء، وبعد ذلك أورد أ
(، 42-42ص ←)جوهر الشعر  حوليًلا وصحابته، وتكّلم قلصّلى اهلل عليه وآله وسّلم مبنظار الرسول األكرم  الشعَر

(، وهي من املسائل اخلرافّية يف 23-47ص ←)بعد ذلك، أورد مسائل مفّصلة حول أشعار اجلّن وشياطني الشعراء 
(. بعد ذلك، ذكر أخبار الشعراء وطبقاهتم، ونقل األخبار اليت تتحّدث عن 213، ص2البستايّن، مج ←)األدب العريّب 

-22القرشّي، ص ←)تفّوق بعض الشعراء على غريهم، ومقاطع من قصائدهم، وأقوال رواة الشعر حول الشعراء 
أليب عبيدة.  جماز القرآنبكتاب  ةاجلمهرب سزغني )م.ن، ص.ن(. فإّن أبا زيد القرشّي متأّثر يف مقّدمة سحب (.001

طرح القرشّي يف تصنيفه للشعراء يف طبقات، وتقدمي بعضهم على البعض اآلخر، بعض اآلراء النقدّية مبنظار اجليل األّول 
؛ 20اق، ص؛ الدّق88إمساعيل، ص ←)غريهم، مّما يعّد اخلطوات األوىل يف النقد األديّب يف األدب العريّب ومن الرواة 

قد ألّنه يف تفضيله للشعراء اكتفى بنقل أقوال غريه، ومل يكن له رأي قد انُتمع ذلك سركيس، م.ن، صص.ن(؛ وحسن؛ 
 ؛ البستايّن، م.ن، ص.ن(.87-82إمساعيل، ص ←)خاص بالنسبة إىل هذا املوضوع 

الذي - ذا التقسيمبعد املقّدمة، دّون أبو زيٍد القرشّي جمموعته يف سبعة فصول وكلُّ فصٍل يتضّمن سبع قصائد. ه
(، ويف اعتقاد البعض أّنه وصل إىل العرب من 272، ص2؛ أمني، مج287أسد، ص←)مل ُيَر مثَله يف أيِّ مكان آخر 

إّنما هو دليٌل على مكانة العدد سبعة يف الثقافة اإلسالمّية  -فّروخ، م.ن، ص.ن( ←الثقافة اليونانّية )على سبيل املثال
، 0حسن، مج ؛، ماّدة "سبعة"042ابن منظور، ماّدة "سبع"؛ يونس، ص ←واألدب العريّب )ملزيد من التفصيل 

ل (. هنالك من يعتقد أيًضا أّن املؤّلف قّسم الفصول على أساس العدد سبعة، ألّن الفصل األّو022؛ الدورّي، ص72ص
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ـُ) بعض الفصول  ْمَهَرةاجَل؛ حسن، م.ن، ص.ن(. يف بعض ُنسخ 82ص إمساعيل، ←)عّلقات(، يتضّمن سبع قصائد امل
 ، م.ن، ص.ن(. د. اإلسالمّية ←يتضّمن مثان قصائد، والبعض اآلخر سّت، وذلك على ما يبدو من أخطاء النّساخ )

 على النحو التايل: أشعار العرب َجْمَهَرةفصول 

ـُأصحاب (0 والنابغة الذبيايّن،  ،َعّلقات، وكّلهم من العصر اجلاهلّي وهم: امرؤ القيس، وُزهري بن أيب ُسلمىامل
 بيعة، وعمرو بُن ُكلثوم، وَطَرَفة بُن العبد.بن َرواألعشى البكرّي، وَلبيد 

ـُأصحاب (2 السّتة األول من العصر وب املتني واحملكم؛ أمني، م.ن، ص.ن(، الشعراء لرات )ذات األسَهَجْمامل
 ة، املاّدالتركّية .اد.؛ 473ُعطبة، ص اجلاهلّي، والسابع خَمْضَرم، أي أدرك العصرين اجلاهلّي وصدر اإلسالم )قارن

رو، وَعدّي هم: ُعَبْيُد بن األبرص، وعْنترة بُن َعْمالشعراء شعراء هذا الفصل كّلهم جاهلّيني(. وهؤالء  حيث عدَّنفسها، 
 َهْير، وَنِمُر بن َتْوَلب.ُزم، وأميَّة بُن أيب الَصْلت، وِخداش بن وبشر بن أيب خاِزبن زيد، 

ـُأصحاب (3 ـُنتقيات، من اجلاهلّيني واملخضرمني وهم: امل ـُسيَُّب بُن َعَلس، وامل ـَُرقَّش األصغر، وامل َتَلمِّس امل
ـُ، والصِّّمةروُة بن الَوْرد، وُمَهلِهُل بُن َربيعة، وُدريُد بن َجرير، وُع  ِمر.َتَنخُِّل بُن ُعَوْيامل

ـُأصحاب  (4 ـُأو  ذهَّباتامل (، 022، ص0ْذهبات )القصائد اليت جيب أن تكتَب مباِء الذهب؛ البغدادّي، مجامل
حُة بُن ُجالح، يَحطيم، ُأس بُن اخَلْيوهم جاهلّيون وخمضرمون: حسَّان بُن ثابت، عبد اهلل بن رواحة، مالك بن َعْجالن، َق

 القيس. ئبُن األْسَلت، وَعْمرو بُن امر أبو َقْيس

أصحاب املراثي، من اجلاهلّيني واملخضرمني وهم: أبو ُذَؤيب اهُلذيّل، وحمّمد بُن كعب الغنوّي، واألعشى (2
 بُن الريِب التميمّي. م بن ُنَوْيَرة الَيربوعّي، ومالُك، وأبو ُزَبْيد الطائّي، وُمَتمِّمَيرّيّي، وَعْلَقمُة بُن ذي َجَدن احِلالباهل

ـَ(2 وألّنهم أدركوا العصرين ُسمِّيت قصائدهم املشوبات شوبات )األخالط(، وكّلهم خمضرمون، أصحاب امل
بُن األمحر،  ووهم: النابغة اجَلعدّي، كعُب بُن ُزَهْير، الُقطامّي ُعَمْيُر بُن ُشَيْيم، احُلطيئُة الَعْبسّي، الشّماُخ بُن ِضرار، َعْمُر

 ل.ِبْقُم ومتيُم بُن أيّب بُن

ـُأصحاب (7  مات )القصائد املنسجمة واحملكمة؛ أمني، م.ن، ص.ن(، وكّلهم من شعراء العصر اإلسالمّيْلَحامل
 الطائّي.اح بن حكيم وُكَمْيُت بُن زيد األسدّي، والطِِّرّم ة،ّموهم: الَفَرْزَدق، وَجرير، واألخطل، وُعَبْيد الراعي، وذو الرُّ
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ـَربناًء على ما تقّدم، معظُم هذه القصائد من العصر اجلاهلّي، ويف هذا السياق، ت اثي( سمية الفصل اخلامس )امل
أمني،  ←إّنما هي تسمياٌت ال مسّوغ هلا )، مستمّدة من موضوع القصائد، وباقي األمساء، باستثناء املعّلقات واملشوبات

 (.000ص غي،؛ املرا043،ص0، مجم.ن، ص.ن؛ بالشري

ـُلألشعار العربّية، من بينها  نوَسفائكان هنالك عّدة جمموعات  َجْمَهَرة أشعار العربقبل  ، اليت مجعها عّلقاتامل
ـُفّصلّياتو ،هـ(022)املتوّفى يف العام  َحّماُد الراوية* ، اليت مجعها عبد واألصمعّيات *، اليت مجعها املفّضل الضَّيّب*؛امل

، م.ن، ص.ن؛ عطبة، . التركّيةاد. ←) األصمعّياتو لمفضَّلّياتتكملٌة ل اجلمهرة يرى البعض أّنامللك األصمعّي. 
من حيث األمهّية والفائدة تعادل قيمة هاتني  اجلمهرة(، ويرى البعض اآلخر، أّن قيمة 24؛ الدّقاق، ص472ص

 (.74اجملموعتني )داية، ص

-73، ص0، ج0، زيدان، مج00سالمّي )القرشّي، صأفضل قصائد العصرين اجلاهلّي واإل اجَلْمَهرةُجِمعت يف 
 (.070م، ص0077هـ/0307؛ ضيف، 277، ص2(، وُدّونت فيها جمموعة قّيمة )أمني، مج070؛ جواد، ص74

 (.00ص ،2ُتشّكل مصدًرا مهمًّا للتحقيق والبحث حول شعر العصر اجلاهلّي ورسم صورة عن هذا الشعر )فّروخ، مج
؛ حسن، 3القرشّي، مقّدمة جّباوي، ص ←)فريدة، مل ترد من قبُل يف أّي مكان آخر  اجَلْمَهرةقصائد               بعض 

 اجلمهرةلذا ال نالحظ يف قدّي، ن (. مل يكْن لدى أيب زيٍد القرشّي حس73ٌّ؛ داية، ص23دّقاق، صال؛ 78، ص0مج
، د. اإلسالمّية)أثًرا لإلبداع، لكّن جمموعته تدّل على الذوق العام لرواة ذلك العصر يف عرض عدٍد كبرٍي من األشعار 

هنالك شكًّا يف صّحة الروايات، إىل حدِّ عدِّ أسانيد الكتاب ضعيفًة )ضيف،  م.ن، ص.ن(؛ علًما أّن
 م.ن، ص.ن(.م 0077هـ/0307

ة (، من بينها قصيدة ذي الّرّم044، صم0072هـ/0304إيراد القصائد الطوال )نفسه،  اجَلْمَهرة من ِميزات
 (.782-744القرشّي، ص ←)بيًتا  022هـ( اليت تبلغ 007)املتوّفى يف العام 

←ذلكمن بعد ذكر األبيات إىل شرح مفرداهتا ) ، أّن القرشّي غالًبا ما جلألجمهرةلمن اخلصائص األخرى  

من  (، وعلى العكس408-380ص ←من بينها )(، لكّن بعض األبيات أوردها من دون شرح 748، 302ص
ـُ ذين أوردا أحياًنا عّدة قصائد لشاعر واحد، مل يذكر هو للشاعر سوى قصيدٍة واحدة، لفّضل الّضّبّي واألصمعّي، الامل

ذلك هو مل ُيعّلل (. ك82-84إمساعيل، ص ←من دون أن ُيعّلل اختياره، أو يذكر سبَب اكتفائه بقصيدة واحدة )
 (.87تصنيفه الشعراء يف طبقات، ومل جيِر كذلك أّي مقارنة بني القصائد )م.ن، ص
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لقرشّي وضع بعد أمساء اخللفاء عبارة "رضي اهلل عنه"، لكن حيثما ورد أّن ا اجَلْمَهرةمن النقاط اجلديرة بالذكر يف 
وكتب عن (. 242، 44، 20ص ←على سبيل املثال "عليه السالم" )اسم عليٍّ عليه السالم وضع بعده عبارة 

(. هذه الشواهد إْن مل تكن دليًلا على تشّيعه، 732اخلوارج أّنهم أولئك الذين خرجوا على موالنا عليٍّ عليه السالم )ص
 ( أّنه أّلَف كتابه يف العصر الفاطمّي.002-004تدلُّ كما يقول مصطفى جواد )ص

(. 00-01، ص0، ج 2؛ سزغني، مج72، ص0بروكلمان، مج ←) اجَلْمَهرةهنالك نسٌخ عديدة متوافرة من 
، م.ن، ص.ن(. طبعها للمّرة األوىل . التركّيةاد.، 00، ص0، ج2سزغني، مج ←كما أّن فصوًلا منها قد ُطبعت )

بعد ذلك عّدة مّرات يف القاهرة م يف بوالق. كما ُطبعت 0801/هـ0318سعيد أنطوان َعّمون مستقّلة يف العام 
أمحد خّطاب  ، م.ن، صص.ن(. قارَن. التركّيةاد.سزغني، سركيس؛  ←وبريوت ودمشق وأحياًنا باسم آخر )

. وعاجل نقاًطا كتصحيف بعض املفردات، واالختالف يف رواية األشعار، جلمهرةاـ ني طبعتني لب( 271-223)ص
، قد نشروا أيًضا مقاالت حول مواضيع 2، ونالينو1نولدكهـ املستشرقني، كوتعداد أبيات القصائد. كما أّن بعض 

 (.، م.ن، صص.ن. التركّيةاد. سزغني، ←وطبعاهتا ) اجَلْمَهرة

-0087هـ/ 0418-0417  ، بريوت منري بعلبکي  ، ط. رمزياللغة  مجهرة  کتابدريد،  : ابن املصادر واملراجع
  عبد احلميد، بريوت  الدين ، ط.  حمّمد حميي و نقده  الشعر وآدابه  حماسن  يف  العمدة،  رشيق ؛ ابن م0088
  خفاجي  ، ط.  حمّمد عبد املنعم2 ، مجاللغة  هتذيب،  ~أمحد األزهري  منظور؛ حمّمد بن ؛ ابن م0080هـ/0412

  هـ/0418، بريوت ها التارخيّيةو قيمت  مصادر الشعر اجلاهليسد، األ  تا.[؛ ناصر الدين ]ال  ، القاهره عقده  وحممود فرج
،  ؛ أمحد أمنيم[0072هـ/ 0304]?  ، بريوت العريّب  التراث  يف  و اللغوّية  املصادر األدبّية،  إمساعيل  ؛ عّز الدينم0088
  ةّيالعرب  لیإ  ، نقله0 جم، العريّب  األدب  تاريخ،  بروکلمان  تا.[؛ کارل ، ]ال العريّب  : دار الکتاب ، بريوت اإلسالم  ضحی

-0088  هـ/0401-0418 ، بريوتالعرب دباءأ،  بستاينال  ؛ بطرسم0074هـ/0303ة قاهرالار، جّن  مياحلل عبد
ة قاهرال،  حمّمد هارون  السالم ، ط.  عبدالعرب  لسان  لباب  ولب  دباأل  خزانة،  ّيبغدادالعمر   بن القادر ؛ عبد0001
،  ّيالعراق  ّيالعلم  ة اجملمعجمّل، " شعار العربأ  مجهرة  مؤلف"جواد،   ؛ مصطفیم0081-0027  هـ/0078-0411

 ، دمشق0 جم، ةّيالعرب  الثقافة  يف  الکتب  ّمهاتأل  : دراسة ةّيالعرب  املکتبة،  حسن  ة؛ عّز(م0020هـ/0370) 7 جم
  معهد املخطوطات  ةجمّل، "’ّيد القرشيز  يبأل  نيطبعت  ني، ب شعار العربأ  مجهرة‘"،  محد خّطابأ؛ م0071هـ/0301

ديسمرب -0ك -0084يوليو -هـ/ مّتوز0412  لّواأل  عيرب -0414  )شوال  تيکوال، 2 العدد، 28 جم، ةّيالعرب
  مصادر التراث،  ؛ عمر دقاقم0000هـ/0421  ، دمشق البحث  ومنهج  ةيالعرب  املکتبة،  ةداي  ؛ حمّمد رضوان(م0084

مصادر دراسة ،  يدورال حمّمد  تا.[؛ عوض ال، ] الشرق دار  : مکتبة ، بريوت والتراجم  دبواأل  واملعاجم  اللغة  يف  العريّب
  ، بريوت العرب  آداب  ، تاريخ يرافعال  صادق  ؛ مصطفیم2110هـ/0320 ، بغدادّيموالعصر األ  يف  الشعر العريّب

                                                           
1
 . Noldeke 

2
 . Nallino 
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  انيال  ؛ يوسفم0083 هـ/0413  ، بريوتةّياللغة العرب  آداب  خيتار،  دانيز  يجرج م؛0000 هـ/0421
؛ م0080هـ/0401  قم  فستأوط.  م،0028  هـ/0342ة قاهرال، بةة واملعّرّيالعرب  املطبوعات  معجم،  سيسرک

 [ اضيرال، ] يحجاز يحممود فهم  ةّيالعرب  یإل  ، نقله0زءاجل، 2 جم، العريّب  التراث  تاريخ،  نيغفؤاد سز
  اللغة  علوم  املزهر يف،  ّيسيوطالبکر  أيب   بن الرمٰحن ؛ عبدم0000هـ/0402  قم  فستأو، ط. م0083هـ/0413

،  فيض  يتا.[؛ شوق ال]  قاهرهال،  براهيمإ  الفضل يبأ، وحمّمد  بحمّمد جباو  ي، عل ولیامل محد جادأ، ط.  حمّمد نواعهاأو
 ةقاهرال، ّيالعصر اجلاهل، نفسه؛ [م0072هـ/0304]  ةقاهرال، الثاين  ّيالعصر العباس :4 جم،  العريّب  دباأل  تاريخ

،  ؛ عمر فّروخم0008 هـ/0408 ، بريوت موسوعة املصادر واملراجع، يةعط  الرمحان ؛ عبد[م0077هـ/0307]
شعار أمجهرة ،  ّيقرشال  اخلطاب أيب   بن ؛ حمّمدم0082-0084  هـ/0412-0414 وتري، ب العريّب  دباأل  خيتار

  يف  دراسات،  يراغامل  محد حسنأ؛ حممود [ 0080]   ةقاهرال،  يحمّمد جباو ي ، ط.  عل سالمة واإلّياجلاهل  يف  العرب
  عمالأ  ةس: مؤّس اضيرال، ةّية العاملّياملوسوعة العرب؛ م0000  هـ/0400 وتري، ب التراث  نية وتدوّياملکتبة العرب

  هـ/0413 وتري، بالفولکلور  معجم،  د يونسياحلم ؛ عبدم0000هــ/0400 ، والتوزيعاملوسوعة للنشر 
 ؛م0083

 أجنيب.............................

 /باقر قرباين زّرين/

 

 

 


