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 على المكتبة الشعرية  كالمستدر
 ومعجم الشعراء العباسيين

األستاذ الدكتور مجاهد مصطفى بهجت                                                           
 ) ( UKMالجامعة الوطنية الماليزية

عادة النظر فيها ألنها  تبقى البحوث والمؤلفات غير كاملة  قابلة لالستدراك وا 
ود بشرية، ومن شأن اإلنسان أن يخطئ، فال يدرك ذلك إال بعد حين. ومن من جه

شأنه أن تنمو قدراته العقلية وتتجدد آراؤه وأقواله، ويرى غير الرأي الذي عرض له 
من قبل وقديمًا قال العماد األصبهاني :"إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابًا في 

حسن، ولو زيد كذا، لكان يستحسن، ولو يومه إال قال في غده: لو غّير هذا لكان أ
قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل 

 على استيالء النقص على جملة البشر".
ومن جهة أخرى يدخل النقص على األعمال لعدم قدرة الباحثث علثى اإلحاطثة 

اصثة وممثرات المطثابز غزيثرة بمادته العلمية التي عقد دراسته حولها إحاطة تامة، خ
ال حثثثد لهثثثا وال حصثثثر، وبثثثاب النشثثثر مفتثثثوؤ علثثثى مصثثثراعيه مثثثن مؤسسثثثات النشثثثر 

 ودورها الكميرة .
ومز تقدم الزمن وتغير األحوال يقتضي إعادة النظر فيما نكتب ونؤلف وهناك 
أمملثة كميثرة فثثي ميثدان االسثتدراك عنثثد القثدماء والمحثدمين، فقثثد يؤلثف الكتثاب مثثوجزًا 

جثثد المؤلثثف مثثادة تقتضثثي توسثثيعه واالستفاضثثة فيثثه، والعكثث  صثثحي  قثثد يكثثون مثثم ي
الكتثثثاب مفصثثثاًل مستفيضًا،ينصثثثرف عنثثثه القثثثراء لعظمثثثه واتسثثثا  أطرافثثثه وحواشثثثيه، 
فيعثثود عليثثه المؤلثثف بالتهثثذيب والتشثثذيب واإليجثثاز واالختصثثار ليكثثون أصثثغر جرمثثًا 

ا يصثثثرؤ بثثثه  بعثثثض وحجمثثثًا ويسثثثهل تناولثثثه ويقثثثرب إلثثثى أيثثثدي الدارسثثثين، وهثثثو ممثثث
 المؤلفين في مقدمة كتبهم .

ومن طبيعة التأليف أن يستغرق اإلعداد له زمنًا طوياًل، خاصة في باب التراجم 
إذ يكون قاباًل لإلضافة والزيادة من المؤلفات الجديدة لألعالم المترجم لهم. ومن 

ك أن سنة،ويقتضي ذل طريف ما ألف القدماء كتاب استغرق تأليفه أكمر من مائة
يسهم في تأليفه أكمر من مؤلف،وقد اشترك في تأليف هذا الكتاب ستة   تداولوه 
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بالتنقي  والتكميل واحدًا بعد واحد، وأولهم أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الحجاري، 
مم عبد الملك بن سعيد الذي أضاف إليه ما أغفله الحجاري، واختصر منه ما لم 

جعفر ومحمد اللذان أضافا إليه ما استفاداه، مم  يوافق غرضه، مم خلفه ابناه أبو
استبد به موسى بن محمد فاعتنى به وأضاف اليه ما طالعه في الكتب، والتقطه 
من األفواه ،وأسلمه إلى ابنه علي الذي أخرجه للنا  بصورته النهائية 

، فتم الكتاب بالموارمة في مائة وخمسة عشر (1)المسماة)المغرب في حلى المغرب (
 امًا.ع

ومن الكتب الحديمة معجم األعالم لخير الدين الزركلي، وهو قامو  تراجم 
، وقد بدأه عام (2)ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين

بعد اإلعداد له قبل ذلك بسنوات، ولم ينفض يده منه طيلة ستين عامًا  1112
والمالمة عام  1191نية عام ، والطبعة الما1121،وصدرت الطبعة األولى عام 

يرحمه  1119، ويقز الكتاب في ممانية أجزاء، مم ظهرت بعد وفاته عام 1191
الله التكملة للمعجم باسم تتمة األعالم لمحمد خير رمضان يوسف، ويضم وفيات 

،وممل ذلك معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة الذي (3) 1119-1111االعالم لعام
في مماني مجلدات، واستدرك  1331– 1319ن عامي صدر في طبعته األولى بي

عن مؤسسة الرسالة، وصدر األصل  1049وصدر عام 1043عليه المؤلف عام 
،مم صدر 1043بعد وفاة المؤلف 1010والمستدرك عن المؤسسة نفسها عام 

 .(0)تكملة المعجم لمحمد خير رمضان يوسف
يسثتهويهم هثذا اللثون مثن –القدماء والمحثدمين –وال أشك أن كميرًا من الباحمين 

التثثأليف فثثي االسثثتقراء واالستقصثثاء لحصثثر الكتثثب والمؤلفثثات ورصثثدها،وهو فثثن لثثه 
أهميتثثثه الكبيثثثرة عنثثثد المتخصصثثثين، ولعثثثل مثثثن أبثثثرز القثثثدماء فثثثي هثثثذا الميثثثدان ابثثثن 

                                                 

 . 1113دار المعارف بمصر سنة 0تحقيق الدكتور شوقي ضيف، ط  1.
 .1139ط . دار العلم للماليين الطبعة السابعة  2. 
 .1111/ 1013بيروت عام  ط،ابن حزم،  3.
 .1111/ 1013ط،دار ابن حزم ،بيروت ،عام   0.
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النثثديم البغثثدادي فثثي كتابثثه الفهرسثثت، وحثثاجي خليفثثة فثثي كتابثثه             كشثثف 
 .(9)الظنون

دراك علثثى الكتثثاب مشثثرو  ومثثألوف مثثن المؤلثثف نفسثثه ومثثن غيثثره، ومبثثدأ االسثثت
ويمكثثثن أن نعثثثد كثثثل كتثثثاب فثثثي طبعتثثثه األخثثثرى اسثثثتدراكًا وتقويمثثثًا وتنقيحثثثًا للطبعثثثة 
السثثثابقة، وتطلثثثز علينثثثا المجثثثالت العلميثثثة بممثثثل ذلثثثك، وكنثثثت نشثثثرت ديثثثوان اإلمثثثام 

مثثم نشثثرت هثثث( فثثي مجلثثة معهثثد المخطوطثثات، 131المجاهثثد عبثثد اللثثه بثثن المبثثارك )
  .(9)مستدركًا عليه

وقثثثثد وقفثثثثت علثثثثى كميثثثثر مثثثثن االسثثثثتدراكات ألسثثثثاتذة أفاضثثثثل فثثثثي عصثثثثرنا هثثثثذا 
كاسثثتدراك األسثثتاذ الثثدكتور نثثوري القيسثثي علثثى نفسثثه فثثي شثثعر طثثري  بثثن إسثثماعيل 

،واسثثثثتدراك (3) ، واسثثثثتدراكه علثثثثى ديثثثثوان عبثثثثد الصثثثثمد بثثثثن المعثثثثذل مثثثثرتين(1)المقفثثثثي 
، واسثثثتدراك األسثثثتاذ هثثالل نثثثاجي علثثثى (1)نفسثثهالمحقثثق الثثثدكتور زهيثثر غثثثازي علثثثى 

، والثثثدكتور حثثثاتم الضثثثامن علثثثى شثثثعر عثثثدد مثثثن (14)شثثثعر القاضثثثي التنثثثوخي الكبيثثثر
، والدكتور محمد خير البقاعي على ديوان           محمد (11)الشعراء من صنعته 
، ومثثثن الطريثثثف أن المسثثثتدركات علثثثى ديثثثوان البسثثثتي بلغثثثت (12)بثثثن حثثثازم البثثثاهلي 

                                                 

، 2444راجز بحمينا : منهج ابن النديم فثي تصثنيف الشثعراء المحثدمين بمجلثة الثذخائر،بيروت، العثدد الرابثز عثام   9.
 2441عام ودواوين العباسيين بين ابن النديم وحاجي خليفة، مجلة اآلفاق ،جامعة الزرقاء ،العدد الخام  

 .1130سنة 23،ونشر المستدرك في المجلد1133سنة2-21/1نشر الديوان في المجلد   9.
، ونشثر المسثتدرك بمجلثة المجمثز 1132، مثم ضثمن ) شثعراء أمويثون ( سثنة1113نشر في الحولية التونسية سنة   1.

 .33ص  1111سنة01/1العلمي العراقي 
سثنة   3/3، ونشثر المثاني بمجلثة المثورد  1134سثنة  31/2ي العراقثي . نشر المستدرك األول بمجلثة المجمثز العلمث 3

 194ص  1131
 . 1132سنة  1نشر المستدرك بجلة كلية التربية ،جامعة البصرة ،العدد  1.
، واسثثتدرك كثثذلك علثثى مثثا جمعثثه مثثن شثثعر 219ص 1139سثثنة  19/2نشثثر المسثثتدرك بمجلثثة المثثورد العراقيثثة  . 14

 األخيطل األهوازي.
 .1112تدرك على مجاميز شعرية من صنعتي ،مجلة العرب السعودية سنة . المس 11

 .201ص  1133سنة  30نشر المستدرك بمجلة مجمز اللغة العربية األردني ،مجلد   12.
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مثثثن أكبثثثر البثثثاحمين اسثثثتدراكًا فثثثي العصثثثر الحثثثديث األسثثثتاذ       هثثثالل ، و (13)سثثثتة
 .( 10)ناجي

، وهثثثثو مبثثثثت وفهرسثثثثة وصثثثثفية 1112وكتثثثثابي المكتبثثثثة الشثثثثعرية أعددتثثثثه عثثثثام 
هثثث، وقثثد تضثثمن الكتثثاب 999-132تحليليثثة للثثدواوين والمجثثاميز الشثثعرية مثثن سثثنة 

 هث .992ة إلى سن 104شاعرًا تراوحت وفياتهم من سنة  213وصف دواوين 
،فصثثثار (19)ومثثثز إعثثثداد الكتثثثاب للطبثثثز والنشثثثر اسثثثتدركت دواويثثثن سثثثتة شثثثعراء

شاعرًا. وكنت تقدمت لنشر الكتاب إلى مركز إحيثاء التثراث بجامعثة 220مجموعهم 
 1119أم القثثرى، وانتظثثرت أكمثثر مثثن مثثالث سثثنوات ،مثثم نشثثرته بثثدار البشثثير سثثثنة 

(19). 
جثثاميز الشثثعرية وحصثثرها يجعثثل وطبيعثثة مثثادة الكتثثاب فثثي رصثثد الثثدواوين والم

أمثثثر اإلحاطثثثة التامثثثة بهثثثا متعثثثذرًا، لثثثذا جعلثثثت مثثثن ديثثثدني متابعثثثة النشثثثر للثثثدواوين 
السثتكمال وتثثدارك مثا فثثاتني، ومثثا يصثدر حديمًا،فاسثثتدركت سثتة شثثعراء      آخثثرين 

(11) . 
م تيسثثر لثثي متابعثثة 2441-2444وبمناسثثبة تفرغثثي العلمثثي فثثي األردن  سثثنة 

مثثثرتبين  -، فجثثثاء هثثثذا المسثثثتدرك لممانيثثثة عشثثثر شثثثاعرًا أقثثثّدمهم الشثثثعراء العباسثثثيين
 معّرفًا بهم :-حسب سني وفاتهم

                                                 

المستدركات : لهالل ناجي وياسين الفاخوري ولشاكر الفحام مرتين، ومصطفى الحدري ،وحثاتم الضثامن ،راجثز   13.
 .213- 212العصر العباسي صالمكتبة الشعرية  في 

جمثثز المسثثتدركات فثثي كتابثثه "المسثثتدرك علثثى صثثنا  الثثدواوين" باالشثثتراك مثثز الثثدكتور نثثوري القيسثثي، وراجثثز   10.
بحث: "هالل ناجي ومنهجه في االستدراك علثى صثنا  الثدواوين" لظميثاء محمثد عبثا  فثي مجلثة عثالم الكتثب 

 مستدركًا   01ستدركاته يضم ، وألحقت الكاتبة جدواًل لم319-349ص0-3 22مج 
الشثثعراء هثم : صثثفوان األنصثثاري، ومحمثثد الرسثتمي ،والمفجثثز البصثثري، ولسثان الثثدين الهمذاني،والمهثثذب ابثثن    19.

 الزبير،وابن زيالق الموصلي.
كتثب الثدكتور مثأمون جثرار مقثااًل فثي التعريثف بالكتثاب مثز مالحظثات عنثه فثي مجلثة الخفجثي، جمثادى المانيثة    19.

 1013/1119سنة 
الشثثعراء هثثم :أحمثثد بثثن طيفثثور، ويحيثثى المثثنجم، و منصثثورالبيني، وابثثن قسثثيم الحمثثوي، وملثثك النحثثاة ونشثثوان   11.

 الحميري .
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 هث(، حياته وما بقي من شعره:109) ت بحدود عمربن عبد الله العبلي   -1

 2444، السنة األولى شتاء 1مهدي عبد الحسين النجم، مجلة الذخائر، العدد
 . 244-139ص

 ياته وشعره في مالث صفحات.مقدمة تتضمن: اسمه ونسبه وح -
بيتًا خّرجها من سبعة مصادر فقط،  109نصًا في  11مجمو  النصوص  -

أبيات وهي النصوص الستة  149نصوص في 9انفرد األغاني بذكر 
 األولى.

(، وبقيثة شثعره مقطعثات وهثي تواليثًا 04،23،22،11،12قصائده خمسة ) -
 أبيات، ونص في بيتين(.3، ونصان في 1،1،0)

م النصوص،وذكر عدد األبيات، وذكر البحر،وذكر قبل األبيات رقّ  -
التخريج، وبعدها فروق الرواية، وشرؤ الغريب بعد النص، وضبط 

 النصوص بالشكل.

هثثثثث(، شثثثثعر...تحقيق د.يثثثثون  199-194)ت الحاااا ريي ى ح ااااد باااان   اااا د   -2
 السامرائي:

          ،  1110،سثثثثثثثثثثنة 22، المجلثثثثثثثثثثد 1: مجلثثثثثثثثثثة المثثثثثثثثثثورد، العثثثثثثثثثثدد القساااااااااا  ا        
 .99-01ص

،           1110، سثثثثثثثثنة 22، المجلثثثثثثثثد 2: مجلثثثثثثثثة المثثثثثثثثورد، العثثثثثثثثدد القساااااااا  الياااااااا  ي 
 .93-99ص 
مقدمثثثثة يتثثثثرجم فيهثثثثا للشثثثثاعر ويعثثثثرف بعالقاتثثثثه وطبيعثثثثة أغثثثثراض شثثثثعره،مم  -

 .91-01هامشًا من ص 39هوامش المقدمة وهي 
 بيتثثثًا إلثثثى حثثثرف الراء،وشثثثعره كلثثثه 91نصثثثًا فثثثي 21شثثثعره فثثثي القسثثثم األول: -

أبيثثثات، ومالمثثثة  9مقطعات،فلثثثه نثثثص واحثثثد فثثثي سثثثبعة أبيثثثات، وآخثثثر فثثثي 
أبيثثات، وتسثثز نتثثف، وسثثتة  3أبيثثات، وسثثبعة نصثثوص فثثي  0نصثثوص فثثي 
 أبيات يتيمة .

هثثث ( جمثثز وتحقيثثق أ. حسثثين عبثثد العثثال  112)ت  هاا ر ن الرداا د الةل  اا  -3
 م.2441اللهيبي، مجلة الذخائر، بيروت، العدد الخام ، سنة 
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، دراسة في ترجمة الرشيد )حياته ونشثأته(،           ص 31ص المقدمة  -
. تتضثثثمن: نسثثثبه وكنيتثثثه، مولثثثده، صثثثفته ونقثثثش خاتمثثثه، مقافتثثثه، 93– 33

 عالقته بالعلويين، سيرته، نكبة البرامكة، خالفته.
تتضثثثثثثثثمن: شثثثثثثثثعره، أغراضثثثثثثثثه،  99-91دراسثثثثثثثثة فثثثثثثثثي شثثثثثثثثعر الرشثثثثثثثثيد ص  -

يثثال والصثثورة، المحسثثنات الخصثثائص الفنيثثة )لغتثثه، األفكثثار والمعثثاني، الخ
 البديعية، منهج التحقيق( 

نصثًا فثي  03ويتضمن: شعره مرتبًا على القوافي وهو 33-91الديوان ص  -
 بيتًا .119

أبيثات   9أبيثات ،ومثالث نصثوص فثي9جملة شعره مقطعات فله نصان فثي  -
أبيات، وأربعة عشر  3أبيات، وممانية نصوص في  0وسبعة نصوص في 
 تيمة .نتفة، وتسز أبيات ي

 أكمر شعره على قافية النون والميم والراء. -

)عصثثثر الخليفثثثة هثثثارون الرشثثثيد(،جمز عبثثثد العزيثثثز ة رجااا  بااان للااا   المللاااي -0
 ص.90م، في 1114، دار الرفاعي، الرياض سنة 1الرفاعي  ط 

 .0-3الكتاب في مقدمة وفصلين: المقدمةص
والثثثثده،  تضثثثثمن: اسثثثثمه ونسثثثثبته، 21-9: ترجمتثثثثه وأخبثثثثاره ص ال صاااا  ا   

 تصحيف نسبته في المصادر، عصره وأخباره، مكانته الشعرية.
 .93-21: شعره صال ص  الي  ي

أبيثثثثات. لثثثثي  لثثثه فثثثثي القصثثثثيد إال أربعثثثثة  143نصثثثثًا فثثثي  10مجمثثثو  شثثثثعره: 
بيتثثًا، ونصوصثثه األخثثرى 10بيتثثًا، ونصثثان فثثي 19بيتثثًا،مم  21نصثثوص أطولهثثا فثثي

أبيثثات،  3أبيثثات، ونثثص فثثي  0 أبيثثات، وآخثثران فثثي9قطثثز ونتثثف، فلثثه نصثثان فثثي 
 ونتفتان، ومالمة أبيات يتيمة.

 رّقم األبيات، وذكر مصدر التخريج، وشرؤ المفردات بعد النص. -
 أكمر شعره في المدي  والغزل. -
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 أكمر شعره على قافية الراء والدال والعين. -
هثث،وكان الشثاعر 192في أخبار أبيه فلي  بن إسماعيل أنه روى خبرًا سثنة  -

ق الصثثثلة بثثثالزبيرين: عبثثثد اللثثثه بثثثن مصثثثعب وابنثثثه البّكثثثار) توليثثثا إمثثثارة وميثثث
المدينة في خالفة الرشيد(، وقثد مثدحهما، وقثال البكثري: شثاعر مطبثو  مثن 

 شعراء الدولة العباسية.
مصثثدرًا وهي:األغثثاني، والحماسثثة البصثثرية، ومعجثثم مثثا  19مصثثادر الكتثثاب -

  معلثثب، والورقثثثة، اسثثتعجم، وسثثمط ال لثثي، وجمهثثرة نسثثثب قثثريش، ومجثثال
ومعجثثثثثم األدبثثثثثاء، واألشثثثثثباه والنظثثثثثائر، والتثثثثثذكرة السثثثثثعدية، وأمثثثثثالي القثثثثثالي، 
ومجموعثثثثة المعثثثثاني، وتحقيقثثثثات هثثثثارون علثثثثى لسثثثثان العثثثثرب، والتعليقثثثثثات 

 والنوادر، وأنساب الكتاني )خ(.  
هثث(، ديثوان األمثثين والمثأمون جمثز وتحقيثثق 113)ت  ا ما ن الةل  اا  محماد -9  

م، فثي 1113، دار صثادر، بيثروت سثنة 1الصثمد، ط  وشرؤ د. واض 
 ص. 220

وصثثفه  -2نسثثبه  -1، يتضثثمن ترجمثثة األمثثين ) 13-1القسثثم األول: ص -
 مقافته(. -9حكمه  -0أخالقه وسيرته  -3

 39، يتضمن ديوانثه، وهثو عشثرة نصثوص فثي 31-21القسم الماني: ص  -
 بيتًا.

المثة أخثرى فثي شعره كله مقطعات فله مالمة نصوص في خمسثة أبيثات، وم -
 أربعة أبيات، ونصان في مالمة أبيات، ونتفة واحدة، وبيت يتيم. 

 أكمر قوافيه على بحر الالم والراء. -

 .113-39القسم المالث والرابز يتضمن: ترجمة المأمون وديوانه، ص -

-111ملحثثثثثثثثثق يتضثثثثثثثثثمن: ترجمثثثثثثثثثة األمثثثثثثثثثين مثثثثثثثثثن كتثثثثثثثثثب التثثثثثثثثثثراجم، ص  -
تثثثثاري  الخلفثثثثاء، البدايثثثثة )الشثثثثذرات، فثثثثوات الوفيثثثثات، تثثثثاري  اإلسثثثثالم، 101

 والنهاية(.
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 .243-109ملحق لترجمة المأمون من كتب التراجم السابقة ص  -

 .213-241فهر  القوافي لألمين والمأمون ص  -

 .221-210مصدرًا، ص 99المصادر والمراجز ومجموعها  -

 .220-222المحتويات ص   -

ز د. رشثدي هثث(، ديثوان عبثد اللثه ...، جمث241)ت عبد الله بن أ ا   الي ماي -9
م،       1113، 99علثثثثثثي حسثثثثثثن، مجلثثثثثثة مجمثثثثثثز اللغثثثثثثة العربيثثثثثثة، عمثثثثثثان، العثثثثثثثدد 

 .213-191ص

 . 191المقدمة ص  -
تضثثثثثثثثثثمن: مولثثثثثثثثثثثده ووفاتثثثثثثثثثثه، شخصثثثثثثثثثثثيته،         119-114الشثثثثثثثثثثاعر ص   -1

 عالقاته االجتماعية
دراسثثثة موضثثثوعية وفنيثثثة تضثثثمنت: موضثثثوعات  113-119شثثثعره ص  -2

 والمجون(. شعره )المدي  والرماء والفخر والحكمة

/شثثكل القصثثيدة وبناءهثثا 1. تضثثمنت: 133-111خصائصثثه الفنيثثة ص   -
 / األوزان والقوافي.0/ األفكار والمعاني 3/ اللغة واألسلوب 2

. مصثثثادر شثثثعره )التثثثراجم، األدب، 139-130مثثثا بقثثثي مثثثن شثثثعره ص  -3
التثثثاري ، االختيثثثار(، مثثثنهج التحقيثثثق )ضثثثبط الثثثنص، التخثثثريج، التعريثثثف 

 وايات، الشروؤ، ترتيب النصوص وترقيمها(باألعالم، الر 

 بيتا.ً  130. وهي عشرون نصًا في 214-131النصوص الشعرية ص  -

 كتابا.ً  23ومجموعها  212-211المصادر والمراجز ص  -

بيتًا، وله نثص فثي  11و  94تغلب عليه المقطعات فله قصيدتان فقط في  -
نصثوص فثثي أبيثات، ومالمثة  9أبيثات وآخثران فثي  1أبيثات، وآخثران فثي  3
 أبيات، وخم  نتف، وبيت يتيم. 3أبيات، وأربعة نصوص في  0
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أكمر شثعره علثى حثرف البثاء والثراء والهثاء، وأكمثر شثعره مثن بحثري الطويثل  -
 والرمل.

هثثث( حياتثثه وشثثعره، د.رشثثدي علثثي حسثثن، 224)ت  عاا ب باان محلاا  الة اعااي -1
لول سثنة ، أي2، عدد3مجلة مؤتة للبحوث والدراسات )اللغة العربية( مجلد 

 .91-11م، ص1113
اسثثثثمه وكنيتثثثثه ونسثثثثبه      -1تنثثثثاول فيهثثثثا:  11-13المقدمثثثثة مثثثثم حياتثثثثه، ص -

 عالقاته االجتماعية. -0شخصيته  -3مولده ووفاته  -2
، تنثثثاول فيهثثثا: عثثثوف وشثثثعره تثثثاري  ونقثثثد، 29-11موضثثثوعات شثثثعره، ص -

شثثثثثثكل القصثثثثثثيدة وبناءهثثثثثثا، المعثثثثثثاني واألفكثثثثثثار، اللغثثثثثثة واألسثثثثثثلوب، األوزان 
 قوافي.وال

، ذكرهثثثا مثثثن كتثثثب التثثثراجم والطبقثثثات،واألدب 21-29مصثثثادر شثثثعره ص  -
 واللغة، و التاري  والبلدان، واالختيار.

تخريجثثثه  -ضثثثبط الثثثنص ب -، تنثثثاول فيثثثه: أ21-21مثثثنهج التحقيثثثق ص  -
شرؤ مثا يحتثاج إلثى شثرؤ  -اختالف الروايات هث -التعريف باالعالم د -ج
 ترتيب القصائد. -و

بيتثًا، المنسثوب  93نصثًا فثي  11حي ، ومجموعه ،الص91 -34شعره ص -
 بيتًا. 21في  نصوص 9

بيتثثثثثًا، ونصثثثثثان فثثثثثي               13جملثثثثثة شثثثثثعره مقطعثثثثثات، فلثثثثثه قصثثثثثيدة واحثثثثثدة فثثثثثي  -
أبيثثات،  0أبيثات، ونثثص فثي  9أبيثثات، ونصثان فثثي 9أبيثات، ونثثص فثي  1

 أبيات، ونتفة واحدة . 3ومالث نصوص في 

جثثثه ويثثثذكر الروايثثثات فثثثي الهثثثامش، يثثثذكر البحثثثر، ويضثثثبط الثثثنص، مثثثم يخر  -
 ويشرؤ المفردات، ويترجم لألعالم.

 . 93الخاتمة ص  -
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 01وهثثثثي  91-92، مصثثثثادر البحثثثثث ص 91-91تخثثثثريج الهثثثثوامش ص  –
 مصدرًا ومرجعا.ً 

هثثثثثثثثثثثثث( ديثثثثثثثثثثثثوان.. جمثثثثثثثثثثثثز وتحقيثثثثثثثثثثثثق وشثثثثثثثثثثثثرؤ                229)ت ع اااااااااااا ن ال     اااااااااااا  -3
ص ترجمتهثا  114م في  1113د.سعدي ضناوي، ط دار صادر بيروت سنة 

 تضمنت : اسمها ونسبها، أخبارها مز الرشيد ووفاتها.  11-1ص 
نصثثًا فثثي  39مرتثثب علثثى القثثوافي ومجمثثو  شثثعرها  91-19ديوانهثثا ص 

 بيت. 141
مثثثثثثثثن كتثثثثثثثثاب  141-11. ترجمتهثثثثثثثثا ص 19-91ملحثثثثثثثثق بأخبارهثثثثثثثثا ص 

 )األغاني، ونهاية األرب، والمستظرف (.
 21لمراجثثثز وعثثثددها      للقثثثوافي والمصثثثادر وا 114-143الفهثثثار  ص

 مصدرًا  والمحتويات.
أبيثثات(،  14و 10و 11أكمثثر شثثعرها مقطعثثات، فلهثثا مثثالث قصثثائد فثثي )

حثثثدى  3أبيثثات، ومالمثثة فثثثي  0أبيثثات ونصثثان فثثثي  9ولهثثا نثثص فثثثي  أبيثثات، وا 
 عشرة نتفة، و ستة عشر بيتًا يتيمًا.

حسثين  هثث( ديثوان .. تحقيثق د. محمثد 204)ت أب  حك ما  راداد بان اساح   -1
ص.  101فثي 1113دار وهران للنشر، نيقوسيا )قبرص( سنة  1األعرجي ط 

 م.ولم أقف على الديوان لوصف مضمونه .1111منشورات الجمل سنة  2وط
هثث( أبثو علثي محمثد بثن الحسثين ،مثا وصثل إلينثا 013) ابن الدب  البغاداد  -14

اللغثثة  مثثن شثثعر..، جمثثز وتحقيثثق د.حلمثثي عبثثد الفتثثاؤ الكيالنثثي ،مجلثثة مجمثثز
 . 193-91،ص 90،1113العربية ،العدد

تتضثثثثثثمن تعريفثثثثثثاً بحياتثثثثثثه )نشثثثثثثأته،وأقوال المثثثثثثؤرخين  93-91المقدمثثثثثثة ص - 
 وكتاب التراجم فيه(.
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  93، مادته ص93-91شعره ص - 
م النصثثثثوص واألبيثثثثات وذكثثثثر البحثثثثور، ورتّثثثثب  90مثثثثنهج العمثثثثل ص -  ّّ ،رّق

بثثثثثت فثثثثثروق وخرجهثثثثثا مثثثثثن المصثثثثثادر، وأم، القثثثثثوافي علثثثثثى حثثثثثروف الهجثثثثثاء
 الروايات، وشرؤ المفردات، وعّرف باألعالم واألماكن.

 .090في  119مجمو  نصوصه  - 
   94جملة شعره مقطعات فلي  له في القصيد إال أربعة نصوص في: - 

أبيات،  3أبيات ،ونصان في 1، وله نص واحد في12و 11و 04و
أبيات، 9أبيات، وأربعة نصوص في  9أبيات،وأخرى في 1ومالمة في

أبيات ،وستون  3أبيات ،وأربعة وعشرون نصًافي 0وأربعة عشر نصًا في
 نتفة ،وبيت يتيم واحد.

 أكمر شعره على حرف الباء والدال والالم والنون. - 
  أكمر شعره من بحر الطويل والبسيط والكامل والوافر.   - 

هثثثث( محمثثثد بثثثن علثثثي بثثثن حسثثثن، رسثثثالة إسثثثماعيلية واحثثثدة 014)ت الصااا ر  -11
دة الصورية(تحقيق وتقديم: عارف تامر ط المعهد الفرنسثي، دمشق،سثنة )القصي

 ص.  10في 11994
: عن اإلسماعيلية ولمحة أدبية عن العصر الفاطمي، 12-7المقدم  ص

 القصيدة الصورية، وتحقيق القصيدة، وتحليل وتعريف.
بيتثثثًا، وهثثثي مثثثن أقثثثدم المصثثثادر عثثثن  119: وهثثثي فثثثي  21القصااا د  ص
بالحقثائق وتممثثل العقائثد، وهثي مثثن مراجثز قصثص األنبيثثاء،  اإلسثماعيلية تنطثق

 ويذكر فيها األولياء من علي إلى المستنصر بالله الفاطمي.
والقصثثثثثثيدة مثثثثثثن مصثثثثثثادر العقائثثثثثثد الباطنيثثثثثثة ومراجعهثثثثثثا، يتناقلهثثثثثثا الثثثثثثدعاة 

 ويحفظونها غيبًا.
 وهذا عرض لمضمون القصيدة مز ذكر عدد أبياتها في كل موضو  :

 بيتًا.    11لحمد واالستفتاؤالقول في ا 23ص



 

 228 

      بيتًا. 19القول في التوحيد  :12ص
 أبيات. 14القول في الفرق بين الواحد واألحد :12ص
 بيتًا. 20القول في حدوث العالم والرد على الدهرية   :12ص
 بيتًا. 24القول في المنوية  :17ص
 أبيات. 3القول في الرد على المالومية  :12ص
 بيتًا.10ن األمر فوق العقل  القول في أ :12ص
 بيتًا. 29القول في الفرق بين المبد  األول والمخلوق   :12ص
 أبيات. 9القول في التالي وهي النف  الكلية :03ص
 أبيات. 3القول في الدهر وهو األبد والقضاء  :02ص
 بيتًا. 12القول في النف  وهي القدر  :02ص
 أبيات. 0القول في الحدود العلوية :01ص
 أبيات. 1القول في العرش والكرسي :01ص
 أبيات. 9القول في النف  :00ص
 بيتًا. 10القول في الهيولى :00ص
 أبيات. 9القول في الطبيعة  :02ص
 أبيات. 9القول في الطبز الخام   :02ص
 أبيات. 1القول في أن الفلك مكان األمكنة وزمان األزمنة  :02ص
 يتًا.ب 21القول في فعل النف  باألفالك :02ص
 أبيات. 9القول في االستقصات :01ص
 بيتًا. 19القول في المعادن  :07ص
 أبيات. 1القول في النبات  :07ص
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 بيتًا. 11القول في الحيوانات  :02ص
 بيتًا. 13القول في الصورة االنسانية :02ص
 أبيات. 3القول في العالم العلوي  :23ص
 أبيات. 14القول في العالم السفلي  :23ص
 أبيات. 3قول في النبات ال :22ص
 بيتًا. 91القول في آدم )عليه السالم(  :22ص
 بيتًا. 39القول في نوؤ )عليه السالم(  :22ص
 بيتًا. 10القول في إبراهيم )عليه السالم( :21ص
 بيتًا. 19القول في موسى )عليه السالم(  :22ص
 بيتًا. 94القول في عيسى )عليه السالم ( :20ص
 بيت.    341)صلى الله عليه وسلم(   القول في محمد :27ص

هثث( أبثو محمثد الحسثن بثن أحمثد حياتثه وشثعره، 923)ت ابن حّك    البرغا   -12
سثنة  2، عثدد 12حلمي إبراهيم الكيالني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات مجلد 

 . 941 -903ص، ص  99في  1111
 الخالصة والتوطئة في صفحتين ،مم مالمة أقسام : -
ص يتضثثثثثمن :أ/اسثثثثثمه ولقبثثثثثه ب/مولثثثثثده ونشثثثثثأته 0اتثثثثثه فثثثثثي : حي ا    -

 ج/صالته وعالقته د/وفاته .
ص، يتضثثثثثمن: أ/ديوانثثثثثه ومصثثثثثادره، ب/مادتثثثثثه:      19: شثثثثثعره فثثثثثي اليااااا  ي -

 -1الغزل، جث/خصائصه الفنّية وتتضمن:      -3الهجاء  -2المدي   -1
 -0الميثثل الثثى السثثهولة       -3شثثكل القصثثيدة وبناءهثثا  -2موهبتثثه وفّنثثه 

 األوزان والقوافي. -9المعاني 
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 ص.32: ما وصل إلينا من شعره مرتبًا على حروف الهجاء في الي ل  -

ص، ومصثادر  9ص،والفهثار  فثي  9الهوامش والتعليقات والمصثادر فثي  -
 مصدرا.ً  12تخريجه 

بيتًا وأكمره مقطعات، لي  له في القصيد  131نصًا في 91مجمو  شعره  -
أبيات، وأربعة  9.أما مقطعاته: فله نص في بيتاً  13و  31إال نصان في
أبيات. وبقية شعره نتف  3أبيات، وخمسة عشر نصًا في 0نصوص في 

 أبيات يتيمة. 0نتفة و  31وهي 

 أكمر شعره على حرف الراء والدال والميم والنون. -

 أكمر شعره من بحر السريز والمنسرؤ مم الطويل والخفيف. -
ث( ديثثوان ... القصثثائد الصثثوفية، والمقثثاالت هثث993)ت عبااد القاا در الج   ااي -13

فثثثثثي  1114الرمزيثثثثثة، دراسثثثثثة وتحقيثثثثثق د.يوسثثثثثف زيثثثثثدان، ط األخبثثثثثار، القثثثثثاهرة 
 ص.313
 .10-9تمهيد ص -
، حيثثثثث يسثثثثتعرض ب يجثثثثاز 34-11مثثثثنهج التحقيثثثثق، ديثثثثوان الجيالنثثثثي ص -

 مضمون القصائد العشر. 

 .33-34القصائد المنحولة ص  -

عرضثثثثًا مثثثثوجزًا للمقثثثثاالت النمريثثثثة ،وتتضثثثثمن 01-30المقثثثثاالت الذوقيثثثثة ص -
 التسز.

، وتتضمن مصادره وهي صنفان المخطوطات 94-01أصول الديوان ص  -
 والمطبوعات، ونسخه المخطوطة عشر، والكتب المطبوعة سبعة.

مقابلثثثثثثثة النسثثثثثثث ، واإلضثثثثثثثافات، والنمثثثثثثثاذج للمخطوطثثثثثثثات، رمثثثثثثثوز التحقيثثثثثثثق      -
 .91-93ص
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، والمقثثثثثاالت 111-13: ويضثثثثثم قسثثثثثمين: القصثثثثثائد الصثثثثثوفّية صالاااااد  ان -
، فهثثار  التحقيثثثق )آيثثات، أحاديثثث، مصثثثطلحات( 230-111الرمزيثثة ص

 .340-239ص

 مؤلفًا. 39، وتضم 319-349مراجز التحقيق ص  -

  11و 21و 31و 31و 01بيتثثثًا مثثثم  93جملثثثة شثثثعره قصثثثائد وأطولهثثثا فثثثي  -
أبيثثثثثثثات. ووضثثثثثثثز عنثثثثثثثاوين لقصثثثثثثثائده، و لمقاالتثثثثثثثه  14و 11و 12و 11و

 الرمزية.
هثثث( بثثوري بثثن أيثثوب دراسثثة شثثعر...مز تحقيثثق ديوانثثه، 911)ت الملاا كياا    -10

 ص .291في  1111أ.د.حسن محمد عبد الهادي ،ط دار الينابيز ،عمان ،
 ،الكتاب في قسمين :9-9تقديم د.محمود عبد الرحيم ص   

 : دراسة تاج الملوك في مالمة فصول : القس  ا   
يتثثه ولقبثثثه، ونسثثبه، ومولثثثده، ويتضثثمن: اسثثثمه وكن 92-1:حياتثثه ص ا      

وصثثثفاته وأخالقثثثه، مثثثز شثثثعراء العصثثثر وكتابثثثه، مثثثز رجثثثال الدولثثثة، آراء األدبثثثاء 
 والنقاد فيه، وفاته.

ويتضثثثثمن :أغراضثثثثه الشثثثثعرية )الغثثثثزل،  13-99:فنثثثثون شثثثثعره صالياااا  ي   
 الرماء، المدؤ، الوصف، الفخر، الشكوى،الحكمة، الهجاء (.

ويتضثثثثثثثثمن لغتثثثثثثثثه الشثثثثثثثثعرية، 142-11: الدراسثثثثثثثثة الفنيثثثثثثثثة صالي لاااااااا   
 أسلوبه،الخيال، الموسيقى

 :تحقيق ديوانه وفيه :القس  الي  ي
 .111، توميق نسبة الديوان ص114-141مقدمة التحقيق  ص

ويتضثثثمن )ضثثثبط الثثثنص،     112المقابلثثثة بثثثين النسثثث ، مثثثنهج التحقيثثثق ص
وشثثثثثثثرؤ المفثثثثثثثردات المشثثثثثثثكلة، والترجمثثثثثثثة لألعثثثثثثثالم، وتخثثثثثثثريج النصثثثثثثثوص مثثثثثثثن 

 وقد رّقم النصوص واألبيات، وذكر البحور. المصادر(،
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 .119-110: نماذج المخطوطات ص113الزيادات ص -
 بيتًا.1001نصًا في 111: ويضم 221-111متن الديوان ص -
 بيتًا. 33نصًا في 11: ويضم 231-223ملحق الديوان ص -
: وهثثثثثثثثي )لألعالم،واألمثثثثثثثثاكن، واألمثثثثثثثثم 201-229الفهثثثثثثثثار  خمسثثثثثثثثة :ص -

 نة، والكواكب والشعر(.والقبائل، واألزم
مخطوطثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 19وهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي:291-203المصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثادر والمراجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثز ص -

 مطبوعاً ورسالتان جامعيتان، ودورية واحدة ومالمة مراجز أجنبية .193و
الفهثثثثثثر  العثثثثثثام      – 294جثثثثثثدول لمقابلثثثثثثة السثثثثثثنين الهجريثثثثثثة بالميالديثثثثثثة ص -

 .291ص
         أبيثثثثثات، 3نصثثثثثاً فثثثثثي  23نتفثثثثثة، و11جملثثثثثة شثثثثثعره مثثثثثن المقطعثثثثثات: فلثثثثثه  -

أبيثثات،   9نصثثًا فثثي 12أبيثثات، و9نصثثًا فثثي  20أبيثثات،و 0نصثثًا فثثي 11و
أبيثات. أمثا قصثائده :فهثي 14-3نصثاً بثين  24أبيثات،و 1نصًا فثي  11و

  20و23بيتثثًا ،ومالمثثة نصثثوص فثثي  11-11نصثثًا بثثين 29نصثثًا منهثثا 39
بيتثثًا، وأطثثول  02بيتثثًا،ونص فثثي  34بيتثثًا ،وسثثتة نصثثوص جثثاوزت  23و

 بيتًا. 91قصائده في
 أكمر قوافيه على حرف الباء و الراء والدال والالم . -
 أكمر شعره من بحر الطويل والكامل والبسيط . -
هثثث(عبد الثثرحمن بثثن بدر،حياتثثه وشثثعره،   )دراسثثة 911)ت الرداا د ال  بلسااي -19

فقثثثثثثط( د.شثثثثثثفيق الرقثثثثثثب ود. زايثثثثثثد مقابلثثثثثثة ،مجلثثثثثثة مؤتثثثثثثة للبحثثثثثثوث والدراسثثثثثثات 
 .013-021م ،ص 1111شباط  2،العدد12مجلد
 ملخص مم دراسة لحياة الشاعر وأغراضه وخصائصه الفنية . -
تتضثثمن: اسثثمه ونشثثأته ومقافتثثه، وأخالقثثه فثثي الميثثل إلثثى  034ترجمتثثه ص  -

 اللهو وحّدة طبعه.
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ذكثثر ابثثن الشثثعار ديوانثثه فثثي مجلثثدين كبيثثرين، ومثثا وصثثل  034:ص دااعر  -
لباحمثثان فثثي هثثامش نصثثًا كمثثا يشثثير ا 99مثثن شثثعره فثثي المصثثادر بحثثدود 

ق سماعًا من معاصثريه ابثن  09ونقل ابن الشعار في قالئد الجمان   13
الخشثثاب وابثثن الصثثفار، وشثثفاء القلثثوب، والروضثثتين، واألعثثالق الخطيثثرة، 

 والفوات، وعقد الجمان للزركشي، وعقود الجمان للعيني.
الغثثثثثثزل       -2شثثثثثثعر المثثثثثثدؤ والهجثثثثثثاء -1وهثثثثثثي: 033أغراضثثثثثثه الشثثثثثثعرية ص -

 الشكوى. -0لخمر والمجونا-3
وتتضثثثثثمن:البناء الفنثثثثثي للقصثثثثثيدة،واالقتبا ،وتعدد  090الدراسثثثثثة الفنيثثثثثة ص -

 القوافي ،والصورة الفنية.
حاشثثثثثية، ومصثثثثثادره المخطوطثثثثثة أربعثثثثثة،  10وعثثثثثددها  099الحواشثثثثثي ص -

 ، ودورية واحدة .21والمطبوعة
 هثثثث( شثثثثعره ضثثثمن معجثثثم األدبثثثاء ط دار الغثثثثرب 929)ت ااا   ل الحمااا    -21

م، بتحقيثثثثثثثثثثثثثثثق الثثثثثثثثثثثثثثثدكتور إحسثثثثثثثثثثثثثثثان عبثثثثثثثثثثثثثثثا                  1113اإلسثثثثثثثثثثثثثثثالمي، بيثثثثثثثثثثثثثثثروت 
 ، دراسة في ياقوت وكتابه معجم األدباء.2331-2101/ 1
شخصثثثثثثثيته وأخالقثثثثثثثه     -1، 2331حياتثثثثثثثه ص  -2الترجمثثثثثثثة تنثثثثثثثاول فيهثثثثثثثا  -

يثثثثثثثثثثثثاقوت المؤلثثثثثثثثثثثثف -2، 2140مقافتثثثثثثثثثثثثه وشثثثثثثثثثثثثيوخه ص  -0، 2144ص
/مؤلفاتثثثثثه، ومجموعهثثثثثا      2،/ منهجثثثثثه فثثثثثي التثثثثثأليف1تنثثثثثاول فيثثثثثه:  2141ص
مؤلفًا في التاري ، والمعاجم والنحو والمختصثرات واالختيثارات، والكتثب  19

تفصثثثثيل القثثثثول فثثثثي معاجمثثثثه )البلثثثثدان، المشثثثثترك، الشثثثثعراء،  -3المنفثثثثردة، 
شثثثثثثثثعر يثثثثثثثثاقوت  -1، 2129يثثثثثثثثاقوت األديثثثثثثثثب الناقثثثثثثثثد ص -2األدبثثثثثثثثاء(، 

 أجنبية. 0و مراجز عربية، 1مصدرًا، 11. مصادر الترجمة 2123ص
رقثثثثم النصثثثثوص ورتبهثثثثا علثثثثى حثثثثروف الهجثثثثاء وذكثثثثر مناسثثثثبة الثثثثنص قبثثثثل  -

األبيثثثات وخثثثرج الثثثنص بعثثثدها وأمبثثثت فثثثي الهثثثامش فثثثروق الروايثثثة، مصثثثادر 
نبثثاه  نصوصثثه ممانيثثة: معجثثم األدبثثاء والبلثثدان وقالئثثد الجمثثان، والمسثثتفاد وا 

 الرواة، وتاري  أربل ووفيات األعيان، وتاري  اإلسالم.
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بيتًا، جملة شعره قطز، فلي  له  109نصًا في 21ص شعره مجمو  نصو  -
 14بيتًا ونص في          13في القصيد إال مالث قصائد، نصان في 

أبيات، ومالمة نصوص      1أبيات، ونص في  3أبيات،وله نصان في 
أبيات، وخمسة        0أبيات، وتسعة في  9أبيات، ونصان في  9في 
 أبيات، وأربز نتف. 3في 

 غراض شعره في االخوانيات والغزل والشوق والحنين والمشيب.أ  -

 أكمر قوافيه على حرف الميم والراء والباء.   -
هثث( شثرف الثدين المبثارك 931)ت ابن المساي لي اللةماي ابربلاي الك يا  - 11 

و  3، العثثدد 29بثثن أحمثثد، رسثثائل.. تحقيثثق هثثالل نثثاجي، مجلثثة المثثورد مجلثثد 
 .129– 143ص  1113سنة 

وتتضمن)اسثثثثمه ونسثثثثبه،و شثثثثيوخه، وتالمذتثثثثه، وأسثثثثرته،  143اتثثثثه: ص حي -
 وخالئقه(.

، وظائفثثثثثه وطثثثثرف مثثثثثن حياتثثثثه، وفاتثثثثثه ،     140نمثثثثوذج مثثثثثن المخطثثثثوط ص  -
 والعلوم التي أتقنها،وعند شعراء عصره. 

 بيتًا. 12.. وتضمنت: عشرين نصًا في 143الصبابة من شعره ص  -
أبيثثات، ونثثص  1ت، وآخثثر فثثي أبيثثا 1جملثثة شثثعره مقطعثثات: فلثثه نثثص فثثي  -

أبيثثثثات،       3أبيات،وأربعثثثثة أخثثثثرى فثثثثي 9أبيات،وأربعثثثثة نصثثثثوص فثثثثي  9فثثثثي 
 وتسز نتف. 

، أهميثثثثة الرسثثثثائل أدبيثثثثًا وتاريخيثثثثًا 112، مثثثثن رمثثثثاه ص 111مصثثثثنفاته ص  -
 وخصائصها.

نصثًا، هثوامش النصثوص ص  21وهي 123 -113النصوص النمرية ص -
120 

 39، وعثثثثثثثثدد مصثثثثثثثثادره 129-129المصثثثثثثثثادر والمراجثثثثثثثثز والهثثثثثثثثوامش ص  -
 مصدرًا. 
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 هث( 999)تابن     المدد  -22
ديثثثوان دراسثثثة وتحقيثثثق: هثثثاني محمثثثد الرفثثثو ، رسثثثالة ماجسثثثتير، آداب مؤتثثثة، 

 .311-094، الماني ص001-1م  في جزئين : األول ص2444سنة 
 الرسالة في مقدمة وتعريف وقسمين:

 أخباره ووفاته.ويتضمن: حياة الشاعر ومكانته و  11-9التعريف موجز ص
 القس  ا     يضمن:

وهثثثثثثثثثي: )المثثثثثثثثثدي ،والغزل، والخمثثثثثثثثثر  31-13موضثثثثثثثثثوعاته الشثثثثثثثثثعرية ص -1
والمجون، والوصف والطبيعة، وأغراض أخرى، وفنثون شثعرية مسثتحدمة(، 

 ومن ممدوحيه الملك الناصر صالؤ الدين.
وهثثثثثي: بنثثثثثاء القصثثثثثيدة والصثثثثثور الشثثثثثعرية 94-04الخصثثثثثائص الفنيثثثثثة ص -2

 ات البديعية .والتصنز والمحسن
 القس  الي  ي: اليحق     يضمن:

وهي: المخطوطات والمصادر األخرى  14-93مصادر شعره ص -
 مصادر. 141ومجموعها 

 ويتناول النصوص الشعرية والحواشي. 12-14منهج التحقيق ص -

وهثثثي مثثثالث نسثثث  مثثثن ألمانيثثثا  32-13نمثثثاذج مصثثثورة مثثثن المخطثثثوط ص -
 واألسكوريال والمتحف البريطاني .

نصثثًا فثثثي أكمثثر مثثثن  991وهثثثي  339-33وص الشثثثعرية محققثثة صالنصثث -
نصثثثثثثثثًا، والجثثثثثثثثزء المثثثثثثثثاني  310مالمثثثثثثثة آالف بيثثثثثثثثت، ويضثثثثثثثثم الجثثثثثثثثزء األول 

 نصًا.393
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وهثثي:لألعالم واألمكنثثة والبلثثدان، والشثثعر  314-333الفهثثار  العامثثة ص  -
 والمصادر والمراجز.

 .311-314ملخص بالعربية وآخر باإلنجليزية ص -

   
يمًا )معجثم الشثعراء العباسثيين (لألسثتاذ الثدكتور عفيثف عبثد وقد صثدر حثد

وهثثثو معجثثثم ببليثثثوغرافي يعثثثرف بالشثثثعراء ويثثثذكر مصثثثادر دراسثثثتهم ( 13)الثثثرحمن 
 ومراجعهم.

وهو الحلقة المانية بعد األولى بعنوان معجم الشثعراء مثن العصثر الجثاهلي 
، ص343، ويضثثم بحثثدود ألفثثي شثثاعر فثثي     (11)حتثثى نهايثثة العصثثر األمثثوي

كتثثثاب، ويشثثثير فثثثي  044وفثثثي آخثثثر الكتثثثاب قائمثثثة بالمصثثثادر والمراجثثثز بحثثثدود
مقدمته إلى متابعثة سلسثلته المعجميثة بثنخرين عثن األندلسثيين والمغاربثة والثدول 

 هث.999المتتابعة بعد سنة 
وأشار في مقدمته إلى منهجه في المعجم، حيث رتبه على حروف الهجاء 

يلها بثثثثذكر طبعثثثثة الثثثثديوان أو المجمثثثثو  وقثثثثّدم فيثثثثه ترجمثثثثة مثثثثوجزة للشثثثثاعر، يثثثثذ
الشثثعري، مثثم المصثثادر والمظثثان التثثي ترجمثثت للشثثاعر، ويتسثثز مفهثثوم الشثثاعر 
لكثثل مثثن قثثال شثثعرًا قلثثياًل أو كميثثرًا لثثذلك جمثثز كتابثثه فثثأوعى إذ يضثثم أكمثثر مثثن 

 مالمة آالف ترجمة.
وهو إذ يرتب الشعراء علثى حثروف الهجثاء وفثق أسثمائهم اسثتخدم اإلحالثة 

 إلى الشاعر في موقعه من الكتاب إن كان اسمه غير معروف. للوصول

                                                 

،وتفضثثل المؤلثثف مشثثكورا ب عثثارتي نسثثخة مثثن 2444ط جثثرو  بثثر  ،طثثرابل  ،ودار صثثادر، بيثثروت سثثنة   13.
هذه المالحظثات التثي أهثديها لثه، راجيثًا أن تكثون خاللها االطال  عليه ،وتسجيل  يكتابه لمدة محدودة تيسر ل

 مما يستدركه ويضيفه إلى الطبعة المانية إن شاء الله.
 1110، وكتبت المقدمة سنة 1119دار المناهل، بيروت سنة  1ط  11.
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اتسثثثثا   –وهثثثثو مثثثثن مزايثثثثا العمثثثثل المعجمثثثثي عامثثثثة  –ومثثثثن مزايثثثثا عملثثثثه 
مصثادره، وتنثو  مثوارده إذ تجثاوز حثدود الجامعثات األردنيثة والعراقيثة والمصثرية 

 إلى جامعات لبنان وتون  والمغرب .
مصثثثثادر والمراجثثثثز تجثثثثاوزت ومثثثثن مزايثثثثاه إلحاقثثثثه بالكتثثثثاب قائمثثثثة مريثثثثة بال

فثثراده للرسثثائل  المالممائثثة كتثثاب، وبلغثثت الرسثثائل العلميثثة قرابثثة المثثائتي رسثثالة، وا 
 .(24)حسن لما تتميز به على المراجز األخرى

 13ومن مزايا عمله محاولة استقصائه لطبعثات ديثوان الشثاعر، فقثد ذكثر 
ن كان المهم التنبيه931طبعة لديوان البهاء زهير )ت  .(21)إلى أجودها هث(، وا 

وال أشثثثك أن المؤلثثثف أبصثثثر بكتابثثثه مثثثن غيثثثره، وبعثثثض مثثثا يسثثثتدرك عليثثثه 
ويسثثجل مثثن مالحظثثات ممثثا قثثد يكثثون متنبهثثًا إليثثه ولكثثن حالثثت الظثثروف دون 

 تداركه.
ومن مزايا العمثل المعجمثي تنظثيم مثواده وترتيبهثا ممثا نجثده إلثى حثد كبيثر 

 -إذا كانثثت كميثثرة-شثثاعرفثثي كتابثثه، لكثثن عثثرض عنثثاوين المصثثادر والمراجثثز لل
يظهثثر عليهثثا االخثثتالط واالضثثطراب إن لثثم تخضثثز لقاعثثدة واضثثحة، ويمكثثن أن 

 . (22)ترتب على حروف الهجاء أو حسب تاري  الصدور

                                                 

لثثثثثم يثثثثثذكر معلومثثثثثات النشثثثثثر لثثثثثبعض المصثثثثثادر والمراجثثثثثز المنشثثثثثورة، راجثثثثثز أرقثثثثثام الكتثثثثثب فثثثثثي القائمثثثثثة :              . 24
(311 ،321 ،331  ،333 ،304 ،303 ،301 ،391 ،314 ،319 ،331 ،332 ،333 ،314 ،

311 ،313 ،041 ،014 ،013 ،010  ،011 ،029 ،021 ،034 ،039 ،031 ،004 ،011 ،
030  .) 

 .1111، وأجود هذه الطبعات  32راجز معجم الشعراء العباسيين ص  21.
ذ جثثاءت متداخلثثة، وسثثقط اسثثم مؤلثثف كتثثاب البحتثثري فثثي إ 91-99راجثثز مثثماًل مصثثادر البحتثثري ومراجعثثه ص  22.

، و لكثن الثتحكم فثي المصثادر 10سامراء، وهو الدكتور يون  السامرائي، وممل ذلك للشاعر بّشار بن برد ص
 .94القليلة سهل ممل ص
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ويالحثثظ أنثثه يكثثرر أحيانثثًا عنثثوان الكتثثاب مثثرتين ،فيثثذكره فثثي المثثرة األولثثى 
ره رسثثثثثثثالة علميثثثثثثثة والجامعثثثثثثثة التثثثثثثثي منحثثثثثثثت الدرجثثثثثثثة،وفي المثثثثثثثرة األخثثثثثثثرى يثثثثثثثذك

 .(23)مطبوعا
   أيي هذا المسيدرك لرصد ظ هري ن لي المعج  :

ما فات المعجم مثن أعثالم الشثعراء العباسثيين ممثن لهثم دواويثن شثعرية  -1
مطبوعة، وما فات المعجثم ذكثره مثن الثدواوين لمثن وردت تثرجمتهم فثي 

 المعجم .
مثثثثا وقثثثثز فثثثثي المعجثثثثم مثثثثن تكثثثثرار وخلثثثثط وأوهثثثثام فثثثثي أعثثثثالم الشثثثثعراء  -2

                     العباسيين.  

أسثثماء أعثثالم الشثثعراء العباسثثيين الثثذين نشثثرت دواويثثنهم أو مجثثاميعهم،  أ اًل:
 ولم يرد ذكرهم في معجم الشعراء العباسيين :

هث( عبدالله بن عبيد الله وله ديوان مطبو   صنعة 134ابن الدمينة )ت   -1
ة، القاهرة معلب و محمد بن حبيب حققه أحمد راتب النفاخ ط دار العروب

 ص. 344في1191
هث( ضمن كتاب "شعراء بصثريون 242صفوان بن صفوان األنصاري )ت  -2

 .  1114مغمورون"، د.عدنان عبيد العلي ،ط المركز المقافي، البصرة 
هثثثث(، الثثثدر الوقثثثاد مثثثن شثثثعر ...،جمثثثز: 219بكثثثر بثثثن حمثثثاد التثثثاهرتي ) -3

 .ص149م في  1199محمد رمضان شاوش، ط العلوية بمستغانم، 
هثثث(، الشثثعر المنسثثوب إلثثى ..، د. عبثثد األميثثر 213ابثثن الريونثثدي )ت  -0

م، العثثثثثدد األول، 1119األعسثثثثثم، مجلثثثثثة كليثثثثثة أصثثثثثول الثثثثثدين بغثثثثثداد، 
 . 193ص

                                                 

كتاب الدكتور خليل بنيثان الحسثون مطبوعثًا  91هث(ص243من ذلك ذكره في ترجمة الشاعر أشجز السلمي)ت   23.
هثث( فثي 319بعد ذكره له رسالة ماجستير بجامعة القاهرة ،وممل ذلك تكرر مرتين ذكثر ديثوان الببغثاء       )ت

حيثثثث يثثثذكر  94هثثثث( فثثثي ترجمتثثثه   ص923.واألولثثثى مثثثا فعلثثثه مثثثز الملثثثك األمجثثثد )ت99ترجمثثثة الشثثثاعر ص
 الطبعة ويشير إلى األصل وهو رسالة ماجستير.
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هثثثثث( كتثثثثاب القصثثثثيدة الدامغثثثثة، تحقيثثثثق 394لسثثثثان الثثثثدين الهمثثثثذاني )ت -9
م، فثي 1113محمد علي األكو  الحوالي، ط السنة المحمدية، القثاهرة، 

 ص. 913

هثثثث(شعره، جمثثثثز وتحقيثثثثق: إبثثثثراهيم 019لفثثثثت  منصثثثثور البينثثثثي )تأبثثثو ا -9
م،    1119سثثثثثثنة 14/3صثثثثثال ، مجلثثثثثة مجمثثثثثز اللغثثثثثثة العربيثثثثثة، دمشثثثثثق 

 .911ص
هثثث( ديوان..القصثثائد الصثثوفية، والمقثثاالت 991عبثثد القثثادر الجيالنثثي)ت -1

 1114الرمزيثثة، دراسثثة وتحقيثثق د.يوسثثف زيثثدان، ط األخبثثار، القثثاهرة 
 ص.313في 

اء الثذين ورد ذكثرهم فثي المعجثم، ولثم تثذكر دواويثنهم أو مجثاميعهم : الشعر ي    ً 
 الشعرية :

مثثثثثن معجثثثثثم الشثثثثثعراء العباسثثثثثيين: أحمثثثثثد بثثثثثن محمثثثثثد بثثثثثن وهثثثثثب          : 02ص
هثثث(،لم يثثذكر شثثعره وهثثو يثثدخل ضثثمن: )آل وهثثب مثثن األسثثر األدبيثثة( 999)ت

 م.1111للدكتور يون  السامرائي ط المعارف بغداد 
هثثث(لم يثثذكر ديوانثثه ودراسثثة 911وري بثثن أيثثوب )تتثثاج الملثثوك بثث :22ص

شثثعره مثثز تحقيثثق ديوانثثه، د. حسثثن محمثثد عبثثد الهثثادي، ط دار الينثثابيز عمثثان 
 ص.291في  1111
هثثثث( وشثثثعره جمثثثز وتحقيثثثق ودراسثثثة 044أبثثثو هثثثالل العسثثثكري )ت :227ص

ص، ونشثثرة أخثثرى بتحقيثثق 223فثثي 1119د.محسثثن غيثثاض، ط الثثوطن، بيثثروت 
 ص.299في 1111للغة العربية، دمشق جورج قناز  ط مجمز ا

هث(حياته وشعره، د.حلمثي إبثراهيم، 923ابن حّكينا البرغوث )ت: 201ص
 .903ص 1111، 2عدد 12مجلة مؤتة، مجلد 

هثثثث(، جمثثثز وتحقيثثثق د.حلمثثثي عبثثثد  013ابثثثن الشثثثبل البغثثثدادي )ت:  112ص 
 .193-91،ص 1113، 90الفتاؤ الكيالني، مجلة مجمز اللغة العربية، العدد
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هثث(وديوانه، جمثز: د.رشثدي 241عبد اللثه بثن أيثوب التيمثي )ت :172ص
 .1113،  99علي حسن، مجلة مجمز اللغة العربية، عمان العدد

هثثث( وشثثعره ضثثمن آل وهثثب مثثن 233:عبيثثد اللثثه بثثن سثثليمان)ت 121ص
 م.1111األسر األدبية، د.يون  السامرائي ط، المعارف بغداد 

د.رشدي علثي حسثن، مجلثة هث( جمز: 224عوف بن محلم )ت :022ص
 . 11ص 1111، 2عدد 3مؤتة مجلد
هثثث( حياتثثه وشثثعره، هثثالل نثثاجي    ط 319:أحمثثد بثثن فثثار  )ت 022ص

 ص.91، في 1114المعارف بغداد، 
هثثثثثثثث(حياته وشثثثثثثثعره،تحقيق:د.حنا جميثثثثثثثل 993ملثثثثثثثك النحثثثثثثثاة )ت :201ص

 ص.194في 1132حداد،ط جامعة اليرموك 
يثثق: صثثبي  رديثثف ط، دار هثثث( شثثعره جمثثز وتحق311النثثامي)ت :221ص

 ص. 194في  1114البصري، بغداد 
:التكثثرار واألوهثثام فثثي أسثثماء الشثثعراء العباسثثيين، وقثثد اتبثثز المؤلثثف طريقثثة ي ليااً  

اإلحالثة، لكنثثه يثثذكر بعثثض الشثثعراء مثثرتين دون أن يجمثثز بينهمثثا أو يحيثثل 
فثثثي الموضثثثز اآلخثثثر إلثثثى الموضثثثز األول، فتثثثرد الترجمتثثثان فثثثي موضثثثعين 

 وكأنهما لعلمين مختلفين، فمن ذلك :مختلفين 
هث( ذكر ديوانثه بتحقيثق الشثي  019إبراهيم بن قي  الهمذاني )ت :22ص

وذكر ديوانه السثيف النقثاد، وهمثا  910سليمان الباروني، مم تكرر ذكره في ص
 شاعر واحد والديوان كذلك واحد.

، ولثثثم 339هثثثث( تكثثثرر بلقبثثثه الكثثثافي ص034أبثثثزون العمثثثاني )ت :27ص
 سنة وفاته في الترجمة األخيرة، وهما شاعر واحد. يذكر 

 .033هث( تكررت ترجمته في ص 911: األبله البغدادي )ت 27ص
هثثث( أحثثال فثثي هثثذا الموضثثز إلثثى فخثثر 149آيثثدمر المحيثثوي )تبعثثد :12ص

التثثثرك، وال نجثثثده فثثثي الموضثثثز  المشثثثار إليثثثه ،ولكنثثثه ورد وكأنثثثه علثثثم آخثثثر فثثثي 
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ي مشثثيرًا إلثثى كتابثثه: الثثدر الفريثثد وبيثثت باسثثم محمثثد بثثن آيثثدمر العالئثث 032ص
القصيد،ولم يذكر ديوانه  وهو مطبو  باسم :مختار ديوان علثم الثدين.. ط. دار 

ص، والصواب إسقاط الشاعر من المعجثم  91في 1131الكتب المصرية سنة 
 ألنه يخرج عن حدود الكتاب)العباسيين(.  

فثثي محمثثد هثثث( تكثثررت ترجمتثثه 991جمثثال الثثدين الوصثثابي )ت: 232ص
 .091بن حمير ص

هثثث(تكررت ترجمتثثه باسثثم 933الحسثثن بثثن يوسثثف بثثن مكثثزون ) :210ص
 .934المكزون السنجاري ص

هثثثثثثث( تكثثثثثثررت ترجمتثثثثثثه باسثثثثثثم محمثثثثثثد الرسثثثثثثتمي 343الرسثثثثثثتمي )ت :222ص
 ولم تذكر سنة وفاته في الترجمة األولى . 093ص

هثث( تكثررت ترجمتثه باسثم محمثد 213محمد بن يسير الرياشي ) :223ص
وآخثثثر الترجمثثثة يثثثدل علثثثى أنهمثثثا لشثثثاعر واحثثثد،  030ن بشثثثير الحميثثثري صبثثث

 وهناك آخر باسم العدواني ذكرت ترجمته بعد الرياشي البصري. 
هثث(تكررت ترجمتثه فثي محمثد بثن 914ابثن الصثائا الجثزري )ت 107ص:

 والصواب ما ذكر سابقًا.  149،وجعل وفاته سنة 011المجلي ص
محسثثثثثثثثثثثثثن بثثثثثثثثثثثثثن محمثثثثثثثثثثثثثد                   الصثثثثثثثثثثثثثوري أبثثثثثثثثثثثثثو غلبثثثثثثثثثثثثثون عبثثثثثثثثثثثثثد ال :122ص

، وذكثثر فثثي مصثثادره: القصثثيدة الصثثورية 399هثثث(،تكررت ترجمتثثه ص011)ت
تحقيق عارف تامر،والصواب انها لصوري آخر هثو محمثد بثن علثي بثن حسثين 

 واحدة. ههث(وتتضمن رسالة اسم أعيلي014)ت
 313هثث( تكثررت ترجمتثه ص213عبداللثه المثأمون الخليفثة )ت :122ص
  مختلفة.بمصادر 
هث(تكررت ترجمته ومصادره 034عبدالله بن أحمد الميكالي )ت :121ص

 وذكر ديوانه في الترجمة األخرى. 901مز اختالف يسير في ص
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هثثث( تكثثررت ترجمتثثه باسثثم 234عيسثثى بثثن خالثثد المخزومثثي )ت :023ص
، مثثثثثثز اخثثثثثثثتالف المصثثثثثثادر، وورد ديوانثثثثثثثه سثثثثثثهوًا ضثثثثثثثمن 911المخزومثثثثثثي ص

 واب إفراده. المصادر والمراجز، والص
هثثث( تكثثررت ترجمتثثه فثثي 211محمثثد بثثن داود األصثثبهاني )ت : 212ص 

الصثثفحة نفسثثها باسثثم محمثثد بثثن داود بثثن علثثي الظثثاهري، وهثثو صثثاحب كتثثاب 
 م. 1112الزهرة وديوانه بتحقيق د. نوري حمودي القيسي سنة 

هثثث( تكثثررت ترجمتثثه فثثي 941ابثثن الهباريثثة محمثثد بثثن محمثثد )ت :272ص
انثثه الصثثادؤ والبثثاغم بثثأربز طبعثثات مختلفثثة وتكثثررت سثثبعة ، وذكثثر ديو 914ص

مثثثن مصثثثادره فثثثي الموضثثثعين، وزاد فثثثي األول الخريثثثدة واللبثثثاب ويسثثثتدرك عليثثثه 
فثثي  1111شثثعره: جمثثز وتحقيثثق محمثثد فثثائز سثثنكري ط وزارة المقافثثة / دمشثثق 

ص، ونتائج الفطنة نظم كليلة ودمنة ،طبز في الهنثد مثرتين، وفثي بيثروت 222
 شرة نعمة الله األسمر. ن 1144سنة

 .909هث( تكررت ترجمته ص114ابن المولى )ت :222ص
،وذكثثثر فيهثثثا 921هثثثث( تكثثثررت ترجمتثثثه ص912ابثثثن المعلثثثم )ت :222ص

 سبعة من مصادره السابقة ،وأمبت الديوان.
هثثثثث( ذكثثثثر ديوانثثثثه ،مثثثثم ذكثثثثر 913نشثثثثوان الحميثثثثري )ت 227: – 221ص

 كتاب واحد.قصيدته باسم ملوك حمير وأقيال اليمن ،وهما 
  م حظ ل ع م  : 

هثثث( مثثز المصثثادر،واألولى 294: ذكثثر ديثثوان األخيطثثل )ت بحثثدود 22ص
 هث( .332ديوان الخوارزمي    )ت  192ذكره مستقاًل، وممل ذلك ص
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 باد   ال ما ن الدمادا يلثديوان  1143ذكر الطبعثة القديمثة سثنة: 12ص 
عبثد الغنثي      ط  هث(، وهناك نشرتان حديمتان :ديوانه بتحقيثق يسثري313)ت

ص، وشعر الهمذاني في مقاماته 199في  1131،دار الكتب العلمية، بيروت 
 1119،تحليل ونقد، د.عبثد الهثادي عبثد اللثه عطيثة،ط، دار المعرفثة الجامعيثة 

 ص.212في 
ذكثثر ديثثوان البسثثتي ومسثثتدركين عليثثه ،وهنثثاك مالمثثة مسثثتدركات : 71ص

 . (20)ي وحاتم الضامنأخرى عليه لشاكر الفحام ،ومصطفى الحدر 
هثث( فثي 239)تبكار بان عباد الع  ا ذكر الطبعة القديمة لثديوان : 72ص

هثثثثثثث،ولم يثثثثثثذكر الطبعثثثثثثة الحديمثثثثثثة بتحقيثثثثثثق د.محمثثثثثثد حسثثثثثثين 1332الهنثثثثثد سثثثثثثنة 
 ص. 19في  1113األعرجي، ط دار صادر، بيروت 

ذكثثر محمثثد سثثيد الكيالنثثي ناشثثرًا لثثديوان البوصثثيري هبثثة اللثثه بثثن : 22ص
هثثث(، والصثثواب أنثثه ناشثثر ديثثوان البوصثثيري محمثثد بثثن 913تعلثثي بثثن مابثثت )

       م. 1199هث( ط، الحلبي القاهرة 919سعد )ت
هثثث( بتحقيثثق الثثدكتور يثثون  294ذكثثر شثثعر الجمثثاز )ت بحثثدود: 233ص

 السامرائي، ولم يذكر مكان طبعه وتاريخه؟
ذكثثر ديثثثوان ابثثن ابثثثي حفصثثة بتحقيثثثق د.حسثثين عطثثثوان، ولثثثم : 202ص 

ن علثى شثعر مثروان بثن أبثي حفصثة لهثالل نثاجي وهمثا بعنثوان: يذكر مستدركي
قحطثثثان وديثثثوان مثثثروان، وحسثثثين عطثثثوان وديثثثوان مثثثروان، مجلثثثة الكتثثثاب، سثثثنة 

1110 (29). 
هثثثث( نصثثثر بثثثن أحمثثثد جمثثثز 334ذكثثثر ديثثثوان الخبثثثز أرزي )ت: 222ص 

وتحقيثثثثق محمثثثثد حسثثثثن آل ياسثثثثين، ولثثثثم يثثثثذكر المسثثثثتدرك عليثثثثه للجثثثثامز نفسثثثثه 
 .  112سنة  3ج 01لمجمز العلمي العراقي، مجلد المنشور في مجلة ا

                                                 

 .213راجز المكتبة الشعرية ص  20.

 .01راجز المكتبة الشعرية ص   29.
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وللدكتور محمثد قاسثم مصطفى:شثعر الخبثزأرزي فثي  :222-222ص   
سثثثثثثثثثثثنة   2ج131المظثثثثثثثثثثثان  مجلثثثثثثثثثثثة معهثثثثثثثثثثثد المخطوطثثثثثثثثثثثات العربيثثثثثثثثثثثة مجلثثثثثثثثثثثد 

 . 191-91ص1119
ذكثثر ديثثوان عبيثثد اللثثه بثثن عبثثد اللثثه بثثن طثثاهر الخزاعثثي : 222-220ص

المستدرك عليه :لنثوري القيسثي بمجلثة  هث( لقحطان الحديمي، ولم يذكر344)ت
، والمسثثثتدرك علثثثى صثثثنا  33ص1114سثثثنة  01/1المجمثثثز العلمثثثي العراقثثثي 

الثثثثثثثدواوين لهثثثثثثثالل نثثثثثثثاجي ونثثثثثثثوري القيسثثثثثثثي، ط عثثثثثثثالم الكتثثثثثثثب، بيثثثثثثثروت سثثثثثثثنة 
 .(29)202-224ص1113

هثث( للثدكتور محسثن 999ذكر ديوان سعد الثدين بثن العربثي )ت: 132ص
ديوانثثًا بثثل بحثثثن يتضثثمن: تعريفثثًا بالشثثاعر مثثم جمثثال الثثدين، والحقيقثثة أنثثه لثثي  

وصثثثثثثثفًا لنسثثثثثثث  الثثثثثثثديوان المخطوطثثثثثثثة، ومختثثثثثثثارات ممثثثثثثثا قالثثثثثثثه فثثثثثثثي أصثثثثثثثحاب 
 .(21)المهن)الخياط،و..(، والغزل

هث( ومسثتدركًا عليثه، 111ذكر ديوان أبي الشيص الخزاعي )ت: 102ص
ويمكثثثثثثثثن أضثثثثثثثثافه مسثثثثثثثثتدركات أخثثثثثثثثرى: لهثثثثثثثثالل نثثثثثثثثاجي فثثثثثثثثي هثثثثثثثثوامش تراميثثثثثثثثة 

، ولنثوري 149ص 1132سثنة9/1طية، مجلثة عثالم الكتثب،ولخليل الع124ص
  1114الجثثثثزء األول، سثثثثنة  01القيسثثثثي بمجلثثثثة المجمثثثثز العلمثثثثي العراقثثثثي مجلثثثثد

 . (23) 123ص
هثثثثثث( بمجلثثثثثة معهثثثثثد 131ذكثثثثثر نشثثثثثرة ديثثثثثوان ابثثثثثن المبثثثثثارك )ت :021ص

م ولثثم يثثذكر طبعتثثه المسثثتقلة، وقثثد طبثثز للمثثرة المالمثثة 1133المخطوطثثات، سثثنة 
 م.1119منصورة سنة بدار الوفاء بال

                                                 

 .199راجز المكتبة الشعرية ص   29.
 .323راجز المكتبة الشعرية ص . 21

 .91راجز المكتبة الشعرية ص 23. 
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، ط دار هاااا ر ن الرداااا دذكثثثثر نشثثثثرة سثثثثعدي ضثثثثناوي لثثثثديوان : 212ص
ولم يثذكر نشثرة حسثين عبثدالعال اللهيبثي بمجلثة الثذخائر، بيثروت 1113صادر 

 ص.  31في  2441العدد الخام  
 وأخيرًا فهذه بعض التصويبات الطباعية العارضة: 

مثد السثامرائي، ورد اسم محقق ديثوان اسثحق الموصثلي: ماجثد أح: 22ص
 والصواب العّزي بداًل من السامرائي. 

تكثثثررت كلمثثثة المصثثثادر والمراجثثثز مثثثرتين فثثثي ترجمثثثة ابثثثن أبثثثي  :223ص
 الحديد، والصواب أن تكون األولى ديوانه .

هثثثث( أنثثثه ولثثثد بثثثوران، 239ذكثثثر فثثثي ترجمثثثة الحسثثثن بثثثن سثثثهل ): 222ص
 والصواب أنه والد بوران زوج المأمون.

 هث(341ة الحالج)الحسين بن منصور(،وهي )سقطت سنة وفا: 201ص
هث( لهثالل نثاجي 099ورد عنوان بحث عن الشاعر صردر )ت: 121ص

 ،والصواب أنه ألمل ناجي. 1113نشر بمجلة األستاذ سنة 
 093أمبت مز اسم الطغرائي سنة وفاته وهثي:                 :120ص

 هو سنة ميالده.هث،وما أمبته 919هث،والصواب أن وفاته كانت سنة 099أو 
 هث(، والصواب العطوي.294ورد اسم الشاعر العلوي )ت: 032ص
ورد اسثثثم الشثثثاعر ابثثثن كفناسثثثة محرفثثثًا، والصثثثواب: ابثثثن كناسثثثة : 027ص

 هث(، وهو تحريف طباعي.241)ت
وبعد: فهذه استدراكات على مكتبتي الشعرية أواًل،وعلى معجم الشثعراء     

فثادة المتخصصثين فثي حقثل الدراسثات العباسيين، أردت بها مقاربة الصثواب ، وا 
األدبيثثثة العباسثثثية، وال تثثثزال أعمالنثثثا قاصثثثرة، يؤخثثثذ منهثثثا ويثثثرد، وال عصثثثمة إال 

 لنبي،والحمد لله رب العالمين. 


