المستدرك على المكتبة الشعرية
ومعجم الشعراء العباسيين
األستاذ الدكتور مجاهد مصطفى بهجت
الجامعة الوطنية الماليزية) ( UKM
تبقى البحوث والمؤلفات غير كاملة قابلة لالستدراك واعادة النظر فيها ألنها
من جه ود بشرية ،ومن شأن اإلنسان أن يخطئ ،فال يدرك ذلك إال بعد حين .ومن
شأنه أن تنمو قدراته العقلية وتتجدد آراؤه وأقواله ،ويرى غير الرأي الذي عرض له
من قبل وقديماً قال العماد األصبهاني ":إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاباً في
غير هذا لكان أحسن ،ولو زيد كذا ،لكان يستحسن ،ولو
يومه إال قال في غده :لو ّ
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
بمادته العلمية التي عقد دراسته حولها إحاطة تامة ،خاصثة وممثرات المطثابز غزيثرة
ال حثثد له ثثا وال حصثثر ،وب ثثاب النش ثثر مفتثثوؤ عل ثثى مصثثراعيه مثثن مؤسس ثثات النش ثثر
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 مثثوج اًز
مثثم يجثثد المؤلثثف مثثادة تقتضثثي توسثثيعه واالستفاضثثة فيثثه ،والعكث صثثحي قثثد يكثثون
الكت ثثاب مفصث ثالً مستفيضاً،ينص ثثرف عن ثثه القث ثراء لعظم ثثه واتس ثثا أط ارف ثثه وحواش ثثيه،
فيعثثود عليثثه المؤلثثف بالتهثثذيب والتشثثذيب واإليجثثاز واالختصثثار ليكثثون أصثثغر جرمثاً
وحجمث ثاً ويس ثثهل تناول ثثه ويق ثثرب إل ثثى أي ثثدي الدارس ثثين ،وه ثثو ممث ثا يص ثثرؤ ب ثثه بع ثثض
المؤلفين في مقدمة كتبهم .
ومن طبيعة التأليف أن يستغرق اإلعداد له زمناً طويالً ،خاصة في باب التراجم
إذ يكون قابالً لإلضافة والزيادة من المؤلفات الجديدة لألعالم المترجم لهم .ومن
طريف ما ألف القدماء كتاب استغرق تأليفه أكمر من مائة سنة،ويقتضي ذلك أن
يسهم في تأليفه أكمر من مؤلف،وقد اشترك في تأليف هذا الكتاب ستة تداولوه
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بالتنقي والتكميل واحداً بعد واحد ،وأولهم أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الحجاري،
مم عبد الملك بن سعيد الذي أضاف إليه ما أغفله الحجاري ،واختصر منه ما لم
يوافق غرضه ،مم خلفه ابناه أبو جعفر ومحمد اللذان أضافا إليه ما استفاداه ،مم
استبد به موسى بن محمد فاعتنى به وأضاف اليه ما طالعه في الكتب ،والتقطه
بصورته النهائية
من األفواه ،وأسلمه إلى ابنه علي الذي أخرجه للنا
المسماة(المغرب في حلى المغرب )( ،)1فتم الكتاب بالموارمة في مائة وخمسة عشر
عاماً.
ومن الكتب الحديمة معجم األعالم لخير الدين الزركلي ،وهو قامو تراجم
ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين( ،)2وقد بدأه عام
 1112بعد اإلعداد له قبل ذلك بسنوات ،ولم ينفض يده منه طيلة ستين عاماً
،وصدرت الطبعة األولى عام  ،1121والطبعة المانية عام  1191والمالمة عام
 ،1191ويقز الكتاب في ممانية أجزاء ،مم ظهرت بعد وفاته عام  1119يرحمه
الله التكملة للمعجم باسم تتمة األعالم لمحمد خير رمضان يوسف ،ويضم وفيات
االعالم لعام،)3( 1119-1111وممل ذلك معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة الذي
صدر في طبعته األولى بين عامي  1331– 1319في مماني مجلدات ،واستدرك
عليه المؤلف عام 1043وصدر عام  1049عن مؤسسة الرسالة ،وصدر األصل
والمستدرك عن المؤسسة نفسها عام  1010بعد وفاة المؤلف،1043مم صدر
تكملة المعجم لمحمد خير رمضان يوسف(.)0
وال أشك أن كمي اًر من الباحمين –القدماء والمحثدمين –يسثتهويهم هثذا اللثون مثن
التثثأليف فثثي االسثثتقراء واالستقصثثاء لحصثثر الكتثثب والمؤلفثثات ورصثثدها،وهو فثثن لثثه
أهميتثثه الكبي ثرة عنثثد المتخصصثثين ،ولعثثل مثثن أبثثرز القثثدماء فثثي هثثذا الميثثدان ابثثن

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

كشثثف

ومبثثدأ االسثثتدراك علثثى الكتثثاب مشثثرو ومثثألوف مثثن المؤلثثف نفسثثه ومثثن غيثره،
ويمك ثثن أن نع ثثد ك ثثل كت ثثاب ف ثثي طبعت ثثه األخ ثثرى اس ثثتدراكاً وتقويمث ثاً وتنقيحث ثاً للطبع ثثة
الس ثثابقة ،وتطل ثثز علين ثثا المج ثثالت العلمي ثثة بمم ثثل ذل ثثك ،وكن ثثت نش ثثرت ديث ثوان اإلم ثثام
المجاهثثد عبثثد اللثثه بثثن المبثثارك (131ه ثث) فثثي مجلثثة معهثثد المخطوطثثات ،مثثم نشثثرت
مستدركاً عليه(.)9
وق ثثد وقف ثثت عل ثثى كمي ثثر م ثثن االس ثثتدراكات ألس ثثاتذة أفاض ثثل ف ثثي عصث ثرنا ه ثثذا
كاسثثتدراك األسثثتاذ الثثدكتور نثثوري القيسثثي علثثى نفسثثه فثثي شثثعر طثري بثثن إسثثماعيل
المقف ثثي ( ،)1واس ثثتدراكه عل ثثى ديث ثوان عب ثثد الص ثثمد ب ثثن المع ثثذل مث ثرتين (،)3واس ثثتدراك
المحقثثق الثثدكتور زهيثثر غثثازي علثثى نفسثثه( ،)1واسثثتدراك األسثثتاذ هثثالل نثثاجي علثثى
شثثعر القاضثثي التنثثوخي الكبيثثر( ،)14والثثدكتور حثثاتم الضثثامن علثثى شثثعر عثثدد مثثن
محمد
الشعراء من صنعته ( ،)11والدكتور محمد خير البقاعي على ديوان
بثثن حثثازم البثثاهلي ( ،)12ومثثن الطريثثف أن المسثثتدركات علثثى دي ثوان البسثثتي بلغثثت

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

عام 2441

 .9نشر الديوان في المجلد2-1/21سنة،1133ونشر المستدرك في المجلد 23سنة.1130
 .1نشر في الحولية التونسية سنة  ،1113مثم ضثمن ( شثعراء أمويثون ) سثنة ،1132ونشثر المسثتدرك بمجلثة المجمثز
العلمي العراقي 1/01سنة 1111ص .33
 .3نشر المستدرك األول بمجلثة المجمثز العلمثي الع ارقثي  2/31سثنة  ،1134ونشثر المثاني بمجلثة المثورد  3/3سثنة
 1131ص 194
 .1نشر المستدرك بجلة كلية التربية ،جامعة البصرة ،العدد 1سنة . 1132
 .14نشثثر المسثثتدرك بمجلثثة المثثورد العراقيثثة  2/19سثثنة  1139ص ،219واسثثتدرك كثثذلك علثثى مثثا جمعثثه مثثن شثثعر
األخيطل األهوازي.
 .11المستدرك على مجاميز شعرية من صنعتي ،مجلة العرب السعودية سنة .1112
 .12نشر المستدرك بمجلة مجمز اللغة العربية األردني ،مجلد  30سنة  1133ص .201
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سثثتة( ،)13ومثثن أكبثثر البثثاحمين اسثثتدراكاً فثثي العصثثر الحثثديث األسثثتاذ
ناجي(. )10

هثثالل

وكت ثثابي المكتب ثثة الش ثثعرية أعددت ثثه ع ثثام  ،1112وه ثثو مب ثثت وفهرس ثثة وص ثثفية
تحليليثثة للثثدواوين والمجثثاميز الشثثعرية مثثن سثثنة 999-132ه ثث ،وقثثد تضثثمن الكتثثاب
وصف دواوين  213شاع اًر تراوحت وفياتهم من سنة  104إلى سنة 992هث .
وم ثثز إع ثثداد الكت ثثاب للطب ثثز والنش ثثر اس ثثتدركت دواوي ثثن س ثثتة ش ثثعراء(،)19فص ثثار
مجموعهم 220شاع اًر .وكنت تقدمت لنشر الكتاب إلى مركز إحيثاء التثراث بجامعثة
أم القثثرى ،وانتظثثرت أكمثثر مثثن مثثالث سثثنوات ،مثثم نش ثرته بثثدار البشثثير سثثنة 1119
(.)19
وطبيعثثة مثثادة الكتثثاب فثثي رصثثد الثثدواوين والمجثثاميز الشثثعرية وحصثثرها يجعثثل
أم ثثر اإلحاط ثثة التام ثثة به ثثا متع ثثذ اًر ،ل ثثذا جعل ثثت م ثثن دي ثثدني متابع ثثة النش ثثر لل ثثدواوين
آخثرين
السثتكمال وتثثدارك مثا فثثاتني ،ومثثا يصثدر حديماً،فاسثثتدركت سثتة شثثعراء
(.)11
وبمناسثثبة تفرغثثي العلمثثي فثثي األردن سثثنة 2441-2444م تيسثثر لثثي متابعثثة
الش ثثعراء العباس ثثيين ،فج ثثاء ه ثثذا المس ثثتدرك لمماني ثثة عش ثثر ش ثثاع اًر أق ث ّثدمهم  -مث ثرتبين
معرفاً بهم :
حسب سني وفاتهمّ -
 .13المستدركات  :لهالل ناجي وياسين الفاخوري ولشاكر الفحام مرتين ،ومصطفى الحدري ،وحثاتم الضثامن  ،ارجثز
المكتبة الشعرية في العصر العباسي ص.213- 212
 .10جمثثز المسثثتدركات فثثي كتابثثه "المسثثتدرك علثثى صثثنا الثثدواوين" باالشثثتراك مثثز الثثدكتور نثثوري القيسثثي ،و ارجثثز
بحث" :هالل ناجي ومنهجه في االستدراك علثى صثنا الثدواوين" لظميثاء محمثد عبثا

فثي مجلثة عثالم الكتثب

مج 0-3 22ص ،319-349وألحقت الكاتبة جدوالً لمستدركاته يضم  01مستدركاً

 .19الشثثعراء هثم  :صثثفوان األنصثثاري ،ومحمثثد الرسثتمي ،والمفجثثز البصثثري ،ولسثان الثثدين الهمذاني،والمهثثذب ابثثن
الزبير،وابن زيالق الموصلي.
 .19كتثب الثدكتور مثأمون جثرار مقثاالً فثي التعريثف بالكتثاب مثز مالحظثات عنثه فثي مجلثة الخفجثي ،جمثادى المانيثة
سنة 1119/1013

 .11الشثثعراء هثثم :أحمثثد بثثن طيفثثور ،ويحيثثى المثثنجم ،و منصثثورالبيني ،وابثثن قسثثيم الحمثثوي ،وملثثك النحثثاة ونش ثوان
الحميري .
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 -1عمربن عبد الله العبلي ( ت بحدود109هث) ،حياته وما بقي من شعره:
مهدي عبد الحسين النجم ،مجلة الذخائر ،العدد ،1السنة األولى شتاء 2444
ص.244-139
 مقدمة تتضمن :اسمه ونسبه وحياته وشعره في مالث صفحات.خرجها من سبعة مصادر فقط،
 مجمو النصوص  11نصاً في  109بيتاً ّانفرد األغاني بذكر 9نصوص في  149أبيات وهي النصوص الستة
األولى.
 قصائده خمسة ( ،)04،23،22،11،12وبقيثة شثعره مقطعثات وهثي تواليثاً( ،1،1،0ونصان في 3أبيات ،ونص في بيتين).
 رقّم النصوص،وذكر عدد األبيات ،وذكر البحر،وذكر قبل األبياتالتخريج ،وبعدها فروق الرواية ،وشرؤ الغريب بعد النص ،وضبط
النصوص بالشكل.
 -2الحاااا ريي ى ح ااااد باااان اااا د (ت199-194ه ث ثث) ،شث ثثعر...تحقيق د.يث ثثون
السامرائي:
القساااااااااا ا
ص.99-01

 :مجلث ث ث ث ثثة المث ث ث ث ثثورد ،العث ث ث ث ثثدد  ،1المجلث ث ث ث ثثد ،22سث ث ث ث ثثنة ،1110

القساااااااا الياااااااا ي :مجلث ث ث ثثة المث ث ث ثثورد ،العث ث ث ثثدد  ،2المجلث ث ث ثثد  ،22سث ث ث ثثنة ،1110
ص .93-99
 مقدم ثثة يت ثثرجم فيه ثثا للش ثثاعر ويعث ثثرف بعالقات ثثه وطبيع ثثة أغث ثراض شث ثثعره،ممهوامش المقدمة وهي  39هامشاً من ص.91-01

 شثثعره فثثي القسثثم األول21:نص ثاً فثثي  91بيت ثاً إلثثى حثثرف الراء،وشثثعره كلثثهمقطعات،فل ثثه ن ثثص واح ثثد ف ثثي س ثثبعة أبي ثثات ،وآخ ثثر ف ثثي  9أبي ثثات ،ومالم ثثة
نصثثوص فثثي  0أبيثثات ،وسثثبعة نصثثوص فثثي  3أبيثثات ،وتسثثز نتثثف ،وسثثتة
أبيات يتيمة .
 -3ها ر ن الردا د الةل ا (ت  112ه ث ) جمثثز وتحقيثثق أ .حسثثين عبثثد العثثال
اللهيبي ،مجلة الذخائر ،بيروت ،العدد الخام  ،سنة 2441م.
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ص
 المقدمة ص  ،31دراسة في ترجمة الرشيد (حياته ونشثأته)، .93– 33تتضثثمن :نس ثثبه وكنيتثثه ،مول ثثده ،صثثفته ونق ثثش خاتمثثه ،مقافت ثثه،
عالقته بالعلويين ،سيرته ،نكبة البرامكة ،خالفته.
 د ارس ث ث ثثة ف ث ث ثثي شث ث ث ثثعر الرش ث ث ثثيد ص  99-91تتضث ث ث ثثمن :ش ث ث ثثعره ،أغ ارض ث ث ثثه،الخصثثائص الفنيثثة (لغتثثه ،األفكثثار والمعثثاني ،الخيثثال والصثثورة ،المحسثثنات
البديعية ،منهج التحقيق)
 الديوان ص  33-91ويتضمن :شعره مرتباً على القوافي وهو 03نصثاً فثي119بيتاً .
 جملة شعره مقطعات فله نصان فثي 9أبيثات ،ومثالث نصثوص فثي 9أبيثاتوسبعة نصوص في  0أبيات ،وممانية نصوص في  3أبيات ،وأربعة عشر
نتفة ،وتسز أبيات يتيمة .
 أكمر شعره على قافية النون والميم والراء. -0ة رجااا بااان للااا المللاااي(عصثثر الخليفثثة هثثارون الرشثثيد)،جمز عبثثد العزيثثز
الرفاعي ط  ،1دار الرفاعي ،الرياض سنة 1114م ،في 90ص.
الكتاب في مقدمة وفصلين :المقدمةص.0-3
ال صاااا ا  :ترجمت ثثه وأخب ثثاره ص  21-9تض ثثمن :اس ثثمه ونس ثثبته ،وال ثثده،
تصحيف نسبته في المصادر ،عصره وأخباره ،مكانته الشعرية.
ال ص الي ي :شعره ص.93-21
مجم ثثو ش ثثعره 10 :نصث ثاً ف ثثي  143أبي ثثات .ل ثثي ل ثثه ف ثثي القص ثثيد إال أربع ثثة
نصثثوص أطولهثثا فثثي 21بيت ثاً،مم 19بيت ثاً ،ونصثثان فثثي 10بيت ثاً ،ونصوصثثه األخثثرى
قطثثز ونتثثف ،فلثثه نصثثان فثثي 9أبيثثات ،وآخ ثران فثثي  0أبيثثات ،ونثثص فثثي  3أبيثثات،
ونتفتان ،ومالمة أبيات يتيمة.
 رقّم األبيات ،وذكر مصدر التخريج ،وشرؤ المفردات بعد النص. أكمر شعره في المدي والغزل.222

 أكمر شعره على قافية الراء والدال والعين. في أخبار أبيه فلي بن إسماعيل أنه روى خب اًر سثنة 192هثث،وكان الشثاعروميث ثق الص ثثلة ب ثثالزبيرين :عب ثثد الل ثثه ب ثثن مص ثثعب وابن ثثه الب ّك ثثار( تولي ثثا إم ثثارة
المدينة في خالفة الرشيد) ،وقثد مثدحهما ،وقثال البكثري :شثاعر مطبثو مثن
شعراء الدولة العباسية.
 مصثثادر الكتثثاب 19مصثثد اًر وهي:األغثثاني ،والحماسثثة البصثرية ،ومعجثثم مثثااسثثتعجم ،وسثثمط ال لثثي ،وجمه ثرة نسثثب ق ثريش ،ومجثثال معلثثب ،والورقثثة،
ومعجث ثثم األدبث ثثاء ،واألشث ثثباه والنظث ثثائر ،والتث ثثذكرة السث ثثعدية ،وأمث ثثالي القث ثثالي،
ومجموعث ثثة المعث ثثاني ،وتحقيقث ثثات هث ثثارون علث ثثى لسث ثثان العث ثثرب ،والتعليقث ثثات
والنوادر ،وأنساب الكتاني (خ).
 -9محماد ا ما ن الةل ا (ت 113هثث) ،ديثوان األمثثين والمثأمون جمثز وتحقيثثق
وشرؤ د .واض الصثمد ،ط  ،1دار صثادر ،بيثروت سثنة 1113م ،فثي
 220ص.
 القسثثم األول :ص ،13-1يتضثثمن ترجمثثة األمثثين (  -1نسثثبه  -2وصثثفه -3أخالقه وسيرته  -0حكمه  -9مقافته).
 القسم الماني :ص  ،31-21يتضمن ديوانثه ،وهثو عشثرة نصثوص فثي 39بيتاً.
 شعره كله مقطعات فله مالمة نصوص في خمسثة أبيثات ،ومالمثة أخثرى فثيأربعة أبيات ،ونصان في مالمة أبيات ،ونتفة واحدة ،وبيت يتيم.
 أكمر قوافيه على بحر الالم والراء. القسم المالث والرابز يتضمن :ترجمة المأمون وديوانه ،ص.113-39 ملح ث ث ث ثثق يتض ث ث ث ثثمن :ترجم ث ث ث ثثة األم ث ث ث ثثين م ث ث ث ثثن كت ث ث ث ثثب التث ث ث ث ثراجم ،ص -111(101الشثثثذرات ،ف ث ثوات الوفيث ثثات ،تثثثاري اإلسث ثثالم ،ت ثثاري الخلفث ثثاء ،البدايث ثثة
والنهاية).
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 ملحق لترجمة المأمون من كتب التراجم السابقة ص .243-109 فهر القوافي لألمين والمأمون ص .213-241 المصادر والمراجز ومجموعها  99مصد اًر ،ص.221-210-

المحتويات ص .220-222

 -9عبد الله بن أ ا الي ماي (ت241هثث) ،ديثوان عبثد اللثه  ،...جمثز د .رشثدي
علث ث ثثي حسث ث ثثن ،مجلث ث ثثة مجمث ث ثثز اللغث ث ثثة العربيث ث ثثة ،عمث ث ثثان ،العث ث ثثدد 1113 ،99م،
ص.213-191
 المقدمة ص .191 -1الشث ث ث ث ثثاعر ص  119-114تضث ث ث ث ثثمن :مولث ث ث ث ثثده ووفاتث ث ث ث ثثه ،شخصث ث ث ث ثثيته،
عالقاته االجتماعية
 -2شثثعره ص 113-119د ارسثثة موضثثوعية وفنيثثة تضثثمنت :موضثثوعات
شعره (المدي والرماء والفخر والحكمة والمجون).
 خصائصثثه الفنيثثة ص  .133-111تضثثمنت/1 :شثثكل القصثثيدة وبناءهثثا /2اللغة واألسلوب  /3األفكار والمعاني  /0األوزان والقوافي.
 -3مثثا بق ثثي م ثثن ش ثثعره ص  .139-130مص ثثادر ش ثثعره (التثثراجم ،األدب،
التثثاري  ،االختيثثار) ،مثثنهج التحقيثثق (ضثثبط الثثنص ،التخ ثريج ،التعريثثف
باألعالم ،الروايات ،الشروؤ ،ترتيب النصوص وترقيمها)
بيتا.
 النصوص الشعرية ص  .214-131وهي عشرون نصاً في ً 130كتابا.
ً
 المصادر والمراجز ص  212-211ومجموعها 23 تغلب عليه المقطعات فله قصيدتان فقط في  94و  11بيتاً ،وله نثص فثي 3أبيثات ،وآخثران فثي  1أبيثات وآخثران فثي  9أبيثات ،ومالمثة نصثوص فثثي
 0أبيات ،وأربعة نصوص في  3أبيات ،وخم نتف ،وبيت يتيم.
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 أكمر شثعره علثى حثرف البثاء والثراء والهثاء ،وأكمثر شثعره مثن بحثري الطويثلوالرمل.
 -1عا ب باان محلا الة اعااي (ت 224هثث) حياتثثه وشثثعره ،د.رشثثدي علثثي حسثثن،
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات (اللغة العربية) مجلد  ،3عدد ،2أيلول سثنة
1113م ،ص.91-11
 المقدمث ثثة مث ثثم حياتث ثثه ،ص 11-13تنث ثثاول فيهث ثثا -1 :اسث ثثمه وكنيتث ثثه ونسث ثثبه -2مولده ووفاته  -3شخصيته  -0عالقاته االجتماعية.
 موضثثوعات شثثعره ،ص ،29-11تنثثاول فيهثثا :عثثوف وشثثعره تثثاري ونق ثثد،ش ث ثثكل القص ث ثثيدة وبناءه ث ثثا ،المع ث ثثاني واألفك ث ثثار ،اللغ ث ثثة واألس ث ثثلوب ،األوزان
والقوافي.
 مص ثثادر ش ثثعره ص  ،21-29ذكره ثثا م ثثن كت ثثب التث ثراجم والطبق ثثات،واألدبواللغة ،و التاري والبلدان ،واالختيار.
 مثثنهج التحقيثثق ص  ،21-21تنثثاول في ثثه :أ -ضثثبط الثثنص ب -تخريج ثثهج -التعريف باالعالم د -اختالف الروايات هث -شرؤ مثا يحتثاج إلثى شثرؤ
و -ترتيب القصائد.
 شعره ص،91 -34الصحي  ،ومجموعه  11نصثاً فثي  93بيتثاً ،المنسثوب 9نصوص في 21بيتاً.
 جملث ثثة شث ثثعره مقطعث ثثات ،فلث ثثه قصث ثثيدة واحث ثثدة فث ثثي  13بيت ث ثاً ،ونصث ثثان فث ثثي 1أبيثات ،ونثثص فثي 9أبيثثات ،ونصثان فثثي  9أبيثات ،ونثثص فثي  0أبيثثات،
ومالث نصوص في  3أبيات ،ونتفة واحدة .
 ي ثثذكر البح ثثر ،ويض ثثبط ال ثثنص ،م ثثم يخرج ثثه وي ثثذكر الرواي ثثات ف ثثي اله ثثامش،ويشرؤ المفردات ،ويترجم لألعالم.
 الخاتمة ص .93225

– تخ ث ثريج اله ث ثوامش ص  ،91-91مصث ثثادر البحث ثثث ص  91-92وهث ثثي 01
ومرجعا.
ً
مصد اًر
اااااااااااا (ت229ه ث ث ث ث ث ثث) دي ث ث ث ث ث ثوان ..جمث ث ث ث ث ثثز وتحقيث ث ث ث ث ثثق وشث ث ث ث ث ثثرؤ
 -3ع اااااااااااا ن ال
د.سعدي ضناوي ،ط دار صادر بيروت سنة  1113م في  114ص ترجمتهثا
ص  11-1تضمنت  :اسمها ونسبها ،أخبارها مز الرشيد ووفاتها.
ديوانهثثا ص  91-19مرتثثب علثثى الق ثوافي ومجمثثو شثثعرها  39نص ثاً فثثي
 141بيت.
ملح ث ث ثثق بأخباره ث ث ثثا ص  .19-91ترجمته ث ث ثثا ص  141-11م ث ث ثثن كت ث ث ثثاب
(األغاني ،ونهاية األرب ،والمستظرف ).
الفه ثثار ص 114-143للقث ثوافي والمص ثثادر والم ارج ثثز وع ثثددها
مصد اًر والمحتويات.
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أكمثثر شثثعرها مقطعثثات ،فلهثثا مثثالث قصثثائد فثثي ( 11و 10و 14أبيثثات)،
ولهثثا نثثص فثثي  9أبيثثات ونصثثان فثثي  0أبيثثات ،ومالمثثة فثثي  3أبيثثات ،واحثثدى
عشرة نتفة ،و ستة عشر بيتاً يتيماً.
 -1أب حك ما راداد بان اساح (ت 204هثث) ديثوان  ..تحقيثق د .محمثد حسثين
األعرجي ط  1دار وهران للنشر ،نيقوسيا (قبرص) سنة 1113فثي  101ص.
وط 2منشورات الجمل سنة 1111م.ولم أقف على الديوان لوصف مضمونه .
 -14ابن الدب البغاداد (013هثث) أبثو علثي محمثد بثن الحسثين ،مثا وصثل إلينثا
مثثن شثثعر ،..جمثثز وتحقيثثق د.حلمثثي عبثثد الفتثثاؤ الكيالنثثي ،مجلثثة مجمثثز اللغثثة
العربية ،العدد، 90،1113ص. 193-91
 المقدم ث ثثة ص 93-91تتض ث ثثمن تعريف ث ثثاً بحيات ث ثثه (نش ث ثثأته،وأقوال الم ث ثثؤرخينوكتاب التراجم فيه).
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 شعره ص ،93-91مادته ص93،رق ّّم النص ثثوص واألبي ثثات وذك ثثر البح ثثور ،ورتّ ثثب
 م ثثنهج العم ثثل صّ 90الق ث ثوافي علث ثثى حث ثثروف الهجث ثثاء ،وخرجهث ثثا مث ثثن المصث ثثادر ،وأمبث ثثت فث ثثروق
وعرف باألعالم واألماكن.
الروايات ،وشرؤ المفرداتّ ،
 -مجمو نصوصه  119في .090

 جملة شعره مقطعات فلي له في القصيد إال أربعة نصوص في94:و 04و 11و ،12وله نص واحد في 1أبيات ،ونصان في 3أبيات،
ومالمة في 1أبيات،وأخرى في 9أبيات ،وأربعة نصوص في 9أبيات،
وأربعة عشر نصاً في 0أبيات ،وأربعة وعشرون نصاًفي 3أبيات ،وستون
نتفة ،وبيت يتيم واحد.
 أكمر شعره على حرف الباء والدال والالم والنون. أكمر شعره من بحر الطويل والبسيط والكامل والوافر. -11الصااا ر (ت014ه ثث) محمثثد بثثن علثثي بثثن حسثثن ،رسثثالة إسثثماعيلية واحثثدة
(القصيدة الصورية)تحقيق وتقديم :عارف تامر ط المعهد الفرنسثي ،دمشق،سثنة
11994في  10ص.
المقدم ص :12-7عن اإلسماعيلية ولمحة أدبية عن العصر الفاطمي،
القصيدة الصورية ،وتحقيق القصيدة ،وتحليل وتعريف.
القصااا د ص :21وه ثثي فثثي  119بيتث ثاً ،وه ثثي م ثثن أق ثثدم المص ثثادر ع ثثن
اإلسثماعيلية تنطثق بالحقثائق وتممثثل العقائثد ،وهثي مثثن م ارجثز قصثص األنبيثثاء،
ويذكر فيها األولياء من علي إلى المستنصر بالله الفاطمي.
والقصث ث ثثيدة مث ث ثثن مصث ث ثثادر العقائث ث ثثد الباطنيث ث ثثة ومراجعهث ث ثثا ،يتناقلهث ث ثثا الث ث ثثدعاة
ويحفظونها غيباً.
وهذا عرض لمضمون القصيدة مز ذكر عدد أبياتها في كل موضو :
ص 23القول في الحمد واالستفتاؤ 11بيتاً.
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ص :12القول في التوحيد  19بيتاً.
ص :12القول في الفرق بين الواحد واألحد 14أبيات.
ص :12القول في حدوث العالم والرد على الدهرية  20بيتاً.
ص :17القول في المنوية  24بيتاً.
ص :12القول في الرد على المالومية  3أبيات.
ص :12القول في أن األمر فوق العقل 10بيتاً.
ص :12القول في الفرق بين المبد األول والمخلوق  29بيتاً.
الكلية 9أبيات.

ص :03القول في التالي وهي النف

ص :02القول في الدهر وهو األبد والقضاء  3أبيات.
ص :02القول في النف

وهي القدر  12بيتاً.

ص :01القول في الحدود العلوية 0أبيات.
ص :01القول في العرش والكرسي 1أبيات.
ص :00القول في النف  9أبيات.
ص :00القول في الهيولى 10بيتاً.
ص :02القول في الطبيعة  9أبيات.
ص :02القول في الطبز الخام

 9أبيات.

ص :02القول في أن الفلك مكان األمكنة وزمان األزمنة  1أبيات.
ص :02القول في فعل النف

باألفالك 21بيتاً.

ص :01القول في االستقصات 9أبيات.
ص :07القول في المعادن  19بيتاً.
ص :07القول في النبات  1أبيات.
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ص :02القول في الحيوانات  11بيتاً.
ص :02القول في الصورة االنسانية 13بيتاً.
ص :23القول في العالم العلوي  3أبيات.
ص :23القول في العالم السفلي  14أبيات.
ص :22القول في النبات  3أبيات.
ص :22القول في آدم (عليه السالم)  91بيتاً.
ص :22القول في نوؤ (عليه السالم)  39بيتاً.
ص :21القول في إبراهيم (عليه السالم) 10بيتاً.
ص :22القول في موسى (عليه السالم)  19بيتاً.
ص :20القول في عيسى (عليه السالم ) 94بيتاً.
ص :27القول في محمد (صلى الله عليه وسلم)  341بيت.
 -12ابن ح ّك البرغا (ت923هثث) أبثو محمثد الحسثن بثن أحمثد حياتثه وشثعره،
حلمي إبراهيم الكيالني ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات مجلد  ،12عثدد  2سثنة
 1111في  99ص ،ص .941 -903
 الخالصة والتوطئة في صفحتين ،مم مالمة أقسام : :حيات ث ثثه ف ث ثثي 0ص يتض ث ثثمن :أ/اس ث ثثمه ولقب ث ثثه ب/مول ث ثثده ونش ث ثثأته
 اج/صالته وعالقته د/وفاته .
 اليااااا ي :ش ث ثثعره ف ث ثثي  19ص ،يتض ث ثثمن :أ/ديوان ث ثثه ومص ث ثثادره ،ب/مادت ث ثثه:-1
الفنية وتتضمن:
 -1المدي  -2الهجاء  -3الغزل ،جث/خصائصه ّ
-0
وفنثثه  -2شثثكل القصثثيدة وبناءهثثا -3الميثثل الثثى السثثهولة
موهبتثثه ّ
المعاني  -9األوزان والقوافي.
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 الي ل  :ما وصل إلينا من شعره مرتباً على حروف الهجاء في 32ص. الهوامش والتعليقات والمصثادر فثي  9ص،والفهثار فثي  9ص ،ومصثادرتخريجه  12مصدرًا.
 مجمو شعره 91نصاً في  131بيتاً وأكمره مقطعات ،لي له في القصيدإال نصان في 31و  13بيتاً.أما مقطعاته :فله نص في  9أبيات ،وأربعة
نصوص في 0أبيات ،وخمسة عشر نصاً في  3أبيات .وبقية شعره نتف
وهي  31نتفة و 0أبيات يتيمة.
 أكمر شعره على حرف الراء والدال والميم والنون. أكمر شعره من بحر السريز والمنسرؤ مم الطويل والخفيف. -13عبااد الق ا در الج ااي (ت993هثث) ديثوان  ...القصثثائد الصثثوفية ،والمقثثاالت
الرمزيث ثثة ،د ارسث ثثة وتحقيث ثثق د.يوسث ثثف زيث ثثدان ،ط األخبث ثثار ،القث ثثاهرة  1114فث ثثي
313ص.
 تمهيد ص.10-9 مثثثنهج التحقيث ثثق ،دي ث ثوان الجيالنث ثثي ص ،34-11حيث ثثث يسث ثثتعرض ب يجث ثثازمضمون القصائد العشر.
 القصائد المنحولة ص .33-34 المق ثثاالت الذوقي ثثة ص،01-30وتتض ثثمن عرضث ثاً م ثثوج اًز للمق ثثاالت النمري ثثةالتسز.
 أصول الديوان ص  ،94-01وتتضمن مصادره وهي صنفان المخطوطاتوالمطبوعات ،ونسخه المخطوطة عشر ،والكتب المطبوعة سبعة.
 مقابلث ث ثثة النس ث ث ث  ،واإلضث ث ثثافات ،والنمث ث ثثاذج للمخطوطث ث ثثات ،رمث ث ثثوز التحقيث ث ثثقص.91-93
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ثوفية ص ،111-13والمقث ثثاالت
 الاااااد ان :ويضث ثثم قسث ثثمين :القصث ثثائد الصث ث ّالرمزيثثة ص ،230-111فهثثار التحقيثثق (آيثثات ،أحاديثثث ،مصثثطلحات)
ص.340-239
 مراجز التحقيق ص  ،319-349وتضم  39مؤلفاً. جمل ثثة ش ثثعره قص ثثائد وأطوله ثثا ف ثثي  93بيتث ثاً م ثثم  01و 31و 31و 21و11و 11و 12و 11و 14أبي ث ث ثثات .ووض ث ث ثثز عن ث ث ثثاوين لقص ث ث ثثائده ،و لمقاالت ث ث ثثه
الرمزية.
 -10ي ا المل ا ك (ت911ه ثث) بثثوري بثثن أيثثوب د ارسثثة شثثعر...مز تحقيثثق ديوانثثه،
أ.د.حسن محمد عبد الهادي ،ط دار الينابيز ،عمان 1111،في 291ص .
تقديم د.محمود عبد الرحيم ص،9-9الكتاب في قسمين :
القس ا

 :دراسة تاج الملوك في مالمة فصول :

:حياتثثه ص 92-1ويتضثثمن :اسثثمه وكنيتثثه ولقبثثه ،ونسثثبه ،ومولثثده،
ا
وصثثفاته وأخالقثثه ،مثثز شثثعراء العصثثر وكتابثثه ،مثثز رجثثال الدولثثة ،آراء األدبثثاء
والنقاد فيه ،وفاته.
الياااا ي:فن ثثون ش ثثعره ص 13-99ويتض ثثمن :أغ ارض ثثه الش ثثعرية (الغ ثثزل،
الرماء ،المدؤ ،الوصف ،الفخر ،الشكوى،الحكمة ،الهجاء ).
الي لاااااااا  :الد ارسث ث ث ثثة الفنيث ث ث ثثة ص142-11ويتضث ث ث ثثمن لغتث ث ث ثثه الشث ث ث ثثعرية،
أسلوبه،الخيال ،الموسيقى
القس الي ي:تحقيق ديوانه وفيه :
مقدمة التحقيق ص ،114-141توميق نسبة الديوان ص.111
المقابل ثثة ب ثثين النسث ث  ،م ثثنهج التحقي ثثق ص 112ويتض ثثمن (ض ثثبط ال ثثنص،
وشث ث ثثرؤ المف ث ث ثثردات المش ث ث ثثكلة ،والترجم ث ث ثثة لألعث ث ثثالم ،وتخ ث ث ثريج النص ث ث ثثوص م ث ث ثثن
المصادر) ،وقد رقّم النصوص واألبيات ،وذكر البحور.
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 الزيادات ص :113نماذج المخطوطات ص.119-110 متن الديوان ص :221-111ويضم 111نصاً في 1001بيتاً. ملحق الديوان ص :231-223ويضم 11نصاً في  33بيتاً. الفهث ث ث ثثار خمسث ث ث ثثة :ص :201-229وهث ث ث ثثي (لألعالم،واألمث ث ث ثثاكن ،واألمث ث ث ثثموالقبائل ،واألزمنة ،والكواكب والشعر).
 المصث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثادر والم ارجث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثز ص291-203وهث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي19:مخطوط ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثةو193مطبوعاً ورسالتان جامعيتان ،ودورية واحدة ومالمة مراجز أجنبية .
 ج ث ثثدول لمقابل ث ثثة الس ث ثثنين الهجري ث ثثة بالميالدي ث ثثة ص – 294الفه ث ثثر الع ث ثثامص.291
 جمل ث ثثة ش ث ثثعره م ث ثثن المقطع ث ثثات :فل ث ثثه 11نتف ث ثثة ،و 23نص ث ثثاً ف ث ثثي  3أبي ث ثثات،و 11نصثاً فثثي 0أبيثثات،و 20نصثاً فثثي 9أبيثثات ،و 12نصثاً فثثي 9أبيثثات،
و 11نصاً فثي  1أبيثات،و 24نصثاً بثين 14-3أبيثات .أمثا قصثائده :فهثي
39نصثاً منهثثا 29نصثاً بثثين  11-11بيتثاً ،ومالمثثة نصثثوص فثثي 23و20
و 23بيت ثاً ،وسثثتة نصثثوص جثثاوزت  34بيت ثاً،ونص فثثي  02بيت ثاً ،وأطثثول
قصائده في 91بيتاً.
 أكمر قوافيه على حرف الباء و الراء والدال والالم . أكمر شعره من بحر الطويل والكامل والبسيط . -19الرد ا د ال بلسااي (ت911ه ثث)عبد الثثرحمن بثثن بدر،حياتثثه وشثثعره( ،د ارسثثة
فقث ث ثثط) د.شث ث ثثفيق الرقث ث ثثب ود .ازيث ث ثثد مقابلث ث ثثة ،مجلث ث ثثة مؤتث ث ثثة للبحث ث ثثوث والد ارسث ث ثثات
مجلد،12العدد 2شباط 1111م ،ص .013-021
 ملخص مم دراسة لحياة الشاعر وأغراضه وخصائصه الفنية . ترجمتثثه ص  034تتضثثمن :اسثثمه ونشثثأته ومقافتثثه ،وأخالقثثه فثثي الميثثل إلثثىوحدة طبعه.
اللهو ّ
232

 دااعر :ص 034ذكثثر ابثثن الشثثعار ديوانثثه فثثي مجلثثدين كبي ثرين ،ومثثا وصثثلمثثن شثثعره فثثي المصثثادر بحثثدود  99نص ثاً كمثثا يشثثير الباحمثثان فثثي هثثامش
 13ونقل ابن الشعار في قالئد الجمان  09ق سماعاً من معاصثريه ابثن
الخشثثاب وابثثن الصثثفار ،وشثثفاء القلثثوب ،والروضثثتين ،واألعثثالق الخطي ثرة،
والفوات ،وعقد الجمان للزركشي ،وعقود الجمان للعيني.
 أغ ارضث ث ثثه الشث ث ثثعرية ص 033وهث ث ثثي-1:شث ث ثثعر المث ث ثثدؤ والهجث ث ثثاء -2الغث ث ثثزل-3الخمر والمجون -0الشكوى.
 الد ارسث ثثة الفنيث ثثة ص 090وتتضث ثثمن:البناء الفنث ثثي للقصث ثثيدة،واالقتبا ،وتعددالقوافي ،والصورة الفنية.
 الحواش ث ثثي ص 099وع ث ثثددها  10حاش ث ثثية ،ومص ث ثثادره المخطوط ث ثثة أربع ث ثثة،والمطبوعة ،21ودورية واحدة .
 -21ااا ل الحمااا (ت 929هث ثث) ش ثثعره ض ثثمن معج ثثم األدب ثثاء ط دار الغ ثثرب
اإلس ث ث ث ث ث ث ثثالمي ،بي ث ث ث ث ث ث ثثروت 1113م ،بتحقي ث ث ث ث ث ث ثثق ال ث ث ث ث ث ث ثثدكتور إحس ث ث ث ث ث ث ثثان عب ث ث ث ث ث ث ثثا
 ،2101-2331 /1دراسة في ياقوت وكتابه معجم األدباء.
 الترجم ث ث ثثة تن ث ث ثثاول فيه ث ث ثثا  -2حيات ث ث ثثه ص -1 ،2331شخص ث ث ثثيته وأخالق ث ث ثثهص -0 ،2144مقافتث ث ث ث ث ثثه وشث ث ث ث ث ثثيوخه ص -2 ،2140يث ث ث ث ث ثثاقوت المؤلث ث ث ث ث ثثف
ص 2141تنث ثثاول فيث ثثه /1 :منهجث ثثه فث ثثي التث ثثأليف/2،مؤلفاتث ثثه ،ومجموعهث ثثا
 19مؤلفاً في التاري  ،والمعاجم والنحو والمختصثرات واالختيثارات ،والكتثب
المنف ثثردة -3 ،تفص ثثيل الق ثثول ف ثثي معاجم ثثه (البل ثثدان ،المش ثثترك ،الش ثثعراء،
األدبث ث ث ثثاء) -2 ،يث ث ث ثثاقوت األديث ث ث ثثب الناقث ث ث ثثد ص -1 ،2129شث ث ث ثثعر يث ث ث ثثاقوت
ص .2123مصادر الترجمة 11مصد اًر 1 ،مراجز عربية ،و 0أجنبية.
 رقثثثم النصثثثوص ورتبهث ثثا علث ثثى حث ثثروف الهجث ثثاء وذك ثثر مناسث ثثبة ال ثثنص قبث ثثلاألبيثثات وخثثرج الثثنص بع ثثدها وأمبثثت فثثي اله ثثامش فثثروق الروايثثة ،مص ثثادر
نصوصثثه ممانيثثة :معجثثم األدبثثاء والبلثثدان وقالئثثد الجمثثان ،والمسثثتفاد وانبثثاه
الرواة ،وتاري أربل ووفيات األعيان ،وتاري اإلسالم.
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 مجمو نصوص شعره 21نصاً في  109بيتاً ،جملة شعره قطز ،فلي له14
في القصيد إال مالث قصائد ،نصان في  13بيتاً ونص في
أبيات،وله نصان في  3أبيات ،ونص في  1أبيات ،ومالمة نصوص
في  9أبيات ،ونصان في  9أبيات ،وتسعة في  0أبيات ،وخمسة
في  3أبيات ،وأربز نتف.
-

أغراض شعره في االخوانيات والغزل والشوق والحنين والمشيب.

-

أكمر قوافيه على حرف الميم والراء والباء.

 - 11ابن المساي لي اللةماي ابربلاي الك يا (ت931هثث) شثرف الثدين المبثارك
بثثن أحمثثد ،رسثثائل ..تحقيثثق هثثالل نثثاجي ،مجلثثة المثثورد مجلثثد  ،29العثثدد  3و
سنة  1113ص .129– 143
 حياتث ثثه :ص  143وتتضمن(اسث ثثمه ونسث ثثبه،و شث ثثيوخه ،وتالمذتث ثثه ،وأس ث ثرته،وخالئقه).
 نمث ثثوذج مث ثثن المخطث ثثوط ص  ،140وظائفث ثثه وطث ثثرف مث ثثن حياتث ثثه ،وفاتث ثثه ،والعلوم التي أتقنها،وعند شعراء عصره.
 الصبابة من شعره ص  .. 143وتضمنت :عشرين نصاً في 12بيتاً. جملثثة شثثعره مقطعثثات :فلثثه نثثص فثثي  1أبيثثات ،وآخثثر فثثي  1أبيثثات ،ونثثصف ثثي  9أبيات،وأربع ثثة نص ثثوص ف ثثي  9أبيات،وأربع ثثة أخ ثثرى ف ثثي 3أبي ثثات،
وتسز نتف.
 مص ثثنفاته ص  ،111م ثثن رم ثثاه ص  ،112أهمي ثثة الرس ثثائل أدبيث ثاً وتاريخيث ثاًوخصائصها.
 النصوص النمرية ص123 -113وهي  21نصثاً ،هثوامش النصثوص ص120
 المص ث ث ثثادر والم ارج ث ث ثثز والهث ث ث ثوامش ص  ،129-129وع ث ث ثثدد مص ث ث ثثادره 39مصد اًر.
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 -22ابن

المدد (ت999هث)

دي ثوان د ارسثثة وتحقيثثق :هثثاني محمثثد الرفثثو  ،رسثثالة ماجسثثتير ،آداب مؤتثثة،

سنة 2444م في جزئين  :األول ص ،001-1الماني ص.311-094
الرسالة في مقدمة وتعريف وقسمين:

التعريف موجز ص 11-9ويتضمن :حياة الشاعر ومكانته وأخباره ووفاته.
القس ا

يضمن:

 -1موض ث ث ث ثثوعاته الش ث ث ث ثثعرية ص 31-13وه ث ث ث ثثي( :الم ث ث ث ثثدي ،والغزل ،والخم ث ث ث ثثر
والمجون ،والوصف والطبيعة ،وأغراض أخرى ،وفنثون شثعرية مسثتحدمة)،

ومن ممدوحيه الملك الناصر صالؤ الدين.

 -2الخصث ثثائص الفنيث ثثة ص94-04وهث ثثي :بنث ثثاء القصث ثثيدة والصث ثثور الشث ثثعرية
والتصنز والمحسنات البديعية .
القس الي ي :اليحق

يضمن:

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

 منهج التحقيق ص 12-14ويتناول النصوص الشعرية والحواشي. نم ثثاذج مص ثثورة م ثثن المخط ثثوط ص 32-13وه ثثي م ثثالث نسث ث م ثثن ألماني ثثاواألسكوريال والمتحف البريطاني .

 النص ثوص الشثثعرية محققثثة ص 339-33وهثثي  991نص ثاً فثثي أكمثثر مثثنمالم ث ث ثثة آالف بي ث ث ثثت ،ويض ث ث ثثم الج ث ث ثثزء األول  310نصث ث ث ثاً ،والج ث ث ثثزء الم ث ث ثثاني
393نصاً.
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 الفهثثار العامثثة ص  314-333وهثثي:لألعالم واألمكنثثة والبلثثدان ،والشثثعروالمصادر والمراجز.
 ملخص بالعربية وآخر باإلنجليزية ص.311-314
وقد صثدر حثديماً (معجثم الشثعراء العباسثيين )لألسثتاذ الثدكتور عفيثف عبثد
الثثرحمن ( )13وهثثو معجثثم ببليثثوغرافي يعثثرف بالشثثعراء ويثثذكر مصثثادر د ارس ثثتهم
ومراجعهم.
وهو الحلقة المانية بعد األولى بعنوان معجم الشثعراء مثن العصثر الجثاهلي
343ص،
حتثثى نهايثثة العصثثر األمثثوي( ،)11ويضثثم بحثثدود ألفثثي شثثاعر فثثي
وفثثي آخثثر الكتثثاب قائمثثة بالمصثثادر والم ارجثثز بحثثدود 044كتثثاب ،ويشثثير فثثي
مقدمته إلى متابعثة سلسثلته المعجميثة بثنخرين عثن األندلسثيين والمغاربثة والثدول
المتتابعة بعد سنة 999هث.
وأشار في مقدمته إلى منهجه في المعجم ،حيث رتبه على حروف الهجاء
وقث ث ّثدم فيث ثثه ترجمث ثثة مث ثثوجزة للشث ثثاعر ،يث ثثذيلها بث ثثذكر طبعث ثثة الث ثثديوان أو المجمث ثثو
الشثثعري ،مثثم المصثثادر والمظثثان التثثي ترجمثثت للشثثاعر ،ويتسثثز مفهثثوم الشثثاعر
لكثثل مثثن قثثال شثثع اًر قلثثيالً أو كمي ث اًر لثثذلك جمثثز كتابثثه فثثأوعى إذ يضثثم أكمثثر مثثن
مالمة آالف ترجمة.
وهو إذ يرتب الشعراء علثى حثروف الهجثاء وفثق أسثمائهم اسثتخدم اإلحالثة
للوصول إلى الشاعر في موقعه من الكتاب إن كان اسمه غير معروف.

 .13ط جثثرو

بثثر ،ط ثرابل

،ودار صثثادر ،بيثثروت سثثنة ،2444وتفضثثل المؤلثثف مشثثكو ار ب عثثارتي نسثثخة مثثن

كتابه لمدة محدودة تيسر لي خاللها االطال عليه ،وتسجيل هذه المالحظثات التثي أهثديها لثه ،راجيثاً أن تكثون
مما يستدركه ويضيفه إلى الطبعة المانية إن شاء الله.

 .11ط 1دار المناهل ،بيروت سنة  ،1119وكتبت المقدمة سنة 1110
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ومث ثثن م ازيث ثثا عملث ثثه – وهث ثثو مث ثثن م ازيث ثثا العمث ثثل المعجمث ثثي عامث ثثة – اتسث ثثا
مصثادره ،وتنثو مثوارده إذ تجثاوز حثدود الجامعثات األردنيثة والعراقيثة والمصثرية
إلى جامعات لبنان وتون والمغرب .
ومث ثثن م ازيث ثثاه إلحاقث ثثه بالكتث ثثاب قائمث ثثة مريث ثثة بالمصث ثثادر والم ارجث ثثز تجث ثثاوزت
المالممائثثة كتثثاب ،وبلغثثت الرسثثائل العلميثثة ق اربثثة المثثائتي رسثثالة ،وافثراده للرسثثائل
حسن لما تتميز به على المراجز األخرى(.)24
ومن مزايا عمله محاولة استقصائه لطبعثات ديثوان الشثاعر ،فقثد ذكثر 13
طبعة لديوان البهاء زهير (ت931هث) ،وان كان المهم التنبيه إلى أجودها(.)21
وال أشثثك أن المؤلثثف أبصثثر بكتابثثه مثثن غي ثره ،وبعثثض مثثا يسثثتدرك عليثثه
ويسثثجل مثثن مالحظثثات ممثثا قثثد يكثثون متنبه ثاً إليثثه ولكثثن حالثثت الظثثروف دون
تداركه.
ومن مزايا العمثل المعجمثي تنظثيم مثواده وترتيبهثا ممثا نجثده إلثى حثد كبيثر
فثثي كتابثثه ،لكثثن عثثرض عنثثاوين المصثثادر والم ارجثثز للشثثاعر-إذا كانثثت كمي ثرة-
يظهثثر عليهثثا االخثثتالط واالضثثطراب إن لثثم تخضثثز لقاعثثدة واضثثحة ،ويمكثثن أن
ترتب على حروف الهجاء أو حسب تاري الصدور(.)22

 .24ل ث ثثم ي ث ثثذكر معلوم ث ثثات النش ث ثثر ل ث ثثبعض المص ث ثثادر والم ارج ث ثثز المنش ث ثثورة ،ارج ث ثثز أرق ث ثثام الكت ث ثثب ف ث ثثي القائم ث ثثة :
(،314 ،333 ،332 ،331 ،319 ،314 ،391 ،301 ،303 ،304 ،333 ،331 ،321 ،311
،011 ،004 ،031 ،039 ،034 ،021 ،029 ،011 ، 010 ،013 ،014 ،041 ،313 ،311
.)030
 .21راجز معجم الشعراء العباسيين ص ، 32وأجود هذه الطبعات .1111
 .22ارجثثز مثثمالً مصثثادر البحتثثري ومراجعثثه ص 91-99إذ جثثاءت متداخلثثة ،وسثثقط اسثثم مؤلثثف كتثثاب البحتثثري فثثي
سامراء ،وهو الدكتور يون

القليلة سهل ممل ص.94

السامرائي ،وممل ذلك للشاعر ب ّشار بن برد ص ،10و لكثن الثتحكم فثي المصثادر
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ويالحثثظ أنثثه يكثثرر أحيان ثاً عن ثوان الكتثثاب م ثرتين ،فيثثذكره فثثي الم ثرة األولثثى
رسث ث ثثالة علميث ث ثثة والجامعث ث ثثة التث ث ثثي منحث ث ثثت الدرجث ث ثثة،وفي الم ث ث ثرة األخث ث ثثرى يث ث ثثذكره
مطبوعا(.)23
أيي هذا المسيدرك لرصد ظ هري ن لي المعج :
-1

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

-2

مث ثثا وقث ثثز فث ثثي المعجث ثثم مث ثثن تك ث ثرار وخلث ثثط وأوهث ثثام فث ثثي أعث ثثالم الشث ثثعراء
العباسيين.

أ الً :أسثثماء أعثثالم الشثثعراء العباسثثيين الثثذين نشثثرت دواويثثنهم أو مجثثاميعهم،
ولم يرد ذكرهم في معجم الشعراء العباسيين :
 -1ابن الدمينة (ت134هث) عبدالله بن عبيد الله وله ديوان مطبو صنعة
معلب و محمد بن حبيب حققه أحمد راتب النفاخ ط دار العروبة ،القاهرة
1191في344ص.
 -2صفوان بن صفوان األنصاري (ت242هث) ضمن كتاب "شعراء بصثريون
مغمورون" ،د.عدنان عبيد العلي ،ط المركز المقافي ،البصرة . 1114
-3

بكثثر بثثن حمثثاد التثثاهرتي (219ه ثث) ،الثثدر الوقثثاد مثثن شثثعر ،...جمثثز:
محمد رمضان شاوش ،ط العلوية بمستغانم 1199 ،م في 149ص.

-0

ابثثن الريونثثدي (ت 213ه ثث) ،الشثثعر المنسثثوب إلثثى  ،..د .عبثثد األميثثر
األعس ث ثثم ،مجل ث ثثة كلي ث ثثة أص ث ثثول ال ث ثثدين بغ ث ثثداد1119 ،م ،الع ث ثثدد األول،
ص.193

 .23من ذلك ذكره في ترجمة الشاعر أشجز السلمي(ت 243هث)ص 91كتاب الدكتور خليل بنيثان الحسثون مطبوعثاً
بعد ذكره له رسالة ماجستير بجامعة القاهرة ،وممل ذلك تكرر مرتين ذكثر ديثوان الببغثاء

(ت319هثث) فثي

ترجمثثة الشثثاعر ص.99واألولثثى مثثا فعلثثه مثثز الملثثك األمجثثد (ت923ه ثث) فثثي ترجمتثثه ص 94حيثثث ي ثثذكر
الطبعة ويشير إلى األصل وهو رسالة ماجستير.
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لس ثثان ال ثثدين الهمثثثذاني (ت394هث ثث) كت ثثاب القص ثثيدة الدامغ ثثة ،تحقيث ثثق
محمد علي األكو الحوالي ،ط السنة المحمدية ،القثاهرة1113 ،م ،فثي
 913ص.

-9

أب ثثو الف ثثت منص ثثور البين ثثي (ت019هث ثث)شعره ،جم ثثز وتحقي ثثق :إبث ثراهيم
ص ث ثثال  ،مجل ث ثثة مجم ث ثثز اللغ ث ثثة العربي ث ثثة ،دمش ث ثثق 3/14س ث ثثنة 1119م،
ص.911

-1

عبثثد القثثادر الجيالنثثي(ت991هثث) ديوان..القصثثائد الصثثوفية ،والمقثثاالت
الرمزيثثة ،د ارسثثة وتحقيثثق د.يوسثثف زيثثدان ،ط األخبثثار ،القثثاهرة 1114
في 313ص.

ي ً :الشعراء الثذين ورد ذكثرهم فثي المعجثم ،ولثم تثذكر دواويثنهم أو مجثاميعهم
الشعرية :
ص :02م ث ثثن معج ث ثثم الش ث ثثعراء العباس ث ثثيين :أحم ث ثثد ب ث ثثن محم ث ثثد ب ث ثثن وه ث ثثب
(ت999ه ثث)،لم يثثذكر شثثعره وهثثو يثثدخل ضثثمن( :آل وهثثب مثثن األسثثر األدبيثثة)
للدكتور يون السامرائي ط المعارف بغداد 1111م.
ص :22تثثاج الملثثوك ب ثوري بثثن أيثثوب (ت911ه ثث)لم يثثذكر ديوانثثه ود ارسثثة
شثثعره مثثز تحقيثثق ديوانثثه ،د .حسثثن محمثثد عبثثد الهثثادي ،ط دار الينثثابيز عمثثان
 1111في 291ص.
ص :227أب ثثو ه ثثالل العس ثثكري (ت044هث ثث) وش ثثعره جم ثثز وتحقي ثثق ود ارس ثثة
د.محسثثن غيثثاض ،ط الثثوطن ،بيثثروت 1119فثثي 223ص ،ونشثرة أخثثرى بتحقيثثق
جورج قناز ط مجمز اللغة العربية ،دمشق 1111في 299ص.

ص :201ابن ح ّكينا البرغوث (ت923هث)حياته وشعره ،د.حلمثي إبثراهيم،
مجلة مؤتة ،مجلد  12عدد 1111 ،2ص.903
ص  : 112ابثثن الش ثثبل البغ ثثدادي (ت 013هث ثث) ،جمثثز وتحقي ثثق د.حلم ثثي عبثثد

الفتاؤ الكيالني ،مجلة مجمز اللغة العربية ،العدد، 1113، 90ص.193-91
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ص :172عبد اللثه بثن أيثوب التيمثي (ت241هثث)وديوانه ،جمثز :د.رشثدي
علي حسن ،مجلة مجمز اللغة العربية ،عمان العدد.1113 ، 99
ص: 121عبيثثد اللثثه بثثن سثثليمان(ت233ه ثث) وشثثعره ضثثمن آل وهثثب مثثن
األسر األدبية ،د.يون السامرائي ط ،المعارف بغداد 1111م.
ص :022عوف بن محلم (ت224هث) جمز :د.رشدي علثي حسثن ،مجلثة
مؤتة مجلد 3عدد 1111 ،2ص.11
ص: 022أحمثثد بثثن فثثار (ت319هثث) حياتثثه وشثثعره ،هثثالل نثثاجي
المعارف بغداد ،1114 ،في 91ص.

ط

ص :201ملث ث ثثك النحث ث ثثاة (ت993ه ث ث ثث)حياته وشث ث ثثعره،تحقيق:د.حنا جميث ث ثثل
حداد،ط جامعة اليرموك 1132في 194ص.
ص :221النثثامي(ت311هثث) شثثعره جمثثز وتحقيثثق :صثثبي رديثثف ط ،دار
البصري ،بغداد  1114في 194ص.
ي لي ا ً :التك ثرار واألوهثثام فثثي أسثثماء الشثثعراء العباسثثيين ،وقثثد اتبثثز المؤلثثف طريقثثة
اإلحالثة ،لكنثثه يثثذكر بعثثض الشثثعراء مثرتين دون أن يجمثثز بينهمثثا أو يحيثثل
فثثي الموضثثز اآلخثثر إلثثى الموضثثز األول ،فتثثرد الترجمتثثان فثثي موضثثعين
مختلفين وكأنهما لعلمين مختلفين ،فمن ذلك :
ص :22إبراهيم بن قي الهمذاني (ت019هث) ذكر ديوانثه بتحقيثق الشثي
سليمان الباروني ،مم تكرر ذكره في ص 910وذكر ديوانه السثيف النقثاد ،وهمثا
شاعر واحد والديوان كذلك واحد.
ص :27أب ثثزون العم ثثاني (ت034هث ثث) تك ثثرر بلقب ثثه الك ثثافي ص ،339ول ثثم
يذكر سنة وفاته في الترجمة األخيرة ،وهما شاعر واحد.
ص : 27األبله البغدادي (ت911هث) تكررت ترجمته في ص .033
ص :12آيثثدمر المحيثثوي (تبعثثد149هثث) أحثثال فثثي هثثذا الموضثثز إلثثى فخثثر
التثثرك ،وال نجثثده فثثي الموضثثز المشثثار إليثثه ،ولكنثثه ورد وكأنثثه علثثم آخثثر فثثي
240

ص 032باسثثم محمثثد بثثن آيثثدمر العالئ ثي مشثثي اًر إلثثى كتابثثه :الثثدر الفريثثد وبيثثت
القصيد،ولم يذكر ديوانه وهو مطبو باسم :مختار ديوان علثم الثدين ..ط .دار
الكتب المصرية سنة 1131في  91ص ،والصواب إسقاط الشاعر من المعجثم
ألنه يخرج عن حدود الكتاب(العباسيين).
ص :232جمثثال الثثدين الوصثثابي (ت991ه ثث) تكثثررت ترجمتثثه فثثي محمثثد
بن حمير ص.091
ص :210الحسثثن بثثن يوسثثف بثثن مكثثزون (933ه ثث)تكررت ترجمتثثه باسثثم
المكزون السنجاري ص.934
ص :222الرسث ث ثثتمي (ت343ه ث ث ثث) تكث ث ثثررت ترجمتث ث ثثه باسث ث ثثم محمث ث ثثد الرسث ث ثثتمي
ص 093ولم تذكر سنة وفاته في الترجمة األولى .
ص :223محمد بن يسير الرياشي (213هثث) تكثررت ترجمتثه باسثم محمثد
بث ثن بش ثثير الحمي ثثري ص 030وآخ ثثر الترجم ثثة ي ثثدل عل ثثى أنهم ثثا لش ثثاعر واح ثثد،
وهناك آخر باسم العدواني ذكرت ترجمته بعد الرياشي البصري.
ص 107:ابثن الصثائا الجثزري (ت914هثث)تكررت ترجمتثه فثي محمثد بثن
المجلي ص،011وجعل وفاته سنة  149والصواب ما ذكر سابقاً.
ص :122الصث ث ث ث ث ثثوري أبث ث ث ث ث ثثو غلب ث ث ث ث ث ثثون عبث ث ث ث ث ثثد المحس ث ث ث ث ث ثثن بث ث ث ث ث ثثن محم ث ث ث ث ث ثثد
(ت011ه ثث)،تكررت ترجمتثثه ص ،399وذكثثر فثثي مصثثادره :القصثثيدة الصثثورية
تحقيق عارف تامر،والصواب انها لصوري آخر هثو محمثد بثن علثي بثن حسثين
(ت014هث)وتتضمن رسالة اسم أعيليه واحدة.
ص :122عبداللثه المثأمون الخليفثة (ت213هثث) تكثررت ترجمتثه ص313
بمصادر مختلفة.
ص :121عبدالله بن أحمد الميكالي (ت034هث)تكررت ترجمته ومصادره
مز اختالف يسير في ص 901وذكر ديوانه في الترجمة األخرى.
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ص :023عيسثثى بثثن خالثثد المخزومثثي (ت234ه ثث) تكثثررت ترجمتثثه باسثثم
المخزومث ث ثثي ص ،911مث ث ثثز اخث ث ثثتالف المصث ث ثثادر ،وورد ديوانث ث ثثه سث ث ثثهواً ضث ث ثثمن
المصادر والمراجز ،والصواب إفراده.
ص : 212محمثثد بثثن داود األصثثبهاني (ت 211ه ثث) تكثثررت ترجمتثثه فثثي
الصثثفحة نفسثثها باسثثم محمثثد بثثن داود بثثن علثثي الظثثاهري ،وهثثو صثثاحب كتثثاب
الزهرة وديوانه بتحقيق د .نوري حمودي القيسي سنة 1112م.
ص :272ابثثن الهباريثثة محمثثد بثثن محمثثد (ت941هثث) تكثثررت ترجمتثثه فثثي
ص ،914وذكثثر ديوانثثه الصثثادؤ والبثثاغم بثثأربز طبعثثات مختلفثثة وتكثثررت سثثبعة
مثثن مصثثادره فثثي الموضثثعين ،وزاد فثثي األول الخريثثدة واللبثثاب ويسثثتدرك عليثثه
شثثعره :جمثثز وتحقيثثق محمثثد فثثائز سثثنكري ط و ازرة المقافثثة  /دمشثثق  1111فثثي
222ص ،ونتائج الفطنة نظم كليلة ودمنة ،طبز في الهنثد مثرتين ،وفثي بيثروت
سنة 1144نشرة نعمة الله األسمر.
ص :222ابن المولى (ت114هث) تكررت ترجمته ص.909
ص :222ابثثن المعلثثم (ت912ه ثث) تكثثررت ترجمتثثه ص،921وذكثثر فيهثثا
سبعة من مصادره السابقة ،وأمبت الديوان.
ص 227: – 221نشث ثوان الحمي ثثري (ت913هث ثث) ذك ثثر ديوان ثثه ،م ثثم ذك ثثر
قصيدته باسم ملوك حمير وأقيال اليمن ،وهما كتاب واحد.
م حظ ل ع م :
ص : 22ذكثثر ديثوان األخيطثثل (ت بحثثدود294هثث) مثثز المصثثادر،واألولى
ذكره مستقالً ،وممل ذلك ص 192ديوان الخوارزمي (ت 332هث) .
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ص  :12ذكر الطبعثة القديمثة سثنة 1143لثديوان باد ال ما ن الدمادا ي
ط
(ت313هث) ،وهناك نشرتان حديمتان :ديوانه بتحقيثق يسثري عبثد الغنثي
،دار الكتب العلمية ،بيروت  1131في 199ص ،وشعر الهمذاني في مقاماته
،تحليل ونقد ،د.عبثد الهثادي عبثد اللثه عطيثة،ط ،دار المعرفثة الجامعيثة 1119
في 212ص.
ص :71ذكثثر دي ثوان البسثثتي ومسثثتدركين عليثثه ،وهنثثاك مالمثثة مسثثتدركات
أخرى عليه لشاكر الفحام ،ومصطفى الحدري وحاتم الضامن(.)20
ص :72ذكر الطبعة القديمة لثديوان بكار بان عباد الع ا (ت239هثث) فثي
الهن ث ثثد س ث ثثنة 1332هث ث ثث،ولم ي ث ثثذكر الطبع ث ثثة الحديم ث ثثة بتحقي ث ثثق د.محم ث ثثد حس ث ثثين
األعرجي ،ط دار صادر ،بيروت  1113في 19ص.
ص :22ذكثثر محمثثد سثثيد الكيالنثثي ناش ث اًر لثثديوان البوصثثيري هبثثة اللثثه بثثن
علثثي بثثن مابثثت (ت913ه ثث) ،والص ثواب أنثثه ناشثثر دي ثوان البوصثثيري محمثثد بثثن
سعد (ت919هث) ط ،الحلبي القاهرة 1199م.
ص :233ذكثثر شثثعر الجمثثاز (ت بحثثدود294هثث) بتحقيثثق الثثدكتور يثثون
السامرائي ،ولم يذكر مكان طبعه وتاريخه؟
ص  :202ذكثثر دي ثوان ابثثن ابثثي حفصثثة بتحقيثثق د.حسثثين عط ثوان ،ولثثم
يذكر مستدركين علثى شثعر مثروان بثن أبثي حفصثة لهثالل نثاجي وهمثا بعنثوان:
قحطثثان ودي ثوان مثثروان ،وحسثثين عط ثوان ودي ثوان مثثروان ،مجلثثة الكتثثاب ،سثثنة
.)29( 1110
ص :222ذك ثثر ديث ثوان الخب ثثز أرزي (ت334هث ثث) نص ثثر ب ثثن أحم ثثد جم ثثز
وتحقيث ثثق محمث ثثد حسث ثثن آل ياسث ثثين ،ولث ثثم يثثثذكر المسث ثثتدرك عليث ثثه للجث ثثامز نفسث ثثه
المنشور في مجلة المجمز العلمي العراقي ،مجلد  01ج 3سنة .112

.20راجز المكتبة الشعرية ص .213
 .29راجز المكتبة الشعرية ص .01
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ص :222-222وللدكتور محمثد قاسثم مصطفى:شثعر الخبثزأرزي فثي
المظ ث ث ث ث ثثان مجل ث ث ث ث ثثة معه ث ث ث ث ثثد المخطوط ث ث ث ث ثثات العربي ث ث ث ث ثثة مجل ث ث ث ث ثثد 131ج 2س ث ث ث ث ثثنة
1119ص.191-91
ص :222-220ذكثثر ديثوان عبيثثد اللثثه بثثن عبثثد اللثثه بثثن طثثاهر الخ ازعثثي
(ت344هث) لقحطان الحديمي ،ولم يذكر المستدرك عليه :لنثوري القيسثي بمجلثة
المجمثثز العلم ثثي الع ارق ثثي  1/01س ثثنة 1114ص ،33والمس ثثتدرك عل ثثى ص ثثنا
ال ث ث ثثدواوين له ث ث ثثالل ن ث ث ثثاجي ون ث ث ثثوري القيس ث ث ثثي ،ط ع ث ث ثثالم الكت ث ث ثثب ،بي ث ث ثثروت س ث ث ثثنة
1113ص.)29(202-224
ص :132ذكر ديوان سعد الثدين بثن العربثي (ت999هثث) للثدكتور محسثن
ثث يتضثثمن :تعريف ثاً بالشثثاعر مثثم
جمثثال الثثدين ،والحقيقثثة أنثثه لثثي ديوان ثاً بثثل بحث ن
وص ث ث ثثفاً لنسث ث ث ث ال ث ث ثثديوان المخطوط ث ث ثثة ،ومخت ث ث ثثارات مم ث ث ثثا قال ث ث ثثه ف ث ث ثثي أص ث ث ثثحاب
المهن(الخياط،و ،)..والغزل(.)21
ص :102ذكر ديوان أبي الشيص الخزاعي (ت111هث) ومسثتدركاً عليثه،
ويمك ث ث ثثن أضثث ث ثثافه مس ث ث ثثتدركات أخث ث ث ثثرى :له ث ث ثثالل نث ث ث ثثاجي ف ث ث ثثي ه ث ث ث ثوامش ترامي ث ث ثثة
ص،124ولخليل العطية ،مجلثة عثالم الكتثب1/9سثنة 1132ص ،149ولنثوري
القيس ثثي بمجل ثثة المجم ثثز العلم ثثي الع ارق ثثي مجل ثثد 01الج ثثزء األول ،س ثثنة 1114
ص.)23( 123
ص :021ذك ث ثثر نشث ث ثرة ديث ث ثوان اب ث ثثن المب ث ثثارك (ت131هث ث ثث) بمجل ث ثثة معه ث ثثد
المخطوطثثات ،سثثنة 1133م ولثثم يثثذكر طبعتثثه المسثثتقلة ،وقثثد طبثثز للمثرة المالمثثة
بدار الوفاء بالمنصورة سنة 1119م.

 .29راجز المكتبة الشعرية ص .199
 .21راجز المكتبة الشعرية ص.323
 .23راجز المكتبة الشعرية ص.91
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ص :212ذكث ثثر نش ث ثرة سث ثثعدي ضثثثناوي لثثثديوان هاااا ر ن الرداااا د ،ط دار
صادر 1113ولم يثذكر نشثرة حسثين عبثدالعال اللهيبثي بمجلثة الثذخائر ،بيثروت
العدد الخام  2441في  31ص.
وأخي اًر فهذه بعض التصويبات الطباعية العارضة:
ص :22ورد اسم محقق ديثوان اسثحق الموصثلي :ماجثد أحمثد السثامرائي،
العزي بدالً من السامرائي.
والصواب ّ
ص :223تكثثررت كلمثثة المصثثادر والم ارجثثز م ثرتين فثثي ترجمثثة ابثثن أبثثي
الحديد ،والصواب أن تكون األولى ديوانه .
ص :222ذكثثر فثثي ترجمثثة الحسثثن ب ثثن سثثهل (239ه ثث) أنثثه ولثثد ب ثثوران،
والصواب أنه والد بوران زوج المأمون.
ص :201سقطت سنة وفاة الحالج(الحسين بن منصور)،وهي (341هث)

ص :121ورد عنوان بحث عن الشاعر صردر (ت099هث) لهثالل نثاجي
نشر بمجلة األستاذ سنة ،1113والصواب أنه ألمل ناجي.
093
ص :120أمبت مز اسم الطغرائي سنة وفاته وهثي:
أو 099هث،والصواب أن وفاته كانت سنة 919هث،وما أمبته هو سنة ميالده.
ص :032ورد اسم الشاعر العلوي (ت294هث) ،والصواب العطوي.
ص :027ورد اسثثم الشثثاعر ابثثن كفناسثثة محرف ثاً ،والص ثواب :ابثثن كناسثثة
(ت241هث) ،وهو تحريف طباعي.
وبعد :فهذه استدراكات على مكتبتي الشعرية أوالً،وعلى معجم الشثعراء
العباسيين ،أردت بها مقاربة الصثواب ،وافثادة المتخصصثين فثي حقثل الد ارسثات
األدبي ثثة العباس ثثية ،وال تث ثزال أعمالن ثثا قاصث ثرة ،يؤخ ثثذ منه ثثا وي ثثرد ،وال عص ثثمة إال
لنبي،والحمد لله رب العالمين.
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