




شهر رمضان 1433# / شهر آب 2012م



سورُة املَجادلة )اآلية 11(







رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق العراقية 1673 لسنة 2012م

ISSN: 2227 - 0345 الرتقيم الدويل:

األمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة
كربالء املقدسة - مجهورية العراق

Mobi le:  +964 780 186 3654 /  770 047 9141
http: / /a lameed.alkafeel .net

Emai l  :  a lameed@alkafeel .net

رئيس التحرير
السيد ليث املوسوي

رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية

مدير التحرير
د. رسحان جّفات )جامعة القادسية(

سكرتري التحرير
رضوان عبد اهلادي السالمي

هيئة التحرير
أ.م.د. عيل كاظم املصالوي )جامعة كربالء(

أ.م.د. عادل نذير )جامعة كربالء(
أ.م.د. شوقي مصطفى املوسوي )جامعة بابل(

د. حيدر غازي املوسوي )جامعة بابل(

التدقيق اللغوي
د. عيل كاظم عيل املدين            د. شعالن عبد عيل سلطان

التصميم واإلخراج
رائد عبد األمري رضا األسدي





قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 



هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 



ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ





ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ
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...ملخص البحث...

ذلك  احلميص،  البطني  شعر  من  إلينا  وصل  ما  استقصاء  البحث  هذا  حاول 
الشاعر املقل الذي كان معارصًا أليب نواس، وتويف يف أوائل القرن الثالث اهلجري. 
ف البحث بالشاعر، ثم بني أهم ما يمتاز به ما وصلنا من شعره. ثم تضمن ما  فعرَّ
مجعناه من شعره معززًا بتخرجيه من املصادر، مبينًا اختالف الرواية من مصدر إىل 

آخر. 
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أواًل: الشاعر

إن املتأمل يف املصادر القديمة التي ذكرت الشاعَر جيد أهنا ال تكاد تنبؤنا بيشٍء 
َنَسَب وال سنَة وفاة وال ترمجَة، بمعنى الرتمجة احلقيقي. ولعل  ذي بال حوله؛ فال 
أوىف ما جاءنا عنه نجده يف مصدرين مها: طبقات الشعراء البن املعتز والورقة البن 
اجلراح. وأوىف الرتمجتني ما جاء عند ابن املعتز؛ إذ ذكر شيئًا من عالقاته، ومن صفاته 
اجلسدية واخللقية. ولكن مل يورد هذان املصدران إال بعض األخبار املتباعدة التي 
حتتاج إىل من يعيد ترتيبها، ويزيل اللبس الذي قد يعلق هبا، من خالل االستناد إىل 

األحداث التي ارتبطت هبا، والشخصيات التي كانت طرفًا يف تلك األحداث. 

الَبَجيّل)4(   )3( احِلْميِصّ أمية)2(،  ابن  وقيل:  الوليد)1(  بن  سعيد  اسمه  والَبِطنُي 
املصادر شيئًا  تذكر  مل  الُبَطني)6( لقب غلب عليه،  أو  والَبطني  الوليد)5(.  أبو  وكنيته 
املتأمل فيها جيد أن السبب يف ذلك يعود لعظم بطنه وضخامة  حول سببه. ولكن 
جثته؛ قال ابن املعتز) :)7كان طول الَبطني اثني عرش شربًا بأتّم ما يكون من أشبار 
الناس، ومل ُيَر يف زمانه أحٌد أطوَل منه، وكان ُيرعب َمْن رآه. وكان مع ذلك قبيَح 
الوجه، فكان إذا أقبل ال يشكُّ َمْن يراه أّنه شيطان.... وقال ابن اجلراح) :)8قال أبو 
هّفان: وكان الفيُل دوَن الَبطني يف الِعَظم. ولضخامته هذه هجاه أبو خالد الغنوي 

بقوله)9(:

ــَرٍة ــَزْح ب الــَبــطــنَي  ى  أدَّ ِحـــَرًا  وإنَّ 
مثَلُه الــشــعــَر  ــَق  ــط أن ــًا  ــان زم وإنَّ 
لساُنُه أّمـــا  البعث،  يـــوَم  ـــرَش  وحُي

ــُب ــي ــرح َل أقــــطــــاُرُه  تــنــفــتــْق  ومل 
ــعــجــيــُب َل نــــا  َعــــدِّ يف  وأدخــــلــــه 
ـــــا ُدْبـــــــُرُه فــَخــطــيــُب فـــَعـــيٌّ وأّم
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ِـَّب بالَبِطني. والَبطنُي  وربام تكون ضخامة اجلثة مالئمًة لضخامة بطنه، ولذا ُلق
يف اللغة هو عظيم البطن. وكيٌس َبطنٌي: مآلُن، عىل املثل، وشأٌو َبطنٌي: بعيد)10(. وما 
د أمرًا آخَر – أيضًا - وهو إّن لقبه هو )الَبِطني( وليس )الُبَطنْي(؛  نقلناه قبل قليل يؤكِّ
ألنَّ هذه الصيغة ال تالئم صفات الشاعر؛ فهي صيغة تصغري؛ قال ابن منظور)11(: 
رًا وهو ثالثة كواكب  وتصغرُي البطن ُبَطني. كام إنَّ الُبَطنْي جاء عن العرب مَصغَّ
َر ألنَّ احلمل نجوٌم كثريٌة  صغار مستوية التثليث كأهنا أثايف، وهو بطن احلمل، وُصغِّ
عىل صورة احلمل، والرسطان قرناه والُبطنُي بطنه، والثريا أليته...)12(. والُبَطنْيُ - 
َي بذلك لضمـور بطنه)13(. ولذا  أيضًا - اسُم فرٍس معروف من خيل العرب، سمِّ
فـمن املالئـم أن يكون )الَبطني( لقبًا لشاعرنا كام َنصَّ عىل ذلك بعض َمْن متثَّل بيشء 
من شعره. وشاعرنا ليس الَبطنَي اخلارجي الذي ذكره عتبان بن أصيلة الشيباين يف 

قوله)14(: 

فمنا ُسَويٌد والَبطنُي وَقْعَنٌب      ومنا أمرُي املؤمنني شبيُب

فصاحبنا ليس أمويًا بل هو شاعر عبايس، عارص أبا نواس والتقى به يف محص 
ملا أراد أبو نواس اخلروج إىل مرص ملدح اخلصيب)15(. 

د  مل تذكر لنا املصادر شيئًا عن والدته أو وفاته بالتحديد. وما نجده فيها قد حيدِّ
لنا سنَة وفاته فقط. وهو من معارصي أيب نواس، والتقى به كام ذكرنا. وإذا علمنا 
أن أبا نواس قد قصد مرص بعد نكبة الربامكة)16( سنة )187#( تبنّي لنا أنه التقى به 
بعد هذا التاريخ. ويتضح من خرب لقائه به أنه كان معروفًا عند أيب نواس، وإن كانا 
ملّا خرج أبو نواس إىل مرص  مل يلتقيا؛ ذكر ابن داود روايًة عن الَبطني أنه قال)17(: 
يريد اخلصيب كتب إلينا بخربه فلم نزل نتوقعه حتى قيل: قد وصل محص، فأتيُت 
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اخلاَن أسأل عنه، ومعي ابٌن يل حسُن الوجه، إذا أنا يف اخلان بإنساٍن قاعٍد عىل َدْرَجة 
أبا نواس؟ قال: ما جتعل ملن دلَّك  يا فتى، تعرف  َيْسـَتاُك، فقلُت:  متَّشح بخلوقيٍة 
أبو نواس. قال:  الغزال. قلُت: أنت واهلل  عليه؟ قلُت: حكُمُه. قال: قبلة من هذا 
ارحتل وشّيعُته  مقاَمُه حتى  أفارْقه  فلم  قال:  الكفر؟.  بظلمة  إيّل  نظرَت  أال  أنا هو. 
أميااًل. وقال ابن املعتز بعد أن ذكر اخلرب) :)18فمضيُت به إىل منزيل، فأقام عندي 

 .أيامًا ثم شّيعته أميااًل

وفيام ُذِكر عنه من أخبار ارتبطت بأحداث معينة خربان فقط: األول خربه مع 
أيب نواس. والثاين خربه مع عبد اهلل بن طاهر)19(؛ إذ استقبله بني سَلْمـَية ومحص يف 
طريقه إىل مرص ومدحه بقصيدته النونية، ورافقه إىل مرص واإلسكندرية وتويف فيها؛ 
قال ابن طيفور) :)20ثم مل يزل معه حتى دخلوا مرص واإلسكندرية، حتى انخسف 
َرٌج، فامت فيه باإلسكندرية. وعبد اهلل بن طاهر أصبح واليًا عىل مرص  به وبدابته خَمْ
اليعقويب)21(  ينقل  ما  بحسب  اإلسكندرية  ودخل  الرسي،  بن  اهلل  عبد  عزل  بعد 
لدخول  تارخيًا  211هـ  أو   210 سنة  حيدد  الطربي  نجد  حني  يف  212هـ  سنة 
لذلك)23(. يف حني  تارخيًا  أواخر سنة 211هـ  ابن خلكان  اإلسكندرية)22(. وحيدد 
لليلتني خلتا من  الثالثاء  يوم  ودخل مرص يف  الزاهرة)24(:  النجوم  يقول صاحب 
شهر ربيع األول سنة إحدى عرشة ومائتني... ثم تّيأ للخروج منها إىل اإلسكندرية 
اثنتي عرشة ومائتني.... ومن خالل  إليها عن مرص يف مستهل صفر سنة  فخرج 
اجلمع بني هذه الروايات يمكن لنا أن نرّجح أنَّ وفاة البطني كانت يف أواخر سنة 
)211#( أو أوائل سنة )212#(؛ ألن أغلب املصادر التي ذكرت لقاءه بعبد اهلل بن 

طاهر، ذكرت أنه سار معه إىل مرص واإلسكندرية وأنه مات فيها كام نقلنا. 
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ولكّن ثمة روايًة قد تقف حائاًل أمام هذا الرتجيح؛ إذ قال ابن داود) :)25قال 
قال:  احلميص  أمية  بن  البطني  حّدثني  قال:  الداية  بن  يوسف  حّدثني  هّفان:  أبو 
قد  البطني  أن  يؤكد  مما   ....إلينا يريد اخلصيب كتب  إىل مرص  نواس  أبو  ملا خرج 
التقى بيوسف بن الداية. ويوسف هذا هو يوسف بن إبراهيم، وَلُد داية إبراهيم بن 
املهدي؛ قال ياقوت احلموي) :)26ويكنى أبا احلسن، وكان من جلة الكتاب بمرص، 
وعرشين  مخس  سنة  دمشق  قدم  بغداد...  عن  إليها  انتقاله  كان  كيف  أدري  وال 

....ومائتني

وإذا كان البطني قد تويف سنة )211 #( أو )212#(، فكيف يكون قد التقى 
بابن الداية؟ هل التقى به يف العراق بعد لقائه بأيب نواس؟ أو التقى به يف دمشق أو 
محص بعد ذلك ؟ أو أن حتديد وفاته غري صحيح ؟. وأظّن أن لقاءه به يف العراق أمر 
مستبعد؛ ألن املصادر التي ذكرت أخباره مل ترش إىل جميئه إىل العراق. أما لقاؤه به يف 
الشام فهو األقرب إىل الرتجيح؛ ألن ابن الداية كان مرتبطًا بإبراهيم بن املهدي، وهو 
الذي أثار العباسيني عىل املأمون سنة )202 #( وحاول أن يغتصب اخلالفة. وختربنا 
املصادر أنه اختفى ومل يظهر إال سنة )210 #( إذ ُقبَِض عليه، فعفا عنه املأموُن بعد 
ه إىل بالد الشام يف  ذلك)27(. ومن ثم فإنَّ من املحتمل أن يكون ابن الداية قد توجَّ

أثناء اختفاء مواله، ومن ثم يكون لقاؤه بالبطني أمرًا مرّجحًا وقريبًا من القبول. 

وثمة رواية أخرى حتتاج منا أن نقف عندها ونزيل اللبس الذي قد يعلق هبا؛ 
قال ياقوت احلموي يف معجم البلدان)28(: »َديُر ِمياَمَس: بني دمشق ومحص عىل هنر 
يقال له ميامس، وإليه نسب، وهو يف موضع نزه، وبه شاهٌد عىل زعمهم من حواريِّي 
عيسى ، زعم رهبانه أنه يشفي املْرَض، وكان البطني الشاعر قد مرض فجاؤوا 
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ام قرب الشاهد، واتفق أن مات  به إليه يستشفي فيه فقيل: إنَّ أهله غفلوا عنه فبال قدَّ
عقيَب ذلك، فشاع بني أهل محص أنَّ الشاهد قتله وقصدوا الدير ليهدموه وقالوا: 
فرشا  نحرقها،  الشاهد حتى  إلينا عظاَم  موا  تسلِّ أو  نرض!  مسلاًم ال  يقتل  نرصاينٌّ 

النصارى أمرَي محص حتى رفع عنهم العامة؛ فقال شاعر يذكر ذلك:

 

وياقوت هنا ينفرد هبذه الرواية، بام خيالف رواية املصادر األخرى. وأظّن أنه 
التي ذكرها )أعني حادثة مرض  الرواية إما كان وامهًا. أو أن هذه احلادثة  يف هذه 
الذي يوحي  البطني( كانت قبل ذهابه إىل مرص. ويؤكد ذلك قوله )عقيب ذلك( 
بأن ثمة فاصاًل زمنيًا بني احلادثتني، ومن ثم يكون موته يف اإلسكندرية قد حصل 
بعد ذلك ال يف أثنائه. وربام يكون خرب موته املفاجئ - عىل أثر اخلسف الذي حصل 
به - دافعًا قويًا هلذا الفعل الذي أثار أهل محص فأرادوا إحراق عظام الشاهد من 
من  اإلشاعة  هذه  بمثل  تؤمن  التي  عقوهَلم  َه  فسفَّ الشاعر  هذا  حفيظة  وأثار  جهة. 
جهة أخرى. ومن ثم يمكن تسويغ هذه الرواية ووضعها يف سياق واحد مع رواية 

املصادر األخرى. واهلل أعلم!. 

لِعَبْت إذ  الشعر  لُِبطني  رمحتا  يــا 
ــَرجــًا، َف يرجتي  عليل  ــو  وه ـــاُه  واف
َأتلفه ــر  ــدي ال هــذا  شــاهــُد  وقــيــل: 
َمــْقــدرٍة ذاُت  ــاٌت  ــي ــال ب ـــٌم  ـــُظ َأَأع
هلم، عقول  ال  محص  أهــل  لكنهم 

ـــاَمِس ـــْي ِم ــه يف ديــــر  ــُن بـــه شــيــاطــي
ــــاِس َأرم ــامت  ــل ظ يف  ذاك  ه  ــــردَّ ف
ــاِس ــنَّ وَخ َوْســـــواٍس  مقالة  حــقــًا 
باِس! وذي  بطش  ذي  ِة  مضـرَّ عىل 
ــٌم غــري مــعــدوديــن يف الــنــاِس هبــائ
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ذكر ابن املعتز أنه كان طوياًل قبيَح الوجه، ال يشك من يراه أنه شيطان حتى 
بفسقه،  معلنًا  فاسقًا  ذلك  مع  وكان  وأفصَحهم،  الناس  آدَب  منه  فيصيب  حياوره 

 .)29(وكان أمحَق خلق اهلل مع ذلك األدب والفصاحة

ْمَلة  وكان ضعيَف الدين؛ قال ابن املعتز) :)30عشق الَبطنُي جاريًة من أهل الرَّ
َجها، فأبى قوُمها أن يزّوجوه إلسالمه، فلام رأى امتناَعهم بذلك  هيوديًة، فراَم تزوُّ

.َد، ومكث عىل اليهودية سننَي حتى تزوجها، ثم عاد إىل اإلسالم السبب توَّ

أما عالقاته األرسية فال نكاد نجد شيئًا غري ما ذكرناه قبل قليل من أمر زواجه. 
وما ذكرناه أنه اصطحب ابنًا له للقاء أيب نواس.

أما عالقاته بالشعراء املعارصين له فهي مشوبة بالسوء - باستثناء عالقته بأيب 
نواس - فقد هجاه أكثر من شاعر)31( وال نكاد نجد له ردًا أو نقضًا لذلك اهلجاء، 
. بل أكثر من ذلك؛ إذ نجد خربًا يذكره ابن داود عقب ذكره لقاء  سواء أردَّ أم مل يردَّ
له عبد اهلل بن طاهر بعرشة  فأمر  إياه، قال)32(:  بعبد اهلل بن طاهر ومدحه  البطني 
آالف درهم، فجاء أبو عمران السلمي فقاسمه إياها، مما يؤكد أن البطني مل يكن 

قادرًا عىل مواجهة الشعراء الذين هياجونه لريدَّ عليهم. 

أما آراؤه يف الشعراء فال نكاد نجد له إال رواية واحدة تتعلق بذي الرمة. نقل 
؟  متقدمًا  شاعرًا  الرمة  ذو  أكان  للَبطني:  قيل  قال)33(:  عنه  خربًا  بسنده  املرزباين 
أو  رافع،  مدح  أركان:  أربعة  ُوِضع عىل  الشعر  أن  بالشعر عىل  العلامء  أمجع  فقال: 
هجاء واضع، أو تشبيه مصيب، أو فخر سامق؛ وهذا كله جمموع يف جرير والفرزدق 
واألخطل؛ فأما ذو الرمة فام أحسن قط أن يمدح، وال أحسن أن هيجو، وال أحسن 

.أن يفخر؛ يقع يف هذا كله دونًا؛ وإنام حيسن التشبيه، فهو ربع شاعر
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وصف ابُن داود البطنَي بأنه جّيُد الشعر)34(. وقال ابن املعتز) :)35كان جّيَد 
ـَكَمه، يشبه نمُطه نمَط األعراب. ونجد ذلك واضحًا يف لغته ويف أسلوبه  الشعر ُمْ

عىل حد سواء. من مثل قوله:

أو قوله: 

ب ابن املعتز عىل قول البطني: وعقَّ

أحببُت قلبي ملَّا أحبَّكُم        وصار أمري ألمره َتَبعا

 .وهذا معنى بديع قّلام ُيرَزق الشاعُر مثَله :)36(بقوله

. ويف  والَبطنُي من املقلِّني. قال ابن النديم) :)37البطني بن أمية احلميص، ُمِقلٌّ
كل ما وصلنا من شعره ال نجد له إال نصًا واحدًا يف أحَد عرَش بيتًا ونصني آخرين يف 
ثامنية أبيات، وآخر يف مخسة أبيات، وآخر يف أربعة، وآخر يف ثالثة، وآخر يف بيتني، 

وأربعة أبيات مفردة.

الفخر وآخرين يف  الغرض عىل نصني يف  بقي من شعره من حيث  ما  ينقسم 
املديح ونص واحد يف كل من الغزل، واحلامسة، والرثاء. واألبيات املفردة كلها يف 

الوصف، وإن كان منها بيتان ُيلَمح عليهام اهلجاء.

ــــــَدًا َص ـــطـــيـــق  ُي ال  ـــــاٍم  ـــــس وُح
ـــُه ـــُت ـــبَّ ــــوت َه ــــامل ــــــْت ب ُوِصــــــَل

ــِت ــَف ــُك ــكــوكــب ال ــاب ال ــصــب كــاْن
ـــِة ـــَم ـــاحُل ــــمِّ ب ــــّس ــــصــــاِل ال كــــاتِّ

ــُم ــالدك ـــُح مـــن ب ـــري ـــِت ال ـــبَّ مـــا َه
بلدتنا نــحــو  ــن  م ــْت  اســتــقــلَّ وال 

ــَطــعــا ِق إثــــَرُكــــم  ــْعــُت  تــقــطَّ إال 
معا نـــكـــوَن  أْن  ـــُت  ـــْي ـــنَّ مت إال 
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يغلب عىل لغته الرقة والعذوبة، وخاصة يف الغزل. مع امليل إىل اللغة البدوية.  
وال نجد يف شعره مياًل إىل الفحش أو الغزل املادي الرصيح، عىل العكس مما نقلناه 
عن ابن املعتز قبل قليل؛ إذ قال إنه كان فاسقًا معلنًا بفسقه. فال نكاد نجد له من هذا 
اإلعالن شيئًا. وربام يكون قد ضاع ومل يصل إلينا مع ما وصل من شعره عىل قلته. 

ويغلب عىل موسيقاه العذوبة واهلدوء؛ إذ نجد لديه يف أطول نصوصه )التائية، 
والعينية الغزلية، والنونية يف مدح عبد اهلل بن طاهر( مياًل إىل األوزان ذات اإليقاع 
عىل  خيفى  وال  واخلفيف(  واملنرسح  )املديد  مـن  التوايل  عىل  فهي  السلس؛  اهلادئ 
الدارس ما يف هذه األوزان من سكينة وانسيابية يف هدوء. وال نجد له إيقاعًا خيالف 
ذلك إال يف النونية احلامسية. وهي كام سنرى مشرتكة النسبة بينه وبني غريه، ومن ثم 

ال يمكن االطمئنان إىل النتيجة املرتتبة عليها. 

وأما الرائية التي يروي فيها حلاًم، فهي وإن كانت من البسيط، إال أنك حتس 
فيها بيشء من الرتابة واهلدوء، وربام يكون ملوضوعها أثر مهم يف ذلك. وأثر الصنعة 
واضح فيها بخالف ما نجده يف النصوص األخرى التي ال نكاد نجد فيها تكّلفًا. 

والرائية، مـع ذلك أيضًا، مشرتكة النسبة كام سنرى إن شاء اهلل. 

ميسُم  التشبيه. ويسم صوَره  فنُّ  البالغي  فقوامها  لديه،  الشعرية  الصورة  أما 
الغرابة واجلّدة من مثل قوله يصف السيف:

ُتُه          كاتِّصاِل الّسمِّ باحُلَمِة ُوِصَلْت باملوت َهبَّ

أو مثل قوله: 

أحببُت قلبي ملَّا أحبَّكُم          وصار أمري ألمره َتَبعا
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هذه الصورة التي وقف عندها ابن املعتز وأشار إىل جدتا وغرابتها كام ذكرنا 
املسموع  تشبيه  مثل  جنسه،  بغري  اليشء  لتشبيه  مياًل  لديه  ونجد  قليل.  قبل  ذلك 

باملرئي. مثل قوله يصف كالم رجل:

ْلِح  ْفِح          له كالٌم كعصـيِّ الطَّ ُع الوجه قليل الصَّ ُمَوقَّ

فقد صّور اعوجاَج كالمه وإخراَجه إياه عىل غري استقامة وشّبهه بعيّص الطلح. 
أو قوله:

وطوُل حديٍث كظلِّ الرشوق          َتَقّضـى الدهوُر وما ينقيض

ونجد لديه بعض الكنايات اللطيفة من مثل قوله يفتخر بشجاعته:

وما أروع هذا االستدراك منه عندما قال: )مل يمت( ! لئال يتوهم السامع أن 
قلبه قاٍس ال حيّس، فهو، مع كونه رقيقًا يف غاية الرقة، قاٍس إىل أقىص حد. وال أظنُّ 
فيه:  الذي وضعه  السلب  أكثر مجااًل من طباق  املعنى  أن ثمة وسيلًة لتوضيح هذا 

)ميت/مل يمت(. 

ظلَّ  الشغف  ذلك  لكن  البديعية.  بالفنون  الشَغف  بعَض  أيضا  لديه  ونجد   
معتداًل مل يرسْف فيه فُيَمّل. وإنام جاء َعـْفوًا؛ فأضفى مجااًل ورونقًا عىل النص. مثل 

الطباق الذي ذكرناه قبل قليل، أو مثل قوله:

َبعا بِعًا يف اهلوى وُمتَّ شيَّْعُت قلبي إىل مشيئته          ُمتَّ

يــا ـــة  ـــرهي ـــك ال ـــد  عـــن ـــــــــْل  َأُق مل 
ــُت احلـــفـــاظ عىل ــل ــرب ـــ ــس بـــل ت

َعــــِة والــــدَّ اخَلــــْفــــِض  يف  لــيــتــنــي 
ــِت ــم ي مل  الـــصـــدر  يف  ــــٍت،  ــــيِّ م
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 أو مثل قوله يف القصيدة نفسها:

في ِخَلعا ِفه          وَمْن كساه تعطُّ ْيُت من تَعطُّ يا َمْن َتَعرَّ

 أما عملنا يف مجع شعره فقد حاولنا فيه تقيّص كلِّ ما قاله أو قيل عنه من أخبار. 
فيه جهدًا عسى أن يكون ذا جدوى.  بذلنا  العمل، لكنا  الكامل يف هذا  وال ندعي 
واملصادر التي اعتمدناها تنقسم عىل أربعة أقسام: األول وهو الذي ترجم له، ونجد 
مصدرين فقط مها )الورقة، البن داود( و )طبقات الشعراء، البن املعتز(. والثاين 
وهو الذي استشهد بيشء من شعره، سواء ذكر حادثًة ترتبط به أم ال. والثالث وهو 
ينسبه  أن  استشهد بشعره دون  الذي  بالضوء عىل اسمه. والرابع وهو  يلقي  الذي 

إليه، فرتكه ُغْفاًل من العزو حينًا أو نسبه لغريه حينًا آخر. 

الرواية  واخرتنا  الرواية  يف  باالختالف  أتبعناها  النصوص  خّرجنا  أن  وبعد   
اًل، ثم رواية مصادر األدب معيارًا آخَر، ثم مناسبة الرواية لسياق  األقدم معيارًا أوَّ
النص معيارًا أخريًا قّلام جلأنا إليه. ثم ذكرنا االختالف يف نسبة النصوص إن وجد، 
وأرشنا إىل ذلك عقب ذكر مصدر التخريج مبارشة. أما املصدر الذي ال ُيذَكر بعده 
يشء فهذا يعني أنه نسبه للبطني. ونسبنا كل نص إىل بحره، ثم أتبعنا ذلك بتوضيح 

بعض األلفاظ. وذكر املناسبة التي قيل فيها النص.
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ثانيًا: شعره

أ( ما صحت نسبته له.

1. قال: ]من الطويل[

التخريج: طبقات الشعراء: 249. والورقة: 9.

2. وقال مادحًا لعبد اهلل بن طاهر، ومفتخرًا بشجاعته: ]من املديد[

إْلُبها ــيــوَم  ال ــنــي  إنَّ ــبــًا  ــْل َوَك ذروين 
عاتبًا كــان  ــْن  َم َعــْتــَب  ُأبــايل  ال  أال 

إلـــُب)38( نائبٍة  ــلِّ  ُك يف  يْل  ــَي  ِه كام 
َيُمرُّ برأيس دون ما رضَيْت َكْلُب)39(

يــا ـــة  ـــرهي ـــك ال ـــد  عـــن ـــــــــْل  َأُق مل 
ــُت احلــــفــــاَظ عىل ــل ــرب ـــ ــس ـــل ت ب
ــــــَدًا َص ـــطـــيـــق  ُي ال  ـــــاٍم  ـــــس وُح
ـــُه ـــُت ـــبَّ ــــوت َه ــــامل ــــــْت ب ُوِصــــــَل
َوَزٍر ـــن  م ـــَت  ـــْب ـــب أح ـــا  م فــهــو 
ـــيـــس عــىل ـــاس ل ـــب ـــع ـــــا ال ــــا أب ي
ــــدٍة ــــواح ــي ب ـــ ــس ــف ــــْت ن ــــَي ــــنِّ ُم
ــي ُوِصـــلـــْت ــت ــعــهــد ال ــــُة ال ِرْعــــَي
ـــــن إضـــاعـــتـــهـــا فـــــــأِعـــــــْذين م
ـــِصـــاًل ُمـــتَّ ُشـــْكـــريـــَك  ـــــزْل  ي مل 
ـــًة ـــل ـــِض ـــْع ــــلــــُت ُم فــــــــإذا قــــاب

َعــــِة والــــدَّ اخَلــــْفــــِض  يف  لــيــتــنــي 
ـــُمـــِت َي مل  ـــدر  ـــص ال يف  ــــٍت،  مــــيِّ
الــُكــَفــِت)40( الكوكب  كاْنصباب 
ـــِة)41( ـــَم ـــاحُل ـــمِّ ب ـــسُّ ـــصـــاِل ال كـــاتِّ
ــِت)42( ــِف َح ـ  ـــْج  هُيَ مل  مــا  ـ  ــِرٍق  ــْط ُم
ــنْي مــن َصـــِلـــِت)43( ــَب ــَجــامت ال مَجْ
ـــِت ـــُف َت ومل  ُتــــــــــْدَرْك  مل  مـــنـــك 
ُة املـِـــــَقــــــِة بــــقــــواهــــا ُقــــــــــــوَّ
ـــَعـــِة الـــضَّ ــــن  م َهـــــــــَذاك  إّن 
ـــــِة ـــــَف ـــــشَّ ــــلــــســــاين لــــــك وال ب
ــتــي)44( ــَف ــَت ــْل ــايت وُم ــَغ ــْص ــَت َم ــْن  ك
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التخريج:طبقات الشعراء: 248-249. واألشباه والنظائر: 295/2 األبيات 
.)11 ،4 ،3(

رَجه عىل غري االستقامة:  ْ مخُ الكالم،  ْعَوجَّ  مخُ تغلب كان  بني  قال لرجل من   .3
]من الرجز[ 

ْلِح)45(  ْفِح          له كالٌم كعصـيِّ الطَّ ُع الوجه قليل الصَّ ُمَوقَّ

بدون   470/1 األدباء:  ومارضات   .368 والعرجان:  الربصان  التخريج: 
عزو.

4. وقال: ]من الطويل[

أناٌس ترى األفخاَذ منهم بُسوقها          َمراِدي سفنٍي يف البطائح مَتَْهُر)46(

التخريج: الربصان والعرجان: 371.

5. وقال: ]من املتقارب[

وطوُل حديٍث كظلِّ الرشوق          َتَقّض الدهوُر وما ينقيض)47(

التخريج:الربصان والعرجان: 135.

6. وقال متغزاًل: ]من املنرسح[

ـــكـــُم ـــحـــبِّ ب ـــــام  س قـــــلـــــٌب  هللِ 
ــِه ــِع ــْوِض َم ــــبَّ غـــرَي  َيـــَضـــِع احُل مل 
ــكــُم ــــا أحــبَّ ــي ملَّ ــب ــل ـــُت ق ـــْب ـــب أح

ــا)48( ــع ــَف ــْرَت ُم ــاُه  ــق ــْرَت ُم يف  يـــْأُل  مل 
سعى حــني  ُلـوِّ  السُّ يف  سعى  وال 
وصــــار أمــــري ألمــــره َتــَبــعــا)49(
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التخريج:طبقات الشعراء: 249-250، والزهرة: 69/1 البيتان )3، 5( دون 
عزو، وكتاب الصناعتني: 118 البيتان )3، 5( دون عزو. 

7. وقال: ]من الطويل[

ُبِع)51( وِن، واإلنساُن كالسَّ بُّ كالنُّ ِشِه          الضَّ وكلُّ يشٍء ُمصيٌب يف تعيُّ

التخريج: احليوان: 57/6. 

8. اعرتض البطنيخُ طريَق عبد اهلل بن طاهر بني َسَلْمَية ومحص حني كان متوجهًا 
إىل مرص، فاإلسكندرية؛ فقال يمدحه: ]من اخلفيف[

ــــاًل وســهــاًل ــًا وأه ــًا مــرحــب مــرحــب
ــــاًل وســهــاًل ــًا وأه ــًا مــرحــب مــرحــب
ــــاًل وســهــاًل ــًا وأه ــًا مــرحــب مــرحــب

ْ البحـ ــُه  ــفُّ َك بــَمــْن  مرحبًا  مرحبًا 
ــــــَدُه الــلـــ ــايل املــــأمــــوُن، أيَّ ــب مـــا ي
ُمــِقــْيــاَمْ ٌق  رَشْ وذاك  َغــــْرٌب  أنـــَت 
قــديــٍم يف  ــام  ــت ــن ك إْذ  وحـــقـــيـــٌق 

احُلَسنْيِ بن  طاهر  اجلــود  ذي  بابن 
)52( ْعَوَتنْيِ الدَّ يف  َتنْي  الُغرَّ ذي  بابن 
املِْصـَرْيِن يف  املَْحتَِدْين  ذي  بابن 
ــِن)53( َجــَوْي ــرَّ ـــُر إذا فــاَض ُمــْزبِــَد ال
ـــنْيِ ـــَي ـــاِق ب لـــه  ـــام  ـــُت كـــْن إذا  ـــــُه،  ـ

)54( اجلــانــَبــنْيِ مــن  أتــى  ــٍق  ــْت َف أيِّ 
)55( ـــنْيِ ـــَس ــٍب وُح ــَع ــْص ــٍق وُم ــُزري ل

ــِه ــتِ مــشــيــئ إىل  ــي  ــب ــل ق ـــُت  ـــْع شـــيَّ
ــُه ــُب ــاح ص يـــقـــول  قـــلـــٍب  وُربَّ 
ــِفــه ـــُت مـــن تــَعــطُّ ْي ـــرَّ ـــَع ــــْن َت يـــا َم
ــُم ــالدك ـــُح مـــن ب ـــري ـــِت ال ـــبَّ مـــا َه
بلدتنا نــحــو  ــن  م ــْت  اســتــقــلَّ وال 

ــَبــعــا وُمــتَّ ـــــوى  اهل يف  ـــعـــًا  ـــبِ ـــتَّ ُم
َصَنعا)50( ما  فبئس  لقلبي  َتْعسًا 
ــعــا ــَل ــي ِخ ــف ــطُّ ــع وَمــــــْن كـــســـاه ت
ــَطــعــا ِق إثــــَرُكــــم  ــْعــُت  تــقــطَّ إال 
معا نـــكـــوَن  أْن  ـــُت  ـــْي ـــنَّ مت إال 
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 ،12-11 والورقة:   ،88 بغداد:  كتاب  يف  الثالث  ماعدا  األبيات  التخريج: 
الزاهرة:  والنجوم   ،54/68 دمشق:  مدينة  وتاريخ   ،612/8 الطربي:  وتاريخ 
241/2. واألبيات: )1-4( يف ديوان املعاين: 1033/2. وكل املصادر أكدت أن 
البطني اعرتض طريق عبد اهلل بن طاهر ومدحه هبا. وهي سبعة أبيات أثابه عليها 
الورقة(.  صاحب  عند  كام  درهم  آالف  عرشة  )أو  دينار  بسبعامئة  أو  آالف  بسبعة 

وانفرد العسكري بذكر البيت الثالث.

ب( ما نسب له ولغيره.

]من  إليه:  فكتبتخُ  األرمني)56(  حييى  بن  عيّل  عىل  قدمتخُ  البطني:  قال   .9
البسيط[

اأَلْحالِم  بَِتْأِويِل  َنْحُن  َوما  َأْحالٍم  ﴿َأْضغاُث  كتايب:  أسفل  يف  يل  فوّقع  قال: 
بِعامِلنَِي﴾ )يوسف44(، ثم أمر يل بكل يشء ذكرته يف أبيايت ورأيته يف منامي. 

ـــ ــْج املَ مـــن  ــامه  ــت ــل ن مـــا  ــاال  ــن ت ــنْيِأْن  ــَل ــَق ــثَّ ال ــىل  ع َتــْعــُلــَوا  وَأْن  ــد  ـ

فرسًا راكـــٌب  أين  الــنــوم  يف  رأيـــُت 
ــٌة ــِرَف ــْع ــــْذٌق وم ـــوٌم هلــم ِح فــقــال ق
ــري جتْد ــدًا عند األم ْ غ ــرسِّ ــاك ف رؤي
َفَرحًا ُمْسَتْشِعرًا  ُمْسَتْبِشـرًا  فجئُت 

ــرُي)57( ــان دن كفي  ويف  وصيٌف  ويل 
تعبرُي)58( ولــألحــالم  ــريًا  خ رأيــَت 
باِشرُي)59( التَّ الَفْأِل  ويف  ذاك  تعبرَي 
تبشرُي بالفعل  يل  مثلك  ــد  وعــن
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التخريج: العقد الفريد: 271/1-272 للبطني، و 213/4 األبيات )3-1( 
دون عزو مع اختالف يسري يف رواية الثالث. ومارضات األدباء: 391/2 األبيات 
)1-3( دون عزو، وسفط امللح: 155 األبيات )1-3( أليب صاعد الشاعر مع أيب 
ورشح  صاعد.  أليب   )3-1( األبيات   92 األذكياء:  وكتاب  الغنوي)60(.  القاسم 
الواضحة:  للبطني، وغرر اخلصائص  البيتان )1، 4(  احلريري: 271/1  مقامات 

380 األبيات )1-3( أليب صاعد مع الغنوي.

10. وقال يرثي أحبًة له: ]من الطويل[

التخريج:رسقات أيب نواس: 56 البيت األول للبطني، وزهر اآلداب: 829/3 
والتذكرة  للبطني.  األول  البيت   183 وخصومه:  املتنبي  بني  والوساطة  للبطني، 

احلمدونية: 262/4 المرأة من العرب، ومثله يف جمموعة املعاين: 120.

11. وقال: ]من الوافر[

ــاًم ــْي ــَع ـــســـًة وَرَمـــــــْوا ُن َرَمـــْيـــنـــا مَخْ
ــــــًا وُرْم َنــــْدبــــًا  نـــــدْع  مل  ـــامَّ  ـــل ف
ــي أبــيــنــا ــن ــــــَت ب ـــو رأي ـــك ل ـــإنَّ ف
ــٍم ــْي ــَع ــاِت عـــىل ُن ــي ــاك ــب لــَعــْمــُر ال

ــلُّ حــيٍّ ــك ـــْبـــَعـــْد ُنـــَعـــْيـــُم ف فـــال َت

ـــا)63( ـــَن َزْي للفتيان  املـــوُت  وكـــان 
ـــْيـــَنـــا ــل فـــاْرمَتَ ــالِك ــَك ــل ـــا ل ـــن ـــَرْك َب
علينا)64( ــم  ــَرَت ــْك وَع َتـــم  وِشـــدَّ
ــــُه عــلــيــنــا)65( ــــُت ْت َرِزيَّ ــــزَّ لــقــد ع
َحْينا الدهر  رصوف  من  َسَيْلَقى 

ٍة أحبَّ وبــني  بيني  مــا  ــوت  امل طــوى 
قناتنا أنَّ  الــواشــون  حيسب  ــال  ف
ــًة ــْوَع َل ـ  ُبـــدَّ  ـ ال  ف  لـــأُلالَّ ولــكــنَّ 

وَأْمَنُع)61( أشاُء  ما  ُأْعِطي  كنُت  هبم 
نجزُع املـــوِت  مــن  ــا  أنَّ وال   ، ــنْيُ ــِل َت
ــُع)62( تــتــطــلَّ ــا  ــراهن أق جــعــلــْت  إذا 



م. د. عيل كاظم عيل املدين

399 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

التخريج: طبقات الشعراء: 250 للبطني. واألغاين: 8/14 األبيات )1، 4، 
املري )بحث(: 117  املري)66(، وشعر احلصني بن احلامم  بـن احلامم  5( للحصـني 
األبيات )1، 4، 5(. وتشرتك قصيدة لعبد الشارق اجلهني مع القصيدتني يف الوزن 

والقافية واملوضوع وبعض املعاين. مثل قوله: 

واحلامسة   ،152/1 والنظائر:  واألشباه   ،285/1 احلامسة:  كتاب  ينظر: 
البرصية: 184/1.

.................................................
ينظر: ديوان املعاين: 1033/2.( 1
ينظر: الورقة: 9، والفهرست: 518/1. ( 2
ينظر: كتاب بغداد: 88، وطبقات الشعراء: 248، والورقة: 9، وتاريخ الطربي: 612/8، ( 3

والفهرست: 518/1، وتاريخ مدينة دمشق: 54/68، ولسان العرب: 58/13 )بطن( 
(. والنجوم الزاهرة: 241/2، وتاج العروس: 267/34  ف إىل )احِلْميِضّ وهو فيه مصحَّ

)بطن(.
ينظر: الورقة: 9، والوساطة: 211، وزهر اآلداب: 829/3.( 4
ينظر: الورقة: 9.( 5
ورد لقبه بالفتح )الَبطني( يف كل من: الربصان والعرجان: 134، واحليوان: 57/6، وطبقات ( 6

الشعراء: 247، والورقة: 9، والفهرست: 518/1، واألشباه والنظائر: 295/2، وزهر 
اآلداب: 829/3. وورد بالضم )الُبَطنْي( يف كل من: كتاب بغداد: 88، وتاريخ الطربي: 
 ،54/68 دمشق:  مدينة  وتاريخ   ،271/1 الفريد:  والعقد   ،211 والوساطة:   ،612/8

ــاًل ــي ــل ق تــــواَقــــْفــــنــــا  أن  ـــام  ـــل ف
وســـهـــاًم قــــوســــًا  ـــــدع  ن مل  فـــلـــام 
حفاٍظ ذا  ــٌن  ُجــَوْي أخــي  وكــان   ...

ــل فـــارمَتـــْيـــَنـــا ــالك ــك ــل أنـــْخـــنـــا ل
ــم ومـــشـــوا إلــيــنــا ــوه ــح مــشــيــنــا ن
ـــا ـــَن ــل لــلــفــتــيــان َزْي ــت ــق وكـــــان ال
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ومعجم البلدان: 538/2، ولسان العرب: 58/13 )بطن(، والنجوم الزاهرة: 241/2، 
وتاج العروس: 267/34 )بطن(.

طبقات الشعراء: 247. ( 7
الورقة: 10.( 8
طبقات الشعراء: 248، والورقة: 10، والبيت األخري فقط يف عيون األخبار: 96/4 دون ( 9

عزو، وفيه: )وأما أيره فخطيب(. وأبو خالد الغنوي شاعر ذكره املرزباين فيمن غلبت كنيته 
عىل اسمه؛ ينظر: معجم الشعراء: 449.

ينظر: لسان العرب: )بطن( 62/13، 67.( 10
املصدر نفسه: 62/13.( 11
املصدر نفسه: 67/13.( 12
ينظر: املصدر نفسه: 62/13. ( 13
ديوان شعر اخلوارج: 201. وقال املرزباين: أراد شبيب بن يزيد الشيباين وسويد بن سليم ( 14

م، وقعنب منهم أيضًا معجم الشعراء: 109.  بن خالد الشيباين، والبطني بن عمرو بن ملِّ
ينظر: طبقات الشعراء: 248، والورقة: 11-10. ( 15
ينظر: تاريخ الطربي: 287/8، والكامل يف التاريخ: 217/5. ( 16
الورقة: 11-10.( 17
طبقات الشعراء: 248. ( 18
عبد اهلل بن طاهر بن احلسني بن مصعب بن زريق اخلزاعي، أبو العباس؛ أمري شاعر. من ( 19

أبرز رجال املأمون، ويل الشام، ومرص، ثم خلف أباه طاهر بن احلسني عىل والية خراسان، 
والوايف   ،83/3 األعيان:  ووفيات   ،101/12 األغاين:  ينظر:  230هـ؛  سنة  فيها  وتويف 

بالوفيات: 219/17.
وتاريخ ( 20 الطربي: 612/8،  وتاريخ  الورقة: 9،  نفسه يف:  اخلرب  وينظر  بغداد: 88،  كتاب 

مدينة دمشق: 54/68، والنجوم الزاهرة: 241/2. 
ينظر: تاريخ اليعقويب: 324/2. ( 21
ينظر: تاريخ الطربي: 613/8 والكامل يف التاريخ: 360/5. ( 22
ينظر: وفيات األعيان: 71/3. ( 23
النجوم الزاهرة: 238/2. ( 24
الورقة: 10. ( 25
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معجم األدباء: 558-557/2. ( 26
ينظر: تاريخ الطربي: 604/8. ( 27
البلدان: 538/2، واخلرب نفسه يف اخلزل والدأل: 223/2-224 باختالف يسري ( 28 معجم 

يف األلفاظ. 
طبقات الشعراء: 247. ( 29
املصدر نفسه: 248. ( 30
ينظر: املصدر نفسه: 248. فمن ذلك قول أيب عمران السلمي:( 31

الورقة: 10. وأبو عمران السلمي هو )موسى بن ممد السلمي أبو عمران برصي مسجدي 
متوكيل( معجم الشعراء: 260. 

الورقة: 12. ( 32
املوشح: 172. ( 33
الورقة: 9. ( 34
طبقات الشعراء: 248. ( 35
املصدر نفسه: 250. ( 36
الفهرست: 518/1.( 37
يف الورقة: )دعوين وكلبًا..(.( 38
يف الورقة: )هيزُّ عيّل الرأَس ما رضيت كلب(.( 39
ُيعاد به رضبٌة كالكوكب الكفت(. وَكْفٌت: رسيع. وهو ( 40 يف األشباه والنظائر: )وحساٍم ال 

ساكن الوسط وحّركه للرضورة.
ْنبور َأو َتْلَدُغ هبا.( 41 ُب هبا الـَحّيُة والعقرب والزُّ ؛ وقيل: هي اإِلْبَرة التـي َترْضِ مُّ الـُحَمُة: السَّ
َحِفت: ُمْهِلك.( 42
َجَمة: وهي اإلهالك.( 43 اجلمجامت: واحدها مَجْ
يف األشباه والنظائر: )... كان مصغايت وملتفتي(.( 44
يف مارضات األدباء: )كالمه مثل عيصِّ الطلح(. والطلح: شجر املوز.( 45

ــــــنِي ــــــط ــــــَب ــــــــــــام شــــــــعــــــــُر ال إن
ـــه ـــي ف ـــــــــرَت  فـــــــــّك إن  ـــــس  ـــــي ل

ــــــط طـــنِي مـــثـــل َســــــْلــــــٍح وس
قــــطــــنِي أو  لـــــــعـــــــريـــــــٍق 
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قال اجلاحظ عقب هذا البيت: وصف اعوجاج ُسوق هؤالء العرجان باملرادي إذا رأيتها، ( 46
فإنك ال ترى املرادي إال وهي معوجة يف العني أو منكرسة، وقوله » متهر » يريد تسبح، ألن 

املاهر هو السابح. الربصان والعرجان: 371. واملرادي: واحدها ُمْردّي وهو املجذاف.
قال اجلاحظ عقب هذا البيت: ألهنم يزعمون أن ظل الشخص مع طلوع الشمس ليس له ( 47

غاية ينتهي البرص إليه الربصان والعرجان: 135.
اأَلْلُو من اأَلضداد، يقال: َأال َيْأُلو إِذا َفرَتَ وَضُعف، وكذلك إِذا اجتهد واستطاع؛ ينظر: لسان ( 48

العرب: 41/14 )أال(.
يف الزهرة والصناعتني: )وصار رأيي لرأيه(.( 49
يف الصناعتني: )تبًا لقلبي(.( 50
النون: احلوت؛ ينظر: لسان العرب: 427/13 )نون(.( 51
يف الورقة والنجوم الزاهرة: )بابن ذي العزتني(. ويف ديوان املعاين: )الغرتني يف الدولتنِي(.( 52
جا: الناحية؛ ينظر لسان ( 53 يف ديوان املعاين: )الَعرَبْيِن( ويف النجوم الزاهرة: )الرجوتني( والرَّ

العرب: 310/14 )رجا(.
يف تاريخ مدينة دمشق: )يأيت من اجلانبني(.( 54
يف كتاب بغداد: )وحقيقًا(. وزريق ومصعب من أجداد املمدوح.( 55
أبو احلسن عيل بن حييى األرمني، قائد من األمراء يف العرص العبايس. أرمني استعرب أبوه ( 56

عىل  شديدًا  كان  فمرص.  فأذربيجان،  أرمينية،  ثم  الشامية،  الثغور  ويل  عربية.  بيئة  يف  فنشأ 
تاريخ  ينظر:  قتل يف إحدى وقائعه معهم سنة 249هـ.  فيهم غزوات وفتوح.  الروم، وله 

الطربي: 261/9، والوايف بالوفيات: 307/22، واألعالم: 31/5.
يف مارضات األدباء: )مالٌك فرسًا..ويف كمي( ويف األذكياء: )مالٌك فرسًا ويل نصيٌف( ويف ( 57

غرر اخلصائص: )مالٌك فرسًا(.
يف مارضات األدباء: )هلم فهم ومعرفة خريًا رأيت وللامل التياسرُي(. ويف سفط امللح: )فقال ( 58

ُقْم ملهمِّ فهٍم وجتربة ٍ خريًا رأيت وأْلفْتَك التباشري( ويف األذكياء وغرر اخلصائص: )هلم علم 
ٌومْعِرَفٌة..ولألحالم تفسرُي(.

تفسرُي( ( 59 ولألحالم  ذاك  تفسري  جتد  األمري  دار  يف  منامك  )فاقصص  األدباء:  مارضات  يف 
اخلصائص:  وغرر  األذكياء  ويف  دار(.  )يف  بدل  )عند(  أثبتت  ولكن  امللح  سفط  يف  ومثله 

)اقصص منامك يف دار األمري جتْد حتقيق ذاك وللفأل التباشرُي(.
أبو صاعد الشاعر مل أقف له عىل ذكر فيام عدت إليه من املصادر. أما أبو القاسم اهليثم بن ( 60

مسري  خرب  يف  الطربي  ذكره  املعتصم  قواد  من  كان  اجلزيرة،  أهل  من  فهو  الغنوي،  عثامن 
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األفشني حلرب بابك اخلرمي سنة 220هـ. ينظر: تاريخ الطربي: 11/9، ومعجم الشعراء: 
257 وقد ورد اسمه فيه عثامن بن اهليثم ومثله أيضًا يف سفط امللح: 155. وقد مدحه دعبل 
 ،573/2 اآلداب:  وزهر   ،111/3 املوازنة:  ينظر:  البحرتي؛  ومدحه  وهجاه،  اخلزاعي 
تاريخ دمشق: 188/8،  الطلب: 3516/7، وخمترص  وتاريخ دمشق: 269/17، وبغية 
املحقق  أشار  وقد   ،2087 و   2080/4 البحرتي:  وديوان   ،379 و   136 دعبل:  وشعر 
إىل أن لقاءه به كان يف سنة 255هـ. وقد نقل أبو الفرج األصبهاين خربًا عنه يف أخبار أيب 
من  الشاعر  صاعد  أبا  إن  القول:  يمكن  هنا  ومن   .75-74/4 األغاين:  ينظر:  العتاهية؛ 
رجال القرن الثالث اهلجري، وإن كنا ال نعرف عنه شيئًا؛ بسبب إغفال املصادر لذكره. وقد 

ورد اسمه يف سفط امللح )أبو صامد( بامليم خطًأ.
يف التذكرة احلمدونية وجمموعة املعاين: )طوى الدهر..(.( 61
يف التذكرة احلمدونية وجمموعة املعاين: )أقراهنا تتقطع(.( 62
يف األغاين وشعر احلصني: )قتلنا مخسًة... وكان القتل(.( 63
ار؛ ينظر: لسان العرب: 599/4 )عكر(.( 64 ار: عّطاف كرَّ ة، ورجل َعكَّ الَعْكرة: الَكرَّ
يف األغاين وشعر احلصني: )لقد جلت رزيته علينا(.( 65
احلصني بن احلامم املري شاعر جاهيل، والنص يرثي به ُنَعْيم بَن احلارث بن عباد الذي قتله ( 66

بنو رصمة يف يوم دارة موضوع، وكانت بينهام مودة؛ ينظر: األغاين: 8/14.
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القرآن الكريم.( 1

دار ( 2 الزركيل.  الدين  خري  األعالم. 
لبنان.  بريوت.  للماليني.  العلم 

ط1979/4م.

األصبهاين ( 3 الفرج  أبو  األغاين. 
املرصية.  الكتب  دار  )ت#356(. 

1993-1994م. 

الربصان والعرجان والعميان واحلوالن. ( 4
اجلاحظ  بحر  بن  عمرو  عثامن  أبو 
ممد  السالم  عبد  حتقيق:  )ت#255( 
والنرش.  للطباعة  الطليعة  دار  هارون. 

بريوت.1982م.

عمر ( 5 حلب.  تاريخ  يف  الطلب  بغية 
العديم  بن  جرادة  أيب  بن  أمحد  بن 
زكار.  سهيل  د.  حتقيق:  )ت#660(. 
بريوت.  والنرش.  للطباعة  الفكر  دار 

1408هـ -1988م.

القاموس. ( 6 جواهر  من  العروس  تاج 
الزبيدي  احلسيني  مرتض  ممد  السيد 
أمحد  الستار  عبد  حتقيق:  )ت#1205(. 
فراج وآخرين. مطبعة حكومة الكويت. 

1965 – 2001م.

وامللوك( ( 7 الرسل  الطربي)تاريخ  تاريخ 
الطربي  جرير  بن  ممد  جعفر  أبو 
أبو  ممد  حتقيق:  )ت#310(. 

مرص.  املعارف.  دار  إبراهيم.  الفضل 
ط1968/2م.

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية ( 8
من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها 
بن  القاسم عيل  أبو  من واردهيا وأهلها. 
دراسة  )ت#571(.  عساكر  بن  احلسن 
بن  عمر  سعيد  أيب  الدين  مب  وحتقيق: 
للطباعة  الفكر  دار  العمروي.  غرامة 
 -  1995  / ط1  بريوت.  والنرش. 

2000م.

يعقوب ( 9 أيب  بن  أمحد  اليعقويب.  تاريخ 
اليعقويب  العبايس  الكاتب  إسحاق 
بريوت.  دار  صادر.  دار  )ت#284(. 

بريوت. لبنان. 1960م. 

بن ( 10 ممد  املعايل  أبو  احلمدونية.  التذكرة 
احلسن بن محدون البغدادي )ت#562(. 
حتقيق: د. إحسان عباس، وبكر عباس. 
ـ  1417هـ  ط1/  بريوت.  صادر.  دار 

1997م.

أيب ( 11 بن  الدين  صدر  البرصية.  احلامسة 
الفرج بن احلسني البرصي )ت#659(. 
املجلس  مجال.  سليامن  عادل  د.  حتقيق: 
القاهرة.  اإلسالمية.  للشؤون  األعىل 

1408هـ ـ 1987م.

احليوان. أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ ( 12
)ت255#(. حتقيق ورشح: عبد السالم 

... المصادر والمراجع ...
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مصطفى  ومطبعة  مكتبة  هارون.  ممد 
ـ  القاهرة. ط1384/2هـ  البايب احللبي. 

1965م.

والدارات ( 13 الدور  بني  والدأل  اخلزل 
والديرة. أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل 
احلموي)ت626#(. حتقيق: حييى زكريا 
منشورات  مجران.  أديب  وممد  عبارة 

وزارة الثقافة. دمشق. 1998م. 

كامل ( 14 حسن  حتقيق:  البحرتي.  ديوان 
القاهرة.  املعارف.  دار  الصرييف. 

1963م.

د. ( 15 وحتقيق:  مجع  اخلوارج.  شعر  ديوان 
بريوت.  الرشوق.  دار  عباس.  إحسان 

لبنان. ط1402/4هـ ـ 1982 م.

بن ( 16 اهلل  عبد  هالل  أبو  املعاين.  ديوان 
حتقيق:  )ت#395(.  العسكري  سهل 
أمحد سليم غانم. دار الغرب اإلسالمي. 

بريوت. ط1424/1هـ ـ 2003م.

أبو ( 17 األلباب.  وثمر  اآلداب  زهر 
احلرصي  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق 
وفصله  ضبطه  القريواين)ت#453(. 
وزاد  حققه  مبارك.  زكي  د.  ورشحه: 
يف تفصيله وضبطه ورشحه: ممد ميي 
بريوت.  اجليل.  دار  احلميد.  عبد  الدين 

لبنان. ط4/ 1972م.

داود ( 18 بن  ممد  بكر  أبو  الزهرة. 
د.  حتقيق:  )ت#297(.  األصبهاين 
محودي  نوري  د.  و  السامرائي  إبراهيم 
األردن.  الزرقاء.  املنار.  مكتبة  القييس. 

ط1406/2هـ- 1985م.

يموت ( 19 بن  مهلهل  نواس.  أيب  رسقات 
ممد  د.  حتقيق:  )ت#304(.  املزرع  بن 
العريب.  الفكر  دار  هدارة.  مصطفى 

القاهرة. 1957م.

بن ( 20 اهلل  سعد  الرتح.  وزوح  امللح  سفط 
حتقيق:  )ت#564(.  الدجاجي  نرص 
مؤسسة  السويدي.  املال  أمحد  خالد  د. 
ـ  ط1426/1هـ  دمشق.  النهرين.  بني 

2005م.

رشح مقامات احلريري. أبو العباس أمحد ( 21
)ت#620(.  الرشييش  املؤمن  عبد  بن 
حتقيق: ممد أبو الفضل إبراهيم. املكتبة 
العرصية. بريوت. 1413هـ- 1992م.

شعر دعبل بن عيل اخلزاعي. صنعة: د. ( 22
جممع  مطبوعات  األشرت.  الكريم  عبد 
ـ  ط1403/2هـ  دمشق.  العربية.  اللغة 

1983م.

املعتز ( 23 بن  اهلل  عبد  الشعراء.  طبقات 
أمحد  الستار  عبد  حتقيق:   .)# )ت296 
 /  4 ط  بمرص.  املعارف  دار  فراج. 

1981 م.

العقد الفريد. أبو عمر أمحد بن ممد بن ( 24
رشحه  األندليس)ت#328(.  ربه  عبد 
وأمحد  أمني،  أمحد  وصححه:  وضبطه 
جلنة  مطبعة  األبياري.  وإبراهيم  الزين، 
القاهرة.  والنرش.  والرتمجة  التأليف 

ط1956/2م. 

بن ( 25 اهلل  عبد  ممد  أبو  األخبار.  عيون 
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مسلم بن قتيبة )ت276#(. دار الكتاب 
عن  مصورة  طبعة  بريوت.  اللبناين. 
ـ  1343هـ  لسنة  املرصية  الكتب  دار 

1925م.

غرر اخلصائص الواضحة وعرر النقائض ( 26
الفاضحة. أبو إسحق برهان الدين ممد 
)ت#718(.  الوطواط  إبراهيم  بن 
حواشيه  وعلق  وصححه  ضبطه 
الدين.  إبراهيم شمس  ووضع فهارسه: 
لبنان.  بريوت.  العلمية.  الكتب  دار 

ط1429/1هـ ـ 2008م.

إسحاق ( 27 بن  ممد  الفرج  أبو  الفهرست. 
حتقيق:  )ت#380(.  النديم  بن  الوراق 
أيمن فؤاد سيد. مؤسسة الفرقان للرتاث 

اإلسالمي. لندن. 1430هـ ـ 2009م.

الكامل يف التاريخ. أبو احلسن عيل بن أيب ( 28
)ت#630(.  األثري  بن  الشيباين  الكرم 
حتقيق: د. عيل شريي. دار إحياء الرتاث 
1425هـ.   / ط1  بريوت.  العريب. 

2004م. 

كتاب األذكياء. أبو الفرج عبد الرمحن بن ( 29
)ت#597(.  اجلوزي  بن  ممد  بن  عيل 
الكريم  عبد  ممد  حواشيه:  وضع 
العلمية.بريوت.  الكتب  دار  النمري. 

لبنان. 2003م.

أشعار ( 30 من  والنظائر  األشباه  كتاب 
أبو  واملخرضمني.  واجلاهلية  املتقدمني 
بكر ممد بن هاشم اخلالدي )ت#380(، 
اخلالدي  هاشم  بن  سعيد  عثامن  وأبو 
ممد  السيد  د.  حتقيق:  )ت#391(. 

والرتمجة  التأليف  جلنة  مطبعة  يوسف. 
والنرش. القاهرة. مرص. 1965م.

الفضل أمحد بن طاهر ( 31 أبو  بغداد.  كتاب 
عني  )ت#280(.  طيفور  بن  الكاتب 
مطبعة  احلسيني.  العطار  عزت  بنرشه: 
اخلانجي. القاهرة. 1415هـ ـ 1995م. 

أيب ( 32 ترتيب  متام.  أبو  احلامسة.  كتاب 
عيسى  بـن  سليامن  بـن  يوسف  احلجاج 
دراسة  )ت#476(.  الشنتمري  األعلم 
عليان. مطبوعات  د. مصطفى  وحتقيق: 
اململكة  املكرمة.  مكة  القرى.  أم  جامعة 

العربية السعودية. ط1423/1هـ.

بن ( 33 احلسن  هالل  أبو  الصناعتني.  كتاب 
عبد اهلل بن سهل العسكري )ت#395(. 
وممد  البجاوي،  ممد  عيل  حتقيق: 
العرصية.  املكتبة  إبراهيم.  الفضل  أبو 

بريوت. 1419هـ.

منظور ( 34 بن  الدين  مجال  العرب.  لسان 
بريوت.  صادر.  دار  )ت#711(. 

1955م.

مطبعة ( 35 جمهول.  مؤلف  املعاين.  جمموعة 
اجلوائب. قسطنطينية. ط1301/1هـ.

الشعراء ( 36 وماورات  األدباء  مارضات 
ممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  والبلغاء. 
الراغب األصفهاين )ت502#(. حتقيق: 
د. رياض عبد احلميد مراد. دار صـادر. 

بيـروت. ط1425/1هـ ـ 2004م.

بن ( 37 الدين  مجال  دمشق.  تاريخ  خمترص 
من  جمموعة  حققه  )ت#711(.  منظور 
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والنرش  للطباعة  الفكر  دار  األساتذة. 
ـ  ط1404/1هـ  دمشق.  والتوزيع. 

1984م. 

إىل ( 38 األريب  )إرشاد  األدباء  معجم 
اهلل  عبد  بن  ياقوت  األديب(.  معرفة 
احلموي )ت626#(. حتقيق: د. إحسان 
الغرب اإلسالمي. بريوت.  عباس. دار 

ط1993/1م.

اهلل ( 39 عبد  بن  ياقوت  البلدان.  معجم 
صادر.  دار  )ت#626(.  احلموي 

بريوت. 1977م. 

بن ( 40 ممد  اهلل  عبد  أبو  الشعراء.  معجم 
تصحيح  )ت#384(.  املرزباين  عمران 
القديس.  مكتبة  ف.كرنكو.  وتعليق: 

القاهرة. 1354هـ.

أبو ( 41 والبحرتي.  متام  أيب  بني  املوازنة 
اآلمدي  برش  بن  احلسن  القاسم 
والثاين.  األول  املجلد  )ت#370(. 
املعارف.  دار  صقر.  أمحد  السيد  حتقيق: 
الثالث.  واملجلد  ط1992/4م.  مرص. 
مكتبة  املحارب.  اهلل  عبد  د.  حتقيق: 

اخلانجي. القاهرة. ط1994/1م.

الشعراء. ( 42 عىل  العلامء  مآخذ  يف  املوشح 
املرزباين  عمران  بن  ممد  اهلل  عبد  أبو 
)ت384#(. حتقيق: عيل ممد البجاوي. 

دار هنضة مرص. القاهرة.1965م. 

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة. ( 43
بردي  تغري  بن  يوسف  الدين  مجال 
وتعليق:  تقديم  )ت#847(.  األتابكي 

الكتب  دار  الدين.  شمس  حسني  ممد 
ـ  ط1413/1هـ  بريوت.  العلمية. 

1992م.

الوايف بالوفيات. صالح الدين خليل بن ( 44
أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت#764(. 
مصطفى.  وتركي  األرناؤوط  أمحد  تح: 
 -  1420 بريوت.  الرتاث.  إحياء  دار 

2000م. 

داود ( 45 بن  ممد  اهلل  عبد  أبو  الورقة. 
عبد  حتقيق:  )ت#297(.  اجلراح  بن 
الستار أمحد فراج.  الوهاب عزام و عبد 

دار املعارف بمرص. ط1986/3م.

أبو ( 46 وخصومه.  املتنبي  بني  الوساطة 
اجلرجاين  العزير  عبد  بن  عيل  احلسن 
أبو  ممد  ورشح:  حتقيق  )ت#392(. 
البجاوي.  ممد  وعيل  إبراهيم،  الفضل 
املطبعة العرصية. صيدا. بريوت. لبنان. 

ط1/ 1427هـ ـ 2006م.

أبو ( 47 الزمان.  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 
بن  بن ممد  أمحد  الدين  العباس شمس 
أيب بكر بن خلكان )ت681#(. حتقيق: 
بريوت.  صادر.  دار  عباس.  إحسان  د. 

1977م.

البحوث والدوريات:

مجع ( 48 املري.  احلامم  بن  احلصني  شعر 
جملة  جاسم.  عبيد  مهدي  د.  وحتقيق: 
بغداد.   )3( العدد   .17 مج  املورد. 

.1988




