
 هـٗٗٗٔ-م  ٕٕٕٓ. لضٌح الشاتع  العذد /شاتع الوجلذ ال / شاتعحهجلح الذساصاخ الوضرذاهح . الضٌح ال

 

 

 
 

 
 

1688 

ام الطائي جوانب أخرى من سريته العلمية واالدبية
َّ
 أبو مت

 

 ذ عٌاٌهجاصة جىٌ ًعلالثاحث. 

 أ.د.صاهش حضٍي ًاصش

 قضن اللغح العشتٍح/  جاهعح ري قاس/ كلٍح الرشتٍح للعلىم اإلًضاًٍح

alich7286200@gmail.com 

 جٌٍّشض:

َْ َْٔظَغج١ًِّٔح  ََٚوح  ،َُ ٍُ َأْؿٍَ ْٓ َلْغ٠َِس َجحِؿ ِِ  ،َْ َْٛعج ْٓ َد ِِ  ،ُّٟ ِٓ َل١ٍْؾ جٌطَّحِت ِْٚؽ ذ ُٓ َأ ٘ٛ َدِر١ُْد ذ

َِٚز ، ٘ٛ ُٖ ِفٟ جٌظِّْع َِٚشْؿُغ َٚجٌُىَرَغجَء  َٛجاًل،  ََِضَح جٌُشٍََفحَء  ََّغ، ُط َْ َأْؿ ََٚوح شحؾغ جٌؿظغ 

ٍَّس َل١ٍٍٍَِْس َّْط ََِؽ َض   َفِظ١ْذًح، َؾْظَخ جٌِؿَرحَعِز، 

َّّحَ جٌطحتٟجٌىٍّحش جٌّفطحد١س: )  ٚجألصذ١س، شحؾغ جٌؿظغ(.ؿ١غضٗ جٌؿ١ٍّس ، أذٛ ض

Abu Tammam al-Tai Other aspects of his scientific and literary 

biography 

researcher. Ali Gaseb Jweed Inaya 

Prof. Dr. Saher Hussein Nasser 

Dhi Qar University/ College of Education for Human Sciences/ Arabic 

Language Department 

 

Abstracts: 

hu habib bn 'aws bn qays alttayiyu, min hawrana, min qaryat jasim 'aslama, wakan 

nasraniaan madah alkhulafa' walkubara' washieruh fi aldhdhirwat , hu shaeir aleasr 

wakan 'asmara, tualaan, fasihaan, 

Keywords: (Abu Tammam al-Tai, his scientific and literary biography, the poet of the 

age). 

  

mailto:alich7286200@gmail.com
mailto:alich7286200@gmail.com


 هـٗٗٗٔ-م  ٕٕٕٓ. لضٌح الشاتع  العذد /شاتع الوجلذ ال / شاتعحهجلح الذساصاخ الوضرذاهح . الضٌح ال

 

 

 
 

 
 

1689 

 :آساء فً ًضثه

وحْ عأؽ جألؿغز جٌطٟ سغؼ ِٕٙح  )ضؿضصش ج٢عجء دٛي ٔـد جٌشحؾغ فم١ً 

َّحَ عجاًل ٔظغج١ًٔح جؿّٗ ضضٚؽ جٌؿطحع ، ٌٚٙظج جالؿُ لغجءجش ِشطٍفس :  أذٛ ض

ًَ ألغذٙح ئٌٝ جٌظٛجخ َغَضٚؽ "غحطٚؽ"  ضضٚؽ ، غضٚؽ ، ٔضٚؽ جٌز ، ٌؿ

(جٌّجؼٚءز ِٓ غ١ٛصٚؿ١ٛؽ ج١ٌٛٔح١ٔس فٟ جألغٍد
ٔ

 

٠ٚـطٕض جٌٝ لٛي جٌظ٠ٓ ، َ ٠ٚرغػ جٌضوطٛع طٗ دـ١ٓ فٟ ؾغع ِٛػٛؼ ٔـد أذٟ ضّح

لًِٛح وػ١غ٠ٓ ِٓ جٌظ٠ٓ ؾحطغٚج أذح ضّحَ ٚوطرٛج ؾٕٗ  )فىحْ ٕ٘حٌه ، ؾحطغٚج أذٟ ضّحَ 

ذؿض ِٛضٗ ٠طذضغْٛ أْ أذح ضّحَ ٌُ ٠ىٓ فٟ ط١ة فٟ شٟء، ذً ٌُ ٠ىٓ ِٓ جٌؿغخ فٟ 

 ٕ(شٟء، ٚأٚؽ ٘ظج جؿُ طٕؿٗ أذٛ ضّحَ ٚدغفٗ ؾٓ جؿُ أذ١ٗ 

٠ؼؾّْٛ أْ أذح ضّحَ ١ٌؾ ِٓ ط١ة فٟ شٟء ٠ذطجْٛ جٌظ٠ٓ ٛلفٗ ِٛلف  ) ٚوحْ ِ

جٌٕـد جٌظٞ ٠ظً ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ ط١ة ال ٠ؿض ئال ؾشغز ) ٟٚ٘  ،  ٖ( ذذجس ال ضشٍٛ ِٓ لٛز

عجحي ؾٍٝ أٔٗ ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ ط١ة ؿطس ؾشغ عجاًل ال ؾشغز عجحي فمط ، 

ٔـحخ فٟ فٙإالء جٌـطس لض ؿمطٛج ، ِٚٓ جٌغغ٠د أْ ٠ـمطٛج ألْ جٌذغص ؾٍٝ جأل

ضؾ١ٗ أذٛ ضّحَ ـؽ ؾٍٝ جٌغغُ ِّح ٠ـد ُطِٕـظج جٌٕــؾظغٖ وحْ شض٠ضًج جضًّج ، ٠ُٚغجَّخ أْ ٘

  : جٌر١ط١ٓ ِّٓح ٘ٛ ٍِذٛظ فٟ ٘ظ٠

ٌُ ٚال ذىــُغ    ٌثٓ ُأٌِرـص ف١ــٗ جٌّظ١رـَس ط١ٌة         فّح ؾغ٠ص ِٕــٙح ض١ّ

 ٗ(مضٖ جٌرضٚ ٚجٌذؼُغ  وــظٌه ِــح ٕٔفــه ٔفمــض ٘ـحًٌىح         ٠شحعوٕح فٟ ف

فغغ٠د أْ ٠ىْٛ ألذٟ ضّحَ ٔـد لظ١غ ، فٟ د١ٓ ٔغٜ ٌّؿحطغ٠ٗ ٔـًرح ) غُ ٠مٛي : 

ط٠ٛاًل ٚأْ ٠ىْٛ جٌفغق ؿطس أششحص ال ششظ١ٓ ٚال غالغس. ٚجٌّغجخ أْ ٘ظج جٌٕـد 

 ٘(لض ُطٕؽ ، ٚأْ جٌظٞ طٕؿٗ لض ضؿجً طٕؿطٗ ، ٌُٚ ٠ىٓ ؾٍٝ ؾٍُ ذحسطغجؼ جألٔـحخ 

٘ٛ ذٙظج جٌؿضص ، فًٙ ٠ىْٛ ؾٍٝ طحٔؽ جٌٕـد أْ ٠ؼؽ ٌٗ آذحء ، فاْ وحْ ؾضص ج٢ذحء 

 عذّح ٠ىْٛ : وٟ ٠طـحٜٚ ِؽ ألغجٔٗ ، ٚ

ِٓ َأذ١َحضًح َذُٕٛج َ٘ٛ ًَ جٌ ََٚلر َّـُغٚج        َص٘غًج  َِـح َلـض َؾ ِِٓ ج٢ذحء   ُٗ ٌَ 

ِٗ جٌؿّ َٚجدٌض        َطحَي ِذـ ِِٓ ج٢َذحِء ئال   َْ ْْ َوح ًَُِٚئ  ُغ َدِر١ـرًح ٠َِظـ
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َّغ ف ( ٛ ضّحَـأذ) ح فٟ وطحخ ـأِ ٟ ـَغٚر فـ، والَ ِذّض ٔج١د جٌرٙر١طٟ ذؿض أْ لضَ ٌٗ ُؾ

ّٟء صِـ٠ظ )حي : ـٗ ، لـوطحذ َّحَ ئٌٝ ط  ًح ٚٚالصز ٠ٚغٜ أْـغُّ جٌرٙر١طٟ ؾٍٝ ٔـرس أذٟ ض

 ٙ( ٗ ال ضطؿحعع ِؽ طحت١طٗ ، ٚ٘ٛ ٠ؿطظع ؾٓ طٌهـس أذ١ـٔظغج١ٔ

ّٟء ) ي جٌرٙر١طٟ ، ئط ٠مٛي : غُ طوغ لٛ فمض عأ٠ٕح ِٓ لرً و١ف وحٔص جٌٕظغج١ٔس فٟ ط

ٚصؾه ِٓ ٔظغج١ٔس ، لٌٛٗ : ) ٠ٚؼ١ف ٌٙظج جٌىالَ ،  7( ٚو١ف ذم١ص ف١ُٙ ذؿض جالؿالَ 

 8( وحٔص جال ِٓ جفطغجء سظَٛ أذٟ ضّحَ أذ١ٗ ، فّح

ًْٚؿح لحي لَٛ) ٚفٟ أسرحع أذٟ ضّحَ  ُّ فُغ١ِّغ فُظ١ِّغ َأ  9( : ٘ٛ در١ُد ذٓ َضُضَٚؽ جٌٕظغجٔ

ّٟ ط١ٍرًس) ٚفٟ ِٛػؽ أسغ لحي  ٚؾٕض جٌغجٛؼ جٌٝ   ٓٔ( ٘ٛ در١د ذٓ أٚؽ جٌطحت

ّٞ ٚ جٌشحٌُض  )جٌّؿجُ فأٔٗ ٠ظضع ٌفػس ط١ٍد ، ٠غجص ذٙح :  جٌظ١ٍَُِّد : جٌشض٠ض جٌمٛ

ٌّ ط١ٌٍد   ) ط٘د ئ١ٌٗ جٌظٌٟٛ د١ٓ لحي : ٚ٘ظج جٌّؿٕٝ جٌظٞ ٔٔ(جٌٕـد. ٠محي :٘ٛ ؾغذ

  ٕٔ( ٘ٛ در١د ذٓ أٚؽ جٌطحتٟ ط١ٍرًس

سغؼ ِٓ لر١ٍس ط١ة غالغس ، وً ٚجدض ِج١ض فٟ ذحذٗ : دحضُ جٌطحتٟ فٟ جٛصٖ ) ٚلحٌٛج : 

13( ، ٚصجٚص ذٓ ٔظ١غ فٟ ػ٘ضٖ ، ٚأذٛ ضّحَ در١د ذٓ أٚؽ فٟ شؿغٖ  

د ـٝ ٔــح جٌـ١غ ذٙـ٠شٌٟٛ ؾٓ جٌرذطغٞ جٌطٟ ـمٍٙح جٌظـض جٌطٟ ٔـٛج٘ـٕٚ٘حٌه ِٓ جٌش

َّي ِح عأ٠ُص أذح ضّحَ ِغًز ِح وُٕص ؾغُفطٗ لرٍٙح ، أٟٔ  )حَ ، ٠مٛي جٌرذطغٞ : ـٟ ضّـأذ َأ

 صسٍُص ؾٍٝ أذٟ ؿؿ١ض ِذّض ذٓ ٠ٛؿف ٚلض جِطضدُطٗ ذمظ١ضضٟ جٌطٟ أٌٚٙح :

َْ َؾٙضًج َأٚ أطحَؼ شف١َمح ْٚ سح ًٜٛ فأف١َمح         َأ َ٘ـ  َأَأفحَق َطدٌّ ِـٓ 

َٓ جهلل ِئ١ٌَه ٠ح فطٝ فمحي ٌٗ عجً فأٔشضُض ٗ ئ٠ح٘ح ، فٍّح أضُّطٙح ُؿغَّ أذٛ ؿؿ١ض ذٙح ٚلحي : َأدـ

ُٗ َأذٟ  –َأؾؼًّن جهلل  –فٟ جٌّجٍؾ : ٘ظج  ِشْؿٌغ ٌٟ ، ِؾٍَمٗ ٘ظج فـرمٕٟ ئ١ٌه ، فطغ١غ ْٚج

ـَره ٚلغجِذطَه ِح ٠ىف١ه أْ ُضّصَّ ذٗ ِئ١ٌٕح ، ٚال ًْ ؿؿ١ض ٚلحي : ٠ح فطٝ ، لض وحْ فٟ َٔ ِّ  ضذ

ـَه ؾٍٝ ٘ظج ، فمٍُص : ٘ظج ِشؿٌغ ٌٟ َأؾؼن جهلل ، فمحي جٌغجً : ؿرذحْ جهلل ٠ح فطٝ ، ال  ٔف

ضُمً ٘ظج ، غُ جذطضأ فَأٔشض ِٓ جٌمظ١ضز أذ١حضح ، فمحي ٌٟ أذٛ ؿؿ١ض : ٔذٓ ٔرٍُغ ِح ضغ٠ض ، 

ـَه ؾٍٝ ٘ظج فشغجُص ِطذ١غًج ال َأصعٞ ِح ألٛي ، ٠ُٛٔٚص َأْ َأؿَأ ًْ ٔف ِّ َي ؾٓ ٚال ضذ

ًِّ ، أضضعٞ  ْٓ ٘ٛ ؟ فّح َأَذؿضُش دطٝ عصَّٟٔ أذٛ ؿؿ١ض غُ لحي : َج١َُْٕص ؾ١ٍه فحدط َِ جٌغجً 



 هـٗٗٗٔ-م  ٕٕٕٓ. لضٌح الشاتع  العذد /شاتع الوجلذ ال / شاتعحهجلح الذساصاخ الوضرذاهح . الضٌح ال

 

 

 
 

 
 

1691 

حَ ، فُمُ ئ١ٌٗ ، ـٛ ضّـِٓ ٘ظج ؟ لٍُص : ال ، لحي : ٘ظج جذٓ ؾّه در١ُد جذٓ أٚؽ جٌطحتٟ أذ

ًَ ٠َُمـفمُّص ِئ١ٌٗ فؿحٔمُطٗ ، غ ْدُص ِؿه. َؼـّح ِـحي : ئٔـغٞ ، ٚلـغِّغٕٟ ٠ٚظُف ِشؿـُ ألر

 ٗٔ(فٍؼِطٗ ذؿض طٌه ٚوُػغ َؾجرٟ ِٓ ؿغؾِس دفػٗ 

 

 ًشأذه

َّحَء  ٌَُِٚض َِ جٌغَِّش١ِْض ؿٕس ضـؿ١ٓ ِٚحتس ، ٚل١ً غ١غ طٌه ٚٔشأ فٟ ِظغ َدَضغًح ٠َـِمٟ جٌ ِفٟ َأ٠َّح

 َّ ٚوحْ ٠ذفع ِٓ جٌشؿغ أعذؿس ؾشغ أٌف أعجٛػز ٌٍؿغخ غ١غ جٌّمحط١ؽ ٚجٌمظحتض ُغ

َٛلَُّض َطَوحًءَجحٌََؾ جأُلَصَذحَء،  َْ ٠ََط ََٚوح  ،ُْ ُٙ ْٕ ُِ ٚجٌَرِض٠ِؽ، ،  ََٚأَسَظ َؾ ُٗ ِذحٌَّْٕػ ٚد١ّٕح ذضأش َلِغ٠َذُط

َٚجٌػُّْغِف  َْٛطُف ِذِط١ِد جأَلْساَلِق  ُٗ جٌشَُّؿَغجُء ٚوحْ  ٠ُ َِ ََٚلضَّ  ،ُٗ ُُ، َفَطٍََر ُّْؿَطِظ ِٗ جٌ َِّؽ ِذ َؿ

ًَ أٔٗ لض َِٚل١ْ َّحَدِس  َـّ ِّ ج َٚجٌ ََ ِفٟ ِػ َٓ جٌشَُّؿَغجِء، غَُ َطٍََد َلِض ِِ أَلْؾَغجِخ، َٚجٍََؾ ِئٌَٝ َدٍَْمٍس 

َِح َطحَع   ِٖ ِِْغ ْٓ َأ ِِ ََٚطحَع   ، ُٗ ََٚشحَؼ فَشَؼُؿٛج ٌَ ِٗ، فـّؿٛج  ِّ ْٓ َْٔػ ِِ َُّؿٛج  ـْ ٠َ ْْ ئ١ٌُٙ َأ

 ٘ٔ فىحْ شؿغٖ فٟ جٌظَّعٚز

 وفاج خاذن الشعشاء 

حْ جالؿطشٙحص ذحٌفظحدس جٌٝ جٌم١ؾ ٚجٔطٙٝ ػِ بِٓ جٌّؿغٚف أْ جٌشؿغ ذضأ ِٓ أِغ

جذغج١ُ٘ ذٓ ٘غِس ، ٌٚىً ٌٗ شحؾغٖ جٌّفؼً ٠طٍك ؾ١ٍٗ ٌمد ٠ـطذمٗ ، فذ١ٓ ضٍمٝ 

ِٓ ذّض٠ٕس  َِٚحَتَط١ْ  َٓ ََٚغاَلِغ١ْ ٌَْٚٝ، َؿََٕس ِئْدَضٜ  َّحَصٜ جأُل جٌذـٓ ذٓ ٚ٘د ٚفحز أذٟ ضّحَ ِفٟ ُج

 جٌّٛطً فٟ جٌؿغجق، لحي :

ُِ جٌشُّ َٙح َدِر١ِْد جٌطَّحِتُٟفِجـَؽ جٌَمِغ٠ُغ ِذَشحَضـ َْٚػِط ََٚغِض٠ِغ َع  َؿـَغجِء         

ْٓ َؿٍَٕس ِِ َٙح َأْوَػَغ  ََ ِذ ًِ، َفَأَلح ِْٛط َّ ُٖ َذِغ٠َض جٌ َٚالَّ َٚ  ،ٍَ َّح ٍْ٘د َلِض جؾَطَٕٝ ِذَأِذٟ َض َٚ  ُٓ َْ جْذ  16 ََٚوح
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 هٌزلح الشعش تٍي الٌفش والشعشاء

َّٛجص ؾٍٝ ِح ) وحْ أذٛ ضّحَ  شحؾغ ِطرٛؼ ، ٌط١ف جٌفطٕس ، صل١ك جٌّؿحٟٔ ، َغ

ُِطٕحٌٚٗ ؾٍٝ غ١غٖ ـُغ  أٔشض لظ١ضز ٌٗ )  : ٠ٕٚمً ؾٕٗ ذأٔٗ ، 7ٔ( ٠ُـطؿظد ِٕٙح ، ٠ٚؿ

أدـٓ فٟ ج١ّؿٙح ، ئال فٟ ذ١ص ٚجدض ، فمحي ٌٗ : ٠ح أذح ضّحَ ، ٌٛ أٌم١ص ٘ظج جٌر١ص ِح 

ََِػً جٌغجً وحْ فٟ لظ١ضضه ؾ١د. فمحي ٌٗ : أٔح ٚجهلل أ ًَ ِح ضؿٍُ ، ٌٚىٓ  ؾٍُ ِٕٗ ِػ

ََِػً أٚالصٖ ، ف١ُٙ جٌج١ًّ ٚجٌمر١  ٟ ٔفـٗـٛ فـط ، ٚوٍُٙ دٍـحلـض ٚجٌــخ ، ٚجٌغش١ـؾٕضٖ 

)ٔ8 

ؾٍٝ أْ أذح ضّحَ ) ٚلض أضفك جٌشؿغجء  ، ٚٚطً جٌٝ جٌغؤؿحء جٌظ٠ٓ ٌُٙ طٍس فٟ جٌشؿغ

ٚ٘ٛ ٚئْ وحْ ) ٚوحْ جٌؼِششغٞ ٠ـطشٙض ذشؿغٖ ٠ٚمٛي ؾٕٗ : ،  9ٔ( أشؿغ أً٘ ػِحٔٗ

ِذضغًح ال ٠ـطشٙض ذشؿغٖ فٟ جٌٍغس فٙٛ ِٓ ؾٍّحء جٌؿغذ١س فحجؿً ِح ٠مٌٛٗ ذّٕؼٌس ِح 

٠غ٠ٚٗ. أال ضغٜ ئٌٝ لٛي جٌؿٍّحء ؾ١ٍٗ ذ١ص جٌذّحؿس ف١مطٕؿْٛ ذظٌه ٌٛغٛلُٙ ذغٚج٠طٗ 

 ٕٓ( ٚئضمحٔٗ

ُِٗ ؾٍٝ َٔفـٗ ، ٠ٚمٛي : ِح أوٍص جٌشرؼ ئال  جٌرذطغٞ وحْ ٠غفؽ ِٓ أذٟ ضّحَ ،) أِح  ٠ٚمضِّ

  ٕٔ( ذٗ ، ٚئٟٔ ضحذؽ ٌٗ

فىحْ أذٛ ضّحَ ِجضًج فٟ شؿغٖ ِطفًٕٕح فٟ ٚػؿٗ لحطضًج فٟ ػسغفطٗ ، فذ١ٓ عآٖ ٠ؿمٛخ 

 ٕٕ( ٘ظج عجً ٠ّٛش لرً د١ٕٗ ، أَلٔٗ دًّ ؾٍٝ و١حٔٗ ذحٌفىغ) : لحي، جٌىٕضٞ 
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 جىدج اللفظ والوعٌى

فٙظج جٌّرغص ٠مٛي: جحء ُؾّحعُز ، ٌٍفع ٚجؼجٌس جٌّؿٕٝ جِح ٠ٕمً ؾٓ شؿغ أذٟ ضّحَ جٛصز 

ذٓ ؾم١ً جٌٝ ذغضجص فحجطّؽ جٌٕحؽ ئ١ٌٗ ، ٚوطرٛج شؿَغٖ ٚؿّؿٛج ِٕٗ ، ٚؾغػٛج ؾ١ٍٗ 

ٌَ أٔٗ ِأشؿُغ جٌٕحِؽ ُطغًج ، ٠ٚؼؾُ  ُُ لٛ جألشؿحَع ، فمحي ٌٗ ذؿُؼُٙ : ٘ح ٕ٘ح شحؾٌغ ٠ؼُؾ

ُُ٘ ػض طٌه  فمحي : أٔشضٟٚٔ ٌٗ ، فأٔشضٖٚ أذ١حضًح ٠مٛي فٟ أٌٚٙح : غ١ُغ

ُّـَٚؾــحَص َلــط         َغضش َضـَطج١ُغ جٌَضَِؽ َسَٛف َٜٔٛ َغِض  َِـغَلـِض ـحصًج ِؾـٕـَض٘ــح ُوـ

 فٍّح ٚطً جٌّٕشض جٌٝ لٌٛٗ:

َُ َٔـِٛ ـَىَّٕــًحـٌََُٚ ُضـؿـِطـٕـٟ جأَل٠ّـح ُِ ُِـــــَشـــــغَِّصِٗ ِئٌّح ـظُّ ِذـَأٌَ         ًح   ٍَ  ِذـــــَٕـــــٛ

لحي ُؾّحعُز : هلل صعُّٖ ، ٌمض ضمضََّ طحدُرىُ فٟ ٘ظج جٌّؿٕٝ ج١َّؽ ِٓ ؿرَمٗ ؾٍٝ وػغِز جٌمٛي 

١ِ٘ٗ ! فأٔشضٖ :  ف١ٗ ، دطٝ ٌذرََّد جالغطغجَخ 

ُِم ُِشـَٚطُٛي   ِّ َّغِء فٟ جٌَذ َِ جٌ  َضَطَجـــــضَِّص  ِٗ   َفِحغَطــــِغخ ــٌِض٠رحَجَط١         ٌٍِكـح

ـَـَفِأّـٟ َعَأ٠ـُص جٌَشّــَؾ ػ٠ ََِذرًَّس         ِئٌٝ جٌٕحِؽ َأْ ١ٌَ ـَـَضش  ُِٙ ِذ َِـِضــص َؾ١ٍَ  غ

ِٓ جٌّؿحٟٔ ، ٚجطِّغجِص  ْْ وحْ جٌشؿُغ ذجٛصِز جٌٍفِع ، ٚدـ ًُّ ٚجهلل ، ِئ فمحي ُؾّحعُز : َو

َِ ، فظحدُرىُ ٘ظج أشؿُغ جٌٕ  ٖٕحؽ جٌّغجِص ، ٚجؿطٛجِء جٌىال

 روافد ثقافته

جٌشحوٍس ٌٙظج  كان أبو تّمام في عصر صناعة الشعر والتفنن فيو ، فصنع الشعر بيذه

، ٠ٚػٙغ ٘ظج ِٓ ٌفْٕٛ جألصذ١س جٌغغع ، ٚوحْ ٌض٠ٗ جالؿطمغجء ٌٍّؿحعف ٚج

٠ح أذح ضّحَ ِئٔه ٌطٕػغ )  : د١ٓ لحي ألذٟ ضّحَ، ذٓ لضجِس  جٌغظٓ ِذّض ٟأذ

ٚجهلل ِح ٌٟ ئٌْف  جٌضعؽ فّح أطرغن ؾ١ٍٙح ! فمحي :فٟ جٌىطد وػ١غًج ٚضضِٓ 

(غ١غ٘ح ٚال ٌظز ؿٛج٘ح 
ٕٗ
  

ئْ وحْ : )  ٚ٘ظج جألطالؼ أصٜ ذٗ أْ ٠ىػغ ِٓ جٌرض٠ؽ فٟ شؿغٖ ، دطٝ ل١ً
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( ٘ظج شؿغأ فىالَ جٌؿغخ ذحطً
ٕ٘

فىحْ ؾظغٖ ِٙطّح ذجّؽ ضغجظ جٌٍغس  ، 

 ٞ فٟ شؿغٖ .ٌظٌه ٚغف ٘ظٖ جٌػمحفس ٚ جٌّٛعٚظ جٌٍغٛ ، ّح جٌشؿغٚالؿ١َّ

ٚوحٔص أُ٘ جٌّظحصع ٌٙظٖ جٌغٚجفض جٌشؿغ٠س ضـطٕض ؾٍٝ جٌمغآْ جٌىغ٠ُ فمض  

 ضأغغ ذٗ ٠ٚػٙغ طٌه فٟ شؿغٖ ئط ٠مٛي :

ٌَُكـــْي ًٍِـــِه فً َكِثـــِذ الضَّواِء وَلـْن  ٌٍْـِي ثـــاٍى إْر ُهــــــوا فً الَغـــــاِس         ثا  6ٕ الث

 ٠ٚمٛي :

 7ٕ إال َسَعـى َو َصَقى  اللَّه  الَفــشاِدٌـــَضا         َلـــْن ُأْعــِذْد ِلِزْكشُكُنأْهــَل الَفشاِدٌــِش 

 ٠ٚمٛي أ٠ؼح :

ٌُْذٍس ُتــْشدًا وِهــْي إصــــرثَشِق         َصـــــاِفــً اأَلدٌـــِن كأَّوـــا َألَثْضـــَرُه  28 ِهْي ُصـــ

 وظٌه ػّٓ جٌذض٠ع فٟ شؿغٖ ، ٠مٛي :

ٌَثــَلٍَض        ًحـــَقـثًا      ُهَلفَّـَوَأحادٌ   َذَخشُّصًا    9ٕ ـَشِبـذَّخ َوال َغــٍع ِإرا ُعـد ِت

 ٠ٚمٛي :

ٌَـــها ٌَِوٍــًٌا َأْخَلَقْرـــَك َغُوىَصــــا        َوَتـــالِقعـــــًا حّرى كــــَأىَّ َقِطٍ َحَلفــىا 
 ٖٓ

 

 الشاعش الوؤلف

 ِظٕفحش ؾضز :وحْ أذٛ ضّحَ شحؾغًج ِٚإٌفًح ، ٌٗ 

 ص٠ٛجْ جٌذّحؿس أٚ وطحخ جٌذّحؿس ، أٚ جٌذّحؿس جٌىرغٜ .ٔ
ٖٔ

 

جٌذّحؿس جٌظغغٜ ٚضؿغف ذأؿُ جٌٛدش١حش جّؽ أذٛ ضّحَ ٘ظج جٌىطحخ  .ٕ

 ِٓ شؿغ جٌشؿغجء جٌؿغخ
ٖٕ

 

 ٔمحتغ جغ٠غ ٚجٌفغػصق .ٖ
ٖٖ
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وطحخ جٌفذٛي ، جٚ وطحخ فذٛي جٌشؿغجء ، أٚ وطحخ جسط١حع شؿغجء  .ٗ

جٌفذٛي
 ٖٗ

 

شؿغجء جٌمرحتً ، ٠ٚـ١ّٗ جٌـ١ض ِذـٓ جأل١ِٓ وطحخ جالسط١حع ِٓ  .٘

" "جالسط١حع جٌمرحتٍٟ جألورغ
ٖ٘

 

جالسط١حع جٌمرحتٍٟ جألطغغ ، جسطحع أذٛ ضّحَ ِمحطؽ ِٓ ِذحؿٓ أشؿحع  .ٙ

جٌمرحتً ، ِٚؿػّٗ ٌغ١غ ِشٙٛع٠ٓ
 ٖٙ

 

 جسط١حع جٌّمطؿحش .7
ٖ7

 

 وطحخ ِجغص فٟ َأشؿحع جٌّذضغ١ٓ .8
ٖ8

 

 

 

 ششاح دٌىاًه
ٖ9 

 ٌٗ ِٓ جٌضٚج٠ٚٓ جٌشؿغ٠س جٌطٟ شغدص ِٓ لرً جٌشغَّجح أِػحي : 
 ٘ـ.9ٖ٘أذٛ ٘الي جٌذـٓ ذٓ ؾرض جهلل جٌؿـىغٞ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .ٔ
 ٘ـ.ٗٔٗأذٛ جٌّػفغ ِذّض جذٓ آصَ جٌٙغٚٞ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .ٕ
 ٘ـ.9ٕٖأذٛ جٌفطخ ؾػّحْ ذٓ جٕٟ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .ٖ
 ٘ـ.7ٙٗأذٛ جٌمحؿُ ػ٠ض ذٓ ؾٍٟ جٌفـٛٞ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .ٗ
 ٘ـ.ٕٔٗأذٛ ؾرض جهلل ِذّض جٌشط١د جإلؿىحفٟ ، جٌّطٛفٝ ؿطس  .٘
أذٛ جٌذـٓ ؾٍٟ جذٓ جؿّحؾ١ً ذٓ ؿ١ضٖ جٌٍغٛٞ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .ٙ

 ٘ـ.8٘ٗ
 ٘ـ.7ٖٔدـٓ ذٓ ذشغ ج٢ِضٞ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .7
 ٘ـ.  7ٙٗأذٛ ذىغ ِذّض ذٓ ٠ذ١ٝ جٌظٌٟٛ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .8
 ٘ـ.7٘ٗجٌّطٛفٝ ؿٕس  أذٛ جٌفؼً ؾرض جهلل ذٓ أدّض ج١ٌّىحٌٟ .9

 ٘ـ.7ٙٗؾرض جهلل جذٓ جذغج١ُ٘ ذٓ ؾرض جهلل جٌش١غجػٞ ، جٌّطٛفٝ  .ٓٔ
 ٘ـ.7٘ٗؾرض جهلل ذٓ أدّض جٌـحِحٟٔ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .ٔٔ
 ٘ـ.8ٗ٘جذغج١ُ٘ ذٓ ِذّض جذٓ ٍِىْٛ جالشر١ٍٟ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .ٕٔ
أذٛ ؾٍٟ دـٓ ذٓ ؾٍٟ جالؿطغجذحصٞ جٌٕذٛٞ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .ٖٔ

 ٘ـ.7ٔ7
 ِذّض جٌٛجؿطٟ جٌٕذٛٞ ، جٌّطٛفٝ ذّظغ. أذٛ ٔظغ لحؿُ ذٓ .ٗٔ
 ٘ـ.ٗٗ٘أذٛ جٌّذحؿٓ ِـؿٛص ذٓ ؾٍٟ جٌر١ٙمٟ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .٘ٔ
جألؾٍُ أذٛ جٌذجحؼ ٠ٛؿف ذٓ ؿ١ٍّحْ جٌشٕطّغٞ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .ٙٔ
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 ٘ـ.7ٙٗ
 ٘ـ.ٙٔٙأذٛ جٌرمحء ؾرض جهلل ذٓ دـ١ٓ جٌؿىرغٞ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .7ٔ
، جٌّطٛفٝ ؿٕس  أذٛ ػوغ٠ح ٠ذ١ٝ ذٓ ؾٍٟ جٌش١ٙغ ذحٌشط١د جٌطرغ٠ؼٞ .8ٔ

 ٘ـ.ٕٓ٘
 ٘ـ.ٕٔٗأذٛ ؾٍٟ أدّض ذٓ ِذّض جٌّغػٚلٟ ، جٌّطٛفٝ ؿٕس  .9ٔ
 أذٛ ٔظغ ِٕظٛع ذٓ ِـٍُ جٌذٍرٟ جٌّؿغٚف ذحذٓ أذٟ جٌض١ِه. .ٕٓ
 ٘ـ 9ٖٖأذٛ ع٠حف أدّض ذٓ ئذغج١ُ٘ جٌش١رحٟٔ جٌّطٛفٝ ؿٕس .ٕٔ
أذح جٌؿالء جٌّؿغٞ أدّض ذٓ ؾرض جهلل ذٓ ؿ١ٍّحْ جٌّؿغٞ جٌّطٛفٝ  .ٕٕ

 .٘ـ9ٗٗؿٕس 
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 المصدر السابق والصفحة. 18
 المصدر السابق والصفحة. 19
ه التأويل ، أبي القاسم جار تفسير الكشاف عمى حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجو  29

م.  ج 2999لبنان ، الطبعة الثالثة  -اهلل محمود بن عمر الزمخشري ، دار المعرفة بيروت
1/55 

ِسير أعالم النُّبالء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي ، تحقيق: صالح  21
 .11/65م ،  ج 1983السَّمر ، مؤسسة الرسالة  ، الطبعة االولى ، 
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ريخ األدب العربي ، كارل بروكممان ، نقمو الى العربية الدكتور عبد الحميم النجار ، دار تا 22
 2/73المعارف ، الطبعة الرابعة ، ج 

ينظر : أخبار أبي تمام ، أبي بكر محمد بن يحيى الصولي ، تحقيق : خميل محمود  23
اق الجديد بيروت ، عساكر و محمد عبده عزام و نظير االسالم اليندي ، منشورات دار اآلف

 .61، 69، 59م ، الصفحات : 1989الطبعة الثالثة 
طبقات الشعراء ، ألبن المعتز ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، دار المعارف بمصر.    24
 284ص
الموازنة بين ِشعر أبي تمام والُبحتري ، ألبي القاسم الحَسن بن بشر اآلمدي ، تحقيق:  25

 1/29لمعارف الطبعة الرابعة ، جالسيد أحمد صقر ، دار ا
 154 : م.خ 26
 171 : م.خ 27
 212 : م.خ 28
 7: م.خ 29
 175 : م.خ 39
مصطفى بن عبد اهلل الشيير بحاجي ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونينظر :  31

وينظر: شرح ديوان أبي ،    1/691لبنان ، ج –خميفة ، دار إحياء التراث العربي َبيروت 
تمام ، ألبي الحجاج ُيوسف بن سميمان بن عيسى األعمم الشنتمري ، دراسة وتحقيق : األستاذ 

م.  2994إبراىيم نادن ، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإِلسالمية ، الطبعة األولى 
      1/19ج

عيسى األعمم ينظر: شرح ديوان أبي تمام ، ألبي الحجاج ُيوسف بن سميمان بن  32
الشنتمري ، دراسة وتحقيق : األستاذ إبراىيم نادن ، منشورات وزارة األوقاف والشؤون 

 المصدر السابق والصفحة.   ينظر : ، و  1/19م.  ج2994اإِلسالمية ، الطبعة األولى 
م الطبعة الكاثوليكية لآلباء 1922ينظر : نقائض جرير والفرزدق ، أبي تمَّام ، بيروت  33

 .1عيين ، صاليسو 
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ينظر : شرح ديوان أبي تمام ، ألبي الحجاج ُيوسف بن سميمان بن عيسى األعمم  34
الشنتمري ، دراسة وتحقيق : األستاذ إبراىيم نادن ، منشورات وزارة األوقاف والشؤون 

 1/19م. ج2994اإِلسالمية ، الطبعة األولى 
 المصدر السابق والصفحة 35
 المصدر السابق والصفحة 36
 المصدر السابق والصفحة 37
 1/29المصدر السابق ،  38
مصطفى بن عبد اهلل الشيير بحاجي ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونينظر :  39

وينظر: شرح ديوان      692، 1/691لبنان ، ج –خميفة ، دار إحياء التراث العربي َبيروت 
، نشره : أحمد أمين ، عبد السالم الحماسة ، ألبي عمي أحمد بن محمد بن الحسن الَمرُزوقي 

 .14 -1/11بيروت ، المجمد –ىارون ، دار الجبل 


