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 ملخص :

للهجرة ( 0111صدر حدٌثاً كتاب ) ببلوغرافٌا التراث الشعري العربً من العصر الجاهلً حتى سنة 

م ، وهو جهد طٌب 1100 -هـ  0320، الطبعة األولى ،  للباحث محمد أحمد شهاب عن دار نٌنوى

ً ما ٌطبع وُنشر من التراث الشعري العربً ) الدواوٌن والمجموعات واإلستدراكات (  للباحث فً تقصِّ

م أبواب كتابه على أربعة أقسام : األول : للدواوٌن والمجامٌع ، والثانً :  على مرِّ السنٌن ، وقد قسَّ

الث : لشعراء القبائل والعوائل والملوك واألمراء ، والرابع : لجهود المستشرقٌن ، ، لالستدراكات ، والث

 وهذه الدراسة إنما هً نقد وتعقٌب واستدراك على ما جاء فً هذا الكتاب   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

    The book, “The Arabic poetry heritage bibliography from pre-Islamic era up to 

year 1000 A.H” was recently published by Nenava Printing House for the 

researcher  Mohammed Ahmed Shehab, 1st edition, 2011 A.D- 1431A.H. It is  a 

good effort for the researcher in investigating what was published on Arabic 

poetry  heritage (divans, collections, and correction) across years. The researcher 

divided his book into four   chapters. The first chapter is about divans and 

collections; the second one is about corrections; the third is devoted to poets of 

tribes, families, kings, and princes. The last is about orientalists’ efforts. This study 

is considered a critique, a commentary and a correction for what is reviewed in 

this book.                                                                          
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إف ىذا البحث ىو دراسة نقدية تقويمية لما ورد في كتاب )ببموغرافيا التراث الشعري العربي مف العصر الجاىمي 
حر ال لميجرة( أكثر مف كونيا دراسة إحصائية لمتراث الشعري األندلسي ؛ ألف التراث الشعري ب0111حتى سنة 

عممية تحتاج  مف مواد بعض ما جاء في ىذا الكتاب  يمكف اإلحاطة بجوانبو كافة ، وقد ذكرت في ىذا البحث
إلى نقد وتقويـ وما لـ يحتج إلى ذلؾ لـ تتـ اإلشارة إليو مع ذكر بعض ما فات صاحب الكتاب مف مواد عممية 

التي أشار إلييا صاحب مى المصادر ، وقد حاولت جاىدًا اإلطالع عانتيى إلييا عمـ صاحب ىذه الدراسة 
رجعت إلى المصادر التي  منيا الكتاب ؛ لذلؾ وردت مف دوف اإلشارة إلييا في اليامش ، وما لـ اطمع عميو

 ذكرتيا مع اإلشارة إلييا في اليامش .

باب واسع يشتمؿ  ون؛ أل مفيوـ التراث الشعري العربي  ُيحدِّد في العنواف أف  كاف عمى الباحث  بالنسبة لمعنواف  
عمى كؿِّ كتب التراث التي احتوت عمى الشعر سواء أكانت دواوينًا أـ مجموعات أـ استدراكات أـ مختارات 

بيف شعرية  أـ غيرىا مف كتب التراث التي اشتممت عمى الشعر بيف دفَّتييا ، فكاف األولى اف ُيضيؼ ما 
وقد ذكر الباحث أفَّ ىذا الجيد مو قد اقتصر عمييا فقط. واويف والمجموعات واالستدراكات(؛ألف عمالدمعقوفيف )

مكمِّؿ لما سبقو مف دراسات عنيت بيذا الجانب ، دراسات شمَّر أصحابيا سواعد الجد وواصموا الميؿ بالنيار في 
وقد أفاد الباحث كثيرًا مف ىذه الدراسات لكنو أغفؿ ذكر بعض الدراسات ا التراث الشعري العربي ، تقصِّي ىذ

) فيرس دواويف الشعراء والمستدركات في تكوف لو معينًا في كتابو، ككتابألخرى التي كاف مف الممكف أف  ا
ىػ ثبت وفيرسة وصفية تحميمية 545 – 021، و)المكتبة الشعرية في العصر العباسي 0الدوريات والمجاميع(

، ومف  2ىـ المصادر والمراجع األندلسية(، و)المكتبة األندلسية دراسة وتحميؿ أل 1لمدواويف والمجاميع الشعرية(
، وفيما يخص  4، و)المستدرؾ عمى دواويف الشعراء( 3كتب االستدراكات )المستدرؾ عمى صناع الدواويف(

البحوث والسيما التراث األندلسي الذي نحف بصدده فمو رجع إلى بعض البحوث التي تناولت ىذا الجانب مثؿ 
، و)معجـ الدواويف األندلسية المحققة  5حقيؽ العممي والنشر التجاري()دواويف الشعر األندلسي بيف الت

، و)الشعر األندلسي في كتاب فيرس دواويف الشعراء والمستدركات في الدوريات والمجاميع(  6والمصنوعة(
يرًا ألفاد كث 8،و)التراث الشعري األندلسي في كتاب معجـ التراث الشعري المطبوع لمدكتور سامي مكي العاني( 7

في إغناء مادة كتابو الذي كما قاؿ ىو جيد مكمِّؿ لمجيود السابقة التي افاد الباحث منيا إال أنَّو اختصر ىذه 
المادة اختصارًا مخاًل في بعض األحياف ، والذي يطَّمع عمى ما كتبو الدكتور سامي مكي العاني يجد تقاربًا كبيرًا 

أحمد شياب عمى الدكتور العاني فيما فاتو مف مادة عممية وفي ما بيف الكتابيف إال ما استدركو الباحث محمد 
كما ذكر الباحث ، وقد استعمؿ  1118وحتى سنة  1114نشر بعد تاريخ نشر معجـ الدكتور العاني منذ سنة 

يف في منيجو الترتيب األلؼ بائي لممادة العممية إال أنَّو قسَّـ أبواب كتابو عمى أربعة أقساـ : األوؿ : لمدواو 
والمجاميع ، والثاني : لإلستدراكات ، والثالث : لشعراء القبائؿ والعوائؿ والمموؾ واألمراء ، والرابع : لجيود 
المستشرقيف ، وىو بذلؾ خالؼ مف سبقو في ىذا الباب الذيف جمعوىا         ) الدواويف والمجاميع 

دما نبحث عف شاعر مف الشعراء كاألعمى واإلستدراكات وجيود المستشرقيف ( تحت عنواف واحد ، فمثاًل عن
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التطيمي مثاًل فإننا نجد ىذه الثالثة تحت عنواف الشاعر وفي صفحة واحدة ، لكف في كتاب الباحث محمد أحمد 
شياب ، فيجب البحث عنو في الدواويف والمجاميع أواًل ، ومف ثـ نبحث عنو في قسـ اإلستدراكات ، وأخيرًا مع 

ف الباحث تنبو إلى ىذه المسألة فقاـ بعمؿ الفيارس في نياية الكتاب لتسييؿ األمر جيود المستشرقيف ، وكأ
بعض الشيء عمى اآلخريف ، وما سار عميو أساتذتنا ىو األسمـ ؛ ألنؾ ال تجد مشقة في البحث عف الشاعر 

نما تجد ذلؾ كمو في مكاف واحد .   وشعره في أكثر مف مكاف وا 

والمسألة األخرى أفَّ السابقيف كانوا يضعوف ترقيمًا لكؿ مادة فضاًل عف ترتيبيا األلؼ بائي وىذا أيضًا يسيِّؿ 
 البحث عمى اآلخريف . 

فضاًل عف أف الباحث لـ يكف يعرِّؼ بالشعراء تعريفًا وافيًا كحاؿ مف سبقو إتمامًا لمفائدة ، فيو في كثير مف 
لى أف  ُيعرِّؼ األحياف يكتفي بذكر كنية الش اعر أو لقبو فقط أو االثنيف معًا أو االسـ األوؿ والمقب ، وكاف اأَلو 

 . 01بيـ تعريفًا وافيًا ؛ ألنو في بعض األحياف كاف يمتبس عميو األمر فيكرر ذكر الشاعر مرَّة ثانية 

خطاء الطباعة ، أو ومف المالحظ عمى الباحث الكريـ عدـ الدقة في ضبط بعض األسماء التي ربما ترجع إلى أ
 .00الوىـ  ، كذلؾ ىي الحاؿ عند ذكر سنة الوفاة 

ومف جية أخرى فأفَّ الباحث يشير إلى إستعمالو دواويف الشعراء المعتمدة لدى الباحثيف ، فقد ذكر في حديثو 
الذوؽ  عف أقساـ كتابو في المقدمة في الصحيفة )ب( :)القسـ األوؿ في: تحقيؽ الدواويف حيث اعتمدنا فيو إلى

النقدي القائـ عمى اختيار الديواف ذي الطبعة والتحقيؽ العممي الرصيف(  ، وىذه المسألة فييا نظر ، فالباحث 
ىػ( يذكر 671يعتمد عمى ما تيسر لديو مف معمومات عف الشاعر ، فمثاًل في حديثو عف ابف جابر األندلسي )ت

دتو البديعية في مدح الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( )الحمة السيرا في مدح خير الورى( فقط ، وىو شرح لقصي
التي ُتسمى )بديعية العمياف( ، وقد وردت في ديوانو : ) نظـ العقديف في مدح سيد الكونيف أو الغيف في مدح 

، ولدى ابف جابر أيضًا ديواف آخر ىو )المقصد الصالح في مدح الممؾ الصالح( وأيضًا لديو  01سيد الكونيف(
)شعر ابف جابر األندلسي( وسأذكر التفاصيؿ كاممة عند المرور عمى ذكر ىذا الشاعر وغيره ، مجموع شعري 

وفي حديثو عف ابف سيؿ اإلسرائيمي ذكر تحقيقيف )مع أفَّ ىناؾ أكثر مف طبعة وتحقيؽ لديوانو( ولـ يذكر 
ابف عربي ذكر طبعة التحقيؽ المعتمد وىو تحقيؽ الدكتور محمد فرج الدغيـ ، وفي حديثو عف محيي الديف 

بوالؽ لديوانو مف غير تحقيؽ كذلؾ طبعة مكتبة المثنى وذكر ديوانو ) ترجماف األشواؽ( وىو أيضًا مف دوف 
تحقيؽ ، وذكر )ذخائر األعالؽ( الذي ىو شرح لديوانو ترجماف األشواؽ مع أفَّ الدكتور سامي مكي العاني ذكر 

 .  02طبعات محققة لديوانو 

ال يفرؽ الباحث بيف الجمع والتحقيؽ والدراسة ، ففي حديثو عف ابف الجياب الغرناطي ذكر وفي بعض األحياف 
، وفي حديثو عف ابف زىر ذكر جمع وتحقيؽ فوزي 03الباحث انو تحقيؽ لشعر الشاعر وىو دراسة لحياتو وشعره 
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ة وتحقيؽ وىو ، وفي حديثو عف ابف شخيص ذكر دراس04سعد عيسى وىو دراسة ومختارات مف شعره وموشحاتو 
 .05جمع لشعره فقط 

وكاف عمى الباحث أف  يتواضع قمياًل مع أساتذتنا األجالء بإيراد ألقابيـ العممية مع أسمائيـ ، فينزليـ منازليـ 
بإرجاع الفضؿ إلى أىمو ، وقد أوردت ما أورده الباحث في بداية كؿ مادة )لذلؾ وردت مف دوف ألقاب( ومف ثَـّ 

 واإلستدراؾ  .جاء النقد والتعقيب 

بعض المواد العممية التي وردت في الكتاب ال تحتاج إلى نقد أو تعقيب أو استدراؾ لذلؾ لـ ترد في ىذا البحث 
ىػ( وذكر ج.وتح)الدكتور( محمد 573( جاءت المادة العممية )أبو البقاء الرندي ت 11، فمثاًل في الصفحة رقـ )

،وذكر ج.وتح )الدكتور(  0875، بيروت،1شاعر رثاء األندلس( ط رضواف الداية )في كتابو أبو البقاء الرندي
. فجمع الداية كاف يحتاج  1110،  14جامعة بغداد ع –كمية التربية  –مجمة األستاذ  –إنقاذ عطا اهلل العاني 

ستدراؾ لذلؾ ورد في البحث اما جمع الدكتور إنقاذ عطا اهلل العاني فمـ يكف يحتاج إلى  ذلؾ إلى نقد وتعقيب وا 
 فمذلؾ لـ يرد فيو .   

األصؿ في ىذا البحث ىو الرجوع إلى األصؿ فاف لـ يتوافر عدنا إلى المصادر والمراجع التي اشتممت عمى  
 ذكره .  

 القسم األول : 

        الدواوين والمجاميع :

الدكتور ىػ( ، طبعة الديواف األولى التي حققيا 547ذكر )ابف األبار البمنسي ت 00في الصفحة رقـ  -0
 . 06ـ 1111عبد السالـ اليرَّاس ، وقد أعاد طباعتو عاـ 

ىػ( ، والصحيح انيا 424في حديثو عف األعمى التطيمي ذكر أفَّ سنة وفاتو ) 06في الصفحة رقـ  -1
ىػ( ، وقد تابع في ىذا الوىـ الدكتور سامي مكي العاني في كتابو )معجـ التراث الشعري 414)

 . 07المطبوع( 
ىػ( ، وقد ذكر المحقؽ في 348في حديثو عف )األلبيري( ذكر أفَّ سنة وفاتو ) 07رقـ في الصفحة  -2

ـ ، وليس سنة 0865ىػ( ، والطبعة األولى لمديواف كانت سنة 351مقدمة الديواف أنَّو توفي نحو ) 
ة ، وفي حقيقة األمر أفَّ الطبع 0880، وقد ذكر الباحث أفَّ الطبعة الثانية لمديواف سنة  08ـ 0855

 .11  0880ـ ،والطبعة الثالثة ىي التي صدرت في سنة 0871الثانية صدرت سنة 
ىػ( ، جمع الدكتور محمد رضواف 573وردت مادة عممية ىي )أبو البقاء الرندي ت 11في الصفحة رقـ  -3

، ولـ يذكر دار  0875، بيروت ،  1شاعر رثاء األندلس ( ، ط الداية في كتابو )أبو البقاء الرندي
 ـ.0865 -ىػ0285النشر ) دار سعد الديف( ، ولـ يشر الى الطبعة األولى عف الدار نفسيا سنة 
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ىػ( حياتو وشعره ، محمد مجيد السعيد ، مجمة 431، ذكر )ابف بقي القرطبي ت 11في الصفحة رقـ  -4
وقد صدر ديواف ابف بقي القرطبي األندلسي ، جمع وتحقيؽ : د. ـ ،  0868،  1، ع 07المورد ، ـ

ـ ، وأيضًا موشحات ابف بقي القرطبي تحقيؽ:  0886دمشؽ ،  –محمد مجيد السعيد ، دار كوثا 
 . 10ـ 0868 -ىػ 0311 –بغداد  –عدناف محمد آؿ طعمة ، وزارة الثقافة والفنوف 

ىػ( جمع وتحقيؽ مدني صالح 470ابف طفيؿ ت وردت مادة عممية ىي )أبو بكر 11في الصفحة رقـ  -5
، وىو ال يعد جمعًا بالمفيوـ المتعارؼ  0868 -ىػ 0288،  2، ع 7المنشور في مجمة المورد ، ـ

بحث نقدي ، وتحقيؽ ، ودراسة أدبية  –عميو في جمع الشعر ،فعنواف البحث : مع ابف طفيؿ الشاعر 
 فمسفية مقارنة .

 . 0870بغداد  –يؿ قضايا ومواقؼ( ، دار الرشيد أعاد نشره ضمف كتابو )إبف طف -
، ثـ  0874سنة  3، ع 03بغداد ، ـ –نشر شعره العممي د. محمود الحاج قاسـ في مجمة المورد  -

 11 0875سنة  0، ع 21القاىرة ، مج –نشر أرجوزتو في الطب بمجمة معيد المخطوطات العربية 
. 

 مرة أخرى تحت عنواف 52رقـ وقد تكرر ذكر ابف طفيؿ في الصفحة            

 ىػ( ذاكرًا بحث مدني صالح ، وأرجوزتو في الطب مف470ابف الطفيؿ )           

 دوف أف  يأتي عمى ذكر شعره العممي   .           

ىػ( جمع الدكتورة ىدى شوكة 256وردت مادة عممية ىي )أبو بكر ابف القوطية ت  11في الصفحة رقـ  -6
، ولو عاد إلى العنواف األصمي لمبحث )شعر أبي بكر ابف  0874،  0،ع03ـبيناـ ، مجمة المورد، 

إلى سنة  311القوطية مف أعياف المائة الخامسة( ، وكما ىو معموـ فأفَّ المائة الخامسة تبدأ مف سنة 
ىػ التي ىي مف سني المائة الرابعة ، وقد وقع في ىذا الوىـ أيضًا 256ىػ ، فكيؼ تكوف سنة وفاتو 388
، والصحيح اف سنة الوفاة ىذه  12ىػ[ 256ىػ[ ]ت  4كتور سامي مكي العاني الذي ذكر انوِ ]ت ؽ الد

ىػ ىي سنة وفاة جده الذي كاف ُيعرؼ بيذا المقب أيضًا ، وىذا ما أشارت إليو الدكتورة ىدى شوكة 256
يحمالف  بيناـ في ترجمتو )) إف ىذه الترجمة عمى قصرىا ألقت ضوءًا واضحًا يؤكد وجود شخصيف

االسـ نفسو )جد وحفيد( األوؿ لغوي ، وعالـ ، ومؤرخ ، والثاني شاعر ، وميَّز بوضوح الزمف الذي 
ىػ( اي انو مف أعياف المائة الرابعة 256عاش فيو ، فيو مف أعياف المائة الخامسة ، والجد توفي سنة )

 ))13 . 
ينا ذكر كنيتو ولقبو ، وىناؾ ذكر ىػ( ، ف256)ابف القوطية ت  75ة رقـ حفوقد تكرر ذكره في الص 

 لقبو فقط .
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وردت مادة عممية ىي )أبو البركات البمفيطي( ، ولـ يذكر سنة وفاتو ، وال يوجد  10في الصفحة رقـ  -7
نما ىو أبو البركات البمفيقي الذي ذكره بعد ذلؾ في الصحيفة  مف شعراء األندلس مف ىو بيذا االسـ ، وا 

 ) البمفيقي ( وأورد المعمومات نفسيا :، فقد أورد لقبو فقط  12رقـ 
ىػ( بعناية د. عبد الحميد عبد اهلل اليرَّامة ، مطبوعات مركز جمعة الماجد لمثقافة 660البمفيقي)  -

 . 0885دبي ،  –والتراث 
ىػ( ، وذكر قصيدتو المسماة )الحمة السيرا في 671ذكر )ابف جابر األندلسي ت 15في الصفحة رقـ  -8

، وىذا الكتاب فيو قصيدة واحدة في مدح  0874تح( عمي ابو زيد ، بيروت ، مدح خير الورى( ،)
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ، وىو عبارة عف شرح ليذه القصيدة ، وىي قصيدة بديعية تسمى )بديعية 
العمياف( ، وقد وردت ىذه القصيدة في ديوانو )نظـ العقديف في مدح سيد الكونيف أو الغيف في مدح سيد 

 ، وفضال عف ىذا الديواف فأفَّ لديو ديوانًا آخر ومجموعًا شعريًا وىي كاألتي : 14نيف( الكو 
نظـ العقديف في مدح سيد الكونيف أو الغيف في مدح سيد الكونيف : البف جابر األندلسي محمد بف  -

ـ ، تحقيؽ: الدكتور احمد فوزي الييب ، دار 0267 – 0187 -ىػ 671 -587أحمد بف عمي 
 ـ .1114 -ىػ 0315،  0دمشؽ ، ط – سعد الديف

ـ ، تحقيؽ: 0267 -0187 -ىػ 671 -587شعر ابف جابر األندلسي محمد بف أحمد الضرير  -
 ـ .1116 -ىػ 0326،  0دمشؽ ، ط –الدكتور احمد فوزي الييب ، دار سعد الديف 

عمي ديواف المقصد الصالح في مدح الممؾ الصالح : البف جابر األندلسي محمد بف احمد بف  -
دمشؽ  –ـ ، تحقيؽ الدكتور أحمد فوزي الييب ، دار سعد الديف 0267 -0187 -ىػ 671 -587
 ـ .1117 -ىػ 0318،  0، ط

،   15وقد تابع الباحُث الدكتوَر سامي مكي العاني في معجمو الذي اكتفى بذكر ىذه القصيدة 
ـ ، 1114ديف( صدر عاـ ويمكف أف نمتمس لو العذر؛ الف أقدـ ىذه الدواويف الذي ىو )نظـ العق

 وىي السنة نفسيا التي صدر فييا ذلؾ المعجـ .
ىػ( ، جمع وتحقيؽ الدكتور منجد 503ذكر )ابف جبير األندلسي ت 15في الصفحة رقـ  -01

بغداد ،  –، وزارة الثقافة  1ط – 0867،  8الموصؿ ، ع –مصطفى بيجت ، مجمة آداب الرافديف 
 كثر مف طبعة ليذا الديواف وىي كاآلتي :، مع أفَّ ىناؾ أكثر مف جمع وأ 0881

ديواف الرحالة ابف جبير األندلسي ، وما بقي مف نثره ، جمع وتحقيؽ ودراسة د. منجد مصطفى  -
 .16 0881بغداد ،  –بيجت ، وزارة األعالـ 

األردف ،  –عماف  –شعر ابف جبير : جمع وتحقيؽ فوزي الخطبا ، دار الينابيع لمنشر والتوزيع  -
0880 . 

ديواف الرحالة ابف جبير، وما وصؿ إلينا مف شعره ، جمع وتحقيؽ ودراسة د.منجد مصطفى بيجت  -
 ـ .0888 -ىػ 0308السعودية ،  –الرياض  –، دار الرفاعي 
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دراسة في الرحالة ابف جبير األندلسي البمنسي الكتاني وآثاره الشعرية والنثرية ، د. إحساف عباس ،  -
 ـ .1110،  0، ط بيروت –دار الغرب اإلسالمي 

ىػ( ، تحقيؽ عمي إبراىيـ كردي ، دار سعد 518ذكر )الجراوي المالقي ت 16في الصفحة رقـ  -00
، وىو الطبعة المعتمدة لمديواف ، وىناؾ أكثر مف جمع وأكثر مف دراسة  0883،  0دمشؽ ، ط –الديف 

 اشتممت عمى شعره :
ة أبو العباس الجراوي ، مطبوعات جمعية المرحوـ محمد الفاسي في كتابو : شاعر الخالفة الموحدي -

  0841، 0المغرب ، ط –قدماء جقسوس 
األستاذ الفاضؿ محمد بف تاويت في كتابو : الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى ، دار  -

 ـ . 0871 -ىػ 0311،  0المغرب ط –الدار البيضاء  –الثقافة 
،  0الجراوي شاعر الموحديف ، الرباط ، ط األستاذ حسف الشبييي حسني في كتابو : أبو العباس -

ـ ، وأصؿ الكتاب رسالة جامعية ناؿ بيا المؤلؼ درجة الدبموـ العالي بكمية  0875 -ىػ 0315
      17المغرب  –جامعة فاس  –اآلداب 

ىػ( تحقيؽ الدكتور منجد مصطفى بيجت 404ذكر )الجزار السرقسطي ت 16في الصفحة رقـ  -01
نما احتوى عمى فصوؿ مف كتابو :  0877ي ، ، المجمع العممي العراق ، وىو ليس ديواف شعر فقط وا 

بادرة العصر وفائدة المصر ، وعنوانو : روضة المحاسف وعمدة المحاسف ديواف ابي بكر يحيى بف 
محمد المعروؼ )بالجزار السرقسطي( وفصوؿ مف كتابو )بادرة العصر وفائدة المصر ( صنعة ابي عبد 

 ىػ ،وىناؾ تحقيؽ آخر لمديواف :515اهلل بف مطروح المرسي المتوفى سنة اهلل محمد بف عبد 
ديواف الجزار السرقسطي األندلسي ، تقديـ وتحقيؽ : الدكتور العربي سالـ الشريؼ ، دار شموع  -

 ـ .1112،  0ليبيا ، ط –الثقافة 
سة( . ىػ( ج ، وتح ، ود )يقصد الباحث درا510ذكر )الجمياني األندلسي ت 17في الصفحة  -02

األردف ،  –عماف  –الدكتور منجد مصطفى بيجت ، تح عبد الجميؿ حسف عبد الميدي ، دار البشير 
، ولـ يذكر عنواف الديواف ) ديواف المبشرات والقدسيات ( ، وقد تكرر ذكره مرة ثانية مع حرؼ  0878

الجمياني( ، وىناؾ ذكر بعد أف  أضاؼ إلى المقب االسـ األوؿ )عبد المنعـ   61العيف في الصحيفة رقـ 
المعمومات كاممة فضال عف كتابو : )الحكـ وميداف الكمـ( ، تح : فخري كتاني ، رسالة ماجستير، 

 .  0865جامعة القاىرة ، 
ىػ( . ج ، وتح ، ود)يقصد الباحث 537ذكر )ابف الجناف األندلسي ت 18في الصفحة رقـ  -03

، إفَّ طبعة الديواف كانت  0878الموصؿ ، دراسة(  . الدكتور منجد مصطفى بيجت ، مط جامعة 
ىػ 537، وليس سنة  18ىػ 537ىػ وسنة 535، وسنة وفاتو كانت بيف سنة  0878، وليس  0881سنة 

 كما ذكر الباحث .



 3122السنة الثانية  -العذد الخامس                                                      ببلوغرافية التراث الشعري االنذلسي    

 

22 

ىػ( ،تح : عمي محمد النقراط ، دار 638ذكر )إبف الجناب الغرناطي ت 18في الصفحة رقـ  -04
ىو )إبف الجياب( وليس )إبف الجناب( ، وىذا الكتاب ىو ت(. إف اسمو  –ليبيا ، )د  –الجماىيرية 

دراسة لشعر الشاعر ، وليس تحقيقًا لشعره كما ذكر الباحث ، فقد ذكر النقراط إنَّو إعتمد في دراستو 
، وقد صنع النقراط في نياية الدراسة  21عمى ديواف مخطوط قدَّمو لو الدكتور عبد الحميد اليرامة 

لجياب التي وردت في المصادر القديمة ولـ ترد في الديواف المخطوط ، وأخيرًا : مستدركًا ألشعار ابف ا
ىػ 0313فأفَّ الباحث لـ يذكر الطبعة ، وىي الطبعة األولى ، وذكر أنيا مف دوف تاريخ ، وتاريخيا ىو 

ؼ ـ ، وىو ما مذكور في الصفحة التي بعد صفحة العنواف ، وفييا معمومات وافية عف المؤلَّ 1113أي 
، وىناؾ دراسة  الباحث  0865، وقد وعد الدكتور محمد رضواف الداية بنشر الديواف محققًا منذ العاـ 

،  0873عبد الرحمف خبازي في رسالتو لمماجستير مف كمية الدراسات العميا بالجامعة األردنية ، سنة 
 . 20الموسومة ) إبف الجياب الغرناطي حياتو وشعره ( 

ىػ( . ج ، وتح : محمد محمود يونس ، 261)الحاجب المصحفي ت ذكر 21في الصفحة رقـ  -05
 21) ما تبقى مف شعر الحاجب المصحفي (  0874،  01مجمة كمية اآلداب الجامعة المستنصرية ، ع

 ، وىناؾ دراسة أخرى عنو ىي :
 –الحاجب المصحفي حياتو وآثاره األدبية ، د. حسيف يوسؼ خريوش ، حوليات كمية اآلداب  -

 . 22ـ  0888 -ىػ 0308( سنة 022كويت . الرسالة )جامعة ال
ىػ(، قصائد ومقطوعات : محمد الحبيب 573ذكر )حاـز القرطاجني ت 20في الصفحة رقـ  -06

ـ ، والطبعة الثانية كانت 0865،  1، ط 0855،  0تونس ، ط –ابف خوجة ، دار الكتب الشرقية 
 . 23 0865، وليس سنة  0861طبعة الدار التونسية لمنشر وصدرت سنة 

بيروت ،  –دار الثقافة  –ديواف حاـز القرطاجني : تح : عثماف الكعاؾ ، مطبعة عيتاني الجديدة  -
، وىذا ىو الديواف المعتمد لدى الباحثيف ، وكاف  0878 – 1ط – 0853 -ىػ 0273، سنة  0ط

 األولى أف يذكره قبؿ القصائد والمقطعات عمى وفؽ التسمسؿ التاريخي . 
ىػ( ، ج ، وتح : مناؿ منيزؿ ، مؤسسة 371ذكر )إبف الحداد األندلسي ت 21ـ في الصفحة رق -07

 ، وفاتو أف يذكر جمع وتحقيؽ الدكتور الطويؿ : 0874بيروت ،  –الرسالة 
ىػ جمعو ، وحققو ، وشرحو ، وقدَّـ لو : الدكتور يوسؼ 371ديواف ابف الحداد األندلسي المتوفى  -

 ـ .0881 -ىػ 0301،  0لبناف ، ط –بيروت  –عمي الطويؿ ، دار الكتب العممية 
ىػ( تحقيؽ الدكتور عبد العزيز إبراىيـ 345ذكر )إبف حـز األندلسي ت 21في الصحيفة رقـ  -08

 الذي نشر منجمًا في أعداد مختمفة مف مجمة المورد عمى خمسة أقساـ .

 إف الدكتور عبد العزيز إبراىيـ قد أعاد طباعة الديواف في كتاب مستقؿ ىو: 
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 0بيروت ، ط –يواف ابف حـز األندلسي ، جمع وتحقيؽ الدكتور عبد العزيز إبراىيـ ، دار صادر د -
 ـ .1101 -ىػ 0320، 

 وىناؾ محاوالت لجمع شعره أو ذكر مختارات مف قصائده الدينية ىي : 
عيد سيادة  –شعر ابف حـز األندلسي ، تحقيؽ : د. إحساف عباس ضمف كتابو األدب األندلسي  -

 . 0851، بيروت ، قرطبة 
 . 0861،  8شعر ابف حـز بقمـ محمد اليادي الطرابمسي ، حوليات الجامعة التونسية  ع -
ديواف ابف حـز األندلسي . جمع ، وتحقيؽ ، ودراسة : صبحي جاد عبد الكريـ ، نشر دار الصحافة  -

حقيؽ األخير ، وقد ذكر الدكتور سامي مكي العاني أفَّ ىذا الت 0881مصر ،  –لمتراث ، بطنطا 
نما ىي دار الصحابة لمنشر ، وىذا  24نشر دار الصحافة لمتراث  وتابعو في ذلؾ الباحث ، وا 

 التحقيؽ ىو عبارة عف تحقيؽ لمخطوط فيو مختارات مف شعره الديني .
وردت مادة عممية ىي )أبو الحسف بف سالـ األندلسي ت ...ىػ( ج وتح :  22في الصفحة رقـ  -11

، ولـ يذكر سنة وفاتو أو القرف الذي عاش فيو ، فقد ذكر  1111 –جامعة بابؿ  – رعد ناصر مايود
ىػ( حياتو وشعره ، رعد ناصر الوائمي ، مجمة كمية  2الساير أنَّو : أبو الحسف بف سالـ األندلسي )ؽ 

، فقد ذكر ىذه السنة بدؿ السنة التي ذكرىا 25ـ(1110العراؽ ، )بغداد  –التربية في جامعة بابؿ 
 الباحث ، وال ادري ما الوجو الذي دعاه إلى ذكر بغداد .

ىػ( . تح محمد المرزوقي الجيالني بف 377ذكر )الحصري القيرواني ت 23في الصفحة رقـ  -10
الحاج ، وىما محققاف اثناف وليسا محققًا واحدًا : محمد المرزوقي ، والجيالني بف الحاج يحيى ، وعنواف 

يا ليؿ  –ديواف المتفرقات  –رسائمو  –عصره وحياتو  –ي القيرواني الديواف ىو : أبو الحسف الحصر 
إقتراح القريح ، فيو تحقيؽ اشتمؿ عمى أكثر مف ديواف لو ، وعمى نثره  –ديواف المعشرات  –الصب 

 أيضًا ، ودراسة لعصره وحياتو .
صة مف ىػ( ، وذكر )البقايا المخم471ذكر )حفصة بنت الحاج الركونية ت 23في الصفحة رقـ  -11

، وجمعت شعرىا واقدة يوسؼ كريـ في رسالتيا الموسومة ) شعر  0838أشعار حفصة ( ، باريس  
ىػ ، جمع ، وتحقيؽ ، ودراسة : واقدة يوسؼ 524 – 81المرأة مف الفتح حتى نياية عيد الموحديف 

ور عبد الجبار العراؽ ، بإشراؼ الدكت –جامعة تكريت  –كمية التربية لمبنات  –كريـ ، رسالة ماجستير 
 . 81 – 81ـ ، شعر حفصة : 1112 -ىػ 0313سالـ عبد الكريـ ، 

تحقيؽ الدكتور إحساف عباس ، ىػ( ، 416كر )إبف حمديس الصقمي تذ 25في الصفحة رقـ  -12
بيروت ، وقد  –، والحقيقة أنَّيا دار صادر  0853،  1، ط 0851،  0دار صادر ودار بيروت ، ط

، وقد ذكر الدكتور سامي مكي العاني  26 0857لطبعة األولى صدرت سنة ذكر الدكتور الساير إفَّ ا
 ، وىناؾ تحقيؽ آخر لمديواف لمدكتور يوسؼ عيد :  27 0881إفَّ الطبعة الثانية صدرت سنة 
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،   0لبناف ، ط –بيروت  –ديواف ابف حمديس ، تعميؽ : د . يوسؼ عيد ، دار الفكر العربي  -
 ـ .1114

ىػ( ، تحقيؽ : د. احمد 634مادة عممية ىي )أبو حياف األندلسي ت وردت 25في الصفحة رقـ  -13
 مطموب ، ود. خديجة الحديثي ، وىناؾ جمع آخر ليما :

مف شعر أبي حياف األندلسي ، جمعو ، وحققو : د. أحمد مطموب ، ود. خديجة الحديثي ، مطبعة  -
 .  28 0855 -ىػ0215بغداد ،  –العاني 

ىػ( ، وذكر ثالثة تحقيقات لمديواف ، تح: 422اجة تذكر )إبف خف 28في الصفحة رقـ  -14
وآخر تحقيؽ كاف لػ )مصطفى غازي( ،  31مصطفى البخاري ، والصحيح النجاري وليس البخاري 

، وفي صفحة العنواف في الديواف )د. سيد غازي(  30وذكرالدكتور العاني انو )د. السيد مصطفى غازي(
، وىناؾ  0868، والصحيح إنَّيا سنة  0871منيا سنة  ، وذكر ثالث طبعات ليذا التحقيؽ الثانية31

 –طبعة تجارية حديثة لديواف ابف خفاجة ، )ديواف ابف خفاجة(: تحقيؽ : عبداهلل سنده ، دار المعرفة 
، وقد حاوؿ المحقؽ أف يرتبيا  بحسب الترتيب األلؼ  1115 -ىػ 030316،  0لبناف ، ط –بيروت 

 . 32ص بائي لمحروؼ فاعتراىا بعض النق
ىػ( ، وذكر كتاب )قطوؼ دانية ميداة 717ذكر )إبف خمدوف االشبيمي )ت 28في الصفحة رقـ  -15

إلى د. ناصر الديف األسد( لألستاذ الدكتور ناظـ رشيد شيخو ، وفيو قطوؼ مف شعره ، وىو دراسة 
ر في لشعره وليست جمعًا بالمعنى المتعارؼ عميو ، وفيو قطوؼ مف شعره ، وىناؾ جمع لشعر الشاع

 رسالة ماجستير :
جامعة بغداد ،  –إبف خمدوف أديبًا ، يوسؼ إبراىيـ قطريب ، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب  -

 ـ .1111 -ىػ 0312بإشراؼ األستاذ الدكتور عمي الزبيدي 
ىػ( ، طبعة المطبعة السميمية التي 788ذكر )إبف الخموؼ األندلسي ت 31في الصفحة رقـ  -16

 .  33فندي . نيقولي المدور ، وذكر الدكتور سامي مكي العاني انو نيقوال المدور كانت عمى نفقة سميـ أ
ىػ( ، تحقيؽ محمود عمي مكي بثالث 310ذكر )إبف دراج القسطمي ت 30في الصفحة رقـ  -17

 –طبعات عف المكتب اإلسالمي دمشؽ ، وىناؾ طبعة ليذا الديواف صدرت عف مؤسسة البابطيف 
 .34ـ  1113ىػ 0314الكويت ، 

ىػ( ، وسنة 472وردت مادة عممية ىي)أبو الربيع بف سميماف الموحدي ت  34في الصفحة رقـ  -18
 –ىػ( وليس ما ذكر الباحث ، وذكر تحقيؽ محمد بف تاويت الطنجي ، كمية اآلداب 513وفاتو ىي )

 . 0857جامعة محمد الخامس ، وذكر الرياض واألصح الرباط ، 
، ولو ذكر عنواف الكتاب )  0873الدار البيضاء ،  –افة ذكر تحقيؽ عباس الجراري ، دار الثق -

األمير الشاعر أبو الربيع سميماف الموحدي عصره . حياتو . شعره ( لعرؼ أنَّو دراسة عف عصر 
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الشاعر ، وحياتو وشعره ، وال يقرب التحقيؽ مف بعيد أو قريب ، وذكر إفَّ طبعة الكتاب كانت لسنة 
 . 0863، والصحيح أنَّيا سنة  35مي مكي العاني في ىذا األمر ـ ، وقد تابع الدكتور سا0873

 –ىػ( بتحقيؽ: عبد العزيز الميمني ، المط السمفية 352ذكر )إبف رشيؽ ت 34في الصفحة رقـ  -21
، وذكر العنواف )النتؼ مف شعر ابف رشيؽ( ، والعنواف يوحي بأفَّ الكتاب نتؼ مختارة  0813القاىرة ، 

لـ يذكر اسـ الكتاب كاماًل وىو )النتؼ مف شعر ابف رشيؽ وزميمو ابف شرؼ مف شعره فضال عف أنَّو 
 .36القيروانييف( 

، ولـ أجد  0845بيروت ، عبد الرحمف ياغي ، وذكر أفَّ سنة الطبع  –ذكر أفَّ طبعة دار الثقافة  -
 ، وىناؾ طبعة أخرى لمديواف أغفؿ الباحث ذكرىا وىي :37في النسخة التي لدي سنة لمطبع 

اف ابف رشيؽ القيرواني ، جمع ، وتحقيؽ ، وشرح : الدكتور محي الديف ديب ، المكتبة العصرية ديو  -
 .0887 -ىػ 0307،  0لبناف، ط -صيدا –

ىػ( ، تحقيؽ الدكتور إحساف عباس ، الدار 461ذكر )الرصافي البمنسي ت 35في الصفحة رقـ  -20
 0872إَف ىذه الطبعة صدرت سنة  ، والصحيح0873، دار الشروؽ ،  1، ط 0851،  0الثقافية ، ط

ىػ كما ىو مثبت في الصفحة التي بعد العنواف ، وكرر الباحث ثالثة تحقيقات لمديواف ، وىي 0312 –
 ، وىي : 38في األصؿ مستدركات كاف يجب أف  ُتضاؼ في قسـ االستدراكات 

،  0، مجمة دعوة الحؽ ، ع المستدرؾ عمى ديواف الرصافي البمنسي ، محمد بف تاويت الطنجي -
 . 0866سنة 

إستدرؾ عميو حسف الوراكمي وليس الوراكي كما ذكر الباحث ، وفي مجمة )دراسات أندلسية( ،  -
 . 0882، والصحيح  0881،      01وليس )دراسات( كما ذكر الباحث  ، ع

كما ذكر إستدرؾ عميو أ. مصطفى الغديري ، وفي مجمة )دراسات أندلسية( ، وليس )دراسات(  -
 . 0883، 00الباحث  ، ع

ىػ( ، بتحقيؽ ماىر زىير جرار ، ولـ يذكر 312ذكر )الرمادي األندلسي ت 35في الصفحة رقـ  -21
 العنواف كاماًل:)شعر الرمادي يوسؼ بف ىاروف شاعر األندلس في القرف الرابع اليجري ( .

ىػ( بتحقيؽ عفيفة محمود ديراني ، وليس 417ت ذكر )إبف الزقاؽ البمنسي 37في الصفحة رقـ  -22
، ودار الثقافة  0853الدائرة العربية في الجامعة األمريكية ،  -دبراني كما ذكر الباحث رسالة ماجستير

ح أيًَّا منيا  0853بيروت ،  – ، وقد ذكرت المحققة في بداية التحقيؽ ثالثة تواريخ لسنة وفاتو ولـ ترجِّ
 . 40ىػ( 418، وبعضيـ يرجح سنة ) 41ىػ( 421 – 418 – 417)
ىػ( محمد بف يوسؼ الصريحي 684ذكر )إبف زمرؾ األندلسي ت 35في الصفحة رقـ  -23

باالعتماد عمى مخطوط )البقية والمدرؾ مف شعر ابف زمرؾ(  ، جمع يوسؼ الثالث ، وتحقيؽ الدكتور 
صحيح أفَّ سنة وفاتو ىي ـ ، وال 0886،  0بيروت ، ط –محمد توفيؽ النيفر ، دار الغرب اإلسالمي 
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، وىناؾ جمع آخر لديواف ابف  41ىػ( كما ورد في صفحة العنواف ، وفي مقدمة الديواف 686بعد سنة )
 زمرؾ :

ديواف ابف زمرؾ )محمد بف يوسؼ الصريحي( ، جمعو وقدـ لو وفيرسو : الدكتور أحمد سميـ  -
 ـ .0887 -ىػ 0307،  0بيروت ، ط –الحمصي ، المكتبة العصرية 

، وىناؾ نشرات أخرى  42شعر وموشحات ابف زمرؾ األندلسي ، تقديـ حمداف حجاجي ، الجزائر -
 لمديواف :

 . 0815،  0نشرة األستاذ أحمد حسيف القرفي ، مصر ، ط -
 . 43 0875،  0نشرة الدكتور يسري عبد الغني ، تونس ، ط -
تو وشعره ىػ( ، وذكر تحقيقيف : حيا484ذكر )إبف زىر الحفيد ت 37في الصفحة رقـ  -24

، وج ، وتح : فوزي سعد عيسى ، دار  0871،  2، ع 8المورد ، ـ –وموشحاتو ، محمد مجيد السعيد 
: )إبف زىر الحفيد حياتو  0872مصر ،  –المعارؼ  ، وعمؿ الدكتور محمد مجيد السعيد الموسـو

ـ  ، وقد 0871 -ىػ 0311،  2وليس ع 1، ع 8ودراسة فنية لشعر الشاعر وموشحاتو( ، المورد ، مج
ـ ، 1110 -ىػ 0317،  0بغداد ، ط –أعاد نشره في كتابو : بحوث أندلسية ، المجمع العممي العراقي 

نما ىو 011 -47وشغؿ الصفحات  ، وعمؿ فوزي سعد عيسى ليس جمعًا أو تحقيقًا لشعر ابف زىر ، وا 
 . 44دراسة ومختارات لشعره وتوشيحو 

 ػ( ذكر الباحث أربعة تحقيقات :ى352ذكر )إبف زيدوف ت 38في الصفحة رقـ  -25
 0821،  0تح كامؿ الكيالني وعبد الرحمف خميفة ، مط البابي الحمبي ، وذكر طبعتيف لمكتاب ، ط -

 .45 0845،  2، وذكر الدكتور سامي مكي العاني أفَّ ىناؾ طبعة ثالثة ، ط 0845،  1، ط
 تح كـر البستاني ، دار صادر بأربع طبعات . -
، والصحيح أفَّ  0886،  1ط 0846،  0عمي عبد العظيـ ، نيضة مصر ، طديوانو ورسائمو تح   -

 ـ .0866الطبعة الثانية كانت سنة 
 ـ. 0868تح محمد رضواف الداية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  -

 وىناؾ نشرات أخرى لمديواف :
 . 0857ديواف ابف زيدوف ، تقديـ نديـ مرعشمي ، بيروت ،  -
 . 0881حنا الفاخوري ، بيروت ،  ديواف ابف زيدوف ، تحقيؽ :  -
 . 0880بيروت ،  –ديواف ابف زيدوف ، تحقيؽ : د. يوسؼ فرحات  -
 . 088246ديواف ابف زيدوف ، تحقيؽ :  السيد عمر فاروؽ الطباع ، بيروت ،  -

ح الدكتور الساير سنة الطبع لتكوف   088847وفيما يخص تحقيؽ الدكتور يوسؼ فرحات ، فقد صحَّ
التي اثبتيا الدكتور العاني  ، والنسخة التي لدي ىي الطبعة الثانية الصادرة  0880بداًل مف سنة 
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ـ ؛ لذلؾ أرجح أفَّ ىناؾ ثالث طبعات 0883 -ىػ  0304عف دار الكتاب العربي ، بيروت ، سنة 
 . 0888، والثالثة  0883، والثانية  0880ليذا التحقيؽ : األولى 

ىػ( ج وتح : محسف جماؿ الديف ، 545ربي تذكر )سعد الديف بف ع 40في الصفحة رقـ  -26
، وعمؿ الدكتور المرحوـ محسف جماؿ الديف ىو دراسة وتحقيؽ  0862،  1، ع 1مجمة المورد ، مج

لديواف سعد الديف بف عربي ، وليس جمعًا كما ذكر الباحث ، وعنواف الديواف )ديواف سعد الديف بف 
 عربي األندلسي شاعر الحرؼ والصناعات( .

ىػ( ج وتحقيؽ : د. أحمد حاجـ الربيعي 562ذكر )إبف سعيد األندلسي ت 41صفحة رقـ في ال -27
ىػ( وليس 448، وقد وىـ في سنة وفاة ىذا الشاعر التي ىي ) 0882،  0، ع  10، المورد ، ـ

 ىػ( .448ىػ( ، وقد أوردىا المحقؽ مع العنواف : شعر أبي جعفر بف سعيد األندلسي )ت562)
ىػ( ، وذكر تح : محمد رضواف 173ذكر )سعيد بف جوري االلبيري ت 41في الصفحة رقـ  -28

، والصحيح ىو سعيد بف جودي وليس جوري ، وال أعرؼ  0886دبي ،  –الديف ، مركز جمعة الماجد 
أفَّ ىناؾ طبعة صادرة عف مركز جمعة الماجد في ىذه السنة ، والذي أعرفو مف خالؿ النسخة التي 

 ىي طبعة دار الفكر وىي كاألتي: 0886في سنة  لدي أفَّ الطبعة التي صدرت
األندلسي أحد ثوار الدعوة العربية وشعرائيا باألندلس )سيرتو  سعيد بف جودي السعدي االلبيري  -

 –بيروت ، دار الفكر  –ومجموع شعره( ، الدكتور محمد رضواف الداية ، دار الفكر المعاصر 
، وقد ذكر الدكتور سامي مكي العاني في معجمو بعد اسـ  0886 -ىػ 0307،  0دمشؽ ، ط

ركز جمعة الماجد لمثقافة والتراث بدبي. اإلمارات العربية الدكتور محمد رضواف الداية ، مطبوعات م
، فتابعو الباحث )عمى 48 0886.  0بيروت . ط –دمشؽ . ودار الفكر المعاصر  -. دار الفكر

 مذىبو في االختصار( باختصار ىذه المعمومة عمى ما فييا مف خمط مف غير تمحيص . 
( ج وتح محمد شياب العاني )رحمو ىػ371ذكر )السميسر االلبيري ت 42في الصفحة رقـ  -31

،  وىناؾ جمع آخر لشعر السميسر  0884،  15الجامعة المستنصرية ، ع –اهلل( ، مجمة كمية اآلداب 
: 
جامعة مؤتة  –الُسميسر حياتو وشعره ، د. حممي إبراىيـ الكيالني ، مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات  -

اختمؼ االثناف في سنة وفاتو ، فقد ذكر الدكتور ، وقد 51 0881 -ىػ 030،  0،ع 6األردف، مج –
ىػ( ، وذكر تاريخًا آخر ىو بعد سنة 371محمد شياب العاني )رحمو اهلل( انو ُتوفي سنة )

 . 51ىػ( 377، ورجح الدكتور حممي إبراىيـ الكيالني وفاتو سنة )  50ىػ(373)
يخ غير صحيح فوفاتو ىػ( ، وىذا التار 538ذكر )إبف سيؿ االسرائيمي ت 43في الصفحة رقـ  -30

، وذكر جمع : حسف العطار،  52ىػ( ، وىو قد تابع الدكتور العاني في ىذا التاريخ 532كانت سنة )
، وىو حسف محمد العطار كما ذكر الدكتور العاني ، وذكر طبعتيف بالتاريخ اليجري  0751القاىرة ، 

ـ تقريبًا 0771توافؽ سنة  ىػ ، وىي0211،  1ـ تقريبًا ط0768ىػ ، وىي توافؽ سنة 0118،  0ط
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وكال التاريخيف ال يوافقاف ما ذكر الباحث أحمد محمد شياب فضاًل عف أنَّو لـ يذكر جية النشر وىي 
، وال أدري  0877بيروت ،  –، وذكر تح يسري عبد الغني  ، دار الكتب العممية 53المطبعة الحسينية 

ـ ، وقد 1112 -ىػ 0313ي لديَّ الطبعة الثالثة ، إف  كانت ىذه الطبعة األولى أـ الثانية ؛ ألفَّ الت
ـ، وىناؾ نشرات  0815 -ىػ 0233القاىرة ،  –اعتمد عمى جمع أحمد حسيف القرفي، المكتبة العربية 

 أخرى :
 أكثر مف طبعة حجرية في القاىرة وبيروت والمغرب . -
 . 0817القاىرة ،  –جمع عثماف خميؿ ، المكتبة العربية  -
 . 0851بيروت ،  –إلسرائيمي ، تحقيؽ البستاني ، دار صادر ديواف ابف سيؿ ا -
،  0856،  0بيروت ، ط –ديواف ابف سيؿ اإلسرائيمي ، تحقيؽ د. إحساف عباس ، دار صادر  -

نَّما قدـ ليا  54 0881،  2، ط 0871،  1ط ، والدكتور إحساف عباس لـ يحقؽ ىذه الطبعات ، وا 
) وبعد أف  استوفينا العمؿ في ىذا الديواف رغبنا إلى صديقنا وىذا ما ذكرتو الدار في مقدمة الطبعة  

الدكتور إحساف عباس بأف يكتب لو مقدمة ، فاستجاب إلى تمبية ىذه الرغبة مشكورًا ، وكتب دراسة 
 .56  0840وأشار إلى أفَّ الطبعة السابقة صدرت سنة  55لحياة ابف سيؿ وشعره ( .

 -ىػ 0314محمد قوبعة ، المطبعة الرسمية التونسية ،  ديواف ابف سيؿ اإلسرائيمي ، جمع تحقيؽ -
0874 57 . 

ىػ( حققو ورتَّبو الدكتور محمد فرج الدغيـ ، دار 532 – 111ديواف إبراىيـ بف سيؿ االشبيمي ) -
 . 0887،  0الغرب اإلسالمي ، ط

 ىػ( تح : صاحب أبو جناح ، المورد ،410ذكر )إبف السِّيد البطميوسي ت 44في الصفحة رقـ  -31
 ، وقد أعاد طباعة ىذا الجمع في كتاب مستقؿ : 0866،  0، ع 5ـ
ىػ( د. صاحب أبو جناح ، ديواف الوقؼ السنِّي  410 – 333ابف السِّيد البطميوسي المغوي األديب ) -

 ـ .1116 -ىػ 0317،  0( ، ط7الموسوعة اإلسالمية ) –مركز البحوث والدراسات  –
 وىناؾ جمع آخر لشعره : 

ـ( جمع وتوثيؽ ودراسة د. رجب 0016 – 0141 -ىػ 410 -333يد البطميوسي )شعر ابف الس -
 ـ .1116 -ىػ 0317،  0مصر ، ط –القاىرة  –عبد الجواد إبراىيـ ، مكتبة اآلداب 

ىػ 311ىػ( ، أواًل : ىو قد توفي قبؿ سنة 284ذكر )إبف شخيص ت نحو  45في الصفحة رقـ  -32
 .  58اي لـ تحدد سنة وفاتو 

ر إنَّو د وتح أي دراسة وتحقيؽ ، وفي حقيقة األمر ىو جمع لشعر الشاعر ال غير ، وال توجد ثانيًا : ذك
أي دراسة ُتذكر ، وذكر أفَّ الجامع ىو عبد القادر جالميو ، والصحيح صالحية ، والمعمومات كما 

 وردت في المجموع :
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ر ابف القيـ لمطباعة شعر ابف شخيص األندلسي جمعو وقدـ لو : أحمد عبد القادر صالحية ، دا -
 . 0881دمشؽ ،  –والنشر والتوزيع 

ىػ( ج وتح محمد ىيثـ غرة ، مجمة 243ذكر )إبف الشريؼ البستي ت 46في الصفحة رقـ  -33
البستي ،  إبف الشريؼ ـ ، أواًل : ىو الشريؼ السبتي وليس 1114،  86دمشؽ ، ع –التراث العربي 

 61ىػ .243ىػ وليس سنة  651وثانيًا : وفاتو كانت سنة 
ىػ( ج وتح حياة قارة المجمع 514جاءت المادة العممية )إبف شكيؿ ت 46في الصفحة رقـ  -34

 –، والعنواف الصحيح المجمع الثقافي  0888،  0دبي  ط –أبو ظبي  –مركز جمعة الماجد  -الثقافي 
 .  60 0888وليس  0887دبي ، وسنة الطبع ىي  –مركز جمعة الماجد  –أبو ظبي 

ىػ( ، وذكر 406جاءت المادة العممية )إبف صارة الشنتريني األندلسي ت 48رقـ في الصفحة  -35
 تحقيقيف :

الخرطوـ ،  -إبف صارة الشنتريني حياتو وشعره ، تحقيؽ مصطفى عوض الكريـ ، مطبعة مصر -
نما ذكر  0847 ، فقد ذكر الباحث أفَّ المطبعة كانت في الخرطوـ مع أفَّ المحقؽ لـ يذكر البمد وا 

 كاف محاضرًا في جامعة الخرطوـ .  أنَّو 
 . 0875المغرب ،  –تطواف  –تح حسف الوركاني ، والصحيح ىو الوراكمي ، مطابع النور  -
 . 0885لبناف ،  –بيروت  –إبف صارة الشنتريني ، حسف أحمد النوش ، دار ومكتبة اليالؿ  -
وتح محمد  ىػ( ج418وردت مادة عممية ىي ) أبو الصمت الداني ت 50في الصفحة رقـ  -36

المرزوقي ، وىي أيضًا كالطبعة الثانية لدار الكتب الشرقية ُطبعت في مطابع االتحاد العاـ التونسي 
 ـ .0874تونس ،  –لمشغؿ ، وىناؾ طبعة أخرى عف دار بو سالمة لمطباعة والنشر والتوزيع 

التعريؼ ،  ىػ( أواًل : أسمو إبف طفيؿ مف دوف أؿ470ذكر )إبف الطفيؿ ت 52في الصفحة رقـ  -37
( تحت عنواف ) أبو بكر 6وثانيًا : إف ىذه المادة جاءت مكررة ، فقد ذكرىا في حرؼ الباء صفحة رقـ )

 ىػ( .470إبف طفيؿ ت
ىػ( ، وذكر جمع وتحقيؽ : حكمة االلوسي 173ذكر )عباس بف فرناس ت 55في الصفحة رقـ  -38

، والصحيح إنَّو   0866،  1ىرة ، طالقا –في كتابو )فصوؿ في األدب األندلسي( ، مكتبة الخانجي 
 الدكتور المرحـو حكمت األوسي ، وليس االلوسي .

ىػ( ، ذكر الدكتور منجد مصطفى بيجت أفَّ 217ذكر )إبف عبد ربو ت 56في الصفحة رقـ  -41
أوؿ جمع لشعر الشاعر كاف لمدكتور موسى رزؽ ريحاف بعنواف )شعر ابف عبد ربو جمعًا وتحقيقًا 

، إفَّ  0866دمشؽ ،  –ر الباحث أيضًا تحقيؽ محمد القونجي ، مؤسسة الخافقيف ، وذك 61ودراسة( 
 –، وذكر تح : محمد رضواف الداية ، مؤسسة الرسالة  62المحقؽ ىو محمد التونجي ، وليس القونجي 

، وال توجد طبعة ثانية صادرة عف مؤسسة الرسالة كما ذكر  0871،  1، ط 0868،  0بيروت ، ط
،  2. وال طبعة ثالثة عف المؤسسة نفسيا كما ذكر الدكتور العاني ، ط63ور العاني قبمو الباحث والدكت
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نما الطبعة الثانية صدرت عف دار الفكر كما ذكر المحقؽ نفسو في مقدمة ىذه الطبعة  64 0875 ، وا 
خ ، وقد ذكر في صفحة المعمومات في الطبعة الثالثة تاري 65التي أوردىا مع مقدمة الطبعة الثالثة 

 ، وكاالتي : 1112، أما الطبعة الثالثة ، فقد صدرت سنة  66 0876الطبعة الثانية وىو 
 ـ .1112 -ىػ 0313،  2دمشؽ ، ط -ديواف ابف عبد ربو ، محمد رضواف الداية ، دار الفكر -

وقد ذكر المحقؽ في المقدمة تحقيقًا آخر غير تحقيؽ التونجي ، وىو لمحمد بف تاويت في الدار 
 ، وقد ذكره الدكتور العاني مع طبعة ثانية :67 0867 -ىػ 0287المغرب لسنة  -البيضاء

الدار  –شعر ابف عبد ربو ، ج وتح محمد بف تاويت ، دار المغرب لمتأليؼ والترجمة والنشر  -
 . 68 0873الدار البيضاء ،  –، الشركة الجديدة  1، ط 0867، سنة  0البيضاء ، ط

ىػ( ، إبراىيـ ياس خضر ضمف كتابو 061ف الداخؿ تذكر )عبد الرحم 56في الصفحة رقـ  -40
، وعنواف الكتاب كاماًل ) عبد الرحمف الداخؿ في  0871)عبد الرحمف الداخؿ في األندلس( بغداد 

، وىناؾ دراسة احتوت عمى الكثير مف شعره  71األندلس وسياستو الخارجية والداخمية( عف دار الرشيد 
 ىي :

د. محمد عويد الساير ود. عباس ىاني الجراخ ود. عمي إسماعيؿ عبد الرحمف الداخؿ أديبًا ،  -
،  6، السنة  16، ع 6جامعة تكريت مج  –كمية التربية /سامراء  –السامرائي ، مجمة سر مف رأى 

1100  :44- 61  . 
ىػ( ، وذكر تح محمد بف شريفة 818ذكر )عبد الكريـ القيسي األندلسي ت 56في الصفحة رقـ  -41

، وتح جمعة شيخة ومحمد اليادي الطرابمسي ، المؤسسة  087470بيروت ،  –سالمي ، دار الغرب اإل
ـ( ، 04 -ىػ 8، وقد ورد في مقدمة ىذا الديواف أنَّو توفي في أواخر القرف ) 0877تونس ،  –الوطنية 

، ولـ يذكر أفَّ سنة وفاتو  71وليس مستبعدًا أف  يكوف شاىدًا عمى سقوط آخر معقؿ لمعرب باألندلس 
 ىػ .818كانت 

ىػ( ج وتح ىالؿ ناجي ، 228ذكر)عبد اهلل بف عبد الرحمف الصقمي ت 58في الصفحة رقـ  -42
. أواًل : إسمو عمي بف عبد الرحمف البمنوبي الصقمي ، إذف إسمو عمي  0865بغداد ،  –دار الرسالة 

مو اهلل ( في صفحة كما ورد في صفحة العنواف وليس عبد اهلل ، وثانيًا : ذكر األستاذ ىالؿ ناجي )رح
 العنواف إنَّو مف شعراء القرف الخامس اليجري ولـ يحدد سنة وفاتو .

ىػ( ج وتح انقاذ عطا اهلل 416ذكر )عبد المجيد بف عبدوف الفيري ت 61في الصفحة رقـ  -43
، وسنة  2، وقد اغفؿ الباحث ذكر المجمد الذي ىو ، مج 1115،  0العاني ، مجمة جامعة االنبار ، ع

( 60، وىذه المادة جاءت مكررة في الصفحة التالية )ص 72كما ذكر 1115وليس  0888ىي النشر 
تحت عنواف )ابف عبدوف اليابري(، وىناؾ دراسة وجمع لشعره لألستاذ عبد الكريـ بف حميدة ، وىو بحث 

. وىناؾ جمع آخر 73 0876تونس ،  –قاـ بو في نطاؽ شيادة الكفاءة لمبحث العممي بكمية اآلداب 
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جامعة  –عر ابف عبدوف لمدكتورة نزىة جعفر حسف الموسوي وقد ُنشر في مجمة التربية والعمـ لش
 ، وقد نشرت دراسة وافية عنو قبؿ ذلؾ : 74 1111،  1، ع 8العراؽ ، مج –الموصؿ 

،  1، ع 15اليابري عبد المجيد بف عبدوف حياتو وشعره ، د. نزىة جعفر حسف ، مجمة المورد ، مج -
 ، وقد ذكر الدكتور العاني جمعًا آخر لشعره : 0887 -ىػ 0308

،  0دمشؽ ، ط –ديواف ابف عبدوف مع دراسة ألدبو ، تحقيؽ سميـ التنير ، دار الكتاب العربي  -
 .75 0877 -ىػ 0317

ىػ( . ج ، وتح : ىالؿ ناجي في 283ذكر )عبد الممؾ بف ادريس ت 61في الصفحة رقـ  -44
، وىو ىنا لـ يذكر  0883بيروت ،  –كتابو )قصيدة ابي مرواف عبد الممؾ( ، دار الغرب اإلسالمي 

بابة مف شعر الجزيري ونثره( ، تحقيؽ ىالؿ ناجي في ضمف كتاب )قصيدة  العنواف كاماًل وىو : )الصُّ
مرواف عبد الممؾ بف إدريس الجزيري في اآلداب والسنة( ، والظاىر مف العنواف انو مختارات مف  أبي

ىػ( مع إنَّو ذكره مع مف ذكرىـ مف رجاؿ 382شعره ، وقد وىـ الدكتور الساير في سنة وفاتو فذكر أنَّيا )
 ، وىناؾ جمع آخر لشعره أنجزه الدكتور صالحيو بعنواف : 76القرف الرابع 

أبي مرواف الجزيري األندلسي ، جمعو وحققو الدكتور احمد عبدالقادر صالحيو ، دار المكتبي شعر  -
تحت :  85، وقد وردت ىذه المادة المكررة في الصحيفة رقـ  0886 -ىػ 0307،  0دمشؽ ، ط –

 عنواف :)أبو مرواف الجزيري ( .
ادة مكررة في الصحيفة ىػ( ، وىذه الم418ذكر )عبد المنعـ الجمياني ت 61في الصفحة رقـ  -45

 ىػ( .418ىػ( ، وليس )416( ، وقد ورد تاريخ وفاتو غير صحيح إذ إنَّو )61السابقة )ص
، وطبعة  77ىػ( . وقد ذكر طبعة بوالؽ لديواف 527ذكر )إبف عربي ت 62في الصفحة رقـ  -46

كثر مف طبعة دار صادر لديواف )ترجماف األشواؽ( ، وىما مف غير تحقيؽ ، وقد ذكر الدكتور العاني أ
 ، وذكر بعض الطبعات المحققة وىي : 78غير محققة 

ذخائر االعالؽ في شرح ترجماف األشواؽ ، البف عربي ، تحقيؽ محمد إبف عبد الرحمف الكردي ،  -
  0857 -ىػ 0277القاىرة ،  -مطبعة السعادة 

 . 0887بيروت ،  –ديواف ابف عربي ، شرحو وقدـ لو أحمد حسف بسج ، دار الكتب العممية  -
 .81 0888بيروت ،  –ديواف ابف عربي ، شرح وتقديـ نواؼ الجراح ، دار صادر  -
ىػ   525ت  وردت مادة عممية ىي )أبو عبد اهلل إبف عسكر المالقي 63في الصفحة رقـ  -47

،  3، ع 22حياتو وآثاره شعره ورسائمو(    : د. محمد عويد الساير ، مجمة المورد /  العراؽ ، مج  
 –مركز جمعة الماجد لمثقافة والتراث  –، وقد أعاد الباحث نشره في مجمة آفاؽ الثقافة والتراث  1115
 . 1116 -ىػ 0317،  04، السنة 17دبي ع

ىػ( ، ج وتح : 513ادة عممية ىي)أبو عمي بف كسرى المالقي توردت م 65في الصفحة رقـ  -48
، أواًل : وفاتو كما وردت في العنواف )  1111،  01-00بيروت ، ع -سميماف القريشي ، مجمة الذخائر
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ىػ( اي أفَّ الجامع أو المحقؽ  لـ يحدد اي سنة 513او 512شعر أبي عمي بف كسرى المالقي المتوفى 
 1111ـ ، وليس سنة 1111 -ىػ 0312ىذا العدد مف مجمة الذخائر صدر سنة  منيما ، وثانيًا : إفَّ 
 كما ذكر الباحث .

ىػ( ، ذكر الباحث جمع 366في حديثو عف )إبف عمار األندلسي ت 66في الصفحة رقـ  -51
، وقد ذكر الدكتور العاني جمعًا آخر لشعره  0846الدكتور صالح خالص لشعره ، مط اليدى  بغداد ، 

 ىو :
محمد بف عمار األندلسي ، قراءة وتوثيؽ وتعميؽ: مصطفى الغديري ، منشورات كمية اآلداب  شعر -

 . 80 1110،  0والعمـو اإلنسانية بجامعة محمد األوؿ ، ط
ىػ( ، وذكر ديوانو ) القصائد والعشريات( 516ذكر )الفازازي األندلسي ت 71في الصفحة رقـ  -50

( تحت عنواف )إبف 000، وقد تكرر ذكره في الصفحة رقـ )ت(  -طبعة دار إحياء التراث العربي ، )د 
ىػ( ، فيو عبد الرحمف بف يخمفتف بف أبي سعيد الفازازي ... نسبة الى جبؿ 516يخمفتف األندلسي ت

وقد احتوى ديوانو عمى نصوص شعرية ونثرية )آثار أبي زيد الفازازي   81فازاز بقبمي مكناسة الزيتوف . 
 القرف اليجري السابع جمعيا تالمذتو في حياتو( .  األندلسي نصوص أدبية مف

ىػ( ، وذكر ديوانو بتحقيؽ محمد بف 711ذكر )إبف فركوف األندلسي ت 72في الصفحة رقـ  -51
، وىو مف مطبوعات أكاديمية المممكة  0876شريفة ، المغرب العربي ، سمسمة منشورات أكاديمية ، 

 . 82الدار البيضاء  –لجديدة الرباط ، وطبع في مطابع النجاح ا –المغربية 
( 11ىػ( ، وقد ورد ذكره سابقًا في الصفحة رقـ )256ذكر )إبف القوطية ت 75في الصفحة رقـ  -52

 ىػ(( .  256تحت عنواف )أبو بكر بف القوطية ت
ىػ( تح : محمد مجيد السعيد ، دار الكتب 416ذكر )إبف المبانة الداني ت 78في الصفحة رقـ  -53

، وفي الحقيقة إفَّ الديواف مف منشورات جامعة البصرة ، وليس  0866صؿ ، جامعة المو  –لمطباعة 
جامعة الموصؿ ، ولشعره جمع آخر بعناية الدكتور: منجد مصطفى بيجت ، منشورات الجامعة 

 . 83 1110ماليزيا ،  –اإلسالمية 
عنواف ىػ( كاف عمى الباحث اف ينوِّه ب665ذكر )لساف الديف بف الخطيب ت 75في الصفحة رقـ  -54

الديواف )ديواف الصيب والجياـ والماضي والكياـ( ؛ ألنو ال يوجد ديواف شعر باسـ الشاعر، وقد ذكر 
، وذكر  0862،  0الجزائر ، ط -الباحث تح محمد الشريؼ قاىر ، الشركة الوطنية لمتوزيع والنشر

 الدكتور العاني تحقيقًا آخر لمديواف ىو :
الدار  –والماضي والكياـ( تحقيؽ محمد مفتاح ، دار الثقافة  ديواف ابف الخطيب )الصيب والجياـ -

 .84 0878 –البيضاء 
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ىػ( ج وتح : ىدى شوكت بيناـ ، مجمة 641ذكر )إبف ليوف التجيبي ت 81في الصفحة رقـ  -55
،  3-2، والعدد في ىذا القسـ ع 1113،  3، ع 20ـ – 1113،  3، ع 21المورد في قسميف : ـ

 فقط . 3وليس ع
ىػ( ، فقد ورد ىذا 366في حديثو عف )محمد بف عمار االندلسي ت 81رقـ  في الصفحة -56

ىػ (( ، وذكر طبعة 366( تحت عنواف ) إبف عمار األندلسي ت66العنواف سابقًا في الصفحة رقـ )
 0842، وىنا ذكر أصؿ الكتاب الذي ىو رسالة ماجستير مف جامعة باريس ،  0846مطبعة اليدى ، 

. 
ىػ( ، وذكر الباحث جمع وتح نجـ عبد عمي 523كر )إبف مرج كحؿ تذ 84في الصفحة رقـ  -57

 ، وىناؾ جمع آخر لشعره ، ومعو دراسة وافية لو وىو : 0878،  0، ع 07رئيس ، مجمة المورد ، ـ
 -ىػ 0303،  0عماف ، ط –مرج الكحؿ األندلسي سيرتو وشعره ، صالح جرار ، دار البشير  -

 الدكتور العاني مصدريف آخريف ىما : ـ ، وفضاًل عف ىذا المصدر ذكر0882
 –اإلسكندرية  –إبف مرج الكحؿ األندلسي حياتو وشعره ، د. فوزي سعيد عيسى ، منشأة المعارؼ  -

 . 0878مصر ، 
 0882، س  8ديواف مرج الكحؿ ، جمع وتحقيؽ ، مصطفى الغديري ، مجمة دراسات أندلسية ف ع -

 . 85 0884، س  4عوجدة   –، وأعاد نشره في مجمة كمية اآلداب 
ؿ المالقي ت 84في الصفحة رقـ  -58 ،  2ىػ( ج وتح ىالؿ ناجي ، المورد ، ـ588ذكر )إبف المرحَّ

، 86. وىي عبارة عف مختارات مف شعره والمعشرات المزومية  0878،  0، ع 8، ـ 0863،  3ع
نما ىي جزء منو ، وذكر جمع وتحقيؽ محمد مسعود جبراف ، دار المدار  وليست جمعًا لشعره ، وا 

، وذكر الدكتور الساير إفَّ محمد مسعود جبراف جمع شعره ، ومعشراتو ،  1112بيروت ،  –اإلسالمي 
 .87ـ 1114 -ىػ 0315،  0اإلمارات ، ط –ونثره ونشرىا في أبو ظبي 

ىػ( تح ىالؿ ناجي ، 283وردت مادة عممية ىي )أبو مرواف الجزيري ت 85في الصفحة رقـ  -61
، وىذه المادة مكررة فقد وردت في الصحيفة رقـ 88 0883،  0بيروت ، ط –دار الغرب اإلسالمي 

سـ 283( تحت عنواف : عبد الممؾ بف إدريس )ت61) ىػ( ، فينا ذكر كنيتو ولقبو ، وىناؾ ذكر إسمو وا 
 أبيو ، فجاءت المادة مكررة .

ىػ( ، ذكر تحقيؽ زاىد عمي 251األندلسي ت في حديثو عف )إبف ىانيء 015في الصفحة رقـ  -60
،  0841،  0بيروت ، ط -، وذكر تح كـر البستاني ، دار صادر 0822مصر،  –، مط المعارؼ 

، وقد ذكرالدكتور العاني طبعات أخرى  011 0881،  2، وىناؾ طبعة ثالثة لمديواف ، ط 0853،  1ط
 ىي :

 0746 -ىػ 0163ريني ، المطبعة المصرية ، ديواف إبف ىانيء األزدي ، تصحيح أبو الوفاء اليو  -
. 
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 ـ . 0775 -ىػ 0213بيروت ،  –ديواف إبف ىانيء األندلسي ، المطبعة المبنانية  -
 ـ .0817 -ىػ 0215بيروت ،  –ديواف إبف ىانيء األندلسي ، مطبعة المعارؼ  -
ة الوطنية لمنشر إبف ىانيء األندلسي دراسة وشعر ، أحمد خالد ، الشركة التونسية لمتوزيع والشرك -

 .010 0865الجزائر ،  –والتوزيع 
 وىناؾ تحقيقات أخرى لمديواف لـ يذكرىا ايٌّ مف الباحثيف ىي :

ديواف إبف ىانيء األندلسي ، شرحو ، وضبط نصوصو ، وقدـ لو الدكتور عمر فاروؽ الطباع ،  -
 ـ .0887 -ىػ 0307،  0لبناف ، ط –بيروت  –دار األرقـ ابف أبي األرقـ 

ىػ( إعتنى بو وشرحو حمدو إحمد طماس ، دار المعرفة 251 – 215ديواف إبف ىانيء األندلسي ) -
 ـ .1114 -ىػ 0315،  0لبناف ، ط –بيروت  –

 –بيروت  –ديواف إبف ىانيء األندلسي ، طبعة ، تحقيؽ محمد اليعالوي ، دار الغرب اإلسالمي  -
 ـ . 1117،  1، ط 0884،  0لبناف ، ط

 -ىػ 0320لبناف ،  –بيروت  –ء األندلسي ، شرح أنطواف نعيـ ، دار الجيؿ ديواف ابف ىاني -
 ـ .1118

ىػ( ، وذكر شعر إبف ىذيؿ القرطبي ، صنعو 652ذكر )إبف ىذيؿ ت 016في الصفحة رقـ  -61
ـ ، وقد وىـ 0887 -ىػ 0307، سنة  0، ع 15وحققو الدكتور أحمد حاجـ الربيعي ، مجمة المورد ، ـ

 ىػ( ، وىناؾ جمع آخر لشعره ىو :278ىػ( في حيف إنَّيا سنة )652نة وفاتو )الباحث حيف أثبت س
ىػ ، جمع وتحقيؽ ودراسة الدكتور محمد 278شعر يحيى بف ىذيؿ القرطبي األندلسي المتوفى سنة  -

 ـ .0885 -ىػ 0305،  0عمي الشوابكة ، منشورات جامعة مؤتة ، ط
ىػ( ، وذكر الباحث ج وتح : سحر 373ذكر )إبف وىبوف المرسي ت 001في الصفحة رقـ  -62

، والباحثة ىي سمر  0878جامعة الموصؿ ،  –صبحي إحمد ، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب 
ىػ( وليس ) 372صبحي إحمد  وليست سحر كما ذكر الباحث ، وىذه الباحثة رجَّحت سنة وفاتو ) 

،  0882،  01تونس ، ع – ىػ( . كما ذكر ج وتح : مبارؾ الخضراوي ، مجمة دراسات أندلسية373
 .011 0888،  05، ع 0885،  04ع
ىػ(،وذكر الباحث ج وتح حكمت 141ذكر )يحيى بف حكـ الغزاؿ ت 001في الصفحة رقـ   -63

، وقد ذكر  0866عمي االوسي ضمف كتاب) فصوؿ في األدب األندلسي( ،مكتبة الخانجي ، القاىرة ،
، 012 0860فَّ ىناؾ طبعة أولى صدرت في بغداد سنة الدكتور العاني إفَّ ىذه ىي الطبعة الثانية ، وا  

، وقد 013ـ 1113،  0القاىرة ، ط –وذكر أيضًا جمع وتوثيؽ د. عمي الغريب الشناوي ، مكتبة اآلداب 
 أغفؿ الباحث طبعات ُأخرى لمديواف ذكرىا الدكتور العاني ىي : 
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 –الداية ، دار قتيبة ديواف يحيى بف حكـ الغزاؿ ، جمعو وشرحو وحققو الدكتور محمد رضواف  -
بيروت ،  -، دار الفكر المعاصر باالشتراؾ مع دار الفكر 1، ط 0871، سنة  0دمشؽ ، ط

 0882-ىػ 0302
يحيى بف حكـ الغزاؿ. أمير شعراء األندلس في القرف الثالث .محمد صالح البنداؽ . دار اآلفاؽ  -

 .014)وفيو نتؼ مف شعره (    0868بيروت  –الجديدة 
ىػ( تح عبد الحميد عبد اهلل اليرامة ، 516ذكر )إبف يخمفتف األندلسي ت 000قـ في الصفحة ر  -64

( بعنواف )الفازازي 71، وقد وردت ىذه المادة في الصفحة رقـ ) 0880،  0دمشؽ ، ط –دار ابف قتيبة 
 ت ( . –بيروت ) د  –ىػ( ،  وذكر فييا ديواف قصائده العشريات ، دار إحياء التراث 516األندلسي ت

 واوين ومجاميع شعرية أندلسية لم يذكرها الباحث محمد أحمد شهاب :د

تمامًا لمفائدة ذكرت بعض الدواويف والمجاميع  المنشورة بعد    ـ التي توقؼ عندىا الباحث : 1118وا 

 015. 1112،  0ىػ( حياتو وأدبو ، مريـ بنت سعد الديف ، الرياض ، ط646ابف جزي الغرناطي )ت  -0
ىػ(  : د. محمد عويد الساير ود. محمد عبيد السبياني  ، مجمة  746أدب ابف عاصـ الغرناطي ) ت  -1

 .  1101، السنة األولى ،  2جامعة االنبار لمغات واآلداب، ع
ىػ( ، حياتو وشعره : د. محمد عويد الساير، البيت الثقافي في  361إدريس بف اليماف اليابسي ) ت  -2

 27، وقد أعاد نشره في مجمة المورد ، مج  1101، اإلصدار الرابع ، االنبار ،  وزارة الثقافة –حديثة 
 ـ .1100، لسنة 1، ع

ىػ( ، مختارات لشعره في الكيمياء )نشر  482إبف أرفع رأس ) أبو الحسف عمي بف موسى الجياني ت  -3
 . 0862 خمسيف بيتًا مف ديوانو : الشذور( : األستاذ ىالؿ ناجي، ىوامش تراثية ، بغداد ،

مختارات مف شعره بالرجوع إلى عدد مف المخطوطات ، الدكتور رزوؽ فرج رزوؽ، مجمة  -
 .016 0871 -ىػ 0311،  2-1، جزءاف 22المجمع العراقي/ بغداد، مج 

ىػ ( ، شعره : د. فراس عبد الرحمف النجار، مجمة جامعة  668الغرناطي )ت  أبو جعفر الرعيني -4
، وأعاد نشره في  64 - 34ـ : 1116 -ىػ 0317، 6، ع 1االنبار لمعموـ اإلنسانية /  العراؽ  ، مج

ىػ 0321،  05، السنة  53دبي ، ع –مركز جمعة الماجد لمثقافة والتراث  –مجمة آفاؽ الثقافة والتراث 
ىػ مع طائفة مف نصوصو النثرية جمعًا 668ـ ، وعنواف البحث:)شعر أبي جعفر الرعيني ت1118 -

 .  082 – 044وتحقيقًا ودراسة ( : 
 0887ىػ ( ، شعره : جعفر بف الحاج السممي ،  مجمة المناىؿ المغربية ،  6إبف حبوس الفاسي )ؽ  -5

017. 
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 0المغرب، ط  –بف شريفة ، الدار البيضاء ىػ( ، حياتو وآثاره : د. محمد  511إبف حريؽ البمنسي )ت  -6
 ،0887 018. 

ىػ( شعره : جعفر بف الحاج السممي ، ندوة التراث المغربي واألندلسي ، المغرب 6أبو الحسف الحرالي )ؽ -7
 .001، )د. ت. ( 

 41ىػ( شعره :جعفر بف الحاج السممي ، مجمة المناىؿ المغربية ،  512أبو حفص عمر االغماتي )ت -8
 ،0885 000. 
ىػ( ، تحقيؽ :    د.عبد الحميد عبد اهلل  682واف إبراىيـ بف الحاج النميري األندلسي ) دي -01

 ـ  .1112 -ىػ 0313، 0اإلمارات ، ط -أبو ظبي   -اليرامة ، المجمع الثقافي 
ىػ ( ، نور اليدى الكتاني ، المجمع الثقافي في  573ديواف الصباغ الجذامي االشبيمي ) ت  -00

 001ـ . 1112،  0أبو ظبي ، ط 
ىػ ( ، جمع وتوثيؽ ودراسة : د. محمود شاكر  331شعر األسعد بف إبراىيـ بف بميطة ) ت  -01

، السنة األولى ،  2ساجت منديؿ الجنابي ، مجمة جامعة االنبار لمغات واآلداب ، جامعة االنبار ،ع
1101  . 

د . صدِّيؽ ىػ ( جمع وتحقيؽ ودراسة ،  636شعر أبي بكر بف شبريف السبتي الغرناطي ) ت  -02
،  0بتَّاؿ حوراف و د . عمي محمد عبد ، مجمة جامعة االنبار لمغات واآلداب ػ جامعة االنبار ، ع 

 ـ . 1101
ىػ( ، جمع وتوثيؽ ودراسة : د. عمي الغريب الشناوي ، 5شعر عمر بف حربوف الشمبي )ؽ -03

 ـ .1113،  0مكتبة اآلداب ، ط
ىػ (  جمع ودراسة ، د . محمود  411مي ) ت شعر ابف الممح أبي بكر محمد بف إسحاؽ المخ -04

 ـ . 1110محمد العامودي ، مجمة الجامعة اإلسالمية ، غزة   المجمد التاسع ، العدد األوؿ ، 
 124عبد اهلل بف الشمر شاعر أمير األندلس عبد الرحمف بف الحكـ ونديمو ومنجمو ) ت بعد  -05

 ـ  . 1110 -ىػ 0310،  4بيروت ، ع  -ىػ( ، حياتو وشعره : د. حياة قارة ، مجمة الذخائر 
ىػ(، شعره وما تبقى مف توشيحو ونثره  :    د. محمد عويد  571أبو عثماف سعيد بف حكـ )ت  -06

 .  1116،  8، ع 2الساير، مجمة جامعة االنبار /  العراؽ ، مج
ىػ( حياتو وآثاره شعره ورسائمو  :  د. محمد  527أبو المطرؼ أحمد بف عميرة المخزومي )ت  -07

 .002 0855المغرب ،  –بف شريفة ، منشورات المركز الجامعي 
ىػ ( أخباره وجمع  361مف أعالـ األندلس أبو محمد غانـ بف الوليد القرشػػػػي المالقػػػػػي :   ) ت  -08

،  03جامعة الكوفة ، ع  –الكريـ مطرود ، مجمة مركز دراسات الكوفة آثاره  ، ـ . ـ : عارؼ عبد 
 ـ .  1118
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  –ىػ( شعره : د.محمد زكريا عناني ، دار الثقافة 477يحيى بف مجبر الفيري الشقوري )ت -11
 ويوجد جمع آخر لشعره: (10). 1111،  0بيروت ط

اسة وشرح : د. يوسؼ ديواف بحتري األندلس ) أبو بكر يحيى بف مجبر الموحدي ( جمع ودر  -
 ـ .1111،  0لبناف ، ط –بيروت  –عيد ، دار الفكر العربي 

 
 القسم الثاني

  االستدراكات :

،  1، ع 5ذكر )األعمى التطيمي( ، محمد مجيد السعيد ،  مجمة المورد ، ـ 005في الصفحة رقـ  -0
السعيد ، مجمة المورد ، وقد عمؿ د. محمد عويد الساير مستدركًا عمى استدراؾ د. محمد مجيد  0866

   003ـ .1111 -ىػ 0312، سنة  2،  2،ـ
ذكر )إبف جبير األندلسي( ، منجد مصطفى بيجت ، مجمة معيد المخطوطات  008في الصفحة رقـ  -1

( ، وذكر 18( وليس )14، وقد ذكر الدكتور العاني إفَّ المجمد ىو ) 0874،  0، ج 18العربية ، ـ
عاني  وال أدري ماذا يقصد بيا ، وقد تابع في ىذا األمر الدكتور زيادة عمى ما ذكره الدكتور ال 0ج

، س  1، ع 20، وقد استدرؾ الساير عمى ما نشر مف شعره في مجمة المورد ، ـ 004الطاىر والجراخ 
 .005ـ1113 -ىػ 0314

وذكر الدكتور العاني مستدركًا آخر لمدكتور مصطفى الغديري عمى تحقيؽ الدكتور منجد مصطفى بيجت  
 .  006 0888عة دار الرفاعي بالسعودية ، طب

ىػ( وأذكر 352ذكر )إبف رشيؽ القيرواني أبو عمي الحسف بف عمي بف رشيؽ ت 012في الصفحة رقـ  -2
 ىنا ما يأتي :

ألَّؼ حسف حسني عبد الوىاب كتاب )بساط العقيؽ في حضارة القيرواف وشاعرىا ابف رشيؽ( ،   -
 .007ىػ  0221وفيو بعض أشعاره ، تونس ، 

، فقد استدرؾ عمى طبعة  0858،  5ستدرؾ الشاذلي بو يحيى ، حوليات الجامعة التونسية ، ع م -
 . 008عبد الرحمف ياغي مع دراسة نقدية ليا 

، وأعاد نشره سنة  0861مستدرؾ عممو األستاذ ىالؿ ناجي ونشره في مجمة )األديب( ، بيروت ،  -
عنواف )إبف رشيؽ وجامعا ديوانو(، ثـ طوره تحت   76 – 71في كتابو : )ىوامش تراثية( : 0862

 1، ط 21-0/14في الطبعة األولى لكتابو :)المستدرؾ عمى صناع الدواويف( :  0880ونشره سنة 
 .011 30-21:  0887، سنة 
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مستدرؾ إبراىيـ مراد في كتابو )مختارات مف الشعر المغربي واألندلسي لـ يسبؽ نشرىا( الصادر  -
  010. 080 – 078، )قصيدة إبف رشيؽ النونية( ،  0875نة عف دار الغرب اإلسالمي س

مستدرؾ وليد السراقبي ضمف بحثو الموسوـ )المستدرؾ عمى بعض الدواويف المطبوعة( ، المنشور  -
، وقد وضع ىذا المستدرؾ عمى )ديواف  072 -071:  1115،  3-2في مجمة العرب السعودية ج

 011إبف رشيؽ( طبعة عبد الرحمف ياغي .
،  08ذكر )إبف سيؿ اإلسرائيمي( ، محمد قوبعة ، حوليات الجامعة التونسية ، ع 014فحة رقـ في الص -3

، وقد أعاد طبعو بعنواف ديواف ابف سيؿ اإلسرائيمي ، جمع وتحقيؽ محمد قوبعة ، المطبعة  0871
 ، وىناؾ استدراؾ آخر ىو : 0874 -ىػ 0314الرسمية لمجميورية التونسية ، 

 –يـ بف سيؿ ليست في نسخ ديوانو المطبوعة ، عبد اهلل كنوف ، األكاديمية نبذة مف شعر إبراى -
 . 012ـ  0874،  1الرباط ، ع

،  1، ع 06ذكر )إبف شييد األندلسي( ، عبد العزيز الساوري ، مجمة المورد ، ـ 015في الصحيفة رقـ  -4
 . 013، وقد ذكر الدكتور العاني اف العدد ىو األوؿ وليس الثاني  0877

،  1ذكر )إبف عربي( ، )المرحوـ الدكتور( محسف جماؿ الديف مجمة المورد ، ـ 020حة رقـ في الصف -5
، وىو ديواف صغير محقؽ عنوانو  :  ) ديواف سعد الديف بف عربي األندلسي شاعر  0862،  1ع

 الحرؼ والصناعات ( ، وىو تحقيؽ لديوانو مع دراسة لحياتو وشعره ، وليس مستدركًا .
ذكر )إبف ىانيء األندلسي( ، وذكر مستدرؾ محمد اليعالوي ، حوليات الجامعة  030في الصفحة رقـ  -6

،  0884، إفَّ محمد اليعالوي حقؽ ديواف إبف ىانيء وطبعو طبعة أولى سنة  0858،  5التونسية ، ع
 ـ ؛ لذلؾ فأفَّ ىذا المستدرؾ ال قيمة لو . 1117دار الغرب اإلسالمي ، ثـ طبعو طبعة ثانية سنة 

 
 
 

 : محمد أحمد شهاب استدراكات لم يذكرها الباحث
ىػ( جمع وتحقيؽ ودراسة سعد فوزي 484إستدراكات عمى شعر أبي بكر بف زىر )الحفيد( ،)ت -0

،  07: عبد العزيز الساوري ، مجمة المورد  ، مج 0872اإلسكندرية ،  –عيسى ، منشأة المعارؼ 
 .  126 -123:  0878،  2ع

 ىػ(6الجناف األندلسي أبو عبد اهلل محمد بف محمد األنصاري )ت ؽ إبف -1
 ىػ( :537أو  535وقيؿ )     

 –استدرؾ عميو أحمد المصباحي في وقائع ندوة التراث المغربي األندلسي ، منشورات كمية اآلداب  -
 . 014 0886وجدة ، 
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مخطوط الديواف في  ىػ( عمؿ د. عمي محمد النقراط مستدركًا عمى638إبف الجياب الغرناطي ) -2
ىػ حياتو وشعره ( الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع 638 – 562كتابو )إبف الجياب الغرناطي 

 .  346 – 324ىػ : 0313،  0واإلعالف ، ط
 ىػ( :261الحاجب المصحفي أبو الحسف جعفر بف عثماف بف نصر األندلسي )ت -3
يز الساوري، مجمة دراسات أندلسية ، استدرؾ عمى تحقيؽ حسيف يوسؼ خريوش الدكتور عبد العز  -

 015. 1111 -ىػ 0311، سنة 12ع
 ىػ( :345إبف حـز األندلسي أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد الظاىري )ت -4
إستدرؾ عميو مصطفى الغديري عمى طبعة صبحي جاد عبد الكريـ في مجمة ) دراسات أندلسية ( ،   -

 .0883016، سنة 60، ص 00تونس ، عدد
 ىػ( :377ي أبو الحسف عمي بف عبد الغني )تالحصري القيروان -5
إستدرؾ عميو الشاذلي بو يحيى عمى شعره بعنواف ) مف شعر عمي الحصري ( حوليات الجامعة  -

 . 017 0861، سنة  6التونسية ،  ع
 ىػ(:416إبف حمديس عبد الجبار بف أبي بكر محمد االزدي الصقمي )ت -6
،  10مجمة معيد المخطوطات العربية ، ع إستدرؾ رضواف النجار عمى طبعة د.إحساف عباس في -

 .018  0876س
 ىػ( :634أبو حياف األندلسي أثير الديف محمد بف يوسؼ بف عمي الغرناطي )ت -7
لمدكتور عبد الحميد اليرامة مستدرؾ عمى عمؿ الدكتور أحمد مطموب والدكتورة خديجة الحديثي  -

ليبيا  –طرابمس  –ف اليجري ، دار الكاتب نشره ممحقًا بكتابو : القصيدة األندلسية خالؿ القرف الثام
 .021  313 – 1/307:  0888 -ىػ 0318،  0، ط

إبف الخطيب لساف الديف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف سعيد السمماني األندلسي أبو  -8
 ىػ( :665عبد اهلل )ت

لمدكتور عبد الحميد اليرامة مستدرؾ عميو نشره ممحقًا بكتابو : القصيدة األندلسية خالؿ القرف الثامف  -
 . 020  303 -1/300:  0888 -ىػ 0318،  0ليبيا ، ط –طرابمس  –اليجري ، دار الكاتب 

 ىػ( :461الرصافي البمنسي أبو عبد اهلل أو أبو الحسف األنصاري األندلسي )ت -01
، س  0ديواف الرصافي البمنسي ، محمد بف تاويت الطنجي ، مجمة دعوة الحؽ ، عالمستدرؾ عمى  -

0866 . 
، وأعاده في  021  0882،س  01إستدرؾ عميو حسف الوراكمي في مجمة )دراسات أندلسية( ، ع -

بيروت،  –كتابو )ياقوتة األندلس( دراسات في التراث األندلسي ، دار الغرب اإلسالمي 
،  075 – 070)مف المستدرؾ عمى ديواف الرصافي البمنسي( :   ،وعنواف البحث:  0883

 ولمدكتور الساير مستدرؾ عميو ايضُا :
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 26ىػ( ، صنعة : د.محمد عويد الساير، مجمة المورد ،مج 461أشعار جديدة لمرصافي البمنسي )ت -
 ـ .  1101 -ىػ 0320،  0، ع

 ػ( :ى573الرندي أبو البقاء صالح بف يزيد الرندي األندلسي )ت -00
 21لمدكتور الساير مستدرؾ عمى تحقيؽ وجمع الدكتور انقاذ عطا اهلل العاني ، مجمة المورد ، مج  -

 . 1114،  1، ع
المستدرؾ عمى شعر أبي العباس الجراوي مستخرج مف مخطوط جنى األزاىر النضيدة وسنى  -01

، تحقيؽ: البشير ىػ( 555الزواىر المنيرة في صمة المطمح والذخيرة ، إلبف الفخار الرعيني )ت 
 .   1114التيالي ورشيد كناني ، أكادير 

 القسم الثالث :

 المجموعات الشعرية :

ذكر ) في شعر المموؾ والخمفاء أو مف في طبقتيـ ( شعر مموؾ  051 – 048في الصفحة رقـ  -0
،  1110،  2ع  ، 18األندلس وأمرائيا في القرف الخامس د. إنقاذ عطا اهلل العاني ، مجمة المورد ، ـ

 وقد ذكر:
 بنو االفطس : - أ

 أبو محمد عمر بف المظفر ) المتوكؿ ( . -0
 أبو  جعفر أحمد بف المعتصـ . -1
 أـ الكراـ بنت المعتصـ . -2

نما أبو جعفر أحمد بف المعتصـ ىو مف بني صمادح ، وقد   إفَّ االسـ الثاني والثالث ليسا مف بني االفطس ، وا 
ورد ىنا سيوًا ، وتكرر في بني صمادح ، وأـ الكراـ أيضًا مف بني صمادح ، وقد أغفؿ الباحث ذكرىا ىناؾ 

022. 

 بنو صمادح : - ب

 ، 023يى محمج ، والصحيح محمد في بني صمادح االسـ الرابع أبو يح            

 وىو خطأ طباعي           

 بنو عباد : - ت
 أورد ستة أسماء منيـ ، وىناؾ خطأ في ضبط لقب االسـ الرابع :

 ، وىو خطأ طباعي024بخر الدولة ابو المكاـر حكـ بف محمد ، وىو ) ذخر الدولة (  -3
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الدكتور إنقاذ عطا اهلل العاني ؛ لذلؾ  كذلؾ الباحث لـ يورد ترتيب ىذه األسر وأفرادىا كما وردت في بحث 
 سوؼ اذكرىا كما وردت مرتبة فيو :

 بنو االفطس :

 أبو محمد عمر بف المظفر ) المتوكؿ ( . -0

 بنو رزيف :

 ىػ( .385ذو الرياستيف أبو مرواف عبد الممؾ بف رزيف )  -0

 بنو صمادح :

 أبو جعفر أحمد بف المعتصـ . -0
 أبو مرواف عبد اهلل ) عز الدولة ( . -1
 أبو يحيى بف صمادح ) رفيع الدولة ( . -2
 ىػ( ، ) المعتصـ باهلل (.373أبو يحيى محمد بف معف بف صمادح التجيبي )  -3
 أـ الكراـ بنت المعتصـ . -4

 بنو عباد :

 ىػ ( .322القاضي أبو القاسـ محمد بف إسماعيؿ بف عباد ) ت  -0
 ىػ ( .373الراضي باهلل ) أبو خالد يزيد بف يزيد بف محمد ) ت  -1
 الرشيد بف المعتمد ) أبو الحسيف عبيد اهلل بف محمد ( . -2
 ذخر الدولة ) أبو المكاـر حكـ بف محمد ( . -3
 شرؼ الدولة ) أبو يحيى بف محمد ( . -4
 بثينة بنت المعتمد . -5

 بنو ىود :

 ) المقتدر ( أحمد بف سميماف بف ىود . -0
 025األمير أبو محمد عبد اهلل بف ىود .  -1

 شعر المرأة األندلسية :وقد أغفؿ الباحث ما جمع مف 
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ىػ( جمع ، ودراسة ، 524 – 81شعر المرأة األندلسية مف الفتح إلى نياية عصر المرابطيف )  -0
جامعة تكريت ، بإشراؼ د. عبد  –كمية التربية  –وتحقيؽ :واقدة يوسؼ كريـ ، رسالة ماجستير 

 ـ ، وقد جمعت فييا أشعار :1112 -ىػ 0313الجبار سالـ عبد الكريـ ، 
 -تميمة بنت يوسؼ  026بثينة بنت المعتمد -أنس القموب -إعتماد الرميكية -سماء العامريةأ

حمدونة  -حفصة الركونية -حسف بنت أبي جعفر حفصة بني حمدوفأـ ال -حسانة التميمية 
صفية بنت عبد اهلل  -الشمبية  -أـ السعد  -زينب المرية  -زينب بنت إسحاؽ  -بني زياد

 -أـ العالء غاية المنى  -أمة العزيز  -العجفاء  -عتبة  –عبادية ال -عائشة القرطبية 
 -أـ اليناء  -منفعة ميجة القرطبية  -مريـ  -027أـ الكراـ  -قمر  -قسمونة  -الغسانية 
 والدة . -ىند  -نزىوف 

 : الباحث محمد أحمد شهاب مجموعات لم يذكرها

وىـ : أبو بكر، أبو محمد، أبو الحسف، ُجمعت أشعار أبناء القبطرنة )القرف الخامس اليجري (  -1
في بحث أعده األستاذ محمد بف عبداهلل بف خوثا في نطاؽ شيادة الكفاءة لمبحث العممي في 

 ، ويوجد جمع آخر لشعرىـ ىو : 028، بإشراؼ: د. جمعة شيخة  0878تونس 
كامؿ عبد ربو حمداف  مجمة المغة العربية  بنو القبطرنة بحث في األدب األندلسي ، أ.ـ.د -

 ـ .1112،  3جامعة الكوفة ، ع -كمية اآلداب  –وآدابيا 
ُجمعت أشعار بني أمية وآثارىـ األدبية في األندلس ، في بحث أعده األستاذ عبد العزيز الجزي  -2

 .031، بإشراؼ: د. جمعة شيخة 0880في نطاؽ شيادة الكفاءة  لمبحث العممي في تونس 
 

 القسم الرابع :

 المستشرقون ودواوين الشعر العربي :

 –ذكر )أاللبيري( ، إميميو غرسي غومس ، نشرتو مدرسة الدراسات العربية  058في الصفحة رقـ  -0
، واسـ المستشرؽ ىو إميميو غرسية غومس او غومث ، وعنواف البحث )فقيو أندلسي  0833مدريد ، 

قد نشر ىذا البحث قبؿ ىذا التاريخ في مجمة الرسالة سنة ، و 030أبو إسحاؽ االلبيري ونص ديوانو(  
0830  031. 

ذكر )إبف الجناب الغرناطي( ، وقد تكرر ىذا الخطأ في السابؽ ، وىو )إبف  060في الصفحة رقـ  -1
، ولـ يذكر الطبعة التي ىي 0871الجياب الغرناطي(، خيسولس روبيروا ضمف )مختارات( غرناطة 

 .032الطبعة األولى  
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ايطاليا  –ذكر )أبف حمديس الصقمي( ذكر ديواف إبف حمديس ، منسادا ، بالرمو  061فحة رقـ في الص -2
، ولـ يذكر الطبعة األخرى التي ذكرىا الدكتور العاني : ديواف ابف حمديس تصحيح جمستينو  0772، 

 . 033 0786سكياباريممي ، طبع في رومية الكبرى ، 
، وال أعرؼ تحقيقًا لو  0852  بيروت ، عميؽ شارؿ بالذكر )إبف سيؿ( ، ج وت 065في الصفحة رقـ  -3

 .034، وأظف أفَّ ىذا التحقيؽ ىو لديواف إبف شييد الذي جاء في الصفحة التالية   بيذا االسـ
ذكر )الشريؼ الطميؽ( ، جمع إميميو غرسية غومس ، ترجمة الطاىر أحمد مكي  065في الصفحة رقـ  -4

، وىذه  0863 -ىػ 0283مصر ،  –تنبي( ، دار المعارؼ ، ضمف كتابو :)مع شعراء األندلس والم
، وذكر الدكتور العاني أفَّ ىناؾ طبعة رابعة 0867 -ىػ 0287الطبعة األولى ، وىناؾ طبعة ثانية سنة 

 ، وال أعرؼ متى صدرت الطبعة الثالثة .  035 0874سنة 
، وأظف اف  0852بيروت ،  –شييد( ، شارؿ بال ، دار المكشوؼ  ذكر )إبف 066في الصفحة رقـ  -5

 .036ىذا ىو التحقيؽ الصحيح ليذا المستشرؽ ، وليس ما ذكر في الصفحة السابقة عف إبف سيؿ  
ذكر )إبف قزماف( ، وذكر أربعة تحقيقات أو نشرات : نشرة دافيد دي جونز ،  070في الصفحة رقـ  -6

 و غومث ، وتحقيؽ كورنيطي ، وىناؾ تحقيؽ آخر لمديواف :وتحقيؽ أ.ر.نيكؿ ، وتحقيؽ غرسي
 .037 0811ديواف ابف قزماف الزجاؿ ، تحقيؽ ريبيرا ، مدريد ،  -
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  : واإلحاالت الهوامش
                                                           

 ،جامٌع للدكتور محمد جبار المعٌبدفهرس دواوٌن الشعراء والمستدركات فً الدورٌات والم - 0

 . 0991القاهرة   –معهد المخطوطات العربٌة     
 نــــهـ ثبت وفهرسة وصفٌة تحلٌلٌة للدواو545ٌ -021المكتبة الشعرٌة فً العصر العباسً  - 1

 عمان ،  –والمجامٌع الشعرٌة  للدكتور مجاهد مصطفى بهجت ، دار البشٌر للنشر والتوزٌع     
 . 0993،  0ط    

 اديــــــالمكتبة األندلسٌة دراسة وتحلٌل ألهم المصادر والمراجع األندلسٌة للدكتور رضا ه - 2

 . 1111بغداد ،  –مطبعة الكتاب  ، عباس    
 ً ، ــــــــــللدكتور نوري حمودي القٌسً واألستاذ هالل ناج صناع الدواوٌنالمستدرك على  - 3

 م .0992 -هـ 0302بغداد  –مطبعة المجمع العلمً العراقً     
 –بٌروت  –ب ـــــ، عالم الكت للدكتور حاتم صالح الضامن المستدرك على دواوٌن الشعراء - 4

 م .0999 -هـ 0309،  0لبنان ، ط    
 ةــــدواوٌن الشعر األندلسً بٌن التحقٌق العلمً والنشر التجاري للدكتور جمعة شٌخة ، مجل - 5

 .  0995، سنة  05دراسات أندلسٌة ، ع    
 ن رأىـد. محمد عوٌد الساٌر ، مجلة ُسرَّ ممعجم الدواوٌن األندلسٌة المحققة والمصنوعة :  - 7

 م .1101 -هـ 0320، السنة السادسة ،  11، ع 5جامعة تكرٌت ، م –كلٌة التربٌة  –    
 عـــــالشعر األندلسً فً كتاب فهرس دواوٌن الشعراء والمستدركات فً الدورٌات والمجامٌ - 1

 ة ـــــــللدكتور محمد جبار المعٌبد ، تصحٌح وتتمة واستدراك : د. محمد عوٌد الساٌر ، مجل     
 .1111،   1، ع 24المورد ، م     

 ًـالشعري األندلسً فً كتاب ) معجم التراث الشعري المطبوع ( للدكتور سامً مكالتراث  -9

 ، 0، ع 25ورد ، مــــــــنقد وتعقٌب وإستدراك للدكتور محمد عوٌد الساٌر ، مجلة الم العانً   
 ل ــــــــم . ومن الجهود األخرى التً اهتمت بهذا الجانب : ) المعجم الشام1119 -هـ 0321   

  –ة ــــــتراث الشعري المطبوع( للدكتور محمد عٌسى صالحٌة ، معهد المخطوطات العربٌلل   
 اقـــــــــــالعراقٌٌن( ، كاظم عبود الفتالوي ، مؤسسة آف )معجم المحققٌن، و 0992القاهرة ،    
 -0971م المؤلفٌن العراقٌٌن ـــــــ، و) معج 1115النجف ،  –للدراسات واألبحاث العراقٌة    

 ،وقد نشر1111بغداد ، –( للدكتور صباح نوري المرزوك ، بٌت الحكمة  1111       
 نــم المؤلفٌـد.عباس هانً الجراخ دراسة عن هذا الكتاب)نظرات واستدراكات على معج       

 ىــــ، و)المستدرك عل 1101،  0، ع 27والكتــــــــاب العراقٌٌن(  ، مجلة المورد ، مج       
 داد ،ــــــــــــــبغ –صناع الدواوٌن( للدكتور عبد اللطٌف حمودي الطائً ، مطبعة ٌسرى       
 ً(،ـــــــــ،  ومن البحوث : )مشاركة العراقٌٌن فً نشر التراث العرب 1111 -هـ 0311       
 ،  0951،  1-0، ع  21جــــــــــــــــــكوركٌس عواد ، مجلة المجمع العلمً العراقً ، م       
 ار ،ــــــــو)المستدرك على دواوٌن الشعراء المطبوعة( للدكتور رضوان احمد حسٌن النج      
 ىـــ،و)المستدرك عل 0915،  0، ع 21القاهرة ، مج –مجلة معهد المخطوطات العربٌة       
  ، 2، ع 01دواوٌن الشعراء(،تحقٌق: الدكتور نوري حمودي القٌسً ، مجلة المورد ، مج       
 ،  و)جهود أبناء العراق فً إحٌاء التراث العربً ونشره ( للدكتور سامً مك0919ً      

 . 0999،  21العانً ، مجلة آداب المستنصرٌة ، ع      
 ابن القوطٌة( ، –ابن الطفٌل( ، )أبو بكر بن القوطٌة  –من المواد التً تكررت )ابن طفٌل  - 01

 أبو مروان الجزٌري( ، –ابن عبدون( ، ) عبد الملك بن إدرٌس  –)عبد المجٌد بن عبدون      
 ابن ٌخلفتن األندلسً( ، )ابن عمار  –عبد المنعم الجلٌانً(،)الفازازي األندلسً  –)الجلٌانً      

 محمد بن عمار( . –      
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 الجناب الغرناطً  ً ( و )إبنـــــــــــممن وهم فً أسمائهم مثالً ) البلفٌطً والصحٌح البلفٌق - 00

 هـ والصحٌح 424والصحٌح إبن الجٌاب ( وممن وهم فً سنً وفاتهم )األعمى التطٌلً ت       
 دي ــــهـ( و أبو الربٌع بن سلٌمان الموح 4هـ والصحٌح ق257هـ( و)إبن القوطٌة ت414      
 .هـ( 449هـ والصحٌح 572هـ( و)إبن سعٌد األندلسً ت513هـ والصحٌح 412ت      

  ًـــــــنظم العقدٌن فً مدح سٌد الكونٌن او الغٌن فً مدح سٌد الكونٌن : البن جابر األندلس - 01

 د ـــــــــم ، تحقٌق: الدكتور احم0271 – 0191 -هـ 711 -591محمد ابن احمد بن علً       
 . 411 – 390م : 1114 -هـ 0315،  0دمشق ، ط –فوزي الهٌب ، دار سعد الدٌن       

 وث ــــــــــــــٌنظر : معجم التراث الشعري المطبوع : أ.د سامً مكً العانً ، مركز البح - 02

 . 122م :1114 -هـ0315،  0بغداد ، ط –والدراسات اإلسالمٌة       
 ( فً هذا البحث .04ٌنظر : المادة العلمٌة رقم ) - 03
 ( فً هذا البحث .24ٌنظر : المادة العلمٌة رقم ) - 04
 ( فً هذا البحث .32ٌنظر : المادة العلمٌة رقم ) - 05
 ٌنظر : التراث الشعري األندلسً فً كتاب )معجم التراث الشعري المطبوع( للـــــــدكتور - 07

 ، وقد انفرد الدكتور الساٌر بذكر هذه المعلومة !؟ . 032:  سامً مكً العانً     
 . 17ٌنظر : معجم التراث الشعري المطبوع :  - 01
 ة ـــــــٌنظر : دٌوان أبً إسحاق االلبٌري األندلسً ، تحقٌق : محمد رضوان الداٌة ، مؤسس - 09

 )المقدمة( ، وٌنظر : دواوٌن 01م : 0975 -هـ 0295،  0لبنان ، ط –بٌروت  –الرسالة      
 اتـــــالشعر األندلسً بٌن التحقٌق العلمً والنشر التجاري ، د. جمعة شٌخة ، مجلة دراس     
 . 33:  0995،  05أندلسٌة ، ع      

 . 21ٌنظر معجم التراث الشعري المطبوع :  - 11
 ة : ــــــــــٌنظر :  نشر الشعر وتحقٌقه فً العراق حتى نهاٌة القرن السابع الهجري ، صنع - 10

  –بغداد  –الدكتور: علً جواد الطاهر وعباس هانً الجراخ ، دار الشؤون الثقافٌة العامة      
 . 35، ومعجم التراث الشعري المطبوع :  07:  1111،  0العراق ، ط     

 مـــ، وذكر ان رق 112 – 111، ومعجم التراث الشعري المطبوع :  13ٌنظر : م . ن :  - 11

 .  2المجلد      
 . 111ٌنظر : معجم التراث الشعري المطبوع :  - 12
  لخامس الهجري ، صنعة: د. هدى شوكـــــةشعر أبً بكر ابن القوطٌة من أعٌان القرن ا - 13

 . 15:  1111 -هـ 0314، س  0، ع 03بهنام ، مجلة المورد  ، بغداد ، مج      
 . 411 -390نظم العقدٌن فً مدح سٌد الكونٌن أو الغٌن فً مدح سٌد الكونٌن  :  - 14
 . 50ٌنظر : معجم التراث الشعري المطبوع :  - 15
 ، 51وع : ــــ، ومعجم التراث الشعري المطب 07وتحقٌقه فً العراق : ٌنظر : نشر الشعر  - 17

 . 0917وقد ذكر ان سنة الطبع      
 ، وٌنظر : التراث الشعري األندلسً فً كتاب معجم التراث الشعري المطبوع 54م . ن :  - 11

 . 032للدكتور سامً مكً العانً  :     
 ع ــــــــشاعر المدٌح النبوي باألندلس فً القرن السابدٌوان ابن الجنان األنصاري األندلسً  - 19

 ل ،ــالهجري ، جمع وتحقٌق ودراسة : الدكتور منجد مصطفى بهجت ، مط جامعة الموص      
 . 04م : 0991 -هـ 0301      

 ً محمد النقراط ، ــــــهـ( حٌاته وشعره ، عل739 -هـ 572ٌنظر : ابن الجٌاب الغرناطً ) - 21

 ) المقدمة( . 01هـ : 0313،  0لٌبٌا ، ط –دار الجماهٌرٌة ال     
 فً كتاب )معجم التراث الشعر المطبوع( للدكتور سامً مكـــــً  التراث الشعري األندلسً - 20

 .  032:   العانً     



 3122السنة الثانية  -العذد الخامس                                                      ببلوغرافية التراث الشعري االنذلسي    

 

22 

                                                                                                                                                                                                 
 ة ـــــــــمفصلة عن الحاجب المصحفً ُنشرت فً مجلة كلٌة اآلداب الجامع وللباحث دراسة - 21

 تحت عنوان ) الحاجب المصحفً حٌاته وشعره دراسة 0913، لسنة  01المستنصرٌة ، ع     
 ة ، ـــالجامعة المستنصرٌ –كلٌة اآلداب  –أدبٌة تارٌخٌة ( ٌنظر : مجلة آداب المستنصرٌة      
 )وردت هذه اإلشارة فً الهامش ( .  074م : 0914 -هـ 0315،  01ع    

 .  71وع : معجم التراث الشعري المطب - 22
 .37قٌق العلمً والنشر التجاري : ، وٌنظر : دواوٌن الشعر األندلسً بٌن التح 71م . ن :  - 23
 . 10معجم التراث الشعري المطبوع :  - 24
 . 10: معجم الدواوٌن األندلسٌة المحققة والمصنوعة  - 25
 .  14ٌنظر : م . ن :  - 27
 . 92معجم التراث الشعري المطبوع :  - 21
ا وجدت المخطوط 94م . ن  :  - 29  ة ــ، والظاهر من العنوان انه جمع من المظان االخرى ولمَّ

 ُحقِّق الدٌوان كامالً .     
 . 34ٌنظر : دواوٌن الشعر األندلسً بٌن التحقٌق العلمً والنشر التجاري :  - 31
 . 013م . ن :  - 30
 ر : ــــ، ٌنظ 0979غازي ، اإلسكندرٌة ، وله أٌضاً : دٌوان الموشحات األندلسٌة ، د. سٌد  - 31

 ا هادي عباس ــــالمكتبة األندلسٌة دراسة وتحلٌل ألهم المصادر والمراجع األندلسٌة ،د.رض     
 . 29:  1111بغداد،  –مطبعة الكتاب  ،    

 مثالً المقطوعة التً ٌقول فً مطلعها : - 32

 يا دار العدا بساحتك عاثت
 

 والنار البلى محاسنك ومحا
 

 ًــــ، وه 243وردت فً دٌوان ابن خفاجة بتحقٌق الدكتور سٌد غازي فً الصفحة رقم :      
 دــــــــمن خمسة ابٌات إال انً لم أجدها فً قافٌة الراء فً دٌوانه بتحقٌق عبد هللا سنده ، وق     
 رقتــٌن الشعرٌة قد أغتعمدت اإلشارة الى هذا التحقٌق ؛ ألن هذه الطبعات التجارٌة للدواو     
 دوـسوق الكتب لكثرتها لهذا المحقق او لمحققٌن آخرٌن كمثل عبد الرحمن المصطاوي وحم     
اس وغٌرهم ، وكلها غٌر معتمدة منهجاً وعلماً .       احمد طمَّ

 . 017معجم التراث الشعري المطبوع :  - 33
 (للدكتور سامً مكًالشعري المطبوعمعجم التراث التراث الشعري األندلسً فً كتاب) - 34

 . 033:  العانً     
 . 021ٌنظر :  معجم التراث الشعري المطبوع :  - 35
 ت  -هـ 291ً )ـٌنظر : صنع الدواوٌن الضائعة الواقع والمأمول دٌوان ابن رشٌق القٌروان - 37

 ة ـــــــــلسنة الثانٌ، ا 74هـ( أنموذجاً ، مجلة مجمع اللغة العربٌة األردنً ، ع352او  345     
 ، وقد أعاد نشر هذه المحاولة محمد عزٌز شمس سنة 14: 1111 -هـ  0319والثالثون ،      
 ن دارـــــــضمن الكتاب الذي جمع فٌه آثار العالمة المٌمنً ، وصدر هذا الكتاب ع 0994     
 ولـــــعة الواقع والمأمبٌروت ، ٌنظر : ٌنظر : : صنع الدواوٌن الضائ –الغرب اإلسالمً      
 .  14هـ( أنموذجاً : 352او  345ت  -هـ 291دٌوان ابن رشٌق القٌروانً )     

 ر :ــــــ، ٌنظ 0951وقد ذكر الدكتور عبد الرازق حوٌزي أن هذه الطبعة طبعت قبل سنة  - 31

 -هـ 291ً )ـــٌنظر: : صنع الدواوٌن الضائعة الواقع والمأمول دٌوان ابن رشٌق القٌروان      
 .  14هـ( أنموذجاً  :352او  345ت       

 وأ 345ت  - هـ291صنع الدواوٌن الضائعة الواقع والمأمول دٌوان ابن رشٌق القٌروانً ) - 39

 . 024هـ( أنموذجاً : 352      
 بٌروت  –دٌوان ابن الزقاق البلنسً ، تحقٌق: عفٌفة محمود دٌرانً ، منشورات دار الثقافة  - 41
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 . 20:   0953 -هـ 0213،       
 . 14معجم الدواوٌن المحققة والمصنوعة :  - 40
 دكتور محمد توفٌق ـــدٌوان ابن زمرك األندلسً )محمد بن ٌوسف الصرٌحً( ، تحقٌق: ال - 41

 . 09:   0997،  0بٌروت ، ط –النٌفر، دار الغرب اإلسالمً      
 .032جم التراث الشعري المطبوع : لمعلومات ، معلم ٌورد الدكتور العانً أكثر من هذه ا - 42
 (للدكتور سامً مكً معجم التراث الشعري المطبوع)التراث الشعري األندلسً فً كتاب  - 43

 . 033:  العانً      
 . 033م . ن :  - 44
 . 039معجم التراث الشعري المطبوع :  45
 . 039م . ن :  - 47
 (للدكتور سامً مكًمعجم التراث الشعري المطبوع)التراث الشعري األندلسً فً كتاب  - 41

 . 033:  العانً     
 .  045معجم التراث الشعري المطبوع :  - 49
 ىــــــذكر لً الدكتور محمد شهاب العانً )رحمه هللا( قبل وفاته ان هذا الجمع لم ٌزد عل - 51

 اقـالعٌاري فً نط جمعه سوى بٌتٌن . وهناك بحث عن السمٌسر االلبٌري لألستاذ صالح     
 رــــــــ، ٌنظر : دواوٌن الشع 0919تونس ،  –شهادة الكفاءة للبحث العلمً بكلٌة اآلداب      
 .  33األندلسً بٌن التحقٌق العلمً والنشر التجاري :      

 د شهاب ـــــــالدكتور : محم -حٌاته وشعره  –ٌنظر : الشاعر األندلسً الُسمٌسر االلبٌري  - 50

 . 173:  0994،  15الجامعة المستنصرٌة ، ع –العانً )رحمه هللا( ، مجلة كلٌة اآلداب      
 الُسمٌسر حٌاته وشعره ، الدكتور: حلمً إبراهٌم الكٌالنً ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  - 51

 . 019:  0991 -هـ 0302،  0، ع 7األردن ، مج –جامعة مؤتة  –      
 . 055ري المطبوع : معجم التراث الشع - 52
 . 055ٌنظر : م . ن :  - 53
 . 057 – 055ٌنظر : م . ن :  - 54
 بٌروت –ٌنظر : دٌوان ابن سهل االسرائٌلً ، قدم له الدكتور احسان عباس ، دار صادر  - 55

 . ( ، وقد وردت من دون ذكر الطبعة )المقدمة 7:  0911 -هـ 0311ط( ،  -لبنان ، )د –     
 )المقدمة( .  4ن :  ٌنظر : م . - 57
 . 057 – 055ٌنظر : معجم التراث الشعري المطبوع :  - 51
 ق: ـــــم( ، تحق0112ٌ -هـ 499بًِّ )تملتمس فً تارٌخ أهل األندلس ، للضٌنظر : بغٌة ال - 59

 ، 0بٌروت ، ط –دار الكتاب اللبنانً  –القاهرة –إبراهٌم االبٌاري ، دار الكتاب المصري      
 . 177ترجمة   0/051م  : ج0919 -هـ 0301     

ة ، مجلة 751 -ٌنظر : شعر الشرٌف السبتً ) - 71  هـ( ، جمع وتحقٌق ودراسة : محمد هٌثم غرَّ

 . 117:  1114 -هـ 0314، السنة الرابعة والعشرون ،  97دمشق ع –التراث العربً       
 ً كتاب فهرســـــــــــاألندلسً ف ، والشعر 079ٌنظر : معجم التراث الشعري المطبوع :  - 70

 دكتور محمد جبار المعٌبد : ـــــــدواوٌن الشعراء والمستدركات فً الدورٌات والمجامٌع لل      
      015 . 

 دكتور منجدــــــــهـ : ال 197 - 91ٌنظر : األدب األندلسً من الفتح حتى سقوط غرناطة  - 71

 :  0911العراق ،  –الموصل  –ة دار الكتب للطباعة والنشر ــــــمصطفى بهجت ، مدٌرٌ      
      11 . 

 . 100ٌنظر : معجم التراث الشعري المطبوع :  - 72
 . 100م . ن :  - 73
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 . 100م . ن :  - 74
 ح ـــــــهـ( جمعه وصح211 –135ٌنظر دٌوان ابن عبد ربه ) أحمد بن محمد عبد ربه   - 75

  –دار الفكر  ٌه الـــــدكتور : محمد رضوان الداٌة ،رح معاننصوصه وقدم لقصائده وش      
 . 17م: 1112 -هـ 0313،  2دمشق ، ط      

 ً بٌن ـــــــوقد أشار إلى هذه الطبعة الدكتور جمعة شٌخة فً بحثه :)دواوٌن الشعر األندلس - 77

 :  0995،  05تونس ، ع –ة ـــــالتحقٌق العلمً والنشر التجاري( ، مجلة دراسات أندلسٌ      
      32. 

 . 15و 03ٌنظر : م . ن :  - 71
 . 101معجم التراث الشعري المطبوع :  - 79
 . 019ٌنظر : نقد الشعر وتحقٌقه فً العراق حتى نهاٌة القرن السابع الهجري :  - 11
 لبسطًفضالً عن هذا التحقٌق قدم الدكتور محمد بن شرٌفة دراسة وافٌة لشعره فً كتابه )ا - 10

 . 0914،  0آخر شعراء األندلس( الصادر عن دار الغرب اإلسالمً ، ط      
 د الهادي ــــــــٌنظر : دٌوان عبد الكرٌم القٌسً األندلسً ، تحقٌق: د. جمعة شٌخة ود. محم - 11

 تونس ، –ة ـــــبٌت الحكم –الطرابلسً ، المؤسسة الوطنٌة للترجمة والتحقٌق والدراسات      
 )المقدمة( . 03:  0911     

 فً كتاب )معجم التراث الشعري المطبوع(للدكتور سامً ٌنظر : التراث الشعري األندلسً - 12

 . 034:  مكً العانً     
 . 34ٌنظر : دواوٌن الشعر األندلسً بٌن التحقٌق العلمً والنشر التجاري :  - 13
 . 034م . ن :  - 14
 . 115معجم التراث الشعري المطبوع :  - 15
 .   11ٌنظر: معجم الدواوٌن االندلسٌة المحققة والمصنوعة :  - 17
 ، ٌنظر : نشر الشعر وتحقٌقه فً  0951أعادت مكتبة المثنى نشره باالوفست ، بغداد ،  - 11

 . 14العراق :      
 . 121:  معجم التراث الشعري المطبوع - 19
 . 122م . ن  :  - 91
 . 139م . ن  :  - 90
ٌنظر : آثار أبً زٌد الفازازي األندلسً نصوص أدبٌة من القرن الهجري السابع جمعها تالمذته فً  - 91

 . 7م : 099 -هـ 0301،  0حٌاته،تحقٌق عبد الحمٌد عبد هللا الهرامة ،دار قتٌبة ،ط
مجموعة  ، وهو 0990ولدٌه أٌضاً )مظهر النور الباصر( ، تحقٌق : محمد بن شرٌفة ، الدار البٌضاء ،  - 92

 قصائد فً المدٌح لبعض الشعراء األندلسٌٌن .

 فً كتاب )معجم التراث الشعري المطبوع(للدكتور سامً مكًالتراث الشعري األندلسً  - 93

 . 034: العانً      
 . 012معجم التراث الشعري المطبوع :  -94
 . 205م . ن :  - 95
 حقق له األستاذ هالل ناجً )رحمه هللا( ، وقد  15ٌنظر : نشر الشعر وتحقٌقه فً العراق :  - 97

 د ـــــــ، وق 0974،  3، ع 2أٌضاً : )رسالتان فً عروض الدوبٌت ( ، مجلة المورد ، مج      
 احتوت على مختارات من شعره ومعشراته .      

 فً كتاب )معجم التراث الشعري المطبوع(للدكتور سامً مكــً  التراث الشعري األندلسً - 91

 . 034:  العانً       
ٌُنشر ألول مرة ... وفٌه نماذج م - 99  ن ــــــوهً قصٌدة فً اآلداب والسنة ... وهً نص فرٌد 



 3122السنة الثانية  -العذد الخامس                                                      ببلوغرافية التراث الشعري االنذلسي    

 

22 

                                                                                                                                                                                                 

 . 30 – 31شعره ، ٌنظر: نشر الشعر وتحقٌقه فً العراق :       
 نـــــ، وعنوانه )تبٌٌن المعانً فً شرح دٌوان اب 247معجم التراث الشعري المطبوع :  - 011

 هانًء األندلسً المغربً( .       
 . 245م . ن :  - 010
 اءة ـــوعنوان البحث : ) أخبار ابن وهبون وبقٌة أشعاره ( ، وقام به فً نطاق شهادة الكف - 011

 ن ـــــتونس بإشراف األستاذ صالح البكاري ، ٌنظر : دواوٌ –للبحث العلمً كلٌة اآلداب        
 . 33التحقٌق العلمً والنشر التجاري : الشعر األندلسً بٌن        

 . 150ٌنظر: معجم التراث الشعري المطبوع :  - 012
 ورـــوهذه هً الطبعة المعتمدة لدى الباحثٌن ؛ ألنها فاقت ما سواها ، والسٌما طبعة الدكت - 013

اً فً أكثر من )11الداٌة ، فقد زادت علٌها )         ات ـــــــ( بٌت هذا فً ما عدا األب111ٌ( نصَّ
 د ـهـ( ... ورد على الدكتور محم141المفردة ، ٌنظر: حول شعر ٌحٌى بن حكم الغزال )       
 ، 25رضوان الداٌة ، دراسة فً نقد التحقٌق : د.محمد عوٌد الساٌر، مجلة المورد ، مج       
 . 024:  1119،  3ع       

 ا بٌروت ــــــالفكر المعاصر مقره، ودار  150ٌنظر: معجم التراث الشعري المطبوع :   - 014

 ودار الفكر مقرها فً دمشق ، وذكر الباحث انها الطبعة األولى بالنسبة لهذه الدار.        
 دكتورـــالتراث الشعري المطبوع( لل معجم) :ٌنظر : التراث الشعري األندلسً فً كتاب  - 015

 .  035ً مكً العانً : ـسام       
 .  07 – 05ٌنظر : نشر الشعر وتحقٌقه فً العراق :  - 017
 . 11: ٌنظر: معجم الدواوٌن األندلسٌة المحققة والمصنوعة   - 011
 . 17م . ن :  - 019
 . 17م . ن :  - 001
 . 15م . ن :  - 000
 . 11م . ن :  - 001
 . 17م .ن :  - 002
 . 11ٌنظر : نشر الشعر وتحقٌقه فً العراق :  - 003
 .  01:  م . ن - 004
 . 51ٌنظر : معجم التراث الشعري المطبوع :  - 005
 .51:  م . ن ٌنظر : - 007
 . 024 – 023: م . ن - 001
 -هـ 291ٌنظر : الدواوٌن الشعرٌة الضائعة الواقع والمأمول دٌوان ابن رشٌق القٌروانً ) - 009

 .14هـ ( أنموذجاً :  352أو  345ت        
 ع ـــالدواوٌن الشعرٌة الضائعة الواق، وٌنظر :  11العراق : ٌنظر نشر الشعر وتحقٌقه فً  - 011

  – 14هـ ( أنموذجاً :  352او  345ت  -هـ 291والمأمول دٌوان ابن رشٌق القٌروانً )       
       15   . 

010
 -هـ 291ٌنظر : الدواوٌن الشعرٌة الضائعة الواقع والمأمول دٌوان ابن رشٌق القٌروانً ) - 

 . 15هـ ( أنموذجاً :  352أو  345ت        
 

011
 . 19 م . ن : - 
 . 057ٌنظر : معجم التراث الشعري المطبوع :  - 012
 . 011ٌنظر : م . ن :  - 013
  . 51م .ن :  -014
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 . 72م . ن :   - 015
 . 10معجم التراث الشعري المطبوع :  - 017
 . 15م . ن :  - 011
 . 92م . ن :  - 019
 فً كتاب )معجم التراث اتلشعري المطبوع(للدكتور سامً مكً التراث الشعري األندلسً - 021

 . 033:   العانً      
 . 033م . ن :  - 020
 . 024:  ٌنظر : معجم التراث الشعري المطبوع - 021
ٌنظر: شعر ملوك األندلس وأمرائها فً القرن الخامس الهجري ، صنعة د . انقاذ عطا هللا العانً ، مجلة  - 022

 . 019و  013:  1110 -هـ 0311،  2ع ، 19المورد ، مج 
 . 017ٌنظر : م . ن :  - 023
 . 003ٌنظر : م . ن :  - 024
 . 005إلى  011ٌنظر : م . ن :  - 025
قاذ عطا هللا العانً ، ٌنظر: ) شعر ملوك األندلس وأمرائها فً القرن جمع شعرها أٌضاً الدكتور: إن - 027

 . 004 – 003الخامس الهجري (  : 
 . 019نقاذ عطا هللا العانً فً البحث نفسه : ا أٌضاً الدكتور: إجمع شعره - 021
 . 33دواوٌن الشعر األندلسً بٌن التحقٌق العلمً والنشر التجاري :  - 029
 . 31ٌنظر : م . ن :  - 031
 . 20معجم التراث الشعري المطبوع :  - 030
 . 33:  ٌنظر : دواوٌن الشعر األندلسً بٌن التحقٌق العلمً والنشر التجاري - 031
 . 71:  معجم التراث الشعري المطبوع - 032
 . 92م . ن :  - 033
 للهجـرة ،  0111ٌنظر: ببلوغرافٌا التراث الشعري العربً من العصر الجاهلً حتى سنة  - 034

 عجم التراث م، وٌنظر:  077:   1100،  0دمشق ، ط –محمد أحمد شهاب ، دار نٌنوى        
 . 011:  الشعري المطبوع      

 . 075:  معجم التراث الشعري المطبوع - 035
 .   075م . ن : ٌنظر :  - 037
 .  29:  دراسة وتحلٌل ألهم المصادر والمراجع األندلسٌة المكتبة األندلسٌة - 031
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  المصادر والمراجع :

 
آثار أبً زٌد الفازازي األندلسً نصوص أدبٌة من القرن الهجري السابع جمعها تالمذته  -0

 .م 099 -هـ 0301،  0ر قتٌبة ،طحٌاته،تحقٌق عبد الحمٌد عبد هللا الهرامة ،دافً 
د. علً السامرائً ود. محمد  دراسة نقدٌة موازنة ( ،بن جبٌر االندلسً بٌن تحقٌقٌن )إ -1

 . 391 – 350:  1101،  3، ع  07مجلة جامعة تكرٌت ، مج عوٌد الساٌر ،
اته وشعره ، علً محمد النقراط ، الدار هـ( ح739ٌ -هـ 572بن الجٌاب الغرناطً )إ -2

 .هـ 0313،  0ا ، طلٌبٌ –الجماهٌرٌة 
فً نطاق شهادة الكفاءة  ، األستاذ مبارك الخضراوي أخبار ابن وهبون وبقٌة أشعاره -3

 .  0914، تونس بإشراف األستاذ صالح البكاري  –للبحث العلمً كلٌة اآلداب 
هـ : الدكتور منجد مصطفى  197 - 91غرناطة األدب األندلسً من الفتح حتى سقوط  -4

 . 0911العراق ،  –الموصل  –شر بهجت ، مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والن
 . 0914،  0الصادر عن دار الغرب اإلسالمً ، ط البسطً آخر شعراء األندلس -5
للهجرة ، محمد  0111ببلوغرافٌا التراث الشعري العربً من العصر الجاهلً حتى سنة  -7

 . 1100،  0دمشق ، ط –هاب ، دار نٌنوى أحمد ش
م( ، تحقٌق: إبراهٌم 0112 -هـ 499بغٌة الملتمس فً تارٌخ أهل األندلس ، للظبًِّ )ت -1

،  0بٌروت ، ط –دار الكتاب اللبنانً  –القاهرة –االبٌاري ، دار الكتاب المصري 
   .م  0919 -هـ 0301

للدكتور سامً مكً العانً ، مجلة   فً إحٌاء التراث العربً ونشرهجهود أبناء العراق  -9
 . 0999،  21آداب المستنصرٌة ، ع

لٌة اآلداب الجامعة مجلة ك حٌاته وشعره دراسة أدبٌة تارٌخٌة ، الحاجب المصحفً -01
 . 0913، لسنة  01المستنصرٌة ع

هـ( ... ورد على الدكتور محمد رضوان 141حول شعر ٌحٌى بن حكم الغزال ) -00
،  3، ع 25لتحقٌق : د.محمد عوٌد الساٌر، مجلة المورد ، مجالداٌة ، دراسة فً نقد ا

1119  :024 . 
دواوٌن الشعر األندلسً بٌن التحقٌق العلمً والنشر التجاري ، د. جمعة شٌخة ،  -01

  . 33:  0995،  05مجلة دراسات أندلسٌة ، ع 
دٌوان ابن الجنان األنصاري األندلسً شاعر المدٌح النبوي باألندلس فً القرن  -02

عة السابع الهجري ، جمع وتحقٌق ودراسة : الدكتور منجد مصطفى بهجت ، مط جام
 .م 0991 -هـ 0301الموصل ، 

 –ة دٌوان ابن الزقاق البلنسً ، تحقٌق: عفٌفة محمود دٌرانً ، منشورات دار الثقاف -03
 . 0953 -هـ 0213بٌروت ، 

دكتور محمد دٌوان ابن زمرك األندلسً )محمد بن ٌوسف الصرٌحً( ، تحقٌق: ال -04
 .0997،  0بٌروت ، ط –توفٌق النٌفر، دار الغرب اإلسالمً 

بٌروت  –حسان عباس ، دار صادر إسرائٌلً ، قدم له الدكتور دٌوان ابن سهل اإل -05
 . 0911 -هـ 0311ط( ،  -دلبنان ، ) –
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( جمعه وصحح هـ211 – 135بد ربه ) أحمد بن محمد عبد ربه دٌوان ابن ع -07
 –دار الفكر  ٌه الدكتور : محمد رضوان الداٌة ،شرح معاننصوصه وقدم لقصائده و

 . م1112 -ـ ه0313،  2دمشق ، ط
لبٌري األندلسً ، تحقٌق : محمد رضوان الداٌة ، مؤسسة دٌوان أبً إسحاق األ -01

 .م  0975 -هـ 0295،  0لبنان ، ط –بٌروت  –الرسالة 
( جمع ودراسة هـ411دٌوان بحتري األندلس أبً بكر ٌحٌى بن مجبر الفهري)ت  -09

مجلة  وشرح الدكتور ٌوسف عٌد)مثال فً االخالل واالنتحال( د.محمد عوٌد الساٌر،
، ع  0مج ،جامعة االنبار العدد الخاص بالمؤتمر العلمً االول لكلٌات التربٌة االنسانٌة 

 .  1100نٌسان ، 
 دٌوان عبد الكرٌم القٌسً األندلسً ، تحقٌق: د. جمعة شٌخة ود. محمد الهادي -11

تونس ،  –بٌت الحكمة  –الطرابلسً ، المؤسسة الوطنٌة للترجمة والتحقٌق والدراسات 
0911  . 

 . 0979. سٌد غازي ، اإلسكندرٌة ، دٌوان الموشحات األندلسٌة ، د -10
،  هالل ناجً )رحمه هللا(  األستاذ رسالتان فرٌدتان فً عروض الدوبٌت تحقٌق: -11

 .   0974،  3، ع 2، مج مجلة المورد
الدكتور : محمد شهاب  -حٌاته وشعره  –اعر األندلسً الُسمٌسر االلبٌري الش -12

 . 173:  0994،  15الجامعة المستنصرٌة ، ع –العانً )رحمه هللا( ، مجلة كلٌة اآلداب 
شعر أبً بكر ابن القوطٌة من أعٌان القرن الخامس الهجري ، صنعة: د. هدى  -13

 . 1111 -هـ 0314، س  0، ع 03شوكت بهنام ، مجلة المورد  ، بغداد ، مج
السمٌسر االلبٌري لألستاذ صالح العٌاري فً نطاق شهادة الكفاءة للبحث العلمً  -14

   .  0919تونس ،  –بكلٌة اآلداب 
الُسمٌسر حٌاته وشعره ، الدكتور: حلمً إبراهٌم الكٌالنً ، مجلة مؤتة للبحوث  -15

 . 019:  0991 -هـ 0302،  0، ع 7األردن ، مج –جامعة مؤتة  –والدراسات 
الشعر األندلسً فً كتاب فهرس دواوٌن الشعراء والمستدركات فً الدورٌات  -17

والمجامٌع للدكتور محمد جبار المعٌبد ، تصحٌح وتتمة واستدراك : د. محمد عوٌد الساٌر 
 . 015:  1111،   1، ع 24، مجلة المورد ، م

ة ، 751 -شعر الشرٌف السبتً ) -11 هـ( ، جمع وتحقٌق ودراسة : محمد هٌثم غرَّ
 .1114 -هـ 0314، السنة الرابعة والعشرون ،  97دمشق ع –مجلة التراث العربً 

عطا  . انقاذد:  شعر ملوك األندلس وأمرائها فً القرن الخامس الهجري ، صنعة  -19
 .1110 -هـ 0311،  2، ع 19مج  هللا العانً ، مجلة المورد 

ت  -هـ 291صنع الدواوٌن الضائعة الواقع والمأمول دٌوان ابن رشٌق القٌروانً ) -21
، السنة الثانٌة  74هـ( أنموذجاً ، مجلة مجمع اللغة العربٌة األردنً ، ع352او  345

 .  1111 -هـ  0319والثالثون ، 
حمد جبار فهرس دواوٌن الشعراء والمستدركات فً الدورٌات والمجامٌع للدكتور م -20

 القاهرة . –المعٌبد ، معهد المخطوطات العربٌة 
جلة تحقٌق: الدكتور نوري حمودي القٌسً ، م ، المستدرك على دواوٌن الشعراء -21

 . 0919،  2، ع 01المورد ، مج 
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 –، عالم الكتب  للدكتور حاتم صالح الضامن المستدرك على دواوٌن الشعراء -22
 م .0999 -هـ 0309،  0لبنان ، ط –بٌروت 

للدكتور رضوان احمد حسٌن النجار ،  درك على دواوٌن الشعراء المطبوعةالمست -23
 0915،  0، ع 21القاهرة ، مج –مجلة معهد المخطوطات العربٌة 

المستدرك على صناع الدواوٌن للدكتور عبد اللطٌف حمودي الطائً ، مطبعة  -24
 . 1111 -هـ 0311بغداد ،  –ٌسرى

للدكتور نوري حمودي القٌسً واألستاذ هالل  لمستدرك على صناع الدواوٌنا -25
 م .0992 -هـ 0302بغداد  –ناجً ، مطبعة المجمع العلمً العراقً 

 ، كوركٌس عواد ، مجلة المجمع العلمًالعراقٌٌن فً نشر التراث العربً مشاركة -27
 . 0951،  1-0، ع  21العراقً ، مج

 .  0990: محمد بن شرٌفة ، الدار البٌضاء ، مظهر النور الباصر ، تحقٌق  -21
معجم التراث الشعري المطبوع : أ.د سامً مكً العانً ، مركز البحوث  -29

 . م1114 -هـ0315،  0بغداد ، ط –ة والدراسات اإلسالمٌ
د. محمد عوٌد الساٌر ، مجلة ُسرَّ معجم الدواوٌن األندلسٌة المحققة والمصنوعة :  -31

 -هـ 0320، السنة السادسة ،  11، ع 5جامعة تكرٌت ، م –كلٌة التربٌة  –من رأى 
  .  م 1101

للدكتور محمد عٌسى صالحٌة ، معهد  جم الشامل للتراث الشعري المطبوعالمع -30
 ،  0992القاهرة ،  –ات العربٌة المخطوط

حاث ود الفتالوي ، مؤسسة آفاق للدراسات واألب، كاظم عبمعجم المحققٌن العراقٌٌن -31
 ،  1115النجف ،  –العراقٌة 

ٌت للدكتور صباح نوري المرزوك ، ب  1111 -0971المؤلفٌن العراقٌٌن  معجم  -32
 .  1111بغداد ، –الحكمة 

د.رضا هادي  المكتبة األندلسٌة دراسة وتحلٌل ألهم المصادر والمراجع األندلسٌة ، -33
 . 1111بغداد،  –ب عباس ،مطبعة الكتا

هـ ثبت وفهرسة وصفٌة تحلٌلٌة 545 -021المكتبة الشعرٌة فً العصر العباسً  -34
للدواوٌن والمجامٌع الشعرٌة  للدكتور مجاهد مصطفى بهجت ، دار البشٌر للنشر 

 . 0993،  0عمان ، ط –والتوزٌع 
نشر الشعر وتحقٌقه فً العراق حتى نهاٌة القرن السابع الهجري ، صنعة :   -35

 –داد بغ –الدكتور: علً جواد الطاهر وعباس هانً الجراخ ، دار الشؤون الثقافٌة العامة 
   1111،  0العراق ، ط

د. عباس هانً  ٌٌننظرات واستدراكات على معجم المؤلفٌن والكتــــــــاب العراق -37
 . 1101،  0، ع 27ة المورد ، مجلالجراخ  ، مج

ونٌن : البن جابر نظم العقدٌن فً مدح سٌد الكونٌن او الغٌن فً مدح سٌد الك -31
م ، تحقٌق: الدكتور 0271 – 0191 -هـ 711 -591بن احمد بن علً إاألندلسً محمد 

 .م  1114 -هـ 0315،  0ط دمشق ، –حمد فوزي الهٌب ، دار سعد الدٌن أ
 

 
 


