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ه صـورته مـن يـام وتشـو لو مـن لغـة االخيثاً ياً وحدمية قديوجد شخص علی الکرة األرضيه ال يکاد إنّ 
ة. ممـّـن يـما أوسـاط الشـعوب العربياة الشـعوب والســيـح لغـة اخلصــومة متجـذرة يف ه وإنّ يـجانـب مناوئ

، يمــن فحــول شــعراء العصــر العباســ يأوس الطــائب بــن يــصــبح مرمــی ســهام التهمــة هــو أبومتــام حبأ
جنبيـاً عـن قبيلـة طـيء العربيـة، أيقوم هذا البحث بدراسة حول التهمة اليت اُلصقت بالشـاعر وجعلتـه 

ًال: وّ أه، لذا تقـوم هـذه الدراسـة إسالمضاً بکفره وعدم ية الشاعر وأيوكذلك التهمة اليت قالت بنصران
يب متـــام أدبـــاء، املتقـــدمني واملتـــأخرين الـــذين يقولـــون بنصـــرانية األقـــوال لـــبعض العلمـــاء و بـــرز األأبطـــرح 

وروميته، كالصويل وطه حسني ومرجليوث وغريهم. ّمث يقوم ثانياً: بإثبات العكس من خالل الكتب 
طـيء،  لقبيلـة ة نسـبهذلـك مـن خـالل شـعره الـذي أثبـت صـحّ  أثبـتنسـاب، كمـا التاريخ والسري واأل

خـريا خيـرج الباحـث أه، و إسالمالباحث أضاف أدلة عقلية واستنتاجية تؤيد طائيته و  نّ أه كما إسالمو 
  عيان الشيعة.أه من نّ إسرة واملعتقد، بل صيل وغري نصراين األأ الشاعر عريبّ  نّ أبنتيجة: 

  العقيدة، القومية، الشعر.ام، االأبومتام،  الکّلمات الرئيسة:
 

 المقدمة. ١
بــه  ســتدلّ ية وقــد يســالمخصوصــا قســم هــام مــن احلضــارة اإل يعيعمومــا والشــعر الشــ يســالمالشــعر اإل إنّ 
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ب مــن ف. نــری بعضــا مــن الکتّــايالشــر  يث النبــو يالقــرآن واحلــد ا ثابتــا يفيــ حّقــا إهلنية علــی املســلميــالوال
 مـر يفصـّدق وقـد کثـر هـذا األيکـاد يشـأن شـاعر أو کاتـب مـا ال  قولون يفيهم ري خ األدب وغيتار  يمؤرخ

مــوا يفيســالماخلالفــة اإل ة يفيدة الشــعيــر وعقين دافعــوا عــن الغــديشــأن الشــعراء الــذ ُ دمت و يــنهم وعقيــد ة وُا
  هم.يتهم من جانب خصومهم ومناوئيقوم

و الروايــة، فبعــد املســافة وصــعوبة اللقــاء أو النثــر ألغــة انتقــال التهمــة كانــت تنتقــل مــن خــالل الشــعر  إنّ 
ـــام يكـــون نـــوعني: األأوع التهمـــة بشـــکّل يـــوجـــب ذيبـــاملفرتى عليـــه  ـــام بعـــض النـــاس ســـرع، واال ول هـــو ا

امــه بعــد وفاتــه مــن قبــل بعــض البــ لشــخص م مــا يف حياتــه وهــو يعلــم. والنــوع الثــاين هــو ا احثني يف روايــا
ما يف أوســـاط الشـــعوب لغـــة اخلصـــومة متجـــذرة يف حيـــاة الشـــعوب وال ســـيّ  نّ أاملزيفـــة واملتعصـــبة، واملالحـــظ 

امـات علـى الطائفـة ىل يومنـا هـذا مـع اخـتالف األإالعربية، و  سـاليب والكيفيـات، ومـا نشـاهده اليـوم مـن ا
ية، كـالعراق وسـورية والـيمن سـالميف الـبالد اإل مامية من قبل الوهـابيني الـيت انعكسـت علـى شـکّل جمـازراإل

ي الشريعة املقدسة عن ذلك.   خلري دليل على بشاعة هذا الفكر، على الرغم من 
ـــام أيب متـــام بالنصـــرانية وعـــدم العروبـــة، مســـألة متوقعـــة لعـــدة أمـــور أمهّ أمســـ إنّ  هـــا ظهـــور اخلصـــوم لة ا
هناك بعض الشخصـيات كانـت وراء ذلـك ألسـباب  نصار بشکّل كبري، ومن شىت الطبقات. ومنها أنّ واأل

ـــام يف مـــا بيـــنهم، كمـــا فعـــل بشـــري بـــن مـــروان يف اإل غـــراء بـــني رمبـــا نفســـية تـــدفع بعـــض الشـــعراء لقـــذف اال
ن يأتيـا يف لبـاس آبـائهم يف أخطل، وكذلك احلجـاج يـأمر الفـرزدق وجريـرا بـالشعراء وال سيما بني جرير واأل
خطــل، وجلّ اهلجــاء بيــنهم ألربعــني ســنة مل يبلــغ واحــد الفــرزدق وجريــر واأل اجلاهليــة، وثــارت نــار اهلجــاء بــني

السلطات احلاكمة آنذاك صنعت مادة اشغلت الناس عن االشرتاك  نّ و رمبا سياسية ألأ  منهم على صاحبه
ية، لكـي سـالموضـاع االجتماعيـة للدولـة اإليف مناقشة القضايا السياسية، اليت كانت تطرحها الظـروف واأل

أســبابه هــو وجــود املالمــح املتميــزة يف شخصــية  مــن كــذلك  )٤٣: م١٩٩٢ عمــاد الدولــة(احملارب، يســتقرّ 
جيــايب يف تشــكيل أهــم خصــائص فنــه الشــعري، ومتيــزه بذكائــه املفــرط، وقــد ثرهــا اإلأأيب متــام، والــيت كــان هلــا 

كــان إذا کّلمــه إنســان حضــر النــاس خــاطرا، و أتاحــت هــذه الصــفة أليب متــام الغــوص يف املعــاين، فقــد كــان أ
  ).٩١:م٢٠١٢(طه،  ه علم ما يقول، فأعد جوابهأجابه قبل انقضاء کّالمه، كأنّ 

مخـــل مئـــات الشـــعراء و وجـــود بعـــض أورمبـــا مـــن أســـباب التشـــكيك يف نســـبه شـــهرتة القويـــة حيـــث 
والفرس،  الثقافات اليونانية يف شعره نتيجة التزاوج الذي قام به الشاعر بني ثقافة عصره وحكمة اليونان

 )٧٣٠ :م١٩٨٦، ي(الفــــاخور   مــــا مل يصــــل إليــــه أكثــــر شــــعراء عصــــره، فهــــو رجــــل العقــــل كمــــا يســــمى
   .)١٤ :م٢٠٠٨(ُعسيالن، 
زالـة ن نقـوم إلأ يام من جانب خصومه ومناوئه، فمـن الضـرور بامتام مرمی االأسباب جعلت هذه األ

   هذا املوضوع.نين تبأکون حّقا فهذه املقالة حاولت يه ما ي ونقول فريالغبار عن وجه هذا الشاعر الکب
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 أسئلة البحث والمنهج. ٢

ـم أشـعره و  وقد متّتع مبکانة مرموقـة يف يالعصر العباس بامتام من کبار الشعراء يفأه أّن يممّا الشک ف دبـه. أ
ن و ياملعاصـر  مـن نيف وطـه حسـيضـ يکشوق   عريبريوغ ته وقالوا بأنه نصراينيدته وقوميعق هذا الشاعر يف

. حتــاول هــذه الدراســة الــيت فيهــا لــون مــن ألــوان التحقيــق العلمــي وفقــا للمــنهج نيإبــن خلکــان مــن املتقــدم
تـه يتـه وإزالـة الغبـار والضـبابية عـن عقيـدة الشـاعر وقوميمتـام وقوم دة أيبيـدراسـة عق یالتحليلي إلـ -يالوصف

  ة:يألسئلة التالب عن اياليت حاول الكثري أن يُعتم عليها ويدفعها عنه وجت
 متام؟ دة أيبيعق الصائب يف يما هو الرأ. ١

  ؟ عريبرياألصل  أم غ ة االشاعر، أهو عريبيقوم يما ه. ٢
 ان ما هو حـّق يفيتناولنا بعض أقوال خصوم الشاعر واملدافعني ّمث قمنا بب نيسؤالال نيهذلإلجابة عن 

  .بالشعر هذا اجملال مع األدلة النقلية والعقلية واالستشهاد
  
 ة البحثيخلف. ٣

ة لـه يـة وشـعره واخلصـائص الفنيـمتـام أألدب ة أيبيموضـوعات خمتلفـة حـول شخصـ ة يفري ت حبوث کثـيقد أجر 
 إلـی ريهـذه املقالـة، نشـ کـن ضـبطها متامـا يفمية اليه من املوضوعات واضطالعه علی اللغة العربيوما جاء ف

  مناذج منها:
 يف ن حممــــــود احللــــــيبيوشــــــهاب الــــــد» ةيــــــفــــــتح عمور «دته يقصــــــ متــــــام يف  أيبنيموازنــــــة بــــــ«مقالــــــة  -

) ١٣٩٠( ييوکــاظم وفــا يحممــد يا، حممــود رضــا تــوکليــن ييعــزت الــه مــوالل» فــتح عکــا«دتهيقصــ
شـهاب  جة إلی أنّ ينهما وخرجت النتي باملقارنة بنية و املضامي من الوجهة اللغو نيدتيدرست القص

 حمدودة. لو کانتة و ينه الشعر يبعض مضام ن قد سبق أبامتام يفيالد

درضـــــا يمحل» ات األربعـــــة لعلـــــم الداللـــــةيضـــــوء املســـــتو  متـــــام يف  عنـــــد أيبريات التفکـــــيـــــآل«مقالـــــة  -
 مــــدی نيقــــد حاولــــت هــــذه املقالــــة أن تبــــ .)١٣٩٠(يومالــــک عبــــد ي، جــــالل مرامــــيحــــاجري م
للکلمـات  يفيمتام بـأمر الداللـة للمفـردات واجلمـل واهتمامـه بأمنـاط االسـتخدام الـوظ ضطالع أيبا
 رها.ية وتصو ية والعقليان مبادئه الفکر يلب

) ١٣٩٠زاده ( ينگـــارش حممـــد و افســـانه هـــادل» يدر شـــعر أبومتـــام طـــائ قـــرآين نـــامتينيب«مقالـــة  -
فـة يب الطر يدة واألسالياجلد إنتاج املعاين  القرآن يفريمتام وتأث أشعار أيب يف عاجلت التناص القرآين

ا شعره.ي ليتان أنواع التناص ايوتطرقت إلی ب  تمّتع 
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) تعــاجل ١٣٩٠(ياســود يو علــ ينيحســري مد حممــد يسـل» متــام شــعر أيب يف راينيــاحلضــور اإل«مقالـة  -
 متام مستشهدا بنماذج من شعره. شعر أيب ه يفري وتأث راينيهذه املقالة تواجد العنصر اإل

قــد عــاجل  .)١٣٩٢(ان يــانميإ نيســحل» يأبومتــام طــائ و شــرواين اب: خاقــاينيــر يدو شــاعر د«مقالــة  -
فهـم بسـهولة؛ يث اليـشـعرمها حب ب صـعبة يفيسـالأ و نيار مضـاميـاخت ن يفيالکاتب أسلوب الشـاعر 

ن يالشـاعر  الفلسـفة ألنّ  ق خاصـة يفيـر وفکـر عميـکون ذا علـم غز يه أن يب علجيقارئ شعرمها  إنّ 
ا و  طا سـهل املنـال، يبسـقول شـعرا ينّزل من شأن شعره و يه علی الشاعر أن العتقدان بأنّ يقد تأثرا 

 زدادا علما لفهم شعرمها. ي يطالعان کيمها و ري ان قّوة تفکيرقّ يبل علی السامع والقارئ أن 

ـذه  وأّما بالنسبة ِإلـی حبثنـا هـذا فـال توجـد أيّ  دراسـة مسـتقلة تناولـت هـذا املوضـوع بشـکّل مسـتقل و
م فقمنـا مبعاجلتـه خدمـة للـرتاث يـذا لشـاعر العظـ ـتمّ  البحـوث الـيت الكيفية، وقد حتسسـنا هـذا اخلـالء يف

  .واألدب العريب ياإلسالم
  
  ل الموضوعيتحل. ٤

  المفترون عليه من القدامى والمحَدثين ١.٤
مـوا الشـاعر بالروميـة والنصـرانية،  هـمّ أيف هذا املبحث نقف علـى  مـوه بالنصـرانية دون أالـذين ا و الـذين ا

كــان   أنّــإالــذي يقــول  نّ أي أحيانــا جتــد تالزمــا بــني نصــرانيته وروميتــه، أانية، و و بالروميــة دون النصــر أالروميــة 
  التالزم. حيانا ينتفي هذاأيدعى تدوس فالنتيجة تكون نفيُه من طيء، و 

  سالمأوًال: االتهام في اإل
عربيتـــه هـــو أبـــو بكـــر حممـــد بـــن حيـــىي الّصـــويل املتـــوىف ســـنة  أثبـــتل مـــن ذكـــر نصـــرانيته مـــن القـــدامى و وّ أ إنّ 

بـا أ نّ أ. ومـن املالحـظ »وقال قوم: هو حبيب بن َتُدوس النصراينُّ، فُغريِّ فُصريِّ أوساً «: قال للهجرة ٢٣٥
لفـه الصـويل وذكـر هـذه الروايـة أالكتـاب الـذي  نّ إذن إه ٢٣٥ه والصـويل  ٢٣٢متام تويف على رواية سنة 

يكن يف حياتـه فهـي بُعيـد مماتـه، وهـذا مـا جعـل بعـض البـاحثني يعتمـدون عليـه لقربـه الـزمين مـن  ن ملإفيه، 
ــا أن الصــويل يــذكر أ) كمــا ٢٤٦: م١٩٨٠.(الصــويل،  الشــاعر بــا أبياتــاً ملخلــد بــن بكــر املوصــلي، يهجــوا 

  متام ويصفه بالنصراين األصل:
ــــــــــــــــــريبٌّ    أنــــت عنــــدي عــــريبُّ األصــــل مــــا فيــــك کــــّالم ــــــــــــــــــريبٌّ عـ ــــــــــــــــــرامُ أَجـــــــــــــــــ عـ  إيُّ مـــــــــــــــــا تـ
ـــــــــامُ  ــــــــــــامُ  نبطّيــــــــــــاتٌ  وأتــــــــــــت منــــــــــــك ســــــــــــجايا   أنــــــــا مــــــــا ذنــــــــَيب إن خــــــــالَفين فيــــــــك األنــ  لَِئ

  )٢٣٥(املصدر نفسه:
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ا هجاء الشاعر أيب متام، الشاعر اطبه معرتفـا خي ياملوصل هذه األبيات تتضمن غرض اهلجاء ويُقصد 
  األصل إال أنك نبطي الدين(نصراين).ه ويقول له: أنت صحيح عريب إسالمته منکرا يبعروب

موا نفـس الشـاعر بـالكفر، و  إنّ  وه ولعنـوه يف اجملـالس، أثبتـاملسألة مل تقف بنصرانية والد الشاعر، بل ا
وقــد ادعــى قــوٌم عليــه الكفــَر بــل حّققــوُه، وجعلــوا  «وجعلــوا ذلــك ســببا للطعــن علــى شــعره، يقــول الصــويل :

ــوا بروايــة أمحــد بــن ايب طــاهر، وقــد  »ذلــك ســببا للطعــن علــى شــعره، وتقبــيح حَســِنه وبعــدها يقــول : واحتجُّ
ـا عنـه مجاعـٌة أنّـ نـواس ومســلم،  أيب متــام وهـو يعمـُل شـعرا، وبـني يديـه شـعر أدخلـُت علـى «ه قـال: حـدثين 
وهـذا «مثّ يعلـق الصـويل »الُت والعّزى، وأنا أعُبُدمها من دون اهللا مـُذ ثالثـني سـنًة.فقلُت: ما هذا؟ قال : ال

(املصـــدر  »ره کـــّالم مـــاجٍن مشـــغوف بالشـــعنّـــذا كـــان حقـــا فهـــو قبـــيح الظـــاهر، رديُء اللفـــظ واملعـــىن، ألإ
  ).١٧٣ نفسه:

جنـا يف بعـض وكـان خليعـا ما«إسـالمه وعربيتـه ولكـن وصـفه ماجنـاً يف بعـض أحوالـه  أثبـتومنهم مـن 
  ).٢/٤٥٣:م١٩٩٠(املسعودي، »ىل ترك موجبات فرضه، متاجنا ال اعتقاداإأحواله، ورمبا أداه ذلك 

ـــذين ذكـــر نصـــرانية الشـــاعر هـــو اخلطيـــب البغـــدادي املتـــوىف ســـنة( هــــ) معتمـــدا کـــّل ٤٦٣وأيضـــاً مـــن ال
رزُبــاين، قــال: 

َ
خــربين أاالعتمــاد علــى روايــة الصــويل، قــال اخلطيــب البغــدادي يف كتابــه: عــن أيب ُعبيــد اهللا امل

ــــُدوس الأحممــــد بــــن حيــــىي الّصــــويل، قــــال: قــــال قــــوم : إّن  ــــّري فُصــــّري بــــا َمتـّـــام هــــو حبيــــب بــــن َت نصــــراين، فُغ
  ).٩/١٥٧م: ٢٠٠١، يب البغدادي(اخلط أوساً 

ومن العلماء املؤرخني الذين تبعوا اخلطيب بذلك، وذكر روايـة نصـرانية الطـائي هـو ابـن عسـاكر املتـوىف 
خـربين أبـوبكر اخلطيـب :أبـوالنجم الشـيحي، أنبأنـا أبواحلسـن بـن قبـيس، حـدثنا أاخربنا «:  قال  هـ)٥٧١(

رزُبَــاين، عــن بــن حيــىي الّصــويل قــال: قــال قــوم :إّن أبــا متــام هــو أيــوب القمــي، أنبأنــا أعلــي بــن 
َ
بوعبيــد اهللا امل

  .)١٢/٢٠م: ١٩٩٥(ابن عساكر، »حبيب بن تروس النصراين فُغّري َفُصّري أوساً 
مـا عروبيتـه فهـي صـحيحة أوأمَّا األب لويس فقد ذكـر نصـرانية أيب متـام بـل عـده مـن شـعراء النصـارى، 

يب متـام أكثـر النـاس يف نسـب أوالـذي عنـد «مدي ه، ومعتمداً على رواية بن خلكان الذي نقل من اآلعند
هــل جاســم قريــة مــن قــرى دمشــق يقــال لــه تــدوس ( ولعلهــا تــدَّأوس او َتــدُرس) أبــاه كــان نصــرانياً مــن أ نّ أ

  ).٢٥٦م:١٩٢٦، يسوعي(ال »العطار فجعلوه أوساً 
عيـــان البـــن خلكـــان املتـــوىف ســـنة متـــام، هـــو كتـــاب وفيـــات األيب أومـــن الكتـــب الـــيت ذكـــرت نصـــرانية 

بوالقاسـم احلسـن بـن بشـري بـن حيـىي اآلمـدي يف  أوذكـر « هـ) الذي ينقل ما ذكـره اآلمـدي والصـويل:٦٨١(
باه كان نصرانيا من أ نّ أيب متام :أكثر الناس يف نسب أما صورته : والذي عند  املوازنة بني الطائينيكتاب 

ىل إهــل جاســم، قريــة مــن قــرى دمشــق، يقــال لــه : تَــدوس العطــار، فجعلــوه أوســا، وقــد لُّفَقــت لــه نســبة أ
طيء، وليس فيمن ذكر فيها من اآلباء مـن امسـه مسـعود، وهـذا باطـل مـن عملـه، ولـو كـان نسـبه صـحيحا 
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بــا متــام هــو أ قــال قــوم: إنّ «مثّ يــذكر بــن خلكــان قــول الصــويل، قــال : »ن يلحــق طيئــاً بعشــرة آبــاءأملــا جــاز 
  .)٢/١١م: ١٩٧٨ ،(ابن خلكان »حبيب بن تدوس النصراين، فغري، فصار أوساً 

  ثانياً: االتهام بالنسب
 نّ إالشـــاعر غـــري عـــريب، وأنـــه نصـــراين، بـــل زاد علـــى ذلـــك كعمـــر فـــروخ الـــذي يقـــول  ومـــنهم مـــن اعتقـــد أنّ 

سـرة كـان علـى رأس األ«مسـه كـذلك  ابيه فحسب بل رمبـا غـّري أنه مل يغري اسم إالشاعر من أصول يونانية و 
رجــال نصــرانياً امســه تــدوس العطــار، وهلــذا االســم قــراءات خمتلفــة (تــدوس، نــروس،  أبومتــامالــيت خــرج منهــا 
ا أندوس اخل) لعل  غلب، وهكـذا (ثادوس) اجملزوءة من ثيودوسيوس اليونانية يف األ ثّدوس  ىل الصوابإقر

مثّ يقـــول يف  «انيـــة (اليونانيـــة البيزنطيـــة ) الـــيت كانـــت يف الشـــامثـــدوس هـــذا كـــان مـــن اجلاليـــة الروم نّ أيبـــدو 
(فـّروخ،  »با متام غّري اسم والده فجعله أوساً، فما يدرينا إذا كان قد غّري امسـه أيضـاً أ نّ إّمث  »)٢٥صفحة (
  ).٢٥-٢٢م: ١٩٦٤

أبــا متــام  اعتــرب لعلمــاء املستشــرقني نصــيباً يف نصــرانية أيب متــام وعــدم عروبيتــه، فكــارل بروکّلمــان كمــا إنّ 
) كمـا قيـل Thaddaeus بـاه كـان نصـرانيا يـدعى تـدوس (أ نّ إوقيـل «ه التحق بطي وليس منهـا نّ أنصراين و 

: م١٩٧٧(بروکّلمــان، .»ةنــه التحــق بطــيء، ملــا انــربى شــبيبته مناصــرا لعبــد الكــرمي الطــائي يف اهلجــاء مبدينــإ
٢/٧١.(  

 والــذي العــريب دباأل عميــد ومــن األدبــاء املعاصــرين الــذين تبنــوا مــا قالــه مرجليــوث هــو د. طــه حســني
ولكــن قوًمـا كثـريين مــن الـذين عاصــروا أبـا متــام وكتبـوا عنــه «: يقـول أيب متــام ونصـرانيته، حيــث بروميـة يعتقـد

يــئ يف شــيء، بــل مل يكــن مــن العــرب يف شــيء، وأوس هــذا أبــا متــام مل يكــن مــن ط بعــد موتــه يتحــدثون أنّ 
خــرية بيــه وهــو يف بعــض كتــب التــاريخ العــريب (تــدوس) ويف الطبعــة األأوحرفــه عــن اســم  أبومتــاماســم صــنعه 

 »ىل مصرإلتاريخ بغداد (بدوس) وصواب االسم تيودوس، واسم يوناين، ولكنه اسلم وترك دمشق وذهب 
  ).٩٠:م٢٠١٢(طه،

   يقول:ودليله يف ذلك 

َمن ينظر يف شعره مع ذلك جيده مباينا مباينة واضحة للشعر العـريب املعـروف لـذلك العهـد ... وهـو  وإنّ 
شعٌر نلحظ األثر اليوناين مـاثال فيـه مـن غـري ِمـراء ودليلـه بعـدم انتمائـه لطـيء هـو سـقوط سـتة رجـال مـن 

  ).٩١ (املصدر نفسه: اباهتمام العرب باألنس آبائه، ومستغربا من حدوث ذلك يف وقت كان جلّ 

امـــه بنســـبه و إومـــن األدبـــاء والعلمـــاء مـــن مل يتطـــرق  ه، بـــل كـــان خصـــيما لشـــعره وفنونـــه إســـالمىل ا
(الصويل:   هـ)٢٧٠بن املدبّر املتوىف (ا عرايب، وو متعصباً عليه، كأيب عبد اهللا بن األأو حاسدا أاجلديدة 

١٧٨- ٩٥(.  
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  عنه من القدامى والمحَدثين المدافعون ٢.٤
 بــرز الـــذين دافعـــوا عنـــه، وكــذلك ســـوف نقـــوم مــن خـــالل نصوصـــهم بتعليـــق يف ردّ أيف هــذا املبحـــث نـــذكر 

  الشبهات اليت كانت تدور حول نسب الشاعر.

  سالمعلى االتهام في اإل أوًال: الردّ 
ولقد كان أكثرهم مناصرة له طائفة الكتاب واالدباء، أمثـال الكاتـب والشـاعر احلسـن بـن وهـب، والشـاعر 

ديــــب عبــــد اهللا بــــن املعتــــز، بودلــــف، واألأبــــن اجلهــــم، والشــــاعر حممــــد بــــن حــــازم البــــاهلي، والشــــاعر  علــــي
يب متــام الــذي كــان متعصــبا أل -هـــ٢٤٣ت -بــوبكر حممــد بــن حيــىي الصــويلأســهم أر  علــى ويــأيت  وغــريهم

: ذاك ألين  أبومتــاميب متــام: يــا أبــا متــام أمــراء الکــّالم رعيــة إلحســانك، فقــال لــه ، وقــال يومــا ألبشــکّل حــادّ 
  ).١٠٤(الصويل:  »يك، وأرُِد شريعتكأاستضيء بر 

امــه بــالكفر، د قضــية يف غايــة األابــن حيــىي الصــويل أّكــ نّ إو  مهيــة، حــدثت يف أيــام أيب متــام وبعــده، وهــي ا
الكفــر ال يــنقص مــن  نّ إحــىت حتامــل عليــه مجاعــة ولعنــوه وعــابوا شــعره، ويتعجــب الصــويل مــن هــؤالء، ويقــول 

  وال، وثانيا كيف حنكم على شخص بالكفر، وهو مسلم بالظاهر! وهذا خيالف الشريعة أالشعر هذا جودة 

إميانا يَزيُد فيه، وكيف َحيّقُق هـذا علـى ِمثلـه، حـىت َيسـمَع  نّ أكفرا يَنقُص من شعٍر، وال   نّ أوما ظننُت 
ـَع قـوَل مـن يُوثَـُق بـه فيـه ؟ وهـذا خـالف مـا  مـر أالناُس لَعَنه له، من مل يشاِهدُه ومل يسمع منـه، وال مسَِ

النــاَس علــى ظــاهرهم  نّ اهللا عــّز وجــّل، ورســوله عليــه الســالم بــه، وخمــالُف ملــا عليــه ُمجلــُة املســلمني، أل
 و يقوُم بـه بيِّنـٌة علـيهمأو ُيسمُع منهم، أو قوٍل، فريى ذلك أ يأتوا مبا يوجُب الكفَر عليهم بفعٍل حىت

  ).١٧٢ (املصدر نفسه:

ف كتاباً يف أخبار أيب متام دفاعاً عنه وعن الظلم الذي حلق بالشاعر، أمَّـا لّ أن صويل أوهذا دليل على 
مل يقــف عليهــا  مظلوميــة الشــاعر ومــاذا قــالوا فيــه، فالصــويلذكــره لروايــة نصــرانية أبيــه فهــي مــن بــاب ذكــر 

ا، وإطويًال بل مل يعلق على  نـه دافـع أاملالحـظ  نّ أجنـيب، كمـا وجودهـا يف كتابـه كالشـيء الغريـب واأل ثبا
ـا أه، إسـالمعربيتـه وحسـن  أثبـتعن الشاعر يف كتابـه و  عـداءه يف كفـره أمـا خبصـوص الروايـة الـيت احتجـوا 

ن يعبــد أمــن احملــال «بــد شــعر الشــاعرين ومعــربا عنهمــا بــالالت والعــزى، فيجيــب الصــويل ويقــولنــه كــان يعأو 
ويسـتغرب الصـويل يف نفـس  ،»حسن منهمـا فهـو مثلهمـاأن مل يكن إيب نؤاس ومسلم، وهو أالشاعر شعر 

ام الشاعر بالكفر وشعره يثبت عكس ذلك    الوقت من ا

مــا قــد شــغالين عــن عبــادة اهللا عــ ن يكــون عبــَد اثنــِني لعلــه عنــد أ، وإال فمــن احملــال وجــلّ  زّ واملعــىن أ
و قريب منهما... فكيف يصحُّ الُكفُر عنَد هؤالِء على رجٍل، شـعرُه  أو ِمثليهما، أنفسه أكرب منهما، 

موه به، حىت يلعنوه يف اجملالس   ).١٧٣  (املصدر نفسه: کّله يشهُد بِضدِّ ما ا
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قـول الشـاعر  أنّ  علـى ويـربهن –سلوب وحجـة أمجله من أوما  -ويستمر الصويل بالدفاع عن الشاعر 
خطــل ُســئل محّــاٌد الراويــة عــن جريــر والفــرزدق واأل«كان قــوًال ظاهريــاً ال يؤخــذ بــه، قــال الصــويل :،إن صــحّ 

يضـا مـزاٌح مـن محّـاد، أ! وهـذا خطـل، مـا تقـول يف رجـٍل قـد حبَّـَب إيلَّ ِشـعره الّنصـرانّيةَ يّهم أشعُر فقـال: األأ
خطـــِل، ولـــو تـــأّوَل النـــاُس عليـــه كمـــا تـــأّولوا علـــى أيب متـــام، لكـــان مـــا قـــاَل قبيحـــاً وفـــرُط َشـــعٍف بشـــعر األ

ميانه وعقيدته والتزامه بالدين، شعره الذي يصف فيه حجة قد حجهـا إ يثبت وما )١٧٤(املصدر نفسه: »
  صداً بذلك وجه اهللا تبارك وتعاىل، فيقول:ى مناسك احلج بني جبال مكة، قاوكيف أنه أدّ 

ـــــــــــى عريانـــــــــــِة حـــــــــــرٍف ســـــــــــعومِ    وقــــــــــــد أممـــــــــــُت بيـــــــــــَت اِهللا نضـــــــــــواً   عل
 جبـــــــــــــــال مكـــــــــــــــَة واحلطيــــــــــــــــمِ أىل إ   طواهـــــــــــا طُيهـــــــــــا املومـــــــــــاة وخـــــــــــداً 
ــــــــــا مبــــــــــىن خطايــــــــــاً  ُ ــــــــــــــــــــــــــــرميِ إمــــــــــــــــــــــــــــواشكًة    رمــــــــــت خطوا  ىل رٍب كـ
ـــــــــــدت ــــــــــوال اهللاُ يــــــــــوَم مــــــــــىن ألبـ  هضـــــيمِ هواهـــــا کـــــّل ذاِت حشـــــى    ول

  )١٩/٣٩٤: م١٩٨٣مني، (األ

حلـاد، ولـه عـدة قصـائد يف الـوعظ والزهـد ال ميكـن فمن يقول مثل هذا الشعر كيف يتصور يف حقـه اإل
  ن يقوهلا إال ذو دين متني وعقيدة صحيحة وقوية منها قوله:أ

 نـــــــــَت غـــــــــداً فيهـــــــــا متـــــــــوُت وتقبـــــــــــرأو    تأمـــــــــــُل يف الـــــــــــدنيا جتـــــــــــُد وتعمـــــــــــــــرُ أ
ـــــــــــُه تنعـــــــــــاَك    اليـــــــوم ينعـــــــاك ضـــــــوؤهُ وهـــــــذا صـــــــباُح  ــــــــــت تشعـــــــــــرُ أوليلت  ن كن

ــــــــــدراً ونيـــــــــةأو  ــــــــر   خلـــــــــص لـــــــــدين اهللا صـ  فـــــــان الــــــــذي ختفيـــــــه يومـــــــا سيظهـ

  )٣٩٥(املصدر نفسه: 

يشـــري الشـــاعر إىل مســـألة غفلـــة اإلنســـان إجتـــاه الوقـــت والتفـــرط بـــه دون العمـــل، وخيـــتم الشـــاعر أبياتـــه 
ــاً، ألنّ بضــرورة صــفاء النيــة يف کــّل عمــل ظــاهر  مــا أخفــاه  ظهــر کــلّ يالنوايــا ستكشــف يــوم القيامــة و  اً وباطن

ــ مــن آميقتبــاس مــن القــرآن الکــر ا ريت األخــيــمــن الب ا، املصــراع الثــاينيهــذه الــدن اإلنســان يف َلــى ﴿ة ي ــْوَم تـُبـْ يـَ
َعـثـُُهُم اللَّـُه َمجيعـاً فـَيـَُنبِّـئـُُهْم ِمبـ﴿ةي) وآ٩(الطارق/ ﴾السَّرائِرُ  کـّل    َنُسـوُه َو اللَّـُه َعلـىَعِملُـوا َأْحصـاُه اللَّـُه وَ ا يـَْوَم يـَبـْ

ع للـــرزق علـــى علـــى عقيدتـــه بـــاهللا الواحـــد الـــرزاق املـــوزّ  ) وكـــذلك لـــه شـــعر يـــدلّ ٦( اجملادلـــة/ ﴾ٍء َشـــهيد َشـــيْ 
  ث يقول:ياملخلوقات ح

ــــــرى علــــــى اِحلجــــــىَ  ــــــو كانــــــِت األرزاُق ُجت ـــــــــــــــاِئمُ    ول ـــــــــــــــّن البهـــ  َهلكــــــــــــــَن إذاً مــــــــــــــن َجهلهــ
ـــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــمع شـــــــــــــــرٌق وغــــــــــــــرٌب لقاصـــ  وال اجملــــــــــــُد يف كــــــــــــفِّ امــــــــــــريٍء والــــــــــــدراهم   ومل جيت

  )١١/٧٩٧د ت: (الذهيب
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فلــو تأملنــا هــذه األبيــات لنجــد التســليم الكامــل مــن الشــاعر هللا عــّز وجــّل يف مجيــع التقــديرات ومنهــا 
اللطـف اإلهلـي يـرزق اجلميـع ولـيس فقـط أصـحاب العقـول التجاريـة، بــدليل أّن  نّ إاألرزاق، فالشـاعر يقـول 

لـی إصـل يهـا يطر عليسية و يتلک الکرة األرضميوال نری من قصد أن  اهللا يرزق من ال عقل له كاحليوانات،
  مع اجملد والثروة لشخص واحد. جيغرضه و ال 

لدينيــة حادثــة ذكرهــا الصــويل، تبــني مــدى الشــاعر والتزامــه بــالفروض ا إســالمومــن احلــوادث الــيت تثبــت 
ن الصـــالة إه يصـــلي صـــالة خفيفـــة، فاملســـافر يقصـــر مـــن الصـــالة، و نّـــأيب متـــام بالصـــالة وإن ذُكـــر أاهتمـــام 

شــكال يف قبوهلــا، فرمبــا كانــت صــالة الشــاعر مــن هــذا القبيــل، إاخلاليــة مــن املســتحبات تكــون خفيفــة، وال 
با متام يوما ُيصّلي صالًة خفيفًة، فقال لـه: أباه رأى أ إنّ «زدي، وينقل بن حيىي الصويل عن ابن احلسني األ

مـل، ونقصـان اجلِـدة، وزيـادُة اهلّمـة، با متام، فلما انصرَف من صـالته قـال لـه: ِقَصـر املـال، وطُـوُل األأأِمتَّ يا 
احملــارب، فهــو ينفــي مــا عبــد اهللا بــن محــد أ )١٧٢(الصــويل: »متــام الصــالة، وال ســيما وحنــُن َســفرٌ إمينــُع مــن 

مة ضعيفة من ابتكارات اخلصوم، يقول مة ضـعيفة ابتكرهـا أ«نصرانية الشاعر ويعتربها  ما نصرانيته فهي 
يب متـام مـن الناحيـة الفنيـة وهـي لـيس أـا مل تـؤثر يف احلكـم علـى شـعر أخصومه، ومل جتد من يرددها، كما 

  ).٢٢٣: م١٩٩٢(احملارب، »ثر يف النقد املنهجيأذات 

  عــهتشيّ  ثانياً:
ه وتشــيعه، الــذي ينفيــه الــبعض، كشــوقي إســالموهنــاك لــون آخــر ذكــره العلمــاء يف أيب متــام، نــورده إلثبــات 

) ومـــن الـــذين ذكـــروا تشـــيعه امساعيـــل باشـــا البغـــدادي الـــذي ذكـــره بالطـــائي ٢٧٠ت:.ف، د ي(ضـــ ضـــيف 
ـــا عمـــر فـــّروخ فبعـــ٢٦٢: م١٩٥١(البغـــدادي، الشـــيعي الشـــاعر املشـــهور جنبيـــا عـــن طـــيء أه ن يعـــدّ أد ) أمَّ

فلمـا بلـغ سـنا «ه منذ صغره، وقليـٌل مـن يتصـف بـذلك، قـائال:إسالمونصراين األصل، يؤكد تشيعه وحسن 
محاسـة يف  شـدّ أصبح شـديد الـدفاع عنـه، و أو  سالمتقرب من سن الرشد، وبدأت مواهبه بالظهور اعتنق اإل

ه كـان وطيـدا إسـالم نّ أيف مـدح اخللفـاء لـتعلم ن نلقي نظرة واحدة علـى قصـائده أعدائه، ويكفي أمهامجة 
بــا متــام اكتســب مــن أ ولعــلّ «وبعــد ذلــك يقــول: »ا يف اجــتالب الــدنيا اليــهحبّــ ســالمنــه مل يعتنــق اإلأمتينــا، و 

م: ١٩٦٤(فـّروخ،  »عبـد السـالم كـان يتشـيع تشـيعا حسـنا نّ خـر هـو مذهبـه العلـوي، ألآديك اجلـن شـيئا 
ــــم مــــن  أبومتــــامو «: ٤٠) ويقـــول يف صــــفحة  ٢٥ مل يكــــن متشــــيعا يُعجــــب بـــآل البيــــت ويأســــى ملــــا نــــزل 

، وشــــعره يف ذلــــك يمامــــة لعلــــثبــــات اإلإاملصــــائب فقــــط، بــــل كــــان شــــيعيا يعتقــــد بإمــــامتهم، ويــــذهب يف 
  ».الداللة ظاهر

ـــا الســـيد حمســـن األ مـــني فيعـــده مـــن أعيـــان الشـــيعة، ويســـتند بـــذلك مـــا ذكـــره العلمـــاء حبقـــه وبشـــعره أمَّ
  ل: الشيعي، يقو 
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هــل البيــت  أماميــا ولــه شــعر يف إالطــائي كــان  أبومتــام أوسوذكــره النجاشــي يف رجالــه فقــال حبيــب بــن 
ّــأ -الغضــائري ابــن هــو -اهللا رمحــه–محــد بــن احلســني أكثــري، وذكــر  ه رأى نســخة عتيقــة قــال لعلهــا  ن

 وهـو –يب جعفـر الثـاين أىل إئمة حىت انتهـى و قريبا منها وفيها قصيدة يذكر فيها األأيامه أكتبت يف 
وكـــان مـــن رؤســـاء  أبومتـــاميامـــه، وقـــال اجلـــاحظ يف كتـــاب احليـــوان وحـــدثين أ(ع) ألنـــه تـــويف يف اجلـــواد

الطــائي العــاملي الشــاعر املشــهور كــان شــيعيا  أبومتــام أوسمــل اآلمــل حبيــب بــن أالرافضــة، ويف كتــاب 
صــله مـن جاســم أكــن عامليـا بـل ديبـا منشــئا، وتبعـه بعـض املعاصــرين بوصـفهم العـاملي، ومل يأفاضـال 

هـل البيـت املتقـني لكـن رائيتـه أشـوب يف معـامل العلمـاء يف شـعراء آ من قرى اجليدور، وذكره ابن شهر
ئمـة علـيهم ورد له يف املناقب شـعرا يـذكر فيـه األأاآلتية وغريها جتعله من اجملاهدين او املقربني منهم، و 

  ).١٩/٣٩١: م١٩٨٣مني،(األ ىل القائم املهديإالسالم 

أمــري املــؤمنني عليــاً  فيهــا مــدح قصــيدة منهــا هــل البيــت (ع)أمــني منــاذج مــن شــعره يف مــدح مثّ يــذكر األ
  : يقول )ع(بإمامته ومدح بقيت اهل البيت  حتجّ ا(ع) و 

 الســـــــبُع والعشـــــــرُ  ت ومل تکُمـــــــل يليـــــــرأ   يب َلّلـــــــــذيالشـــــــــ أحـــــــــذاين يالّـــــــــذ وإنّ 
ــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــاِء النـــــــــــــــــيب ورهطـ  أدناهــــــــــــــا اخليانـــــــــــــُة والغــــــــــــــــدرُ  أفاعيـــــــــــــل   فعــــــــــــــــــلتم بأبنـ
ــــــــــــــرهُ  ـــــــــــــــرُ    أخـــــــــــــوُه إذا عـــــــــــــدَّ الِفخــــــــــــــاَر وصهـ ـــــــــــــــلُه أٌخ وال مثلــــــــــــــه صهـ  فــــــــــــــال مثــ

ـــــــــــــــــــدّ  ـــــــــــــــــــدٍ  وشــ ــــــِه األ   بـــــــــــــــــــه أزر النــــــــــــــــــيب حممـ ارون  زرُ كمــــــا شــــــدَّ مــــــن موســــــى 
 وســــــــــــيُف الرســــــــــــوِل ال دداُن وال دثـــــــــــــرُ    هــــو الســــيُف ســــيُف اِهللا يف کــــّل مشــــهدٍ 

  )٥٢٠نفسه:(املصدر 

ت رســـول اهللا(ص) مـــن حمـــن. وهـــذه يـــه ممّـــا نـــزل بـــآل بيـــعانيعـــرب عّمـــا کـــان يات يـــبهـــذه األ أبومتـــام يف
ت(ع) بصـراحة ودون يـندد بأعداء آل البيالشاعر  السابعة عشرة من عمره، إنّ  بته وهو يفيوضاع قد شاأل
ـم مـن يري والغدر صـغ انةيث تعّد اخلي(ص) حبأبناء الّنيب  يفرية جماملة ذاکرا ظلمهم الکبيأ ن جتـاه مـا فعلـوا 

قول بأنّه إذا عّد الفخر ال أحد مثلـه؛ إذ ي(ع) و ي علنياملؤمنري ذکر مناقب أميسوء املعاملة واالضطهاد. ّمث 
ات قـــد اقتـــبس يـــباأل وجـــد أخ وصـــهر مثلـــه. کمـــا نشـــاهد يفيه فـــال ري (ص) وصـــهره دون غـــهـــو أخـــو النـــيب

َواْجَعـل ىل َوزِيـرًا  ﴿ مـن سـورة طـه: ني والثالثـنين إلـی األثنتـية والعشر ات التاسعي آميالشاعر من القرآن الکر 
ه ي جـاء بتشـبريخت األيالب ) ويف٣٢-٢٩(طه/ ﴾، َوَأْشرِْكُه ِىف أَْمرِى ، اْشُدْد ِبِه أَْزرِى َهاُروَن َأِخى ، مِّْن َأْهلى

  ف اهللا يفيالقصـر؛ إذ هـو سـ دّل علـیيـ» أل«ف اخلـرب بــيـف وتعر يث شـّبهه بالسـي(ع) حنياملومنري غ ألميبل
  ه.ري کّل حرب دون غ

هـــو حبيـــب بـــن أوس «أول مـــا يثبتـــه الصـــويل يف كتابـــه هـــي عربيـــة أيب متـــام، وأنـــه مـــن أصـــل طـــيء:  إنّ 
 الّصــويل نّ أ كمــا )٥٩(الصــويل: »ومولــده بقريــة يقــال هلــا جاســم -ي خــالص النســب أ -الطــائي صــليبًة 
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ثبات نسب الشاعر منها حادثة تـدّل علـى عربيتـه، نقـال عـن البحـرتي نفسـه، إ يف الشواهد من الكثري يورد
يب ســـعيد حممـــد بـــن يوســـف، وقـــد امتدحـــه البحـــرتي بقصـــيدة، وكـــان أيب متـــام، مبحضـــر أوقعـــت بينـــه وبـــني 

القصـــيدة كـــان لـــه، وملـــا انصـــرف  نّ أ أبومتـــاموبعـــد انتهائـــه بـــرهن «واقفـــا، ومل يكـــن البحـــرتي يعرفـــه،  أبومتـــام
ك حبيب بـن أوس الطـائي بوسعيد قائال: هل عرفت الرجل ؟ قال: ال،  قال: هذا ابن عمّ أناداه البحرتي 
  ).١٠٦(املصدر نفسه: »قبل يـَُقّرظين ويصُف شعريأليه فعانقتُه، مثّ إ، فقمُت أبومتام

ها، با متام بعربيته وُيكرر أهـ) يذكر  ٣٧٠ومن املالحظ أن ابا القاسم احلسن بن بشري اآلمدي املتوىف (
 دام اهللا لــك العــزّ أ–ذا مــا حثثــَت هــ«املخاصــمني للشــاعر وهــذا واضــح يف كتابــه:  شــدّ أنــه يعــُد مــن أرغــم 

يب عبــادة أيب متــام : حبيــب بــن أوس الطــائّي، و أعلــى تقدميــه، مــن املوازنــة بــني  -والتأييــد والتوفيــق والتســديد
 ذلك يـــذكر طائيـــة الشـــاعر:وكـــ )٥٣٦- ٣: م١٩٩٤(اآلمـــدي، »الوليـــد بـــن عبيـــد البحـــرتّي يف شـــعريهما

مـــا شـــاعر مشـــهور يفـــد علـــى امللـــوك « ... جيمعهمـــا النســـب والطلـــب واملكتســـب، ومل يكـــن ايضـــا يف زما
  ).٥٣نفس املصدر:(» وجيتدي بالشعر وينتسب اىل طيء سوامها

ة، و نصرانيته، تغافلوا عن النظر يف كتب التـأريخ والسـري املعتـرب أومن العجيب ان الذين يقولون بروميته 
دىن أوإال هـل يوجـد  -دب العـريب وغـريهاأل كعميـد –صحاب ألقاب علميـة ضـخمة أم أواألعجب منه 

 أبومتــام«الشــاعر تأكيــداً واضــحا قــائال :  نســب صــحة دّكــأغــاين! الــذي ورده، صــاحب األأ، بالــذي شــكّ 
ي لــــيس مــــن أ) ١٦/٢٨٣م: ٢٠٠٨، صــــفهاين(اإل» الطــــائي، مــــن نفــــس طــــيء َصــــِليبة أوسحبيــــب بــــن 

  مواليها وال من حلفائها.
يف نســب الشــاعر وســقوط ســتة رجــال مــن آبائــه، كمــا يقولــه طــه حســني !! فــاملنطق  وإذا بقــي الشــكّ 

نســاب العــرب، وعنــدها يـــذهب الشــك عــن القلــب الســليم، فكتــاب طبقـــات أىل كتــب إيقودنــا بــالرجوع 
هـذا الكتـاب مـن  نّ أيء، كمـا نسـب الشـاعر وانتمائـه لطـ أثبـت الـذي هــ)٢٩٦بـن املعتـز املتـوىف(الشعراء إل

هــ) وال سـيما ٢٣٢الشاعر تويف سـنة ( نّ ثبات النسب، لقربه الزمين بينه وبني الشاعر، ألإالكتب، يف  همّ أ
جيال الالحقة، يف االهتمام باألنساب، (ابن كثر تشددا واهتماما من األأالقبائل العربية يف تلك الفرتة  نّ أ

يؤكـد ابـن ف هــ)٤٥٦ندلسـي املتـوىف (نسـاب البـن حـزم األهـرة األوكـذلك كتـاب مج )٢٨٣: م١٩٧٦املعتز،
  :بقول حزم نسب الشاعر حني يذكر والدة طيء

حبيـب بـن أوس بـن احلـارث بـن قَـيس بـن األشـج بـن حيـىي بـن مرينـا بـن َسـهم  ومن ولده كان الشاعر
َعمـرو بـن احلـارث بن خلجان بن مروان بن ُدفافة بن ُمر بن َسعد بـن كاهـل بـن َعمـرو بـن َعـِدي بـن 

  .)۲/۲۹۹: م۱۹۸۲(ابن حزم، بن طيء

  : طيء ىلإن يصل به أىل إه يذكره نّ إومن الذين تبعوا بن حزم يف ذلك، بن عساكر ف
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شج بن حيىي بن ُمزينا بن َسهم ابـن خّلجـان الكاتـب بـن حبيب بن أوس بن احلارث ابن قيس بن األ
ويقــال: ابــن عمــر بــن عــدي بــن عمــرو بــن  مــروان بــن دجانــة بــن زبــر بــن ســعيد ابــن كاهــل بــن عــامر.

  ) ١٢/١٦م: ١٩٩٥(ابن عساكر، طّىيء أبو َمتّام الطائي الشاعر

، أبومتـــام الطـــائي الشـــاعر أوسبـــوبكر اخلطيـــب قـــال: حبيـــب بـــن أ أنبأنـــا قـــال يقـــول:١٨مثّ يف صـــفحة 
خذ عنهم، وتعلم أدباء و شامي األصل كان مبصر يف حداثته، يسقي املاء يف املسجد اجلامع، مثّ جالس األ

ـــا األإمنهم...وقـــدم  خـــالق دبـــاء وعاشـــر العلمـــاء، وكـــان موصـــوفا بـــالظرف وُحســـن األىل بغـــداد فجـــالس 
  النفس.  وكرم

لفــت للنظــر والبصــرية 
ُ
كثــر مــن مخســة وعشــرين روايــًة، الکــّل يــذكر أبــن عســاكر، يــذكر يف كتابــه  نّ أوامل

رانية الطــــــــائي، ينقلهــــــــا عــــــــن اخلطيــــــــب فيهــــــــا الشــــــــاعر بنســــــــبه الطــــــــائي، إال روايــــــــة واحــــــــدة تقــــــــول بنصــــــــ
كثــر، أىل يعــرب بـن قحطـان، وهــذا مـا يزيـد اليقــني واالطمئنـان إ وارجعـه طـيء جتــاوز والـبعض البغـدادي.!!

   :ندلسي وبن عساكر وبن منظور، كاخلطيب البغدادي الذي ذكر نسبه كامالضافوا على بن حزم األأو 

حيــىي بــن مرينــا بــن َســهم بــن خلجــان بــن  وهــو حبيــب بــن أوس بــن احلــارث بــن َقــيس بــن األشــج بــن
مروان بن ُدفافة بن ُمر بن َسعد بن كاهـل بـن َعمـرو بـن َعـِدي بـن َعمـرو بـن احلـارث بـن طـيء وامسـه 
ُجلُهم بن أَُدد ابن زيد بن َيشجب بـن َعرِيـب بـن زيـد بـن كهـالن بـن سـبأ بـن َيشـُجب بـن يَعـرب بـن 

  )  ٩/١٥٧م: ٢٠٠١(البغدادي، قحطان

  .)١٢/١٩م:١٩٩٥(ابن عساكر، النسب بن عساكروذكره بنفس 
  ائال: ق أمَّا بن خلكان فقد ذكر نسبه كامال إال أنه حذف بعض الرجال مثل (َسهم، خلجان، دفافة)

شّج بن حيىي بن مروان بن ُمر بن سعد بـن كاهـل بو متام حبيب بن أوس بن احلارث بن قيس بن األأ
 يشـجب بـن زيـد بـن أَددَ  بـن – ُجلُهمـة وامسـه – طـيء بـن الغـوث بـن عمـرو بن عمـرو بـن عـدي بـن

 (ابــن خلكــان: املشــهور الشــاعر قحطــان بــن يعــرب ابــن يشــجب بــن َكهــالن بــن زيــد بــن عريــب بــن
  .)٢/١١م،١٩٧٨

بن خلكان دافع بشکّل علمي وموضوعي عن نسب الشـاعر، ورد قـول اآلمـدي الـذي يقـول  نّ أكما 
يب متـام: إن كـان مسـعود سـقى أوذكر اآلمدي هـذا يف قـول «بسقوط بعض آباء الشاعر، قال بن خلكان:

يب أوقــد ســقط يف النســب بــني قــيس ودفاقــة ســتة آبــاء. وقــول   مســعودِ  مــن فلســتُ  الشــؤون ســبيلَ  أطالهلــم
مسعودا من آبائه بل هذا كما يقال :(ما أنا من فالن وال فـالن  نّ أمتام (فلست من مسعود) ال يدّل على 

مــين ) يريــدون بــه البعــد منــه واالنفــة، ومــن هــذا قــول النــيب (ص) (ولــد الزنــا لــيس منــا) و (علــّي مــين وأنــا 
  ).٤/٣٩٠:م١٩٨٣(االمني، منييضا السيد حمسن األأكده أ) و ٢/١٢(املصدر نفسه: )»منه
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عربيـة الشـاعر كتـاب البدايـة والنهايـة للحـافظ بـن كثـري الدمشـقي، حيـث ومن كتب التاريخ الـيت تثبـت 
شـّج بـن حيـىي أبومتـام هو حبيـب ابـن أوس بـن احلـارث بـن قـيس بـن األ:«ديب قائالً يذكره بصفة الشاعر األ

  )١٠/٢٩٩:م١٩٩٧،ري(ابن کث» ديبالطائي الشاعر األ
يب متام وحده، ومؤكداً أنـه طـائي األصـل ما مصطفى الشكعة فقد جعل باب شعر الفكرة ومزيد الصنعة ألأ
امـه أ، بل يقول مل دىن شكّ أدون  وجـدت ارتياحـا أـا أجد دليال كافيا على عدم طائيتـه، ومعـربا علـى مسـألة ا

  الشكعة بعروبته قائال : لدى بعض املستشرقني الذين حيلوا هلم تباعد کّل نابغة عن عروبته، وقد استدلّ 

وخباصــة األعــالم مــنهم قــد أوســعوا لــه مــن صــدورهم ووضــعوه يف صــدر جمالســهم  جمتمــع الطــائيني نّ إ
و كـان علـى صـلة بـه مل أحـدا مـن الـذين مـدحهم أ إنّ  وال وثانيا:أ،  هذا ليهمإوأظهروا الرضى لقرابته 
وهلــم املعتصــم نفســه، فلقــد علــق املعتصــم، علــى ضــعفه يف العربيــة، علــى شــعر أينكــر نســبته يف طــيء و 

 –خـوين أسـرة الـيت ختـرج شـاعرين األ نّ أ: وثالثـاً  شبه منـه بالشـامينيأ: الطائي بالبصريني يب متام قائالأ
يف وقــــــــــــت واحــــــــــــد، يصــــــــــــعب مــــــــــــن وجهــــــــــــة نظــــــــــــر الكثــــــــــــريين أن تكــــــــــــون  -خــــــــــــوه أو  حبيــــــــــــب
  )  ٦٣٢م:١٩٨٦(الشكعة، نبطية

ــام أو قــد  كثــر مــن ربــاط أىل حــرص الشــاعر بالثقافــات وجعلهــا نســبا يربطــه بالنــاس إرجــع ســبب اال
امه ! وقد    بيات وجهها لعلي بن اجلهم الشاعر:أده أبومتام يف كّ أالقبيلة، وهذا ما جعلهم يغالون با

ــــــــا  نَغـــــــــدو وَنســـــــــري يف إَخـــــــــاء تَالِـــــــــدِ    إن ُيكـــــــِد ُمطّـــــــرُف اإلَخـــــــاء فإنّنــ
 َعـــــــذٌب َحتـــــــّدَر ِمـــــــن غمـــــــاٍم واحـــــــدِ    أو َخيتِلـــــــف مـــــــاُء الوصـــــــاِل َفماؤنـــــــا

ــــــــــاأو يَفـــــــــرتق  ـــــــــــــــــام الوالـــــــــــــــــد   َنســـــــــٌب يُؤلـــــــــف بَيَننـ ـــــــــــــــــاُه َمَقــ  أدٌب أَقمنـ

  )٦٣٣(املصدر نفسه:

هذه األبيات تعطي صورة واضحة للعالقة احلميمة اليت كانت بني الشاعر وصديقه ابن اجلهـم، حيـث 
ة مــن دبيــاً وعلميــاً، واحلقيقــة هــذه دعــو أاالرتبــاط بينــه وبــني صــديقه مل يكــن نســبياً، بــل  نّ أيؤكــد الشــاعر 

  غري. االرتباط احلقيقي هو القبيلة ال نّ أالشاعر للمجتمعات القبلية املتعصبة اليت ترى 
، حيـث تقــول دب العـريبألاجلـامع يف تـاريخ ا كتـاب ومـن الكتـب احلديثـة الـيت ذكـرت الشـاعر بطائيتــه

وىل، قصـائده األىل محص حيـث نظـم إيب متام.. انتقل أهو حبيب بن أوس الطّائّي، املعروف ب:«الفاخوري
» سـاليبه، وال سـيما يف مـا هـو مـن الصـناعة اللفظيـةأخـذ منـه بعـض أوحيث صادف الشاعر ديـك اجلـن، و 

  ).٧٢٩م: ١٩٨٦،ي(الفاخور 
ه عريب من نفس طيء، بل ارجـع نّ أكد أب لويس فهو من الذين ذكروا نصرانية الشاعر، ولكنه أمَّا األ

يب القبيلـة الغـوث بـن طـيء ومنـه أىل إهـو حبيـب بـن أوس الطـائي ينتهـي نسـبه «ىل قحطان، قـائال :إنسبه 
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ــإ  غــاين،) ومؤكــدا مــا نقلــه صــاحب األ٢٥٦م:١٩٢٦،يســوعي(ال »يب متــامأىل يعــرب بــن قحطــان، يكــىن ب
بــذلك بكتــب الثقــات  يضــا مــن املعاصــرين الــذين قــالوا بطائيــة الشــاعر وإســالمه، شــوقي ضــيف ويســتدلّ أو 
  املتضمن فخره بانتمائه لطيء، يقول:ىل شعر الشاعر إو 

، فقــد كانــت النصــرانية شــائعة مــن طــيء مــن وال العــرب مــن تنفيــه ال – صــحت إن –بيــه أونصــرانية 
ه طــائي َصـــليبة، ويشــهد لــذلك فخـــره نّــأىل إقــدمي فيهــا، ومجهـــور مــن ترمجــوا لـــه مــن الثقــات يـــذهبون 

يهــا عظيمــا مبــن ســّجلوا هلــا يف عصــره أجمــادا كثــر ممدوحيــه، ونــّوه تنو أه اختــار منهــا نّــأاملضــطرم بطــيء و 
  ).٢٦٨ ت: .ف، دي(ض ه طائي عريق وعريب أصيلنّ أعلى  حربية، مما يدلّ 

 عبـد اهللا عبـد الـدكتور دت عربيـة الشـاعر وإسـالمه، هـي رسـالةّكـأومن الدراسات اجلامعية احلديثـة مـا 
   :أثبته طه حسني ومرجليوث قائال ما ينفي الذي ُعسيالن الرحيم

ه مـن طـيء صـليبة مثّ نّـأامسه حبيب بن أوس الطائي، ونص كثـري منهـا علـى  نّ أمجعت املصادر على أ
ىل إشـارة إيب متـام، و أمـدي يف التشـكيك بنسـب يتحدث الباحـث حـول مـا نقلـه ابـن خلكـان عـن اآل
يب متـــام يف دائـــرة أ، وكاتـــب مـــادة حســـني طـــه مـــا ردده احملـــدثون يف تشـــكيك نســـب الشـــاعر، مـــنهم

سـتاذ مـدي والصـويل، ذاكـرا دفـاع األنيس املقدسي، ّمث يقـول کـّل هـؤالء رددوا مـا ذكـره اآلأاملعارف، و 
  ).٨م: ٢٠٠٨(عسيالن، جنيب حممد البهييت عن نسب الشاعر. ومرجحا قوله

مـن الـذين مـاتوا «يب متـام الطـائي قـائال: أسنة وفاته بكنيـة   أما على مستوى تاريخ الوفيات فقد ذكر الذهيب
 اآلراء ومــن  )١١١:م١٩٩١(الــذهيب،»ســنة إحــدى وثالثــني ومئتــني، باســم أبومتــام الطــائي حبيــب بــن أوس يف

عيـان أ–عيان الشـيعة ويـرتجم لـه يف كتابـه أي السيد حمسن االمني والذي يعتربه من أيب متام هو ر أ حبق الواضحة
اجلانبية، متحريا عن احلقيقة ما صفحة بشکّل موضوعي بعيدا کّل البعد عن املؤثرات  ١٥٠كثر من أ - الشيعة 

ن  إىل شخص مل يكن مسلما شيعيا (قوال وفعال )، و إمكن، كما يذكر يف مقدمة كتابه، وليس حباجة املذهب أ
عيـان الشـيعة ويثبـت تشـيعه وعروبتـه ! وهـو عكـس ذلـك إن كـان! أو شهرة، وكيف يـذكره بعنـوان أكان ذا علم 

   ، فيذكره أوالً:(ع) ىل نيب اهللا نوحإمني، هو ذكر نسبه بالكامل الذي يرجعه ل ما يقوم به األوّ أو 

حببيب بن أوس أبومتام الطائي احلوراين اجليدوري اجلامسي، يعرف بكنيته ويعـرف بالطـائي ويعـرف هـو 
وهــو حبيــب بــن أوس بــن احلــارث بــن قَــيس بــن األشــج بــن حيــىي «والبحــرتي بالطــائيني مثّ يــذكر نســبه 

نسـاب السـمعاين، بعـد قحطـان بـن أشُجب بن يَعرب بن قحطان.. ويضيف له مـا ذكـر يف ... بن يَ 
  )٤/٣٩٠: م١٩٨٣مني،(األ عامر بن شاحل بن أرفخشد بن سام بن نوح

، وتبناهــا طــه حســني، يف خلكــان ابــن عــن نقــال  مــديوردهــا اآلأمــني الشــبهة الــيت األ الســيد يــرد كمــا
فســقط اعــرتاض مــن «مــني علــى رّد ابــن خلكــان، قــائًال:وأضــاف األيب متــام، أســقاط ســتة آبــاء يف نســب إ
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بينـه وبـني طـيء سـبعة عشـر أبـا ال  نّ إن يلحق طيًئ بعشرة آباء فـأه لو كان نسبه صحيحا ملا جاز نّ إيقول 
 شـعره يـدلّ  نّ أه قد سقط من النسـب بـني قـيس ودفاقـة سـتة ابـاء هـي موجـودة فيـه، وتـوهم عشرة آباء، ألنّ 

طـــالل زدي كـــان ينـــدب األبائـــه، ومســـعودا الـــذي ذكـــره أبومتـــام هـــو ابـــن عمـــرو األآمـــن  مســـعودا نّ أعلـــى 
  ر ذلك بقوله بعده:ي لست على طريقته وفسّ أنا لست منه أويبكيها فقال أبومتام 

 »مثّ ارعويـــــــــت وذلـــــــــك حكـــــــــم لبيـــــــــد   ظعنــــــوا فكــــــان بكــــــاي حــــــوًال بعــــــدهم

  )٢٤٠(املصدر نفسه:

مــن قــال ذلــك قالــه  نّ أمــور، والظــاهر يب متــام مــن غرائــب األأجــداد أفبــان أن تــوهم كــون مســعود مــن 
مــني يؤكــد ويثبــت حمســن األ نّ أ) كمــا ٣٩٠:(املصــدر نفســه »واشــتهار كونــه طائيــا قــد جتــاوز احلــد«عــداوة 

ـا الشـاعر مـن قبـل اخللفـاء ووزرائهـم ويـأيت  ،طائيته من خالل شعره، ومن املخاطبات اليت كانـت خياطـب 
ىل طـيء وهـو دائمـا يفتخـر بقبيلـة إن الواثق ووزيره حممد بن عبد امللك الزيـات نسـباه أخباره مع الواثق أيف 

  ليها يف مواضع كثرية من شعره كقوله :إطيء وباالنتساب 
ــــــــــك يف  ــــــــــاأســــــــــافر بطرِف ــــــــــــك يف تاثيِلهـــــــــــا ســـــــــــفرُ إ   قصــــــــــى مكارِمن  ذ مل يكـــــــــــن لــ

ـــــــــــــطّ أ   وراُق اجملـــــــــــــــــِد إال يف بـــــــــــــــــين أددٍ أهـــــــــــــــــل  ـــــــــــــرُ  و اجتــــــــــــين قــ  لــــــــــــوال طــــــــــــيء مثّـ
ـــــــــــــــوال  ــــــــــــــــاأحــــــــــــــــاديُث أل  مـــــن الســـــدى والنـــــدى مل يعـــــرف الســـــمرُ    بقتهـــــــــــــــا أوائلُنــــ

  )٣٩٣ - ٣٩٢(املصدر نفسه:

الشاعر هنا يفتخر بقبيلته ويقول أنت أينما تذهب وتسافر سـتجد أجمادنـا ومواقفنـا النبيلـة، الـيت جتـري علـى  
  ه.ري قصر اجملد علی أبنائه دون غيکّل لسان، مثّ يذكر (أدد) وهو أحد أجداده املعروفني يف قبيلة طيء و 

و شـــرحت كتابـــه أيب متـــام وإســـالمه هـــي الشـــروح الـــيت شـــرحت ديوانـــه أدلـــة الـــيت أثبتـــت عربيـــة ومـــن األ
هــ)فهو  ٥١٢يب متام بشرح اخلطيب التربيـزي، املتـوىف سـنة (أمثال ديوان أاحلماسة، وال سيما القدمية منها، 

  :شرحه ول مقدمته يفأىل التشكيك بنسبه، حيث يقول يف إشارة يذكر الشاعر دون اإل

حمقــق  نّ أحبيــب بــن أوس الطــائي، وفيمــا ذُكــر فيــه مــن التفاســري.. كمــا  يب متــامأفــإين نظــرت يف شــعر 
خرهـا، كمـا آالشرح ذكر يف مقدمته حديثا حول بعض نسخ ديوان الشاعر، املكتوبة خبطه، ُكتِـب يف 

ـــــــــوعلي القـــــــــايلأذكـــــــــر  ـــــــــع شـــــــــعر   :ب ـــــــــن أوس الطـــــــــائيأَكمـــــــــل مجي ـــــــــب ب ـــــــــ(اخلط  يب متـــــــــام حبي ب ي
  )٣٨  :م١٩٥١،يز يالترب 

ــــوان شــــرح وكــــذلك يب العــــالء املعــــري، حيــــث يــــذكر الشــــارح واحملقــــق طائيــــة أل املنســــوب احلماســــة دي
 نّ أهــ) فـنالحظ  ٤٧٦يب متام لألعلم الّشنتمري املتـوىف (أما يف شرح ديوان أ) ٣م: ١٩٩١،ي(املعر  الشاعر
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محــد التوفيــق الــذي قــدم للشــرح، وحممــد بنشــريفة الــذي قــدم لــه وراجعــه أوقــاف والشــؤون اإلســالمية وزيــر األ
صـل قبيلـة طـيء. بـل أه مـن نّـأعلم الشنتمري، الکّل يقـول: بعربيـة الشـاعر و براهيم نان والشارح األإاحملقق و 

) وغريهـا مـن الشـروح، ٥م: ٢٠٠٤،ي(الشنتمر  و املقدم أثبتاه نسب الشاعر يف نسخ قدميةأاحملقق  نّ أجتد 
ذا القدر طلبا لالختصار.   ونكتفي 

  
  مهأدلة إضافية على عربيته وإسال ٣.٤

ثبــات النســب وعــدم النصــرانية للشــاعر، إدلــة، يف ضــافة ألدلــة املــدافعني نــذكر يف هــذا املبحــث بعــض األإ
  مدعومة بشواهد شعرية.

  دلة على عربيتهوال: األأ
، بـل »أبومتام حبيب بن أوس الطـائي«نساب ذكروه بكنيةأغلب املصادر وكتب علماء التاريخ واأل إنّ  -١

ه مــن طــيء صــليبة، ومل يــذكر خــالف ذلــك، كمــا فعــل ابــن املعتــز، يف طبقاتــه، والصــويل يف نّــأنصــوا علــى 
د ّكــأغانيــه، مل يكتــِف بــذكر االســم فقــط، بــل أصــبهاين يف بــوالفرج اإلأمــا أخبــاره، وبــن خلكــان يف وفياتــه أ

  االحتمال. وقال: من نفس طيء َصِليبة، ومل يذكر عكس ذلك، حىت على حنو
ــإانتمائــه افتخــاره بنســبه و  -٢ ا يف شــعره، ولــه قصــيدة ىل قبيلــة طــيء العربيــة، وهــذا جتــده واضــحا وجلّي

ن يرضــى بالدنيــة، ويصــف أيفتخــر بنســبه وانتمائــه لغــوث ابــن طــيء وهــو يــأىب بأصــله الكــرمي مــن الغــوث 
  يقول:      مناقب قبيلته املشهورة كالغرر من قبل زيد اخليل الطائي، ويفتخر حبامت الطائي

ــــــــــــــــــــوِث أن اراَم الـــــــــــــــــــيت أىب يل جنـــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــا والنجـــــــــــُر يشبهــــــــــــه النجــــــــــــــرُ    الغــــ  أســـــــــــَب 
 عــــــــــــدي العـــــــــــــديني القلمــــــــــــُس أو عمــــــــــــــــرو   وهــــل خــــاَب مــــن جــــذماه يف ضــــنء طــــيء
ـــــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــــديٌة أدديـــ ـــــــــــــــــــــــــرٌر زيــ ـــــــــــــــــــــــــا غــ  إذا جنمـــــــــــت ذلَـــــــــــت هلـــــــــــا االجنـــــــــــُم الزهـــــــــــــرُ    لنـــ

ــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــه   صـــــــبحتأرَض لنـــــــا جـــــــوهٌر لـــــــو خـــــــالَط األ ــ ُ ــــــــــــــــــــر وبطنا ا تبـــ ــــــــــــــــــــرا  وظُهــ
 هـــــــــل اجملـــــــــُد إال اجلـــــــــوُد والبـــــــــأُس والشـــــــــعرُ    لنـــــــا الشـــــــعُر يف قحطـــــــان والبـــــــأس والنـــــــدى
ــــــــو جــــــــرى ــــــــه ل ــــــــٍة من ـــــــــا القطــــــــُر شــــــــأوا قيــــــــل أيهمــــــــــا القطــــــــر   جــــــــرى حــــــــاٌمت يف حلب  ــ
ـــــــــــــــوارس  إذا انطلقــــــــــــوا يف مشــــــــــهٍد ُخــــــــــِرَس الــــــــــدهرُ    خبيــــــــــــــٍل لزيــــــــــــــِد اخليــــــــــــــِل فيهــــــــــــــا فـــ

  )١/٢٢٥نفسه:(املصدر 

اعتاد الشعراء أن يفتخروا يف شعرهم بانتمائهم لقبائلهم، معتربينها الشيء املثايل واألقدس، والشاعر يف هذه 
األبيات يفتخر بقبيلته اليت متلك جذوراً عربية أصيلة وعميقة، حيث يذكر بعض رجاهلا املشهورين كـ (القلمـس، 
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ــ (زيـد اخلـري)  نّ إخليل، الذي قيل وعمرو، وأدد، وقحطان، وحامت الطائي، وزيد ا الرسول حممد (ص) غـري امسـه ب
  يضاً:    أملواقفه النبيلة، ويقول 

ـــــذين اسرتضـــــَع اجلـــــوُد فـــــيهم  ومســـــــــــي فـــــــــــيهم وهـــــــــــو كهـــــــــــٌل ويـــــــــــافعٌ    أنـــــا ابـــــن ال
ـــــــــــــم ــــــــــــن شـــــــــــــرائعُ    مضــــــــــــوا وكــــــــــــأن املكرمــــــــــــاِت لديهـــ   لكثــــــــــــرِة مــــــــــــا أوصــــــــــــوا 

  )١/٢٢٥(املصدر نفسه:

ثـار الطائيـة، الـيت اسرتضـعت ين امتداد طبيعي لتلك املناقـب واآلإالشاعر يفتخر بنفسه وقبيلته، ويقول 
الكرم والسخاء مع لنب الرضاعة، حىت قوى عودها وأصبح من سجاياها، والشيء نفسه يكـرره الشـاعر يف 

  قصيدة أخرى، حيث يقول:       
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــذان تقسمـــ ـــــــــدِ خطـــــــــط العلـــــــــ   كعـــــــــــــــٌب وحـــــــــــــــاٌمت اللـــ  ى مـــــــــن طـــــــــارٍف وتلي
 يف اجلـــــــــــــوِد ميتـــــــــــــة خضـــــــــــــرِم صـــــــــــــنديدِ    هـــــذا الـــــذي َخلـــــَف الســـــحاِب ومـــــاَت ذا

  )٤٦٧- ٢٤٥(املصدر نفسه:
رأســـه  مّ أو يف أضـــالعه عقيـــدة النصـــرانية، أالـــذي تكـــون بـــني  نّ أاعتـــزازه بالعروبيـــة وقيمهـــا، و  - ٣

قوميــة الرومـــان ! ال حيفــظ تـــراث العــرب ومفـــاخرهم الشـــعرية، ويؤلــف كتابـــا ككتــاب احلماســـة، الـــذي 
عظـــم شـــيء عنـــد العـــرب أال وهـــو الشـــعر احلماســـي، يـــذكر صـــاحب كتـــاب وفيـــات أو  جـــلّ أذكـــر فيـــه 

ــ أ:«عيـــاناأل (ابـــن خلكـــان،   »رجـــوزة للعـــرب غـــري القصـــائد واملقـــاطعأربعـــة عشـــر الـــف أه كـــان حيفـــظ نّـ
  ).٢/١٣م: ١٩٧٨
٤-   

ـأفهـل يعـين ذلـك   وجد يف الوقـت احلاضـر مسـلمون عـرب حيملـون امسـاء يونانيـة كـأوراس وعيسـى م ّ
رمبا كان والد الشـاعر امسـا  -ن صحت رواية تدوسإ –غري مسلمني وغري عرب؟ اجلواب ال، كذلك 

يف ربوعها، فـال يعـين نصرانيا، وذلك لوجود عالقة بني الروم وعشرية الشاعر طيء، وانتشار النصرانية 
ذ ال غرابـــة إذا جـــاء يف رجـــاالت طـــيء مـــن حيمـــل أمســـاء روميـــة مثـــل إه غـــري مســـلم وغـــري عـــريب، نّـــأ

  ).٢٠م:٢٠٠٨ (عسيالن،  تدوس

ه يونــاين لثقافتــه العاليــة الدالــة علــى يونانيتــه، واملنعكســة يف شــعره فهــذا مــا مــا قالــه طــه حســني أنّــأ -٥
مـوه باألجنبيـة، أل ه كان ميتلك ثقافـةليس مبنطقي، ألنّ  ابـن  نّ التـزاوج بـني الثقافـات، ولـيس کـّل مـن مـزج ا

املقفع شعره مملوء بالثقافـات اليونانيـة ومل يُـتهم بشـيء!! وهـذا الکـّالم يقلـل مـن قيمـة کـّل نابغـة عـريب قـدميا 
  وحديثا بل من کّل نابغة غري يوناين!.
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٦-   
مـن املستشـرقني الـذين نشـموا مـنهم رائحـة العـداء  كثرهـاأبواق اليت تقـول بروميتـه األ نّ أومن املالحظ 

م،  م، وهذا ما يولـد شـك يف موضـوعية نقـل أللرتاث العريب من خالل كتابا و حىت بعض املتأثرين 
 بداعــــــهإن اهلـــــدف مـــــن ذلــــــك هـــــو الفصـــــل بــــــني الرجـــــل العـــــريب و أوطـــــرح املـــــادة العلميـــــة، واعتقــــــد 

  ).٦٣٣م: ١٩٨٦(الشکعة،

  إسالمهثانياً: األدلة على 
مـــن املالحـــظ يف بعـــض مـــن نقلـــوا نصـــرانية الشـــاعر جـــاءت علـــى صـــيغة التمـــريض (قيـــل) وصـــيغة  إنّ  -١

  ما طائيته فجاءت بصيغة املشهور.أالتمريض من دواعي ضعف اخلرب عند العلماء، 
خالقـه احلسـنة ومنطقـه اللطيـف، وعفتـه العاليـة، ومـا قالـه أمجعت املصـادر علـى إسـالمه احلسـن و أ -٢
 الفســقِ  يف أشــبهتَ  أوس ابــن يــا  م جلاريــة احلســن بــن وهــب خــري دليــل علــى ذلــك، حــني قالــت لــه:أبومتــا
   فقال أبومتام :    ، وِعرساً  إلفاً  الغالمَ  واختذتَ  أوسا،

ـــــــــــــا ِعشــــــــــــقُ    أبرقــــــــــــــــِت يل إذ لــــــــــــــــيَس يل بــــــــــــــــرقُ   فتـــــــــــــزحزحي مــــــــــــا ِعنَدن
ـــــــــوُز يل    متــــی كنــــُت أفســــُق والشــــباُب أخــــي  الِفســــــــقُ أفحــــــــَني ِشــــــــبُت جيــ
ـــــــــــــــــــردُعين   وُمرَّكــــــــــــــــٌب مــــــــــــــــا خانـــــــــــــــــُه ِعــــــــــــــــرقُ    يل مهّــــــــــــــــــــٌة عــــــــــــــــــــن ذاك َت

  )٢١١: م١٩٨٠(الصويل، 

دىن خطيئـــة يف  أن يرتكـــب أهـــذه األبيـــات واضـــحة املعـــاين واملقاصـــد، فالشـــاعر يـــرفض بشـــکّل قـــاطع 
، مثّ يفتخـر كهولته، كونه حصن نفسه يف شبابه وأنكر الفسوق حـني كانـت مغريـات الشـباب أقـوى وأشـدّ 

أمَّا يف حفظه للقران الكرمي واقتباسه  عتطته احلصان والدرع الكايف ملواجهة هكذا أمور،أبنفسه وقبيلته اليت 
كـــان أبومتـــام حافظـــا القـــران عارفـــا احلـــديث والعلـــوم العربيـــة، كثـــري االطـــالع علـــى «منـــه، يقـــول عمـــر فـــروخ:

دب والنقـد وفـروع مـا يف األأکّالم وفنـون الفلسـفة، ، حسن املشاركة يف علم الالتاريخ ما عم منه وما خصّ 
مــا اقتباســه مــن آيــات القــران أ) ٤٠م:١٩٦٤(فــّروخ،  »إمامــا كبــريا-ممــا يبــدو لنــا يف ديوانــه -البالغــة فكــان

الكــرمي فكثــريه منهــا، مــا قالــه أبومتــام لعبــد اهللا بــن طــاهر، حيــث خاطبــه خبطــاب إخــوة نــيب اهللا يوســف (ع) 
م بــني ظهــورهم والــذي ال  الســنّ   طــاعن يفريخ کبــيشــيف فــرتة اجلــوع والقحــط، ووجــود  الــذين ذكــروا معانــا

  لة شعره وبالغته. يالقل حول له وال قوة، وبضاعة الشاعر
 مجيعــــــــــــــــاً وأهلُنــــــــــــــــا أشــــــــــــــــتاتُ    أيُّهـــذا العزيـــُز قـــد مّســـنا الضُّـــرُّ 
ـــــــــــــــدينا بضـــــــــــــــاعٌة ُمزَجـــــــــــــــاةُ    ولنــــــا يف الرَِّحــــــاِل شــــــيٌخ كبيـــــــرٌ   ول

  )٢١١(الصويل: 
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صدقائه ورفقائه، أو قوميته من خالل أن تعرَف دينه أالذي يكون جمهول احلال، فمن املمكن  نّ إ -٣
ـــم، هــو الشــاعر الشــيعي ديـــك اجلــن املعــروف بتدينـــه  ومــن الرفقــاء الــذين صـــحبهم أبومتــام الطــائي وتــأثر 

ة صـادقة يدة إسـالميـة وعقيـانـة قو يب ذو دحيـذن كيـف إبا متام بأبيات داللـة حلبـه لـه، أواستقامته، وقد رثا 
  ه كان بعيدا عن جادة الشريعة، قال عبد السالم يرثي الطائي قائال:نّ إو أنسانا مل يدخل اإلسالم، إ

 وغديـــــــــر روضــــــــتها حبيــــــــب الطــــــــائي   فجـــــــــــع القـــــــــــريض خبـــــــــــامت الــــــــــــشعراء
ــــــــــا قـــــــــــبل يف األ   ماتـــــــــــــا معـــــــــــــا فتجــــــــــــــاورا يف حفــــــــــــــرة ـــــــــــاءوكــــــــــذاك كان   حي

  )١/٢٩٢:م١٩٨٨،(شرب

مــة بفقــده أبــا متــام وقــد کــان لــه يبة عظيالشــعر قــد أصــابته مصــ قــول بــأنّ يات يــبهــذه األ عبدالســالم يف
ان يــاة ولبيــاحل قــرب واحــد کمــا کانــا معــا يف وجــب نضــارته ومبوتــه مــات الشــعر ودفنــا يفيه و يســقير مــاء يغــد

  لقبه خبامت الشعراء.يعظمة شأن الشاعر 
ــا وقــد عقيــدة الشــاعر، ممكــن تعــرف مــن البيئــة  -٤ بــا متــام يف بدايــة أ نّ أمجعــت املصــادر أالــيت عــاش 

م، يف مـدارس إسـالمية، وجـالس ىل مصر، وعمـل بسـقي املـاء يف املسـجد اجلـامع، ونشـا وتعلّـإحياته سافر 
خـالق، وكـرم الـنفس، وهـذا مـا يعكـس خذ عنهم، وكان موصوفا بـالظرف وحسـن األأدباء فتعلم منهم و األ

  .)٧٣٠ :م١٩٨٦،يو(الفاخور  )٩/١٥٧،د ت:يب البغداديعن إسالمه وعروبته (اخلط
شل بن محد الطوسي على قربه قبّ أ بين الشاعر وفاة بعد -٥ ) فـإذا  ١٤٧ت:  .(شـهاب الـدين،د ةبو

 نّ أكرامــاً وهــذا شــعار املســلمني كمــا إجــالال و إكــان أبومتــام نصــرانيا وكــافرا فكيــف جيعلــون علــى قــربه قبــة 
  .)٥٣:م٢٠٠٨الكثري ترحم عليه.(عسيالن، 

  قول: يث يعه حيل علی تشي دلرير خيموضوع الغد شعر الشاعر يف-٦
 هـــــــا حجـــــــاب وال ســـــــرتيآء ال فيبضـــــــح   هلــــــــهأ ر استوضــــــــح احلــــــــقّ يوم الغــــــــديــــــــو 

ـــــــــــــــأقـــــــــــــــام رســـــــــــــــول اهللا  ـــــــــــــــاي م عــــــــــــــــرف و يل   دعوهم  ــــــــــــــــاهم نکــــــــــــــــريقــــــــــــــــر  ن
ـــــــــــــــــــــم يه و يد بضـــــــــــــــــــــبعميـــــــــــــــــــــ  وىل ومــــــــــــــوالکم فهــــــــــــــل لکــــــــــــــم خــــــــــــــرب   هنّـــــــــــــــــــــأعل
ـــــــم غمـــــــر و يـــــــ   ملعشــــــــــــــــران يــــــــــــــــغــــــــــــــــدو بالبيروح و يــــــــــــــــ  ـــــــم غمـــــــر غـــــــدويروح 

ــــــــــزهم حقــــــــــه جهــــــــــر   هثبـــــــــــات حّقـــــــــــإفکـــــــــــان هلـــــــــــم جهـــــــــــر ب  وکــــــــــان هلــــــــــم ىف ب

  )١٠/١٥م: ٢٠٠٨، صفهاين(اإل

ر َعَلــٌم يمســألة الغــد  أنّ نيع مــن عامــة النــاس واخلاصــة مــن العلمــاء والبــاحثيــاجلم یکمــا هــو واضــح لــد
مبثـــل هـــذه  أيتيـــأن  کـــن لشـــخص نصـــراينميف يـــ فکنيه مـــن املســـلمري عـــن غـــ يعّ يفصـــل الشـــيعة وبـــه يللشـــ
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ـذه القضـ عة وقّمتهـا، وقـد جـاء أبومتـام يفيالشـ دةي أساس عقنيتب ات اليتياألب تعـّد  مـة الـيتية العظيشـعره 
اهللا  د رسول اهللا(ص) مـن أمـريإماما ب ي أّن نصب علنية وبيها من املذاهب اإلسالمري عة عن غيفصل الش

 ل علـی أنّ يـات أقـوی دليـابنهاهم عن املنکر. فهـذه األيإلی املعروف و وجب تقرب الناس يسبحانه وتعالی 
  .     ريلة النظيوصراحة قلث دافع عنها بقّوة يعة حيمن أعاظم الش يعيأبامتام ش

  ثالثاً: تأبينه
يب متــام بعــد موتــه دليــل آخــر علــى إســالمه وعربيتــه، وال ســيما ذاك الــذي ذكــروه أمــا الشــعر الــذي قيــل يف رثــاء أ

ساس منها هو الرثـاء وذكـر مناقـب الشـاعر ومكانتـه بنسبه، وهذه األبيات ال حتتاج إىل توضيح؛ ألّن الغرض األ
  با متام ودعبل اخلزاعي:أالعلمية بني طبقته وجمتمعه، ومن الشعراء الذين رثوه هو الشاعر البحرتي حيث رثى 

 بــــــلِ مثــــــوى حبيــــــٍب يــــــوَم مــــــاَت ودع   قــــــــــد زَاَد يف کّلفــــــــــي وأوقــــــــــَد لــــــــــوعيت
ـــــن کـــــّل ُمضـــــطرِب القرحيـــــِة ُمهمـــــلِ    وبَقــــــــــاُء ضــــــــــرب اخلثعمــــــــــيَّ وشــــــــــبههِ   ِم
ــــــــــــلِ    أَخـــــــــــَويَّ ال تـــــــــــزِل الســـــــــــماُء ُخميلـــــــــــةً  ــــــــــــٍم ُمسبـــ   َتغشـــــــــــاُكما َحبيـــــــــــاً ُمِقــ

  )٢٧٤(الصويل: 
  ورثاُه احلسن بن وهٍب فقال:

ـــــــا  َسحـــــــــــائُب يَنتِحــــــــــَنب لــــــــــُه حنَِيبــــــــــا   َســـــــَقت باملوصـــــــِل القـــــــَرب الغريب
ــــــــاً    فـــــإّن تُـــــراَب ذالـــــَك القـــــِرب حيــــــوي ــــــــدعى يل حبيب  حبيبــــــــاً كــــــــان ي
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــدته رّواَك ممــ ـــــــــــــــبا   إذا شاهــ ــــــــــــــُه وِطيـ ـــــــــــــــة من  ُيســــــــــــــّرَك رِقّـ
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــائي إنّـ ــــــــــــــــاٍم الطّـ ــــــــــــــــا متـَّـ  لقينـــــــا بعـــــــدك الَعَجـــــــَب الَعجيبـــــــا   أبـــ

  
  )٢٧٥(املصدر نفسه: 

 عــن ری مــوت الشــاعر قــد عــّرب يــمتــام؛ إنّــه  رثــاء أيب لــة يفيبصــورة مج أيتيــات يــهــذه األب بــن وهــب يفا
رثائــه وترســل  ل يفيــفقــده وهلــا بکــاء وعو  مــأٍمت يف ث أّن الســحب يفيــالّنــاس ومشــل ســائر مظــاهر الکــون حب

دا يت بکاء شدي علی منية قد شّبه السحائب بالناس الباکيه باستعارة مکنيالعربات علی قربه وقد أجاد ف
  ب.يمبالزم له وهو النحمثّ حذف املشبه وجاء 
  يب الشّيص :أوقال عبد اهللا بن 

ــــــــــــــــــرم مبلحـــــــــــــــــــوٍد يُـــــــــــــــــداَىن اىل  وجهــــــَك يـــــــا ابــــــن الكـــــــَرِم احملـــــــضِ    أكـــ
 مـــــا يف حبيـــــٍب يل ابـــــن أوس ّأســـــىً 

ّ
 جيمـــــــــُع بــــــــــني اجلفـــــــــــن والُغمـــــــــــضِ   

  )٢٧٨(املصدر نفسه: 
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  املوصلي :وحىت الذين هجوه بعد مماته رثوه بطائيته، قال ُخمّلد 
ــــــرِ    ســـــــَقت َحَتـــــــارَك يـــــــا طـــــــائيُّ َغاديـــــــةٌ  َــــــِينِّ وُقطعــــــاٌن مــــــن الكَم

ــــــن امل  ِم
ـــــه ـــــوُء ُجـــــرداَن أشـــــهى ال أُشـــــكُّ ب  اىل َحَتــــارَك مــــن نــــوَءين مــــن َمطَــــرِ    فَن

  )٢٤٠(املصدر نفسه:
  
  جةيالنت. ٥

  ة:يتستنتج من هذه الدراسة النتائج التال
ة وقـــد يمـــن احلضـــارة اإلســـالم خصوصـــا قســـم هـــامّ  يعيعمومـــا والشـــعر الشـــ يالشـــعر اإلســـالم إنّ . ١

شـأن شـاعر أو کاتـب مـا  قولون يفيمن الکتاب والنقاد  یا ما نر ري به إلثبات حّق أو دفع ظلم وکث ستدلّ ي
اخلالفــة  ة يفيدة الشـعيـر وعقين دافعـوا عـن الغــديشـأن الشـعراء الــذ مــر يفصـّدق وقــد کثـر هـذا األيکـاد يال 

موا يفياإلسالم ُ  دمت.ينهم وعقيد ة وُا

شـعره و  وقـد متتّـع مبکانـة مرموقـة يف يالعصـر العباسـ بامتام من کبـار الشـعراء يفأه أّن يف ممّا الشکّ . ٢
م هذا الشـاعر يفأ  مـن نيف وطـه حسـيضـ يکشـوق   عـريبّ ريوغـ تـه وقـالوا بأنـه نصـراينيدتـه وقوميعق دبه. أ

  . نيه من املتقدمري وغ بن خلکانان و ياملعاصر 
ث يــالشــعر ح نســبه وإســالمه تعــود إلــی ذکــاءه وقّوتــه يف ک يفيســباب التشــکأ کــن القــول بــأنّ مي. ٣

موه يفيـأمخل مئات الشـعراء فأثـار حسـد مناوئ لـی ذلـک وجـود بعـض الثقافـات إضـافة إنـه ونسـبه و يد ه فـا
 عصره.ه أکثر شعراء يلإصل يشعره وحکمة الفرس ما مل  ة يفيونانيال

کـن مـن ياسـتنادا علـی قـول مـن قـوم ومل  متام من القدامی هو الصـويل يبأة ياّول من ذکر نصران إنّ  .٤
ثبـات، بـل يف سـياق ذكـر مظلويـة الشـاعر ومـا قيـل ه ذكرها على سبيل التضعيف والنفي ال اإلمعتقداته، إنّ 
 فة دون نقــد الصــويلية الضــعيــالرواخــذوا هــذه أن جــاءوا بعــده يالــدفاع عنــه بقــّوة، لکــّن الــذ يف فيــه واســتدلّ 

 وبروکلمـــان مـــن نيف وطـــه حســـيضـــ ي وشـــوقنيوابـــن عســـاکر مـــن املتقـــدم يب البغـــداديـــهـــا مثـــل اخلطيعل
 ته.  ية الشاعر و رومين وقالوا بنصرانياملعاصر 

  يأبامتــام والبحــرت  ة بــأنّ يــدبة واأليــخيالنصــوص التار  منهــا: جــاء يف ،ةري ة الشــاعر کثــيــاألدلــة علــی طائ. ٥
مــا شــاعر مشــهور  کــن يفيث مل يــجتــداء بالشــعر حفــدون علــی امللــوک لالين يکانــا مــن الشــعراء الــذ زما

بة يء صليبو متام من نفس الطأقول: يما يته فيعلی طائ د صاحب األغاينيء سوامها، تأکينتسب إلی طي
الشــعراء البــن  مصــادر مهمــة حنــو طبقــات ء يفينتمائــه إلــی طــاهــا وال حلفاءهــا، إثبــات يس مــن مواليلــ يأ

ة ذاکـرا يـن روايخ دمشق البـن عسـاکر بـذکر مخسـة وعشـر ي، تار ينساب البن حزم األندلساملعتز، مجهرة األ
 .يالشاعر بنسبه الطائ
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ل)، وحفظـــه يـــض(قيغة التمر يته بصـــية، منهـــا: ذکـــُر نصـــرانري ضـــا کثـــيأعه ياألدلـــة علـــی إســـالمه وتشـــ. ٦
خــالق عاليــة أنبــع مــن ظهــر قلــب، صــاحب يا يــمــدحا قو  ث، مــدح النــيبياحلــد ی وتعرّفــه علــميللقــرآن الکــر 

عه مصــاحبته للشــاعر الشــيعي (ديــك اجلــن) علــى تشــيّ  ونفــس عفيفــة، بعيــداً عــن کــّل دنيــة، وأيضــاً مــا يــدلّ 
ل يــقــوی دلأوكمــا يقــال: إذا كــان الرجــل جمهــول العقيــدة فــانظر إىل عقيــدة صــاحبه. وإضــافة إىل هــذا کّلــه، 

ر يموضــوع الغــد يف ءشــعراالقــول ي يعي شــريکــن لغــمي(ع) وهــل يمــام علــشــأن اإل تــه يفير يعه غديعلــی تشــ
  .يّ عيبامتام مسلم شأضح وضوحا کامال بأّن تّ يها من املذاهب؟ فري عة وغي الشنيفصل ب يالذ

 

  المصادر والمراجع
  ميالقرآن الکر 

، الســالم حممــد هــارون نســاب العــرب، حتقيــق عبــدأ مجهــرة(د.ت).  محــد بــن ســعيدأبوحممــد علــي بــن أندلســي، األ بــن حــزما
 دار املعارف.القاهره:  ،الطبعة اخلامسة

 :بنــاء الزمــان، حتقيــقأ نبــاءأعيــان وفيــات األ. م)١٩٧٨( يب بكــرأمحــد بــن حممــد بــن أ بــن خلكــان، ابوالعبــاس مشــس الــدينا
 .دار الصادر :بريوتة، يالطبعة الثان حسان عباس،إ

حمــب الــدين عمــر العمــروي،  :حتقيــق ،تــاريخ مدينــة دمشــق، القاســم علــي بــن احلســن ابــن هبــة اهللا وبــأبــن عســاكر، احلــافظ ا
 دار الفكر. :وىل، بريوتالطبعة األ

عبـد اهللا عبـد  :البدايـة والنهايـة، حتقيـقد. ت). (ريمساعيل بن عمـر بـن کثـإ بوالفداءأبن كثري القرشي الدمشقي عماد الدين، ا
 ر هجر. دا، مصر، ١طاحملسن الرتكي، 

ـــالطبعـــة الثانمحـــد فـــرخ، أطبقـــات الشـــعراء، حتقيـــق عبـــد الســـتار . ت).(د  بـــن املعتـــز، عبـــداهللا حممـــد بـــن املعتـــز العباســـيا ة، ي
 .دار املعارف :مصر

بكــر عبـاس، الطبعــة  بــراهيم الّسـعافني وإحســان عبـاس و إحتقيـق .م)٢٠٠٨( غــاين، األبــوالفرج علـي بــن احلسـنيأصـفهاين، اإل
 .صادر دار  :الثالثة، بريوت

الطبعـــة  محـــد صـــقر،أالســـيد  :يب متـــام والبحـــرتي، حتقيـــقأاملوازنـــة بـــني شـــعر (د.ت).  بوالقاســـم احلســـن بـــن بشـــريأ مـــدي ،اآل
   دار املعارف. :الرابعة، القاهره

 للمطبوعات.  دار التعارف :بريوت، یالطبعة األولمني، أعيان الشيعة، حتقيق حسن األ. ت) .(د مني، السيد حمسناأل

 دار املعارف.  ة:الطبعة اخلامسة، القاهر  عبد احلليم النجار، :ىل العربيةإ، نقله دب العريبخ األيتار (د.ت).  كارل بروكلمان،

حيـــاء إدار : بـــريوت ،الطبعـــة األولـــیهديـــة العـــارفني يف أمســـاء املـــؤلفني وأثـــار املصـــنفني، (د. ت)  لبغـــدادي، إمساعيـــل باشـــاا
 .العريب الرتاث

 .اء الرتاث العريبيوت:دار إحري ، بوىلالطبعة األاجلامع يف تاريخ االدب العريب،(د. ت).   لفاخوري، حناا
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 .دارالغرب اإلسالمي :وتري وىل، بالطبعة األ، تاريخ بغداد. م)٢٠٠١( محد بن علي بن ثابتأبوبكر أخلطيب البغدادي، ا

حممـــــد عبـــــده عـــــزام، الطبعـــــة اخلامســـــة،  :حتقيـــــق ،يب متـــــامأ ديـــــوان(د. ت). كريـــــا حيـــــىي بـــــن علـــــي بـــــوزأخلطيـــــب التربيـــــزي، ا
 .داراملعارف القاهرة،

ـذيب سـري أعـالم النـبالء، حتقيـق. ت) .الذهيب، العالمـة مشـس الـدين(د الشـيخ حممـد حسـن عقيـل موسـى  :نزهـة الفضـالء 
 ندلس اخلضراء.دار األ جدة: ،ولیالشريف، الطبعة األ

  داراملرتضی. :لبنان ،ةيالثانالطبعة  دب الطف،.أم)١٩٨٨شرب، جواد(
  للماليني. دار العلم :الشعر والشعراء يف العصر العباسي، الطبعة السادسة، بريوت.)م١٩٨٦(مصطفى  الشكعة،

وقـــاف وىل، بتقـــدمي وزيـــر األيب متـــام، الطبعـــة األأشـــرح ديـــوان . )م٢٠٠٤  (األعلـــم عيســـى بـــن ســـليمان يوســـف  لّشـــنتمري،ا
وقـــاف منشـــورات وزارة األاملغرب: بـــراهيم نـــان،إ :ومراجعـــة حممـــد بنشـــريفة، وحتقيـــقمحـــد التوفيـــق، أوالشـــؤون اإلســـالمية 
  والشؤون اإلسالمية.

 اليسوعيني.  باءمطبعة اآل :بريوت الطبعة األولی، شعراء النصرانية بعد اإلسالم،. م)١٩٢٦اليسوعي، لويس( شيخو

خليـل حممـود عسـاكر، حممـد عبـده عـزام،  وعلـق عليـهمتـام، نشـره وحققـه يبأأخبـار . يب بكر حممد بن حيىي،(د ت)أالصويل، 
 .دةيوت: منشورات دار اآلفاق اجلدري ة، بي، الطبعة الثاننظري اإلسالم اهلندي

 دار املعارف. :مصر دب العريب، الطبعة السادسة عشرة،تاريخ األ. ت). د(شوقي  ضيف،

  ة.يالکتب املصر  دار: القاهرةة، ي، الطبعة الثانمن حديث الشعر والنثر. )ت د(حسني طه،
حيـاء إمطبعـة دار  ا،ية، سـور يـالطبعـة الثان متـام وشـروحها دراسـة وحتليـل،يبأمحاسـة . م)٢٠٠٨عسيالن، عبد اهللا عبد الرحيم(

  الكتب العربية.
 .العريب دار الکتاب :بريوت الطبعة الثالثة، بومتام شاعر اخلليفة حممد املعتصم باهللا،. أم)١٩٦٤فّروخ، عمر(

 مطبعة املدين.القاهرة:  وىل،بومتام بني ناقديه قدميا وحديثا، الطبعة األ. أت).حملارب، عبد اهللا محد(د ا

يوســف البقــاعي، الطبعــة  :حتقيــق ،مــروج الــذهب ومعــادن اجلــوهر. ت).بواحلســن علــي بــن احلســني بــن علــي(د أاملســعودي، 
 حياء الرتاث العريب.إدار  وت:ري ،بوىلاأل

دار  :بـــريوتالطبعـــة األولـــی، حســـني حممـــد نقشـــة، : حتقيـــق، يب متـــامأشـــرح ديـــوان محاســـة  . )م١٩٩١(، بـــوالعالءأاملعـــري، 
  الغرب اإلسالمي.

  المقاالت
، الــرقم الثــامن، ات عــريبيــادب زبــان و، جملــة »يبومتــام طــائأو  شــرواين اب: خاقــاينيــر يشــاعر د دو« .)١٣٩٢(نيحســ ،انيــانميإ

 .٢٨- ٥٨ صص

ـــ« .)١٣٩٠( يياظم وفـــاو کـــ يحممـــد يعـــزت الـــه، حممـــود رضـــا تـــوکل ،ايـــن ييمـــوال فـــتح «دته يقصـــ متـــام يف-  أيبنيموازنـــة ب
ــا، يــة للغــة العربيــرانية اإليــة العلميــ، جملــة اجلمع»فــتح عکــا«دتهيقصــ يف ن حممــود احللــيبيشــهاب الــد و» ةيــعمور  ة وآدا
 .١٣٩- ١٦٨ صص ،٢١العدد
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ات األربعـة يضـوء املسـتو  متـام يف عنـد أيبريات التفکـيـآل« .)١٣٩٠(يعبـدمالـک  و يجـالل مرامـ و درضـايمح ،يحاج ريم
 .١٩٨- ٢١٦ صص،٥، العددني، جملة اللسان املب»لعلم الداللة

، الســنة الثالثــة، ني، جملــة لســان مبــ»متــام شــعر أيب يف راينيــاحلضــور اإل« .)١٣٩٠( ياســود يعلــ د حممــد وي، ســينيحســ ريمــ
 .٢١٧- ٢٣٩، صصالرقم اخلامس

 الزهــراء جامعــة ،ي، جملــة زبــان پژوهــ»يدر شــعر أبومتــام طــائ ينآقــر  نــامتينيب« .)١٣٩٠زاده ( يافســانه هــاد حممــد و نگــارش،
 .١٤٩- ١٦٩ صص ة، الرقم الرابع،ي، السنة الثان(س)


