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 »البديع يف وصف الربيع« :قراءة يف حتقيق
 أليب الوليد احلمريي األندليس 

 )∗( رضوان الدايةحممد

 
)١( 

ّيف الرتاث األندليس رسالة أدبية شعرية, وهي كتاب صغري يف عدد صفحاته, 
ذو أمهية يف تصوير جانب مؤثر يف احلياة األدبية يف األندلس عامة,ويف إشبيلية يف 

 :والكتاب يلفت النظر من وجوه. ّخاصةالقرن اخلامس 
 إىل اً, يف نسختني اثنتني كافيتني لتقديمه مطبوعافهو كتاب وصل إلينا تام -

 .االقارئ عىل وجه حسن جد
ًوهو كتاب يصور جانب -  . من حياة األدب يف األندلس يف القرن اخلامساً طريفاّ
ومعلوم .  إشبيليةّوصف الطبيعة, وما يتعلق به يف مدينة: ّوهو يف فن واحد -

ّاهتامم األندلسيني بالزراعة وأصنافها من الفاكهة ونباتات الزينة والنباتات الطبيعية  ّ
 .ًومن ألوان الزهر والورد والزنبق املزدرع وسائر ما خترجه األرض هبة

ُوهو يظهر ألق اللغة العربية يف القرن اخلامس اهلجري يف جمتمع إشبيلية,  -
نظم الشعر, واإلبداع فيه هناك, وتبادل نظم القطع وسائر األندلس, وشيوع 
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لشعراء ّوالناظمون املسجلون يف هذا الكتاب من ا.اًالشعرية عىل البدهية أحيان
ومن الوزراء والكتاب والقضاة وقادة الرشطة , املشهورين وغري املشهورين
 .ُوغريهم من أركان املجتمع

ًوهو كتاب يصور جانب - اقي, ومن أسلوب احلياة  من الذوق األندليس الراّ
ْعامة, والتأنق يف املـَسكن واملـَلبس, ويف تنسيق احلدائق يف الدور, ويف البساتني  ْ

ّوكان األندلسيون قد طوروا الزراعة استفادة . داخل املدينة, ويف ظاهرها وأرباضها
ن  عن بالد الشام العريقة التي نقل منها عبد الرمحن بًمن اخلربات املتوارثة, ونقال

 عن بعض املرتمجات التي استوردها اًوأخذ .)١(إىل دياره اجلديدة) الداخل(معاوية 
 .احلكم بن عبد الرمحن النارص يف الزراعة والبستنة وتنسيق احلدائق

  أندلسية من نتاج–ُ وأخرى نثرية −ّ شعرية اًوهذا الكتاب يقدم نصوص -
املتوىف يف (شبييل األندليس َأيب الوليد إسامعيل بن عامر احلمريي اإل: عرص املؤلف
 )٢ ()ًاهـ تقريب٤٤٠إشبيلية سنة

ّوهي نصوص مهمة, ينفرد هذا الكتاب بنرش كثري منها, حيتاج إليها دارس 
 ودارس حركة الشعر يف األندلس, يف القرن اخلامس ,األدب األندليس عامة

 .خاصة, واملهتم بشعر وصف الطبيعة يف األدب العريب
                                                           

 ط دار −حممدرضـوان الدايـة  –ليـد الـشامية يف الـديار األندلـسيةالتقا: هناك تفـصيل يف )١(
 . دمشق–الفكر 

 ومعجـم ١٢٤: ٢/١ والـذخرية ٢١٣ وبغية امللـتمس ١٦٢: له ترمجة يف جذوة املقتبس  )٢(
  .٢٤٥ : ١ واملغرب ٤٧٤ : ١ والتكملة ١٢٦ واملطرب ٤٣ : ٧األدباء 
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َ كام ثبت عىل نسخة »البديع يف وصف الربيع«: ّدث عنهاسم الكتاب الذي نتح
البديع يف فصل «: ّاإلسكوريال منه, وله عنوان آخر ثبت عىل النسخة التونسية منه

هنري : نرشه أول مرة املسترشق: ّرش عن املخطوطة األوىل مرتنيُ وقد ن»الربيع
ًكان مدرس(برييس  . عه يف الرباطم وطب١٩٤٠ −هـ ١٣٥٩سنة )  يف جامعة اجلزائراّ

 −هـ ١٤٠٧عبد اهللا عبد الرحيم العسيالن . ونرشه ثانية عن النسخة اإلسكوريالية د
عيل الكردي عن . ونرشه ثالثة د. م أصدره املحقق نفسه وطبعه يف مرص١٩٨٣

 دون –)األوىل والثانية(نسخة يف املكتبة األمحدية يف تونس, وقابل عىل املطبوعتني 
وهو )  ب−الصفحة أ( وقال يف مقدمته القصرية –وريالعودة إىل خمطوطة اإلسك

ّورأيت أنه يمكن أن يعني عىل تصحيح كثري من التصحيف «: يذكر نسخة تونس,
والتحريف الواقعني يف طبعتي الكتاب وأن يمأل البياض املوجود يف نسخة 

 وهكذا ذهب كثري من ».... فعقدت العزم عىل حتقيق الكتاب,اإلسكوريال
 .اب إىل ذكر الفروق بني املخطوطة التونسية, واملطبوعتنيحوايش الكت

ّواملؤلف كان من شباب إشبيلية, ألف كتابه عىل الصغر, وقد ترجم له ابن 
ًكان آية يف الذكاء والفهم والبالغة وجتويد الشعر عىل حداثة «)٣(ّاألبار وقال فيه

ّزيد بن حممد بن عامر  تأليف ترمجه بالبديع, وهو أخو أيب فصل الربيعسنّه, وله يف 
ًشيخ أيب بكر بن العريب, تويف معتبط َ ُ ّ مل تصبه علةً سلياماًمات شاب (اّ وهو ابن اثنتني ) ُ

 .»وعرشين سنة
 واهتم به املعارصون يف دراستهم »البديع« بكتاب ًوقد اهتم األندلسيون قديام
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قى له أمهيته وتب.. اًاألدب العريب يف األندلس ومتابعتهم حركة النقد األديب أيض
ًاألدبية والنقدية والتارخيية, ويبقى أثر  عىل جانب من تلك املرحلة من ً داالًا أندلسياّ

 .)٤(تاريخ احلضارة األندلسية
 )٢( 

وأبدأ بذكر بعض ما يف النرشة الثالثة من أخطاء يف تسمية البحور من جهة, 
ضبط الكلامت (ات ويف احلرك) ًقراءة(وأخطاء الوزن الناجتة عن خلل يف الكلامت 

 . يف الكتاباًوهذا النوع الثاين كثري جد) واحلروف وشكلها
 :يف تسمية األوزان  − أ

  قطعة أوهلا ٣٧يف الصفحة  -
ــــــور ــــــا ال ــــــن جن ـــــــــصبح انفجـــــــــارا.. ٍوغــــــضيض م َد حكـــــــــى ال ُّ 

 .ّجمزوء الرمل  والصواب أهنا من جمزوء الكاملقال املحقق إهنا من 
 : ّ قطعة أوهلا٧٢يف الصفحة  -
ُهد األقحـــــــوان أن شـــــــذاهأشـــــــ ّ ُ ُ ـــــــاه  َ ـــــــواه جن ـــــــذي س ـــــــافر بال ُك َ ُ ِ ٌ 

 .بحر اخلفيف والصواب أهنا من املنرسح,وقال إهنا من 
 :ّ قطعة أوهلا٧٢يف الصفحة  -

                                                           

 − الطبعـة الثانيـة – حممـد رضـوان الدايـة –تـاريخ النقـد األديب يف األنـدلس : ًينظر مثال )٤(
. د) العـرص األمـوي( عـرص سـيادة قرطبـة –وتاريخ األدب األندلـيس . مؤسسة الرسالة
 اجلـزء –عمـر فـروخ . د–لعـريب وتـاريخ األدب ا.  دار الثقافـة ببـريوت–إحسان عبـاس 

 . دار العلم للماليني−الرابع 
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ْأصـــــــــفر اخلـــــــــريي يـــــــــشهد ّ ِ ُ ـــــــــــد رد  َ ـــــــــــورد ق ّأن عقـــــــــــد ال ُ ِ َ َّ 
وقد فرق املحقق يف هذا (َّجمزوء الرمل والصواب أهنا من ّالرملوقال إهنا من 

 ). بني البحر وجمزوئهاًالكتاب أحيان
 :  قطعة أوهلا٩٧يف الصفحة  -

ــــــــــي العــــــــــرف القــــــــــا ْنـــــــــا عـــــــــىل كـــــــــريس ملكـــــــــه .. ّوذك ِ ُ ّ 
 .َّجمزوء الرمل والصواب أهنا منالرملوقال إهنا من بحر 

 :ّ قطعة أوهلا١٢٨يف الصفحة  -
ُخجلـــــــت إذ تأملتهـــــــا العيـــــــون  ُ يف امحرارهــــــــا يــــــــستبنيًخجــــــــال  ّْ

 .بحراخلفيفح والصواب أهنا من املنرس من إهناوقال 
 : ّ قطعة أوهلا١٥٩يف الصفحة  -

ــــــــــــــــأس در ــــــــــــــــبج يف ك ّس َُ ٌ ــــــــــدر  َِ ــــــــــط ب ــــــــــسوف وس ْأو ك َ َ ْ ٌ 
 جمزوء الرمل:, والصوابالرملوقال إهنا من 

 : ّ قطعة من بحر املجتث; فيها٥٣يف الصفحة  −ب
ـــــــــــي ـــــــــــغ شـــــــــــقيقي عنّ ـــــــــــــــــــــضه  َأبل ـــــــــــــــــــــة لتح ْمقال َّ َ ِ 
ــــــــــ ـــــــــأن وصـــــــــفت األقاحي ـــــــــذي وصـــــــــفته مل أرضـــــــــها[  ب ْل َ ْ َ 
ْبــــــــــــأكؤس مــــــــــــن فــــــــــــضه  ]ّهــــــــال وصــــــــفت األقــــــــاحي ٍ 
 !وهو عىل حاله هذه ليس من الشعر.اوالبيت الثاين مضطرب جد

 : ّقطعة من بحر الرسيع فيها٩٤يف الصفحة  -
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ـــــــامت يف ـــــــة الل ّدقيق ْكأنــــــــه أســــــــود جعــــــــد قطــــــــط  رؤوســـــــهاُ َ َ ٌ ْ َ 
 : الرجز, والصوابوالشطر األول عىل هذه القراءة من بحر آخر هو  

ــــــسات يف ــــــة اللم ــــــهادقيق ـــــــــــود  روس ـــــــــــه أس ـــــــــــخ... كأن  ..إل
وال جيوز اجلمع بني الرجز والرسيع يف . روس: بتحقيق مهزة رؤس أو تسهيلها
 .قصيدة واحدة, وال يف بيت واحد

 :  قطعة من املتقارب, فيها١٤٩يف الصفحة  -
ٍإذا النــــــور خــــــص بمــــــدح فــــــام ّ ُ  ُلنيلــــــــوفر الــــــــروض ال يعبــــــــد?  ّ

لنيلوفر ذا « إذا قيل – ً مثال–والشطر الثاين مضطرب, مكسور الوزن, ويستقيم 
 .واملحقق جياري يف هذه القراءة ما سبق يف التحقيقني السابقني عليه. »ُالروض ال يعبد

 : قطعة من املنرسح, فيها١٤٩يف الصفحة  -
ْفــــــصد عــــــن ذا وخــــــص ذا مقــــــه  اًهـــــام بـــــه الليـــــل والنهـــــار معـــــ ََّ ِ َ ّ 

ْوخص ذا بمقه«:  الثاين مضطرب مكسور, ويصح لو كانوالشطر َ« 
  قطعة من البسيط, فيها ١٤٨يف الصفحة  -

ًقطعــ  اختلــــستكــــأنام زهــــرة النيلــــوفر َ ُمــن الليــل قــد حــف الــصباح بــهاِ َّ 
 بالفتح, وهذا يكرس الوزن وجيعل اًوضبط املحقق الطاء من قطع

ًالصواب قطعو. يف بحر البسيطممتنع  وهذا متفاعلن,:التفعيلة  . بسكون الطاءاْ
ّالقطع من الليل الطائفة منه: ويشء آخر - ُ َفأرس بأهلك ويف التنزيل العزير . ْ ِ ْ َ َِ ِ ْ َ

ِبقطع من الليل ْ ََّ ِّ ٍ ْ ِ ِ]٦٥اآلية −احلجر[ 
ّ, قطعة يف وصف اخلريي والورد, فيها٤٥يف الصفحة  - ِ : 
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ًيـــــــــتطلعن أنجـــــــــام ــــــــصيصكــــــــاخلواتم  ٍ بعيـــــــــونّ ُ زاهنــــــــا التف ّ 
وقوله كاخلواتم جيعل , والشعر من بحر اخلفيف. ب القراءة كاخلواتيموصوا
ّفاعالت, وفيها ما يعرف يف العروض بالكف وهو حذف : ِكاخلوات: التفعيلة ُ

ويف صحة القراءة اعتدال . وهذا قبيح) نون فاعالتن(السابع الساكن من التفعيلة 
 . واخلواتيم مجع اخلاتام وهو بمعنى اخلاتم. الوزن
 ٥٧الصفحة يف  -

ـــرجس ـــن ن ـــرضٍوم ٍن ِ ـــك درهَ ُّ يروق ـــــه وزبرجـــــده  ُ ـــــسامي ب ـــــه ال ُوياقوت َ َ ُُ ْ َّ 
ٍكذا فيه بكرس الضاد, والصواب نرض ْ ّولو حترك حرف . ّفالبحر هو الطويل. َ

َمفاعلتن: (إىل) مفاعيلن(الضاد النقلبت   .وهذه ليست من تفعيالت الطويل) َ
 :قصيدة أوهلا٥٥يف الصفحة  -

ـــــوار.. .. ...ٍمر ســلني عــن الـــًأســاللة مــن عــا ـــــدك األن ـــــوار حتـــــصل عن ُأن ُ 
 . ْ, بجزم الفعل, فهو جواب الطلبحتصل:كذا فيه, وصوابه  

)٣( 
ّيف صحة قراءة النص  − أ ّ 

 : قطعة فيها١٢يف الصفحة  -
َوكـــــأن الـــــروض مـــــن خـــــط أيب ــــــــارض   ّ ــــــــر الع ــــــــجٍبك ُويش ودب ُ ٌَ ْ 

ْويش ودبج: والصواب: وهي قراءة مغلوطة ُ ُِ ُر يمدح, ويثني عىل هذا فالشاع. ّ
ُدبج(ومل ترد .اً ومضمونًالكاتب بحسن الكتابة شكال ًال مفردة وال مجع) ُ : وقوله. اً

ْويش من الوِيش ودبج من الدبج وهو النقش والتزيني َ ُ ُّ ِ ْ   »ّويش«ّوسكن الشاعر ياء . َِّ
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 لرضورة الشعر 
 :  قطعة فيها١٣ويف الصفحة  -

ْبكت السامء عـىل الريـاض فحـسنت ّ ــــا  ّّ ًغروســــمنه ــــوع ثكــــولاُ ــــن دم  ِ م
ًعروس:وصواب القراءة   ُ  .ويف الكالم مطابقة, مبنية عىل مفارقة. اَ

 :  قطعة منها١٣يف الصفحة  -
ــاض ومل يكــن ــرش الري ــت يف ف ُليحوزهــــــا  فنزل ُ َ   مــــــثيل بغــــــري نــــــزولَ

َليحوزها:وصواب القراءة ُ َ ٍ, وهو أسلوب عريب عال, قال تعاىلِ ّ :إن الذين َ ِ َّ َّ ِ 
ًكفروا وظلموا مل يكن اهللاَُّ ليغفر هلم وال ليهدهيم طريقا َ َ َِ ْ َ ْ َ ُ ُُ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ِ ُ ْ َ َ َ ] ويف ] ١٦٨ اآلية −النساء

 . قراءة املحقق خطأ مزدوج
 : قطعة منها٢١يف الصفحة  -

ــــدرهاًأضــــحى صــــغري ًنـــــــيال   وهــــو يف ق ْ ُّ كبـــــــري الـــــــشأن علـــــــويَ ُ 
ًنبالوصواب القراءة  ْ واملمدوح شاب ابن رجل ذي . الكالم, وعليها جمرى ُ

 )هو( لـاً جلاءت مرفوعة خربًولو كانت الكلمة نيال. مكانة
 : قطعة منها٢١يف الصفحة  -

ـــــــى ـــــــب الفت ـــــــري ل ـــــــال حي َّمج ّ َ ــــــــن   ُ ــــــــسبه م ــــــــشرشورويك ْ ده َ َ 
 ُّ; وأين الرشور من الرسور ? )ّبالسني املهملة.(رسورمن : وصواب القراءة

 : قطعة منها٤٣يف الصفحة  -
ــــد وسوســــنو ــــل دم الوري ْرد كمث ــــض ّ  َ ــــسويسغ ُّب ُ ــــتسَ ــــل مك ِ الغالئ َ ْ ُ 

بسويس من االنبساس بمعنى «: وقال يف احلاشية.كذا ضبطها
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وردت الكلمة يف : قلت. وهذا من غرائب الرشح والتحقيق!!.... »االنسياب
  ١٤٤الكتاب مرتني, هذه واحدة واألخرى يف الصفحة 

ـــ ـــائر ق ـــآزر الذي الظه ّشـــخت امل ْ ــــه ســــويس  دَ ــــوب ل ــــل يف ث ــــاك يرف ُأت ُ ْ َ 
ُووجه الكالم أن الباء يف  مدينة يف بالد ) ُسوس: (ّ حرف جر و»بسويس«ْ

ّأقىص بالد املغرب يصنع هبا من اخلز العتيق «  )٥(املغرب َ . ّكل جليل) النفيس(ُ
ّوتعمل بالسوس األكسية الرقاق, ومن الثياب ما ال يقدر أحد عىل مثله وانظر  »...ُ

  )٦(اًوت أيضياق
 : قطعة يف صفة النرجس, قال الشاعر يف آخرها١٢٢يف الصفحة  -

ْكغــادة ثوهبــا مــن ســندس طلعــت ٍ ــذهب  ُ ــن ال ــأس م ــا ك ــرشب يف كفه ّلل ٌّ َّ 
ُيعقلفكيف  ِ ْ ِمن كان يلحظ هذا احلسن من كثب?  ٍ خط النفس من طربَ َ َُ 

ُيعقل «وقراءة  ِ ْ ُيغفل« خطأ, والصواب» َ ِ ْ  . واملعنى ظاهر»ُ
 : قطعة يف وصف النيلوفر, فيها١٤٨يف الصفحة  -

ْجــزمفــالنور منقطــع عــن ــــه   عنــرصهَ ــــم غيهب ــــن حك ــــع م ــــل ممتن ِواللي ِ َ 
ْجرمكذا فيه والصواب عن  َاجلسد :واجلرم. ِ َوال معنى للجزم وال وجه له. َ ْ َْ . 

 : من قطعة يف وصف السوسن١٣٥يف الصفحة  -
ــــم إذا ختلــــق صــــدره ُصــــايف األدي ْ ـــــوق  ّ ِبخل ُ ـــــي َ ّ أرؤســـــها الزك ـــــائعَ  ِامل

                                                           

 .٣٠٩: الروض املعطاريف خرب األقامر  )٥(
 .٢٨٢: ٣) دار صادر(معجم البلدان  )٦(
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يقال يف )بالتاء املثناة الفوقية(املاتع : ُاملائع, وهو خطأ صوابه: كذا فيه  
ًمتع متوع: اليشء ُ  . ِبلغ يف اجلودة الغاية يف بابه فهو ماتع: اَ
 : قطعة يف وصف مدقة زهرة السوسن منها١٤١يف الصفحة  -
ُعلــــت عــــام متــــهوقــــد  َ َُ ٍ  ٍ بــــورسّ  ِ كاخلطيـــــبفقـــــام بـــــال خطـــــاب

ًوصواب العاممة بكرس العني حرص ّوغلت.اِ ّغله بالغالية : يقال. ُ بالغني املعجمةُ َ
 .ّلطخه, وطيبه هبا) نوع من العطر(

 :ُ يف قصيدة تفاضل بني النرجس والورد٧٨يف الصفحة  -
ْكسفت َ ِ ّ خدود النرجس املـصفر مـنُ ـــد   ُ ـــسد وق ـــدٍح ـــدو احلاس ـــذوي الع ُي ِ ّ ْ َ 

َكسفت:وصواب القراءة ُّكسف اخلد: , يقالَ َّأصفر وتغري, وقال: َ ْيذوي:ّ َ 
ْوالصواب يدوى ) بالذال املعجمة( ْمثل يرىض(َ ُيقال دوي صدره) َ َ َضغن: َِ ِ  .وحقد َ

 :٨٢يف الصفحة  -
ـــــائال  طلــــــــع النــــــــرجس يف أكفانــــــــه ـــــد ًق ـــــورد ق ـــــت لل ْبرح َ  !! يب ُِّ

والصواب قد . ّشعريويف هذه القراءة خطأ يف املعنى, وكرس للوزن ال. كذا فيه
َبرحت يب ْ ُبرح به األمر: يقال. ََّ ًجهده, عذبه عذاب: ّ ُ ً مربحاً شديداَّ  ... اّ

 : قطعة منها٩٤يف الصفحة  -
ــــن  ــــا م ْي ــــوتَ ــــودهَحب ــــاءّ ب ِوهـــــي الفـــــداء لـــــه مـــــن األســـــواء  ِحوب ُ 

ْحبوت بوده حوبائييا من «: وصواب القراءة التي يصح هبا املعنى َ ّ ُِ ِ والشاعر . ُ
والشاعر ) . نوع من الطيب(ُ له جرت بينهام مراسلة شعرية ومهاداة اًب صديقخياط

 . هنا هو املؤلف نفسه
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ْ قطعة يف وصف نور شجر اللوز١٥١يف الصفحة  - َ: 
ـــــيض اللـــــون ّذفـــــيلوأب ْ ــــسج كــــانونني أبــــراد  ُ غالئلـــــهَ ــــه مــــن ن ُعلي َ 

ّدفيلوصواب الكلمة  ْ ِ ّ نسبة إىل شجرية الدفىل ِ ّونور الدفىل . )من شجر الزينة(ِ َُ ْ
ٌمرشب, ومنه نوع أبيض اللون َ ْ ُ. 

 ْ يف قراءة النص وفهم املعنى ورشح املعنى −ب
  : ٤٠يف الصفحة  -

دى ّكأن عيـون النّـرجس الغـض بالنـَّ َ ــدرى  َ ــة أن ي ــدمع خيف ــداري ال ــون ت َعي ْ ّ ُُ ََ ٌ 
ْيدرى : كذا فيه  َيذرى: والصواب) بالدال املهملة(ُ ْ ُ. 

ــ - ــدى يــشبه العيــون يقــول الــشاعر إن النّ رجس وقــد اجتمــع يف زهراتــه النَّ
ُويف اللغـة أذرت العـني الـدمع .الدامعة التي يـداري صـاحبها دمعـه حتـى ال يـذرى

ُصبته   . ويف الكالم تشبيه متثييل رائع اإلتقان. ّ
 :  قطعة البن شهيد أوهلا ٤١يف الصفحة  -
َوأتـــــاك َ ٌ بـــــالنريوز شـــــوق حـــــافزَ ِ َّوتطلـــــــع للـــــــزور غـــــــب  ٌ ْ ٌِ ِ َّ ِ تطلـــــــعُّ ُّ َ َ 
ِيف زمــــن عجيــــب مونــــق وفــــاك ٍ ِوأتـــــــاك يف زهـــــــر كـــــــريم ممتـــــــع  ٍٍ ٍ ٍ 

 : قلت  . َوفاك , أتاك: كذا فيه 
َواتاك أي طاوعك, فالواو يف الكلمة أصلية وليست أداة : الصواب  )١ َ . 
ًوافاك , من واىف القوم أتاهم , و واىف فالن: ّوالصواب  )٢ َ َ  . فاجأه  : اَ

 )بحسب قراءته( قراءة صحيحة ومل يرشح الكالم املستغلق مل يقرأ املحقق الفاضل
ّ خاطب اخلريي األصفر اخلريي النامم , عىل لسان الشاعر ٩١ويف الصفحة  - ّ ُّ
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 : ّأيب بكر بن القوطية 
ــو ــون النحــاس ول  ّالــــساميٌين يف مالحتــــه رضب مــــن  .. وإن لونــك مــن ل

ِالسامرضب من : والصواب . ومل يرشح . كذا فيه  ّالسام مجع السامة وهي  . َّ
 . ّالسبيكة من الذهب والفضة 

 . ومثل هذا من التصحيف والتحريف وعدم قراءة النص عىل وجهه كثري
)٤( 

ًبالوقوف عند صفحتني متقابلتني اكتفاء هبام فإن  وأختم املالحظات املختارة
 : املساحة املتاحة للبحث ال تكفي لالستيفاء

 :  قصيدة فيها٩٨ة حالصف يف -
ْورش ّ لألنـــــــس ملــــــــاأدجلـــــــواب َ ــــــــد ُأصــــــــيغ  ُ ــــــــىل ي ــــــــشجر ع  ال

ــــــصايب ــــــر الت ــــــم إىل ثغ ــــاب ال خيـــاف هلــــا  ُرست هب ـــذمار ركـ ُال ُ ِ ـــار ّ ُعث ِ 
ُّفخلــــــوا َ ــــن    آمنــــــني عــــــىل األمــــــاينَ ــــم م ــــان هل ــــشجرفك ــــصارال  ُ انت

 ُوليــلــــــــــهم بأنجـمــــــــــه نـهــــــــــار  فوجـــــه هنـــــارهم بالظـــــل ليـــــل
َأوحــشتفــإن  ْ ِ ْ مــن شــمس تبــدتُ ـــــشمس   ّ ـــــك ب ـــــاِعلي ّكفره ـــــار َ ُالعق َّ ُ 

 :أقول
َأصيغ −١ ْ ِ َأضيع خطأ, وال معنى هلا والصواب ُ ْ ِ ُ. 
فهناك مقابلة . الشجووالصواب .  هنا, ويف البيت اآليت خطأالشجر −٢

 ). كالشجو(بني األنس والشجو ) ّتضاد(
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َأوحشت«قوله  −٣ ْ ِ َخطأ, الصواب أوحشت ُ ْ َيقال أوحش املكان. َ وجده : َ
ُوحش, وأوحش املكان من أهله فهو مًاخالي  .خال: َ

َّالعقار,:  قوله −٤ َالعقار :  خطأ, صوابهُ  . , من أسامء اخلمرة)ُعىل وزن الغراب(ُ
 : وأقرأ البيت عىل هذا الوجه −٥

ْفــإن أوحــشت مــن شــمس تبــدت ََّ َ ٍ ْ َ ـــــار  ْ ـــــا العق ـــــشمس كفرهت ـــــك ب ُعلي ََ ُْ ِ َ ِ 
ُالكفر - ْ  . ُظلمة الليل واسوداده: َ
س يزعم الشاعر أن أحدهم إذا خال األفق من الشمس, وعىل منهج أيب نوا -

ًوجد عوض َ  .عن الشمس – ً زعام–َ من ذلك التامعة اخلمرة, وإرشاقتها التي تنوب اِ
 :)٧(وأليب نواس يف صفة اخلمرة -

ـــــسيمها ـــــدمائها بن َّنمـــــت عـــــىل ن ــــــــامء  َ ــــــــة الظل ــــــــيائها يف الليل  وض
 :)٨(اًوله أيض -

ـــامءيف  ٌهلــــا ذيــــول مــــن العقيــــان تتبعهــــا ـــور وظل ـــرب يف ن ـــرشق والغ   ال
يف صفة الياسمني  ويف قطعة أخرى من كتاب البديع يف وصف الربيع, -

 .) ٩٩ص(
ــــم ــــايف األدي ــــع ص ــــيض ناص ــــــرض هبــــــيم  ٍوأب ــــــوق خم ــــــع ف ّتطل ّ... 
ـــــك ـــــد مل ـــــراه إال عن ـــــست ت ٍفل ْ ِوإال عنــــــــــد خــــــــــايص كــــــــــريم  َ ٍّ ِ 

                                                           

 .٧: ٢ديوان أيب نواس  )٧(
 .٣٤املصدر السابق  )٨(



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٨٤

ــــأى  ــــوارش َالن ــــارتفع اعرتاشــــَّ ً ف ِامللـــــــكعليـــــــه كهيئـــــــة   اْ  ِ العظـــــــيمَ
ـــــــيكـــــــأن  ـــــــامره املجن َّث ـــــــالنجوم   منهـــــــاَُ ـــــــت ب ـــــــد حتل ِســـــــامء ق ّ ٌ 
 :أقول
ّخايص,مل يعلق املحقق الفاضل عىل  )١ ّأصل الكلمة خايص .  ومل يرشحِ ّ

ًسهلها الشاعر رضورة. (ّبتشديد الصاد ّوهي من خاص, وخاصة) ّ فالياسمني . ّ
 .ّيكون عند امللوك, وعند اخلاصة

ُأة النَّفور من الريبةمعناه املر: َالنَّوار )٢ . وهذا املعنى غري مقصود. ُ
ّبضم النون املشددة والواو املشددة(ّالنُّوار :الصواب ّوهو الزهر واحدته نوارة ) ّ
 . نواوير: واجلمع
َالفلكوالصواب كهيئة .  خطأامللككهيئة : قول املحقق )٣  .واملعنى ظاهر َ
ّثامره املجني منها«: قول املحقق )٤ . ُ الرتكيب لكنة وعجمةويف.  ال معنى له»َ

 :ووجه القراءة
ــــــا ــــــي منه ــــــاموة املحن ــــــأن س ّك َْ ـــــــالنجوم  ََ ـــــــت ب ـــــــد حتل ّســـــــامء ق ٌ 

ُوالساموة من البيت وغريه فهذا العريش يف هيئته ونواويرالياسمني التي . سقفه: ّ
ّتتدىل من أغصانه وتظلل املكان يشبه السامء وانحناءة الفلك, وقد ازدانت بالنجوم ّ .

 إبداعات عباس – يف قرطبة خاصة واألندلس عامة –ّعن األندلسيني وغري بعيد 
ّبن فرناس, ومنها اهليئة التي صنعها كهيئة الفلك وقرب فيها للناس ما يراه الرائي  ّ

وكان ابن فرناس . يف السامء من النجوم والكواكب والشموس واألقامر والشهب
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ّالقبة «صيل هلذا يف فقرة وهناك تف.(قد دعا الناس من أهل عرصه ملشاهدة صنعته
صدر .  وما وراءها٥٧ص:عباس بن فرناس حكيم األندلس:  من كتاب»الساموية

 )٢٠١١عن وزارة الثقافة بدمشق 
 :ثم أقول

ُحقق هنري برييس كتاب البديع يف وصف الربيع بمقدار ما أداه إليه اجتهاده,  ّ
ًفقدم النص للقارئ وأحيا تراث ُ ّوضبط النص ب. ًا أندلسياّ . َحسب قراءته, وفهرسهَ

ّعسيالن عن أصل املخطوط نفسه وقدم له بدراسة واسعة . وجاءت طبعة د
  . اًوفهرسه أيض

عيل الكردي يف نرشته إىل . وكان من أوليات التحقيق العلمي أن يرجع د
ًخمطوطة اإلسكوريال وخيدم النص اعتامد . اإلسكوريايل والتونيس:  عىل األصلنياّ

ّ وأن يستويف النظر يف أعالم النص األندلسيني, وأن يضع يف ُوأن حيكم التحقيق
 ما يفيد القارئ من الكالم عىل األنوار واألزهار والزنابق – بإجياز –احلوايش 

 وإشارة اًوالشجريات بالقدر الذي يلزم إليضاح ما ورد يف األشعار والرسائل إملاح
 . ًا أو كافياً عارضاًوذكر

ّة الثالثة من مقدمة مفيدة يف املؤلف, والكتاب, وخلت هذه الطبعة أو النرش
 فوائد كثرية – لنقص عمل النرشة الثالثة –وضاع عىل القارئ . وموضوعاته

ّوإفاضات مناسبة تضع القارئ يف جو العرص, وتفرس عنوان الكتاب وموضوعاته,  ّ
ومشاركات رجال العرص من الشعراء وغري الشعراء الذين أسهموا يف مواد 
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 »العام«ّوهذا الذي نشري إليه يتطلبه هذا الكتاب ; وهو ينفع القارئ .الكتاب
 . اًواملتابع املتخصص أيض

لقد اجتمعت يف هذه النرشة الثالثة أخطاء كثرية يف ضبط النص وقراءته قراءة 
صحيحة, ويف تعيني بحوره, ويف ضبط أوزانه, ويف رشح بعض مفرداته, إىل غري 

ّذلك مما بينته املالحظات   .عىل اختصارها ّالسابقةّ
 .ّال منهج معنيًانتقاء ب:  لبعض املفرداتاًعيل الكردي رشوح.ولقد وضع د

ًوكان ما تركه من املفردات التي تستحق الرشح أكثر بكثري مما وضع له رشح ّ ّأما . اّ
ّإيضاح املعاين التي حتتاج إىل إيضاح فلم يكن يف خطة عمل املحقق الفاضل ُ.  

ّلكتاب املحقق مرة بعد أخرى قضية تستحق املعاجلة يف بحث ّإن تكرار نرش ا ّ ّ
ّيدرس الظاهرة, ويفرس ويعلل ويوضح, ويرضب األ: ّموسع مثلة, ويصل إىل ّ

ّ; وهي قضية من قضايا حتقيق النصوص استفحلت, وتعددت اقرتاحات مناسبة ّ
 .ةّ يف صنعة حتقيق الرتاث العريب بني سلبية وإجيابياًجوانبها, وتركت آثار
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 املصادر واملراجع
  بريوت – دار العلم للماليني – خري الدين الزركيل –األعالم  )١
−هــ ١٤١٨ دار سعد الدين –عيل الكردي . ّ حققه وقدم له د–البديع يف فصل الربيع  )٢

 م١٩٩٧
اعتنــى بنـرشه وتــصحيحه عـن النــسخة الواحـدة املوجــودة : البـديع يف وصــف الربيـع )٣

ــة اإلســكوريال األســتاذ ه ــر بمكتب ــة اجلزائ ــدرس بجامع ــرييس امل ــري ب م ١٩٤٠ –ّن
 .  من مطبوعات معهد العلوم العليا املغربية – املطبعة االقتصادية بالرباط −هـ ١٣٥٩

عبـد اهللا عبـد الـرحيم . ّ حققه وكتب الدراسة وعلق عليـه د–البديع يف وصف الر بيع  )٤
  .  بال نارش– مطبعة املدين بالقاهرة –م ١٩٨٤هـ ١٤٠٧ ١ ط–عسيالن 

 )مصورة(م ١٨٨٤ جمريط – عناية كوديرا –بغية امللتمس للضبي  )٥
 دار –) وهـو يـؤرخ للعـرص األمـوي (  عرص سـيادة قرطبـة –تاريخ األدب األندليس  )٦

 ١٩٦١الثقافة بريوت
 )٤ج (– ١٩٧٤ – دار العلم للماليني بريوت –ّعمر فروخ . تاريخ األدب العريب د )٧
 دمشق – مؤسسة الرسالة – ٢ّمد رضوان الداية ط حم–تاريخ النقد األديب يف األندلس  )٨

 ١٩٧٦ بريوت−
ّالتقاليــد الــشامية يف الــديار األندلــسية  )٩  دمــشق – دار الفكــر –ّ حممــد رضــوان الدايــة –ّ

٢٠١٠  
 اجلزائـر – حتقيق ألفريد بل وابن أيب شـنب – ابن األبار –ّالتكملة لكتاب الصلة  )١٠

 م١٩١٩هـ ١٣٣٧ –
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 نـرش دار الثقافـة –ّقيق حممـد بـن تاويـت الطنجـي  حت– احلميدي –جذوة املقتبس  )١١
 . ١٩٥٢اإلسالمية القاهرة

 طبعـة مـصورة يف دار الكتـاب − حتقيق أمحد عبد املجيد الغزايل –ديوان أيب نواس  )١٢
  ال تاريخ– بريوت –العريب 

 دار – حتقيق الدكتور إحسان عبـاس –ّ ابن بسام –الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة  )١٣
  ١٩٧٩ – ١٣٩٨وت بري–الثقافة 

 مؤسـسة –إحسان عبـاس .  حتقيق د– احلمريي –الروض املعطار يف خرب األقطار  )١٤
 م١٩٨٠ القاهرة –نارص للثقافة 

 ٢٠١١ – دمشق – وزارة الثقافة –ّ حممد رضوان الداية –عباس بن فرناس  )١٥
 – حتقيق إبـراهيم اإلبيـاري ورفيقيـه – ابن دحية –املطرب من أشعار أهل املغرب  )١٦

 . ١٩٥٤ – القاهرة –عة األمريية املطب
 – القـاهرة –) أمحد فريد الرفـاعي( دار املأمون – ياقوت احلموي –معجم األدباء  )١٧

 م١٩٣٦هـ ١٣٥٥
 . ١٩٩٣ بريوت – دار صادر – ياقوت –معجم البلدان  )١٨
 . ١٩٥٦ – دار املعارف بالقاهرة – ابن سعيد –ُاملغرب يف حىل املغرب  )١٩

 


