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 البحث الموسوم نظرة في
 "سمات العطاء األدبي والفكري في القرن الثامن الهجري" ـب

 عبد الرازق حويزي

ُُ  اتلتتماُإ هلي ما ُيعدُّ تراثنا العربيُّ أحَد األ ِ  التي يزم ووضمُع ا يمي اتبتبمار  سس
  ناالتممرا   يُممُر أ ممداد   ايتممي  مم   َح حضممارت َنا يممي الَع ممر  الحممدي   ونحممن نِّمميصُد  ممر 
زعي ممم   وَرْ مممدح ألحممموال    السسياسسمممي   وات تع  ونمممبُم عِّمممابر     ابيممم   واتات مممادي   والع 

الُح يمي ِّمت ا األعموري و يعثصُل ب ارَة عا َوَ َل هليه السس   انطزقموا هلما   وبمه زُف ال  
وعمن ثم   ؛هليمه اتلتتماإ  ععا حدا بالعسستِّمراين هلما اإلنسساني    هبالء  َ ْرح  الحضارة  

 .ً ا يي العزو   التطبيقي   خ و وا ايعَته اإلنسساني أدرُُ 
العنايمم   ب مم ا هلمما اين  ممءتء العسستِّممر َق ر ممطح عممن وعممن  مم ق القيعمم   الُبيممرة  انطزمم

  والقيممما  ي عُتبمممات   العاعممم ايمممُ  يمممي ااتنممماء عخطوطاتمممه يممم  وتعثزمممْإ  ممم ق العنالتمممرا   
يممي انت ممال  العممن      وبزمما أثممر   انطزممَق البمماحثون العممر ُ بدراسسمم  وتحقيممق بعضمم ا

يممي رسسمم   عممن      يوضممب بعضمم   بحوثًمما العنايمم   بتحقيممق التممرا   العربممي  السسممديد  يممي 
: واتسسمتدتل  ت بزما سسمبيل  الح مر   عمن   بزما سسمبيل العثماللتحقيق العخطوطماإ  

رعضممان  ممالح الممدين العن ممد   والعحقممق  ببممد السسممال   ممارون   والممدُتور  العالعمم   
 .عن ِّواعخ العحققينر     وغيد التوا  بب

( 36) العنِّور يي العددبح  العا ورد يي اد تعخضإ السسطور التالي  بو 
والتُري يي القرن الثاعن  سسعاإ العطاء األدبي : عن   ق الع ز  تحإ بنوان
ييه بزا  ُر ُتابين عن تحقيقه  و عا  أتيال ي   ال  ري  لألسستا    الل نا ي 

العنِّور يي بيروإ با    ل نيد بن عحعود األِّعار وبدائب حدائق األنوار ُتا   
تا   4221    م(431)إ الُِّف والتنبيه بزا الو ف والتِّبيه لز تدي    ُو

ه يي تحقيقه األسستا      4222 العنِّور يي بريطانيا با    –  بن أحعدوليد وِّاُر
  بن ت ربته يي نا ي  اللل األسستا   واد اا - هغاليبزا عا ورد بزا  تح  
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الُتا  ونِّرق يي  واد أسسعدني الحظ بتحقيق   ا:  421ص لُتا  األول حقيق ات
خطوط  ععتعًدا نسسخ  ع بِّرين باعاً   بعد ععاناة اسستعرإ 4225بيروإ سسن  

لقد اسسَتَعر   : 14ص الُتا  الثاني ت ربته يي تحقيق واال بن   يريدة يي الدنيا 
ْقَدين  عن السسنيالععُل يي   ا الُتا   نحو   . ن ويي َيتراإ  ُعَتَقطصَع ب 

إ عن السسنين ويي يترا بقديناوله:    و  بِّرين باًعاوأود أن أاف بند اوله:  
بزا  أثر تحقيق العخطوط حول عا تسسري يي نتِ العرء خاطرة رب ه   عتقطع  
عن آثار ي  تحقيقعا نال   ين الُتابين عن أغالط عن خالل ُعني  عتقطع  يتراإ 
ُيب    .تتراإ  ق الزا التحقيق بتو

يق  العخطوط  بزا يتراإ  ه ن يالحديُ   نا سسين  ُّ بزا خطورة  تحق
ُعان عتبابدةعتقطع  سسيقت ر   و د ينِّغل يي ا العحقق بأبعال أخرىا    وأ

َض   بن بزا الحدي   نا  ُالق  العَتَعخص ر والع  ان   واحد  عن ال وان    اإ  العخاط 
ُالق ُثيرة  ه  ل  ا الت راخ    ا األعر   َ ا هلا أن ال  ي ع ُب يي أسساسس  عحقق تر  

بزا عا  و  ا أعر واردح  –ْنسَسا بن تحقيق  العخطوط   هلا أِّغال أخرى يَ  هن راي  با
عا ااَله وعا َيَعَزه يي بداي   الت حقيق    –عن النسسيان  بزإ بزيه الطبيع  اإلنسساني 

أن َااَله وعا َاي َدق    ق واحدةح  وأعا  ييثبُإ آراَء بعد  لك رب عا َتَتَعارُم عب عا سسبق
ُعُن يي َتَ ْبُ    العن   ال ي ات َبَعه يي بداي  الععل و  ُْ ع اياته له بعد َبْوَدت ه الثانيُ  يت

بن ا حيًنا عن الد ْ ر  عرة ثاني  يي تحقيق العخطوط   نتسس  ا بعد اتهليه    ن راف  
ُيب  ُئياإ   ر ف عل عحقق   ين الُتابين يت ي  ا التو ئ ي    عن   عب ُل ُ ُْ

ا العخطوطتين يي التح أن  ا ُتَعثصُل ن ًّ ه  قيق  ُو ت َبالاَ  ل ا بَباا ي   اائًعا برأسس 
ُئ َق   ل ا يي ُل عخطوط ي اإ  األخرى السس ابَق   بزي االُ     يالع   ُّ هااع ُ   والالح 

يًّا عا بن َطريق  ت اد  ات    هعا بن طريق  الن صص ُلغويًّا وَبُروض  اتسستناد  هلا    وا 
 .الع ادر  األخرى
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ي  العودة هليه عن ترك الععل ردًحا عن الد ر ث  العتعثل يي هن   ا التراخ 
َِّأن ه  أن ي عَل التحقيَق العزعي  غيَر عترابط  األْوَ ال   وعا  لك هت ألن  العحقَق ت 

ُ ُن عن السس يطرة  بزا عادة   ه  وبآخر ق   ق ق  ليْربطَ العحالُتا   َيَتَع   وت أوَلُه بأوسَسط 
هعاطُ   ُ  بزيهي ع  وعن ث  بدر   ُايي  العقد عاإ  بالنتائ   عن ربط ُ لك يتعُن 

 ُِ  .الزثا   بن أو ا  العءلف  ليقَف بزي ا القارئ والدار

واوع  أعاَعه يي تحقيق    ين  الُتابين  ييتَعث ُل يي عُر الوحيُد ال ي سسأاف أعا األ
رَ  ُْ اإللعاَح هلا يي التحقيق ُانْإ َتسْسَتأ ُل    ق الن وص وغير ا ار  الن وص َت

رار  ا َحت ا يُوَن  رار  القارُئ بزا َبيصَن   عن أعر ق  تَُ    وأبعادَ   َيَيَتَدب ُر السسصر  يي   ا التُ 
َ ا يت ه  عن َبَدع  بالطبب عن َبَدع ه   و   وعن ث  ُيْدر ُك َضعَف التأليف  يي الت نيف أ عص

رَ َتسَساَءلنا بن السسصرص يي غيا   ه ا ُْ العتعدصدة  اإلِّارة  هلا   ق الت  تحقيق يي اراإ  
ُيب  العحقق بعزه يي عا اإل ابَ  ُا ابين يسسن دالُتَ   ين  بزا يتراإ  عنً  يي تو

َعن ي    ُعتبابدة   ُُلص عقط   هَ رُّي  تَ   األعُر ال ي َأد ى هلا َُ  -ُعا ازإ  –ِّعري  ع   عب 
ه   يي ُلص ُتا   بزا أن َ ا نص   ه  ُعسستق ل  بنتسس  ُُزصي     دوَن ُعحاول   َرْبط  بالعاد ة  ال

َِ َثع َ  َبالا ح بينه لزُتا   َ ات ه   أن لي  .              بيَن َدي َتيه   وبيَن بااي الُتا   ال ي َضع ه ُو

رار  العقط عاإ  الِّعري    يي الُتابين  وُ بن  وليِ السسُوإ بن اإلي اح اوع  تَُ
ه    له ُان َتْحَإ هدراك  عن العحقق اهن ع   ه  لو التنبيه  بزيهأَ عصي   بعد    وبد  ااتَناب 

َرة ُان األعُر ُ لك لعا َُر  ُُلص ُتا   عن الُتابين    اءْإ بعم الن وص الُع يي 
العر ة  الثاني   بن ا يي العر ة  اأُلولا  وَلَعا  اءْإ ُعختزَتً  يي القراءة  والت حقيق  يي 

ُُلص ري اُإ بعم   ق الن وص َتخْ  رار  ا يي ا ُتا   عختزت ً  يي  ُْ لعر ة  الثاني   بنَد َت
َُِّف  بن   ق ا لتُراراإ يبدُأ يي الُتا   بين ه  بن  ُر  ا يي العرة األولا  ولز

 .ُات    ق السسطور  
 :على الوصف والتشبيه"ف والتنبيه الكش": بكتاب أولا 
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ت تحي له أثناَء    يقد واتإُ ِّائ ُ ح يي   ا الُتا  الن وص ُرار تاضيُ       
رار  ا  أو أخ   العحقق دون هِّارة  بدد عن العقطعاإ الِّعري  العُررة بزا  هلا تَُ

راَر ُان يتتقُر  ف هلا أخ  عوايي التحقيق عواف  حياَله  وت ريَ  أن   ا التُ 
َُ ت ا ه؛ ألنه ورد يي الُتا  ب ورة تسستربي اتنتباق راَر اُر اإلِّارة هلا   وت تُن لتُ 

  يتي   ق ال تح   ِّعرح َت   تُراُرق عرتين 19يي  اعش صيي عوضب  َواحد  
  بيد أنه ت تو د هِّاراإ وأِّير هلا   ا   961  ويي ص 464ص أخريين يي 

رار  الن و  هلا ُثير  عن د أنه  و ا   ا الُت ييص عواضب  تَُ   للو  عن العُء
ن وص  إح   ولو يُ عتقطع ُعني  تراإ يبزا ع   أو ل  يوُ  التحقيقيي  اخَ رَ تَ يُ 

اإلي اح  بنه عن ث    و   ا التُرار   اُتِّاف عن تحقيقه ألعُن بعد اتنت اءالُتا  
َر تُرااد ت اُو األعُر   و أو يي  واعِّهوبن  تحات ه  يي عقدع   التحقيق  

اتختالف يي ُو ا   يي ا راءة  بعض  ا بند تُرار ا هلا اتختالف  الن وص 
  لص َعوضب  بنه يي العوضب  اآلخرالعوضعين ب ورة  تختزُف يي ُُ  تخري  ا يي 

لقاضي القضاة  عنسسوب    عن ا ُنتت ح ِّعري ح ت أطيل أثبُإ  نا بعم  األعثز   وحتا 
ُي   ث  14 م    ُر ا  ال تدي  يي ص 316إ  َن   الدين ببد الرحي  بن البار

َر ا يي َُر   14يي العر ة األولا ص ق النُّتت  عحقق    وردْإ   632 ص باد َو
 : ُ ا

ممممممممُين  بطيخممممممممً  ُضممممممممحاً   ُيَقطصممممممممُب بالسس 
  ً مز  مَأ    ِّعسًسارق  َاد  مبب م  ُِّعسس

ُبهْ  (    ) بزممممما طبمممممق  يمممممي َعْ ز مممممِ    ممممماح 
 هْ مَواُبُ م( َُ ____َلَدي َ ال   يي األيق ) 

يي  اعش التحقيق   وُبزصق النتت  يي   ا العوضب دون تخري  ُ ا وردإ   ق 
ِ  بأن ا ُزعاإح غيُر َعقُروءة   ث  باد  ال تديُّ بزا عا بين األاو  َر النتا ت    وَُر 

 :  ووردإ يي التحقيق  ُ ا632بين ا بالنسسب   ات ا يي ص 
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 ُيَقطصممُب بالسسصممُين  بطيخممً  ُضممحاً 
ز   َبدًراِ  بَبرق  َاد  ُِّع        ً ممَأ  

   ِ  َ ممماحُبهْ  تنَ بزممما طبمممق يمممي َعْ زممم
 هْ ممَُواُبُ  َِّت الدى َ ال   يي األْيق  

بزي ا ! وُبز َق دون و ود  ُزعاإ  غير  عقروءة   ُ ا وردإ  النتتُ   نا تاع ً  وواضح ً 
 44/65األر  ن اي   له يي  :ن اي   األَر   بالتخري  التالي باتسستناد  هلا ُتا 

  .يي األ ل بين ُواُبه. والت وي  بن ن اي  األر 
ُُلص َعر ة   و و واضحح ُ لك  ِّك   ت يي أن اتختالف واضح يي الق راءة  يي 

يي التعزيق  والتخري   يي العوضعين  عب أن العادَة العزعيَ  واحدةح  وواردة يي 
وضوح النص بد  اإليادة عن أن ترك  ُ لك ُتا  واحد لعءلف واحد  وت ِّك

 .واضحالعُرر يي ه الح غعوضه بند تُرارق أعر 
  أو وضوُح يي التخري  د العب ول   العن سستتادُة اتان عن الععُن  لقد ُ

العر ة  األولا ل سَسدص الن صص يي العخطوط   نتسس  ا يي العر ة  الثاني   بند هثبات ه  يي 
ل الت حقيقلو  ُ  ُن   لك  ُان عن الععه  ثْزعات   اًل  وليِ ب ع  عن ي    ُعت    زا َيتراإ  َُ
 بعد تحقيق ه وابل نِّر ق َب الُتا ُ خضلو أُ  –بزا األال–َع    أو َحت ا ُعَتَقط  

 .الِّاعز  لُل ن و هالعتتابع  راءة  الَتاح    والقالدايق  لزعرا ع   
ب  دوَن أيًضا  وعن أعثز   واوع  الت ُرار  عب اتختالف  يي الق راءة   ُُلص َعوض  يي 

يي ثالث    ُعقط َعً  ِّعري ً    حي  أْوَرَد  ال تدي941عا َوَرَد يي ص هلا  هِّارة  
ه  عن ا األبياُإ التالي ُ أبياإ  ًبا هي اَ ا لنتسس   : ناسس 

  ِ  ولمممر   روم  ُبمممرُدُق عمممن سسمممند
ُُعيمممَإ بزممما         ُيسسمممقا النمممديُ  بمممه ال

ه والن بُإ يراص يي ُع َ   يانْ ب غ 

 بطمممممممممممممممراُ عممممممممممممممماء  غمممممممممممممممديرق  عتمممممممممممممممروُ   
ُ ر عثممممممل  بسسمممممماط  الزممممممُوأخضممممممر بممممممال
 ُومبنقش التُّ  تلمتح  مرق لمتنظ

رر  ال تدي   146عن عقطعم  يمي خعسسم  أبيماإ يمي ص     ق األبياإ ضمُو
ُد بزا  لك أن ا وردإ  ُ ايِّر يي التحقيق هلا   ا التُرار ول    : 
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ِ  ولَممممممُر   روم  ُبمممممممردُ   ق عمممممممن سسمممممممند
        بسسمماالن ممديُ  بممه الُعيممَإ بزمما ُيسسممقا 

ه    إنميوالنبُإ يراُص يي ُعَ ب غ 

 بطممممممممممممراُ عمممممممممممماء غممممممممممممديرق عتممممممممممممروُ   
 البممممممممُوأخضممممممممر بممممممممالُ  ر عثممممممممل  ط

 ُومقش التُّ مبن فمتحتنظرق ل  

 .ءة  والرسس   يي العوضعين  واضحح ت ِّك  أن اتختالَف يي القرا
ممممرار  يممممي عمممماد ة   الُتمممما  وبممممد   اإلِّممممارة  هليممممه عممممب  وعممممن األعثزمممم   بزمممما ُوامممموع  التُ 

يمب الت نصيسسميص  636ا َوَرَد يي ص اتختالف  يي الت عزيق  ع إ     عنسسوًبا هلا  ابن ُو
 : م   و و626

زممممإْ أعمممما تممممرى الن ْخممممَل   َبَزًحمممما       ُحعص
ُنح  َبْرَ د  ُخرطإْ  عخا  عن َُ

  ممممممممممممممماَء بِّممممممممممممممميًرا بدولممممممممممممممم   الرُّطممممممممممممممم    
ِ  بماإ  المُعَقع عَ      م َ    مالمرءو

ْتَح   ب  ق الرواي ُ ا َورَد البيتان   عزيُق بزي عا يي ال ماعش    وت   الت  يي   ق ال  
يممب  : . روايمم   ممدر األول: أطزعممإ بزًحمما. روايمم  الثمماني13بعمما يزممي:  ديمموان ابممن ُو

ُبر د .   عُاحل عن 

َرين  بمممال نسسمممب   يمممي ص  مممر  َُ ال مممتح  - 639بزممما حمممين ي مممُد القمممارُئ البيتمممين  ُع
َواي   التالي  -السسابق  بزا   ق ال تح     :بالرص

 َبَزًحمممما        نث ممممَرإْ ى الن ْخممممَل أعمممما تَممممرَ 
َبْرَ د  خُ  عُاحلح   رطْإ    معن َُ

  ممممممممممممممماَء بِّممممممممممممممميًرا بدولممممممممممممممم   الرُّطممممممممممممممم    
ِ  بماإ  المُعَقع ع     ممال   َ مرءو

يب هِّارة  أو ولدوَن تثبيإ لرواي  البيإ األ  َوَت   تخريُ  عا بزا ديوان  ابن ُو
 تُرار النتت .هلا 

َرْإ يي والنتف لعقط عاإ  بعم او  ا ر دح ل ُُرص َُِّف  ُتا    الِّصْعري    التي  ال
يي  واعش ولو باإلِّارة    دوَن و ود  َعْواف  الت نبيه  بزا الَو ف  والتِّبيهو 

 :التحقيق
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 عالحظاإ الِّابر  تحاإ التُرار القايي   
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 تثبيإ الرواي عب اختالف 
 التخري عب اختالف 

 عب اتختالف يي تثبيإ الرواي 
 

 التعزيقيي القراءة و عب اختالف 
 عب اتختالف يي القراءة والتعزيق

 التخري باختالف عراإ  6ُررإ
 
 
 
 

 عب اختالف التخري 
 عب اتختالف يي تثبيإ الرواي 

 
 

 عب اتختالف يي التخري 
 

 عضا الحدي  بن ا
  التحقيقعب اختالف 

 عضا الحدي  بن ا
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عُررًة أيًضا دوَن هِّارة  هلا ُم األبياإ  يقف القارُئ بزا ُ دور  ا و ناك بع
وص     443دُر بيإ  َت   تُراُرق يي ص   يتي ا  َ 432ُرار  ا  ُعا ورد يي ص تَ 

441. 

بَ َدد  اإلِّارة  هلا الت ُرار  الَحاد   يي   ا الُتا  وعا دا  ُات    ق السسطور     
َح بن تَ  ص  َرتا يي ُُرص  692  414 عا   ُرار   تحتين  ُدوَن داع  يي ُدُر به أن ُيت  

411  662. 

ُيَب تحقيق  العخطوط ُعني   عتقطع هن تو  الل  ُعا يعل األسستا   -    بزا َيَتَراإ  
راُرق يي ا عن  –يقط  –ت ُيءدصي  -  نا ي ُعا  – ن وصهلا َبد   اُتِّاف  عا َت   تَُ
ن عا يءدي هلا ِّيء   -رأينا    وواوُع ُ  َعن    التحقيق    أت و و ت ب أخطر عن   اوا 
ه الع   بَق أن َ ُرق يي  در  تحقيق ه  يي تُرار  عا سسَ  -وليِ العءلف  –َحقصق  نتسس 
  يعندعا  ف  والتِّبيه  خيُر عثال  بزا   االُِّف والتنبيه بزا الو تحقيق ُتا   و 

ه نظرًة بابرًة يقُف  يبيي ا ينظُر القارُئ يي  واعِّ  د  عن الت را    لبعم  زا الَعد 
ه  ل  ا الُتا   هلا ن ايت ه  حتا ي ادَيهاألبال  ُل يي َتَ تُّح  يي هُعال    وعا هن َي  
  وبندعا يبادُر الع ُورة يي العخطوط  األبال  لترا    ععظ     يلح عسستق ل   التحقيق

زا عا ورَد يي   ا بُتا  التحقيق  الترا    الواردة  يي  واعش   القارُئ هلا عَطابق   
  ولُن بِّيء  عن ال  يل  عر ًة ثاني ً َتُراُر ا يي َت   را َ  ي ُد ُثيًرا عن الترا    عن تال يل 

بزيه األعر يي عن    بعا اسستقر  اإلطنا   والحِّو  ع ع ا  عَل   ق الترا َ  خار ً  
َضُرورة اإلي اُ  يي ُه بتعسس    يي ل نا ي الاألسستا     وبعا ي    هليه تحقيق الترا 

يقد َوردْإ يي ُتا   الُِّف والتنبيه بزا   لألبال   يي التحقيق العزعي ع التر 
و و عن ِّعراء الع ر    م 912بن ال    إبزي   التِّبيه  تر ع ح لمالو ف و 

  ُو لك 139 -134 تحتين ص احتزإ عا يقر  عن   العباسسي العِّ ورين
و أِّ ر   و  م  615ز اح  بن بباد إ ل  ع ح عوسسع ح تر  162يي ص وردإ 

العوسُسوبيص  زعال     لنا ياألسستا    الل   أعا تر عُ  عن أن ُيسستطرَد يي تر عته
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قرُ  يقد اسستغراْإ عا يَ  -و و أِّ ر عن نار  بزا بز   -بثعان ال احظ   أبي 
:  اءْإ بزا   ا الن  و   146 – 144عن  تحتين أيًضا ص حو عن اإلسس ا  

  بن بحر الِّ ير بالَ احظ( أبو بثعان بعرو  م955 – 436) : ال احظ
ُلي ِّي ُعن ه   ُول َد يي الب رة  وعاَإ يي اُععت    اتزْتهُخ األدباء والع نتيَن يي 

  أسستارح  خع ح )ُ ا وال وا  ضخع ( تسسااطْإ بزيه  ضاَع الُثيُر عن آثار ق  
هلا  -رحعه الزه-د  ارون عمبد السسال  عحمَنَ َد ب   وادُر ازيل  وو زنا عن ا غي
: ( عن بين اقه )ُ ا ولعل ال وا  عحقق  عداق   حققه عدانِّر  َبدد  عن ا

ُاء  والبيان والتبيينالحيوان ر ان والعر ان   والب  ورسسائل ال احظ يي أربع   أ 
 .والععيان والحوتن

  وع عوبمً  المبخالء ُتابمه   –رحعه الزه  – . طه الحا ري ونِّر  ديقنا د
رحعمممه  –     ا العالعممم  حسسمممن حسسمممني ببمممد الو ممما   مممديُقنرسسمممائزه  ونِّمممَر  عمممن
: يمي المر دص يوِّب ينُل ثالثًا عن رسسمائز ه  مي   ونِّرَ ُتاَبه  التب رة بالت ارة  –الزه

ُُت مما   بزمما الن  مم   ونِّممر يممانويممي الق   -ُتمما  الممدواوين –ارى ويممي   ص أخممالق ال
ممندوبي بممدًدا عممن رسسممائ ز هح اممد اسسممتطاَع  زيممل هبممرا ي  يممي عقدعمم  نِّممرت ه  . و سسممن السس 

  وأن يل  الَقمماطب  نسسممبَته هلمما ال مماحظ  لُتمما   الحنممين هلمما األوطممان  أن ينتممي بالممد ل
ُبممان الُرخممي البغممداديَيممُرد ُق هلمما عءلصتممه الحقيقمميص عحعممد بممن  ممان سسمم ل بممن العر   ُو

ثعانيمم   لعُ   ُعمما نِّممر رسسممال  ائل ال مماحظببممد السسممال   ممارون اممد نِّممرق ضممعن رسسمما
ي َنِّمر  بعمم  رسسمائز ه  يم –رحعمه الزمه–ُو لك ُتابمه )الت مال(  وأسسم   داود ال زبمي 

ا اليمو  نِّمرًة   وعن الُتم  التمي نسسمبْإ هليمه ولم  ينِّمْر حتميي ع ز  )لغ  العر (
بمممب طبعممماإ ت اريممم . و ُمممر خيمممر المممدين    طُ لعحاسسمممن واألضمممدادابزعي مممً  ُتممماُ   

زي ُُر   عخطوطم  لز ماحظ  بنوان ما  تنبيمه 5/962بمال  يي األ –رحعه الزه – ال
. ونِّممر  مممديقنا وراممم   ولمم  يممم ُر عظنمم  و ود ممما 112العزمموك   اممال: هن ممما يممي 

هبرا ي  السساعرائي رسسال  ال ماحظ يمي عمدح الُتم  والحم  بزما  عع ما يمي ع زم  
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ممممان أبمممموي العراامممميالع عممممب العزعمممم )تقممممريظ  :حيممممان اممممد  ممممن َف ُتاًبمممما ُبنواُنممممه   ُو
ُبير عن ععا رينا ُت ح بن ال ماحظ   ُمر بعضم   ول َعَدد    و و عتقودال احظ(  

زممي  وأضمميف الُتمم  التاليمم : ُتمما  لطممه الحمما ري  وآخممر لعحعممد ببممد العممنع   ُُر ال
. عحعممممد  بممممار    ونِّممممرق دختا مممم   والثالمممم  لنمممموري  عتممممر. و عممممب ِّممممعر ال مممماحظ

 الععيبد.
  وأعراء 49/949  وتاريخ بغداد 12 – 3/53تر عته يي: هرِّاد األري  

 .  أ .  م912 – 5/962  واألبال  114 -644البيان 
ل أ مممدااء العحقمممق يمممي  ممم ق   وأبعممماو ُممم ا ضمممعإ التر عممم  عءلتممماإ ال ممماحظ

  ن عممن عءلتمماإ حممول ال مماحظ وأدبممهبعممم القممدعاء والععا ممري  وعمما ُتبممه العءلتمماإ
ا  نممواسسممتدراك العحقممق بزمما ح ممر بعممم الععا ممرين لعءلتاتممه ععمما أدى هلمما اإلط

زعِو أيًضا يي عا خ  ه األسستا    و  ا األعر عاوابد تحقيق الترا يي ا عخالًتا 
ا  حممممدائق األنمممموار وبممممدائب   لتممممرا   األبممممال  يممممي ن ايمممم  تحقيقممممه لُتمممم  ممممالل نمممما ي

مممد   ألن العديمممد عمممن ترا عمممه األِّمممعار  يتمممي ترا عمممه هطنممما  ظممما ر  و ممم ا أعمممر عُء
و م ا   ائق األنموار وبمدائب األِّمعارحمد الُِّف والتنبيمه عُمررة يميُتا  لألبال  يي 

الع عب بزي ما عمن الترا  تحقيق يي   ق الترا   ع انًتا لقوابد اإلطنا   عل بعزه 
ألنموار حمدائق احقيقمه لُتما  ت    ا يضاًل بن تر عته لزعِّا ير يي (4)ِّيوخ العحققين

ُي ص  ُعخِّمممممممري ص126وبمممممممدائب األِّمممممممعار  عثمممممممل: ابمممممممن ال مممممممو   193 -195  وال
   وامد تناولمإُ يتتقمرون لتمرا   عِّ ورون ت  و ءتء أبال  145التنوخي ص والقاضي 

 .التت يلعوضب آخر بِّيء عن يي  تحقيقه ل  ا الُتا  ييترا   العحقق لألبال  

                                                           

  لز مممادق ببمممد المممرحعن الغريممماني 424 ( ينظمممر تحقيمممق ن ممموص التمممرا  يمممي القمممدي  والحمممدي 4)
 . 4212تح  عنِّوراإ  اعع  التا
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 بعَم عا واتُإ بزيه عن الترا   ر دَ أل وأبوُد هلا عا ُنإ ب دد الحدي  بنه      
رة يي تح دون –تت ح و ي   لو ف والتِّبيه بزا ا الُِّف والتنبيهقيق  ُتا   العُر 

 :  عن   ق الترا  بن تَ بُ    عن   التحقيق   -ِّك  
 تُراُر الت ر ع   يي الَعَز  العَترَ   له  

  يل الُتا   اعش ال تح 
4 
9 
6 
1 
5 
3 
4 
1 
2 

42 
44 
49 
46 
41 
45 

 ابن أبي بون
 الحاتعي
 الثعالبي

 الوطواط الُتبي
 ابن نتا ة

 ابن البوا 
 العتبي

 ابن سسعيد العغربي
 العطوبي

 ابن ااضي عيز  
 القاضي بزي ال ر اني

 بن النحوي بدر الدين 
ُي  العنا

 الِّ ا  عحعود
 ابن الطراوة

59 
59 
59 
56 
34 
34 
31 
32 
14 
11 
15 

444 
492 
442 
624 

161 
144 
152 
145 
165 
142 
112 
132 
144 
154 
135 
113 
164 
114 
112 

َِ عن َبَعل  العءلف  بل  و عن  ترا      ق األبال لحا ُل يي ي  ا التُراُر ا لي
ُيب  تحقيق  َ عي   الت حقيق     وت أَرى سَسبًبا يي ُواوع  َتُرار    ق الترا    سسوى تو

ُعني  عتقطع الع َي العرء   و و أعرح خطوط   بزا يتراإ   عا ن م ُتيلح بأن ُينسس 
ق يي يي هيَضاء    ا األعر  هلا ت ب     تعثلَ   أضف هلا  لك عا بداي  بعز ه   بتنتي  
رار    ق الترا    ال ي اتضح تحقيق  يي بعل  العحقق  عن    ال   .  عن خالل تَُ

 ":حدائق األنوار وبدائع األشعار"كتاب : ثانياا
يي حدائق األنوار  أعا بالنسسب  إل عال اإلِّارة هلا تُرار الن وص يي ُتا  

  942  12عا يي ص ُتِّف العحقق بعضه ُااد و   ي و أعر ظا ر  بدائب األِّعار
  :عاإ والنتف  واإ األراا  التالي العقطيععا ياته   أُثرقوياته 
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 را  تُرار ا را  العقطع 
42 
93 

434 
696 
164 
543 

994 
444 
 عن ا ِّطر عُرر422
544 
424 

 عن ا ِّطر عُرر 542 
ُو وال عب اتختالف يي القراءة والتخري  عا  و عُررالعقطعاإ وعن   ق  ع

تعا  غ  عن واوع التُرار يي ُتا  واحدبزا الر وتثبيإ الرواياإ  بزا التحقيق   وا 
ُيب عحقق واحديد  ُعني  بزا عدار بِّرين العحقق بعزه   غير أن تو بزا يتراإ 

ن ُان ت! ُأن ا عحقق  بزا يد أُثر عن عحققأظ ر ا و باًعا  بد عن دليل بزا  وا 
ُو  يي التخري   اإ اتختالف ري  تُرار بعم العقطعاإ والنتف الِّع   والقراءة والع

ة يي ص دالوار ( 164تحقيق النتت  را  )يأحيل القارئ الُري  بزا  الرواياإ وتثبيإ
آخر  يي بح    واد تناولإُ 611يي ص  (424دون هِّارة برا  )   والعُررة961

حإ  ناك   وأوضبزعي ه عن أغالط ا عا اِّتعزإ بزي  ق النتت  عن أو ه بدة عبينً 
العادة عن ربط نه يبد  تعُيي أيًضا أثر ُسسر العحقق بعزه بزا يتراإ عتقطع  

العقطعاإ والنتف الواردة يي الُتا  أعثز  ب   وضربإُ العزعي  يي الُتا  ببعض ا
رغب  يي هبادة عا ازته دي لأ د   وعن ث  ل  (962(  )421(  )449: )تحإ األراا 

 . ا نعُتتًيا باإلِّارة هليه  ك نا
ممه لامموع التُممرار يممي  مم ين الُتممابين  وبممد  هدراك العحقممق لممههن و  إليممادة عممن   وتُر
 .(4)ا  ريًحا بزا اوابد تحقيق الترا يعد خرو ً ُل ُتا   تُرارق يي

                                                           

 مممم  4191  دعِّمممق  ُمممردار الت  هيممماد خالمممد الطبممماع 53اإ ينظمممر عمممن   تحقيمممق العخطوطممم (4)
9226 . 
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ُوَ  واضًحا األعر باإ وعن  نا  ُ   التحقيق  العزعيص لزعخطوطاإ  ل أن عن لوا
ُعني  تحقيق  العخطوط   دوَن َتَراخ   زَ  يي يترة  بزا ت      ا يرة ُانإ أو طويز عت   

ُعني     عسستوبًبا يُوَن العحقق ُعسسيطًرا بزا عادة  العخطوط    قطع  حتاعتيتراإ 
ليِّيَر هلا  يي بدايت ا عن ن وصلعحتوا ا  وبزا هدراك  تا  بعا سَسبَق أن حققه 

يتنااُم يي   ا التُرار  عا   ه  ربعا يُوُن يي تحقيقه للكالتُرار  الوارد  بعد  
وا  ا تع  َر أعُر تحقيق  العخطوط     عب عا سسبق أن     هليه عن ابل عضعون ه  

يينبغي اراءُت ا وعرا عُت ا  عزً  واحدًة بعد   ألعر أو آلخر عزً  واحدًة ودون تراخ  
ا ينبغي بدُ  يوات ه بزا اتنت اء  عن التحقيق  تُتِّاف    ا األعر  أو غيرق عع  

 .العحقق  
ن وص يي الحا ل  –ُعا  ُرإ آنًتا –يسسإ هِّارُة العحقق  هلا التُرار ول

اَر ل ودة  أن  عءلصَت ا ا د   ا التُر  العخطوط  عن با   التضول   ه  ُيحتعل
ر  أ بزا أُثر عن ععنا   أو تِّت َعاله لرَداءت ه  أو لعْغَُى نقدي   واألنعو ل العُر 

ُر  ه   أو لحب  عزعي   لديه  يي  ان  عن ال وان   ال   أو لقز    العادة  يخدُ  التأليفَ  ل  
ر  أو لسَس و  يي التأليف  . َ اح   األنعو ل العُر 

ئ التُرار  الوااب  عن العءلف  أعرح يخُدُ  الن ص  والقار  العحقق بنهن َُِّف 
 ة ال ير ق نتسَسه أوًت يي اراءة  العادة  العزعي   الواحد  يوالباحَ  والعحقَق نتسَسه

يي  نيب  ُعا عر  بنا -عرتين  واد يقرء ا يي عرة اراءًة عختزت  بن العرة األخرى 
ًُوا عختزتينوحتا ت يثبإ ل ا تخريً ا  -األسستا   الل نا ي يي ُلص عرة  بن  وب

أن  ا عحقق ح بزا َيدص ِّخ يالعرة  األخرى ن  عختزتين   واد عضإ أعثز    يتبُدو ُو
 .بزا   ا

تعثمُل يمي   والم ي يهلما الحم  بزيمه  م ق السسمطور تضمح عما سسمعإامد اأظن أنه 
ُيب  الععل  يي تحقيق   العخطوط   بزا سسنواإ  ُعتبابدة   ويتراإ   ضرورة  الُبعد  بن تو

   ولُمن مان اُ  عءلتماإ  ب موار  تحقيق  واتن راف بن تحقيق العخطوط  إل  عتقطع   
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ُيممب تحق إ   ممدق و  نممه يالعحقممق هت تِّممت ن أبمماه يممق العخطوطمم  بزمما يتممراإ وتو
ُُعهُعني  عتقطع   الن ظر  العر ة ت زو الَعمر ة يمي تحقيقمه لزعخطوطم    ععاودة يأظن أنه يز

  واإلِّممارة  عممارُم بعُضمم ا بعًضمماأاوال ممه  التممي ي  و تُراراتممه مما لحمم ف  بعممد هن مماُ  تحقيق  
مممه  يمممي الممما التُمممرار  الحا مممل  يمممي العخطوطممم   وتوحيمممد  ع مممادر ق  ه لتحقيمممق    وعن   

ه   –ُ لك –وتوحيد   مر   يميونسسمب  الن موص هلما أ محاب ا تخري ات ه  و واعِّ  َر عما تَُ
  هنمه لزعخطوط   بعا يت سسُق وعحتوا ا   وربط  النتائ   يي عقدعت ه  الُتا   عن ن وص 

ُوائممد   لممك لَظ ممَر تحقيقُممه ُعَنق ًحمما لممو يعمملَ  التممي ت طائ ممَل والعتنااضمماإ   خالًيمما عممن ال
ي ثعاَرق حَت ات  . يان ع ً  -بعد  لك –  وسسُيعط 

يوا  ا ُانْإ السسطور السسابق   يي    وضرورة  الت ترُّغ  لزععل  َتح ُّ بزا ترك  التراخ 
يي التحقيق عِّاريُب  يي واإ  ُعت  ل  دون أن تتخز َل الععلَ تحقيق  العخطوط   

 زَ  يي هن اُ سسرَع والعُتحبصُ  عن  ان   آخر الت أن  ا   يزيِ ععنا  لكبزعي ح أخرى
 .وفح أن الع زَ  أ ُّ الن داع  .   ا وبالزه  التوييقُ   يععر التحقيق  

 


