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ملخص
 وذلك ابلرجوع إىل املؤلفاا املتبق ة.يهدف البحث إىل تسل ط الضوء على ابن ظفر الصقلي الراوية والناقد
 وعن توافر، وقد أتفر البحث عن التوصل إىل ببض املظاهر النظرية والبمل ة يف مروايا ابن ظفر ويف نقده للشبر،له
- القاتم املشرتك بني الراوية والناقد الذي يتمثل يف حضور مساحة من الوعي املوضوعي يف نطاق التبامل مع النص
. الذي أتهم يف أتطري اجلهد الروائي والنقدي لدى ابن ظفر- والت ما من الوجهة الل وية
. النقد، الراوية، الشبر، ابن ظفر:الكلماا املفتاح ة

Ibn Zafar al-Skalli (497_565H) narrator and critic
Dr. Nizar Shakur Shaker-Sulaimaniyah University - College of Basic Education

Abstract
The research aims to shade light on ibn al Zafar Sicilian novelist and critic
by referring to the remaining works of his, and the research resulted in the
availability of some theoretical and scientific manifestations in the novels of Ibn
Zafar and his criticism of poetry, and the availability of the common denominator
between the narrator and the critic, which is the presence of a space of objective
awareness in the scope of dealing with the text _especially from a linguistic point
of view ,which contributed to the volatility of the narrative and critical effort of Ibn
Zafar.
Keywords: Ibn Zafar, Poetry, Narrator, Criticism.
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املقدمة
تشكل مؤلفاا ابن ظفر ابقة مبرف ة يف املكتبة البرب ة – الصقل ة يف القرن السادس اهلجري ويف ضوء
اتما(*) جيد الباحث ببد عمل ة االتتقراء
املتوافر منها (عدا كتابه يف التفسري :ينبوع احل اة) الذي تبذر احلصول عل ه ً

مظاهر عناية املؤلف برواية الشبر ونقده ،وأتيت أمه ة البحث احلايل من أنه يسهم ضمن خطواا حبث ة يف ب ان
املظاهر اليت عملت على حتديد مبامل شخص ة ابن ظفر الراوية والناقدة ،فضالً عن حماولة البحث عن القاتم املشرتك
بني شخص ة ابن ظفر الراوية والناقدة عن طريق مبحثني :األول :رواية الشبر ،والثاين :نقد الشبر على وفق املنهاج
الوصفي التحل لي .وقد أتفر البحث عن عدد من النتائج دونت أبرزها يف اخلامتة.

املبحث األول :رواية الشعر
عمد ابن ظفر إىل رواية الشبر ،ولبل ابإلمكان حصر أبرز املظاهر اليت وردا ف ها الرواية لديه يف نطاق
مؤلفاته والت ما ببد أن جاءا يف ضوء النقطتني اللتني جند هلما صدى يف أصول رواية الشبر:
-1توظيف أسلوب الذاتية واملعاصرة.
 -2توافر املالحظات العملية.
 .1توظيف أسلوب الذاتية واملعاصرة :مع توافر اجلانب اإلخباري املنقول والت ما املصاحب لتأشري القصد
من عمل ة الرواية الشبرية يف اخلرب املنقول ضمن إحدى مؤلفاا ابن ظفر( )1جند حضور الرواية الذات ة ملؤلف الكتاب
بوصفها عنصرا مرادفا للمبىن الدال يف اببه من التأل ف ،وضمن أكثر من نص يف جمال ال رض الواحد الذي يكشف
عنه املؤلف يف ت اق التأل ف (البنصر احلاضر) من حنو ما نقرأ البن ظفر(( :ق ل :كان احلجاج بن يوتف إذا
تبارضت آراؤه يف خطب من اخلطوب أنشد:
د ْعها َساوية َْترى عـ ـ ـ ــلى قدر ال تـُ ْفس ْدها برأي مْنك مْنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُكوس
اجمللة الدول ة لدراتاا الل ة البرب ة وآداهبا
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ويف ذلك قلت ... :وقلت يف ذلك أيضاً)2( .))... :
وعل ه نلحظ بوضوح توظ ف ابن ظفر ببض أشباره ببد الوقوف على أغراضها يف ببض مؤلفاته جرًاي على

ببض األصول الواردة يف الرواية الشبرية ،فمن األمور املتبلقة هبذا املظهر املألوف لدى املصنفني املوافق لطب بة أتل ف
الكتاب على حنو كبري جند لدى ابن ظفر الرواية الذات ة يف ال رض الواحد من حنو غرض التأتي والرضا والزهد على
وفق مقتض اا التأل ف ودواع ه ،فضالً عن تنبهه إىل عرض األب اا الذات ة املماثلة يف ال رض القائم احلاضرة أيضا يف
هذا األفق)3( .
وحول الشق الثاين من هذه النقطة يف إطار الرواية ببد عمل ة اإلنشاد جاءا عمل ة رواية الشبر يف إطار
املباصرة بني ابن ظفر واملروي له بب ان النصوص الشبرية البديدة للمروي له يف ت اق رواية اخلرب من لدن املؤلف يف
ال رض الواحد (غرض الفخر) الذي أفاد فضالً عن ذلك اإلحاطة مبباصره أيب عبد هللا حممد بن أيب القاتم املنشد
ُ
ف ببض مؤلفاا ابن ظفر عن تنبه املؤلف إىل
والشاعر والناقد  ،ومبا يفسح اجملال لرواية شبر املؤلف ذاته مببىن ك ْش ُ

اإلفادة من عنصر املباصرة (احلاضر) أيضا لرواية شبره الذايت فضالً عن إنشاد شبر غريه (اخلنساء)  ،إذ (( أنشد يف
ببض امللوك لنفسه يف حال شديدة نزلت به :
ْحن ُن م ْن ق ْد علمت بط ـ ـ ـشا وع ْلما ولنا امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحتد األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر األعـ ـ ـز
ارف ابلده ـر أتْت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى حني األت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى يُ ْستـ ـ ـ ـ ـبز
ولنا أنْـ ُفس ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ُ
وحضرا عنده يف يوم من أايم شدته ،فأنشدين لنفسه:
قـربين د ْهري فـل ـ ـ ـم يـ ْلقين أطْم ُع يف أتْي د تـ ْق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريبه
صـ ـ ـ ــناا تبذيــبه
ُث نـبـ ـ ـ ـا ع ـــ ـ ـين فـل ـ ـ ـ ْـم يـ ْلقين أ ْجزعُ م ْن إ ْ
واحلمد هلل على حكمه
ث قال يل :أجز :فقلت :فقويت منه وحويل به.
وقال يل يوماً وقد حادثته مبا يببثه على التأتي :أنشدين يف ذلك شبراً ،فأنشدته للخنساء:
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أال ايص ْخ ُر ال أنساك حت أُفارق ع شيت وأزور رْمس ـ ـ ـي
ـت نـ ْفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
اهنم لقتـ ْل ـ ُ
ول ْوال كثرةُ الب ـ ـاكني ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْويل على إخو ْ
وما يـْب ُكون مثْل أخ ـي ولك ْن أُع ـ ـ ـ ـ ـ ـزي النـ ْفس عـ ـ ـ ـ ـ ـْنهُ ابلتأتي
فقال يل :هذا أخلق من ط لسان بن حرب ،اَسع ،وأنشدين لنفسه:
ض الن ل ُجوداً ونـُ ْقد ُم م ـ ـثْل إقْ ـ ـ ـ ـدام احلُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
ض كما يف ُ
نف ُ
أبم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالك كرام)) )4(.
وإ ْن نـزل ْ
ت بنا ك ـ ـُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْربُ الرزااي أتت نا ْ
.2املالحظات العملية :نلمس على هذا املستوى ببض املالحظاا البمل ة املألوفة يف ابهبا منها ما ورد من
أثر التنب ه على ببض األلفاظ الواردة يف ببض األب اا املروية يف ضوء االطالع ،وما صاحب ذلك من ب ان مبان ها
على حنو موجز -على الرغم من توافر رواايا أخرى مل يتم اإلشارة إل ها -كما ورد يف قول الشاعر:
((وش دا من ذ ْكري وما كان خامالً

ولكن بـ ْبـض الذكر أنْـبهُ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنْ بـ ْبض

 ...وقوله :وش دا أي رفبت ،ويروى :ونوهت)))5( .
ويف الوقت الذي نرى ف ه توافر عنصر االخت ار الصائب يف تثب ت لفظ الرواية للرجز يف املؤلف إذ أفادا
ببض النصوص يف ب ان وقوف ابن ظفر الراوية على األفضل واألمت والت ما يف رواية ألفاظ الرجز املروى أبلفاظ
الرجز املروي عن الكاهن أبلفاظ مت ايرة ،وما ذكرانه أفضل ما
مت ايرة ((قال حممد – عفا هللا عنه :-قد جاء هذا ُ
بل نا منه وأمته)) )6( .جند بوضوح مثة خطواا عمل ة على مستوى (التحق ق والتمح ص الل وي  -املوضوعي) للنص
الشبري احلاضر يف رواية اللفظ لدى ابن ظفر ومن أكثر من وجه وعلى النحو اآليت:
أ .ما جاء ل رض التقومي يف ضبط اللفظ يف ت اق الشبر بناءً على مقاي س موضوع ة ذكرها ابن ظفر تدعم

مبدأ التقومي املشار إل ه من أبرزها:

-1عدم الوقوف على ك ف ة اللفظ الشبري من املصدر الذايت للشاعر امل ْحدث.
ُ
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-2عدم دخول الشاعر وشبره يف دائرة عناية الرواة واهتماماهتم.
-3ت ل ب الظن يف فتح اللفظ (توتنة) اتتناداً إىل الوجهة الل وية يف جواز التسوية يف فتح أول اللفظ
(توء) وضمه مبا ال يؤثر يف املبىن القائم يف النص الشبري ،كما ورد يف قول ((ببض احملدثني:
مل يكفك اهل ْجر فأهديت يل تفاؤالً ابلس ـ ـ ـ ـ ـ ــوء يل ُتوتنة
أوهلا ُت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء وابقي اَسُها ُيْرب أن السـ ــوء يبقى تنة)))7( .
احملدثني ضمها  ...إخل .قال حممد :ال علم لنا بك ف ة ما لفظ به هذا
قال ابن ظفر ((قوله :كما أن ببض ْ

احملدث ،ألنه ممن مل يبنت برواية شبره .ولبله قال :توتنة ابلفتح فالسوء ابلفتح والسوء ابلضم ومن الناس من يسوي
ب نهما ،وقد قرىء هبما مبا مببىن واحد يف كتاب هللا تباىل)))8( .
ب .ما جاء ل رض اإليضاح الل وي غري التقوميي ،يف ضوء تقدمي الفائدة التبل م ة على مستوى ما يطرأ على
حروف اللفظ من حاالا ،كما ورد يف حتق ق الص ة اللفظ ة (متتهي) يف ضوء أتلوب (القلب) الطارئ على اللفظ
الوارد يف ت اق الشبر إذ(( :قال الشاعر:
متتهي م ـ ـــ ا شئت أن متته ـ ـ ـى فلست من أهوى وال مـ ـا اشتهى
بقلب التاء من الدال واهلاء من احلاء ،ويروى :متد هي)))9( .
ج .ما ورد ضمن نطاق التصويب للفظ الوارد يف ت اق الشبر من الشبر ذاته (-املصدر احلاضر-ال ائب يف
ت اق النقل لدى أيب حممد احلريري)  -ببد تصويب نسبته إىل قائله من حنو ما جاء يف ((قوله:
رجالً أ ْهدى السـ ـالم إل ُك ُم ظُْل ُم
أظلُ ُ
وم إن ُمصاب ُك ْم ُ
قال حممد :هذا الب ت للحارث بن خالد املخزومي ،وقبله:
أقوى من آل ظُلْمة احل ُرم فالب ْرياتن فأوح ــش احلطْ ُم
 ...هكذا الب ت أظل م ،واَسها ظل مة كما قال يف أول الشبر ،ال ظلوم كما ذكر أبو حممد)))10( .
اجمللة الدول ة لدراتاا الل ة البرب ة وآداهبا
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ومن املنطلق التقوميي أفادا ببض رواايا ابن ظفر تصويب ص ة رواية الب ت من الناح ة الل وية ،نقرأ البن ظفر يف
ت اق تصويب ما ذهب إل ه احلريري يف الب ت الشبري اآليت(( :قوله :والصواب أن يقال :احلمد هلل إذ كان كذا أو
كذا .قال حممد :قال لب د:
احلمد هلل الذي مل يتين أجلي حت كساين من اإلتالم ت ْرابال
ُ
 ...وأما إنشاد ببضهم(( :احلمد هلل إذ)) فإنه غري مبروف)))11( .
وعاود اإلشارة إىل هذا التقومي يف ت اق الب ت الشبري بناءً على مذهب اجلواز املفبل يف الص ة الل وية
ُ
ذاا األمثلة الشبرية املتوافرة ،إذ قال(( :وبقي لب د إىل أن وفد على النيب – صلى هللا عل ه وتلم – وعاش يف
اإلتالم تنني ومل يقل ببد اإلتالم إال هذا الب ت:
احلمد هلل الذي مل يتين أجلي حت كساين من اإلتالم ت ْرابال
ُ
وق ل :واحلمد هلل إذ مل يتين أجلي .واألول جائز موجود يف أشبارهم مثله)))12( .
ويبدو أن ابن ظفر اعتمد يف تصويب رواية الب ت الشبري على عنصرين غري متبارضني أتهما يف تثب ت
(احلمد هلل الذي) لديه على حسب مصادره ،مها:
رواية:
ُ
 .1غري املبروف يف رواية( :احل ْم ُد هلل إذ).

احلمد هلل الذي).
 .2اجلائز واملتوافر يف نطاق الشبر ابألمثلة الواردة يف روايةُ ( :
وهذا ما قد يتبارض مع ما ذهب إل ه د .أمحد طه حسانني يف قوله(( :وقد خان التوف ق ابن ظفر يف تبل قه ،ألن
املثبت يف رواية الب ت املذكور( :احل ْم ُد هلل إذ) ،وهو عكس ما قاله ابن ظفر)) ،)13( .والت ما ببد رجوع األتتاذ

احملقق إىل املصدر الذي عمل على حتق قه فحسب وموازنة ذلك مبا هو مثبت يف غريه من املصادر اليت تناقلت الب ت.

ومن اجلدير ابلذكر على املستوى البملي أيضاً – غري التقوميي -أن يف جمال اإلفادة من املصدر اخلارجي
اجملهول يف نقل الرواية الشبرية ،ويف ضوء التحق ق ف ها انفرد ابن ظفر بذكر األب اا اآلت ة لبلي بن اجل ْهم غري املباصر
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له يف ت اق أرجوزة اتري ة يف خلع مباوية بن مباوية والتحق ق ف ما ورد ف ها من الوجهة التاري ة اليت وقف عل ها
املؤلف من مصادره إذ ((قال علي بن اجلهم يف ذلك من أرجوزة اتري ة :
ف
ف كان ل ـ ـه دين وع ْق ـ ـ ـ ـ ــل يـُ ْبر ْ
ث ابنُهُ ُمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ْ
املضب ُ
ا عزيـ ـ ـ ـ ــز األمـْــر
املو ُ
ودام ش ْهراً ُث ن ْ
ص ـ ـ ــف ش ْهر وجاءهُ ْ
وتـرك الناس ب ـ ْري عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـهد

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل زهـ ـ ـ ــد
تـوقـ ـ ـ ـ ـ ـ اً مْنهُ وف ْ

قال حممد :كالم علي بن اجل ْهم هذا يتضمن أن مباوية ماا ومل يلع نفسه ،واملبروف ما ذكرته)))14( .

املبحث الثاين :نقد الشعر
نلحظ يف هذا املبحث توافر ببض االلتفااتا النقدية إىل ببض النصوص الشبرية اليت أوردها ابن ظفر يف
مؤلفاته ،إذ ابلوتع أن نتلمس ورود ببضها يف جانب من األخبار املنقولة اليت دارا يف م دان النقد االنطباعي
( ،)15فضالً عن تلك املالحظة الذوق ة البس طة اليت أوردها على تب ل االتتحسان للب ت الشبري يف ت اق
التأل ف ( )16اليت قد أتيت أح اانً متبلقة ابل رض الشبري املذكور ضمن أتجاع وأب اا كان ابن ظفر قد عرضها
كما يف قوله املختصر الدال(( :أتجاع وأب اا حك مة يف التأتي)) ( )17على شرط الكتاب املؤلف.
وابإلمكان أن نرى أن طب بة املالحظاا النقدية الواردة تنتظم ضمن قض ة املبىن واللفظ النقدية مبا يبضد
 فضالً عما تبق ب انه – توافر مالمح الوعي النقدي الذايت وتبلوره لدى ابن ظفر على وفق الص ة اليت جاءاعل ها ،أما على مستوى (املعىن) فنقرأ ما ورد من إشارة مقتضبة تقع ضمن حقل املقاربة يف املبىن الدال والتتبع له
على حنو شائع ومألوف يف ضوء حضور النص الشبري تواء أكان النص مقرتانً بذكر قائله أم ال على حسب أتلوب
املؤلف يف التأل ف واهتماماته القائمة(( :قال الش خ -رمحه هللا : -بل ين أن مْلد بن يزيد بن املهلب تودته األزد
لثنيت عشرة تنة فقال محزة بن ف ض ياطبه بذلك:
ـب
بـل ْت لب ْشر مض ْ
ت من تن ك ما يـْبـ ـ ـلُغ الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
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فهمك ف ـ ــها جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األمور وه ــم لـداتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أن يلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــببوا
لداته :أقرانه يف السن الذين ولدوا مبه يف زمن واحد .وللشريف الرضي ف ما ينحو هذا املبىن قوله:
هلل ج د ما متهـ ـ ـ ـ ــد غ ـر أحش ــاء املكارم
فتطوق البل اء وهو قريب عه ـ ـد ابلتمائم
ن طت بب ــطفه محا الا امل امن واملكـارم
ول ريه:
تـُبُني ف ـ ــه مْس ـ ـ ـ ـ ُـم البز والبُال ول داً يفدى بني أيـدي القوابل
صول أبطراف الرماح الذوابل)))18( .
فلما تـردى ابحل ــمائل وانتحى ي ُ
ويف نطاق شرح املبىن نلحظ ما يف د ب ان موقف ابن ظفر من الشبر ونقده على أتاس أتويل قول الشاعر
مبا يسهم يف حماولة إنصافه من وجه بناءً على مرجاا التأويل للقول الشبري من الوجهة النقدية ،إذ ورد الرأي اآليت

أحلى يف البُُون من ال ُ ْمض .قال حممد :إن
يف ضوء شرح املبىن ل اية نقدية تقع لصاحل الشاعر ،نقرأ ((قوله :وُرْؤايك ْ

حسن أن يقول أبو الط ب :إَّنا أردا أن إدراكك يف رؤاي املنام أحلى يف الب ون من غمضها .فقد محل عل ه يف

الت ل ظ)))19(.
ورمبا نلحظ إشكال ة قائمة يف هذا اجلانب إذ مل حيالفه احلظ ف ما ذهب إل ه أو يبدو كذلك والت ما ببد
توافر وجهة نظر مالفة له ببدما قال اخلفاجي ف ما ذهب إل ه ابن ظفر يف ت اق قوله(( :وق ل :إن املتنيب أراد أنه رآه
يقظة مع أن رؤايه يف النوم ألذ من ال مض والنوم وهو بب د من الس اق)))20( .
وابإلمكان تلمس ببض أحكام ابن ظفر النقدية ضمن هذا احملور بني االَتاه االنطباعي من جهة واملوضوعي
من جهة اثن ة ،ففي ضوء تبين أتلوب النقد االنطباعي جند اإلشارة إىل ب ان (إحكام املبىن) يف الشبر على حنو غري
مبلل نقدايً ،إذ قال ابن ظفر يف إشارة إىل ما وقع من ذلك(( :والصرب صربان :صرب البامة وهو عمل أرواح ،وقد
أحكم هذا املبىن حب ب بن أوس فقال:
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لباس ت ْرده الصـ ْـرب ُمدرع به يف احلادث اجللل ادراع الالمـ ـ ـ ـي
و ُ
ضـ ـ ـ ــله ص ْربُ امللوك ولْ ـ ـ ـ ـ ـس ابأل ْجســام)))21( .
والص ُرب ابألرواح يـُ ْبــل ُم ف ْ
اان ملا ذهب إل ه ابن ظفر يف ضوء
ب د أن يف إطار عرض الزايدة املوجبة يف املبىن جند تبل الً لالتتحسان ،وب ً
رصد عنصر السبق يف (املماثلة /التسوية) يف املبىن الشبري ،وتفب له الحقاً عن طريق (شحن) املبىن السابق ،على
الوجه الذي مت ف ه تبزيز النقد االنطباعي ابلنقد املوضوعي القائم على البرض والتوج ه النقدي -املوضوعي ،واملستند
أيضا على ما يف املوروث الثقايف ذي الصلة الوط دة هبذا األمر كما ورد يف اخلرب (( :قول مباوية :
صه اي ابنة األكارم فببد مش ـس هاشم
مها برغـ ـ ـ ـ ـ ــم الراغم كاان ك ـريب ص ــارم
 ...وقوله :ك ريب صارم .فال رابن مها احلدان .والصارم :الس ف القاطع .يقول :مها كحدي الس ف ال فضل ألحدمها
على اآلخر .وهذا من بديع الكالم ومما مل يسبق إل ه يف ذكر املماثلة ف ما علمت أال ترى أنه لو قال :مها كالب نني يف
الرأس أو كال دين يف اجلسد ألمكن أن يقال :أيهما ال مىن؟ ولقد اجتهد هرم بن قطبة الفزاري يف التسوية بني علقمة
بن عالفة وبني عامر بن الطف ل حني تنافرا إل ه فقال :مها كركبيت الببري األدم فق ل له :فأيتهما ال مىن فلم حير جوااب.
واملبىن الذي ذهب إل ه مباوية -رمحه هللا-ال اعرتاض عل ه إذ كان قد بلغ النهاية يف التسوية ،وقد شحن هذا املبىن
أعين قوله :فببد مشس هاشم ببض بين أم ة فزاد ف ه فبلغ غاية احلسن والظرف يف األدب ،وذلك أنه عارض الرش د يف
طريقه فناوله رقبة ف ها مكتوب:
ب
اي أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـني هللا انــي قائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل قـ ْول ذي صدق ولــب وحس ْ
ب
ض ُـل عـ ـ ـ ـ ـ ـلْــنا ولن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ب ُك ُم الف ْ
ل ُكـ ُـم الف ْ
ض ُل على ُكـل الب ـ ـ ـ ـ ـر ْ
ب
عْب ُد مشْس كــان يـْتـلُو هامش ـ ـ ـ ـاً وه ـُـ ـ ـمـا بـب ـْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد ألُم وأل ْ
ب)))22( .
فصـل األ ْرحــام من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا إَّنـ ـ ـ ــا عْبـد مشْس عــم عْبد املطل ْ
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وش ل االهتمام (ابللف ) مكانة تذكر يف مؤلفاا ابن ظفر ،ويف حدود إطار البحث يف املبحث الثاين جاءا ببض
الوقفاا البمل ة -النقدية مع اللفظ يف ت اق الشبر ،على النحو اآليت:

 .1حتق ق اللفظ :فتح تفسري اللفظ يف ببض األح ان عند ابن ظفر السب ل إىل عمل ة التحق ق يف توظ فه يف
ت اق الشبر ،وب ان األوجه البديدة اليت يرد هبا يف ت اق الكالم والشبر

واتتثمار تقدمي ما مياثل مرمى ذلك

الرتك ب الل وي املبروض مبا يرج بفائدتني تكمل إحدامها األخرى على ما يبدو ،مها:
األوىل :تبل م ة تسهم يف تبزيز عمل ة التلقي النقدية للنص.
والثان ة :توج ه ة-تثق ف ة تبمل على توج ه الس اق القويل توج ها تل ما كلما تبددا القراءة للنص /القول،
كما ورد يف إطار ((ت ين البباس بشبر مطرود بن كبب اخلزاعي:
هم ضمنُوك م ْن ُجوع وم ـ ـ ـ ـ ــن إقراف
هبـلْتك أمك لـ ـ ـ ـو نـزلْت إل ُ
 ...أما قول الشاعر :هبلتك أمك فاهلبل :التالف واهلالك .ومنه ق ل للمثقل َسناً :مهبل ،وكذلك يقال للفاتد
البقل :مهبل .والبرب تطلق هذه الكلمة ونظائرها من الدعاء ابملكروه وال تريد هبا شراً َتريها جمرى الل و الذي ال
يبتد به ،وقد َتريها جمرى املدح عند اتتبظام األمر ،وقد َتريها جمرى احلض والندب إىل الفبل والقول ،ومن نظائرها
قوهلم إذا اتتحسنوا فبل رجل أو قوله :قاتله هللا ،وما له هوا أمه .ومنها قول عمر بن عبد البزيز -رضي هللا عنه:-
ويل لقوام اإلمارة لوال قول هللا عز وجل( :ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الظاملون) .فهذه لفظة أراد هبا املدح
ومحلها على الذم جهل مبواقع الكالم ،ومنه قول امرئ الق س يصف رجالً حيسن الرماية:
فـ ُهو ال يـْنمي رم ـتُهُ ما له ال عُـ ـ ـد م ْن نـ ْفرْه
الظاهر أنه دعاء عل ه أن يهلك حت ال يبد مع قومه وهو ال يريد له ذلك حت ال يبدمه قومه بل يستبظم رمايته
وميدحه .ومنها قوهلم :ال أب لفالن وال أم له يف اتتبظام ما يكون منه .قال الشاعر:
فما راعن ـ ـ ـ ـ ـ ـي إال ُزهاةُ ُمبانقي فأي عن ق ابا يل ال أاب ل ا)))23( .
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وقد تفضي إجراءاا التحق ق القائم يف مبىن اللفظ من وجه إىل عدم توافر الفرق يف املبىن كما ورد بني
مبىن (موف وم ف)  ،قال احلريري(( :وكذلك ال يفرقون بني مبىن موف وم ف)) ( )24وقال ابن ظفر مبقباً
ل رض التصويب املوضوعي يف هذا اإلطار املفضي إىل احلق قة ببد البودة ابللفظ إىل مرجب ته الل وية – املبجم ة من
طرف (خارجي) ،والنص ة الشبرية ( البنصر الباعث على النقد) كما وردا لدى أيب حممد احلريري (( :قوله :وإذا
قلت :م ف كان إخباراً عما يتولد اخلوف منه ،قال حممد :أنشد أبو حممد – رمحه هللا -يف مقاماته:
وف
ما ف ـ ـ ـ ـ ُه ُم إال ُم ـ ف إن متكن أو مُ ْ
بناءً على هذا األصل .واملخ ف إذا ولد اخلوف كما ذكر فقد خ ف فهو موف ،وال فرق من هذا الوجه)))25( .
 .2حتق ق أصل اللفظ :ييت هذا املظهر يف ت اق البرض والتصويب التقوميي اجلائز للنص وللفظ داخله،
وب ان ما جيوز أن يطرأ على أصله الل وي على حسب الوقوف على تصن فه غري البريب ،واخلطواا البمل ة املوضوع ة
يف النص أدانه تتمثل يف أننا نلحظ أن املأخذ الل وي  -النقدي قد تبدى املؤلف الواحد (احلريري) إىل املرجب ة
املبرف ة اليت اتتقى منها املؤلف رأيه أيضاً وتتمثل بـ (أيب عمر الزاهد يف كتابه ال واق ت) ،وذلك بتسل ط الضوء على ما
ذهب إل ه من قول وب ان اجلائز ف ه من غري حرج يذكر ،فضالً عن اإلت ان ابألمثلة الدالة على الطرح التقوميي للفظ
(مطرمذ) يف ضوء عمل ة إعادة رواية الرجز الذي وقع اللفظ ضمنه ،قال احلريري يف هذا الشأن(( :ويقولون للمتشبع
مبا ل س عنده ُمطرمذ وببضهم يقول :ط ْرمذاذ كما قال ببض احملدثني:
اح
ولسان طرمذاذ وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو ورو ُ
والصواب ف ه طرماذ على ما حكاه أبو عمر الزاهد يف كتاب ال واق ت ،وأنشد عل ه لببض الرجاز:
ت يف يومي على ُمباذ تالم طرماذ ع ـ ــلى ط ْرم ـ ـ ـ ــاذ)))26( .
تل ْم ُ
وقال ابن ظفر يف ذلك(( :قوله :وأنشد عل ه لببض الرجاز:
ت يف يومي على ُمباذ تالم طرماذ ع ـ ـ ــلى ط ْرم ـ ـ ـ ــاذ ))
تل ْم ُ
قال حممد إَّنا الرجز:
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يت القوم يف إ ْغذا ْذ
ملا رأ ُ
وإنه الس ْ ُري إىل بـ ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا ْذ
تس ـ ـل م مـالذ عل ـ ـ ـ ـى مال ْذ
املالذ :املسرع ،وما ذكره أبو عمر ف ه نظر .فال حرج يف قوهلم :طرمذ فهو مطرمذ ،وهذا كقوهلم :مشلل فهو مشملل
أي مسرع ،مع قوهلم :مشالل ،وكقوهلم :جلوذ فهو جملوذ :أي أترع ،مع قوهلم :جلوذا .ث الطرمذة ل ست ببرب ة
حمضة ،واألَساء البجم ة يتالعب هبا ال حرمة هلا ولكن ال يبدل هبا عن الص غ البرب ة ،ويف األبن ة البرب ة فبلالن
قال من هذا :طرمذان)))27( .
ف ُ
.3تقومي توظ ف اللفظ :ونلحظ أن هذا اجلانب النقدي لدى ابن ظفر يف ضوء املتوافر من النصوص يقوم
على أتاتني:
أ .املبىن القائم يف قول الشاعر ،وذلك ابقرتاح اللفظ الدال ومرادفه أيضاً على املبىن املقصود يف النص مبا
يسهم يف تقوميه موضوع اً من الداخل ،ببد اتتدعاء القصد القائم يف النص وقرآءته وعلى وجه التحديد موطن
الشاهد يف الب ت الشبري من القول ،كما يف ((قوله :ال عُد م ْن نـ ْفرْه .قال حممد :تفسريه النفر ابلقوم يف الب ت
املذكور مناقض ملا اشرتط من أن النفر ملا دون البشرة فال شك أن قومه بنو ثبل ،وهم أمة عظ مة .ولو قال أترة
وحنوها لكان الوجه)))28( .
ب .توافر ضرورة الشبر يف إطار االلتزام ابألصول املرجب ة اليت تؤتس للنظام املبريف مبا يف ذلك جواز اخلروج
عن ت اقاته املبهودة ،وال ت ما ف ما يقتض ه الس اق من حتريك احلرف الساكن املتوتط يف اللفظ /االتم الذي يقع
يف موضع القاف ة من الشبر على تب ل املثال كما جاء يف قول احلريري(( :ويقولون ف ه ش ب بفتح البني ف ومهون
ف ه كما وهم ببض احملدثني يف قوله:
اي ظاملاً يتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن جئت ابلبجب ش ْبت ك ما ت طي الذنب ابلش ب
والصواب ش ْب إبتكان ال ني ،كما قال الشاعر:
اجمللة الدول ة لدراتاا الل ة البرب ة وآداهبا
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رأيتك ملا نلت ماالً وعضنا زمان يُرى يف حد أن ابه ش ْبا)))29( .
قال ابن ظفر يف هذا الشأن ف ما ذهب إل ه احلريري من تصويب على حد زعمه من منطلق االبتباد عن أفق
املبرفة القائمة يف توظ ف اللفظ بص ة اجلواز ،واجمليء ابلدل ل على اخلروج عن احلق قة اليت مت غض الطرف عنها من
لدن احلريري أو كما يبدو ،وذلك يف ضوء املوازنة بني املوقفني (إبستمولوج اً) وب ان االضطراب احلاصل يف ذلك لدى
املؤلف ،مبا يسهم يف إنصاف الشاعر عن طريق تقدمي توض ح حول ذهابه هذا املذهب من التوظ ف الل وي (( قوله:
ف ه ش ب بفتح ال ني ف ومهون ف ه إخل .قال حممد :الكلمة على ما وصفها به وت ل ظ الشاعر يف حتريك ذلك احلرف
جهل عل ه واشتهار تاحمه الشبراء بذلك ومبا هو أشنع منه م ن عن شرحه ،وقد روى أبو حممد ذلك يف كتابه هذا
أب ااتً  .ومنها أنه أنشد لدعبل:
ما ُتر م ْن را ب ُسر م ْن را
وأنشد آخر:
ما أطْول الل ل ب ُسر م ْن را
ث قال إبثر ذلك :وقد نطق الشاعران ابَسهما على وضبه ،وإن كاان قد حذفا مهزة رأى إلقامة الوزن وتصح ح النظم،
ومبلوم أن حتريك احلرف املتوتط من االتم لضرورة الشبر أخف من حذف اهلمزة املتوتطة من الفبل اليت تقط
ألجل حذفها حرف البلة)))30( .

اخلامتة
تتضح مبامل الراوية والناقد لدى ابن ظفر على مستويني:
األول :التنظري :املتمثل بتوظ ف الذات ة واملباصرة يف الرواية يف املبحث األول ،وببض األحكام االنطباع ة
ذاا الببد النظري يف النقد يف املبحث الثاين.
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والثاين :التطب ق :يف ضوء توافر َّناذج من املالحظاا البمل ة – التطب ق ة ذاا اخللف ة املوضوع ة مع األمثلة
الدالة الواردة ضمن املبحثني.
وبناءً على ما جاء يف ت اق البحث فإن القاتم املشرتك بني الشخص ة الراوية والناقدة لدى ابن ظفر يف
نطاق تبرضه للنص الشبري هو اجلانب املوضوعي -الل وي احلاضر مببط اته املبرف ة يف ضوء أطر توظ فه على النحو
الذي مر بنا آنفاً.

احلوايي
(*) ينظر :ابن ظفر ،تفسري ينبوع احل اة ،تورة األعراف( ،انرتنت) 6-5 ،إذ متت اإلشارة إىل عدد من األطاريح والرتائل اجلامب ة
اليت درتت وحققت أجزاءً من تفسري ينبوع احل اة يف جامباا اململكة البرب ة السبودية.
( )1ينظر :ابن ظفر ،كتاب أنباء جنباء األبناء ،نسخة حمققة ومقابلة على عدة مطوطاا ،تح جلنة إح اء الرتاث البريب ،ط،1
.98 ،1980
( )2ابن ظفر ،تلوان املطاع يف عدوان األتباع ،تقدمي وحتق ق :أمين عبد اجلابر البحريي ،القاهرة ،دار اآلفاق البرب ة ،ط،2001 ،1
.25
( )3ينظر :ابن ظفر ،تلوان املطاع 130 ،105 ،لطفاً.
( )4ابن ظفر ،تلوان املطاع .53-52 ،إصناا تبذيبه :أي إحكام وشدة تبذيبه .وأب اا اخلنساء ،الديوان اعتىن به وشرحه:
محدو طماس ،بريوا ،دار املبرفة ،ط.72 ،2004 ،2
( )5ابن ظفر ،كتاب أنباء جنباء األبناء.98 ،96 ،
( )6ابن ظفر ،خري البشر خبري البشر ،قدم له واعتىن به وشرحه :الش خ علي أمحد عبد البال ،بريوا ،دار الكتب البلم ة ،ط،1
.200 2010
( )7احلريري ،القاتم بن علي ،درة ال واص ،شرحها وحواش ها وتكملتها ،حتق ق وتبل ق :عبد احلف ظ فرغلي علي ،بريوا ،دار اجل ل
 /القاهرة ،مكتبة الرتاث اإلتالمي ،ط.467، 1996 ،1
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( )8ابن ظفر ،احلواشي على درة ال واص يف أوهام اخلواص للحريري ،دراتة وحتق ق :د .أمحد طه حسانني القاهرة ،مط األمانة ،ط،1
.161 ،1991
( )9ابن ظفر ،كتاب أنباء جنباء األبناء.24 ،
( )10ابن ظفر ،احلواشي على درة ال واص .100-99 ،الب تان :املخزومي احلارث بن خالد ،شبر ،د .حيىي اجلبوري ،النجف
األشرف ،مط النبمان ،ط .91 ،89 ،1972 ،1برواية :أهدى السالم حت ة يف الب ت األول وهكذا رواه ابن ظفر .الب ت الثاين:
احلزم بدالً عن احلرم ،فال مراتن بدال عن فالبرياتن واخلطم بدالً عن احلطم .والب تان :البرجي ،الديوان ،مجبه وحققه وشرحه :د .تج ع
مج ل اجلب لي بريوا ،دار صادر ،ط .319-318 ،1998 ،1احلريري ،درة ال واص.297-296 ،
( )11ابن ظفر ،احلواشي على درة ال واص .204 ،الب ت :ابن رب بة ،لب د الديوان ،شرح الطوتي ،قدم له ووضع هوامشه وفهارته:
د .حنا نصر احلت ،بريوا ،دار الكتاب البريب ،ط ،1993 ،1ذيل الديوان أو ما نسب إل ه وإىل غريه 284 ،برواية :احلمد هلل إذ.
( )12ابن ظفر ،كتاب أنباء جنباء األبناء.176 ،
( )13ابن ظفر ،احلواشي على درة ال واص .61 ،وينظر الب ت واالختالف يف نسبته إىل قائله لطفاً :ابن قت بة ،الشبر والشبراء،
حتق ق وشرح :أمحد حممد شاكر ،القاهرة ،دار املبارف ،د .ا 275 :1 ،املرزابين ،مبجم الشبراء ،تح :د .فاروق أتلم ،بريوا،
بن نُفاثه السلويل وغريه (اهلامش).
دار صادر ،ط 269 ،2005 ،1منسوابً إىل قـردة ُ
( )14ابن ظفر ،تلوان املطاع .134 ،واألب اا ل ست يف ابن اجلهم ،علي ،الديوان ،تح :خل ل مردم بك

اململكة البرب ة

السبودية ،وزارة املبارف ،ط.1980 ،2
( )15ينظر :ابن ظفر ،كتاب أنباء جنباء األبناء.139 .96 ،
( )16ينظر :ابن ظفر ،تلوان املطاع.78 ،
( )17نفسه.52 ،
( )18ابن ظفر ،كتاب أنباء جنباء األبناء .126 ،وأب اا الرضي ،الشريف ،الديوان ،بريوا ،مط األدب ة 1310ه ،822 ،والقاف ة
يف الب ت الثالث :وامل ارم .والب تان :تُـبُني ف ـ ــه مْس ـ ـ ـ ـ ُـم  ...للحزين الكناين املرتضى ،الشريف ،األمايل (غرر الفوائد ودرر القالئد)
تح :حممد أبو الفضل إبراه م ،القاهرة ،دار إح اء الكتب البرب ة ،ط .463-462 :1 ،1954 ،1وينظر ف ه اختالف الرواية لطفاً.
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( )19ابن ظفر ،احلواشي على درة ال واص .127 ،والشطر :املتنيب ،أبو الط ب ،الديوان ،بشرح أيب البقاء البكربي املسمى ابلب ان يف
شرح الديوان ،ضبطه وصححه ووضع فهارته :مصطفى السقا (ابشرتاك) بريوا ،دار املبرفة ،د .ا .219 :2 ،احلريري ،درة
ال واص.385 ،
( )20شرح درة ال واص يف أوهام اخلواص للحريري (ضمن كتاب درة ال واص ،شرحها وحواش ها وتكملتها) .386
( )21ابن ظفر ،تلوان املطاع .77 ،والب تان يف التربيزي ،اخلط ب ،شرح ديوان أيب متام ،قدم له ووضع هوامشه وفهارته :راجي
األَسر ،بريوا ،دار الكتاب البريب ،ط .103 :2 ،1994 ،2ورواية شطر الب ت األول :لباس ت ْرد الصـ ْـرب ُمدرع به.
( )22ابن ظفر ،كتاب أنباء جنباء األبناء .71- 70 ،65 ،واألب اا لبتاب بن عبد هللا بن عنبسة ينظر :املرزابين ،مصدر تابق،
 .142وينظر االختالف يف رواية األب اا ويف ترت بها :ابن اجلراح ،حممد بن داود ،الورقة ،تح :د .عبد الوهاب عزام (ابشرتاك)،
القاهرة ،دار املبارف ،ط ،3د .ا.91 ،
( )23ابن ظفر ،كتاب أنباء جنباء األبناء .66-64 ،63 ،وينظر رواايا الب ت :هبـلتك أمك  ...املرزابين مصدر تابق-333 ،
 334وقال :وله ورويت ل ريه .املرتضى ،مصدر تابق .268 :2 ،واآلية الكرمية :املائدة  .44 /وب ت امرئ الق س ،الديوان (القسم
الثاين :رواية األصمبي من نسخة األعلم) ،تح حممد أبو الفضل إبراه م ،القاهرة ،دار املبارف ،ط 125 ،1984 ،4برواية :ال تـْنمى.
وينظر رواية الب ت وما راعين إال ُزهاءُ ُمبانقي .ابن منظور ،لسان البرب ،بريوا ،دار الفكر ،د .ا( ،مادة عنق).
( )24درة ال واص.684 ،
( )25ابن ظفر ،احلواشي على درة ال واص .250-249 ،والب ت يف احلريري ،املقاماا ،بريوا ،دار بريوا د .ا.237 ،
( )26درة ال واص.496 – 495 ،
( )27ابن ظفر ،احلواشي على درة ال واص.174-173 ،
( )28ابن ظفر ،احلواشي على درة ال واص  .79-78،الشطر :امرؤ الق س ،مصدر تابق .125 ،احلريري درة ال واص.234 ،
( )29درة ال واص.401 ،
بسر م ْن را وعجزه :ب ْل هي بـُ ْؤس
( )30ابن ظفر ،احلواشي على درة ال واص .135-134 ،وجاء الشطر األول برواية :ل س ُترور ُ

لم ْن يراها ،اخلزاعي ،دعبل من علي ،الديوان ،شرحه :حسن محد ،بريوا ،دار الكتاب البريب ،ط .139 ،1994 ،1وينظر:
احلريري ،درة ال واص.638-637 ،
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