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 الخالصة

جانب التفكير النقدي  من أعالم التراث العربي , مبينة على تقديم قراءة نقدية لفكر عالم تركز هذه الورقة 

ي ربت مؤلفاته على الستين مؤلف, في حقبٍة تاريخية عربية وصفت باالجترار والتقليد لهذه الشخصية , الت

واالتباع , وضعف النتاج األدبي والفكري, هي حقبة العصور المتأخرة , إال أن ما قدمه الصفدي )ت 

ه عن , وبعده( في كتابه تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون , من قوة العبارة , ووضوح المنهج 467

االسهاب الذي غلب على الشروح األدبية في زمنه , دفعنا إلى قراءة هذا االختالف , وبيان وجوه االحسان 

  التي انماز به العمل عّما سبقه.

فأسلوب الشرح والتعليق على الرسائل والكتب من امتع , واشهر الفنون التي تناولها العلماء , بعدها ميدانياً   

ً إلبراز القدرا , هذا ما انماز به سواه  عمنت الذاتية , وما يتمتع به من دربة لغوية , وأدبية تميزه رحبا

من كل عبارة  مدققة ة فقد كان ذا عقلية نقدية شارحة وموضحةالصفدي في شرحه لرسالة ابن زيدون الجدي

ها لمحة لهذا الكتاب تتقدمعلى الجوانب النقدية لذا يمكن عده ناقداً فذاً , لذا سنركز  أين أُخذت , ومن قائلها ,

 .تعريفية بالشارح والشرح 
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 صالح الدين الصفدي  أوالً : 

ه696هو أبو الفضل صالح الدين بن األمير عز الدين آيبك بن عبد هللا األلبكي الصفدي , ولد سنة  
1

" وذكر 

خالصة , فوالده من أنه ولد في زمن دولة المماليك البحرية التي اسسها عز الدين آيبك, نشأ نشأة عربية 

أمراء المماليك , وعاش حياة رغدة في ظل والده قال عن نفسه : إن أباه لم يمكنه من االشتغال حتى أستوفى 

عشرين سنة , حتى طلب بنفسه , وقال الشعر الحسن , ثم أكثر جداً من النظم والنثر , والترسل , والتوقيع 

"
2
وكان محبباً إلى الناس , حسن المعاشرة , جميل المودة ,  ه : "251, وقال الحافظ بن حجر العسقالني ت 

فادة بالجمع , وقد سمع منه من اشياخه الذهبي قد ثُقل سمعه , وكان قد تصدى لإل وكان في اآلخر قد تصدى

, وأبن كثير والحسيني , وغيرهم "
3
وعلى الرغم من االشادة بالصفدي من شيوخه , وعلماء عصره , لكنه  

نقد وال سيما في سرقاته الشعرية , وقد ألف عدداً كبيراً من كتب التاريخ منها : كتاب الوافي لم يسلم من ال

والقراء والمحدثين والقضاة وهو أكبر معجم تاريخي من نوعه في تراجم الصحابة والتابعين "بالوفيات 

والشعراء والنحاة والحكماء وغيرهم "
4

, وله مؤلفات في اللغة تدل على تقدمه فيها , وتبحره في مسائلها ,  

ومنها : كتاب غوامض الصحاح , وكتاب تصحيح التصحيف وتحرير التحريف, وكتاب نفوذ السهم فيما وقع 

فيه الجواهري من الوهم , وهي كتب مطبوعة , ومنها المفقود مثل , كتاب نجد الفالح في مختصر الصحاح 
5
  

 ً  .: كتاب تمام المتون في شرح رسالة أبن زيدون ثانيا

وهو من األثار الجليلة التي أغنت المكتبة العربية لمكانته وقيمته العلمية والفكرية , فقد جمع بين قطبين ,      

بمكانة رفيعة باألدب األندلسي , والثاني شارح األول الرسالة الجدية ألبن زيدون التي تمتع هي وصاحبها 

الصفدي الذي هو األخر يتمتع بالمكانة نفسها في التراث العربي يقول الدكتور شوقي ضيف متحدثاً الرسالة 

عن الرسالة والكتاب " ولكثرة ما في الرسالة من أمثال العرب ووقائع التاريخ واألشعار , احتاجت إل 

من كلمة المتون الشراح , وشرحها الصفدي وسمى شرحه تمام المتون في شرح رسالة أبن زيدون وواضح 

ً لكتابه أنه شعرَّ إن الرسالة تشبه المتون , لكثرة ما فيها من األمثال , وغير األمثال مما  التي اختارها اسما

"يحتاج إلى تفسير , وفضل بيان 
6
, وقد أبدع الصفدي في شرحه للرسالة و, من القضايا النقدية التي تحتاج   

 إلى وقفة نقدية منها.

 الصفدي من السرقات الشعرية .أوالً: موقف 

الشعرية فكان هو األخر يوضح سبقه من القدماء في قضية السرقات  عمنال يختلف موقف الصفدي      

أنه  من ويشير إلى المواطن التي أخذ عنها أبن زيدون وضمنها رسالته لفظاً أو معنى أو كالهما , على الرغم

أو اإلشارة , ولعل المشتغل نما يعبر عنها باألخذ أو اإلحالل , لفظ السرقة كما فعل اآلمدي , وإالم يصرح ب

, " فالسرقات الشعرية ال يمكن الوقوف عليها, حفظ األشعار الكثيرة  يتطلب منه في تتبع السرقات الشعرية 

إال بحفظ األشعار الكثيرة التي ال يحصرها عدد"
7

وتعد هذه الصفة من األدوات التي ينماز بها شخص من  

من السرقات يجعلنا في حيرة من أمرنا في كونه ال  أما موقفهاألمر الذي رفع مكانة الصفدي العلمية , آخر 

فهم منها يميل إلى التصريح بقول أن البيت مسروق بالنص أو المعنى , وإنما يخلل كالمه عبارات ضمنية يُ 

 .نفة الذكرآأن البيت مسروق تلك العبارات 
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 ً ً  ومن جانب أخر نراه متتبعا ألبن زيدون في رسالته , واقفاً على أدق تفاصيلها شعراً ونثراً , هذا ما  حذقا

يذكر نلحظه عند شرحه عبارة أبن زيدون " وأكرم غير مكرم , وأشكو شكوى الجريح إلى العقبان والرخم" 

 : م هذا عجز بيت ألبي الطيب وصدره الصفدي عبارة وأشكو شكوى الجريح إلى العقبان والرخ

  تشك إلى الخلق فتشمتهم وال   

ويذهب إلى أبعد من هذا فيذكر مطلع القصيدة , والمناسبة التي قيلت فيها يقول : " هذا من قصيدته التي   

 أولها 

 وحتام نحن نساوي النجم والظلم         وما سراء على ساق وال قدم   

إما قول واكرم غير مكرم , يذكر الصفدي قال أبو الطيب هذه القصيدة عند قدومه من بغداد إلى الكوفة " , و

 أنه مأخوذ من زهير بن أبي سلمى .

م   م نفسه ال يكرَّ من يغترب يحسب عدواً صديقه           ومن ال يكرَّ
8

 

ولع أبن زيدون ودقيق المالحظ لكالم أبن زيدون مميزاً بين المنثور من الكالم وشعره ,  الصفدي كانو   

لطابع العام للرسالة كان نثراً , وإلى مثل هذه ابالشعر جاءت فحوى رسالته من الشعر على الرغم من أن 

فقد حلَّ في هاتين   , ويستقر النوى في ظلك"المواضع أشار الصفدي منها" لعلي أن ألقى عصاي بذراك 

 مير :السجعتين قول المعقر بن أوس بن حمار البارقي , حليف بني ن

فألقت عصاها واستقر بها النوى             كما قرَّ علينا باإلياب المسافر   
9

 

ً في تبنيه فكرة الوسطية   ولعل موقف الصفدي المتردد بين التصريح والتمليح من السرقات الشعرية راجعا

 التي ذهب إليها أبن رشيق القيرواني.

 ثانياً : موقف الصفدي من قضية اللفظ والمعنى.

, لكن سأبين مواقف النقاد القدماء عليهاللوقف مطوالً  من داعللكثرة ما قيل وكتب في هذه الفكرة ال أرى     

 منها بإيجاز معرجة على موقف الصفدي بعدها.

ه( عنها بقوله " األلفاظ أجساد 110للجسد فعبر العتابي )تفهذا التالزم الفكري بين األثنين جعلهما كالروح 

ً أفسدت والمعاني  أرواح , وإنما تراها بعيون القلوب , فإذا قدمت منها مؤخراً , أو أخرت منها مقدما

الصورة , وغيرت المعنى , كما لو حول الرأس إلى موضع اليد, أو اليد إلى موضع الرجل ولتحولت الخلقة 

وتغيرت"
10

عدها الحسية أبفاللفظ والمعنى حسن سبك , وجمال عبارة , وحكبة معنى لينتج صورة جميلة ب 

, وال يبتعد الصفدي في نظرته عّما ذكرناه نابضة الروح لقارئها, هذه العالقة التكاملية أشار إليها الجرجاني 

, هذا ما نجده في تعليقه على قول أبن زيدون " واعتمادي عليه واعتدادي به"عند النقاد القدماء 
11

قد أتى  

ن أنواع البديع , ألنه قال" الذي ودادي له , واعتمادي عليه , أبن زيدون في هذه األلفاظ بالترصيع , وهو م

واعتدادي به, فأتى بالدال وبعدها الياء وهي ضمير المتكلم , وعدى كل واحد بحرف جر : له وعليه وهذا 

نوع من المبالغة يدل على قوة العارضة وسعة العبارة "
12

ومن جوانب اهتمام الصفدي في بيان المعنى ,  

 توضحه أو تقترب من قصده ففي بيت أورده أبن زيدون في رسالته اتاً يورد أبي ستجالء فهمهواالمقصود 

 وحسبتك من حادث بأمرئ                 ترى حاسديه له رحيمينا  



 

 
207 

 يعلق عنه بعبارة قال في مثل هذا  أبن عنين 

 ضنت به حتى رثت لي عواذلي               ورق لما ألقى العدو المناصب    

 وما كنت ممن يستكين لحادث               ولكن سلطان الهوى ال يغالب    

هذا مما يدلل على اهتمام الصفدي بوظيفة األلفاظ التي توصل إلى فهم المعاني , من خالل االختيار و  

لبيان حسن  األمر الذي دفع به لعقد موازنة بين الشعراءالدقيق  لهما وثنائية االزدواج الجميل الذي يؤديانه , 

 األمثل للفظ والمعنى , عن بيت أبي نواس  وجمال االختيار للشاعر واالنتقاء

 دَع عنك لومي فإن اللّوم إغراء        وداوني بالتي كانت هي الداء     

 ولكنه أحسن بإعادة صياغته يذكر الصفدي إن معنى هذا البيت مأخوذ من قول األعشى 

وأخرى تداويت منها بها   وكأس شربت على لذة            
13
 , وقول أبن زيدون  

 وكذا قوله عن قول أبي تمام " وما أحسن قول أبي تمام في معاتبة أبن أبي دواد لما استبطأه

رأيت العاُل معمورة ً منك دارها      إذا أجمعت جاشاً وقرَّ قراُرها  
14

 

فبعد أن عرض الصفدي  ومنه قول أبن زيدون " وال ازمعت يأساً منك , مع ضمان تكفَّلت به الثقة عنك"   

 ألقوال اللغوين قال " وما أحسن قول أبي العتاهية 

 إن الذي ضمن النجاح كريم  ولربَّما أستيأسُت ثمَّ أقوُل ال           

 وقول آخر :   

حتى ابتليُت فكنَت الواثَق الخِجال    ال زلت أسمع َكم من واثق خجٍل     
15
  

    ًّ وهذه الموازنات لم نجد لها معياراً واضحاً عنده لكن يعلل األمر بقول أحسن , فربّما كان ذلك الحكم راجعا

 إلى ذائقته الشعرية , وحسه النقدي المرهف , وشخصيته المحللة المنقبة عن صحيح النسبة الشعرية .
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