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إهــــــــــذاء 

 

. .. ققليب وأوويُه   ليّب إىلأقرب الهاس إىل 

كحغا     ُه حعىُه  ْت  م ووسعْت  ررعتا  صغايب وأوسعَد 

أوأل اهلل أن حيفظكما  إليك  والعييّب السزيزيم

  إليك  إخويت ...إىل  م كانوا أحسم رِفقيت وَدعوْتنا ووهعا يل

إليك  أواتذيت الكرام ... إىل كليّب  م عقيّبم  حرفا

 

 

 

 

 

 اـــــــــــــــــــــمجيع إليك 

 عــــــــل املعواضــــــــذا الس ـــــــدي هـــــــأو

 



 شكر وعرف ان
رالكر    وو و أخرر رالذ  ال ال  ل رالصاا ووير  

.ال  ل عيخر ووفقنل إلنجاز هلر راصنل  

 ب عنر  " راألساا رانلرر  إاىوأاال شكرذ  أتوج  ج  
رالذ  ال ويبل ععل  بذ وجد فل أتوخجل إلنجاز  " محند

.هدر راصنل فل  حيب صترة  

  ععاا اجنن  راألاألةوو ويتأنل  ن  شكر رايا ة  
 رانناقلن اسيععجل  قيتل عنعل هلر وأقتونج

 نا  أقدد  االكر إاى  ل مب اج رايعل فل أصعخنل  
  ود راصتن ال مب قروب  و  صخدمد  و

 وزر ل ر  عنل أخر راجزرا
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بسم اهلل الرمحن الرحيم والّصالة والّسالم على أشرف ادلرسلني زلّمد صّلى اهلل عليو وسّلم       
. خامت األنبياء وادلرسلني وبعد

لقد خدم النقاد واألدباء القدامى الّلغة بطرق شّّت حبثا ودراسة وتأليفا ونقدا كما خدمها 
الّلسانيون يف العصر احلديث، ويعّد العصر األندلسي حقبة المعة يف األدب العريب، شهد فيها 
النقد حركّية واسعة من خالل رلموعة من األعالم الذين سامهوا يف تأنّقو وتألّقو من بينهم ابن 

ىذا األخري ىو موضوع حبثي ىذا فقد . حزم، ابن زيدون، لسان الدين ابن اخلطيب، وابن شهيد
نال ابن شهيد يف زمانو مكانة أدبّية رفيعة إذ كان شاعرا يطرب القلوب لسماع أنغامو ادلوسيقّية، و 
ناثرا يتّلهف ادلتلقون لتلّقي نثره، كما كان إىل جانب ىذا ناقدا يستّشف ما خلف السطور مبديا 

. وجهة نظره بكّل صراحة ووضوح
فما األسس النقدية البن شهيد؟ وما ادلنهج النقدي اّلذي استند عليو يف ربليالتو؟   -

 أّوذلما موضوعي يتمّثل يف شخصية  :أّما عن دوافع وأسباب اختياري ذلذا ادلوضوع فسببني 
األديب وشهرتو وادلكانة اليت حظي هبا يف عصره على غرار من عاصره وثانيهما ذايت يتمّثل يف 

ميلي إىل كّل ما ىو تراثي وكّل ما لو عالقة باحلقب ادلزدىرة يف تاريخ أدبنا العريب، وكال السببني 
.  شكال عندي حافز للكشف عن أغوار ىذا ادلوضوع والوقوف على أبعاده ادلختلفة

  الذخرية البن بّسام الشنرتيين:وقد ساعدين يف ذلك رلموعة من ادلصادر واليت من بينها 
 تاريخ األدب :أما عن ادلراجع فمنها .  ادلقتبس احلميدي، وفيات األعيان البن خلكانجذوة

  . وابن شهيد وجهوده يف النقد األديب لعبد اهلل سامل ادلعطايناألندلسي لإلحسان عّباس،
وقد اتبعنا يف ذلك منهجا وصفيا ربليليا، والذي يعترب ضرورة لطبيعة ىذه الدراسة دبا أننا 
نتناول شخصية أدبية متميزة، مع االرتكاز على اجلانب التارخيي والذي ساعدين كثريا يف ذبلية 

.  األحداث ذات الصلة بابن شهيد ونقده
وقد جاء البحث موزعا إىل مقدمة، متهيد، وثالث فصول، خّصصت الفصل األّول حلياة 

ابن شهيد وأدبو دبا أنّنا ال نستطيع احلديث عن أّي ناقد دبنأى عن أدبو وحياتو اخلاصة، أّما 
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بالنسبة للفصل الثاين فقد تعّرضنا فيو لألسس النقدية ادلتضّمنة آراء ابن شهيد يف القضايا الشائعة 
يف عصره وموقفو منها، وأفردت الثالث كأمنوذج تطبيقي للحديث عن رسالة الزوابع و التوابع وما 

.  عكستو من فكر نقدي البن شهيد، وأهنيت حبثي خبامتة كانت خالصة دلا توصلت إليو
أّما عن الصعوبات فال خيلو حبث منها وقد متثلت بشكل أساسي يف قلة ادلصادر وادلراجع 

اليت تتعّرض بالتحليل البن شهيد كناقد، ضف إىل ذلك عدم وجود مؤلفاتو رلموعة يف مصادر 
.   وأخرياً أرجو أن أكون قد وفقت يف عملي ىذا. خاّصة بابن شهيد نفسو وضياع اغلبها
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إّن احلياة الفكرية أحوج ما تكون إىل التقومي الدائب، ليسّدد خطاىا وتّتضح معادلها، وتستوي 
على سوقها ملكات الطالب والناشئة وتستيقظ فيهم روح النقد لسالمة البناء الفكري وما مل يكن 

ىناك منهج نقدي يساير النتاج األديب يف فرتات اخللق ادلتالحقة ويشرف عليها إشراف العارف 
بدقائق الفّن احمليط مبالكو، ويتواّلىا بالتهذيب والتقومي فلن تكون لدينا بذلك حياة أدبّية جديدة هبذا 

. االسم
ومن الثابت أّن احلركة النقدية يف بالد ادلغرب ذلا ارتباط قوّي ومتني باحلركة النقدية اليت ظهرت يف 

ادلشرق منذ نشأهتا، ولقد أثارت ىذه احلركة النقدية الواسعة كثريا من القضايا كانت فيما بعد مسائل 
نقدية واضحة ادلعامل والدالالت، وانتهى هبا ادلطاف إىل مصطلحات نقدية كانت ىي األخرى ميدانا 

تلك اآلراء اليت كانت . الختالف النقاد حول حتديد مفهومها وميالد رلموعة كبرية من اآلراء النقدية
يف البداية عامة مل حتتضنها كتب أو رسائل مثّ مجعت فيها بعد ودّونت يف مؤلّفات نقدية ىي اآلن 

. أصول ومصادر ومراجع ال غىن عنها لكّل باحث أو دارس
ىـ إيذانا ببدء مرحلة جديدة من حياة شبو اجلزيرة اإلبريية استغرق طوال 95ولقد كان فتح األندلس 

احلكم الغريب اإلسالمي لذلك القطر البعيد ادلرتامي األطراف من العامل القدمي، بل إّن األثر الذي 
تركت الفتح اخرتق األندلس وجتاوزىا إىل أوروبا، فكانت األندلس إحدى بوابات نقل احلضارة 

 شعاعا عربّيا ينري يف أطراف كثرية من 897اإلسالمية إىل الغرب واستمّرت بعد سقوط غرناطة 
. جوانب احلضارة واحلياة

وبذلك فاألندلس متّثل يف التاريخ اإلسالمي حقبا مزدىرة وعصورا مشرقة ومل ينفصل األدب األندلسي 
 .عرب قرونو الثمانية عن الرتاث العريب واإلسالمي

لقد دار النقد األديب يف األندلس يف رلاالت الدفاع عن األندلس وأدهبا وقد نافح العلماء األندلسيون 
عن األندلس وأدبائها ولعّل التحّرر من النموذج األديب ادلشرقي ىو الذي حّفز األدباء األندلسيون 

 .على رفض التبعية األدبية وإىل تعّدد زلاوالت االستقالل
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كما وقد شاعت ادلؤلفات القائمة على أساس جغرايف، وأّول إلتفاتة وردت عند الثعاليب يف اليتيمة، 
وأصبحت موضع تساؤل عندىم وقد كان ادلوقف الدفاعي عند أدباء األندلس قد غّذى ذلك االجّتاه 

وساعد على تبلوره يف النفوس فوجد اإلحساس العميق بالتاريخ األديب لكّل إقليم على حّده، 
وأصبحت العناية بادلعاصرين لدى مؤّرخي األدب يف ادلشرق و ادلغرب ظاىرة كبرية، وقد سلك 

ادلؤرخون لألدب يف ذلك إحدى الطريقتني فهناك من سار على طريقة الثعاليب يف تأليفو ادلوسوعي 
بضّم أشهر شعراء كّل إقليم وأدبائو، كما فعل العماد األصفهاين وابن سعيد يف كتابو ادلشرق وادلغرب 

.  وىناك من اقتصر على شعراء إقليم واحد كما ىو احلال يف اجلنان البن الزبري
وقد كان للنقد يف األندلس نظريات سلتلفة جعلت النقد يف األندلس حيويا سار على منوالو نقاد 

كثريون، منها نظرية ابن طباطبا العلوي يف كتابو عيار الشعر من أجل وصف الشعر والسبب الذي 
يتوّصل بو إىل نظمو حيث يبدأ ابن طباطبا تعريفو للشعر الذي يشتمل الوظيفة وادلاىية وادلصدر 
ادلعريف، وكذلك نظرية حازم القرطاجي للشعر وتقسيمو للشعراء بني اجلّد و اذلزل وقد بىن حازم 

 .القرطاجي نظريتو يف تقسيم األغراض على أساس النظر إىل البواعث
 ولعّل ىاتني النظريتني مها أبرز النظريات النقدية ادلشهورة يف األندلس واليت استند عليها الكثري من 

. النقاد األندلسيون
ولقد ساير النقد األدب و األدب األحوال السياسية، والفنت الداخلية العنيفة اليت عايشها العرب، 

واليت غرّيت ال زلالة شخصية األندلسيني وأخالقهم تغيريا شديدا فقد ذىب ادللوك والرعية إىل 
اإلعراض وألسباب سلتلفة عن األمر الواقع فلم يفّكروا إالّ يف اخلالص بأنفسهم عّما كان حيرجهم 

 .ويقلقهم، فساير بذلك الفّن حياة الّلهو فازدىرت احلركة الثقافية والنقد
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:  نشأتهمولده و  - 1
زلمد  بن ىو أبو عامر أمحد بن أيب مروان عبد ادللك بن مروان بن أمحد بن عبد ادللك بن عمر     " 

األشجعي األندلسي القرطيب، ىو من ولد الوّضاح بن رزاح الذي كان مع  "1"بن عيسى بن شهيد
  3"الوّضاح ىو جّد بٍت وّضاح من أىل مرسّية "  و2"الّضحاك بن قيس الفهري يوم مرج

  كان أفرادىا يتّولون بعض 4" ىـ من أسرة قرطبية مرموقة 382عام . قد ولد ابن شهيد يف قرطبة" و
كان جّده عيسى " ادلناصب اذلاّمة يف الدولة األموية يف األندلس، يف عهد عبد الرمحن الداخل وقد 

بن شهيد حاجب لألمَت عبد الرمحن بن احلكم و جّده أمحد بن عبد ادللك كان من قادة اخلليفة عبد 
 وىو أّول من تسّمى بدي الوزارتُت يف ،الرمحن الناصر لدين اهلل أمحد بن عبد ادللك ومن وزرائو

كما كان أبوه عبد ادللك من وزراء اخلليفة ىشام ادلؤيّد باهلل و من قدماء احلاجب . األندلس
 .5"ادلنصور

عّز  ويف احلّي ادلسّمى منّية ادلغَتة و يف الدار ادلعروفة بدار ابن النعمان ولد ابن شهيد، وشهد
أبيو يف ظّل العامريُت، ورلدىم وثرائهم وقصورىم وكان طفال شديد احلساسية فانطبعت يف ذاكرتو 

  .6واختبأت يف نفسّيتو حّب الظهور والتشوق إىل الثراء و السيادة 
الذي " زلّمد بن أيب عامر " عاش ابن شهيد عيشة مًتفة حتت لواء العامرّيُت بدءا باحلاجب 

، واستبّد باألمر دونو، وتلقب بادلنصور كما يلّقب ادللوك "ىشام ادلؤيّد"حجر على اخلليفة القاصر 
مّتصال بادلظّفر بعد وفاة أبيو ادلنصور وانتقال األمر إليو وانتقلت السلطة بعد " أبو عامر" ولبث 
" ىشام بن احلكم"فجرى كأخيو يف احلجر على اخلليفة .  إىل أخيو عبد الرمحن الناصر7ادلظّفر 

                                                           
 .118، ص 1972وفيات األعيان، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان،  : ابن خلكان  1
. 380، ص 1تاريخ األمم و ادللوك، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان، ط : الطربي  2
 .107، ص 5معجم البلدان، دار صادر، بَتوت، لبنان، ج :  ياقوت احلموي  3
.  358، ص1993 معجم األدباء، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، لبنان، : ياقوت احلموي  4
 .239-238، ص 1997احلّلة السَتاء، دار ادلعارف، القاىرة، مصر،  : القضاعي ابن األنباري  5
 .272تاريخ األدب األندلسي، دار الثقافة، بَتوت، لبنان، ص  :إحسان عّباس  : ينظر  6
 . 29، ص1998ادلعجب يف تلخيص أىل ادلغرب، دار الكتب، بَتوت، لبنان،  :بد الواحد بن علي ادلراكشي  ع: ينظر  7
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طمعت نفسو باخلالفة فسخط عليو األموّيُت وبقتل "  و االستقالل باألمر دونو و بعد شهر 
زالت الدولة العامرية مبوتو، فكانت نكبة قرطبة اليت ىوت باجملد العامري، " عبد الرمحن الناصر" 

وقضت بذلك على األيّام السعيدة يف ظّل العامرّيُت و كانت نشأة أيب عامر القوية على الكفاح 
 1" وادلغامرة من جديد فبقي يف قرطبة يبكي القصور، وادلنازل، ويعّلل عجزه عن مفارقتها حبّبو لقرطبة 

ىـ  والزمو حىت قضى ضلبو، فظّل مريضا سبعة أشهر كاملة قاسى فيها 425بدأ مرض ابن شهيد سنة 
ويقول ابن بّسام إّن الفاجل غلب عليو ولكّنو مل يقض على حركتو دتاًما، فكان ديشي اعتماداً . العذاب

. على العصا مرّة وعلى اإلنسان مرّة أخرى ويف العشرين يوماً األخَتة صار حجرا ال يربح وال يتقّلب
وأّما ابن حزم فيقول أّن علتو ىي ضيق الّنفس والّنفخ و يبدو أّّنما اجتمعا عليو مًعا، وأّن إصابتو 

بالعّلة الثانية ىي ما قبل إصابتو بالفاجل، فلّما بلغت منو األوجاع مبلغا شديدا ىّم بقتل نفسو مثّ آثر 
  فجاء أدبو مبجملو انعكاس للبيئة األندلسّية حيث كان ادلرآة اليت انعكست عليو 2الرضا بقضاء اهلل 

 . 3ىواجسو ومواقفو ومشاعره عرب مسَتة حياتو 
  :صفاته و أخالقه  - 2

      تعكس بالد ادلغرب اإلسالمي مسَتة شعبها، وتغَّت العصر اإلسالمي من أىّم الفًتات التارخيية 
 كان تأثَت البيئة اليت ترعرع فيها ابن 4اليت كان ذلا أعمق األثر يف بلورة شخصيتها احلضارية وكذا 

. شهيد على صفاتو وأخالقو
: ومن فكاىات ابن احلّناط حسُت ُسِئل كيف كان ىشام ادلعتد ؟  قال. "  لقد كان ابن شهيد أصم

يكفي من الداللة على اختياره أنّو استكتبٍت، واخّتذ ابن شهيد جليًسا وكان ابن احلّناط أعمى وابن 
 . 5" شهيد أصم 

                                                           
 .1541 -1540، ص 1، ج2003 تاريخ ابن خلدون، دار ابن حزن، يروت،لبنان،  : عبد الرمحن بن خلدون  1
 . 287، ص 7تاريخ األدب األندلسي، دار الثقافة، بَتوت، لبنان، ط  : إحسان عباس : ينظر  2
 . 05، ص 1984 الرببر عرب التاريخ، منشورات ميموين اجلزائر،  :قايد مولود  : ينظر  3
 .1ط،  ص .أحباث و دراسات يف تاريخ و آثار ادلغرب اإلسالمي و حضارتو، دار اذلدى، اجلزائر، د : صاحل يوسف بن قرين  4
 .290تاريخ األدب األندلسي، ص  : إحسان عّباس  5
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و قد كان ابن شهيد رجال أطلس، والّدليل على ذلك قولو على لسان صاحب عبد احلميد الكاتب 
أىكذا أنت يا أطيلس، تركب لكّل ّنج وتعّج إليو عجو؟ فقلت الذئب أطلس و إّن التيس ما »  

 1« .علمت
لكّنو مل . فقد ورث أبو عامر عن أجداده الغرام مبظاىر الصبوة، والفتّوة، والّشغف باحلسن واجلمال" 

الذي "  ألنّو كان مصابا بالصّم 2" يستطع الظفر مبا ظفر بو أجداده من أسباب اجلاه وادلال وادللك 
حال دون اعتالئو منصب الكتابة مع توّفر مجيع ادلؤىالت فيو اليت تؤىلو ذلذا ادلنصب بامتياز، كونو 

 . 3" من أسرة عالية ولعّل ىذا ما جعلو يعّمق موىبتو الفنّية 
و قد عاىن أبو عامر من تلك العاىة ألّّنا أصبحت رلاال لالنتقاص منو ومن قدره يف اجملالس " 

  وقد اشتهر بُت معاصريو مبجموعة من اخلصال والشمائل 4" خاّصة عند حاسديو أمثال ابن احلّناط 
  :واليت من بينها 

ميلو إىل الّلهو واجملون فلم حيفل يف آثارىا بضياع دين أو مروءة فحّط يف ىواه حىت أسقط شرفو، - أ 
 .ارتكاب قبيحةالووىم نفسو راضيا يف ذلك، فلم يقصر عن مصببة و 

كان ألزم للكأس من األطيار باألغصان وأوجل هبا من خيال " و قال احلّجاري يف وصفو 
  فالعيش يف عرف ابن شهيد  ىو رلموعة من احلسن واخلمر واألدب، فاحلياة 5" الواصل باذلجران 

عنده وجو أو كأس مًتعة أو رسالة أنيقة فإن خلت الدنيا من بعض ذلك فهي لغو وفضول وعيش 
. األديب فيها عبئ ثقيل

                                                           
 .230، ص 1972، 1الدخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة، دار الثقافة، بَتوت، لبنان، ج  : أبو احلسن الشنًتيٍت  1
 .368، ص 2، ج 1931ىـ، ادلكتبة العصرية، صيدا، بَتوت، لبنان، 4النثر الفٍت يف القرن  :  زكي مبارك  2
 .293،  ص 1993 ادلعارضات يف الشعر األندلسي، دار الوفاء، مصر، : إديان اجلمل  3
 .162 ص  الدخَتة،: أبو احلسن الشنًتيٍت  4
 .85، ص 1ادلعرب يف حلى ادلغرب، دار ادلعارف، مصر، ج : ابن سعيد ادلغريب  5
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إسرافو يف الكرم حىت كان ال يلقى شيئا يف أواخر أيّامو على اإلطالق وكانت عند أىل قرطبة - ب 
كان ابن شهيد كرديا جوادا يبذل العطاء " فقد 1قصص مشهورة عن جوده وسخائو، تلحق باألساطَت

  .2"للمستحقُت ويساعد ذوي احلاجات
عزّة النفس ادلصحوبة بالعجب وقد تنازل عن عزّة نفسو يف حاالت إعساره ولكّنو كان يقهر - ج 

  فقد كان يعتّز بنفسو 3نفسو، حبيث ال يستشعر الندم على فائت وكثَتا ما ديدح عزّة نفسو يف شعره، 
ألست من أشجع ! ثكلتك ادلكارم يا ابن األكارم " ويفاخر بأسرتو ورلد أجداده فيقول سلاطبا نفسو 

 .4" يف العال ومن شهيد يف الذرى 
وشلّا عرف عن ابن شهيد بُت قرنائو و جلسائو حّدة يف الطبع، وحرارة : الفكاىة و ادليل إىل اذلزل- د 

يف األجوبة، وىجوم على التعريض الكاوي واأللفاظ ادلقذعة، وىو شيء تربزه رسائلو ال أشعاره فإّن 
إالّ أنّو رغم ىذه احلّدة واإلعجاب . الفكاىة يف شعره قليلة أو معدومة وخصوماتو األدبّية كثَتة

بالّنفس كان زلّببا إىل نفوس أصدقائو يأنسون مبجلسو ويغًتفون من كرمو، ويقضون الوقت يف داره 
طاعمُت شاربُت أو متنزىُت يف البساتُت أو متحّدثُت يف جامع قرطبة، كما كان دائم التربّم من الزمان 

 ولعّل انصرافو إىل الّلذة مقًتن أّوال . يف بلده5ألنّو مل ينصفو وقّدم غَته زلقراً ألكثر ادللكات األدبية 
 واليت كانت تعيش حقيقة مأساوية يف التاريخ األندلسي فقدت فيها ذروة ،بيأسو من أحوال قرطبة

  . 6حببوحتها و اصلازاهتا ادلهّمة دلا شاهبا من فنت 
  : أدبه – 3
كان " كان الشعر يف األدب األندلسي األكثر شيوعا من أّي جنس أديّب آخر، ألنّو : شعره- أ 

ديّثل أىّم مظاىر احلياة العقلية العربية يف األندلس، وقد كان جملالس األنس والبهجة األثر الكبَت يف 
                                                           

 . 148-147، ص1954، 3 ادلطرب يف أشعار أىل ادلغرب، ترمجة إبراىيم األنباري، األمَتية، مصر، ط:ابن دحية  : ينظر  1
 .47ت، ص.ط، د.ابن شهيد و جهوده يف النقد األديب، دار ادلعارف، مصر، د :  عبد اهلل سامل ادلعطاين  2
.  291حسان عّباس، تارخ األدب األندلسي، ص إ: ينظر  3
 .230ص  الدخَتة، : ابن بّسام الشنًتيٍت  4
 292حسان عباس، ص  إ: ينظر  5
  96أمَت عبد العزيز، الوجيز يف تاريخ اإلسالم و ادلسلمُت، دار ابن حزم، فلسطُت، ص  : ينظر  6



 انفصم األّول                                              ابن شهيد حياته و مكانته األدبيّة

 

11 
 

شاعر " عبد ادلالك "   وبيت بٍت شهيد من بيوت الشعر يف األندلس فأبوه 1" تنوّع أغراض الشعر 
كان ابن شهيد أجودىم شاعريّة، وأجحظهم قرحية، وأطوذلم نفسا، " وكذلك جّده مروان وقد 

ابن "وأوسعهم شهرة، ولكّن شعره مل جيمع ليحفظ من الّضياع أو مجع ومل يصلنا وما بلغنا منو ما رواه 
، وادلقّري يف نفح الطيب وابن حيف الذخَتة والثعاليب يف اليتيمة، والفتح ابن خاقان يف ادلطم" بّسام

 . 2" خّلكان يف وفيات األعيان 
ليس يف األندلسيُت حىت عصر ابن شهيد من كان أكثر منو توّقدا يف القرحية، وأنفذ بصرا يف نقد " و

 . 3" الشعر وقد يدانيو ابن حزم وابن حّيان ادلؤرّخ يف احلّدة الذىنية
إّن شعر أبو عامر يوحي لنا معرفة صفاتو العامة واخلاصة ويدّل على أّن الرجل كان أصيل ادللكة، 

غزير اإلنتاج، مرن الشاعرية، فهو قد قال الشعر يف أكثر األغراض وخاّصة الطبيعة، واخلمر، والغزل، 
 كان ذوىو مل يلزم اجتاىا معّينا وإّّنا سار يف كّل االجتاىات حسب األغراض وادلناسبات وادلواقف إ

صّنف مع أولئك الذين غابت عنهم قّوة اإلبداع فكان "  وقد 4. أميل إىل االجتاىُت احملدث واجلديد
شديد التقليد يف شعره ألساليب األقدمُت، شديد االعتماد على معانيهم وألفاظهم شديدة التلفت 

 .  5 "ضلو شعراء يف العّباس كثَت ادلعارضة للقصائد ادلشهورة 
وشعر ابن شهد مل يقم أحد جبمعو وىذا راجع للظروف السياسية واالجتماعية اليت عاشتها األندلس، 

. كما أّن وفاة ابن شهيد مل تتح لو مجع شعره وذلك بسبب ادلرض الذي أملّ بو
ديوان ابن "جبمع ونشر قسم من شعره حتت عنوان " شاربال " ويف العصر احلديث اىتّم ادلستشرق 

. ولكّن ىذا الديوان بالرغم من اجلهد الكبَت الذي قام بو جامعو بقي ناقصاً " شهيد األندلسي
زلي الدين "واحملاولة الثانية كانت لألستاذ يعقوب زكي حتت عنوان ديوان ابن شهيد، وقد قام الباحث 

                                                           
 . 247، ص1992، 7األدب األندلسي موضوعاتو و فنونو، دار العلم للماليُت، بَتوت، لبنان، ط : مصطفى الشكعت  1
   . 64ت، ص.ط، د. أندلسيات شامية، دار الفكر، بَتوت، لبنان، د: زلمد رضوان الداية  2
 .292 تاريخ األدب األندلسي، ص : إحسان عباس  3
.  372-371، ص2004، 14 أمحد ىيكل، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط غرناطة، دار ادلعارف، بَتوت، لبنان، ط: ينظر  4
 .88، ص 3، ج1991، 2ادلوجز يف األدب العريب و تارخيو، دار اجليل، بَتوت، لبنان، ط : حنا الفاخوري  5
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جبمع وحتقيق شعر ابن شهيد والبالغ سبع وسبعُت قصيدة ومقطوعة أضف إليو ما مجع وحّقق " ديب
 . 1ديوان ابن شهيد األندلسي و رسائلو "من رسائلو النثرية وُوِِست بعنوان 

كان ادلشارقة يف الفًتات األوىل للفتح اإلسالمي السّباقُت إىل تدوين أخبار ادلغرب : " نثره- ب 
 2" اإلسالمي ولذلك صلد تارخيو مدرلا ضمن مؤلّفاهتم ومن النادر أن صلدىم يفردون لو مؤلّفا خاّصا 

بدأت الّنصوص النثرية يف األندلس كما بدأ الشعر بالقليل ادلروي عن شخصيات مشرقية " وقد 
 3" دخلت األندلس واستقرت ىناك من الوالة والقادة وذوي ادلكانة اليت حتفظ عنهم اآلثار واألخبار

 وقد أّلف ابن 4وذلك مّثل الكّتاب وادلؤّرخُت الذين كانوا متواجدين يف ادلشرق حيث القيادة العليا 
شهيد كتباً يف البالغة حتّدث فيها عن أساليب الكتابة وأصوذلا، وشلّا بقي من آثاره وقد أورده عرضاً 

  .5يف رسالة التوابع والزوابع تقسيمو دلراحل تطّور األساليب النثرية 
قد شاعت الصناعة يف الكتابة يف العصر األندلسي وامتألت بأنواع البديع، وطغى السجع على كّل و 

أنواعها من رسائل، وقصص جديّة وىزلية، وكتب علمية، وأدبية، وتارخيية وبالغ أىل األندلس وأمعنوا 
يف ضروب اخليال، وجاءوا بكّل غريب يف ذلك فكان يف نثرىم الكالم ادلسجوع الذي يكون من 

السهل ادلمتنع مع ثقة يف الّلفظ، وجزالة يف ادلعٌت، ومزج احلقيقة باخليال، وكذا كان أسلوب أبو عامر 
أبو عامر شيخ قرطبة وفتاىا، ومبدأ الغاية القصوى ومنتهاىا، ينبوع آياهتا : " يف الكتابة حىت قيل عنو

وماّدة حياهتا، ومبٌت أِسائها، ومسمّياهتا نادرة الفلك الدّوار وأعجوبة الّليل والّنهار، إن ىزل فسجع 
 الدّر على النحور ونثر كما خلط ادلسك اتسقاحلمام، أو جّد فزئَت األسد الضرغام  وإذا نظم فكما 

. ، والبن شهيد عّدة مؤلفات نثرية أبدع فيها6والكافور

                                                           
.   8 – 7، ص1997، 1 ديوان ابن شهيد األندلسي و رسائلو، ادلكتبة العصرية، بَتوت، لبنان، ط: زلي الدين ديب : ينظر  1
 . 17، ص1، ج1985، 1 ادلصادر العربية لتاريخ ادلغرب، الرباط، ادلغرب، ط: زلمد ادلنوين  2
  214 يف األدب األندلسي، ص : زلمد رضوان الداية  3
 . 31، ص1966، 1يف تاريخ ادلغرب و األندلس، دار النهضة، بَتوت، لبنان، ط :أمحد سلتار العبادي  : ينظر  4
 . 218 يف األدب األندلسي، ص: زلمد رضوان الداية  5
. 605، ص1996 األدب األندلسي التطّور و التجديد، دار اجليل، بَتوت، لبنان، : زلمد عبد ادلنعم اخلفاجي  6
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كتاب كشف الدّك وإيضاح الشّك وىو كتاب مفقود ولكن فيما يبدو أنّو يف علم احليل - 
 .واخلرافات

   .1 "الذخَتة"رسائل التوابع والزوابع ولكن ما وصل منها ىو ما أثبتو ابن بّسام يف كتابو - 
الرسائل النقدية وتعّد أىّم عمل قام بو ابن شهيد ألّن فيها آراء جديدة واستنتاجات مبتكرة - " 

  .2" يرجع فيها الفضل البن شهيد والقسم األكرب منها يف كتاب الذخَتة 
يصف فيها الربد والّنار، ويصف احللوى " شهيد " و ىي رسائل أخرى البن : سائل األدبّيةرال- 

والربغوث، وادلاء والثعلب والبعوضة، ولو رسائل أخرى إىل اخللفاء والوزراء وقد ذكرت ىذه الرسائل يف 
  .3الذخَتة واليتيمة وأّن مجيع من توّجهوا لو من القدماء قد حتّدثوا عن نثره إىل جانب شعره 

وبذلك فإّن أدب ابن شهيد سواء كان شعرا أو نثرا ما وصلنا منو ومل يصل كان ذخرا لألندلس وطريقا 
. دلن جاء بعده دلا جاء بو من آراء وأفكار جديدة يف ميدان األدب و النقد

  :مكانته األدبية  – 4
ابن شهيد وزير من كبار األندلسيُت أدبا وعلما وقد شهد لو النقاد مبكانتو وأمجع القدماء من 

وقد . مشرقيُت وأندلسيُت على قدرتو األدبية والنقدية وأنّو كان علما بارزا من أعالم البالغة والبيان
قارنوه باجلاحظ وسهل بن ىارون وال شّك يف أّن ىذه اآلراء كانت حقيقة صادقة معرّبة عّما كان 

 . 4يتمّتع بو ابن شهيد من مكانة علمية وأدبية بُت أقرانو ومعاصريو 
ومبا أّن العصر الذي عاش فيو ابن شهيد اّتسم بكثرة األدباء من سلتلف الطبقات وادلراتب كافة فمنهم 

الوزراء والفقهاء من ذوي الشهرة العلمية، واألدبّية وكان لبعض ىؤالء اتصاالت بـ ابن شهيد ظاىرىا 
يف الغالب حيمل ادلوّدة واالحًتام وباطنها خصومة وجفاء إلديانو بأنّو متفّوق على أبناء عصره من جهة 

                                                           
 .267-266إحسان عّباس، تاريخ األدب األندلسي، ص  : ينظر  1
 . 45 ابن شهيد و جهوده يف النقد األديب، ص: عبد اهلل سامل ادلعطاين  2
 .192-191الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة، ص  :ابن بّسام الشنًتيٍت  : ينظر  3
  2017 ديسمرب 26 جتليات التناص يف رسالة التاوابع والزوابع، تاريخ الولوج، : لطيفة بوزيان : ينظر  4
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 واليت رام فيها 1ولسالطة لسانو على أعدائو وىو الدافع الذي دفعو لكتابة رسالة التوابع والزوابع 
 .احلصول على إجازات علمية شلّن ىم أعلى شأنا من معاصريو

وقد كان من أوائل من شهد البن شهيد بالعلمية من معاصريو وكتب عنو ىو أبو مروان حّيان 
و كان ابن شهيد يبلغ ادلعٌت وال يطيل سفر الكالم وإذا تأملتو ولسنو، قلت " التوحيدي حيث يقول 

عبد احلميد يف أوانو واجلاحظ يف زمانو والعجب منو أنّو كان يدعو قرحيتو إىل ما شاء من نثره ونظمو 
يف بديهتو ورويتو فيقود الكالم كما يريد من غَت اقتناء للكتب وال اعتداء بالطلب وال رسوخ يف 

 ورأي 2" األدب وشعره حسن عند أىل النقاد تصّرف فيو تصّرف ادلطبوعُت فلم يقّصر عن غايتهم 
أيب مروان رأي لو قيمتو العلمية دلكانة ىذا الرجل يف األندلس ويعّد شهادة يفتخر هبا ابن شهيد بُت 
أبناء عصره فقد شبهو بأعظم كاتبُت عرفهما األدب العريب ومها اجلاحظ وعبد احلميد وقد قرن اِسو 
هبما، وقد كانت شهادة أيب مروان كانت قريبة من شهادة رجل آخر من رجاالت األندلس، عرف 

:  صديقو احلميم وصاحبو القريب حُت يقول3بعلمو وروعو ومنزلتو الرفيعة بُت العلماء وىو ابن حزم 
ولنا من البلغاء أمحد ابن عبد ادللك بن شهيد صديقنا وصاحبنا وىو حّي مل يبلغ بعد بيت " 

االكتهال ولو من التصّرف يف وجوه البالغة وشعاهبا مقدار يكاد ينطق فيو بلسان مرّكب من لساين 
: "  وكذلك فعل عبد ادللك بن السراج يف مدحو البن شهيد وثنائو عليو إذ يقول4" عمرو وسهل 

لقد كان من البالغة يف مدى غاية البيان وفصاحتو يف أعلى مراتب البيان وكنا ضلّضر رللس شرابو وال 
 .  5" نغيب عن أدبو 

أّما من كتب عنو من ادلشرقيُت فالثعاليب ىو الكاتب األّول الذي كتب عن األدب األندلسي، وعاصر 
 .  6" نثره يف غاية ادلالحة، ونظمو يف غاية الفصاحة : " ابن شهيد ووصفو بقولو

                                                           
 .143حسان عباس،تاريخ األدب األندلسي، ص  إ: ينظر  1
.  47، ص1985، 2 أحكام صناعة الكالم، ترمجة زلمد رضوان الداية، دار الثقافة، بَتوت، لبنان، ط: الكالعي  2
.  192 الدخَتة، ص: ابن بسام : ينظر  3
.  160 ادلطرب يف أشعار أىل ادلغرب، ص: ابن دحية  4
.  161 ادلطرب يف أشعار أىل ادلغرب، ص:ابن دحية   5
.  191، ص1978، 1 زلمد علي شوابكة، دار عمار، بَتوت، لبنان، ط: مطمح األنفس ومسرح التأنس، ترمجة : ابن خاقان  6
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عامل بأقسام البالغة ومعانيها حائز قصب السبق فيها، وال يشبو :"وكذلك فعل ابن خاقان فوصفو 
 1" أحدا من زمانو وال ينسق ما نسق من ذّر البيان ومجانو

وىذا االتفاق لثالثة من كبار الّنقاد وإمجاعهم على رأي واحد وىو تفّوق ابن شهيد ومشاهبتو 
للجاحظ يف وفرة علمو ىو تعبَت صادق وصورة واضحة دلا كان يتمّتع بو ىذا الرجل من مكانة علمية 

. وأدبية بُت أدباء عصره
فهذه األحكام اليت أطلقها النقاد من ادلشرقيُت واألندلسيُت رلمعُت على براعتو الفنّية وقدرتو على 

ه علما بارزا من أعالم البالغة واألدب يف األندلس ما أىلو ليكون ّنوذجا تصناعة الشعر والنثر جعل
 .يسار على منوالو

وبذلك قد اتسمت حياة ابن شهيد بالًتف لعيشو يف ظل احلكام والسالطُت إضافة اىل ما ورثو عن 
أجداده من مظاىر الصبوة والفتوة إال أن إصابتو بالصمم حالت دون تقلده دلناصب مهمة شلا ولد 

وقد كان البن شهيد رلموعة من . لديو شعورا بالنقص إضافة إىل التقليل من شأنو من قبل خصومو
ادلؤلفات خولتو ألخذ مكانة أدبية مرموقة شهد لو فيها مجيع من عاصره بالتفرد والتميز وقارنوه بكبار 

 .أعالم األدب العريب

                                                           
.  191 مطمح األنفس ومسرح التأنس، ص: ابن خاقان  1
  .
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  : المحدث والقديم –1
      إّن ادلقارنة والتفاضل الفّّن، والبالغي، واألسلويب بني اإلبداعات األدبية ادلتنّوعة 

والعقليات والثقافات ادلختلفة، والتمايز يف النسج بني ادلواىب ادلصقولة وادلطبوعة، والصنعة، 
والتكّلف أساس قام عليو النقد العريب منذ القدم وسبب يف التنافس الفّّن والتعبريي على 

ذبويد الرتكيب وبراعة النظم والتحبري أثارتو تلك النظرات النقدية بني األدباء شلّا أسهم بشكل 
. 1أو بآخر يف رقّي األداء الفّّن واألسلويب يف التعبري األديب 

يرى ابن شهيد أّن األمنوذج الواحد من الشعر أو من النثر ال يصلح أن يّتخذ لكّل العصور 
فأىل كّل فرتة يهشون إىل نوع من األنواع ومن ادلالحظ أّن الصنعة تزايدت على مّر العصور 
حّّت أّن عصر ابن شهيد كان الناس فيو يعشقون التجنيس كثريا، وبذلك فقد كان ابن شهيد 

يرى ضرورة االعتدال والتوّسط واألخذ عن طريقة العرب، وطريقة احملدثني معا دون االضلياز 
 .  2إىل إحدامها وقد جعل ادلنشئني أصنافا ثالثة ومن خرج عن نطاقهم ال يعّد أديبا 

الذين يستطيعون توليد ادلعاين وابتكارىا مثّ يعجزىم الشكل فيسيئون التعبري ويقصرون : األّول
". هباء البهجة " دون إدراك 

أصحاب احلّدة البيانية الذين يبنون الكالم على االندفاع، واالنصباب، وىم يالئمون : الثاني
بني الفكرة الصعبة ومائية الشكل وجيرتئون على ضرب ىذه بتلك وخيلقون عن امتزاجهما 

. شيئا عجبا
 صنف ماىر يف التلقني وذو صنعة مقبولة وقرحية متحّيلة تغّطي على نقص الفكرة :الثالث

.  3وتسّد اخللل 
لذلك فقد تصّدى عدد كبري من البالغيني والنّقاد للدرس األديب بالتحليل وسبييز أسلوب عن 
أسلوب، وبالغة عن بالغة، وصلد نوعا من ذلك النقد لألساليب البالغّية ادلختلفة يظهر عند 

                                                           
 . 14مستويات األداء البالغي يف أدب ابن شهيد، ص  :مشاعل بن عوض  : ينظر  1
.  84، ص1993، 2 اجلامع يف تاريخ األدب العريب القدمي، مطبعة الشريعة، بريوت، لبنان، ط: حّنا الفاخوري : ينظر  2
 . 144 تاريخ األدب األندلسي، ص :إحسان عباس  : ينظر  3
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 وبذلك فقد اتسمت نظرة ابن شهيد إىل ىذه ادلسألة بالوسطّية واالعتدال فلم 1ابن شهيد 
يصدر عنو تعّصب لقدمي أو حديث إمّنا اعتمد ميزانا آخر وىو اجلودة والكفاءة دون اعتبار 
لعامل الزمن فقد جعل القدمي األساس اّلذي يستند إليو ومنبعا يستقى منو ثقافتو ولكّنو مل 

 . 2يقّيد نفسو فقد هنج القدماء مرّة ومرّة أخرى هنج احملدثني 
   :الغريب في الشعر  - 2

لقد حوت بعض رسائل ابن شهيد على أحكام نقدية يف ىذه الرسائل البيانية يهاجم 
: "  فيقول3ىجوما سافرا علماء اللغة، ويعّنفهم العتقادىم أّن بضاعتهم وسيلة لتعليم البيان

وإصابتو البيان ال يقوم هبا حفظ كثري الغريب، واستيفاء مسائل النحو، وإمّنا يقوم هبا الطبع 
مع وزنو من ىذين النحو، والغريب، ومقدار طبع اإلنسان إمّنا يكون على مقدار تركيب 

فيبنّي أّن من تغّلبت نفسو "  ويشرح ابن شهيد ىذه الفلسفة اجلديدة 4" نفسو مع جسمو 
على جسمو كان مطبوعا روحانيا يطّلع صور ادلعاين يف أمجل ىيئة وأّما اآلخر الذي يستويل 

جسمو على روحو فإّن صور الكالم تتكّون لديو ناقصة، وأصحاب الروحانية قد يأتون بكالم 
وىذا ىو الغريب وىو أن . مجيل ممثّر يف النفوس دون أن يكون للكالم يف ذاتو مجال خاصّ 

ترّكب احلسن من غري " طريفة يف اجلمال " يرتّكب احلسن من غري احلسن وىذه النظرية 
احلسن تعّد من ابتكار أيب عامر، ولعّلو يعّن هبا أّن كّل جزء على حّدة ليس فيو مجال فإذا مّت 

. 5"ترّكب األجزاء شعت جبمال ناجم عن الرتكيب ادلنسجم
كان لقضية الصياغة الشعرية نصيب غري قليل من تفكري ابن شهيد عند ربطو البيان " ولقد 

باأللفاظ وادلعاين، وجاء حديثو من خالل إطالق وصف ديكن أن يعّد جديدا يف عامل النقد 

                                                           
 . 1، رسالة دكتوراه، ص 2006مستويات األداء البالغي يف أدب ابن شهيد،  :مشاعل بن عوض  : ينظر  1
.  69ت، ص.ط، د. مالمح الشعر األندلسي، دار الشرق، بريوت، لبنان، د:عمر الدقاق  : ينظر  2
 .479 تاريخ األدب األندلسي، ص : إحسان عّباس  3
 . 178 ابن شهيد و رسائلو، ص :  زلي الدين ديب  4
.  480 – 479 تاريخ األدب األندلسي، ص: إحسان عباس : ينظر  5
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احلسن يوصف "  وادلالحة تعّن احلسن والبهاء وزبيري الّلفظ إذ ىي 1" أال وىو مليح الّلفظ 
تأثّره ببيئة "  ومصطلح ادلالحة عند ابن شهيد دليل على 2" هبا الكالم البديع ادلطرب 

األندلس أندلس األعماق وبداية ادلواعيد القادمة لو اليت كان يرمسها يف سليلتو واليت ما كان 
التزاوج بني ادلشكل "  وقد كان ابن شهيد دييل إىل ضرورة 3" يفتأ يذكرىا يف نثره و أشعاره 

وادلضمون إلنتاج العمل األديب فهو يدعو إىل اجلمع بني شّقي العمل األديب، ومها األلفاظ 
وادلعاين أو الصورة الشعرية إذ أّن أورع صور الكالم ىي اليت يتّم فيها توفيق بني الفكرة 

.  5" فالعمل األديب يكمن يف تركيب صور الكالم وحسن ادلنظر "4"ادلضمون والشكل
وقد وضع ابن شهيد ىذه القواعد و ادلقاييس من نظره إىل قدرتو وطريقتو يف التحليل وإبداء 

.  الرأي
  :الطبع و الصنعة  - 3

إّن آراء ابن شهيد سلتلفة يف األدب والنقد، ومن تلك اآلراء أّن الشعر ليس بالّلفظ " 
وحده، ولكّنو بالّلفظ وادلعىن الكرمي، فالشاعر ىو من يقتحم البيان و ينطق بالفصل ويطّب 
األشياء النادرة والسائرة وينّظم من احلكمة ما يبقى بعد موتو منصرفا يف كّل غرض وكّل فّن 

فعلى الناقد إذن أن ال . تصّرف من حيسن التلّون ويعرف أساليب الكالم ووجوه ادلعاين
خيدعو ظاىر كالم الشاعر وال تغرّه الديباجة الّلماعة واأللفاظ ادلنّمقة بل ينظر يف نقده إىل 
الظاىر والباطن، فيجعل لكّل شيء ميزانا ويقيم لكّل ناحية قسطاسا من غري ما اضطراب 

 6" وال غرور 

                                                           
 .234الدخرية يف زلاسن أىل اجلزيرة، ص  : ابن بّسام  1
.  347، ص1889، 1معجم النقد العريب القدمي، منشورات وزارة الثقافة، بغداد، ط : أمحد مطلوب  2
 . 09، ص 2009 األندلس بني احللم واحلقيقة، دار هباء، اجلزائر، : عبد اهلل محّادي  3
.  481، ص 1987 تاريخ النقد األديب عند العرب، دار العلم، بريوت، لبنان، : إحسان عّباس  4
 . 234الذخرية، ص  : ابن بّسام  5
 . 84 اجلامع يف تاريخ األدب العريب القدمي، ص : حنا فاخوري  6
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ومن آراء ابن شهيد يف باب الطبع و الصنعة أّن األندلسيني قد ذىبوا إىل إطالق البديهة " 
. واالرذبال يف الداللة على الطبع أو الشعر ادلطبوع، وىم دييلون إىل التسوية بني ادلصطلحني

 وقد سار ابن شهيد على منواذلم وحاول ابن شهيد أن يديل بدلوه يف احلديث عن الطبع 1" 
والصنعة فريى أن أىل صناعة الكالم متباينون يف ادلنزلة متفاضلون يف شرف ادلرتبة على 

مقدار إحساسهم وتصرّفهم، فمنهم الّذي ينّظم األوصاف وخيرتع ادلعاين وحيرز جّيدا إالّ أنّو 
يصعب عليو الكالم ويكّد قرحيتو التأليف حّت أنّو ردّبا قّصر يف وصف وأساء الوضع فهذا يف 

 كما قال 2األبيات القليلة نافر ويف القريبة ادلأخذ سائد ويف طريقة اجلمهور األعظم ذاىب 
ومنهم من يتجاىف الكالم ويروغ عن ادلقال فإذا أمّن بو أخذ بأطراف احملاسن : " ابن شهيد 

. 3" وشارك يف أضلاء من الصنعة، وجّل ما عنده تلفيق وحيلة 
وىو بذلك خيرج كثريا عن حدود الناقد النزيو إىل السخرية والذّم، وخباّصة إذا تذّكر أنّو 

ولكّّن عدمت : " منقوص احلّظ يف عصره فيعري ىذا وذاك ويعيب أىل بلده مجلة بقولو 
. 4" ببلدي فرسان الكالم وذىبت بغباوة أىل الزمان 

  :المعارضات الشعرية  - 4
 لقد تأثّر الشعر األندلسي ادلعارض بالشعر اجلاىلي ادلتعارض يف األلفاظ، وادلعاين، 
والبيان، والبديع، واألساليب اللغويّة، والبناء الفّّن للقصيدة خاّصة إذا كانت ادلعارضة بني 

. قصيدتني
كما ليس غريبا أن يعارض ابن شهيد شيئا من الشعر اجلاىلي يف عّدة قصائد ألنّو يسري " 

. 5" يف االذباه احملافظ وينهج يف جّل نظمو طريقة الشعراء اجلاىليني وىذا واضح يف ديوانو 

                                                           
 .55 أبن شهيد األندلسي، ص: زلي الدين ديب  1
 . 239 – 238 ص، الذخرية يف زلاسن أىل اجلزيرة :ابن بسام  : ينظر  2
 .293، نفسو ادلصدر : إبن بسام  3
.  229، الدخرية : إبن بسام  4
 . 04، ص1984 ادلعارضات يف الشعر األندلسي دراسات نقدية، دار الكتب، بريوت، لبنان، : يونس طركي سلوم البخاري  5
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وقد استخدم ابن شهيد مبدأ ادلعارضة معيارا نقديا لتفضيل شاعر على آخر، وحلول تفعيل 
ىذا ادلبدأ وإبرازه ألنّو العنصر الذي تظهر فيو قدرة الشاعر على تقليد القدماء واحملدثني وإبراز 

تفّوقو على غريه من الشعراء مقّدما بعض شعراء عصره على غريىم، استنادا إىل ىذا ادلبدأ 
زلاوال إثبات قدرتو الشعرية واألدبية يف معارضة كثري من الشعراء والنسج على منواذلم 

 1كمعارضتو المرئ القيس وادلتنّّب 
وىو مفقود إالّ أنّو توجد منو " حانوت عطّار " ومن مملفاتو ذات الطابع النقدي  كتاب 

بعض النصوص يف جدوة ادلقتبس وفيو أحكام نقدية عاّمة ومناذج شلّا اختاره حبسب تلك 
األحكام فمن ذلك قولو يف ابن درّاج والفرق بني ايب عمر وغريه أّن أبا عمر مطبوع النظام، 
شديد أسر الكالم مثّ زاد دبا يف أشعاره من الدليل على العلم باخلري، والّلغة، والنسب، وما 
تراه من حوكو للكالم وملكو ألحرار األلفاظ وسعة صدره وجيشة جبوه وصّحة قدرتو على 
البديع وطول طلقو يف الوصف وبغيتو للمعىن وترديده  وتالعبو بو وتكريره وراحتو دبا يتعب 

ألّول مرّة يقّر شاعر مبدأ  ادلعارضة معيار "  و2الّناس، وسعة نفسو فيما يضّيق األنفاس  
التفّوق فنجده ناقما على النقاد اّلذين كانوا يتّولون ديوان الشعراء، ألهّنم أخّروا عبد الرمحن 

مع أّن عبد الرمحن غزير ادلاّدة واسع  " 3" بن أيب فهد وقّدموا عليو عبادة بن ماء الّسماء 
للصدر حّت أنّو مل يكد يبقي شعرا جاىلّيا وال إسالمّيا إالّ عارضو وناقضو، ويف كّل تراه مثل 

اجلواد إذ استوىل على األمد ال يبّن وال يقّصر وكانت مرتبتو يف الشعراء أيّام بّن عامر دون 
. 4" يف الزمام فأعجب " عبادة " مرتبة 

فقد حرص ابن شهيد على معارضة الكتاب والشعراء ادلشارقة، وردّبا كان ذلك بدافع " 
شخصّي ىو إثبات التفّوق أمام معاصريو وخصومو، أو ردّبا بدافع إثبات الشخصية األندلسية 

                                                           
.  52ت، ص.ط، د. سلرتات من الشعر األندلسي، منشورات ادلكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، د: زلمد رضوان الداية : ينظر  1
 .61الذخرية، ص  : ابن بسام الشنرتيّن  2
 .477، ص 1978 تاريخ النقد األديب عند العرب، دار العلم، بريوت، لبنان، : احسان عّباس  3
، 1 جدوة ادلقتبس يف ذكر والة األندلس، ربقيق روحية عبد الرمحن السويفي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: احلميدي  4 

.  245، ص1997
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ووجود األدب األندلسي إىل جانب األدب ادلشرقي فقد سعى ابن شهيد خللق أدب أصيل 
 . 1" سيا يف روحو وموطنو ويكون أندل

وإن كانت ادلعارضة ربمل نوعا من اإلعجاب واالعرتاف باإلبداع لألدب ادلعارض، فقد رأى 
ابن شهيد أّن التفّوق على ادلعارض ىو األساس يف ىذا الفّن مع الزيادة يف ادلعاين بإبداع 

. معان جديدة، لذا وجدناه معارضا دلشاىري األدب العريب وعمالقتو
وبذلك فقد حظيت ادلعارضة باىتمام كبري يف ساحة النقد األديب وعّدىا النقاد وسيلة من 

 2وسائل النقد وزلكا للجّدة وسبيال إىل الرفض وهنجا يف التحّدي ووسيلة للتربيز والتفّوق 
وقد بدا اىتمام ابن شهيد هبذا الفّن واضحا يف معارضاتو لكتاب ادلشرق وشعرائو وخباصة 

الفحول وادلشهورين منهم فقد بىن قصائده على حبور قصائدىم وقوافيها ويأخذ من معانيها 
. وألفاظها وحيرص على التفّوق عليهم

  :السرقات األدبّية  - 5
، وىذا "األخذ " لقد استعاض ابن شهيد عن مصطلح السرقة دبصطلح مرادف لو وىو 

األخذ يكون من ادلعىن األّول للشاعر السابق بشرط الزيادة واإلحسان فيو، فإّن الشاعر إذا 
أخذ معىن غريه ومل حيّسنو جلب على نفسو اإلساءة واستخدم منهج ادلوازنة بني الشعراء 

وتطّرق إىل ادلعاين اليت يصعب على الشاعر تناوذلا واليت تسّمى بادلعاين العقم، وبني كيفية 
زبّطي ىذه ادلعضلة بتغيري عروض األبيات وحركة رويّها فقد سبقو إىل ذلك ابن طباطبا 

 .  3العلوي يف كتابو عيار الشعر 
ابن شهيد مل يغفل عن السرقات األدبية ومن حّقو أن ال ينساىا، وىو من ادلّتهمني هبا " و 

" وأبو عامر لو نظرات جريئة يف ىذا ادليدان . فأجازىا للشعراء على شرط وضعو وقانون رمسو

                                                           
 . 67ت، ص.ط، د. مقدمة الديوان، ربقيق يعقوب زكي، دار العلم، بريوت، لبنان، د: ابن شهيد  1
. 315، ص 1984 تيارات النقد األديب يف األندلس يف القرن اخلامس، ممسسة الرسالة، بريوت، لبنان، :عليان مصطفى  : ينظر  2
.  64 – 63 ديوان ابن شهيد األندلسي ورسائلو، ص: زلي الدين ديب : ينظر  3
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 فقد حرص على اجلمع بني الشعراء وتعداد اذباىاهتم واالىتمام  دبا جاء بو احملدثون 1
وشلا ساعده على ذلك معاصرة ابن شهيد لفرتتني يف تاريخ . 2والقدماء وتّتبع أخبارىم

األندلس كانت األوىل دبثابة الفرتة الذىبية اليت تألّقت فيها األندلس يف ظّل العامريني، حيث 
ولد وترعرع يف أحضان خرياهتم ونعمهم، والفرتة الثانية عصر الفتنة العظمى، واليت تعّد أكرب 

 3احلقب ادلأساوية يف التاريخ األندلسي فقدت األندلس ذروة حببوحتها واصلازاهتا ادلهّمة 
وتفّككت إىل دويالت متأّخرة يف ظّل حكم ملوك الطوائف ومع ذلك عايش ىذه احملن 

. وكان من أكرب ادلبدعني يف الشعر والنثر
ومع أّن األدب األندلسي أسرف كّما وكيفا يف التوّجو إىل اجلانب اجلمايل متأثّرين بغريىم من 

 فقد وجد ابن شهيد رلاال واسعا كغريه من النقاد للتحّدث عن 4األدباء وخاّصة ادلشارقة 
. السرقات األدبية ولكن بشرط الزيادة واإلحسان يف األخذ من الغري

البن شهيد آراء متميزة يف النقد شاعت يف عصره ،فتناول قضايا عدة بأسس وقواعد 
فتحدث عن احملدث والقدمي والغريب يف الشعر والطبع والصنعة وادلعارضات الشعرية وكذا عن 

السرقات األدبية وقد خصص لكل منها جانبا يف أدبو وما يشرتطو فيها فطغى على كل 
 .أفكاره النقدية طابع الوسطية واالعتدال

                                                           
 . 62 ابن شهيد األندلسي، ص : زلي الدين ديب  1
 . 05ت، ص .ط، د.معجم تراجم الشعراء الكبري، دار احلديث، القاىرة، د :حيي مراد  : ينظر  2
 .06، ص1961، 2 الشعر األندلسي و صدى النكبات، دار العزة و الكرامة، ط:يوسف عيد  : ينظر  3
 . 13، ص1978، 2دراسات يف األدب األندلسي، دار العربية، ليبيا، ط :حسان عّباس  إ: ينظر  4
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  :مضمون الرسالة  - 1
، والزوابع 1التوابع مجع تابعة وىو اجلٍّت، واجلنّية يكونان مع اإلنسان يتبعانو حيث ذىب 

مجع زوبعة وىو اسم شيطان أو رئيس للجّن ومنو مسي اإلعصار زوبعة إذ يقال فيو شيطان مارد 
. 2كما جاء يف القاموس احمليط 

ورسالة التوابع والزوابع قّصة خيالية حيكي فيها ابن شهيد رحلة يف عامل اجلّن، فقد اّتصل خالذلا 
بشياطُت الشعراء أنشدىم وأنشدوه، وعرض أثناء ذلك بعض أرائو يف األدب والّلغة وكثَتا من 

مناذج شعره ونثره كما نقد خصومو ودافع عن فّنو وانتزع من ملهمي الشعراء والكّتاب األقدمُت 
شهادات بتفّوقو وعلّو كعبو يف األدب، كّل ىذا مع  كثَت من بّث الفكاىات ونثر الطرائف وإبداء 
الدعابات وقد جرى بُت ابن شهيد وبُت ما كان جيدىم من سللوقات يف عادلهم مساجالت أدبّية 

. 3كانت تنتهي دائما بانتصاره يف كّل مرّة 
" ابن حزم " وقد قّسم ابن شهيد الرسالة إىل مدخل وأربعة فصول يتحّدث يف مدخل رسالتو إىل 

اّلذي كان صديقا لو فيذكر كيف تعّلم ونبض لو عرق فهم بقليل من ادلطالعة مثّ ينتقل إىل خَت 
 فإذا جبٍّت امسو زىَت بن منَت يتصّور  لو الصحبة فأصبح كّلما سّدت 4حبيب لو فأخذ يف رثائو، 

بوجهو مذاىب العلم يدعو تابعو بأبيات لقّنها عنو فيمّثل لو ويوحي إليو أما بالنسبة للفصول 
  :ففي 

 يسأل فيو صاحبو أن يأخذه إىل أرض التوابع، فيطَت بو حىت ينزل وادي األرواح :الفصل األّول 
فيزور صاحبو امرئ القيس وطرفة مثّ يتحّول إىل توابع شعراء العّباسيُت كأيب متّام وادلتنّّب، ويف زياراتو 

. ىذه يساجل الشعراء، ويعارضهم، ويذاكرىم، ويأخذه اإلجازة منهم

                                                           
 4 لسان العرب، مادة تابعة، دار صادر، بَتوت، لبنان، ج: إبن منظور : ينظر  1
.  2011 احمليط، الزوابع، دار اإلرشاد، مصر، : الفَتوز أبادي : ينظر  2
 . 47ادلعطاين عبد اهلل، ابن شهيد األندلسي و جهوده يف النقد، ص  : ينظر  3
.  78 األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط غرناطة، ص: أمحد ىيكل : ينظر  4
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يرغب يف لقاء الكتاب فيأخذ اجلٍّت زىَت إىل اجلاحظ، وعبد احلميد الكاتب : الفصل الثاني 
فيأخذان عليو شغفو بالسجع فيدافع عن نفسو فيجد من صاحب عبد احلميد الكاتب عنفا 

. فيقابلو بالطعن على بداوة أسلوبو فيبتسم لو ويباسطو
 حيضر وتابعو رللس أدب من رلالس اجلّن فيدور الكالم على بيت النابغة، تداول :الفصل الثالث

. الشعراء معناه من بعده و مل يلحقوه
 فيجد جٍّت زىَت يف أرض التوابع والزوابع فيشرفان على نار حلمَت اجلّن وبغاذلم :أما الفصل الرابع 

. 1وقد وقع خالف بينهما يف شعرين حلمار وبغل من عشاقو 
ومن خالل ىذه القّصة اخليالية اليت التقى فيها البطل بشياطُت الكتاب، ومن خالل احلوار الذي 
 :دار بينهم شلّا خلص بو إىل مسات نقدية وأدبّية وقد انقسمت الرسالة بذلك إىل رلالس أربعة ىي 

رللس أديب ساخر : رللس أديب نقدي، رابعا:رللس الكتاب، ثالثا: رللس الشعراء، ثانيا : أّوال
. يلتقي فيو حبيوانات أدبّية

  :مصادر الرسالة  - 2
  :ديكن أن نغزو اجلانب اإلبداعي يف الرسالة إىل مصدرين رئيسيُت 

 الًتاث العريب وىو ما يّتصل بإديان الشعراء اجلاىليُت بالشياطُت تعينهم على قول الشعر :أّوال 
وىي جزء من التقاليد اّليت جرى عليها العرب منذ زمن بعيد، وقد ىّذب الدين اإلسالمي تصّور 

. وأّن ذلم عادلا مثل عادلنا، وأّّنم أّمة عاقلة يروننا وال نراىم. العرب عن اجلّن فأقّر بوجودىم
ادلصدر الثاين حادثة اإلسراء وادلعراج اليت ثبت صّحتها يف القرآن الكرمي والسَتة النبويّة، : ثانيا 

.  2وفيها تفصيالت وافية عن خروج الرسول صلى اهلل عليو وسلّم عن عادلنا إىل عوامل أخرى 
فرسالتو ىي سلسلة من التاريخ العريب اإلسالمي ألّّنا تشبو رحلة اإلسراء وادلعراج يف فكرة الرحلة، 
وأصالتها يف ادلساجالت اليت حصلت بُت ابن شهيد وشعراء ادلشرق العريب شلّا يؤّكد انتمائها إىل 

                                                           
 .196-195 الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة، ص :ابن بّسام الشنًتيٍت  : ينظر  1
 .26، ص 1995الصورة الفنّية يف احلديث الشريف، حبث رسالة دكتوراه، جامعة حلب، :الياسوف أمحد  : ينظر  2
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الًتاث العريب اإلسالمي، إضافة إىل أّّنا بنيت على األسطورة العربية القائلة بأّن لكّل شاعر تابعا 
. 1يلهمو الشعر ويعينو يف صناعتو 

وقد أفاد ابن شهيد من روافد مقامات بديع الزمان اذلمداين يف مقاماتو األندلسّية على وجو 
التجديد فابن شهيد قد اطّلع على ادلقامة وأخذ فكرهتا ومنّاىا وطّورىا وتوّسع فيها كما تأثّر يف 

كما يّتضح تأثره موضعا وفكرة وأسلوبا . ادلقامة احلمدانية اجلاحظية فتأثّر فيها يف وصف احليوانات
يف وصف احللوى، ووصف ادلاء إذ وصفهما بديع الزمان يف مقاماتو البغدادية فأفاد ابن شهيد من 

. 2ذلك كما تأثّر بأسلوب احملادثة وادلناظرة اليت حوهتا أساليب مقامات بديع الزمان 
  :دوافع كتابة الرسالة  - 3

لقد كان ادلشارقة يف عهد الثقافة اإلسالمية منبع الّلغة العربية ومصدر االّّتاىات األدبية،      " 
فالشرق كان يبدع مثّ يصدر إبداعو ونتاج ثقافتو إىل األندلس فيندفع أدباء األندلس إىل تقليد ما 

قد غلب النموذج ادلشرقي على " ، و 3" وفد إليهم من أشعار شعراء ادلشرق وكتابات كّتابو 
األديب األندلسي حىّت ليصعب على الدارس أن يعرف إذا كان يعّّب عن واقع زلّلي أو حياكي 

 .4" أمنوذجا أدبّيا مشرقّيا زلضا 
ولقد كانت غاية أيب . وقد تأثّر ابن شهيد أيضا بأسلوب ادلشارقة ولكن بأسلوب خاّص متمّيز بو

عامر من ىذه الرسالة أن يعرض زلاسن شعره ونثره مقيسة إىل روائع بعض اجلاىليُت واحملدثُت 
 ويكيد ابن اإلفليلي الذي كان هوكبار الناثرين حىت بديع الزمان، وأن يّبز ىناك متّيزه على أىل بلد

التهكم بو غاية من غايات ىذه الرسالة وقد غفل ابن شهيد أثناء ذلك عن كثَت من مقتضيات 
احلال فال يرى إال وىو على ظهر فرسو يقابل ىذا أو ذاك، فال ىو يسًتيح وال يشعر بشيء من 

                                                           
.  370، ص1993ىـ، ادلكتبة العصرية، صيدا، بَتوت، لبنان، 4 النثر الفٍت يف القرن : زكي مبارك : ينظر  1
 . 161، ص 1984 ابن شهيد األندلسي حياتو وأدبو، دار الشؤون الثقافية والنشر، بَتوت، لبنان، :حازم عبد اهلل اخلضر  : ينظر  2
 .14، ص 1998، 1 الفكاىة يف األدب األندلسي، ادلكتبة العصرية، صيدا، بَتوت، لبنان، ط: رياض قرحية  3
 .24 دراسات يف األدب األندلسي، ص : إحسان عّباس  4
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الظمأ وال يدعى إىل طعام أو شراب مفتون ومشدود دائما بإعجابو بنفسو وما ّتيد بو قرحيتو من 
. 1إبداع 

وقد تعّرض ابن شهيد خلصومو وحّساده فما انّبى يناضل بأدبو، وينتقص من أدهبم وبذلك يكون 
. الطعن بأنداده ىو اذلدف الذي يسعى إليو من خالل رسالتو إضافة إىل اإلشادة بأدبو

كشف ابن شهيد يف ىذه الرسالة عن مجلة من اآلراء النقدية، مستعرضا قدرتو على اإلبداع " وقد 
الفٍّت شاعرا وخطيبا وناقدا بأسلوب ديزج بُت اجلّد واذلزل والسخرية حيث كان خيرج أحيانا عن 

 قاصدا الطعن على منافسيو من الوزراء واألدباء وأىل 2" حدود الناقد النزيو إىل السخرية والّذم 
السياسة والقلم، مثّ منافحتو عن أدبو بالرّد على غمزات نقاده مثّ إظهار زلاسنو وفضائلو يف 

 ولذلك يرّد النقاد دوافع كتابة ىذه الرسالة إىل ما كان يلقاه ابن شهيد من 3ادلتقّدمُت وادلتأّخرين 
أدباء زمانو، فلم يلق ما يستحّق من التكرمي ومل يقّدر أدبو بينهم حّق قدره بل كان ىدفا للطعن 
عليو والنيل منو فأراد أن دينح نفسو حّقها،  وأن ينال من اّلذين أمهلوا ذكره حقدا وحسدا فراح 

حرص ىنالك على أن جياز من كّل شاعر " و . يلتمس التقدير يف دنيا اخليال أو يف عامل اجلنّ 
فحل ومن كّل كاتب، وصّنفت ىذه الرسالة على أّّنا قّصة طويلة استطاع صاحب الذخَتة أن 

حيفظ لنا طرفا منها يصلح يف حّد ذاتو ألن يكون قّصة مكتملة فكانت يف ادلقّدمة من ألوان 
. 4" األدب اإلمتاعي األندلسي 

  :بين رسالة التوابع و الزوابع البن شهيد و بين رسالة الغفران ألبي العالء المعّري  - 4
احتدم نقاش طويل بُت دارسي األدب حول قيمة رسالة ابن شهيد : ارخيية ىذه الرسالة ت- أ 

ورسالة الغفران أليب العالء، ومدى تأثّر إحدامها باألخرى وتبع ىذا النقاش نسبة االبتكار ألىل 
ومن الباحثُت . ادلشرق تارّة وألىل األندلس تارة أخرى ألّن كالّ منهما ديّثل علما من أعالم بالده

                                                           
 .338 تاريخ األدب األندلسي، ص :إحسان عّباس  : ينظر  1
 .145تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة، ص  : إحسان عّباس  2
 .70 رسالة التوابع و الزوابع، ص :ابن شهيد  : ينظر  3
 .678األدب األندلسي موضوعاتو وفنونو، ص  : مصطفى الشكعة  4
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من رأى أّن كال الشاعرين عاد إىل أصول واحدة واستمّد منهما رسالتهما، وأّما فكرة شياطُت 
الشعراء فقد سبق القول فيها من قبل بديع الزمان من مقاماتو اإلبليسّية ومنها استمّد ابن شهيد 

مباشرة فلم يدخل إالّ تغَّتات قليلة وتعديالت طفيفة فهناك نقاط التقاء واختالف بُت الرسالتُت، 
فكلتا الرسالتُت كانت رحلة عن العامل احلّسي ادلعاش إىل عامل غيّب ال تدركو األبصار فكان ىذا 
العامل عند ابن شهيد عامل اجلّن وعند ادلعّري عامل اآلخرة وما فيها من نار وجّنة و كلتا الرسالتُت 

 .1كانت عرضا دلشكالت أدبّية 
 :قّسم ابن شهيد رسالتو إىل أربعة فصول أّما أيب العالء ادلعّري فقد قّسم رسالتو إىل سّتة فصول 
الفصل األّول يف اجلّنة، والثاين يف احملشر، والثالث عاد إىل ذكر اجلّنة، والرابع جّنة العفاريت، 

. 2واخلامس اجلحيم، والسادس العودة إىل اجلّنة 
لقد أصلز ادلعّري عمال كبَتا يف تاريخ أدبنا العريب استطاع أن يدخل بفضلو يف زمرة الكتاب 

العلميُت ليجد ادلختّصون يف الدراسات األدبية ادلقارنة رجع أصدائو يف آداب األمم غَت العربية 
كما يف الكوميديا اإلذلية لدانيت، أّما ابن شهيد فبلغ مكانة مرموقة بُت أدباء عصره نتيجة بديهتو 

إّن كتايب أيب العالء ادلعّري وابن شهيد : ويف ذلك صلد عبد اهلل ادلعاوي يقول. وتفوق آرائو
األندلسي عمالن فنّيان ينتميان شكال ومضمونا إىل اخلطاب األديب لكن أمهّية ىذا العمل 

اإلبداعي عند ادلعّري وابن شهيد تكمن يف قدرتو على اإلعالن عن وجوده داخل ىذه العالقات 
 . 3ادلنتظمة يف شبكة األدب كما تكمن يف قدرتو على اذليمنة أثناء إعادتو للخطابات األخرى 

  :و من أوجو التشابو واالختالف الرسالتُت ما يلي 

 .تتعّرض الرسالتان دلشكالت أدبّية بطريقة قصصّية طريفة -

 .تّتخذ مسرح إحداثهما عامل آخر غَت عامل اإلنس -

                                                           
 .77، ص 1984ىـ، مؤسسة الرسالة، بَتوت، بنان، 5تّيارات النقد األديب يف األندلس يف القرن  :مصطفى عليان عبد الرحيم  : ينظر  1
 .11-10صادر، بَتوت، لبنان ، ص دار  رسالة الغفران، :أيب العالء ادلعّري  : ينظر  2
 .120-119، ص 1طدار ادلعارف، مصر،  مجالية ادلعاينة يف األدب العريب، :عبد اهلل ادلعاوي  : ينظر  3
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 .تعّرض كال ادلؤلّفُت للرسالتُت بالتجريح مبعاصريو وبالنقاد -

 .جعل أبو العالء مسرح قّصتو الدار اآلخرة وجعل ابن شهيد مسرح قّصتو دار اجلنّ  -

انصّبت جّل اىتمامات أبو العالء على ادلشكالت الفلسفية وادلعضالت الدينية بينما  -
 .1جعل ابن شهيد معظم اىتمامو منصّبا على القضايا األدبّية والنقدية 

تؤّكد الدكتورة بنت الشاطئ والدكتور زكي مبارك أّن أب العالء ادلعّري قد انتهى من تأليف " و 
ىـ وهبذا حسب الدكتور علي سالمة يؤكد أّن رسالة الغفران قد قيلت بعد 424رسالة الغفران سنة 

رسالة التوابع والزوابع بنحو تسعة أعوام فمن ادلرجح أّن أبا العالء قد اطّلع على رسالة ابن شهيد و 
.  2" تأثّر هبا يف رسالتو للشبو الكبَت بينهما 

  :أهمّية الرسالة و قيمتها األدبّية  - 5
تتجّلى أمهّية وقيمة ىذه الرسالة يف جوانب كثَتة يف مقّدمتها مضمون الرسالة، إذ ال " 

يستطيع أي باحث أن يذكر ىذه الرسالة فهي تعّد ذكرى يف رلال الرسائل األدبّية تفتق عنها ذىن 
 وتبدو قيمتها من حيث أسلوهبا األديب ادلتمّيز الذي تضمن ضروبا من ادلزج بُت 3" ابن شهيد 

الشعر والنثر بأسلوب قصصي يتضّمن أدب احلوار وادلساجلة واستنطاق احليوان مع طرائق 
 نتيجة أسلوهبا من سهولة 4تستهوي القارئ وتستميلو حبيث ال يعًتيو سأم وال ملل حُت يتابعها 

ألفاظها وسالستها واستعمال احملّسنات البديعية بشكل غَت متكلف وىي هبذه اخلصائص متّثل 
وتكمن أمهّية الرسالة من الناحية النقدية . ىـ5منوذجا متمّيزا من مناذج األدب األندلسي يف القرن 

ىـ، وحاولت إثبات براعة تفّوق أىل األندلس 5ىي أّّنا قد مثّلت نزعة نقدية استوت يف القرن 

                                                           
 .506األدب األندلسي، ص : حسُت ىيكل  : ينظر  1
.  376ىـ، ص4 النثر الفٍت يف القرن : زكي مبارك  2
 .68، ص 1993 ابن شهيد األندلسي حياتو، شعره، نثره، مؤسسة عبد الكرمي، تونس، : الشاذيل بوحيي  3
.  70ادلرجع السابق، ص: الشاذيل بوحيي:  ينظر 4



 أمنوذجا (رسالة التوابع والزوابع  )    دراسة تطبيقية                               الفصل الثالث   

 

31 
 

وحتقيق ذاهتم بعد أن واجهو من ادلشرق ازدراء وإنكارا دلكانتهم األدبية، وقد استطاع ابن شهيد أن 
. 1يصّحح الفكرة اليت تنفي إمكانية اجلمع بُت الشعر والنثر 

من منّو الرؤية ادلتكاملة " كذلك فإّن أمهّية الرسالة تكمن يف ّتسيد رؤية نقدية أندلسّية نابعة 
للًتاث العريب اإلسالمي عن األندلسيُت بأنّو عطاء مشًتك بُت أبناء األّمة اإلسالمية، ماداموا 

يتحّدثون بالّلسان العريب ويكتبون بالّلغة العربية، سواء كانوا من أصل عريّب أو غَت عريّب ومادامت 
حتكمهم خصائص الّلغة والعقيدة والًتاث ادلشًتك مثل ىذا االرتباط بادلشرق ادلشحون بالعاطفة 

 وتتمّثل 2" اجلّياشة واحلّب الدفُت إمّنا ىو ارتباط حيتضن حتتو إحساسا بالتفّرد والتمّيز عن ادلشرق 
القيمة ادلوضوعية ذلذه الرسالة يف ّتسيد الفكر األندلسي ويف قدرتو على تدوين ذلك الًتاث 

العريب اإلسالمي الغٍّت بادلاّدة األدبية والتارخيية واحلضارية والبالغية والنقدية والّلغوية بادلعرفة وال 
يفّرق األديب األندلسي بُت ما ىو مشرقي و مغريب سوى إدراكو فضل التأسيس والتأصيل أّما 

االمتداد واالبتكار والطرافة فخصائص عاّمة يلتقي فيها األديب العريب سواء كان يف ادلشرق أو يف 
األندلس، ألّن ما ىو تراث ماض ملك لألديب األندلسي بوصفو أصلو، وأساسو، أّما نزعة ادلباىاة 

وادلفاخرة بالشخصّية األندلسّية فمن باب تأكيد حضورىا الثقايف وإشعاعها الفكري وعطائها 
. 3احلضاري ومن مثّة كان ابن شهيد رمزا من رموز الوعي احلضاري بالشخصّية األندلسّية 

" : التوابع و الزوابع " الخصائص الفنّية لرسالة  - 6
دلّا كانت الكتابة اإلنشائية بشّقها األديب والرمسي ىي مثرة من مثرات احلضارة العربية " 

شكل انتهاء الدولة األمويّة حىت نودي يف األسواق واألرباض ال يبقى بقرطبة "  فقد 4" اإلسالمية 
ذىاب بريق األدب بزواذلا وحّل عهد جديد آل فيو األمر  "5" أحد من بٍت أمّية وال يكنفهم أحد 

                                                           
 .23، ص1981احلركة النقدية على أيّام ابن رشيق ادلسيلي،الشركة الوطنية للتوزيع، اجلزائر، : بشَت خلدون:  ينظر 1
 .74، ص 1977، 2فنّية التعبَت يف شعر ابن زيدون، دار ادلعارف، مصر، ط:  عّباس اجلرّاري  2
 . 335تاريخ األدب األندلسي، ص: إحسان عّباس :  ينظر  3
 .01، ص 2011شخصيات تلمسانية أندلسّية ومظاىر من الثقافة اإلسالمية، دار اذلدى، اجلزائر، :  الطاىر توات  4
، 2البيان ادلغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس وادلغرب، حتقيق ومراجعة ج كوالن و إ بروفسال، دار الثقافة، بَتوت، لبنان، ط:  ابن عذارى  5

 .152، ص 3، ج 1980
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 فتغَّت حال األدب يف 1" إىل طوائف من ادلوايل والوزراء وأعيان اخلالفة وكبار العرب والّببر 
األندلس وتغَّتت معو خصائصو اليت عاشت حقيقة زاىرة يف عصرىا ادلاضي، ورسالة التوابع 

والزوابع تعكس مجلة من اخلصائص انفردت هبا جّسد فيها ابن شهيد مظهر الكتابة  يف ذلك 
.  العصر ادلتمّيز يف األندلس

مجعت بُت آفاق اخليال وتفاصيل حدود احلقيقة " لعّل أبرز اخلصائص الفنّية واجلمالية األدبّية أّّنا 
والواقع الذي أجراه يف بيئة اجلّن وأمساء شخصّيات أبطاذلا من طابع التوابع والزوابع، وأوصاف 

حيواّنا فقد بٌت موضوعها على ما عرف و ما شاىد من رلالس األدب و ادلناظرة يف زمانو و قبل 
 وذلك حسب ما تقّرر من أحكام نقدية يف الشعر والنثر وما يبثّو من معارضات شعرية 2" زمانو 

وتارخيية قامت بُت شعراء ادلشرق ليقف منها موقفا متجّدد ووفق وجهة نظر ذاتية وأحكام نقدية 
شخصية بناىا والتزم هبا يف مواقفو من األخذ وادلعارضة ويثَت يف أوصافها مشاعر الّسخرية 

. 3واالستهزاء وتظهر روحو الفكاىية يف العرض 
ورسالة التوابع تعكس يف خليفتها طبيعة البيئة األندلسّية اجلميلة دلا فيها من أزىار فّواحة وأّنار 

متأللئة جارية ومساء صافية نقّية، وأشجار ملتّفة، وطيور تصدح يف جلبات الدوح بتغريدىا كما يف 
فكانت صورة . وصفو لدوحة تابع طرفة بن العبد أو أيب نّواس أو رسم لوحة طبيعية لبيئة اإلوزة

أرض اجلّن اليت تبدو خصبة تشبو بلدة األندلس وتفًتق عن صورهتا يف قصص شياطُت الشعراء يف 
. 4اجلاىلّية 

ومن خصائص رسالة التوابع والزوابع أيًضا أّّنا تعتّب كتابا نقديّا متنوّع األغراض والقضايا وادلواقف 
تطرح فيها نظرة ذاتية كموقفو من النحو مثال يف أنّو أساس يف صقل ادلوىبة األدبية، وحتديد " 

مصدر اإلبداع ادلتمّثل يف الطبع والفطرة وادلعارضات وما تتضمنو من مفارقات نقدية وقدرات 
                                                           

 .336، ص 4، م1968كتاب العّب وديوان ادلبتدأ واخلّب، دار الكتاب اللبناين، :  ابن خلدون  1
 .682األدب األندلسي موضوعاتو و فنونو، ص :  مصطفى الشكعة  2
 .76رسالة التوابع و الزوابع، ص : ابن شهيد :  ينظر  3
، ص 1998، 1دراسات يف النقد األديب عند العرب يف ادلغرب و األندلس، دار األندلس للنشر والتوزيع، ط : عمر زلّمد عبد الواحد :  ينظر 4 

320. 
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بيانّية، وتفصيالت تعبَتية يف عرض مجال ادلعٌت مثّ بيان الطريقة ادلثلى يف األخذ وميزة االستحسان 
. 1" الشعري يف النظم 

ومن مسات التمّيز الفٍّت عند ابن شهيد يف رسالتو تلك خصائصو يف الوصف أن يّتبع ادلوصوف 
بتصدير ميزاتو يف األعضاء واأللوان والصوت واحلركة والطباع حىّت جيعلو زلّسا بارز الشخصّية ال 
شبحا غامضا ويبدو يف أوصافو الوضيع رفيعا والقبيح مجيال وإمّنا مها رفعة الفّن ومجالو أضفامها 

على موصوفاتو احلقَتة الذميمة، فاكتسبت هبما رواء وعلت قدراً أو مقاما كوصف الثعلب 
والّبغوث، أو أن يبدل يف اذليئات واألحوال فيجعل الرفيع قبيحا واحلسن مستهجنا، ويبلغ 

بالوصف إىل غايات الّسخرية واالستهزاء وأقصى صور اذلجاء والنقد الالّذع كما يف وصفو الفقيو 
الشره وحال اندفاعو على أصناف احللوى أو يف التعريض بعلماء النحو يف التكنية عنهم باإلّوزة 

. 2وما جاء منها جبدل مغلوط 
ومن خالل ذلك استعمل ابن شهيد لغة قريبة وسهلة خالية من التعقيد ادلعنوي أو اإلغراب 

الّلفظي إال ما جاء فيها نادرا وذلك يف زلاولة إلظهار تفّوقو على اآلخرين وّتاوزه دلا بلغوه من قّوة 
. 3البيان وفصاحة الّلسان 

حيث يظهر فيها "وىيكل البناء الفٍّت للرسالة بصفة عاّمة يتبع الكتابة النثرية يف األدب األندلسي 
ازدياد ظاىرة ادلزج بُت الشعر والنثر، شلّا يسدل معو على أّن الكتاب كانوا بشكل عام شعراء أو 

 . 4" أّّنم مجعوا بُت الشعر والنثر 
وىذا األسلوب انتهجو ابن شهيد األندلسي بوضوح يف سياق رسالتو حيث األبيات الشعرية تأيت 

يف فصول الرسالة ماعدا توابع الكّتاب فهي تركن إىل الصياغة النثرية يف العرض حيث يًتّكز الغرض 
. فيها على طلب شهادة التفّوق يف الكتابة النثرية

                                                           
 . 364دراسات يف النقد األديب عند العرب يف ادلغرب واألندلس، ص:  عمر زلمد عبد الواحد  1
 . 52رسالة التوابع و الزوابع، ص : ابن شهيد :  ينظر  2
 . 2013 / 08 / 15ابن شهيد األندلسي، رللة اإلحتاد، تاريخ النشر : عارف الكنعاين :  ينظر  3
األدب األندلسي من الفتح حىت سقوط غرناطة، وزارة  التعليم العايل و البحث العلمي، جامعة ادلوصل، العراق، ص :  منجد مصطفى هبجت  4
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كما يعرض نتاج السابقُت للمقارنة والتفاضل، وإصدار األحكام النقدية، واحلكم بالّباعة، ووضع 
األخذ من السرقة يف ادلعاين الشعريّة، ويف حيوان اجلّن حيث يعتمد على خيالو باحثا عن سبيل 

انتقاد النحويُت وانتقاصهم وىجائهم فيخّولو احلكم فيها إىل الرجوع على ابن اإلفليلي بالنقد 
.   1" أنف الناقة " اذلازئ الساخر و اّلذي اختار تابعو من 

" : التوابع والزوابع " المواضيع النقدية المثارة في رسالة  – 7
لقد عكف ابن شهيد على امتداد مدخل وأربعة فصول من ىذه الرسالة على طرق رلموعة 
من القضايا النقدية يف قالب هتّكمي مسّخرا بذلك كّل ما أويت من إمكانات لغوية ورصيد معريف 

قضّية اإلبداع الّشعري اليت رّدىا العرب إىل شياطُت الشعر ادللهمة للشعراء والداعمة " أمّهها 
دلواىبهم فمشهور عند العرب أّن لكّل شاعر شيطانا يقول الشعر على لسانو وقد زاد اّدعاؤىم 

وقد رووا يف ذلك أخبار كثَتة وقد استثمر  " 2" لذلك حىّت مّسوا الشياطُت بأمساء يعرفوّنا بينهم 
ابن شهيد ىذا اإلعتقاد يف رسالتو اليت حاور فيها شياطُت الشعراء وتفّوق عليهم والدليل على 

اليت ما فتئت تتّوج حواراتو وقد كان تكرارىا تأكيدا للخصوم على تفّوق " أجزتك " ذلك لفظة 
.  3" ابن شهيد وتربّعو على كرسّي النقد 

وقد حتّدث أيضا عن الطبع وأسباب جودتو كما أدلح إىل قضّية القدمي واحلديث من خالل رحلتو 
اخليالية فكانت الرسالة رحلة يف الزمن ينتقل فيها الشاعر بُت ادلاضي حيث الًتاث األديب واحلاضر 

وىذا الطابع الزمٍت للرحلة يّتفق مع عدم القدرة على حتديد موقع لبالد . حيث يوجد معاصروه
اجلّن حتديدا أرضّيا يف بالد األندلس حيث يعيش الشاعر كما ويقّر موقفو من قضّية األخذ األديب 

إذ اعتمدت معٌت قد سبقك إليو غَتك فأحسن تركيبو وأرّق : " على لسان ابن الصقب قائال
حاشيتو، فاضرب عنو مجلة، وإن مل يكن بّد ففي غَت العروض اليّت تقّدم إليها ذلك احملسن لتنشط 

                                                           
 . 200ابن شهيد األندلسي، حياتو وأدبو، ص: حازم عبد اهلل اخلضر :  ينظر  1
 . 479-478، ص4رسالة الغفران، ترمجة عائشة عبد الرمحن، دار ادلعارف، مصر، ط:  أبو العالء ادلعري  2
 . 86، ص2008، 1يف النقد األندلسي، دار اذلدى للنشر، اجلزائر، ط:  عمر زلمد عبد الواحد  3
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 ذلك ألّن ابن شهيد يعتّب أخذ الشاعر من معاين سابقيو أمرا متاحا، 1"طبيعتك وتقّوي مّنتك 
. شرط تقدمي اإلضافة وإخراجو يف شكل جديد وشلّيز

وقد جعل ابن شهيد التكرار من أدوات التماسك النّصي فقد جعلو رابطا بُت زلاوراتو، ومن مثّ 
كما وقد حتّدث عن التلّقي باعتباره ركنا مهّما يف العملّية اإلبداعية وأيضا من . بُت عناصر النصّ 

. 2العناصر النصّية ادلهّمة 
وقد وّظف كّل إمكاناتو الّلغوية للتأثَت يف ادللتقي، وإقناعو بواقعية ىذه الرحلة، ومبا دار فيها من 

حوار وىذه احليل تضع القارئ أمام أحداث ووقائع كأّّنا حقيقة، وادلالحظ يف ىذا اإلطار أّن ابن 
شهيد يغّيب البعد الزمٍت فال يذكر انتماء الشخصّية اليت حياورىا إىل زمن معُّت، ويستعمل ابن 

. 3شهيد أساليب متنّوعة بُت احلوار اذلادئ واحلوار ادلتوتر واحلوار االستهزائي 
فغاية التأثَت يف ادلتلّقي ىي إقناعو مرّة بسبب حتّدي اخلصوم وأخرى بأجواء التوتّر الدائرة بينو وبُت 

معارضيو شلّا جيعلو يهتّم أكثر مبا يورده من حديث وىو ما جيعل اختياره متنوّع بُت النموذج 
الشعري والنثري ولعّل أبرز ىذه القضايا النقدية اليت كانت زلتدمة يف عصره واليت أثارىا يف رسالتو 

:  ىذه مايلي
إّن تطّرق ابن شهيد ذلذه القضية ليس من باب ادلفاضلة بُت األجناس بل من : النظم و النثر- أ 

باب إبراز تفّوقو وفضلو على خصومو بصفتو جامعا للفنُت، إذ كان اىتمامو بالشعر ال يقّل عن 
... تذاكرت يوما مع زىَت بن منَت أخبار اخلطباء والشعراء : " اىتمامو بالنثر ويّتضح ذلك يف قولو

حللت أرض اجلّن أبا عامر فبمن تريد أن تبدأ؟  فقلت اخلطباء أوىل بالتقدمي لكٍّت إىل : فقال يل
 .4" الشعراء أشوق 

                                                           
 .244الذخَتة، ص : ابن بّسام:  ينظر 1
 . 80، دار العلم، بَتوت، لبنان، ص "التوابع و الزوابع " ابن شهيد اإلنسان دراسة لرسالة : عبد اهلل موساوي:  ينظر2 

 .83، ص "التوابع و الزوابع " ابن شهيد اإلنسان دراسة لرسالة :  عبد اهلل موساوي  3
 .91رسالة التوابع و الزوابع، حتقيق بطرس البستاين، ص :  ابن شهيد 4
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وتقدمي ابن شهيد للخطباء كان من باب متّكنو من النثر وإجادتو لو وإبداعو فيو أكثر من متّكنو 
فاخلطباء عنده أوىل بالتقدمي، وىم عنده فرسان الكالم لذلك صلده ينتزع إجازة الشاعرية " بالشعر 

من الشعراء ليثبت تفّوقو يف حُت صلد الكّتاب يعًتفون لو بالفضل يف اخلطابة مسّبقا، ففي لقائو 
إّنك خلطيب : مع صاحب اجلاحظ عتبة بن األرقم أقّر لو بالتفّوق واإلعجاب بفّنو حيث يقول

. 1" وحائك للكالم رليد 
ليس لسبويو فيو عمل " ويف ذلك يعيب ابن شهيد على الناثرين من أىل زمانو ويعتّب أّن كالمهم 

 ويسخر كذلك شلّن إهتمو بقّلة اإلّطالع 2" وال للفراىيدي إليو طريق وال للبيان عليو مسة 
ويتحّداىم بنثره يف مثل وصف الّبغوث والثعلب فاستحسنوا منو ذلك و يبُّت أّن إصابة البيان ال 

يقوم هبا حفظ كثَت الغريب، واستيفاء مسائل النحو، وإمّنا يقوم هبا للطبع مع وزنو من ىذين النحو 
. 3والغريب

 لقد كان ابن شهيد من أصحاب النظرة التوفيقّية بُت القدمي واحملدث :القديم و المحدث- ب 
من الشعر، وىي نزعة غلبت على النقد يف األندلس فنظر إىل العمل األديب من باب التأثَت يف 

ويّتضح ذلك يف زلاورتو لعتيبة بن نوفل . الّنفس ومدى مجاليتو بغّض النظر عن قدمو أو حداثتو
فقال يل أنشد فقلت السّيد أوىل باإلنشاد، مثّ ركزىا : تابع الشاعر القدمي امرئ القيس حيث يقول

: وجعل ينشد
بعدما كان أقصرا * *   مسّالك شرق    

:  أنشد فهممت باحليصة مثّ اشتّدت قوى نفسي وأنشدت: حىّت أكملها مثّ قال يل 
 4من سليمى و أْدؤُر * *    شجتو مغان   

                                                           
 .268الذخَت يف زلاسن أىل اجلزيرة، ص : إبن بّسام الشنًتيٍت:  ينظر 1
.  274ادلصدر السابق، ص :  إبن بسام  2
 .274الدخَتة، ص : إبن بسام الشنًتيٍت:  ينظر 3
. 92رسالة التوابع و الزوابع، ص : ابن شهيد:  ينظر 4
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إّن تقدمي ابن شهيد لتابع امرئ القيس دليل على إعجابو بشعر الشاعر وتقدديو لو ويبدو أّن ىذا 
. اإلعجاب ناجم عن شّدة تأثَت شعر امرئ القيس يف نفسو

وقد عّّب ابن شهيد يف زلاورتو مع عتاب بن جبناء تابع أيب متّام مع إعجابو وإجاللو لو، وىو 
حيائي من : أفقلت وما اّلذي أسكنك قعر ىذه العُت ياعتاب؟ قال: شاعر زلدث حيث يقول

التحّسن باسم الّشعر وأنا ال أحسنو فصحت ويلي منو، كالم زلدث ورّب الكعبة واستنشدين فلم 
: أنشده إجالال لو مثّ أنشدتو

 1الفريق فراقها * *    أَبكْيَت ِإْذ ظََعَن   
. فابن شهيد مل يّتخذ من القدمي أو احملدث مقياسا للشعر بل كان مقياسو مجال الشعر وعذوبتو

 لقد حرص ابن شهيد على معارضة الكّتاب والشعراء ادلشارقة، ورمّبا كان ذلك :المعارضات- ج 
. 2بدافع شخصّي ىو اثبات التفّوق أمام معاصريو وخصومو أو بدافع إثبات الشخصّية األندلسّية 
ويرى ابن شهيد أّن التفّوق على ادلعارض ىو األساس يف ىذا الفّن مع الزيادة يف ادلعاين بإبداع 

معان جديدة فنجده يعارض مشاىَت األدب العريب وعمالقتو فيتفّوق وينتصر تارة ويأخذ بعقوذلم 
. 3ويستويل على إعجاهبم تارة أخرى 

فقد عارض رائية ابن أيب ربيعة، وعارض بائية البحًتي، وعارض ادلتنّّب وإمرئ القيس وطرفة ففي 
فقال يل فاتك ابن الصقعب فهل جاذبت أنت أحدا من الفحول؟ : " معارضتو للمتنّّب يقول

. نعم قول أيب الطّيب: قلت 
وأترك الغيث يف غمدي وأنتجع * *   أأخلع اجملد عن كتفي و أطلبو   

: مباذا؟ قلت بقويل: فقلت يل
تزل هبا ريح الصبا فتحّدر * *    ومن قّبة ال يدرك الطرف رأسها   

 
                                                           

 . 98رسالة التوابع والزوابع، ص:  ابن شهيد 1
 . 97مقدمة الديوان، حتقيق يعقوب زكي، دار العلم، بَتوت، لبنان، ص: ابن شهيد:  ينظر 2
 . 138-137رسالة التوابع و الزوابع، ص : ابن شهيد:  ينظر 3



 أمنوذجا (رسالة التوابع والزوابع  )    دراسة تطبيقية                               الفصل الثالث   

 

38 
 

.  1" واهلل لئن كان الغيث أبلغ فلقد زدت زيادة مليحة طريفة، واخًتعت معاين لطيفة : فقال
و قد حاول ابن شهيد أن ِيؤّكد تفّوقو يف رلال النثر مبعارضة اجلاحظ وعبد احلميد الكاتب وبديع 

يا زبدة : إنّو قابل بأرض اجلّن زبدة احلقب صاحب بديع الزمان فقال لو: يقول" الزمان حيث 
قلت امسعٍت ! أحسنت ما شئت أن حتسن : احلقب اقًتح يل قال صف جارية فوصفتها قال

 .2" وصفك للماء 
وىكذا يرّد على صاحب اجلاحظ بكالم على طريقة اجلاحظ، وعلى صاحب عبد احلميد بكالم 

وقاال إّن : " دياثل بو طريقة عبد احلميد، ومن ذلك رسالتو يف احللواء حيث استحسنا سجعو فيها
. 3" لسجعك موضعا من القلب ومكانا من النفس وقد أعرتو من طبعك وحالوة لفظك 

 رسالة ابن شهيد تقوم على ادلوازنة وادلفاضلة فلقد حاول تأكيد موىبتو الشعرية : "الموازنة- د
وقدرتو يف نقد الشعر فقد قامت موازنتو على أسس نقدية واضحة يف التعبَت مع حسن الًتكيب 

 وىو مل خيرج عن طبيعة النقد يف عصره واعتمدت موازناتو على اإلثارة السريعة ومثال 4" وإجيازه 
ذلك أنّو عقد رللس أدب جملموعة من نقاد اجلّن ذكر فيو بعض أعالم الشعر من اجلاىليُت، 

واإلسالميُت، والعباسيُت، وكانت جلسة موازنة يعرضون فيها ألقواذلم يف مقام وصف الطيور يف 
من زاد فأحسن ومن قّصر ليحسم يف ّناية اجللسة أحد نقاد اجلّن ىذه ادلوازنة بًتجيح كّفة ابن 

. 5شهيد وإعالن تفّوقو 
 ىذه القضّية من القضايا النقدية اليّت أثارىا ابن شهيد يف رسالتو وحاول أن :السرقات- هـ 

إذا اعتمدت معٌت : " يعرض آراءه فيها على لسان شيخ من اجلّن يعلِّم ابنو صناعة الشعر فيقول

                                                           
 . 138رسالة التوابع و الزوابع، ص :  ابن شهيد 1
 .129-128رسالة التوابع والزوابع، ص :   ابن شهيد 2
  .122رسالة التوابع والزوابع، ص :  ابن شهيد 3
 .312تيارات النقد األديب يف األندلس يف القرن اخلامس، ص :  عليان مصطفى 4
 .134-132رسالة التوابع والزوابع، ص : ابن شهيد:  ينظر 5
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قد سبقك إليو غَتك وأحسن تركيبو، وأرّق حاشيتو، فاضرب عنو مجلة وإن مل يكن بّد ففي غَت 
. 1" العروض اليّت تقّدم إليها ذلك احملسن لتنشط طبيعتك وتقّوي منتك 

فإبن شهيد يؤمن بأّن الشعر إبداع واخًتاع، كما يلفت النظر إىل أّن ىناك معاين مسبوقة شهد ذلا 
بالفضل فإذا اضطّر الشاعر ذلا فليأخذ وليتفّوق عليها ويعّلل ذلك بأنّو زلاولة اإلبداع واالخًتاع 

 ويؤّكد ذلك ما جاء يف احلوار اّلذي جرى بينو وبُت فاتك بن 2تصقل ادلوىبة وتنّشطها و تقّويها 
. فقلت أرضنا، أعّزك اهلل بسحابك، وأمطرنا بعيون آدابك، قال سل عّما شئت: " الصقعب يقول

أّي معٌت سبقك إىل اإلحسان فيو غَتك، فوجدتو حُت رمتو صعبا عليك، إالّ أّنك نفدت : قلت
:  معٌت قول الكندي: فيو؟ قال

مسّو حباب ادلاء حاال على حال * *   مسوت إليها بعدما نام أىلها   
أعزك اهلل، ىو من العقم، أال ترى عمر بن أيب ربيعة وىو من أطبع الناس حُت رام الدنّو : قلت 

: منو واإلدلام بو كيف افتضح يف قولو
 3" احلباب وركٍت خيفة القوم أزور * *   ونفضت عٍّت النوم أقبلت مشية   

: ويّبز ابن شهيد تفّوقو يف حسن األخذ واإلبداع يف زلاكاتو دلعٌت بيت ادلتنّّب حيث يقول
ونام ونامت عيون العسعس * *   ودلّا متأل من سكره   

 4دنّو رفيق درى والتمس * *   دنوت إليو على بعده   
ويرى ابن شهيد أّن الضرورة قد تكون سببا لألخذ حُت يضطّر إىل معاجلة بعض ادلعاين اليت سبقو 
إليها غَته، وإالّ اهتم بصدق شاعريتو يّتضح ذلك يف حديثو مع صاحب ادلتنّّب مّبّرا هتمة التناول 

. 5إنّو يتناول، قلت للضرورة الرافعة وإالّ فالقرحية غَت صادعة والشفرة غَت قاطعة : فقال: بقولو

                                                           
 .244الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة، ص :   ابن بّسام الشنًتيٍت 1
 . 304-303، ص1تاريخ النقد األديب يف األندلس، دار الفكر، بَتوت، لبنان، ط: زلمد رضوان الداية:  ينظر 2
 .135رسالة التوابع و الزوابع، ص :  ابن شهيد 3
 .136ادلصدر نفسو، ص :  ينظر 4
 . 305تاريخ النقد األديب يف األندلس، ص: زلمد رضوان الداية :  ينظر 5



 أمنوذجا (رسالة التوابع والزوابع  )    دراسة تطبيقية                               الفصل الثالث   

 

40 
 

تقًتب يف نسجها وصياغتها األسلوبية وادلعنوية من أسلوب " التوابع والزوابع " وأخَتا فرسالة 
ادلقامات يف األدب ادلشرقي كاالعتماد على الفكاىة والنكهة وأسلوب القصص ادلعتمد على 

احلوار إىل جانب الصنعة الّلفظية، وخاّصة السجع شلّا يؤّكد العالقة بُت رسائل أيب عامر وبُت ىذه 
 .ادلقامات

وبذلك فإّن رسالة التوابع والزوابع من أشهر مؤلفات ابن شهيد وأمّهها وذلك لضّمها آرائو النقدية 
واألدبّية مع اصطباغها بطابع قصصّي مليء باخليال شلّا جيعلها تندرج ضمن نوادر الًتاث العريب، 

وتتمّتع بأسلوب فريد ورائع قّلما صلده يف غَتىا من الرسائل األدبّية، وذلك لعرضها مجلة من الرؤى 
. النقدية عّب مناظرات أدبّية بُت كّل من ابن شهيد وتوابع بعض الشعراء والكّتاب ونقاد اجلنّ 
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  :يف ضوء دراسيت السابقة توصلت إىل ما يلي 
ابن شهيد األندلسي علم من أعالم النقد يف العصر األندلسي فهو شاعر جميد ذو أسلوب آسر يف * 

. النثر، وناقد بارع ذو أفكار المعة يف ميدان النقد
 .تعرض ابن شهيد ملواضيع شاعت يف عصره بالنقد والتحليل* 
.  ربط ابن شهيد الطبع و الصنعة باملوىبة املتعّلقة بالطبع الصحيح* 
.  تناول ابن شهيد السرقات مبفهوم األحد واشرتط فيها الزيادة واإلحسان* 
.  نظر ابن شهيد إىل القدمي واحملدث نظرة اعتدال فلم يتعّصب لقدمي ومل يقّلل من شأن حديث* 
. تعامل ابن شهيد مع الغريب يف الّلغة و مل ينفر منو بل قّسمو إىل غريب فصيح وآخر قبيح* 
.  استخدم ابن شهيد املعارضات الشعريّة كمعيار نقدي للمفاضلة بني الشعراء والكّتاب* 
.  من املؤلّفات اليت عكست الفكر النقدي البن شهيد" التوابع و الزوابع" تعّد رسالة * 
اختالط الضحك بالشعر والنثر وتداخل عامل اإلنس بعامل " التوابع و الزوابع" نلتمس يف رسالة * 

.  اجلّن و الشياطني
ترفع يف رسالة التوابع والزوابع حواجز الزمان و املكان ويلتقي القدمي باحلديث ويتعالق املشرق * 

. باملغرب
  :تأسس منهج ابن شهيد على طريقتني يف تقوميو لألعمال األدبية * 
.  األّول منهج فّّن اعتمد فيو على املوازنة واملقارنة والتعليل والتحليل وإبداء الرأي يف نظم الشعراء- 
والثّاين منهج تأثّري قائم على التذّوق واإلحساس مبواطن اجلمال معتمدا يف كّل ىذا على ثقافتو - 

.  وذوقو الّلذين كانا سبيلو يف االىتداء إىل مواطن القبح واجلمال
 .استطاع ابن شهيد أن يصحح الفكرة اليت تنفي إمكانية اجلمع بني الشعر والنثر* 
 .أثبت ابن شهيد براعة وتفوق أىل األندلس وحتقيق ذاهتم منافسة ألدباء املشرق* 
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 المصادر  :
ترمجة زلمد علي شوابكة دار عمار،بريوت،لبنان :مطمح األنفس ومسرح التأنس :ابن خاقان  .1

. 01،1988ط
.  1968ابن خلدون كتاب العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان،بط ، .2
. وفيات األعيان ،دار الكتب بريوت ،لبنان ،د ط،د ت:ابن خلكان  .3
. 1954ادلطرب يف أشعار أىل ادلغرب ،ترمجة ابراىيم األنباري ،األمريية ،القاىرة :ابن دحية  .4
 1،ج01،1993ادلعرب يف حلى ادلغرب ،دار ادلعارف مصر ط:ابن سعيد ادلغريب  .5
حتقيق بطرس البستاين ،دار صادر بريوت لبنان :ابن شهيد رسالة التوابع والزوابع  .6

 01،1967ط
. ابن شهيد مقدمة الديوان ،حتقيق يعقوب زكي ،دار العلم ،بريوت ،لبنان،دط،ت .7
حتقيق ومراجعة :البيان ادلغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس وادلغرب:ابن عذارى  .8

. 03 ،ج1980 ،2بروفسال،دار الثقافة بريوت ،لبنان ،ط.كوالن ، أ.ج
. 1أبو احلسن الشنرتيين ؛الذخرية يف زلاسن أىل اجلزيرة ، دار الثقافة بريوت لبنان ج .9
،  4ترمجة عائشة عبد الرمحان ،دار صادر ،ادلعارف ،مصر،ط:رسالة الغفران :أبو العالء ادلعري  .10

.  د ت
. رسالة الغفران ،دار صادر بريوت ،لبنان ،دط،ت:أيب العالء ادلعري .11
احلميدي جدوة ادلقتبس يف ذكر والة أىل األندلس،حتقيق روحية عبد الرمحان السويفي ،دار  .12

  .1997، 1الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط
. تاريخ األمم وادللوك ،دار الكتب العلمية،بريوت لبنان ،دط،دت:الطربي .13
 1.،دط ،ج2003تاريخ ابن خلدون دار ابن حزم ،بريو ت لبنان :عبد الرمحان ابن خلدون  .14
ادلعجب يف تلخيص أىل ادلغرب ،دار الكتب ،بريوت ،لبنان،د : عبد الواحد علي ادلراكشي  .15
. 1998ط،
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. 1997احللة السرياء ،دار ادلعارف،القاىرة مصر :ابن األنباري : القضاعي .16
 2أحكام صنعة الكالم ،ترمجة زلمد رضوان الداية ،دار الثقافة ،بريوت لبنان ،ط:الكالعي  .17

1985 .
زليي الدين ديب ،ديوان البن شهيد األندلسي ورسائلو ،ادلكتبة العصرية ،بريوت ،لبنان  .18
 .   01،1997ط

 المراجع: 

 . 1985، 7تاريخ األدب األندلسي ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان ،ط:إحسان عباس  .1
 . 1978تاريخ النقد األديب ،عند العرب،بريوت ،لبنان ،:إحسان عباس  .2
. 1978، 02دراسات يف األدب األندلسي ،دار العربية ،ليبيا ،ط:إحسان عباس  .3
 . 1966، 2أمحد سلتار العبادي ،يف تاريخ ادلغرب واألندلس ،دار النهضة ،بريوت،لبنان،ط .4
. 2004 ،14األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط غرناطة  ،دار ادلعارف ،ط:أمحد ىيكل  .5
 . 1995أمري عبد العزيز ،الوجيز يف تاريخ اإلسالم وادلسلمني ،دار ابن حزم ،فلسطني د،ط، .6
. 1993ادلعارضات يف الشعر األندلسي ،دار الوفاء،مصر ،ب،ط،: إديان اجلمل  .7
احلركة النقدية أيام ابن رشيق ادلسيلي ،الشركة الوطنية للتوزيع ،اجلزائر ،د :بشري خلدون  .8

 . 1981ط،
. تاريخ الفكر األندلسي ترمجة حسني مؤنس ،دار الفكر مصر ،د،طـ:جنتالت بالنتيا  .9
ابن شهيد األندلسي حياتو وأدبو ،دار الشؤون الثقافية ،بريوت :حازم عبد اهلل اخلضر  .10

 . 1984،لبنان،
 . 1991، 02ادلوجز يف األدب العريب وتارخيو ،دار اجليل ،بريوت لبنان ،ط:حنا  الفاخوري  .11
 . 1993 ،2اجلامع يف تاريخ األدب العريب القدمي ،مطبعة الشريعة ،ط:حنا الفاخوري  .12
  1988 ،1الفكاىة يف األدب األندلسي،ادلكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،ط:رياض قرحية  .13
 . 1993ه ادلكتبة العصرية،صيدا بريوت،لبنان،4النثر الفين يف القرن :زكي مبارك  .14
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 . 2،ج1931ه،ادلكتبة العصرية ،بريوت ،لبنان ،4زكي مبارك ،النثر الفين يف القرن  .15
ابن شهيد األندلسي حياتو شعره ونثره ،مؤسسة ،عبد :الشاذيل بوحيي  .16

  1993الكرمي،تونس،دط،
أحباث ودراسات يف تاريخ وآثار ادلغرب اإلسالمي وحضارتو ،دار :صاحل يوسف بن قرين  .17

. اذلدى اجلزائر دط،دت 
شخصيات تلمسانية أندلسية ومظاىر من الثقافة اإلسالمية دار اذلدى :الطاىر توات  .18

. د،ط2011اجلزائر،
. 1977 ،2فنية التعبري يف شعر لنب زيدون ،دار ادلعارف،مصر ،ط:عباس اجلراري  .19
 . 2009. عبد اهلل احلمادي ؛األندلس بني احللم واحلقيقة ،دار البهاء ،اجلزائر ،د،ط .20
. د،ت 1مجالية ادلكاتبة يف األدب العريب ،دار ادلعارف،مصر ط:عبد اهلل ادلعاوي .21
. 1994ابن شهيد وجهوده يف النقد األديب دار ادلعارف ،مصر،د،ط،:عبد اهلل سامل ادلعطاين  .22
ه،مؤسسة 5عليان مصطفى ،تيارات النقد األديب يف األندلس  يف القرن  .23

الشعر األندلسي وصدى النكبات ،دار العزة :  يوسف عيد 1984الرسالة،بريوت،لبنان،
 . 1961والكرامة،دط

دراسات يف النقد األديب عند العرب يف  ادلغرب واألندلس ،دار : عمر عبد الواحد  .24
.  1،1998األندلس،ط

 . 2008 ،01يف النقد األندلسي دار اذلدى ،اجلزائر ،ط:عمر عبد الواحد  .25
. 1984الرببر عرب التاريخ،منشورات ميموين ،اجلزائر ،:قايد مولود  .26
 . 1،ج1985ادلصادر العربية ،لتاريخ ادلغرب ،الرباط ادلغرب ،:زلمد ادلنوين  .27
. زلمد رضوان الداية ،أندلسيات شامية ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،د،طـ،ت .28
 . 2،1988زلمد رضوان الداية ،يف األدب األندلسي ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط .29



 قائمة المصادر والمراجع 
 

47 
 

زلمد عبد ادلنعم اخلفاجي ،األدب األندلسي،التطور والتجديد ،دار اجليل ،بريوت لبنان  .30
 . 1996،"،دط،

مصطفى الشكعة ،األدب األندلسي موضوعاتو وفنونو ،دار العلم للماليني ،بريوت  .31
. 1997 ،07،لبنان،ط

منجد هبجت ،األدب ألندلسي من الفتح إىل سقوط غرناطة ،وزارة التعليم العايل ،جامعة  .32
ادلوصل ، العراق دط،دت ـ  

ادلعارضات يف الشعر األندلسي دراسات نقدية ،دار الكتب :يونس طركي سلوم البخاري .33
. ،بريوت،لبنان،دط

  المعاجم :
 . 4دار صادر بريوت ،لبنان،ج:ابن منظور ،لسان العرب  .1
 . 1989"1معجم النقد العريب القدمي ،منشورات وزارة الثقافة ،بغداد بريوت ،ط:أمحد مطلوب  .2
. 1998 ،1احمليط ،دار إحياء الرتاث العرب،بريوت ،لبنان،ط:الفريوز أبادي  .3
.  2011، 05معجم الوسيط، رلمع اللغة العربية، القاىرة،ط .4
. 5معجم البلدان دار صادر ،بريوت،لبنان،دط،ت ،ج:ياقوت احلموي  .5
ياقوت احلموي ،معجم األدباء ،حتقيق أمحد فريد الرفاعي ،دار ادلأمون ،بريوت،لبناندط،د ت  .6

1982 .
. معجم تراجم الشعراء الكبري ،دار احلديث ،القاىرة ،مصر ،د،طـ،ت:حيىي مراد .7

  الجرائد والمجالت:  
 .17-11،-1بوشعيب يوسف مقال بعنوان دراسة لرسالة التوابع والزوابع ،تاريخ الولوج  .1
 . 2013أوت 15:رللة االحتاد ،تاريخ النشر :ابن شهيد األندلسي :عارف الكنعاين  .2
 .12413رللس عنرتة للموروث الشعيب ،منقول من جريدة اجلزيرة العدد، .3
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 األطروحات :
الياسوف أمحد الصورة الفنية يف احلديث الشريف ، حبث رسالة دكتوراه جامعة حلب  .1

1995.  
الدولة العامرية يف األندلس ،دراسة تارخيية حضارية،رسالة :علي أمحد عبد اهلل القحطاين  .2

. 1981ماجستري ،جامعة أم القرى السعودية قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية ،
  2017جتليات التناص يف رسالة التوابع والزوابع ، جامعة اجلزائر :لطيفة بوزيان  .3
،رسالة دكتوراه 2006مستويات األداء البالغي يف أدب ابن شهيد ،:مشاعل بن عوض  .4
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الصفحة  الرتمجة العلم 
األشاجعة ىم أبناء أشجع ينتسبون لقبيلة عنرتة الوائلية األشجعي 

ينظر قسم جملس عنرتة املوروث الشعيب ، .العدنانية 
  1243منقول من جريدة اجلزيرة العدد 

 
07 

عاشر احلكام األمويني لألندلس وثالث خلفائهم يف ىشام املؤيد 
ه  366قرطبة خلف أباه احلكم  املستنصر باهلل عام 

رأخبار ملوك  ينظر بن عذاري البيان املغرب يف اختصا
  93،ص1980األندلس ، دار الثقافة ،بريوت ،لبنان ،

 
07 

بنو عامر ىم ساللة تولت الوزارة أو احلجابة للخلفاء العامريني 
نسية  لاألمويني يف األندلس وقدحكم بن عامر قرطبة وب

الدولة العامرية يف :ينظر عل أمحد عبد اهلل القحطاين 
بدية ية األندلس ،جامعة أم القرى ،السعود

 .20،ص1981،

 
 
08 

حممد بن سليمان القرطيب كان أبوه يبيع احلنطة فعرف ابن احلناط 
 بابن احلناط وقد كان علما من أعالم الفلك حاذقا

 للبصر  فاقدابالطب والفلسفة ماىرا بالعربية وقد كان
ينظر ياقوت احلماوي ،معجم األدباء ،دار املأمون .

  .1982،مصر

 
 
09 

أبو القاسم بن حممد بن زكريا الزىري القرشي ينتهي : ابن االفليلي 
بن أيب  وقاص يعرف بابن االفليلي  نسبو إىل سعد

نسبة إىل افليل وىي قرية بالشام من أئمة اللغة والنحو 
  .واألدب حافظ لألشعار واألخبار

ينظر ياقوت احلموي معجم األدباء حتقيق أمحد فريد 
 ،حرف األلف  1982الرفاعي دار املأمون مصر ،

 
 
27 
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  :ملخص 

ليس من السهل على أديب من الغرب اإلسالمي أن تبلغ شهرتو املشرق الغريب وتسّجل إنتاجاتو مع مناذج 
أدب عصره لو مل يكن إنتاجو وأفكاره ورواه النقدية لتبلغو ىذه املكانة وختّولو ىذه املنزلة، منزلو اّتسمت مبنهج 

تكاملي وصفي حتليلي تنبين على ثنائية التفكيك والرتكيب إذ يطرح يف األّول ويالحظ ويقارن مثّ يعيد البناء 
. من خالل ما وصل إليو من استنتاجات تتوّلد عنها أحكام مصحوبة باستدالالت

– ثنائية التفكيك و الرتكيب – منهج تكاملي – أدب – الغرب اإلسالمي –  أديب  :الكلمات المفتاحية 
 .االستدالالت

Résumé :  

Il n’est pas faile pour un écrivain de l’accident islamique d’etre connu pour sa 

réputation dans l’est – ouest et d’enregistrer ses production avec des modèles 

de littérature, si ce n’était pas sa production et ses idées et ses visions ses 

opinions critiques, pour l’informer de ce statut et lui attribuer ce status 

caractérisé par une méthode intégrative descriptive analytique Basée sur le 

double démontage et structure tel qu’il est présenté dans le premier et note et 

compare puis recontstruit à traves les conclusions générent de Jugements 

accompagnés avec des inférences. 

Mots-clés :  écrivain – l’accident islamique – littérature – méthode intégrative 

– le double démontage et structure – inférence.  

 

Abstract :  

It is not easy for a writer from the islamic west to be famous for the western 

orient record his productions with the models of literature of his age if his 

production and ideas and vision of cast to inform him this status and garanted 

the status of characterized buy an integrated method descriptive analysis 

Based on the bilateral dismantling and installation, in the first, notes, 

compares and reconstructs through the conclusions that result in Judgments 

with an inferences.   

Key words : writer – islamic west – literature – integrated method – the 

bilateral dismantling and installation – inferences  


