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 تقدير و شكر

 على و املتواضع، البحث ىذا إجناز يف عونو على عليو الثناء و وتعاىل سبحانو اهلل محد بعد

 الشكر خبالص فأتقدم ألىلو، بالفضل أعرتف أن يل يطيب سالم، أفضل و صالة أزكى اهلل رسول

 التغلب يف ومساعدتو ، للبحث لرعايتو شاكر لقمان /األستاذ الفاضل، أستاذي إىل والعرفان والتقدير

 جوانب مجيع مشلت اليت القيمة وتوجيهاتو وإرشاداتو الفعال، التواصل خالل من العقبات كل على

 . احلالية صورتو يف وإخراجو األفضل إىل وتطويره إثرائو إىل أدت واليت البحث

ونشكر كل أساتذة اللغة العربية و عماهلا على السهر لراحتنا و تعليمنا، لكم ألف تقدير، 

 .وألف شكر

 .مواله و ذلك ويل واهلل أنيب، وإليو توكلت عليو باهلل إال توفيقي وما

 العاملني رب هلل احلمد                                     و

 

 



 

 
 

 إهداء

 .إىل عائليت، أيب، أمي، إخويت، أخوايت، قويت يف ىذا الوجود

إىل خطييب، الذي مهما قلت فيو ال تكفيو الكلمات، و العبارات، لك أيها اجملاىد يف سبيل 

 ...اهلل و الوطن

 .، وإىل األخ احلاج إىل عائليت الثانية، أيب مسعود، أمي مرمي وأخيت نبيلة و لولو الصغرية

 األستاذة سليمة"إىل أمجل ىدية أرسلها يل القدر لك أخيت و صديقيت و أستاذيت الغالية 

 "عقوني

 .د، و إىل كل من يعرف مروة.م.لكم و لكل أصدقائي و صديقايت و كل دفعة ل

 



 

 

 مقدمة

 مقدمة

 

 ث

 :مقدمة

ظهرت احلركة النقدية يف األندلس إىل الوجود يف القرن الثاين اذلجري، وكانت عبارة عن أحكام جزئية ال 

قواعد ذلا، ويف بداية القرن الرابع و منتصف القرن اخلامس ىجري، بدأت ىذه احلركة يف النضوج، فظهرت كوكبة 

من النقاد، كانت ذلم إسهامات فّعالة، و استطاعوا أن خيلقوا ألنفسهم شخصية مستقلة، و أن يؤسسوا مدرسة 

أندلسية ذلا مساهتا و مالزلها،ومن ىؤالء النقاد البارزين، ابن شهيد و ابن حزم و ابن بسام و ابن رشد الشقندي، 

 .وغريىم

التوابع و "فابن شهيد كان نادرة عصره، استطاع بفضل ثقافتو و أرائو النقدية اليت تضمنتها رسالة 

، أن يتفوق على أدباء و نقاد عصره، و خيلق لنفسو منهجاً نقديًا جديًدا، وىذا ىو السبب الذي لفت "الزوابع

ما ىي ىاتو اآلراء و القضايا النقدية اليت تضمنتها : انتباىنا لدراسة ىاتو الرسالة، فالسؤال الذي يطرح نفسو

 الرسالة؟ وما ىي اخلطوات ادلتبعة لفك ىاتو الرموز؟

و لقد كان اختيارنا ذلذا ادلوضوع بناًء على أسباب منها ما ىو ذايت و منها ما ىو موضوعي أما الذاتية 

فيتمثل يف اجلانب اخلرايف و اخليايل الذي احتوت عليو الرسالة إضافة إىل شخصية ابن شهيد اجلاحنة إىل اخلرافة 

أحيانًا و الرافضة للواقع أحيانًا أخرى، أّما ادلوضوعي فهو الرغبة يف التعرف على النقد يف األدب األندلسي و أىم 

 ."التوابع و الزوابع"إضافاتو و تطوراتو و الكشف عن ادلعاين اليت حتتوي عليها رسالة 

مقدمة كانت األرضية ذلذا البحث مث عرجنا إىل مدخل : و قد وضعنا ذلذا الغرض خطة كانت كاآليت

تطرقنا فيو إىل النقد عرب العصور وصوالً إىل العصر األندلسي لنصل بعد ذلك للفصل الّنظري الذي أشرنا فيو إىل 

حياة ابن شهيد األندلسي إىل دراسة للرسالة من ناحية األىداف و العرض، وفصلني تطبيقيني تعرضنا فيهما إىل 

 .أىم القضايا النقدية اليت جاءت يف الرسالة و أخرياً، خامتة تلخص النتائج ادلتوصل إليها من خالل ىذا البحث



 

 

 مقدمة

 مقدمة

 

 ج

وقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على رلموعة من ادلصادر و ادلراجع أمهها، الذخرية يف زلاسن أىل اجلزيرة البن 

، و ديوان ابن شهيد و رسائلو للدكتور .بسام الشنرتيين، القسم األول اجمللد األول، والنثر الفين ألمحد كمال زكي

 .زلي الدين ديب، و يف األدب األندلسي لفوزي عيسى

 السميائي لدراسة ىاتو القضايا، و فك رموزىا، ألن ىذا ادلنهج يبحث يف ما وراء   وقد عمدنا إىل ادلنهج

 .السطور، و ىاتو القضايا حتتاج إىل الغوص و التعمق فيها و القراءة السطحية ال تسمح بفك شفراهتا

و يف سبيل إخراج ىذا البحث واجهنا صعوبات كاليت تعرتض كل باحث و ادلتمثلة يف صعوبة احلصول 

على الرسالة كوهنا جاءت عبارة عن مقطوعات موجودة يف كتاب الذخرية البن بسام، و كل قطع و برت يف الرسالة 

ىو تأثري عليها، إضافة إىل صعوبة التحكم يف القضايا النقدية و صعوبة األلفاظ األندلسية و رغم كل ىذه 

 .استطعنا دراسة ىذه الرسالة والبحث يف قضاياىا. الصعوبة 

و نرجو أن نكون قد أدلمنا و لو جبزء بسيط من أجزاء ىاتو القضايا و نسأل اهلل عز وجل التوفيق و 

 .   اذلداية إىل ما فيو اخلري و الصالح
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:   النقدمفهوم

 :  اللغويعنى الم:أووً 

 ات منها الزيف و ميزت جيدهجىن أحرع مبافتقدهتا فقدت الدراىم و : ، قالواالرَّديءز اجليد من ي ىو متي

. من رديئها ، ومنو التناقد و اإلنتقاد و ىو متييز الدراىم و إخراج الزائف منها

ْدُت فالن ََ خَ او نَاَق ََ صره ب ينقده بمنقاره ، و ما زال ينقد فالنا ": نَاَقْ ُتُو   اامر و نقد اللائر الَف

 1" الس النظر لئال يفطن لوخي إلى الشيء إذ لم يزل بنظر إليو ، و اإلنسان ينقد الشيء بعينو

  :اوصطالحيالمعني :نًياثا

دراسة النصوص اادبية شعرا و نثرا و تفسَتىا و حتليلها و موازنتها بغَتىا ادل اهبة ذلا أو ادلقابلة ذلا مث 

 .عٌت ىذا املعلىاحلكم عليها ببيان قيمتها و درجتها و أكثر الذين كتبوا   النقد ساروا 

 ابن و كذلك نقد الشعر هة بن جعفر كتابماد قف النقد   القرن الثالث عندما ألحأ ظهور مصللدبو

 .العمدةرشيق 

  :النقد عبر العصور

كان   اجلاىلية فلريا والنقد عند العرب قدميا قدم اادب ،  :لنقد في العصر الجاىليا

 شعره ، إىلما ظهوره   ال عر فكان عن طريق أن يعمد الواحد من ال عراء أيعتمد على الذوق و اإلحساس ، 
                                                 

. 334 ، ص 1997:ابن الفضل مجال الدين زلمد ابن مكرم ابن منظور ،لسان العرب، اجمللد الرابع ع ر، دار رصادر بَتوت ، اللبعة ااوىل - 1
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 افينظم قصيدتو على القواعد اليت ألفوىا أبناء زمانو، وقد كانت أسواق العرب أشبو بالنوادي اادبية اليوم ميادن

. للنقد و التقوًن، ومن أشهر ىاتو ااسواق سوق عكاظ

  :سوق عكاظ

 من بيئات النقد ااديب ، ةبيئ  كانت من أغٌت أسواق العرب مبنابر اادب، إىل جانب أهنا كانت تعترب

يلتقي فيها ال عراء كل عام ، كل يتفاخر مبا جتود بو قرحيتو، و قد كان النابغة ىو احَلَكُم حيث كانت تضرب بو 

قبة محراء فتأتيو ال عراء ، و ين دون أشعارىم ، و ىو حيكم لألحسن  ومن روى من النقد   سوق عكاظ أن 

:                رثاء أخيها حيث قالت أن ده حسان بن ثابت،مث شعراء بعده،مث اخلنساء  مث،ااع ى أن ده مرة 

كأنَُّو َعَلٌم في رأسو ناُر ُم الُهداة بو تَ وإن َصْخًرا لتأ

 فقد اإلنس، لقلت أنك أشهر اجلن و أن دين،لوال أن ااع ى : وأعجب ااع ى بقصيدهتا و قال ذلا

 .حكم لألع ى

وىكذا نرى أن النقد   اجلاىلية كان نقد ساذج ال حتكمو أية قواعد و الأصول فنية، إمنا ىو حملة اخلاطرة 

. البديهة احلاضرةو

قائمة على الذوق ال خصي من مناذجو ،بقي النقد رلرد مالحظات فردية  :العصر اإلسالمي

 لن زىير بن أبي سلمى ىو أحسن الشعراء آلنو يمدح الرجل إو بما فيو ، و ويعاظإ": قول عمر بن اخللاب

 .1"في كالمو

                                                 
1
 .81 احلديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، صةم ، ادلؤسس2003، 1قصي احلسُت ، النقد ااديب عند العرب واليونان معادلو وأعالمو ، ط-  
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 ىي العراق و احلجاز و ال ام وكان للحياة : النقد   ثالث بيئاتازدىر :العصر األموي

 و ، كثرت اجملالس الغنائية، و نقدىا ففي احلجاز،اإلجتماعية و البيئة اللبيعية أثر ملموس   أدب ىذه البيئات

عبد )ن أشهر ناقدي ىذه الفًتة م و ،اادبية اليت يلتقي فيها ال عراء ، مما أدى إىل إزدىار احلركة اادبية و النقدية

 يما ُعص"وقد روى عن إبن أيب العتيق أنو قال عن عمر بن أيب ربيعة   (اهلل بن أيب عتيق ، سكنية بنت احلسن

. 1" أبي ربيعةابن بشعر ياهلل عز وجل بشعر أكثر مما عص

العرب ذكريات سوق عكاظ بسوق َمْربَد و ُكَناَسة اليت كان حيضرىا الناس استعاد أما   العراق فقد 

عن ااعراض ااخرى نظرا دلكانة دم ق ،لإلستماع لنقائض جرير الفرزدق، أما   ال ام فقد طغى شعر ادلديح 

 ، وخَت من نقد بعض قصائد جرير "بلون المديح ولون النقد بلون األدب"من اخلالفة ، وقد لون ىذا اادب 

.  عبد ادللك بن مروان ، وعبد اهلل بن قيس الرّقيات،كان اخلليفة ااموي

يرًا ب كازدىاراعرفت ، جند أن احلضارة العربية ،إذا وصلنا إىل العصر العباسي :العصر العباسي

خذا مادتو من آ إىل نقد معلل ، بغَته من الثقافات ، فإرتقت حاسة النقد من فلري، العقل العريباحتكاكبسبب 

 :ثالث مدارس

 حكمهم و عابوا كل زُلْدٍث ، و كانت ذلم أرائهم النقدية  ،مالوا إىل القدًن و جعلوه قاعدة :اللغويون .1

 2. بن العالء ، أمحد بن سالمو، عمرااصمعيومن أمثال ذلك ، 

                                                 
1
. 235م ، ص1968 ، 1زلمد رضوان الداية ، تاريخ النقد ااديب   ااندلس ، دار اا،وار بَتوت ، ط-  

2
. 464، ص1967 ، 4أمحد أمُت ، النقد ااديب ، دار الكتاب العريب ، بَتوت ، ط-  
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خرجوا من "  و الفلسفي ، النقاش ادلذىيبىمترسوا عل، ثقافة و أعمق ،كانوا أوسع أفاقا*: المتكلمون .2

 و كان ىمهم الوحيد ، َيخطبون و يعلمونفانطلقوا اللغويين، على ، التي كانت تسيطردائرة الجمود

 1."علمي البيان و البالغة

 د النقاالنقسامو ادلقاربة و كان ، و بداية القرن الرابع ىجري ، إجتو النقد إىل ادلنهجية ،و  هناية القرن الثالث

 ،ايب متام  وألف كتابو 846 الّصويلفانتصر  مفاضلة أيب متام ممثل اجملددين ، و البحًتي ممثل احملافظُت ، 

 الكتب لغزارة مادتو و ، ، الذي يعترب من أرقىالموازنة للثاين فألف كتاب ، اامديوانتصر، أخبار أبي تمام

 الوساطةير حولو جدال كبَتًا ، فألف   ىذا ال أن كتاب ث و أ،علمو خببايا النفس الب رية ، مث جاء ادلتنيب

 . 392للقاضي اجلرجاين ادلتو  

  إصابتهم   غَتىا، ادلأخوذة عن كتاب أرسلو و ،عملوا على إخضاع النقد للقواعد اليونانية :الفالسفة .3

 و لكن خلأىم كان   أن ىذه القواعد وضعت لبيئة غَت بيئتهم ، و من أعالم ىذه الفئة  ،وضع ىذه القواعد

و اللمحات ادلفيدة اليت ألقت أضواء ، بالدقة العجيبة امتاز الذي نقد الشعر صاحب كتاب  ،قدامة بن جعفر

 . ، و الّرصُتقالنقد العميلية مععلى 

 الذي مل نتلرق إال لذكر القليل منو ، نعرج إىل ،وبعد ىذه اجلولة السريعة   بستان النقد ادل رقي

. اإلشارة إىل النقد   العصر ااندلسي

 :ي لس في العصر األندلنقدا  

                                                 
*
.  القضايا الدينية ةفرقة كالمية ، ظهرت   العصر العباسي ، تعتمد على العقل   مناقش: ادلتكلمون -  

1
 .647، دار اجليل بَتوت ، لبنان ، ص (د ط)اجلامع   تاريخ اادب العريب ، اادب القدًن ، : حنا الفاخوري -  
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 قد أفاد كذلك من ، على أدب أىل ادل رق، فإن النقد   أولياتواعتمد قد ،إذا كان اادب ااندلسي 

و النهضة احلقيقية لألدب ااندلسي ، ظهرت مع عهد عبد الرمحان   ادلوجودة   ادل رق، ، النقديةاالجتاىات

 قبل ىاتو الفًتة ان اادب يعتمد على ،الداخل، اخلليفة ااموي ، إذن مل تكن ىناك ، أية بوادر نقدية مثمرة

. فمن غَت اللبيعي أن يكون نقد– أدب – وإذا مل يكن ىناك مادة خام ،النقد بالدرجة ااوىل 

 و كانوا ، خاصة قبيل عصر الطوائف بين مذىبين القديم و الجديد، ميزوا الشعر"إن ااندلسيُت

 ويقصد باألول فخامة اللفظ و جزالتو ،يسمون المذىب األول مذىب العرب ، و الثاني مذىب المحدثين

   شعر جعونة ، أحد  حزمابن قول عٌت ، و ىذا ىو م1 "، وإلتزام صورة العرب و مسلكهم في التعبير

لقالي ا  رثى شيخو با بكر الزبيديأعلى مذىب ااوائل ، وقوذلم أيضا أن  جارٍ ال عراء ااندلسيُت ، أنو 

. فحول العرب، صاغها صياغة ، بنظمو لقصيدة جزلة االفاظ ، كثَتة الغريبالبغدادي

 المعتز وغيرىم ، و ، وابن وأبي تمام، على طريقة أبي نواس ىج فيقصدون بو الن"أما شعر احملدثُت

 من ااندلسيُت إىل ادلفاجئ االلتفات ل ىذا ، ولع2 "القسط األكثر من إعجابهم،قد نالت ىذه النماذج 

 احلج  كل ىاتو العوامل داصَ قُ و ادل رق يرجع إىل الوافدين من بالد ادل رق إىل ااندلس ، كذلك طالب العلم ،

 ، منها ، وحُت كان ال عر ااندلسياالستفادةو ، ساعدت على اإلتيان بالكتب ادل رقية ودراستها ،رلتمعة

 أيب متام و ،ويقف على مفًتق اللرق بُت مذىيب  أبي نواس و،بشار ،يتكون كان ال عر ادل رقي ي هد جتديدا

 ،ون شعرا زلدثا على منواذلم ، فمن اللبيعينسج وي، و دلا كان سكان ااندلس حياكون ادل ارقة احملدثُت،البحًتي

  . ولكن ليس بنفس احلدة،أن ينتقل اخلالف ادلوجود   ادل رق إىل أاندلس

 و ذلك ان النقد كان ، مل تظهر بنفس الن اط الذي ظهرت بو   ادل رق،احلركة النقدية   ااندلس

 شغل ادلتنيب أىل ادل رق ،كذلك شغل أىل ااندلس ، ووجد ماافة إىل قلة النقاد ااندلسيُت ، وكض  بداياتو إ
                                                 

1
 263 زلمد رضوان الداية  تاريخ النقد ااديب   ااندلس ، ص– 

2
 .266 ادلرجع نفسو ، ص – 
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القاسم بن   كذلك شرح بعض اادباء ديوانو مثل،1 " متنبي األندلسيسمى دراج ابن"من يتعصب إليو و كان 

ن ا و كتبو إلى األندلس ، وب، كثير من شعرهانتقل و ،ظهر المعرين  ولم يلبث أ " :  يقول الدايةليليفاإل

 اليت كان ااثر ، النقدية ادل رقيةاالجتاىاتوىذا يعٍت أن الفضل يرجع إىل ، 2"أثره على الشعراء و الكتاب 

  حزموابن ، شهيدابن بوضوح إال على يد  ،الواضح و ادللموس ،   النقد ااندلسي الذي مل تظهر معادلو

 .وخاصة ااول الذي أرسى منهج نقدي واضح   اادب ااندلسي

وعلى أية حال فإن أوليات النقد ااندلسي كانت جزئية تعتمد على الذوق و تلتفت   كثَت من 

جدوى النحيو "  من ما يروى عن ،ااحيان إىل النحو و الصرف و اللغة ، ووضع الكلمة   موضعها ادلناسب

 و   ، العلم و يتدارس ااخبار و ال عراء،ثقافة ادل رق ، وكانت لو حلقة يبث فيها بزود ت الذي 3"ياألندلس

:  ال اعر ااندلسي  قولوعباس بن ناصححلقتو أنكر 

َها و ُىْو َنصَراِني هلل َيْشهَد باإلِخالص نوتيها  ِفي ْ

 وكان يقيم   اجلزيرة فأعلمو ، فأساءه ذلك فذىب إىل عباسعباس بن ناصحوكان   اجمللس  أحد من أصحاب 

: فهال أن دهتم بيت عمران بن حلان: من القول   البيت ، فقال لو،مبا جرى 

وِإْن َلقيُت ُمَعِديًا فَ َعد نَاِني  نيَ ْوُم يََماٍن إذا َوقَيُت َذا يَمَ 

.  هبم و أعلمهماجتمع و ىإىل أصحاب جدو،مث ذىب 

 أبي محمد األعرابي العامري قول انتقد الذي ،أبي الكوثر الخوونيومن ذلك أيضا ما يروى عن 

 نا عندءيا أبا زلمد العلما:  لو فقال"إو بحقك العرب تكتا اهلل ما سيد"  صاحب إشبيليةإلبراىيم بن حجاج

 ،ا   اللغة العربية فأجابوذاتسأكان  وأبو الكوثر إلى يزيد بن طلحة فكتب  واختلفاسودتك : بالعربية يقولون 
                                                 

1
أمحد ىيكل، اادب ااندلسي ، دار   بادلتنيب من شعراء ااندلس ىو ابن ىاىنء ،يُنظر237،ص1971 ،2وقيل إنو من كان يقارن  مصر،ط-  

 . ادلعارف
2
 .268زلمد رضوان الداية ، مرجع سابق ذكره ، ص-  

3
. 279-278م ، تح زلمد أبو الفضل ابراىيم ، ص 1954 الزبيدي ، طبقات النحويُت واللغويُت ، القاىرة – 
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 فاستدعى ،  لغة لبٍت عامر ، و أثار اجلواب إشكاال أكربأبو محمدادلعروف ّسَوُدَتَك بالواو ، و لعل ما ذكر  

 طلحة ابنعلى الرجل   كالمو؟ فقال أتتسور :   فلما حضر خرج عليو فقال لو يزيد بن طلحة إبراىيم الحجاج

 عنو فقال لو ، عما أسألوأبو محمدالبة ، ولكن من اإلنصاف و احلقيقة فليجبٍت غإن العلم ليس من جهة امل"

 ىذه الواو َمْعًنا يزيد َساَد َيُسْوُد قال :َساَد َيُسوَد أو َساَد َيسيُد ؟ قال ااعرايب، كيف تقول العرب يزيدسل فقال 

 ، مث قال االسم ىذه الواو ، ثابتة   يزيد فقال دْ ؟ فقال الُسْودُ ديدسَّ  أو الدْ  الُسْودُ :  الفعل فكيف تقول العرب

 فقد :يزيد فوق كل منزلة قال : رضي اهلل عنو من الفصاحة؟ فقال ااعرايب"عمر بن الخطاب"،أي منزلة عندكم 

 من علماء اللغة كما صنعوا   ،وىذا حديث مل يلعن فيو أحد"اتَ َفقَّهوا قبل أن َتُسودو":قالثبت عندنا أنو 

.  اليت وقع فيها الغلط،سائر ااحاديث

 على اعًتاضا تدور   رلالس اخللفاء أو الكرباء ، و غالبا ما يكون ، النقديةاخللراتوقد كانت أكثر 

 اللغوي بن حسن عدلما قدم صا" : حيث يقول احلميديشاعر من حيث اللغة أو ادلعٌت ، ومن ذلك ما رواه ال

 فلما رآه ، من النحو غامضة ، فقصر فيها،معنا معو ، فسألناه عن مسائلج ،بن أبي عامر المنصورعلى 

ما : اعد فقال صثم سألنا : في النحو ، أنا أناظره ، قال طبقتيدعوه فهو من :  أبي عامر كذلك قال ابن

: لقيس امعنى قول امرئ  

ُعصَّارَْة ِحَناِء لِيَشب ِمرِجِل َكاَن ِدَماُء الَعاِديَاِت بَِنْحرِِه 

 

فتطاير دمها إلى صدره فجاء ىكذا ، ، وصف فرٍس أشهب عَقرِت عليو الوحش ىاىذا واضح و ان :نافقل

:  أنسيتم قولو قبل ىذا في وصفو،سبحان اهلل:فقال  صاعد 

راُء بِاُلمتَ نَ زِِّل فْ َكَما زََلِت الص َمْتِنوِ ُكَمْيت يَِزُل اهلل َعن َحاِل 
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شى َصْدرَُه بالعرق ، غإما أنو ت: لسؤالو عنو فقال واضطرنا ، البيت مطلقاذاه،فبهتنا فكأننا لم نقرأ :قال 

 كانت ُتسَّمُ  ىا أنو وه، فجاء على الدَّم كالشيب ، وإما فشيئا كانت العرب تصنعو،وعرق الخيل أبيض

 منعنى   فأي  ما، ذلك الشعر و ينبت مكانو شعر آخر أبيض ُ اللبن الَحاَر في صدور الخيل فيتمعب

 1." مستقيم الوصفان فهو

 وقد حفظت لنا بعض ، شكلت موضوعا َىاًما   النقد ااندلسي،ومن ادلالحظ أن م كلة السرقات

 أنو المنصورعن   وخاصة   رلالس اخللفاء و اامراء ، ومن ذلك ما يروى،ادلصادر ااندلسية صورا من ذلك 

 :  غَت أيامها مل يكتمل تفتحها ، فقال فيها صاعد على اإلرجتال2ِجيء إليو بوردة 

ِمْسُك َأنْ َفاَس  َها ليُذَِكُرَك اَأتَ ْتَك َأبَا َعاِم    ِر َوْرَدٌة 

ا  فَ َغضَّْت بَِأْكَماِمَها رَْأَسوَ  مبص   راَكَعْذرَاَء َأْبَصَرَىا 

 إن ىذين : أيب عامرالبن وقال ،رى إىل مناقضتو ج و كان ابن العريب حاضرا فَ ،ر بذلك ادلنصورسف

 على ظهر كتاب خبلو ، فقال لو يو مها عند،البيتُت لغَته ، وقد أن د فيهما بعض البغداديُت مبصر لنفسو 

بديهة ،وكان أحسن أىل وقتو ، بدر ابنحىت أتى رللس ،و ركب وجعل حَيَث ، العريب ابن أرنيو فخرج :ادلنصور

 :فوصف لو ما جرى فقال 

ا    َوَقْد َجَدل الن َّْوَم ُحرَّاُسوَ   ةَعَشْوُت ِإَلى َقْصِر َعَباسَ 

ا   َ  الُسْكُر أُنَّاَسوَ رَّ ْد صَ  َوقَ دَّرَِىا  َأْلَفْيتُ َها َو ِىَي ِفي خِ  َ 

ا   ْلُت بَ َلى فَ ُرْمُت َكأسَّوَ  ُ َفقَمٍة  فَ َقاَلْت َأَساَر َعَلى َىجْ 

ا   اُل َلِك الِطيُب َأنْ َفاسَّوَ  ييَ ى َوْرَدٍة  َ ا ِإل َوَمدَّْت يََدهَ َ  َ 

                                                 

.243 -242احلميدي، جذوة ادلقتبس ،ص- 1  
.9، ص 1/4ابن بسام - 2  
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ا    فَ َغَطْت بَِأْكَماِمَها رََأَسوَ  مبص  راَكَعْذرَاَء َأَبصَُّرَىا 

ا     َعمَِّك َعَباَسوَ  بنةِ اِفي  َحُق اهلِل وَ تَ ْفَضَحَن :َوقَاَلتْ 

ا  ا خْنَت نَاِسي َووَ نَاَسوَ  َ َومَت َعْنها ِفي ِعَف  ٍة  فَ َول

 فلما رآىا إشتد ، على ظهر كتاب خبط مصري ، ودخل هبا على ادلنصور، هبا وعلقهاففلار أبن العري

، حيث قام العقد الفريد صاحب كتاب   عبد ربوابن احلزم ىو وابن شهيد ابن قبل ،أىم كاتب ظهرو.غيظا

 أي بادرة أندلسية ، إمنا ، اخلاصة بأىل ادل رق ، ولكننا ال نلمس   ىذا الكتاب،جبمع مجيع ااخبار وااشعار

 أما من الناحية النقدية فإنو ميكن أن ، و كتبهم ، ىذا من الناحية اادبية،ىو تقليدا دلا ىو موجود   ادل رق

 و التعقيب استهجان أو من استحسانوق ذ على ال،نعداه من أوليات النقد ااندلسي ، ان مؤلفو بٌت أحكامو

.  السابقةاآلراء  بعضعلى

 ووضع منهج واضح وأسس جليلة ، شهيدابن إىل أن جاء ،و ىكذا بقى النقد عبارة عن أحكام ذوقية

ولعل أعظم إثنين تمرسا "حسان عباس إ وىذا ما الحظو ،فكأنو بذلك قد وضع اللبنة ااوىل   النقد ااندلسي

      شهيد و إبن حزم ابن  ىما ، وربما ظال أعظم من تلقاىما في تاريي النقد ىناك،بالنقد في القرن الخامس

 وىذا ما يتضح بعد إزالة اإلهبام و إلقاء الضوء على 1 "على بعض شؤون الحياة،، وكانا صديقين يلتقيان 

  . ادلذكرة ىاتومنهجو النقدي   أسلر وصفحات

                                                 
1
 .475إحسان عباس، تاريخ النقد ااديب عند العرب، ص-  
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: توطئة

ترؾ أبو عامر تراثنا أدبينا ضخمنا ، غَت أف ما كصلنا قليل، فقد ضاع الكثَت منو ، كمل يبق من نثره إال 

أجزاء، من رسالة التوابع ، ك الزكابع، كبالرغم من ذلك ، فإف ما تركو ديثل بصمة ك صورة حية لشخصية عبقرية 

من العلماء باألدب ك معاني الشعر ك أقساـ البالغة، كلو " :حركت العقوؿ ك األقالـ ، فقد قاؿ عنو احلميدم 

، كسائر رسائلو ك كتبو نافعة الًجد كثيرة ...حظ في ذلك سبق فيو ،كلم ير لنفسو في البالغة أحد يجاريو

. ،فقد كاف كاتبنا عنًتة الكُّتاًب ، ك رحيانة أمل الفكر ك األدب األندلسي1"الهزؿ ، ك شعره كثير مشهور 

 :لمحة موجزة عن حياة إبن شهيد:  المبحث األكؿ

 ينحدر من 2عجىو عامر أمحد بن أيب مركاف عبد ادللك بن أمحد بن عبد ادللك بن شهيد، مث من أش

.  ـ992 ىػ ادلوافق ؿ 382 كلد سنة 3 رىجساللة الوضاح بن زراج الذم كاف مع الضحاؾ يـو امل

 كاف أحمد بن عبد الملك يف أسرة عريقة النسب ك اجلاه ك األدب ، إذ أف جد أبيو ،لقد نشأ أبو عامر

.  الوزارتُت يف األندلس م كأكؿ من تسمى بذ، الناصر عبد الرمحاف الثالث،كزير اخلليفة األموم

ك  بالتاريخ ك اخلرب ك اللغة، االىتماـأما كالده فقد حظي مبكانة أدبية ك ثقافية رفيعة، إذ كاف كثَت 

 على اجلهة الشرقية تسعة أعواـ استعملو الذم ، زلمد بن أيب عامر ادلنصور،األشعار  كما كاف مقربا للخليفة

.  اإلقالة فأقالو عن رضاهكالتمسكمل يصرفو عنها حىت سئم العمل ،  بتدمَت ك بلنسية

                                                 
 .133ـ،ص 1966احلميدم ، جذكة ادلقتبس، الدار ادلصرية للتأليف مصر،- 1

 . 100نسبة إىل أشجع بن ريث بن عطاؼ ، كىي قبيلة كبَتة ، ذكرىا ابن حلكاف يف كفيات األعياف ، اجلزء األكؿ ، ص - 2
كىي معركة حدثت بُت الضاحك بن قيس الفهرم كبُت مركاف بن احلكم ، فكاف األكؿ قائدا جليوش عبد اهلل بن الزبَت ، كقد ىـز يف األخَت كجاء -  3

 .بر أسو أماـ مركاف بن احلكم ، فساءه ذلك ، كىذه ادلعركة حامسة يف تاريخ الدكلة األموية إذ من خالذلا استعاد بنو أمية ملكهم من جديد 
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 ادلعركفة بدار ، ك يف الداريرةغمنية الم الزاىية ، ك يف احلي ادلسمى االجتماعية ،كيف مثل ىذه الظركؼ

 ك شهد عز أبيو يف ظل العامرية ، بل فتنة ،أيب النعماف ، بُت تضاعيف ىذا العلم ، كلد أمحد بن عبد ادللك 

. 1 العامرين ، ك ثراؤىم ، ك قصورىم

اليت راحت تكن احلب ، يف ظل الدكلة العامرية ، كىذا ما أثر على نفسيتو ،عةئلقد حظي أديبنا مبكانة ر

 شهيد يصف لنا ىذا ابنالذم كفر لو كل كسائل الراحة ، فراح ،الكثَت للعامريُت  ،كخاصة ادلنصور بن عامر 

كأريحية الشباب ، كجعل يوىمني أني  *فتنفضت تنفض العقاب ، ك ىزتني أريحية "  : النفسي قائالن االرتياح

ف تكوف لي منديال  أ ،كقلت المجرة في عيني... اء بكفي زمألت األرض بجسمي ، كأكمأت إلى الجو

. 1"ح الملوؾتفثل ىذا تبم ك*ىكذا تكوف األلوؾ : عندم أف اتخذه إكليال ، فقلت *قاف رر الزبغكص

اليت مل جيدىا ، ادلرموقة االجتماعية شهيد احلب للعامرين ، فهم من منحوه ادلكانة ابنكطبيعي أف ييكن 

 عن ادلاؿ ك اجلاه  ق فصرؼ، بعد مر ض أمل بواآلخرة الذم تنسك يف أكاخر حياتو ، كنظرا إىل ،حىت عند كالده

لقد بد لو أف يصد كلده عن مشارع الحياة العذبة فنزع عن ثيابو " رؼ احلياة الزائل خكصرؼ ىو كلده عن ز

. 3  "عيش اؿك شظفالحريرية ، كألبسو مذارع الكتاف ، ك حملو على التقشف 

 اليت حصلت باألندلس طيلة مخسة ك عشرين سنة ، فبكى ادللك ،لقد عاش أبو عامر الفتنة العمياء

ك الذم " : البقاء يف قرطبة بلده الذم أحبو ، حىت أنو يقوؿ يف أحد رسائلو إىل ادلؤمتن لكأصر علالضائع لبلده ، 

                                                 
. 232، ص 1969 2احساف عباس ، تاريخ األدب العريب األندلسي ، عصر سيادة قرطبة ، دار الثقافة ، بَتكت ، ط-  1
نفحة من نفحات الباب  : األرحية -   *
القمر  : الزبرقاف -  *
الرسالة  : األلوؾ -  *
. 79، ص 1964 ،2ابن شهيد األندلسي،ادلغرب يف حلى ادلغرب شوقي ضيف ، دار ادلعارؼ مبصر ، القاىرة ، ط-1
  .9 ـ ، ص1980بطرس بستاين ، رسالة التوابع كالزكابع ، دار صادر بَتكت ، -  3
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الغرائب ، ك أعجب العجائب ، بيث شاغل ، كجرح قاتل ، كصبر بغيض ، ك دمع يفيض   أغربقأشكو من

 .1 "كة دٍرداء ، تيدعى قرطبةقٍ راء ، سى خ، لعجوز ب

انيٍة غى لىهىا في الحشىا صيورة اؿعىٍمري الصَّبىا فانيةي ؿى عىجيوزه 

   زىانًيىٍة   ىي منا فيا حىبذؿ على ًسنها ازىنىت بالرج

 قهتمواك يسودكف صحيفتو  ؼادلكائد، راحوا يكيدكف لو راضية، يعيش عيشة ، ك حسادهقمل يًتكوه خصـو

من كشايتهم كلو رسالة يف كصف السجن ك ادلسجوف، أحلقها بقصيدة ديكن أف ،يف شعره ، ك أدخل السجن 

: (من الطويل ):2ما كاف يعانيو إذ يقوؿ  ،تستنتج منها

 دي ػػاري حيفَّاظو عىلىَّ عىتيػك جىبَّ   كى إٍشًتيىاؽه ك ًذلَّةه كه جي شي ًفرىاؽه كى 

يىاًف أني بػىٍعدىىيمٍ ػـى ؼى  اًر الظَّاًلًمينى كىًحي ٍف ميبىللي الًفتػٍ  دي ػػػميًقيمي ًبدى

ارو سىاًكنيو ـه عىلىى   ًمنى األىذىلىىاميًقيمه ًبدى اـً قيعي جى ًقيىا  كدي ػػٍمًر الًحمى

  كنىشيدي دلط كترجيع اللَّ ػًبسيى  اػػكىييٍسمىعي لًلًجنَّاًف ًفي جىنىبىاتًوى 

 ىذا يكرمو ك ىذا حيط من قدره بسبب كيد احلساد ك بعض ،بقى أبا عامر يتقلب من ملك إىل آخر

ب عليو الفاجل ؿ أماـ الرياح العاتية ، إىل أف مرض يف أكاخر حياتو ، فغ،احلاقدين ، بقى كرغم كل ىذا بقى صامدا

.  يف ملذات احلياة ، ك إدمانو للشرابانغماسونتيجة 

على عصا أك على ،على العيش إال معتمدا ،كاف حيس بو أبا عامر ، كاف ال يقدر الذم من كثرة األمل 

 ك قد كاف يضطر إىل حبس أنفاسو حىت ال يشعر ،إنساف  إال قبل كفاتو بعشرين يوما فإنو صار ينتقل يف احملفة

 :3(من الطويل ): لوباألمل ، كقاؿ آخر قصيدة
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انىٍت مىنً  ًخرم آ ري دىؽي ًفيهىا أىكًَّلي أىـٍ ػػييلٍ م يَّتً كىلىٍي ى عىًجيبنا أىٍف تىدى

 الميتىطىاًيًر ةً ٍمرى جى  كىشىرىاًر اؿلكى ػػقى ًنًحي اكىلىًكٍن عىًجيبنا أىفَّ بػىٍينى جىوى 

ييحىرِّكيًني ك المىٍوتي يىٍحًفزي ميٍهجىًتي 
ك يػىٍهتىاجيًني كى النػَّفىٍ  ًعٍندى 

حىنىاًجًرم 

 ىػ تاركا كصية تبدك غريبة  إذ 426بن شهيد يـو اجلمعة آخر يـو من مجادم األكؿ اكىكذا تويف 

أكصى أف يصلى عليو صديقو أبو عمر احلضار كأف يسن الًتاب عليو دكف خشب ، كأف يدفن إىل جانب صديقو 

بسم اهلل الرمحاف الرحيم  ، قل ىو نبأ أنتم عنو معرضوف ، ىذا قرب :  الوليد الزجايل كأف يكتب على قربه مايليابن

ف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ، كأف زلمد عبده أأمحد بن عبد ادللك بن شهيد ادلذنب ، مات ك ىو شهيد 

ك رسولو ، كأف اجلنة حق ، كأف الساعة آتية ال ريب فيها ، كأف اهلل يبعث من يف القبور  مات يف شهر كذا من 

 (من البسيط  ):  1عاـ كذا

في طوؿى المدىل ىيجيودي؟ ػػػػأنحا ػػػى يىا صىاًحًبي قيٍم فػىقىٍد أىطىٍلن

ـى من فوقنا الصَّعيا ػقوـى منػػػوتلن : فقاؿ لي ػدي ػػػما دا

لَّهىا كالزَّمىافي ًعٍيػػػدي ًظػػفي تىذىكريكم لليلةو لهػػػػػػٍونىا 

نىػػ . تىجػػػػػػودي  ثىرةن  سحابةن ا ػػكىكىٍم سيركرو ىىمىي عىلىيػٍ

 

  حياًاػػػػػره عىًتيػدي كىشيؤميوػي ػًػضؽٍ كلَّ، كىأف لم يىكيٍن تى 

ًفيػػػػػظه  حىصىلَّوي كىاًتبه  ًهيػػػػ صىاًدؽه  قي اىعكحى ػدي ػشى
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نىػػػػػػا  يىا كىيلىنىا إف  !  شىًديػػػػدي قً رحمة من بىٍطشً تػىنىكَّبىتػٍ

ػدي ػػػ في أىٍمًرؾ العىًبيػػقىصَّركلىى ػػػػيىاربَّ عىفونا، فأنتى ـ

 مع كل رأم نقدم ككل ،عن ىذه الدنيا ، لكنو بقى موجود يف احلركؼ ك السطور شهيد، ابنىكذا رحل 

:  نذكر منهااآلثار من ،مؤلف لو تاركا رلموعة

  2 . مفقود كلكنو يف علم احليل ك اخلرافاتبكىو كتا الشك،كتاب كشف الدؾ، كإيضاح 

  ك"جذكة المقتب "كتاب حانوت العطار ك ىو مفقود أيضا ، إال أنو توجد منو بعض النصوص يف    "

بن شهيد ا كىذه النصوص تدؿ على أف ىذا الكتاب يعد كتابا نقديا ، ألف "م المغربؿالمغرب في ح

3 .ك حىت ادلشرؽ،قد عمد إىل ترمجة رلموعة من شعراء األندلس 
 

 تشرؽ شارؿ بالس كما مجعها أيضا امل،رلموعة من األشعار مجعها يعقوب زكي يف رسالة دكتوراه. 

 كقد   الوزراءادللوؾ ك هبا إىل اخللفاء ك ، ككذلك اليت بعثالنار، اليت يصف فيها الربد ك ،الرسائل األدبية

 .يتيمة الدىر كالذخيرةكردت ىذه األشعار يف 

 :آراؤه في األدب ك النقد :المبحث الثاني

كحده كلكنو باللفظ ك   أف الشعر ليس باللفظاآلراء، سلتلفة يف األدب ك النقد ، كمن ىاتو آراء شهيد البن

يبقى بعد موتو   ما، الكرًن كالشاعر ىو من يقتحم حبور البياف، ك يطلب األشياء النادرة ، كينظم من احلكمةعٍتامل

ال خيدعو  ككجوه ادلعاين فعلى الناقد أف ، ك يف كل فن، تصرؼ من يعرؼ أساليب الكالـ،متصرفا يف كل عرض

                                                 
يذكر حاجي خليفة بأف علم كشف الدؾ ىو علم تعرؼ منو احليل ادلتعلقة بالشعوذة كالظنوف كنظرا ألف ىذه األمور زلرمة، فقد تغاض الباحثُت -  2

. عن البحث عن ىذا الكتاب
 يقوؿ عن ىذا الكاتب احساف عباس فإنو مل تصلنا ، كلكن احلميدم نقل عنو يف جذكة ادلقتبس ك تدؿ فصولو  على أف الكتاب تراجم لشعراء – 3

. 476 ىػ ، ص 1391يف ىذا  ادلضمار ، تاريخ النقد األديب عند العرب ، بَتكت ، " األمنوذج"األندلس، فهو سابق لكتاب 
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لكالـ ادلنمق ، بل عليو بالتعمق يف باطنو ينظر يف نقده إىل الظاىر الباطن ، فيجعل لكل شيء ميزانا، ا ظاىر

. كيقيم لكل ناحية قسطاسا من غَت ما إضطراب ك ال غركر

فإذا جاكر القريب قريبو مت ، تبدك يف تركيب األلفاظ ، أف للحركؽ أنساب ك قرابات:"كمن أرائو أيضا

 إىل ألفاظ غريبة أك ،أف يعمد الكاتب أك الشاعر،يف نظره ، صور الكالـ ، كليس من العيب نت ، كحساالئتالؼ

أك غَت مؤتلفة ،أك يف أف تكوف متنافرة احلركؼ ،ف يستعملها يف غَت زللها يف أ ، إمنا العيب كل العيب مأنوسةغَت

. 1" الذم جعلت يف خدمتوعٍتعلى امل،ا بينها ، أك غَت دالة داللة كاضحة يـف

 "؟ىل من الممكن أف يعلم البياف"  كىي ادلشكالت، كربل ،كقف كقفة طويلة عند مشكلة كاف يراىا

التوابع ك " كينشئعن سعة اإلطالع  ،م من قدرىا ، كيرل فيها عىوضا ؿ اهلل ، كيع عند أف البياف موىبة منيرل

 يزعم أف البياف قد ييعلم ، على أف ، إليها ك حينا آخرالفتقارىمين بكم ادلؤدق ليدؿ على قيمتها ، كيت"الزكابع

 من أىل النجابة ك ادلثابرة ، كحد ىؤالء قابلية الطبع ، ككل إمرلء زلتاج يف تعلم البياف إىل ،يكوف ادلتعلموف

 إذا تغلبت على اجلسد ، ،إذ يفًتض أف النفس  ك خيلص من ىذا كلو إىل مبدأ الغرابةاآللة الطبيعة ك :شيئُت

 ألف البياف شيء ركحاين ، كمقياس ىذه الركحانية أف كل ما يصدر عنها حسن ك ،كانت أقدر على تعلم البياف

: 2قوؿ إمرلء القيسؾ "أف يتركب الحسن من غير حسن" ىذه ىي الغرابة ك تعريفها 

ا ا ًمٍن أىٍذريعىاتو كى أىٍىليهى  بًيىٍثًربى أىٍدنىى دىارًىىا نىظىره عىاًلي تػىنػىوٍَّرتػيهى

مدرسة إبراىيم بن عباس ك ادلقفع ، ابن مدرسة عبد احلميد ك : ثالث مدارس النثر العريب يف رلك ىو م

. ر صلة كثيقة بتطور ادلدنيةثطور النلت ك ىويرل أف ،ك زلمد بن الزيات ك مدرسة بديع الزماف اذلمذاين

 الذين جييدكف التأليف ك ،فمنهم القريبوا ادلرامي:  إىل ثالث طبقات ،مث إنو يقسم أىل صناعة الكالـ

ًسنو  األفاؽ تالشوا اتسعت ك ،حىت إذا تبدلت األحواؿ، فيكونوف لزمن من األزماف ،ف الغوص يف األعماؽحيي

                                                 
 .912-911حنا الفاخورم، تاريخ األدب العريب، ص - 1
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 السيل أكلئك الذين تزدحم اندفاعدفعوف فامل،ارةغز كمنهم الكارعوف يف حبر اؿ، اضمحالال اضمحلواكالدخاف ك 

 ذلم سهاـ ، ك اليكوف ذلم على الدىر أيفيوؿ  أك ذيوؿ ، ختطيء فال يشكوف فشال ، ك ال ازدحامالديهم ادلعاين  

ك مشوا يف ،ك الذين إذا أمنوا بالقوؿ جاركا أبلغ الناس ، عن الكالـ الذين يألفوف الصمت ،ك أخَتا ادلتجافوف

كال يدخل يف أىل صناعة ، البياف اسممل يستحق ،صفوؼ أرباب الصناعة ، كمن خرج عن ىذه الطبقات الثالث 

. الكالـ

 بالذع فكواىم ، البيافاصطناع إىل ، الذين قادىم الغركر، يف نقده لنحاة قرطبة، شهيدابنكيعرض 

 ، ك عرض للجاحظ ك شيئان  ك ال تدرؾ ألسرار الفن ، اليت ترقص على اإليقاع، كشبههم بالقركد اليمانية،كالمو

 ؼادلنزلة، بشر، أف يكوف طريق سهال إىل البالغة يف عصره ، كمل يلتمس شرؼ فرأل أف كتابو يف البياف بعيد ع

 أك يكوف إفراط اذلمة، يكوف ساقط كأدكاهتا، أ كمجع الكتابة، إما أف يكوف مقصرا عن ،فال خيلوا يف ىذا الصنعة

 1.جحوظ عينيو قعد بو عنها

 يدؿ أف األخذ عنده درجات ، فمن الشعراء ، فرأيو ال خيتلف عن رأم معاصريو،أما عن السرقات األدبية

 لساف شيخ من اجلن يعلم إبنو ىل فهو مسيء كضرب لنا مثال ع، ك يزيد فهو زلسنا ، كمنهم من يقصر،من يأخذ

 أزؽ حاشيتو فإارب عنو جملة ق كل قد يىسبقك إليو غيرؾ فأحسن تركيبعنإذا إعتمدت ـ" صناعة الشعر 

 كساؽ مثاال تطبيقيا فقد ركل أف أحد اجلن إستلمح بُت  "لتنشط طبيعتيك ، كتقول مينَّتيكذلك المحسن .... 

 2.إمرلء القيس

ـى أىٍىليهىا  ا بػىٍعدىمىا  نىا الن عىلىى حىاًؿ اسيميو حيبىاًب المىاًء حى سىمىٍوتي ًإلىيهى

                                                 
 .913ادلرجع السابق، ص - 1
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  على اإلتفاؽ يف عمر بن أبي ربيعة شهيد  اإلعجاب كمثل بيت  ابن زلاكاتو ، فشاركو استصعبك 

: 1احملاكاة ك ىو قولو

حيبىاًب كىريكًني ًخيفةى القىوـً أىٍزكىري اؿ  مىٍشيةي عىًني النـو أىقبلت فىضىتٍ فى كى 

 2. بيت إمرلء القيس مقياس جديا حلسن األخذ ك اإلبداع ك ىي أبياتوعٍتكجعل زلاكاتو ىو مب

ا تىمىأل ًمٍن سي  ـى كى نىامىت عييوًف العىسًَّ  ػكفى رًًه ػؾٍ ػػكىلمَّ ى ا

كَّ رىًفيًق دىرَّل مىا التىمىً  ػػديفي ًدًه ػػل بيعٍ ػدىنػىٍوتي ًإلىيًو عىلى 

ك ًإلىيًو سيميوَّ النَّفً  ػػػكىأىٍسمي ًكرىل ػػأىًدبي ًإلىيًو دىبًيبى اؿ

ري الًغٍلً  ػػـ ثىلٍ ػإىلى أف تػىبى ا ػػ بًًو لىيلىًتي نىاعمتُّت كى بً 

كىادى اللٍَّعً  ػػكىأىٍرًشفي ًمٍنوي سى طَّلىى ػػأيقىبلي ًمٍنوي بػىيىاضى اؿ

رسالة التوابع ك الزكابع : المبحث الثالث

: أىداؼ رسالة التوابع ك الزكابع: أكال

 إىل أرائو النقدية اجلريئة رغم أف إضافة ، شهيد مبكانة أدبية رفيعة، أجاد فيها الشعر ك النثرابنحضي 

أف شعره ال : خصومو ، فقاؿ بعضهم استغلها كىذه النقطة ، ألنو مل يكن يؤمن بادلطالعة،ثقافتو كانت زلدكدة

 بأف لو اهتموهحيًـت قواعد النحو ، كقاؿ البعض اآلخر أف شعره ماىو إال تقليد ألىل ادلشرؽ ، أما الصنف الثالث 

 لذلك 4"ة تؤيدهعتابعة تػينىجده ، كزاب" ، كأف ما قالو من شعر إمنا ىو فعل 3" يأتيو شٍيصىبانناشيطانا يهديو ، ك"

                                                 
  .123ديواف عمر، ص -1
 .305-304زلمد رضواف الداية، تاريخ النقد األديب يف األندلس، ص - 2
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" ، إىل كتابة رسالتو فاىتدل شهيد ، ابن كاف ذلا أثرىا يف نفسية االهتاماتفهو غَت مشكور يف شعره ، ككل ىذه 

 .ليسخر منهم   "التوابع ك الزكابع 

 الذم فقده يف االحًتاـ، علو جيد عندىم ، لزيارة أدباء ادلشرؽ،زىير بن نمير بتابعتو ادلتمثلة يف فاستعاف

 بن اخلطم من اجلاىلُت ، كأيب متاـ قيس ، طرفة بن العبد،كطنو فهداه خيالو إىل التحدث مع شيطاف إمرلء القيس

ك البحًتم ك أيب نواس ك ادلتنيب من العباسيُت ك كذلك شياطُت كتاب ادلشرؽ كاجلاحظ كعبد احلميد الكاتب ك 

. بديع الزماف اذلمذاين

 من حقد ذلم ك ،ثالث أشخاص أراد أف خيرج ما يف صدره" التوابع ك الزكابع" شهيد يف رسالتو ابنذكر 

 بدائعو الشعرية فيحاكر ، كذلك صلده يف رسالتو يستعرض،أبو محمد  أبو بكر حـزأبو قاسم اإلفليليىم 

 إسحاؽ بن محاـ ، أيب كأيب القاسم اإلفليلي ك ق فيعارض الكتاب مث معاصرم، مث ينتقل إىل النثر،الشعراء ادلشرقيُت

 إىل النقد صلد أف لو العديد من انتقلناك إذا ،جلميل نثره ك خاصة رسائلو   معرض فكاف القسم الثاين من رسالتوأما

من ، شهيد ىدؼ نقدم البن شلا يدؿ على أف ،كالسرقات الشعرية ك ادلعارضات ك غَتىا،ادلالحظات النقدية 

. كراء رسالتو

ىي  ؟ ك ما ك أقسامها  ضلاكؿ معرفة موضوعها؟الرسالة،بعد ما تعرفنا على األىداؼ ك ادلرامي من كتابة 

؟ اجتاحتهاادلكانة اليت 

 عرض لرسالة التوابع ك الزكابع: ثانيا

 حسب موضوعاهتا مث جاء بطرس البستاين كقسمها بساـ رسالة التوابع ك الزكابع دكف تقسيم ، ابنأكرد 

: إىل مدخل ك أربعة أجزاء، ك تتمثل ىذه ادلوضوعات فيما يلي
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: المدخل

 ك حيط من قدره إذ ،حيسده على مكانتو األدبية يتحدث فيو أبا عامر إىل صديقو أيب احلـز ، الذم راح

 ك كشفت عن ،ما كجو الجىليةبو أبديت ! لتو فما أشويتات كحىٍدسه أـمصمأهلل أبا بكر ظنُّت رىميتو ؼ" :يقوؿ

ف قمريها ك بيفألَّف   كرأيتو قد أخذ بأطراؼ الٌسماءتوبس الذم تك، لمحت صاحبكفرًَّة الحقيقة ، حيغي 

 . 1"فرقديهانظم 

ك    بو اشتد ىول ، بأنو كاف لو يف أياـ صباه، ك يٌسرد لو قصتو، شهيد يف مقارعة أبا بكرابن يستمر مث

ب فًتة من الزمن ، فماتت زلبوبتوانقطع ،لكنو : 2 فحزف لفراقها ك أخذ يرثيها قائال، عن من حيي

ـي   ػرً مغىرً كفىازى الرَّدم بالغىزىاًؿ اؿكًر خيدي  اؿًبضىًبيتولى الًحما

: 3 يف رثائو قائالكاستمر

 جىرىل ًفي اىًمٍيًرم دً كى الى عىٍن فىسىاكىكيٍنتي مىليتكى الى عىٍن ًقلىن               

 شهيد ، كفجأة حيضر أمامو فارسا ديتطي فرسو ، مغطى الوجو ، يصيح ك ابنعن ، الكالـ انقطعمث 

 ك ىذا الشأف بُت اإلنساف ، ال ك أبيك للكالـ أحياف: شهيد ابن فيجيب "اإلن فتى أعجز يا ":يقوؿ لو 

: 4رس قل بعدهافيقوؿ لو الف

ـى ًفيو ك حىاًؿ ال ُّت ًمٍثًل مىالىًؿ الفتى لًلنىعيًم ػى ؾ ركًر ػإذىا دىا
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 ك ىو من أشجع ، فَتحب زىير بن نمير فيخربه بأنو امسو هبذا الفارس ك يسألو عن ، شهيدابنفيعجب 

  1: عليو أف ينشد ىذه األبيات، أراد أف يستحضره، كيقوؿ لو اجلٍت أنو مىت، بو مث يتحادثاف

ا ػإذا ذؾنوي إزَّ ػػػعى يا  زيىىيرى الحيبَّ مؿاكى  رتو الذَّاكراتي أتىاىى

ا ػػػييخىيَّ رًىىا ػذؾمإذا جىرىًت األىٍفواهي يػىٍومان  ؿي ًلي أىنِّي أيقػىبِّلي فىاىى

 ًلهىوىاىىا لأجىارًعي ًمٍن دىاًرم ىىوى فىأٍغًشى ًديىاىر الذَّاًكرينى كىإف نىٍأتي 

الذم من خاللو يستطيع ، شهيد ادلفتاح السحرم البن تاركا ،مث يغيب ىذا الفارس عن األنظار

.  عنو اإلذلاـ ، كهبذا ينتهي ادلدخل ليأيت اجلزء األكؿانقطع كلما استدعائو،

 :الشعراء توابع :األكؿالجزء 

 إذا كانت ىناؾ ، ك صديقو ألخبار اخلطباء ك الشعراء ، كيسأؿ صديقو،كر أيب عامرذيبدأ ىذا اجلزء بت

 ق أف عليو أف يسأؿ شيخ اجلن ، فيغب عن، أف يلتقي مع من يود رؤيتو ، فيخربه صاحبو،حيلة يستطيع من خالذلا

إلتمحت "  شهيد يف رسالتو ابن حىت يصال إىل أرض يصفها ،  على منت جواد، مث يعود ك يأخذه،فًتة من الزمن

سأؿ صديقو فيجيب بأنو حلَّ م ؼ2" ك شارفت جوا ال كجونا ، متفرع الشجر، عطر الزىر،أراا ال كأرانا

الخطباء أكلى عندم بالتقديم ، لكني إلى "  :بأرض اجلن ، كيسألو مبن يريد أف يلتقي ؟ فيجيب إبن شهيد

. "الشعراء أتشوؽ

 مقابلة صاحب  من أف ديكنو، مع توابع الشعراء ، فيطلب من زىَت، اخلياليةركهبذا تبدأ رحلة أبا عاـ

زىَت   بوحمص يف، شيطاف إمرلء القيس، ك ىناؾ جيد عتبة بن نوفلحإمرلء القيس ، فيذىب بو إىل كادم األركا
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كأنشدتنا من  الٌ ما عىرىات علينا كجهك،إكمل ، كيـو جىارةي جيلجىلح ؼ الٌلولياعتبة بن نوفل ، بسقط":قائال

. 1"شعرؾ ، كسىًمعتي من اإلنسي 

:  قصيدتو اليت مطلعها عتبة بن نوفلفأنشدىم 

سىمىا لىكى شىٍوؽه بػىٍعدى مىا كىافى أىٍقصىرىا
2 

:  شهيد أف ينشده فقاؿ ابنبة قصيدتو طلب من تكبعد ما اكمل ع

ري ؤى شىجىتوي مىعىافو ًمن سيًلمى كى أىدى 
3 

: 4إىل أف إنتهى إىل القوؿ

تىحىدَّري ؼى  اًزؿَّ بها رًيحى الصَّبػىػػتييدًرؾي الطٍَّرؼي رىأسىهىا  ال ة قبٌ كىمن

كىسَّري تى د جيًعلىٍت أىٍمواجيوي تى ػػػكؽى ػرهي بحجىاشى  قىدٍ  اللَّيلي  كى  اتيوى تىكىلَّفٍ 

 حضني أبيضه ذك كمن تحت

 ؽو سفاس
 كفي الػكٌف من عٌسالًة الخٌط أسمري 

 من مقابلة ، كبعد اإلنتهاء5 فقد أجزتك اذىب عتبة بن نوفل أكمل قصيدتو حىت قاؿ لو فك ما إ

: فيصيح زىَت قائال عنتر بن العجالف الذم ىو ، يذىب دلقابلة صاحب طرفة بن العبد ،صاحب إمرلء القيس
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 من ليلة إال كجهك لنا  ، فيطلب منو ىا ك ما قطعت معةخوؿبياعنًت بن عجالف ، حل بك زىَت ك صاحبو ، ؼ

 1.لسعدم حبزَّاف الشريف طليوؿه : زىَت أف ينشد إلبن األنس شيئا من شعره ، فينشدىم قائال 

 (من الطويل) 2:بن شهيد قائالاكما إف أكمل قصيدتو حىت أنشده 

 على كل خوَّار العناف أسيلً  كلما ىبطنا الغيثى تيذعري كحػػشيوي 

 أبابًيلى، من أعطاًؼ غير كبيلً  كثارت بناتي األعوجٌياًت بالضُّتحى

 شهيد الشعراء اجلاىلُت ليذىب ابنفلما مسع عنًت بن العجالف ذلك منحو اإلجازة ، كهبذه ادلقابلة يغادر 

         3: متاـ ، كلكنو يف الطريق يلتقي فارسا شلتطيا لفرسو ينشد قائالابنإىل صاحب 

أىاىاىىا  لها نقد لىوالى الشُّتعاعي  ثائرو طىٍعنىةى  إبن عبد القي  طىعىٍنتي 

صاحب قي  ،ىذا أبو الخطار، ال عليك":  عن ىذا الفارس فيخربه ، زىَت قائال،بن شهيدا          يتسائل 

 ك أنو مل ،بن شهيداضبا من تصرؼ ا فيخشى بن شهيد من قدراتو الشعرية كيكوف ىذا األخَت غ4 "بن الخطيم

 كال يريد أف يلهيو عن أعمالو، فيقبل عذره كيطلب أف صيدنو صاحب أأنو يعلم ب ابن شهيد ،يعرج عليو فيخربه

 (من الطويل) 5:ينشده من شعره فينشد أبا عامر قائال

ا بىارؾى اهلل فيكمىا  ا ًبدى خليليَّ عيوجى ا ػػػقى ءى حىيَّ ًفنىافي األيكلى ارىتهى

ا الٌدمىى  أفػىلىٍم أرى  ك ال ًذئبى ًمثلي قىد رىعى ثىمَّ شىاءىىىا ٍسرىابىا كأٍسراًبهى

                                                 
يل: " ك عجز البيت -1  .76، ص 1961، ديواف طرقة بن العبد، بَتكت "ك تلوح كأدىن عهدىن زلي
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 ! ـ ما تخلصت بوعلن" : تبسم صاحب قيس بن اخلطيم ، مث قاؿ لو، شهيد من قصيدتوابن انتهىفلما 

 1"ؾإذىب فقد أجزت

 ، حىت يصال إىل عُت، مقابلة الشعراء اجلاىلُت ، فيتوجهوف إىل صاحب أيب متاـ،ىيت تنةذه اإلجازكبو

نىاءى ، حل بك زىير ك صاحبو ، فبعمر ك القمر طالع" :تسيل بادلاء فيصيح هبا زىَت قائال بػٍ ك  ياعيتىاب بن حى

لق ماء العُت على كجو فىت شديد اجلماؿ ، يصعد تف يف2"يتنا  كجهكأربالرقعة المفكوكة ، الطابع ، إال ما 

(  من الكامل ) 3: ينشد شعره فينشده قائالف شهيد أابن من ،ك حيييهما مث يطلب،إليهما 

 كسيقيتي من كأس الخيطوًب دىاقها إٌني امريؤه لعب الزَّمافي بهػػػػٌمتي،

، فما تريمي نيهاقػػػها ككبوتي ًطرفان في العيلى، فاستضحكتٍ   حيميري األناـً

 كقف الزَّمافي لها ىيناؾ فعاقػػػها كإذا ارتمت نحوم المينى ألنالهػػػػا،

              (من ادلتقارب)4:  فينشده قائالرثائو،ما أف ينتهي من ىذه األبيات حىت يطلب منو ينشده شيئا من  ك

 كال تىعجىبا ًمن جيفيوفو جمادلً  أعينىا امرأى نػىزىحىٍت عػػػينيوي،  

 فإفَّ المػػداًمعى تًلوي الفيؤادً  إذا القلبي أحػػػرقوي بػثُّتوي،

 ( من الطويل ) 5: يطلب منو أبياتا يف الرثاء فيقوؿ،كبعد إكمالو

،  صركـه إذا صادفتي كفَّ صريكـً  أنا الٌسيفي لم تتعٍب بو كفُّت ااربو

، كلم أينجىٍد ًبًجدِّ عظػػيمً  سعيتي بأحراًر الٌرجاًؿ، فخػػانني  رجاؿه

ػػػريمً  كايعني األمالؾي بدءان كعػػودةن،  فضعتي بدارو منهيمي كحى
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ؾ إىل القوؿ فال تكد س إف كنت كال بد قائال فإذا دعتك نف:كبعد ما مسع ىذه الرثاثية ، يتوجو إليو قائال

 1:ح بعد ذلك ك تذكر قولو،نق ك ، ال أقلةاـ ثالثجمقرحيتك ، فإذا أكملت ؼ

 فثقفتيها حوالن كريتان كمربىعا كجىشَّمىني خوؼي ابًن عىٌفافى رىدَّىا،

 فلم أرى إالَّ أف أيطيعى كأسمىعا كقد كاف في نفسي عليها زيادةه،

 2كما أنت إال زلسن على أساءة زمانك 

 عن من يريد أف يقابل ؟ فيجيبو بأنو يريد : مث يسألو زىَت،فيفرح أبا عامر هبذه النصيحة ك اإلجازة

بن شهيد ا ك ىذه األخَتة جاءت يف جبل بعيد لكن ، منذ شهردير حنة فيخربه زىَت بأنو يف ،صاحب أيب نواس

 فيأخذه ك يركضاف ساعة من الزمن ، حىت يقًتبا من ذلك اجليل فيبصر أبا عامر فيسأؿ عن ،ييصِّر على الذىاب

 صاحب البحًتم مث يسألو ىل يود ، معهمادليداف يف أبا الطبع بن مالك ، كأف  ؽ أنو لطو،صاحبو، فيخربه زىَت

 ، فينادم زىَت فيخرج لو فىت3 "قنسيت ك قد كنت أ،ألفا ىل إنو لمن أساتذتي"  :ق أبو عامر قائالجبمقابلتو ؟ يف

              4:أف ينشد شعرا فيقوؿ،كيطلب منو زىَت

 مىا عىلىى الرًكًب من كيقيوًؼ الرِّكىاًب 

 (من اخلفيف )5 : قصيدتو اليت مطلعها، فيقوؿ أبا عامر،ف أكمل يطلب من أبن شهيد أف ينشدهأكبعد   

 (اخلفيف

اًب بى  ليباًب اللفير سجىعى في اؿًمٍن شيهيد في ًسرَّىىا ثم أشػ 

رَّاًب ػاريبي في ميتيوًف عً عى كأاء األىنىاـ إف عنَّ خىٍطبه خيطىبى 
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 : فيسألو زىَت قائال، مث يذىب دكف أف يقوؿ شيئا،يب الطبعأ حىت يتغَت كجو ، أبا عامرينتهي،كما إف 

 1"أجىزتيو ال بورؾ فيك من زائر ك ال صاًحبك أًبي عىاًمر "  : فيقوؿ "؟أجزتوآ"

 إىل دير عظيم فيقبل ،ك أديار ك حانات ، حىت يصال،س ئكنااؿ  فيشاىد دير حنةكبعد ذلك يتجها إىل 

صاحب حسين الدناف  ضلوىم رىابُت ، ييرحبوف هبم ، كيسألوهنم عن سبب الزيارة ، فيخربكىم بأهنم حيتاجوف  

 ، 2"ين بوعمنذ عشرة أياـ ، كما نراكم منتف،إنو لفي شرب الخمرة "  : عن حالو قائلُتـ  فيخربكه،أيب نواس

 ك بيده كأس ك من حولو صبية ، فيصيح بو ، فيجده متكأ على زؽ مخر،كرغم ذلك ييصر ابن شهيد على مقابلتو

 3"حياؾ اهلل أبا اإلحساف"زىَت 

فيجيبهم جبواب من غلبت عليو اخلمرة، كيطلب من ابن شهيد، ينشده من مخرياتو لعلو يستفيق من 

 (من ادلتكامل ) 4:مخرتو، فينشد أبا عامر قائالن 

 خىٍمر الصِّبا ميزجىٍت بصىٍفو خيمورهً  كلريبَّ حافو قد أدرتي بػػديره 

 ميتصاًغرين تخشُّتعان لكػػػػبيرهً  في ًفتيةو جعلوا الزِّقاؽ ًتكػػاءىىم،

ك ما إف يسمع أيب نواس ىذه األبيات حىت استفاؽ من سكره،كطلب من زىَت، كصاحبو أف يعذراه مث 

 5:أخذ يف إنشادىم قائالن 

 من يىصحي عنكى فأني لستي بالصاحي يا دير حىٌنة من ذات األكىيراح،

 من الدىاف، عليو سىٍحقي أمسػػاحً  يىعتاديهي كلُّت مىحفوؼو مىفػارقيوي 

 إالٌ اغًترافان من الغيدراف بالػػػراحً  ال يدًلفوف إلى ماءو بػػػآنيةو،
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كبعد االنتهاء يطلب من ابن شهيد، أف ينشده أبيات يف صفة اخلمرة، لكنو ينشده أبياتان يف صفة 

 (من الطويل )1:السجن ، حىت يصل إىل القوؿ

،  ىىوىٍت بًحجاه أعينه كخدكد؟ كىل كنتي في العٌشاؽ أٌكؿ عاشقو

 مقيػمه بدار الظالمين طىريدي  فٌمن مبللي الفتياف أني بعدىػػم

كما إف يسمع أيب نواس، ذلك حىت يأخذ يف البكاء، كبطلب من أبا عامر، أف ينسيو حزنو فينشده 

إذىب فإنك مجاز " :قصيدة، تطربو فرحان، يرقص ذلا صاحب أبا نواس، كيطَت فرحان، كييقبل أبا عامر مث يقوؿ لو

 2".على نظر أـ الكاره

بعد ىذه اإلجازة ،يطلب أبا عامر، من زىَت أف يأخذه ، لصاحب أيب الطيب ادلتنيب، ليكوف خامتة القـو 

على فرس بيضاء كأنو قضيب على كثيب، كبيده قناة قد "مجيعهم، فيليب زىَت طلبو، كيأخذه فيجد فارس

بىةن أسندىا على عنقو، كعلى رأسو عمامة حمراء، ك قد أرخى لها  ، مث يطلب منو أف ينشده 3" صفراءعىذى

:  قصيدة، فينشده قائالن 

ـٍ لمع أبيضى قاًصلً  4أبرؽه بدا أ
 

 صاحب أيب الطيب حىت يفرح كثَتا، ك يعطي اإلجازة ألبا عامر، ك حارثة بن المغل كما إف يسمع 

 بعد صلاحو يف كل االمتحانات ك استحققو اإلجازة، فهل سيتمكن من "توابع الشعراء"بذلك تنتهي رحلتو مع 

. إجتياز باقي االمتحانات؟ ىذا ما سنعرفو يف األجزاء األخرل من الرسالة

: الخطباء توابع :الثانيالجزء 

                                                 
 .99ابن شهيد ، الديواف ، ص - 1
 .262 صابن بساـ األندلسي، مصدر سابق، - 2
 .265 صابن بساـ األندلسي، مصدر سابق،  -3
 .142، ابن شهيد ، الديواف ،ص "كرجع صدل أـ رج أشقر صاىل" عجز البيت-4
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ًمل بي " : فيجيبو قائالن 1"من تريد بعده؟":تبدأ  ىذه الرحلة، عندما يسأؿ زىَت بن منَت، ابن شهيد قائالن 

  كىو مكاف اجتمعت فيو "مرج دىماف"، فَتكضا حىت دييال إىل  2"إلى الخطباء فقد قضيت كطرنا من الشعراء

ا، فينزال، كىناؾ جيد  خطباء اجلن، للفصل بُت كالمُت، اختلفت فيو فتياهنم، فيسلم عليهم زىَت، لكن ال يرد أحدن

   عييينةأبو ك كنيتو عتبة بن األرقمرجالن، جاحظ العُت اليمُت، أصلع، فيسأؿ أبا عامر عنو، فيجيب زىَت بأنٌو  

 .  صاحب عبد احلميد الكاتب كهبذا يدكر حوار بينهمأبوىيبيرةكىو صاحب اجلاحظ، ك إىل جانبو 

-لي  ىذا": إلكثاره من السجع يف نثره،إالٌ أنو يدافع عن نفسو قائالن صاحب الجاحظفيعيب عليو 

كلكني عدمتي ببلدم فرساف مني جهالن بأمر السجع، كما في المماثلة ،ك المقابلة من فضل - أعزؾ اهلل

 3"الكالـ، كديىيتي بغباكة أىل الزماف، كبالحىرا أف أحرِّكهم باالزدكاج

، : كعندما مسع صاحب اجلاحظ ذلك، تقبل ىذه احلجة كمتٌت البن شهيد أف يعينو اهلل على ىؤالء القـو

كفجأة يهجم، صاحب عبد احلميد الكاتب على ابن شهيد ك يعَته بكالمو الغَت فصيح الذم ال خيضع فيو 

. لقواعد العرب

" النار"كلكي يدافع، ابن شهيد على نفسو، راح يقرأ عليو ك على صاحب اجلاحظ رسائل كثَتة يف صفة 

، 4 إالٌ على رسالتو يف صفة احللواء"التوابع ك الزكابع"ككذلك احللواء، ك لكنو مل يطلعنا يف " احلطب"ك " الربد"ك 

كيله ألمها الزانية، أبأحشائي نيًسجىٍت، أـ من ًصفاًؽ : كرأل الزَّالبًية، فقاؿ" :يقوؿ ابن شهيد يف ىذه الرسالة

قلبي أيلفت؟ فإني أجدي مكانها من نفسي مكينان، كحبل ىواىا على كبدم متينان، فمن أين كصلت كفُّت 

                                                 
  .267ادلصدر نفسو ، ص  -1
 .267ادلصدر نفسو ، ص  -2
  .268ادلصدر نفسو ، ص  -3
يركم لنا ابن شهيد يف ىذه الرسالة أنو قد خرج مع اثنُت، أحدمها فقيو، كاآلخر غرًن بطنو، فشاىد ىذا الثاين احللواء بكل انواعها فإشتمها، ك أراد - 4

  .أكلها، كلكنو كلما يقًتب جيد مثنها غاليان، فيطرده صاحب ادلتجر، كلكن الكاتب يأخذ بيده، كيشًتم لو كلما يشتهي من أنواع احللواء



 

 

 األولالفصل 
 ابن شهيد األندلسي

31 

كمشى إليها فتلمظ لو لسافي ! طابخها إلى باطني، فاقتطعتها من دكاجني؟ كالعزيز الغفار، ألطليبنها بالثأر

 1!"الثُّتعباف الثُّتعباف: الميزاف، فأجفل يصيحي 

ىذه الرسالة تذكرنا مبقامات، بديع الزماف اذلمذاين، اليت تعكس الواقع االجتماعي لعصره، كاليت خيرج 

فيها، البطل لكسب الرزؽ، كمل يستمعا صاحب اجلاحظ، ك صاحب عبد احلميد الكاتب ، ذلذه الرسالة 

 جاراًف داريىما صىقىب، كثالثه نابتو :"يستحسناىا، مث يسأالنو عن حاسديو، من أىل بلده، فيجيبهما قائالن 

أبا  ،كأبا محمد، فيعرفاف من كالمو أنو يقصد 2"نػيوىب، فامتطى ظهر النَّول، كألقت بو في سرقيسطة العصا

 صاحب أيب أنف الناقة للتحدث معو، فيحضرأبا القاسم اإلفليلي، فيستدعياف أبا بكر ك القاسم اإلفليلي

 3:القاسم االفليلي ك ىو ينشد

نبا؟ قوـه ىمي األنف كاألذنابي غيريىيم،  كمن ييسوم بأنًف الناقة الذَّ

 صاحب اإلفليلي، كيعود ك يطرح قضية البياف، بأهنا أنف الناقةكهبذا يدخل ابن شهيد يف جداؿ مع 

موىبة من عند ادلوىل تعاىل، كلكي يثبت مقدرتو البيانية يذىب يعلم صاحب اإلفليلي، كيف يقوؿ إف أراد أف 

، كأفتكي من قاتل حيذيفة ابن بدر4 أدىى من عمرك":يصف ثعلبا أك برغوثا، فقاؿ لو حىت تصف ثعلبا فتقوؿ
؛ 5

كثيري الوقائع في المسلمين، ميغرل بإراقة دماء المؤذنين؛ إذا رأل الفيرصة انتهزىا، كإذا طلبتو الكيماةي 

  6..."أعجزىا

زبدة : كبينما ىو ييعٌلم ، صاحب اإلفليلي، إذ يبصر فىت ينظر إليو حبدة، فيسأؿ عنو زىَت فيخربه أنو

.  صاحب بديع الزماف اذلمذاينالحقب
                                                 

 .281 صابن بساـ األندلسي، مصدر سابق،  -1
 .283ادلصدر نفسو ، ص  -2
 .274ادلصدر نفسو ، ص  -3
 .إشارة إىل عمر بن العاص: أدىى من عمرك - 4
 .ىو سيد بٍت فزارة، قتلو قيس بن منيَت يف حرب داحس ك الغرباء: حيذيفة ابن بدر -5
 .275،ص 1/1 ابن بساـ األندلسي، الذخَتة، -6
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، الذم أخذ يتحٌداه يف كصف جارية، مث صاحب بديع الزماف الهمذانيكهبذا تبدأ، احملاكرة بينو ك بُت 

. يف كصف ادلاء

كأنو عصيري صباح، أك ذكبي قمرو لياح؛ ينضبُّت من إنائو، انصباب الكوكب " ك شلا قالو يف صفة ادلاء

من سمائو؛ العين حانيوتو، كالفمي عفريتيو، كأنو خيطه من غزؿو فيلق، أك مخصره 
 ييضربي بو من كرؽ*

 ييرفعي *

، كييصدع*عنك فتردل
 1" بو قلبك فتحيا*

كما إف يسمع، صاحب بديع الزماف، ذلك حىت خيتفي، فيضحك صاحب اجلاحظ، ك صاحب عبد 

. احلميد لفعلتو، أما صاحب اإلفليلي فيزداد غضبان، دلقدرة ابن شهيد ك براعتو

كبعد أف ىـز أبو عامر، صاحب بديع الزماف، يرجع إىل صاحب اإلفليلي، ليكمل لو قواعد الوصف 

ككيف إذا أراد أف يصف ًذئبان، أك سحابان، يف شكل شعر ماذا يقوؿ؟ كما إف يكمل الوصف، حىت تصيح اجلن ك 

 (من الطويل) 2:تصفق للبيت،الذم يقوؿ فيو

،  ترل نارهي من ماء عينيو تيقب ي  فدؿَّ عليًو لحظي خبو ميخادعو

كعلت أنف الناقة كآبةه، كظهرت عليو " :، فيصف ابن شهيد ىذا التوتر قائالن أنف الناقةفيزداد توتر 

 3."مىهابةه، كاختلط كالمو

 اىتماـ، ألنو لن ينقص من ذكائو ك أنف الناقةمث جييء فىت إىل ابن شهيد، كيطلب منو أف ال يغٌَت كالـ 

 ، فيسأؿ ابن شهيد صاحبو 1"زيري علم، كزنبيلي فهم، ككنفي ركاية"مقدرتو البيانية، ك سيظل رغم كيد الكائدين 

                                                 
. كىو قضيب كاف األمَت يأخذه بيده يشَت بو: ادلخصر-  *
 "فضة:"كرؽ-  *
يهلك عطشا  : تردل-  *
يشق : يصدع-  *
 .276 ص ابن بساـ األندلسي، مصدر سابق، -1
 .119ابن شهيد ، الديواف ، ص  -2
  .278،ص 1/1ابن بساـ األندلسي، الذخَتة، - 3
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 ك أبو عامر، صاحب جاره أيب إسحاؽ بن محاـ، فيتبادؿ زىر األدبصاحبو زىَت عن ىذا الفىت، فيجيب بأنٌو 

صاحب اجلاحظ ك عبد احلميد – أطراؼ احلديث عن أنف الناقة، كما إف يكمل حديثو،حىت دينحانو زىر األدب

 2"اذىب فإنك شاعر خطيب":اإلجازة، فيقوالف لو- الكاتب

. ك هبذا تنتهي رحلة ابن شهيد مع توابع اخلطباء، كأخذه لإلجازة، لتبدأ رحلة أخرل، فريدة من نوعها

: نقاد الجن :الثالثالجزء 

يستمر ابن شهيد يف رحلتو، يف أرض اجلن، كلكن رحلتو ىذه ادلرة ذات طابع خاص، حيث بتعرؼ على 

 كحضرتي أنا أيضان كزىيره مجلسان من مجالً  الجن، فتذاكرنا ما تعاكرتو الشعرٍا من ":نقاد اجلن، فيقوؿ

. 3"المعاني، كمن زاد فأحسن األخذ، كمن قصر

، الذم أجاز كالشمردؿ السَّحابيلقد تعرؼ ابن شهيد، يف ىذه ادلرحلة على رلموعة، من نقاد اجلن، 

للشعراء األخذ من بعضهم البعض، بشرط أف تكوف ىناؾ بعض اإلضافات كالزيادة يف ادلعاين، كذلك تعرؼ على 

إذا " :  الذم راح يعلمو كيف يسرؽ الشعر، دكف أف ييفتضح أمره، قائالن فاتكي بني الصَّقعبناقد آخر يدعى  

كإف لم يكن بيٌد ففي . اعتمدت معننى قد سبقك إليو غيريؾ فأحسن تركيبو، كأرؽَّ حاشيتو فاارب عنو جيملة

. 4"غير العركض التي تقدَّـ إليها ذلك المحسني، لتنشط طبيعتيك طبيعتيك، كتقول مينَّتيك

كبعدما يستوعب ابن شهيد ذلذه النصائح، يطبقها، كيقـو باستعراض رلموعة من األشعار، أخذىا كغَت 

 5:فيها، كذلك قوؿ ادلتنيب
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 كأترؾي الغيث في غمدم كأنتجعي؟ أأخلعي  المجد عن كتفي كأطلبوي،

 1:فقاؿ ابن شهيد، بعد ما غَتَّ يف األبيات حىت ال يفتضح أمره، قاؿ

 تزؿُّت بها ريحي الصَّبا فتحػػػدَّري  كمن قيبةو ال يدرؾي الطَّرؼي رأسها،

 إذا زاخمت منها المخارًـ صوَّبت
ىيويان، على بيعد المدل، كىي 

 تجأري 

 إعجابان برباعتو كقد كاف إىل فاتكي بني الصَّقعب ك ما إف ينتهي ابن شهيد من قراءتو، حىت يصيح،

أف يقوؿ لو كالمان، : جانب أيب عامر، جٍت حييىدِّؽ بو بطريقة تدؿ على أنو حيًتؽ غيضان، فيقًتب منو ك يسألو

 (من الكامل  ) 2:ككالـ ادلتنيب، فينشده ابن شهيد قائالن 

 أستاريه فحما الصُّتول بستيورهً  كلػػػريبَّ ليلو للهموـً تهدَّلت

 صعبه على العيبار كجوي عيبورهً  كالبحر يضربي كجهوي في كجهًو،

كمن بعد ماينتهي من اإلنشاد، يطلب منو اجلٍت، أف يعرفو على صاحب ىذه األبيات اليت 

 3:تقوؿ

 فحسبناهي لبيبا طلعى البدري علينا،

 قي بعيدان كقريبا كالتقػينا، فرأينا

                                                 
 .95ابن شهيد، الديواف، ص -1
 .137ادلصدر نفسو ، ص  -2
 .137ادلصدر نفسو ، ص  -3
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فيسألو عن ىذين البيتُت، فيخربه بأنو ألبيو، مث يقرأ عليو اجلٍت، شعران آخر فيسألو عن 

 بأنو لعمو، كآخر جلده ألبيو، كآخر إىل جد أبيو، ؿصاحبو، فيقوؿ بأنو ألخيو، مث شعران، آخر فيقو

: إىل أف يصل إىل شعر يقوؿ فيو صاحبو

 *يلقى العيوف برأسو مخُّتوي رار *كيح الكتابة من شيخو ىبنَّقةو،

كأنما مات في خيشيومو فاري  كمنتًن الريًح إف نػاحيتو أبدان 
1 

، فيعجب ىذا اجلٍت بابن شهيد ك يصيح، مث يسأؿ أبا عامر "أنا":فيجيبو ابن شهيد قائالن 

 فيستعيذ باهلل من الشيطاف الرجيم، كمن فرعوفي ابن الجوف: صاحبو عن اسم ىذا اجلٍت، فيجيبو بأنو

. الٌنار، كهبذا تنتهي رحلة ابن شهيد مع نقاد اجلن ليحط رحالو مع قوـو آخرين

: حيواف الجن :الرابعالجزء 

يف ىذا اجلزء، يزكر ابن شهيد، حيواف اجن، خيربنا أنو، بينما كاف ديشي يف أحد األياـ رفقة زىَت، بأرض 

اجلن، إذ صادؼ أرضا خضراء، كثَتة العشب، هبا بركة ماء، كفيها رلموعة، من حيواف اجلن، ك بغاذلم، يتنازعوف 

قوؿ شعرين حلمار ك بغل، كإذا ببغلة تتقدـ إليو، ك ُتيىكمو عليهما فَتضى ابن شهيد السَّماع ك هبذا تيسمعو البغلة 

 2:ًشعر البغل، الذم يقوؿ متغزالن يف زلبوبتو

ـه على حر الجول، كنيحيوؿي  :على كل صب من ىواهي دليلي   سقا

 إذا ما اعترل بغالن فلي  يزكؿي  كما زاؿ ىذا الحبُّت داءن ميبرحان،

                                                 
. رجل يضرب بو ادلثل يف احلمق: ىبنَّق-  *
. الذائب يف ادلخ:الرار-  *
 .296،ص 1/1ابن بساـ األندلسي، الذخَتة،  -1
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 فسحره، كأما خدُّتىا فػػأسيلي  بنفسي التي أما مالحظي طرفها

 كإني لبغله للثقاًؿ حميػػػوؿي  تعبتي بما حيملتي من ثقل حيبها،

 1:الذم يقوؿ ىو اآلخر ميتغزالن لديكينو الحمار  مث تيٍسمعو شعر،

 يجيوؿي ىواىا في الحشا كيعيثي  ٌكلفتي بإلفي منذ عشرين حجةن،

،  كال لي من فيًض الٌسقاـً ميغيثي  كمالي من برًح الصَّبابة مخلػله

. ك بعد االستماع ذلا، حيكم للبغل، دكف أف يبُتِّ األسباب اليت دفعتو ذلذا االختيار

أبي ك ُتدث البن شهيد، مصادفة غريبة، ألف ىذه البغلة، اليت طلبت منو التَّحكيم ـ ىي إال بغلة 

شبَّ الًغلماف، كشاخ  ":فيخرج هبا ك يتذكر معها، األياـ اخلوايل كتسألو عن حاؿ األحبة، فيجيبها قائالعيسى 

أبي عيسى ، فتتحصَّر بغلة 2"الفتياف، كتنكرًت الخالَّف؛ كمن إخوانك من بلل اإلمارة، كانتهى إلى الوزارة

بحرمة األدب، إالَّ ما أقرأتهم مني .  سقاىم اهلل سبل العهد، كإف حالوا عن العهد، كنسيوا أياـ الود:"كتقوؿ

. ، فيجيبها بن شهيد بأنو سيوصل سالمها إف شاء اهلل3"السالـ

ك قد كاف يف ىذا االجتماع إكزة بيضاء، زاىية جبماذلا، تسبح يف رشاقة ك خفة، مث تصيح معًتضة على 

 4"لقد حكمتيهم بالهور، كرايتم من حاكمكم بغير الٌراا" :احلكم ك تقوؿ

 ك  العاقلةفيحتار ابن شهيد ألمرىا، كيسأؿ عنها، فيقوؿ لو زىَت، إهنا تابعة شيخ من مشاخيهم، كتسمى

. ، كىي ذات منزلة يف األدبأـ خفيفكنيتها 

كيدكر حوار بينها كبُت أبو عامر، الذم راح يلومها، على سوء استقباذلا لو، ألنو ىو الذم اىتم باإلكز 

. *فًتة من الزمن، كفضلو عن غَته من العصافَت، ك احلماـ ك الزرازير
                                                 

 .297 صابن بساـ األندلسي، مصدر سابق،  -1
 .298ادلصدر نفسو ، ص  -2
  .298ادلصدر نفسو ، ص - 3
 .299ادلصدر نفسو ، ص  -4
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مث ديضي يف الدفاع عن نفسو، باحلط من قيمة النحو ك اإلعراب، ك يرل أف األدب ىو موىبة من عند 

اهلل تعاىل، ييعطيها دلن يشاء، ك ال جيوز لنا أف ضلصره هبذه القوانُت اجملحفة، كأنو ال طريق لإلكز حىت تصل إىل 

. ىذه النعمة نظران لرباءهتم

ك ما إف تسمع، ىذه اإلكزة ،كالـ أبا عامر، حىت تيسىارع إىل الطَتاف، لكنو يوقفها ك يطلب منها، أف 

 ، ك إذا ىي توصلت لإلجابة عن ىذا السؤاؿ *تبحث من خالؿ التجربة، عمن ىو أمحق من اإلكز ك احلبارل

فيحق ذلا أف تتحدث معو، كتناقش أفكارىن مث تنصرؼ ىذه اإلكزة، ك ينصرؼ اجلميع معها، ك هبذا نكوف قد 

، ك قد يكوف ذلا أجزاء أخرل قد ضاعت مع "التوابع ك الزكابع"تعرفنا على كل احملاكرات اليت كانت يف رسالة 

. أمهات الكتب، كمع ذلك تبقى الرسالة ُتتل مكانة كبَتة يف األدب األندلسي ك األدب العريب بصفة عامة

ك كنتيجة نصل إليها، ىو أف ابن شهيد، صاحب ملكات مزدكجة، شعرية ك نثرية، كقد حاكؿ من خالؿ 

   .رسالتو أف يستعرضها، كقد صلح يف ذلك، حيث كاف يف كل مرحلة يناؿ اإلجازة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                         
. ىو طائر يضرب بو ادلثل يف شدة األكل، كمنو اشتق فن الزرزكريات يف النثر األندلسي- *
. طائر يضرب بو ادلثل يف احلمق-  *
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  :توطبة

رسالة ابن شهيد حوت العديد، من اآلراء النقدية من سرقات شعرية، معارضات، اللفظ و ادلعٌت البياف، 

السجع، بناء القصيدة، اإلذلاـ الشعري، و غَتىا من القضايا األخرى، وضلن يف ىذا الّصدد تطرقنا إىل جزء منها، 

و ديكن القوؿ أف ابن شهيد عاد إىل ادلبادئ النقدية، اليت كانت موجدة منذ القدـ، و دافع عنها، و كاف أوىل 

تلك ادلبادئ مسألة السرقات الشعرية، حيث كانت تعيب من الشاعر و تنزؿ مبنزلتو لكن ابن شهيد دافع عنها، و 

. اشًتط شروطاً معينة دلسألة السرقة أو األخذ  كما جاء يف آرائو النقدية

 السرقات الشعرية : المبحث األول

 السرقة عيب قدمي، حيث كاف الشعراء يأخذوف من غَتىم بعض األلفاظ وادلعاين اليت يروهنا مناسبة وختدـ 

 يكتبوف فيها حيث أنو ال يوجد كتاب من كتب النقد اغرضهم وىي من ادلواضيع اليت شغلت النقاد ، فراحو

والبالغة ال حيوي مسألة السرقات الشعرية بُت طياتو فاختلف النقاد يف تسميتها فقالوا ، اإلصطراؼ، االنتحاؿ، 

اإلغارة، الغصب، االختالس، وكلها مسميات تعٍت نفس الوجهة وتعترب ىذه ادلسألة من أىم القضايا اليت أثرىا 

 .ابن شهيد يف رسالة التوابع والزوابع

 وإذ عدنا إىل القدمي نرى أف ىذه ادلسألة ذلا امتدادات تعود إىل العصر اجلاىلي فنجد مثال بعض األبيات 

 (من الطويل  ) 1.اليت تدؿ على وجود سرقات شعرية يف ىذا العصر حيث يقوؿ طرفة بن العبد

َها َغّنيُت وَشُر الناِس مْن َسَرقَا َوالَ َأِغيُر َعلى األشعاِر َأْسرِقُ َها  َعن ْ

                                                 
 .70ـ، ص1961ىػ، 1830طرفة بن العبد، الديواف، دار صادر، - 1
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       فنجد يف بعض األحياف رلموعة من الشعراء تعمد إىل أبيات غَتىا فتأخذىا كلها مع تغيَت بسيط يف 

 (من البسيط  ) 1.كلمة أو كلمتُت من رلموع القصيدة حيث قاؿ النابغة

 .ُم َ َعّبدٍ *َعَبَد ِاإللَو َصُرورََة  َلْو َأنّ َها ُعِرَضْت ألْشَمِط رَاىب

 (من البسيط  ):  وأخذ ربيعة بن مفرـو معناه فقاؿ

. َعَبَد ِاإللَو َصُرورََة ُم َ َعّبدٍ َلْو َأنّ َها ُعِرَضْت ألْشَمِط رَاىب 

   ولكن ىناؾ معاٍف مشًتكة ومتداولة بُت الناس، حبيث إذا وردت يف أشعار  الشعراء ال تعد مذمة يف 

شعرىم كتشبيو احلسن بالشمس والبدر واجلواد بالغيث والبحر، فهي معاين موجودة يف نفس كل شخص مطبوعة 

داخلو، يشًتؾ فيها الناطق واألبكم والفصيح والبليغ، وىناؾ معاين سلًتعة ينفرد الشاعر ويفوز هبا، مث مع مرور 

 2.الزماف تصبح متداولة بُت الناس فيكثر استعماذلا وتصبح كاألوىل يف اإلنتشار 

ففي ىذه ادلعاين حتدث السرقة، وأطلق عليها بعض النقاد اسم االستعارة من باب التساىل والتخفيف 

إن من ": والسرقة كانت تعيب من الشاعر وتنزؿ من منزلتو لكن األمر اختلف عند الكثَتين كاآلمدي حيث يقوؿ

 3 ."أدرك هم من أىل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوئ الشعراء

إذا اع مدت معنى قد سبقك " أما رأي ابن شهيد يف السرقة يتلخص يف قولو على لساف ابن الصقب 

إليو غيرك فأحسن تركيبو، وأرق حاشي و فاضرب عنو جملة، وإن لم يكن بد ففي غير العروض ال ي تقدم 

  4."إليها ذلك المحسن ل نشط طبيع ك وتقوى من ك

                                                 
. 31ىػ، ص1293ديواف النابغة،الذوبياين، ادلطبعة الوىبية، القاىرة ، - 1

 الذي مل يتزوج : الّصرورة *- 
ينظر القاضي علي ابن عبد العزيز اجلرجاين ، الوساطة بُت ادلتنيب وخصومو حتقيق وشرح زلمد أبو الفضل إبراىيم وعلي زلمد البيجاوي ، منشورات -  2

 . 185 ،184ادلكتبة العصرية ، صيدا بَتوت ، ص 
 .291، ص 1ـ، ج1961ىػ، 1380اآلمدي ادلوازنة بُت أيب دتاـ والبحًتي، تح السيد أمحد صقر، دار ادلعارؼ، مصر، -  3
 .244، ص 1/1ابن بساـ الذخَتة، -  4
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ابن شهيد يشَت ىنا إىل مسألة نقدية مهمة، وىي أف تناوؿ معاين األقدمُت أمر مشروع وطبيعي لكن 

حيب البعد عن ادلعٌت القدمي الذي أحسن تركيبو وأجيد معرضو اللفظي فاكتسب خصوصيتو ، أما النقل إىل 

عروض مغايرة يباعد األخذ وخيفيو، ويف الوقت نفسو يفتح اجملاؿ لصيغة جديدة، والشاعر الفحل ىو الذي جيعل 

الشعر صناعة لو، فتنشط طبيعتو وتقوى، ويدلل على صدؽ رأيو مبا ذكره من فشل عمر بن أيب ربيعة يف أخذ 

 (من الطويل ) 1:معٌت امرئ القيس

الً َعَلى َحاِل اُسُمو ُحَباِب الَماِء حَ َسَمْوُت ِإلَيَها بَ ْعَدَما  نَاَم َأْىُلَها 

 (من الطويل ) 2: على نفس وزنو فقاؿ

  

 فأساء قسمة البيت وأراد أف يلطف التوصل فجاء مقبال بركن كركنو أزور وابن أيب ربيعة لو ركب غَت 

 (من ادلتقارب  ): عروضو خللص فقلت أنا يف ذلك

اَم َو نَاَمت ُعيوِن الَعسَّمِس  ونَ رِِه  كْ   َولمَّمَ ا َتَم  ِمْن سُ 

وَّم رَِفيِق َدرَّمى َما الَ َمِس   ُدنُ ِدِه   ى بُ ْ  َدنَ ْوُت ِإلَيِو َعلَ 

و ِإلَيِو ُسُموَّم النَّمفِس    َوَأْسمُ ِكَرى   َأِدُب ِإلَيِو َدبِيَب ال

فبيت امرئ القيس وعمر ابن أيب ربيعة يشًتكاف يف حبر الطويل، أما أبيات ابن شهيد فمن حبر ادلتقارب، 

وينتقد ابن شهيد بيت عمر بن أيب ربيعة بسوء تقسيمو إذا مل خيلص كل شطر منو مبعٌت مستقل وجاء البيت 

" مدورا ويشَت ابن شهيد يف رسالتو التوابع والزوابع، حوؿ معٌت عرفو ادلشارقة، وتردد يف كتبهم احلديث عنو فقاؿ، 

                                                 
 .6 ، ص 5امرؤ القيس، الديواف االستقامة، القاىرة، ط -  1
 .133ـ، ص1966ىػ، 1385عمر ابن أيب ربيعة، الديواف الصادر بَتوت ، -  2

ُحَباِب َورُكِني ِخيفَة الَقوِم َأْزَوُر ال  َمْشيةُ َعِني النوم َأقبلت َفَ تْ نَ وَ 
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  مجلسا من مجالس الجن ف ذاكرنا ما تعاورتو الشعراء من المعاني ومن زاد فأحسن *وح رت أنا وزىير 

 1."األخذ ومن قصر

 فبُت لنا اعتقاده بأف عمل الشعراء يكوف يف ادلعاين وأف تعاقب الشعراء عليها أمر طبيعي، وأف األخذ 

مشروع، ومن يزد على ادلعٌت األوؿ يكوف قد أحسن األخذ ومن يقصر يكوف قد أساء وشلا يدؿ على مشروعيتو، 

ذلذا العمل عدـ استخدامو إلصالح السرقة يف ىذا ادلقاـ وكذلك يف تعليقو على تعاور الشعراء الذي افتتحو األفوه 

 (من الطويل ): األودي بقولو 

رَأى عيٍن ثّقًة أْن َسُ َماُر َوتَ َرى الطَيّ َر َعلى أثَارِنَا 

 (من الطويل)2: وتناولو النابغة بقولو

 ع صااُب طيٍر ته دي بعصاابِ  إذا ما غزوا بالجيش حّلق فوقهم

 ُجلوَس الشيوِخ في ثياِب المرانبِ  تراىنَّم خلف القوم ُخزراً ُعيونها

 إذا ما ال قى الجيشاِن، أوَّمُل غالبِ  ج  واِنَح، قد أيقنَّم أنَّم قبيلُو،

 (من الكامل) 3:  وكذلك قاؿ فيو ابن نواس

 ثِقًة بالشِّبِ  من جزره ت أيَا الطّيُر غدوتوُ 

 (من الرجز) 4:*وقاؿ صريع الغواين

 فُهنَّم ي بعنُو في كل ُمرتحلِ  قد عوَّمد الطّير عاداٍت وثقَن بها،

 5:وقاؿ أبو دتاـ
                                                 

 .زىَت ابن منَت وىو تابعة ابن شهيد الذي ذىب بو إىل أرض اجلن- *
 .244-242 ص1/1إبن ساـ، الذخَتة، - 1
 .57النابغة الذوبياين الديواف، ص- 2
 .431أبو نواس، الديواف دار الكتاب العريب بَتوت، حتقيق، أمحد عبد اجمليد الغزايل، ص - 3

*
.  ىػ408صريع الغواين ىو مسلم ابن الوليد كاف يلقب بصريع الغواين لبيت قالو أحد الشعراء ادلفلقُت معضم أشعاره يف ادلدح توىف  سنة -  
 .12، سلمى الدىاف، ص2ـ ط1970 صريغ الغواين الديواف، دار ادلعارؼ مبصر، - 4
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 بِِعقباِن طيٍر في الدِّماء نواىلِ  وقد ظُّلَلْت ِعقباُن أعالمِو ُضًحى

 من الجيِش، إالَّم أنها لم تقابلِ  أقام ت م  الرَّماياِت ح ى كأنّها

كلهم قصر عن النابغة ألنو زاد يف ادلعٌت ودؿ على أف الطَت إمنا :  السحايب قائال*ويعلق على لساف شردؿ

أكلت أعداء ادلمدوح وكالمهم كلهم مشًتؾ حيتمل أف يكوف ضد ما نوه الشاعر وإف كاف أبو دتاـ قد زاد يف 

 .ادلعٌت وإمنا احملسن ادلتخلص ادلتنيب

 (من الطويل  ): 1حيث يقوؿ

 بها عسكراً لم تبق إالَّم جماجمو لُو عسكراً خيٍل إذا رمي

األمر على ما ذكرت يا مشردؿ ولكن ما تسأؿ :  وكاف باحلضرة فىت حسن البزة، فاحتد لقوؿ مشردؿ فقاؿ

الطَت، إذا شبعت أي القبلُت؟ الغالب وأما الطَت األخر فال أدري، ألي معٌت عافت الطَت اجلماجم دوف عظاـ 

 السوؽ واألذرع والفقارات و العصاعص؟ 

 ولكن الذي خلص ىذا ادلعٌت كلو، وزاد فيو، وأحسن الًتكيب، وَدؿَّ بلفظة واحدة على ما دؿ عليو شعر 

(من الطويل ) * :النابغة وبيت ادلتنيب، من أف القتلى اليت أكلتها الطَت أعداء ادلمدوح فاتك بُت الصَّْقَعب يف قولو

   

 إذا لقيت صيَد الُكماِة، سباعُ  وتدري سباُع الطيِر أنَّم ُكماتُو،

 إذا جدَّم بين الدَّمرعين ق  راعُ  لُهنَّم لُع  اٌب في الهواء وىزَّمٌة،

 ظُب اُه إلى األوكار وىي شباعُ  ت  طيُر جياعاً فوقُو وتردُّىا

 "يعني نفسو: لزىير من فَاِتُك بن الصَّمْقَعِب ؟ قال: وعلموا صدقو، فقلت"  فإىتز اجمللس لقولو 

                                                                                                                                                         
 .82ص .، تح، زلمد عبده عالـ2، ج2أبو دتاـ الديواف شرح اخلطيب التربيزي، دار ادلعارؼ مبصر ط-  5

*
. شردؿ ىو أحد نقاد اجلن-  
 .54، ص 4ادلتنيب، شرح ديواف ادلتنيب لعبد الرمحن الربقوقي، دار الكتاب العريب بَتوت، ج- 1

*
. فاتك ابن الصقعب، اسم تابعة ابن شهيد اضافة إىل تابعو األوؿ زىَت إبن منَت الذي سار معو إىل أرض اجلن-  
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 ويف ىذه احملاورة نالحظ أف ابن شهيد خيرج، منتصرا رلازا كما ىي عادتو وادلالحظ أف شعره يف الطَت، 

وإف كاف مجيال إالَّ أنو مل يبلغ اجلودة، اليت بلغتها أبيات النابغة ومسلم ابن الوليد وأيب دتاـ ويف ىذا دليل على أف 

أحكامو ذاتية هتدؼ إىل إثبات شخصيتو واللذاف أحسن غاية اإلحساف يف ادلعٌت مها النابغة أبو دتاـ، ألهنما اىتما 

بكثرة الطَت، اليت تدؿ على كثرة القتلى، وكذلك بيت ادلتنيب فيو شيء من ذلك، وقد لقى ىذا ادلعٌت عناية من 

النقاد القدامى فوقف عنده اآلمدى أثناء حديثو عن سرقات ايب دتاـ، وحكم بأخذ أيب دتاـ من مسلم ابن الوليد، 

 وجاء بو في بي ين وأخطاء إالّ أنها لم تقاتل:  فأتى آبي تمام في ىذا المعنى بزيادة في قولو":وعلق بقولو

والعقبان الترب الدماء، وإنما تأكل اللحم وقد ذكر   ... في الدماء نواىل: أي ا في المعنى بقولو

 1"...الم قدمون ىذا المعنى فأول من سبق إليو األفوه األودى

زعم كثير من نقاد ":  كما وقف عنده القاضي اجلرجاين وأضاؼ إىل شعرائو أبا الطيب ادلتنيب وعلق بقولو

وأحسن من ىذه الزيادة عندي قولو في   فهو ادلتقدـ، إال أنها لم تقاتل:الشعر أن أبا تمام زاد عليهم  بقولو

 على أن األفوه أألودي قد ف ل أال أنها تقاتل: وإقام ها مقام الرايات وبذلك وي م حسن قولو الدماء نواىل

م وقعا للفريسة، وىذا يؤيد المعنى   منها وىو السبق وىو الف يلة العظمى وإنما يكون قربها:الجمعة بأمور

 فجعلها واثقة بالميرة، ولم يجم  ىذه األوصاف غيره فأما أبو نواس فإنو نقل اللفظ ثقة أن س مار :ثم قال

:  قاؿ أبو الطيب2"ولم يزد فيف ل

َها َصَوارُِمُو َسَحاٌب ِمَن الُعْقباِن يَزَحف َتحَ ها  َسَحاٌب ِإَذا اْسَ ْسَقْت َسَق  ْ

 فزاد إذ جعلها سحابتُت، وجعل السحابة السفلى تسقى  ما فوقها وىذا غريب وقد يعيبو ادلتكلفوف يف 

أحدىما أن السحاب ال يسقي ما فوقو واألخر أن العقبان  والطير ال تس قي وأنى " : ىذا البيت بأمرين

                                                 
 .66.65، ص1اآلمدي، ادلوازنة، ج- 1
يستشهد عبد القاىر اجلرجاين مبعاجلتو أيب نواس ىذه دلعٌت النابغة على أف ادلعٌت ينقل من صورة إىل صورة  ألنو على كل حاؿ مل يتبعو يف اللفظ ، - 2

 .316عبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز ، ص 
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تس طعم فأما أسقاء ما فوقو فهو الذي أرب بو ولم يجعل الجيش سحابا في الحقيقة فيم ن  اسقاؤه ما 

فوقو، وإنما أقامة مقام السحاب من وجهين ل زاحمو وكثاف و وقد فعلت العرب ذلك في أشعارىم وإما 

 1"اس سقاء الطير فجاري على عادة العرب في اس عارة ىذه اللفظة في كل طلب تعظيما لقدر الماء

 الذي عابو اآلمدي لعدـ مطابقتو في الدماء نواىل كما تضمن تعليق اجلرجاين دفاعا عن قوؿ أيب دتاـ  

حلقيقة العقباف اليت ال تشرب الدماء وإمنا تأكل اللحم ويتمثل دفاعو يف العودة من ىذا التفكَت العلمي، إىل 

التفكَت الفٍت واإلشادة بالصور النمطية، ادلتعارؼ عليها عند العرب اليت ترجع إىل تعظيم قدر ادلاء مث يصرح 

اجلرجاين بأمهية السبق يف بيت األفوه األودي، وصياغتو الفنية ادلوجزة، مث يدافع عن بيت ادلتنيب وزيادتو يف ادلعٌت، 

.         بتوضيح االستعارة فيو وبياف إتباع الشاعر لطريقة العرب

، ويالحظ 2وىو يف ىذا الصدد أورد بيتا للمتنيب، غَت الذي أورده ابن شهيد وإف كاف من قصيدة واحدة

هبدؼ خاص من تتبع ىذا ادلعٍت، وىو التوصل إىل اإلشادة بزيادتو فيو -   دوف  النقاد السابقُت–تفرد ابن شهيد 

. دوف من تناولو من الشعراء ادلشارقة وىم كثَتوف

 :ق ية اللفظ والمعنى: المبحث الثاني

 مسألة اللفظ وادلعٌت من ادلسائل اليت اىتم هبا النقاد واعتنوا هبا عناية خاصة قبل عصر ابن شهيد، 

اجلاحظ، أيب ىالؿ العسكري،وفريق آثر ادلعٌت : فأنقسموا إىل عدة فرؽ، فريق آثر اللفظ على ادلعٌت ومن ىؤالء

ابن قتيبة قدامة : اآلمدي، أبو عمر الشيباين، وآخروف ساوا بُت اللفظ وادلعٍت ومن ىؤالء: على اللفظ ومن ىؤالء

ابن األثَت، ابن رشيق، وفريق خامس جرد اللفظ : ابن جعفر، وفريق رابع اعترب اللفظ وادلعٌت شيئا واحد وىؤالء

 .وادلعٌت وديثلها عبد القاىر اجلرجاين صاحب نظرية النظم

                                                 
 .275، 274الوساطة، ص : القاضي اجلرجاين- 1
 .373ينظر البيتاف من قصيدة ادلتنيب األوىل يف حضرة سيف الدولة، وفائكما كالربع أشجاء طامسو، ادلتنيب الديواف، ص - 2
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فمثال اجلاحظ موقفو يف ىذه القضية، خيتلف دتاما عن ما اشتهر بو حيث أنو مل يؤثر أحدمها عن األخر 

 المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي" :إمنا الغموض، حصل من النص الذي قاؿ فيو

والقروي وإنما الشكل في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وفي صحة الطب  وجودة السبك، 

 1."فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من ال صوير

اجلاحظ ىنا يذكر أف ادلعاين معروفة لدى الناس عامة، وال خيتص هبا أحد دوف أخر، ولكن ليس معٌت 

ذلك أنو يقلل من قيمة ادلعاين، بل يرى أف ادلعاين قبل أف تصاغ صياغة فنية من حيث جودة السبك وصحة 

الطبع، معروفة ومن السهل أف يدركها اجلميع، فمثال العرب قدديا كانوا يعرفوف أف الليل يدرؾ اإلنساف أينما كاف 

 .وأينما حل، ودلا جاء النابغة صاغها صياغة فنية سلتلفة عن صورة الليل ادلعروفة لديو

 )من الكامل( 2:يقوؿ

 َوِإن ِخْلُت َأْن الُمْنَ َأى َعْنَك َواِس ُ  فإنَّمَك َكاللَّميِل الذِّي ىو ُمْدرِكي

، ىذا أن الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من ال صوير:  اجلاجظ يف آخر جزء من مقولتو يقوؿ

يدؿ داللة واضحة، على أف اجلاحظ مل يغفل عن ادلعٌت واعترب الصورة ال تبدو واضحة إال من خالؿ وجود اللفظ 

ال يكون الكالم يس حق اسم البالغة ح ى يسابق معناه لفظة ولفظة " :وادلعٌت ما صرح بو يف أمهية ادلعٌت قولو

                                     .3"معناه فال يكون لفظو إلى سمعك اسبق من معناه إلى قلبك

وداللة الصورة األدبية، من حيث عالقة اللفظ وادلعٌت ختتلف من ناقد إىل آخر فنجد الصورة عند ابن  

                                                 
 .132، 131: ، ص3ـ ،حتقيق عبد السالـ ىاروف، ج1965ىػ 1385اجلاحظ، احليواف، مصطفى البايب احلليب، القاىرة، -1
 .52ـ حتقيق الدكتور شكري فيصل، ص 1968ىػ ، 1388الديواف، دار الفكر : النابغة الذوبياين-2
 .115، ص 1ـ، ج1975ىػ،1395، 4اجلاحظ البياف والتبيُت، مصر ، ط-3
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  ضرب حسن لفظو وجاد معناه، 1قتيبة  سلتلفة دتاما، فقد قسم الشعر حسب لفظة ومعناه إىل أربعة أضرب

 .وضرب حسن لفظو وحسن معناه وضرب جاد معناه وقصر لفظو وضرب قصر معناه و قصر لفظو

  :2يصرح ابن قتيبة برأيو يف أبيات ألحد الشعراء وىي كاآليت 

َوَمسَّمَح باأَلرَْكاِن َمن ُىو َماِس ُح   ٍة  ولَماَّم َقَ يَنا ِمْن ِمنَى ُكلَّم َحاجَ 

َوالَ يَ ْنظُر الَغاِدي الذِّي ىو رَاِاُح َوُشدت َعَلى َحْدِب الَمَهاِري رَِحالَُنا 

َوَساَلت بَِأعناِق الَمطْى األَباط ُح َأَخذنَا بِأْطَراِف الَحدي ِث بينَ نَ  ا 

إذا أنت ف شت لم تجد " ابن قتيبة استحسن ىذه األبيات ووضعها يف الضرب الثاين من تقسيمو لكن 

،ويعٌت ذلك أنو كالـ عادي ال حيتوى ذلك الرونق والبهاء الذي جيعل عادلنا ابن قتيبة 3"ىناك فاادة في المعنى

ولما قطعنا أيام " :يعجب بو ويصنفو يف ضرب حسن لفظو وحال، ولقد أشار إىل معٌت ىذه األبيات حيث قاؿ

منى واس لمنا األركان وعلينا إبلنا اإلنصاء وم ى الناس ال ينظر الغادي الرااح اب داانا في الحديث وسارت 

 .4."المطى في األباطح

 ابن قتيبة نسب اجلماؿ إىل ىاتو األبيات، لكن أكثر النقاد خالفوه، وقالوا بأنو حكم على الشعر من 

خالؿ لفظو ومعناه ومل يلتفت إىل العالقة اليت تربط بُت ادلعاين واأللفاظ ويعلق عبد القاىر اجلرجاين على ىذه 

ولما ق ينا من منى كل حاجة، فعبرعن : إن أول ما ي لقاك من محاسن ىذا الشعر أنو قال" : األبيات بقولو

ق اء المناسك بأجمعها والخروج من فروضها وسننها من طريق أمكنو أن يقصر سعة اللفظ وىو طريق 

ر يالعموم ثم نبو بقولو ومسح باألركان من ىو ماسح على طواف الوداع الذي ىو آخر األمرو دليل المس

أخذنا بأطراف الحديث بيننا فوصل بذكر مسح األركان، وما واله من زم : الذي مقصده من الشعر، ثم قال
                                                 

 .64، ص1، ج1966ينظر ابن قتيبة الشعر والشعراء، مصر -1
2
. 66ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص- 

3
 .1/72ابن قتيبة الشعر والشعراء، حتقيق أمحد زلمد شاكر، - 

4
 .67، ص 1ابن قتيبة الشعر والشعراء، ج- 
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الركاب، وركوب الركبان ثم دلَّم بلفظة األطراف على الصفة ال ي يخ ص بها الرفاق، في السفر من 

الم صرف في فنون القول وما ىو عادة الم طوفين من اإلشارة وال لويح وأنبئ بذلك عن طيب النفوس 

، كما توجو إلفة األصحاب وأنسة األحباب، إذ جعل سلسة سيرىا بهم كالماء تسبح بو  وف ل االغ باط

  1..."األباطح

وىاتو األبيات ما ىي إال تعبَت عن حالة الشاعر النفسية، وحتقيق شهوتو اليت كبلتها أياـ احلج، حيث أف 

. اجلزء النفسي  يعترب جزء من مجالية الصورة األدبية

 ىذا العالمة مل يفصل بُت اللفظ *وبعد ىذه اآلراء ادلذكورة آنفا، نعود ونتوقف عند عبد القاىر اجلرجاين

وادلعٌت إمنا اعتربىا واسطة تدؿ على الصورة األدبية حيث أقر بالنظم والتأليف، وأف اللفظة ادلفردة تعجز على 

فإنا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضوع ونراىا بعينها فيما ال يحصى " :الداللة على ادلعٌت يقوؿ

من مواضي ، وليس فيها من الفصاحة قليل وال كثير، وإنما كان كذلك، ألن المزية ال ي من أجلها نصف 

 بأنو فصيح مزية تحدث بعد أن ال تكون، وتظهر في الكلم من بعد أن – في شأننا فى ىذا –اللفظ 

يدخلها النظم، وىذا شيء إن أنت طلب و فيها وقد جبت أفراد لم ترم فيها نظما ولم تحدث لها تأليف 

 2".طلبت محاال

على الرغم من أف نظرية النظم كانت ىي اخلادتة استفاد فيها اجلرجاين من أراء سابقيو إال أف ىذا 

. التكامل الذي حوتو ىذه النظرية ،مل ينهي اخلالؼ القائم بُت النقاد حوؿ قضية اللفظ وادلعٌت

                                                 
 .24.23عبد القاىر اجلرجاين، أسرار البالغة حتقيق زلمود زلمد شاكر، ص -  1

*
. ضلوى بالغي كبَت، ألف كتاب، دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة ونظرية النظم اليت جاء هبا صلدىا مبثوثة يف ىذين الكتابُت: عبد القاىر اجلرجاين-  
. 308.307، ص 4ىػ، ط1367دالئل اإلعجاز، دار ادلنار، مصر، : عبد القاىر اجلرجاين- 2
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ومن الذين كانت ذلم أراء صرحية يف ىذا ادلضمار النقدي أبو عامر ابن شهيد حيث أنو جاء بآراء 

 1." إنما يس حق إسم الصناعة ب قحم بحور البيان وتع مد كراام المعاني والكالم":سبقت عصره، حيث يقوؿ

ابن شهيد ىنا مل يفصل بُت اللفظ وادلعٌت بل ساو بينهما واعترب أف الشعر ال يكوف باللفظ لوحده بل 

. من إحتاد اللفظ بادلعٌت 

والشاعر الفحل، ىو الذي يقتحم حبور البياف، فيأيت بادلعاين الكردية وقد أطلق ابن شهيد على األلفاظ 

فمن كانت نفسو في أصل ": وابن شهيد قد أدرؾ الصورة األدبية، يف أوضح شكل ذلا وعرب عنها فقاؿبالكالم

تركبيو  مس ولية على جسمو كان مطبوعا روحانيا يطل  صور الكالم والمعاني في أجمل ىيباتها وأرق 

لبساتها، ومن كان جسمو مس وليا على نفسو، من أصل تركيبو والغالب حسو كان ما يطل  من تلك الصور 

ناقصا عن الدرجة األولى في الكمال وال مام وحسن الرونق والنظام فمن كانت نفسو المس ولية على جسمو 

 2 ."فقد تأتي منو في حسن النظام صور رااعة من الكالم

 "حسن النظام، صورة رااقة من الكالم":ابن شهيد يف مقولتو ىذه أشار إىل نظرية النظم حيث قاؿ 

وبذلك يكوف قد  سبق اجلرجاين، إىل فهم ىذه النظرية وىناؾ قوؿ أخر، نوه فيو ابن شهيد إىل نظرية النظم  وإىل 

إن للحروف أنسابا و قرابات تبدو في الكلمات فإذا جاور النسيب ":اإلئتالؼ بُت األلفاظ وادلعاين، يقوؿ

النسيب، ومازج القريب القريب، طابت األلفة، وحسنت الصحبة، وإذا ركبت صور الكالم من تلك 

 3 ".حسنت المناظر وطابت المخابر

                                                 
 .266، ص1/1 ابن بساـ الذخَتة،- 1
 .197، ص 1/1الذخَتة، : ابن بساـ- 2
 .297زلمد رضواف الداية، تاريخ النقد األديب يف األندلس، ص- 3

  



 

 

 لفصل الثانيا

قضايا خاصة بالرسالة  

  

51 

ابن شهيد مل يعاًف العالقة بُت األلفاظ وادلعاين من جانب واسع ادلدى كما فعل اجلرجاين إمنا ىو أدرؾ 

العالقة اليت جتمع بينهما، وأف وجودمها ضروري لتحقيق مجالية الصورة األدبية، فهو من أكثر النقاد عبقرية، 

. استطاع أف يدرؾ خفايا ىاتو القضية اليت استعصت على الكثَتين

يشَت ابن شهيد إىل ناحية مهمة وىي االحًتاس من خداع األلفاظ وحالوهتا، فعلى الناقد أف ال ينخدع 

فقد تر الشعر " :للديباجة الّلماعة واأللفاظ ادلنمقة، إذا كانت ال حتمل معٌت كرمي، فينظر إىل باطن األشياء يقوؿ

 فابن 2" ف ي البشرة و ىو رصاصي المكسر ذا ثوب مع د او مهلهل وىو مش مل على بهق أو برص 

شهيد فهم قضية اللفظ وادلعٌت فهما واضحا، سبق أىل زمانو وأدىل بآرائو ادلبنية على دقة ادلالحظة، ففهم ابن 

شهيد لعالقة اللفظ بادلعٌت من حيث أهنما، كاجلسد و الّروح، ال ديكن الفصل بينهما، َجَعَلُو ُيَشيُِّد ِحْصًنا نَػْقِديًّا 

.   منيعا،يناؿ فيو شرؼ الرِّيادة

: الطب  والصنعة: المبحث الثالث

الطبع والصنعة وجودمها يشَت إشارة واضحة، إىل الشاعرين أيب دتاـ و البحًتي ألهنما أكثر من أشار 

. إليهما النقاد، فاختلفت حوذلما اآلراء و تشعبت يف تفضيل أحدمها على األخر

مفهـو الطبع والصنعة تغَت عرب العصور ففي العصر اجلاىلي يعٌت االستعداد الفطري وما جرى على  

السليقة، وبقي ىذا ادلفهـو سائدا حىت العصر العباسي، مث تغَتت ىذه النظرة عند احملدثُت وأصبحت تعٌت إعادة 

النظر والصقل، إىل جانب االستعداد الفطري وشلا نظر يف مفهـو الطبع وفق ادلنظور احلديث القاضي اجلرجاين، 

 وتجنب  ومالك األمر في ىذا الباب خاصة، ترك ال كلف ورفض ال عامل واالس رسال للطب ":حيث قاؿ

الحمل عليو والعنف بو ولست أعنى بهذا كل طب  بل المهذب الذي صقلو األدب وشحذتو الرِّواية وجلب و 
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الفطنة وأُْلِهَم الَفْصَل بين الرديء والجيد وتصور أمثلة الُحْسِن والقبح وم ى أردت أن تعرف ذلك َعَيانًا 

 1".وتعرف فرُق ما بين الَمْصُنوِع والَمْطُبوِع فاْعَمد إلى ِشْعِر الُبْحُ ِري

ومن الشعر مطبوع ومصنوع،؟ ":وشلا كاف  يؤثر أسبقية، شعر الطبع على شعر الصنعة ابن رشيق

.  كاف يؤثر ادلطبوع3 كذلك اجلرجاين 2"فالمطبوع ىو األصل الذي وض  أوال وعليو المدار،

وشعر الطبع سابق على شعر الصنعة، ألف العقلية العربية كانت بدائية ساذجة، هتتم بظاىر األشياء دوف 

. تعمق أو غوص، والذي يوافق ىذه العقلية البسيطة شعر الطبع

وشعر الصنعة اخذ أشكاال سلتلفة على مر العصور األدبية، فبدأ من مدرسة أوس بن حجر وزىَت 

 الشاعر العباسي، الذي أفرط يف صنعتو وكاف أكثر الشعراء بديعا وافتنانا وصنعة *واحلطيئة وانتهى على يد أىب دتاـ

 4.شلا عيب عليو

لم ال تقول من " :وقد سئل أبو دتاـ يوما عن تكلفو يف شعره، الذي أصبح غامضا يشبو الطالسم فقاؿ

 ومن النقاد من يرى أف شعر الصنعة، 5"الشعر ما يفهم ؟ ، فقال لو وأنت لما ال تفهم من الشعر ما ال يقال؟

وم ى جعل زمام ":ىو تكلف مذمـو حيط من شأف القصيدة، وجيعلها مليئة بالزخرؼ الناقد ادلرزوقي الذي قاؿ

االخ يار بيد ال كلف، عاد الطب  م ملكا وأقبلت األفكار مثقلة مطالبة باإلغراق في الصنعة، وتجاوز 

 .1"المألوف إلى البدعة

                                                 
 .25، ص2ـ، ط1951ىػ، 1372 اجلرجاين عيسى احلليب، الوساطة بُت ادلتنيب وخصومو، دار احياء الكتب العربية مصر،–1
 .1/129 ابن رشيق، العمدة –2
. 262 اجلرجاين، أسرار البالغة، ص–3

*
. وكاف مولعا بالصنعة. ىو حبيب بن أوس الطائي، مولده ومنشؤه منبج وىي مدينة بُت الفرات وحلب-  
 .19ـ، ص 1961ىػ، 1380اآلمدي، ادلوازنة، دار ادلعارؼ، مصر - 4
 .1/133ابن رشيق، العمدة، -  5
 .12، ص1،ج1ـ، ط1951ىػ، 1371ادلرزوقي شرح ديواف احلماسة، جلنة التأليف والًتمجة والنشر، القاىرة، -  1
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فادلصنوع ىو الشعر الذي اىتم بو صاحبو،واعتٌت بو عناية خاصة من صقل وتفتيش وإعادة نظر كشعر 

. زىَت الذي كاف يلقب باحلوليات ألف صاحبو يهتم بو وبصياغة ادلعاين والعبارات  اجلزلة ادلليئة بالبديع والبياف

وإنما ي بين تقصير المقصر، ":أما موقف ابن شهيد من الطبع والصنعة، فيحدده النص الذي قاؿ فيو

وف ل السابق المبرز إذا اصطكت الركب، وازدحمت الحلق واس عجل المقال ولم توجد فسحة لفكرة، 

وال أمكنت نظرة للرؤية، أو في مجالس الملوك عند أنسها وراح ها فإنو يق  فيها ويجري لديها، وما ال ينف  

لو االس عداد وال ينفذ فيو غير الطب  والغريزة المندفقة ف رى الجواد السابق إْذ ذاك م شوقا بأذنو باحثا 

لكديد اإلحسان، بيده طامح النظر َصَهْصَلِق الصهيل وأىل  الصنعة ِخرس ال يسم  لهم َجَرس وال شيء 

ِعندىم َغير ُحُسو الكأس و َشم اآلس و تنفس  الصَُّعداء قد اصفرت ألوانهم وقَ ُلصت ِشفاىم كأنهم من 

 .2"رجال عذرة

ويف ىذا النص، ابن شهيد يقارف بُت أصحاب ادلرتبة األوىل، القادرين على االبتداه و االطالة و االعتزاز 

واجلمع  واالستيعاب لكل ما يرد عليهم، و بُت أصحاب ادلرتبة الثانية الذين يستِطيعوف نظم القصار وادلعاين 

القريبة ادلأخذ غَت القادرين، على احلشد واجلمع واالستيعاب أو الًتكيز خلواطرىم وىذا الصنف عليو التأليف، 

. وحيتاج إىل وقت لكي يقوؿ فيحدث لو يف رلالس ادللوؾ ما ذكره ابن شهيد

 صلد شعر الطبع، الذي يالئم ىذا ادلوقف *ففي ادلناظرات واحملاورات األدبية والشعرية ورلالس األنس

موجود بكثرة، ولكن ىذا ال دينع من أف يًتوى الشاعر، يف نظم قصيدتو ينقحها و خيتار ما يالئم مقالو فتأيت 

. مزدنة بالصنعة والزخرؼ مثقلة كثقل احللي على جسد العروس

وكذلك الشعراء ان قلوا، عن العادة في الصنعة بإن قال " :والبن شهيد رأي يف الصنعة حيث قاؿ

، فكان من صري  الغواني وبشار وأبي *الزمان وطلب كل ذي عصر، ما يحوز فيو وتهش لو قلوب أىلو
                                                 

 .245.244، ص1/1ابن بساـ، الذخَتة، -  2
*
. لقد اشتهرت األندلس مبجالسها الغنائية واألدبية، ادلتصفح لكتب التاريخ اليت حتكي أخبار األندلس جيد ذلك-  
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نواس وأصحابهم في البدي ، ما كان من اس عمال أفانينو، والزيادة في تفري  فنونو، ثم جاء أبو تمام فأسرف 

في ال جنيس، وخرج عن العادة وطاب ذلك منو وام ثلو الناس فكل شعر ال يكون اليوم تجنيسا أو ما يشبو 

تمجو األذان، وال وسط في األمر أعدل ولذلك ف ل أىل البصرة صري  الغواني، على ابي تمام ألنو لبس 

. 1" ديباجة المحدثين على آلمة العرب،  ف ركب لو من الحسن بينهما ما تركب

فابن شهيد ىنا يقف موقف وسطاء وىذا ما ىو إال دليل على اتزاف شخصيتو وأرائو النقدية فَتى أف 

االعتداؿ ىو أحسن األمور، حيث جيب على ادلبدع  أف ال  يسرؼ يف الصنعة والتجنيس كما ىو احلاؿ عند أيب 

دتاـ، الذي خرج عن العادة، وال ينقص من الصنعة، يف نصو الشعري وحياوؿ االعتداؿ ألف األمور إذا زيدت عن 

نصاهبا، انقلبت إىل الضد وأخَتا ديكن القوؿ أف ابن شهيد يؤيد الطبع يف موضعو ادلناسب، ويقف من الصنعة 

موقفا وسطا، وال ينكر قيمتها ودورىا يف النصوص األدبية فهو من خَتة النقاد فثقافتو الواسعة جعلتو، يرسم مذىبا 

. يف الصنعة، ويأيت بآراء نقدية فذة تعترب فريدة من نوعها

وعبَت القوؿ لكل ما سبق ذكره يف ىذا الفصل، نرى أف ابن شهيد معجب بالصنعة ويشًتط أف ال 

يسرؼ ادلبدع يف التجنيس، كذلك أدرؾ العالقة بُت اللفظ وادلعٌت وأف وجودىا ضروري لتحقيق مجالية الصورة 

األدبية وأجاز السرقة الشعرية، شرط أف يغَت صاحبها إىل عروض جديدة، فيكوف ابتكارا منو و إ بداع وال تعترب 

. إتباع أخذ كما مساىا ابن شهيد

 

                                                                                                                                                         
*
. يطيب على قلوب أىلو:  هتش لو على قلوب أىلو -  
. 238.237، ص1/1ابن بساـ، الذخَتة، - 1
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 : توطئة 

عند النظر يف رسالة التوابع و الزوابع، البن شهيد صلد رسالة علم وأدب، وصناعة و فن، و نقد و 

مناظرة، حيث جعلها ابن شهيد َمْعَرًضا من معارض بيانية و شعره و فنونو، غذاىا بكل أنواع احملسنات، من 

سجع و استعارات و كنايات، فأما السجع فهو ذلك التوافق، الذي يكون بُت الفواصل النثرية، فيخلق جرسا 

عفو اخلاطر، غَت متكلف، يعلق يف النفس، و خيالط الُفؤاد،  (التوابع و الزوابع)موسيقيا رائعاً، فجاء يف الرسالة 

. فال ربس معو صنعة، أحيانا أخرى، يبتعد عنو، و ىذا ما سنحاول أن نتطرق إليو

  :السجع: المبحث األوؿ 

عاش ابن شهيد يف عصر طغى فيو السجع ، على باقي األساليب ، بل إنو أصبح من شليزات ذلك 

التـز السجع صار من خصائص النثر الفني في القرف الرابع ، ولم يخرج " : العصر ، كما يقول  زكي مبارك 

 .1"من كتاب ىذا العصر إلى الحرية في الصياغة الفنية إال عدد قليل 

معٌت ىذا أن السجع، صار مسة كتاب القرن الرابع ، الذين اختلفوا وانقسموا يف كتاباهتم إىل ثالثة 

بديع الزماف الهمذاني : طائفة تلتـز السجع التزاما مطلقا ال تخرج عنو، ومن أشهر ىذه الطائفة " : طوائف

والصابي والميكالي، وابن عباد وابن دريد وابن نباتة وابن وشكمير وطائفة تؤثر *والخوارزمي والثعالبي 

االزدواج وتسجع من حين إلى حين وعلى رأسهم، ابن العميد والتوحيدي واألمدي والرضي والبأقالني 

والعسكري والحاتمي وابن شهيد  

                                                 
 137زكي مبارك، النثر الفٍت يف القرن الرابع ، اجلزء االول دار الكاتب العريب للطباعة و النشر بالقاىرة ، د ط  ، ص -  1
سبثل النثر ادلرسل أصبل سبثيل حىت كدنا ضلسبو لرجل آخرغَت مؤلف اليتيمة وسحر البالغة  (شبار القلوب)ومع ذلك رأينا للثعاليب صفحات يف كتاب -  *

 ، وقد تعذب لغة الثعاليب وتسلس ىف ذلك الكتاب فتذكرنا بادلطمع ادلمتع من اساليب البيان
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الحرية، في الصياغة الفنية فال تسجع وال تزواج إال قليال ، ومن ىؤالء ابن مسكويو والمرزباني  وطائفة تؤثر

 .2"وابن فارس والجرجاني واألصفهاني والتنوخي وأحمد بن يوسف المصري

وبعد ىذه اإلطاللة على السجع إبان القرن الرابع ، نعود إىل ناقدنا ابن شهيد، لنرى موقفو من السجع 

ابن شهيد ليس من ادلغرمُت بالسجع يف كتاباهتم ، فهو فيما يبدو ليس مقتنعا هبذا األسلوب ، وإمنا ذوق أىل 

عصره وإعجاهبم هبذا الفن كان لو دخل كبَت، يف وجوده يف أسلوب كتاباتو ، وىذا ما يوضحو احلوار الذي جرى 

إنك لخطيب ، وحائك للكالـ مجيد ، ولو ال أنك " : بينو وبُت تابعو اجلاحظ، يف رسالة التوابع والزوابع فقال 

 ، ثم قرعك ، باهلل بقارعتو وجاءؾ بمماثلتو: مغري بالسجع ، فكالمك نظٌم ال نثر ،  فقلت في نفسي 

ليس ىذا ، أعزؾ اهلل ، مني جهال بأمر السجع ، وما في المماثلة والمقابلة من فضل ، ولكنني : قلت لو 

عدمت ببلدي فرساف الكالـ ، ودىيت بغباوة أىل الزماف ، وبالحرا أف أحركهم باإلزدواج ، ولو فرشت 

أىذا : للكالـ فيهم طولقا ، وتحركت لهم حركة مشولم  لكاف أرفع لي عندىم ، وأولج في نفوسهم فقاؿ 

نعم  ، إنها لحاء الشجر ، وليس ثّم :على تلك المناظر ، وكبر تلك المحابر ، وكما تلك الطيالس ؟ قلت 

فكيف كالمهم  : كما سمعت ، قاؿ : صدقت ، إني أراؾ قد ماثلت معي ، قلت : ثمر وال عبق ، قاؿ لي 

ليس لسويو فيو عمل ، وال للفراىيدي إليو طريق ، وال للبياف عليو سمة ، إنما ىي لكنة : بينهم ؟ قلت 

 *إنا هلل ذىبت العرب وكالمها  ارمهم يا ىذا : أعجمية يؤدوف بها المعاني تأدية المجوس والنبط ، فصاح 

بسجع الكهاف ، فعسى أف ينفعك عندىم ، ويصير لك ذكرا فيهم ، وما أراؾ ، مع ذلك ، إال ثقيل الوطأة 

. عليهم كريو المجيء إليهم 
                                                 

 137 زكي مبارك ،النثر الفٍت،ص – 2
  - من احملسنات وىي اإلزدواج الذي عرف بو  اجلاحظ يف أسلوبو حُت يكتب : ادلماثلة .
يقصد ىنا ابن شهيد ا أن األدباء البد ذلم أن يعودوا إىل األدب اجلاىلي واألصالة العربية كي يقوى أساسهم ، وتصقل مواىبهم أو أنو أراد أن -  *

 .يقول  أن ىذه األذواق فاسدة حىت أصبحت تفضل السيئ على احلسن 
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ال : فقاؿ الشيخ الذي إلى جانبو ، وقد علمت أنو صاحب عبد الحميد ، ونفسي مرتقبة إلى ما يكوف منو

َنو ، ما تكلف لك من الُمماثلة ، إف السَّجع لطبعو ، وإف ما اسمعك كلفة ، ولو امتد بو  يُغرَّنك منو  أبا ُعيَػيػْ

 .1" وَكلَّ بُػْرثُػُنو طلق الكالـ وجرت أفراُسُو في ميداف البياف، لصلَّى َكَوُدنو 

ويف ىذا النص صلد ابن شهيد يقف مع السجع موقفا سلبيا ، حيث أنو يرمي أبناء زمانو، بالغباء واجلهل  

وذلك الىتمامهم بالشكل اخلارجي، والرونق دون االلتفات إىل ادلضمون ،و السجع ادلستحب لو ىو سجع 

الكهان ،وىذا هنى عنو الرسول عليو الصالة والسالم ،دلا فيو من خرافات ، وابن شهيد كان قاسيا كثَتا على أبناء 

زمانو حيث ومسهم باجلهل ، ولكن التاريخ يثبت العكس ، إلننالو عدنا إىل األندلس وعصر سيادة قرطبة ذلك 

العصر الذي عاش فيو ابن شهيد صلده يزخر بالعلماء ، وكثرة الكتب وادلؤلفات ، ولعل خَت دليل  رسالة ابن احلزم 

. الذي كتبها يف فضل األندلس ، وذكر فيها العلماء واألدباء الذين تفخروا هبم األندلس 

مث يبدأ رأي ابن شهيد يف االعتدال واالنزياح ، حُت يشًتط يف السجع، الذي يكون مقبوال شروطا حيث 

إف لسجعك موضعا من القلب ومكانا من النفس ، وقد أعرتو من طبعك ، وحالوة لفظك ومالحة " :  يقول

 .2" سوقك 

ومعٌت ذلك أن السجع الذي يأسر األلباب والنفوس ، جيب أن يكون حلو اللفظ ذا سياق مليح  خاليا 

صنف يًتسل يف : عند الكالم بو ، يصنع صنيع الغيث بالًتبة الكردية، وأدباء األندلس صنفُت . من التكلف 

أسلوبو متخذا عبد احلميد وسهل ابن ىارون واجلاحظ مثال ذلم وصنف آخر يتخذ ابن حيان وبديع الزمان  

وأصحاب الًتسل يرون أن السجع قيد دينع ظهور الفكرة، وحيول دون انطالق األديب ، لذلك جيدىم يعمدون 

إىل األلفاظ 

                                                 
  - الفرس اذلجُت ، وصلى الفرس ، يعٍت جاء ترتيبو الثاين يف السباق : الكودن. 
 230 229ص 1/ 1 ابن بسام، الذخَتة،– 1
 230 ص 1/1 ابن بسام ،الذخَتة  –2
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 ادلعقدة  ، وىذا ما جيعل أساليبهم غامضة ، ويستدلون على ذلك بقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف ذم 

. 3"أسجعا كسجع الكهاف " : السجع 

ورغم االختالف يف ادلواقف من مؤيد للسجع ومعارض، إال أننا صلد بعض األدباء الذين يدفعون عن ىذا 

اللون دفاعا شرسا مع تقدمي األدلة والرباىي، ومن ىنا نعرج يف حديثنا عن الذين دفعوا عن ىذا اللون وعلى 

. رأسهم ابن األثَت 

 الدفاع، مرده أنو عاش يف عصر كان أىلو كلهم يسجعون  ويتهم  دافع عن ىذا اللون وىذا *إبن األثَت 

 وإال فلو كاف مذموما لما ورد في القرآف الكريم ،فإنو قد  ": خصوم السجع بالعجز عن اإلتيان دبثلو يقول  

أتى منو بالكثير حتى أنو ليؤتي  بالسورة، جميعها مسجوعة كسورة الرحماف وسورة القمر وغيرىا  وبالجملة 

. 1" ، فلم تخلو منو سورة من السور 

، يرى أن السجع وصف من أوصاف البالغة، على شرط أن يكون يف *كذلك صلد قدامة بن جعفر 

إف السجع في الكالـ " : موضعو ، وعند مساح القرحية بو ، وأن يكون يف بعض الكالم، ال يف صبيعو يقول 

كمثل القافية في الشعر ، وإف كانت القافية غير مستغنى عنها ، والسجع مستغنى عنو ، فأما أف يلزمو 

 .2"االنساف في جميع قولو وبرسائلو وخطبو ومناقالتو ، فذلك جهل من فاعلو ، وعي من قائلو

                                                 
 سننن ايب " إمنا ىذا من أخوان الكهان " ويف رواية أخرى " أسجع اجلاىلية وكهانتها " ويف رواية أخرى " اسجع كسجع األعراب "ويف الرواية -  3

. 499-497، ص 2م ، مصطفى البايب احلليب ، ج1950ىـ 1371 ، 1أواد ، ط
 

مؤرخ وزلدث وأديب ، وىو :  ، وىو نصر اهلل بن زلمد بن عبد الكرمي الشيباين وإبناء األثَت الثالثة 638 وتوىف سنة 558ابن األثَت ولد سنة -  *
 صاحب ادلثل السائر 

  114ابن االثَت، ادلثل السائر، ص  –1
قدامة بن جعفر من كتاب القرن الرابع اىتم بالكالم عن النقد و البالغة، و من احكامو اليت هتمنا ما قضى ان ادلنثور ليس خيلو من ان يكون -  *

 82خطابة او ترسال او احتجاجا،نقد النثر،ص 
 .118زكي مبارك، النثر الفٍت،ص  -2
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إذن كتاب القرن الرابع ، فهمو لغتهم فهما جيدا ، ووقفوا على أسرارىا واحتجوا إىل قراء يستطعون أن 

يفهموا مقصدىم ، فليس كل قارئ لو القدرة، على تذوق الصنعة والزخرف، فمثل تشبيو اخلط اجلميل بالربيع ، 

والكالم البليغ بالدرر الثمينة ، فالبد لو من أذن تستطيع التمييز واإلحساس ، فإغراقهم يف الصنعة ما ىو إال دليل 

 . على براعتهم وحذقهم 

 : البياف: المبحث الثاني

يرى ابن شهيد أن البيان نفحة مساوية ، من عند اهلل تعاىل ، ال صلة بينها وبُت معرفة النحو والتصريف   

فال حيتاج اإلنسان الذي يفتقر إىل ىذه ادلوىبة، أخذ العلم على يد أستاذة أو الرجوع إىل الدوايُت والكتب ، وإمنا 

 وإنما يجب أف تكوف  ": ىو شيء فطري، موجود يف النفس البشرية ، يعطيها اهلل من يشاء من عباده ، يقول 

 "ىناؾ فطرة سمحة وطبيعية، سخية يصدر عنها النثر الجيد والشعر البليغ 
1 . 

وحيدثنا ابن شهيد أنو اصطدم مع أنف الناقة وإنو استطال على ذلك الشيطان ، وقال لو طار حٍت 

دع عنك أنا أبو البيان ، قلت الىا اهلل ، إمنا أنت كمغن وسط : كتاب اخلليل وشرح ابن درستويو ، فقال اجلٍت 

ليس ىو من شأهنم إمنا ىو من تعليم : لقد علمنيو ادلؤدبون ، قلت : ،ال حيسن فيطرب ، ال يسيء فيلهي ، قال 

نَساَف  (2)َعلََّم اْلُقْرآَف  (1)الرَّْحَمُن ): اهلل تعاىل  حيث قال تعاىل  2((4)َعلََّمُو اْلبَػَياَف  (3)َخَلَق اإْلِ
  ليس من شعر يفسر  

. وال أرض تكسر

فهنا ينفي ابن شهيد تعلم البيان، ما مل تكن ىناك موىبة زبلق مع الشخص، وىذه ادلوىبة تبقى لوحدىا 

عاجزة ما مل ربركها ادلثابر والنجابة، وخَت دليال على ذلك، قصتو مع اليهود اليت ذكرت يف الذخَتة   ، يقول ابن 

 وقد كنا أطعمنا ىذا الطعاـ بعض التالميذ، فاستطابو وعلم مقداره، ولكن البطالة على الفتياف ":شهيد

                                                 
1

 .330زكي مبارك ، النثر الفٍت ، ص  -
2

 04سورة الزحمه، اآليت  -
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والسامة عليهم مستولية ، فمن بنى على تعليم ىذا الشأف، فال يعلم أىل إالَّ النجابة والمثابرة على . غالبة

.  2" التعليم ،ألنو يُػْنجب لو تلميذ ُحمل عليو ذلك النقص وُظنَّ بو العجز

جلس إيلَّ يوما يوسف ابن إسحاق اإلسرائيلي ، وكان أفهم تلميذ مرَّ يب، وأنا أوصي رجالً عزيزا عليَّ من 

إن للحروف أنسابا وقربات تبدو يف الكلمات ، فإذا جاور النسيُب النسيَب ومازج : أىل قرطبة ، وأقول لو 

القريب  القريَب ، طابت إال لفة وحسنت الصحبة ، وإذا ركبت صور الكالم، من تلك حسنت ادلناظر، وطابت 

قوانُت من الكالم، وللعذوبة إذا طُلبت والفصاحة إذا الُتمسْت  : إي واهلل ، قلت لو : ادلخابر أفهمت ؟ قال يل 

وكما زبتار مليح اللفظ ورشيق الكالم، : نعم، قلت:  عنها قصر ، أفهمت ؟ قال3من طلب هبا أدرك ومن نكب 

أتفهم شيئا من ُعيوِن : أجل، قلت: فكذلك جيب أن زبتار مليح النحو وفصيح الغريب، وهترب من قبحو، قال

 : الكالم القائل

ُخَفاتًا على آثارىم  لصبوُر لعمُرَؾ ِإني يوـَ بَانُوا، فَلم أُمْت 

َوَنْحُن َعَلى َمْتِن الطَّرِيِق َنِسيُر ُغَداة ِاْلتَػَقيَنا إذ رََميَت بِنَػْظَرٍة 

لَِناِظَرَىا ُغْصُن يَػَراٌح َمطيػُر فَػَفاَضْت ُدُموِع الَعيِن حتى كأَنَػَها 

 ... "َمْتن الطريق"... و ... "رَميت"... موقعا لذيذا، ووضعت... "ُخفاتا"... إي واهلل، وقعت: فقال

أرجو أنك تنسمت شيئا من نسيم : مسرى لطيفا ، فقلت... "ُغْصُن يَػَراُح َمِطيرُ "... َوضعا مليًحا ، وسرى 

فغدا ذلك القرطيب : وكان ذلك اليهودي ساكتا يَعي ما أَقول : الفهم ، فإغد علّي بشيء تصنعو ، قال أبو عامر 

   1: فأنشدين

َلَقد ُوزَِنْت ُكُروبي بالجباؿ َحَلْفُت بربَّ َمكَة والِجماؿ 

                                                 
  .234 ، ص1/1 ابن بسام الذخَتة ،  –2
 .678م ، ص1971ىـ ، 1290مكتبة ادلؤيد السعودية بالطائف عدل ، ينظر أبو بكر الرازي ، سلتار الصحاح : نكب -  3

 
1

 . 234، ص 1/1ابه بسام، الذخيزة، -  
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:  يف أبيات تشبهو ، وجاء اليهودي فأنشدين 

َوَقْد َضّمُنوا قَػْلَبَك الَهْوَدَجا ؟ َأيَمَم رُْكَبانَػُهْم َمْنِعػػػػَجا 

شعر اليهودي ، أحسن من : واستمر إىل آخر قصيدتو ، فأتى بكل حسن ، فقال يل ذلك القرطيب 

والبأس بفهمك إْذ عرفت ىذا ، ومل يزل يتدرب باختالفو إيلَّ حىت نَِدي تُربُو ، وطَلع ُعْشبو وتفتح : شعري  قلت

. زىره  وضاع عقبو 

:  المشكلة الكبرى عنده ىي  ": وحيكم الدكتور إحسان عباس، على ابن شهيد بعدم الوضوح يقول 

 فهو 2 "ىل من الميسور أف يعلم الناس البياف ؟ وإذا كاف مستطاعا فلماذا يتفاوت الناس فيما يتلقونو منو ؟

أن البيان موىبة، من عند ادلوىل تعاىل ، فيعلى من قيمتها ، وأن ىذه ادلوىبة تغٍت اإلنسان، عن  يرى حينا 

االطالع وينشيء رسالة التوابع والزوابع، ليدل على قيمة ىذه ادلوىبة ، ويتهكم على من حيط من شأنو ، وحينا 

فمن بنى على  ...  "آخر يزُعم أن البيان يُعلم ، ويشًتط أن يكون تالمذتو من أىل النجابة وادلثابرة ، يقول  

.  3 "تعليم ىذا الشأف فال يعلم إال أىل النجابة والمثابرة على التعليم 

فادلوىبة لوحدىا قاصرة على العطاء ، فال بد دلن توفرت فيو ملكة الشعر، أن تكون لو دراية بأشعار 

الشعراء ، ويعرف جيدىا من رديئها ، وىذا ال يتحقق إال من خالل ادلثابرة، واإلطالع الواسع للكتب والدوواين ، 

وىذا ما فعلو ابن شهيد عندما فرق بُت الثقافة، وعلم اإلنسان وملكتو األدبية، وموىبتو اليت أطلق عليها اسم 

 وإصابة البياف ال يقـو بها حفظ كثير الغريب واستيفاء مسائل النحو ، وإنما  ": الطبع ، ويف ىذا الشأن يقول

النحو والغريب ومقدار طبع اإلنساف يكوف على مقدار تركيب نفسو مع :  يقـو بها الطبع مع وزنو من ىذين

. 4 "جسمو 

                                                 
2

 .143إحسان عباس ، تاريخ األدب األودلسي ، عصز سيادة قزطبت ، ص  -  
3

 .200-199، ص 1/1ابه بسام، الذخيزة، -  
4

 . 197، ص 1/1ابه بسام، الذخيزة، -  
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إذن طبع اإلنسان، مًتكب مع نفسو وجسمو ، فغلبة األوىل على الثانية ذبعل ادلرء مطبوعا روحانيا  وغلبة 

: اجلسم على النفس، تضيق الفرصة يف تعلم البيان ، وكل شخص حيتاج يف تعلم البيان إىل شيئُت إثنُت مها 

. الطبيعة واآللة ، فإذا اختلت الطبيعة ظهر االختالل يف البيان 

لقد فطن ابن شهيد إىل عالقة األعضاء، بالقدرة العقلية وادللكة األدبية وأشار إىل أن ىناك عالمات 

 يدركوف بالطبيعة ويقصروف باآللة، وتقصيرىم  ": جسدية بارزة ربكم على ذكاء الشخص، وفطنتو يقول  

باآللة ىو من طريق العلل الداخلة من فساد اآللة، القابلة للروحانية والخادمة آلالت الفهم ، الباعثة لرقيق 

الدـ في الشرياف، إلى القلب وزيادة غلظ أعصاب الدماغ ، ونقصانها عن المقدار الطبيعي ، يعين على  

بالحدس وطريق الفراسة فساد اآللة الظاىرة ، كفرطحة الرأس، وتسفيطو ونتوء الَقْمُحدوة، والتواء ذلك 

 1 . . "الَشْدؽ وخزر العين، وغلظ األنف وإنزواء األرنبة

ىاتو األحكام اليت أصدرىا، ابن شهيد ذلا عالقة بعلم النفس وعلم وظائف األعضاء، فقد أثبتت 

يرجع الذكاء "   :الدراسات احلديثة أن ىناك اتصاال وثيقا بُت العقل واجلسم، ويف ىذا يقول أحد علماء النفس 

العاـ ، وإلى تكوين الغدد الصماء، والجهاز العصبي بوجو خاص ، وإلى تكوين  إلى التكوين الجسماني

 2". المخ، والمراكز العصبية العليا بوجو عاـ 

ىذه آراء ممتازة في النقد األدبي " : وهبذا يكون أبو عامر، قد أثبت عبقرية، فذة يف رلال النقد األديب

 3. " العربي وطريقة علمية تشبو ما حدث في األدب، عند أىل أوربا في القرف التاسع عشر

وأىل صناعة " : ويقسم ابن شهيد أصحاب البيان، إىل ثالثة أقسام حسب قدرهتم األدبية، فيقول 

الكالـ متباينوف في المنزلة متفاضلوف، في شرؼ المرتبة، على مقدار إحسانهم وتصرفهم ، فمنهم الذي 

                                                 
1

 .240، ص 1/1ابه بسام، الذخيزة، -  
 13،ص1981 مصطفى فهمي،االنسان وصحتو النفسية،القاىرة،ادلكتبت االصللومصرية، –2
 . 59 ، ص1924أضبد ضيف ، بالغة العرب يف األندلس ، دار ادلعارف دبصر ، -  3



 

 

 الثالثالفصل 

 قضايا خاصة بالمؤلف 

 

64 

إالَّ أنو يصعب عليو الكالـ، ويكد قريحتو التأليف، . ينظم األوصاؼ  ويخترع المعاني ويحرز جيد اللفظ

حتى إنو ربما قصر الوصف  وأساء الوضع فهذا في األبيات القليلة نافر ، وفي القربية المأخذ سائر ، وفي 

طريقة الجمهور األعظم ذاىب ، حتى إذا ازدحمت عليو وانحشدت إليو ، وطالبتو ببهاء البهجة ، وشرؼ 

. المنزلة وقف وانفل وتالشى واضمحل 

 في *ومنهم الكارع في بحر الغزارة، القادح بشعاع البراعة ، الذي يمر مر السيل، في اندفاعو والشؤبوب 

انصبابو  ال يشكو الفشل، وال يكل على طوؿ العمل، إذا ازدحمت في الكالـ عليو المطالب ، وعلقت 

  *بحواشي فكره المآرب ، وحشرت عليو الصعائب والغرائب، واستقل بها كاىلو، واضطلع بثقلها غاربو 

وأعارتها من نظره لمحة  ومن فكره قدحة ، ثم رمى بها عن جانبو ، قد رويت بمائها ، ولبست شعاع بهائها 

، وبقى كاللقوة، في المرِقب ساـ نظره ، قد ضم جناحيو ، ووقف على مخلبو، ال تتاح لو جارحة إال 

اقتصَّها ، وال تنازلو طائرة، إال اختطافها  ُجرأتُو كشفرتو ، وبديهتو كفكرتو ، فذلك األلسن اليـو حرب 

. ال تخطئ ضربتو ، وال تصاب غرَّتُو . الكالـ 

ومنهم من يتجافى الكالـ ، ويروغ عن المقاؿ ، فإذا ُمني بو أخذ بأطراِؼ المحاسن وشارَؾ في أنحاِء من 

الصنعة  وجلُّ ما عنده تلفيق وحيَلة ، وبذلك يصاحب األياـ، ويجاري أبناء الزماف ، ما كاف لو عقل يغطي، 

على نقصانو  وسياسة يسوس بها فحوؿ زمانو، ومن خرج عن ىذه الطبقات الثالث، لم يستحق اسم البياف 

 . 1" وال يدخل في أىل صناعة الكالـ 

: إذن فادلنشئون الذين يعًتف هبم ابن شهيد و يرفض من عداىم  فهم ثالث طبقات

                                                 
 الدفعة من ادلطر : الشؤبوب -  *
 الكاىل: الغارب -  *
1

 .204-203 ، ص1/1 ابه بسام الذخيزة ،  –
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 طبقة الذين يستطيعون توليد ادلعاين و ابتكارىا، مث يعجزىم الشكل فُيسئون التعبَت   ، : األوىل

 .و يقصرون دون إدراك هباء البهجة

 أصحاب احلدة البيانية، الذين يبنون الكالم، على االندفاع و االنصباب و ىم ال : الثانية

يالئمون بُت الفكرة، الصعبة و مائية الشكل، و جيًتؤون على ضرب ىذه بتلك، و خيلقون من 

 .امتزاجهما شيًئا عجًبا

 طبقة ادلهرة احلاذقُت لفن التلفيق و التلزيق، صنعتهم مقبولة، و قزحيتهم ذات حيلة تغطي : الثالثة

 .على ما لديهم من نقص الفكرة

اصلاز ابن شهيد و تقسيمتو أفكار مل جيرأ أي شخص على مالمستها فهو من خالذلا أثبت عبقريتو 

. الفذة، و ذكائو احلاد، الذي ال يزال التاريخ يشهد بو

:  المعارضات الشعرية: المبحث الثالث 

 :تعريفها

  :المعنى اللغوي: أوال 

قابلو وعارضت كتابي، بكتابو أي قابلتو ، وفالف يعارضني أي : عارض الشيء، بالشيء معارضة " 

سار ِحيالو وحاذاه، وعارضتو بمثل ما صنع أي أتيت إليو بمثل ما أتى ، وفعلت : يباريني وعارض في السير 

 . 1"عارض فالف فالنا، إذ أخذ في طريق آخر فالتقيا: مثل ما فعل ، ويقاؿ 

 :المعنى االصطالحي : ثانيا 
                                                 

 .308أيب الفضل صبال الدين ابن منظور، لسان العرب، اجمللد الرابع، ص -  1
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الُمعارضة في الشعر أف يقوؿ شاعر قصيدة، في موضوع ما، من أي بحر وقافية ، فيأتى شاعر  " 

آخر، فيعجب بهذه القصيدة بجانبها الفني وصياغتها الممتازة ، فيقوؿ قصيدة من بحر األولى وقافيتها 

وفي موضوعها ، مع انحراؼ عنو يسير، أو كثير حريصا، على أف يتعلق باألوؿ، في درجتو الفنية أو يفوقو 

فيها  دوف أف يتعرض لهجائو أو  سبو، ودوف أف يكوف فخره صريحا عالنية ، فيأتي بمعاف أو صور بإزاء 

األولى تبلغها في الجماؿ الفني ، أو تسمو عليها بالعمق، أو حسن التعليل أو جماؿ التمثيل، أو فتح أفاؽ 

. 1" جديدة في باب المعارضة 

 ، يلتقي دبجموعة من التوابع والزوابعابن شهيد مغرم دبعارضة كتاب ادلشارقة وشعرائهم ، فهو يف رسالة 

الشعراء ، أمثال أيب سبام والبحًتي وأيب نواس وابن الطيب ادلتنيب ، ويعارض كل شاعر بقصيدة معينة ، ومن 

فتى على فرس أشعل ، وبيده قناة ، لو قصر عظيم "  معارضتو معارضة البحًتي ، حيث التقي بتابعو وىو 

  (من البسيط ).  فيعارض قصيدة البحًتي  2" قدامو ناورد يتطاير فيو فرساف 

ِفي َمَغاِني الصََّبا َوَرْسِم التََّصاِبي َما َعلى الرِّْكِب ِمْن ُوُقوِؼ الرَِّكاِب 

 ، ولذلك نلمح تشاهبا يف معاين جزئية، بُت القصيدتُت  فإذا َىِذِه َداُر زَينُب َوالرَّبَابُ :  بقصيدة مطلعها 

 (من اخلفيف) 3: قال البحًتي يف شلدوحو 

ِمْثَل َما َكاَف ِعْنَدُىم ِمْن ِعَتاِبي َورََأْت ِعْنَد َغْيرِىم ِمْن َمِديِحي 

ُىَو َنْجٌم يَػْعُلو َمَع الػػُكَتاِب لَْيَس ِمْن َغَضَبٍة َعَليِهم َوَلِكْن 

التََّصاِفي َوُأْسػػػَرَة اآلَداِب ِشيَعُة السُّؤوِد الَغرِيِب َوِإْخَواُف 

                                                 
  . 07م ، ص1998 ، 3أضبد الشايب ، تاريخ النقائض يف الشعر العريب ، مكتبة النهضة ادلصرية ، ط-  1
 .257 ، ص 1/1ابن بسام الذخَتة ، -  2
 .83البحًتي ، الديوان ، اجمللد األول ، ص-  3
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 أسلوب البحًتي يف ادلدح، دييل إىل التقرير وىذا يتفق مع واقع ادلمدوح،  وىو األسلوب نفسو الذي 

  (من اخلفيف ) 1: اعتمده ابن شهيد يف الفخر بنفسو، حيث قال 

 ابِ بَ  لُباِب اللفير سَجَع في اؿ ِمْن ُشهيد في ِسرََّىا ثم أشػ

 رَّابِ ػاريُب في ُمُتوِف عِ عَ وأ اء األَنَاـ إف عنَّ َخْطبٌ ُخَطبَ 

َأْشَرَقْت لِْلػُعيوِف ِمْن آَداِبي وََكَأفَّ النُّػُجوـَ َلمَّا َىَد تْػُهْم 

 (من اخلفيف  ) 2: وإذا قال البحًتي يف شلدوحو ، وذكر حال معاصريو السيئة

نِػيء َوقَاِسػي  َصْعَبة الَعْيِش ِفي الَمَساِعي الصَِّعاِب تَػَرَؾ الِخْفُض لِلدَّ

َأوَّلهػُم إال غُػَداِة َسبَػػػاِب ُصْنَتِني َعْن َمَعاِشػػر الَُيسَمػى 

الَمْجػِد ِفػػي غَػػَداِة َصباِب َأْخطَُأوا الُمَكرََّماِت َواْلَتَمُسوا قَارَِعَة 

 (من اخلفيف ) 3:وقال ابن شهيد، عن ظلم الدنيا لو وغدر أبناء زمانو

 لم تكن طُعمًة لَفْرس الِكالبِ  و لو أف الدنيا كريمُة َنجػػٍر،

ُقْل َما َحَمْلُتُو ِفػي ثَِيابِػػي َو ِإَذا ما َنَظْرُت َما َحاَز َغيػِري 

 من بني دىرىا، فراخ الذبابِ  جيفٌة أنتنْت فطار إليهػػػا،

وان كان احلديث عن الدنيا لدى البحًتي، يرد يف معرض تفضيل شلدوحو على معاصريو، فإنو لدى ابن 

شهيد خالصة ذباربو وحياتو ، وىذه النظرة صلدىا تتكرر، يف كل أشعاره نظرة يائسة سوداء ، صلدىا على مستويُت 

                                                 
 .57ابن شهيد ، الديوان ، ص -  1
  .86البحًتي ، الديوان ، اجمللد األول ، ص -  2
 .86ابن شهيد ، الديوان ، ص  - 3
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 تاثنُت أوذلما تشائم شخصي  نابع من تقلبات احلياة وتغيَت، أحواذلا والثاين تارخيي عام، ناتج عن االضطرابا

  1. السياسية اليت عرفها األندلس 

ويالحظ أن ابن شهيد مل يضع مناذج معينة، ليقوم دبحاكاهتا يف شعر أيب سبام، وإمنا قدم ما يثبت لو 

. القدرة على تقليد مذىبو من خالل، التشخيص ادلتكرر للزمان، واستعمال أدوات البديع، كاجلناس وادلطابقة

والشعراء األندلسيُت يف رسالة ابن شهيد مستبعدين سباما ، وقد اكتفى بنفسو كممثل ذلم ، فهو يرى أنو 

.  الشاعر األندلسي الوحيد الذي ديكن أن يقارن بادلشارقة 

وبعد أن يلتقي بالبحًتي، وأبا سبام ىذان الشاعران اللذان ال ترتبط أشعارمها بواقع حياهتما ، يذىب  و  

بسقط اللِّوى بين الدخوؿ يلتقي بامرئ القيس ويظهر فارس يلهب فرسو ضربا بالسوط ، وصاحب أطالل 

  (من الطويل  ) 2  ويعارضو هبذه األبيات دارة جلجل ويـو ومغامرات مع النساء فحومل

َتَحدَُّر ؼَ  اِزؿَّ بها رِيَح الصَّبػَػػتيُدِرُؾ الطَّْرُؼ رَأَسَها  ال ة قبّ َومن

َكسَُّر تَ د ُجِعَلْت َأْمواُجُو تَ ػػػوؽَ ػرُه بحَجاَش  َقدْ  اللَّيلُ  وَ  اتُوَ َتَكلَّفْ 

 حضني أبيٌض ذو ومن تحت

 ؽٍ سفاس
 وفي الػكّف من عّسالِة الخّط أسمرُ 

ويالحظ أهنا حديث من مغامرة من مغامرات الصبوة، اليت رائدىا امرئ القيس، وفيها يتقوى ادلغامر 

  (من الطويل  ) 3: بسالحو احلاد، الذي يشبو أنياب الغول، كما فعل امرئ القيس لقولو 

وَمْسُنونَة ُزْرٌؽ َكأَنْػَياِب َأْغَواِؿ َأيَػْقتُػلُِني َوالَمْشَرِفي ُمَضػاِجِعي 

                                                 
 .343 م ، ص 2006إديان السيد أضبد اجلمل ، ادلعارضات يف الشعر األندلسي ، الطبعة األوىل : ينظر -  1
 .93-92ابن شهيد ، الديوان ، ص -  2
 .33امرؤ القيس ، الديوان ، ص -  3
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وتتم يف ضالل ليل كموج البحر ، ويف قصيدة ابن شهيد حديث، عن احملبوبة ادلمنعة، بقومها وأسيافهم 

  (من الطويل ) 1: يقول

ُقُصوٌر َوُحجَّاٌب وواٍؿ وَمعَشُر َوُأْخَرى اْعتَػَلْقَنا دونَػُهنَّ َوُدونَػَهػػا 

ظَُبا الَباتَِراِت  والَوِشيُج الُمَكسَُّر إذا رَاَمَها ذو حاجٍة َصػدَّ وجَهُو 

 اليت يضع ابن 2 َسَماَلَك َشْوُؽ بَػْعَد َما َكاَف َأْقَصَراشلا ديكن أن صلد ذلا، صورة يف قصيدة امرئ القيس 

  (من الكامل  ): شهيد قصيدتو بإزائها ، ومنها قولو

ِلذى َجاِنِب األْفاَلِج ِمن َجَنِب تَيمَرا بَِعيِني ظَْعَن الحي لَماَ َتحُمػػلوا   

. َحَدائَق َدوـِ  أو َسِفيَنا َمْقيػػػَرا َفَشَبهتُػُهم ِفي اآلِؿ لما َتكمػُشوا 

وأبو نواس وادلتنيب مها أقرب الشعراء إىل نفس، ابن شهيد وأكثرىم تأثَتا يف تشكيل رؤيتو، وذلك الرتباط 

 ، ألن ابن شهيد عرف عنو ذلوه ومعاقرتو للخمر وكان ىذا حال أيب نواس ، لذا صلده أكثر من 3كل منهما حبياتو 

  . بيتا من الشعر 34 سلتارات ربوي 7شعره وروى عنو 

فأدركتني مهابتو، وأخذت في إجاللو لمكانو، من العلم ": والتقى ابن شهيد حبسُت الدنان فقال 

إن ذلك ألشد لتأنيسي ، على أنو ما بعدك حملسن        ، :  ، فقال يل أنشد ، أو حىت  أنشدك فقلت "والشعر

  (من البسيط  ) 4: إحسان فأنشد

من َيصُح عنَك فأني لسُت  يا دير َحّنة من ذات األَكيراح،

 بالصاحي

.  فكدت واهلل أخرج من جلدي طربا 
                                                 

 .107ابن شهيد، الديوان، ص -  1
 . 57-56امرؤ القيس ، الديوان ، ص -  2
 .91 م ، ص 2008عمر عبد الواحد  يف نقد النقد األندلسي ، الطبعة األوىل -  3
 .128أبو نواس ، الديوان ، ص -  4
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  (من الطويل  ) 1.مث أنشد أيضا 

 على طوؿ ما أقْػَوْت، وُحسَن ُرسوـِ  لَمْن ِدمٌن تزداد طيَب نسيِم،

وىل أبقيت لإلنشاد موضعا ؟ قال البد لك، َوأَْوِعْث يب : أنشد فقلت:   واستمر حىت أكملها، مث قال يل

  . (من الرمل  ) 2:وال تُنِجد فأنشدتو 

ـْ برٌؽ بَدا،  أـ َسنا المحبوِب أْورى أْزنُدا أصباٌح ِشيَم أ

أنشدين قطعة من رثائك فلما :  أو إن كان طبعك سلًتعا منك، مث قال!هلل أنت : فلما انتهيت قال

  (من ادلتقارب  ) 3: أنشدين  قطعة من رلونك فأنشدتو: انتهيت قال

 دعاىا إلى اهلل والخير داعِ  وناظرٍة تحت طّي القناع،

.   اذىب فإنك رلاز: ودلا مسع ىذا البيت قام يرقص من الفرح وقال

ومن خالل ىذا احلوار الطويل، يتضح لنا أن لغة ابن شهيد متعددة ادلستويات ، فهو يستخدم أحيانا لغة  

الشعر اجلاىلي والبادية، اليت زبتلف عن زمانو وبيئتو ادلعروفة، بعذوبة األلفاظ ورقتها ، و سحر طبيعتها اليت 

تتناسب مع الشخصية األندلسية ، خبالف أيب نواس ، الذي استخدم لغة حضرية، تتفق مع عصره ، إضافة إىل 

. تفاوت اللغة ، فلغة الرثاء غَت لغة اجملون لكل منهما مصطلحاتو وأساليبو 

مث يلتقي بادلتنيب وجيعلو خاسبة القوم ، وال يعارض شعراء ادلشرق، فحسب بل حىت الكتاب ، فيلتقي 

باجلاحظ وعبد احلميد الكاتب وبديع الزمان ، ويف كل مرة كان يسعى، للحصول على اإلجازة من ادلشارقة   ، 

ما أنت إال محسن على " ليكتسب شرعية تؤىلو للوقوف أمام معاصريو ، ليصدق عليو، قول شيطان أيب سبام لو 

 4 "إساءة زمانك 

                                                 
 .88أبو نواس ، الديوان ، ص -  1
 .68ابن شهيد ، الديوان ، ص - 2
  .93ابن شهيد ، الديوان ، ص -  3
 .101ابن شهيد، الديوان، ص-  4
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وخالصة كل ما سبق ذكره يتضح لنا أن ابن شهيد كان مغرما بالسجع ولكن أشًتط فيو االعتدال ورأى 

أن البيان شيء فطري يف اإلنسان دينحو اهلل دلن يشاء فال حيتاج إىل دراسة لقواعد النحو و ادلطالعة       ، وازبذ 

. من ادلشارقة منوذجا لو فعارضهم وكل ذلك كان ىدفو تبيان مقدرتو وتفوقو على أبناء زمانو، و الرد على خصومو
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 :خاتمة

تبني لنا من خالل دراسة شخصية ابن شهيد، أنو نادرة، و كنز مثني يف الرتاث األندلسي، لو آراء يف 

األدب و النقد سامهت يف بلورة الشخصية األندلسية، ويف رسم خطى و مناىج رنقدية جديدة، و اكتملت ىاتو 

 :اخلطى بلمساتو الساحرة و ُحضوره ادلميز من خالل آرائو و ىذا ما سنالحظو يف مجلة النتائج ادلتوصل إليها

، اختار شياطني الشعراء و الُكتاب ادلشهود ذلم بالّسبق، و الذين حظوا "التوابع و الزوابع"ابن شهيد يف رسالتو-1

مبكانة مرموقة يف دنياىم، و كل ذلك كان هبدف إظهار براعتو و مقدرتو يف الفنني مًعا، و أنو ال يقل منزلة عنهم، 

فيلقاىم و حياورىم و جيادذلم و ينشدىم و يسمع إليهم، ومن خالل ىذه اللقاءات تتحقق غايتو،فيشهد لو 

 .اجلميع بالسبق و التقدم، و يف أثناء ذلك يبث آراءه يف األدب و النقد

يف تأليف أيب عامر لرسالتو، مل يذكر كل الشعراء و الكتاب، ألنو ليس بصدد تأليف كتاب للرتاجم، إمنا كان -2

يسعى إىل أن خيتار الشعراء و الكتاب البارزين، فيحاول النيل من مقدرهتم و أنو متميز عنهم، ال خيلو من 

 .النقص، فيجعل اجلميع يشهدون لو بالتفوق

كان اذلدف الوحيد من وراء تأليفو لرسالتو، ىدفًا شخصًيا، بالدرجة األوىل نابًعا من إحساسو بالظلم، ألن -3

 .أبناء عصره مل ينزلوه ادلنزلة اليت تليق بو، فذىب يلتمس التقدير و التكرمي عند شعراء و كتاب يف عصر غري عصره

يف سياحة ابن شهيد، بأرض اجلن، يواجو نقًدا الذًعا، دلعلمي قرطبة ممزوج بطابع فكاىي، و أسلوب استهزائي -4

 .طريف
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أجاز السرقات الشعرية، و اشرتط قاعدة لألخذ، و ىي تغيري العروض و االبتكار يف ادلعىن فال يعاب -5

 .صاحبها، ألنو أتى باجلديد

أدرك العالقة اليت جتمع بني الّلفظ و ادلعىن ، و أن اقرتاهنما ضروري، لتحقيق مجالية الّصورة األدبية، فأقرَّ -6

 .بالنظم، و فهمو للعالقة االعتباطية بني اللَّفظ و ادلعىن جعلو يف مقدمة الّنقاد

كان فهمو للطبع وفق ادلنظور اجلاىلي، فرأى أن كل عمل يأي على الفطرة و السليقة فهو مطبوع، كما ىو -7

احلال بالنسبة للشعر اجلاىلي، أّما الصنعة فقد أيد الصنعة ادلعتدلة اليت تقبلها النفس، و ال تكون خروًجا عن 

 .ادلألوف

كان يلتزم بالسجع و يُكثر منو، و أرجع ذلك إىل غباوة أىل زمانو؛ ألن العصر الذي عاش فيو كان أىلو -8

 .يلتزمون فيو بالسجع و يكثرون منو

كان يُعلي من قدر ادلوىبة، و يراىا بديال للقراءة و سعة االطالع، و يُدلل على ذلك بتأليفو لرسالة التوابع و -9

الزوابع، و يرى أن البيان موىبة من عند اهلل تعاىل يعطيها دلن يشاء من عباده، لكنو اشرتط يف اللذين يطلبون 

 .البيان أن يكونوا من أىل النجابة و ادلثابرة، و أن يكون طبعهم سليًما و ذوقهم حصيًفا

اىتم مبعارضة أدب ادلشارقة و مناقضتو، ألجل أن يظهر شخصيتو ادلتميزة عن معاصريو، و ظهر ذلك من -10

خالل اختياره دلذىب ادلطبوعني، و تأثره بكل من أيب نواس و ادلتنيب، لكن يف قالب يالئم العصر الذي يعيش 

 .فيو



 

 

 خاتمة

 خاتمة

74 

حوت رسالة التوابع و الزوابع ، فكاىات تبعث السرور يف النفس، و ترسم اإلبتسامة لكل شخص ليتصفح -11

سطورىا، ظهرت فيو خفة روح ابن شهيد ، و أسلوبو الفكاىي الظريف و ذلك خالل قّصو لنا قصة محر اجلن و 

 .بغاذلم و أحواذلم، و حكمو لتفوق شعر احلمار دُكني على البغل

إذن ابن شهيد، سعى إىل خلق أدب أصيل، يكون أندلسي ادلوطن و الروح، فهو ذلك الكوكب الساطع 

و القمر ادلنري، الذي سطع بنوره و جتديده يف النثر األندلسي، ونرجو أن نكون قد سامهنا يف إلقاء الضوء على 

إن -جانب مهم يف األدب األندلسي و النقد، و ىاتو الدراسة ما ىي إالَّ جزء من دراسات سابقة و أخرى الحقة

 -       شاء اهلل
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