
هيدرسالة اتلوابع والزوابع البن ش



ترمجة ابن شهيد
هو أمحد بن عبد امللك بن أمحد بن عبد امللك بن شهيد األشجيع
كنيته أبو اعمر
 ـه426وتويف سنة . ه382ودل اعم .
نشأ يف وسط مرتف.
اهتم باألدب نظمه ونرثه، وأهمل بايق املعارف مما اكن يعد أساسيا يف عرصه.
ختلصه من قيود تلك املعارف ودل دليه القدرة ىلع املناقشة وإبداء الرأي.
عرف بإعجابه الشديد بنفسه.
أدبه يعكس شيئا السوداوية والتشاؤم.
 حانوت عطار») وتذكر هل املصادر بعض كتب، لكنها ضاعت لألسف (. طبع عدة مرات)خلف ديوانا شعريا»  .

..(.«كشف ادلك وإيضاح الشك»و
اتلوابع والزوابع»أهمها رسالة . خلف كذلك جمموعة من الرسائل األدبية».



يه رسالة أدبية إخوانية بعث بها ابن شهيد إىل شخص كناه أبا بكر.
يه قصة خيايلة.
يه مقامة.
يه نص نقدي.

رسالة اتلوابع والزوابع

نص متعدد املالمح



اتلوابع والزوابع

مجع زوبع وهو : الزوابع
.الشيطان أو رئيس اجلن

ة أي مجع تابع أو تابع: اتلوابع
جين أو جنية تتبع اإلنسان

.  أينما يذهب

معىن اتلوابع والزوابع



جلن وادي اقام بها ابن شهيد إىل قصة خيايلة اتلوابع والزوابع يه 
من )واسمه زهري بن نمري  األشجيع ( شيطان شعره)تابعهبمعية 

(.أشجع اجلن
عليهم وعرض. الشعراء والكتابمشاهريتوابع وقد طاف به تابعه ىلع 

. ، وأجازوهفشهدوا هل باتلفوق يف الصناعتني. شعره ونرثهخمتارات من 
هامةخطرات نقدية واكنت حماوراته مع هؤالء ال ختلو من 

املضمون العام للرسالة



األرضية

شيطان الشعر 
ويه فكرة معروفة يف)

(يمةاثلقافة العربية القد

اعلم اجلن 
اعلم تقبله اثلقافة )

(العربية اإلسالمية

ابلناء العام للرسالة



ابلناء العام للرسالة

د موقف عجز فيه ابن شهي
ثل فتم. عن إتمام شعر بدأه

ة له تابعه وأسعفه بتتم
رف وقبل أن ينص. ألبياته

أمده بأبيات يستطيع أن
يستحضره بها كلما أراد

ظروف 
تعرفه ىلع

تابعه

مدخل 
الرسالة املدخل



ابلناء العام للرسالة
التعرف على 
التابع وبداية

الرحلة

بعد التعرف على التابع توطدت العالقة بينهما•

التفكير في القيام معا برحلة إلى وادي الجن•

لقاء مع توابع
مشاهير 
الشعراء

هملينال اعتراف. توابع امرئ القيس وطرفة وقيس بن الخطيم: لقاء مع توابع مشاهير الشعراء من الجاهليين•

عترافهملينال ا. توابع أبي تمام والبحتري وأبي نواس والمتنبي: لقاء مع توابع مشاهير الشعراء من العباسيين •

.االلتقاء بشياطين بعض خصومه لينال منهم•

لقاء مع توابع
مشاهير الكتاب

.فكرة شياطين الكتاب فكرة جديدة لم يسبق إليها•

.الجاحظ، عبد الحميد الكاتب، بديع الزمان الهمداني: التقى بتوابع مشاهير الكتاب•

في الحضور

مجلس أدبي

ل تلك وال تص. المجلس األدبي يحضره ثلة من متأدبي الجن يتناشدون قصائد في وصف الطيور لمشاهير الشعراء•
أشعاره ويستغل ابن شهيد المجلس لعرض بعض(. الشعر البن شهيد)القصائد إلى ما أنشده شاعر جني اسمه فاتك 

وآرائه النقدية

لقاء مع 
حيوانات الجن

وينتهي الموقف دائما بإثبات تفوقه. في ها اللقاء سيحتكم إليه البعض ويناظره البعض•



اجلانب القصيص يف الرسالة
احلبكة الفنية

وترابطها هذا اجلانب يتجسد يف اتلوابع والزوابع من خالل تسلسل أحداثها
أرادها ابن وسريورتها وفق نظام منطيق يستهدف الوصول إىل انلتيجة اليت

(:احلصول ىلع اإلجازة. )شهيد
(تابعهىلعتعرفهظروف)املدخل
الشعرشيطانفكرة
اجلناعلم
علجتلكنهااألسايسللموضوعشيئاتضيفالبتفاصيلاالهتمام

:إحاكماأكرثاحلبكة



(أمثلة)احلبكة الفنية 
:وقلتع،والّزواباتلوابعمنيألفهماكنوماوالشعراء،اخلطباءأخبارنمريبنزهريمعيوما  تذاكرت

وقد،رصابللكمحانرصفثمّ عيّن،وطار،شيخناأستأذنحىت:قالمنهم؟اتّفقَمنلقاءيفحيلة  هل
ذن

ُ
ادّلوّ قطعويفاجلّو،اجلوّ جيتاُب اكلّطائر،بناوسارعليه،فرصنا،اجلوادمنتىلعُحّل :فقالهل،أ

:يللفقاالّزهر،عِطرالّشجرمتفرع.كجّوناالجّوا  وشارفتكأرضنا،الأرضا  اتلمحتحىتفادّلو،
.أشوقشعراءالإىللكينباتلقديمأوىلاخلطباء:قلتنبدأ؟أنتريدفبمناعمر،أبااجلنّ أرضحللت

،أشجارهتتكرسدوحذيواد  إىلالعنانفأمال.القيسامرئصاحب:قلتمنهم؟تريدفمن:قال
علينارضتعماإالّ ،جلجلدارةويوم،فحوملاللّوىبسقطنوفلبنعتيبةيا:فصاحأطياره،وترتنم

فرسىلعفارس  نلافظهر.هلإجازتككيفوعّرفتنااإلنيّس،منوسمعتشعركمنوأنشدتناوجهك،
يامجرةوأيّ هذا،هو:قلتفتاهم؟أهذا!صاحبكوحيازهري،يااهللحياك:فقالتلتهب،كأنهاشقراء
،الشقراءعنانوقبضعطفه،واهتّ ،طرفهفتطامحباإلنشاد،أوىلالسّيد:فقلتأنشد،:يلفقال!عتيبة

:يُنشدلوجعركزها،ثمّ هلا،هاّزا  بالصعدةفاستقبلناوكرّ عّنا،طوال  حتِْض فسمت،بالسوطورضبها



ويتناشدان،متعددةمواقفمعههلوجتري.حنةديرجبليفنواسأيببتابعشهيدابنيلتيق
:جبلىلعبأنهينىسالاالنرصافحنيلكنه.كثريشعرا

،حنةديرجبلأصلإىلانتهيناحىتورسناقننه،يفبنافساربالسوط،األدهمزهريفضب
جنتاباورسن!العلياءالكعبةوربنواس،أيبمنازلمن:فصحت،انلواقيسقرعسميعفشق
....نوافحهوتصوكرواحئه،تعبقعظيمديرإىلانتهيناحىت،وحاناتوكنائسأديارا

(ينيه اللقاء بقوهلسبع صفحات بعد ) 
ثمن،حننلهمهلنيشءواهللهذا:قالثمأفاق،ثمويردده،بهيرقصقامابليتهذاسمعفلما

مندرناواحنعنهفانرصفنا.جمازفإنكاذهب:وقالعيين،بنيفقبلمنهفدنوتاستدناين
.اجلبل

(أمثلة)احلبكة الفنية 



الرسد
جينامنبنجوةواكن!منهواهلل،،فزاعفؤاديهلاينخباكداجلنصياحمنمنكرةصيحةفصاح

،عنهريفبطألوذوأنانافذين،بسهمنييرميين،دونهميفي حيدقوتقبضه،لراكنتههضبةكأنه
.احلسداستخفهوقدانتهيت،ملايلفقال.ونفيسعيينمألألنهمنه،باهللوأستعيذ

:فقلت.احلمريبلغةهويت،هو:قالتهويث؟ما:للمنشدةوقلت،وتماسكت٬زهريفضحك
نكعفهمت:فقالت!الشعريفحيكمأنأجدرانلاقةأنفاكنوقدكريهة،راحئةللروثإنواهلل،

.راضيةقانعةانرصفتثم...

ابهخطيفبوادساعتئذمنهوبدا،الكمهواختلط،مهابةعليهوظهرت،كآبةانلاقةأنفوعلت



فأمال العنان إىل واد  ذي دوح. صاحب امرئ القيس: فمن تريد منهم؟ قلت
اللّوى سقطبعتيبة بن نوفل يا : تتكرس أشجاره، وترتنم أطياره، فصاح

، ، إالّ ما عرضت علينا وجهك، وأنشدتنا من شعركيوم دارة جلجلوفحومل، 
رس ففظهر نلا فارس  ىلع . وسمعت من اإلنيّس، وعّرفتنا كيف إجازتك هل

؟ أهذا فتاهم! حياك اهلل يا زهري، وحيا صاحبك: كأنها تلتهب، فقالشقراء
اإلنشاد، السّيد أوىل ب: أنشد، فقلت: فقال يل! هو هذا، وأّي مجرة يا عتيبة: قلت

َسَمْت ، فورضبها بالسوط، وقبض عنان الشقراء، فتطامح طرفه، واهّت عطفه
هلا، ثّم ركزهاهاّزا  فاستقبلنا بالصعدة كّر حُتِْضُ ُطوال  عّنا، و

(تابع امرئ القيس)الشخصيات 



حنة، ديرل فضب زهري األدهم بالسوط، فسار بنا يف قننه، ورسنا حىت انتهينا إىل أصل جب
نا جنتاب ورس! من منازل أيب نواس، ورب الكعبة العلياء: ، فصحتانلواقيسفشق سميع قرع 

فوقف زهري . نوافحه، حىت انتهينا إىل دير عظيم تعبق رواحئه، وتصوك أديارا وكنائس وحانات
َكرياأو هل رصنا بذات : فقلت لزهري! سالم ىلع أهل دير حنة: ببابه وصاح

ُ
. عمن: ؟ قالحاأل

ب واللىح، إذا ، مشددة بالزنانري، قد قبضت ىلع العاككزي، بيض احلواجالرهابنيوأقبلت حنونا 
يا زهري من أهال بك: فقالوا. نظروا إىل املرء استحىي، مكرثين للتسبيح، عليهم هدي املسيح

نانُحسني : ما بغيتك؟ قال! زائر، وبصاحبك أيب اعمر ة، منذ أيام إنه ليف رشب اخلمر: قالوا. ادلِّ
فت دنانه، ونزنلا وجاؤوا بنا إىل بيت قد اصط. وىلع ذلك: فقال. عرشة، وما نراكما منتفعني به

كأ ىلع وعكفت غزالنه، ويف فرجته شيخ طويل الوجه والسبلة، قد افرتش أضغاث زهر، وات
اهلل أبا حياك: فصاح به زهري. إىل عرارةتعطوكأْظب  صبية، وبيده طرجهارة، وحوايله زق مخر

.  فجاوب جبواب ال يعقل لغلبة اخلمر عليه! اإلحسان

(تابع أيب نواس)الشخصيات 



 كثيب، حىت دفعنا إىل فارس  ىلع فرس بيضاء كأنه قضيب ىلعيتقراهافلم يزل 
.  فراءوبيده قناة قد أسندها إىل عنقه، وىلع رأسه عمامة محراء، قد أرىخ هلا عذبة  ص

فه زهري فعري . تيها  وعجبا  ، قد ملئت مقلة شوساءفحياه زهري، فأحسن الرد ناظرا  من 
.قصدي وألىق إيله رغبيت

(تابع املتنيب)الشخصيات 



السالم : وانتهينا إىل املرج فإذا بناد عظيم، قد مجع لك زعيم، فصاح زهري
ركز هالة فأفرجوا حىت رصنا م. فردوا وأشاروا بالزنول. ىلع فرسان الالكم

 رأسه ايلمىن، ىلعجاحظ العني جملسهم، واللك منهم ناظر إىل شيخ أصلع، 
رقم عتبة بن أ: من ذلك؟ قال: فقلت رسا لزهري. طويلةقلنسوة بيضاء 

صاحب اجلاحظ،

(اجلاحظ)الشخصيات 



عتيبة بن نوفل القيسامرؤ

الطبعأبوابلحرتي

أنف انلاقة اإلفلييلأبو القاسم 

(االهتمام باألسماء)الشخصيات 



املاكن
تتبعهأدىدوق.والزوابعاتلوابعأحداثفيهادارتاليتاألمكنةحتديديفبالغاجهداشهيدابنبذل

.القصةىلعوالواقعيةاحليويةإضفاءإىلاألمكنةجلزئياتادلقيق

املاكن والزمان يف القصة

جّوا  وشارفت ،أرضا  ال كأرضناوسار بنا اكلّطائر، جيتاُب اجلّو فاجلّو، ويقطع ادّلّو فادّلو، حىت اتلمحت 
دأ؟ حللت أرض اجلّن أبا اعمر، فبمن تريد أن نب: متفرع الّشجر عِطر الّزهر، فقال يل. ال كجّونا

امرئ صاحب: فمن تريد منهم؟ قلت: قال. اخلطباء أوىل باتلقديم لكين إىل الشعراء أشوق: قلت
، وترتنم أطياره،دوح تتكرس أشجارهفأمال العنان إىل واد  ذي . القيس

هذه الصفات يف وقد التم ب. استبعد ابن شهيد منذ ابلداية املشابهة املاكنية بني اعليم اجلن واإلنس
حراء لك األماكن اليت وصفها، حىت بالنسبة للشعراء اجلاهليني اذلين ارتبطت أسماؤهم بص

اجلزيرة العربية وقفارها، إذ جنده ال يلتيق بهم إال يف األودية الكثرية األشجار واألطيار



السبلة، وجاؤوا بنا إىل بيت قد اصطفت دنانه، وعكفت غزالنه، ويف فرجته شيخ طويل الوجه و
 عرارةإىلتعطوكأْظب  قد افرتش أضغاث زهر، واتكأ ىلع زق مخر، وبيده طرجهارة، وحوايله صبية 

املاكن يف القصة

ناالهتمام باألصوات والروائح  واألثاث والوضعيات اليت تتخذها الشخصيات ضمن املاك

نازل أيب من م: ورسنا حىت انتهينا إىل أصل جبل دير حنة، فشق سميع قرع انلواقيس، فصحت
عظيم ورسنا جنتاب أديارا وكنائس وحانات، حىت انتهينا إىل دير! نواس، ورب الكعبة العلياء

نوافحهتعبق رواحئه، وتصوك 



الزمان يف القصة
.  ااهتمام ابن شهيد بالزمان اكن باهت
واإلشارة الزمانية الوحيدة اليت 
اية يمكن االعتداد بها يه قوهل يف بد

ى واكن يل أوائل صبويت هو»: القصة
«اشتد به لكيف

اعتماده ىلع اعلم اجلن اذلي
تنتيف فيه حدود الزمن

:  اختياره ألسلوب الرسد اذلايت
الزمان هو عرص املؤلف



اخلطرات انلقدية يف الرسالة
.ماكنته بني معارصيه

.ماكنته يف األدب العريب اعمة

موقفه من الرسقات الشعرية

موقفه من السجع

رأيه يف ابليان



ماكنته بني معارصيه
سن ىلع وما أنت إال حم: رأيه يف معارصيه جعله ىلع لسان تابع أيب تمام اذلي قال هل

إساءة زمانك

وقهم آلنه يعترب نفسه فوبدلييهأعرض عن استجازة أو معارضة أي من معارصيه 
مجيعا

القصة اخليايلة وسيلة تلخطي الزمان واملاكن  ولقاء من يراهم أهال هل

قة املؤدبنيتلصفية حسابه مع طباإلفلييلاستحرض معارصيه من خالل شيطان ابن 



ماكنته يف األدب العريب اعمة
قيس الامرؤ. )الشعراء والكتاب اذلين اختار استجازتهم« عينة»تتبدى من خالل -كما يراها –ماكنته 

(وبديع الزمان وطرفة وقيس ابن اخلطيم وأبو تمام وابلحرتي وأبو نواس واملتنيب واجلاحظ وعبد احلميد

الغبطة مواقفه مع هؤالء اكنت تنتيه دائما باحلصول ىلع اإلجازة املشفوعة باإلعجاب و
(.ال بورك فيه من زائر. قد أجزته: تابع ابلحرتي) واحلسد أحيانا 

خطيب يف باب انلرث حصل ىلع إجازة اجلاحظ وعبد احلميد وشهادتهما هل بأنه  شاعر و

.تطاول ىلع بديع الزمان اذلي آثر تابعه اهلروب بعد أن خرس اتلحدي



:  فعل ذلك مع تابع املتنيب اذلي قال. ابن شهيد اعرتف يف أكرث من موضع باألخذ
.  ري قاطعة، والشْفرة غصادعةللضورة ادلافعة، وإال فالقرحية غري : ؛ قلتيتناولبلغين أنه 

...؛ وأكربتُه أن أستنشده، فأنشدته قصيديتفأنشدين: قال

موقفه من الرسقات

ويف . عراءالشتعاورتهاوطرق ابن شهيد موضوع الرسقات أيضا أثناء حديثه عن املعاين اليت 
وهو معىن قال فيه لك من. «وصف الطري فوق رؤوس املحاربني»هذا السياق حتدث عن 

اد يف يشء وقرص ولكهم أج. وأيب تمام واملتنيبالغوايناألفوه األودي وانلابغة وأيب نواس ورصيع 
بيات ىلع وجعل تلك األ. فوضع ابن شهيد يف هذا املعىن أبياتا مجعت لك املحاسن. يف آخر

. لسان جين هو يف الغالب تابع آخر هل

ه يرى اإلجادة وهذا يعين أن ابن شهيد ال يعرتف بالسبق الزمين وال بالسبق إىل املعاين ولكن
.يف القدرة ىلع اتلرصف يف تلك املعاين بما يكسبها حلال أجل وألطف



وضحه إذا اكن ابن شهيد قد أباح الرسقة الشعرية فقد وضع هلا رشطا أ
:ىلع لسان شيخ يعلم بُنَّيا هل صناعة الشعر

موقفه من الرسقات

ه إذا اعتمدَت معىن قد سبقك إيله غريك فأحسَن تراكيبه وأرقي حاشيت»
ها ذلك اليت تقدم إيلفيف غري العروضوإن لم يكن بد، . فأرضْب عنه مجلة

«املحسن، تلنشط طبيعتك، وتقوى منتك



:القيسالمرئطبق ابن شهيد قاعدته ىلع بيت 
سمو حباب املاء حاال ىلع حال*** سموت إيلها بعدما نام أهلها  

:زنه فقالوقد حاول عمر ابن أيب ربيعة أن يأيت بكالم يف هذا املعىن وو. وهذا من املعاين العقم
حباب، وركين خيفة القوم أزور*** الونفضت عين انلوم أقبلت مشية 

.فأساء قسمة ابليت، وأراد أن يلطف اتلوصل، فجاء مقبال بركن كركنه أزور
:هلذا نظم ابن شهيد يف هذا املعىن وغريَّ وزنه فقال

فنام ونامت عيون العسس*** وملا تمألَّ من سكره 
دنو رفيق درى ما اتلمس*** دنوت إيله، ىلع بعده، 

وأسمو إيله سمو انلفس*** أدب إيله دبيب الكرى، 

موقفه من الرسقات



ريقة وإن اكن يف قرارة نفسه يفضل ط. ابن شهيد يستعمل السجع استجابة ذلوق العرص
.اجلاحظ وعبد احلميد  القائمة ىلع املماثلة واملقابلة

موقفه من السجع
:اعب عليه تابع اجلاحظ استعماهل للسجع

.إنك خلطيب، وحائك للالكم جميد، لوال أنك مغرى بالسجع، فالكمك نظم ال نرث
عزك اهلل، ليس هذا، أ: ثم قلت هل. بمماثلتهبقارعته، وجاءك -باهلل-قرعك : فقلت يف نفيس

م، مين جهال بأمر السجع، وما يف املماثلة واملقابلة من فضل، ولكين عدمت فرسان الالك
.ودهيت بغباوة أهل الزمان، وباحلرا أن أحركهم باالزدواج



ل شعرا موقفه من ابليان هو جزء من موقفه من املؤدبني اذلين يرون أن اإلبداع يف القو
ونرثا رهني باكتساب انلحو والغريب

موقفه من ابليان

يان ابن شهيد يطعن يف هذه انلظرة ويرى أن اهلل تعاىل هو اذلي يمنح الفصاحة وابل
:  ويعتمد يف تأكيد رأيه ىلع ديلل نقيل. وليس الكتب وال املعلمني

ِ الرمَّْحَِن الرَِّحيمِ  ِمْسِب اَلَلّ
نَْساَن ( 2)َعلََّم الُْقْرآَن ( 1)الرمَّْحَُن  (4)َعلََّمُه ابْلََياَن (3)َخلََق اإْلِ



بني اتلوابع والغفران

 أديا إلى التساؤل عن أيهما كتب وظهورهما في عصر واحدالتشابه
.من الذي أثر في اآلخر. أوال

كم الجواب الجاهز أو االنطباع األول أو السائد يدفع إلى القول بأن األدب األندلسي بح
كما أن شهرة أبي العالء ال يمكن إال أن تدفع إلى الحكم بأن ابن. العادة هو المتأثر

.شهيد هو الذي نقل عن أبي العالء



«بالغة العرب يف األندلس»رأي أمحد ضيف يف كتابه 
اعتمد على 
شهرة أبي 

العالء

واعتمد 
على أن 
ابن شهيد 
ازداد بعد 
أبي العالء

الغفران 
كتبت قبل 
التوابع

هـ449/ هـ 363: أبو العالء

هـ426/  هـ 382ابن شهيد  

:وانتهى إلى أن

. كان حكمه متسرعا



«انلرث الفين»رأي زيك مبارك يف كتابه 

ا الرسالة لذلك حاول البحث في ثناي. تاريخ كتابة التوابع لم تذكره المصادر
:عن دليل مساعد فوجد النص التالي



من هو املستعني

 ثم جددت بيعته سنة , هـ 400هو سليمان بن الحكم األموي بويع بقرطبة سنه
.هـ407ومات مقتوال سنة . هـ403

 هـ407وسنة . هـ403سنة من هنا رجح زكي مبارك أن تكون التوابع كتبت بين.



 قال ابن القارح في رسالته الموجهة إلى أبي العالء :

.«سنةني ِّفاً وسبعين وكيف أشكو من قاتني وعالني »

.سنة70أي أنه كتبها وسنه يزيد عن 

«انلرث الفين»رأي زيك مبارك يف كتابه 

لـذلك حـاول البحـث عـن أي. تاريخ كتابة الغفران كذلك لـم تـذكره المصـادر
إشارة مساعدة فوجدها في رسالة ابـن القـارح التـي كانـت الغفـران جوابـا 

:عنها هو النص التالي



ولد بن القارح 

351سنة 
هـ

مفهوم 70
النيف

اعتذار 
المعري 

عن التأخير 
في الجواب

الغفران 
كتبت بين

هـ 422
هـ424و

«انلرث الفين»رأي زيك مبارك يف كتابه 



«انلرث الفين»خالصة رأي زيك مبارك يف كتابه 

 هـ407وسنة . هـ403التوابع كتبت بين سنه سنة.

 هـ424هـ و422الغفران كتبت بين

 سنة،20أي أن التوابع سبقت الغفران بما يقارب

نة هناك دليل قطعي وهو أن ابن شهيد لم يقلد أبا العالء ألن الغفران كتبت س
بعد مرض أقعده مدة طويلة ،426وابن شهيد مات سنة 424

هناك دليل راجح وهو أن المعري تأثر بالتوابع ألنها ذاعت شهرتها ووصلت إلى
فمن المرجح أن يكون اطلع عليها , المشرق



 هـ407في التوابع نصوص تعود إلى ما بعد:

 (.413أيام القاسم بن حمود حوالي ) الحموديينقصيدة قالها في سجن

 414قصيدة رثى بها أبا عبيدة حسان بن مالك وكان هذا من وزراء المستظهر سنة

ة اتلوابعيدقق أكرث تاريخ كتاب« األدب األندليس»أمحد هيلك يف كتابه 

 هـ415يخلص إلى أن ابن شهيد أتم رسالته سنة


