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امللخ�ص:
قرر الباحثان يف املقدمة �أهمية الر�سالتني فيما تقدمانه من �أبعاد نقدية يف مفهوم ال�شعر و�أهمية اللفظ،
وتارات ال�شعر و�إلهامه ،وبراعة الو�صف ،والطبع وال�صنعة ،وال�سرقات الأدبية ،ونقد الن�صو�ص النرثية ،وتوقفا
عند حمورين وخامتة� ،أما املحوران ،فالأول :نظري يتعلق ب�أوجه الت�شابه بني الر�سالتني :وتناول فر�ضيات ثالث،
ت�أثر ابن �شهيد ب�أبي العالء ،وت�أثر املعري بابن �شهيد ،ونفي الت�أثري والت�أثر .وتبنى الباحثان الفر�ضية الثانية ،و�أما
املحور الثاين :فاخت�ص بالدرا�سة التحليلية يف وجوه اللقاء والت�شابه بني الر�سالتني :وجتلى يف مدخل الر�سالتني
والبطل والت�صوير العام لل�شخ�صيات وامل�شاهد امل�شرتكة .وجاءت اخلامتة يف املقاربات يف الر�سالتني ،ودور
الطالب ،للك�شف عن وجوه التماثل بني الر�سالتني ،بنا ًء على ما �سبق تو�صلت الدرا�سة �إلى عدم وجود اختالف
كبري بني جو الر�سالتني.

م�صطلحات �أ�سا�سية :امل�شرق ،الت�أثري والت�أثر ،الرحلة �إلى عامل الآخرة ،التوابع والزوابع ،النرث اخليايل ،الغفران ،الأندل�س.
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Al-Tawabi’, Al-Zawabi’ and Risalat al-Ghufran:
Aspects of Imitation and Innovation
Prof. Monjid Mustafa Bahjat
Dalia Mohammed Malaq

Abstract:
This study tries to emphasize the importance of the two epistles in what they offer in regards to the
dimensions of criticism in the concept of poetry, the importance of the text, the inspiration of poetry,
the mastery of description, literary plagiarism, and the critique of prose texts. The study consists of two
parts and a conclusion. The first part deals with the similarities between the two epistles, and it discusses
three hypotheses, the first is that Ibn Shahid was influenced by Al-Ma’ri, the second is that Al-Ma’ri was
influenced by Ibn Shahid, and the third is that neither one of them influenced the other. The study sides
with the second hypothesis. The second part of the study focused on analytically studying the similarities
between the two epistles. These similarities can be observed in the introduction of the two epistles,
the protagonist, the general depiction of the characters, and the common scenes. As for the conclusion
it focused on linguistically analyzing the two epistles and the role of the students, so as to expose the
similarities between them. The study reached the conclusion that there are no major differences between
the two epistles.

Keywords: .Journey to the realm of the hereafter, al-Ghufrān, al-Tawābiʻ wa al-Zawābiʻ,
fiction prose, mutual effects, The orient, al-Andalus.
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فريدة� ،أما ابن �شهيد ف�أديب مطبوع ،لكنه ال يختلف
عن �أقرانه من الأدباء ،وال يبعد عنهم يف الف�ضل
والأدب.
و�أين علم ابن �شهيد و�إملامه ب�أمور اللغة من علم
املعري الذي قيل عنه �أنه ال تكون لفظة نطق بها
العرب �إال وهو عامل بها!( )1فلأبي العالء ما يربو عن
املائة كتاب وما و�صلنا منها �إال القليل ،وهذا القليل
ميثل مادة د�سمة يف درا�سته.
يف حني �أننا ال نعرف عن ابن �شهيد ما خال ما
ذكره ابن ب�سام ال�شنرتيني يف الذخرية وبع�ض ف�صول
ر�سالة التوابع والزوابع التي �أوردها ابن ب�سام كذلك،
والقليل من التعريف به يف ت�ضاعيف كتب الرتاجم
والأدب.
ويبدو التفاوت بني الر�سالتني ،فر�سالة الغفران
و�صلتنا كاملة ،وو�صلتنا كذلك ر�سالة ابن القارح التي
متثل ر�سالة الغفران رد ًا عليها� ،أما ر�سالة التوابع
والزوابع فما و�صلنا منها �إال القليل ،ومل ي�صلنا
كذلك تو�صيف طولها وحجمها ،فما بني �أيدينا جزء
منها ،ول�سنا ندري كم ميثل هذا اجلزء من الر�سالة
املفقودة؟( )2وال نكاد نحدد مالمح �شخ�صية �أبي بكر
وجه ابن �شهيد �إليه ر�سالته.
الذي ّ
لكن وعلى الرغم من كل هذا التفاوت واالختالف،
يبقى لدينا عامل م�شرتك هو �أ�سا�س ر�سالتنا هذه،
واملنطلق الذي تقوم عليه املوازنة� ،أال وهو �أن كلتيهما
تخرجان عن عامل الواقع �إلى عامل اخليال ،فالرحلة
اخليالية جامع بينهما .ويزيد على هذا اجلامع ٌ
رابط
�آخر ،وهو �أنّ الرحلتني �أدبيتان ،مبعنى �أنّ كلتيهما
ت�شرتكان مبناظرات الأدباء وال�شعراء و�إقامة حوا ٍر
معهم.
و�أول من �أ�شار �إلى ا�ستفادة �إحدى الر�سالتني من

مقدمة:
�إن الوقوف بدرا�سة مت�أنية للن�صني يك�شف عن
جوانب حيوية مهمة ،يف جمال الأدب والنقد ،على
الرغم من كرثة الدرا�سات والبحوث التي كتبت عن
هاتني الر�سالتني ،قدميا وحديثا ،لأن الر�سالتني
من الر�سائل املبكرة يف الرحلة �إلى عامل اخليال...
وتظهر قيمة الر�سالتني يف �أمور مهمة متثل القيمة
اللغوية والأدبية من خالل الق�ضايا التالية:
 .1مفهوم ال�شعر و�أهمية اللفظ.
 .2وتارات ال�شعر و�إلهامه.
 .3وبراعة الو�صف ،والطبع وال�صنعة.
 .4وال�سرقات الأدبية.
 .5ونقد الن�صو�ص النرثية.
كما تتجلى �أهمية الر�سالتني يف اعتمادهما على
اخليال ودخول عامل اجلن ،وا�ستخدام ال�سخرية،
واعتماد احلوار وال�شخ�صيات اخليالية.
�سيتوقف البحث عند �أوجه الت�شابه بني
الر�سالتني ،والقائلني بالت�أثري والت�أئر بني الكاتبني،
�أو نفيه ،ووجوه اللقاء والت�شابه بني الر�سالتني ،من
خالل الدرا�سة التحليلية ب�إذن اهلل.
�أو ًال� :أوجه الت�شابه بني الر�سالتني:
بدا للباحثني �أول �أمرهما يف هذا البحث ومن
خالل ما اطلعا عليه يف ثنايا الكتب عن العالقة
بني الر�سالتني� ،أنه لي�س من الع�سري عقد موازنة
بينهما وبحث �أوجه الت�شابه واالختالف ،ومدى الت�أثر
والت�أثري بينهما ،لكننا نعرتف �أ ِّنا وجدنا �أنف�سنا �أمام
لغوي
موازنة غري متكافئة ،كم ًا وحجم ًا ،فاملعري ٌ
عمالق ،و�أديب بارع ،و�شاعر متمر�س� ،شهد الكثريون
بذكائه وا�ستطاع �أن ميثل وحده اجتاه ًا �أدبي ًا ،وفل�سفة
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الأخرى ،وعقد عالقة بينهما هو �أحمد �ضيف ،يف
�أكرث من كتاب له )3(،و�سي�أتي ر�أيه مف�صال فيما بعد،
ومل جند من املتقدمني من �أ�شار لعالقة تربطهما،
وقد ا�ستدلت بنت ال�شاطئ بهذه احلجة لنفي ارتباط
العملني الأدبيني ،بيد �أن رجب البيومي يعلل هذا
ب�أن الر�سالة مل تكن م�شهورة بني �آثار �أبي العالء
قبل القرن الثالث ع�شر ،وقد �أقرت بنت ال�شاطئ
بهذا يف قولها« :ف�إلى القرن الثاين ع�شر الهجري،
مل يكن املعروف عن ر�سالة الغفران يتجاوز كلمات
ق�صار ًا ذكرها م�ؤرخوه العرب يف ترجمته ،وقد
()4
اقت�صر بع�ضهم على ذكرها يف َث َب َت م�صنفاته»
فمن الطبيعي �أن ي�ضربوا بر�سالة الغفران عر�ض
احلائط ،كما فعلوا مع بقية م�صنفاته ح�سبما يخربنا
�أبو الفداء يف تاريخه )5(،وال�سيما �إنها رحلة لعامل
الآخرة ،و�أن ما فيها ال يخرج عن ا�ستخفاف بالدين
ملا ُع ِرف من زندقته.
ويف مقالة احلموي فيه �إذ يرى �أن ال�شعر الذي
�أورده يف ر�سالة الغفران من «�أمارات �سوء عقيدته
وقبح مذهبه» )6(،والذهبي ي�صفها ب�أنها حتوي
مزدك ًة وا�ستخفاف ًا مع الأدب الذي بها( ،)7وما كانت
ر�سالة �أبي العالء �إال رد ًا على ر�سالة ابن القارح يف
�أحوال الزنادقة .على �أن مثل هذا احلكم تردد عند
كثريين ،ومنهم �أبو زكريا التربيزي ،والباخرزي،
والقا�ضي املنازي ،ويف الطرف الآخر ،جتد فريقا
من العلماء ي�صحح دينه وينفي عنه التهم ومنهم،
ابن دقيق العيد وال�صفدي وابن العدمي وابن الوردي
يف واحد من قوليه ،وقد ف�صل القول يف ذلك �أحمد
()8
تيمور با�شا.
يرى م�صطفى �آل عيال �أن هناك �شبه ًا بني ر�سالة
الغفران والتوابع والزوابع دون �أن يحدد من املت�أثر
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بالآخر�« ،أما ر�سالة الغفران لأبي العالء املعري
ف�إنها هي �أي�ض ًا نرث م�سجع ،تلتقي يف كثري من النقط
بر�سالة التوابع والزوابع� ،إال �أنها �أرفع منها بدرجات
«وينفي �آل عيال متام النفي وجود �شبه بني التوابع
والزوابع ور�سالة دانتي ،يف حني يرى وجود مثل هذا
()9
ال�شبه بني الغفران والتوابع والزوابع.
يجد زكي مبارك �أن الت�شابه تام بني الر�سالتني،
فاملو�ضوع واحد وهو عر�ض امل�شاكل الأدبية والعقلية
بطريقة ق�ص�صية ،واخلالف يف جوهر املو�ضوع يرجع
�إلى روح الكاتبني» ويقول« :وامل�سرح واحد تقريب ًا:
فهو عند ابن �شهيد وادي اجلن يف الدنيا ،وهو عند
�أبي العالء وادي الإن�س يف الآخرة� :أي الفردو�س
واجلحيم» )10(.وممن ذهب هذا املذهب ال�شاذيل
بو يحيى ووجده يف الطريقة التي اختارها كل من
امل�ؤلفني ،ويف كنه الر�سالتني وماهيتهما ،وعر�ض
الآراء والأغرا�ض ،ويف �صبغة الر�سالتني اخليالية،
ال�صياغة والغر�ض واملحتوى والنمط الأدبي وال�صلة
()11
بامل�ؤلف.
�إال �إننا ال جند يف هذا االختالف ما ينفي اطالع
�أبي العالء على ر�سالة التوابع والزوابع ،وما حدث
من تغيري جذري يف مكان الرحلة وعاملها ،ولنت�أمل
العالقة بني هذه املفردات :اجلن والإن�س ،الدنيا
والآخرة.
وحيث يفرق رجب البيومي بني الت�أثر واالحتذاء
«لأننا يف ق�ضية املوازنة بني الن�صو�ص الأدبية نفرق
بني الت�أثر واالحتذاء ،فالت�أثر �أن ي�ستلهم الالحق
�سابق ًا فيلهمه مهما ابتعد عن جوه ون�أى عن م�سرحه،
وجه عينه �إلى �أفق جديد مل يكن يخطر
فح�سبه �أنْ َّ
على باله من قبل ،فلو �سار يف طريق غري طريق
�صاحبه ما قدم �شيئ ًا وال � َّأخر يف جوهر الق�ضية،
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�أبي العالء وعمل على حماكاتها “ )17(،ومل يدعم
فجر مثل
�ضيف ر�أيه ببحث ال�سابق والالحق ،لكنه ّ
هذه املوازنة ،وانطلق الباحثون يف حماولة لإثبات
فر�ضية الت�أثري والت�أثر بني الأديبني ومدى �صحتها.
()18
وممن حذا حذوه حممد عبد املنعم خفاجي،
ولكنه مل يحدد لنا تاريخ ًا معين ًا لت�أليفها �سوى �إنها
تلت الغفران.
– �أي التوابع والزوابع ِ -
وهي يف احلقيقة فكرة م�ستبعدة لأن ابن �شهيد
املتوفى �سنة 426ﻫ ُبلي مبر�ضه فرتة عجز فيها عن
القيام ،فال �شك �أنها �أقعدته عن القيام بعمل �أدبي
يحتاج لتلك املقدرة من اخليال كما هو احلال مع
()19
التوابع والزوابع.
 - 2ت�أثر املعري بابن �شهيد:
و�إذ يفرت�ض �أحمد �ضيف تقليد ابن �شهيد للمعري
تنقلب عليه الآيه ب�إثبات �أ�سبقية ابن �شهيد يف ت�أليف
التوابع والزوابع عن الغفران ،وبالتايل ي�صبح ت�أثري
ال�سابق يف الالحق من باب البدهيات ،فيقول كارل
بروكلمان« )20(:ر�سالة التوابع والزوابع التي كتبها
حوايل �سنة 401ﻫ1030/م جتد يف رحلة يف وادي
اجلن كثري ًا من النقد والطرائف الأدبية – رمبا كانت
النموذج الذي احتذاه املعري يف “ر�سالة الغفران”.
وا�ستناد ًا لتاريخ كتابة الر�سالتني يقرر زكي
مبارك خط�أ فر�ضية �أحمد �ضيف فيقول“ :و�صار من
املرجح �أن يكون �أبو العالء هو الذي قلد ابن �شهيد،
وكما كان الأندل�سيون يقلدون �أهل امل�شرق يف كل �شيء
كان �أهل امل�شرق يحر�صون �أ�شد احلر�ص على متابعة
احلركة الأدبية يف الأندل�س” )21(،كذلك �أحمد هيكل
«�أما ت�أثر �أبي العالء فراجح من الت�شابه ال�شديد بني
الر�سالتني ،و�أغلب الظن �أن ر�سالة التوابع والزوابع
قد نقلت �إلى امل�شرق يف حياة ابن �شهيد و�أبي العالء،

وح�سبه �أن �أراه ال�سبيل» )12(،فال ننفي عن املعري
�إبداعه ،وت�أليفه «ولكن ال نزعم �أنه ان�سحب على
�أذيالها يف ر�سالة الغفران ،ف�إن ال�شبه الذي جنده
ال يحرم �أبا العالء حق الت�أليف» )13(.وقد ا�ستمدت
الر�سالتان من م�صدرين ال ن�شك فيهما ،الرتاث
الإ�سالمي )14(،والرتاث العربي ،كما �سيت�ضح خالل
البحث.
ولعله يجدر بنا �أن نطلع على �آراء الباحثني يف
العالقة بني الر�سالتني ،وجميع هذه الآراء ال تخرج
عن ثالثة اجتاهات:
 - 1ت�أثر ابن �شهيد ب�أبي العالء:
وي�ستند القائلون بهذا الر�أي �إلى �أمرين� ،أولهما
�شهرة �أبي العالء وكونه علم ًا من �أعالم اللغة والأدب،
فهو �أ�سوة يقتدى بها ،والأمر الثاين ما ُع ِرف من
تقليد �أهل املغرب والأندل�س لأدباء امل�شرق كما �أنكر
على �أهل الأندل�س ابن ب�سام يف مقولته امل�شهورة�“ :إال
�أن �أهل هذا الأفق �أ َبو �إال متابعة �أهل امل�شرق ،يرجعون
�إلى �أخبارهم املعتادة رجوع احلديث �إلى قتادة ،حتى
لو نعق بتلك الآفاق غراب� ،أو طنّ ب�أق�صى ال�شام
والعراق ذباب ،جلثوا على ذلك �صنما ،وتلو ذلك
كتاب ًا حمكما” )15(،ويف املقابل جند ال�صاحب بن
عباد مبقالته «هذه ب�ضاعتنا ردت �إلينا»( )16تعليق ًا
على كتاب ابن عبد ربه ،والتي يظهر فيها انتقا�ص
�أهل امل�شرق للأندل�سيني مع �شغفهم مبتابعة كل جديد
بدليل اطالعه على هذا الكتاب.
وقد �أثرت هذه الظاهرة على بع�ض الأحكام
املعا�صرة كقول �أحمد �ضيف يف العالقة بني
الر�سالتني :ور�سالته“ :التوابع والزوابع” �أطول
ر�سائل ابن �شهيد وهي �أ�شبه بر�سالة الغفران لأبي
العالء املعري .ويبدو �أن ابن �شهيد اطلع على ر�سالة
210

التوابع والزوابع ورسالة الغفران بين االتباع واالبتداع

أ .د .منجد بهجت  -أ .داليا مالكا

الغفران .وبهذا ينتفي وجه ال�صحة عن االجتاه
القائل بتقليد ابن �شهيد للمعري ،ويبقى �أمامنا
اجتاهان� :إما ت�أثر املعري بابن �شهيد� ،أو عدم وجود
عالقة بينهما.
و�أما املحور الثاين فهو كتاب اليتيمة ،فقد اطلع
�صاحب اليتيمة على ر�سالة التوابع والزوابع ،و�أورد
ف�صو ًال منها دون �أن ي�شري �إلى ا�سمها .والدليل على
ذلك مقارنة قام بها البيومي يثبت فيها �أن الف�صول
الواردة يف اليتيمة هي ذاتها الف�صول التي ذكرت يف
التوابع والزوابع على الرتتيب )27(،وهو �أمر ي�ستحيل
حدوثه لوال اطالع �صاحب اليتيمة على الر�سالة
نف�سها� .أما الر�سائل التي ذكرها الثعالبي من ر�سالة
التوابع والزوابع فهي :ر�سالة ابن �شهيد يف و�صف
الربد واحلمام ،وو�صف برغوث ،و�أخرى يف و�صف
ثعلب ،وو�صفه للماء ،ور�سالة احللوى ،ومتثل عدد
الر�سائل الواردة يف اليتيمة خم�سة من �أ�صل �سبعة.
�أما اطالع املعري على يتيمة الثعالبي فهو مما مل
يثبت بربهان ،وال دليل عليه .لكن البيومي يرى
اطالع املعري على اليتيمة من باب البداهة ل�شهرتها
وذيوع �صيتها.
و�صحيح �أن اليتيمة قد �أمتها الثعالبي يف �سنة
384ﻫ ومن املمكن �أن يكون املعري قد اطلع عليها
يف مكتبة بغداد ملا �أثبته يف الغفران من اطالعه على
كتب مكتبة بغداد .وال �شك �أن اليتيمة كانت �ضمن
كتبها.
لكننا ن�ستبعد �أن تكون اليتيمة يف حينها قد
ت�ضمنت �أبيات ًا وترجمة البن �شهيد� ،إذ �إن عمره ال
يتجاوز ال�سنتني لوالدته �سنة 382ﻫ� ،أما االحتمال
الأكرث ان�سجام ًا فهو �أن يكون ما �أورده الثعالبي البن
�شهيد مذكو ٌر يف ن�سخته الثانية التي �أعاد �صياغتها

فقد �أ�شاد بن�صو�ص منها م�ؤلفون م�شارقة ،عا�شوا يف
زمن الأديبني الكبريين؛ فالثعالبي – وهو معا�صر
البن �شهيد و�أبي العالء – قد نقل يف كتابه يتيمة
الدهر ،بع�ض ن�صو�ص تلك الر�سالة ،كو�صف ابن
()22
�شهيد للماء واحللوى وغري ذلك».
وي�ؤكد ذلك بطر�س الب�ستاين“ :فغري م�ستنكر
�أن يكون �أبو العالء قد اطلع عليها ،فن ّبهت فيه فكرة
الرحلة ال�سماوية ،ثم جاءت ر�سالة ابن القارح تدعوه
�إلى ت�صنيفها” )23(،وكذلك يذهب �إلى هذا الر�أي
حممد رجب البيومي �إذ يقول« :فابن �شهيد قد ابتكر
الكتابة عن بع�ض عوامل الغيب فت�أثر به �أبو العالء
و�أحب �أن يكتب عن بع�ض هذه العوامل ،و�إن �سار الأول
()24
يف طريق اجلن والثاين يف طريق اجلنة والنار»،
والإ�ضافة التي ي�ضيفها البيومي �أنه على وعي
باختالف مو�ضوع الر�سالتني و�إن ت�شابهتا يف الرحلة
اخليالية لكن ك ًال منهما تتجه ملكان خمتلف ومع
ذلك يبقى ت�أثري ال�سابق وهو ابن �شهيد يف الالحق
وهو املعري .وممن يذهب هذا املذهب ال�شاذيل
بويحيى« :وال مراء يف �أنها �أوحت �إلى املعري قالب
ر�سالة الغفران و�إن جحد ذلك اجلاحدون حتامال
()25
وحتيزا»
�إن الأدلة التي �ساقها القائلون بت�أثر املعري بابن
�شهيد قائمة على ثالثة حماور يذكرها حازم عبد اهلل
خ�ضر )26(،املحور الأول هو فكرة ال�سابق والالحق،
�أما املحور الثاين فهو كتاب اليتيمة للثعالبي ،والثالث
هو وجه ال�شبه بني الر�سالتني.
ف�أما الأول فقد �سبق الإ�شارة لتاريخ ت�أليف
كلتيهما ،وقد ثبت بالدليل والربهان �أن التوابع
والزوابع قد �سبقت الغفران ،وبالتايل يبطل القول
بت�أثر ابن �شهيد يف التوابع والزوابع باملعري يف
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�شياطني لل�شعراء يلهمونهم �أ�شعارهم؛ ووا�ضح من
مو�ضوع الرحلتني �أنهما ال يلتقيان �أي التقاء ،و�أن من
اخلط�أ كل اخلط�أ �أن يحاول باحث تبني �أثر لإحداهما
()29
يف الأخرى “.
كذلك تنفي بنت ال�شاطئ مثل هذه العالقة ،بعد
مناق�شة طويلة لر�أي زكي مبارك ،الذي عرب عن
مو�ضوع الر�سالتني بكلمات موجزة «فهو عند ابن
�شهيد وادي اجلن يف الدنيا ،وهو عند �أبي العالء
()30
وادي الإن�س يف الآخرة� :أي الفردو�س واجلحيم»،
فت�ستخدم م�صطلحاته لتعرب بها عن ت�ضاد الر�سالتني
بقولها« :وال ي�سلم احلكم بوحدة املو�ضوع مع الن�ص
على اختالف روح الأديبني ،واجلمع بني النقائ�ض:
() 31
وادي اجلن يف الدنيا ،ووادي الإن�س يف الآخرة!»،
وال ي�شفع عند بنت ال�شاطئ مو�ضوع الرحلة اخليالية،
�أو لقاء الأدباء ،فالر�سالتان يف منظورها» على ما
بينهما من ظواهر �أ�سلوبية مت�شابهة ،و�صياغة متثيلية
ل�شخو�ص الرحلتني متقاربة ،متفاوتتني روح ًا ومزاج ًا
ً ()32
ومو�ضوع ًا وجما ًال وم�سرحا».
�أما حازم عبد اهلل فيقول�« :أما عالقتها بالغفران
فهي ال تعدو عالقتها ب�أي ر�سالة �أخرى من حيث وجود
�أمور عامة البد من توفرها يف الكتابة الق�ص�صية
اخليالية ،وما يرى بينهما من ت�شابه ففي �أمور
عامة عار�ضة حيث اختلفت طبيعة كل من الكاتبني
وروحهما باختالف البيئة والثقافة والزمن .وما قيل
يف تقليد التوابع للغفران فال قيمة له �إذ يرد بال�سبق
الثابت للتوابع على الغفران� .أما القول باطالع �أبي
العالء على التوابع و�إفادته منها يف ر�سالته ف�شبهة
حمتملة ..ولكنها تفتقر �إلى دليل ثابت قوي ولي�س
لدينا من ذلك �شيء يعتمد عليه» )33(.وممن ذهب
هذا املذهب �صالح رزق «�إنه ال عالقة مو�ضوعية �أو

�سنة 403ﻫ و�أهداها خلوارزم �شاه وهو بخر�سان ،وال
�سيما �إذا علمنا حر�ص الثعالبي يف �أن ي�ضمن كتابه
�أحدث ما تو�صل �إليه من �أخبار الأدباء وال�شعراء يف
امل�شرق والأندل�س.
والأرجح عندنا �أن يكون املعري قد اطلع على
اليتيمة بعد الإ�ضافة الثانية ،وال�سيما �إنه �شيخ معلم
يرتدد عليه طلبة العلم ،ومن ال�ضروري اطالعه على
تغيريات اليتيمة ل�شهرتها ،كما �إنه قد ورد يف الغفران
خرب اخلالديني ،وبع�ض �أبيات املتنبي ،وهي مذكورة
يف اليتيمة .ونتوقف عند املحور الثالث ب�شيئ من
التف�صيل.
 - 3نفي الت�أثري والت�أثر:
كان بطر�س الب�ستاين من �أوائل من قال بنفي
الت�أثري والت�أثر بني الر�سالتني“ :وكلتاهما ت�سري يف
هدف خم�صو�ص بها.
طريق معبد لها ،وترمي �إلى ٍ
ف�إن ق�صد الكاتبان عامل الأرواح يف ق�صتيهما،
فطريق �أبي عامر قادته �إلى وادي اجلن ،وطريق
()28
املعري قادته �إلى الآخرة”.
�أما �صاحب �سل�سلة تاريخ الأدب العربي �شوقي
�ضيف فال يجد وجه ًا للت�أثري والت�أثر ،ويخالف
االجتاهني ال�سابقني ،يقول“ :وكال الر�أيني يجانبه
ال�صواب ،وحق ًا الر�سالتان رحلتان فيما وراء الواقع،
لكنهما بعد ذلك تتباينان يف مو�ضوعهما ،فرحلة �أبي
العالء تدور على عقيدة �إ�سالمية هي عقيدة املعاد وما
يت�صل به من �أهوال احل�شر وال�صراط ونعيم اجلنة
وعذاب النار ،ولقاء بع�ض من غفر له من ال�شعراء
واللغويني يف الفردو�س ور�ؤية �إبلي�س ّ
وب�شار و�أ�ضرابه
من الزنادقة يف اجلحيم� ،أما رحلة التوابع والزوابع
البن �شهيد – كما مرت بنا – فتدور على ما �شاع على
�أل�سنة العرب يف ع�صرهم اجلاهلي الوثني من ت�صور
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الآخرة ،بل هي رحلة لغوية مفيدة ،زاخرة بال�شعر
والعرو�ض واللغة والنقد ،وال �سبيل لتجريد الغفران
من كل هذا مع �إثقاله لها لأنه العن�صر املميز يف
الغفران.
واخلال�صة �أنه من املمكن �أن يكون �أبو العالء قد
ا�ستلهم فكرة الغفران من م�صادر �إ�سالمية ،لكنه
بال �شك قد اطلع على التوابع والزوابع ،وهي وليدة
ع�صره ،وهو مثقف َظمِ ٌئ دوم ًا للعلم ،وما يدعونا
�إلى القول مب�شابهة الغفران للتوابع والزوابع �إ�ضافة
للدليل التاريخي يف �سبقها عن الغفران ،والأدلة
الأخرى التي تقدمت ،ف�إنها قائمة على فكرة لقاء
الأدباء يف عامل متخيل ،فالرحلة اخليالية ،و�إن كانت
�إبداع ًا يف ذلك الع�صر ،لكن ما مييز العملني الأدبيني
التقا�ؤهما يف هذا املحور ،كما تظهر يف الغفران بع�ض
املالمح من التوابع والزوابع �أتينا على ذكرها �آنفا.
ثاني ًا :الدرا�سة التحليلية يف وجوه اللقاء والت�شابه
بني الر�سالتني:
 - 1مدخل الر�سالتني:
تبد�أ ر�سالة التوابع والزوابع بداية ب�سيطة بحيث
دخل �صاحب الر�سالة املوجهة �إليه �إلى �صلب
ُت ِ
املو�ضوع ،حيث يقول ابن �شهيد يف مطلعها« :هلل
وحد ٌ�س �أملتَه فما
�أبا بكر َظنٌ َر َم ْيتَه ف�أَ ْ�ص َم ْي َتْ )38(،
� ْأ�ش َو ْي َت!(� )39أبديت بهما وجه َ
اجل ِليةَ )40(،
فت عن
وك�ش َ
ُغر ِة احلقيقة ،حني ملحت �صاحبك( )41الذي تك�س ْبتَه
ور�أيته قد �أخذ ب�أطراف ال�سماء ،ف�ألف بني قمريها،
ب�سهاها� )42(،أو
ونظم فرقديها ،فكلما ر�أى ثغر ًا َ
�سده ُ
ملح خرق ًا ر َّمه بزباناها� )43(،إلى غري ذلك .فقلت :كيف
�أوتي ا ُ
فا�ساقط
حلكم �صبي ًا ،وهز بجذ ِع نخلة الكالم َّ
عليه ُرطب ًا؛ �أما �إن به �شيطان ًا يهديه ،و�شي�صبان ًا ي�أتيه
و�أق�سم �أنَّ له تابعة ُتنجدُه ،وزابعة ت�ؤي ّده ،لي�س هذا يف

فنية بني الر�سالتني على الرغم مما قد يبدو من
()34
اتفاق يف الفكرة العامة �أو ال�صورة الظاهرة».
وبنا ًء على هذه الآراء ف�إننا ن�ستطيع �أن ننفي نفي ًا
قاطع ًا فكرة ت�أثر ابن �شهيد ب�أبي العالء ..و�إذا كان
البد من القول بت�أثر �أحدهما بالآخر ف�إن ابن �شهيد
هو ال�سابق يف ت�أليف ر�سالته ،و�أن املعري هو املت�أثر
()35
بها».
وبعد املناق�شة يقرر علي بن حممد هذا الر�أي
الذي ينهي اخل�صومة ،وهو�« :إن ر�سالة الغفران
ور�سالة التوابع والزوابع فرعان طيبان من �شجرة
مباركة ،هي �شجرة الأدب العربي التي ينبغي �أن تكون
مو�ضع الفخر ،وحمط املباهاة ،ال مبعث الع�صبيات
()36
اجلوفاء والنعرات البدائية».
فمع �أن الباحث يثبت لأبي عامر بن �شهيد ال�سبق
التاريخي لكنه ال يقر فكرة الت�أثري والت�أثر ،وال يجد
جدوى من مناق�شتها ،ملا ي�ؤدي مناق�شة هذه امل�س�ألة
()37
«ل�ضرب من �ضروب تلك املناف�سات التافهة»،
و�إذا كان الباحثان يتفقان مع ر�أي علي بن حممد يف
�أن املو�ضوع ال ي�صح �أن يناق�ش بحدة بحيث ينق�سم
النقاد والكتاب لأن�صار وخ�صوم ،ف�إنهما ال يوافقانه
يف عدم جدوى املقارنات واملوازنات ،و�إال فما جدوى
الدرا�سات املوازنة؟ وال�سيما كتاب املوازنة بني
الطائيني للآمدي� ،ألي�س يبحث عن وجوه التماثل
واالختالف ،وال يخفى على النقاد والكتاب ما لهذا
البحث من جدوى ثقافية و�أدبية فر�سالة الغفران
�أغزر مادة ،و�أكرث طو ًال من ر�سالة التوابع والزوابع
�أو مما و�صلنا منها على وجه ال�صحة ،وقد حاولت
الرتكيز يف �إظهار خيال املعري يف �أحداث ر�سالته،
بحيث �أظهر جوانب اخليال دون الإ�سهاب فيها،
واملت�أمل يف رحلة الغفران يجدها �أكرث من رحلة لعامل
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وتعيب من ترك �أ�ص ًال �إلى فرع.
ت�أمر بتق ُّب ِل ال�شرعُ ،
وغرقت يف �أمواج بدعها الزاخرة ،وعجبت من ات�ساق
عقودها الفاخرة )49(»..م�ستفي�ض ًا يف امتداح ر�سالة
ابن القارح.
وقد �أثارت هذه املقدمة الغريبة الكثري من
الكتاب ،و�أوعزت بالكثري من التف�سري وال�شرح،
وا�ستغرقت ت�أمالتهم فيها يحاولون الك�شف عن
لغزها الكبري ،فمحققة الغفران على �سبيل املثال
تقول« :مثل هذه املقدمة ال ميكن �أن ت�أتي عبث ًا ،وال من
الهني �أن نت�صور �أديب ًا يرد على ر�سالة �إخوانية تل َّقاها
من �أحد �أبناء بلده ،فيلقاه بتحية مت�شحة بال�سواد،
م�شحونة ب�أنفا�س احليات من خمتلف �أ�سمائها
و�أنواعها ،وحماطتها و�سمها ،وتلويها وتقب�ضها،
وظهورها واختفائها»( )50وهي ترى �أن الإجابة على
هذا اللغز يتمثل يف �صورة �شخ�صية ابن القارح عند
�أبي العالء ،تقول يف تف�سريها« :لقد متثل �أبو العالء
وهو ي�صغي �إلى ر�سالة ابن القارح ،مبا تن�ضح به من
�شر وخبث ومداهنة ونفاق ورياء ،الثعابني واحليات
بتلونها وتلويها ونعومتها ال�سامة ،فجاءت حتيته
الرمزية ا�ستهال ًال تلقائيا لر�سالته �إلى الرجل الذي
قال فيه حني ُذك َر له�« :أعرفه خرب ًا :هذا الذي هجا
�أبا القا�سم املغربي» )51(،ويبدو حتليل بنت ال�شاطئ
�أقرب للمعقولية مما ذهب �إليه �آخرون ،فقد متادى
بع�ضهم على �ضوء فل�سفة املعري يف و�سمه بالرمزية
وتف�سري هذه الديباجة على هيئ ٍة رمزي ٍة تبعد كثري ًا
عن الن�ص ،وهي حماولة جاهدة لتف�سري املقدمة على
�أي حال ،فال�سواد دليل على فقده الب�صر ،ول�ست �أرى
داللة تفيد املعري يف الرمز بذلك .كما يدل ال�سواد
على عزلته ،واملعري و�إن كان قد اعتزل يف منزله
()52
لكنه مل يو�صد بابه يف وجه طلبة العلم وغريهم.

قدرة الإن�س ،وال هذا النف�س لهذه النف�س .ف�أما وقد
بكر ،ف� ِأ�صخ �أ�سمعك العجب ال ُعجاب»،
ُقلتها� ،أبا ٍ
فيبتدئ ابن �شهيد ر�سالته بالدعاء العابر والب�سيط
()45
لأبي بكر خالف ًا للأ�سلوب املعهود يف الدعاء،
ويتخذ من ظن �أبي بكر مدخ ًال لر�سالته ،و�أن ما
ح�سبه �أن ابن �شهيد له تابعة ت�ؤيده ،لهو من ال�صحة
مبكان ،لأن ما ي�أتي به ابن �شهيد لي�س يف مقدور
الب�شر� ،إذ يبد�أ يف �سرد حكاية لقائه لتابعه ،فيقول:
بكر ،ف� ِأ�صخْ ُ �أ ْ�سم ْعك العجب
«ف�أما وقد قلتها� ،أبا ٍ
العجاب» ومن هنا تبد�أ رحلة التوابع والزوابع.
وي�ستخدم ابن �شهيد �أ�سلوب اخلطاب املواجه
وهو ما مييز �أ�سلوب �أهل الأندل�س ،يقول يف ذلك
القلق�شندي « :وعادتهم فيها �أن يكون اخلطاب فيها
خطاب املواجهة ،مثل� :أنت ،و�أنا ،ولك ،وعندي،
وعندك … قال ابن �شيث يف “معامل الكتابة” وال
()46
يعرف ذلك لغريهم”.
كذلك يعتمد كتَّاب امل�شرق على ابتداء ر�سائلهم
بالدعاء ملن وجهت �إليه )47(،بيد �أن املعري مل
يبتدئ ر�سالته بالدعاء البن القارح ،بل � ّأخر دعاءه
ي�سر و�أعن،
له بعد مقدمة منا�سبة �إذ يقول «اللهم ّ
قد علم اجلرب الذي ن�سب �إليه «جبرْ ئيل» ،وهو يف
ُك ِّل اخلريات �سبي ٌل� ،أن يف م�سكني حماطة ما كانت
قط �أفانية ،وال الناكزة بها غلنية ،تثمر من مودة
ال�شيخ اجلليل – كبت اهلل عدوه ،و�أدام رواحه �إلى
الف�ضل وغد َّوه – ما لو حملته العالية من ال�شجر،
لدنت �إلى الأر�ض غ�صونها ،و� ِأذ َيل من تلك الثمرة
َم ُ�صو ُنها )48(”..في�أتي الدعاء عار�ض ًا حلديثه ،غري
خم�صو�ص به ،ثم تطرق لو�صول كتاب ابن القارح
بعد مقدمة طويلة يقول« :وقد و�صلت الر�سالة التي
باحل َك ِم م�سجو ٌر ،ومن قر�أها م�أجو ٌر� ،إذ كانت
بحرها ِ
()44
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القارح �صفات حتمل �سخرية به ،كما �أ�شرنا من قبل،
وتارة جتده ين�سى مالمح �شخ�صية ابن القارح ويظهر
�آراءه و�سعة علمه واطالعه بال�شعر ولغات العرب ما
هو من اخت�صا�ص �شخ�صية �أبي العالء ذاتها.
 - 3الت�صوير العام لل�شخ�صيات:
ومن اجلدير بالذكر �أن عدد �أعالم الغفران
يزيد عن الأربعمائة وخم�سني علم ًا ،يف حني ال يتعدى
�أعالم التوابع والزوابع الأربعني علم ًا� .أي بن�سبة ال
تتجاوز الت ُْ�سع.
وال ي�سبغ املعري على �شخ�صياته الكثري من
الأو�صاف ما خال ما �أراد �أن ي�سم به لإثبات فل�سفة
احلرمان والتعوي�ض ،كت�شبيهه زهري بالزهرة
اجلنية ،وب�أن لعوران قي�س � َ
أجمل �أع ٍني يف اجلنة،
لكنه ال يحدد املالمح ال�شخ�صية ب�شكل وا�ضح ،حتى
�إن م�صطفى �آل عيال يقارن بينها وبني الكوميديا
الإلهية يف ت�صوير ال�شخ�صيات فيقول�”:إن الكوميديا
الإلهية هي معر�ض لل�صور ال�شخ�صية ،تبقى منقو�شة
يف خميلتنا �أح�سن ما يكون النق�ش� .أما عند املعري
فالأمر على العك�س متام ًا :لي�س لأ�شخا�صه وجه
بالتعيني ي�ستلفت النظر �إليهمَ ،ب ْله امليل للتعرف على
ذواتهم� .إنهم جمرد �أ�سماء مر�صوفة ر�صف ًا” )55(،وال
نوافقه يف جتريد املعري من و�صفه الأ�شخا�ص لدرجة
�أنه ير�صفهم ر�صف ًا ،ولكن و�صفه للأ�شخا�ص يتفاوت،
�صفات يرتك
فهو ي�سبغ على ال�شخ�صيات املتخيلة
ٍ
خلياله فيها العنان كحيات اجلنة ،وتوفيق ال�سوداء
التي �أ�صبحت �أن�صع من الكافور ،والإوز اجلواري
وغري ذلك ،ويبدو �أقل خيا ًال ورمبا �أكرث حترز ًا يف
و�صف ال�شخ�صيات احلقيقية ك�أبينا �آدم ،وفاطمة
الزهراء ر�ضي اهلل عنها ،والنحاة وال�شعراء.
وعلى الرغم من �إبداع املعري يف ت�صوير �أنهار

ويجدر بنا الإ�شارة �إلى �أن ر�سالة املعري متثل
جواب ًا على ر�سالة ابن القارح ،يف حني �أن ر�سالة
ابن �شهيد �ألفها من نف�سه ووجهها لأبي بكر فلي�ست
جواب ًا على ر�سالة �سبقتها .من هنا يظهر الفرق بني
�أن ي�ؤلف الكاتب كما ي�شاء وينتقي املو�ضوعات التي
يريدها ،وبني �أن يجيب على ر�سالة ما فقرة فقرة كما
فعل املعري ،وقد خرج عن �سياق �إجابته بهذه الرحلة
()53
الأخروية.
 - 2البطل:
تختلف �شخ�صية البطل بني الر�سالتني ،فبطل
التوابع والزوابع هو ابن �شهيد نف�سه ،و�أما �صاحبه
الذي يوجه الر�سالة �إليه فال ي�أتي على ذكره �إال
ب�أولها ،و�أما تابعه زهري بن منري فهو جمرد دليل كما
بقول حمقق الر�سالة “ومل يذكر الكاتب الأندل�سي
�صاحبه �إال يف بدء ر�سالته ،ثم �سكت عنه ،و�أقام من
نف�سه بط ًال لق�صته تدور عليه حوادثها ،ومل يذكر
الكاتب الأندل�سي �صاحبه �إال يف بداية ر�سالته ،ثم
�سكت عنه ،و�أقام من �شخ�صه بط ًال للق�صة يتعهد
حوادثها بنف�سه ،م�ست�صحب ًا تابعه زهري بن منري
دون �أن يوليه عمال ي�ستحق الذكر ،غري التعريف
بالأ�شخا�ص والأماكن” )54(،بخالف املعري الذي
جعل من ابن القارح �شخ�صية البطل ،لكنه ي�سبغ عليه
من احلوار والآراء ما تظهر �شخ�صيته هو.
وقد �أ�شارت بنت ال�شاطئ لهذا االختالف يف
�أبطال الر�سالتني ،وجعلته من الفروق اجلوهرية،
لكن �أيا كان البطل الذي اقرتح الكاتب �أن يتخذه،
جتد �شخ�صية الكاتب نف�سه تظهر من وراء الن�ص.
فابن �شهيد تبدو �شخ�صيته مبا ُعرف من جمون
وا�ضحة جلية.
�أما املعري فتتفاوت ،فتارة جتده ي�سبغ على ابن
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والكاتب”،وابن �شهيد قد فاق املعري مبا �أ�ضفاه
()58
لأ�شخا�صه من احلركة وبع�ض امليزات”.
�إن �أكرث من ناق�ش ق�ضية ت�شابه الر�سالتني كما
�أ�شرنا قد �أ�شار �إلى ا�شرتاكهما يف الرحلة اخليالية
ب�صورة عامة ،مع اختالف مو�ضوع الرحلة ،الذي
ميثل عند املخالفني �سبب ًا فينفي عالقتهما ،وقد ميثل
حوار الأدباء نقطة ا�شرتاك بينهما ،لكن من املجدي
البحث يف �صلب الر�سالتني ،لن�ستبني �أوجه الت�شابه
واالختالف� ،إذ �إن ال�سجل التاريخي ل�شبهات العالقة
ال يقدم لنا دلي ًال �شافي ًا ،لذا ر�أيت �أن �أ�شري لأوجه
الت�شابه واالختالف بني الر�سالتني مما يعيننا على
احلكم يف هذه الق�ضية.
احلوار بني الأدباء و�س�ؤالهم عن �أ�شياء يف اللغة
وال�شعر ،مع اختالف الهدف ،فال نلمح عند املعري
�شخ�صية الأنا و�إثبات الذات كما جندها عند ابن
�شهيد الذي ي�صور اجلميع وقد بهرتهم براعته،
و�إملامه بفنون الأدب �شعره ونرثه ،هناك �صور
وم�شاهد م�شرتكة بني الر�سالتني وهي:

اجلنة والغلمان القائمني بخدمة �أهل اجلنة ،والإوز
املغنيات ،والإعداد للم�أدبة ،وت�صور ال�شعر بالهيئة
كما يقال ،ف�إن هذا ال ي�شفع للمعري عند �آل عيال
الذي يرى �أن «يراعة املعري مرت م ّر الكرام على
اجلنة ومل تعطنا منها غري خطوط باهتة ال فائدة
كربى فيها» )56(،فال ي�شفع عند م�صطفى �آل عيال
عمى املعري يف هذا الإخفاق )57(.ونت�ساءل �أي�شفع
عنده اتهام معا�صري املعري له بالزندقة؟ فقد ع ّد
ياقوت ا�ست�شهاد املعري ب�شعر اليهودي من �إمارات
�سوء عقيدته ،فكيف يكون موقفه �إن ا�ستفا�ض يف
و�صف اجلنة والأنبياء؟ �إنهم مل يعيبوا على ابن
القارح ر�سالته التي متتلئ ب�أخبار الزنادقة يف حني
الموا جميبها!
وعلى �أي حال ف�إننا جند مالمح ال�شخ�صيات
�أكرث و�ضوح ًا عند ابن �شهيد ،الذي ي�صف توابع
ال�شعراء والأدباء مبا ميليه عليه خياله،وهو ينوع
كما �أ�شرنا من قبل يف طرق اللقاء والت�صوير مبا
متليه عليه ثقافته ،ويوحي �إليه معرفته ببيئة ال�شاعر
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يف الغفران

طرفة بن العبد

ي�س�أله ابن القارح عن بع�ض �شعره ،و�صحة ن�سبة بع�ض الأبيات �إليه،
وي�ستح�سن ق�صيدته الدالية ،ولكنه ال ي�أتي بجواب جلميع ما �س�أل� ،إذ �إن
راكب جميل الوجه ،قد تو�شح
طرفة يف العذاب« ،فيقول طرفة :وددت �أنيّ مل �أنطق م�صراع ًا ،وعدمت
ال�سيف،
وا�شتمل عليه ك�ساء خزّ ،يف الدار الزّائلة �إمراع ًا ،ودخلت اجل َّنةمع الهمج َّ
والطغام ،ومل يعمد ملر�سي
59
وبيده خطي.
بالإرغام،وكيف يل بهدءٍ و�سكون� ،أركن �إليه بع�ض الركون؟ «و�أ ّما القا�سطون
ً 60
فكانوا جله ِّنم حطبا».

قي�س بن
اخلطيم

فر�س
«فار�س ك�أنه الأ�سد ،على ٍ
61
ك�أنها العقاب».

مل ي�أت ذكره يف الرحلة ،ا�ست�شهد ب�شعره يف �سياق الرد.62

�أبو متام

ينتقد �شعره دون �أن يقابله� « ،أما الأ�صل فعربي ،و�أما الفرع فنطق به غبي،
ولي�س هذا املذهب على ما تعرف قبائل العرب ،فيقول – وهو �ضاحك
36
ً
«فتى كفلقة القمر» ي�سكن قعر م�ستب�شر� -إمنا ينكر عليه امل�ستعار ،وقد جاءت العارية يف �أ�شعار كثري من
أي
�
�شهيد
ابن
له
يذكر
وال
عني.
املتقدمني� ،إال �أنها ال جتتمع كاجتماعها فيما نظمه حبيب بن �أو�س» ،64ويعيب
�شعر بل ي�صوره يطلب من ابن عليه دينه وامتداحه ذوي اجلاه“ ،و�أما �أبو متام ،فما �أم�سك من الدين
�شهيد الإن�شاد وي�ستزيد منه.
بزمام”“ 56،و�إن كان حبيب �ضيع �صلواته ،ف�إنه ل�ضال بفلواته ال يبلغ فيه
66
كيد العداة،ما بلغ �إهمال غداة”

�أبو نوا�س

بيت قد ا�صط ّفت
«وجاءوا بنا �إلى ٍ
وعكفت ِغزال ُنه ،ويف ُفرجته
ِدنانه،
ْ
وال�س َبلة ،قد
�شي ٌخ طويل الوجه َّ
افرت�ش �أ�ضغاث َزهر ،واتّك�أ على
ز ِّق خمر،وبيده َط ْرجهارة ،وحواليه
70
ِ�صبي ٌة ك� ْأظ ٍب تَعطو �إلى َعرارة».

ذكر عقيدة �أبي نوا�س واختالف النا�س فيها ،و�شغفه بالق�صيد.
“وذكر �صاحب كتاب الورقة جماعة من ال�شعراء يف طبقة �أبي نوا�س ومن
قبله،وو�صفهم بالزندقة” 72،وناق�شه يف بع�ض �أبياته وما ِعيب عليه من
74
املعاين ،73وا�ست�شهد ب�شعره يف موا�ضع.

�أبوالطيب املتنبي

«فقلت له :ما تت َّبعك لهذه الآثار؟
قال:هي �آثار فر�س حارثة بن
املغ َّل�س �صاحب �أبي الطيب،
وق�صدي هو �صاحب َقن�ص .فلم
فار�س
يزل يتق ّراها حتى دفعنا �إلى ٍ
ق�ضيب على
فر�س بي�ضاء ك�أنه
على ٍ
ٌ
كثيب ،وبيده قنا ٌة قد �أ�سندها �إلى
عنقه ،وعلى ر�أ�سه عمام ٌة حمراء
75
قد �أرخى لها َع َذ َب ًة �صفراء».

عاب على املتنبي حبه للت�صغري»ف�أما ما ذكره من قول �أبي الطيب:
� ُأذ ُّم �إلى هذا الزمان �أُهيل ُه
فقد كان الرجل مولع ًا بالت�صغري ،ال يقنع من ذلك بخل�سة املغري» 76،وجاء
املعري بق�ص�ص عن تن ّبئه واعتقاد النا�س فيه،77وبع�ض الأخبار عن والدته
79
وحياته ،78وا�ست�شهد ب�أ�شعاره يف موا�ضع.

البحرتي

فر�س �أ�شعل،
فتى على ٍ
«فخرج ً
67
وبيده قناة»

يذكر البحرتي لنهر قويق مبدينة حلب،68ومنادمته ملحمد بن يحي امل َّربد.

69
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يف القر�آن.
ومن ذلك رحلة القن�ص ،ي�أتي ابن �شهيد ب�صورة
بع�ض توابع ال�شعراء ممن ا�شتهر بالقن�ص ،من ذلك
«فار�س ك�أنه
�شيطان قي�س بن اخلطيم الذي �صوره
ٌ
فر�س ك�أنها ال ُعقاب» )84(،و�أنه �صاحب
الأ�سد ،على ٍ
قن�ص ،فلم يعرجا عليه خمافة ان�شغاله ،وتتجلى
�صورة القن�ص يف مالقاة �صاحب �أبي الطيب املتنبي،
فر�س
حيث ي�صور ابن �شهيد تابعه وهو يقتفي �آثار ٍ
«فقلت له :ما تت َّبعك لهذه الآثار؟ قال :هي �آثار فر�س
حارثة بن املغ َّل�س �صاحب �أبي الطيب ،وق�صدي هو
�صاحب َقن�ص .فلم يزل يتق ّراها حتى دفعنا �إلى
ق�ضيب على كثيب،
فر�س بي�ضاء ك�أنه
فار�س على ٍ
ٍ
ٌ
()85
وبيده قنا ٌة قد �أ�سندها �إلى عنقه».
ورحلة القن�ص هذه جتتمع فيها اخليل وال�صياد،
والآثار ،والأدوات لكنها تفتقر �إلى ال�صيد نف�سه ،يف
حني يجيد املعري يف ت�صوير رحلة القن�ص بالأ�سلوب
ذاته ،حيث يعرج على عدي بن زيد الإيادي الذي كان
قن�ص ،فيدعوه مل�شاركته وين�شده
يف الدنيا �صاحب ٍ
()86
بع�ض ًا من �أبياته يف القني�ص .ومن اجلماليات التي
�أ�ضفاها املعري على الرحلة بع�ض �أو�صاف اخليل،
و�صورة �ساخرة من ابن القارح الذي يخ�شى ال�سقوط
ً ()87
من على منت اجلواد « فيك�سر يل ع�ضد ًا �أو �ساقا»،
ثم ال يلبث �أن يقتنع مبقالة عدي بن زيد يف اختالف
قني�ص اجلنة وخلوه من التعب وال�سقم ،وما �إن يجد
�صيد ًا �سمين ًا حتى يفاج�أ باحليوان يحدثه فيم�سك
عن �صيده ،فاملعري ي�ضفي على رحلة القن�ص حوار ًا
()88
مع احليوان الذي كان على و�شك ا�صطياده.
والرحلتان مت�شابهتان ،خا�صة يف اجلزء املتعلق
بلقاء ال�شاعر �أوتابعه ،الذي عرف بحبه للقن�ص
وال�صيد ،ولكن �أبا العالء يجعل من رحلة القن�ص،

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن املعري تطرق
لل�شخ�صيات الواردة يف التوابع والزوابع وزاد عليها،
ويبدو �أن املعري مل يكرر �شواهد ابن �شهيد يف
غفرانه� ،إذ على كرثة �شواهده ،ال جنده ي�أتي ببيت
ي�شبه بيت ًا ا�ست�شهد به ابن �شهيد� ،أو يذكر مقطع ًا من
الق�صائد نف�سها الواردة بر�سالة التوابع والزوابع،
ورمبا ال يبدو ذلك مطلب ًا ع�سري ًا ،لأن ر�سالة التوابع
والزوابع ال حتفل بالكثري من ال�شواهد ال�شعرية �إذا
قارناها ب�أ�شعار ابن �شهيد نف�سه ،فهي كما قيل عنها:
ديوان ابن �شهيد )80(،وقد يكون ذلك حجة على عدم
ت�شابه الر�سالتني ،يف حني �أن هذا االختالف قد يكون
ق�صد ًا من املعري بق�صد املخالفة.
 - 4امل�شاهد امل�شرتكة:
فمن ذلك ال�شجرة واملاء عند �أ�صلها ،جند ابن
�شهيد ي�صور لنا م�شهد ًا لل�شجرة وب�أ�صلها عني ماء،
“ورك�ضنا حتى انتهينا �إلى �شجر ٍة َغي َناء يتفجر من
ني كمقلة حوراء” )81(،فال�شجرة غيناء �أي
�أ�صلها ع ٌ
مورقة ،وعني املاء وا�سعة كبرية(� ،)82أما املعري فتكرب
ال�صورة عنده فهو ي�أتينا ب�شجر ٍ على اجلمع وقد
غر�س هذا ال�شجر يف اجلنة �إجال ًال وف�ض ًال لر�سالة
ابن القارح التي وجه بها �إلى املعري ،وجتري يف
�أ�صول ذلك ال�شجر� ،أنهار تختلج من ماء احليوان،
والكوثر ميدها يف كل �أوان» )83(،واملاء عنده نه ٌر جا ٍر
ال عني ماء ،بيد �أن احلركة واال�ضطراب يظهر يف
تتفجر ،والنهر يجري ،ونالحظ �أن
كليهما ،فالعني َّ
ال�صور ت�أتي على �صيغة اجلمع عند املعري ،فبدل
ال�شجر �أ�شجار ،وبد ًال من العني �أنهار من لنب.
ووجه ال�شبه بني ال�صورتني يف كون املاء يف �أ�صول
ال�شجر ،و�أنهار اجلنة كما ي�صورها املعري جتري من
�أ�صول �شجر ابن القارح ،وهي �صورة للأنهار مل تذكر
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�أق�صو�صة �أو مقامة طريفة .و�صورة الإوز ،يقابل ابن
�شهيد �إوزة يف �أر�ض اجلن ،وهي �إوزة �أديبة ت�سمى
حظ من الأدب،
العاقلة وتكنى ب�أم خفيف ،وهي ذات ٍ
وال ي�صرح ابن �شهيد با�سم �شيخها ،فقد جعل ابن
�شهيد الإوزة تابعة ل�شيخ من �شيوخ النحو ا�ستخفاف ًا
بهم ،لأن الإوز معروف باحلمق.
ولنف�صل احلديث يف الأو�صاف التي و�صف بها
ابن �شهيد هذه الإوزة ،فهي ت�سكن بركة ماء بي�ضاء
�شهالء )89(،عظيمة اجل�سم يف حجم النعامة ،وهي
من طيب الرائحة ك�أنه ذر عليها الكافور ،والكافور
املدقوق له رائحة طيبة ،وهو الذي ير�ش على امليت
ليطيب به ،وهي ناعمة ك�أنها تلب�س الدمق�س وهو
احلرير الأبي�ض ،وال يكتفي ابن �شهيد بالو�صف
احل�سي بل ي�صور خفة حركة ر�أ�سها ،وميالن عنقها
وانثنائه ،فهي من احل�سن مبكان �أن هويها ابن
�شهيد فريى احل�سن م�ستعار ًا منها( .)90ويعر�ض من
حركاتها « وقد اعرتتها خفة �شديدة يف مائها ،فمرة
()91
�سابحة ،ومرة طائرة تنغم�س هنا وتخرج هناك»
كما �أنه ي�صورها ر�أي عني وهي تتحرك �أمامه ،و�إن كان
ابن �شهيد يعجب بح�سن الإوز لكنه ال يخرج عن القول
بحمقها� ،إذ ي�صور لنا حوار ًا بينها وبينه عن النحو
والغريب الذين هما �أ�صل الكالم ،كما ينتهي احلديث
به �أن يخريها بني العقل والأدب ،فتختار العقل ،فيقول:
«فهل تعرفني يف اخلالئق �أحمق من �إوزة ،ودعيني
من مثلهم يف احلبارى؟ قالت :ال .قلت فت ََط ّلبي عقل
()92
التجربة� ،إذ ال �سبيل لك لعقل الطبيعة».
�أما املعري فبد ًال من �أن يحدث �إوزة وحيدة جند
عنده جماعة من الإوز ،ويرد ذكر الإوز يف ثالثة
موا�ضع يف الغفران� ،أما املو�ضع الأول ،فيذكر املعري
الإوز يف ت�شبيه �أباريق �أنها ِر اجلنة ،و�أما املو�ضع الثاين
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في�صور املعري جماعة من الإوز وقد نزلن على رو�ضة
ال بركة ماء ،ولكنهن ال يلبثن �أن يتحولن «في�صرن
جواري كواعب يرفلن يف و�شي اجلنة ،وب�أيديهن
املزاهر و�أنواع ما يلتم�س من املالهي»( )93ولهن من
العلم والأدب مكان عظيم ،لكنهن ل�سن عاملات بالنحو
ك�إوزة �أبي عامر ،و�إمنا ب�أ�صناف ال�شعر والغناء ،وابن
القارح يعجب لأمرهن كما يعجب ابن �شهيد لأمر
ويح ِك! �أمل تكوين
الإوزة ،بل ي�س�ألها ابن القارحَ :
الآن �إوزة طائرة ،واهلل خلقك مهدية ً ال حائرة ،فمن
�أين لك بهذا العلم ،ك�أنك جلذل النف�س ِخ ْلم؟( )94لو
هج ِت ال�سامع بهذا
ن�ش� ِأت بني ٍ
معبد وابن �سريج ،ملا ْ
نف�ضت بله �إو ّز ،وهززت �إلى الطرب
الهيج ،فكيف
ِ
�أ�شد الهزِّ ؟ فتقول :وما ر�أيت من قدرة بارئك ؟ �إنك
بحر ،ال يدرك له ِعبرْ ٌ � .سبحان من يحيي
على �سيف ٍ
()95
العظام وهي رميم».
ومن الوا�ضح من الن�ص ال�سابق �أن املعري ينفي
احلمق عن الإوز ،وما عرف عنها من البله ،ثم يف
بداية �أمره يف حديثه عن الإوز الغانيات ،ي�أتي بعبارة
عار�ضة فيقول ،ومن �ش�أن طري اجلنة �أن يتكلم ،فماله
ال يكلم الطاوو�س على جماله ،واحلمام وما ُع ِرف
من بكائه على الأحبة� ،إن يف كرثة الطري واختالف
�أنواعه ما هو �أجمل و�أرفع مكانة يف ال�شعر من �إوز
ُعرف يف الأدب باحلمق وال�سخافة ،فهل جاء املعري
من ذلك ب�شيء؟
و�أما املو�ضع الثالث ففي م�أدبة اجلنان ،متر �إوزة
مثل البختية( ،)96فيتمناها بع�ض القوم �شوا ًء ،فت�أتيه
على خوان من الزمرد ،في�أتي املعري على ذكر وزن
كلمة «�إوز» وهل الهمزة بها �أ�صلية �أم زائدة( ،)97مما
نحن ل�سنا ب�سبيله.
كذلك �أر�ض اجلن وج ّنتهم ،حيث تدور �أحداث
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كل زعيم ،ف�صاح زهري :ال�سالم على ُفر�سان الكالم.
()102
فر ّدوا و�أ�شاروا بالنزول».
واملت�أمل يف الن�ص يجد ابن �شهيد وتابعه يرك�ضان
طاعنني يف مطلع ال�شم�س ،وقد رك�ضوا حين ًا ،وهما
جواد يجتاب «اجل َّو فاجل ّو ،ويقطع
يرك�ضان على ظهر ٍ
()103
ال َّد َّو فال َّدو«.
وال َّد ُّو يطلق على ال َقفْر من الأر�ض )104(،وي�أتي
مبعنى َد ِّو َّي ال�صوت ،ويقال :لقد دوى يف الأر�ض وهو
ليال �شبه ُت ْر ٍ�س خاوية
ذهابه ،وال َّد ُّو �أر�ض م�سرية �أربع ٍ
ي�سار فيها بالنجوم ويخاف فيها ال�ضالل ،وهي على
طريق الب�صرة متيا�سرة �إذا �أُ ْ�ص َع ْدت �إلى مكة �شرفها
اهلل تعالى )105(،وعلى �أي معنى كان ال َّد ُّو فيفهم منه
�أن زهري بن منري تابع ابن �شهيد قطع م�سافة طويلة
قبل �أن يعلمه �صاحبه اجل ِّني مبكان اجتماعهم والذي
كان على ُبعد فر�سخني( )106منهم ،وعلى هذا يكون
ت�صوير امل�سافة يف بعدها التقريبي كتلك التي تف�صل
ما بني القريتني.
وقد جاء يف ر�سالة الغفران ذك ٌر للجن ،وقد
�أفردهم املعري يف جنة وحدهم دون بني �آدم ،وللنظر
يف ن�ص الغفران لرنى كيف و�صف �أبو العالء جنة
دواب اجل َّنة وي�سري،
اجلنّ ؛ يقول « :فريكب بع�ض ِّ
ف�إذا هو مبدائن لي�ست كمدائن اجل َّنة ،وال عليها ال ّنور
()108
ال�شع�شعا ُّ
ّ
أدحال( )107وغماليل.
ين ،وهي ذات � ٍ
فيقول لبع�ض املالئكة :ما هذه يا عبد اهلل؟ فيقول:
هذه ج ِّنة العفاريت الذين �آمنوا مبح َّمد(�ص)،
وذكروا يف الأحقاف ،ويف �سورة اجلنَّ  ،وهم عد ٌد
ري .فيقول :لأعدَّلنَّ �إلى ه�ؤالء فلن �أخلو لديهم من
كث ٌ
جال�س على
ب�شيخ ٍ
�أعجوب ٍة .فيعوج عليهم ،ف�إذا هو ٍ
باب مغار ٍة ،في�س ِّلم عليه فيح�سن ال َّر َّد ويقول :ما
لع�سي ،مالك من القوم
إن�سي؟ �إ َّنك بخ ٍري ّ
جاء بك يا � ُّ

ر�سالة التوابع والزوابع ب�أر�ض اجلن ،وم�شاهدها
هناك ،و�أول ما ي�سرتعي النظر هو ت�صوير ابن �شهيد
لهذه الأر�ض ،فيقول« :حتى التمحتُ �أر�ض ًا ال ك�أر�ضنا،
و�شارفتُ جو ًا ال كج ّونا ،متفرع ال�شجر ،عطر الزَّهر؛
حللت �أر�ض اجلن �أبا عامر» )98(،وبهذه
فقال يلَ :
ال�صفات املوجزة ي�صف �أر�ض اجلن ،فهي مغايرة
لأر�ض الإن�س ،وجوها يختلف كذلك ،و�إن مل يعني
وجه االختالف ،و�أما ال�صفات الوا�ضحة لأر�ض
اجلن فهي تفرع ال�شجر ،داللة على كثافته ،وعبقه
برائحة الزهور العطرة .وهو ي�شبه �أن يكون قد دخل
يف حديقة ذات �أ�شجار عظيمة .وهو ك�أر�ض الإن�س به
دوح تتك�سر �أ�شجاره،
من الوديان «ف�أمال العنان �إلى ٍ
وترتمن �أطياره» )99(،وتارة يدخل «غي�ضة �شجرها
و�ش ْح ٌر يعبق هندي ًا
�شجران� :سا ٌم يفوح بهار ًاِ ،
وغار ًا» )100(،فل�شجر اجلن مثل ما للإن�س من روائح
عطرة ،و�أكرث و�صفه لأر�ض اجلن بكثافة ال�شجر،
وفيه كذلك ذكر اجلبال ،كما ي�صور لنا لقا َءه لتابع
�أبي نوا�س يف �أ�صل جبل دير حنة ،بل ي�صور لنا ابن
()101
�شهيد �سماعه ل�صوت النواقي�س ب�أر�ض اجلن.
و�أر�ض اجلن على ت�صوير ابن �شهيد لها وا�سعة
عظيمة ،في�سري هو وتابعه م�سافات طويلة ،فانظر
لقول ابن �شهيد عندما �أراد مقابلة توابع الكتَّاب
«قال يل زهري :من تريد بعده؟ فقلتِ :م ْل بي �إلى
ا ُ
خلطباء ،فقد ق�ضيتُ َو َطر ًا من ال�شعراء .فرك�ضنا
حين ًا طاعنني يف مطلع ال�شم�س ،ولقينا فار�س ًا �أ�س ّر
معت لك
�إلى زهري ،واجنزع عنا ،فقال يل زهريُ :ج ْ
ُخطباء اجلنّ َمب ْرج دُهمان ،وبيننا وبينهم فر�سخان،
فقد ُكفيتُ العناء �إليهم على انفرادهم .قلت :مل
ذاك؟ قال :لل َف ْرق بني كالمني اختلف فيه فتيان
بناد عظيم ،قد جمع
اجلن .وانتهينا �إلى ا َمل ْرج ف�إذا ٍ
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�سي! فيقول� :سمعت �أ َّنكم جنٌّ م�ؤمنون فجئت �ألتم�س
ّ
عندكم �أخبار اجل َّنان ،وما لع َّله لديكم من �أ�شعار
()109
املردة”.
خامتة يف املقاربات يف الر�سالتني ودور الطالب:
وبعد ا�ستعرا�ض هذه امل�شاهد امل�شرتكة بني
الر�سالتني ،يلح علينا �س�ؤال:
ما �ضرورة �إتيان املعري بهذه ال�صور جمتمعة يف
ر�سالته؟
ف�أما النهر فهو يجري يف �أ�صل �شجر اجلنة! هل
يكون هذا من باب توارد اخلواطر؟ �أما لقاء ال�شاعر
يف رحلة القن�ص ،والإوز الغانيات ،وف�صل جنة الإن�س
عن اجلن!
�إن جميع ذلك يثري لدينا الت�سا�ؤل عن مدى اطالع
املعري على ر�سالة التوابع والزوابع .فرحلة القن�ص
تبدو فكرة م�ستمدة من ر�سالة التوابع والزوابع� ،إذ
تكون يف معر�ض لقاء �شاعر ،ومل يقم بها ابن القارح
من تلقاء نف�سه ،و�أما الإوز ،فلم يجعلهن املعري
يهبطن يف بركة ماء حتى �صيرّ هن على هيئة الإوز،
�ألي�س يف الطري من هو على هيئة �أجمل و�أوقع يف
النف�س ،كالطاوو�س� ،أو البلبل املغرد ل�شبهه بالغانية،
�أو احلمام النائح على حمبوبه؟ كل ذلك كان ميكن
�أن يكون بدي ًال متناوال للمعري لكنه اختار �أن ي�صور
الغانيات على هيئة الإوز ،بل والأكرث من هذا �أنه ينفي
عنها �صفة احلمق التي �أثبتها ابن �شهيد يف ر�سالته
وهو ي�ستخف بالإوزة.
و�أما لقاء اجلن ،فما وجه املنا�سبة يف لقائهم
يف اجلنة؟ وت�صوير جنتهم على هذا ال�شكل؟ مع
�أنها جزء من اجلنة؟ وبالتايل قطعة من النعيم .يف
حني �أن املعري ال ي�سبغ عليها �صفة النعيم فلي�س فيها
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من نور اجلنة ،وهي ملتفة الأ�شجار ،وذات �أدغال
و�أخاديد توحي بالوح�شة ،وهي تقارب ما �صور به ابن
�شهيد �أر�ض اجلن.
لقد وجدنا �أن املعري يركب جلنة العفاريت دابة
تذكرنا بجواد ابن �شهيد ،وهو ي�صف جنة العفاريت
ب�أنها مدائن تختلف عن مدائن اجلنة ،كما ال يذكر
وجه اختالفها ،وي�سبغ عليها بع�ض الغمو�ض والظلمة،
فهي ملتفة ال�شجر ،وعميقة معتمة كالدحل� ،أو رمبا
متتلئ بهذه الأدحال �أو احلفر العميقة ،و�أما ال�شيخ
الذي التقاه فيجل�س على باب مغارة ،فت�صوير املعري
جلنة العفاريت يتجرد من جمال اجلنة لغمو�ضه
وظلمته ،و�أعجب من غاية املعري التي دفعته لت�صوير
جنة اجلن على هذه ال�صورة ما دامت �أو ًال و�أخري ًا
هي جنة ،ولي�ست �أر�ض ًا لهم� .أال ي�شعر القارئ لهذا
الن�ص مبا فيه من م�شابهة لو�صف ابن �شهيد لأر�ض
اجلن؟
وعلى غرار التعريف الذي نلقاه يف التوابع
والزوابع جند املعري يعرف بال�شيخ اجلني فيقول:
“ما ا�سمك �أ ّيها ال�شيخ؟ فيقول� :أنا اخليتعور �أحد
بني ِّ
ال�شي�صبان ،ول�سنا من ولد �إبلي�س ولك َّنا من اجلنّ
()110
الذين كانوا ي�سكنون الأر�ض قبل ولد �آدم.” ،
ولفظ ال�شي�صبان و�إن كان قد جاء ذكره يف
التوابع والزوابع لكنه ا�سم متداول للجن والتوابع وقد
ُعرف يف كتب الأدب وورد ذكره يف التوابع والزوابع.
كما �إن هناك دليال �آخر مل يتوقف عنده الباحثون،
�أال وهو التالميذ ورحالتهم ،فاجلندي يجمع ذكر ما
يربو عن ال�ستني طالب ًا ممن ثبت يف كتب الأدب روايته
و�أخذه عن �أبي العالء ،ومنهم من �أهل الأندل�س من
رحل قا�صد ًا العلم بامل�شرق ،ومن ه�ؤالء:
�أبو اخلطاب العالء بن عبد الوهاب بن �أحمد بن
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عبد الرحمن بن �سعيد بن حزم الأندل�سي و�أبوه هو
�أبو املغرية عبد الوهاب بن حزم� ،أديب �أندل�سي من
()111
الكتاب �صديق ابن �شهيد ،حدثنا عنه املقري،
وقد رحل �أبو اخلطاب ابنه �إلى امل�شرق ،ودخل بغداد،
وحدث عن ابن الإفليلي النحوي الأندل�سي ،وابن
الطفال ،وابن �سعيد احلافظ ،ومات بعد اخلم�سني
()112
و�أربعمائة.
وابن ال�ضابط (442ﻫ) �أبو عمرو عثمان بن �أبي
بكر بن حمود ال�صديف ،عامل باحلديث والأدب ،من
ٍ
�أهل املغرب ،له �شعر ،ولد يف �سفاق�س ب�إفريقية ،وقر�أ
يف القريوان .ورحل �إلى ال�شرق والأندل�س ،ثم ا�ستقر
يف القريوان .وكان املعز بن بادي�س ي�سند به لبع�ض
املهمات يف الأغرا�ض ال�سيا�سية )113(،وقد رحل
للم�شرق بعد 420ﻫ وعاد للأندل�س �سنة 436ﻫ وجل�س
للتتلمذ على �أبي العالء فروى عنه خطبة الف�صيح.
ومنهم �أبو الف�ضل الوزير الدارمي (455ﻫ) حممد
بن عبد الواحد بن عبد العزيز الدارمي التميمي� ،أبو
الف�ضل :وزير �شاعر من �أهل بغداد ،رحل �إلى الهند يف
�صباه ،وحارب مع جيو�ش الغزنوية ،جماهد ًا ،ونظم
�أوائل �شعره هناك ،وا�ستوزره بع�ض �أمرائهم ،وعاد
�إلى بغداد ،فا�شتهر ف�أر�سله القائم ب�أمر اهلل العبا�سي
يف �سفارة �إلى املعز بن بادي�س �صاحب �إفريقية،
فخرج م�سترت ًا ،فمر بحلب ومدح معز الدولة ،وزار �أبا

العالء يف املعرة و�أن�شده بع�ض �شعره ،فقال ما �أراك
�إال الر�سول �إلى املغرب» ومن �أخباره �أنه �أول من �أدخل
()114
يتيمة الثعالبي �إلى القريوان.
وغريهم كثري �أمثال �أبي متام غالب بن عي�سى
الأن�صاري الأندل�سي ،و�أبي عبد اهلل ن�صر بن �صدقة
القاب�سي الأندل�سي النحوي ،و�أبي القا�سم عبد الدائم
بن مرزوق بن خري القريواين ،و�أبي عبد اهلل بن جابر
القرطبي.
�أيعقل �أال يذكر �أحد ه�ؤالء الأندل�سيني ر�سالة
التوابع والزوابع؟ ونخ�ص بالذكر �أبا اخلطاب العالء
بن �أبي املغرية بن حزم �صديق ابن �شهيد املقرب �إليه.
�إن اطالع املعري على ر�سالة التوابع والزوابع
�أم ٌر لي�س مب�ستبعد ،وقد يح�صل من عدة طرق؛ من
اطالعه على اليتيمة� ،أو اطالعه عليها من تالميذه،
�أو حتى �سماعه ب�أمر ما فيها خرب ًا منقو ًال من
�أحدهم� .أما امل�ستبعد ف�أال ي�سمع بها �إطالق ًا ،ملا عرف
عن املعري من تفرغه للعلم وانقطاعه له ،فخرب
ب�سيط كهجاء ابن القارح لأبي القا�سم املغربي يعرفه
�أبو العالء ،ومن ثم ال ن�ستبعد اطالعه على ر�سالة
�أندل�سية احتفى بها �أهل الأندل�س .ولي�س التقول على
�أبي العالء مما يهدف �إليه البحث ،ال�سيما �إذا مل
يكن بني �أيدينا �أدلة كافية.
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الهوام�ش
 - 3ي�شهد بهذا تلميذه �أبو زكريا التربيزي“ :ما �أعرف العرب نطقت بكلمة ومل يعرفها املعري .وقد اتفق قو ٌم
كلمات ،و�أ�ضافوا �إليها من غريب اللغة ووح�شيها كلمات �أخرى،
ممن يقر�أ عليه ،وو�ضعوا حروف ًا ،و�ألفوا
ٍ
و�س�ألوه عن اجلميع على �سبيل االمتحان ،فكان كلما و�صلوا لكلمة مما �ألفوه ينزعج وينكرها ،وي�ستعيدها
مرار ًا ،ثم يقول :دعوا هذه .والألفاظ اللغوية ي�شرحها ،وي�ست�شهد عليها ،حتى �إذا انتهت الكلمات .ثم �سكت
�ساعة مفكر ًا ،ورفع ر�أ�سه وقال :ك�أين بكم وقد و�ضعتم هذه الكلمات؛ لتمتحنوا بها معرفتي ،وثقتي يف
روايتي” .ابن العدمي ،الإن�صاف والتحري عن تعريف القدماء ،حتقيق :طه ح�سني ،و�آخرون ،ون�شر با�سم
تعريف القدماء ب�أبي العالء املعري ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1986 ،م ،ص.570
 - 4والفرق وا�ضح بني عدد �أبيات املعري التي تبلغ  13595بيت ًا من ال�شعر ،و�أبيات ابن �شهيد يف ديوانه التي
هي  885بي ٍتًا فح�سب ،ف�أبيات املعري متثل �أكرث من خم�سة ع�شر �ضعفا ملا و�صل من �أبيات ابن �شهيد.
وهذه الإح�صائية وفق ًا للمو�سوعة ال�شعرية التي تت�ضمن من كتب �أبي العالء :ال�صاهل وال�شاحج ،ور�سالة
الغفران ،ور�سالة املالئكة والف�صول والغايات يف متجيد اهلل واملواعظ� ،أما ابن �شهيد فله ر�سالة التوابع
والزوابع �إ�ضافة لديوانه.
 - 5ورد عنه هذا الر�أي يف كتاب بالغة العرب يف الأندل�س ،القاهرة :االعتماد ،ط1938 ،2م .وقد ورد ما
ي�شبهه يف :املف�صل يف تاريخ الأدب العربي ،وزارة املعارف العمومية ،مطبعة م�صر1934 ،م.1/155 ،
 - 6عائ�شة عبد الرحمن (بنت ال�شاطئ) ،جديد يف ر�سالة الغفران ،بريوت :دار الكتاب العربي1983 ،م،
ص.68
 - 7يرى �أبو الفداء �أن م�ؤلفات املعري ركيكة! و�أنها هُ ِج َرت للكفر الظاهر بها ،ينظر :عماد الدين �إ�سماعيل �أبو
الفداء ،املخت�صر يف �أخبار الب�شر �أو تاريخ �أبي الفداء ،القاهرة :مكتبة املتنبي ،د.ت.1/176 ،
 - 8ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي1993 ،م.1/336 ،
� - 9شم�س الدين الذهبي ،تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري والأعالم ،حتقيق :ب�شار عواد� ،صالح مهدي� ،شعيب
الأرن�ؤوط ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1988 ،م.199 /45 ،
� - 10أحمد تيمور با�شا� ،أبو العالء املعري ،بريوت :دار الآفاق العربية ،ط2003 ،1م ،ص.165 153-
 - 11م�صطفى �آل عيال“ ،دانتي” ،مقال يف جملة �إقر�أ ،م�صر :دار املعارف ،عدد � ،164أغ�سط�س 1956م ،ص.88
 - 12زكي مبارك ،النرث الفني يف القرن الرابع الهجري ،بريوت :املكتبة الع�صرية ،د.ت.1/321 ،
 - 13ال�شاذيل بو يحيى ،ابن �شهيد الأندل�سي :حياته �شعره ونرثه ر�سالة التوابع والزوابع ،د.ن ،د.ت ،ص.200-203
 - 14حممد رجب البيومي ،الأدب الأندل�سي بني الت�أثري والت�أثر ،الريا�ض :جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية1980 ،م ،ص.186
�	- 15أبو عامر �أحمد بن عبد امللك ابن �شهيد ،ر�سالة التوابع والزوابع .حتقيق :بطر�س الب�ستاين .بريوت :دار
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�صادر1980 ،م ،ص 75مقدمة املحقق.
جاءت �سبع �آيات يف القر�آن الكرمي ت�شري �إلى الإ�سراء واملعراج� ،آية بلفظة� :أ�سرى ،وثالث بلفظة :يعرج،
و�آية بلفظة :تعرج ،و�آية بلفظة :معارج ،و�أخرى بلفظة :يعرجون ،وهي:
ال ْق َ�صى ا َّل ِذي َبا َر ْك َنا
)�س ْب َحانَ ا َّل ِذي �أَ ْ�س َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْيلاً ِمنَ المْ َ ْ�س ِج ِد الحْ َ َر ِام �إِ َلى المْ َ ْ�س ِج ِد َْ أ
 - 1اال�سراء (ُ :)1
ال�س َما ِء
ال�سمِ ي ُع ا ْل َب ِ�ص ُري(؛  - 2احلجر (َ ) :)14و َل ْو َفت َْح َنا َع َل ْيهِ ْم َبا ًبا ِمنَ َّ
َح ْو َل ُه ِلنرُ ِ َي ُه ِمنْ �آَ َيا ِت َنا ِ�إ َّنه هُ َو َّ
ال�س َما ِء �إِ َلى ْ أ
َف َظلُّوا ِفي ِه َي ْع ُر ُجونَ (؛  - 3ال�سجدة (ُ ) :)5ي َد ِّب ُر ْ أ
الَ ْر ِ�ض ُث َّم َي ْع ُر ُج �إِ َل ْي ِه فيِ َي ْو ٍم َكانَ
الَ ْم َر ِمنَ َّ
ال�س َما ِء
ِمق َْدا ُر ُه �أَ ْل َف َ�س َن ٍة ممِ َّ ا َت ُعدُّونَ (� 4- .سب�أ (َ ) :)2ي ْع َل ُم َما َي ِل ُج فيِ ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو َما َيخْ ُر ُج ِم ْن َها َو َما َي ْن ِز ُل ِمنَ َّ
ا�س �أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة لجَ َ َع ْل َنا
َو َما َي ْع ُر ُج ِفي َها َوهُ َو ال َّر ِح ُيم ا ْل َغ ُفو ُر(؛  - 5الزخرف (َ ) :)33و َل ْو اَل �أَنْ َي ُكونَ ال َّن ُ
لمِ َنْ َي ْك ُف ُر ِبال َّر ْح َم ِن ِل ُب ُيوتِهِ ْم ُ�س ُق ًفا ِمنْ َف َّ�ض ٍة َو َم َعار َِج َع َل ْي َها َي ْظ َه ُرونَ (؛  - 6احلديد () :)4هُ َو ا َّل ِذي َخ َلقَ
ا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش َي ْع َل ُم َما َي ِل ُج فيِ ْ أ
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو َما َيخْ ُر ُج ِم ْن َها َو َما َي ْن ِز ُل ِمنَ
َّ
الَ ْر َ�ض فيِ ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام ُث َّم ْ
ُ
للهَّ
َ
ري(؛  - 7املعارج (َ : ))4ت ْع ُر ُج المْ َلاَ ِئ َك ُة
ال�س َما ِء َو َما َي ْع ُر ُج ِفي َها َوهُ َو َم َع ُك ْم �أ ْينَ َما ُك ْنت ُْم َوا بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َب ِ�ص ٌ
َّ
َ
َ
َ
وح �إِل ْي ِه فيِ َي ْو ٍم كانَ ِمق َْدا ُر ُه َخ ْم ِ�س َني �أ ْل َف َ�س َن ٍة).
َوال ُّر ُ
ابن ب�سام ال�شنرتيني ،الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،بريوت :دار الثقافة،
1979م.12 /1/1 ،
نقل هذه املقولة ياقوت احلموي يف معجم الأدباء ،حتقيق :مرجليوث ،بريوت :دار الفكر للطباعة والن�شر،
1980م.4/214 ،
�أحمد �ضيف ،بالغة العرب يف الأندل�س ،ص51؛ كذلك له باال�شرتاك مع عدد من الكتَّاب ،املف�صل يف تاريخ
الأدب العربي.1/155 ،
حممد عبد املنعم خفاجي ،الأدب الأندل�سي :التطور والتجديد ،بريوت :دار اجليل .ط1992 ،1م ،ص.614
ي�ؤكد هذا الر�أي عدد من الباحثني ،مثل :مبارك ،318 /1 ،عائ�شة عبدالرحمن بنت ال�شاطئ ،الغفران،
القاهرة :دار املعارف1999 ،م .ص277؛ البيومي ،ص ،177حازم عبد اهلل خ�ضر ،ابن �شهيد :حياته و�أدبه،
بغداد :وزارة الثقافة والإعالم1984 ،م ،ص.219
كارل بروكلمان ،تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية ،ترجمة :نبيه فار�س ،ومنري البعلبكي ،بريوت :دار العلم
للماليني ،ط ،1965 ،4ص( 308بت�صرف).
مبارك.1/320 ،
�أحمد هيكل ،الأدب الأندل�سي من الفتح �إلى �سقوط اخلالفة ،القاهرة :دار املعارف .ط1977 ،12م ،ص.384
ابن �شهيد ،ص 74مقدمة املحقق.
البيومي ،ص.186
بو يحيى ،ص.227
خ�ضر ،ص.235 213-
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ذكر البيومي �إحدى ع�شرة مقطوعة ،كل واحدة متثل خمتارات من ق�صائد ابن �شهيد الواردة يف التوابع
والزوابع .ينظر :البيومي� ،ص.179-181
ابن �شهيد� ،ص 75مقدمة املحقق.
�شوقي �ضيف ،ع�صر الدول والإمارات :الأندل�س ،القاهرة :دار املعارف1989 ،م ،ص.457
مبارك.1/321 ،
بنت ال�شاطئ ،الغفران ،ص.282
نف�سه� ،ص.303
خ�ضر� ،ص.234
�صالح رزق ،نرث �أبي العالء املعري :درا�سة فنية ،القاهرة :دار غريب للطباعة والن�شر� ،2006 ،ص.144
منجد م�صطفى بهجت ،الأدب الأندل�سي من الفتح حتى �سقوط غرناطة ،ع َّمان :دار الياقوت ،ط2003 ،2م� ،ص.228
علي حممد ،النرث الأدبي الأندل�سي يف القرن اخلام�س :م�ضامينه و�أ�شكاله ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
ط1990 ،1م� ،ص.561
نف�سه� ،ص.561
�أي �أ�صبت ،وهو يف الأ�صل من �إ�صابة رمي ال�صيد.
ما �أ�شويت� :أي ما �أخط�أت املقتل.
وجه احلقيقة.
يعني نف�سه (ابن �شهيد).
ال�سهى :كوكب خفي معروف.
رمه� :أ�صلحه .الزباين :هو �أحد الزبانيني ،وهما كوكبان نريان.
ابن �شهيد� ،ص.87
ذكر القلق�شندي �أ�ساليب ًا عديدة لأهل املغرب يف ابتداء ر�سائلهم ،فهي ت�شبه �أ�ساليب �أهل امل�شرق يف
االبتداء بالدعاء ،و�إن �سبقه� :سيدي� ،أو ذكر كنية املخاطب�،أو افتتاح اخلطاب بلفظ كتبت ،ف�إن مل يكن
ذلك كله فال �أقل من االبتداء بالتحية وال�سالم .لكن �أ�سلوب ابن �شهيد يف االبتداء لي�س على واحد منها بل
يدخل �إلى املو�ضوع املراد .ينظر :القلق�شندي� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،القاهرة :امل�ؤ�س�سة امل�صرية
العامة للت�أليف والرتجمة والطباعة والن�شر ،د،ت.... .
القلق�شندي.7/148 ،
معظم الأ�ساليب التي ذكرها القلق�شندي تعتمد على اال�ستفتاح بالدعاء ،و�إن كان اال�ستفتاح بغريه ،في�أتي
عار�ض ًا بعد قوله كتبت� ،أو كتابي وغري ذلك .راجع :القلق�شندي.127 /7 ،
املعري ،ر�سالة الغفران ،حتقيق :بنت ال�شاطئ ،القاهرة :دار املعارف ،د.ت ،ص.14
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 - 51نف�سه.
 - 52بنت ال�شاطئ ،جديد يف ر�سالة الغفران ،ص.65
 - 53نف�سه ،ص65؛ كذلك� :إح�سان عبا�س ،الوزير املغربي :درا�سة يف �سريته و�أدبه ،عمان :دار ال�شروق للن�شر
والتوزيع1988 ،م ،ص.23
 - 54عبد اهلل العاليلي ،املعري ذلك املجهول :رحله يف فكره وعامله النف�سي ،د.م :دار اجلديد ،ط1995 ،3م،
 57وما بعدها.
 - 55ح�سني الواد ،البنية الق�ص�صية يف ر�سالة الغفران ،تون�س :دار اجلنوب للن�شر� ،سل�سلة مفاتيح1993 ،م ،ص.25
 - 56ابن �شهيد ،ص 75مقدمة املحقق.
� - 57آل عيال� ،ص .96
 - 58نف�سه ،ص.98
 - 59نف�سه ،ص.98
 - 60نف�سه ،ص.96
 - 61ابن �شهيد ،ص.92
 - 62املعري ،ص.326
 - 63ابن �شهيد ،ص.96
 - 64املعري ،ص.558 ،532
 - 65ابن �شهيد ،ص.98
 - 66املعري ،ص.316
 - 67نف�سه ،ص.475
 - 68نف�سه ،ص ،479وما عداه من املوا�ضع فا�ست�شهاد ب�أبيات له.524 ،522 ،480 ،471 ،419 ،404 ،353 :
 - 69ابن �شهيد ،ص.102
 - 70املعري ،ص ،398وا�ست�شهد ب�شعره يف ص.497
 - 71نف�سه ،ص.515
 - 72ابن �شهيد ،ص.105
 - 73املعري ،ص.412
 - 74املعري ،ص.424
 - 75نف�سه ،ص.426
 - 76نف�سه ،ص.508 ،507 ،506 ،391 ،224 ،141
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ابن �شهيد ،ص.112 ،111
املعري ،ص.406
نف�سه ،ص416 ،415 ،414
نف�سه ،ص.417
نف�سه ،ص.562 ،543 ،522 ،159
البيومي� ،ص .187
ابن �شهيد ،ص.98
و�صف عني املاء باحلورَ ،
واحل َور بفتح الواو �شدة بيا�ض العني يف �شدة �سوادها� ،أو غلبة ال�سواد عليها كما
يف الظباء .ينظر :حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار ال�صحاح ،الرباعم للإنتاج الثقايف،
ط ،1د.ت ،مادة (حور).
املعري ،ص.133
ابن �شهيد ،ص.96
نف�سه ،ص.111
املعري ،ص.183
نف�سه ،ص.189
نف�سه ،ص.190
ني �شهال ُء ،ورجل ا�شهل العني َبينِّ ال�شهل .اجلوهري ،ال�صحاح:
ال�شهل يف العني �أن ي�شوب �سوادها ُز ْرقة ،وع ٌ
تاج اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق� :إميل يعقوب ،وحممد نبيل طريفي ،من�شورات حممد علي بي�ضون،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م ،مادة (�شهل) ،وبهذا املعنى يكون ال�شهل �صف ًة يف و�صف العني،
ف�إن كدر �سوادها �سميت �شهالء ،ورمبا �أراد ابن �شهيد و�صف عني الإوزة بذلك ،ال بيا�ض لونها.
ابن �شهيد ،ص.150 ،149
نف�سه ،ص.150
ابن �شهيد ،ص.152
املعري ،ص.204
اخللم :ال�صديق �أو ال�صاحب.
املعري ،ص.207 ،206
ال ُبخْ ت َّي ُة :الأُنثى من اجلمال ال ُبخْ ِت ،وهي جما ٌل ُ
خت و َب َخ ٍات .ينظر :ابن
طوال الأَ ْعناق ،و ُي ْج َمع على ُب ٍ
منظور ،ل�سان العرب ،حتقيق� :أمني حممد عبد الوهاب ،وحممد ال�صادق العبيدي .بريوت :دار �إحياء
الرتاث العربي ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،ط1999 ،3م ،مادة (بخت).
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 - 99املعري ،ص.275
 - 100ابن �شهيد ،ص.91
 - 101نف�سه ،ص.91
 - 102ابن �شهيد ،ص .93والغي�ضة حديقة ت�شبه الغينة “قال �أَبو ال َع َم ْيثل :ال َغ ْينة الأَ�شجا ُر امللتفة يف اجلبال ويف
ال�س ْهل بال ماء ،ف ِ�إذا كانت مباء فهي َغ ْي�ضة” ابن منظور ،مادة (غني).
َّ
 - 103ابن �شهيد ،ص.104
 - 104نف�سه ،ص.115
 - 105نف�سه ،ص.91
 - 106ابن منظور ،مادة (دوو) ،وذكر كذلك موا�ضع يطلق عليها لفظ (ال َّد ُّو) كمو�ضع بالبادية وهي �صحراء
مل�ساء� ،أو بلد لبني متيم.
 - 107نف�سه ،مادة (دوية).
 - 108الفر�سخ ،واحد الفرا�سخ ،والفر�سخ ثالثة �أَميال �أَو �ستة� ،سمي بذلك لأَن �صاحبه �إذا م�شى قعد وا�سرتاح
من ذلك ك�أَنه �سكن .ابن �سيده ،املحكم واملحيط الأعظم ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،من�شورات حممد علي بي�ضون ،ط2000 ،1م ،مادة (فر�سخ).
ال�س ْدر ،وقيل :هو
 - 109الأدحل جمع ال َّد ْحل وهو َنقْب �ض ِّيق َف ُمه ثم يت�سع �أَ�سفله حتى يمُ ْ �شي فيه ،ورمبا �أَنبت ِّ
َم ْد َخل حتت ا ُ
جل ُرف �أَو يف ُع ْر�ض َخ َ�شب البئر يف �أَ�سفلها ونحو ذلك من ا َملوارد وا َملناهل ،واجلمع �أَ ْد ُحل
و�أَدحا ٌل و ِدحال ود ُُحول ود ُْحالنٌ .ابن منظور ،مادة (دحل).
بال�ض ّم :الوادي َّ
 - 110غماليل جمع ال ُغ ْملولَّ ،
أر�ض ذو
ال�ض ِّيقُ الكث ُري ال َّن ْب ِت املُلت َّف ،وقيل :هو بطنٌ ِ
غام ٌ�ض من ال ِ
ُ
الطويل القلي ُل ال َع ْر ِ�ض املُلت َّف .الزبيدي ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س،
ال�شجر الكثري� .أو هو الوادي
ِ
مطبعة اخلريية املن�شئة بجمالية م�صر املحمية ،ط ،1مادة (غمل) ،ف�صل الغني من باب الالم.
 - 111املعري ،ص.282 ،281
 - 112املعري ،ص.283
� - 113أحمد بن حممد التلم�ساين املقري ،نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب ،حتقيق� :إح�سان عبا�س،
بريوت :دار �صادر ،د.ت1/620 ،.؛ كذلك.2/630 :
� - 114أبو عبد اهلل حممد بن ن�صر احلميدي ،جذوة املقتب�س يف ذكر والة الأندل�س .القاهرة :الدار امل�صرية
للت�أليف والرتجمة� ،سل�سلة تراثنا ،املكتبة الأندل�سية ،رقم1966 ،3م ،ص .145وكذلك� :أبو عمرية ال�ضبي،
بغية امللتم�س ،حتقيق� :إبراهيم الإبياري ،القاهرة :دار الكتاب امل�صري1989 ،م،2/559 ،
 - 115خري الدين الزركلي ،معجم الأعالم ،بريوت :دار العلم للماليني .ط1986 ،7م.4/204 ،
 - 116نف�سه.6/254 ،
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امل�صادر واملراجع
 .1ابن العدمي .الإن�صاف والتحري عن تعريف القدماء .حتقيق :طه ح�سني ،و�آخرون .ون�شر با�سم تعريف
القدماء ب�أبي العالء املعري ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1986 ،م.
 .2ابن �سيده .املحكم واملحيط الأعظم .حتقيق :عبد احلميد هنداوي .من�شورات حممد علي بي�ضون .بريوت:
دار الكتب العلمية .ط2000 ،1م.
 .3ابن �شهيد� ،أبو عامر �أحمد بن عبد امللك .ر�سالة التوابع والزوابع .حتقيق :بطر�س الب�ستاين .بريوت :دار
�صادر ،د.ط1980 ،م.
 .4ابن منظور .ل�سان العرب .حتقيق� :أمني حممد عبد الوهاب ،وحممد ال�صادق العبيدي .بريوت :دار �إحياء
الرتاث العربي ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،ط1999 ،3م.
�	.5أبو الفداء ،عماد الدين �إ�سماعيل .املخت�صر يف �أخبار الب�شر �أو تاريخ �أبي الفداء .القاهرة :مكتبة املتنبي،
د.ط ،د.ت.
�	.6آل عيال ،م�صطفى“ .دانتي” ،مقال يف جملة �إقر�أ .عدد � ،164أغ�سط�س 1956م .م�صر :دار املعارف.
 .7با�شا� ،أحمد تيمور� .أبو العالء املعري .بريوت :دار الآفاق العربية ،ط2003 ،1م.
 .8بروكلمان ،كارل .تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية .ترجمة :نبيه فار�س ،ومنري البعلبكي .بريوت :دار العلم
للماليني .ط1965 ،4م.
 .9بنت ال�شاطئ ،عائ�شة عبد الرحمن .الغفران .القاهرة :دار املعارف1999 ،م.
 .10بنت ال�شاطئ ،عائ�شة عبد الرحمن .جديد يف ر�سالة الغفران .بريوت :دار الكتاب العربي ،د.ط1983 ،م.
 .11بهجت ،منجد م�صطفى .الأدب الأندل�سي من الفتح حتى �سقوط غرناطة .ع َّمان :دار الياقوت .ط2003 ،2م.
 .12بو يحيى ،ال�شاذيل .ابن �شهيد الأندل�سي :حياته �شعره ونرثه ر�سالة التوابع والزوابع .د.ن ،د.ت.
 .13البيومي ،حممد رجب .الأدب الأندل�سي بني الت�أثري والت�أثر .الريا�ض :جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية1980 .م.
 .14اجلوهري .ال�صحاح :تاج اللغة و�صحاح العربية .حتقيق� :إميل يعقوب ،وحممد نبيل طريفي .بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1999 ،1م.
 .15احلموي ،ياقوت .معجم الأدباء .حتقيق :مرجيليوث .بريوت :دار الفكر للطباعة والن�شر1980 .م.
 .16احلموي ،ياقوت .معجم الأدباء .حتقيق� :إح�سان عبا�س .بريوت :دار الغرب الإ�سالمي1993 ،م.
 .17احلميدي� ،أبو عبد اهلل حممد بن ن�صر .جذوة املقتب�س يف ذكر والة الأندل�س .القاهرة :الدار امل�صرية
للت�أليف والرتجمة� ،سل�سلة تراثنا ،املكتبة الأندل�سية ،رقم1966 ،3م.
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خ�ضر ،حازم عبد اهلل .ابن �شهيد :حياته و�أدبه .بغداد :وزارة الثقافة والإعالم1984 .م.
خفاجي ،حممد عبد املنعم .الأدب الأندل�سي :التطور والتجديد .بريوت :دار اجليل .ط1992 ،1م.
الذهبي� ،شم�س الدين .تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري والأعالم .حتقيق :ب�شار عواد� ،صالح مهدي،
�شعيب الأرن�ؤوط ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1988 ،م.
الرازي ،حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر .خمتار ال�صحاح .الرباعم للإنتاج الثقايف ،ط ،1د.ت.
رزق� ،صالح .نرث �أبي العالء املعري :درا�سة فنية .القاهرة :دار غريب للطباعة والن�شر2006 ،م.
الزبيدي .تاج العرو�س من جواهر القامو�س .القاهرة :مطبعة اخلريية املن�شئة بجمالية م�صر املحمية،
ط1306 ،1ﻫ.
الزركلي ،خري الدين .معجم الأعالم .بريوت :دار العلم للماليني .ط1986 ،7م.
ال�شنرتيني ،ابن ب�سام .الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة .حتقيق� :إح�سان عبا�س .بريوت :دار الثقافة1979 .م.
ال�ضبي� ،أبو عمرية .بغية امللتم�س .حتقيق� :إبراهيم الإبياري ،القاهرة :دار الكتاب امل�صري1989 ،م.
�ضيف� ،أحمد .بالغة العرب يف الأندل�س .القاهرة :االعتماد ،ط1938 ،2م.
�ضيف� ،أحمد .و�آخرون .املف�صل يف تاريخ الأدب العربي .وزارة املعارف العمومية ،مطبعة م�صر1934 .م.
�ضيف� ،شوقي .ع�صر الدول والإمارات :الأندل�س� .سل�سة تاريخ الأدب العربي .القاهرة :دار املعارف1989 ،م.
عبا�س� ،إح�سان .الوزير املغربي :درا�سة يف �سريته و�أدبه .عمان :دار ال�شروق للن�شر والتوزيع1988 ،م.
العاليلي ،عبد اهلل .املعري ذلك املجهول :رحله يف فكره وعامله النف�سي .د.م :دار اجلديد ،ط1995 ،3م.
القلق�شندي� .صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا .القاهرة :امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للت�أليف والرتجمة
والطباعة والن�شر ،د.ت.
مبارك ،زكي .النرث الفني يف القرن الرابع الهجري .بريوت :املكتبة الع�صرية .د.ت.
حممد ،علي .النرث الأدبي الأندل�سي يف القرن اخلام�س :م�ضامينه و�أ�شكاله .بريوت :دار الغرب الإ�سالمي .ط1990 ،1م.
املعري� ،أبو العالء .ر�سالة الغفران .حتقيق :بنت ال�شاطئ .القاهرة :دار املعارف ،د.ت.
املقري� ،أحمد بن حممد التلم�ساين .نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب .حتقيق� :إح�سان عبا�س.
بريوت :دار �صادر ،د.ت.
هيكل� ،أحمد .الأدب الأندل�سي من الفتح �إلى �سقوط اخلالفة .القاهرة :دار املعارف .ط1977 ،12م.
الواد ،ح�سني .البنية الق�ص�صية يف ر�سالة الغفران� .سل�سلة مفاتيح .تون�س :دار اجلنوب للن�شر1993 .م.
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