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 التوابع والزوابعالحذف في النثر الفني ، 1المحاضرة 

 قسم اللغة العربية  المرحلة الرابعة 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

مسايرة لبحثنا حول أدبية النصوص النثرية العربية علينا أن نسأل السؤال نفسه حول 

هـ( وهنا نقول 624أدبية رسالة التوابع والزوابع التي كتبها ابن شهيد األندلسي )ت

أن المتعة التي نحصل عليها مقدما أن هذه الرسالة مكتوبة من أجل المتعة تماما أي 

من قراءة الرسالة متعة خالصة ال تشوبها أية شائبة فلسفية كما هو الحال مع بخالء 

الجاحظ، وال تعليمية كما هو الحال مع مقامات الهمذاني ورسالة الغفران فالرسالة 

م مكتوبة من أجل المتعة فقط ولذا يمكننا القول عنها بأنها تمثل األدب الخالص القائ

 على المتعة.

ويبدو أن ابن شهيد األندلسي تأثر برسالة الغفران للمعري مع أن بعض الباحثين 
يقولون بالعكس أي أن المعري هو من تأثر بابن شهيد وكتب رسالته الغفران، وعلى 
أية حال يبدو من خالل القرائن واألدلة الكثيرة أن المعري قد سبق ابن شهيد إلى 

 .هـ  449 عامغم من أن وفاته كانت كتابة رسالته على الر

 هو هنا يعنينا ما فأن اآلخر على أحدهما أسبقية حول الدائر الجدل هذا عن وبعيدا
 شهيد ابن حال عن عام بكالم الرسالة تبدأ إذ بنائها، وطريقة في شكل الرسالة النظر

 بعد نجم الذي الملل هذا من له مخلصا بوصفه إلى التخيل بالملل وجنوحه الممتلئ
 على ويتفقان صداقة بينهما وتنعقد له الجن يظهر من وإذا بواحد عنه، حبيبته رحيل

 . أرض الجن إلى رحلة في ليأخذه آخر يوم في الجان يأتي أن



 عليهم أطلق والذين الشعراء شياطين بلقاء يبدآن األرض تلك إلى يصالن وحالما
 على الرسالة جعل ولذلك وابع،الت عليهم أطلق والذين النثر وشياطين كتاب الزوابع
 . والحيوانات والنقاد الكتاب لشياطين الشعراء وثانيهما لشياطين أولهما جزأين

 شياطين من بواحد شهيد ابن التقى فكلما والتقدم التفوق إظهار على الرسالة تقوم
 كامال، شاعرا بوصفه ويجيزونه بالشاعرية له يقرون شعره ويسمعون منه الشعراء

 الشعراء جميع قبل من مجازا يعد شاعر النتماء فكل ا معنى تؤدي ةفكر وهي
 إلى وحولها أدبية فكرة الفلسفية النقدية الفكرة هذه شهيد ابن جعل وقد عليه السابقين

 فكرة التاريخي وهي االنتماء فكرة عن التعبير خاللها من د يري متخيل أدبي نص
على  بناء الشعري بالتوارث تقول مختلفة نقدية بمسميات الحالي عصرنا حتى تمتد

 . عديدة شعرية مدارس
 بعد وينتقل سلمى أبي بن زهير ثم القيس بامرئ الشعرية لقاءاته شهيد ابن ويبدأ
 ويختتم تمام وأبي البحتري ومنهم العباسيين الشعراء إلى الجاهلية من شعراء ثالثة

 من النثر في إماما الجاحظ ضعي فهو للنثر بالنسبة الحال وهكذا بالمتنبي، الرحلة
 . الهمذاني ثم ومن الحميد عبد ومعه الكتاب جميع على له تقديمه خالل

 البارزين عند فقط توقف بل والكتاب الشعراء جميع تشمل لم شهيد ابن اختيارات إن
 هؤالء على يطلع أن له بد ال الجديد والناثر د الجدي الشاعر بأن لنا يلوح لكي منهم

 . أصيل عربي أدبي تراث إلى ينتمي أن ألدبه أراد ذاإ األدباء
 رشيقة لغة على شهيد ابن اعتماد ومنها األساسية السمات من بعدد الرسالة اتسمت
 من خلت أنها كما الغفران، رسالة به اتسمت الذي الكبير التعقيد فيها ليس وجزلة

 الرسالة اتسمت أخرى جهة ومن عليه، قائمة رسالة الغفران كانت الذي االستطراد
 أبواب في حتى شهيد ابن قالها تلك التي أو القديمة العربية باألشعار ى ملئ بأنها
 . عموما العرب عند الشعر أهمية إلى يشير مما والنقد، النثر
 ومن والشخصيات، والمكان الزمن الثالث السردية األركان على القصة استندت وقد

 الزمن كان بينما الحاضر زمن القصة شهيد بنا به كتب الذي الزمن هنا أن المالحظ
 في الرسالتان تشابهت فقد ذلك ومع المستقبل، في زمنا متخيال الغفران رسالة في

 الحكاية في لألحداث زمنيا تسلسال لنا يبين شهيد لم ابن أن أي الداخلي الزمني البناء
 تحديدها دون آلخرا بعد بالتوالي واحدا تقع األحداث أن أي التوالي، تسلسل عدا ما

 . زمنيا
 في تقع األحداث ألن تماما تخيليا الحكاية مكان كان فقد المكان إلى بالنسبة وأما

 لها وجود ال متخيلة أرض هي بل الحقيقة في كهذه أرض وليس هناك الجن أرض
 بهم، مختص مكان لهم وليس األمكنة جميع يعيشون في الجن أن نعرف أننا بل

 لم أخرى جهة ومن المسألة، في هذه للمعري الغفران حكاية هتشب فالحكاية وبهذا
 محدد عاما وغير المكان وترك بدقة محددة مكانية انتقاالت شهيد ابن لنا يبين

 . الجن أرض النهاية في فكله مميزة بتفاصيل
 عدا ما الحقيقية الشخصيات من خلت أيضا فالرسالة الشخصيات إلى بالنسبة وأما

 غير وهمية متخيلة شخصيات فكلها الباقي وأما فقط، فسهن شهيد ابن شخصية
 الذهن من يقربها لكي عديدة أسماء شهيد منحها ابن الواقع أرض على موجودة



 رسم إلى شهيد ابن التخييل ذهب في وإمعانا بحقيقيتها، االقتناع من ويقربنا
 نطاق عن يخرج بنا ما وهو وغيرها والحمامة الثعلب مثل الحيوانات جن شخصيات

 __. تماما الحقيقية الشخصيات


