ّ
ّ
ّ
تجليات ظاهرة االختالف والتنوع
في مضمار األدب

ّ
الدكتور سمير كتاني
أكاديمية القاسمي
فلسطين 2012
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توطئة

يعترب “األدب” مبفهومه الشّ مو ّيل الواسع ميدانًا بارزًا اشتمل عىل شتّى صنوف
املعارف والفنون واملامرسات االجتامع ّية والفكريّة يف الحضارة العرب ّية -اإلسالم ّية.
فضفاضا كث ًريا ما جعله يحتوي
إ ّن ات ّخاذ املصطلح “أدب” لنفسه إطا ًرا معنويًّا
ً
عىل املتناقضات ،وذلك من خالل اهتاممات املفكّرين عىل اختالف مشاربهم وتن ّوع
ميولهم وتع ّدد ثقافاتهم.
فقد ظهرت يف ميدان األدب مجموعة من الفقهاء وعلامء الشرّ يعة ومفكّري
اإلسالم يُدلون بدلوهم فيه ،وذلك كمؤلفني لكتب ورسائل وكأصحاب أشعار ،إىل
جانب دورهم املعروف يف وضع مؤلّفات ورسائل يف مجال علوم ال ّدين وما يتّصل
بها.
الضوء عىل ظاهرة التّع ّدديّة
سنتع ّرض إىل مناذج لهؤالء األدباء العلامء مسلّطني ّ
يف مؤلّفاتهم ،كام سنتط ّرق إىل دوافعهم للكتابة يف املجاالت الّتي تبدو متناقضة:
مجال شؤون ال ّدين ومجال شؤون ال ّدنيا ،وهو ما ميكن أن يشري إىل رواج التّسامح
الفكري وتق ّبل اآلخر يف الحضارة اإلسالم ّية الوسيطة.
ّ
وقد اخرتنا كالّ من :ابن قتيبة (276هـ889/م) ،ابن أيب ال ّدنيا (281هـ894/م)،
املاوردي (450هـ1058/م) ،ابن عبد ال ّرب (463هـ1071/م) ،ال ّراغب األصبها ّين
ّ
يوطي (911هـ1505 /م) ليكونوا مدار بحثنا.
(502هـ1108 /م) ّ
والس ّ

ّ
ّ
ّ
الكالسيكية ،وعالقته بالت ّعد ّدية والتسامح
مفهوم المصطلح “أدب” في الحضارة

إ ّن املصطلح “أدب” – كام يظهر يف املؤلّفات العرب ّية الكالسيك ّية -يبدو بأنّه
فضفاضا ،يجعله ذا صلة وطيدة مبجاالت معرف ّية وفكريّة
ات ّخذ له إطا ًرا معنويًّا
ً
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متن ّوعة ومتباينة .وتع ّد لفظة “أدب” من األلفاظ العرب ّية الّتي كرث فيها تغيري
والفكري .فقد كان انتقال العرب من دور
مني
ّ
للمعنى األص ّ
يل بفعل التّط ّور ال ّز ّ
البداوة إىل دور املدن ّية أحد العوامل الّتي ساهمت يف تط ّور معنى “األدب”.1
أقل ات ّسا ًعا
يل كانت ّ
افعي” أ ّن مدلوالت لفظة “أدب” يف العرص الجاه ّ
ويذكر “ال ّر ّ
مماّ كانت عليه يف العصور اإلسالميّة ،وأ ّن هذا االت ّساع كان تدريجيًّا ،وقد أخذ
يكتسب مساحات معنويّة وثقاف ّية جديدة انبثقت من طابع الحضارة العرب ّية
اإلسالم ّية اآلخذ يف التّط ّور.2
املتوسم
أ ّما يف عرصنا ال ّراهن فإ ّن كلمة “أدب” تحمل معنى الكالم الجميل
ّ
باملحسنات البالغ ّية ،الّذي يقصد به إىل الجامل الف ّن ّي ،والّذي من شأنه أن يحدث يف
ّ
يصح اعتباره “أدبًا” هو الكالم الّذي يشتمل
ال ّنفس لذّة وتأث ًريا .ولذا ،فالكالم الّذي ّ
السامع .وجودة “األدب” متعلّقة مبدى
عىل معانٍ تؤث ّر يف عواطف القارىء أو ّ
مالءمة األلفاظ للمعاين.3
وهذا املعنى الحديث للمصطلح “أدب” يتوافق مع اللّفظة اإلنجليزيّ ة �Litera
 tureومع اللّفظة الفرنس ّية ( Belles- Lettresالّتي تعني “األدب الجميل”) بصورة
خاصة.4
ّ
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يل .7 ،وانظر كذلك :جريس ،إبراهيم« ،األدب واألجناس األدب ّية» ،الكرمل ،العدد ،)1985( 6
 . -1ضيف ،شوقي ،العرص الجاه ّ
الخاصة باألدب العر ّيب إىل أدب «األدب»
ص  ،48-46وكذلك ،58-55 :وقد تط ّرق الكاتب من خالل بحثه يف «األجناس األدبيّة»
ّ
وخاص ّيته الشّ مول ّية.
افعي ،مصطفى صادق ،تاريخ آداب العرب.25 23- /1 ،
 . -2انظر :ال ّر ّ
 . -3انظر :ك ّحالة ،عمر ،األدب العر ّيب يف الجاهليّة واإلسالم.5 ،
 . -4انظر :سدان ،يوسف ،األدب العر ّيب الهازل ونوادر الثّقالء 9 ،حاشية  24 ،1حاشية 33؛ البستا ّين ،أفرام ،دائرة معارف أفرام
البستا ّين( 62 /2 ،مادّة «أدب»)؛ بللاّ  ،شارل« ،تباين اآلراء يف مفهوم األدب عند العرب» ،املورد ،املجلّد  ،8العدد 131 130- ،1؛
نالينو ،تاريخ اآلداب العرب ّية54 ،؛ جيب ،هاملتون ،دراسات يف حضارة اإلسالم309 304- ،؛ S. A. Bonebakker, «Adab and
the Concept of Belles- Lettres», in: Cambridge History of Arabic Literature (II): ‹Abbasid Belles- Lettres,
 vol. 2, pp. 16- 30وانظر أيضً ا مقالتهEarly Arabic Literature and the Term Adab», Jerusalem Studies in»« :
خصوصا يف
 .Arabic and Islam, 5, (1984), pp. 389- 421هذا ،ويكرث استخدام معنى «األدب» الحديث املشار إليه أعاله
ً
املؤلّفات الحديثة الّتي تحمل يف الغالب عنوان« :تاريخ األدب» .وقد اشتهرت كتب كثرية يف هذا املوضوع ،أبرزها :تاريخ اآلداب
للفاخوري ،وغري ذلك.
العرب ّية لنالينو ،وتاريخ األدب العر ّيب لربوكلامن ،ومن تاريخ األدب العر ّيب لطه حسني ،وتاريخ األدب
ّ

استعرضنا أبرز دالالت هذا املصطلح الّتي تظهر يف الترّ اث العر ّيب
ولعلّنا إذا
ْ
الفكري الكالسييكّ ،فقد نتمكّن من تحديد اإلطار العا ّم للام ّدة حول التّع ّدديّة
ّ
الفكريّة يف اإلسالم -موضوع دراستنا  ،-إذ أ ّن موضوعنا يتناول جان ًبا من جوانب
الحضارة العرب ّية الكالسيك ّية ،الّذي يتّصل يف طبيعة ظهوره يف املا ّدة الترّ اث ّية العرب ّية
بهذا املفهوم الشّ مو ّيل لألدب.
وتع ّد ال ّدراسة الّتي قام بها “كارلو نالينو” يف استعراض املعاين الكالسيك ّية
للمصطلح “أدب” أبرز دراسة يف هذا املضامر ،وقد أصدر كتابه حول تاريخ األدب
العر ّيب باإليطال ّية ،1وقد ترجم إىل العرب ّية تحت االسم “تاريخ آداب العرب ّية”.2
وكام ذكر آنفًا ،فقد تباينت املعاين الكالسيك ّية للفظة “أدب” تباي ًنا واض ًحا ،ورغم ذلك،
فإنّه ال يوجد يف املعاجم تعريف كاف وجامع لهذه اللّفظة ،وذلك ألنّها كانت من األلفاظ
املألوفة والشّ ائعة االستخدام .فقد كانت املعاجم تهت ّم بجمع ورشح األلفاظ الغريبة ،وال
تهت ّم بإدراج األلفاظ املعروفة الّتي ال تحتاج إىل حفظ أو رشح.3
ومن أبرز املعاين الّتي تتّصل بلفظة “أدب” يف املؤلّفات اللّغويّة واألدب ّية القدمية:
الظّرف وحسن التّناول :4وقد ورد التّعبري “أ ّدبته أ ْدبًا” مبعنى “علّمته رياضة
ال ّنفس ومحاسن األخالق”“ .5فاألدب” هنا يتّصل برتبية أخالق ّية ملا ميكن أن يساهم
 . -1وقد تع ّرض فيه «نالينو» إىل املفهوم الشّ مو ّيل الواسع الّذي كان للفظة «أدب» خالل العصور الوسطى .انظر:
 20-Nallino, C. A., la letteratura araba, Roma, 1948, pp. 1وقد ترجم  Charles Pellatالكتاب إىل الفرنس ّية تحت
يل.
عنوان . la littérature arabe :وقد أضاف املرتجم قامئة مفيدة ملعاين «األدب» باملفهوم الكالسي ّ
يك ال نجدها يف الكتاب األص ّ
وقد أورد  Bonebakker, S. Aتحفّظاته عىل بعض ما جاء يف هذا الكتاب .انظرAshtiany, J., et al., The Cambridge :
 .History of Arabic Literature (II): Abbasid Belles- Lettres, pp. 16- 30غري أ ّن افرتاضات «بونيباكر» مل تحظ بقبول
نقدي .انظر:
بأي اهتامم ّ
غالبيّة الباحثني ،بل حتّى إنّها مل تحظ ّ
J. Sadan, Review of Ashitiany et al. Cambridge History of Arabic Literature, in: I.O.S, vol. 13, 1993 pp.
.288-268
 . -2كان هذا الكتاب يف األساس عبارة عن املحارضات الّتي ألقاها «نالينو» يف جامعة القاهرة .وقد قام «طه حسني» برتجمة
الكتاب إىل العرب ّية .فقد كان تلميذًا «لنالينو» .ويعترب هذا الكتاب أ ّول كتاب تع ّرض إىل موضوع معاين «األدب» الكالسيك ّية.
خاصة.
فقد تعامل «نالينو» مع «األدب» كمصطلح له دالالت ّ
 . -3انظر :نالينو ،كارلو ،تاريخ اآلداب العرب ّية22 21- ،؛ S. A. Bonebakker, Ibid, 17
 . -4انظر :ابن منظور ،لسان العرب.206 /1 ،
بيدي ،تاج العروس 12/2 ،مادّة «أدب»؛F. Gabrieli, «Adab», EI2, vol. 1,
ز
ومي ،املصباح املنري 12 /1 ،؛ ال ّ ّ
 . -5انظر :الف ّي ّ
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األنصاري”
يف صقل شخص ّية اإلنسان .وقد ذكر هذا املعنى منسوبًا إىل “أيب زيد
ّ
كل رياضة محمودة يتخ ّرج بها اإلنسان يف فضيلة من
يف قوله“ :األدب يقع عىل ّ
الفضائل” .1فالتأديب هو التّهذيب .ويف ذلك يروى عن ال ّرسول قوله“ :أ ّدبني ربيّ
فأحسن تأديبي” .2كام أنّه يروى عنه قوله“ :ما منح والد ولده خ ًريا من أدب
حسن”.3
فلفظة “أدب” ترد يف الكالم مرادفة أحيانًا للفظة “خلق” (وجمعها أخالق)،
بحيث أ ّن الواحدة منهام تنوب عن األخرى ،وذلك رغم أ ّن بينهام فرقًا ما ال يُدرك
أل ّول وهلة.4
رصف والعمل الّتي س ّنها األ ّولون،
ّ
الس ّنة والطّريقة :واملقصود بذلك طريقة التّ ّ
كل العادات
“الس ّنة أو الطّريقة” ّ
فصارت منها ًجا ملن بعدهم .5ويدخل ضمن هذه ّ
يل .6ويبدو
والتّقاليد والقيم الّتي تعترب من الواجبات امللزمة للفرد يف املجتمع الجاه ّ
أ ّن هذا املعنى هو من أقدم معاين لفظة “األدب” املعروفة.7
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p 175
يل ،موسوعة كشّ اف اصطالحات الفنون 127 /1 ،؛ أمني ،أحمد ،ضحى اإلسالم،
ع
د
م
مح
،
هانوي
ت
ال
22؛
ن.م،
نالينو،
انظر:
. -1
ّ
ّ
ّ
ّ
.178 /1
خاوي ،املقاصد الحسنة29 ،
الس
)8؛
(رقم
31
املنترثة،
ّرر
د
ال
،
يوطي
الس
3؛
/1
واألثر،
الحديث
غريب
يف
هاية
ن
ال
األثري،
ابن
. -2
ّ
ّ ّ
ّ ّ
الصقليّ ّ  ،ابن ظفر ،سلوان املطاع 165 ،بلفظ« :إ ّن الله أدّبني»..؛ ابن عربشاه،
(رقم )45؛ الحوت ،أسنى املطالب( 37 ،رقم )86؛ ّ
الصحبة124 ،؛ العجلوين ،إسامعيل بن مح ّمد ،كشف الخفاء( 72 /1 ،رقم )164؛ ضيف،
لمي ،آداب ّ
فاكهة الخلفاء220 ،؛ ّ
الس ّ
يوطي ،الدّرر املنترثة( 31 ،رقم )8؛ ابن الدّيبع ،متييز الطّ ّيب
الس
23/1؛
العرب،
آداب
تاريخ
،
افعي
ر
ال
7؛
شوقي ،العرص الجاه ّ
ّ ّ
يلّ ّ ،
الصغري.51 /1 ،
يوطي ،الجامع ّ
من الخبيث12 ،؛ ّ
الس ّ
 . -3انظر :ابن عبد ربّه ،بهجة املجالس.109 /1 ،
األخالقي العر ّيب.31 ،
الجابري ،مح ّمد ،العقل
. -4
ّ
ّ
 . -5نالينو ،ن.م24 ،؛ F. Gabrieli, «Adab», EI2, vol 1, p 175
 . -6انظر :بللاّ  ،شارل ،تاريخ اللّغة واآلداب العرب ّية160 159- ،؛ 19-S. A. Bonebakker, Ibid, pp. 17
وقد ورد هذا املعنى يف الشّ عر العر ّيب الكالسييكّ ،ومن ذلك بيت للبيد بن ربيعة يف معلّقته:
ولكل قوم س ّنة وإمامها
ّ
		
من معرش س ّنت لهم آباؤهم
ربيزي ،الخطيب ،رشح
وفيه يتباهى لبيد بالخصال الحسنة الّتي ورثها عن قومه ،ويذكر أ ّن الشرّ ف ّ
متأصل فيهم .انظر :التّ ّ
القصائد العرش .257 ،وبيت آخر:
إنيّ وجدت ِمالك الشّ يمة األدبا
		
كذاك أدّبت حتّى صار من خلقي
املرزوقي ،رشح ديوان الحامسة.1146 /3 ،
انظر:
ّ
 . -7انظر :نالينو ،ن.م28 24- ،؛ F. Gabrieli, Ibid, 175

“السنن والطّرائق والعادات” الّتي يجدر
ومن هذا املفهوم ،فقد ُع ّد ال ّدين من ّ
السياق يروى عن أعرا ّيب قوله يف
باملرء االلتزام بها وعدم الحياد عنها .ويف هذا ّ
السعادة ،وزاد من
األدب“ :االدب أدب ال ّدين ،وهو داعية إىل التّوفيق ،وسبب إىل ّ
التّقوى ،وهو أن تعلم رشائع اإلسالم ،وأداء الفرائض ،وأن تأخذ لنفسك بحظّها من
مبغض
وحب الخري،
منافسا فيهً ،
ً
ال ّنافلة ،وتزيد ذلك بص ّحة ال ّنيّة ،وإخالص ال ّنفسّ ،
للشرّ ّ ناز ًعا عنه ،ويكون طلبك للخري ،رغبة يف ثوابه ،ومجانبتك للشرّ ّ رهبة من
عقابه ،فتفوز بالثّواب ،وتسلم من العقاب ،ذلك إذا اعتزلت ركوب املوبقات ،وآثرت
الحسنات املنجيات”.1
ومع هذا املعنى تتّفق كلمة “دأب” ،وهي تعني “العادة واملالزمة” .ويرى
“نالينو” أ ّن أصل كلمة “أدب” هو يف الواقع “دأب” .وقد وردت كث ًريا يف الشّ عر
يل .وجمعه “آداب” .واستخدم العرب صيغة الجمع هذه مخفّفة الهمز ،ومع
الجاه ّ
اشتق العرب منها صيغة املفرد ،ولكن دون االنتباه إىل ترتيب األحرف،
مرور ال ّزمنّ ،
فصار املفرد كلمة “أدب”.2
أيضا“ :التّعليم” .3ويبدو
املعرفة بيشء ما :والتّأديب هو “اإلخبار بيشء ما” ،وهو ً
األموي ،إذ
أ ّن استخدام “األدب “ يف هذا املعنى قد بدأ يف االنتشار خالل العرص
ّ
أطلقت كلمة “مؤ ّدبون” عىل طائفة من املعلّمني ،الّذين كانوا يتولّون مه ّمة تعليم
كل ما يتعلّق بالثّقافة والشّ عر والبالغة والقرآن والحديث وأخبار
أوالد الخلفاء ّ
الفاريس) وصايا امللوك
العرب وحكمهم .وقد اشتهرت يف الترّ اث العر ّيب (والعر ّيب –
ّ
والخلفاء واألمراء ملؤ ّديب أوالدهم ،تتض ّمن طلبات بتثقيفهم من جهة ،وإحسان
تربيتهم من جهة أخرى ،كام وردت يف ذلك أقوال جرت مجرى األمثال.4
 . -1انظر :ابن عبد ال ّرب ،بهجة املجالس.111 110- /1 ،
 . -2انظر :نالينو ،ن.م28 27- ،؛ F. Gabrieli, Ibid
يل10 8- ،؛
افعي ،مصطفى صادق ،تاريخ آداب العرب24 /1 ،؛ ضيف ،شوقي ،العرص الجاه ّ
 . -3انظر :نالينو ،ن.م27 26- ،؛ ال ّر ّ
األخالقي العر ّيب.45 42- ،
الجابري ،مح ّمد ،العقل
الشّ ايب ،أحمد ،أصول ال ّنقد األد ّيب7 5- ،؛
ّ
ّ
 . -4انظر مثالً :ابن قتيبة ،عيون األخبار184 182- /2 ،؛ ابن عبد ربّه ،العقد الفريد .243 242- /2 ،وانظر أيضً ا :أمني ،أحمد،
رس به كب ًريا»« ،ما
ضحى اإلسالم .178 /1 ،ومنثّل ملا ورد يف ذلك من أقوال مبا ييل« :قالت الحكامء :من أدّب ولده صغ ًريا ّ
أش ّد فطام الكبري ،وأعرس رياضة الهرم» .انظر :ابن عبد ربّه ،ن.م .242 /2 ،ومن وصايا األمراء ملؤدّيب أوالدهم« :قال عتبة بن
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كل من “التّعليم” و “التّأديب” ،فيقول“ :والفرق بينه
هانوي” بني ّ
ومي ّيز “التّ ّ
(أي بني التّأديب) وبني التّعليم أ ّن التّأديب يتعلّق بالعادات ،والتّعليم يتعلّق
الجابري،
بالشرّ ع ّيات” .1وهذا التّمييز بني “علم ال ّدين” و “علم األدب” ،وفق مح ّمد
ّ
اإلسالمي إىل الفصل والتّمييز بني علم ال ّدين وعلم
القوي يف الترّ اث
ينسجم مع امليل
ّ
ّ
األدب.2
وقد ارتكز علامء الشرّ يعة وال ّدين يف تط ّرقهم إىل أه ّم ّية “األدب” وعلومه يف
مؤلّفاتهم عىل أنّه يساهم يف تفسري القرآن والحديث ،ويساعد يف فهم الشرّ يعة
وأصول ال ّدين وعلومه.3
يك
كل يشء بطرف :4وهذا املعنى يتوافق مع املفهوم الشّ مو ّيل الكالسي ّ
األخذ من ّ
للفظة “األدب” ،وهو املفهوم الّذي تعبرّ عنه املؤلّفات “األدب ّية” العديدة ،سواء
مبضامينها املتم ّيزة بالتّن ّوع والتّباين ،أو بعناوينها املعبرّ ة عن هذا املفهوم ،كام
سنفصل فيام ييل.
ّ
السياق يقول “ابن خلدون” نقالً عن اللّغويّني 5يف تعريف “األدب”:
ويف هذا ّ
كل علم بطرف ،يريدون من علوم
“هو حفظ أشعار العرب وأخبارها ،واألخذ من ّ
اللّسان أو العلوم الشرّ عيّة من حيث متونها فقط ،وهي القرآن والحديث ،إذ ال
مدخل لغري ذلك من العلوم يف كالم العرب إالّ ما ذهب إليه املتأ ّخرون عند كلفهم
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بني إصالحك نقسك ،فإ ّن عيوبهم معقودة بعيبك ،فالحسن عندهم ما
أيب سفيان لعبد ّ
الصمد مؤدّب ولده :ليكن إصالحك ّ
استحسنت ،والقبيح ما استقبحت .وعلّمهم سري الحكامء ،وأخالق األدباء ،وتهدّدهم يب وأدّبهم دوين ،وكن لهم كالطّبيب الّذي
ال يعجل بالدّواء حتّى يعرف الدّاء .وال تتّكل ّن عىل عذر م ّني ،فإنيّ قد اتّكلت عىل كفاية منك» .انظر :ابن قتيبة ،ن.م/2 ،
األموي كانت عبارة عن معرفة بيشء
 .182ويشري  Bonebakkerإىل أ ّن املعرفة الّتي كانت لفظة «أدب» تعنيها خالل العرص
ّ
خاص عىل طبيعة الثّقافة لدى الكتّاب وموظّفي الحكومة يف البالط
مخصوص ،انظر Ibid, 19 :وهذا املعنى ينطبق بشكل ّ
املليكّ.
هانوي ،كشّ اف مصطلحات العلوم.128/1 ،
ت
ال
. -1
ّ
ّ
األخالقي العر ّيب.47 ،
الجابري ،مح ّمد ،العقل
. -2
ّ
ّ
 . -3انظر :نالينو ،ن.م .49 45- ،وهو يستعرض بعض آراء العلامء يف األدب وعلومه من هذه ال ّناحية .فيقول إ ّن الغزا ّيل يذكر
أ ّن ال ّنحو عبارة عن آلة لفهم كتاب الله .وابن خلدون يرى أ ّن ال ّنظر يف القرآن والحديث يجب أن يتقدّمه علم اللّسان ،الّذي
البستي فقد أفرد بابًا للحثّ عىل تعلّم األدب ولزوم الفصاحة ،أل ّن يف ذلك منفعة للمسلم
يشمل ال ّنحو والبيان واآلداب .أ ّما
ّ
الّذي يريد أن يطّلع عىل حقيقة الدّين .وهو يستشهد بعلامء ومؤلّفني آخرين.
 . -4أمني ،أحمد ،ضحى اإلسالم.178/1 ،
 . -5ويطلق عليهم «أهل اللّسان» ،ولعلّه يعني البلغاء وأصحاب املعاجم واملؤلّفات اللّغويّة الّذين وصلته مص ّنفاتهم.

وترسلهم باالصطالحات العلم ّية”.1
بصناعة البديع من التّورية يف أشعارهمّ ،
وقد اتّسعت كلمة “أدب” لتشمل أحيانًا املعارف غري ال ّدينيّة الّتي من شأنها أن
ترقى باإلنسان ثقاف ًّيا واجتامع ًّيا .2فقد ورد عىل لسان “الحسن بن سهل” أ ّن اآلداب
الصفا” فقد
عرشة أصناف ،وقام بتقسيمها حسب أصولها وطبيعتها .3أ ّما “إخوان ّ
كسب.4
اعتربوا األدب أحد أصناف العلوم الّتي تطلب للتّ ّ
ويف العصور التّالية صارت كلمة “أدب”جز ًءا من عناوين بعض املؤلّفات يف
املجاالت املعرف ّية املختلفة ،أو اسماً لفصول أو أبواب بعض آخر.5
تخص “علم األدب”،
ويح ّدد
“القلقشندي” (ت821هـ1418 /م) املجاالت الّتي ّ
ّ
فيذكر أ ّن هذا العلم ينقسم إىل عرشة “علوم” ،وهي :علم اللّغة ،وعلم التّرصيف،
وعلم ال ّنحو ،وعلم املعاين ،وعلم البيان ،وعلم البديع ،وعلم العروض ،وعلم القوايف،
و”القلقشندي” يرتكّز هنا يف املجال
وعلم قوانني الخ ّط ،وعلم قوانني القراءة.6
ّ
عليمي “لألدب” ،وهو أحد معاين املصطلح البارزة ،حيث يتط ّرق إىل
املعر ّيف التّ
ّ
“القلقشندي” ال مييض قد ًما يف تعريف
األمور الّتي يتعلّمها “طالب األدب” .إالّ أ ّن
ّ
األموي كانت تقترص عىل
 . -1ابن خلدون ،املقدّمة .257 /2 ،ويشار إىل أ ّن املعارف الّتي يجيدها األديب من ال ّناس يف العرص
ّ
علوم الحضارة العربيّة ،من حفظ ألشعار العرب الجاهليّني ،ومعرفة بأيّام العرب .وهي معارف ضئيلة باملقارنة مع املعارف
وخصوصا من ورد
كل ما يتعلّق بالحضارة اإلنسان ّية،
ايس ،إذ ات ّسعت هذه املعارف لتشمل ّ
ً
الّتي يتقنها األديب يف العرص الع ّب ّ
عن الحضارات القريبة من الدّولة اإلسالم ّية ،كالحضارة الفارس ّية والحضارة اليونان ّية .انظرF. Gabrieli, Ibid, pp. 175- 176 :
 . -2نالينو ،ن.م35 33- ،؛ ضيف ،شوقي ،ن.م .9 ،ومن الفوائد الّتي ترقى باإلنسان املتأدّب أن يكون فصي ًحا عذب اللّسان .ويف
هذا اإلطار يروى عن عائشة قولها« :علّموا أوالدكم الشّ عر تعذب ألسنتهم» .انظر :ابن عبد ربّه ،العقد الفريد .6/7 ،كام ينسب
قول مشابه لعمر بن الخطّاب..« :ور ّووهم ما يجمل من الشّ عر» .انظر :امل ّربد ،الكامل.219/1 ،
 . -3يقول« :اآلداب عرشة ،فثالثة شهرجان ّية ،وثالثة أنورشوان ّية ،وثالثة عرب ّية ،وواحدة أربت عليه ّن .فأ ّما الشّ هرجان ّية فرضب
الصوالج .وأ ّما األنورشوان ّية فالط ّّب والهندسة والفروس ّية .وأ ّما العرب ّية فالشّ عر ،وال ّنسب ،وأيّام
العود ،ولعب الشّ طرنج ،ولعب ّ
الحرصي ،زهر
والسمر وما يتلقّاه ال ّناس بينهم يف املجالس» .انظر:
ّ
ال ّناس .وأ ّما الواحدة الّتي أربت عليه ّن فمقطّعات الحديث ّ
اآلداب .193 /1 ،وانظر أيضً ا :أمني ،أحمد ،ضحى اإلسالم.179 178- /1 ،
السابعة أ ّن العلوم الّتي يتعاطاها ال ّناس ثالثة أجناس« :فمنها ال ّرياضيّة ..وهي علم اآلداب الّتي وضع
 . -4ورد يف ال ّرسالة ّ
أكرثها لطلب املعاش وصالح أمر الدّنيا ،وهي تسعة أنواع» .وهي« :علم الكتابة والقراءة ،وعلم اللّغة وال ّنحو ،وعلم الحساب
والصنائع ،وعلم
السحر والعزائم والكيمياء والحيل ،وعلم الحرف ّ
واملعامالت ،وعلم الشّ عر والعروض ،وعلم ال ّرجز والفأل ،وعلم ّ
الصفا.267 266- /1 ،
السري واألخبار» .انظر :رسائل إخوان ّ
البيع والشرّ اء والتّجارات والحرث وال ّنسل ،وعلم ّ
الصغري» و «األدب الكبري» البن املقفّع ،و»أدب الكاتب» البن قتيبة ،و «أدب ال ّنديم» لكشاجم ،و»كتاب
 . -5مثل «األدب ّ
للحرصي ،وغريها الكثري.
األدب» البن املعت ّز« ،الكامل يف اللّغة واألدب» للم ّربد ،و»زهر اآلداب»
ّ
القلقشندي ،صبح األعىش.543 538- /1 ،
 . -6انظر:
ّ
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كل فرع.1
فروع علم األدب اآلنفة الذّكر ،بل يكتفي بذكر مناذج ملص ّنفات تدخل يف ّ
وجي” ( 1307هـ1890/م) بعمل مشابه يف كتابه “أبجد العلوم”،
ويقوم “الق ّن ّ
مستعرضا يف ذلك آراء سابقيه ،وهي أقسام
حيث يقسم “األدب” إىل أقسام ع ّدة،
ً
“القلقشندي”.2
تتشابه إىل ح ّد كبري مع األقسام الّتي وضعها
ّ
ال ّدعوة إىل طعام :وهو
مشتق من املأدبة ،أي الوليمة .3ومن هذا املعنى
ّ
استخدمت اللّفظة “مأدبة” بصورة مجازيّة يف الحديث“ :إ ّن هذا القرآن مأدبة الله
يف األرض ،فتعلّموا من مأدبته”.4
كام أ ّن “األدب” ذو صلة بـ “األ ْدب” ،وهو ال ّدعاء ،ومن هذا املعنى س ّميت
املأدبة بهذا االسم ،نظ ًرا إىل أنّها تتض ّمن دعوة ال ّناس إىل الطّعام.5
ويستخدم “األ ْدب” مبعنى جمع ال ّناس للمشاورة يف أمر ما ،حيث ورد التّعبري:
ِ
“إيد ْب جريانك لتشاورهم”.6
يل “طرفة بن العبد” يف شعره:
وإىل هذا املعنى ذهب الشّ اعر الجاه ّ
7
اآلدب فينا ينتقر
نح ُن يف املشتا ِة ندعو الجفَىل		
ال نرى َ
البالغة والفصاحة :و”األديب” وفق هذا املعنى “لألدب” هو من ميلك املقدرة
“البستي” ( 354هـ965/م) يف
عي .يقول
ّ
عىل تقليب وجوه الكالم ،دون لحن أو ّ
معرض حديثه عن فضيلة الفصاحة وتعلّم “األدب” :الفصاحة أحسن لباس يلبسه
ال ّرجل ،وأحسن إزار يتّزر به العاقل ،واألدب صاحب يف الغربة ،ومؤنس يف القلّة،
ورفعة يف املجالس ،وزين يف املحافل ،وزيادة يف العقل ،ودليل عىل املروءة .ومن
استفاد “األدب” يف حداثته انتفع به يف كربه ،أل ّن من غرس فسيالً يوشك أن يأكل
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 . -1فيذكر ضمن «علم اللّغة» كتبًا مثل« :أدب الكاتب» البن قتيبة ،و»الفصيح» لثعلب ،و»املجمل» البن فارس ،وغريها.
كل فرع من فروع «علم األدب» .انظر :ن.م.
وكذلك يفعل يف ّ
وجي ،أبجد العلوم.47-44 ،
 . -2انظر :الق ّن ّ
 . -3نالينو ،ن.م28 ،؛ ضيف ،شوقي ،ن.م.7 ،
بيدي ،تاج العروس 13/2 ،مادّة «أدب»؛ ابن األثري ،ال ّنهاية يف غريب
 . -4ابن منظور ،لسان العرب 206/1 ،مادّة «أدب» ؛ ال ّز ّ
الحديث.30 ،
 . -5ابن منظور ،ن.م.207 206- /1 ،
مخرشي ،أساس البالغة.13 ،
 . -6ال ّز
ّ
 . -7انظر :لسان العرب207 /1 ،؛ املصباح املنري.12/1 ،

ُرطَبها ،وما يستوي عند أويل ال ّنهى ،وال يكون س ّيان عند ذوي الحجى رجالن:
أحدهام يلحن ،واآلخر ال يلحن”.1
وقد وردت يف مص ّنفات “األدب” أبيات شعريّة يظهر فيها معنى “األدب” اآلنف
الذّكر ،فمن ذلك:
مـا حواه رجـل إالّ صلح
		
ودم
أدب املـرء كلحم ِ
2
بألوف من ذوي الجهل رجح
لو وزنتم رجالً ذا أدب
وكذلك:
ٍ
زيادته أو نقصه يف التّكلّم
صامت لك
وكائن ترى من
معجب
ٍ
فلم يبق إالّ صورة اللّحم 1وال ّدم2

لسان الفتى نصف ونصف
فؤاده
كل من “األدب
السلوك ،واملعارف العا ّمة غري ال ّدين ّية :وهذا ما يظهر من خالل ّ
ّ
الصغري” و”األدب الكبري” الّذين وضعهام “ابن املقفّع” .يذكر “ابن املقفّع” أنّه
ّ
أراد جمع حكم ونصائح للقارىء ،3وأ ّن “األدب” هو عبارة عن قسم من األخالق
4
رصف
العمل ّية  .لذلك ،فقد كانت لفظة “أدب” أو “آداب” تعني يف كتابيه طريقة التّ ّ
السليم .5وهذا املعنى يتوافق مع ما تعنيه الكلمة اإلغريق ّية .Paideia6
ّ
البستي ،روضة العقالء.206 ،
. -1
ّ
 . -2ن.م.207 ،
الصغري واألدب الكبري.15 ،
األدب
ّع،
 . -3ابن املقف
ّ
 . -4يقول «ابن املقفّع» عن عالقة األدب بالعقل« :وللعقول سجيّات وغرائز تقبل األدب ،وباألدب تنمى العقول وتزكو».
وجل املنطق بالتّعلّم .ليس منه حرف من حروف معجمه ،وال اسم من
«زجل األدب باملنطقّ ،
ويقول عن عالقة األدب بالتّعلّمّ :
يل
مروي ،متعلّم ،مأخوذ عن إمام سابق من كالم أو كتاب» .ويقسم
أنواع أسامئه إالّ وهو
ّ
ّ
«العامري» األدب إىل قسمني؛ فع ّ
السعادة واإلسعاد،
يل «التّعقّل» ،وأ ّن أفالطون يس ّميه «الحكمة» .انظرّ :
يل .ويرى أ ّن أرسطوطاليس يس ّمي األدب الفع ّ
وعم ّ
.351
الصغري واألدب الكبري13 12- ،؛ نالينو ،ن.م.32 29- ،
 . -5انظر :ابن املقفّع ،األدب ّ
 . -6انظرT. Khalidi, Arabic Hisorical Thought, 83 :
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الترّ بية والتّعليم :ك ّنا قد أرشنا إىل أ ّن معنى اللّفظة “أدب” يف استخداماتها املبكّرة
كان يدور حول الترّ بية ( )Paideaعمو ًما ،غري أ ّن املعنى أخذ ينحو نحو التّحديد
شيئًا فشيئًا ،وصار ّ
والسلوك ،يتّسم بتهيئة اإلنسان
يدل عىل نوع ّ
خاص من الترّ بية ّ
وفق خطّة ثقاف ّية وأخالق ّية مو ّجهة نحو طبقة عرصيّة ،وتعكس احتياجات هذه
الطّبقة وتو ّجهاتها االجتامعيّة والحضاريّة.1
والترّ بية رضوريّة ج ًّدا لل ّناىشء ،فهي تصقل شخص ّيته وتهذّب طباعه .ومن
الصبيان يف الترّ بية والتّعليم ،وفق ما ينقله لنا
املجاالت الّتي يجب أن يؤخذ بها ّ
والسباحة ،واحرتام الكبري ،واالستئذان ،وغري
ّ
“العامري” :تعليمهم ال ّرماية ،والكتابةّ ،
والسلوك ّية العمل ّية.2
ذلك من األمور األخالق ّية ّ
ولقد أُطلقت اللّفظة “م ّؤ ّدبون” عىل طائفة من املعلّمني الّذين ارتفعوا عن
الخاصة ،ومنهم أوالد امللوك واألمراء ،وكان هؤالء
تعليم أوالد العا ّمة إىل أوالد
ّ
املؤ ّدبون يعلّمون تالميذهم الشّ عر واألخبار وال ّنحو ،ولهذا فقد كانت هذه املعارف
تس ّمى “علوم املؤ ّدبني”.3
 .2نشأة واكتامل ال ّروافد املعرف ّية لـ أدب “األدب”
إ ّن املعنى الّذي يتّصل مبوضوع دراستنا هذه من معاين األدب هو :ال ّنوع األد ّيب
املتع ّدد الفروع.
ولقد كان “األدب” مبعنى ال ّنوع األد ّيب املتع ّدد الفروع ّ
يدل عىل ال ّنرث غال ًبا،
فالشّ عر من حيث بنيته وأغراضه كان نو ًعا مستقالّ .مع أ ّن الكتابات ال ّنرثية قد
نص ّية
تشتمل عىل الكثري من األشعار واملقطوعات الشّ عريّة ،إنمّ ا بهدف إعطاء أمثلة ّ
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خاصة سلوك ّية ،تتوافق مع طبيعة ثقافتهم ومكانتهم االجتامع ّية،
 . -1انظرT. Khalidi, Ibid :وللطّبقة الحاكمة احتياجات ّ
ومن أمثلة األقوال املأثورة حول ذلك قولهم« :األدب صورة العقل ،فمن ال أدب له ،ال عقل له ،ومن ال عقل له ال سياسة له،
ومن ال سياسة له ال ملك له» ،وقولهم« :األدب عصمة امللوك ،ألنّه مينعهم من الظّلم ويردّهم إىل الحلم ،ويصدّهم عن األذيّة،
ويعطّفهم عىل ال ّرع ّية ،فمن حقّهم أن يعرفوا فضله ويُعظموا أهله» .وقولهم :تأدّبوا فإن كنتم ملوكًا سدتم ،وإن كنتم أوساطًا
يزري ،املنهج املسلوك-169 ،
رفعتم ،وإن كنتم فقراء استغنيتم» ،إىل جانب أقوال كثرية بصيغ مشابهة أو مختلفة .انظر :الشّ ّ
175؛ ابن عبد ال ّرب ،بهجة املجالس.114-109 ،
السعادة واإلسعاد.373 370- ،
. -2
ّ
العامريّ ،
افعي ،ن.م.30-29/1 ،
ر
ال
انظر:
.
-3
ّ ّ

أو شواهد من كالم القدماء عىل املوضوع الّذي تعالجه.1
ايس،
يبدو أ ّن “األدب” املبكّر ،وذلك خالل نهاية العرص
ّ
األموي وبداية العرص العبّ ّ
كان شديد االهتامم مببدأين لغويّني اثنني كان لهام ح ّظ كبري من ال ّرواج يف تلك
الفرتة ،وهام:2
كل من مجايل
اإلسالمي ،كمثال يحتذى يف ّ
يل عىل نظريه
تف ّوق الشّ عر الجاه ّ
ّ
األوزان واملوسيقى الشّ عريّة ،وال ّنحو.
اعتبار اللّهجات البدويّة معيا ًرا ومثاالً يحتذى للفصاحة.
وكانت عمل ّية تأسيس املبدأين اآلنفي الذّكر مبثابة تدريب عىل اسرتجاع الترّ اث
القديم ،ت ّم يف نهايته “اسرتداد” مجموعة من ال ّنصوص الشّ عريّة وال ّنرثيّة املنسوبة
يل ،ما أثار نو ًعا من الجدل غري املحسوم حول مدى ص ّحة هذه
إىل العرص الجاه ّ
اآلثار الجاهل ّية .وهذا الجدل ساهم يف إطالق طاقات “األدب” نحو مزيد من
الخربة والتّع ّمق ،وكذلك ساهم يف تطوير “ال ّنزعة اإلنسانيّة”  Humanismاملميّزة
لـ”األدب” ،وهذه ال ّنزعة مل ميكنها التّعايش بسالم – يف بداية األمر -مع ت ّيار
الحديث اآلخذ يف ال ّنضج واالكتامل يف ذلك الوقت ،3حيث ساد بني التّ ّيارين :ت ّيار
أهل “األدب” وتيّار أهل الحديث رصاع حول حدود املرونة وال ّنزعة اإلنسانيّة
الشّ مول ّية الّتي ميكن إبداؤها من خالل التّعامل مع ال ّنصوص واملعارف املختلفة.4
 . -1انظر :سدان ،يوسف ،األدب العر ّيب الهازل .25 24- ،وانظر أيضً ا :؛ 21-S. A. Bonebakker, Ibid, pp.19
األموي انظرA.F.L. Beeston, (et al.), :
 T. Khalidi, Ibid, 87 . -2وحول خصائص األدب العر ّيب قبيل نهاية العرص
ّ
«Arabic Literature to the End of the Umayyad Period», in The Cambridge History of Arabic Literature,
.164-Cambridge, (Cambridge University Press), (1983), pp. 154
Ibid, pp. 87- 88 . -3
ّغوي «أبو عمرو بن العالء»
 . -4انظر مثالً ما ميكن اعتباره مشادّة كالميّة بني املحدّث «أبو حنيفة ال ّنعامن» (ت  )767/150والل ّ
(ت  ،)771/154حيث يتجادل االثنان يف مسائل ،منها تحديد مالبسات القتل الق َود ،حيث سمع أبو عمرو بن العالء أ ّن أبا
حنيفة كان يبطل الق َود إالّ ما كان قتالً بحديدة ،فقال له أبو عمرو« :أرأيت إن رضبه بكذا؟» فقال له أبو حنيفة وهو يلحن:
«لو رضبه بأبو قُبيس (جبل مبكّة) مل يكن عليه ق َود» .فيعلّق عليه أبو عمرو قائالً« :هذا كالم ش ِنع» ،ث ّم يسأله أبو حنيفة :وما
الشّ نع؟ فيجيبه :وال تعرف الشّ نع أيضً ا؟» .كام يروى أ ّن أبا عمرو بن العالء مل ّا سمع أبا حنيفة يتكلّم يف الفقه ويلحن استحسن
كالمه واستقبح لحنه ،وقال« :إنّه لخطاب لو ساعده صواب» ،وتو ّجه إىل أيب حنيفة قائالً« :إنّك أحوج إىل إصالح لسانك من
اجي ،مجالس العلامء .237 ،كام وقع مثل هذا الجدل بني أيب عمرو بن العالء واألعمش ،إذ يورد
جميع ال ّناس» .انظر :ال ّز ّج ّ
بي كان يتخ ّولنا باملوعظة» ،فيص ّححه أبو
بي ،وذكر خالل ذلك ما لفظه« :أ ّن ال ّن ّ
اجي أ ّن األعمش كان يروي حديثًا عن ال ّن ّ
ال ّز ّج ّ
عمرو قائالً «إنمّ ا هو يتخ ّوننا باملوعظة» ،وتحدث مشادّة بني ال ّرجلني ،إىل أن يق ّر األعمش أليب عمرو بالفضل بعد أن يعرف
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وبصورة عا ّمة ،حظيت اآلثار الشّ عريّة وال ّنرثيّة املنسوبة إىل الفرتة الجاهل ّية
أيضا
باهتامم األدباء وعنايتهم ،ورسعان ما جعلها ذلك ترقى يف أعني علامء الشرّ يعة ً
كنامذج تحتذى من ال ّناحية اللّغويّة.1
وكان ح ّظ ال ّنصوص ال ّنرثيّة ِ
خاصة ،وأبرزها
الحكم ّية من عناية األدباء كب ًريا بصورة ّ
األمثال والوصايا والحكم ،حيث درج هؤالء عىل االستشهاد بها يف ثنايا رسائلهم
ومص ّنفاتهم ،وع ّدت من عيون البالغة العرب ّية ،إىل جانب أنّها مثرة تجربة األجداد.2
ومن هنا ،فقد سارت ال ّنصوص الحكم ّية الّتي تعكس ال ّروح الجاهل ّية جن ًبا إىل جنب
مع تط ّور ال ّرواية والتّصنيف األد ّيب ،وهو األمر الّذي ربمّ ا يشكّل الوجه العلام ّين ألدب
“األدب”.
السلوك كان يشمل الكتابات املنطوية عىل وحكم ووصايا
وإ ّن “األدب” مبعنى ّ
والحضاري املنشود ،وهذه الكتابات وردت يف
االجتامعي
للسلوك
ّ
ونصائح عمليّة ّ
ّ
خاصة.
ثنايا املجاميع األدب ّية الكربى ،أو عىل هيئة رسائل ّ
السلوك هذه يف مجاالت مختلفة ،كآداب الطّعام والشرّ اب
وقد انترشت “آداب” ّ
رصف يف املناسبات املختلفة .ويالحظ انتشار هذه “اآلداب”
واملعاملة مع ال ّناس ،والتّ ّ
أيضا بصورة بارزة يف املؤلّفات ال ّدين ّية ،إذ تعتمد هذه املؤلّفات عىل ال ّنزعة األخالق ّية.
ً
فقد أفردت كتب الحديث فصوالّ موسومة بـ “األدب” تعالج موضوعات تحثّ عىل
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كل من األدباء
«الجمحي» حكاية متثّل هذا الصرّ اع الّذي ساد العالقة بني ّ
مكانه يف علم اللّغة .انظر :ن.م .238 ،177 ،ويروي
ّ
واللّغويّني من جهة ،وبني علامء الحديث من جهة أخرى ،فريوي عن أيب عوانة (محدّث من أهل البرصة ،مات سنة :)786/170
شهدت عامر بن عبد امللك يسأل قتادة (محدّث روى عن كبار التّابعني ،مات سنة  )117عن أيّام العرب وأنسابها وأحاديثها،
الجمحي،
فاستحسنته .فعدت إليه فجعلت أسأله عن ذلك ،فقال :مالك ولهذا؟ دع هذا العلم لعامر ،وعد إىل شأنك» .انظر:
ّ
طبقات فحول الشّ عراء.62/1 ،
T. Khalidi, Ibid, 88 . -1
يل يف مص ّنفات عدّة ،مثل مجمع األمثال للميدا ّين ،وجمهرة
 . -2فقد ت ّم جمع األمثال العرب ّية الّتي تعود إىل العرص الجاه ّ
مخرشي ،واألمثال للمفضّ ل الضّ بّ ّي ،وغريها .كام عني األدباء أيضً ا بجمع
للعسكري ،واملستقىص يف أمثال العرب لل ّز
األمثال
ّ
ّ
كم كب ًريا
املشهورة
ة
ي
األدب
املجاميع
نت
م
تض
وقد
.
ين
جستا
للس
والوصايا
رين
م
املع
كتاب
ذلك
يف
فات
ن
املص
بني
ومن
الوصايا،
ّ
اًّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
من هذه األمثال والحكم والوصايا ،كالبيان والتّبيني للجاحظ ،وعيون األخبار البن قتيبة ،والكامل يف اللّغة للم ّربد ،وزهر اآلداب
للحرصي وغريها.
ّ

مكارم األخالق واملعاملة الحسنة وما إىل ذلك .1كام ظهرت لفظة “أدب” كذلك يف
عناوين بعض ال ّرسائل األدبيّة يف الفرتات اإلسالميّة الوسطى.2
وميثّل لنا الكتّاب الّذين كانوا يشغلون مناصب إداريّة رسم ّية يف ال ّدولة اإلسالم ّية،
بد ًءا من فرتة حكم ال ّدولة األمويّة ،تأث ًريا للحضارات األجنبيّة يف أدب “األدب” .فقد
أيضا
كان هؤالء الكتّاب ينحدرون يف األصل من أصول غري عرب ّية ،وبعضهم مل يكن ً
مسلماً  ،وجميعهم ت ّم استخدامهم يف ال ّدولة األمويّة نظ ًرا إىل خربتهم يف مجال
اطي
اإلداري تحت حكم املاملك والقوى الّتي تك ّونت دولة اإلسالم
ّ
العمل البريوقر ّ
عىل أنقاضها ،كالفرس وال ّروم .وقد قام هؤالء بنقل النظم الفارس ّية واليونان ّية إىل
الحضارة العرب ّية اإلسالم ّية ،مضيفني بذلك بع ًدا علامن ًّيا حا ًّدا إىل أدب “األدب”.
لمي” بني املعارف العرب ّية التّقليديّة
وهنا ،ظهرت أ ّول مالمح “التّعايش ّ
الس ّ
يل ،وعلوم اللّغة وال ّنحو ،وأيّام العرب ،وغريها) ،وبني العلوم األجنبيّة
(كالشّ عر الجاه ّ
السياس ّية ،وغريها) ،وصار “األدب” يتّسم مبفهوم
(كالفلسفة ،والحكمة ،وال ّنصائح ّ
اإلنسان ّية .ونتيجة لذلك ،ظهرت مجاميع “ثقاف ّية” تعرتف بالتّع ّدد الثّقا ّيف ،وهي
الّتي س ّميت فيام بعد بكتب “األدب” .ومبا أ ّن القيم اإلنسانيّة موجودة بشكل عا ّم
يف جميع ال ّديانات بصورة أو بأخرى ،فقد اتّخذت بعض مؤلّفات “األدب” هيئة
كل من اللّسان (اللّغة ،الفصاحة ،وما إىل ذلك) وال ّنفس
إصالح ّية تعمد إىل إصالح ّ
(األخالق والقيم اإلنسان ّية العامة).3
وقد كانت الحضارة اإلسالم ّية يف هذه الفرتة ،بعد حوايل قرن من ظهور اإلسالم ،ال
الخاصة
تزال يف حالة من االستعداد الستقبال واكتساب األعراف والتّقاليد واملعارف
ّ
البخاري ،وآداب املتعلّم يف إحياء علوم الدّين ،وأدب
 . -1انظر مثالً :كتاب اآلداب يف صحيح مسلم ،وكتاب األدب يف صحيح
ّ
للاموردي ،وغريها.
العلم وأدب الدّين وأدب ال ّنفس يف أدب الدّنيا والدّين
ّ
 . -2انظر.F. Gabrieli, Ibid, p 175 :
األخالقي العر ّيب .198 ،ويشار إىل أ ّن القدماء أطلقوا عىل العلوم التّقليديّة تسمية «علوم
الجابري ،مح ّمد ،العقل
 . -3انظر:
ّ
ّ
«الكندي» (ت حوايل 252هـ866/م) أطلق عىل العلوم
الفيلسوف
ن
أ
إىل
يشار
األوائل».
«علوم
ّخيلة:
د
ال
العلوم
وعىل
العرب»،
ّ
ّ
الدّخيلة تسمية «العلوم اإلنسانيّة» .وهي تسمية تتوافق إىل ح ّد كبري مع املفهوم الحديث للشّ موليّة الفكريّة والثّقافيّة .انظر:
 .J. L. Kramer, Humanism in the Renaissance of Islam, 10وانظر كذلك :دي بوار ،تاريخ الفلسفة.41-40 ،

243

بالحضارات األخرى ،إذ مل تكن الحضارة اإلسالم ّية مكتملة املعامل بعد .ولك ّن القناة
األساسيّة الّتي ت ّم بواسطتها استقبال هذه املوا ّد الحضاريّة األجنبيّة كانت اللّغة
بصب ال ّروافد الحضاريّة األجنب ّية.1
العرب ّية ،فكانت تشكّل القناة الوحيدة املخ ّولة ّ
وقد أم ّدت هذه ال ّروافد األجنب ّية أدب “األدب” العر ّيب بثقافاتها بصورة أكرث
غزارة ،وذلك بعد انتقال الحكم من األمويّني إىل العبّاسيّني .فمن ناحية ،كان “األدب”
بالخواص من خلفاء
األموي عبارة عن ظاهرة ثقاف ّية حضاريّة ذات صلة
يف العرص
ّ
ّ
ايس ،فقد صار “األدب” أكرث
وأمراء وأصحاب ال ّنفوذ من العماّ ل ،أ ّما يف العرص الع ّب ّ
عموم ّية من حيث التّلقّي ،فصار الجمهور املستقبل لألدب أكرب حجماً وأكرث تن ّو ًعا،
وصار ينزع إىل ال ّنزعة التّعليم ّية العا ّمة .فقد ظهرت املدارس ال ّنحويّة املتنافسة،
وعقدت املجالس األدب ّية واملناظرات اللّغويّة .وكان للمدن الع ّباس ّية ال ّناشئة؛ الكوفة
وقومي ساعد يف توجيه “األدب” نحو
طائفي
والبرصة وبغداد ،دور يف خلق مزيج
ّ
ّ
اإلسالمي.
قطاعات واسعة يف املجتمع
ّ
ايس أكرث انفتا ًحا عىل الحضارة الفارس ّية
ومن ناحية أخرى ،كان “األدب” الع ّب ّ
خالصا
والهنديّة والهيلين ّية من نظريه
األموي ،ومن أسباب ذلك أ ّن الحكم مل يكن ً
ّ
األموي ،وإنمّ ا كان يرتبّع عىل عرش
لل ّنخبة العربيّة ،كام كان الحال أيّام الحكم
ّ
السياس ّية املتعاقبة.
الحكم خليط من العرب والفرس والترّ ك ،حسب التّط ّورات ّ
األيديولوجي ،بل
كام أ ّن الخلفاء الع ّباس ّيني األوائل مل يكونوا يف حال من االستقرار
ّ
شهدوا متغيرّ ات فكريّة واعتقاديّة (ثيولوج ّية) وطائف ّية بشكل متتابع .وهذه األمور
ايس ،وغذّت نزعة هذا “األدب”
ساهمت يف تصميم شكل وطابع أدب “األدب” الع ّب ّ
نحو إثارة نوع من الجدل واملقابالت بني األهواء واآلراء واملذاهب املختلفة ،وكان
هذا بتشجيع من الخلفاء الع ّباس ّيني أنفسهم ،الّذين أرادوا إجراء مقارنات مع ال ّنظام
يايس الّذي يحمله العهد
ّ
األموي البائد ،من خالل الترّ كيز عىل فكرة التّغيري ّ
الس ّ
والسياس ّية.
الجديد ،واملتمثّلة بالعدل والخري والعظمة ال ّدين ّية ّ
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 . -1سنتع ّرض إىل دور هؤالء الكتّاب يف صقل وصياغة «األدب» وما يتعلّق بكتبات مرايا األمراء يف الفصل األ ّول من هذه
ال ّدراسة.

وهنا لعبت الكتابات “األدب ّية” والتّاريخ ّية دو ًرا ها ًّما يف نرش هذه الفكرة
السبب ،كان “األدب” يشكّل ،بني القرنني الثّاين وال ّرابع الهجريّني،
وتعميمها .ولهذا ّ
ما ميكن تشبيهه مبيدان ،نشب فيه الجدل بني ت ّيارات فكريّة متناقضة ،منها :أنصار
القديم وأنصار الجديد ،1وأنصار التّخصص وأنصار الشّ مول ّية يف العلوم واملعارف،2
وأنصار العرب وأنصار الشّ عوبيّة ،3ونشأة الكتابات والتّأليف يف نقد الشّ عر
كل من أنصار القديم وأنصار الجديد (أو بني القدماء وامل ُ ْحدَثني) حول الجاهل ّية وحضارتها
 . -1متركز الجدل الّذي دار بني ّ
البدوي يتف ّوقان كث ًريا عىل الشّ عر الّذي وضعه أهل األمصار
يل والشّ عر
ّ
ولغتها .وقد رأى أنصار القديم أ ّن الشّ عر الجاه ّ
(الحوارض) .وقد رويت أخبار وأقوال حول فضل مآثر العرب وأرشافهم قبل اإلسالم .ومثال ذلك ما يروى عن عائشة «أ ّم
املؤمنني» أنّها كانت متتدح الشّ اعر املخرضم «لبيد بن ربيعة» ،وتردّد له بيتني حول يقارن فيهام بني تراث األجداد التّليد وما
بقي من رشور األحفاد ،تقول« :رحم الله لبيدًا ما أشعره يف قوله:
وبقيت يف خلف كجلد األجرب
		
ذهب الّذين يُعاش يف أكنافهم
		
ُ
شغـب
		
ال ينفعون وال يُر ّجى خـريهم
		
ِ
ويُعاب قائلـهم وإن مل يَ
عبي :كيف لو رأت أ ّم املؤمنني خلفَنا هذا!» وهذا الخرب يشري إىل تأييد
ث ّم قالت :كيف لو رأى لبيد خلَفنا هذا! ويقول الشّ ّ
األموي «الفرزدق» قام بربط الحكاية املجازيّة التّالية
اعر
الشّ
ن
أ
كام
القريش ،جمهرة أشعار العرب.57 ،
القديم لقدمه .انظر:
ّ
ّ
ّ
بتاريخ الشّ عر ..« :إ ّن الشّ عر كان جمالً بازالً عظيماً ف ُنحر ،فجاء امرؤ القيس فأخذ رأسه ،وعمرو بن كلثوم سنامه ،وزهري كاهله،
القريش ،ن.م.45 ،
واألعىش وال ّنابغة فخذيه ،وطرفة ولبيد كركرته ،ومل يبق إالّ ال ّذراع والبطن فتوزّعناهام بيننا» .انظر:
ّ
لكل عرص رجاله وفنونه ،وأ ّن املحدثني يتف ّوقون عىل القدماء يف أمور .ومثال عىل نظرة هذا
وقد رأى فريق أنصار الجديد أ ّن ّ
الفريق ما يذكره «ابن فارس» يف رسالته يف املفاضلة بني أشعار الجاهليّني وأشعار املولّدين ،ومماّ جاء فيها« :وهل الدّنيا إالّ
لكل منها رجال؟! وهل العلوم بعد األصول املحفوظة إالّ خطرات األفهام ونتائج العقول؟ ومن قرص اآلداب عىل زمن
أزمان ّ
معلوم ووقفها عىل وقت معدود؟ (ولوال ذلك) ملا جاز أن يقال بعد أيب متّام مثل شعره وأن يؤلّف مثل تأليفه ...ولو اقترص
ال ّناس عىل كتب القدماء لضاع علم كثري ،ولذهب أدب غزير» .ويقوم بعد ذلك بإدراج اشعار لبعض املولّدين بينّ أنّها فاقت
احبي ،هـ-ك .كام باإلمكان أن نجد عند أدباء
أشعار القدماء يف بعض نواحيها وأضفت عليها جديدًا .انظر :ابن فارسّ ،
الص ّ
آخرين مثل هذه املوقف الّذي يخرج عىل سلطان أنصار القديم ويفضّ ل «األدب» امل ُحدث ،كابن عبد ربّه مثالً ،إذ يقول« :فإ ّن
كل متكلّم منهم
كل زمان،وإ ّن ّ
كل لسان ومع ّ
كل أ ّمة قد تكلّموا يف األدب وتفلسفوا يف العلوم عىل ّ
كل طبقة وجهابذة ّ
أهل ّ
كل حكمة ومؤلّفي
كل طبقة وواضعي ّ
قد استفرغ غايته وبذل مجهوده يف اختصار بديع معاين املتقدّمني..،ث ّم إنيّ رأيت آخر ّ
كل أدب أعذب ألفاظًا ،وأسهل بنية ،وأحكم مذه ًبا ،وأوضح طريقة من األُول ،ألنّه ناقض معقّب ،واأل ّول بادىء متقدّم.»..
ّ
انظر :العقد الفريد.2-1/1 ،
وسع يف العلم واألدب ،وميثّل قول «ابن قتيبة» الّذي يورده «ابن عبد ربّه» يف هذا االت ّجاه« :من أراد
 . -2أيّد أنصار الشّ موليّة التّ ّ
أن يكون عامل ًا فليطلب ف ًّنا واحدًا ،ومن أراد أن يكون أدي ًبا فليتف ّنن يف العلوم» .انظر :العقد الفريد .66-65/2 ،وقد عرف عن
وسع .انظر101-T. Khalidi, Ibid, pp. 100 :
مدرسة البرصة نزوعها إىل التّ ّ
خصص ،بينام ُعرفت مدرسة الكوفة بنزوعها إىل التّ ّ
 . -3تع ّرض األدباء من الفريقني :دعاة الشّ عوب ّية واملدافعني عن العروبة إىل مسائل حضاريّة تتعلّق باملقارنة بني العرب من
جهة ،وبني العجم وسائر الشّ عوب من جهة أخرى .ومن أمثلة هذه املقارنات ما روي أ ّن ال ّنعامن بن املنذر ملك الحرية قدم
والصني ،فافتخر ال ّنعامن بالعرب وفضّ لهم عىل جميع الشّ عوب ،ما دفع كرسى إىل أن
عىل كرسى وعنده وفود من ال ّروم والهند ّ
كل أ ّمة من األمم من الفضل ،معبرّ ًا عن افتقار العرب إىل ما يفخرون به .ومن جملة ما ذكر به األمم :عظمة
يستعرض ما مي ّيز ّ
سلطان ال ّروم وكرثة مدائنها ومتانة بنيانها وات ّباعها لدين يضبط أحوالهم ،هو دين ال ّنرصانيّة ،وتف ّوق الهند يف الط ّّب والحكمة،
أي فضل يف أمر دين أو
الصني يف ّ
وتف ّوق ّ
الصناعة والفروس ّية ،واجتامع الترّ ك عىل ملك يحميهم .ومقابل ذلك ،ال يعرف للعرب ّ

245

واللّغويّات.1
قسم العلوم بدوره إىل أنواع،
ونجد أ ّن
“القنوجي” (ت 1307هـ1890/م) قد ّ
ّ
مستخد ًما كلمة “آداب” لل ّداللة عىل حيث ّيات هذه األنواع من العلوم ،وتعني لفظة
الخاصة مبعرفة ومامرسة أنواع
السلوكيّات
ّ
“آداب” يف معرض تناوله لهذه العلوم ّ
العلوم املختلفة .فيذكر مثالّ علم آداب األكل ،وعلم آداب البحث ،وعلم آداب
السامع والوجد (أي املوسيقى ،)2وغري ذلك.3
ّ
مقسم بصورة ّ
تدل
ولقد تع ّرض
ّ
“املاوردي” كذلك إىل “آداب” أخرى كثرية ،وهو ّ
بجالء عىل أمرين:
“املاوردي” بقليل ،أي القرن
 _1أ ّن مفهوم “األدب” يف الفرتة الّتي سبقت عرص
ّ
الثّالث ،كان قد اتّسع “مبا فيه الكفاية” ليكون إطا ًرا واس ًعا لشتّى رضوب التّصنيف
الضيّق).
املعر ّيف (باستثناء املص ّنفات الفقهيّة واملتّصلة بالشرّ يعة اإلسالميّة مبفهومهام ّ
 2أ ّن استخدام لفظة “أدب” مبعنى “ف ّن” أو “سلوك مخصوص” كان من الشّ هرةوالذّيوع ،بحيث جاز أن توسم بهذه اللّفظة فصول املؤلّفات والكتب ،فأضحت
عناوين لها.
وات ّساع “اآلداب” يف املعاين واملضامني اتّساع بينّ  ،وهو ما حدا مبؤلّف مثل
رصح بأ ّن “اآلداب مع اختالفها بتنقّل األحوال وتغيرّ العادات ال
ّ
“املاوردي” ألن ي ّ
كل إنسان ما بلغه الوسع من
ميكن استيعابها ،وال يُقدر عىل حرصها ،وإنمّ ا يذكر ّ

246

دنيا .بل عىل ال ّنقيض من ذلك ،فإ ّن العرب يقتلون أوالدهم من الفقر ،ويتم ّيزون بأكل لحوم اإلبل ،وبطبيعة حياتهم القاسية.
ويعارض ال ّنعامن هذه ال ّنظرة إىل شعبه ،ويذكر للعرب فضالً يف كرمهم ويف حفظ أنسابهم ويف حكمة كالمهم ووفائهم .إ ّن
هذه الحكاية تتبع يف طابعها للجدل الشّ عو ّيب ،الّذي يتض ّمن جدالً حضاريًّا مقارنًا يشري إىل ظاهرة تصادم الحضارات يف املجتمع
كل من الشّ عوبيّة ومنارصي
ايس .حول هذا الخرب :ابن عبد ربّه ،العقد الفريد .238-228/1 ،وقد استعرض «أحمد أمني» آراء ّ
العبّ ّ
مخصصة لل ّنيل من العرب أو للدّفاع
ّفات
ل
مؤ
وضعت
وقد
.65-54/1
اإلسالم،
ضحى
انظر:
فصيل،
ت
وال
حليل
ت
ال
من
بيشء
العرب
ّ
ّ
ّ
عنهم ،مثل «نقائض جرير والفرزدق» ملعمر بن املث ّنى ،و»مناقب العرب» البن قتيبة وغريها.
 . -1انظر104-T. Khalidi, Ibid, pp. 96 :
القنوجي ،أبجد العلوم،
انظر:
يقول.
كام
ة
ي
وف
الص
اء
ر
آ
بذلك
يوافق
وهو
م،
ر
مح
غري
 . -2وقد رأى أ ّن االستامع إىل املوسيقى
ّ
ّ ّ
ّ
.39 38-/2
 . -3انظر :ن.م.44 34- ،

آداب زمانه ،واستحسن بالعرف من عادات دهره”.1
“املاوردي” هذا ين ّم عن أ ّن “اآلداب” من الكرثة ،بحيث أنّه ال ميكن
إ ّن كالم
ّ
استقصاؤها ،كام أنّه ال ميكن ألحد إجادتها كلّها ،فيحسن به والحال هذه أن يتمكّن
من أكرب قدر منها.
ال ّ
شك أ ّن األدب” إذن ،إطار واسع ج ًّدا ،يعترب منطلقًا لسرب أغوار موضوعات
حضاريّة متع ّددة ،وبضمنها املا ّدة اإلنسان ّية الحضاريّة حول التّع ّدديّة الفكريّة.
يني) و”األدب”:
العالقة ما بني “الكتابة ال ّدين ّية” (ال ّن ّص ال ّد ّ
اإلسالمي ،وحول ات ّساع
إ ّن ما ذكر آنفًا حول مفاهيم “األدب” يف الترّ اث العر ّيب
ّ
مجاالت الكتابة والتّصنيف ضمنه ،ينطبق كذلك عىل الكتابات ذات ال ّنزعة ال ّدين ّية.
فضفاضا ،يشمل
فاملؤلّفات ذات ال ّنزعة ال ّدين ّية تجمع بني ط ّياتها نسي ًجا معرف ًّيا
ً
إىل جانب املا ّدة ال ّدينيّة املتمثّلة يف آيات من القرآن ،وأحاديث نبويّة (أو منسوبة
بي  ،)eأمثاالً شعب ّية دارجة عىل األلسنة ،وأبياتًا ومقطوعات من الشّ عر العر ّيب،
إىل ال ّن ّ
وأقواالً وحكماً منسوبة إىل أعالم العرب واملسلمني أحيانًا ،ويف أحيان أخرى إىل أعالم
لحكامء الفرس والهند واليونان.
لكن يشري بعض الباحثني إىل نشأة ت ّيارين متعارضني بني أوساط املشتغلني
امليالدي ،حيث
السياس ّية يف ال ّدولة الع ّباس ّية اعتبا ًرا من القرن العارش
ّ
بالكتابة ّ
يتم ّيز التّ ّيار األ ّول بال ّدعوة إىل اتّباع التّقاليد اإلسالم ّية والعرب ّية – البدويّة القدمية،
وبالس ّنة ال ّنبويّة وبأقوال العلامء من ال ّرعيل األ ّول املتعلّقة
وااللتزام بالقرآن الكريم ّ
بتطبيق رشع الله يف األرض ،2وهو ت ّيار محافظ سعى إىل “تنقية” اآلثار واألقوال
املاوردي ،أدب الدّنيا والدين.347 ،
. -1
ّ
ظل الله يف أرضه»،
«السلطان ّ
 . -2حيث انترش حديث ّ
نبوي مل يحظ باتّفاق علامء الحديث عىل ص ّحته ،يظهر خالله التّعبريّ :
مع تباينات لفظ ّية وإضافات أخرى وفق ال ّروايات املختلفة .ويشار أيضً ا إىل أ ّن هذا التّعبري يع ّد قوالً مأثو ًرا جرى عىل األلسنة
وخصوصا يف الفصل األ ّول،
املفصلني يف صلب دراستنا هذه،
ً
عند بعض األدباء .راجع تناولنا لهذا القول بالتّوضيح والتّحليل ّ
«الهيتمي» يف مخطوطه الّذي نبحثه ضمن ال ّدراسة.
وكذلك يف الفصل الثّالث ،حيث ورد كأحد األحاديث الّتي جمعها
ّ
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أي آثار أجنب ّية واضحة .أ ّما التّ ّيار الثّاين ،فيتم ّيز باملجاهرة يف التّأث ّر
الحضاريّة من ّ
بالحضارات األجنبيّة (الفارسيّة -الهنديّة واليونانيّة) القدمية ،ويقوم بدمجها بتعاليم
اإلسالم وبالحضارة العرب ّية ،ويتّخذ منها دعائم قويّة يستشهد بها يف عرض نظريّاته
كل من التّيارين اآلنفي الذّكر يف الكتابات الّتي
السياس ّية1.وقد ظهرت ال ّنوازع إىل ّ
ّ
تعود إىل تلك الفرتة ،فمثالّ نجد أ ّن بعض الكتّاب يشريون إىل أ ّن أفضل ما ميكن
لل ّدولة أن تستفيد منه هو إحياء املبادىء الّتي كانت سائدة يف عهد ال ّرسول
والخلفاء األربعة ال ّراشدين ،بينام يشري بعضهم اآلخر وبشكل رصيح إىل أنّه من
غري املمكن إحياء هذه املبادىء القدمية وإعادة تفعيلها عىل أرض الواقع ،ذلك أ ّن
يايس قد تغيرّ عماّ كان عليه يف فرتة صدر اإلسالم.2
الواقع ّ
الس ّ
وإ ّن هذا الخليط من املوا ّد “األدب ّية” مع املا ّدة “ال ّدين ّية” لهو خليط مثري
لالهتامم ،ذلك أ ّن دراسة مثل هذه املص ّنفات ال ّدينيّة تساهم يف بحث عمليّة
التأليف عند العرب املسلمني من جهة ،وكذلك يف توضيح مبنى وإطار املص َّنف
األخالقي ،فيمكن تت ّبع الخيوط الّتي ينسج منها املؤلّف ما ّدته الّتي من
يني –
ّ
ال ّد ّ
بغض ال ّنظر عن أصول هذه املا ّدة الّتي
املفرتض أن تخرج إىل الق ّراء “بحلّة” دينيّةّ ،
قد ال تكون عرب ّية أصالً ،أو إسالم ّية.
وكان من الواضح أ ّن ال ّدين قد احتُضن من قبل ال ّناس من منطلق التّقليد
االجتامعي مل يعد يقود إىل الحقيقة بالضرّ ورة .ولذلك،
االجتامعي ،وأ ّن هذا التّقليد
ّ
ّ
قام “الجاحظ” كأديب بالتّع ّرض إىل إجراء مقارنات حضاريّة تتض ّمن التّط ّرق إىل
قضايا ثيولوج ّية اعتقاديّة ،وذلك من خالل رسائله املتع ّددة ،ومن خالل كتابه
“الحيوان”.
كام أ ّن “ابن قتيبة” كأديب كان يشمل يف اهتامماته ما ّدة “األدب” جنبًا إىل
جنب مع الحديث والتّاريخ .ومع كونه مح ّدث ًا ،مل يكن يتحاىش استخدام املصادر
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 . -1انظر;99-H. K. Sherwani, Studies in Muslim Political Thought and Adminstration, pp. 98 :
;99-H. K. Sherwani, Ibid, pp. 98 . -2

واملوروثات الحضاريّة الواسعة الّتي تشمل حضارات الهند وفارس واليونان .وكانت
املوا ّد املعرفيّة الّتي تشكّل ما ّدة كتابته خليطًا من أنواع أدبيّة ومعرفيّة متن ّوعة،
بوي وتفسري القرآن واألخبار األدب ّية والتّاريخ ّية ،وال ّنقاشات الجدل ّية
كالحديث ال ّن ّ
يف اللّغة والحضارة .1ويف مق ّدمته لكتاب “عيون األخبار” ،أحد أبرز املجاميع األدب ّية
أليفي الّذي كان من وراء انتقائه
الكالسيكيّة ،يتح ّدث “ابن قتيبة” عن منهاجه التّ ّ
لل ّنصوص.2
إ ّن استساغة مؤلّفي املص ّنفات ال ّدين ّية -األخالق ّية لهذه املا ّدة غري العرب ّية أو
اإلسالم ّية يف منشئهاّ ،
لتدل عىل الطّابع اإلنسا ّين الشّ مو ّيل للام ّدة “األدب ّية” ،الّتي ال
تعترب حك ًرا عىل نوع مح ّدد من املص ّنفات أو املص ّنفني .فاملا ّدة تكمن يف متناول يد
أي أديب ،سواء كان من الّذين يكتبون يف “األدب” أو يف ال ّدين واألخالق ال ّنظريّة
ّ
أو العمليّة.
أخالقي ميزته ما ييل:
ديني –
إنمّ ا كان ما يجعل ّ
ّ
لكل مؤلّف أو عمل أد ّيب أو ّ
•طريقة تعامل املؤلّف مع ما ّدة األدب( .كيف ّية نسبتها إىل رواتها أو مبدعيها
املفرتضني).
•طرق توظيف املا ّدة األدب ّية لخدمة هدف املؤلّف.
•مدى تعليق املؤلّف أو تد ّخله يف شكل املا ّدة املقتبسة.3
ولعل بعض ما تنقله مؤلّفات “األدب” الكالسيك ّية من أقوال وحكم ،منسوبة
ّ
تار ًة إىل شخص ّيات غري إسالم ّية (فارس ّية أو يونان ّية أو هنديّة) ،وغري منسوبة إىل
 . -1انظر109-T. Khalidi, Ibid, pp. 108 :
والس ّنة ورشائع الدّين وعلم الحالل
القرآن
يف
يكن
مل
وإن
االخبار)
عيون
(أي
الكتاب
 . -2يقول املؤلّف يف مقدّمته« :فإ ّن هذا
ّ
والحرامّ ،
دال عىل معايل األمور ،مرشد لكريم األخالق ،زاجر عن الدّناءة ،نا ٍه عن القبيح ،باعث عىل صواب التّدبري وحسن
الصيام وعلم
السياسة وعامرة األرض ،وليس الطّريق إىل الله واحدًا ،وال ّ
كل الخري مجتم ًعا يف ته ّجد اللّيل ورسد ّ
التّقدير ورفق ّ
الحالل والحرام ،بل الطّرق إليه كثرية وأبواب الخري واسعة ،وصالح الدّين بصالح ال ّزمان .»..انظر :عيون األخبار 42/1 ،وما
بعدها.
 . -3حول ذلك انظر :القايض ،مح ّمد ،الخرب يف األدب العر ّيب 184 ،وما بعدها.
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قائلني مح ّددين أطوا ًرا أخرى ،يعبرّ عن هذا االنسجام الّذي ذكرناه آنفًا ،بني التّو ّجه
قليدي من جهة أخرى.
العلام ّين من جهة ،والتّو ّجه
اإلسالمي التّ
ّ
ّ
وخري ما ميكن أن يصلح ألن يكون مثاالً لذلك ،ما يورده “ابن منقذ” فيقول:
“قال الحكيم :األدب أدبان :أدب رشيعة ،وأدب سياسة .فأدب الشرّ يعة ما انتهى إىل
السياسة ما أعان عىل عامرة األرض .وكالهام يرجع إىل العدل،
قضاء الفرض ،وأدب ّ
السلطان ،وعامرة البلدان ،وصالح ال ّرع ّية ،وكامل املزيّة ،أل ّن من ترك
الّذي به سالمة ّ
الفرض ظلم نفسه ،ومن خ ّرب األرض ظلم غريه”.1
و”ابن منقذ” بقوله هذا يحاول أن يقيم نو ًعا من املقابلة بني املا ّدة األخالق ّية
(والتّعليم ّية) ال ّدين ّية من جهة ،وبني املا ّدة األخالق ّية (والتّعليم ّية) ال ّنفع ّية غري
ظل اإلسالم ،ومسألة دين ّية أو
ال ّدين ّية( ،وال يبدو أنّه باإلمكان إيجاد فكر علام ّين يف ّ
عدم دين ّية املا ّدة الفكريّة ضمن إطار “األدب” هي مسألة نسب ّية ال غري).
لقد ذكر يف تن ّوع مفاهيم األدب وشمول ّيته أقوال كثرية من شأنها اإلشارة بجالء
عي و”األدب” ،مثل ما
يني – الشرّ ّ
إىل العالقة الوطيدة ما بني الكتابة يف املجال ال ّد ّ
ينقله لنا “ابن هذيل”“ :قيل :األدب أدبان؛ أدب رشيعة يؤ ّدى به الفرض ،وأدب
سياسة تعمر به األرض”.2
الصفحات
فهذا القول يشري إىل وجود أكرث من نوع لألدب ،وهو ما سلّمنا به يف ّ
السابقة بناء عىل املصادر وال ّنصوص العرب ّية الكالسيك ّية ،ولك ّنه يبينّ أ ّن الشرّ يعة
ّ
نفسها قد تكون يف إطار “األدب” ،وبشكل ال يقبل الشّ ّك ،متا ًما ،كام ميكن أن تكون
السياس ّية والحكمة العمل ّية)
السياسة (ال ّنصائح ّ
السياس ّية أو الّتي تنزع إىل ّ
الكتابات ّ
أدبًا هي األخرى.
ويف إطار تحديد مالمح “أدب الشرّ يعة” ،يروى قول أعرا ّيب يف مجلس املح ّدث
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 . -1انظر :لباب اآلداب .56 ،وانظر أيضً ا قوالً آخر أورده «ابن هذيل»« :األدب األدبان؛ أدب رشيعة يؤدّى به الفرض ،وأدب
والسياسة.121 ،
سياسة تعمر به األرض» .عني األدب ّ
والسياسة.121 ،
 . -2ابن هذيل ،عني األدب ّ

السعادة،
“معتمر بن سليامن“ :”1أدب ال ّدين هو داعية إىل التّوفيق ،وسبب إىل ّ
وزاد من التّقوى ،وهو أن تعلم رشائع اإلسالم ،وأداء الفرائض ،وأن تأخذ لنفسك
بحظّها من ال ّنافلة ،وتؤيد ذلك بص ّحة ال ّن ّية ،وإخالص اليقني شاف ًيا بهً ،
مبغضا للشرّ ّ
ناز ًعا عنه .ويكون طلبك للخري رغبة يف ثوابه ،ومجانبتك للشرّ ّ رهبة من عقابه،
فتفوز بالثّواب ،وتسلم من العقاب.2”..
بوي يف الفرتة املبكّرة قد ألقت بشباكها
ويبدو أ ّن محاوالت جمع الحديث ال ّن ّ
اإلسالمي ،حيث ت ّم ظهور ما ميكن تشبيهه
فوق شتّى أصناف املعرفة يف املجتمع
ّ
بحزمة كبرية ومتن ّوعة من األحاديث ال ّنبويّة ،تتفاوت فيام بينها يف أه ّم ّيتها ال ّدين ّية
تدريجي ،وبنشجيع من
ويف طبيعتها وموضوعاتها .وصارت هذه األحاديث ،بشكل
ّ
املتخصصني ،تكتسب نو ًعا من ال ّنفوذ وال ّرواج ،ومل تعد تختلف يف
علامء الحديث
ّ
السابقة.3
نظر أبناء املجتمع عن األحاديث الّتي وضعت يف الفرتات ّ
ولنئ كان تاريخ رواية الحديث وعلومه قد اعتمد يف القرون الثّالثة األوىل
للهجرة عىل عمل ّية توسيع لرواية األحاديث يف البداية ،ومن ث ّم عىل عمل ّية انتقاء
وضبط للمضامني مبا يتوافق مع الغرض األسمى لعلامء الحديث ،وهو خدمة
القضايا ال ّدين ّية ،وذلك من خالل إنشاء قواعد صارمة لرواية الحديث ،فإ ّن تاريخ
جمع “األدب” قد م ّر بعمل ّية معاكسة ،إذ أ ّن ال ّنصوص الّتي جمعت يف املرحلة
املبكّرة ،وهي الّتي تتناول حياة العرب وحضارتهم قبل اإلسالم ،والثقافة والحضارة
األجنب ّية (الفرس ،الهند واليونان) كانت تخضع لتصفية وغربلة من قبل علامء
الصحابة من الجيل
بالسرية ال ّنبويّة وسري ّ
الحديث ،ألنّه هذه املوا ّد األدب ّية ال تتّصل ّ
األ ّول ،بينام حظيت بعد ذلك بنوع من الح ّريّة واالنفتاح ،مبا يتوافق مع حاجات
العرصي املستج ّدة ،وأبرزها التّعامل مع الحضارات الّتي دخلت إىل اإلسالم
املجتمع
ّ
 . -1هو محدّث البرصة يف عرصه ،كان حافظة ثقة .حدّث عنه الكثريون ،وكان منهم «أحمد بن حنبل» .توفيّ عام  187هـ/
يل ،األعالم.265/7 ،
803م .انظر :ال ّزرك ّ
 . -2ابن هذيل ،ن.م121 ،؛ ابن عبد ال ّرب ،بهجة املجالس.111-110/1 ،
 . -3انظر84-T. Khalidi, Arabic Historical Thought, pp. 83 :
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واندمجت يف ثقافته.1
امليالدي) ،بدأت الكتابات التّاريخيّة
الهجري (التّاسع
وابتداء من القرن الثّالث
ّ
ّ
اإلسالمي ،وذلك من خالل انتقال
تتفاعل مع ازدياد تأثري “األدب” يف ّساحة الفكر
ّ
تدريجي إىل اسرتاتيج ّية جديدة ال -دين ّية ،تتناسب مع البيئة “العلامن ّية” الجديدة،
ّ
اريخي
حيث مل يعد طابع الحديث ال ّن ّ
بوي هو الغالب يف الكتابات ذات الطّابع التّ ّ
الخربي ،يف بيئة تتفاعل فيها الثّقافات األجنب ّية م ًعا ،فصارت هذه الكتابات أكرث
–
ّ
مرونة وحساس ّية تجاه املتغيرّ ات الجديدة .وهنا أصبح “األدب” األداة ال ّرئيس ّية
الّتي ت ّم من خاللها االنتقال املذكور من “ال ّدين ّية” إىل “الالدين ّية” يف التّعامل مع
األموي “معاوية
املا ّدة التاّريخ ّية الخربيّة ،ومثال ذلك ما نجده من أخبار الخليفة
ّ
بن أيب سفيان” ،حيث ورد عنه اهتاممه مبعرفة أخبار العرب وأيّامهم قبل اإلسالم،
ومعرفة أخبار ملوك الفرس وسريهم 2.غري أنّه يجدر بنا التّنويه إىل أ ّن العلامن ّية
السائدة يف املجتمع
الّتي نتح ّدث عنها هي علامنيّة نسبيّة ال تقاس إالّ باملفاهيم ّ
اإلسالمي يف القرون الوسطى.3
ّ
وإذا تأ ّملنا “كتاب الشّ كر” البن أيب ال ّدنيا (ت 281هـ) مثالً ،نجد أنّه رغم انطالق
ديني يف وضعه للكتاب (فهو رجل معروف مبيله نحو ال ّزهد
املؤلّف من منطلق ّ
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Ibid, 84 . -1
املسعودي أ ّول من أورد هذا الخرب ،حيث يذكر أ ّن «معاوية»
 T. Khalidi, Arabic Historical Thought, 83 . -2وقد كان
ّ
قاص يحدّثه بأخبار العرب وأيّامها وبأخبار امللوك الغابرة وسياساتها .انظر:
كان يستمع يوم ًّيا بعد صاليت الفجر والعشاء إىل ّ
الصواب ،وهو ال ميكن أن يقدّم إلينا
املسعودي ،مروج الذّهب .41 39- /3 ،ويرى «طريف الخالدي» أ ّن هذا الخرب بعيد عن ّ
ّ
فجل اهتامم الخالفة األمويّة كان منص ًّبا عىل
السياسة العمل ّية يف إدارة الحكمّ ،
ة
ي
بنظر
ني
ي
األمو
اهتامم
ة
ي
مصداق
دليالً عىل
ّ
ّ ّ
ّ
الساللة األمويّة .وهذا الخرب ال يعدو أن يهدف
كسب والء القبائل العرب ّية الّتي ال ميكن تجاهلها يف عمل ّية إرساء قواعد حكم ّ
إىل أن ينسب إىل أ ّول خلفاء بني أميّة اهتام ًما بأخبار عرب الجاهليّة وملوك الفرس الغابرين ،من حيث أ ّن االهتامم بهذه
رجعي إىل زمن األمويّني يف إعطاء
اإلسالمي يف وقت متأخّر .إذن تتجلىّ أه ّم ّية رواية خرب يعود بأثر
املوضوعات نشأ يف التّاريخ
ّ
ّ
نوع من الشرّ عيّة لعمليّة تط ّور الكتابة التّاريخيّة عىل أساس «األدب» العلام ّين .وإ ّن من شأن رواية سري وأخبار امللوك الغابرة
وأخبار األمم املاضية أن تشكّل جز ًءا ها ًّما من عمل ّية إقناع املجتمع وال ّرع ّية بواسطة عرض نوع من املقابالت التّاريخ ّية الّتي
تكفل القيام بحملة دعائ ّية لصالح نظام الحكم القائم ،وقد ساهم يف هذه الجهود الخلفاء وشعراء البالط وكتّاب الدّيوان وأدباء
البالط وحتّى علامء الدّين .انظر85-Ibid, pp. 84 :
 . -3لقد كان الفالسفة غري قادرين عىل نبذ الدّين كلّ ًّيا ،بل عىل العكس من ذلك ،فقد استخدوا الدّين كشعار يغلّف آراءهم
والسياسيّة التي نادوا بها ،وصار الدّين محو ًرا للجدل الّذي قام به علامء الكالم .حول ذلك انظرJ. L. :
ومبادئهم الفلسفيّة ّ
15-Kramer, Humanism in the Renaissance of Islam, pp. 14

والتّديّن ،وبوضعه سلسلة من الكتب وال ّرسائل يف موضوع ال ّزهد) ،فإ ّن كتابه ينطوي
يني
عىل قدر ما من اآلثار وال ّنصوص األدبيّة ،دون أن ّ
يخل ذلك بطابع الكتاب ال ّد ّ
هدي .1وكذلك تبدو غالب ّية مؤلّفات “ابن أيب ال ّدنيا” .2فرنى إذن ،أ ّن املؤلّفات
– ال ّز ّ
ال ّدين ّية تتّىكء أحيانًا عىل املا ّدة األدب ّية – األخالق ّية ،الّتي متتاز باملرونة وبالقابل ّية
للتّطويع والتّوظيف يف أغراض املص ّنف.
غري أنّه مل تكن هنالك محاولة إلقامة ال ّروابط ما بني “األدب” و “التّاريخ”
و”ال ّدين” أو “الشرّ يعة” فقط ،بل كانت هناك محاوالت جا ّدة لل ّربط بني “األدب”
“العامري” (ت381هـ992/م) لل ّدمج بني
أيضا .فقد ظهرت محاوالت
والفلسفة ً
ّ
املجالني ،ومن ث ّم محاوالت “ال ّراغب األصبها ّين” (ت 400هـ1010/م) .كام يُفهم
أ ّن “الفارا ّيب” (ت 339هـ950 /م) أراد التّوفيق بني الفلسفة والشرّ يعة من خالل
كتاباته ،حيث ش ّدد عىل أ ّن هدف الفلسفة األسمى هو معرفة الله ،ولذا فإ ّن
الفلسفة تسري مع الشرّ يعة جن ًبا إىل جنب.3
وحيدي” حيث
غري أ ّن هذه املحاوالت مل ترق لبعض كبار األدباء ،ومنهم “التّ
ّ
كل منهام إىل متانة
اعرتض عىل تقسيم العلوم إىل فضيلتني  :رشع ّية وفلسف ّية؛ تؤ ّدي ّ
ال ّدين وص ّحة االعتقاد .وذكر أ ّن الفلسفة ال تنطوي عىل ال ّروحان ّيات املوجودة يف
 . -1انظر عىل سبيل املثال حديث املؤلّف عن كفر اإلنسان بال ّنعمة ،فيورد اآلية« :إ ّن اإلنسان لربّه لكنود» ،ث ّم يستعرض أبياتًا
من الشّ عر يف الظّلم:
والظّلم مردو ٌد عىل َمـن ظلم
		
يـا أيّها الظّامل يف فعله
ِ
تشكو املصيبات وتنىس ال ّنعم
إىل متى أنت وحتّى متى
انظر :ابن أيب الدنيا ،كتاب الشّ كر.95-94 ،
 . -2ففي كتاب «مكارم األخالق» مثالً ،يورد املص ّنف أحاديث نبويّة يف فضل الحياء ،ث ّم يورد شع ًرا يف ذلك ،ويورد أخبا ًرا حول
الصالحني وحيائهم .انظر :ابن أيب الدّنيا ،مكارم األخالق.95-62 ،
ّ
الصفحات العالقة ما بني الدّين والفلسفة يف نظر
 . -3انظر 175-P. Crone, God›s Rule, pp. 172 :وتبينّ الباحثة يف هذه ّ
عي .غري أنّها تبينّ الفروق ما بني العلمني (علم
الفارا ّيب ،وكيف أ ّن الفلسفة قد تع ّد أحيانًا فر ًعا من فروع الدّين أو العلم الشرّ ّ
الفلسفة وعلم الشرّ يعة) ،وتتلخّص أه ّم الفروق يف أ ّن علم الفلسفة ثابت ال يتغيرّ  ،بينام يتغيرّ علم الشرّ يعة باستمرار ،وذلك
السياسيّة ،املكانيّة وال ّزمانيّة .وانظر أيضً اJ. L. Kramer, Humanism in the Renaissance of :
وفق املتغيرّ ات االجتامعيّةّ ،
241-Islam, pp. 233
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الصحابة والتّابعني ،والجامعات املتأ ّخرة
الشرّ يعة ،إضافة إىل أ ّن ال ّرعيل األ ّول من ّ
منهم كذلك ،مل تنظر يف علم الفلسفة أب ًدا ،وهذا ّ
يدل – يف رأيه -عىل عدم إمكانيّة
انسجام الشرّ يعة مع الفلسفة ،وكذلك عىل عدم جدوى هذه األخرية يف حياة املسلم.
ساموي معروف .وأنّهم
كام أنّه نفى عن اليونان ّيني اعتقادهم بال ّروحان ّيات أو بدين
ّ
كانوا يعتمدون يف تدبري شؤون حياتهم عىل حصيلة علم حكامئهم وفالسفتهم
فقط ،حيث كان هؤالء يبتكرون لهم قوانني ومناهج يسريون عليها.1
أيضا لبعض العلامء واملفكّرين اإلسالم ّيني ،حتّى لو
كام أ ّن املحاوالت اآلنفة مل ترق ً
كانت لديهم خلف ّيات فلسف ّية ،كالغزا ّيل ،حيث رفض بعض جزئ ّيات علم امليتافيزيقا
رص عىل أنّه
(ما وراء الطّبيعة) الّتي ال تنسجم مع روح العقيدة اإلسالم ّية .غري أنّه أ ّ
السياسة .حتّى إنّه
ال مشكلة مع العلوم ال ّرياض ّية والطّبيع ّية ،واملنطق ،وكذلك مع ّ
رأى أ ّن بعض أجزاء هذه العلوم مفيد ج ًّدا وذو شأن يف حياة املسلم.2
وإذا أردنا أن نقارن بني مدرستي “الحديث” و “األدب” ،فيمكن القول إ ّن
“مدرسة الحديث” خالل القرن الثّاين أو الثّالث الهجريّني كانت مشغولة بعمل ّيات
الجمع والتّقييم (الجرح والتّعديل) والتّنظيم للموا ّد وال ّنصوص املعرفيّة بغية خدمة
أغراض ال ّدين سواء عىل صعيد اإلميان (االعتقاد) أو العمل .أ ّما “مدرسة األدب”
بالسعي وراء املوا ّد املعرف ّية الّتي ُجمعت بناء
فإنّها كانت تعنى خالل هذه الفرتة ّ
الخاص .فاملدرسة األوىل كانت تعنى ضمن اهتامماتها مبا يس ّمى
عىل ذوق األدباء
ّ
“بعلوم العرب” ،وهي العلوم الّتي من شأنها أن تخدم ال ّدين ،من لغة ونحو وشعر
وبالغة ،وما إىل ذلك .أ ّما املدرسة الثّانية ،فهي مدرسة إنسان ّية مل تنأ بنفسها أحيانًا
عن “علوم األوائل” ،وهي العلوم الّتي طرقها أسالف املسلمني من الشّ عوب غري
وخصوصا الشّ عوب اليونانيّة ،وكذلك الهنديّة والفارسيّة.3
العربيّة،
ً
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 . -1انظر :اإلمتاع واملؤانسة.23-13 /2 ،
 . -2انظر :املنقذ من الضّ الل.88-83 ،
 . -3انظر.11-J. L. Kramer, Humanism in the Renaissance of Islam, pp. 10 :

حضاري كامل ونها ّيئ ،بينام
ومن هنا فإ ّن املح ّدث كان ينظر إىل اإلسالم كنظام
ّ
كان األديب يعتربه نقطة بداية حضاريّة – ثقافيّة ،ودعوة ثابتة لتأ ّمل وفهم عامل
اإلنسان والحياة .كام أ ّن األ ّول يعترب املعرفة أم ًرا مفي ًدا وهدفًا أساس ًّيا يف ح ّد ذاته،
بينام مييل األديب إىل اعتبارها نواة لفائدة قد تحصل يف املستقبل من خالل توظيفها
املتواصل يف الفكر اإلنسا ّين .ولذلك ،قد يعترب املح ّدث بعض املوضوعات املعرفيّة
(كالفلسفة مثالً) غري ذات صلة بالحياة ال ّدين ّية ،وبالتّايل فهو يراها غري جديرة
كل أنواع املعارف حتّى ولو
بالبحث أو االهتامم ،أ ّما األديب فيظهر تسام ًحا أكرب مع ّ
كان ذلك فقط لالعتبارات الشّ كل ّية.1
ميكننا أن نعترب املؤلّفات ال ّدين ّية مؤلّفات مو ّجهة نحو هدف هو يف غاية ال ّدقّة
بوي ،أو
والتّحديد ،مثل أن توضع لتفسري القرآن ورشحه ،أو لرشح الحديث ال ّن ّ
ملعالجة موضوعات ذات صلة بالفقه .أ ّما املؤلّفات األدب ّية ،فتتم ّيز عن ال ّدين ّية
بكونها فضفاضة وعا ّمة ،حتّى إنّها تستطيع أن تحتوي عىل ال ّنصوص ال ّدينيّة الّتي
األخالقي هو الّذي يخلق صلة ما
نجدها يف املؤلّفات ال ّدين ّية الصرّ فة .والجانب
ّ
بني ال ّنصوص ال ّدين ّية وال ّنصوص غري ال ّدين ّية ،فمن جهة ،ينظر اإلسالم إىل األخالق
كجزء ال يتج ّزأ من منظومة القيم ال ّدينيّة األساسيّة ،الّتي يقوم عليها ال ّدين ،ومن
حيوي وها ّم ،من شأنه أن يرثي املاو ّد
جهة أخرى ،ينظر األديب إىل األخالق كإطار
ّ
املعرف ّية ويجعلها ذات أبعاد إنسان ّية.
نص غري
أي ّ
يني يع ّد أداة من أدوات “األدباء” ،شأنه كشأن ّ
ولهذا ،فإن ال ّن ّص ال ّد ّ
الفكري لألديب هو منطلق إنسا ّين شمو ّيل ،كام تق ّدم.
ديني ،إنمّ ا املنطلق
ّ
ّ
ومن املعلوم أ ّن هناك مص ّنفات وضعها مؤلّفوها يف مجال الشرّ يعة اإلسالم ّية
وعلوم ال ّدين ،من حديث وأخالق ومواعظ ،رغم أ ّن هؤالء املؤلّفني هم أدباء وضعوا
مص ّنفات أدب ّية معروفة ،ليست من الشرّ يعة وعلومها يف يشء .انظر فيام ييل:
 . -1انظرT. Khalidi, Ibid, 85 :

255

أدباء” ذوو ّ
توجهات ّ
دينية:

نالحظ وجود ظاهرة مم ّيزة يف أدب “األدب” ،تتل ّخص يف مساهمة بعض الفقهاء
وعلامء ال ّدين واملهت ّمني به يف أدب “األدب” ،وذلك كمؤلّفني لكتب ورسائل يف هذا
املجال ،إىل جانب تخصيص مؤلّفات أخرى لعلوم ال ّدين وما يتّصل به.
وكنموذج لهؤالء الفقهاء -األدباء نورد القامئة التّالية:
ابن قتيبة ( ت 276هـ889/م) :1كان “ابن قتيبة” ينتمي إىل مدرسة أهل الحديث
الفكري العا ّم .ويشار إىل أنّه وضع ع ّدة مؤلّفات يف مجال علوم ال ّدين
يف تص ّوره
ّ
والشرّ يعة ،منها“ :تأويل مختلف الحديث” ،و “غريب القرآن” و”كتاب جامع
الفقه” وغريها .ومع كونه مح ّدث ًا ،نشط ال ّرجل يف أدب “األدب” ،فوضع مؤلّفات
ع ّدة ،منها“ :عيون األخبار”“ ،الشّ عر والشّ عراء”“ ،أدب الكاتب”“ ،املعارف” ،ورسائل
يف موضوعات “األدب” املختلفة ،إىل جانب مؤلّفات ورسائل يف اللّغة وفقهها .2ويف
هذه املؤلّفات “األدب ّية”مل يتو ّرع املؤلّف عن استخدام مصادر الحضارة األجنب ّية،
فارس ّية كانت أو يوناني ّبة أو هنديّة ،واقتبس عن “أفالطون” و”أرسطو” أقواالً ع ّدة.3
وقد نسب إليه بعض الباحثني باكورة ال ّنظر يف “األدب” ،كمنظومة للقيم األخالق ّية،
من خالل كتابه “عيون األخبار” ،وهذا املجال مل يسبقه إليه إالّ “ابن املقفّع” عندما
ترجم املوا ّد يف األخالق من الفارس ّية.4
كل من “األدب” و”ال ّدين” .تنتمي
ابن أيب ال ّدنيا (ت281هـ894/م) ،5حيث كتب يف ّ
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البغدادي ،تاريخ بغداد412 411-/11 ،؛ رسكيس ،معجم املطبوعات،
 . -1حول «ابن قتيبة» وأدبه ومؤلّفاته انظر :الخطيب
ّ
البغدادي ،هديّة العارفني473/1 ،؛ ابن
213-211/1؛ ك ّحالة ،معجم املؤلّفني298-297/2 ،؛ ابن ال ّنديم ،الفهرست86-85 ،؛
ّ
خلّكان ،وفيات األعيان21-20/2 ،؛ ال ّزركيل ،األعالم137/4 ،؛ L. Gérard, Lecomte, Ibn Qutayba, l›homme, son
.oeuvre, Ses idées, Damas, 1965
 . -2رسكيس ،يوسف ،معجم املطبوعات العربيّة213-211/1 ،؛ ابن ال ّنديم ،الفهرست86-85 ،؛ ابن خلّكان ،وفيّات األعيان،
يل ،األعالم.137/4 ،
21-20/2؛ ال ّزرك ّ
أليفي الّذي
 . -3يف مقدّمته لكتاب «عيون األخبار» ،أحد أبرز املجاميع األدب ّية الكالسيك ّية ،يتحدّث «ابن قتيبة» عن منهاجه التّ ّ
كان من وراء انتقائه لل ّنصوص .انظر :عيون األخبار 42/1 ،وما بعدها .وحول طبيعة «األدب» لدى ابن قتيبة ،وانتقاء املوا ّد يف
كتابه «عيون األخبار» انظر477-G. Lecomte, Ibn Qutayba, l›homme, son oeuvre, ses idées, pp.421 :
األخالقي.210-198 ،
الجابري ،مح ّمد ،العقل
 . -4انظر:
ّ
ّ
الجوزي،
ابن
295-293/11؛
بغداد،
تاريخ
،
البغدادي
الخطيب
237-236؛
الفهرست،
ديم،
ن
ال
ابن
يف:
وأخباره
ترجمته
 . -5انظر
ّ
ّ
ّ

إىل املجال األ ّول مؤلّفات مثل“ :الفرج بعد الشّ ّدة” ،الشّ كر” ،و”أخبار قريش” ،و”كتاب
العقل وفضله” ،وغريها .وتنتمي إىل املجال الثّاين مؤلّفات مثل“ :قرص األمل” ،و”ذ ّم
ال ّدنيا” و”العقوبات” و”الورع” و “من عاش بعد املوت”،وغريها.
السلطان ّية وتسهيل
ّ
املاوردي (ت 450هـ1058/م) :1ووضع كالّ من األحكام ّ
الصورة املحافظة الّتي يتّسم بها
ال ّنظر ،وينسب إليه ً
أيضا كتاب نصيحة امللوك .رغم ّ
املاوردي من خالل كتابه األ ّول ،حيث يركّز عىل رضورة تطبيق املبادىء اإلسالم ّية
ّ
السياس ّية الّتي كان معموالً بها يف فرتة ال ّرسول والخلفاء ال ّراشدين األربعة ،ويركّز
ّ
بوي ،وعىل
للسياسة ،معتم ًدا عىل القرآن الكريم والحديث ال ّن ّ
عي ّ
عىل الجانب الشرّ ّ
املاوردي يظهر
الصحابة وال ّز ّهاد ،2فإ ّن
أقوال العلامء ورجال ال ّرعيل األ ّول من أعالم ّ
ّ
متأث ّ ًرا لروح املرونة املتّسمة باألخذ عن الحضارات الفارس ّية – الهنديّة واليونان ّية،
حيث يستشهد يف مواضع من الكتاب بأقوال وحكم منسوبة إىل حكامء فرس أو
يونانيّني.
ابن عبد ال ّرب (ت 463هـ1071/م)ُ :3عرف “ابن عبد ال ّرب” كأحد أعالم الحديث
والفقه واألدب يف األندلس ،حيث وضع كتبًا يف موضوعات متباينة ،منها ما كان يف
الفقه والحديث ،ومنها ما كان يف أدب “األدب” واألخالق والكُنى وال ّنسب ،وما إىل
غري ذلك من موضوعات .ومن أشهر مؤلّفاته يف “األدب” كتابه“ :بهجة املجالس
موسوعي يشمل إىل جانب األخبار وال ّنوادر األمثال
وأُنس املجالس” ،وهو كتاب
ّ
وال ّنصائح والحكم العرب ّية واإلسالم ّية ،متّب ًعا نهج أسالفه من األدباء كابن قتيبة
يل ،األعالم .118/4 ،وانظر أيضً اM. Fakhry, Ethical Theories :
املنتظم254-253/7 ،؛
اليافعي ،مرآة الجنان144/2 ،؛ ال ّزرك ّ
ّ
.in Islam, p 158
السياسة ويف القضاء ،انظرQ.A. Akthar, «al-MÁwardi: A Sketch of his Life :
 . -1حول عرص
ّ
املاوردي وجهوده يف ّ
H.K. Sherwani, MÁwardÐ and KaikÁ›Ùs, in: Studies ;300-and Works», Islamic Culture, vol. 18, pp. 283
يل ،األعالم.327/4 ،
 ..112-in Muslim Political Thought and Administration, pp. 87وحول حياته انظر :ال ّزرك ّ
املاوردي ال ّ
السيايس املحافظ يف أوساط الكتّاب يف القرنني العارش
 . -2يرى «شريواين» أنّه ميكن اعتبار
ّ
شك ممثّالً للتّيّار ّ
السلطان ّية .انظرH. K. Sherwani, Studies in :
األحكام
كتاب
عىل
هذا
رأيه
يف
اعتمد
والحادي عرش امليالديّني .ويبدو أنّه
ّ
112-Muslim Political Thought and Administration, pp. 111
 . -3انظر ترجمته يف :األعالم.240/8 ،

257

والجاحظ وابن عبد ربّه وغريهم .وكتابه “جامع بيان العلم وفضله” ،وهو كتاب
يتناول كالّ مماّ يس ّمى بـ “اآلداب الشرّ ع ّية” والتّاريخ ،إضافة إىل تراجم لعدد كبري
من الفقهاء والشّ عراء واألدباء.
ميت إليها بصلة  ،فيشتهر منها كتابه
أ ّما كتبه يف مجال علوم الشرّ يعة وما ّ
بي مح ّمد .وكتابه
“االستيعاب يف طبقات األصحاب” ،وهو يف أخبار وسري صحابة ال ّن ّ
والسري” ،وهو عبارة عن مخترص لسرية ابن هشام.1
“ال ّدرر يف اختصار املغازي ّ
ال ّراغب األصبها ّين (ت502هـ1108/م) :2الّذي وضع “الذّريعة إىل مقاصد
السعادتني” ،وهام كتابان يف علوم الشرّ يعة والحكم األخالق ّية
الشرّ يعة” و “تحصيل ّ
الس ّنة .و”جامع
الّتي تنادي به تعاليم اإلسالم ،سواء كان ذلك يف القرآن أو يف ّ
التّفاسري” ،و”ال ّنهاية يف غريب األثر” ،واأل ّول يف تفسري القرآن ،والثّاين يف الحديث
بوي .وكان يُقرن باإلمام الغزا ّيل ملا عرف عنه من نزوع نحو العلم وال ّدين .غري أ ّن
ال ّن ّ
املؤلف نفسه اشتهر مبص ّنفه ذي الطّابع األد ّيب “محارضات األدباء” ،وهو كتاب شأنه
كشأن سائر مؤلّفات “األدب” الكالسيك ّية ،يتناول شتّى املوضوعات ال ّدين ّية وغري
ال ّدين ّية .ومن مص ّنفاته األدب ّية األخرى“ :محارضات األدباء” ،و”مجمع البالغة”،
البيهقي من”حكامء اإلسالم” الّذين جمعوا “بني
و”تفصيل ال ّنشأتني .”..وقد ع ّده
ّ
الشرّ يعة والحكمة” يف تصانيفهم.3
أيضا من املص ّنفني الّذين
يوطي ً
يوطي (ت 911هـ1505/م) :4لقد كان ّ
ّ
الس ّ
الس ّ
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يل ،األعالم،
 . -1انظر :ابن خلّكان ،وف ّيات األعيان448-445/3 ،؛ رسكيس ،يوسف ،معجم املطبوعات العرب ّية160-159/1 ،؛ ال ّزرك ّ
 .240/8وانظر أيضً ا :مقدّمة التّحقيق ملح ّمد مريس الخو ّيل يف :ابن عبد ال ّرب ،بهجة املجالس.34-7/1 ،
يوطي ،بغية الوعاة297/2 ،؛ رسكيس ،يوسف ،معجم
 . -2انظر ترجمته يف:
البيهقي ،تاريخ حكامء اإلسالم132-131 ،؛ ّ
الس ّ
ّ
يل ،األعالم255/2 ،؛ ك ّحالة ،معجم املؤلّفني.643-642/1 ،
املطبوعات922-921/1 ،؛ ال ّزرك ّ
البيهقي ،ن.م.131 ،
 . -3انظر:
ّ
البغدادي ،هديّة
2231-226/1؛
ائرة،
الس
الكواكب
،
ي
ز
الغ
70-65/4؛
الالمع،
وء
،
خاوي
الس
يف:
وأخباره
ترجمته
 . -4انظر
الضّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
يل ،األعالم،
العارفني544-534/1 ،؛ رسكيس ،يوسف ،معجم املطبوعات1087-1073/1 ،؛ ك ّحالة ،معجم املؤلّفني85-82/2 ،؛ ال ّزرك ّ
.302-301/3

كتبوا يف شتّى املجاالت املعرف ّية .وهو يع ّد من املص ّنفني الّذين انطلقوا من علوم
يوطي من أغزر األدباء والعلامء
ال ّدين إىل “األدب” ،فجالوا يف كليهام .ويع ّد ّ
الس ّ
إنتا ًجا ،فقد وضع يف إطار علوم ال ّدين مص ّنفات كثرية ال ميكن استقصاؤها هنا ،منها:
“اإلتقان يف علوم القرآن”“ ،إمتام ال ّدراية لق ّراء ال ّنقاية”“ ،أسباب ال ّنزول”“ ،البدور
الصغري يف حديث البشري
السافرة يف أحوال اآلخرة”“ ،تفسري الجاللني”“ ،1الجامع ّ
ّ
ال ّنذير”“ ،ال ّدرر املنترثة يف األحاديث املشتهرة” ،وغريها .كام وضع يف علوم اللّغة
واألدب والتّاريخ مؤلّفات ورسائل ع ّدة ،منها“ :األرج يف الف َرج” ،و”االزدهار فيام
عقده الشعراء من األحاديث واآلثار” ،و “منهل اللّطائف يف الكنافة والقطائف”،
السحر الحالل” ،و”الفاشوش يف أحكام وحكايات قراقوش” .وله
و”رشف ال ّزالل من ّ
يف ال ّنحو“ :االقرتاح يف أصول النحو” ،و”همع الهوامع ورشح جمع الجوامع” ،و”بغية
الوعاة يف طبقات اللّغويّني وال ّنحاة” يف تراجم اللّغويّني .وله يف التّاريخ والترّ اجم:
“لب األلباب يف
“تاريخ الخلفاء”“ ،حسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة”،
ّ
تحرير األنساب” ،وغريها.2
وربمّ ا يحتاج استعراض مناذج أخرى ألدباء صالوا وجالوا يف ميداين “األدب” و
“الشرّ يعة” ،أو علوم ال ّدين عىل اختالفها إىل دراسات أخرى ،ذلك أ ّن علامء الشرّ يعة
الّذين مت ّيزوا بهذه ال ّنزعة اإلنسان ّية الّتي ترى يف التّع ّدديّة أم ًرا محمو ًدا بل ورضوريًّا
كانوا من الكرثة.

يوطي ،ونسب إليهام م ًعا.
 . -1وهو عبارة عن تفسري للقرآن الكريم ،وضعه ّ
كل من جالل الدّين املحليّ ّ وجالل الدّين ّ
الس ّ
يل ،األعالم.302-301/3 ،
رك
ز
ال
1085-1073/1؛
ة،
ي
العرب
 . -2انظر :رسكيس ،يوسف ،معجم املطبوعات
ّ ّ
ّ
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خالصة

السلف
وإجامالً ،إ ّن املا ّدة ال ّدين ّية كاآليات القرآن ّية واألحاديث ال ّنبويّة وأقوال ّ
الصالح ،تع ّد لَبنة أساسيّة يف رصح الكتابة يف أدب “األدب” ،وهي بال ّ
شك ،ما ّدة
ّ
خام ت ّم توظيفها يف موضوعات “األدب” اإلنسان ّية عىل تن ّوعها.
وقد رأينا كيف أ ّن العلامء قد صالوا وجالوا يف ميدان األدب ،دون أن يروا يف
أي تناقض أو عيب ،ضاربني مثالً يف التّعدديّة الفكريّة ويف تق ّبل اآلخر املختلف
ذلك ّ
واحرتامه.
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اإلسالمي ،حلب -دمشق ،د.ت.
تحقيق :أحمد القالش ،مكتب الترّ اث
ّ
العسكري ،أبو هالل الحسن بن عبد الله  ،ديوان املعاين ،دار الجيل ،بريوت ،د.ت.
5959
ّ
6060الغزايل ،أبو حامد مح ّمد بن مح ّمد ،املنقذ من الضّ الل واملوصل إىل ذي الع ّزة والجالل ،تحقيق :جميل صليبا ،كامل ع ّواد،
دار األندلس.1981 ،
السائرة بأعيان املائة العارشة ،تحقيق :جربائيل سليامن ج ّبور ،منشورات دار اآلفاق
الكواكب
6161الغ ّز ّي ،نجم الدّين،
ّ
الجديدة ،بريوت.1979 ،
الحلبي ،مرص ،د.ت.
البايب
مصطفى
مطبعة
املنري،
املصباح
محمد،
الفيومي ،أحمد بن
6262
ّ
ّ
اإلسالمي ،بريوت.1997 ،
6363القايض ،مح ّمد  ،الخرب يف األدب العر ّيب ،دار الغرب
ّ
القريش ،أبو زيد مح ّمد بن أيب الخطّاب ،جمهرة أشعار العرب ،تحقيق :عمر الطّبّاع ،دار األرقم ،بريوت ،د.ت.
6464
ّ
القلقشندي ،أحمد بن عبد الله ،صبح األعىش يف صناعة اإلنشا ،رشح :مح ّمد حسني شمس الدّين ،دار الكتب العلم ّية،
65
65
ّ
بريوت ،د.ت.
القنوجي ،صدّيق بن حسن خان ،أبجد العلوم أو الويش املرقوم يف بيان أحوال العلوم ،فهرسة :عبد الج ّبار زكّار ،وزارة
6666
ّ
القومي ،دمشق.1978 ،
الثّقافة واإلرشاد
ّ
مؤسسة ال ّرسالة ،بريوت .1993
6767ك ّحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلّفنيّ ،
يل بن مح ّمد ، ،أدب الدّنيا والدّين ،تحقيق :مح ّمد ص ّباح ،دار مكتبة الحياة ،بريوت.1987 ،
6868
ّ
املاوردي ،ع ّ
6969امل ّربد ،أبو العبّاس مح ّمد بن يزيد ،الكامل يف اللّغة واألدب ،تحقيق :تغاريد بيضون ونعيم زرزور ،دار الكتب العلميّة،
بريوت.1996 ،
السالم هارون ،مطبعة
7070
يل بن أحمد بن مح ّمد ،رشح ديوان حامسة أيب متّام ،تحقيق :أحمد أمني وعبد ّ
املرزوقي ،أبو ع ّ
ّ
لجنة التّأليف وال ّنرش ،القاهرة.1952 ،
يل بن الحسن ،مروج الذّهب ومعادن الجوهر ،تحقيق :شارل بلال ،بريوت.1965 ،
7171
ّ
املسعودي ،ع ّ
7272نالينو ،كارلو ،تاريخ اآلداب العربيّة ،دار املعارف ،د.م.1970 ،
اليمني ،مرآة الجنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث ال ّزمان ،تحقيق:
يل
7373
اليافعي ،عبد الله بن أسعد بن ع ّ
ّ
ّ
خليل املنصور ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت.1997 ،

ّ
ّ
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