القيم اإلنسانية واالجتماعية في األدب عباسي

القيم اإلنسانية واالجتماعية في األدب العباسي
*

إسماعيل نادري

الملخص

المؤرخين ،والنّقاد
أن
يعتبر العصر العباسي من أثمن عصور األدب اإلسالمي إلاّ ّ
ّ
تك ّلموا كثيرا ما عن المساوئ األخالقيّة فيه دون أن يوفوا أدباء هذا العصر ح ّقهم،

إن معظم األدباء كانوا
ودون أن يلتفتوا إلى القيم المنتشرة فى الشعر ،والنثر .فقالوا ّ
ماجنين ،ومتهاترين ،ولكنّنا إذا دقّقنا النّظر ،لوجدنا أن األدباء بغض النظر عن بعضهم،
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بذلوا قصاری جهدهم النتشار القيم ،والسيّما أعالمهم الذين كان مخاطبوهم من
مختلف الفئات؛ وأعالمهم في الشعر :أبوالعتاهية ،وأبوتمام ،وأبوالعالء المعري،

ك ّلهم أجمعين.

الكلماتالدليلية :القيم اإلنسانية واالجتماعية ،العصر العباسي ،التأثير ،األدب ،الشعر،

النثر.

خريج جامعة آزاد اإلسالمية فرع علوم وتحقيقات طهران.
*ّ .
تاريخ الوصول1388/6/18 :ﻫ  .ش

تاريخ القبول1388/9/14 :ﻫ  .ش

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

الرضي؛ وأعالمهم في النثر :الجاحظ ،وبديع الزمان الهمذاني؛
والمتنبي ،والشريف ّ
وهؤالء األعالم يمثلون علماء هذا العصر الذين أ ّدوا واجبهم اإلنساني تجاه المجتمع،
غير أن هناك أدباء كثيرين نهجوا هذا المنهج ،ولكن المجال اليتسع لنا للبحث عن

التراث األدبی

المقدمة

العباسي ،وعما فيه من المساوئ األخالقية ،وعن انتشارها
كثيرا ما سمعنا عن العصر
ّ

في المجتمع ،كشرب الخمر ،والفحشاء ،والمجون؛ ولكن نری في العصر نفسه انتشار القيم
اإلنسانيّة ،واالجتماعية ،کحريّة البيان ،وحرية التعليم ،والتعلم ،وانخفاض شدة العصبية

عامة النّاس ،والمباحثات المعرفية في الحلقات العلميّة؛
العربية ،والتعايش السلمي بين ّ
ألن األديب بشعره ،ونثره كان يذيع القيم؛
ولألدباء سهم كبير في انتشار القيم هذه ،وذلك ّ

ويشدهم إليه ،والسيّما إذا كان األديب من مشاهير
وأدبه يستقطب اهتمام كثير من القراء،
ّ
ألن تأثير كالمه حينئذ أكثر من أديب اليعرف إال في منطقة محدودة أو في زمن
األدباء؛ ّ

محدودّ ،
فكل من ذاع صيته ازداد تأثير كالمه.
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الشعر الزهدي
يتطرق هذا المقال إلی أعالم الشعر
العباسي وهم :أبوالعتاهية ألنّه رائد ّ
ّ

العباسي ،وأبوالعالء المعري ألنه فيلسوف الشعراء ،والمتنبي ألنه حكيم
في العصر
ّ
الشعراء ،وأبوتمام ألنه رجل الثقافة ،والفکر ،والشريف الرضي رائد االلتزام؛ ومن أعالم

الكتّاب :الجاحظ ،وله آراء ثمينة في األخالق ،والقيم ،وبديع ال ّزمان الهمذاني الذي اشتهر

بمقاماته ،ورسائله التي عمل فيها عمل الصحفي.
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

العباسي سواء كانت
والهدف من هذا المقال دعوة دارسي الفنون األدبيّة في العصر
ّ

العباسي ح ّقه ،واألدباء ح ّقهم في
شعرا ً أو نثراً ،إلی تقييم هذا األدب ،وإعطاء األدب
ّ
انتشار القيم ،وتبرئة األدب العباسي عن اتهام ندرة القيم فيه.

القيم في اللغة واالصطالح

القيم فى اللغة مفردها القيمة ،الثّمن الذي يعادل المتاع ،وأيضا النّوع من قام ،قيمة

اإلنسان قامته ،أمر قيّم :مستقيم ،الديّانة القيّمة :المستقيمة( .معلوف1992،م :حرف القاف)

السلوكيّة،
أما القيم فى االصطالح فيقصد بها مجموعة من األخالق ،والتمثالت ّ
تحدد
والمباديء الثابتة أو المتغيّرة التي ترتبط بشخصيّة اإلنسان إيجابا أو سلبا ،وبالتّالي ّ

كينونته ،وطبيعته ،وهويّته انطالقا من مجموع تصرفاته الذاتيّة ،والوجدانيّة ،والعمليّة.

القيم اإلنسانية واالجتماعية في األدب عباسي

فائدة القيم

القيم ،والثّبات عليها حصانة للمجتمع من ّ
الذوبان ،وتفيض عليه طمأنينة؛ والقيم تحفظ

ألن تأثيرها أعظم من تأثير القوانين ،والعقوبات،
األمن ،وتقي من ّ
الشرور في المجتمع ّ

والقيم تجعل لإلنسان قيمة ،ومنزلة ،ولحياته طعما ،وتزداد ثقة النّاس به ،وأصحاب القيم

يؤ ّدون أعمالهم بفعاليّة ،وإتقان.

اإلنسانية واالجتماعية
القيم
ّ

السليمة التي أهدی اهلل إلى كل
القيم اإلنسانيّة ،واالجتماعية مصدرها فطرة النّاس ّ

كل المجتمعات ،وفي ّ
فإن القيم ثابتة في ّ
كل األزمنة،
أناس ،وال ّ
يحددها زمان ،ومكانّ ،

واألمكنة ،وعند ّ
تستمد إلزامها ،وق َّوتها ،وحقيقتها ،وطبيعتها من اهلل،
كل أناس ،وهي
ُّ
ديني ،وتندرج تحت إطاره بعض االتّجاهات المثاليَّة
اتجاه
وهذا االتّجاه في عمومه
ٌ
ٌّ
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التي تقترب في فهمها هلل من المفهوم الديني ،وعلی أساس هذه النّظريّة بنينا بحثنا هذا،

بيعي الذي يری أ َّن مصدر القيم األخالقيَّة هو التّطوريّة ّ
علی خالف االتّجاه ّ
الطبيعيّة
الط ّ
القائمة علی االصطفاء ّ
أن مصدر القيم األخالقيّة في
فسي الذي يری َّ
بيعي ،واالتّجاه النّ ّ
الط ّ

ارتباط األدب بالقيم

يورثونا ّ
أجل األخالقيّات،
السماوية ،کما أن األدباء ّ
أورثنا األنبياء (ع) رساالتهم ّ
والمثاليّات التي تضيء لنا دروب المستقبل ،ويبيّنون لنا أين نحن علی خرائط اإلنسانيّة،
إذا التهمت جرذان األنانيّة بذور الخير المغروسة في قلوبنا ،وأصبحنا ّ
كالطبول تقرع،
فإن
ئيسي ألقالم األدباء؛ ّ
والتطرب ،ثم ّ
إن األدب هو األخالق الذي هو المحرك ّ
الر ّ

ارتباط األدب بالقيم أمر ال نزاع فيه ,فليس هنالك أص ً
وإن
فن اليدعو إلى قيم معيّنةّ ،
ال ّ
أي ناقد أنّه
للفن) خرافة ,وهي الوجود لها عند التّطبيق
العملي ,مهما ا ّدعی ّ
(الفن ّ
فكرة ّ
ّ

األدبي الذي أمامه نظرة فنيّة مجر ّدة ,التعبأ بما فيه من فكر ,أو بما
ص
سينظر إلى النّ ّ
ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

وقوتها ،وإلزامها هو البنية النّفسيّة ،وغيرها.
طبيعتهاّ ،

التراث األدبی

يدعو إليه من قيم أو معتقدات ,فإنّه في حقيقة األمر ,وعند المواجهة العمليّة اليستطيع
وإن كثيرا ً من النّاس يجدون أنّهم
ذلك ,وسيغلبه ذوقه ,واتّجاهه
الفكري والعقيدي؛ ّ
ّ
الشاعر في معتقداته أو أفكاره.
بالشعر إذا كانوا يختلفون مع ّ
اليستمتعون ّ

اسي
خصائص األدب ّ
العب ّ

اسي صورة حقيقيّة للبيئة العباسيّة ،وقدامتاز هذا األدب بمجموعة من
ّ
يعد األدب العبّ ّ

الخصائص تمثّلت في:

والسماح بحريّة الفكر النسبيّة.
1ـ العلميّة ّ
2ـ الواقعيّة ،واالجتماعية.

الصراع بين العرب ،والفرس.
3ـ النّزعة القوميّةّ ،
والشعوبيّة ،واحتدام ّ
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4ـ التّجديد ،والمحافظة.

ياسي ،والمعاناة الفرديّة.
5ـ االلتزام
المذهبيّ ،
والس ّ
ّ
6ـ الحسيّة ،والغنائيّة.
الصناعة اللفظيّة ،والعمل ّ
هني.
7ـ ّ
الذ ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

الشكل ،والوزن بين القديم ،والحديث ،وظهور أوزان
8ـ االتّباع ،واالبتداع في ّ

للشعر ،وأغراض جديدة ،وظهور أشكال جديدة من النّثر،
جديدة ،وأشكال مستحدثة ّ

وتغيير النّثر من حيث المحتوی.

9ـ اإلنسانيّة ،واالجتماعية( .الخفاجی1990 ،م75 - 68 :؛ والجندي1960،م)160-186 :

ولألدباء كان ،ويكون سهم كبير في انتشار القيم االجتماعية ،واإلنسانية؛ ونتاجهم

حفي كما
حفيّ ،
فإن ّ
والروح مع ًا ألنّهم كانوا يعملون عمل ّ
األدبي كان غذاء للعقلّ ،
الص ّ
الص ّ
ّ

ويشوق
والش ّر،
فيقسمها إلى الخير ّ
يخبر ّ
ّ
عما وقع في المجتمع ،ينقد الوقائع ،واألعمالّ ،
ألن أدبه
النّاس إلى الخير ،وينهاهم عن ّ
الش ّر ،وأيضا األديب بشعره ،ونثره كان يذيع القيمّ ،

الشعب ،والوصول
يستقطب اهتمام كثير من القراء،
ويشدهم إليه ،لما له من أثر في تثقيف ّ
ّ
الشعر ،والنّثر ،والفنون
أن ّ
به إلى درجة رفيعة من النواحي الخلقيّة ،واالجتماعية باعتبار ّ

القيم اإلنسانية واالجتماعية في األدب عباسي

أن لألدب تأثيرا ً يترك أثره في نفوس النّاس علی
األدبيّة ،جامعة للقيم األدبية ،وباعتبار ّ

ألن تأثير كالمهم أكثر
اختالف طبقاتهم ،والسيّما إذا كان األديب من مشاهير األدباءّ ،

من أديب اليعرف إال في منطقة محدودة أو في زمن محدود ّ
فكل من ذاع صيته ازداد

تأثير كالمه.

اسي
القيم
اإلنسانية ،واالجتماعية في آثار أعالم الشّ عر ّ
ّ
العب ّ

في هذا المجال نتكلم عن القيم اإلنسانية ،واالجتماعية في شعر أبي العتاهية ،وأبي

ضي.
العالء
المعري ،والمتنبي ،وأبي تمامّ ،
ّ
والشريف ّ
الر ّ

أبو العتاهية

حاول أبو العتاهية بشعره الزهدي أن يذيع القيم في المجتمع العباسي المبتذل ،إنّه
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حب الدنيا مصدر الفسق ،والعصيان ،واالبتذال فبدأ يص ّغر من شأن
كان يعتقد ّ
أن جذور ّ

الدني ،ويبيّن حقارتها ،وسرعة زوالها ،وانقضاء نعيمها ،وأنّها دار غرور ،وفتنة الغافلين،
ّ

عما خلقوا له،
والمراد من ذلك أن يزهد النّاس بإخراج حبّها من قلوبهم حتّی التشغلهم ّ

الدار اآلخرة
وإن ّ
الغرور( الروم )60 :ويقول أيضا :وما هذه الحياة ّ
الدنيا إال لهو ولعب ّ
لهي الحيوان لو كانوا يعلمون( العنكبوت )64 :ويقول أبوالعتاهية:
الدنيا بدا ِر بَقاء
لعمرك ،ما ّ
ُ
خي ،فإنما
فالتعشقِ الدنيا أ ّ
حالوتها ممزوجة بمرارة
ِ
يوما في ثِياب مخيَلة
فالتمش ً

َك َفاك بدا ِر ا َ ِ
لموت دار فَنا ِء
يری ِ
عاشق الدنيا بجه ِد بال ِء
وراحتها ممزوجة بعنا ِء
فإنّك من طينٍ خلقت وما ِء
(أحد العلماء اليسوعيين1988 ،م)8 :

تورقنا ديوان أبي العتاهية نری أنّه ما حرض في شعره علی قيمة إنسانيّة إلاّ بعد
وإذا ّ
ثم دعا
ذم ّ
أن ّ
الدنيا ،وزخرفها ولذائذها ،والحرص إليها ،أو علی األقل ّ
ذمها في أثنائهاّ ،

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

يغرنّكم باهلل
تغرنّكم الحياة ّ
إن وعد اهلل ّ
يقول اهلل تعالى :يا أيّها النّاس ّ
الدنيا وال ّ
حق فال ّ

التراث األدبی

نفساني حاذق يريد أن يشفي
النّاس إلى القيم ،وليس من المبالغة إذا قيل إنّه عمل كعالم
ّ

ثم دعا المدمن إلى ما يفيده حتى
ثم تك ّلم عن معايبه،
ومضراتهّ ،
مدمنا ،فکشف الداء ّ
ّ

ّ
وحرمةالذمم،
حق الجار،
شوق النّاس إليها هي رعاية ّ
أهم القيم التي ّ
يترك ما أدمنه؛ ومن ّ
وخفض الجناح لألخ:

السادات
ني مناهج
ّ
أسلك ب ُ ّ
ال تلهينّك عن معادك ّلذة تفنى

وإذا اتّسعت برزق ربّك فاجعلن
متبرعا
وارع الجوار ألهله
ّ
واخفض جناحك إن رزقت تس ّلطا

وتخ ّلقن

بأشرف

العادات

الحسرات
دائم
وتورث
ّ
الصدقات
منه
األجل ألوجه ّ
بقضاء ماطلبوا من الحاجات
وارغب بنفسك عن ردی ال ّل ّذات

(عفيفي1970 ،م)113 :
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والدعوة إلى الكرم:
ور ّد عنه في تحرير النّفس عن نير المالّ ،
إذا المرء لم يعتق من المال رقّه
إن مالي الذي أنا منفق
أال ّ
إذا كنت ذا مال فبادر به الذي

تملكه
وليس
يحق
ّ

المال الذي هو مالكه
لي المال الذي أنا تاركه
وإلاّ استهلكته هوالكه

(أحد العلماء اليسوعيين1988 ،م)191 :

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

أبوتمام

أن المجتمع يكاد يخلو من القيم اإلنسانية ،وأحاطت الكوارث األخالقية
رأی أبوتمام ّ

بالناس ،لذلك استعمل شعره إنقاذا لمجتمعه عن المساوئ ،ولكي يؤثّرشعره ،استفاد من

ومما كان يشتاق النّاس إليه أي الحكمة ،وقد حرص العرب علی الحكمة
لسان عصرهّ ،

ويفسرون
آنذاك ،ألنّها تمثّل منطق الحياة البسيطة ،وفلسفتها الفطريّة ،بها يح ّللون الواقعّ ،

ويصورون الحياة في شتّی مناحيها،
طريقة الفهم واالستيعاب ،ويع ّللون منهج التّفكير،
ّ
وقيمها ،والحكمة تصدر عن خبرة طويلة ،وتجربة عميقة ،إن الشاعر كان يتكئ علی
القيم اإلنسانيّة من خالل ثقافته اإلسالميّة الواسعة ،وحفظه القرآن الكريم ،فهو بهذا التّأثّر

القيم اإلنسانية واالجتماعية في األدب عباسي

يدغدغ عواطف المتل ّقين ،ويمتّعهم بحكم تنساب انسياب ًا بشكل جميل رائع ،ونجده
القيمي ،وينهل منه ألنّه هو الذي ّ
الصدیّ ،
ويغذي
يلح إلحاح ًا كبيرا ً علی الموروث
يبل ّ
ّ
ّ

أن ّ
الطاعة
الروح ،وانظر جمال التّعبير في قوله حين ّ
الصبر ،ليخلص إلى ّ
يتحدث عن قيمة ّ
ّ
قدر اهلل يوليّان األجر:
والقبول بما ّ

الص ْب ِر ال ْ َجالل َ ُة َوال ُّت َقی
فَ َص ْبرا ً فَ ِفي َّ
ف َق ْد يَ ْأ ُج ُر اللهَّ ال ْ َفتَی َو ْه َو َكا ِر ٌه

َوال
َو َما

إ ْث َم إن ُخبّ ْرت أن َ
َّك َجا ِز ُع
هو َطائ ِ ُع
األج ُر إالَّ ْ
ْ
أج ُر ُه َو َ

(حاوي1973 ،م)675 :

ويؤكد في حكمه أن تحقيق المعالي ،والقيم ،والوصول إليها ال يكون عن طريق القول

الفعلي فعلی اإلنسان أن يلزم العلم
الذي ال طائل منه ،وإنما يكون ذلك التحقيق بالعمل
ّ
بالعمل ،يقول:

رء أبْ َقی ب َ ْي َن َر ْأيَ ْي ِه ثُ ْل َم ًة
إذَا ال ْ َم ُ

تُ َس ُّد بِتَ ْعنِ ٍ
س ب ِ َحا ِز ِم
يف فَ َل ْي َ

(المصدرنفسه)533 :

األشياء بعقله ،مع عدم إغفال ما يعاني منه في نفسه ،فهو حكيم في التّوفيق بينهما،
وإقامة العالقة القويّة بينهما ،انظر قوله:
َمنَ ِ
وحانِيَّ ُة َم ْن يُ َشا ِك ُل
اس َب ُر َ
الش َمائ ِ ُل
يت َّ
َك َما تَ ْن ِظ ُم ال ْ ّشمل َّ
الشتِ َ

(المصدرنفسه)470 :

الروحيّة ،التي تؤلّف بين
فالبيت ّ
األول يمثّل حكومة افتراضيّة ،تدور حول العالئق ّ

أن القيم المتماثلة تجمع،
األول ويدعمه ،ذلك ّ
ذوي النّسب الواحد ،واآلخر يبرهن ّ
وتؤلف بين أصحابها ،كما تجمع الحسناء حبّات ال ِعقد ،وتؤلّف بينها.
الدعوة إلى القيم بلسان الحكمة:
وفيما يلي ذكرت بعض أشعاره التي أنشدها في ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

الدينيّة،
أن ع ّلة شيوع المساويء ،هي ق ّلة إعمال العقل في األمور ّ
وأدرك أبو تمام ّ
يحدد األشياء ،ويستنتج
فألح في كثير من حكمه علی إعمال العقل ،الذي ّ
ّ
والدنيويّة ّ
منها ما قبله العقل ،ويصنفه ،ويُ ْح ِك ُمه في شعره ،فيخرجه كما ّ
خطط له ،ذلك أنّه يدرك

فَإ َّن ال ْ َفتَی فِي ُك ِّل َض ْر ٍب ُمنَ ِ
اس ٌب
اب لِزِين ٍة
َول َ ْم تَ ْن ِظ ِم ال ْ ِع ْق َد ال ْ َك َع ُ
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الدنيا:
الرغبة عن ّ
أنشد في ّ
الدنيا طويل فإنّها
عفاء علی ّ

تتجمع
نفرق من حيث ابتدت ّ
ّ

(التبريزي2005 ،م ،ج)223 :2

وقال في الحياء والع ّفة:

فال واهلل ما في العيش خير
إذا لم تخش عاقبة ال ّليالي

الدنيا إذا ذهب الحياء
وال ّ
ولم تستحي فافعل ماتشاء
(المصدرنفسه)311 :

الدعوة إلى الوفاء ،وعدم الخيانة:
وله في ّ
الحر يجتنب المخازي
رأيت ّ
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ويحميه عن الغدر الوفاء

(المصدرنفسه)311 :

أبوالعالء المعري

عندما نظم أبوالعالء المعري شعره ،وكتب نثره في رسائله المختلفة ،إضافة إلی النّقد

فتحدث عن اإليمان ،والتّقوی ،والعقل،
صور القيم اإلنسانيّة العليا؛
ّ
الخلقي واالجتماعيّ ،
ّ
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والمجتمعّ ،
والطبيعة البشريّة.
أن من يتّصف بهذه
كان أبوالعالء يكره ّ
أشد اإلكراه النّفاق ،وال ّزيف؛ وكان يری ّ
الصفات هو ضعيف جبان ،يستر عجزه عن الجهر بالحقيقة ،والجرأة عليها بالنّفاق ،وإن
ّ
أحوجه ذلك إلى القسم الكذب:

ستج ُّن بها
أمسی
ُ
النفاق دروع ًا يُ َ

لف
الح ُ
من األذی ،ويُقوي سر َدها َ

(المعري1999،م ،ج)104 :2
ّ

مجرد عبادات جسديّة،
ّ
إن معظم النّاس فى العصر العباسي كانوا يحسبون التّديّن ّ
وحركات بدنيّة ،إذا أداها المرء فقد التزم بطاعة اهلل ،وحظي برضوانه ،ولكن أبوالعالء يری

شدة الركوع ،والسجود بل
أن الغرض من هذه العبادات ،ليس إتعاب النفس ،والجسد من ّ
ّ
بالروح ،واالرتقاء بالنّفس ،واإلقبال علی القيم:
الس ّ
إنّما هو ّ
مو ّ

القيم اإلنسانية واالجتماعية في األدب عباسي

الصائمون له
ما الخير صوم يذوب ّ
الش ّر ّ
مطرح ًا
وإنّما هو ترك ّ

وال صالة ،وال صوف علی جسد
الصدر من ّ
غل ،ومن حسد
ونفضك ّ

(المصدر نفسه ،ج)258 :1

وإنّه اليری فاصال بين القيم والعقل ،فهما في يقينه ،رفيقان متالزمان؛ فالقيم عقل،

الحقيقي هو الذي يتمتّع بالقيم ،وبالعقل السليم ،لهذا يقول:
والعقل قيم ،والمتديّن
ّ
اهتدت
هفت الحنيف ُة ،والنّصاری ما
ْ
إثنان ُ
ِ
األرض :ذو عقل بال
أهل

والمجوس مضلَّل ْه
ويهو ُد حارت،
ُ
َ
العقل ل َ ْه
وآخر َديِّ ٌن
دينٍ ،
ُ

(المصدر نفسه،ج)206 :2

للدنيا ،فإنه يرمي في أدبه إلى
ومن عالئم سخافة العقل عند الناس حبّهم ّ
الشديد ّ
الدنيا وتع ّلقهم بها:
حب ّ
تنبيه النّاس للتّخفيف من ّ
نحن البريّة أمسی ك ُّلنا َدنف ًا

يجب
ُّ
يحب دنياه ،حبّ ًا فوق ما ُ

(المصدر نفسه ،ج)80 :1

(المصدرنفسه)131 :

الصداقة فبيَّن ما لها من
و
ّ
يحض علی المسارعة إلى القيم ،والخيرات ،والسيما ّ
إيجابيّات ،وطالب بحفظ مو ّدة األصدقاء:
بالي الودا ِد ،ضعي ُفه مخت ُّله

(المصدر نفسه ،ج)188 :2

كان أبوالعالء شديد الغيرة علی النساء ،فأ ّدته تلك إلى اإلفراط ،ولكنّه مع هذا كان

يحب العفيفات ،ويمتدح التي تحافظ علی عفافها ،وشرفها:
ّ
نفوس َها
الحاميات
وخير النّساء
ُ
َ
ُ

من العار قبل الخيل تحمي ِذ َمارها

(المصدر نفسه ،ج)334 :1

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

سبب
ثم يُبعد الناس عن المساوئ ،وفي رأسها عادة شرب الخمرة التي كان يعتبرها َ
ّ
والشرور:
جميع المساويءّ ،
باب ِّ
كل بليّ ٍة
البابليّ ُة
هجوم َ
ِ
الباب
ذاك
َّين
فتوق َّ
ُ
َ

فاحفظ أخاك وإن تبيَّن أنّه
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الشمس ،والنّجوم:
واعتبر المرأة العفيفة أعلی رفعة من ّ
غاضبت َّ
كل ريب ٍة
غضوب
إذا ما
ْ
ٌ
فقد حازتا فضل الحياة َو ُع ّدتا

تقر علی اللمس
وكانت
لميس ال ُّ
ُ
والشمس
مكان الثّريا في المكارمّ ،
َ
(المصدر نفسه ،ج)27 :2

لم تشمل آراء أبي العالء القيميّة اإلنسان فقط ،بل شملت الحيوانات أيضا ،فقد طلب

الرفق بالحيوان ،ودعاهم إلى عدم ذبح الحيوانات كقوت لهم.
من الناس ّ
فال تأكلن ما أخرج الماء ظالم ًا
والتفجعن ّ
الطير وهي غوافل
ّ
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الرفق بالحيوان في موضع آخر:
وقال في ّ
إن البهائم مثل اإلنس عاقلة
ّ

وال تبغ قوت ًا من غريض ّ
الذبائح
بما وضعتّ ،
شر القبائح
فالظلم ّ

(المصدر نفسه ،ج)209 :1

وإنّما نحن بهم ذات أرباق

(المصدر نفسه ،ج)141 :2

المتنبي
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

المتنبي كان يعيش في عصر الفتن ،واالضطرابات ،فكان يحتاج إلى حام قوي شجاع

ذي خصال حميدة ،يقضي حاجاته ،ويح ّقق آماله ،وطموحاته ،وأفضل شخص يستطيع
اإلنسان أن ينتخبه لقضاء هذه اآلمالّ ،
اسي هو محارب فاتك
والطموحات في العصرالعبّ ّ

شجاع يفتح العقد ،ويسهل المصاعب ،فضال عن هذا إنّه أراد أن يؤ ّدي واجبه أمام

مجتمعه ،ويدافع عن القيم أمام سيل المساوئ الهاجمة إليه ،لذا نری أنّه في شعره ضرب
عصفورين بحجر واحد ،فأوال ،مدح ّ
الحكام انتفاعا بدراهمهم ،وثانيا ،إنّه بانتساب القيم

إليهم ،ولو أنّهم ما كانوا مزيّنين بهاحقيقة ،أشاع القيم في المجتمع ،وإليك بعض القيم

المدعوة إليها في ضمن مدائحه:
ّ

الدعوة إلى كسب
نحن إذا نظرنا ديوانه نظرة عابرة الحظنا كثيرا ما تك ّلم المتنبّي في ّ

القيم ،والمعالي ،والع ّزة ،ولو كانت في وسط النّار:

القيم اإلنسانية واالجتماعية في األدب عباسي

فاطلب الع ّز في لظی وذر ّ
الذل

ولو كان في جنان الخلود
(البرقوقي2002 ،م ،ج)351 :1

والشرف بالجهد ،والمش ّقة
أن من اكتسب المعالي ،والع ّز،
ّ
وحجته علی ذلك ّ
ّ
بالسهولة ،فكسبها بالمش ّقة داع للفخر ،ال بالوراثة ،وهکذا يكون اإلنسان شرفا
اليفقدها ّ

لآلخرين:

ال بقومي شرفت بل شرفوا بي

وبنفسي فخرت ال بجدودي

(المصدر نفسه)351 :

السبيل لكي اليصل ضعيف النّفسّ ،
والذليل إلى ذروة
ّ
وإن المش ّقة هي التي تعرقل ّ

المعالي ،ولوال الجهد ،والمش ّقة لساد النّاس حتّی البليد:
لوال المش ّقة ساد النّاس ك ّلهم

الجود يفقر واإلقدام قتّال

(المصدر نفسه ،ج)942 :2
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والسعي
حب ّ
خلو القلوب من ّ
وحجر األساس ،الكتساب المعالي ،والقيم هو ّ
الدنياّ ،

إلى اكتسابها ،ولوكنّا وحيدين:

الدنيا بعيني وامق
ال ألحظ ّ

وال

أبالي

ق ّلة

المرافق

أن ظاهر األنسان الجميل ،واألنيق اليفيد إذا كان باطنه بليدا ،وال
ويعتقد أبوالطيب ّ

المعول عليه بياض النّفس ،ونقاؤها من العيوب:
قيمة لبياض ال ّلباس ،وإنّما
ّ
إنّما الجلد ملبس وابيضاض

النّفس خير من ابيضاض القباء

(المصدر نفسه ،ج)116 :1

والحساد:
اللوام،
والممدوح هو من يكسب رضا اهلل ،ال رضا ّ
ّ
فمن كان يرضي ال ّلؤم والكفر ملكه
والربا
فهذا الذي يرضي المكارم ّ

(المصدر نفسه)146 :

الصغر كالنّقش في
الس ّنّ ،
ألن العلم في ّ
وكسب العلی يجب أن يحصل في حداثة ّ
يعدد خصالها الحسنة:
الدولة ّ
الحجر ،وهذا ما قاله في رثاء أخت سيف ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

(المصدر نفسه)694 :

التراث األدبی

وهمها في العلی والمجد ناشئة
ّ

وهم أترابها في ال ّلهو وال ّلعب
ّ

(المصدر نفسه)164 :

واإلنسان العزيز ،والكريم هو الذي يسعی إلى كسب القيم ال من يقبل الضيم:
عش عزيزا أو مت وأنت كريم

بين طعن القنا وخفق البنود

(المصدر نفسه)350 :

الدنيا:
وحفظ العرض ،واحترام النّفس عند العزيز ،والكريم أفضل من حطام ّ
والأقيم علی مال ّ
أذل به

وال ّ
ألذ بما عرضي به درن

(المصدر نفسه ،ج)1233 :2

الرجل بالميّت ،ألنّه ال يتألّم بجراحة ّ
الذلّة،
وما أحقر من يحتقر نفسه ،وما أشبه هذا ّ

واالحتقار ،ويسهل عليه احتمال الهوان:
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من يهن يسهل الهوان عليه

ما لجرح بميّت إيالم

(المصدر نفسه)1115 :

الدولة يقول إنّه يقبل الموت ،واليقبل العار:
لذلك في مدح سيف ّ
الردی
هلل قلبك ما يخاف من ّ

ويخاف أن يدنو إليك العار
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(المصدر نفسه ،ج)466 :1

والحر اليريد ّ
الذلّة ،والعار حتّی لألغيار ،فكيف إذا كان من جيرانه فأشار بهذا البيت
ّ

الدولة يحفظ الجار بحيث يع ّز جاره ّ
الذليل علی األع ّزة فال يقدرون أن
أن سيف ّ
إلى ّ
ينالوه ّ
الذلّة ،والمتكبّر العاتي العظيم يصير ذليال لديه إذا غضب:
يا من يع ّز علی األع ّزة جاره

ّ
ويذل من سطواته الجبّار

(المصدر نفسه)469 :

والحر يترفّع عن هبة النّاقص ،وينزه عن األخذ منه حتّی اليحتاج إلى أن يشكره
ّ

كما يقول المتنبي:

إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص

الشكر
علی هبة فالفضل فيمن له ّ

(المصدر نفسه)520 :
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الرضي
الشّ ريف ّ

ضي حتّی ّ
سماه بنهج البالغة
ما إن نسمع ّ
يعظمه وجودنا ك ّله ،لجمعه كتابا ّ
بالشريف ّ
الر ّ

الحرة الكريمة التي
الذي ال ّ
يعد نهجا للبالغة ،والبيان فحسب ،بل هو نهج متكامل للحياة ّ

يتوق إليها ّ
ضي فضال عن هذه المحاولة العظيمة لتقديم
ّ
حر شريف؛ الشريف ّ
كل إنسان ّ
الر ّ

ري الناس القيم ،وطريق الحياة الحقيقي ،فإنّه نثر القيم في
القيم ،استطاع أيضا بأدبه أن يُ َ
شعره الذي أنشد في هذه األغراض :الفخر ،والمدح ،والغزل ،والرثاء ،والزهد.

ما افتخر الشريف بنفسه ،وبآبائه إال لكونهم مزيّنين بالقيم ،ومكارم األخالق فانظروا

إلى أبياته هذه:

السابقين إلى المعالي
أنا ابن ّ
إذا ركبوا تضايقت الفيافي
الضيم نام
نماني من أباة ّ
شأونا النّاس أخالقا لدانا
ونحن الخائضون ّ
بكل هول
ونحن الالبسون ّ
لكل مجد
أقمنا بالتّجارب ّ
كل أمر

إذا األمد البعيد ثنى البطاء
ّ
وعطل بعض جمعهم الفضاء
علي تلك الكبرياء
أفاض ّ
وإيمانا رطابا واعتالء
الضراء
ذب الجبان به ّ
إذا ّ
إذا شئنا ا ّدراعا واالرتداء
أبى إلاّ اعوجاجا والتواء

السبق إلى المعالي،
ّ
لتمسكهم بالقيم ،والفضائل هذهّ :
فالشريف يفخر فيها بنفسه ،وبنسبه ّ

والجد
والشجاعة،
الضيم والكبرياء ،واألخالق الكريمة،
وكثرتهم في الجهاد ،وإباء ّ
والعلوّ ،
ّ
ّ
والجد في طلب اإلصالح ،واإليمان العميق ،وعالمة عمق إيمانهم،
في طلب المجد،
ّ

والشجاعة ،ولذلك فإنّه يأبى لنفسه  -وهو وارث أفضل
اقترانه بقيم أخری كالفضلّ ،

الذليل ،وقد ّ
الخالئق  -أن يركن لملوك كالبهائم ،فهو ال يعطيهم يده إعطاء ّ
سل مهنّده
من غمده:

أری ملوك ًا كالبهام غفل ًة
أولى من ّ
جربْتهم
الذو ِد إذا ّ

في مثل طيش النّع ِم الجوافلِ
الرياض والخمائلِ
بر ْعي ذي ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

(الشريف الرضي ،التا ،ج)87 :1
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إن أنا
أعطيتهم مقادتي
ْ
ُ
كالس ِ
يف يحتمي
و ِمقولي
ّ

أطلق غربي صاقلي
فلِ ْم إذا ً َ
أباء علی الم َق ِ
اول
ب ِه
أشوس ُ
ُ

(المصدر نفسه ،ج173 :2و)174

أما مدائح الشريف ،فمعظمها يتناول األئمة المعصومين(ع) الذين فيهم وحدهم يطيب

المدح ،ويحلو الثّناء:
أُ ِّ
الر ِ
جال خواطري
هذ ُب في ِ
مدح ّ
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بي وآل ِه
وما
المدح إال في النّ ِّ
ُ
و أولى بمدحي من أع ُّز بفخر ِه
عر فيهم باقي ًا وكأنّما
أری ّ
الش َ
جب مثلي
وقالوا
ٌ
عجيب ُع ُ
لعمرك ماأُ
عجبت إلاّ بمدحهم بنفسه
ُ
محمدا ً
أُ ِع ُّد لفخري في المقا ِم
ّ

وأكذب
فأصدق في حسنِ المعاني
ُ
ِ
تجنّ ُب
وبعض
رام
ُ
يُ ُ
القول ما يُ َ
ّ
المهذ ُب
عماء إال
واليشكر النّ َ
ِب
تُح ِّلق باألشعار عنقاء ُمغر ُ
أب
وأين علی األيا ِم مثل أبي ُ
عج ُب
يح َس ُب أنّي بالقصائ ِد ُم َ
و ُ
أركب
وادعوا عليّ ًا للعلی حين
ُ

(المصدر نفسه ،ج)112 :1
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جلي في غرض الغزل ،فهو عفيف في غزله،
وااللتزام بالقيم عند ّ
الشريف ّ
ضيّ ،
الر ّ
الشريف صفة مستأصلة فيه
طاهر في تشبيبه ،علی كثرته ،وعذوبته ورقّته ،والع ّفة عند ّ
اليقتسرها في شعره قسراً ،واليفتعلها افتعا ً
ال ،ألنّها طبع فيه التطبّع:
ف
خلونا فكانت ع ّفة التع ّف ٌ
سلوا مضجعي عنّي وعنها فإنّنا

المواضع
الحي عنّا
ُ
وقدرفعت في ّ
المضاجع
رضينا بما يخبرن عنّا
ُ

(المصدر نفسه ،ج)658 :2

أحب فتكفيه من حبيبه نظرة التشوبها
فالعفاف زجره عن ارتكاب أيّة خطيئة ،وهو إن ّ

ألن عليه من نفسه رقيب ًا يصونه ،ومن فوقه رب ّ ًا يعلم خائنة األعين ،وما تخفي
شائبةّ ،

الصدور:
ّ

مرو ٌع
يقولون
ُ
مشغوف الفؤاد ّ
وما علموا أنّا علی غير ريب ٍة
زاجر
عفافي من دون التّقيّة
ٌ
َ

فتجيب
ومشغوف ٌة تدعو به
ُ
ونؤوب
بقاء ال ّليالي نغتدي
ُ
ِ
رقيب
الرقيب ُ
وصونك من دون ّ
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عشقت ومالي يعلم اهلل حاج ٌة
ُ

ضروب
سوی نظري والعاشقون
ُ

(المصدر نفسه ،ج)175 :1

فالشريف
الرثاء في شعر الشريف ارتباط ًا وثيق ًا بقيمة إنسانيّة كالوفاء؛ ّ
وارتبط غرض ّ

وفي ّ
لكل من أسدی
وفي ألصدقائهّ ،
وفي ألسرته ونسبهّ ،
وفي لعقيدتهّ ،
وفي لمبادئهّ ،
ّ
قدم له معروف ًا ،وكان يمكن لهذا البحث أن يحمل عنوان :الوفاء في شعر
له خدم ًة ،أو ّ

ضي دون أن يُ ِخ ّل ذلك في موضوعه ،أو سياقه ،أو نتائجه؛ وكما ذكرنا فقد
ّ
الشريف ّ
الر ّ

عري ،ألنّه
الرثاء مصطبغا بطابع الوفاء ومتّسم ًا به ،وديوانه ممتلئ بهذا الغرض ّ
الش ّ
كان ّ
كان وفيّ ًا ألحبّته ،وإخوانه في مماتهم ،كما كان وفيّ ًا لهم في حياتهم ،فالموت اليحول
دون التزامه بالوفاء لهم ،واإلعتزازبهم:

يكن
الوفاء كما
إن
ُ
ّ
اقترحت فلو ْ
َ

َحيّ ًا إذا ً
ماكنت بالمزدا ِد
ُ

(المصدرنفسه ،ج)274 :1

وفاء ،وعرفان ًا فقد َرثی ك ّ
ال من أساتذته كعثمان ابن
وقد ُعرف ّ
الشريف برثائه لألعالم ً

(المصدرنفسه ،ج)65-66 :2

أما أعظم مرثياته التي يصدق إطالق مبدأ االلتزام بالقيم اإلنسانيّة عليها ،فهي
وعمن أفدی
خمس قصائد رائعة نظمها في رثاء اإلمام الحسين (ع) دفاعا عن المظلومّ ،
الدفاع عن اإلمام
الحرية ،وهذه فی نفسه قيمة انسانيّة؛ وفضال عن هذاّ ،
بنفسه في سبيل ّ

ألن االمام الحسين(ع) أحيا
الحسين(ع) يعني ّ
الدفاع عن القيم اإلنسانيّة ك ّلها ،ذلك ّ
أولها في ديوانه تلك التي مطلعها:
بشهادته القيم اإلنسانيّة إلى األبدّ ،
كربال ،ال ِ
زلت كرب ًا وبَال

عند ِك ُ
المصطفی
ما لَقي َ
آل ُ
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جني (392ق) أحد أئمة األدب ،والنّحو ،والفقه:
َيب المعاني وفاتقِ
يت
و َمن للمعاني في األ ِك ّم ِة أُل ِق ْ
إلى باق ٍر غ َ
المضايقِ
يُ َط ِّو ُح في أثنائها بِضمير ِه
مرير ال ُقوی ولاّ ُج تلك َ
ُ
و جاو َز أقصی َد ِ
غير زالقِ
غير عاث ٍر
حضها َ
ّ
تنس َم أعلی طودها َ
المهارقِ
ِ
تستعيده
األرض ما
بطن
علی ّ
الده ِر منشورا ً ُ
بطون َ
طوی منه ُ
ُ
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َكم علی تُرب ِ ِ
ك لما ُص ِّرعوا

ِمن َد ٍم َ
دمع َجری
سال و ِمن ٍ

(المصدرنفسه،ج)44 :1

ضي ال يكاد يضم بين دفّتيه من غرض الزهد الذي تظهر فيه
وديوان ّ
الشريف ّ
الر ّ
الزهدي
جداً ،وإنّه وفي شعره
مالمح االلتزام بالقيم بجالء ،ووضوح إلاّ مقطوعات قليلة ّ
ّ

همته عنها لترغب إلى النّجاة باآلخرة:
كسائر الشعراء ص ّغر الدنيا ،وصرف ّ
ِ
ِ
مقتصدا
بالدون
الدنيا لطالبها
تر َك
ورضي ّ
ّ
َ
باألماني آنس ًا أبدا
فليس يری
نافرا ً منها
َ
َ
بعد أن َ
جد ُه ُص ُعدا
العالء وما
نال
زال يَنمي ُّ
َ
َ
األحدا
خار
األطماع عن ي ِد ِه
نفض
َ
َ
َ
الواحد َ
واستَ َ
فمضی يبغي النّجا َة غدا
رأی أن ال نجا َة لَه
َ
184

(المصدرنفسه)386 :

وللشريف في ال ّزهد ٍ
معان إنسانيّة أخری غير هذا ،منها الع ّزة ،والتّو ّكل؛ فإنّه ينكر علی
ّ

ويتوسلون إليهم في قضائها،
أولئك الذين يو ّكلون حوائجهم إلى الخلق ،يقصدونهم فيها،
ّ
الرحيم الذي إليه ترجع األمور ،وما علی المرء إلاّ أن
الرؤوف ّ
منصرفين إليهم عن اهلل ّ
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يف ِّوض أمره إليه ،وهو العليم الخبير ،لينام قريرالعين ،هانئ البال:
الم ِّ
أمر ُه
قرير العينِ
تنم
ُ
ف ِّو ْ
للرجلِ ُ
قس ِم َ
قدقلت ّ
ض إليه ْ
َ
األمور إلى العلي ِم ب ِغبِّها
ُر ّد
وتَ َل ّق مايُ َ
بيدينِ
عطيك ُه
َ
َ
اهللُ َ
أنظ ُر لي من النّ ِ
فس التي
األبوينِ
غوی
ُ
وأرأف بي َ
من َ
تَ َ

(المصدرنفسه،ج)491 :2

القيم االنسانية ،واالجتماعية في آثار أعالم النثر العباسي

الجاحظ

ينفي الجاحظ أن تكون القيم شخصيَّة المنشأ أو جمعيّة المنشأ ،أل َّن هذا االعتبار
اليقيم فرق ًا ب َ ْي َن اإلنسان والحيوان ،ويقود إلى احتقار األخالق بداي ًة ،ويوصل في منتهاه
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ٍ
أي عقاب ،بل يقول
إلى ارتكاب الفواحش ،واآلثام ،والحرام من دون الخوف من
عقاب ِّ

ّ
وجل ،منشأ القيم« :إن َّا ّلما رأينا طبائع النَّاس ،وشهواتهم من شأنها التَّق ّلب إلى
إن اهلل ع ّز

الخاصة ،فال
هلكتهم وفساد دينهم وذهاب دنياهم ،وإن كانت العا َّمة أسرع إلى ذلك من
ّ
ُّ
الشديد في العاجل ومن
تنفك طبائعهم من حملهم علی ما يرد بهم ما لم يردوا بالقمع َّ
شر الخيانة ،وإسقاط القدر ،وإزالة العدل
القصاص من العادل ،ثُ َّم التَّنكيل في العقوبة علی ِّ
الشديدة ،والحبس ال َّطويل ،والتَّغريب
مع األسماء القبيحة ،واأللقاب الهجينة ،ثُ َّم باإلخافة َّ

عن الوطن ،ثُ َّم الوعد بنار األبد مع فوات الجنَّة ،وإن َّما َو َض َع اهلل تعالى هذه الخصال لتكون
لق َّوة العقل ما َّد ًة ،ولتعديل ّ
الطبائع معون ًة ،أل َّن العبد إذا فضلت قوی طبائعه ،وشهواته
ُ
بالرشد غير قاد ٍر عليه ،فإذا احتوشته المخاوف كانت
علی عقله ،ورأيه ألفي بصيرا ً ُّ

موا ّد لزواجر عقله ،وأوامر رأيه ،فإذا لم يكن في حوادث ّ
الشهوات،
الطبائع ،ودواعي َّ
الغي ،والنّساء،
ِّ
الغي ،كان العبد ممعن ًا في ِّ
وحب العاجل فضل علی زواجر العقل ،وأوامر ّ
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واشتدت جواذبها
والمكاثرة ،والعجب ،والخيالء ،وأنواع هذه إذا قويت دواعيها ألهلها
ّ

لصاحبها ،ثُ َّم لم يعلم أ َّن فوقه ناقم ًا عليه ،وأ َّن له منتقم ًا لنفسه من نفسه ،أو مقتضي ًا منه
الشهوة طبع ًا ال يمتنع معه ،وواجب ًا
لغيره ،كان ميله وذهابه مع جواذب ال َّطبيعة ،ودواعي َّ
الشر أو الخير
يری الجاحظ األخالق ،وحرية اإلنسان تتج ّلی في استطاعته اختيار ّ
ضروري الوجودَ ،
إن وجود أحد النَّقيضين وحده
الش َّر
إن َّ
وكأن َّ ُه يريد القولَّ :
لذالك يقول َّّ
ّ
حرية اإلنسان انعدام إلنسانيَّته ،وفي ذلك
حريته ،وانعدام ّ
في حياة اإلنسان يعني انعدام ّ

وتوقف ،وتع ُّل ٌم ،ولم يكن
تثب ٌت،
ٌ
يقول« :متى ذهب التَّخيير َذ َه َب التَّمييز ،ولم يكن للعالم ُّ

والشكر
والصبر علی مكرو ٍه،
والاجتالب منفع ٍة،
مضرة،
علم ،واليعرف التَّ ًّبين،
ُ
ُ
والدفع َّ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
والتفاضل في ٍ
ٍ
والتنافس في درج ٍة ،وبطلت فرح ُة ال َّظفر ،وع ُّز الغلبة،
بيان،
محبوب،
علی
ٌ

ٌ
يجد بر َد
يجد ذلّة الباطل،
الحق،
يجد ع َّز
ولم يكن علی ظهرها
ِّ
ٌّ
وموقن ُ
ومبطل ُ
محق ُ
ٌ
ٌّ
ٌ
تتشعبها
آمال ولم
وشاك يجد نقص الحيرة وكرب الوجوم ،ولم تكن لل ُّنفوس
اليقين،
ّ
األطماع ،ومن لم يعرف كيف ال َّطمع لم يعرف اليأس ،ومن جهل اليأس جهل األمن».
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ال يستطيع غيره( ».الجاحظ1995 ،م ،ج)13 :7

التراث األدبی
(المصدر نفسه 204 :و)205

إ َّن ألبي عثمان نظريَّة في االعتدال أو التَّوسط اقتبسه من القرآن الكريم ،والحديث

الشريف يقول فيها« :اإلفراط في الجود يوجب التَّبذير ،واإلفراط في التَّواضع
بوي َّ
النَّ ِّ
الخاصة ،واإلفراط في المؤانسة يدعو
يوجب المذلَّة ،واإلفراط في الكبر يدعو إلى مقت
َّ

السوء ،واإلفراط في االنقباض يوحش ذا النَّصيحة ،وآفة األمانة ائتمان
إلى خلطاء ُّ
الصديق تصديق الكذبة ،واإلفراط في الحذر يدعو إلى ألاّ يوثق أحد».
الخانة ،وآفة َّ
(الجاحظ1990 ،م ،ج)111 :1

ومن القيم التي نستحسنها ،ونشاهدها في آثار الجاحظ هي الصداقة ،مثال إنّه علی
ِّ
والمبذرين ،ومناقشته لحججهم ،وأفكارهم
الر ْغ ِم من رفضه لضروب سلوك البخالء،
َّ

واقعيا في تعامله مع أخالقهم،
الخاطئة ،ور ِّدها عليهم َظ َّل أمين ًا في تصوير الوقائع،
ًّ
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موضوعيا في أحكامه ،ولذلك لم يمنعه اعتراضه عليهم من اإلعجاب بذكائهم ،وفطنتهم،
ًّ
السخط عليهم،
برم بهم أو ال ُّنفور منهم أو َّ
وظرافتهم ،وطرافتهم ،كما لم يَ ُق ْد ُه ذلك إلى التَّ ُّ

وهذا يبدو بالتَّلميح ،والتَّصريح في كثي ٍر من مواضع كتابه في البخالء ،وكتبه ،ورسائله

األخری.
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والحق أن َّه،
شوق الجاحظ النّاس إلى العلم فإنه جعل العلم ضرب ًا من ضروب الل َّذة،
ُّ
ّ

السعادة تتمثَّل في
في هذه الفكرة ،ير ُّد في األصل علی فريقٍ من النَّاس ذهب إلى َّ
أن َّ

نصه،
رائعيون ،وهذا ُّ
فعيون وال َّذ ُّ
اللَّذات الحسيَّة وحسب ،علی نحو مشابه لما َذ َه َب إليه النَّ ُّ
وصحة البدن ،وخمول ِّ
الذكر،
إن العيش ك ُّله في كثرة المال،
يقول« :ومن النَّاس من يقولَّ :
َّ

الصحيح ،والمال الكثير ،من أن يكون باألمور
وقال من يخالفه :ال يخلو أصاحب البَ َد ِن َّ

عالم ًا ،أو يكون بها جاه ً
ال فإن كان بها عالم ًا فعلمه بها ال يتركه َحتَّی يكون له من القول

والعمل علی حسب علمه ،أل َّن المعرفة ال تكون كعدمها ،ألن َّها لو كانت موجود ًة غير
عامل ٍة لكانت المعرفة كعدمها ،وفي القول والعمل ما أوجب النَّباهة ،وأدنى حاالته أن
معرض ًا لمن يقدر على
تخرجه من حدِّ الخمول ،ومتى أخرجته من حدِّ الخمول فقد صار َّ

سلبه؛ وكما أ َّن المعرفة ال ب ُ َّد لها من عملٍ  ،والب َّد للعمل من أن يكون قو ً
ال أو فع ً
ال ،والقول
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ٌ
ٌ
ال يكون قو ً
مقول له ،والفعل ال يكون فع ً
مفعول له ،وفي ذلك
ال إلاّ وهناك
ال إلاّ وهناك

ما أخرج من الخمول و ُعرِف به الفاعل( ». ...الجاحظ1995 ،م ،ج)100 - 96 :2

الزمان الهمذاني
بديع ّ

بحق
وللرذائل اإلنسانيّة فكان ّ
خ ّلد الهمذاني في المقامات أوصاف ًا للقيم اإلنسانيّةّ ،
واصف ًا بارع ًا ال تفوته كبيرة وال صغيرة؛ والمقامات هذه تحفة أدبيّة رائعة بأسلوبها،

ومضمونها ّ
الطريفة التي تبعث علی االبتسام ،والمرح ،وتدعو إلى قيم إنسانيّة ،واجتماعيّة،
والشهامة ،ومكارم األخالق التي أراد بديع ال ّزمان إظهار قيمتها بوصف ما
كالصدقّ ،
ّ

يناقضها ،وقد وفق في ذلك أيّما توفيق ،فانظروا مثال إلى المقامة القرديّة ،حيث نجد

خفي حلقات المشعوذين التي يجتمع حولها النّاس في األسواق
البديع ينقد من طرف ّ

والشوارع ،ليضيعوا أوقاتهم عبث ًا ،فلم يرع ِو منهم حتى شيوخهم أن يجتمعوا في هذه
ّ
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الرزق
الحلق؛ ليستمعوا إلى مايقوله المشعوذون ،والمحتالون الذين اليريدون أن ينالوا ّ

همهم ،فغدوا يلتمسونه بواسطة ما يحتالون( ».مرتاض1988 ،م:
عن طريق ما ،وإنّما ضعف ّ

أن بديع ال ّزمان في بعض مقامته األخری يُرشد النّاس مباشرة إلى الخيرات
ونری ّ

الدنيا إلى
كمقامته الوعظيّة ،وفيها يدعو النّاس إلى إعداد ال ّزاد للمعاد ،واالنصراف عن ّ

فأعدوا لها ما استطعتم من قُ ّوة،
«وإن مع اليوم غدا ،وإنّكم واردو ُه ّوة،
اآلخرة فيقول:
ّ
ّ
وإن بعد المعاش معادا َ
ثم في موضع آخر يقول:
ّ
ّ
فأعدوا له زادا( ».البقاعي1990،مّ )93 :
الدنيا ،ومكايدها ،وما نصبت لكم من مصايدها،
«يا قوم الحذر الحذر ،والبدار البدار من ّ

وتج ّلت لكم من زينتها ،واستشرفت لكم من بهجتها( ».المصدر نفسه)96 :

ولم يترک بديع ال ّزمان في رسائله واجبه اإلنساني أمام المجتمع ،فعمل كصحفي

وتدخل في شؤون
عما يحدث في واقعهم االجتماعيّ ،
لتنوير أفكار النّاس ،وإخبارهم ّ
كل صالح من ّ
الدولة وإخراج ّ
الدولة ،يطلب من األمير استبقاء ّ
كل
الحكام،
والخدام في ّ
ّ
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ثم العبث ،والفسق ،والفجور
ثم يميل إلى نقد حياة النّاس المزخرفة ،واللاّ هيّة ّ
ّ )321
الموجود فيها.

التراث األدبی

الر ّد
فاسدّ :
«الشيخ الجليل أدام اهلل ع ّزه يعلم حالة هراة وأهلها في استقصاء النّقد وكثرة ّ
وشدة االحتياط في المدح وجرأة اإلقدام علی ّ
وأن الجميل عندهم من وراء جدار
ّ
الذ ّم ّ

والقبيح عندهم نار علی منار ،ووردت هراة فوجدت األلسن متّفقة علی تقريظ أبي
ثم وجدته بعد غالي ًا في
فالن ،وتسأله المقام بين أظهرهم وتجزع لخروجه من بلدهم ّ
الشهادة له فخرجت
للشيخ الجليل مستظهرا ً بأيامه وسألني تقرير حاله وإقامة ّ
العبوديّة ّ
وللشيخ الجليل فيما أنهاه عبده وخادمه العين العاليّة( ».عزام ،التا ،المجلد األول
من عهدتها ّ

من السنة الثالثة)

النتيجة
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إن
نستنتج ،أوال :أنه لم يکن جميع األدباء فاسقين ماجنين بل النتعسف إذا قلنا ّ
أن المجتمع الفاسد أثّر عليهم أحيانا؛ ثانياّ :
كل من هؤالء
أكثرهم كانوا ملتزمين بالقيم إال ّ

األدباء نهج طريقا خاصا به في أدبه ليسير وفق القيم حسب الظروف الموجودة فإنهم
والصحفي؛
نهجوا النهج الزهدي ،والحكمي ،والعقلي ،والحماسيّ ،
والديني ،والفلسفيّ ،

ثالثا :لم يکن العصر العباسي ،وأدبه بمعزل عن القيم اإلنسانية؛ رابعا :يرجع سبب انتشار

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

المجون ،والفسق في هذا العصر إلى ّ
الحكام ،والخلفاء الخلعاء ،وإلى العلماء المتظاهرين
بالدين ،وعدم اعتماد النّاس علی العقل للفهم.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

أحد العلماء اليسوعيين1888 .م .األنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية .بيروت :المطبعة الكاثوليكية.

البرقوقي ،عبدالرحمن2002 .م .شرح ديوان المتنبي .الطبعة األولى .بيروت :دارالفكر.

البقاعي ،يوسف1990 .م .شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني .الطبعة األولی .بيروت :دار الكتاب
العالمي.

التبريزي ،الخطيب2005 .م .شرح ديوان أبي تمام .ضبطه راجي األسمر .بيروت :دارالكتاب العربي.

الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر1995 .م .الحيوان .تحقيق عبد السالم محمد هارون .بيروت:

القيم اإلنسانية واالجتماعية في األدب عباسي
دارالجيل.

الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر1990.م .الرسائل السياسية (المعاش والمعاد) .شرحها علي
أبوملحم .الطبعة األولی .بيروت :دار ومكتبة الهالل.

الجندي ،علي ومحمد صالح السمك ومحمد أبوالفضل إبراهيم1960 .م .أطوار الثقافة والفكر في ظالل
العروبة واإلسالم .الطبعة األولی .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.

حاوي ،إيليا1973 .م .شرح ديوان أبي تمام .الطبعة األولی .بيروت :دار الكتب العلمية.

الخفاجي ،محمد عبدالمنعم1990.م .األدب العربي وتاريخه في العصرين األموي والعباسي .الطبعة
األولی .بيروت :دارالجيل .الشريف الرضي ،أبو الحسن محمد ابن أبي طاهر .التا .الديوان .بيروت:
دار صادر.

عزام ،عبد الوهاب .التا .سلسلة مقاالت .مجلة الرسالة .المجلد األول من السنة الثالثة.
عفيفي ،محمد الصادق1970.م .ثورة الخمريات ـ ثورة الزهديات .بيروت :دار الفكر.

مرتاض ،عبد الملك1988 .م .فن المقامات في األدب العربي .الطبعة الثانية .تونس :الدار التونسية
للنشر.

المعري ،أبوالعالء1999 .م .ديوان اللزوميات .الطبعة األولی .بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
ّ

189

معلوف ،لويس1992 .م .المنجد في اللغة .الطبعة الثالثة والثالثون .بيروت :دارالمشرق.

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

