
    
 
 
 
 

 

٧٢٦

  

  

  القيم اخللقية 
  رسائل ابن املقفع يـف

  األدبية
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٧٢٧

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  تمهيد
ــــاس   ــــين العب ــــة يف عــــصر ب ــــسعت رقعــــة الدول ــــاة العقليــــة ،ات  ،وازدهــــرت احلي

 – آنـذاك –وامتزجت الثقافات واحلـضارات العديـدة الـيت انـصهرت بـالفكر العـريب 

وقامـــت علـــى آثارهـــا حـــضارة عظيمـــة أثـــرت الفكـــر اإلنـــساين هـــي احلـــضارة العربيـــة 

فتبـــاين موقـــف  ، أدب العـــصر العباســي بكـــل مراحلــهاإلســالمية وانعكـــس ذلــك يف

وظهــرت يف األدب العــريب اجتاهــات ومســات وخــصائص نتجــت  ،ُالــشعراء والكتــاب

  .عن حالة عقلية فريدة وشديدة اخلصوصية

ــــب العباســــي مــــا   ــــة أو اغــــرتاب نفــــسي أو  ووقــــف األدي ــــني ســــخرية عقلي ب

  .وفانغماس يف اللهو ومباهج احلياة أو تطرف يف الزهد والتص

 ،والشك يف أن العصر العباسي منذ بدايته هو مرحلة مميزة يف أدبنا العـريب  

ًوقد مشل هذا التطور األدباء مجيعا سواء كانوا شعراء أو كتابا ًً.   

ًتطــور النثــر العباســي ؛ وتعــددت موضــوعاته مزامحــا الــشعر يف ذلــك مزامحــة 
  .عنيفة

ًوالرثــــاء أمــــورا ال وبعــــد أن كــــان املــــدح واهلجــــاء  «: طــــه حــــسني. يقــــول د  
فـأكثروا  ،ُطمع فيها الكتـاب فمـدحوا وهجـوا وعـاتبوا ورثـوا ووصـفوا ،تتجاوز الشعر

  .)١(»  هلاضلعريب يعرومن وصف أشياء مل يكن الشعر ا ،من الوصف

ومـع ذلـك فهـو مل حيـظ  ،دون تناقض بينهما ،والنثر فن قويل يقابل الشعر  

  .والنثر العباسي خباصة ،بالنثرومن هنا كان اهتمامنا  ،باهتمام الباحثني

كمــــا كــــان بــــشار رأس  ،أمـــا ابــــن املقفــــع فهــــو رأس احملــــدثني مــــن الكتــــاب  

 ،ميثــل مرحلــة البدايــة بكــل مــا حتملــه مــن قلــق وحــرية وتــردد ،احملــدثني مــن الــشعراء

                                                 

  .٥٦-٥٥ص - من حديث الشعر والنثر –طه حسني   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

٧٢٨

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

 ،ًحاملـا بعـامل مثـايل ،ًيعلـو بقلمـه رافـضا تناقـضات جمتمعـه ،تتمثل يف ثقافات عصره

ـــــــــدأ بنفـــــــــسهحتكمـــــــــه القـــــــــيم األخ ـــــــــد ب ـــــــــة وق ـــــــــق عليهـــــــــا مـــــــــا ،القي   حـــــــــصله  فطب

حـــافظ للعهـــد حـــسن املعـــشر  ،فهـــو كـــرمي ،اطلـــع عليـــه مـــن األخـــالق الفاضـــلة ومـــا

  .والود

ـــــسياسي   ممـــــا جعلنـــــا  ،نلمـــــح يف شخـــــصيته صـــــورة الناقـــــد االجتمـــــاعي وال

ًهـل وظيفـة األديـب تقتـضي وتفـرض عليـه أن يكـون مـصلحا اجتماعيـا ؟ : نتساءل ً
ًأو ناقدا سياسيا  ؟ وهل هناك تقارب بني مفهـوم األدب ومفهـوم األخـالق ؟ ومـن ً

واســتقى منهــا  ،أيــن أتــى ابــن املقفــع �ــذه املفــاهيم ؟ ومــا املــصادر الــيت عــول عليهــا

  قيمه ومعارفه ؟

ومـن خـالل ذلـك  ،وقد حاولنا اإلجابة عن هذه األسئلة عرب هـذه احملاولـة  

 العالقــة بــني مفهــوم األدب يتنــاول املبحــث األول ،البحــث الــذي يتــضمن مبحثــني

مث  ،وكـــذلك عالقـــة ابـــن املقفـــع بعـــصره ومـــدى تـــأثره مبتغرياتــــه ،ومفهـــوم األخـــالق

  .نتحدث عن مفهوم األدب عند كاتبنا كما اتضح من رسائله األدبية

فيتنــاول تنــوع القــيم الــيت يتبناهــا كاتبنــا وانقــسامها مــن : أمــا املبحــث الثــاين  

 ،ضيفها بإرجاعها إىل العقل املطبوع أو املكتسبحيث كو�ا فضائل أو رذائل مث ت

  .وبعدها نتناول أمهية التأديب عند ابن املقفع ومنهجه ووسائله يف ذلك

  .متيز به وخنتتم باحلديث عن خصائص أسلوب ابن املقفع وأهم ما  

  .وبعد ذلك تأيت اخلامتة اليت تشتمل على أهم نتائج البحث  

  .وا مل ا وااد



    
 
 
 
 

 

٧٢٩

  

  

  

  

  املبحث األول

  ابن املقفع والرتعة اإلصالحية



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٠

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  

  ما بين األدب واألخالق: ًأوال

  :األدب

ًومسـى أدبـا ألنـه يـأدب النـاس  ،األدب الذي يتـأدب بـه األديـب مـن النـاس   َّ
  .إىل احملامد وينهاهم عن املقابح

 ،ُوهي كل طعـام صـنع لـدعوة أو عـرس ،ومنه مأدبة ،وأصل األدب الدعاء  

أدب اهللا تعــاىل بــه نبيــه صــلى اهللا عليــه  هــذا مــا: ومنــه ،ي إىل الطعــامواآلدب الــداع

  .وسلم

إن هذا القرآن مأدبة اهللا يف األرض فتعلموا من مأدبته ؛ : قال ابن مسعود  

  .يعىن مدعاته

 ،تأويـل احلـديث أنـه شـبه القـرآن بـصنيع صـنعه اهللا للنـاس: وقال أبو عبيدة  

   )١( .هلم فيه خري ومنافع مث دعاهم إليه 

وحتقيق  ،فاألدب يف معناه اللغوي يشتمل على التهذيب والدعوة إىل اخلري

  .املتعة

ففي عصر صدر  ،وقد اختلف مفهوم األدب عند العرب على مر العصور

أديب ريب  «: اإلسالم كان يقـصد بـه التهـذيب واخللـق كقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم

  .» فأحسن تأدييب

ومــن هنــا جــاء لفــظ املؤدبــون وهــم  ً،ضاواشــتمل التأديــب علــى التعلــيم أيــ

                                                 

  ).أدب( مادة – لسان العرب –ابن منظور   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣١

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

املعلمون الذين كانوا يلقنون أوالد اخللفاء الشعر واخلطـب وأخبـار العـرب وأنـسا�م 

  .وأيامهم يف اجلاهلية واإلسالم

ويتضمن كـل املعـارف  ،ُأصبح األدب يعىن بالتهذيب والتعليم على السواء

ًغـــري الدينيـــة الـــيت ترقـــى باإلنـــسان اجتماعيـــا وثقافيـــا  كمـــا هـــو معـــروف عنـــد إخـــوان ً

  .الصفا

  .ويرى ابن خلدون أن األدب يتناول مجيع املعارف الدينية وغري الدينية

أمـــا ابـــن قتيبـــة فـــريى أن األدب حيتـــوى علـــى ســـنن الـــسلوك الـــيت جيـــب أن 

  .تراعى عند طبقة معينة من الناس

ومـــع مطلـــع القـــرن التاســـع عـــشر حتـــدد مفهـــوم األدب بأنـــه كـــل مـــا ينتجـــه 

وهــو الكــالم اإلنــشائي البليــغ الــذي يقــصد بــه التــأثري يف عواطــف  ،لــشعورالعقــل وا

  .القراء والسامني

 جممــوع Lite Ratu Reأمــا عنــد الغــربيني فقــد تــضمن مــصطلح األدب 

وخلـود الفكـرة اخلاصـة بلغـة مـا  ،اآلثار النثرية والشعرية الـيت تتميـز بـسمو األسـلوب

ً حمفوظا كان أو مطبوعاوهو يتضمن كل ما أنتجه البشر ،أو بشعب معني ً.) ١(   

ومـــع ســـيطرة العلـــوم الطبيعيـــة والتجريبيـــة علـــى أوربـــا نـــادى بعـــض مـــؤرخي 

وحــاولوا وضــع قــوانني تطبــق علــى  ،األدب بتطبيــق منــاهج تلــك العلــوم علــى األدب

وتعقبــــوا  ،الدراســــات األدبيــــة كقــــوانني الطبيعــــة فعنــــوا بدراســــة شخــــصيات األدبــــاء

وحتــول تــاريخ األدب إىل ضــرب مــن التــاريخ  ،مبــداعا�إحيــا�م وماهلــا مــن أثــر يف 

 ،اجلـنس: الطبيعي حني أقروا القوانني الثالثة اليت خيضع هلا األدب يف كل أمة وهي

ولكـل زمـان أحداثـه وظروفـه االقتـصادية  ،واملكـان ؛ فلكـل جـنس خواصـه ،والزمان
                                                 

  .١٦ص - اللغة واألدب   معجم املصطلحات العربية يف–جمدي وهبة   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٢

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

   )١(.ولكل مكان ميزاته اإلقليمية واجلغرافية ،والسياسية والثقافية

ًو�ذه القوانني أو املـؤثرات أصـبح األدب تعبـريا عـن العـصر وصـار األديـب 
  .مرآة له

إال أن هـــذه احملـــاوالت لـــربط األدب بـــالعلوم الطبيعيـــة مل تلبـــث أن هـــدأت 

وحلــت حملهــا فكــرة تؤكــد علــى أن األدب إمنــا يلحــق  ،بتــأثري منــو العلــوم اإلنــسانية

ًقا واتساعا من قوانني الطبيعةوعامل اإلنسان أكثر عم ،بالعلوم اإلنسانية ً.  

وإذا أثبـــت  ،فاحلقيقـــة العليمـــة تـــصح واقعيتهـــا إذا صـــحت فكر�ـــا الذهنيـــة

ومــن مث كانــت احلقــائق العلميــة كليــات  ،املنطــق والتجربــة املاديــة امللموســة صــحتها

احلقــائق ال يــرتك ومعــايري احلكــم علــى مثــل هــذه  ،عامــة يتفــق علــى صــحتها النــاس

ًومــن هنــا كــان العلــم موضــوعيا ولــيس شخــصيا أو  ،رديــة اخلاصــةًجمــاال للــصفات الف ً
  .ومن هنا اختلف العلم عن الفن ً،ذاتيا

ًفــاألثر الفــين أيــا كــان نوعــه لــيس نتيجــة تثبتهــا التجربــة  وإمنــا هــو  ،لعلميــةاّ

بـل إن قيمـة األثـر الفـين لرتتفـع وتـسمو كلمـا  ،نتيجة ما يف الفنان من تبـاين وفرديـة

وهـذه الفرديـة  ،وتلك الفردية مظهـرين واضـحني يف اإلنتـاج الفـين ،كان هذا التباين

الــيت متيــز الفــن مــن العلــم عنــد النقــاد وعلمــاء اجلمــال هــي العنــصر األساســي الــذي 

  .جيعل الفن عند خلقه يتسم بسمة األصالة

وإذا كان الفـن يـصدر عـن ذات واحـدة فإنـه يهـدف يف نتيجتـه إىل إشـراك 

فهذه الذاتية هي اليت حتقق املوضـوعية  ،تع باألثر الفينأكرب عدد من الناس يف التم

 ، أعمــاق اإلنــسانيفالفنيـة وهــي ال ميكــن أن تــأيت إال إذا توغـل األديــب أو الفنــان 

ذلك أن تعمق األديب يف ذاته هو تعمـق يف ذات اإلنـسان الـذي يرقـد يف أعماقنـا 

                                                 

  .١٣ ،١٢ص - العصر اجلاهلي –شوقي ضيف . د  )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٣

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  ً.مجيعا

ًا فكريــــا ولــــيس مــــن شــــك عنــــدنا يف أن كــــل أديــــب أو فنــــان قــــد ورث زاد ً
واســــتفاد مــــن لغــــة آبائــــه  ،ًواكتــــسب مــــن مجاعتــــه املعاصــــرة إحيــــاء وقــــوة ً،ووجــــدانيا

غــري أن هـذه العناصــر املوروثـة واملكتــسبة مـن البيئــة والثقافـة ليــست  ،واملفكـرين قبلـه

   )١(. أعماق الفنانيفإال عوامل مساعدة تشعل اجلذوة وتدفع بالينبوع الكامن 

فــا�تمع  ، ا�تمــع العمــل الفــين ويــؤثر فيــهويــشكل ،يــصور األدب ا�تمــع

 ،إال أن األديب هـو الـذي يـرى الوجـود مـن خـالل ذاتـه ،جزء ال يتجزأ من الوجود

  .وحياول إدراكه وتفسريه والتعبري عنه

إنـه  ،فالعمل الفين نتـاج الـروح اإلنـسانية ولـيس جمـرد صـورة للعـامل اخلـارجي

ـــة األد ،جتـــسيد لقـــيم إنـــسانية ـــع مـــن ًوحقـــا إن جترب ـــة شخـــصية ولكنهـــا تنب يـــب جترب

ًلــذلك فــإن هلــا مــدلوال إنــسانيا عامــا ؛ حــني يــستبطن األديــب ذاتــه ،أعمــاق كيانــه ً ً، 

  .أي تشرتك فيه اإلنسانية مجعاء ،هو إنساين كلي فيها ويتأمل ما

ًفأصــبح معينــا علــى فهــم  ،وتعمقــت وظيفتــه ،وهكــذا تطــور مفهــوم األدب
  .والتعايش فيها ،احلياة

 الفنية حتمية يف الـنفس اإلنـسانية حيـث ذات األديـب حتـاول أن والظاهرة

وهي يف أثناء ذلك تسعى إىل معانقـة حقيقـة  ،وتعرفها لآلخرين ،تتعرف على ذا�ا

  .الكون

 هيعثــر اإلنــسان مــن خاللــه علــى عــزاء ملــصري ،والفــن عمــل جــدى مــسؤول

  .ويستعني به فيتغلب على اجلهل والظلمة اللذين حيدقان به ،الغامض

  
                                                 

  .١٦ ص و١٥ص - قضايا النقد األديب –حممد زكي العشماوي . د  )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٤

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  :األدب واألخالق

وجلـــــب اخلـــــري  ،مـــــر بنـــــا أن مفهـــــوم األدب اشـــــتمل علـــــى حتقيـــــق املنفعـــــة

تــدعو إليــه فلــسفة األخــالق فقــد عرفــت األخــالق بأ�ــا قــيم أو  وهــو مــا ،لإلنــسان

وهـي لـون  ،منظومة قيم تعرف عليها اإلنسان باعتبارها جالبـة للخـري وطـاردة للـشر

القـــيم واملبـــادئ الـــيت حتـــرك األشـــخاص وجمموعـــة مـــن  ،مـــن ألـــوان الـــوعي اإلنـــساين

  .والشعوب كالعدل واحلرية واملساواة

وهــــي كــــذلك الــــسجايا والطبــــاع واألحــــوال الباطنــــة الــــيت تــــدرك بالبــــصرية 

وميكن اعتبار اخللق احلـسن مـن أعمـال القلـوب ؛ غـري أن أعمـال القلـوب  ،والغريزة

  .رًختتص بالقلب وحده بينما اخللق يكون قلبيا ويكون يف الظاه

مقاصــدنا األخالقيــة يظهــر أن غرضــها شــيء مــن اخلـــري  «: يقــول أرســطو

إنـه موضـوع مجيـع : ًحيمل تعريفهم للخري تامـا إذ قـالوا هذا هو ما ،نرغب يف بلوغه

  .)١(» اآلمال

ــــــا هــــــو اخلــــــري واخلــــــري  «: ويقــــــول ــــــع آمالن أن يكــــــون الغــــــرض العــــــام جلمي

  .)٢(»األعلى

ي أو اإلحساسات الطيبة ألي فاألخالق عند أرسطو هي التمهيد الضرور

  .دراسة أو معرفة أو حماولة للفهم

فالـسعادة ليـست مرتوكـة للمـصادفة  ،وهي وحدها مصدر السعادة احلقيقة

ن وحــده هــو الــذي ميكنــه أن يكــون بــل هــي هبــة مــن اهللا نتيجــة �هوداتنــا واإلنــسا

  .ًسعيدا ألنه هو وحده اجلدير بالفضيلة

                                                 

  .١٦٨ص - أرسطو –األخالق   )١(

  .١٧٠ص -السابق   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٥

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

الطبــائع العاميــة الغليظــة هــي وحــدها الــيت ف ،والفــضيلة هــي الــسعادة احلقــة

  .ترى السعادة يف اللذة وتؤثر العيش يف ضروب االستمتاع املادي

فهـــو يـــشارك  ،وقـــد عـــرف بعـــض الفالســـفة اإلنـــسان بأنـــه حيـــوان أخالقـــي

احليوانــات يف الرغبــة إلشــباع حاجــات اجلــسد ويــسعى إىل املأكــل واملــأوى والرفيــق 

فيمكنـــه أن  ،عـــن احليـــوان خباصـــية التأمـــل العقلـــيولكـــن اإلنـــسان ينفـــرد  ،والعائلـــة

  .وأن يوجه قراراته لتحقيق قيمه السامية ،ويسيطر على أهوائه ،يتجرد من شهواته

والـــسعادة شـــيء مقـــدس منـــزه يـــستحق االحـــرتام وال ميكننـــا إال أن نعجـــب 

  .وطريقها الوحيد هو األخالق ،ونسعى إىل حتقيقها ،�ا

 ،أو هي الدراسة املعيارية للخـري والـشر ،علىفاألخالق هي نظرية املثل األ

   .ومصدرها ضمري اإلنسان ووعيه

تتمثـل األخـالق عنـد أفالطـون يف كـبح شـهوات اإلنـسان والتـسامي فـوق و

  .مطالب اجلسد وإعالء شأن النفس والروح لتحصيل اخلري واملعرفة وحماربة اجلهل

يــز بــني اخلــري والــشر جتعلنــا منويعرفهــا روســو بأ�ــا األحاســيس الطبيعيــة الــيت 

  . األذى بنا وباآلخرينما يلحقدى افونت

 فيبىن عامله األخالقي اخلاص الـذي ال يعتمـد علـى العقـل وحـده هشتأما ني

   )١ (.وإمنا ميثل اإلنسان كله بنقائصه وانفعاالته قبل حكمته

والقيم األخالقية إمنا تنطلق من الفطرة السليمة اليت خلق عليها كل البشر 

وهــــي  ،رهـــا معــــاين مــــشاركة يف تكــــوين الشخــــصية وإقامــــة البنــــاء االجتمــــاعيباعتبا

ًوتــضفي نوعــا مــن التــوازن واالنــسجام  ،اإلنــساينممارســات اجتماعيــة توجــه الــسلوك 
  .وباحمليطني به ،يف عالقة اإلنسان بذاته

                                                 

  .٨٢ص - ه نيتش–فؤاد زكريا   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٦

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

 ، مــن عمــق مكابــدات اإلنــسان مــع احليــاة ومعاناتــهاإلنــسانيةوتنــتج القــيم 

إنــــسانية مــــشرتكة بــــني البــــشر مجعــــاء فهــــي مبثابــــة طــــوق جنــــاة ًوهــــي لكو�ــــا قيمــــا 

  .لإلنسانية

ومبا أن األدب صيغة إنسانية تبحث يف طبيعة سلوك اإلنسان وتـسعى إىل 

وفــق رؤى مبتكــرة يبــصر فيهــا املتلقــي  ،إعــادة اكتــشاف العــامل وتــشكيله مــن جديــد

عل األديب مع فإن القيم مثرة من مثرات تفا ،ويتحد بالكون من حوله ،آفاق نفسه

  .واقعه النفسي واالجتماعي والثقايف

والقـــيم اإلنـــسانية نابعـــة مـــن الفطـــرة ؛ ثابتـــة يف مواجهـــة الفوضـــى والظلـــم 

  )١ (.والشر والفساد

وكانت القيم هي اليت حتفز على اخلري واحلق  ،فإذا كان األدب تعبري مجايل

ًواجلمال ونبذ العنف ؛ كان ذلك تداخال وعناقـا بـني األدب و األخـالق ولكـن كـل ً

ــــصب املــــصلح  ــــد من ــــأن يتقل ــــان ب ــــب أو الفن ــــب األدي ــــدفعنا إىل أن نطال ذلــــك ال ي

فالفنــان صــاحب رؤيــة مجاليــة  ،أو حــىت الفيلــسوف ،االجتمــاعي أو الداعيــة الــديين

ًواحلكم عليه البد وأن يكون حكمـا  ،ميكنه من خالهلا اإلقناع والتأثري على السواء
ًفنيا خالصا ً.  

 ،اىف مـع كـون الـشعر تأمـل لألشـياء أو ترمجـة الواقـع إىل املثـالوهو مـاال يتنـ

وإن مـا نعنيـه هـو أن األديـب  ،فهو تعبري عن العامل الروحي وعـن قـيم خلقيـة معينـة

علـى الـرغم مـن كونـه يـضمن أدبـه  ،ًفهي ليـست هـدفا لـه ،ال خيدم قضية األخالق

  .ري أو شرقيما روحية وليدة التأمل يف صروف احلياة وما يتخللها من خ

 ،فـالوعي بالـذات ،ًوحقا إننا ال ميكننا الفصل بني األدب اجليد واألخـالق

                                                 

  .٩ص -مي  حماوالت جديدة يف النقد اإلسال–عماد الدين خليل . د  )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٧

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  .يتطلب بكل تأكيد وجود العقل واحلاسة اخللقية ،وتعمقها

وعلــم األخــالق مثلــه كــسائر العلــوم اإلنــسانية الــيت تتــداخل ورمبــا يــصعب 

  .التفريق بينها

نفس أو التـاريخ ورمبـا إىل فالناقد يلجـأ يف تأمـل جتربتـه وتعمقهـا إىل علـم الـ

ًولكـــن يف كـــل األحـــوال جيـــب أن يكـــون حريـــصا حـــىت ال يقـــع يف  ،علـــم االجتمـــاع
أو  ،أو يفـرض علـى الـنص األديب رؤيـة سـابقة انتهـى إليهـا علـوم مـن العلـوم ،اخللط

لــــيس فيهــــا أو مــــاال يتحملــــه أو يطيقــــه الــــنص  يقحــــم علــــى النــــصوص األدبيــــة مــــا

  .األصلي

ــــب إىل طبيــــب نفــــسي أو مــــؤرخ أو مــــصلح كمــــا جيــــب أال يتحــــول ا ألدي

ًفـــإن احلكـــم علـــى األديـــب بكونـــه عاملـــا أو فيلـــسوفا هـــو  ،اجتمـــاعي أو فيلـــسوف ً
أو مجـح  ،إعالن واضح وإقرار صريح بفشله ؛ حـىت وإن اصـطبغت كتاباتـه بالتعقـل

  .ًبأفكاره مبتغيا املثل األعلى



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٨

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  ابن المقفع وبزوغ عصر جديد ً:ثانيا

  :تطور الحياة الثقافيةالثورة العباسية و

ولد ابن املقفع يف مطلع القـرن الثـاين اهلجـري حـني ازداد االسـتياء مـن بـين 
وينبغـي الـتخلص مـنهم حـىت  ،واسـتقر يف النفـوس أن األمـويني �بـوا الـسلطان ،أمية

  .يعود العدل وتتحقق املساواة

�ــــم ومل يــــذكروا للنــــاس أ ً،يف بدايــــة األمــــر دعــــا العباســــيون إىل الثــــورة ســــرا
 بإســقاط الدولــة األمويــة اجلــائرة الــيت – فقــط –وإمنــا كــانوا ينــادون  ،طــالب خالفــة

  .أرهقتهم بظلمها وعسفها

 ،ًأذكى أبو مـسلم اخلرسـاين نـريان التمـرد واهليـاج داعيـا إىل تأييـد العباسـيني
وعنــدها  ،حــىت اســتفحل خطــره ،فانــضم إليــه خلــق كثــري ممــن اضــطهدهم بنــو أميــة

  .سية يف إسقاط األموينيجنحت الثورة العبا

وكأمنــــــا أرادوا أن يــــــستأصلوهم مــــــن األرض  ،فتــــــك العباســــــيون بــــــاألمويني
وأمعن قادة العباسيني وأعوا�م يف التنكيل بأفراد البيـت  ،ويقضوا عليهم ،ًاستئصاال

  .وأخذ الناس بالشبهة دون شفقة أو رمحة ،وإعمال السيوف يف الرقاب ،األموي

وأرســـــت ســـــية معتمـــــدة علـــــى القـــــوة والعنـــــف وبـــــذلك قامـــــت الدولـــــة العبا
   )١(.دعائمها من خالل البطش باألمويني

اتــسعت رقعــة الدولــة العباســية وامتــدت مــن حــدود الــصني وأواســط اهلنــد 
ًشرقا إىل احمليط األطلسي غربا ًومن احمليط اهلندي والسودان جنوبا إىل بـالد الـرتك  ،ً

نـذ القـدم شـعوب عديـدة متباينـة يف وهي أوطان كثرية كان يـسكنها م ،ًوالروم مشاال
وأسرع مـن  ،امتزجت عناصر تلك البلدان املختلفة بالعنصر العريب ،اجلنس والثقافة

                                                 

  .١٩٩ ص- ١٨٣ص - ٣ج - مروج الذهب -املسعودي   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٩

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

حـــىت نـــرى العربيـــة قـــد  ،إىل تعلـــم لغـــة القـــرآن الكـــرميأســـلم مـــن الـــشعوب املفتوحـــة 
فكانت هي وسيلتهم يف التعبـري  ،فأكبوا على تعلمها ،ملكت ألسنة الناس وقلو�م

  .هلم ووجدانا�معن عقو

 ،ودونــوا أصــوهلا النحويــة ،ومجعــوا علــوم العربيــة ،درســوا الــشريعة اإلســالمية
وأصـبح مـنهم  ،وتفوقوا يف صناعة الكتابة على حنو ما هـو معـروف عنـد ابـن املقفـع

   )١(.الشعراء النا�ون من أمثال بشار وأيب نواس

 وخاصـة أصبحت اللغـة الفـصحى هـي املثـل األعلـى للنـاس يف هـذا العـصر
  .حيث دعمها القرآن الكرمي وبسط سلطا�ا ،الطبقة املثقفة

وحتولــت ألــوان الثقافــات العامــة الــيت كانــت منتــشرة يف الــبالد املفتوحــة إىل 
  ً.شعوب هذه الثقافات حتولوا عربااللغة العربية وهو أمر طبيعي ألن 

ريـة ًوشهدت البيئة العباسية ضروبا من صراعات املدارس واالجتاهـات الفك
فاشــتدت اخلــصومة بيــنهم وبــني زعمــاء  ،والفنيــة الــيت احتــدمت مــع ظهــور املولــدين

  .مدارس احملافظني

وبـدت احلاجــة واضــحة لــألداء الــوظيفي لفــن الكلمــة مــع انتقــال احليــاة إىل 
وازدادت حاجـة اخلالفـة العباسـية إىل كـل فنـون القـول يف فـرتة بـدت  ،جمتمع جديد

فكانــت الكلمــة مبثابــة ظــاهرة ســيادية  ،لــسياسيمــن أشــد فــرتات اجلــدل والــصراع ا
أو الـرد علـى أصـوات املعارضـة الـيت تـنغص  ،حتاول الـسيطرة علـى مـشاعر املـسلمني

  .على اخلليفة العباسي حياته

حـــاول العباســـيون إرســـاء دعـــائم حكمهـــم بالكلمـــة بعـــد أن ســـيطروا علـــى 
يـق املعـىن املقـدس فتصاعدت لغـة اجلـدل الـيت حـاولوا مـن خالهلـا تعم ،البالد بالقوة

  .وتأكيد اهلالة اليت أحاطت �ا اخلالفة نفسها ،للخالفة
                                                 

  .١٧٦ ص- ٥ ج- األغاين -األصفهاين   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٠

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

وانعكست تلك الظروف السياسية بكل مالحمها وقـسما�ا علـى فـن النثـر 
كمــا انعكــست فيــه طبــائع الثقافــات العباســية بــني عربيــة ووافــدة ؛ وبــني  ،ســياالعب

أو من الفلـسفة  ،الفارسيةفمنها ما أتى من املذاهب  ،ملصادرهاًفروع متعددة طبقا 
  .اليونانية أو عن طريق علم الكالم واجلدل

وانعكس ذلك الزخم العقلي فيما سجله كتاب العـصر العباسـي مـن ألـوان 
وظلـت الرسـائل يف هـذا العـصر  ،الرسائل الديوانية أو اإلخوانية أو العهـود والوصـايا

 .اسـية وعـربت عنهـاعلى درجة كبرية من األمهية حيـث فلـسفت منطـق اخلالفـة العب
)١(   

  
  :ُابن المقفع رأس الكتاب المحدثين

وغـــــصت بيـــــوت املـــــسلمني  ،ممالـــــك عديـــــدة حتـــــت رايـــــة العـــــربانـــــدجمت 
 ،والشـــك يف أن هــذا التوالـــد اجلــسماين قـــد تبعــه توالـــد أخالقــي وعقلـــي ،بــاجلواري

ًوأنتج ذلك صنفا من الناس يوشك أن يكون متفوقا يف كـل شـيء ُحـىت خيـل إىل  ،ً
وأن العبقريـــة مقـــصورة علـــى  ،لنـــاس يومئـــذ أن النبـــوغ وقـــف علـــى األعـــاجمبعـــض ا
  .املولدين

وعــاش يف عــصر  ، مــصرع الدولــة األمويــة– عــن كثــب –شــهد ابــن املقفــع 
وازدحـام  ،وصـراع املتناقـضات ،ذلك العصر الذي اتسم بانصهار الثقافات ،جديد
 ،احليــاة وملــذا�افكــان مــن الطبيعــي أن يقبــل كثــري مــن النــاس علــى مبــاهج  ،الــرؤى

فينـــــصرفوا إىل التـــــأليف والرتمجـــــة  ،وأن جيـــــنح كثـــــري مـــــنهم إىل حيـــــاة اجلـــــد والفكـــــر
  .والبحث

 مـــن جـــراء ذلـــك الـــزخم والتبـــاين –ًوكـــان مـــن الطبيعـــي أيـــضا أن تتكـــون 

                                                 

  .٤٧ ص- مستويات احلوار يف فنون النثر العباسي –عبداهللا التطاوي   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤١

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  .احتضنها بنو العباس ووال�م ، �ضة حضارية عظيمة–العقلي والثقايف 

القــه كلهــا إىل العــصر الــذي عــاش وابــن املقفــع كغــريه مــن النــاس يــدين بأخ
قــدر لــه أن يــدرك  ،فهــو أديــب اجتمــاعيويــدين بآرائــه كلهــا ملطالعاتــه وثقافتــه  ،فيــه

عــصر االنتقــال مــن الدولــة األمويــة العربيــة إىل الدولــة العباســية الــيت قامــت مــستندة 
  .على أكتاف الفرس واعتمدت عليهم

سـية والعربيـة وهـو واحـد العـارف بالفار ،فابن املقفـع هـو ذلـك الرجـل النابـه
من أعمدة تلك احلركة الفكرية الناشـطة الـيت أثـرت دعـائم الـرتاث العـريب باملؤلفـات 

   )١(.الرائدة اليت غدت فيما بعد يف عداد اللبنات األوىل يف صرح احلضارة العربية

علــى مقربــة مــن شــرياز ألب فارســي ) جــور(ولــد ابــن املقفــع بفــارس مبدينــة 
وكــان يف  ،ًان أبــوه فيمــا يبــدو عليمــا بــشؤون احلــسبة واخلزانــةوكــ ،علــى ديــن ا�ــوس

  .عداد الذين اعتمد عليهم حكام بين أمية يف إدارة شؤون ملكهم

ويغلب الظن أن ابن املقفع نشأ برعاية أبيه يف بيئتـه الفارسـية قبـل أن ينـزح 
  .ًإىل العراق ويتخذ من مدينة البصرة مقاما له

عمـــر الـــدقاق علـــى / احثني مـــن أمثـــال دوقـــد محـــل هـــذا بعـــض النقـــاد والبـــ
 ،القول بأن هذه النشأة هي الـيت تفـسر إطـالع ابـن املقفـع علـى ثقافـة قومـه الفـرس

حيـث ا�مـه  ،وذهـب بعـضهم أبعـد مـن ذلـك ،وتـأثره مبـذاهبهم ،وتشيعه بأفكارهم
   )٢(.وإثرائه الثقافة العربية ،البعض بالشعوبية والزندقة حىت بعد اعتناقه اإلسالم

قيقــة أن كثــري مــن العــرب أنفــسهم كــان يــتعلم الفارســية وحيــسنها حــىت واحل
جيـــري علـــى  وحـــىت نـــرى األصـــمعي العـــريب القـــح يفهـــم مـــا ،لنراهـــا تـــدور يف جمـــاهلم

فــدخل منهــا  ،حيــث كانــت اللغــة الفارســية لغــة حــضارة ،ألــسنتهم يف احليــاة اليوميــة
                                                 

  .٢٣ ص- مالمح النثر العباسي -عمر الدقاق   )١(

  .٢٥ ص-السابق   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٢

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

   )١ (.ألدوية واملالبساتصل بأمساء األطعمة وا إىل العربية ألفاظ كثرية خاصة ما
ابـــن املقفـــع هـــو ابـــن تلـــك البيئـــة الـــيت انـــصهرت فيهـــا الثقافـــات املتباينـــة يف 

  .فأنتجت احلضارة العربية اإلسالمية ،بوتقة واحدة

ولكـن أفكـاره وثقافتـه تنمـو  ،ًوحقا إن اإلنـسان يتـأثر بالبيئـة الـيت نـشأ فيهـا
  .ًوتتطور تبعا ملا حييط به يف جمتمعه

ا يف البــــــصرة مل يفــــــصله عــــــن نــــــشأته ومل يــــــصطدم بثقافتــــــه وجمتمــــــع كاتبنــــــ
وإمنا كانت الثقافة اليت ثقفها ابن املقفع هي الثقافة العربية اجلديدة بكـل  ،الفارسية

  .ما حتمله من تنوع يف مصادرها

والشــك يف أن هــذه البيئــة العلميــة واحليــاة العقليــة اخلــصبة هــي الــيت كونــت 
حيث نبه شأنه وذاع صيته  ،وأغنت موهبته ،ه قرحيتوأنضجت ،شخصية ابن املقفع

  .أوساط الفصحاء والبلغاءيف 

ـــة العباســـية اجلديـــدة أن يـــساير روح  ـــا يف ظـــل تلـــك الدول كـــان علـــى كاتبن
  .وانفتحت له أبواب الوالة والكرباء ،املرحلة فراح يتصل برجال الدولة

 كانــت شخــصية كاتبنــا حتمــل يف طيا�ــا عوامــل التميــز والنجــاح فقــد كــان
ًكـان معروفـا جبمـال  ،ًورائدا من رواد النثر ،ًوعلما من أعالم الرتمجة ً،بليغا ً،فصيحا
ًجــوادا كرميــا ،حــسن املعــشر ،ودماثــة اخللــق ،الطلعــة إال أنــه يعــرف  ،جــم التواضــع ،ً

   )٢ (.ًكاحبا مجاح عاطفته ،ًمهتديا بفكره ،يؤثر التحفظ واالتزان ،قدر نفسه

مرهـف  ،ن عـشاق اجلمـال ومتـذوقي الفـنًوفضال علـى ذلـك كـان كاتبنـا مـ
 ،ًمقــبال علــى احليــاة يف عــصر انتــشرت فيــه مظــاهر الــسرور ووســائل الطــرب ،احلــس

ًكـــان شـــابا نا�ـــا وســـيما ً ـــل علـــى مبـــاهج احليـــاة ،ذا مـــال ،ً ويطـــرب ألصـــوات  ،يقب
                                                 

  .٧ ص- ٥ ج- األغاين -األصفهاين   )١(

  .٨٠ ص– األدب الكبري – رسائل البلغاء –حممد كرد علي   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٣

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  .القيان

دائـب النظـر يف �ـذيبها وتعليمهـا وتقـومي  ،إال أنه كان كثري املعـاودة لنفـسه
تـــصدر  ،حيـــرص علــى رياضـــة نفـــسه علــى الفـــضائل واخلــصال احلميـــدة ،هــااعوجاج

  .أعماله عن املبادئ األخالقية اليت يراها خليقة به

 ،تدفعــــه رغبتــــه يف املثـــل العليــــا إىل فعــــل اخلــــري ،يعتمـــد علــــى فكــــره وعقلـــه
ًفهـو يتبـع الفـضيلة حبـا ال طمعـا ،فقد اختار الفضيلة حبرية كاملـة ،وجتنب اخلبث ً، 

  .ًلرذيلة كرها ال خوفا من العقابويتجنب ا

ًبــل إنــه ميكننـا اعتبــاره مــصلحا اجتماعيــا ،كاتبنـا لــيس جمــرد رجـل أخــالق ً، 
وأن صــالح ا�تمــع ال يتحقــق  ،اهتــدى إىل أن صــالح الفــرد إمنــا يكــون مــن داخلــه

ًوهو حريص كل احلرص على أن يعطي مـن نفـسه مـثال حيتـذى  ،إال بصالح أفراده
   )١ (.به يف جمتمعه وعصره

                                                 

  .٦٤ ص– ابن املقفع –عبداللطيف محزة   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٤

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  مفهوم األدب عند ابن المقفع: ًثالثا

 ،» األخـالق «ً مرادفـا ملـصطلح » األدب «يستعمل ابن املقفع مصطلح 
ًوأيـضا نظـرا  ،وذلك وفق املفهـوم الـذي سـاد يف عـصره نتيجـة الظـروف واملالبـسات ً

ـــة متعـــددة ،لتنـــوع الثقافـــات ـــارات فكري ـــذ علـــى تي وهـــو مـــاال  ،وانفتـــاح ا�تمـــع وقتئ
حيـث  ، ومزاجه وإيثـاره للحكمـة والتعقـل– نفسه –ع طبيعة ابن املقفع يتعارض م

يعلـي مـن قيمـة العقـل وميجـده  ،كان مييل إىل االعتدال سواء يف حياتـه أو يف آرائـه
فيوجـه كالمــه إىل العقـالء الــذين  ،» علـى العاقــل «: يبــدأ احلـديث بقولــه ًوغالبـا مـا

 ،ًقري املعوز حقا هـو مـن افتقـد العقـلوالف ،يعظمون العقل ويضعونه يف املقام األول
 «: هـو الثـروة احلقيقيـة يقـول فالعقل » أشد الفاقة عدم العقل «: يقول ابن املقفع

   .)١(» وال مال أفضل عندي من العقل

وهـــو ينـــزع  ،يـــدعو ابـــن املقفـــع إىل الفـــضيلة وحـــسن اخللـــق ودماثـــة الطبـــع
ويــرى أن الرتفــع ومســو  ،صدومســو الغايــة ونبــل املقــ ،بــشكل واضــح إىل مثاليــة الفكــر

  .النفس مما يرفع شأن املرء

إىل الفكـر العـريب  قد سـرت –ولعل هذه النزعة اليت تعلي من شأن العقل 
ذلــك األثــر الــذي جنــده عنــد العديــد مــن  ،نتيجــة االنفتــاح علــى الفلــسفة اليونانيــة

 ،وحامــل رســالة ،وصــاحب رأي ،يبــدو كاتبنــا رجــل فكــر ف،كتــاب العــصر وشــعرائه
ً عن كونه أديبا وكاتباًفضال ً.  

 ،آل إليـه ووعـى مـا ،أخذ كاتبنا بنصيب وافر مـن ثقافـات األمـم يف عـصره
  .فشكل شخصيته وفكره ،حىت انصهر يف ذهنه وعقله ،واستوعبه

ًيتحــــدث ابــــن املقفــــع عــــن األخــــالق حــــديثا موســــعا يف كتابيـــــه األدب : (ً
ــــــصغري ــــــري(و) ال ــــــا واعظــــــك يف أشــــــياء «: يقــــــول) األدب الكب  مــــــن األخــــــالق وأن

                                                 

  .٢٧ ص– األدب الصغري والكبري –ابن املقفع   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٥

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  .)١(»اللطيفة

فهدفـــــه واضـــــح وحمـــــدد منـــــذ الوهلـــــة األوىل وهـــــو الـــــوعظ والنـــــصح بـــــالتزام 
  .األخالق الرفيعة

ومــن متـام حـسن اخللــق  «: ًوهـو يـأيت بـاألدب معطوفــا علـى اخللـق يف قولـه
  . فتمام حسن اخللق هو بالضرورة متام األدب)٢(» ...واألدب يف هذا الباب 

كـالم اللبيـب  «: ق إال بالعقل اللبيب النابه يقولواألدب العظيم ال يتحق
ٌوإن كان نزرا أدب عظيم ً «)٣(.  

هـــو إحيــــاء الفكـــر وإقامــــة احلجــــة ) رياألدب الــــصغ «واهلـــدف مــــن كتابـــه 
: وهو بذلك يـسعى إىل إرسـاء مكـارم األخـالق حيـث جـاء كتابـه ،وتقديس العمل

  .)٤(» ور ومكارم األخالقٌإحياء للتفكري وإقامة للتدبري ودليل على حمامد األم «

 هــو الــسبيل إىل حمامــد األمــور –املعرفــة واإلدراك فالعقــل الــذي هــو وســيلة 
يتفـق وطبيعـة مبـادئ الفكـر اإلنـساين ؛ حيـث إن أصـل  وهو ما ،ومكارم األخالق

وإمنـا األصـل هـو حتقيـق  ،املعرفة ليس هـو الرغبـة يف املعرفـة اخلالـصة أو املنطـق ا�ـرد
فاألصل  ،ًأما الرغبة يف املعرفة اخلالصة فيأيت متأخرا بعد تطور ومنو ،النفع يف احلياة

  .ًفنحن مل نكن منتلك العقل لو مل يكن ضروريا لنا ،هو البحث عما ينفع احلياة

مقاصــدنا األخالقيــة يظهــر أن غرضــها شــيء مــن اخلـــري  «: يقــول أرســطو
  .)٥(» نرغب يف بلوغه

 األزمـان اهلائلــة املاضــية ســوى مل يتولــد عـن العقــل خــالل «: ويقـول نيتــشه
                                                 

  .٦٧ ص–السابق   )١(

  .٩٩ ص–السابق   )٢(

  .٢٨ ص–السابق   )٣(

  .١٥ ص–السابق   )٤(

  .١٦٨ ص– األخالق –أرسطو   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٦

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

إذ اسـتطاع  ،ثبـت نفعـه وقدرتـه علـى حفـظ النـوع ومن هذه األخطـاء مـا ،األخطاء
ومــن أجــل  ،أن حيــرز يف نــضاله مــن أجــل ذاتــه ،مــن اهتــدى إليــه أو تلقــاه بــاملرياث

  .)١(» ًذرتيه مزيدا من النجاح

متكنـك وعلى هذا فـإن األدب والعقـل واألخـالق هـي الوسـائل املثلـى الـيت 
 «: يقـول ابـن املقفــع ،يف حياتـكوأن حتقـق النجـاح  ،مـن أن تـصبح مـن أهـل الثقـة

  .)٢(» ثله تكون الثقةمبإن استطعت إىل الرأي واألدب الذي 

كاتبنـــــا ينظـــــر إىل األدب علـــــى أنـــــه وســـــيلة مـــــن وســـــائل كـــــسب املعرفـــــة 
 ،واألخالق بـدورها وسـيلة لتهـذيب الـنفس وإصـالحها ،وتعلم األخالق ،والفضيلة

  .ومن مث إصالح احلياة وحتقيق املنفعة منها

فـيعلم أن أحـق  ،وفيمـا يـسره ،العاقـل ينظـر فيمـا يؤذيـه «: ومن ذلـك قولـه
  .)٣(» وأحقه باالتقاء إن كان مما يكره ،إن كان مما حيب ،ذلك بالطلب

والعقـــل بـــإذن  «: ًفبالعقـــل وحـــده يـــستطيع اإلنـــسان أن حييـــا ســـعيدا يقـــول
ُهــو الــذي حيــرز ،اهللا َويــؤنس الغربــة ،َّ اخلــطُ ُ َويـنفــي الفاقــة ،ُ َويعــرف التكــرة ،َْ ِ ُويثمــر  ،ُ ُ

َاملكسبة َويكسب الصديق ،ُويطيب الثمرة ،ْ ُ َّويكفي العدو ،ُ َ «)٤(.  

وهــو هنــا يتفــق مــع أرســطو حــني يقــرر أن كــل معرفــة ميــدنا �ــا العقــل هــي 
 يقــصد بــه كــل معرفــة وكــل تــصميم يعزمــه عقلنــا «: طريــق إىل اخلــري واملنفعــة يقــول

  .)٥(» ًبالضرورة خريا من نوع ما

يقــــدس كاتبنــــا العقــــل الــــذي يقــــوده إىل األخــــالق والفــــضائل والــــيت حتقــــق 

                                                 

  .١٥٥ ص– نيتشه –وابغ الفكر الغريب  ن–فؤاد زكريا   )١(

  .٧٥ ص– األدب الصغري والكبري –ابن املقفع   )٢(

  .١٧ ص–السابق   )٣(

  .٢٨ ص–السابق   )٤(

  .٧٥ ص– أرسطو –األخالق   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٧

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

فصاحب العقل  ً،وإمنا يف الدين أيضا ،ليس فقط يف الدنيا ،بدورها املنفعة والفائدة
ًفهـو يعتمـد علـى العقـل اعتمـادا كليـا يف إصـالح املعـاش  ،هو من يربح دينـه ودنيـاه ً

  .ملعاد ؛ الذي هو غاية الغاياتوا

إن كنـــت نـــوع العلـــم تريـــد فـــاعرف األصـــول  ،طالـــب األدب يـــا «: يقـــول
 ،فأصــل األمــر يف الــدين أن تعتقــد اإلميــان علــى الــصواب «:  ويــستطرد» والفـصول

  .)١(» وجتتنب الكبائر وتؤدي الفريضة

وبــذلك  ،أو تلتقــي األخــالق مــع الــدين ،وهنــا يلتقــي اجلمــال مــع اجلــالل
 فو احليوانيـة الـصرفة ؛ الـيت ال حتـصـبح اإلنـسان العاقـل حيتقـر امللـذات الوحـشية أأ

  .�ا طائفة من املعاين األخالقية أو الدينية

ِال عقل ملن أغفله عن آخرته ما «: يقول
ُ   .)٢(» جيد من لذة دنياه َ

ولـيس مـن العقـل أن نبيـع اآلخـرة  ،وليـست ثابتـة ،فمتع احلياة املاديـة فانيـة
ٌوقيـــل يف أشـــياء لـــيس هلـــا ثبـــات وال  «: يقـــول ،لنـــشرتي متـــع الـــدنيا الزائلـــة ،ةالباقيـــ َ

ِ

ُوخلة األشرار ،ُّظل الغمام: بقاء ِوعشق النساء ،ُ
ُ

ُوالنبأ الكاذب واملال الكثري ،ِ ُ«)٣(.  

 اللـذةوهكذا نرى أنه كلما اتسع ميدان العقل ؛ نشأت أنـواع جديـدة مـن 
لدت من عناق اإلحساس باجلمال مع الشعور مشاعر وأفكار وقيم رائعة تو ،واألمل

  .باجلالل

وتتحقق مستويات أعلى لرؤى الكون من خالل التطـور والنمـو فمـن النيـة 
فتظهـــر  ،أو الرغبـــة أو النزعـــة تنـــشأ أغـــراض دائمـــة تكـــون موجهـــة حنـــو حتقيـــق فكـــرة

ًا ويـتم اجلمـع بـني األغـراض لتعطينـا يف النهايـة نظامـ ،العالقة بني الغايات والوسائل
  . وخطة شاملة للحياة ،لسلوكنا العملي

                                                 

  .١٠ ص– األدب الصغري والكبري –ابن املقفع   )١(

  .٤٨ ص–السابق   )٢(

  .٥٨ ص–السابق   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٨

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

ًومـثال أعلـى لتكـوين الشخـصية  ،ًإنه يضع معايريا سامية للـسلوك اإلنـساين ُ
ًلــيكن املــرء مــسؤوال «: وا�تمــع يقــول ًولــيكن فــصوال بــني احلــق والباطــل ،ُ ُ ولــيكن  ،َ

ًولـــيكن شـــكورا  ،يف لـــه بعهـــدهُولـــيكن ذا عهـــد ليـــو ،قـــال متن علـــى مـــاًصـــدوقا ليـــؤ
ًولـيكن رحيمـا باملـضرورين لـئال  ،ًالهًوليكن جوادا ليكن للخري أ ،توجب الزيادةليس ً

ِودودا لئال يكون معدنا ألخالق الشيطان ،ُيبتلى بالضر ً ً «)١(.  

وحـىت يف  ،وبـني األصـدقاء ،ًيضع كاتبنـا دسـتورا للمعـامالت داخـل األسـرة
ِاحــــــذر خــــــصومة األهــــــل والولــــــد و «: يقــــــول ،عالقــــــة اإلنــــــسان بنفــــــسه ــــــصديق ِ ِال

  .» ُواحتج عليهم باحلجج ،والضعيف

  .» ال يوقعنك بالء خلصت منه يف آخر لعلك ال ختلص منه «

ُالورع ال خيدع « َُ َْ ِ َواألريب ال خيدع ،َ ُْ ُ «)٢(.  

ميكـن أن  ،ذو تـصورات ثابتـة ،وهو يف ذلك كلـه حيـاول خلـق نظـام موحـد
  .�ا والتعايش معهاوالتغلب على صعوبا ،ًمتثل قيما تعني على حل لغز احلياة

ٍورمبـا جــاء هــذا التقنـني الــسلوكي مــن خــالل ضـروب مــن املــشكالت يــضع 

ًإذا ختاجلتــك األمــور فاشــتغل بأعظمهــا خطــرا «: يقــولهلــا كاتبنــا احللــول املناســبة  َ َ، 
ُفـــإن اشـــتبه ذلـــك فأجـــدرها أن ال يكـــون لـــه  ً،فـــإن مل تـــستبني ذلـــك فأرجاهـــا دركـــا َ ْ

ُمرجوع حىت تـوىل فرصتنه َ َُ ٌ َ «)٣(.   

 وعلـى هـذا فـإن مفهـوم األدب عنــد كاتبنـا هـو التحلـي بـاألخالق الفاضــلة
فـاخلري واإلحـساسات  ،حني يعتقد أن الغرض العام جلميـع آمالنـا هـو اخلـري األعلـى

ه مــن ربخــ ومــا ،وســيلته إىل ذلــك عقلــهو ،الطيبــة هــي الــيت تولــد الــشعور بالــسعادة
فالفـضيلة هـي الـسعادة  ،هـي الفـضيلةوغايتـه األوىل  ،قرأه مـن ثقافـات وما ،جتارب

  .احلقة اليت ال يبلغها اإلنسان إال من خالل سعيه وجماهدة نفسه

                                                 

  .٣٩ ص–السابق   )١(
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   املقفع بني الفن والقيم اخللقيةرسائل ابن

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٥٠

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  تنوع القيم التي تبناها :ًأوال

  :الفضائل والرذائل

ن الفـضائل كان ابن املقفع على وعي تام بأن األخالق ليـست جمموعـة مـ
أو جمموعـة مـن  ،بل نص على أ�ـا جمموعـة مـن الفـضائل والرذائـل ،والقيم فحسب

  .احملاسن واملساوئ

ِمــن األخـالق الــسيئة علـى كــل حـال مغالبــة الرجـل علــى كالمــه «: يقـول ِ ِ، 
  .)١(» ُواالعرتاض فيه

ًبدا كاتبنا يف هذا التقسيم متأثرا بآراء أرسـطو الـذي يـرى أن الفـضيلة ورمبا 
 ،يـصرف أمرنـا تلقـاء اآلالم واللــذات حبيـث يكـون سـلوكنا أحـسن مـا ميكــن  مـاهـي

   )٢(.أما الرذيلة فهي على النقيض من ذلك

شــرع الكاتـب يف رسـم الطريــق  ،ويف ضـوء هـذا التقــسيم املنطقـي لألخـالق
الذي ينبغي على املرء أن يسلكه وسط زحام الفضائل والرذائل حىت يصل إىل رتبة 

َعلـــى العاقــل أن يتفقـــد حماســن النـــاس وحيفظهــا علـــى  «:  يقــول.اإلنــسان الفاضـــل َ ِ

   .)٣(» ويتعهدها بذلك مثل الذي وصفنا يف إصالح املساوئ ،نفسه

فينظــــر مــــن  ،علــــى العاقــــل أن يتخــــذ مــــرآتني «: ويقــــول يف موضــــع آخــــر
وينظـــر يف  ،ويـــصلح مـــا اســـتطاع منهـــا ،فيتـــصاغر �ـــا ،ُإحـــدامها يف مـــساوئ نفـــسه

   .)٤(» استطاع منها ويأخذ ما ،فيحليهم �ا ،الناساألخرى يف حماسن 

 ولكـن كلمـا حتلـى اإلنـسان بقـدر – عنـد كاتبنـا –وليس مثة إنـسان كامـل 
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٧٥١

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  .اقرتب من درجة الكمال ،وختلى عن أكرب قدر من الرذائل ،أكرب من الفضائل

وميزج الكاتب حديثه النظـري عـن الفـضائل والرذائـل باحلـديث عـن ضـرورة 
فيعــرض لطائفــة متنوعــة مــن  ،ي لقواعــد الــسلوك األخالقــي يف احليــاةالتطبيــق العملــ

وخصائـصها ؛ ليكــون علـى معرفــة  ،وحيـدد لــه صـفا�ا ،الرذائـل الـيت تعــرتي اإلنـسان
ويؤكــد يف نفــس الوقــت  ،ويــتخلص منهــا ،فيــدرك كيــف ميكنــه أن يتخلــى عنهــا ،�ــا

  .على ضرورة التحلي بأضدادها من الفضائل

كــاملريض الــذي  ،تم حــسن الكــالم إال حبــسن العمــلال يــ «: يقــول كاتبنــا
  .)١(» مل يغنه علمه ،َفإذا هو مل يتداو به ،علم دواء نفسه

الكـذب والغـضب : ومن أهم الرذائل اليت حرص كاتبنا علـى التخلـي عنهـا
َوهـــو يتفقـــدها  ،يؤســـسها هـــو: ُرأس الـــذنوب الكـــذب «: يقـــول ،واجلـــزع واحلـــسد ُ

  .)٢(» ُويثبتها

وحيـذر مـن إرسـال الكذبـة  ،كـذب أسـاس الـشرور واملوبقـاتجعل كاتبنـا ال
وال هـزل وال  ،ولو كان على سبيل اهلزل فليس يف الكذب صغري وال كبري ،الصغرية

َال تتهــاون بإرسـال الكذبــة عنــد  «: يقـول. فكلــه كـذب يــؤدي إىل ضـرر بــالغ ،جـد
َفإ�ـــــــا تــــــرع يف إبطـــــــال احلــــــق ورد الـــــــصدق ممــــــا ،الــــــوايل أو غـــــــريه يف اهلــــــزل ُ    تـــــــأيت ُ

  .)٣(» به

وحيــذرهم مــن  ،لــوك والــسالطني عــن الغــضب املوخيــص ابــن املقفــع حبديثــه
هــذا اخللــق الــذميم الــذي قــد يــدفعهم إىل الطغيــان والــبطش مبــن يغــضبون عليــه مــن 

  .الرعية

ًاعلـــم أن مـــن النـــاس ناســـا كثـــريا يبلـــغ مـــن أحـــدهم الغـــضب إذا  «: يقـــول ً
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٧٥٢

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

وســوء اللفــظ  ، غــري مــن أغــضبهأن حيملــه علــى الكلــوح والقطــوب يف وجــه ،غــضب
  .)١(» والعقوبة ملن مل يكن يهم مبعاقبته ،ملن ال ذنب له

 يغـــضبوا  ؛ ألن الغـــضب نًالطني عـــذرا يف أسلـــوك والــال يـــرى للمفكاتبنــا 
ألن  ، أن يغضبليس للملك «: يقول. ومن مث يربأ يهم عن ذلك ،ضعف وفشل

ــــــيس لــــــه أن يكــــــذب ،ُالقــــــدرة مــــــن وراء حاجتــــــه ِ يـقــــــدر أحــــــد علــــــى ألنــــــه ال ،ول ْ َ
  .)٢(»استكراهه

فلـــم يتناوهلـــا ابـــن املقفـــع بكـــالم مباشـــر وإمنـــا تناوهلـــا مـــن أمـــا رذيلـــة اجلـــذع 
ذلل نفـسك بالـصرب علـى جـار  «: خالل حديثه عن فضيلة الصرب ومن ذلك قوله

. )٣(» فــــإن ذلــــك ممــــا ال يكــــاد خيطئــــك ،وجلــــيس الــــسوء ،وعــــشري الــــسوء ،الــــسوء
ً يكـــون للنـــاس غلوبـــاالـــصرب املمـــدوح أن «: ويقـــول ًولألمـــور حمـــتمال ،َُ ِ ويف الـــضراء  ،ُ

ًمتجمال ًولنفسه عند الرأي واحلفاظ مرتبطا ،َُ   .)٤(»ً وللهوى تاركا ً،وللحزم مؤثرا ،ُ

ًأمـــا احلـــسد فقـــد خـــصه بكـــالم واف وحتـــدث عنـــه حـــديثا مباشـــرا ً  ،فذمـــه ،ٍ
لـيكن ممـا تـصرف بـه األذى والعـذاب : فقـال ، ما ينجـي منـهكروذ ،وحذر من شره

  ً.عن نفسك أال تكون حسودا

َموكــــل بـــاألدىن فــــاألدىن مــــن  «: ومــــن لؤمـــه أنــــه ،فـــإن احلــــسد خلـــق لئــــيم ُ
تعامــل بــه احلــسد أن  فلــيكن مــا ،األقــارب واألكفــاء واملعــارف واخللطــاء واإلخــوان

ــــــــــــــم أن خــــــــــــــري مــــــــــــــا تكــــــــــــــون حــــــــــــــني تكــــــــــــــون مــــــــــــــع مــــــــــــــن هــــــــــــــو خــــــــــــــري    تعل
 ،ًنا لــك أن يكــون عــشريك وخليطــك أفــضل منــك يف العلــمًوأن غنمــا حــس ،منــك

فيــدفع عنـــك بقوتــه وأفــضل منـــك يف  ،وأفـــضل منــك يف القــوة ،علمــهفتقتــبس مــن 
وأفــضل  ،فتــصيب حاجتــك جباهــه ،وأفــضل منــك يف اجلــاه ،فتفيــد مــن مالــه ،املــال
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  .)١(» ًفتزداد صالحا بصالحه ،منك يف الدين

 هــــذه الرذائــــل علــــى مــــدى ونالحــــظ أن ابــــن املقفــــع قــــد نثــــر حديثــــه عــــن
 ،وتوجــه إىل امللــوك والــسالطني مــرة ،صــفحات عديــدة يف األدبــني الــصغري والكبــري

وحـــذرها مـــن بعـــض  ،وخـــص فئـــة دون أخـــرى ،وإىل العامـــة مـــن النـــاس مـــرة أخـــرى
  .الرذائل كما رأينا يف حديثه عن الغضب

 الغـضب –الكـذب : مل يكتف الكاتب باحلديث عن تلك الرذائل األربـع
ُذم العجــب  ،بــل حتــدث كــذلك عمــا يتفــرع عنهــا مــن رذائــل ، احلــسد–زع  اجلــ–

  .كما ذم البخل والكرب واللؤم واخلداع والشره ،واعتربه آفة العقل

فـدعا إىل  ،ًوكما حتدث عن الرذائل حتدث أيضا عمـا يـضادها مـن فـضائل
  . الكتمان– الصرب – الصدق –الكرم 

ومل يرتك فـضيلة إال  ،خلي عنهاوباختصار مل يرتك رذيلة إال وحث على الت
  .وأمر بالتحلي �ا

ًويبــــدو تــــأثري الفلــــسفة اليونانيــــة واضــــحا جليــــا يف تقــــسيمه األخــــالق إىل  ً
وتعريفهـا للفـضيلة علـى  ،حيث يصدر عن نظرية الوسط األرسـطية ،فضائل ورذائل

  .أو وسط بني إفراط وتفريط ،أ�ا وسط بني رذيلتني

وهــذا هــو الكمــال الــذي ال يوجــد إال  ،هــذا هــو الوســط «: يقــول أرســطو
  .)٢(» يف الفضيلة

  .)٣(» أن الفضيلة األخالقية هي وسطقد بان حينئذ  «: ويقول

ــــراط يف الغــــضب والتــــسرع ــــسلطان مــــن اإلف  ،ًويقــــول ابــــن املقفــــع حمــــذرا ال
أعلم أنك إن جاوزت الغايـة  «: ًموضحا عواقب جتاوز احلد يف أي أمر من األمور

                                                 

  .١١٢ ص–السابق   )١(
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 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

وإن  ،وإن جاوز�ـــا يف محـــل العلـــم حلقـــت باجلهـــال ، التقـــصرييف العبـــادة صـــرت إىل
ــــــت احملــــــشود    َجاوز�ــــــا يف تكلــــــف رضــــــى النــــــاس واخلفــــــة معهــــــم يف حاجــــــا�م كن

  .ِاملصنع

 ،وبعــض البيــان عــي ،َِ الــسالطة غــيموبعــض ،واعلــم أن بعــض العطيــة لــؤم
  .)١(» وبعض العلم جهل

ومتـــام  ،دهافهـــو يـــرى أن الفـــضيلة تـــصلح نتائجهـــا إذا أقيمـــت علـــى حـــدو
واإلفراط يف التواضع  ،فاإلفراط يف اجلود يوجب التبذير ،املنفعة �ا إصابة مواضعها

  .واإلفراط يف الكرب يدعو إىل مقت اخلاصة ،ةليوجب املذ

  .على ذلك كثريةواألمثلة 

  

  :بين الطبع واالكتساب

يالحظ الدارس البن املقفع أنه يف دراسـته لـآلداب واألخـالق يـصدر عـن 
فهـــو  ،تــسللت إىل عقلــه عــرب روافــد ثقافيــة متنوعــة ،ظريــة وقواعــد منهجيــةأســس ن

وأن العقــل  ،يــؤمن بنظريــة الطبــائع الــيت تقــول بــأن مثــة عقــل مطبــوع وآخــر مكتــسب
أمـــا املكتـــسب فهـــو األدب الـــذي حيـــصل عليـــه  ،املطبـــوع عزيـــزة كامنـــة يف اإلنـــسان

  .علمهاو�ذين العقلني تتم معرفة الفضيلة وت ،اإلنسان بالتعليم

وليست فينا كذلك ضد إرادة  ،فالفضيلة ليست فينا يفعل الطبع وحده «
  .)٢(» الطبع

  .)٣(» ًأن نكون قد مارسناها فعال «وحنن ال نكتسب الفضائل إال بعد 

                                                 

  .١٢١ ص– األدب الصغري والكبري –ابن املقفع   )١(
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العقــل  «: يقــول ،يؤكــد ابــن املقفــع علــى حاجــة العمــل املطبــوع إىل األدب
  .)١(» كاألرض الطيبة غري احلراب ،الذايت غري الصنيع

ويــرى الكاتــب أن العقــل املطبــوع كاحلبــة املدفونــة يف األرض ال تقــدر علــى 
وتظهــر بقو�ــا وتطلــع فــوق األرض إال مبعونــة املــاء الــذي  ،ُأن تــتخلص مــن يبــسها

وتظهــر فــوق  ،وتتحقــق هلــا احليــاة ،يف مــستودعها فيــذهب عنهــا اليــبسيغــور إليهــا 
  .األرض

ي هـــو مثارهـــا وحيا�ـــا حـــىت كـــذلك العقـــل املطبـــوع حيتـــاج إىل األدب الـــذ
  .تتحقق املنفعة به

ًفحاجــة العقـــل املطبــوع إىل األدب تـــشبه منطقيــا حاجـــة احلبــة املدفونـــة يف 
ًومــن مث وجــب علــى العقــل كــي ينمــو ويــصبح عقــال صــحيحا أن  ،الــرتاب إىل املــاء ً

جــل : كمــا يقــول كاتبنــا ،يــسعى يف طلــب األدب وال طريــق إىل ذلــك إال بــالتعليم
  .نطق وجل املنطق بالتعلماألدب بامل

يواصــل الكاتـــب حديثـــه عـــن الطبـــائع ويــرى أ�ـــا مهمـــا تنوعـــت واختلفـــت 
ًيـزة واحـدة كـربى يـشرتط فيهـا النـاس مجيعـا غروجتمعها  ،فإ�ا ترجع إىل أصل واحد

  .ويستوي فيها احلمقى والعقالء

فعلــى العاقــل أن يعلــم أن النـاس مــشرتكون مــستوون يف احلــب ملــا  «: يقـول
َوالبـعض ملا يؤذى ،قَُيـواف ُ «)٢(.  

هــذه الغريــزة الــيت نطلــق عليهــا اليــوم مبفهــوم العلــم احلــديث غريــزة البقــاء أو 
حفـــظ النـــوع وبقـــاء احليـــاة وهـــي مجـــاع الطبـــائع أو والـــيت �ـــدف إىل  ،حـــب الـــذات

 ،عاطفــــة احلــــب: فهــــي جتمــــع أكــــرب عــــاطفتني يف اإلنــــسان مهــــا ،الغرائــــز اإلنــــسانية
وجيلب هلا  ،يوافق النفس البشرية  حب اخلري أو كل مافاحلب هو ،وعاطفة البغض

                                                 

  .٣٦ ص– األدب الصغري والكبري –ابن املقفع   )١(

  .١٧ ص،١٦ ص–السابق   )٢(
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وعنهما تتفرع سائر  ،وجيلب هلا التعاسة ،يؤذى النفس السعادة والبغض هو كل ما
  .الطبائع أو سائر العواطف

  .فغريزة حب البقاء هي حجر الزاوية

 ،وال تثبـت علـى حالـة واحـدة ،والطبائع كما يـرى كاتبنـا يف تقلـب مـستمر
أمـــا االكتـــساب الـــذي يـــأيت  ،وميكـــن أن تتحـــول مـــن النقـــيض ،نقصفهـــي تزيـــد وتـــ

  ً.والعادة تصري طبعا ،باألدب فيتحول إىل عادة
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  ) وسائله – منهجه –أهميته ( التأديب : ًثانيا

  :أهمية التأديب

ملـــا كانـــت الـــنفس البــــشرية مفطـــورة علـــى هــــذه الطبـــاع املتـــضادة يف احملبــــة 
كمـا تـسعى جاهـدة  ،صيل قـدر أكـرب مـن املنـافعًفإ�ا تنزع دائما حنو حتـ ،والبغضاء

  .لدفع كل ما يصادفها أو يقع �ا من مضار وشرور

حيـث وضـعنا يف الـدنيا  ،وملا كانـت قـدرات اإلنـسان قليلـة وطاقتـه حمـدودة
أدى ذلـك إىل التنـافس الـشديد واحلـرب  ،ال موضع غىن وخفض ،موضع فاقة وكد

) حـب البقـاء(لطبائع الناجتة عـن غريـزة واالقتتال بني الناس ومن مث أصبحت هذه ا
 ،أشـــد مـــن حاجـــة اجلـــسد إىل الطعـــام والـــشراب ،يف حاجـــة شـــديدة إىل التأديـــب

فحاجة العقل إىل التأديب ال تقـل أمهيـة عـن حاجـة اجلـسد إىل الطعـام أو الـشراب 
 ،فالــــسعي يف طلــــب األدب والعلــــم يلــــتمس بــــه صــــالح الــــدين والــــدنيا ،بــــل تزيــــد

  . إلصالح الطبائع اإلنسانية مما يعرتيها من الفساد األخالقيوالتأديب أمر ضروري

ـــــى العاقـــــل خماصـــــمة نفـــــسه «: يقـــــول  ،والقـــــضاء عليهـــــا ،وحماســـــبتها ،عل
  .)١(» والتنكيل �ا ،واإلثابة

فمــن الواجــب علــى اإلنــسان أن حيــول احلــرب واالقتتــال علــى املنفعــة بينــه 
هـاد وحـرب واقتتـال مـع نفـسه إىل ج) حب البقـاء(وبني اآلخرين والناتج عن غريزة 

فالطبـائع الـيت جيلـت منـذ نـشأ�ا علـى حـب الـشهوات  ،من أجل �ذيبها وتقوميها
  ًوأمــــــــرا  ،ًويــــــــأيت التأديــــــــب هلــــــــا مكمــــــــال لعمليــــــــة اخللــــــــق ،ال حــــــــد هلــــــــا وال غايــــــــة

 ،فلو ترك اهللا الناس يـسعون إىل كـل مـا تتعلـق بـه قلـو�م وتـشتهيه حواسـهم ً،إالهيا
ًكـــان ذلـــك ســـببا  ،وذهـــب التعـــاطف والـــرب فيمـــا بيـــنهم ،وىوصـــاروا إىل طاعـــة اهلـــ

ستقيم إال يـــألن طبـــع الـــنفس ال  ،وفنـــاء الـــدنيا وأهلهـــا ،للفـــساد وانقطـــاع التناســـل

                                                 

  .١٨ ص-السابق   )١(
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  .بالتأديب

علـــــى العاقـــــل أن حيـــــصي علـــــى نفـــــسه مـــــساويها يف الـــــدين ويف  «: يقـــــول
ه مث يكثـر عرضــ ،فيجمـع ذلـك كلــه يف صـدره أو يف كتـاب ،ويف اآلداب ،األخـالق

  .)١(» ويكلفها إصالحه ،على نفسه

بل ميكنه أن  ،ويسعد �ا ،والتأديب ال مينع اإلنسان من أن يستمتع حبياته
ولكــن مــن خــالل مــنهج ودســتور عــام يــضمن املنفعــة  ً،حيقـق رغباتــه وتطلعاتــه أيــضا

  .وحيقق صالح املعاش واملعاد ،للجميع

تـــزود  «: ثـــالثًعلـــى العاقـــل أن ال يكـــون راغبـــا إال يف إحـــدى  «: يقـــول
  .)٢(» أو لذة يف غري حمرم ،أو مرمة ملعاش ،ملعاد

 ،ســـاعة يرفـــع فيهـــا حاجتـــه إىل ربـــه: فالعاقـــل حيـــرص علـــى ثـــالث ســـاعات
ُوساعة يفضي فيها إىل إخوانه وثقاته الذين يـصدقونه ،وساعة حياسب فيها نفسه ْ َ، 

ألن هـــذه وينـــصحونه يف أمـــره وســـاعة خيلـــي فيهـــا بـــني نفـــسه وبـــني لـــذا�ا ممـــا حيـــل 
  .ُالساعات هي عون اإلنسان على الساعات األخر فاستجمام القلوب يزيدها قوة

  

  :منهج التأديب ووسائله

ًأقــر ابــن املقفــع منهجــا يف التأديــب يعتمــد علــى الروايــة والنقــل ويقــوم علــى 
 - ،ومحلها على ممارسة الفـضيلة ،ورياضة النفس ،العلم واملعرفة: عدة وسائل أمهها

  .والقدوة احلسنة ،واألمر والنهي ،-ًحديثا باألخالق العملية أو ما يسمى 

وكـان مــن الطبيعـي أن يتجــه كاتبنـا بالوســيلة األوىل وهـي العلــم واملعرفــة إىل 
وجيعــل  ،ولعلــه يقــصد بالعقــل هنــا الــنفس العاقلــة أو الناطقــة عنــد أفالطــون ،العقــل

وســيلة إىل كــسب فالعقــل هــو ال ،العقــل أو هــذه الــنفس غايــة ووســيلة يف آن واحــد
                                                 

  .٢٠ ص–السابق   )١(

  .٢٢ ص–السابق   )٢(
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وهــو الغايــة مــن عمليــة التأديــب والتهــذيب فــإذا صــح األدب كــان  ،العلــم واملعرفــة
أفــضل املواهــب الـــيت وصــلت مـــن اهللا إىل  «: والــدين هـــو ،وســيلة إلصــالح الـــدين

  .)١(» ُوأمحدها يف كل حكمة ،وأعظمها منفعة ،خلقه

ثـــار وهـــي إي ،وإحيـــاء العقـــل ال يـــتم إال إذا اتـــصف العاقـــل خبـــصال ســـت
 ،وحـسن الرعـي ،واالعتيـاد للخـري ،والتثبـت يف االختيـار ،واملغالبة يف الطلـب ،احملبة

ًووضع ذلك كله موضعه عمال وقوالوالتعهد ملا اختري واعتقد  ً.  

فهــذه اخلــصال العقليــة تنــضج كلهــا بطلــب العلــم واألدب الــذي هــو غــذاء 
ًالعقل الغريزي حىت ينمو ؛ فيصبح عقال مكتسبا قادرا على ً  تطبيق هذا العلم وهذا ً

  .األدب يف احلياة وحتويله إىل سلوك اجتماعي

لتبدأ الوسيلة الثانيـة  ،وتنتهي هذه الوسيلة ببلوغ العقل درجة العلم واملعرفة
وهــــي مرحلــــة التطبيــــق العملــــي أو رياضــــة الــــنفس ومحلهــــا علــــى ممارســــة الفــــضيلة ؛ 

 ال أيامهــا املعــدودة الــيت مــافالعاقــل هــو مــن حياســب نفــسه مبــا هلــا فإنــه ال مــال هلــا إ
ومــا جعــل منهــا يف الباطــل ؛ مل  ،ذهــب منهــا مل يــستخلف كمــا تــستخلف النفقــة

والــشهر إذا  ،فلتنتبـه الــنفس إىل هــذه احملاسـبة عنــد احلـول إذا حــال ،يرجـع إىل احلــق
اكتــسب  ومــا ،كــسبت فتنظــر فيمــا أفنــت مــن ذلــك ومــا ،واليــوم إذا وىل ،انقــضى

  .لدنياعليها من أمر الدين وا

ــــه إحــــصاء وجــــد وتــــذكري لألمــــور ــــك يف كتــــاب في  ،جيمــــع العاقــــل كــــل ذل
  .حىت تعرتف وتذعن ،وتذليل هلا ،وتبكيت للنفس

أمــا اخلــصومة فــإن مــن طبــاع الــنفس اآلمــرة بالــسوء أن تــدعي املعــاذير فيمــا 
  .وشبها�ا ،وعللها ،فريد عليها معاذيرها ،واألمانة فيما بقى ،مضى

 فيمــا أرادت مــن ذلــك علــى الــسيئة بأ�ــا فاضــحة وأمــا القــضاء فإنــه حيكــم
  .وعلى احلسنة بأ�ا زائنة مرحبة ،مردية

                                                 

  .٣٣ ص–السابق   )١(
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والتبــــشيع �ــــا  ،وأمــــا اإلثابــــة والتنكيــــل فإنــــه يــــسر نفــــسه بتــــذكر الــــسيئات
   . فإن أفضل العقالء هو من يأخذ نفسه �ذه اخلصال،واالقشعرار منها واحلزن هلا

يعـــــرف يف  ومقاضـــــا�ا ،هاومحـــــل الـــــنفس علـــــى ممارســـــة الفـــــضيلة وحماســـــبت
وذلـك  ،وهو تعبري عن عدم رضا الضمري ،الفلسفة احلديثة بتأنيب الضمري وتبكيته

  :أن عدم رضا الضمري يرتجم عن نفسه بثالث أحوال

ومـــا يـــستتبع  ،ويـــنجم عـــن جـــنب اإلنـــسان أمـــام الواجبـــات ،الـــشعور بالعـــار -
 .ذلك من خجل املرء من نفسه

 .ه النتهاكه لقاعدة أخالقية أقر �االتأنيب وهو لوم اإلنسان لنفس -

ـــذنب الـــذي ارتكبـــه اإلنـــسان ،النـــدم والتوبـــة - ـــول العقـــاب علـــى ال  ،وهـــو قب
 .والتصميم على جتنب فعله يف املستقبل

لكـــن الفلـــسفة احلديثـــة حتـــذر يف الوقـــت نفـــسه مـــن خطـــورة الـــشعور برضـــا 
ًفقــد يكــون مــصدرا ســلبيا خالــصا ،الــضمري ً  نفــسه ممــا حيمــل صــاحبه علــى تفــضيل ،ً

ومثـل هـذا  ،أو خـسروا ،أو تـأملوا ،على أولئك الذين غامروا وفعلوا فوقعـوا يف اخلطـأ
  .والرضا الذي ينتج عنه هو رضا زائف ،الشعور خداع مضلل

وإذا  ،متعــذر بنفــسه أمــر – كمــا يقــول ابــن املقفــع –وحماســبة املــرء نفــسه 
  .ة واحدةوبدرج ،فال ميكن حدوثه من مجيع األفراد ،أمكن حدوثه من فرد

أمــا الوســيلة الثالثــة وهــي التأديــب بــاألمر والنهــي فيتجــه �ــا ابــن املقفــع إىل 
وتلقـني املتـأدب ؛  ،وتعتمد عنده علـى طريقـة الـوعظ ،مجهور العقالء بصفة خاصة

وعلى العاقل أن يتجنب كذا وكذا وهو يقف �ذه  ،فعلى العاقل أن يعي كذا وكذا
أو  ،وال يتجــاوز ذلــك إىل الرتغيــب أو الرتهيــب ،الوســيلة عنــد جمــرد األمــر أو النهــي

  .الثواب والعقاب

وإن كــان ابــن املقفــع قــد حتــدث عــن مبــدأ الثــواب والعقــاب فيمــا عــرب عنــه 
باإلثابة والتنكيل كما مر بنا يف حماسبة النفس إال أنه ترك ذلك األمر إىل الشخص 
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وكــذلك  ،ريكمــا مل يتعــد العقــاب عنــده حــد اللــوم وتأنيــب الــضم ،املتــأدب نفــسه
وقــد  ،الثـواب جعلــه حالــة مــن الــسرور ورضــا الـشخص عــن نفــسه إذا كانــت حمــسنة

  .حذرنا من هذا الشعور كما يرى فالسفة األخالق احملدثون

ًوأمــا التأديــب بالقــدوة احلــسنة فلــم يعــول عليــه ابــن املقفــع كثــريا إذ قــصرها 
إميانـه بأمهيـة علـى الـرغم مـن  ،صرقـومل نـدر علـة ذلـك ال ،على أئمة الـدين وحـدهم

  .هذه الوسيلة يف تعليم الفضيلة

فعليــه أن يبــدأ بتعلــيم  ،ً إمامــا يف الــديناسنــَب نفــسه للَّصنــومــن  «: يقــول
ُّنفسه وتقوميها يف السرية والطعمة والرأى واللفـظ واألخـدان فيكـون تعليمـه بـسريته  ،ِّ

  .)١(» أبلغ من تعليمه بلسانه

وتراهـا ال  ،لفـضيلة مـن خـالل القـدوةأما الفلسفة احلديثة فـال حتبـذ تعلـيم ا
 أي قاعــدة للفــضيلة ألن الفــضيلة قائمــة يف جــوهر – وحــدها –ميكــن أن تؤســس 

وهــي بــذلك  ،واالســتقالل الــذايت للعقــل العملــي عنــد كــل إنــسان ،التــشريع الــذايت
  .تتضمن أن القانون هو الذي جيب أن يكون النموذج

ب بعـضهم إىل إثبـات ذهـ «: وهذا التصور موجود عنـد أرسـطو حـني قـال
  .)٢(» أن العادل واخلري يوجدان فقط مبقتضى القانون

هــذه هــي أهــم الوســائل الــيت تــضمنها مــنهج ابــن املقفــع يف دراســة اآلداب 
وكلهـــــا مرويـــــات ومـــــأثورات مـــــن كـــــالم احلكمـــــاء والفالســـــفة  ،و�ـــــذيب األخـــــالق

هـو بنفـسه يف وهذا مـا أعلنـه  ،السابقني دون تدخل منه بنقد أو تعليل أو استنباط
فيهـــا  ،وقـــد بقيـــت أشـــياء مـــن لطـــائف األمـــور «: مقدمـــة األدب الكبـــري إذ يقـــول

َمواضع لصغار الفطن َمشتقة من جسام حكـم األولـني وقـوهلم ،ِ ِ فمـن ذلـك بعـض  ،ِ

                                                 

  .٢٤ ص–السابق   )١(

  .١٧٣ ص– األخالق –أرسطو   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٢

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  .)١(» حيتاج إليها الناسأنا كاتب يف كتايب هذا من أبواب األدب اليت  ما

قــد وضــعت يف هــذا الكتــاب و «: ًوقولــه أيــضا يف مــستهل األدب الــصغري
ًمـــن كـــالم النـــاس احملفـــوظ حروفـــا فيهـــا عـــون علـــى عمـــارة القلـــوب وصـــقاهلا وجتليـــة 

وإقامــــة للتــــدبري ودليــــل علــــى حمامــــد األمــــور ومكــــارم  ،وإحيــــاء للتفكــــري ،أبــــصارها
  .)٢(» األخالق إن شاء اهللا

 فمنهج ابن املقفع يقوم على الرواية والنقل وال فـضل لـه فيـه إال صـياغة مـا
وهــو يــرى أن منهجــه هــذا  ،وضــم بعــضها إىل بعــض ،مجــع ومــا حفــظ مــن املرويــات

وإمنـــا تقليـــد وإحيـــاء  ،إذ ال اخـــرتاع وال إبـــداع يف هـــذا الـــشأن ،هـــو املـــنهج األمثـــل
  .واحتذاء وإعادة صياغة وتشكيل

ًفلـيعلم أنـه لـيس رائـدا علـى أن  ،فإذا ظن أحد من الناس أنه أحـسن وأبلـغ
ًاقوتــا ومرجانــا فظنــه قالئــد وأكاليــليكــون كــصاحب فــصوص وجــد ي ووضــع كــل  ،ً

فمــن جــرى علــى لــسانه كــالم يستحــسنه أو  ،ًافــسمي بــذلك صــانع ،فــص موضــعه
وإمنــا هــو توفيــق يف األخــذ عــن  ،فــال يعتقــد أنــه املخــرتع أو املبــدع ،يستحــسن منــه

  .وهذا يف ذاته بلوغ للغاية ،احلكماء

جاللــــــه الــــــشديد  إ– يف دراســــــته لــــــآلداب –ويؤخــــــذ علــــــى ابــــــن املقفــــــع 
وألـــزم  ،فنـــسب إلـــيهم كـــل الفـــضل ،وتقديـــسه العظـــيم آلثـــار الـــسابقني ،للمتقـــدمني

كمــا بلــغ بــه  ،وأنكــر قــدر�م علــى اخللــق والتجديــد واالبتكــار ،املعاصــرين تقليــدهم
 ،هــذا اإلجــالل والتقــديس حــد االنبهــار ممــا جعلــه يــسرد كالمهــم وينقــل مــأثورا�م

 يف –ً أحيانــا –ممــا أوقعــه  ،و تــأليف منطقــيًويــضعها جنبــا إىل جنــب دون ربــط أ
 ،ًمـن أراد أن يبـصر شـيئا مـن علـم اآلخـرة «: التناقض واالضطراب ومن ذلك قوله

ًومن أراد أن يبصر شيئا مـن أمـر الـدنيا فباألشـياء الـيت  ،فالعلم الذي يعرفه به ذلك

                                                 

  .٦٥ ص– األدب الصغري والكبري –ابن املقفع   )١(

  .١٥ ص–السابق   )٢(
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  .)١(» هي تدل عليه

دها وذلـك شـأن مفصولة عما بع ،فهذه الرواية جاءت مقطوعة عما قبلها
فـال نـدري أهـي  ،إذ جـاءت دون سـند ،كثري من نـصوص األدب الـصغري ومروياتـه

  أم من ترمجته ونقله ؟ ،من تأليفه وكالمه

ًإن الروايـة الــسابقة تفــصل فـصال حــادا بــني الــدين والـدنيا وهــو مــاال يتفــق  ،ً
وغايتـه يف إصـالح املعـاش  ،مع مـا يـسعى إليـه الكاتـب مـن خـالل دراسـته لـآلداب

  .واملعاد

 ،)كليلة ودمنـة(ًويبدو ابن املقفع يف األدبني الصغري والكبري متأثرا بكتاب 
ًويؤخذ عليه يف هذا الشأن أنه ينقل منه نقال كامال ً.  

ًيكون مطبوعا ومصنوعاوعلى الرغم من أن ابن املقفع قد ذكر أن العقل  ً، 
لعقـل املـصنوع أو  تبـدو غامـضة إزاء صـورة ا– عنده –إال أن صورة العقل املطبوع 

دون أن ميـارس علـى  ،ورمبا رجـع ذلـك إىل اعتمـاده علـى النقـل والتقليـد ،املكتسب
  .مروياته أي نوع من النقد أو التعليل

ًويؤمن الكاتب بالعقل املكتسب إميانا قويا ويسميه العقل الـصحيح فيثـق  ،ً
ان فك ولذلك وصفه يوه ،يف قدرته على �ذيب األخالق وإصالح املعاش واملعاد

والــيت ال  ،ينفــل حكمــة الــشرق العمليــة اخللفيــة املستخلــصة مــن جتــارب احليــاة: بأنــه
وال خيـدعها الـوهم واخليـال عـن حقــائق  ،تعـرتف مببـادئ مرسـومة للعـادات والتقاليـد

  +.)٢(» الناس

                                                 

  .٣٨ ص–السابق   )١(

  .٦٤ ص–دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب  - العربية –يوهان فك   )٢(
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  الشكل واألسلوب: ًثالثا

وميتــاز هــذا  ،صــاغ ابــن املقفــع مــضمونه األخالقــي يف شــكل رســائل أدبيــة
ًكل بشيء من الصنعة الفنية احملكمة اليت حتدث يف الكالم نوعـا مـن املوسـيقى الش

ممـا يـؤثر يف املتلقـي وحيـرك عواطفـه حنـو  ،وتطرب له الـنفس ،واإليقاع يلذ له السمع
  .ما يعرض عليه من قضايا وموضوعات فكرية

 فيجــب أن تتــوارى خلــف املوضــوع الــذي – نفــسه –أمــا عاطفــة الكاتــب 
أمــا الرســائل األدبيــة  ، تظهــر إال يف الرســائل اإلخوانيــة فحــسبفــال ،يتحــدث عنــه

 ،والنظــر إىل املوضــوع نظــرة عامــة ،فيغلــب عليهــا العنــصر العقلــي ومتيــل إىل التجريــد
بينما ترتك للصياغة الفنية  ،وتتخذ من احلوار واجلدل والوعظ املباشر وسيلة لإلقناع

 –وإيقاع احلروف ومتاثلها  ،وتواز�اوازدواج الرتاكيب  ، مبا فيها من رشاقة اللفظ–
مهمـــة التـــأثري يف نفـــس املتلقـــي وحتريـــك مـــشاعره ليتحقـــق اإلقنـــاع واإلمتـــاع يف آن 

  .واحد

ًكـان ينـزع يف تفكـريه أبـدا و ُفكاتبنا من طالئـع الكتـاب يف األدب العباسـي
فهـــو حـــني يتحـــدث عـــن الـــسلطان ؛  ،فيظهـــر ذلـــك يف كتاباتـــه ،إىل املثـــل األعلـــى

 كمــــا جيــــب أن يكــــون عليــــه الــــسلطان الكامــــل يف حكمــــه وسياســــته يكتــــب عنــــه
  .فهو إذن يصف املثل األعلى للسلطان ،وأخالقه

ًوإذا كتب عن الصديق فإمنا يكتب أيضا عن املثل األعلى الذي ينبغي أن 
  .يكون عليه الصديق

ًوهـذا العقــل الـذي يتجــه أبـدا إىل املثــل األعلـى هــو الـذي كــان يـصدر عنــه 
  .يكتب يف كل ماابن املقفع 

خلقيـــة قـــصد �ـــا إصـــالح كـــان كاتبنـــا يرمـــي يف رســـائله األدبيـــة إىل غايـــة 
والتأكيــد  ،النفــوس وتقوميهــا وتزويــدها بكثــري مــن احلكــم واملــواعظ فغايتــه التهــذيب



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٥

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

 ،وضــــرورة الــــتعلم والتــــزود مــــن معــــارف الــــسابقنيعلــــى حاجــــة العقــــل إىل األدب 
بــدو رســائله كأ�ــا خــواطر وآراء تــدور حــىت ت ،ومنهجــه إيــراد احلكــم ومــأثور القــول

  .حول اإلنسان ومسلكه يف احلياة

فـاحلكم كمـا يـراه ابـن  ،ًوهو أيضا يـسدي النـصح إىل مـن يتـوىل أمـر النـاس
  ً.املقفع خدعة وليس منفعة وال غنما

يطالب كاتبنا بوجـود احلـاكم الـصاحل ويتـوخى فيـه مجلـة مـن املـؤهالت الـيت 
وقــد شــغله موضــوع الــسلطان يف حياتــه ويف أدبــه  ،نجــاحيلــزم توفرهــا فيــه إذا أراد ال

  .على السواء

ورمبــا كــان ابــن املقفــع يف تطلعــه إىل احلــاكم األمثــل إمنــا يــضع نــصب عينيــه 
  .مجهورية أفالطون

ًأمجع كثـريون علـى أن كاتبنـا كـان إمامـا يف البالغـة غـري مـدافع حـىت ضـربوا 
  :األمثال ببالغته قال أبو متام

  كــــاظ خيطــــبفكــــأن قيــــساً يف ع

 

ــدب     ــة تنــ ــى األخيليــ ــأن ليلــ   وكــ

  
ــسب   ــين ينـ ــوم بـ ــزة يـ ــثري عـ   وكـ

  
   .)١(وابن املقفع يف اليتيمـة يـسهب       

  
ويعده ابـن النـدمي أحـد البلغـاء العـشرة الـذين قـاموا علـى رأس أدبـاء العـصر 

ُالعباسي وكتابه
)٢(.  

  .)٣(» مل يفسر البالغة تفسري ابن املقفع أحد قط «: اجلاحظيقول عنه و

                                                 

  ..٤٠ ،٣٩ ص– ديوان – أبو متام  )١(

  .١٨٢ ص– الفهرست –ابن الندمي   )٢(

  .١١٥ ص– البيان والتبيني –اجلاحظ   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٦

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

ًت رسائل ابن املقفع جناحـا عظيمـا مـن حيـث أسـلو�ا الـشائق البـديعبلغ ً، 
 ،مل يكتــب باللغــة العربيــة القدميــة ،حــىت عــد مــن البلغــاء الالمعــني يف العــامل العــريب

يعـرب اسـتعماله  ،ويـؤثر اخلـصائص البـارزة بعبـارات مقاربـة ،يكتفى بـالتعبريات العامـة
عـن طموحـه الـدائم إىل التبـسيط املـوائم اللغوي يف دائرة تركيـب األلفـاظ وصـياغتها 

ًوكـــــذلك فـــــإن تركيبـــــه النحـــــوي واضـــــحا شـــــفافا ،للغـــــرض وهـــــو يتجنـــــب عبـــــارات  ،ً
  .شابه ذلك مما يستفيض يف لغة البدو وما ،ويتفادى تصنيف الكالم ،التعجب

وهــذا التطــور يف األســلوب الــذي نــستطيع مالحظتــه عنــد ابــن املقفــع آذن 
دعــا إليــه االنتقــال مــن حيــاة البــدو إىل  ،غــة العربيــةبــشروع عهــد جديــد يف تــاريخ الل

ممـا أنـتج لغـة سـهلة ومتدفقـة  ،وتغلغل غري العـرب يف ميـادين األدب ،حضارة املدن
  .)١(وواضحة سرعان ما احتذاها املثقفون واستعملوها يف األدب يف العامل العريب

إطــار ضع أســلوب ابــن املقفــع يف نــ ،مــن التــشيع هلــذا الــرأي أو ذاكًوبعيــدا 
ـــة بينـــه وبـــني األســـاليب  ،عـــصره وحنـــاول أن نتبـــني مالحمـــه الفنيـــة مـــن خـــالل املوازن

   وهل سار على منواهلا أم كان له أسلوبه اجلديد املبتكر ؟– آنذاك –السائدة 

وعاصــر عبداحلميــد الكاتــب وكــان  ،ســبق ابــن املقفــع اجلــاحظ بقــرن كامــل
علــى الــرغم  ، طريقتــه يف الكتابــةومل يــسر علــى ،ولكنــه مل يتــأثر بأســلوبه ،ًصــديقا لــه

  .من شيوع هذه الطريقة وانتشارها بني أوساط الكتاب

وخباصــة يف جزالــة  ،مل يــستطع كاتبنــا أن جيــاري هــذا البيــان العــريب األصــيل
وتراكيبـه البــسيطة قــد  ،وكــان األسـلوب املولــد بألفاظـه الــسهلة ،ألفاظـه وقــوة تراكيبـه

يقة مع حركة املد الفارسـية إبـان قيـام الدولـة بدأ ينتشر يف أوساط الشعراء وأخذ طر
فكــان ابــن املقفــع مــن أوائــل الكتــاب الــذين أدخلــوا األســلوب املولــد إىل  ،العباســية

إملامــه بالثقافــات املتعــددة يف : أوهلمــا: ميـدان النثــر الفــين وســاعده علــى ذلـك أمــران
 ً،منــــه مؤلفــــاًإذ كــــان يف كتاباتــــه مرتمجــــا أكثــــر  ،عملــــه بالرتمجــــة: وثانيهمــــا ،عــــصره

   .ًليكون قريبا إىل مجهور القراء ،واملرتجم يسري إىل السهولة والوضوح

                                                 

  .٦٥ ،٦٤ ص–دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب  - العربية –يوهان فك   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٧

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

وترتيـب األفكـار وتفـصيل املعـاين بعـد  ،يتسم أسـلوب كاتبنـا بدقـة األلفـاظ
 واملنطقيــة الــيت تــسللت إليــه مــن الفلــسفيةوهــو الشــك أثــر مــن آثــار ثقافتــه  ،إمجاهلــا

فإمنــا إحيــاء العقــل الــذي يــتم بــه  «: خــالل ترمجتــه لكتــاب أرســطو ومــن ذلــك قولــه
ُويستحكم خصال سبع  ،والتثبـت يف االختيـار ،لبواملبالغة يف الط ،اإليثار باحملبة: ُ

  .)١(» والتعهد ملا اختري واعتقد ،وحسن الرعي ،ار للخريبواالعت

  .مث يأخذ يف تفصيل كل صفة من الصفات على حدة

يغ األســلوبية اجلــاهزة ويــصب  إىل القوالــب والــص–ً أحيانــا –ويلجــأ كاتبنــا 
 «: ومــن ذلــك قولــه ًليــوفر ألســلوبه شــيئا مــن اإليقــاع والــنغم الــصويت ، أفكــارهفيهــا

وأحقهــم بالفــضل  ،وأحقهــم بالتــدبري العلمــاء ،أحــق النــاس بالــسلطان أهــل املعرفــة
   )٢(ً.وأحقهم بالعلم أحسنهم تأديبا ،أعودهم على الناس بفضله

 ،وإمنـا التنـوع والتعـدد يكـون يف املعـاين ،ياغةفالتنوع عنده ال يكون يف الص
  .أما األلفاظ فثابتة وقوالبها مكررة

ًورمبا جلأ كاتبنا إىل اخليال فيزيد أسلوبه إقناعا وإمتاعا  «: ومن ذلـك قولـه. ً
ُْيف األرض ال تقـــدر أن ختلـــع يـبـــسها وإظهـــار قو�ـــا وتطلـــع  فكمــا أن احلبـــة مدفونـــة

�ا ومنائها إال مـن مبعونـة املـاء الـذي يغـور إليهـا يف فوق األرض بزهر�ا وريعها ونضر
فكذلك سليقة العقـل مكنونـة يف مغرزهـا  ،ُفيذهب عنها اليبس واملوت ،مستودعها

من القلب ال قوة هلا وال حياة �ا وال منفعة عنـدها حـىت يعلمهـا األدب الـذي هـو 
  .)٣(» مثارها وحياته ولقاحها

ـــل إىل اإلجيـــاز يف وميكننـــا أن جنمـــل خـــصائص أســـلوب ابـــن  املقفـــع يف املي
يقـسم موضـوعاته إىل  ،ألفاظه مساوية ملعانيه ،واستخدام األسلوب املنطقي ،القول

                                                 

  .١٤ ص– األدب الصغري والكبري –ابن املقفع   )١(

  .٣٣ ص–السابق   )٢(

  .١٢ ص–السابق   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٨

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

ويقسم الفقرات إىل مجل ذات فواصل حبيث ميكننا الوقوف فيها عنـد كـل  ،فقرات
  .فاصلة

ًومـــن خـــصائص أســـلوبه أيـــضا املبالغـــة يف إيـــراد احلكـــم واألمثـــال وتقـــديس 
  .والقصد يف استخدام البديع ،نيكالم السابق

ــــا –ورمبــــا وقــــع يف بعــــض اإليهــــام أو الغمــــوض الــــذي يظهــــر   يف –ً أحيان
  .والذي قد يكون سببه الرتمجة والنقل من لغة إىل أخرى ،كتاباته

واليت تظهـر وقد يؤخذ عليه الوقوع يف بعض األخطاء اللغوية أو األسلوبية 
أو أن يــأيت جبملــة  ، ثالثـة وهكــذاأو حــذف ،عنـده يف تقــدمي حكمــة وتـأخري أخــرى

أو مجلـة أساسـية مكـان مجلـة اعرتاضـية وقـد يقـع يف  ،اعرتاضية مكان مجلة أساسـية
ًخمالفة إرجاع الضمري حينا أو إغفال عن ذكره أحيانا قـد يوقـع القـارئ يف  وهو ما ،ً

  .احلرية واالضطراب

إىل حيـــث محـــل  ،إال أن مكانـــة ابـــن املقفـــع قـــد حتـــددت يف األدب العـــريب
ممـا كـان لـه أثـر كبـري  ،العرب والعربية أروع ما أنتجته العبقرية الفارسية قبـل اإلسـالم

  .يف اآلداب العباسية



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٩

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

  

  اخلامتة
  :وميكننا أن نلخص أهم النتائج اليت انتهى إليها البحث يف النقاط اآلتية

  علـــى حتقيـــق املنفعـــة وجلـــب – يف وقـــت ســـابق –اشـــتمل مفهـــوم األدب 
 .هو ماتدعو إليه فلسفة األخالقاخلري لإلنسان و

  فأصبح معينا – على مر العصور –تطور مفهوم األدب وتعمقت وظيفته ً
 .على فهم احلياة والتعايش معها

 وكانت القيم هي اليت حتفـز علـى اخلـري واحلـق  ،إذا كان األدب تعبري مجايل
ًواجلمال كان ذلك تداخال وعناقا بني األدب واألخالق ً. 

 األديــــب إىل مــــصلح اجتمــــاعي أو فيلــــسوف حــــىت وإن ول تحــــجيــــب أال ي
 .ًاصطبغت كتاباته بالتعقل أو مجح بأفكاره مبتغيا املثل األعلى

  ن الرسائل العباسيةفاتصف العصر العباسي بالزخم العقلي الذي أثرى. 

  البيئــة العلميــة واحليــاة العقليــة اخلــصبة يف العــصر العباســي هــي الــيت كونــت
غري أن شخصية كاتبنا كانت حتمل  ، قرحيتهتوأنضجشخصية ابن املقفع 

 .يف طيا�ا عوامل التميز والنجاح

  ــــل ــــق املث ــــة عارمــــة يف حتقي ــــه مــــدفوعا برغب ــــا علــــى فكــــره وعقل ًاعتمــــد كاتبن
 .األعلى

  األخالق «ً مرادفا ملصطلح » األدب «يستخدم ابن املقفع مصطلح «. 

 وتعلــم األخــالقاألدب يف مفهــوم كاتبنــا هــو وســيلة إىل املعرفــة والفــضيلة ، 
واألخــالق وســيلة إلصــالح الــنفس ومــن مث إصــالح احليــاة وحتقيــق املنفعــة 

 .فيها

 الــــيت حتقــــق  ،يقــــدس كاتبنــــا العقــــل الــــذي يقــــوده إىل األخــــالق والفــــضائل
 .الذي هو غاية الغايات ،إصالح املعاش واملعاد



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٧٠

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 األدبية القيم اخللقية فـي رسائل ابن املقفع 

 ًوضع ابن املقفع من خالل دراسـته لـآلداب نظامـا سـلوكيا موحـدا ً وخطـة  ،ً
 .املة للحياةش

 ًحاول كاتبنا وضع نظاما موحـدا تعـني علـى حـل لغـز  ،ذو تـصورات ثابتـة ،ً
 .احلياة

  يتحــــدد مفهــــوم األدب عنــــد كاتبنــــا يف كونــــه التحلــــي بــــاألخالق الفاضــــلة
لتحقيــق املنفعــة واخلــري األعلــى حيــث الفــضيلة هــي الــسعادة احلقــة الــيت ال 

 .يبلغها اإلنسان إال من خالل سعيه وجماهدة نفسه

  كان ابن املقفع على وعي تام بأن األخالق ليـست جمموعـة مـن الفـضائل
 .فحسب بل أ�ا جمموعة من الفضائل والرذائل

  يـــــؤمن كاتبنـــــا بنظريـــــة الطبـــــائع الـــــيت تقـــــول بـــــأن مثـــــة عقـــــل مطبـــــوع وآخـــــر
أمـا املكتـسب  ،وأن العقـل املطبـوع هـو غريـزة كامنـة يف اإلنـسان ،مكتسب

و�ـــذين العقلـــني تـــتم  ،نـــسان بـــالتعليمفهـــو األدب الـــذي حيـــصل عليـــه اإل
 .معرفة الفضيلة

 يؤكد الكاتب على ضرورة التأديب للنفس وأمهيته. 

 ًأقر ابن املقفع منهجا يف التأديب يعتمد على الرواية والنقل. 

 ورياضـــة الـــنفس ومحلهـــا  ،املعرفــة والعلـــم: وســائل التأديـــب عنـــد كاتبنـــا هـــي
 .لقدوة احلسنةوا ،واألمر والنهي ،على ممارسة الفضيلة

 صاغ ابن املقفع مضمونه األخالقي يف شكل رسائل أدبية. 

  ترتيـب األفكـار وتفـصيل املعـاين –يتسم أسلوب ابن املقفع بدقة األلفـاظ 
 - يلجــأ إىل القوالــب والــصيغ األســلوبية اجلــاهزة التنــوع عنــده يف املعــاين –

اإلجيـــاز يف  يعتمـــد علـــى – يلجـــأ أحيانـــا إىل اخليـــال –أمــا األلفـــاظ فثابتـــة 
 . واستخدام األسلوب املنطقي-القول
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  ثبت املصادر واملراجع
 دار بـريوت للطباعـة والنـشر – األدب الـصغري واألدب الكبـري –ابن املقفـع  -١

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ – لبنان –

 .م١٩٦٤ – بريوت – ١ ط– دار املعرفة – الفهرست –ابن الندمي  -٢

 دار –لــي الكبــري وآخــرين عبــداهللا ع:  حتقيــق– لــسان العــرب –ابــن منظــور  -٣
 .م١٩٨٠ – مصر –املعارف 

 .ت. د– مصر – دار الكتب – ٥ ج– األغاين –أبو الفرج األصفهاين  -٤

 –حممــد عبــده عــزام :  حتقيــق– ديــوان بــشرح اخلطيــب التربيــزي –أبــو متــام  -٥
 .ت. د– مصر – دار املعارف – ١ج

الكتـب  مطبعـة دار – ترمجة أمحـد لطفـي الـسيد – علم األخالق –أرسطو  -٦
 .م١٩٢٤/هـ١٣٤٣ – القاهرة –املصرية 

 – بــــــريوت – دار إحيــــــاء الــــــرتاث العــــــريب – البيــــــان والتبيــــــني –اجلــــــاحظ  -٧
 .م١٩٦٨

 – مـــــصر – دار املعـــــارف – ٢٤ ط– العـــــصر اجلـــــاهلي –شـــــوقي ضـــــيف  -٨
 .م١٩٨٤

 – لبنـان – دار الكتـاب اللبنـاين – مـن حـديث الـشعر والنثـر –طه حسني  -٩
 .م١٩٧٣

 ٣ ط– دار الفكر العريب للطباعة والنـشر –بن املقفع  ا–عبداللطيف محزة  - ١٠
 .م١٩٦٥ – مصر –

 دار غريب للطباعة –مستويات احلوار يف النثر العباسي  –عبداهللا التطاوي  - ١١
 .ت. د– مصر –والنشر والتوزيع 

 مؤســــسة – حمــــاوالت جديــــدة يف النقــــد اإلســــالمي –عمــــاد الــــدين خليــــل  - ١٢
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 .م١٩٨٩ – بريوت – ١ ط–الرسالة 

 – بـــريوت – دار الـــشرق العـــريب –مالمـــح النثـــر العباســـي  –دقاق عمـــر الـــ - ١٣
 .ت.د

 مــصر – دار املعــارف – ٣ ط– نوابــغ الفكــر الغـريب – نيتـشه –فـؤاد زكريــا  - ١٤
 .ت. د–

 – دار املعرفــــة اجلامعيــــة – قــــضايا النقــــد األديب –حممــــد زكــــي العــــشماوي  - ١٥
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

 مـصطفى –بيـة الكـربى  دار الكتـب العر– رسائل البلغاء –حممد كرد علي  - ١٦
 .م١٩١٣ – مصر –احلليب 

 مكتبـة لبنـان – معجـم مـصطلحات العربيـة يف اللغـة واألدب –جمدي وهبة  - ١٧
 .م١٩٨٤ – بريوت – ٢ ط–

 مــصر – القـاهرة – طبـع دار الرجـاء – ٣ ج– مـروج الـذهب –املـسعودي  - ١٨
 .ت. د–

:  ترمجـة– دراسـات يف اللغـة واللهجـات واألسـاليب – العربية –يوهان فك  - ١٩
 .م١٩٨٠ – مصر – مكتبة اخلاجني –رمضان عبدالتواب . د
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