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حتليل مواقف أيب حيان الّتوحيدي يف کتاب «اإلمتاع واملؤانسة» 

(ومقارنته بغريه من املصادر القدمية واجلديدة)
مهدي عابدي جزيين٭

امللخص
ــاطعة علی العراق  ــة" ممتع مؤنس کامسه، يلقي أضواء س إّن كتاب "اإلمتاع واملؤانس
ــي- وهو عصر موصوٌف  ــن القرن الرابع- أعين يف العصر البويه ــف الثاين م يف النص
ــؤون االجتماعية يف ثنايا حديثه، فيصف األمراء  بالّظالم، فإنه يعرض لکثري من الش
والوزراء وجمالسهم وحماسنهم ومساويهم، ويصف العلماء وحيّلل شخصياتهم وما کان 

يدور يف جمالسهم من حديث وجدال.
ــأله وأبوحّيان ُجييبه،  ــعدان کان يس دأُب أيب حّيان يف هذا الکتاب هو أّن ابن س
ــب، أو ميهله إلی أجل غري معلوم،  ــؤال وميهله إلی الغد ليجي وأحيانًا يطرح عليه الس
حتی يقرأ ويسأل ويباحث غريه، ّمث ُجييب شفهيا أو کتابية.ومل يکن ابن سعدان يکتفي 

بالّسماع،   بل کان أحيانا يشارک يف البحث برأيه ويناقش ويفّند.

ــف يبحثون، وفيَم  ــتقراطيني، کي ــة يصّور حياة األرس إّن كتاب اإلمتاع واملؤانس
ــکل قصصّي مقّسم إلی لياٍل، ولکن حّظ اخليال يف  يفّکرون، ويصّور هذه احلياة يف ش

اإلمتاع واملؤانسة أقّل منه يف کتاب «ألف ليلة وليلة».
ــق الکتاب مع بقية املراجع بصورة عاّمة يف إبراز اخلصائص العاّمة يف ذلك  فيتف

ــة وبني غريه من الکتب، فإّمنا  العصر. أّما االختالفات املوجودة بني اإلمتاع واملؤانس
ــي اختالفات جزئية ختّص دّقة بعض املعلومات أو وضوح بعض الّصور، ولذا فإنّنا  ه

نقّر بوجود قيمة وثائقية عاّمة للکتاب رغم النقص الذي نری فيه.

الكلمات الدليلية: اإلمتاع واملؤانسة، املجتمع العباسي، أبوحيان التوحيدي.

Mehdiabedi1359@yahoo.com                     .٭. أستاذ مساعد يف جامعة إصفهان، إيران
    التنقيح واملراجعة اللغوية: د. حسن شوندی  

تاريخ الوصول: 1390/12/10هـ . ش                                                          تاريخ القبول: 1391/7/19هـ . ش

إضاءات نقدية (فصلية حمّكمة)

السنة الثانية – العدد السابع – خريف ١٣٩١ش/ أيلول٢۰١٢م
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املقدمة
ــورة اليت قّدمها لنا  ــو أن نبحث يف مدی قيمة وثائقية الّص ــدف من هذا املقال ه اهل
ــة عن خمتلف مظاهر احلياة يف عصره، وأن  الّتوحيدي من خالل کتاب اإلمتاع واملؤانس

حناول معرفة الّدوافع املختلفة اليت أّثرت يف آرائه وأفکاره.
ــن الکتب القدمية  ــی مصادر ومراجع خمتلفة م ــث إلی أن نعود إل ــا البح وقداضطّرن
واحلديثة اليت عنيت باحلديث عن القرن الّرابع للهجرة عاّمة، أو عن أيب حّيان التوحيدي 
ــا تقريبا يف أغلب  ــن حديثني ُعدنا إليهم ــا علی مصدري ــة. ورّکزنا العمل أساس خاّص
ــن الّرجوع إلی أّمهات  ــر مّکن صاحبيهما م ــان؛ ألّن تأّخرمها يف الکتابة والّنش األحي

الکتب اليت وجدا فيها حديثا عن ذلک العصر والکتابان مها: 
١. احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة يف اإلسالم من تأليف 
ــرق آدم متز(٧١٩١امليالدي)، وقد ألّفه بالّلغة األملانية، ومات قبل أن  ــتاذ املستش األس
ــره، وتوّلی ترمجته ونقله إلی العربّية "حممد عبد اهلادي أبو ريدة" األستاذ  يتمّکن من نش

بکلية اآلداب جبامعة القاهرة، ونشرته دار الکاتب العريب ببريوت.
ــتاذ آدم متز قدعاد عند تأليفه إلی أّمهات الکتب العربية،  واملهّم يف الکتاب أّن األس
ــتاذ أبو ريدة عند  ــر بعد، وجدها يف مکتبات أوربية، وعمد األس وإلی خمطوطاٍت مل تنش
ــی املخطوطات، وقد مّکنته  ــی الّنصوص األصلية لألّمهات وحّت ــة إلی العودة إل الرتمج
ــا املؤّلف عند ترمجته  ــن تصحيح بعض األخطاء اليت وقع فيه ــه باللغة األملانية م معرفت

للّشواهد من العربية إلی األملانية.
وامتاز الکتاب بدّقة املنهجية يف البحث، وهو أمر أعوز املؤلّفات القدمية.

ــتاذ أمحد أمني؛  ــالم (اجلزء األّول والثاين) لألس ٢. أّما الکتاب الّثاين فهو ظهر اإلس
ــة و مراکز احلياة العقلية من عهد املتوّکل إلی  ــث اجلزء األّول يف احلالة االجتماعي يبح
ــاين يف تاريخ العلوم واآلداب والفنون يف  ــر القرن الّرابع للهجرة، ويبحث اجلزء الث آخ

القرن الرابع للهجرة.
ــامه وعناصره، ويف اجلهد الکبري يف استيعاب  وأّمهية الکتاب تکمن يف وضوح أقس

مادة الّتاريخ املتعّلقة بالقرن الّرابع اهلجري وحتليلها.
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حتليل مواقف أيب حيان الّتوحيدي يف... / ١٣١

ــهادات متماثلة أو  ــابهة واالستش ــد قارّنا بني الکتابني، فوجدنا املعلومات متش وق
ــکاد، فدعم ذلک ثقتنا فيهما ورّغبنا أکثر يف االعتماد عليهما بالّدرجة األولی، ولکّننا  ت
نؤّکد أنّنا مل نهمل إمهالًا تاّمًا املراجع القدمية. فقد ُعدنا إليها، وأفدنا منها يف ما مل يذکره 
أمحد أمني أو آدم متز.کما ُعدنا عند حتليل مواقف الّتوحيدي وأسبابها إلی بعض مؤلّفاته 
ــة، وإلی مؤلّفات أخری خمّصصة للحديث عن أيب حّيان  األخری غري اإلمتاع واملؤانس

وعن أدبه.
ــرنا إلی مواقع اإلفادة من تلک املراجع يف هامش الّتحليل، وأثبتنا هلا قائمة  قد أش
ــنه ومساوئه فقط،  يف آخر البحث، وانطالقًا من وعينا بأّن تقييم األثر ليس حتديدًا حملاس
ــا حتّدثنا عن بعض  ــث مبعلوماٍت قد التوجد فيه، فإنّن ــو إثراء لألثر مورد البح ــا ه وإّمن
مظاهر احلياة اليت مل يتحّدث عنها اإلمتاع واملؤانسة کاحلياة االقتصادية أو بعض صور 

من احلياة االجتماعية والّسياسية دون إطالة أو إمالل.

القيمة الوثائقية لإلمتاع واملؤانسة
ونبدأ أولًا باحلديث عن القيمة الوثائقية  لإلمتاع واملؤانسة، فنری أّنه توجد عوامل 
کثرية جتعلنا النقتنع بوجود قيمة وثائقّية تاّمة للّصورة اليت قّدمها لنا الکتاب عن املجتمع 

يف القرن الرابع اهلجري من ذلک علی سبيل املثال:
- إّن التوحيدي مل يتحّدث عن الّربع األخري من القرن الرابع اهلجري، فهو قد أنشأ 

الکتاب وأرسله إلی صديقه أيب الوفاء املهندس حوايل سنة ٣٧٥ق.
ــوذ البويهي أي العراق والرّي  ــؤون البالد اخلاضعة للّنف ّمث إّنه مل يتحّدث إال عن ش
ــان سنة٣٧٠ق داخل الّدولة السامانية من ثورة  ــارات بسيطة إلی ما وقع خبراس مع إش
اجليش علی اجلور. (التوحيدي، ١٩٥٦م: ٨١/٣) بينما البالد اإلسالمية أوسع من ذلک 
ــني، فقد حکم األموّيون باألندلس  ــٍري، وکانت عّدة أجزاء منها خاضعة لغري البوبهّي بکث

والفاطمّيون مبصر والعبيدّيون بإفريقية واحلمدانّيون حبلب، إخل.
ــالمي أوسع  ورغم أّن الّدولة البويهّية تعترب من أهّم الّدول آنذاک فإّن املجتمع اإلس
ــًة إلی أّن القضايا املطروحة يف الکتاب کانت يف إطار دولة  ــن ذلک بکثري، هذا إضاف م
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ــاة وطبيعتها داخل الّدولة األموية  ــيعّية املذهب، وذلک جيعلنا أن النتناول نوع احلي ش
باألندلس.

ــة بالبالد، بينما کانت تلک  ــّدث أبو حيان التوحيدي عن احلياة االقتصادي ومل يتح
ــتوی املايل واملستوی الّصناعي واملستوی  ــيطًة علی املس احلياة داخل اخلالفة تبدو نش

الّتجاري.
ــة علی الّناس، وقد تضّرر من ذلک  ــد متّيز النظام املايل بکثره الّضرائب املفروض فق
ــاء  بهم من الّضرائب، وقد  ــار الفالحني الذين جلأوا إلی الکرباء واألقوياء لالحتم صغ
ــک العصر املصادرات عند احتياج  ــرف ذلک العمل بنظام اإلجلاء، وقد کثرت يف ذل ع
ــاعت عادُة خزن األموال وإخفائها يف غري مضانّها،  ــلطة إلی األموال، «ولذلک ش الس

کالّدفن يف األرض وحنو ذلک.» (أمني، ٢٠٠٦م: ٧/١-٨)
ــت املوتی أيضًا، فکانت أمواهلم  ــر مصادرة األموال علی األحياء، بل مشل ومل تقتص
ــاطًا کبريًا،  ــطت الّتجارة نش ــلطان، وقدنش الترجع إلی ورثتهم، بل تعود إلی ودائع الّس
فکانت بغداد تتحّکم يف األسواق واألسعار؛ ألنّها املرکز الّتجاري األهّم يف بالد اإلسالم 

کّلها.
ــاع يف إنتاج املالبس الفاخرة  ــاط حثيث، وقد تفّنن الّصّن وکانت الّصناعة ذات نش
ــهر  ــتائر اجلميلة لتزيني البيوت والّدور، وتطّورت صناعة احلرير کذلک وکان أش والّس
ــات إال تلبية للّرتف  ــن التفّنن يف هذه الّصناع ــتان، ومل يک ــز إنتاجه إقليم خوزس مراک

الّشديد الذي کانت تعيشه اخلاّصة.
ومن العوامل األخری الّيت جتعلنا النرتاح ارتياحًا کاملًا للقيمة الوثائقية للکتاب أّنه 
ــة. فهو مل يذکر من اخللفاء  مل يتحّدث عن الّدور الذي کان يضطلع به اخللفاء يف الّسياس
ــارًة  ــار إليه إش ــنة ٣٦٢ق، وقد أش إال املطيع هللا، وذلک عند حديثه عن ثورة الّروم س
ــوکان لنا خليفٌة أو أمٌري أو  ــو ينقل حديث العاّمة: «وإنّهم يقولون: ل ــرًة يف قوله، وه عاب
ــناعة، وأّن أمَرياملؤمنني املطيَع هللا إّمنا وّاله من  ــائٌس مل ُيْفِض األمُر إلی هذه الشِّ ناظٌر س

َعايا...» (التوحيدي، ١٩٥٦م: 35١/٣) رًا يف مصاحل الرَّ وراِء باِبِه ليَتَيّقَظ من ليله متَفکِّ
فهل کان اخللفاء غائبني عن الّساحة السياسية واالجتماعية کّل هذا الغياب؟ تؤّکد 
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ــاء وعزهلم، کان للوزراء البويهّيني، ولکن  ــب الّتاريخ أّن الّدور األکرب يف تعيني اخللف کت
ــاء أّثروا تأثريًا واضحًا يف احلياة العاّمة بالبالد من ذلک أّن اخلليفة القاهر: «کان  اخللف
ياسة، قليَل الّرغبة يف اصطناع  ــْفک الّدماء، حمّبًا للمال، قبيَح السِّ ــديَد اإلقدام علی َس ش
ْکر،  الّرجال، غَري مفّکر يف عواقِب األمور، وکان ُمولعًا بالّشراب ال يکاد َيصُحو من السُّ

وکان َيسمع الِغناء وَمَع ذلک َحّرم علی الناس اخلمَر و القياَن.» (متز، التا: ٣٦/١)
ــباب اليت جعلت أبا حّيان اليتعّرض بالّذکر إلی اخللفاء  ــوف حناول إبراز األس وس

بينما حتّدث طويلًا عن األمراء والوزراء.
ــة الوثائقية للکتاب فهو الّتباين الکبري بني  ــا العامل األخري الذي يقّلل من القيم أّم
ــني ما وجدناه يف الکتب القدمية  ــه لنا أبو حّيان من صور عن بعض الوزراء، وب ــا قّدم م

واحلديثة عنهم.
ــادت املراجع خبصاله ونبله، فقد قال  ــب ابن عّباد (املتوّيف عام ٣٨٥ه.) أش فالّصاح
فيه ابن خّلکان يف کتابه وفيات األعيان: «کان نادرَة الّدهر وأعجوبَة العصر يف فضائله 

ومکارمه وکرمه.» (ابن خّلکان، التا: ٢٢٨/١)
وقال فيه الّثعاليب يف يتيمة الّدهر: «ليست حتُضُرين عبارٌة أرضاها لإلْفصاِح عن ُعلّو 
ِدِه بالغايات يف احملاسن ومجعه  حمّله يف العلم واألدب وَجالل شأنه يف اجلود والکرم وتفرُّ
ــه و معاليه.» (الثعاليب،  ــَة قويل َتنخفُض عن بلوغ أْدَنی َفضائل ــتاِت املفاخر، ألّن ّمه أش

١٣٧٥ق: ٢٣٠/١)
ــات الّصاحُب عمل له ما يعمل  ــورة عن خرب موته فقال: «وّملا م ــل آدم متز ص ونق
ــهم،  للملوک، فحضر جنازَتُه خمدوُمُه فخُر الّدولة ومجيُع أعيان اململکة، وقد غّريوا لباَس
ــُه صاح الناُس صيحًة واحدًة، وقّبلوا األرَض لنعشه، وَمشی فخُرالدولة  فلّما خرج نعُش

أماَمه، وَقعَد للعزاء أّيامًا.» (متز، التا: ١٩٧/١)
ــول أيب حّيان فيه:  ــب ابن عّباد من ق ــورة املادحة خلصال الّصاح ــن هذه الص فأي
«والّناُس کلُُّهم حمُجوموَن عنه، جلرأته وَسالَطِتِه واقتداره وَبسَطته، شديُد العقاب، َطفيُف 
ــي الکثَري القليل)،  ــان،ُيعطي کثريًا قليلًا (أعين يعط ــواب، طويُل العتاب، َبذئ الّلس الث
ــُده وقٌف علی أهِل الفضل  ــوٌد َحقوٌد وحس ــريُع الغضب، َحس مغلوٌب َحبرارة الرأس، س
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وِحقُده ساٍر إلی أهل الكفاية، أمّا الُكتّاب واملتصّرفون فيخاُفوَن َسْطوَتُه، وأّما املنتِجُعون 
فيخافون َجْفوَته...» (التوحيدي، ١٩٥٦م: ٥٥/١)

ــّدم لنا صورة غري  ــا علی الّصاحب ابن عّباد، فق ــد أّن التوحيدي قد قس ــا نعتق فإنّن
ــنتوّلی حتليلها عند عرض مواقف املؤّلف.وقد صّور لنا  ــباب س موافقة للحقيقة لعّدة أس
الّتوحيدي شخصية أيب الفتح ابن العميد خمالفًة ملا حّدثت به عنه کتب الّرتاجم والسري.

فقد قال الّزرکلي يف ترمجته البن العميد: «أحّبْتُه الُقّواد وعساکُر الّديلم لکرمه وِطيب 
أخالقه.» (الزرکلي، ١٩٩٢م: ١٤٣/٥)

ــه يف إداره الدولة  ــه ومساحة أخالقه وکفايت ــع مؤّرخوه علی أدبه وفضل ولقد «أمج
وإيثاره لذوي الفضل واألدب والعلم...» (حميي الدين، ١٩٤٢م: ٧٨)

ــدًا للّصاحب وقال: «لَقی الّناُس منه الّدواهَي  أّما أبو حّيان التوحيدي فقد أبرز حس
ــذه األخالق اخلبيثة...» (التوحيدي، ١٩٥٦م: ٦٧/١)،کما حتّدث عن هلوه وتفريطه يف  هل

مباشرة واجباته السياسّية وانشغاله بالّلهو والّشراب. (املصدر نفسه: ٢١٦-٢١٧)
ــوًة من حديثه عن  ــا نالحظ أّن حديث التوحيدي عن ابن العميد کان أقّل قس لکّنن
الّصاحب، بل إّن يف ما قّدمه لنا عنه شيئًا من الّصحة، فقد عرف عن أيب الفتح شيء من 
ــاد واإلسراف يف امللّذات، وقد  املجون وميل إلی الّصيد والّظهور مبظهر الّزينة واالحتش
ــي للّتوحيدي عن الّرجل حسَده لألدباء والعلماء، وهو ما اليتوافق  کان املأخذ األساس

وما حّدثت به عنه کتب الّرتاجم والّسري.
ــکّ يف القيمة الوثائقية الّتاّمة للّصورة اليت جاءت  هذه أبرز العوامل اليت جتعلنا نش
ــة عن القرن الرابع اهلجري. لکّننا نؤّکد أّن هذا املوقف ليس  يف کتاب اإلمتاع واملؤانس
ــة، فهو کتاب أدب وليس کتاب تاريخ، وقد  ــتنقاصًا لقيمته العلمي تهجينًا للکتاب أو اس

کتبه أبو حّيان التوحيدي حتت عدد کبري من الّضغوط املادية واألدبية.
فأردنا بهذه املآخذ علی الكتاب حتديد املنزلة العلمية للقيمة الوثائقّية لألثر ال غري.

ــّي  لإلمتاع و  ــری ُتغرينا بوجود وجه وثائق ــذه املآخذ، عناصر أخ ــد مقابل ه وجن
ــاب بها، وبغداد کانت  ــدي قد عاش ببغداد، وأّلف الکت ــة، من ذلک أّن الّتوحي املؤانس
ــذاک: «هي العاصمة مبعنی الکلمة احلقيقي، وآية ذلک أّن مجيع احلرکات الّروحية يف  آن
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ــالم کانت تتالطم أمواُجها يف بغداد، وکان بها مجيع املذاهب أنصارًا.» (متز:  مملکة اإلس
التا: ١٣٣/١)

ــة عن املجتمع معّربة بصورة عاّمة  هلذا تكون الّصورة املوجودة يف اإلمتاع واملؤانس
عن أحوال املعيشة فيها سياسيًا واجتماعيًا وفکريًا، وهذا ما سنحّلله يف مايلي:

تحليل األحوال السياسية في اإلمتاع واملؤانسة
ــي  ــية رأينا الّتوحيدي يطيل يف إبراز التوّتر السياس وفيما يتعّلق باألحوال الّسياس
ــادا املجتمع آنذاک، ومن مظاهر التوّتر الّسياسي انعدام  ــي الّلذين س والفساد السياس
األمن اخلارجي، وظهر ذلک يف حديث الّتوحيدي عن ثورة الّروم وهجومهم علی البالد 

اإلسالمية يف سنة ٣٦٢ق.
ــأن  ــد حاولنا أن نقارن بني ما أورده الّتوحيدي وما وجدناه يف کتب الّتاريخ بش وق
هذه الثورة، فوقفنا علی متاثل تاّم يف رواية األحداث إّال يف ما يتعّلق مبوقف العاّمة من 

اخلليفه املطيع هللا.
ــؤولًا عّما يقع يف  ــارة إلی املطيع هللا وکأّنه ليس مس ــار أبو حّيان جمّرد إش فبينما أش
ــت عليه، ال علی  ــه وبّني أّن ثورة العاّمة کان ــري عّزالدولة، األمَر کّل ــالد. وّمحل األم الب
ــخ أّن الّناس ثاروا علی  ــدي، ١٩٥٦م: ١٥٣/٣) وجند يف کتب الّتاري ــه. (التوحي اخلليف
ــذرات الّذهب يف أخبار من ذهب" البن العماد  اخلليفة العلی عّزالدولة. ففي کتاب "ش
ــنة ٣٦٢ق: «وفيها أخذت الّروم َنصيبني واستباُحوها، وتوّصل  احلنبلي نقرأ يف أخبار س
ــتنفروا الّناَس، ومنُعوا من اخلطبة، وحاولوا  من جنا إلی بغداد، وقاَم معهم املطّوَعُة، واس
ــالم...» (ابن العماد،  اهلجوَم علی املطيع هللا، وصاحوا عليه بأّنه عاجٌز، مضيٌِّع ألمر االس

التا: ٣٢٧/٤؛ ابن خلدون، ١٩٨١م: ٣٣١/٢)
ــالم،  ــتُق يف مجوٍع کثريٍة إلی بالد اإلس ــاء يف تاريخ الطربي: «خرج الّدمس ــا ج کم
َفوطَئها، وأّثر اآلثار القبيحَة فيها... وأقام بها مخسًة وعشرين يومًا، وأنفذ إليه أبو تغلب 
وا يف اجلامع،  ــداد، وَضجُّ ــتغيبوَن من أهل تلک البالد إلی بغ ــًا هادَنُه ِبِه، وأتی املس مال
ــروا املنابَر، ومنعوا من اُخلطبة، وصاروا إلی دار املطيع هللا، وقلعوا بعَض شبابيِکها،  وکس
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ــَد آمَد، فخرج إليه وإليها  ــتق قص ــة بالُکوفة... ّمث وصل اخلُرب بأّن الّدمس وکان عّزالدول
"هزارمرد"، مولی أيب اهليجاء بن محدان، وانضّم إليه هبة اهللا بن ناصر الدولة، وساعدهم 
أهل الّثغور، فنصرهم اهللا، وکُثَر القتُل، واألسُر ألصحاب الّدمستق، وأخذ مأسورًا، وذلک 

يف ثاين شّوال.» (الطربي، التا: ٤٢٨/١١)
ــادر القدمية حديثًا يف نفس  ــز نقلًا عن عدد من املص ــرأ کذلک يف کتاب آدم مت ونق
املوضوع يربز فيه ثورة العاّمة علی اخلليفة يقول: «قصدوا داَر اخلليفة فحاولوا اهلجوَم 
ــَة بالّتعنيف، فرماهم الغلماُن  ــبابيک داراخلالفة وخاطبوا اخلليف عليه واقتعلوا بعَض ش

بالنِّشاِب من الّرواشن...» (متز، التا: ٢٧/١)
ويف ما عدا هذا االختالف جند الّرواية بني اإلمتاع واملؤانسة وبقية املراجع متوافقة، 

وذلک ما جيعلنا نقّر بوجود قيمة وثائقية- ولو أنها غري كّلية- يف الکتاب.
ــلب  ــنة ٣٦٢ق ببغداد من نهب وس ــّدث الّتوحيدي عن کّل ما فعله العّيارون س وحت
ــذا األمر مل يکن حدوثه ُفجائيًا  ــفک الّدماء. ففقدت املدينة أمَنها، علی أّن ه وقتل وس
ــنة  ــتبدادهم ببغداد منذ س ــک رواية الّتوحيدي، فالعّيارون قدبدأ اس ــا توحي بذل مثلم
ــلطة. واشتهر  ــادًا. وقد تفاقم أمرهم حتی أعيی الّس ٣١٥ق. فهامجوها وعاثوا فيها فس
منهم لصوص کابن محدي وغريه. يقول آدم متز واصفًا ما أصاب الناس من أفعال هذا 
ــوا فيه بالُبوقات يف الّليل،  ــص: «ومضی علی الّناس يف أّيام ابن محدي وقٌت حتارس الّل
ــّص وأصحابه.» (متز، التا: ٣٠/١-٣١؛  ــاِت هذا الّل وامتنع عليهم الّنوُم خوفًا من َکبس

مسكويه، ١٣٧٩ش: ٨٩/٦)
ــريزاد ّملا  وورد يف التاريخ أّن: «يف أيام املّتقي، کان ابن محدي اللّص ضمنه ابن ش
ــة وعشرين ألف دينار يف الّشهر، فکان يکبس بيوَت  تغّلب علی بغداد الّلصوصية خبمس
ــعل والّشمع، ويأخذ األمواَل وکان اسکورج الّديلمي قدولی شرطَة بغداد.  الّناس باملش
ــطه وذلک سنة اثنتني وثالثني.» (ابن األثري، ١٩٨٩م: ٤١٦/٨؛ ابن العماد،  فأخذه ووّس

التا: ٢٩٩/٤)
وقد حتّدث أبوحّيان کثريًا يف کتابه عن جور احلّكام وعن صراعاتهم الّسياسية، وهذه 
ــني الّصورة اليت جندها يف املراجع األخری، فاألمري معّز الدولة مل يتواَن عن مصادرة  ع
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ثروات الّناس وأخذ أمواهلم ليبنی لنفسه دارًا جديدة يف مشال بغداد، «وکان اليأبه کثريًا 
ــتخراج األموال من غري وجوهها.» (متز،  حبقوق رعّيته، فاضطّر إلی َخبط الّناس، واس

التا: ٥٩/١)
ومل يبق للخليفة من األمر شيء البّتة منذ أّيام معّز الدولة «ونظر وزير اخلليفة مقصوٌر 
ــيعة  ــوبة إلی معّز الدولة وقومه من الّديلم ش ــی أقطاعه ونفقات داره والوزارة منس عل

للعلوّية...» (ابن خلدون، ١٩٨٨م: ٥٢٢/٣)
ــر الّتوحيدي حادثة قتل عضدالدولة للوزير ابن بقّية وصلبه ببغداد (التوحيدي،  وذک
ــل والّصلب، فنجد مثلًا يف  ــة املراجع کيف وقع القت ــت بقّي ١٩٥٦م: ٤١/١-٤٢) وفّصل
ــاب ابن خّلکان، وفيات األعيان أّن عضدالدولة قدمسل عيَين ابن بقّية، ووضعه حتت  کت
ــی مصلوبًا إلی أن مات عضدالدولة. (ابن  ــنة ٣٦٧ه، وصلبه ببغداد، فبق أرجل الفيلة س
ــا: ١١٠/٤؛ الصفدي، ١٩٩١م: ١٠٠/١؛  ــکان، التا: ٢٠٣/٤- ٢٠٤؛ احلصري، الت خّل

البيهقي، ١٩٨٢م:  ٢٠٨)
ــي بني احلّكام مثلما أّکده أبوحّيان،  ــّدة الّصراع السياس وتدّل هذه احلادثة علی ش
ــلم من ذلک حّتی  ــة، ومل يس ــة والقتل والّتنکيل بني رجال الّسياس ــد کثرت اإلهان وق
ــم مثلما وقع للخليفة الطائع. فقد «دخل  ــاؤوا إليه اخللفاء. فقد امتهنهم البويهّيون، وأس
بعُض الّديلم کأنّهم يريدون تقبيَل يد اخلليفه، فجَذُبوه وأنزلوه عن سريره، وهو يستغيُث، 
ــه، ففعل بعد أن نزل  ــذوا ما يف داره... ّمث أمروه أن خيلع نفس ــت إليه أحٌد، وأخ واليلتف
ــي، ١٩٩٢م: ٥٣/٤؛ ابن خلکان، التا:  ــيء.» (أمني، ٥٣/١، الزركل للبويهيني عن کّل ش

١٨٢؛ ابن كثري، ١٩٨٦م: ٣٠٨/١١)
ــن البويهيّني. فأبو الفتح بن العميد  ــد کان هذا الّصراع قائمًا بني وزراء الّدولة م وق
ــه، کّل ذلک بتآمر  ــجنه ومسل عينه الوحيدة، ّمث قتل ــن الدولة بالرّي قدوقع س ــر رک وزي
ــد. (الزركلي، ١٩٩٢م: ١١٦/٢؛ ابن  ــن الّصاحب ابن عّباد مع بعض أعداء ابن العمي م

خلدون، ١٩٨٨م: ٥٩٩/٤؛ مسكويه، ١٣٧٩م: ٣١٤/٦)
ــية نستطيع إذن أن نؤّکد أّن اإلمتاع واملؤانسة قدصّور  ففي ما يتعّلق باحلياة السياس

لنا خصائص العصر کما هي من توّتر وفساد وظلم وصراعات سياسية إخل.
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ــو يف دقائق املعلومات ويف  ــني کتب التاريخ أو الرتاجم، إّمنا ه ــالف بينه وب واالخت
ــک، ألّن الکتاب، کتاب أدب وليس کتاب  ــض الّتفصيالت األخری، والغرابة يف ذل بع

تاريخ.

حتليل األحوال االجتماعية يف اإلمتاع واملؤانسة
مل تکن الّصورة العاّمة اليت قّدمها لنا الّتوحيدي عن احلياة االجتماعية خمالفة للواقع 
ــائد آنذاك ولعّل الّصورة عن األحوال االجتماعية تبدو أصدق من الّصورة املعطاة  الس
ــو التباين الّطبقي بني  ــية؛ وإّن أهّم ما مّيز احلياة االجتماعية، ه ــن األحوال الّسياس ع

اخلاّصة والعاّمة وترف األولی وخصاصة الّثانية.
وجند نفس هذه الّصورة منبّثة يف کّل الکتب اليت تتحّدث عن ذلک العصر، فاألثرياء 
کانوا ميلکون القصور الفاخرة والغلمان واجلواري، وکانوا حيرصون علی اقتناء اجلواهر 

الفاخرة والنادرة.
وحيّدثنا أمحد أمني عن ثراء الوزراء فيقول: «وهکذا کان تّياُر الّرتف شديدًا جارفًا 
حّتی ليکتسح َمن َوقَف يف سبيله، وقدأنشأ عضُدالدولة البويهي ُبستانًا بلغت الّنفقُة عليه 
ــعودي، التا: ٣٣٨/٢؛ أمني، ٢٠٠٦م:  ــوق املاء إليه مخسُة آالف درهم.» (املس وعلی س

(٨٥/١
والوزير ابن ُمقلة يرّيب احليوانات يف قصره، ويعتين بها أکثر عناية، «فکان له بستان 
ــم، وکان يفرخ فيه الّطيور اليت  ــبکة أبريس ــجر بالخنل، عمل له ش عظيم عّدة أجربة ش

التفرخ إال يف الّشجر.» (املصدر نفسه) 
ــرة آالف آالف دينار،  ــرات کان ميلک أموالًا کثرية تزيد علی عش ــر ابن الف والوزي
ــرات اليأکل إال مبالعق الُبلور، «وکان ال يأکل بامللعقة إّال لقمًة واحدًة.»  وکان ابن الف

(ابن خّلکان، التا: ٥٣٠/١؛ أمني، ٢٠٠٦م: ٨٦/١)
ــراب هلم ّمسوه  ــوا مع الّطباخ رجلًا يعتين بتقدمي الّش ــغ بالکرباء الّرتف أن جعل وبل
الّشرايب، يقول آدم متز: «وکان يف بيوت الکرباء إلی جانب صاحب املطبخ رجٌل يسّمی 

الّشرايب، شأنه العناية بالّشراب وآلته وبالفاکهة والروائح.» (متز، التا: ٢٤٥/٢)
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ــّرتف والنعيم، کان أکثر  ــة ال ــا کانت اخلاّصة متلک املال الوفري، وتعيش عيش وبينم
الّشعب بائسًا فقريًا اليستطيع توفري ُقوت يومه، وکانت لذلک نتائج اجتماعية واضحة، 
ــأ عن هذه احلالة االجتماعية مظاهر متعّددة، ترٌف الحّد له  يقول عنها أمحد أمني: «نش
ــعب والعلماء  ــراء وذوي املناصب، وفقر الحّد له يف عاّمة الّش ــوت اخللفاء واألم يف بي
ــاء الّلذين مل يّتصلوا باألغنياء، ّمث املظاهر اليت تنتج عادًة من اإلفراط يف الّرتف  واألدب
کالتفّنن يف الّلذائذ واالستهتار والّنعومة و فساد النفس وکّل املظاهر اليت تنشأ عن الفقر 

کاحلقد واحلسد والکذب واخلبث واخلديعة.» (أمني، ٢٠٠٦م: ٩٩/١)
إذن هناک متاثل واضح بني ما صّوره الّتوحيدي من تباين بني األغنيا والفقراء وما 
صّورته الکتب اليت حتّدثت عن القرن الرابع اهلجري وهذا الّتماثل يعطي کتاب اإلمتاع 

واملؤانسة قيمًة وثائقيًة ال شّک فيها.
ومن خصائص العصر االجتماعية من خالل اإلمتاع واملؤانسة انعدام األمن ونقتصر 
ــد ذلک علی ما أصاب الناس مبدينة بغداد يف ذلک العصر، فقد: «خلت املنازل  يف تأيي
ببغداد من أهلها، وصاروا يطلبون من يسکن الّدار بأجرة يتعّطاها ليحفظها، وقد أغلقت 

عّدة ّمحامات ومساجد.» (متز، التا: ٣١/١)
ــر أبوحّيان يف اإلمتاع واملؤانسة انعدام األمن بالتعّصب املذهيب، وجند آدم متز  وفّس
ــة کتاريخ ابن األثري وتاريخ  ــبب معتمدًا علی کتب قدمي ــر هذه الظاهرة بنفس الّس يفّس
حييي بن سعيد (وهو خمطوط مبکتبة باريس) وغريمها ويقول: «وأضيف إلی هذا ما کان 
ــيعة من نزاٍع دائٍم، فکانوا ُيلقون الّناَر بعُضهم علی بعٍض دائمًا، ويف  ــّنيني والّش بني الس
سنة٣٦١ق قاَمْت بالَکرخ فتنٌة، فأرسل الوزيُر حاجَبه لقتال العاّمة، وکان شديَد التعّصب 
للسنَِّة، فاضطّر إلی إلقاء الّنار يف أماکن کثريٍة لَيقضی علی الفتنة، فاحرتق الکرُخ حريقًا 
ــَر ألف إنساٍن، واحرتقت طائفٌة کثريٌة من  ــبعَة عش عظيمًا، وکان عّدة من احرتق فيه س
الّدور واألموال من ذلک ثالمثائة دّکاٍن وثالثة وثالثون مسجدًا...» (ابن كثري، ١٩٨٦م: 
ــدون، ١٩٨٨م: ٥٣١/٣؛ متز،  ــکويه، ١٣٧٩ش: ٣٨٦/٥-٣٨٩؛ ابن خل ٢٧٣/١١؛ مس

التا: ٥٩/٤-٦٠)
وقد رأينا کيف صّور کتاب اإلمتاع واملؤانسة انتشار ظاهرة املجون يف الکالم، وهي 
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ظاهرة تؤّيدها املصادر األخری.
فقد حتّدث أبو حّيان عن انشغال األمري عّزالدولة بالَقصف والعزف وولوعه بالّصيد، 
ــذه الصورة، فيقول متحّدثا عن  ــکويه يف کتابه "جتارب األمم" يؤّکد نفس ه وهاهو مس
ــماع والّلهو  ــرب والّس عّزالدولة: «وکان حيّب أن يقضي أوقاته يف الّصيد واألکل والّش
ــَر له غالٌم  ــِة والَقباج...وقد اّتقق مرًة أن ُأِس يک ــرد وحتريش الکالب والدِّ ــب بالنَّ والّلع
، فجّن عليه جنونًا، وتسّلی عن کّل شيء خرج عن يده إلا عنه وامتنَع عن الّطعام  ترکيٌّ
هيق والَعويل.» (مسكويه، ١٣٧٩ش: ٣٤٩/٦؛ متز،  راب، وانقطع إلی النَّحيب والشَّ والشَّ

التا: ٥٩/١-٦٠)
ومن الوزراء الذين اشتهروا باملجون، أبوالعّباس اخلصييب الذي «کان يواصُل شرَب 
الّنبيذ بالّليل، والّنوَم بالنهار يف أّيام وزارته کّلها، وکان ينتبه خممورًا الفضَل فيه للعمل.» 
ــهرْين من الوزارة «بالقبض عليه  ــنة وش (متز، التا:  ١٩٣/١) وعزل هذا الوزير بعد س
وحبسه، وذلک إلمهاله أمر الوزارة، وذلک النشغاله باخلمر يف کّل ليلة، فيصبح خممورًا 
ــم...» (ابن کثري، ١٩٨٦م:  ــه، ووّکل األمور إلی نّوابه، فخانوا وعملوا ملصاحله المتييز ل

١٥٤/١١؛ ابن خلدون، ١٩٨٨م: ٤٦٧/٣؛ ابن األثري، ١٩٨٩م: ٣١٤/٨)
ــة تبدو معّربة  ــاب اإلمتاع واملؤانس ــص احلياة االجتماعية يف کت ــذه إذن خصائ ه
ــاد أخالقي، وهذه  ــن الصورة العامة ألحوال العصر مبا فيها من تباين اجتماعي وفس ع
الصورة الختّص مدينة بغداد وحدها أو الدولَة البويهّية فقط، بل هي تعّم أحوال املجتمع 
ــالمي بکّل أقسامه مع اختالف يف جزئّيات بعض األمور، وذلک ما جيعل الکتاب  اإلس
صادقًا يف اّتصاله بالواقع االجتماعي ويف الّتعبري عن خصائصه العاّمة وهو ما يعّرب عن 

وعي املؤّلف لألحداث اليت تعيشها البالد.

حتليل احلياة الفكرية في اإلمتاع واملؤانسة
ــورة العاّمة اليت قّدمها لنا الّتوحيدي  ــق نفس هذه املالحظة املذکورة علی الّص تنطب
ــة تعّدد املشاغل الفکرّية يف القرن  عن احلياة الفکرية، فقد أبرز کتاب اإلمتاع واملؤانس
ــن واألدب وغريها، وإّن نظرة  ــفة، إلی علوم الّدي ــع من العلوم الّلغوية إلی الفلس الّراب
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ــيطة يف القرن الّرابع  ــخ األدب جتعلنا نقف علی حرکة فکرية نش ــيطة إلی کتب تاري بس
اهلجري، أخذت فيها کّل املعارف حّظها من االهتمام والتطّور. فقد جتاوزت الّدراسات 
ــا الّنحو  اللغوية العراق لتصل إلی مصر واألندلس؛ فمّما حيکي أّن طالبني مصريني درس
ــة يف القاهرة  ــرف ببغداد، «ّمث عادا إلی مصر، فمآلها حنوًا وصرفًا... وکّونا مدرس والّص

تشبه مدرسة الزّجاج يف بغداد.» (أمني، ٢٠٠٦م: ١٢٠/٢)
ــفة اليونانية، وقد کان أبواحلسن الّرّماين  ــات اللغوية بتأثري الفلس وتطّورت الّدراس
أّول من مازج بني الّنحو واملنطق، فأحدث ذلک نقاشًا حول أّيهما أفضل، الّنحو العريب 

أم النحو اليوناين. (املصدر نفسه: ١٢٣/٢)
ــد أعطانا التوحيدي مثاال حول هذا الّنقاش عندما روی لنا املناظره اليت دارت  وق
بني أيب سعيد الّسريايف ومّتی بن يونس القّنائي، وتعّرب هذه املناظرة عن وثيقة فريدة من 

نوعها احتفظ لنا بها کتاب اإلمتاع واملؤانسة.
ــة عن العلوم  ــاب اإلمتاع واملؤانس ــورة اليت قّدمها لنا کت ــا نقارن بني الّص وعندم
ــة، وما تعّرضت إليها الکتب األخری نلمس الفرق بّينًا؛ ألّن حديث الّتوحيدي  الّصحيح
ــه يف القرن الّرابع اهلجري من دّقة  ــول هذه العلوم کان باهتًا اليعکس ما وصلت إلي ح
ــطت هذه احلرکة يف کّل البالد اإلسالمية ونبغ يف کّل علٍم رجاٌل طّوروه.  وتطّور، فقد نش
ــالم: «وقد َعنيت  ــف ما وصلت إليه تلک العلوم يف ديار اإلس ــول أمحد أمني يف وص يق
ــوُک واألمراُء بها،  ــريًا يف هذا القرن الرابع، وتفاَخَر املل ــٌة بها، وتقّدمت تقّدمًا کب طائف
ــن اهليثم يف مصر وعلي بن  ــوع يف العراق واب ــوا أقطاَرهم بها، فجربيُل ابن خبتيش وزّين

رضوان يف مصر وابن البيطار النبايت وغريهم.» (أمني، ٢٠٠٦م: ١٩١/٢)
ــوء منزلة املفّکرين يف عصره، فقد  وکم کان أبو حّيان التوحيدي صادقًا يف تصوير س
ــل بأمري أو وزير، وهو ما بّينه أبو حّيان يف  ــت کتب الّرتاجم بؤس کّل مفّکر مل يّتص أثبت
ــليمان  ــّدة اخلصاصة اليت عاناها هو وعاناها أبو س ــة، عندما أبرز ش اإلمتاع واملؤانس

السجستاين وابن يعيش الرّقي وغريهم.
ــفته وبالغته واّتصاله بالوزراء  ــه مع علمه الواسع وأدبه الفّياض وفلس کما أّنه نفس
ــخ الكتب وتآليفه الغزيرة، يقول حمدثًا عن نفسه:  والعلماء وکّده يف احلياة بالوراقه و نس
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حراء،  هرة واملعرفِة يف أوقات كثريٍة إلی أْكِل اُخلْضر يف الصَّ «ولَقد اضطررُت بيَنهم بعد الشُّ
ــروَءِة، وإلی َتعاطي  ــة والعاّمة، وإلی بيِع الّدين واُمل ــی التكفُِّف الفاِضِح عند اخلاّص وإل
معة والنِّفاق، وإلی ما الَحيُسُن باُحلّر أن َيرُمسَُه بالَقلم، وَيطرَح يف قلِب َصاِحِبه  الّرياِء بالسُّ

الأملَ .» (التوحيدي، ١٩٥٦م: ٢١/١)
وهذا أبو العبّاس المعروف بابن الخبّاز الموصلي،كان من كبار النحوييّن واألدباء قال 
ــرح القصيدة": «ومن َعلَم حقيقَة حايل، َعذرين  ــّمى "بالفريدة يف ش في خطبة كتابه المس
إذا قّصرُت، فإّن عندي من اهلموم ما َيزُع اِجلناَن َعن حفظه، ويکفُّ الّلساَن عن لَفِظِه: 

ــاء مل جيِر ــا وبامل ــار أطفاه وبالّن مها ــاِل َهلدَّ ــا يب باِجلب ــو أنَّ م وَل
مِس مل تطُلْع وبالنَّجِم مل يسِر وبالشَّ هِر مل يکْن وبالّناِس مل حييوا وبالدَّ

ــکوای وأّال يزيدين علی بَلواي، فإّين کّلما  ــرَّ َش ــال اهللا العظيَم أن يکفيين ش وأنا أس
أردُت خفَض العيِش صار مرفوعًا، وعاد باحلزن سبُب املسّرة مقطوعًا واهللا املستعاُن يف 

کلِّ حاٍل.» (أمني، ٢٠٠٦م: ٩٧/١)
وهذا اخلطيب التربيزي کان له نسخة من کتاب "الّتهذيب يف اللغة" لألزهري يف عّدة 
جمّلدات أراد حتقيق ما فيها ومساعها علی عامل لغوي، فدّل علی أيب العالء املعّري، فجعل 
الکتاب يف خمالة، ومحلها علی کتفه من تربيز إلی معّرة الّنعمان، ومل يکن له من املال ما 

يستأجر به ما يرکبه، فنفذ العرق من ظهره إليها، فأّثر فيها الَبَلُل ومن شعره:
ــن املُقاِم ــِئمُت م ــد َس ــإّين ق ف ــفاِر َيومًا ــأْم من األْس «فَمْن َيس
ــاِم» لئ ــی  إل ــون  َيْنَتم ــاٍم  لِئ ــاٍل ــی رج ــراِق عل ــا بالع أقمن

(الحموي، 4141ق: 82/6)
وحكی لنا أبو حّيان التوحيدي حادثة انتحار فظيعة، فقال: «شاهدنا يف هذه األّيام 
ــتّد نُفوُر الناس َعنه ومقُت معارِفِه  ــيخًا من أهل العلم ساءت حاُلُه وضاق رزُقُه واش ش
ــقف الَبيِت واختنق ِبِه، فلّما  له، فلّما توالی عليه هذا، َدخَل يومًا منزَلُه ومّد َحبلًا إلی س
فنا فيه کلَّ ُمَتصّرف» وأخذ أبو حّيان  ْعنا وتناقلنا حديَثه وتصرَّ عرفنا حاَلُه َجزعنا وتوجَّ

وأصحابه يتجادلون يف أّنه له احلّق يف االنتحار أو ال. (الّتوحيدي، ١٩٥٣م: ٢١٩)
هذا شأن العلماء، أمّا عامّة الّشعب فكانوا أسوأ حاًال.
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ــا أمثلة موجعة عن بؤس املفّکرين يف عصرهم ذاک، فهذا  ويف معجم األدباء، وجدن
أبوبکر القومسي الفيلسوف شکا الفقَر بقوله: «ماظننُت أّن الّدنيا ونکَدها تبُلُغ من إنساٍن 
َم بالّصعيِد  ما بلغ مّين، إن َقَصدُت ألغتسَل منها َنضَب ماُؤها وإن َخَرجُت إلی ِقفاٍر ألتيمَّ

عاد َصلدًا أملسا.» (احلموي، ١٤١٤ق: ١٠/١٥)
وهذا املعايف بن زکريا النهرواين: «قد ناَم ُمستدبَر الّشمس يف يوٍم شاٍت وبه من أثِر 
الفقر والُبؤس أمٌر عظيٌم مع غزارة علمه، واّتساع أدبه وفضله املشُهور.» (املصدر نفسه: 

(١٥١/١٩
ــّدة الغنب الذي کان حيياه  ــوع کثرية، وذاک ما يدّل علی ش ــة يف هذا املوض واألمثل

املفّکرون يف ذلک العصر.
بعد هذه املقارنات بني الصورة اليت قّدمها لنا کتاب اإلمتاع واملؤانسة وبني ما جاء 

يف املراجع األخری من حديث عن القرن الرابع اهلجري، نستطيع أن نوّکد ما يلي:
- أّن الکتاب يتّفق مع بقية املراجع بصورة عاّمة يف إبراز خصائص العاّمة يف ذلك 
ــني غريه من الکتب، فإّمنا  ــة وب العصر، أّما االختالفات املوجودة بني اإلمتاع واملؤانس
هي اختالفات جزئية ختّص دّقة بعض املعلومات أو وضوح بعض الّصور، ولذا فإنّنا نقّر 

بوجود قيمة وثائقية عاّمة للکتاب رغم النقائص اليت بّيناها يف بداية هذا املقال.
ــّتت املعلومات  ــذه القيمة يتطّلب جهدًا کبريًا، لتش ــتخراج ه ّمث إّن التوّصل إلی اس
ــر طبيعيًا إذ أّن کتاب اإلمتاع و  ــی کّل أجزاء الکتاب ويبدو لنا هذا األم ــا عل وتوّزعه

املؤانسة کتاب أدب وليس کتاب تاريخ.
ونؤّکد کذلک أّن التوحيدي مل ختتلف آراءه ومواقفه عن آراء وأفكار عصره، فانطبعت 
ــر لنا تلک االختالفات  ــذه الصورة العاّمة بنظرة املؤّلف وبعقيدته، ولعّل ذلک ما يفّس ه

اجلزئّية بني اإلمتاع واملؤانسة وبني غريه من الکتب.
أّما إذا أردنا حتليل مواقف املؤّلف يف اإلمتاع واملؤانسة فإنّنا نقول: إّن املواقف اليت 
اّختذها أبو حّيان الّتوحيدي من خمتلف قضايا عصره، تعّرب عمومًا عن عدم رضاه بالواقع 

السائد يف املجتمع وعن ترّبصه بالعصر قيمًا بديلًة وحسنًة لتخلف القيم الفاسدة.
وقد تلّونت صورة املجتمع املرسومة يف اإلمتاع واملؤانسة رغم اکتسابها عاّمة طابعًا 
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وثائقيًا مبواقف املؤّلف وانطباعاته وانفعاالته.

تقييم مواقف الّتوحيدي
ــام نريد أن نقّيم مواقف التوحيدي يف هذا الكتاب حمّددين خمتلف  وحنن يف هذا املق

األسباب الّذاتية أو العاّمة الدافعة إليها.
ــّية حاّدة  ــة حتت ضغوط نفس ــد اّختذ أبوحّيان مواقف عديدة يف اإلمتاع واملؤانس لق

متّکنت منه ومل يستطع التجّرد من تأثرياتها وقت الّتصريح برأيه.
ــبيل املثال إذا نظرنا إلی موقفه من الّصاحب ابن عّباد، جنده أبرز دليٍل علی  علی س
ــه بذلک صراحًة عندما طلب منه الوزير ابن سعدان  ذلک، وقد اعرتف الّتوحيدي نفس
أن حيّدثه عن شخصية الّصاحب، فقال متمنعًا من اجلواب: «إّين رجٌل مظلوٌم من َجهته 
وعاتٌب عليه يف معاَمليت وشديُد الَغيِظ حلرماين و إن وصفُته أربَْيُت ُمنتِصفًا وانتصفُت منه 
ــرفًا، فلو کنُت معتدَل احلال بني الّرضا و الَغَضب أو عاريًا منهما ُمجلًة، کان الوصُف  ُمس

أصدَق والّصدُق به أخَلَق.» (التوحيدي، ١٩٥٦م: ٥٣/١-٥٤)
ــر من هذه الفقرة وعي أيب حّيان التاّم باخللفّيات اليت تتحّکم فيه عند احلديث  فيظه
عن الّصاحب والوعي عادًة حيّرر صاحبه من الّضغوط، ويوّجه مواقفه وجهة موضوعية 
وعلمية، لکن الذي يبدو أن ما کان بني الّرجلني من اخللفّيات، مل يکن يستطيع أبو حيان 

أن يتغّلب عليه.
ــذي خّلفته صلته بالّصاحب ابن  ــًا قويًا باألمل ال حنن جند يف کالم أيب حّيان إحساس
ــديُد الغيظ حلرماين وأربَيُت ُمنتِصفًا...»  ــاد، من ذلک عبارات: «مظلوٌم من جهته، ش عّب
ــة اليعطينا صورة أدّق عن العالقة بينهما غري ما وصفته به هذه  إال أّن اإلمتاع واملؤانس

العبارات.
وبعودتنا إلی کتاب مثالب الوزيرين، وقفنا علی کّل فصول القصة بني الّرجلني، وهو 
ــاعدنا علی تفسري موقف أيب حّيان من الّصاحب.فقد انتجع التوحيدي، الّصاحب  ما س
ــن ضنک البؤس  ــر واملهانة ويف أن يتخّلص م ــزع عنه رداء الفق ــٍل کبري يف أن ينت بأم
ــخ الکتاب؛  واحلرمان اللذين أضنيا حياته وکّداها. فلّما وصل إليه کّلفه الّصاحب بنس
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ــذا الباب وزامحُت  ــا توّجهُت من العراق إلی ه ــّر ملن کان يف الدار: «إّمن ــج وأس فانزع
ــؤم، فإّن الوراقة مل تکن ببغداد کاسدًة، فنمی  ُمنَتجعي هذا الّربيع ألختّلص من ِحرفة الُش
ــوي، ١٤١٤ق: ١٩٣٤/٥؛  رًا.» (احلم ــري وجهه فزاده تفکُّ ــه هذا أو بعضه أو علی غ إلي

التوحيدي، ١٩٩٣م: ٢٠٣)
وکّلفه مّرًة أخری أن ينسخ ثالثني جمّلدة من رسائله بدعوی أنّها مطلوبة يف خراسان 
فارتاع وقال: «هذا طويٌل ولکن لو أذن يل أْخَرجُت منه ِفَقرًا کالُغَرِر، لو ُرقَي بها جمنوٌن 

ألفاَق ولو نُِفَث علی ذي عاَهٍة لربَأ...» (التوحيدي، ١٩٩٣م: ٣٢٥-٣٢٦)
ــه ناقدًا وحاکمًا ميّيز  ــد مسع ابن عّباد هذا الکالم فآمله أن ينصّب التوحيدي نفس وق
احلسن من الردئ يف رسائله، فقال متوّعدًا: «طَعن يف رسائلي وعابها وَرِغَب عن َنْسِخها 

ُه إذا انصرف.» (املصدر نفسه) وأزَری بها، واهللا لينکرنَّ مّين ما َعرَف و ليعرفنَّ حظَّ
ــمه فقسا علی أيب حّيان أشّد قسوٍة وحرمه من أجرة النسخ  وفعلًا بّر الّصاحب بقس
ــدي، ١٩٥٦م: ١٤/١؛ احلموي،  ــدًا. (التوحي ــنني، فلم يعطه درمهًا واح ــة ثالث س طيل

١٤١٤ق:  ١٣/١٥)
ــبب جعل املؤّلف يسخط علی ابن عّباد، وهو ضياع أمله يف اخلروج  هذا هو أبرز س

من ضنک العيش.
ــة يتواجهان فيها  ــني يف تلک املّدة حتی صارت منافس ــاءت العالقة بني الّرجل وس
ــی منها،  ــية تلقی أخری أقس باحلّدة، فکان الّصاحب کّلما أهان الّتوحيدي بکلمة قاس
مُت  وقد أثبت معجم األدباء رواية أليب حّيان يقول فيها: «حضرُت مائدَة الّصاحب، فَقدَّ
ــايخ. فقلُت: إن رأی الّصاحب  َمضريًة؛ فأمعْنُت فيها فقال يل: يا أباحّيان إنّها َتُضرُّ باملش
ــتحيا، ومل ينطق إلی  أن يَدَع الَتطبَُّب علی طعامه فعل. فکأّين ألقمُته حجرًا وخجل واس

أن فرغنا.» (احلموي، ١٤١٤ق: ٧/١٥)
ــا حّيان َمن کّناَک بأيب حّياٍن؟  ــال يف موضع آخر: «قال يل ابن عّباد يومًا: يا أب وق
ــو ويَلَک؟ قلُت: أنَت. قال:  ــلُّ الناس يف زمانه وأکرُمهم يف وقته. قال: وَمن ُه ــُت: أج قل
ــاک أبا حّيان، فأضَرَب عن هذا  ــک؟ قلت: حني ُقلَت يا أَبا حّيان من کّن ــی کاَن ذل ومت

احلديِث، وأخذ يف غريه علی کراهٍة َظهرْت عليه.» (املصدر نفسه: ١٢/١٥)
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فالّتوحيدي قدرفض اإلهانة املعنوية واملاّدية اليت كان يواجهه الّصاحب بها، وذلک 
ــل للعالقة بينهما؛ هذه العالقة اليت أفرزت يف قلب املؤّلف قرحًا اليندمل. قال  سّر الفش
الّتوحيدي يف کتابه "مثالب الوزيرين" واصفًا آثار ما بقي يف نفسه من صلته بابن عّباد: 
ــِه معرقًا، فأعزقت ما کان  ــو ابُتِلَی ِبه، ورماين عن َقوِس ــّين ابتليُت ِبِه، وکذلک ُه «ولک
ــرين فأْخزيُتُه، وخّصين باخليبة اليت  ــِه ُمغيظًا، وَحَرَمين فازدريُته، وحّق ــدي علی رأِس عن
ــه بالَغيبة اليت أحرَقْتُه والبادي أظَلم واملنتصف أْعَذر.» (التوحيدي،  نالت مين، فخّصصُت

١٩٩٣م: ٥٨)
ــة  ــر إذن أّن الّتوحيدي يف حديثه عن الّصاحب ابن عّباد يف اإلمتاع واملؤانس فيظه
ــدأ حيت بعد کتابة  ــتِف ومل ته ــه امللتهبة غيظًا وحقدًا واليت مل تش ــازال متأّثرًا بعاطفت م
رسالة "مثالب الوزيرين" وهو سّر الّتباين الکبري بني متجيد املؤّرخني وأصحاب الّرتاجم 
للّصاحب ابن عّباد، وتهجني أيب حّيان له. وحنن الننکر علی الّتوحيدي موقفه، فهو أديب 
ــاعر واألدب الّصادق هو ما کانت بعض منابعه وموارده  قد عّرب عما خاجل ذاته من مش

خلجات النفس يف غضبها ورضاها.
ــب إذ أّنه  ــريًا ملوقفه من الّصاح ــابه کث ــن ابن العميد مش ــان م ــف أيب حّي وموق
ــور زکريا إبراهيم:  ــذي القته منه. يقول الدکت ــن نفٍس متأملة للحرمان ال قدصدر ع
ــرُء كيف ارتضی أبوحّيان لقلمه أن خيوَض يف َعرض ابن العميد، وأن  ــد يعجُب امل «ق
ــر أّن َخيبَة أمل أيب حّيان من  ــه إلی هذا احلّد، ولکن الّظاه ــی يف َقدِحِه وهجائ ميض
ــاء ابن العميد هي اليت َحَدْت به إلی املبالغة يف ذّمه والّطْعن فيه.»  ــه لِفن وراء إنتجاع

ــم، ١٩٩٤م: ٤٢) (إبراهي
ة، معارضته لثورة  ــيّ ــن املواقف األخری اليت اّختذها أبوحّيان حتت مؤّثرات نفس وم
العّيارين سنة ٣٦٢ق. فقد صّور أصحاب هذه الّثورة يف أحقر الّصور، ووصفهم بأوصاٍف 
تدّل علی معارضته لکّل ما أتوه من أعمال داخل املجتمع والّسبب يف ذلک أّنه قد أصابه 
من العّيارين شّر کبري، إذ انتهب بيته وقتلت جاريته، فأضحی مفلسًا ُمعدمًا «ال ميلُک مع 

يطان َفجَرًة وال َمَع الُغراب نَْقَرًة.» (التوحيدي، ١٩٥٦م: ١٦٢/٣) الشَّ
ــا أن نتوّقع من الّتوحيدي إجاللًا هلذه الّثورة وألصحابها، إّال أن يکون  إذن فالميکنن
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ــجونها، ووقف يتأّمل بعني العقل  ــّيتها وانفعاالتها وأساها وش ــه حّساس قد قتل من نفس
ــل ويتفّهم ما عانوه  ــية اليت دفعت بالعّيارين إلی ذلک الفع ــباب اهليکلية والرئيس األس
ــم ويقف إلی جانبهم وما کان أبوحّيان يعمل ذلک الفعل.  من مهانة وخصاصة، فيعذره
ــة، إال أّنه جيب أن نالحظ أّن الّتوحيدي قدکان أکثر  فالوجدان من عناصر کيانه الرئيس
ــوًة علی الّصاحب منه علی العّيارين، فکأن اإلهانة املعنوية اليت القاها من  ــّدًة وقس ش

ابن عّباد آمل يف نفسه من اإلفالس الذي ترکه العّيارون.
وليس کّل مواقف املؤّلف يف اإلمتاع واملؤانسة وليدة الضغوط النفسية أو الوجدانية، 
ــن به، نذکر منها خصوصًا موقفه من  ــاک مواقف کثرية وقفها بدافع املبدأ الذي يؤم فهن
ــدود املعارضة الفکرّية، ليدعو عليهم  ــني وعداءه الّصريح هلم، وقد جتاوز فيه ح املتکّلم
ــّينّ يقف يف وجه ما أحدثه  ــتنتجنا من ذلک مذهبه الّديين فقلنا إّنه س ــّر، وقد اس بالش
املتکّلمون من حبوث يف الفکر الديّين اإلسالمي، وعلی سبيل املثال نقده البن البّقال يف 

قوله بتکافؤ األدّلة بني اخلري والشّر. (املصدر نفسه: ١٩١/٣)
ــری للمؤّلف، فمثلًا عند  ــة قدحتّکمت يف کثري من املواقف األخ ــذه النظرة احملافظ ه
ــية واالجتماعية، مل  ــن اخللفاء يف القرن الّرابع وعن دورهم يف احلياة السياس حديثه ع
ــبب  دفة، فنحن الجنده يتحّدث عنهم کثريًا حتی يف بقّية کتبه، والّس ــل الصُّ ــن من قبي يک
ــا الوزراء واألمراء کانوا يف أکثر  ّيني، بينم ــنّ يف ذلک هو أّن خلفاء بين العّباس کانوا س
ــيعّيني وکأّن الّتوحيدي مازال يعتقد رغم کّل الّظروف ورغم ما وقع للخلفاء  األحيان ش
ــّي وقّلة نفوذ يف احلياة العاّمة، جبالل اخلالفة، فلم يشأ أن ميّس اخلليفة  من ضعف سياس

بکالم سوء.
ــرية  ــره، فإنّنا نراه کثريًا ما حتّدث عن س ــّدث عن اخللفاء يف عص ــو وإن مل يتح وه
ــدين وعن خلفاء آخرين مثل: عبدامللک بن مروان أو عمر بن عبدالعزيز  اخللفاء الّراش

خاّصة ليربز فضائلهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفکرية.
ــريايف يف الّلغة  ــعيد الس ومن مواقفه احملافظة يف امليدان الفکري تفضيله ملنهج أيب س
ــتاذه فقط،  ــي. إّن هذا املوقف مل يّتخذه التوحيدي وفاًء ألس علی منهج أيب علي الفارس

واّمنا اّختذه ألّن أبا علي الفارسّي قدأدخل عنصري القياس واملنطق يف الّلغة.
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ــائل الّلغوية، وما  ــريايف اختالفات کبرية حول عديد من املس وکانت بينه وبني الّس
ــني القدمي واجلديد يف املجتمع  ــات إّال صورة بّينة عن الّصراع الفکرّي ب ــذه االختالف ه
ــعيد وذّمه علم أيب  ــالمي، وقد وقف أبو حّيان مع القدمي صراحة مبدحه علم أيب س اإلس

علّي الفارسي.
ــبَه باحملافظني،  ــريايف کان أش ــول أمحد أمني مقارنًا بني العاملني: «يف احلّق أّن الّس يق
ــمُع، وَحيفُظ ما َيروی علی کثرة ما َيروی وما َحيفظ، يف ثقٍة وأمانٍة وأّن أبا  َيروی ما َيس
ــيًا فتح للناس هو و تلميذه ابن جّين أبوابًا جديدًة يف الّنحو  علي کان ُحّرًا مبتکرًا قياس

والّتصريِف مل ُيسبقا إليها...» (أمني، ٢٠٠٦م: ٢٤٣/١) 
وشبيه بهذا موقفه من الفلسفة والشريعة؛ فقد فّضل الّشريعة علی الفلسفة، واعتربها 
ــالمي جاء  ــفة عنصر جديد يف الفکر العريب اإلس ــا، وما ذاک إّال ألّن الفلس ــل منه أکم
ــفة اليونانيّني وغريهم، وکان  عن طريق الرتمجة، فلهج به العلماء، ورّددوا أفکار الفالس
ــالمّي،  ــفة أثر کبري يف ظهور مذاهب عقلية عملت علی جتديد الفکر اإلس لدخول الفلس
ــيق، والبّد أن نالحظ أّن  ــت تلک املذاهب يف ما بينها، وترامت بالتکفري والتفس فاختلف
أبا حّيان الينكر التفلسف والإعمال العقل، لکّنه ينکر أن يسوق التفلسف اإلنساَن إلی 

الکفر وخمالفة الّشريعة.
ــاب، فقد بيّنا أّنه  ــس هذا االّجتاه موقف الّتوحيدي من األدب واحلس ــّزل يف نف ويتن
ــاء، بل هو يقّر بالتکامل بني  ــاب، صناعة البالغة واإلنش يرفض أن تفضل صناعة احلس

الّصناعتني. 
إنّنا نری من خالل هذه املواقف أّن أبا حّيان يعارض کّل جديد يدخل املجتمع، فهل 

ذلک منه حتّجر وتنّکر للتطّور؟
ــالمي يف القرن الرابع اهلجري لنفهم موقف  جيب أن نعود هنا إلی واقع املجتمع اإلس
أيب حّيان اخلاّص. يقول أمحد أمني واصفًا حالة املجتمع آنذاک: «ُأصيب العاَملُ االسالمُي 
ــاٍم کبٍري حتی کأّنه ِعقٌد إنَفرَط أو َصخرٌة تفتََّتْت.» (أمني، ٢٠٠٦م: ١/١) تعّرب هذه  بانقس
ــالمي آنذاک، وهي حالة من االنقسام العاّم  اجلملة صادق التعبري عن حالة العامل اإلس

سياسيًا واجتماعيًا وفکريًا.
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ــدة محلت معها رؤی  ــّتت الکبري دخول عناصر جدي ــباب ذلک التش ــن أبرز أس وم
ــّية والفکر واملجتمع، تغلغلت تلک العناصر بنظرتها تلک، وسيطرت  جديدة يف السياس
علی املراکز السياسية والفکرية، فازداد املجتمع متّزقًا، وصار مهّددًا يف کيانه، ألّنه قدفَقَد 

العدل السياسي والتسامح االجتماعي.
ــتقبل  ــی الّتوحيدي هذه املخاطر، فأبرز موقفه صراحًة، فهو خائف علی مس وقدوع
ــٍد، وانطالقًا من هذا اخلوف  ــّتته ومتّزقه إلی غٍد أو بعد غ ــذا املجتمع من أن يدوم تش ه
ــت عقيدة، بل  ــزع وقف معارضًا لکّل جديد يعمق التفّکک بالبالد، فاملعارضة ليس والف
هي موقف آين حتی يسلم املجتمع، ويأمن علی غده من الّضياع والّدمار، وإّن احملافظة 
اليت أبداها يف آرائه هي موقف دفاعّي عّما ميکن أن خيّلص البالد من املوت احلضاري، 
لذا فقد رأيناه اليرفض الفلسفة کّل الرفض، وال احلساب أيضًا إّال يف مدی معارضتهما 

للقيم األصيلة باملجتمع.
ومواقف الّتوحيدي مل تقتصر علی إبداء املعارضة لبوادر الّدمار املرتّصدة للمجتمع، 

بل فيها تلميٌح إلی وجود اإلصالح الّسياسي واالجتماعي.
ــائله الختتلف من حيث اجلوهر عن الّنظرة إلی هذه  والّنظرة إلی اإلصالح وإلی وس
العناصر اجلديدة املهّددة للحضارة اإلسالمية، فرفض اجلديد دفاعًا عن املجتمع وصونًا 

له من الّدمار والّتحطيم.
ــالم دينًا  ــٍد َمضی کان خالله املجتمع آمنًا يف ظالل اإلس ــني أيب حّيان إلی عه وحن

والعدل سياسًة والوحدة اجتماعًا.
ــرعية، وبسيادة قيم  ــة ش فال صالح ألمر املجتمع يف رأي أيب حّيان إّال بإقامة سياس

أخالقية فاضلة، وبوحدة اجتماعية متينة.
ــبه أن عاش  ــلفّي متحّجر.لکن حس فلو کان أبو حّيان معاصرًا لنا لقلنا هو مفّکر س
بوعي املفّکر البصري، ونظر إلی جمتمعه بعني الّناقد املنّقب عن مواطن الّصالح والفساد.

إنّنا قد النوافق أبا حّيان يف مواقفه احملافظة، إذ أّن املجتمع يف القرن الرابع اهلجري 
ــتقيم احلياة فيه، لکّننا رغم ذلک نقدر فيه  قدتطّور، وهو حباجة إلی عناصر جديدة لتس
ــّي، وإلی الّتضامن االجتماعي وإلی وجود قيم أخالقية  نزعته وميله إلی العدل السياس
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فاضلة، ألّن تلک األمور هي أساس الکينونة احلضارية.
ــة قيمة ذهنية  ــاف أّن لکتاب اإلمتاع واملؤانس ــتطيع إذن أن نؤّکد يف نهاية املط نس
ــمت به  وأخری واقعية، فهو قدعّرب من ناحية عن مفهوم الثقافة يف ذلک العصر، ومااّتس
ــوعية فکرّية، ويظهر ذلک يف تطّرق الکتاب إلی البحث يف مواضيع کثرية منها  من موس
ــن وبالّنفس و باألخالق وغريها من  ــفة وبالّدي ما يتعّلق باألدب، ومنها ما يهتّم بالفلس

املواضيع.
ــوعية مازالت تعّرب عن نظرة ثقافية قدمية، وهناك مثل سائر يقول:  وهذه الّروح املوس
«األدُب هو األخُذ من کّل شيء بَطَرٍف» (ابن خلدون، ١٩٨١م: ٤٧٦؛ السيوطي، ١٩٦٥م، 

٢٣) فلم تظهر بعد نزعة التخّصص التاّم وعکوف العاِمل علی االهتمام بفّن واحد.
والکتاب إلی جانب هذا األمر جنده قدصّور شؤون املجتمع وأحواله يف القرن الّرابع 
ــري، وأبرز ما يهّدده من أخطار داخلّية وخارجّية، تنذر يف کّل مظهر من مظاهرها  اهلج
ــالمية، فبدت صورة الواقع غائمة، اليکاد يظهر منها  بالّدمار الذي ينتظر احلضارة اإلس
بصيص نور جيّدد األمل يف غٍد أفضل. فهل جند جمتمعًا أسوأ حالًا من ذلک الذي تسوده 
ــف، وتسفك فيه الدماء هدرًا؟  ــّية واالجتماعّية، وحيکمه الّظلم والعس الفوضی السياس
ــني الکتاب و البيئة اليت  ــة والواقعية تعّربان عن عمق الصلة ب ــان القيمتان الذهني هات

عاشها املؤّلف. 
ــا فنرتاح إليها وکأنّها الواقع  ــومة لتلک البيئة، جيب أن الخدعن لكن الّصورة املرس
ــا ضمريه القلق، وصاغها عقله  ــوداء، ومنّقه ذاته، فهي صورة رمستها عني أيب حّيان الّس
ــف وثورته.فالکتاب إذن هو  ــاءت داکنة متازجت فيها کّل عوامل قلق املؤّل ــر، فج الّثائ

إفراز لعوامل البيئة وبواطن الّذات.

النتيجة
لقد توّصل هذا املقال إلی نتائج ميكن تلخيصها فيما يلي:

ــخ، وقد کتبه أبو حّيان  ــة، كتاب أدب وليس کتاب تاري إّن کتاب اإلمتاع واملؤانس
التوحيدي حتت عدد کبري من الّضغوط املادية واألدبية.
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ــاد السياسيني الّلذين سادا املجتمع آنذاک،  والّتوحيدي يطيل يف إبراز التوّتر والفس
ومن مظاهر التوّتر الّسياسي انعدام األمن اخلارجي، وقدصّور لنا خصائص العصر کما 

هي من توّتر وفساد وظلم وصراعات سياسية.
ــراز اخلصائص العاّمة  ــورة عاّمة يف إب ــع بقية املراجع بص ــق م ــاب يتّف  إّن الکت
ــة وبني غريه من  ــات املوجودة بني اإلمتاع واملؤانس ــك العصر، أّما االختالف يف ذل
ــات أو وضوح بعض  ــة ختّص دّقة بعض املعلوم ــا هي اختالفات جزئي ــب، فإّمن الکت
ــاب رغم النقائص اليت نری  ــا نقّر بوجود قيمة وثائقية عاّمة للکت ــور، ولذا فإنّن الّص
ــا الّتوحيدي عن احلياة االجتماعية خمالفة  ــه. مل تکن الّصورة العاّمة اليت قّدمها لن في
ــة تبدو أصدق من  ــورة عن األحوال االجتماعي ــائد آنذاك، ولعّل الّص ــع الس للواق

ــية. الّصورة املعطاة عن األحوال الّسياس
ــن أفکار التوحيدي وآراءه ختتلف عن أفكار عصره، فانطبعت هذه الصورة  ومل تک
ــک االختالفات اجلزئّية  ــر لنا تل ــة بنظرة املؤّلف، وبعقيدته، ولعّل ذلک ما يفّس العاّم
ــب، واملواقف اليت اّختذها أبو حّيان  ــة وبني غريه من الکت بني کتابه اإلمتاع واملوانس
ــائد يف  ــف قضايا عصره، تعّرب عمومًا عن عدم رضاه بالواقع الس ــدي من خمتل الّتوحي
ــدة ومواقفه مل  ــنًة لتخلف القيم الفاس ــن ترّبصه بالعصر قيمًا بديلًة وحس ــع، وع املجتم
ــل فيها تلميٌح إلی  ــار املرتّصدة للمجتمع، ب ــی إبداء املعارضة لبوادر الّدم ــر عل تقتص

ــي واالجتماعي. وجود اإلصالح الّسياس
ــؤون املجتمع وأحواله يف القرن الّرابع اهلجري وأبرز ما يهّدده  قدصّور الّتوحيدي ش
ــا بالّدمار الذي ينتظر  ــذر يف کّل مظهر من مظاهره ــار داخلّية وخارجّية، تن ــن أخط م
ــر منها بصيص نور جيّدد  ــالمية، فبدت صورة الواقع غائمة، اليکاد يظه احلضارة اإلس

األمل يف غٍد أفضل.

املصادر واملراجع
ــوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ  ــدون، عبدالرمحن بن حممد. ١٩٨٨م. تاريخ ابن خلدون (دي ــن خل اب

العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب). حتقيق خليل شحادة. ط٢. بريوت: دارالفكر.
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ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد. ١٩٨١م. مقّدمة ابن خلدون. ط٤. بريوت: دارالقلم.
إبراهيم، وسيم. ١٩٩٤م. نظرية األخالق والتصّوف عند أيب حّيان التوحيدي. دمشق: دار دمشق.

ابن األثري، عزالدين علي بن ايب الكرم الشيباين. ١٩٨٩م. الكامل يف التاريخ. حتقيق علي شريي. 
بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

ــان  ابن خّلكان، أمحد بن حممد بن أيب بكر. التا. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. حتقيق إحس
عباس. بريوت: دارالكتب العلمية.

ابن عبد رّبه، أمحد بن حممد. التا. العقد الفريد. حتقيق الدكتور مفيد قميحة. بريوت: دار الكتب العلمية.
ــار من ذهب. بريوت: دار  ــذرات الّذهب يف أخب ــن العماد احلنبلي، مشس الدين حممد. التا. ش اب

اآلفاق اجلديدة.
ابن كثري، إمساعيل بن عمر. ١٩٨٦م. البداية والنهاية. بريوت: دارالفكر.

ابن منظور، حممد بن مكرم. ١٩٩٠م. لسان العرب. بريوت: دار صادر.
أمني، أمحد. ٢٠٠٦م. ظهر اإلسالم. القاهرة: املكتبة العصرية.

أنيس، إبراهيم وآخرون. التا. املعجم الوسيط. إسطنبول: دارالدعوة.
ــأت.  ــاب وصادق نش ــي، أبوالفضل. ١٩٨٢م. تاريخ البيهقي. ترمجه إلی العربية حييی اخلش البيهق

بريوت: دارالنهضة العربية.
ــد أمني وأمحد الزين. بريوت:  ــة. حتقيق أمح ــدي، علي بن حممد. ١٩٥٦م. اإلمتاع واملؤانس التوحي

مکتبة احلياة. 
التوحيدي، علي بن حممد. ١٩٥٣م. املقابسات. حتقيق حسن السندويب. القاهرة: مطبعة الرمحانية.

ــن تاويت الطنجي. بريوت:  ــن حممد. ١٩٩٢م. أخالق الوزيرين. حتقيق حممد ب ــدي، علي ب التوحي
دار صادر.

الثعالبی، أبو منصور. ١٣٧٥- ١٣٧٧ق. يتيمة الدهر. حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد. القاهرة.
احلصري القريواين، إبراهيم بن علي. زهر اآلداب ومثر األلباب. شرح الدكتور زكي مبارك. ط٤. 

بريوت: داراجليل.
احلموي، ياقوت بن عبد اهللا. ١٤١٤ق. معجم األدباء. بريوت: دار الغرب اإلسالمي.

ــاء من العرب  ــهر الرجال والنس ــن. ١٩٩٢م. األعالم (قاموس تراجم ألش ــري الدي ــي، خ الّزركل
واملستعربني). ١٠ج. ط١٠. بريوت: دارالعلم للماليني.

السيوطی، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر. ١٩٦٥م. بغية الوعاة فی طبقات اللغويني والنحاة. 
حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: البابی احللبی.

الصفدي، صالح الدين. ١٩٩١م. الوايف بالوفيات. ط٢. شوتغارت: دار النشر فرانز شتاير.
ــوك). حتقيق حممد أبوالفضل  ــل واملل ــربي، حممد بن جرير. التا. تاريخ الطربي (تاريخ الرس الط
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إبراهيم. ط٤. القاهرة: داراملعارف.
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ــد حميي الدين  ــادن اجلوهر. حتقيق حمم ــروج الّذهب و مع ــن. التا. م ــعودي، علي بن احلس املس
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