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ملخص البحث:

هتدف الدراسة إىل بيان فن االستجواب يف مقدمة كتاب االمتاع املؤانسة أليب حيان التوحيدي،

والتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل سرد أيب حيان التوحيدي يف مقدمة كتابه اإلمتاع
واملؤانسة قصة أتليفه ،يقف القارئ مذهوالا أمام الدافع احلقيقي وراء كتابة هذا السفر الذائع الصيت،
فلقد كان السبب املباشر يف شروع أيب حيان يف كتابته هذا اجمللد العظيم ،هو طلب –بصورة

استجواب– قدمه له صديقه أبو الوفاء املهندس؛ حبيث يقوم بكتابة كل ما دار بينه وبني الوزير ابن
سعدان (ابن العارض) من حديث مسر دار بينهما ،ومل أيخذ أبو حيان عليه إذانا مسبقا من أيب الوفاء،
فيليب أبو حيان هذا الطلب مبتلعا هذا الطلب الشرطي املهني ،مقرا ومعرتفا على نفسه خبطئه .توصلت

الدراسة إىل ما أييت :لقد كان الباعث على أتليف كتاب اإلمتاع واملؤانسة هو طلب بصورة استجواب
وحتقيق شرطي أمر به أبو الوفاء املهندس صديقه أاب حيان التوحيدي ،وهذا ما صرح به أبو حيان تصرحيا
يف مقدمة كتابه فتغري طعم اإلمتاع وتغري طعم املؤانسة.

الكلمات املفتاحية :أبو حيان-االمتاع واملؤانسة-أسلوب أيب الوفاء-ردة فعل أيب حيان-اإلذعان
لالستجواب.
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Abstract
The study aims to explain the art of interrogation in the introduction of Abu HayyÉn
Al-TauhÊdÊ’s Al-ImtaÑ wa Al-MuÉnasah. The study focuses descriptively and
analytically on the narrative of Abu HayyÉn in the introductory part of his book, on
the story about the reason of his writing to enable the reader to grasp the real reason
behind the writing of this famous work. The direct reason that makes him write this
voluminous work is a request - in the form of interrogating- made by his friend Abu
Al-wafa’ Al-Muhandis to write on the night conversation between him and the
Minister Ibnu SaÑdÉn (Ibnu Al-ÉÑridh). Abu HayyÉn initially gave in to the request of
the mean police. He, later on, admitted his fault. The study concludes with the
following; the reason for writing the book is the request in interrogative form an
investigation of the police instructed by AbË WafÉ’ Al-Muhandis to the Abu HayyÉn.
This had been stated by Abu HayyÉn at the beginning of his book that to a certain
extent affected the meaning of “ImtÉÑ as enjoyment and “MuÉnasah” as intimacy.
Keywords: AbË HayyÉn – Al-ImtÉÑ Wa Al-MuÉnasah – The style of Abu WafÉ’ –
The response of AbË HayyÉn – Conforming to Interrogation
Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk menerangkan seni penyiasatan dalam Pendahuluan
karangan Abu HayyÉn Al-TauhÊdÊ’s Al-ImtaÑ wa Al-MuÉnasah dengan fokus secara
deskriptif and analitikal terhadap naratif Abu Hayyan di dalam bahagian pengenalan
karangannya itu. Ia adalah berkenaan dengan sebab penulisan karangan tersohor
beliau itu. Sebab utama yang membuatkan beliau menulis karangan yang berjilid-jilid
ini – dengan cara soal-jawab penyiasatan – dbuat oleh kawan beliau Abu Al-Wafa’
Al-Muhandis untuk menulis tentang perbualam malam hari di antara beliau dan
Menteri Ibnu SaÑdÉn (Ibnu Al-ÉÑridh). Abu Hayyan akhirnya terpaksa akur dengan
tekanan tersebut yang merupakan ugutan polis yang mengancam. Beliau
bagaimanapun mengakui perkara tersebut adalah kelemahannya. Kajian ini
merumusakan: sebab penulisan buku ini adalah kerana permintaan untuk merekodkan
perbualan kerana tekanan melalui penyiasatan pihak polis yang diarahkan oleh AbË
WafÉ’ Al-Muhandis to the Abu HayyÉn. Perkara ini telah dinyatakan oleh Ibnu
Hayyan pada permulaan karangan beliau yang telah memberi kesan kepada maksud
buku itu sendiri yang bermaksud hiburan dan keintiman hubungan.
Kata kunci: AbË HayyÉn – Al-ImtÉÑ Wa Al-MuÉnasah – Cara Abu WafÉ’ – Jawban
AbË HayyÉn – Akur kepada penyiasatan
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مقدمة:
اإلمتاع واملؤانسة عنوان ،جتتمع فيه خصلتان ،تتوق هلما النفوس ،وتراتح هلما القلوب ،فما أمجلهما
جمتمعتني ،وهكذا هي احلياة دائما ،ننظر لألشياء فيها -من بعيد -فنراها يف صورهتا األخرية دون أن
ندخل يف التفاصيل ،فإذا ما اقرتبنا وتفحصنا ،اكتشفنا أن ليس كل بيضاء شحمة ،وال كل سوداء فحمة
وأن هناك –يف الغالب -مفاجآت يف التفاصيل ،فلم يكن بذهن أيب حيان وهو يسامر الوزير ابن
سعدان )هو نفسه ابن العارض) لقد كان الباعث على أتليف كتاب اإلمتاع واملؤانسة هو طلب بصورة
استجواب وحتقيق شرطي أمر به أبو الوفاء املهندس صديقه أاب حيان التوحيدي ،وهذا ما صرح به أبو
حيان تصرحيا يف مقدمة كتابه فتغري طعم اإلمتاع وتغري طعم املؤانسة.
مل يكن يتوقع أو حيان أنه ُسيطلب منه تدوين ما كان جيري بينهما من حديث مسر رفيع املستوى
أو خفيضه ،فلما فاجأه صديقه أبو الوفاء املهندس بطلبه االستجوايب الذي تفوح منه رائحة الغرية
واحلسد ،بلع أبو حيان هذا الطلب املهني ،وأظهره حقا شرعيا لصاحب الطلب ،وتقصريا شخصيا منه
يستوجب االعتذار -وهذا أسخن للوجه  -وأدعى للتكيف ،فالتجاهل والتغايب ،وإظهار عدم الفهم من
وسائل التكيف لكثري من احلاالت اليت يستعملها اإلنسان الضعيف يف مواجهة أمور ال يستطيع
الوقوف بوجهها ،ومداراة أشخاص ال يقوى على جماهبتهم؛ ضعفا أو جماملة أو خجال؛ ألهنم ظلمة،
1
وأولو قوة وجترب ،وأصحاب تفضل ومتنن.
هتدف هذه الدراسة إىل استقراء وحتليل مقدمة كتاب االمتاع واملؤانسة أليب حيان التوحيدي ابعتباره
كتاابا قيم يشار إليه ابلبنان يف األدب العريب ،وهو من عيون النثر عند العرب؛ لذا عمدان إىل استنباط ما
جيول يف نفس املؤلف من رؤى وتطلعات أمام العديد من حتدايت احلياة آنذاك ،وكيفية تعامل التوحيدي
معها؛ حيث جيد الدارس املدقق يف مقدمة الكتاب أن التوحيدي أفضى بكالم كثري يستحق الوقوف
والتأمل ،يدفع الناقد إىل التعرف على شخصية حمتارة يشوهبا الغموض يف كثر من األحيان؛ من هنا أتيت
هذه الدراسة؛ لتجلي ما تعكسه شخصية املؤلف ،وما يدور يف عامله النفسي يف ظل ظروف اجتماعية
وسياسية مضطربة ،وكيف متكنت هذه الشخصية من التعامل مع هذه املواقف كما ظهر يف مقدمة كتابه
االمتاع واملؤانسة ،ابعتبار أن هذه املقدمة هي عتبة الكتاب اليت تؤهل للدخول إىل النصوص وسرب
أغوارها ،إن املدقق يف مقدمة كتاب االمتاع واملؤانسة يرى صورة صادمة لشخصية أيب حيان التوحيدي؛
حيث أتيت هذه الشخصية مشحونة بطبيعة احلالة النفسية لصاحبها ،وتعد مقدمة الكتاب قطعة من
نفس أيب حيان وأن كل كلمة فيها تعك س احلالة النفسية له ،من هنا عمدان يف هذه الدراسة إىل تطبيق
املنهج النفسي ابعتباره األداة األنسب لدراستنا هذه.
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أوالا :مقدمة االمتاع واملؤانسة
تذكران مقدمة كتاب االمتاع واملؤانسة بـ ـ ــ( :خضراء الدمن) ،قيل :وما خضراء الدمن؟ فقيل :املرأة

احلسناء يف املنبت السوء .إن االمتاع واملؤانسة كتاب قيم؛ لكن األساس الذي بين عليه مل يكن مشرفا
أليب حيان شخصيا ،كما مل يكن احملرك األول والباعث عليه صادرا عن إرادة شخصية لصاحبه أو لرغبة
داخلية حرة فيه ،بل كان تنفيذا لطلب إجباري ،واستجواابا شرطيا مذالا ،وتقريرا وجوبيا عليه أن يعده
أليب الوفاء املهندس ،ذلك الصاحب املنان املتفضل ،وهو أمر وإن ساء ،فإنه أحسن لألدب عموما.

 .1أبو حيان:
نشأ أبو حيان يف بغداد ،وانتقل إىل الري ،ومات يف شرياز ،وهو فنان ،وانقد ،ومفكر ،وأديب،
وفيلسوف ،ومتصوف .ولعله أول عريب وضع علم اجلمال العريب من آراء معاصريه اليت تتفق مع فلسفته
الشخصية ،مضيفا إليه من أفكاره أبسلوبه احملكم الرائع؛ ما جيعله أقرب إىل فلسفته 2،وكان عريب النزعة
واالجتاه؛ فكرهه أدابء فارس خاصة الصاحب بن عباد.

3

يرجح إحسان عباس أن تكون شرياز مولده؛ ألن صلته هبا قوية ،وحين إليها ،كما أن اتصاله
ابلوزير ابن سعدان الشريازي األصل تؤكد ذلك ،كما أن عودته يف األخري إىل شرياز وهي مربط الصوفية
ومركز أهل السنة القوي تزيد يف توثيق هذه املعلومة.

4

بدأ حياته كاتبا انسخا أبجر زهيد يعطى إليه على الصفحة ،فكان جمهود األانمل والعينني ،مل

يستطع الوصول إىل أمراء عصره ،إىل أن اتصل ببعض قضاة زمنه ،وابلوزير ابن العارض.

5

بدأت شهرته أبول ميله إىل التأليف ،وعاش متنقالا ما بني 358 – 350ه ،مث استقر ببغداد،
مث عاود التنقل ،وقد حج يف هذه احلقبة ،وذلك عام 353ه وغادر مكة عام354 ،ه ،علم ا أن احلج
عند الصوفيني ثالثة أنواع؛ فهناك حج ملرة واحدة ،وهناك حج دائم ،وسفر مستمر ،وهناك حج دائم يف
مكة ،وإقامة دائمة عند املشايخ ،وأبو حيان كان من الصنف األول.

6

عاش أبو حيان يف زم ٍن فسد فيه الذوق العام ،فلم يعرف الناس فضله وأمهية شأنه ،على الرغم
أن له أسلوبه املتفرد املستقل ،مثله يف ذلك مثل أدابء زمانه ،مثل ابن مسكويه وأيب أسحق الصابئ.

7

وكانت ميزة أيب حيان تكمن يف كونه أديبا ال يبحث عن روائع األشكال اللفظية ،بل هو
فيلسوف فنان ،يبحث عن احلقيقة ويثري التساؤالت؛ 8لكن ما يسجل على أيب حيان يف هذا اجملال ،أن
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معامل فكره الفلسفي والفين مل تكن منتظمة ،بل مبعثرة هنا وهناك ،شأن كثري من املفكرين العرب
واملسلمني قدميا وحديثا.

9

 .2طبيعة شخصية أيب حيان:
وصفه ايقوت بقوله :هو فرد الدنيا الذي ال نظري له ،ذكاءا وفطنةا ومكانة ،كثري التحصيل للعلوم يف كل
فن ،حفظه واسع الدراية والرواية ،وكان متفننا يف النحو ،واللغة ،والشعر ،واألدب ،والفقه ،والكالم على
رأي املعتزلة .وكان جاحظيا يسلك مسلكه؛ لكنه كان كما أضاف ايقوت إىل أوصافه سخيف اللسان،
قليل الرضا عند اإلساءة إليه ،الذم شأنه ،والثلب دكانه ،يتشكى صرف زمانه ،ويبكي يف تصانيفه على

حرمانه،

10

تفاعل أو حيان مع احلياة بقوة ،وعنف ،ورهافة شعور ،وتوقد ذكاء ،وحدة طبع ،وهو مع هذا
شديد االلتفات لذاته؛ ما جعله من أقدر كتاب العرب القدامى على تصوير خلجات النفس اإلنسانية
وأخيلتها؛ لكنه كان أديبا فقريا من رواد القصور ،مريضا جبملة من األمراض النفسية ،جعلته ينتقل من

حياة النفاق يف أوساط القصور ،إىل حالة التصوف مث اإلقدام على حرق كتبه أخريا.

11

عاش أبو حيان يف زمن األفذاذ والشعراء والعلماء ،وحاول أن يلمع جنمه ،وبعد أن طاوعه
الزمن ،وصار حمداث للوزير ابن سعدان (ابن العارض) كانت دولة الشهرة والعلماء قد أوشكت على
الغروب ،فمات املتنيب ،والسريايف ،والفارايب ،وأمثاهلم ،فضاع أبو حيان بني املرحلتني ،وزاد من ضياعه
اهتمامه ابلفلسفة ،وعامل آخر ،هو نفسيته اليت أتىب اجملاملة؛ لكنها ال تكف عن االستعطاء 12،ويرى
حممود إبراهيم أن قدرة التوحيدي امللحوظة على قراءة النفوس وحتليلها ،وترمجة ذلك ابلعبارات البليغة،
هي اليت كرهت الناس به ،وكانت سببا يف نفور الناس ،وختوف أصحاب الشأن منه ،ومن مث إبعاده

وإقصاؤه ،وله املثل األوضح يف هذا عندما حلل نفوس نفر من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف
رسالة السقيفة 13،وال ننسى أنه عاش يف زمن طغى فيه املذهب الشيعي ،وحقق انتصارات يف شرق
البالد وغرهبا ،فكان فردا وحيدا ،ال يستطيع الوقوف بوجه تيار اهنزمت فيه دولة اخلالفة العباسية ،ولعل
أاب حيان كان شخصا ساذجا ،وذلك حينما ألف رسالة على لسان أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما،
موجهة إىل علي كرم هللا وجهه  ،حني أظهر متنعه عن مبايعة أيب بكر ابخلالفة ،دون أن يدرك أن رسالته
تكشف شخصيته هو ورأيه الفكري كما يقول إحسان عباس.

14

لعل ما أشقى أاب حيان وأتعسه هو اعتقاده أنه يستحق أكثر ،وأنه أفضل من كثريين ،وهذا
األمر الذي كأنه يتعلق ابالعرتاض على تقسيم أرزاق ٍ
مشق لصاحبه مذل ،عقوبة نفسية من هللا يزرعها
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يف فكر هؤالء الناس ،وهلذا بدا أبو حيان كأنه الفقري الوحيد يف زمنه ،علما أن طابع زمنه العام كان
الفساد ،وقلة الرشاد ،وهو يعرتف بذلك يف كتابه اإلمتاع واملؤانسة؛ حيث يقول يف مقطع الوداع لليلة
التاسعة والعشرين( :إنه مر يب اليوم حديث يضارع ما جرى منذ ليال يف فساد الناس وحؤول الزمان ،وما
دهم اخلاص والعام يف حديث الناس الذي هو العمود والدعامة يف عمارة الدارين ،وقد طال تعجيب منه،
وصح عندي أن الداء قدمي والوجع منه أليم).

15

لقد فاجأت األحداث أاب حيان أكثر من مرة ،فقد اجتاح العيارون بغداد عام 364ه،
فضاعت جهوده يف الوراقة ،وهاج به احلنني إىل جمالس ابن العميد 364ه ،فما كاد ابن العميد يعود إىل
الري ،حىت ركض وراءه حامالا رسالة مدح يفتح هبا ابب الرزق ،وهي رمبا تكون أول رسالة يكتبها على
طريقة القصيدة يف املدح أوهلا يدعو صاحب الرسالة لنفسه ،وخيتمها ابلدعاء ملتلقيها ،ويتوسطها مناجاة
للنفس ،مث يتلوها التفات لشخص آخر .كما واجهت أاب حيان مشكلتان على رأي إحسان عباس ،مها:
مشكلة العالقة بني الذكاء والفقر أو مشكلة ذوي الفضل ،ومشكلة السعي حنو الوصول للحقيقة

املوضوعية؛ أما مشكلة ذوي الفضل ،فهي مشكلة العامل اإلسالمي؛ حيث أعطت الشعر والنثر صبغة
فارقة وأطلقت مرارة ابن الرومي وغرور املتنيب وحرية أيب العالء وشكه وبنت حول الشريف الرضي صومعة
االعتداد ابلنفس ،وبررت فلسفة احلظوظ ،ومهدت للشعور ابلعجز واالضطهاد ،وهي املشكلة اليت
أطلقت الفكر إىل عامل الشك أو نزلت به إىل جحيم الشكوى ،علم ا أن أساسها اقتصادي حبت؛ لكن

حاول كل واحد أن يفلسفها على طريقته ،فهي يف صورة تبدو مشكلة يف توزيع األرزاق ،وهي بصورة
أخرى ،تبدو صراع ا بني الطبقتني األرضية والسماوية ،وتبدو يف اثلثة اجنذاابا مرتددا بني الواقع واملثال أو
بني مطالب اجلسد ونزعات الروح.

16

إن ميل أيب حيان إىل الفلسفة ،دفعه إىل تغليب الفكر على العاطفة؛ لكن طبيعته الفنية،
جذبت األدب إىل الفكر ،وصري األدب مؤسسا على الفكر ،وصارت الفلسفة عنده مرونة تعبري أديب،
فتزحزحت عن الدقة والفكر املمنطق ،وفقدت على يديه ركيزهتا ،وابتعد أبو حيان عن احلقيقة املنطقية
اليت كان يسعى إليها ،وأدركه اإلخفاق.

17

ولرمبا يكون أبو حيان شيخا ميثل الفصام بني الفكر والواقع؛ حيث كان صويف التفكري نظرايا؛
لكنه كان بعيدا كل البعد عن مضمونه ،يرتدي العمامة واملرقعة ،ويهفو قلبه إىل كل صويف ،كما أن لباسه
هذا أورثه شعورا ابحلقارة واملهانة ،وأنه غر ال هيئة له يف لقاء الكرباء ،فامتزج ابجلائعني واملكدين؛ ما
سهل عليه الكدية والتعرض للناس ،ولرمبا كان لكتابه الصويف حلج العقلي إذا ضاق الفضاء الشرعي

أثر قوي يف اهتام الناس له ابلزندقة.
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تبدو شخصية أيب حيان شخصية ،ذلك اإلنسان الذي لديه استعداد لفعل أي شيء ،من دون
أن يبدي إمياانا مركزا أبي قضية ،وهذا الوضع هو أخطر شيء على الشخصية؛ حيث يهزها هزا عنيفا،
وجيعلها قلقة غري متزنة .ولعل خوض أيب حيان يف كل فن ،ميثل هذا االنفالت يف فكره ،فالغاية عنده
تربر الوسيلة ،فاملهم أن يصل إىل رضى اآلخرين من أجل هدفه الشخصي ،فظهر خانعا ذليالا ،ليس
لديه احرتام لنفسه ،يقول إحسان عباس أبن حياته ،اتريخ خليبته املستمرة ،حياة رجل مغمور عاش

صاخبا متذمرا حاقدا انقما من دون أن يعبأ به أحد ،ال خيلق له فكرة واضحة ،وال يسعى ليجمع حوله
أنصارا ،فهو ميثل حالة وقوع الفرد يف املأساة؛ ألنه ال يفهم معىن الصراع اجلماعي 19،زد على ذلك أن
أاب حيان مل يتبع حزاب ،وال انتمى إىل مجاعة؛ ألنه يؤمن أن التقليد هو عدو العقل ،فهو اتباع لعقول
أخرى.

20

اثنيا :كتاب االمتاع واملؤانسة
يقول آرنست فشر( :ليس من الضروري أن يكون العمل الفين مفهوما لكل الناس ،فليس وظيفة الفن

أن يدخل األبواب املفتوحة ،بل فتح األبواب املغلقة) 21.إن مسعة أيب حيان وكتابه االمتاع واملؤانسة يف

األدب العريب مسعة طيبة؛ لكن الفكرة وراء أتليف الكتاب ،تقوم يف أساسها على االستجواب واإلذالل

والرتكيع ،كما جاء يف مقدمة الكتاب نفسه ،فقد طلب أبو الوفاء املهندس من أيب حيان تقريرا تفصيلي ا
عن كل ما دار بينه وبني الوزير ابن سعدان ،ليس لغاية أدبية ابلدرجة األوىل ،بل عقوبة وحتقيقا كما
حيقق القضاة والشرطة مع املتهمني أو استجواابا أتنيبيا على تصرفه الشخصي األرعن يف جمالسة الوزير ابن
العارض من دون العودة إليه ،وتطاوله عليه ،وهو ويل نعمته األول ،وهو طلب يتضمن معىن احلسد
والغرية ،وقد استجاب أبو حيان هلذا الطلب الذي يدرك يف داخله كل املعاين السابقة؛ لكنه ابتلع هذه
اإلهانة وقرر أن يستجيب ولكن بصورة أدبية ،ولذلك قال إنه حىت يكون عمله هذا مرتبا ومقروءا
فسيعمد إىل رد هذا االستجواب بصورة كتاب أديب ،مساه االمتاع واملؤانسة ،وما هو إبمتاع وال مؤانسة

عندما نعرف الدافع احلقيقي وراء أتليفه ،بل هو استجواب ومدالسة ،فاملضمون أكرب من الفكرة ،وأبعد
ولكن األسلوب خفف كثريا من أصل الفكرة ،والسبب األول الباعث على تنفيذها ،يقول آرنست فشر:
( العمل الفين ينغمس يف جو عصره وحميطه ،ولكنه يتغري بعد زمن ،وخيتلف يف عامل خمتلف عن عامله
الذي وجد فيه  ،وخيتلف حكم األجيال القادمة عن األجيال املعاصرة).

22

رمبا ال يعرف كثري من الباحثني أن أتليف كتاب االمتاع واملؤانسة ،كان استجابة لرغبة حتقيقات
بوليسية ممزوجة مبشاعر حسد وغرية ومن وتفضل مقيت من أيب الوفاء املهندس ،وأنه مل يكن يف أصل
مبعثه من أجل الفن أو األدب ،بل دفع ا للشر ،وجتنبا النتقام أصحاب السلطة؛ لكن ابتالع أيب حيان
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لإلهانة ،وحتويله هتديد أيب الوفاء املهندس إىل حق شرعي ،ومطلب حق ،خفف من حدة صيغة هتديد
أيب الوفاء املهندس يف طلبه الشرطي الستجواب أيب حيان ،بل إن أاب حيان نفسه مل يكن يشعر أنه يقوم
بعمل أديب حبت ،فلو كان كذلك ملا طلب من أيب الوفاء املهندس يف بداية اجلزء الثاين أن يسرت هذا
الكتاب عن أعني الناس –وهو يذكران بطلب بيداب فيلسوف اهلند مؤلف كتاب كليلة ودمنة عندما طلب
من ملك اهلند إخفاء كتابه يف خزائنه اخلاصة -حيث يقول( :وأان أسألك اثنية عن طريق التوكيد ،كما
س ألتك أوال عن طريق االقرتاح ،أن تكون هذه الرسالة مصونة عن عيون احلاسدين العيابني ،بعيدة عن
تناول أيدي املفسدين املنافسني ،فليس كل قائل يسلم ،وال كل سامع ينصف ،وال كل متوسط يصلح،
وال كل قادم يفسح له يف اجمللس عند القدوم) 23،وإنه ملن الغريب نسبة بعضهم فضل أتليف الكتاب
أليب الوفاء املهندس،

24

كما أن كتاب اإلمتاع واملؤانسة كما يقول إحسان عباس ميثل شهادة خطية

من أيب حيان املتعصب للوزير الناقل له أخبار أعدائه الساخط عليهم من أصحاب النفوذ ببغداد وابن
فارس بقرمسني ،والصاحب بن عباد يف الري ،وغريهم كثري _ ،ويف تصور إحسان عباس ،أن أاب حيان
ظل ميثل دور اجلاسوس للوزير غصبا عنه 25،وبعد موت الوزير ،هدأ التوحيدي ،وكف عن السياسة اليت
كادت حترقه ،ويضيف إحسان عباس :إن موت الوزير أزاح عن كاهل أيب حيان مها ثقيالا كان جمربا على
محله وجماملته؛ ولذلك انصرف إىل العبادة ،وكأنه يريد أن يعيد إىل نفسه صفاءها بعدما شعر أنه لوثها
وأهاهنا؛ ولكنه فشل ،فبدل أن جتذبه السماء ،زادت نقمته على أهل األرض ،وأدركه الوسواس واعرتاه
املرض ،ومال إىل قطع اتصاله ابلناس ،وحول فكرة االنتحار إىل كتبه فاحرقها بسبب حالة اكتئاب حادة
كان يعانيها؛ ألنه مل يكن راضيا عن نفسه.

26

اثني ا :سبب أتليف الكتاب
وقع أبو حيان بني انرين :انر الوزير ابن سعدان الذي ملح أبيب حيان موطن ضعف ،فاستغله حىت
النهاية ،وظل يشعره أبنه صاحب الفضل عليه يف رفعه عن نظرائه ،واختصه دوهنم ببعض سره ،وقد
أحب التوحيدي الوزير ،وفجأة شعر أنه وقع ضحية طيبته؛ وذلك جلهله ابلسياسة والسياسيني؛ حيث
ظهر وكأنه عني الوزير وجاسوسه ،وذلك حني أرسل الوزير ابن موسى على اجلبل يف مهمة ،وطلب من
أيب حيان أن يرافقه عينا عليه ،فامتنع معلال ذلك بقوله( :إن ابن موسى ليس من شكلي ،وال أشد
للضد هوانا من الضد؛ ألنه سوادوي وجعد ،والسبب الثاين ،أن قيل جيب أن تكون عينا عليه ،وإان لو
قررت لك احلديث ملا رأيته الئقا حبايل ،فكيف إذا قرنت برجل ابطلي (أيخذ ابلشبهات) لو مر بومهه
أمري لدهدهين (دحرجين) من أعلى جبل يف الطريق ،واآلخر أين كنت أفد مع هذا كله على ابن عباد،
وهو رجل أساء إيل وأوحشين ،وحاول على لسان صاحبه ابن شاهويه أن انقلب إليه اثنيا ،وكنت أكره
ذلك وما كنت آمن ما يكون منه ومين واجملنون املطاع مهروب منه ابلطباع).
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كما وقع حتت انر صديقه أيب الوفاء املهندس الذي أكلت الغرية قلبه؛ إذ شعر أن أاب حيان
استغىن عنه ونسيه ،واستأثر ابلوزير ابن سعدان ،فأخضعه الستجواب تقريري تفصيلي عن جمموعة
األحاديث اليت سامر هبا الوزير ابن سعدان ،وقد ابتلع التوحيدي هذه اإلهانة فحول قبوله االستجواب
إىل عمل فين ،وكتاب أديب مساه اإلمتاع واملؤانسة ،وذكر أنه زاد عليه من وافر ثقافته الفلسفية
واإلسالمية ،وذلك من ابب حتسني الصياغة والتنميق؛ ألجل أن حيفظ من بعد للتاريخ؛ حيث قال:

(وملا كان قصدي فيما أعرضه عليك ،والقيه إليك أن يبقى احلديث بعدي وبعدك ،مل أجد بدا من
تنسيق يزدان به احلديث ،وإصالح حيسن به املغزى ،وتكلف يبلغ ابملراد الغاية ،فليقم العذر عندك على
هذا الوصف ،حىت يزول العتب ،ويُستحق احلمد والشكر).

28

اثلثا :أسلوب أيب الوفاء املهندس يف خماطبة أيب حيان
( إنك تعلم اي أاب حيان أنك قد انطفأت من الري إىل بغداد آخر سنة سبعني (أي سنة  ،)370بعد
فوت مأمولك من ذي الكفايتني (لقب ابن العميد) نضر هللا وجهه ،عابس ا على ابن عباد ،مغيظا منه،
مقروح الكبد ملا انلك به من احلرمان املر ،والصد القبيح ،واللقاء الكريه ،واجلفاء الفاحش ،والقدع املؤمل،
واملعاملة السيئة ،والتغافل عن الثواب على اخلدمة ،وحبس األجرة على النسخ والوراقة ،والتجهم املتوايل
عند كل حلظة ولفظة).

29

إن من أسوأ األشياء أن جيتمع على أحد قسواتن ،فيقع بني فكيهما ،فك الزمان الطاغي ،وفك
اإلنسان الباغي ،وقد كان هذا شأن أيب حيان ،حني خلصه أبو الوفاء املهندس ،خماطبا إايه خطاب
احلاسد احلانق املغيظ ،مبتدائا استجوابه استجواب املذنبني ،مذكرا له خبيباته وفشله ،مريقا ماء وجهه،
مزهوا عليه انفخا أوداجه خمتاالا بقوته ،شاهرا سيف سلطته مواليا مننه عليه معددا وجوه تفضله :قائال:
(  ...وذكرت يف اجلملة شقاء اتصل بك يف سفرك  ...فأرعيتك بصري ،وأعرتك مسعي ،وسامهتك يف
مجيع ما وقرته يف أذين ابجلزع ،والتوجع ،واالستفظاع ،والتفجع ،وضمنت لك تاليف ذلك كله حباق
الشفقة ،وخالص الضمري ،ووعدتك صالح احلال عن ثبات النية ،وصحة العقيدة ،وقلت :أان أرعى
حقك القدمي حني التقينا (أبرجان) ،وأان على ابب (ابن شاهويه الفقيه) ،وارعى حقك احلديث حني
اجتمعنا مبدينة السالم سنة مثان ومخسني ،وأُصلُك إىل األستاذ أيب عبد هللا العارض (ابن سعدان)،
وأخطب لك قبوال منه ،وختفيف اإلذن عليك ،وامتالء الطرف بك ،ونيل احلظوة خبدمتك ،ومالزمتك.
وفعلت ذلك حني استكتبك كتاب احليوان أليب عثمان اجلاحظ؛ لعنايتك به ،وتوفرك على تصحيحه ،مث

حضنت لك هذه احلال إىل يومنا هذا وهو الوزير العظيم الذي افتقرت الدولة إىل نظره وأمر وهنيه).
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ويتابع أبو الوفاء خطابه االستهزائي التقريعي (الطويل) للتوحيدي ،معتذرا عن (التقصري) ،كاشفا عن سر
سخطه على أيب حيان ،فالغرية أتكل قلبه؛ ألن أاب حيان خال ابلوزير دون أن يعلمه بذلك ،مع أنه هو
الذي أوصله إليه ،وقربه منه ،فيقول له معاتبا مبرارة( :أفكان من حقي عليك يف هذه األسباب اليت
ذكرهتا ،أنك ختلو ابلوزير– أدام هللا أايمه – ليايل متتابعة ،وخمتلفة ،فتحدثه مبا حتب وتريد ،وتلقي إليه ما
تشاء وختتار ،وتكتب إليه الرقعة بعد الرقعة) 31،ويضيف أبو الوفاء املهندس احرتازا آخر يدفعه للسخط

على أيب حيان ،ويستوجب استجوابه يف كل ما جرى بينه وبني الوزير ،والتدقيق يف ذلك ،أال وهو عدم
ثقته مبستوى أيب حيان يف جمالسة الشخصيات والوزراء؛ حيث يقول له بصراحة فجة خادشة للكرامة:
(ولعلك يف عرض ذلك تعدو طورك ابلتشدق ،وجتوز حدك ابالستحقار ،وتتطاول إىل ما ليس لك،
وتغلط يف نفسك ،وتنسى زلة العامل ،وسقطة املتحري ،وخجلة الواثق ،هذا وأنت غر ال هيئة لك يف لقاء
الكرباء ،وحماورة الوزراء ،وهذه حال حتتاج فيها على عادة غري عادتك ،وإىل مران غري مرانك ،ولبسة ال
تشبه لبستك ،وقل من قرب من وزير خدم فأجاد ،وتكلم فأفاد ،وبسط فزاد ،إال سكر ،وقل من سكر
إال عثر ،وقل من عثر فانتعش ،وما زهد يف هذه احلال كثري من احلكماء األولني ،والعباد الرابنيني ،إال
لغلظهما ،وصعوبتها ومكروه عاقبتها وشدة الصرب على فوارضها ورواتبها وتفسخ املنت بني حوادثها
ونوائبها).

32

إن نظرة أيب الوفاء ا ملهندس هذه إىل أيب حيان نظرة معقدة ،تقوم على أكثر من جانب ،فهو
كما هو واضح جلي ،حيتقره يف لبسه ،ويف سلوكه وتصرفه الشخصي ،وهو له أيضا حاسد اندم على
إيصاله للوزير ،متوجسا أن يتقدم عليه يف املكانة واملرتبة واحلظوة عنده ،وهو خيلط ذلك بتخوفه من
(سواد الوجه) عند الوزير؛ ألنه قدم له من هو ليس أهال هلذا املستوى ،وهي هواجس تتكرر عند كثري
ممن يشبهون أاب املهندس ،وتتكرر يوميا بني الناس يف مرافق احلياة املختلفة منذ وجدت احلياة ،وستبقى
ما بقي الناس.
ويصرح أبو الوفاء املهندس ابلسبب الذي يريد من أجله أن يستجوب التوحيدي- ،فالتوحيدي
على رأيه -جحود ،منكر ،نساء لفضله ،ويظن أن أاب الوفاء املهندس ال يتابع حركاته وسكناته ،يقول
له ( :والعجب ،أنك مع هذه اخللة ،تظن أهنا مطوية عين ،وخافية دوين ،وأنك قد بلغت الغاية وادع
القلب ،وملكت املكانة اثين العنان ،قد انقطعت عين ،وعمن هو دوين ،ووقع الغىن عن جاهي،
وكالمي ،ولطفي ،وتوصيلي) 33،وهذا هو أساس املشكلة كما هو بني واضح ،وإهنا الغرية وليس غريها
ووقع الغىن عن جاهي وكالمي ولطفي وتوصيلي .إن كالم أيب الوفاء املهندس ليذكر بكالم احلموات
بعد زواج أبنائهن؛ حيث تبدأ القلوب ابلغليان ،واحلساابت تتواىل ،واملالحظات ال تنتهي ،واملتابعة ال
تتوقف واملن والتفضل يرافق كل حركة وسكنة ،ويُتبع أبو الوفاء كالمه ابلتهديد املباشر أليب حيان،
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وابحلرف الواحد قائال( :جهلت أن من قدر على وصولك ،يقدر على فصولك ،وأن من صعد بك حني
أراد ،ينزل بك إذا شاء ،وأن من حيسن فال يشكر ،جيتهد يف االقتصاد حىت يعذر) 34،وهنا أيضا حمور
من حماور املوجدة واحلنق على أيب حيان حيسن فال يشكر ،ويعين العالقة بينه وبني التوحيدي ،فهو يريد
من التوحيدي أن يقدم له تقريرا يوميا عن حركاته ،ليضمن أنه لن يتقدم ،وليبقى يشعر ابلذلة والفضل
أليب الوفاء .ويعود أبو الوفاء املهندس للتصريح عن مدى سخطه على تصرف أيب حيان ،وهو ويل نعمته
معتذرا للمرة الثانية عن اإلطالة؛ لكن ثورته الداخلية ،وهليب حقده املستعر على أيب حيان اجلاحد،
جيعله يشعر ابالختصار ،ولو كان مطوال !...يقول( :ولعل هلب املوجدة يزداد ،ولسان الغيظ يغلو،
وطباع اإلنسان حتتد ،والندم على ما أسلفت من اجلميل يتضاعف ،ولست أنت -أول من بر فعق-
وال أان -أول من جفي فنق -مث يشهر أبو الوفاء املهندس استجوابه املشروط يف وجه التوحيدي قائالا:
وهذا فراق بيين وبينك ،وآخر كالمي معك ،وفاحتة أيسي منك ،قد غسلت يدي من عهدك ابألشنان
البارقي ،وسلوت عن قربك بقلب معرض وعزم حي ،إال أن تطلعين طلع مجيع ما حتاورمتا وجتاذبتما
هدب احلديث عليه ،وتصرفتما يف هزله وجده ،وخريه وشره ،وطيبه وخبيثه ،وابديه ومكتومه ،حىت كأين

كنت شاهدا معكما ،ورقيبا عليكما أو متوسطا بينكما ،ومىت مل تفعل هذا ،فانتظر عقىب استيحاشي
منك ،وتوقع قل ة غفويل عنك ،وكأين بك وقد أصبحت حران حريان اي أاب حيان ،أتكل إصبعك أسفا،
وتزدرد ريقك هلفا على ما فاتك من احلوطة لنفسك ،والنظر يف يومك لغدك ،واألخذ ابلوثيقة يف
أمرك) 35.ومع كل هذا ،فلم يكتف أبو الوفاء ،ومل يشتف ،فواصل استهزاءه واحتقاره أبيب حيان،
فخاطبه قائالا( :أتظنن بغرارتك وغمارتك ،وذهابك يف فسولتك اليت اكتسبتها مبخالطة الصوفية والغرابء
واجملتدين األدنياء األردايء ،أنك تقد على مثل هذه احلال ،وأان منك على حسن الظن بك ،والثقة
بصدرك وردك ،وأطمئن إىل حكك وجردك ،واتعامى عن حرك وبردك ،هيهات ،رقدت فحلمت ،فخريا
رأيت وخري يكون).

36

رابع ا :ردة فعل أيب حيان على كالم أيب الوفاء املهندس
وجه أبو حيان كالمه إىل أيب الوفاء املهندس قائالا بتذلل( :أقول أيها الشيخ -عطف هللا قلبك علي-
واهلمك اإلحسان إيل ،يف جواب مجيع ما قلته واجدا علي ،وعاتبا ،وقابضا ،وابسطا ،ومرشدا ،وانصحا
ما يعرف احلق فيه ،ويستبني الصواب منه ،غري خائن وال جاحنا إىل خمالفتك ،وال مريغا للباطل معك،

37
وال جاحدا ألايديك القدمية واحلديثة ،وال منكرا لنعمتك) .ويواصل أبو حيان تذلالته متسائالا
مستنكرا على نفسه أن يكون كذلك فيقول( :أأان أدعك واجدا علي وأرقد وأنت ماقت علي!! ...
أأنسى أايديك وهي طوق رقبيت ...وزاد حيايت ،ومادة روحي) 38،ويستمر أبو حيان بسوق مثل هذه

العبارات املرتعة بصدى املرارة واألمل النفسي ،وعدم الرغبة يف مقارعة اخلصوم ،واالكتفاء ابلسالمة وصون
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العرض ،إىل أن خيتم قائال( :إن اخليانة ،ونكث العهود ،ونقض املواعيد ،ليست من صفات األحرار
الذين حيرتمون نفوسهم).

39

لقد ابتلع أبو حيان كل ما قاله له أبو الوفاء املهندس من كالم جارح موجه له ،وتساءل
مستفسرا ذليالا خانع ا ( :على هذا احلد كان مقطع كالمك يف موجدتك ،وإىل هنا بلغ فيض عتبك
والئمتك) 40،مث بدأ بتقدمي اعتذاره املذل املهني  ،فحطم قيمة اجلملة اإلمسية املبدؤة بضمري األان،
وحطم خربها؛ إذ ال ق يمة عنده لضمري (ألان) اخلاص به ،فخرت اجلمل اإلمسية عنده متهاوية أمام أيب
الوفاء على هذه الصورة املخزية( :أان سامع مطيع ،وخادم شكور ،ال أشرتي سخطك بكل صفراء
وبيضاء يف الدنيا ،وال أنفر من التزام الذنب واالعرتاف ابلتقصري ،ومثلي يهفو وجيمح ،ومثلك يعفو
ويصفح ،وأنت موىل وأان عبد ،وأنت آمر وأان مؤمتر ،وأنت ممتثل (بفتح الثاء) وأان ممتثل (بكسر الثاء)،
وأنت مصطنع وأان صنيعة ،وأنت منشئ وأان منشأ ،وأنت أول وأان آخر ،وانت مأمول وأان آمل ،ومىت مل
تغفر يل الذنب البكر ،واجلناية العذراء ،والبادرة النادرة فقد أعنتين (من العنت وهو العياء والتعب) على
ما كان مين ،ودللت على مللك يل ،وأنك كنت مرتصدا هلذه اهلفوة ،ومعتقدا مبقابلتها هذه اجلفوة،
وكرمك أيىب عليك هذا ومثويل بني يديك خدمة لك حيظره عليك).

41

خامسا :اإلذعان لالستجواب وشروط التنفيذ
يقول أبو حيان أليب الوفاء املهندس :أان أفعل ما طالبتين فيه من سرده مجيعه ،حلوه ومره ،ودقيقه
وجليله ،وطريه وعاسيه ،وحمبوبه ومكروهه ،ولكن أاب حيان ،يستأذن أاب الوفاء أن يكون سرده ليس على
البديهة ،ولكن أن يكون سردا فني ا ملتزم ا ابلشروط الفنية ،وغري الفنية اليت اشرتطها أبو الوفاء املهندس
عليه ،مثل أن يكون احلديث مشروحا ،وإسناده عاليا مفصال ،ومتنه اتما ،ولفظه خفيفا لطيفا ،والتصريح
غالبا متصدرا (نالحظ تركيزه على الصراحة) فهو ال يريد أن خيفي عنه شيئ ا ،بل يريد أن يثبت هذه
الفكرة يف نفسه( ،ويواصل تعليماته بنهيه عن التعريض إال قليال ،ويواصل :وتوخ احلق يف تضاعيفه
وأثنائه ،والصدق يف إيضاحه وإثباته) 42،قيم عجيبة يطلبها من أيب حيان يف مطلبه التحقيقي االستبياين
ويواصل تعليماته الفنية ملطلبه املهني من أيب حيان( :واتق احلذف املخل ابملعىن ،واإلحلاق املتصل ابهلذر،
واحذر تزيينه مبا يشينه ،وتكثريه مبا يقلله ،وتقليله عما ال يستغىن عنه ،واعمد إىل احلسن فزد يف حسنه،
وإىل القبيح فانقص من قبحه ،واقصد إمتاعي (الحظوا هذا أول مطلب شخصي) جبمعه نظمه ونثره مث
إفاديت من أوله إىل آخره( ،املطلب الشخصي الثاين) كما هو مالحظ قدم املتعة الفنية على الفائدة
العلمية ،وهو بنصيحته هذه أليب حيان يرجو أن يكون هذا االستجواب (وقد مساه املثاقفة) ابقي ا يروى
على مر الزمن ،ويكون يف ذلك حسن الذكرى) 43.ويواصل إرشاداته وتوصياته املختلفة أليب حيان،
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واليت تعرب عن مستواه النقدي والثقايف قائالا( :ال تومىء إىل ما يكون اإلفصاح عنه أحلى يف السمع
وأعذب يف النفس وأعلق يف األدب ،وال تفصح عما تكون الكناية عنه أسرت للعيب وأنفى للريب؛ فإن
الكالم صلف تياه ال يستجيب لكل انسان ،وال يصحب كل لسان ،وخطره كثري ومتعاطيه مغرور ،وله
أرن كأرن املهر ،وإابء كإابء احلرون ،وزهو كزهو امللك ،وخفق كخفق الربق ،وهو يتسهل مرة ويتعسر
مرارا ،ويذل طورا ،ويعز أطوارا ،ومادته من العقل ،والعقل سريع احلؤول ،خفي اخلداع ،وطريقه على

الوهم ،والوهم شديد السيالن ،وجمراه على اللساىن ،واللسان كثري الطغيان) 44.الحظ األسلوب
الفلسفي ،وهو يصب يف مشكلة أيب حيان الشخصية اليت وقع هبا مع ابن العارض ،فلسانه هو الذي
جر عليه البالء ،مث حيذره من تفضيل اللفظ على املعىن أو املعىن على اللفظ حيث أيمره قائالا( :وكن

من أصحاب البالغة واالنشاء يف جانب ،وال تتشبه هبم ،وال جتر على مثاهلم ،واعرف قدرك تسلم).

45

سادسا :استشارات فنية قبل الشروع يف اجلواب على االستجواب
وكي يكون أبو حيان صادقا مع أيب الوفاء يف رده على استجوابه له؛ فإنه يبني له قبل الكتابة مسألة
مهمة ،وهي أن هناك أمورا كانت مع الوزير ال قيمة هلا عند أيب الوفاء املهندس ،مثل ما يدور بني
الصاحب وخادمه ،والرؤساء والناظرين يف أمور الدمهاء ،واملتصفحني ألحوال العامة واخلاصة ،وأسرارا ال
يقف عليها أقرب الناس إليهم وأعز الناس عليهم ،وهو مع ذلك مستعد لكتابتها إن كان أبو الوفاء
يرغب بذلك ،وله من بعد ذلك حرية إشهارها أو عدم إشهارها ،وهذه التفاصيل -وإن كانت متعبة
أليب حيان -فإن كل ما يرضي أاب الوفاء املهندس ليس متعبا أليب حيان وها هو يقسم له على ذلك:
( ووهللا ما أرى هذا أمرا صعبا إذا وصل إىل مرادك ،وال كلفة شاقة إذا أكسبين مرضاتك"؛ 46لكنه
يعطيه وصفا عاما عن طبيعة تلك األشياء؛ حيث يقول( :منها ما يشيط به الدم احملقون ،ومنها ما
يضحك السن ،ومنها ما يدعو إىل الرشاد ،ويدل على النصح ،ومنها ما يلقح العقل ويزيد يف الفهم
واألدب ،ومنه ما يكون سببا قوايا على حسن احلال ،وطلب العيش) 47،مث يضمن حديثه هذا إشارات

ملغزة ،تشعر من خالهلا أنه يريد أن يوصل درسا ما ،يف الوعظ أليب الوفاء من حيث ال يشعر ،وذلك
عرب عبارات مشفرة من مثل :فإن هذه العاجلة (الدنيا) حمبوبة ،والرفاهية مطلوبة ،واملكانة عند الوزراء
بكل حول وقوة خمطوبة (يعين أان وأنت حنب الدنيا والتقرب للوزراء فال تلمين) والدنيا حلوة خضرة،
وعذبة نضرة ،ومن شف أمله ،شق عمله ،ومن اشتد إحلاحه ،تواىل غدوه ورواحه ،ومن أسره رجاؤه،
طال عناؤه وعظم بالؤه ،ومن التهب طمعه وحرصه ،ظهر عجزه ونقصه .وخيتم ببيت من الشعر يعلن
من خالله ثقته بعدل هللا :من مل يكن هلل متهما  ...مل ميس حمتاجا إىل أحد ،فأبو حيان يف هذه
العبارات األخرية يصيب مبضموهنا نفسه هو وأاب الوفاء املهندس فهما يتصارعان كالمها على الدنيا
واملناصب ،وقد أعيتهما فطال عناؤمها وعظم بالؤمها كل حسب مستواه.
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ويواصل الدروس املبطنة ،من خالل العبارت املشفرة املوحية من مثل :وال بد من فىت يعني على الدهر،
ويغين عن كرام الناس ،فضال عن لئامهم ،ويذلل قعود الصرب ،وجيم راحلة األمل ،وحيلي مر اليأس ،والعزلة
حممودة 49،إال أهنا حمتاجة إىل الكفاية ،والقناعة مزة فكهة ،ولكنها فقرية إىل البلغة ،وصيانة النفس
حسنة ،إال أهنا كلفة حمرجة ،وترك خدمة السلطان غري املمكن ،وال يستطاع إال بدين متني ،ورغبة يف
اآلخرة شديدة وفطام عن دار الدنيا صعب ،ولسان ابحللو واحلامض يلغ ،فهو يبدو كأنه يربر لنفسه
كالم اجملاملة واملدح للوزراء والذوات 50،ويربر سبب هذه الطبيعة لإلنسان ،فهو بشر بنيته متهافتة،
وطينته منتثرة ،وله عادة طالبة ،وحاجة هاتكة ،ونفس مجوح ،وعني طموح ،وعقل طفيف ،ورأي
ضعيف ،يهفو ألول ريح ويستخيل ألول ابرق.

51

ويعود أبو حيان للحديث عن الفقر؛ فيقول( :ونرجع فنقول :ونعوذ ابهلل من الفقر خاصة ،إذا
مل يكن صاحبه تقيا صابرا متحمالا) 52،وهذا الرجوع من أيب حيان للحديث عن الفقر ما هو إال دفاع
عن قبوله الذل من أيب الوفاء ،وتوجيه مبطن ألصحاب السلطة والقدرة أال يفرطوا يف الظلم ،فلوال احلاجة
ملا لىب له طلبه هذا.
اخلامتـ ـ ـ ـ ــة:
توصل البحث إىل نتائج مهمة ،ومنها:
 .1كم هو رائع أن تكون الدوافع وراء األعمال اجلميلة دوافع ابداعية عفوية حبتة أو إرادية ذاتية انبعة من
رغبة داخلية خالصة؛ أما أن تكون الدوافع قسرية جربية حتت التهديد ،فهذا ما يسيء وحيزن ،ولعل كثريا
من األعمال اإلبداعية اجلميلة اليت نعرفها كان السبب وراء كتابتها أمرا شخصيا حمزانا أو مهينا ،ولكنه

ظل جمهوالا فلم يعرف وبقي طي الكتمان.

 .2لفد دفع احلبس والسجن يف بعض األحوال احملبوسني واملسجونني إىل التفرغ للكتابة والتأليف وكذلك
دفع القعود املقعدين إىل اإلبداع وكذلك دفعت ردة فعل بعض حاالت الفشل يف احلب أو العجز عن
الوصول هدف معني إىل اإلبداع وذلك تعويضا عن اخللل الذي حصل يف ميزان التوازن النفسي الداخلي
عند هذا النوع من املبدعني.
أما أن يكون الدافع وراء التأليف واإلبداع غري أخالقي قائم اإلذالل والتسلط والتحكم املشبع ابلغرية
واحلقد واحلسد فهذا شيء مستغرب مؤمل خاصة أن يكون من صديق إىل صديقه.
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 .3لقد كان الباعث على أتليف كتاب اإلمتاع واملؤانسة هو طلب بصورة استجواب وحتقيق شرطي أمر
به أبو الوفاء املهندس صديقه أاب حيان التوحيدي ،وهذا ما صرح به أبو حيان تصرحيا يف مقدمة كتابه
فتغري طعم اإلمتاع وتغري طعم املؤانسة.
هوامش البحث:
1

ابن سعدان :هو نفسه ابن العارض ،كما استقر رأي االستاذ أمحد أمني حمقق كتاب االمتاع واملؤانسة ،وقد كان وزيرا لصمصام الدولة

البويهي والد عضد الدولة البويهي بعد وفاته عام  373ه ،وكان واسع االطالع ،قتل مبكيدة من خصم له امسه ابو القاسم بن عبد العزيز
عام  375ه.
2

انظر :البهنسي ،عفيف ،فلسفة الفن عند التوحيدي ،ط( ،1دمشق :دار الفكر ،)1987 ،ص.13

3

انظر :احملاسين ،زكي ،املتنيب ،ط( ،5بريوت :دار املعارف ،)1980 ،ص.19

4
5

انظر :عباس ،إحسان ،أبو حيان التوحيدي ،ط( ،2اخلرطوم :جامعة اخلرطوم ،)1980 ،ص .43،44

انظر :احملاسين ،زكي ،املتنيب ،ص.19

6

انظر :عباس ،إحسان ،أبو حيان التوحيدي ،ص.44، 43

7

انظر :البهنسي ،عفيف ،فلسفة الفن عند التوحيدي ،ص.33
انظر :املرجع السابق ،ص .35 ،34
انظر :املرجع السابق نفسه ،ص.9

8
9
10
11

انظر :احلموي ،ايقوت ،معجم األدابء ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،)1991 ،ج ،4ص.287

انظر :السامرائي ،حممد رجب ،أبو حيان التوحيدي :إنسانا وأديبا ،ط( ،1القاهرة :األوائل للنشر والتوزيع2002 ،م) ،ص،33

ص.28

 12انظر :عباس ،إحسان ،أبو حيان التوحيدي ،ص.29،28

 13انظر :إبراهيم ،حممود ،أبو حيان التوحيدي ،قضااي اإلنسان واللغة والعلوم( ،بريوت :الدار املتحدة1974 ،م) ،ص.53
 14انظر :عباس ،إحسان ،أبو حيان التوحيدي ،ص.14

 15التوحيدي ،أبو حيان ،االمتاع واملؤانسة ،تصحيح :أمحد أمني وأمحد الزين( ،بريوت :دار مكتبة احلياة ،د.ت) ،ج ،2ص.194
16

انظر :عباس ،إحسان ،أبو حيان التوحيدي ،ص ،159ص.128
انظر :املرجع السابق ،ص.134
انظر :املرجع السابق نفسه ،ص52-51
انظر :نفسه ،ص.11

20

انظر :السامرائي ،حممد رجب ،أبو حيان التوحيدي :إنسانا وأديب ا ،ص.56

17
18
19

21

فشر ،آرنست ،ضرورة الفن( ،عمان :مكتبة األسرة1998 ،م) ،ص.282
املرجع السابق ،ص.190

23

التوحيدي ،أبو حيان ،االمتاع واملؤانسة ،ج ،2ص.1

22

24
25
26

انظر :السامرائي ،حممد رجب ،أبو حيان التوحيدي :إنسانا وأديبا ،ص .56
انظر :عباس ،إحسان ،أبو حيان التوحيدي ،ص.104
انظر :املرجع السابق ،ص.126
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27

التوحيدي ،أبو حيان ،االمتاع واملؤانسة ،ج ،1ص.53-52

28

التوحيدي ،أبو حيان ،االمتاع واملؤانسة ،ج ،3ص.162

29

املرجع السابق ،ص4-3
املرجع السابق نفسه ،ص.5-4
نفسه ،ص.5
نفسه ،ص6-5
نفسه ،ص.6
نفسه ،ص.6
نفسه ،ص7-6
نفسه ،ص.7
نفسه ،ص.11-10
نفسه ،ص.11
نفسه ،ص.11

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

 40نفسه ،ص.7
 41نفسه ،ص.8-7
 42نفسه ،ص.9-8
 43نفسه ،ص.9-8
 44نفسه ،ص.9
 45نفسه ،ص.10
 46نفسه ،ص.13
 47نفسه ،ص.13
 48انظر :نفسه ،ص.13
 49انظر :نفسه ،ص.13
 50انظر :نفسه ،ص.14
 51انظر :نفسه ،ص.14
 52نفسه ،ص.16
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