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 :أبو حيان التوحيدي وكتابه االمتاع واملؤانسة 

 نبذة خمتصرة عن حياته :

، لم يتفق العمماء عمى سنة  ىو عمي بن محمد بن العباس المعروف بالتوحيدي ، عربي األصل     

ىـ ، عاش في بغداد ، وعمل ناسخًا ووراقًا فييا ، ثم تحول 133والدتو وال مكانيا ، ويرجح أنو ولد عام 

 المراء والوجياء قاصدًا الحصول عمى الثروة بفنو شأنو شأن أدباء عصره .الى ا

ثم رحل الى ))الري(( قاصدًا أبي الفتح عميًا بن محمد بن الحسين ، الممقب بذي الكفايتين      

شرح فييا حالو وما نالو من والمعروف بابن العميد أحد وزراء الدولة البوييية ، وقد أرسل اليو رسالة 

ثالث سنوات ، مان والفقر ، ولكنو لم يحقق طموحو ، فتحول الى الوزير الصاحب بن عباد ، والزمو الحر 

 لم يجن منيا سوى خيبة األمل .

عاد الى بغداد ليؤلف فييا كتابو ))مثالب الوزيرين(( وقد اختمط بعد ذلك بالصوفية والزميم حتى غدا     

 واحدًا منيم فآثر حياة الزىد والتقشف الى أن مات في مستيل القرن الخامس اليجري .

التأليف في  وقد اعجب بأسموب الجاحظ فنيج نيجو في ثقافتو الشاممة العميقة وامتاز بقدرتو عمى     

كل فن وببراعتو في المغة ، وفي المحاججة والمفاخرة ، والخوض في كثير من المسائل المغوية واألدبية 

 والكالمية والفمسفية .

كان سمس األسموب ، واضح المعاني ، متسمسل األفكار ، قوي الحجة ، امتاز اسموبو بقصر الجمل ،    

 من آثاره المطبوعة :ىـ ، 434توفي سنة واالبتعاد عن الصنعة والزخرف المفظي ، 

 البصائر والذخائر . -3

 االمتاع والمؤانسة . -2

 المقابسات . -1

 الصداقة والصديق . -4



 مثالب الوزيرين . -5

 اإلشارات اإلليية . -6
 حتليل الكتاب :

وأحد ندماء الوزير حيان ألبي الوفاء الميندس العالم الشيير كتاب االمتاع والمؤانسة كتاب ألفو أبو      

 ابن سعدان ، ودون في ىذا الكتاب ما دار في مجمس ابن سعدان من مسامرات وأقاصيص ومنادمة .

قسم أبو حيان كتابو الى ليال ، فكان يدون في كل ليمة ما دار فييا بينو وبين الوزير عمى طريقة :      

وأجبتو ، وكان الذي يقترح الموضوع دائمًا ىو الوزير ، وكان الوزير يقترح  قال لي ، وسألني ، وقمت لو ،

أواًل موضوعًا حسبما اتفق وينتظر االجابة ، فإذا أجاب أبو حيان أثارت إجابتو أفكارًا ومسائل عند الوزير 

 إلييا ويسألو عنيا .فيستطرد 

مسألة المعروضة في رسالة ، وأحيانًا يتخذ وأحيانًا يكمف الوزير ابن سعدان أبا حيان أن يتم لو ال     

الكالم شكل جواب ، وأحيانًا يطمب اليو الوزير أن يحضر لو رسالة في موضوع ، ثم يتموىا عميو في 

 جمسة مقبمة .

نما تخضع لنظرات العقل وموضوعات الكتاب متنوعة تنوعًا ظ      ريفًا ال تخضع لترتيب وال تبويب ، وا 

، فأدب وفمسفة وحيوان الحديث ، حتى لتجد في الكتاب مسائل من كل عمم وفن وطيران الخيال وشجون 

ومجون وأخالق وطبيعة وبالغة وتفسير وحديث وغناء ولغة وسياسة وتحميل شخصيات لفالسفة العصر 

 وأدبائو وعممائو وتصوير لمعادات وأحاديث المجالس .

ينو وبين الوزير زاد فيو ونمق الحديث ، وكان فمما أراد أبو حيان أن يدون ألبي الوفاء ما دار ب     

 لوفاء ويتبعو بجزء آخر وىكذا .يدون جزءًا ويرسمو الى أبي ا

 

 



 اسلوب الكتاب :

لف ليمة وليمة في تقسيمو الى ليال ، وذكر ما يدور في كل بو كتاب االمتاع والمؤانسة كتاب ايشا     

االمتاع والمؤانسة ليست كميالي الف ليمة وليمة التي تأتي ليمة عمى سبيل الحوار والحدث ، ولكن ليالي 

نما ىي ليال لمفالسفة ، والمفكرين واألدباء ، إ تعرض  ذفي الميو والطرب وكيد النساء ولعب الغرام ، وا 

 التوحيدي في لياليو ألىم مشاكل الفالسفة كالبحث في الروح والعقل والقضاء والقدر .

كما تعرض التوحيدي في كتابو الى مشاكل البمغاء كالميمة البديعة التي جرى فييا الحديث عن النثر      

والنظم والمفاضمة بينيما ، وكتاب الف ليمة وليمة يصور الحياة الشعبية وفتنيا ومالىييا وعشقيا ، أما 

قراطية العممية ، وكيف يبحثون وفيم كتاب االمتاع والمؤانسة فيصور حياة االرستقراطيين ، والحياة االرست

الى ليال ، ولكن حظ الخيال في االمتاع والمؤانسة أقل من يفكرون ، وكالىما في شكل قصصي مقسم 

 حظو في الف ليمة وليمة .
 خصائص كتاب االمتاع واملؤانسة :

فني في كتبو كميا ، دبي الراق الذي يمثل نثر التوحيدي الاأل باألسموبيتميز كتاب االمتاع والمؤانسة  -3

 والذي يمتاز بالدقة ، وحسن العبارة ، وجودة األلفاظ .

التأثر الواضح بمدرسة الجاحظ في الكتابة في فن النثر ، وال سيما في االطناب واالطالة والتكرار  -2

 وتصوير الفكرة ، وتوليد المعاني منيا ، حتى ال يدع لقائل بعده قواًل .

سائل الفمسفية العميقة ، التي قد تبتعد عن البيان ، وعن الدقة في االيضاح ، التصدر في الكتاب لمم -1

 وتمجأ الى الفكرة الدقيقة واالسموب الواقعي الصعب الذي يحتاج الى التأمل ، واشغال الفكر .

واالطالة في البيان حين يخصص  باإلبداعسموب التوحيدي في كتابو االمتاع والمؤانسة أيمتاز  -4

دبية ، وال سيما تمك الميالي التي يتحدث فييا التوحيدي عن حياتو وفقره وبؤسو الكالم عن الموضوعات األ



، أو حين يتحدث عن خصائص اجتماعية كوصف الكرم وفوائده ، أو حين يتحدث عن خصائص أدبية 

 كوصف المسان والبيان .

كبيرة في نقد النثر في كتابو االمتاع والمؤانسة ، وفي سائر كتبو األخرى  ألبي حيان التوحيدي جيود -5

، فيو ينتقد الكتّاب ، وأساليب كتابتيم ، والجميل منيا والجيد ، أو المعيب منيا والمخل ، معجبًا جدًا 

لمجميع صيمة التي ينبغي بأسموب الجاحظ ، فيو في رأيو االسموب الذي ال يبارى ، وبمدرستو النثرية األ

 أن يسيروا عمييا ، ويحذو حذوىا في الكتابة والنثر والتأليف فييما .
 نصوص من الكتاب :

 قال أبو حيان التوحيدي :

، واألصل أشرف من الفرع ، والفرع أنقص من األصل ، لكن  الّنثر أصل الكالم ، والّنظم فرعو))     

، ألّن جميع الّناس في أّول كالميم  فيي ظاىرة لكّل واحد منيما زائنات وشائنات ، فأما زائنات الّنثر

نما يتعرضون لمّنظم في الثاني بداعية عارضة  . ((، وأمر معّين ، وسبب باعث يقصدون الّنثر، وا 

أّن الكتب القديمة والحديثة النازلة من الّسماء عمى ألسنة الّرسل بالتّأييد اإلليّي مع ومن شرفو ))      

، مختمفة التصاريف ، ال تنقاد  ، متباينة األوزان ، متباعدة األبنية منثورة مبسوطةاختالف الّمغات كّميا 

، ىذا أمر ال يجوز أن يقابمو ما يدحضو ، أو يعترض عميو بما  ، وال تدخل في األعاريض لموزن

 . ((يحرضو

و إلى الّصفاء ، وى أن الوحدة فيو أظير، وأثرىا فيو أشير، والتكمف منو أبعد ومن شرفو أيضاً ))      

، وبيائو  عمى حسن ذلك الشيء وبقائو ، وال توجد الوحدة غالبة عمى شيء إال كان ذلك دليالً  أقرب

 . ((ونقائو

 

 



 : النصوص حتليل

في ىذا النص مجموعة أقوال بميغة ، ال رابط بينيا ، إال أنيا أقوال تنطوي عمى مضامين سامية ،      

وأفكار صحيحة ، وحكم مأثورة ، تيدف الى تيذيب النشئ ، وغرس االتجاىات السميمة في نفوسيم ، لما 

أن لمتأليف رسالة ، وأن فييا من توجييات سديدة ، وآراء تربوية مفيدة ، وذلك ألن العرب كانوا يرون 

 األديب عميو واجب ، وأن لألدب غاية سامية ، ىي تقويم النفوس وتربية الضمائر والعقول .

وقد ساق المؤلف ىذه األقوال ، ولم يكن يعنيو ترابط المضمون ، وانسجام المعنى ، أو وحدة      

نما كان ييدف الى جمع أكبر قدر ممكن من الحكم واألق  وال المأثورة .الموضوع ، وا 

 


