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ABSTRACT 

 المقدمة  

األدب ظاهرة اجتماعية تتأثر بغيرها من الظواهر األخرى كالحياة 

فكري والحضاري لها، والبيئة السياسية واالجتماعية لألمة، والنشاط ال

ينشأ فيها.الطبيعية التي   

لقد كان أدب كل أمة مرآة صادقة تعكس على صفحتها  صورة 

واضحة المعالم لحياتها المتعددة الجوانب، وتكشف عن جدها ولهوها، 

وسعادة أبنائها، وشقائهم، وعواطفهم، وانفعاالتهم، وأحالمهم 

 وتشاءمهم، وتفاؤلهم، وتقدمهم أو تخلقهم أو تطلعهم إلى المستقبل.

ا أثر عن شعرائها وكتّابها من بدائع القول المشتمل على وأدب اللغة م

ب النفس قة، مما يهذّ تصور األخيلة الدقيقة وتصوير المعاني الرقي

ويرقّق الحس ويثقف اللسان. وقد يطلق األدب على جميع ما صنف 

في كل لغة من البحوث العلمية والفنون األدبية، فيشمل كل ما أنتجته 

 خواطر العلماء وقرائح الكتاب والشعراء)1(.

وهذه الكلمة )األدب( من الكلمات التي تطور معناها تبعًا بتطور حياة 

لحضارة.األمة العربية وانتقالها من طور البداوة إلى أطوار المدينة وا  

وثمة كلمات تطورت تدريجيا فانتقل معناها إلى معان أخرى، 

ى إلى وجود ولإلسالم دور كبير في انتقال الكلمات، األمر الذي أد

 االصطالحات العلمية فسّميت قسما كبيرا من الكلمات بالمنقوالت.

وفي كتاب )المزهر( لإلمام السيوطي باب معرفة األلفاظ اإلسالمية. 

باب األسباب اإلسالمية: –قال ابن فارس في فقه اللغة   

. 

 

ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء هللا كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم 

سخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى تعالى باإلسالم حالت أحوال، ون

 مواضع أَُخْر، بزيادات زيدت، وشرائع ُشِرعت، وشرائط ُشِرطت، فعفّى اآلخر األول.
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لمنافق، وإن العرَب إنما عرفْت المؤمن من فكان مما جاء في اإلسالم ذكُر المؤمن، والمسلم، والكافر، وا

األمان واإليمان، وهو التصديُق، ثم زادت الشريعةُ شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن باإلطالق مؤمنًا. 

وكذلك اإلسالم والمسلم، إنما عرفت منه إسالم الشيء؛ ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء؛ وكذلك 

والستر؛ فأما المنافق فاسم جاء به اإلسالم لقوم أبطنوا غيَر ما  كانت ال تعرف من الكفر إال الغطاء

أظهروه، وكان األصل من نافقاء اليربوع؛ ولم يعرفوا في الفسق إال قولهم: فسقت الّرطبة، إذا خرجت 

 من قشرها، وجاء الشرع بأن الفسق اإلفحاش في الخروج عن طاعة هللا تعالى)2(. 

 تطور مدلول كلمة )األدب(:

رت كلمة )أدب( بأطوار متعددة منذ أن عرفت في العصر الجاهلي إلى استقرار مدلولها في العصر وقد م

 العباسي.

بمعنى الدعوة إلى الطعام، وهي شيمة  -ففي العصر الجاهلي: استعملوا كلمة )أْدب( بسكون الدال  -أ

ئي وغيره، وقد رووا مة أناس وصفوا بهذه الخصلة الحميدة، كحاتم الطاوخصلة حميدة وخلق فاضل، وث

 عن طرفة بن العبد مفتخرا قائال:

 ال ترى األَْدَب فينا ينتقر)3(  * نحن في المشتاة ندعوا الجفلى

 واألدب هو الداعي إلى الطعام الذي أعد المأدبة.

كما استعملوا أيضا )أدب( بمعنى أخالق، وقد ورد في كتاب النعمان بن المنذر إلى كسرى مع وفد العرب 

 )... وقد أوفدت -أيها الملك- رهطا من العرب لهم فضل في أحسابهم وأنسابهم وعقولهم وآدابهم )4(. 

وليس هناك التنافي بين هذين المعنيين، ألن الدعوة إلى الطعام أثر من آثار الخلق الحسن الذي يدفع 

 صاحبه إلى إكرام الضيوف وإطعام الطعام.

بمعنى السنة وسيرة اآلباء مفترًضا أنها مقلوب دأب، فقد  وذهب "نالينو" إلى أنها استخدمت في الجاهلية

ا على آراء، ثم عادوا فتوهموا آدابا جمع أدب، بًا على آداب كما جمعوا بئًرا على آبار ورأيجمع العرب دأ

فدارت في لسانهم كما دارت كلمة دب بمعنى السنة والسيرة، ودلوا بها على محاسن األخالق والشيم. 

وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من معنى حسي وهو الدعوة إلى الطعام إلى معنى وهو فرض بعيد، 

ذهني وهو الدعوة إلى المحامد والمكارم، شأنها في ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية التي تستخدم أوال في 

 معنى حسي حقيقي، ثم تخرج منه إلى معنى ذهني مجازي)5( .

الكلمة اتسع ليشمل التهذيب اللساني إلى جانب آخر وهو التهذيب  وفي العصر اإلسالمي: كان مدلول  -ب

عن خير من نطق بالضاد الخلقي الذي هو النشأة الصالحة، وحب الفضيلة واالبتعاد عن الرذيلة، كما رووا  

قوله الشريف: "أدّبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بني سعد")6( كما رووى عن عمر ابن الخطاب -

رضي هللا عنه قوله البنه: )يا بني أنسب نفسك تصل رحمك واحفظ من سنك يحسن أدبك)7(، كما قال  

 سهل بن سهم بن حنظلة الغنوي:

*   قد يعلم الناس أني مـن خيارهم  في الدين دين وفي أحسابهم حسبا 

*   ال يمنع الناس منـي ما أردت وال  أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبـا 

المعنى الذي استخدمت في الجاهلية واإلسالم، كما ال يخفى أن التهذيب وال يخفى أن هناك تقارب بين 

تج النفسي واللساني الذين برزا في مدلولها في العصر اإلسالمي مظهر من مظاهر الخلق الحسن الذي ن

 عنه الدعوة إلى الطعام كما استعملت في العصر الجاهلي)8(. 

األموي: نجد أن الكلمة ضمت إلى معنى التهذيب الخلقي وحين نقوم بخطوة أخرى إلى العصر  -ج

ذين يؤدبون أوالد الخلفاء وغيرهم بتلقينهم الشعر واللساني معنى آخر هو إطالقها على المعلمين ال

 والخطب وأخبار العرب وأيامهم فسمي هؤالء بالمؤدبين. وفي المعنى نفسه يقول نابغة بني شيبان:

 وال يطيعك ذو شيب لتأديب)9(  * إن الغالم مطيع من يؤدبــه
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 ومن هنا يالحظ أن مضمون التأديب هو السيرة الحسنة وتهذيب الحلق وتقويم اللسان.

وحين نصل إلى العصر العباسي: واتسعت العلوم والمعارف، اتسع مدلول كلمة )أدب( وربما أطلقوها   -د

من أثر في تهذيب الخلق وتقديم  الخطب، لما فيهاعلى األشعار واألخبار وعلى األحاديث والوصايا و

اللسان، فمهما اطلعنا فيها نتأدب بها، ويأخذنا ما فيها من آداب، ومن هنا نجد عبد هللا بن المقفع يسمى 

كتابه )األدب الصغير، واألدب الكبير( ألنهما تضمنا مجموعة من الحكم والنصائح الخلقية واللسانية، كما 

فسه على قسم من كتابه )الجامع الصحيح( سماه )كتاب األدب(، ألنه كان اإلمام البخاري أطلق اللفظ ن

جمع فيه األحاديث التي تدّل على حسن الخلق من طاعة الوالدين، والعطف على األيتام ومراعاة حق 

 الجار والصبر إلى غير ذلك من الفضائل الحسنة.

رت تطلق على مادة التعليم األدبي وال نكاد نمضي إلى القرن الثالث الهجري نجد أن كلمة )أدب( صا  -هـ

بهما من األخبار واأليام والطرائف، وعلى هذا استقر مدلول خاصة، وهي الشعر والنثر وما يتصل 

الكلمة، وألفت كتب في األدب تجمع هذه األنواع مثل: البيان والتبيين للجاحظ، والكامل في اللغة واألدب 

الفريد البن عبد ربه وغيرها. للمبّرد واألمالي ألبي علي القالي، والعقد  

كما أطلقت كلمة )أدباء( على الشعراء والكتاب والنقاد خاصة وهم الذين اشتهروا فيما بعد بها لتوسعهم 

 في ميادين األدب)10(. 

 وعلى سبيل المثال نأخذ بيد القارئ إلى كتاب )الكامل( للمبرد ونشم رائحة بعض من صدفاته.

للمبرد( ما وصفه صاحبه في تقديمه له حيث يقول: "هذا كتاب ألفناه، يجمع إن خير تقديم لكتاب )الكامل 

غة، واختيار من خطبة رصوف، ومثل سائر، وموعظة بالضروبًا من اآلداب ما بين كالم منثور وشعر م

شريفة ورسالة بليغة، والنية أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كالم غريب، وأن نشرح ما يعرض  

عراب شرحا وافيا، حتى يكون الكتاب بنفسه مكتفيا".فيه من اإل  

فالكتاب يعد من تلك الكتب التي مهدت للعمل المعجمي غير أن )المبرد( لم يشر في تقديمه إلى ما ضمنه 

كتابه هذا من فوائد تاريخية، كان من أوفاها كالمه عن الخوارج، هذا الكالم الذي يضم حقائق قد يكون 

)الكامل( مرجعها الرئيسي.كتاب   

وبعد المقدمة، تقرأ أحاديث متفرقة، ال صلة بينها، وكان هذا منهج العصر في األكثر، ثم تقرأ كلمة )أبي 

بكر الصديق( رضي هللا عنه في مرضه وكيف عهد بالخالفة إلى "عمر بن الخطاب" رضي هللا عنه، ثم 

إلى "أبي موسى" ثم كتاب عثمان بن عفان إلى أول خطبة خطبها "عمر" ثم رسالة "عمر" في القضاء 

 اإلمام "علي بن أبي طالب" كرم هللا وجهه.

وحين ينتهي من ذلك، يبدأ في تبويب الكتاب أبوابًا ال ينتظمها غرض واحد، اللهم إال في أماكن قليلة حيث 

لباب الذي في اس األبواب ويحدد غرضها، وأول هذه المواضع الكالم عن الخوارج، ثم يكمل حديثه  يفهر

يليه، ويكمل حديثه في باب الخمسين رغم أن المؤلّف قد سماه باب النسب؛ إال أن النسب لم يأخذ سوى 

 ثالث صفحات في أوله، وسائره في أخبار الخوارج ويبلغ حوالي مائة وعشرين صفحة.

بالعنوان إال وثالث هذه المواضع باب في اختصار الخطب والمواعظ، وأنت ال تقرأ فيه شيئًا يتصل 

 صفحات قليلة وسائر صفحاته التي تزيد على المائة في أغراض أخرى.

وهذا الكتاب يضّم مادة غزيرة مختلفة تقع على الكثير من األدب واللغة والتاريخ والنحو، والقارئ له ال 

، ولقد كان ابن يحس ملال؛ ألنه ال يقرأ أدبًا متصالً وال لغةً متصلةً وال تاريًخا متصالً وال نحًوا متصالً 

خلدون محقا حين قال: "سمعنا من شيوخنا في مجالس العلم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين 

وهي: الكامل للمبّرد، وأدب الكاتب البن قتيبة، والبيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر ألبي علي القالي، 

 وما سوى هذه األربع فتبٌع لها وفروع منها")11(. 
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د وصف المؤّرخون "المبرد" بأنه غزير المعرفة، كثير الحفظ، فصيح اللسان، له جودة في الخط، وق

 وعذوبة في المنطق، حتى قال "السيرافي" ما رأي أحسن جوابا من "المبّرد" في معاني القرآن الكريم.

 

 الخاتـمة

ر بعض الكلمات من معناها  تناولت الورقة مع إيجازها تطور مدلول كلمة )األدب( فقدمت تمهيدا عن تطو

لدين في الصدد، كما تناولت معنى أصلي لألدب بدًء من معناها الجاهلي الذي األصلي إلى معان مع دور ا

هو الدعوة إلى الطعام كما استعملت بمعنى أخالقي، وفي العصر األموي أطلقوها على المؤدبين الذين 

ل الناشئ ألن مضمون التأديب السيرة الحسنة يلقنون األشعار والخطب وأخبار العرب وأيامهم للجي

وتهذيب الخلق وتقديم اللسان، حتى إذا جاء العصر العباسي فأطلقوها على األشعار واألخبار واألحاديث 

والوصايا والخطب، كما أطلقت في القرن الثالث على مادة التعليم األدبي خاصة، وهي الشعر والنثر وما 

م والطرائف كما أطلقوا )أدباء( على الشعراء والكتاب والنقاد خاصة يتصل بهما من األخبار واأليا

 لتوسعهم في ميادين األدب فانتهت المقالة بنظرة سريعة إلى كتاب )الكامل للمبرد( إلجالء الصدد.
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