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 مقدمة

ميالدي، لقد َعرِفْت ىذا االدب الثقافة  9انتشر ادب مرايا الملوك بشكل واضح في الفترة العباسية 
 العرب.اليونانية والبيزنطية والنازية قبل 

 كلمة "مرايا" مترجمة عن اللغة االنجليزية ولم تكن موجودة عند العرب، بل كانت موجودة كلمة "نصيحة".

ىذا االدب يعتبر وسيلة لتثقيف االمراء والملوك. وقد ظهرت كتب مرايا االمراء منذ عهد مبكر في االدب 
وكتاب "التاج في اخالق الملوك" العربي، اذ نجدىا عند عبد اهلل بن المقفع في "االدب الكبير"، 

 المنسوب للجاحظ وغيرىا من الكتب...
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 المدخل

"كيف برزت مظاىر اداب السلوك تتناول ىذه الدراسة موضوع ادب مرايا ادللوك، وتبحث يف السؤال التايل:    
  يف نصوص عربية كالسيكية؟".

ناول تعريف اجلنس االديب، يشري الفصل الثاين ألىم تتوزع ىذه الدراسة على اربعة فصول. الفصل االول يت
ادلؤلفات اليت تنحصر هبذا اجلنس االديب، يتطرق الفصل الثالث اىل مناذج من ادب مرايا ادللوك، اما الفصل الرابع 

 فيتخصص بالقضايا ادلشًتكة اليت يطرحها ىذا االدب.
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 الفصل االول;

 أدب مرايا الملوك .2

  األدبيتعريف الجنس  .2.2

، انتشرت واإلسالمييف الًتاث العريب  األدبية األجناسبصيغتو ادلختصرة: "أدب ادلرايا"، من ابرز  أو"، األمراءرب أدب "مرايا يعت

الذي حيوي اآلداب والنصائح  األديببصورة واسعة كشعار موضح دلضامني اجلنس  2"األمراءأو "مرايا  1التسمية "مرايا ادللوك"

 لدى طبقة احلكام يف العصور الوسطى.  أمهية األكثرادلواد الثقافية  السلطانية، اليت تعترب من

 ظهور أدب مرايا الملوك .2.3

كانت بداية ظهور أدب ادلرايا والنصيحة السياسية يف احلضارة العربية من خالل وصايا قصرية وضعها اخللفاء، من الفًتات ادلبكرة 

يف القرون الوسطى، حيث  األورويب األدبيف  األديبقد ظهر ىذا النوع و  3لعماذلم. أوللحكم االسالمي، لوالة عهدىم وورثتهم 

، وقد كتبت غالبية ىذه ادلؤلفات باللغة الالتينية 4واألمراءأن ىذا النوع من الكتابات كان موجًها ضلو طبقة اخلاصة من احلكام 

 على يد رجال الكنيسة.  

                                                           
1
 .491/11العرب،ورد في اللسان ان "الملك" هو هللا تعالى. والُملك" هو السلطان والعظمة. انظر ابن منظور، لسان  

2
 .27/4ورد في اللسان ان االمير ذو االمر، واالمر. انظر ابن منظور، لسان العرب،  

3
  

4
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ة "أدب ادلرايا"، وكان ىذا األدب موجًها أيًضا اىل ادللوك، وكان يتضمن ويف الشرق، عرفت اإلمرباطورية الّساسانّية بصورة خاص

. ورغم ذلك، مل تستخدم اللفظة "مرآة" أو "مرايا" يف اللغة 5القضايا اليت ختص السلطة، وكان يطبع ىذا األدب طابع األخالق

وقد استعار ىذه التسمية كثري  ذا الغر..أو "نصيحت" ذل 6، بل استخدمت األلفاظ "أنَدرز"األديبالفهلويّة لوصف ىذا النوع 

لعربية ، الذي كتب يف معظم احلاالت باللغات الثالث؛ ا7اإلسالميمن ادلستشرقني لوصف النوع األديب ادلقابل لو يف الًتاث 

ذا  األديبر ىذا النوع انتشر خالل الفًتة العباسية؛ اعتبارًا من القرن الثاين ىجري )الثامن ادليالدي(، وصاوالفارسية والًتكية، وقد 

 الوسيط عموًما. اإلسالميشعبية كبرية يف العامل 

كل من الثقافة اليونانية يف العصر اذللينسيت، والثقافة البيزنطية، والثقافة الفارسية كوصف لتقليد متبع يف   -اإلسالمقبل -وقد عرفتو

ددة يف احلضارة العربية الكالسيكية، فتقًتن مع الفلسفة صلة مبجاالت معرفية متع للكتابة احلكمية أناحلكمية، حيث  8الكتابة

 .األخالقيالدينية، ومع الًتاث  اإلسالميةمتداخل مع التعاليم  األدبوالتفكر ومع العلوم على اختالفها. وىنا صلد أن ىذا 

بأشكالو  األديبن مضامني ىذا النوع ادلتعددة وادلشاىد ادلمكنة واليات االنعكاس" اليت ديكن استشفافها م األوجو إىلادلرايا "حتيل 

 . 9األدبتبين ىذه التسمية لوصف نصوص ىذا النوع من  إىل تلفة. ودييل معظم الباحثني الغربينيادلخ
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 تسمية النوع االدبي .2.4

ديثة اليت يكمن استعمالو يف الدراسات وادلؤلفات احل إذ، األوروبية" يف اللغة العربية مًتجم عن اللغات األمراءوادلصطلح "مرايا 

، وان وردت لفظة األديبالعرب القدامى لوصف النوع  األدباءىذه التسمية مل تكن مستخدمة لدى  أنتتناول ىذا ادلوضوع. غري 

، وذلك األديبلفظة "مرآة" تعكس بشكل جيد طبيعة ىذا النوع  أنكأداة لالنعكاس، فيبدو   األخالقي"مرآة" أحيانًا يف اجملال 

 ص الًتاث الكالسيكي.و لورودىا يف بعض نص

فقد ظهرت اللفظة "مرآة" لدى ابن ادلقفع يف كتابو االدب الصغري، وقد ذكرىا كأداة الكتشاف عيوب ادلرء الشخصية، وبالتايل 

فهي وسيلة لإلصالح، يقول ادلؤلف: "حق على العاقل ان يتخذ مرآتني، فينظر من احدامها يف مساوئ نفسو، فيتصاغر هبا 

      10، فيحليهم هبا ويأخذ ما استطاع منها".منها، وينظر يف االخرى يف زلاسن الناس ويصلح ما استطاع

، ويضع احلديث االنسان ادلؤمن 11ووردت اللفظة "مرآة" كذلك يف احلديث النبوي: "ادلؤمن مرآة اخيو، اذا رأى فيو عيًبا أصلحو"

البعض من احلكم ادلنسوبة اىل "اكثم بن  نني. وقد عّدهبصورة تبادلية بني االثمعيارًا لضبط اخالق نظريه ادلؤمن، وذلك 

 ، كما عّده البعض شلا ينسب اىل "بزرمجهر" الفارسي.12صيفي"
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، حبيث تشكل األمري أوالسلطان  إىلانو حيتوي على نصائح مسداة  األديبعلى ىذا النوع  ىذه التسمية إطالقوادلقصود من 

. وقد تكون ىذه النصائح موجهة 13حتسينها إىلصورىم ادلنعكسة فيها، فيعمدون  ىلإالنصائح مرايا للمنصوح ذلم، فينظر ىؤالء 

 .15واحلكمة" أو "أدب السلطان" و"رسومو" األدبلتعليمهم " 14"األمراء"صغار  إىل

 

 

 

 

 

 

                                                           

13
  

14
 

 

15
 

 



 

11 

 

 ميزة الجنس االدبي .2.5

 األخالقتعكس ذلم قواعد  وطبقة كبار موظفي الدولة، واألمراءلتثقيف احلكام  أساسيةيشكل وسيلة  األديبكان ىذا النوع 

من صالح السلطان  األمة، وكذلك من مبدأ أن صالح األمةمنصب السلطان يف حياة  أمهيةالعلمية. وىذا ادلوقف ينعكس من 

 ، يالحظ أن احلاكم ىو مركز االىتمام يف أدب ادلرايا عموًما.ولذا

ر وسري ادللوك الّسالفني، واالقتداء جبميل اخالقهم، والتعلم وقد رأى الكّتاب وادلنظرون ذلذا اجلنس من االدب ان النظر يف اخبا

ء، وعدوا من "أخالق ادللوك"، ومن دواعي التوفيق والّرشاد، ألن يف ىذه من أخطائهم، من االمور الواجبة على ادللوك واالمرا

 .ادلادة "التارخيية" مثااًل حيتذى، ذلك أن تأمل االحداث ادلاضية يسهم يف التعلم واخلربة
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 الفصل الثاني;

 أىم المؤلفات التي تنحصر بهذا الجنس االدبي .3

في ىذه الدراسة وجدت العديد من المؤلفات الهامة التي تنحصر بهذا الجنس االدبي، فخصصت لها فصالا كامالا 

 لذكرىا. ومن أىمها;

 آداب الملوك. ابن رزين، علي. .2

 الفخري في اآلداب السلطانية. ابن الطقطقا. .3

 األدب الصغير واألدب الكبير. ادلقفع، عبد اهلل.ابن  .4

 .ودمنة كليلة .اهلل عبد ادلقفع، ابن .5

 .مستظرف فن كل في المستطرف .األبشيهي .6

 . روضة العقالء ونزىة الفضالء.البسيّت، أبو حامت زلمد بن حبّان .7

 أخالق الملوك. الثّعليّب، زلمد بن احلارث. .8

 . كتاب التاج في اخالق الملوك.اجلاحظ .9

 تاريخ الّرسل والملوك. لّطربّي،ا .:
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 سراج الملوك. الطّرطوشّي، أبو بكر. .21

 نصيحة الملوك. ادلارودّي، علي بن زلمد )منسوب(. .22

 االحكام السلطانية. ادلارودي، علي بن زلمد، .23

 . أدب النديم.كشاجم، ابو الفتح زلمود بن حسني .24
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 الفصل الثالث

 نماذج من ادب مرايا الملوك .4

 وأصحابوابن الملك  .4.2

قال دبشليم ادللك لبيدبا الفيلسوف: قد مسعت ىذا ادلثل. فإن كان الرجل ال يصيب اخلري إال بعقلو ورأيو وتثبتو يف     

األمور كما يزعمون، فما بال الرجل اجلاىل يصيب البالء والضر؟. قال بيدبا: كما أن اإلنسان ال يبصر إال بعينيو وال 

إمنا ىو باحللم والعقل والتثبت، غري أن القضاء والقدر يغلبان على ذلك. ومثل ذلك مثل  يسمع إال بأذنيو، كذلك العمل،

 ابن ادللك وأصحابو. قال ادللك: وكيف كان ذلك؟ 

قال الفيلسوف: زعموا أن أربعة نفر اصطحبوا يف طريق واحدة، أحدىم ابن ادللك والثاين ابن تاجر والثالث ابن شريف 

ر. وكانوا مجيعاً زلتاجني، وقد أصاهبم ضرر وجهد شديد يف موضع غربة ال ديلكون إال ما عليهم ذو مجال والرابع ابن أكا

من الثياب. فبينما ىم ديشون إذ فكروا يف أمرىم وكان كل إنسان منهم راجعاً إىل طباعو وما كان يأتيو منو اخلري: قال ابن 

ى اإلنسان يأتيو على كل حال، والصرب للقضاء والقدر ادللك: إمنا أمر الدنيا كلو بالقضاء والقدر، والذي قدر عل

وانتظارمها أفضل األمور وقال ابن التاجر: العقل أفضل من كل شيء وقال ابن الشريف: اجلمال أفضل شلا ذكرمت. مث قال 

حية منها ابن األكار: ليس يف الدنيا أفضل من االجتهاد يف العمل فلما قربوا من مدينة يقال ذلا مطرون، جلسوا يف نا
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يتشاورون: فقالوا البن األكار: انطلق فاكتسب لنا باجتهادك طعاماً ليومنا ىذا. فانطلق ابن األكار، وسأل عن عمل إذا 

ب، وكان احلطب منها على عملو اإلنسان يكتسب فيو طعام أربعة نفر فعرّفوه أنو ليس يف تلك ادلدينة شيء أعز من احلط

فرسخ. فانطلق ابن األكار فاحتطب طناً من احلطب، وأتى بو ادلدينة فباعو بدرىم واشًتى بو طعاماً وكتب على باب 

ادلدينة: عمل يوم واحد إذا أجهد فيو الرجل بدنو قيمتو درىم. مث انطلق إىل أصحابو بالطعام فأكلوا. فلما كان من الغد: 

قال إنو ليس شيء أعز من اجلمال أن تكون نوبتو. فانطلق ابن الشريف ليأيت ادلدينة، ففكر يف نفسو قالوا ينبغي للذي 

وقال: أنا لست أحسن عمالً فما يدخلين ادلدينة؟ مث استحيا أن يرجع إىل أصحابو بغري طعام، وىّم مبفارقتهم. فانطلق 

ل من عظماء ادلدينة فراقو مجالو وتوسم فيو شرف النِّجَّار حىت أسند ظهره إىل شجرة عظيمة، فغلبو النوم فنام. فمر بو رج

فرقَّ لو ومنحو مخسمائة درىم. فكتب على باب ادلدينة: مجال يوم واحد يساوي مخسمائة درىم. وأتى بالدراىم إىل 

ىذا شيئاً. أصحابو. فلما أصبحوا يف اليوم الثالث، قالوا البن التاجر: انطلق أنت فاطلب لنا بعقلك وجتارتك ليومنا 

فانطلق ابن التاجر فلم يزل حىت بصر بسفينة من سفن البحر كثرية ادلتاع قد قدمت إىل الساحل، فخرج إليها مجاعة من 

التّجار يريدون أن يبتاعوا شلا فيها من ادلتاع. فجلسوا يتشاورون يف ناحية من ادلركب، وقال بعضهم لبعض: ارجعوا يومنا 

 يكسد ادلتاع عليهم فريخصوا علينا، مع أننا زلتاجون إليو، وسريخص. فخالف الطريق ىذا ال نشًتي منهم شيئاً حىت

وجاء إىل أصحاب ادلركب، فابتاع منهم ما فيو مبائة ألف دينار نسيئة وأظهر أنو يريد أن ينقل متاعو إىل مدينة أخرى. 

ا اشًتاه مائة ألف درىم، وأحال عليهم فلما مسع التجار ذلك خافوا أن يذىب ذلك ادلتاع من أيديهم، فأرحبوه على م

أصحاب ادلركب بالباقي، ومحل رحبو إىل أصحابو وكتب على باب ادلدينة: عقل يوم واحد مثنو مائة ألف درىم. فلما كان 

دلدينة االيوم الرابع قالوا البن ادللك: انطلق أنت واكتسب لنا بقضائك وقدرك. فانطلق ابن ادللك حىت أتى إىل باب 
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يف باب ادلدينة، واتفق أن ملك تلك الناحية مات ومل خيلف ولداً وال أحداً ذا قرابة. فمّروا عليو جبنازة دكَّة لى فجلس ع

وما جيلسك على باب ادلدينة وال  لئيم؟ادللك ومل حيزنو وكلهم حيزنون. فأنكروا حالو وشتمو البواب، وقال لو: من أنت يا 

ن الباب فلما ذىبوا عاد الغالم فجلس مكانو. فلما دفنوا ادللك ورجعوا بصر بو نراك حتزن دلوت ادللك؟ وطرده البواب ع

البواب فغضب وقال لو: أمل أهنك عن اجللوس يف ىذا ادلوضع؟ وأخذه وحبسو. فلما كان الغد اجتمع أىل تلك ادلدينة 

هم. فقال ذلم البواب: إين رأيت ، وخيتلفون بينان يكون صاحب االمريتشاورون فيمن ديلكونو عليهم، وكلٌّ منهم يتطاول 

أمس غالماً جالساً على الباب، ومل أره حيزن حلزننا، فكلمتو فلم جيبين، فطردتو عن الباب. فلما عدت رأيتو جالساً 

 فأدخلتو السجن سلافة أن يكون عيناً. فبعثت أشراف أىل ادلدينة إىل الغالم فجاءوا بو، وسألوه عن حالو، وما أقدمو إىل

لْك، فهربت من يده حذراً على نفسي حىت فقال: أنا ابن ملك فوب مدينتهم.
ُ
ران، وإنو دلا مات والدي غلبين أخي على ادل

انتهيت إىل ىذه الغاية. فلما ذكر الغالم ما ذكره من أمره عرفو من كان يغشى أر. أبيو منهم، وأثنوا على أبيو خرياً. مث 

ورضوا بو. وكان ألىل تلك ادلدينة سنة إذا ملكوا عليهم ملكاً محلوه على إن األشراف اختاروا الغالم أن ديلكوه عليهم 

فيل أبيض، وطافوا بو حوايل ادلدينة. فلما فعلوا بو ذلك مّر بباب ادلدينة فرأى الكتابة على الباب فأمر أن يكتب: إن 

 عتربوقدر من اهلل عّز وجل. وقد ايف الدنيا من خري أو شر إمنا ىو بقضاء  االنسان االجتهاد واجلمال والعقل وما أصاب

ذلك مبا ساق اهلل إيل من الكرامة واخلري. مث انطلق إىل رللسو فجلس على سرير ملكو وأرسل إىل أصحابو الذين كان 

معهم فأحضرىم فأشرك صاحب العقل مع الوزراء، وضّم صاحب االجتهاد إىل أصحاب الزرع، وأمر لصاحب اجلمال 

 يفت ن بو. مث مجع علماء أرضو وذوي الرأي منهم وقال ذلم: أما أصحايب فقد تيقنوا أن الذي مباٍل كثري مث نفاه كي ال

رزقهم اهلل سبحانو وتعاىل من اخلري إمنا ىو بقضاء اهلل وقدره، وإمنا أحب أن تعلموا ذلك وتستيقنوه، فإن الذي منحين اهلل 
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د. وما كنت أرجو إذ طردين أخي أن يصيبين ما يعيشين من وىيأه يل إمنا كان بقدر، ومل يكن جبمال وال عقل وال اجتها

القوت فضالً عن أن أصيب ىذه ادلنزلة، وما كنت أؤمل أن أكون هبا: ألين قد رأيت يف ىذه األر. من ىو أفضل مين 

شيخ فنهض  ت بقدر من اهلل، وكان يف ذلك اجلمعأياً، فساقين القضاء إىل أن أعتزز ر ناً ومجااًل، وأشد اجتهاداً وأحزم حس

عقلك وحسن ظّنك،  وحكمة، وإن الذي بلغ بك ذلك وفور حىت استوى قائماً، وقال: إنك قد تكلمت بكالم عقل

لِك 
ُ
وقد حققت ظننا فيك ورجاءنا لك. وقد عرفنا ما ذكرت، وصدقناك فيما وصفت. والذي ساق اهلل إليك من ادل

 ل والرأي.والكرامة كنت أىالً لو، دلا قسم اهلل تعاىل لك من العق

 ابن الملك وأصحابو;شرح نموذج  .4.2.2

 يتضح لنا ان القضاء والقدر ىو الذي يقرر مصري اإلنسان، فليس اجلمال وال العقل او حىت االجتهاد. يف ىذا النموذج

ايل ابن األكار ان حيصل على ادلال باالجتهاد ولكنو قد كسب القليل، ويف اليوم التفحسب النموذج الذي ذكر انًفا فقد حاول 

حاول ابن الشريف باحلصول على ادلال عن طريق اجلمال وكسب ادلال، اكثر من ابن االكار ولكنو ايًضا قليل. اما ابن التاجر 

وحني كان على ابن ادللك ان يأيت بادلال بقضائو العقل وكسب ايًضا ولكن كسب قليل. فحاول احلصول على ادلال عن طريق 

   وقدره، فقد اصبح ملًكا للمدينة.

 فمن ىنا يربز رأي ابن ادللك ان اخلري ىو من اهلل سبحانو وتعاىل وىو قضاء وقدر.
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 اعمدة السلطان .4.3

اليت هبا يقوم وعليها يثبت: االجتهاد يف  وأركانو 16والية الناس بالء عظيم. وعلى الوايل اربع خصال ىي اعمدة السلطان

، وادلبالغة يف التقدم، والتعهد  .18جلزاء العتيدالشديد، وا 17التخرير

تار ألفاً. فأما التخرُي للعماِل والوزراء فإنُو نظاُم األمِر ووضُع مؤونِة البعيد ادلنتشِر. فإنُو عسى أن يكوَن بتخريِه رجالً واحداً قٍد اخ

اً، فمن تبني التخرَي فقد ألنُو من كان من الُعماِل خياراً فسيختاُر كما اخترَي. ولعل ُعماَل العامِل وعماَل ُعمالِو يبلغوَن عدداً كثري 

 أخذ بسبٍب وثيٍق، ومن أسس أمرُه على غرِي ذلك مل جيِد لبنائو قواماً.

وأما التقدمي والتوكيُد، فإنُو ليس كل ذي لٍب أو ذي أمانٍة يعرُف وجوَه األموِر واألعماِل. ولو كاَن بذلك عارفاً، مل يكن صاحبُو 

 عليِو وتبيينِو لُو واالحتجاِج عليو بِو. حقيقاً أن يكل ذلك إىل علمِو دوَن توقيفوِ 

 وأما التعهُد، فإن الوايل إذا فعَل ذلَك كان مسيعاً بصرياً، وإن العامل إذا فعل ذلك بو كان متحصناً حريزاً.

 وأما اجلزاء فإنُو تشبيُت احملسِن والراحُة من ادلسيء.

 شرح نموذج أعمدة السلطان; .4.3.2

االربعة اليت من الواجب ان تكون متوفرة لدى السلطان وىي: االجتهاد، التعهد الشديد،  يتبني لنا من ىذا النموذج االعمدة

 ادلبالغة يف التقدم واجلزاء العتيد.

 
                                                           

16
 السلطان: القدرة يف التسلط والتحكم. 

 التعهد: احلرص على الشيء وتفقده والتحفظ بو. 17

18
 من ثواب او عقاب. اجلزاء العتيد: اجلزاء ادلهيأ 
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 الفصل الرابع

 :القضايا المشتركة التي يفحصها ادب مرايا الملوك .4

 ليو ان يتصرف يف مواقف معينة،، ومباذا جيب ان يتحلى وكيف عان ىذا النوع من االدب يتخصص بالنصائح ادلوجهة للملوك

 ونذكر منها:

 .جيب ان يتحلى بصفات خاصة 

 .ُحسن احملادثة 

 .اداب غسل اليدين قبل االكل وبعده 

 .ىيئتو ومنظره اخلارجي 

 .جيب ان حيافظ على كرامة ندديو 

 دمج: زلمد وحسب

 ة وسبب ل مالزم للحضار على احلاكم ان يهتدي بنور العقل "وشاور عقلك واجعل رأيك مطيًعا كل أمر"، فالعق

 يف ارتقاء االنسان وتطوره.
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  عليو ان يتحلى مبكارم االخالق وبالقيم الفاضلة وادلثل العليا اليت فرضتها الشريعة وأقرهتا القوانني الوضعية

 والفلسفات االجتماعية.

 .على احلاكم ان يتجمل باذليبة والعدل، والعطاء واحلفاظ والوقار، والصدق   

  ًا سخًيا يف بذلو وأعطياتو.ان يكون كردي 

  عليو ان ينصف الناس من نفسو ومن عمالو، فال يسمح بالظلم والعدوان وال ديتنع عن لقاء الناس وادلتظلمني

 واحملتاجني والضعفاء.

 .جيب ان يكون رؤوفًا حليًما بالعباد 

 19عليو ان يسهر على راحة الرعية فيخفف من االم العباد واحزاهنم . 

 

 

 

 

 

                                                           
 .54-45مرايا االمراء، ص 19
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 النتائج 

"، فقد اعتمدت على منوذجني ومها ابن ؟حسب سؤال الدراسة "كيف برزت مظاىر اداب السلوك يف نصوص عربية كالسيكية

 ادللك واصحابو، وأعمدة السلطان.

فيهما ظهرت كيف جيب على السلطان ان يتصرف، وظهرت كيفية تفكريه وخصوًصا يف منوذج ابن ادللك وأصحابو ففي ىذا 

 م كان صائًبا تفكري ابن ادللك، اذ ان اخلري يأيت بالقضاء والقدر وليس بالعقل او اجلمال او االجتهاد.النموذج اتضح لنا ك

االجتهاد، التعهد الشديد، ادلبالغة يف اما يف النموذج الثاين وىو أعمدة السلطان فتبني لنا أهنا اربعة اعمدة اساسية وىي: 

 التقدم واجلزاء العتيد.
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