82
DOI
ISSN

: 10.1886/jali.v1i2.8447
: 2722-5585

Vol. I-2

ضالع الخرافة على التربية في العصر العباسي
Hasan Basri, Syarifah, Ali Susanto, Wildana Wargadinata
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email:15310138@student.uin-malang.ac.id14721045@student.uinmalang.ac.id14721046@student.uin-malang.ac.idWildana@bsa.uin-malang.ac.id

Abstract: Although the establishment of Abbasid Dynasty was based on bloodshed,
the dynasty had experienced golden periods, and one of them was education. That
phenomenon was marked by the rise of Baitul Hikmah library which was the meeting
point of sciences either from the west (Greece) or the east (India, Persia, and China).
Then, Muslim experts developed them into various sciences, such as mathematics,
philosophy, astronomy, medicine, physics, metaphysics, and literature. This article
aimed to describe forms of fable in Abbasid dynasty, and the impact of fable in
education during Abbasid dynasty. This study employed descriptive qualitative
method by literature review approach based on post-positivism philosophy. In
collecting the data, the study uses various techniques, such as reading and writing.
To test the validity of the data, the author applied triangulation method. The data were
analyzed through data reduction, data display, and conclusion. The results of this
research showed that the fable forms in Abbasid dynasty are fable translation, while
the impact of fable to education in Abbasid dynasty is moral learning effort of Abbasid
dynasty’s society.
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المقدمة
كان العصر العباسي إمرباطوري
إسالمي تأسس يف  231هـ إىل  656هـ
(كريانا .)1126 :افتتح الفصل الثالث يف
الدراما الكربى للسياسة اإلسالمية بدور مهم
لعبه اخلليفة أبو العباس .أصبح العراق املسرح
هلذه الدراما العظيمة .يف خطبة التتويج اليت
ألقاها قبل ذلك بعام يف مسجد الكوفة،
أطلق اخلليفة العباسية األوىل على نفسه
الصفح ،قسم الدم ،الذي أصبح الحقا
لقبه.
يعترب اللقب عالمة سيئة ،ألن هذه
الساللة الناشئة تشري إىل أهنا تعطي األولوية
للقوة يف تنفيذ سياساهتا .ألول مرة يف تاريخ
اإلسالم ،على جانب عرش اخلليفة وضع
سجادة تستخدم كمكان لإلعدام .أصبح
الصفح مؤسس الساللة العربية اإلسالمية
الثالثة  -بعد خلفاء الراشدين والعصر
األموي  -اليت كانت كبرية جدا وطويلة
العمر (حطي.)1116 :
ولكن على الرغم من أن إنشاء هذه
األسرة كانت قائمة على إراقة الدماء ،إال أن
اخلالفة العباسية شهدت فرتة ذهبية .يف

األيام األوىل من الساللة العباسية ،كانت
هناك تطورات مثرية لالهتمام يف خضم
اجملتمع احملتل ،وخاصة بريسا .هتدف احلركة
إىل معارضة التفوق الذي يطالب به
املسلمون من أصل عريب.
دعت احلركة نفسها سيوبية (القومية)
املأخوذة من مفردات القرآن وهتدف إىل
غرس روح األخوة واملساواة بني مجيع
املسلمني .بينما بني أتباع اخلوارج والشيعة،
اختذت احلركة شكال سياسيا ،بني الفرس اليت
جتسدت يف شكل ديين ينطوي على البدعة
والزندقية .الشكل العام للحركة القومية هو
املقاومة األدبية .سخرت هذه احلركة من
مزاعم العرب حول تفوقهم الفكري ،وادعت
تفوق غري العرب يف جماالت الشعر والسطرة.
قادت هذه احلركة األدبية غري العربية
شخصيات مثل البريوين ومحزة األصفهاين،
يف حني مثلت اجملموعة العربية العديد من
الشخصيات العربية نفسها ،وبعض
الشخصيات الفارسية ،مثل اجلاحز وابن
دريد وابن قتيبة والبلدوري (حطي.)1116:
لذا فليس من املستغرب أن بيت
احلكمة هي واحدة من املؤسسات الرئيسية
لدخول األدب األجنيب الذي ترجم إىل اللغة
ضالع الخرافة على التربية في العصر العباس ي
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العربية ويعترب جسرا رئيسيا يف نقل املعرفة.
هلذا السبب يُعرف هذا العصر بالعصر
الذهيب لإلسالم (سيتياوان .(1122 :على

أجراها الباحثون السابقون تتعلق هبذا
املوضوع ،اإلعداد هو دراسة بعنوان الفن
خالل العصر العباسي يف  051-222م.

الرغم من أن بيت احلكمة كان يف البداية
جمرد مكتبة ،إال أن بيت احلكمة مل يكن
مكتبة كما نعرفها اليوم .بيت احلكمة أشبه

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد تطور الفن
خالل العصر العباسي ،مع شرح الثقافة
املادية للفنون الدقيقة اليت نشأت من األسرة

باجلامعة (سيتياوان.)1122 :
أصبح بيت احلكمة مركزا الجتماع
العلوم من الغرب (اليونان) ومن الشرق (اهلند
وبالد فارس والصني) اليت مت تطويرها الحقا

العباسية .يف اإلجابة على األسئلة ،هناك
طرق جلمع البيانات وحتليلها وعرضها .من
البحث الذي مت إجراؤه ،وجد أن أحد أوجه
تقدم األسرة العباسية كان يف جمال الفن،

من قبل علماء املسلمني إىل علوم خمتلفة،
مثل الرياضيات والفلسفة والفلك والطب
والفيزياء وامليتافيزيقيا ،وكذلك األدب

والذي ميكن رؤيته من الشعر واملوسيقى
واهلندسة املعمارية واخلط (هارميوريت:
.)1125

(سيتياوان.)1122 :
خاصة يف جمال األدب ،اخلرافات هلا
مكاهنا اخلاص هبا .مل تكن األعمال األدبية
اليت ليست فقط دليال ملموسا على تقدم

والبحث الذي أجراه صفطري بعنوان
تقدم املسلمني يف حالة بين عباسية دراسة
حالة :التقدم يف جمال العلوم يف عصر هارون
الرشيد .هتدف هذه الدراسة إىل حتديد مدى

األسرة العباسية وسيلة إعالم لرواية القصص
فحسب ،بل كانت أيضا وسيلة للتعلم يف
ذلك الوقت .من اخلرافات اليت اشتهرت يف

تقدم املسلمني خالل عهد بين عباسية يف
جمال العلوم يف زمن هارون الرشيد باستخدام
املنهج التارخيي لإلجابة على سؤال عن كيفية

ذلك الوقت كانت كليلة ودمنة اليت كانت
ترمجات من اللغات اهلندية.
بناء على املواقع اليت يبحث عنها
الباحثون ،هناك العديد من الدراسات اليت

التعليم يف زمن خالفة هارون الرشيد وما
تطور التعليم يف ذلك الوقت .أما املنهجية
املستخدمة هنا فوصفية نوعية ،مما أدى إىل
تقدم تعليم بين العباسيني خالل هارون
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الرشيد من خالل تقدمي املنح الدراسية
والنهوض باملكتبة ،وتأسيس بيت احلكمة
وترمجة الكتب العلمية إىل اللغة العربية.

ستفحص هذه الدراسة شكل اخلرافات
خالل العصر العباسية وأثرها يف جمال الرتبية
خالل العصر العباسي.

حدث تقدم يف التعليم يف هذا الوقت بسرعة
ألنه يف ذلك الوقت مل يكن هناك مترد ميكن
أن يعطل عملية التطور الرتبوي ،والعلوم اليت

اإلطار النظري

تطورت يف ذلك الوقت وهي العلوم
االجتماعية ،والدين ،والطب ،واألبناء،
والفنون األدبية واملهندسني املعماريني
(.)1125
أحد الباحثني الذين درسوا أيضا
دراسة هذا اخلرافة كان نور احلق بعنوان
كتاب نشر وتنمية املعرفة والدعوة يف عملية
احلضارة اإلسالمية الكالسيكية .تستخدم
هذه الدراسة منهجا حبثيا وصفيا نوعيا مع
نتائج الدراسة بأن نشر الكتب يوسع املعىن
باعتباره عملية حضارية ودعاية عاملية يف
العلوم ،حيث ميتد نشر الكتب ليس فقط
للمجتمع املسلم والعامل اإلسالمي ،ولكن له
أيضا تأثري ومسامهة يف الثقافة العاملية يف أوربا
املعاصر.
من شرح البيانات أعاله ،ميكن االستنتاج أن
دراسة دور اخلرافة خالل األسرة العباسية يف
عامل التعليم مل يتم القيام هبا قط .لذلك

تعريف الخرافة لغة
ارتبط لفظ "اخلرافة" حبكاية احليوان يف
األدب الشعيب ،إال أنه أخذ مفاهيم متعددة
استنادا إىل املصادر املعجمية العربية ،كما
جاء يف "لسان العرب" البن منظور و
"القاموس احمليط" للفريوز أبادي و "أساس
البالغة" للزحمشري وأصلها من "خرف"-
اخلرف بالتحريك أي فساد العقل من الكرب،
وقد خرف الرجل بالكسر (خرف) خي ِرف
خرفا فهو خرف ،فسد عقله من الكرب،
واخلرافة :احلديث املستملح من الكذب،
وقالو "حديث خرافة" .ذكر ابن الكليب يف
قوهلم حديث خرافة أن خرافة رجل من عذرة
اختطفته اجلن مث رجع إىل قومه فكان حيدث
بأحاديث مما رأى يعجب منها الناس
فكذبوه ،فجرى على السن الناس (هبيجة:
.)1121 /1122
ضالع الخرافة على التربية في العصر العباس ي
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تعريفها اصطالحا

تنقسم قصص احليوان يف جانبها الفين
اىل شعرية ونثرية أما من موضوعها فيمكن
حصر ها يف التعريفات التالية (هبيجة:
:)1121 /1122
قصص احليوانات احملافظة على صفاهتا

اإلجتماعية واإلقتصادية واليت تعطينا متثيال ملا
جيري يف اجملتمع اإلنساين وهذا النوع من
القصص ليس حبديث العهد ،بل متتد جذوره
إىل عصور ضاربة يف القدم (هبيجة/1122 :
.)1121
هيكل خرافة

احليوانية ،حتاول الشرح وتعليل طباعها
وأشكاهلا فهي قصص تعليمية ،علمية يف
أحيان أخرى غالبا ما تدخل يف أطار أدب
األطفال (هبيجة.)1121 /1122 :

اهلياكل يف اخلرافات على النحو
التايل (فاتن وآخرون.)1122 :
التوجيه ،جيب أن حيتوي على مقدمة

قصص احليوانات املتقمصة لشخصية
اإلنسان تأخذ الطابع الرمزي التعليمي يف
التعبري عن قضايا اجتماعية واخالقية تربوية

الشخصية وحتديد األحداث .مث املضاعفات
واملراد هنا حتتوي على مشاكل باألرقام .مث
القرار يعين حيتوي على حل املشكالت .مث

يف الوسط البشرى االجتماعي.
والتعريف الثاين هو الذي نقصده يف
التعريف االصطالحي للخرافة أو ما تعرف
حبكاية احليوان (هبيجة.)1121 /1122 :

الرمز (غري مطلوب) .املراد هنا حيتوي هذا
الرمز على التغيريات اليت حتدث يف الشخصية
لألفضل والنصائح أو الدروس اليت ميكن
أخذها من القصة.

فهي فرع من فروع احلكاية الشعبية اليت تضم
إىل جانب حكايات أخرى كحكايات
الواقع االجتماعي واحلكايات اهلزلية وحكاية

أشكال مختلفة من الخرافات

الواقع األخالقي وحكايات األلغاز (هبيجة:
 .)1121 /1122وتتمثل اخلرافة يف
استنطاق العديد من احليوانات حيث
نستعلمها كرموز لتصوير بعض الوقائع
86

عند النظر من وقت ظهورها،

تنقسم اخلرافات إىل نوعني ومها اخلرافة
الكالسيكية .شكل اخلرافة يف هذا النوع هو
قصة موجودة يف العصور القدمية وغري معروفة
يف أي وقت .يتم نقل القصص يف هذه
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اخلرافة الكالسيكية أو إخبارها من قبل اآلباء
إىل األطفال ،وتستمر يف التواصل مع اجليل
التايل ) .(Form.co.idأما خصائص

طرق خمتلفة يف أحباثهم .لذلك استخدم
الباحثون يف هذه الدراسة البحث النوعي مع
طرق دراسة األدب القائمة على فلسفة

اخلرافات الكالسيكية فهي الكتابة أوعمل
القصص القصرية .ويتم صنع باستخدام
موضوع بسيط .مث لديها رسالة أخالقية

مابعد الوضعية ( .)1116تُستخدم هذه
الطريقة لدراسة الظروف الطبيعية لألشياء،
حيث يعمل الباحثون كأدوات رئيسية .بينما

مسيكة .واألخر اليزال تصوير الشخصيات
احليوانية مرتبطا بالسمات احليوانية.
والنوع الثاين اخلرافة احلديثة .شكل
اخلرافات يف هذا النوع هو قصة مت إنشاؤها

مت أخذ عينات من مصادر البيانات عمدا.
يف تقنيات مجع البيانات ،يستخدم الباحثون
العديد من التقنيات وهي :قراءة وتسجيل.
الختبار صحة البيانات ،استخدم

يف وقت قصري نسبيا وصنعها املؤلف عمدا
ليتم تطويرها .تتشكل أيضا بناء على
األحداث اليت حتدث يف حياة اإلنسان

الباحثون طريقة التثليث ،اليت تتحقق من
البيانات من مصادر خمتلفة بطرق وأوقات
خمتلفة (سوغيونو .)1112 :تقنيات

) .(rumus.co.idوأما خصائص اخلرافات
احلديثة فالكتابة أواالستفادة من القصص
املتنوعة (الطويلة أو القصرية) .ويتم البناء
باستخدام مواضيع ليست بسيطة (معقدة).

التثليث اليت يستخدمها الباحثون هي
املصادر والبيانات.
مث مت حتليل البيانات اليت مت مجعها
يف الدراسة باستخدام التحليل الوصفي

ويف بعض األحيان تتكون املؤامرة من مالحم
أو قصص .وشخصيتها الفريدة.

لنماذج حتليل البيانات .وفقا ملايلز وهوبريمان
اللذين قاال أن األنشطة يف حتليل بيانات
البحث النوعي مت تنفيذها بشكل تفاعلي،

منهجية البحث

واستمرت بشكل مستمر حىت مت تشبع
البيانات .األنشطة يف حتليل البيانات ،أي
ختفيض البيانات ،عرض البيانات ،رسم
االستنتاج /التحقق (سوغيونو.)1112 :

يف هذا البحث ،يتم احلصول على
صياغة املشكلة من خالل دراسة األدب
وكما قال جاياسودارما ميكن للباحثني رؤية

ضالع الخرافة على التربية في العصر العباس ي

87

Vol. I-2

نتائج البحث و مناقشتة

أما نتائج البحث مناقشته يف هذه

الدراسة على النحو التايل؛
شكل الخرافات في العصر العباسية.
كانت العباسية مثل العرب بشكل
عام حتظى بتقدير كبري لشيء ذايت خاص،
وهلا طعم ناعم .وذلك مناسب لوصف
الفن .يف ذلك الوقت ،طور اخلليفة أنواعا
خمتلفة من الفنون ،وخاصة األدب بشكل
خاص والثقافة بشكل عام .متت ترمجة كتب
خمتلفة اجلودة من احلضارتني اهلندية واليونانية

يعتمد وجود خرافة الرتمجة على
حب اخلليفة للعلوم .أطلق عليه اخلليفة
املنصور الذي نظر إىل املعرفة العلمية الدينية
والعاملية بطريقة متوازنة .خاصة اهتمام
املنصور للمنح الدراسية العاملية هو توفري
إعانات كبرية يقدمها لرتمجة كتب خمتلفة عن
العلوم من خمتلف التخصصات من اللغات
اليونانية واهلندية .استمر شغف املنصور وحبه
للعلوم من قبل أبنائه وأحفاده الذين أصبحوا
اخللفاء بعده .إهنم حيرتمون املرتمجني تقديرا
عاليا ،ويوفرون التسهيالت الكافية هلم ،حىت
تتمكن حركة الرتمجة من العمل بسالسة.
تأثير الخرافات في التربية خالل العصر

(هارميريت.)1125 :
واحدة من الكتب اجليدة اليت متت
ترمجتها بنجاح يف ذلك الوقت كانت

العباسي.

من الدراسات اليت أجريت ،وجد

خرافات كليلة ودمنة اليت نشأت من اهلند مث
مت إحضارها إىل بالد فارس يف عهد
أنوشروان .حىت النهاية ،يف عام  231م
كتبت اخلرافة الرتمجية للطبعة الفارسية اليت

الباحثون خرافة كانت استثنائية خالل هذه
الساللة .وهي خرافات كليلة ودمنة .حيتوي
هذه اخلرافة على موضوعات رئيسية تدور
حول احتياجات البشر يف حياهتم ،مثل

ترمجت إىل العربية من قبل عبد اهلل بن املقفع.
مث ميكن استنتاج أن شكل اخلرافة خالل
العصر العباسية كان خرافة الرتمجة

االلتزام باالبتعاد عن مساع كالم ال معىن له،
ومما يوحي بإهناء اجلرمية ،وفوائد الصداقة،
وسر النسيان ،وخطر التسرع وفوائد التحلي

الكالسيكية.

بالصرب ،وحظر التمسك مبن لديهم الرغبة
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وهكذا ،وصمة العار أمام الشعب ،والتحرر
من االستبداد ،والوحدة لتقويض السلطة،
وقيم اخلري والفضيلة بوريادي.)1110 :

باحرتام اآلخرين ،والتعاليم األخرى ذات
الطابع النبيل املفيدة يف تكوين الشخصية.
اخلرافات خالل هذا العصر مليئة

وحبسب مأمون بن حمي الدين
اجلنان (يف بوريادي) ،فإن قصة الكليلة
والدمنة هي قصة قصرية تروي حياة

أيضا بالقيم األخالقية اليت تعترب مهمة جدا
للتطور الروحي ألجيال من العصر العباسي.
كمثل قيمة الوحدة وقيمة احلقيقة وقيمة

احليوانات وهتدف إىل إرشاد اجلمهور عن
احلكمة والقدوة ،وبنقذ ابنه حيث يتم
إدخال العديد من مشاكل قضايا إسالمية.
من بينها حيكي يوم القيامة واألجر والعذاب

القداسة وقيمة العدل وقيمة احلكمة وقيمة
الواقع واملعرفة وقيمة الشجاعة وقيمة احلب
واحملبة وقيمة القوة وقيمة السعادة (بوريادي:
.)1110

ووحدانية اهلل وما إىل ذلك ( .)1110من
هذا الوصف ،ميكن االستنتاج أن وجود
خرافة خالل هذا العصر كان هلا تأثري كبري

على وجه التحديد أن خرافة كليلة
ودمنة تعترب أول عمل عريب يف جمال األخالق
ألهنا حتتوي على نصائح خمتلفة بأساليب

جدا يف جمال التعليم وكان مليئا باحلكمة
والقيم اإلنسانية العاملية.
على الرغم من أن الشخصيات
وخطاهبم من احليوانات ،فإن اهلدف الرئيسي

منطقية للصور من خالل حوار احليوانات.
وجد العباسيون تأثريا إجيابيا على وجود ترمجة
الكتاب حبيث أعيد طبعها ،كما فعل سهل
ابن هارون ،أحد أمناء املأمون عند كتابة

من تعليمهم هو اإلنسانية حىت يتمكنوا من
العيش بشكل جيد .إن حمتوى احلكمة يف
اخلرافات له قيمته وذات مغزى كبري لطالب

كتاب ثعلة وعرفة الذي فقد (بوريادي:
.)1110
قال ابن املقفع ،إذا كان هناك من

اجملتمع العباسي .سيحصلون على العديد من
الدروس حول األخالق .على سبيل املثال،
االلتزام بأن يكون عادال وحكيما ،وااللتزام

استمع إىل اخلرافات لكنه ال جيعلها قدوة
ووسائط للتأمل الذايت ،فهو مثل شخص
نائم وهناك لص حياول دخول منزله بتسلق
جدران املنزل .مل يستيقظ ،لكنه علم أن لصا
ضالع الخرافة على التربية في العصر العباس ي
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سيدخل منزله .قال لنفسه" :واهلل سأتركها
مبفردي ولن أهتم هبا حىت أرى ما تفعله .لن
أخادع ولن أخربك إذا رأيته .عندما يفعل ما

الكالسيكية .وهذه بسبب حب اخللفاء
العباسيني ألنواع العلوم أحدها علم األداب.
لذلك أمروا علماء بين العباسية برتمجة خمتلف

يريد  ،عندها سأستيقظ وأتنمر عليه".
استمر يف البقاء ومل يفعل شيئا .يف
هذه األثناء ،استمر اللص يف التجول يف

التخصصات ،مثل واحد منها هي هذه
اخلرافة .يف حني كان تأثري وجود اخلرافات
على التعليم خالل العصر العباسي حماولة

منزله لفرتة طويلة ومجع األشياء اليت وجدها.
مث هزم الرجل بالنعاس ونام مرة أخرى .اللص
مريح .مجع ما يريد والسماح له مبغادرة منزل
الرجال الذين ال يزالون نائمني على الفور .مث

لتعلم األخالق للمجتمع العباسي.

استيقظ الرجل وعلم أن اللص أخذ أغراضه
وأخذه .اآلن ،ميكنه فقط إلقاء اللوم على
نفسه ويدرك أن معرفته باللص الذي اقتحم
منزله ال فائدة منها وال معىن هلا دون اختاذ
إجراء حقيقي .من هذه القصص القليلة،
ميكن استنتاج أن تأثري وجود اخلرافات خالل
العصر العباسي يف عامل التعليم كان حيويا.
ميكنهم أن يأخذوا دروسا ذات مغزى كبري
يف قصة مسلسل يف قصة.
الخالصة

من املناقشة أعاله ،ميكننا أن خنلص
إىل استنتاج مفاده أن النموذج املفضل خالل
العصر العباسي كان خرافة الرتمجة
90
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