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متثيلية طيف اخليال ورسالة أخالق األشراف
مظاىر الفكاىة بني ابن دانيال وعبيد زاكاين يف ّ
األخالقية)
( دراسة مقارنة يف األبعاد
ّ

1

سيد عدانن اشكوري
ّ

2

أستاذ مساعد ُب قسم اللّغة العربیّة وآداهبا ،جامعة اػب وارزمي  ،طهراف ،إيرا ف

الل حسيين
عبد ّ

3

أستاذ مساعد ُب قسم اللّغة العربیّة وآداهبا ،جامعة اػب وارزمي  ،طهراف ،إيراف

املل ّخص

الشعوب دبختلف سالئقها تستذوؽ
الشعراء أبنواعها اؼبختلفة .و ّ
حیزاً من أدب العصر الوسیط حیث امتازت هبا آاثر ّ
لقد احتّل ت الفكاهة ّ
یاسیة .وباوؿ هذا اؼبقاؿ واعتماداً على
الس ّ
الساخر من األوضاع االجتماعّیة و ّ
الفكاهة وتتفاعل معها خاصّة لو ساد علیها الطّابع التّه ّكمي ّ
الشػاعر والكاتػ
مبادئ اؼبدرسة األمريكّی ة ُب األدب اؼبقارف ،أف يقوـ بدراسػة مقارنػة لعرصػر الفكا هػة ُب العصػرين اؼبملػوكي واؼبغػول عرػد ّ
صورا
الدراسة إىل أ ّف ّ
توصلت ّ
اؼبسرحي العريب ابن دانیاؿ اؼبوصلي ( 685هػ) و ّ
الشاعر الفارسي عبید زاكاين ( 772هػ) .وقد ّ
الشاعرين قد ّ
الشديد بني مآسي اجملتمعني واستشراء حاالت
مثال ؾبتمعیهما ُب صور فكاهیة مؤثّرة تشاهبت ال لكوف أحدنبا متأثّرا ابآلخر بل للشبه ّ
الشجاعة والعدؿ واألخالؽ.
العفة و ّ
الشعري زواؿ ّ
الرثري و ّ
تطرؽ إ لیها أدهبما ّ
الفساد االجتماعي فیهما .ومن اؼبضامني ا لّيت ّ
ليلية :األدب اؼبقارف ،الفكاهة ،طیف اػبیاؿ ،أخالؽ األشراؼ ،ابن دانیاؿ اؼبوصلي ،عبید زاكاين.
الكلمات ال ّد ّ

اتريخ القبوؿ1438/ 6/9 :
 . 1اتريخ الوصوؿ1438/1/4 :
 . 2العر واف األلکرتوين للکات اؼبس ؤوؿeshkevari@khu.ac.ir :
 . 3العر واف األلکرتوينdr.abd.hoseini@khu.ac.ir :
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 .6املق ّدمة

إشکالية البحث
.6- 6
ّ

الشػعوب؛ و« إذا كػاف األدب
عامػة ّ
أهم وسائل ّ
التعبري اؼبؤثّرة ؼبا ؽبا من نفوذ ُب القلوب واستمالح لدى ّ
تعترب الفكاهة واحدة من ّ
ػادة،
الفكاهي يستهوي صبهوره ،فإ ّف مرجع ذلػ إىل البديهػة اغباضػرة الّػيت ذبعػل الفكاهػة تصػل إىل أرػوار األفكػار واؼبشػاعر اؼبتض ّ
خصیة نفسها( ».شرؼ،
السیاسة واألخالؽ ،بل ُب ّ
الش ّ
زبلق وائما شامال بني أانس تبايرت مآرهبم واحتدـ بیرهم اػبصاـ ُب أمور ّ
 )5 :1992وقػػد وفّػػف ج ػ ّػم كب ػػري م ػػن األدابء م ػػادّة الف كاه ػػة ُب أدهب ػػم خيص ػػاؿ خط ػػاهبم إىل صبه ػػورهم أبفض ػػل وج ػػه .واألدب
أبّنػػم
اقعیػة ّ
الفكػاهي يعػادؿ حضػػور البديهػة؛ ولكّرػػه لػه أسػالی مػػن الكتابػة ،فكث ػريا مػا نصػف أحػػدااث أو أشخاصػاً ُب اغبیػػاة الو ّ
الشيء للضّ ح تتوقف على
مضحكوفّ ،
ألّنم يتجاوبوف مع روح الفكاهة فیرا .ولكن ال يوجد ُب الطّبیعة شيء مضح فإاثرة ّ
لكن الثّابت الّذي ال شػ ّ فیػه عػن صبیػع األمػم ّأّنػا
طريقة نظرت إلیه ،أو
ابألصح على ما يبكر أف ذبعل مره (اؼبصدر نفسه)ّ .
ّ
أخرجت نوابغ الفكاهة ُب صبیع أجیاؽبا ،و ّأّنا ُب العصر اغباضر سبثّل الفكاهیات وتعرضها على صبهرة من أبرائهػا ،فػال توجػد ّأمػة
الشػائعة بػني
متحضرة ؽبا اتريخ قدمي خلت من نوابغ الفكاهة ومن آاثر هؤالء الّروابع ُب اآلداب والفروف .وهرػاؾ مقیػاس للفكاهػة ّ
الترفػػیع عػن اغبػػرج أو
بػ اخنسػاف ،نرجػػع فیػه إىل مواسػم الفكاهػػة الّػيت تعػرض عبمیػػع األمػم ُب حػاالت متماثلػػة ،وهػي حػاالت ّ
سیما البدع الّيت حاف ؽبػا أف تػزوؿ أو تبػ ّدلت دواعیهػا بتبػ ّدؿ األحػواؿ (العقّػاد،
مرد واالحتجاج على البدع ّ
حاالت ّ
الشائعة ،وال ّ
الت ّ
الش ػػعوب اؼبضػ ػػطهدة بش ػػكل عػ ػػاـ رواج اؽب ػػزؿ والفكاهػ ػػة
ػاص وأدب ّ
 .)71 :2013وم ػػن خص ػػائ األدب اخي ػ ػراين بش ػػكل خػ ػ ّ
الصريح يلجأوف إىل الكالـ اؼبزدوج احملموؿ علػى وجهػني واؼبػبطّن
السخريّة واؽبجاء ُب شعرها ونثرها .فالّذين عجزوا عن االنتقاد ّ
و ّ
واؼبضػػح والػػالذع أحیػػاانً فیسػػوقوف انتق ػػادا م هبػػذا األسػػلوب (حل ػ  .)14 :1364 ،فمض ػػامني الفكاهػػة عرػػد ه ػؤالء تب ػػدو ُب
لسخريّة والتّه ّكم ،لكرّها مفعمة ابالعرتاض والبكاء والعراء واغبزف على ما آؿ إلیه وضع اجملتمع ،وهذا مػا يس ّػمى
فاهرها متّسمة اب ّ
لعامة الّرػاس كركتػة مسػلّیة ال
السوداء » (زي وند .)97 :1391 ،إ ّف الفكاهة ُب آاثر عبید تبدو ّ
«ابلفكاهة اؼبريرة» أو «الفكاهة ّ
لكن لغة
الفن بعیره .أف يتم ّكن عبید من حفظ نفسه من أذى اغبكومة وأزالمهاّ .
يدرؾ معراها اغبقیقي ّإال العقالء .وهذا لعمري ّ
القراء يظرّوف فرّه نوعا من اؽبزؿ واللّ غػو ،وأف ال يسػتوعبوا معػط خطابػه؛ إذ علػیهم أف يبعرػوا
اخقذاع اؼبفرطة ُب بعض آاثره ،جعلت ّ
حت يدركوا مغزى كالمه.
مرات ّ
الّرظر بقراءة نصوصه اػبلیعة بضع ّ
إ ّف الباعػث الّػذي دفػع ابػن دانیػاؿ إىل كتابػة سبثیلیػات مػن أمثػػاؿ طیػف اػبیػاؿ( )1وذكػر قصػائد شػعرية فیهػا ،يتعلّػق ابألوضػػاع
السیاس ّػیة ُب العصػر اؼبملػوكي ،وقػد امتػاز ابػن دانیػاؿ ُب كثػػري مػن شػعره بػروح مرحػة ودعابػة خفیفػة واشػتهر ابلظّػػرؼ
االجتماعّیػة و ّ
التعلیق اؼبته ّكم اؼبػاجن والقفشػة اعبارحػة ح ّػت شػاعت عرػه كثػري مػن الرّػ وادر واغبكػاتت .ووضػع
السخريّة ّ
الالذعة و ّ
وسرعة البديهة و ّ
السخريّة وال ّػته ّكم (ضبػادة .)97 :1961 ،مػن هرػا يبكػن أف نعتػرب هػذا الػّرمط
كتاب طیف اػبیاؿ فأبدع طريقا ابرعا ُب الفكاهة و ّ
الشػعوب اؼبق هػورة .ولػذل يربغػي أف يبتػاز أدهبػم ابلوضػوح ،والبداهػة،
كل ّ
من األدابء ،أدابء ّأمة أو شعراءها ،وبتعبري أقوى شعراء ّ
الشجاعة (ـبتاري وزمالئه.)126 :1392 ،
الصراحة و ّ
والبساطة ،و ّ

واألمهّية واهلدف
 .5- 6ال ّ
ضرورة ّ

توخى ال ّدراسة إضافة ورقة حبثیة إىل موضوعات األدب اؼبقارف العريب والفارسي ُب إطار الّرقد االجتماع ي واألخالقي ،وذ ل مػن
ت ّ
()3
()2
خالؿ استعراض مباذج مػن نتاجػات األديبػني عبیػد زاكػاين وابػن دانیػاؿ اؼبوصػلي  .ابخضػافة إىل اسػتعراض جانػ مػن اغبقػائق

مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّة طیف اػبیاؿ ورسالة أخالؽ األشراؼ ( دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقیّة) 3/

اؼبؤرخ وف عن ذكرها ُب كتبهم.
الّيت أحجم ّ

 .9- 6أسئلة البحث

خالقیة الرّاقدة ُب العصرين اؼبمل وكي واؼبغول؟
السخريّة األ ّ
 ما الظّروؼ الّيت أدّت إىل نشأة ّالشذوذ االجتماعي واألخالقي الّيت انتقدها األديباف ُب أثريهما طیف اػبیاؿ وأخالؽ األشراؼ؟
 ما هي أنواع ّالساخر؟
أي اػبطابني ّ
األدبیني كاف أوفق إىل التّ أثري ُب اؼبتلقّي وإيصاؿ رسالة الرّقد اؽبزل ّ
ّ -

خلفية البحث
ّ .3- 6

الشػػعرية
الصػفدي ،وقػػد أعػرض عػن سبثیلیاتػه ّ
ُصبػع شػعر ابػن دانیػاؿ ُب كتػػاب اؼبختػار مػن شػعر ابػن دانیػػاؿ اغبكػیم لصػالح الػ ّدين ّ
التارىبّی ػة للعصػػر
ألسػباب ؾبهولػػة ّإال بعػض عبػػارات تط ّػرؽ إلیهػػا بشػكل س ػريعّ .أمػػا إبػراهیم ضبّػػادة فقػد جػػاء بشػرح عػػن األوضػاع ّ
الظل ُب اجملتمع العريب وهو ُب الواقػع نقػل للمختػار مػن سبثیلیػات ابػن دانیػاؿ عػن اؼبستشػرؽ
اؼبملوكي وكیفیة انتشار سبثیلیات خیاؿ ّ
مثیلیػات .إ ّف الّػذين ترػػاولوا
الرتصبػػة مػن ّ
الالتیر یػة وقػد أبػدى بعػض وجهػػات نظػره عػن هػذه ّ
التحقیػق و ّ
بػوؿ كػاري ،مػع شػيء مػن ّ
الت ّ
ؿبمػػد سػػید أضبػد أنػػع وكتابػػه الفكاهػػة
السػػخريّة ُب العصػػر اؼبملػوكي لیس ػوا كثػػريين يبكػػن أف نػذكر مػػر هم وائـ ّ
مبحػث الفكاهػػة و ّ
تطرؽ إىل بعض من أقطاب الفكاهة ُب هذين العصرين لكّرػه
والسّخريّة ُب الشّعر اؼبصري ُب العصرين الفاطمي واأليويب حیث ّ
ػاهد ال لتُقػرأّ ،أمػا احملػدثوف فقػد عرػوا
يذكر ابن دانیاؿ ق ّ
السب أف القدماء يعرػوا بدراسػة سبثیلیاتػه كثػرياً فهػي ُكتبػت لتش َ
لعل ّ
ط .و ّ
وضاح شػعر ابػن دانیػاؿ ُب دراسػة عرواّنػا« :اجملتمػع اؼبصػري ُب شػعر
مثیلیات ولكن لیع كثرياً .وقد درست الباحثة تغريد ّ
هبذه ّ
الت ّ
الصػفدي مػن شػعر ابػن دانیػاؿ وهبػذا أعرضػت عػػن
الكحػاؿ » ولكرّ هػا تعتمػد ُب دراسػتها ّإال علػى مػػا نقلػه ّ
ابػن دانیػاؿ اؼبوصػلي ّ
وسیده اكرـ رخشردهنیا من جامعة گیالف ،الرّقػد الفكػاهي ُب طیػف اػبیػاؿ وقػد
كل من هادي شعباين ّ
دراسة سبثیلیاته .وقد درس ٍّ
عمػػا جػاءا بػػه ُب
بػذال قصػارى جهػػدنبا السػتیعاب صبیػع جوان ػ الّرقػد االجتمػاع ي عرػػد ابػن دانیػاؿّ ،إال أ ّف دراسػػترا هػذه زبتلػف ّ
بعدها اؼبقارف.
ّأمػا الّػذي ن عرػوا بدراسػة أدب عبیػد زاكػػاين مػن أبرػاء الّلغػة الفارس ّػیة فلیسػوا بقلیلػػني ،ال يسػعرا اجملػاؿ لػذكرهم صبیعػاً مػرهم علػػي
أصػغر حل ػ ُب ؾبموعػة مػػن اؼبؤلّف ػات  ،وقػد اعتمػػدان ُب دراسػترا هػػذه علػػى بعػض مػػن هػذه ال ّدراسػػات ،ويبػػدو لرػا أ ّف مثػػل هػػذه
ال ّدراسة اؼبقارِنة بني األديبني يسبقرا إلیها من أحد.

النظري
.2- 6
منهجية البحث واإلطار ّ
ّ

تدؿ على ذل  .وقػد عػاش عبیػد حػوال سػبعني سػرة بعػد ابػن دانیػاؿ ّإال
إ ّف معرفة عبید ابألدب العريب لیست خبافیة أل ّف مؤلّفاته ّ
األمػة ُب العصػر اؼبغػول مػن ؿبػو اآلاثر
أنّه من اؼبسػتبعد أف يكػوف قػد أتثّػر أبدب ابػن دانیػاؿ نظػراً للظّػروؼ ّ
التعیسػة الّػيت م ّػرت هبػا ّ
الشػػعوب .هػػذا فض ػالً عػػن أ ّف ابػػن دانیػػاؿ كػػاف مغمػػوراً ال يضػػاهي كبػػار األدابء العػػرب ُب عصػػره.
العلمیػة وزرع روح الفرقػػة بػػني ّ
ّ
الشعراء ُب عصره ،أيت
الشعرين الفارسي والعريب من كبار ّ
الشاهد على ما نقوؿ أ ّف عبید الّذي أينف عن اقتباس أبیات من ّ
و ّ
ػدؿ علػػى أتثّػره اببػن دانیػاؿ .ومػن هرػػا فػإ ّف دراسػترا تعتمػد اؼبػرهاب اؼبعػػروؼ ابألمريكػي ُب عقػد اؼبقارنػة بػػني
بشػيء ُب شػعره وأدبػه ي ّ
األديبػني اؼبدروسػػني .أي اؼبػػرهاب الػّػذي يػػرى ضػرورة أف يػػدرس األدب اؼبقػػارف كلّ ػه مػػن مرظػور عػػاؼبي ،ومػػن خػػالؿ الػػوع ي بوحػػدة
األدبی ػػة اؼبسػػتقلّة عػػن اغب ػػدود اللّغويّػػة العرصػ ػريّة
ّ
العملیػ ػات اػبالقػػة ،حی ػػث يػػرى أ ّف األدب اؼبقػػارف ه ػػو ال ّدراسػػة ّ
األدبیػػة و ّ
التجػػارب ّ
يكیػة لػرتبط بػني
نسیة أّنا ربصػر األدب اؼبقػارف ُب اؼبػرهاب ّ
الرؤيػة األمر ّ
یاسیة ،وهو يعی على اؼبدرسة الفر ّ
الس ّ
التػارىبي ،بیرمػا ّتتسػع ّ
و ّ

السابعة ،العدد  ،25ربیع 1396
السرة ّ
 /4حبوث ُب األدب اؼبقارفّ ،

اؼبرهاب التّارىبي واؼبرهاب الرّقدي ،ابعتبارنبا عاملني ضروريني ُب ال ّدراسة اؼبقارنة .ولذل فقد ارأتيرا أف نسػتعرض لرمػاذج مػن أدب
اعبلي واؼببطّن.
ّ
يعرضاف فیها ابلفساد واالكبطاط اػبلقي الّذي ساد ؾبتمعیهما ُب قوال ّ
الشاعرين ّ
السخريّة واالستهزاء ّ

التحليل
 .5البحث و ّ
 .6- 5الفكاىة بني العصرين اململوكي واملغويل

ألّنا هب أف تكوف تعبريا عن موقف أو نظػرة أو فكػرة
فن ال هبیده ّإال القالئل من الرّاس وهي فلسفة ّ
فن وفلسفة فهي ّ
الفكاهة ّ
التعريػف يشػتمل علػػى
الت صػريح (الػّرجم .)723 :1982 ،وهػذا ّ
تتوصػل إلیهػا بلطػف ودقّػة ،وابللّمػح دوف اخطالػة وابلّتلمػیح دوف ّ
ّ
صبیع عراصر الفكاهة الكاملة الّيت تستطیع أف تؤثر ُب نفوس الرّاس وقلوهبم.
ودمػػرت بغػػداد وأزيلػػت اػبالفػػة
اؼبغولیػة البشػػعة ّ
العباسػ ّػیة ُب بغػػداد وحلّػػت الكارثػػة ّ
ُب سػرة  656هػ ػ لبػػر الػػوهن كیػػاف ال ّدولػة ّ
العلمیػة والتّارىبّیػة وإابدة الثػّروات
اسیة هبجوـ التّتار وزبريػ الفكػر اخسػالمي ،وال ّػرتاث الثّقػاُب اؼبػوروث ُب آالؼ اؼبخطوطػات ّ
العب ّ
ّ
البشريّة الّيت تتمثّل ُب قتل مئات العلماء واؼبف ّكرين (ضبادة.)19 :1961 ،
السیاسػ ّػیة واالقتصػاديّة مرػذ العصػػر ال ّعباسػي الثػّػاين واسػتمرارا إىل العصػر اؼبغػػول هػو االخػػتالؿ
إ ّف مػن أسػباب بػػروز الفكاهػة ّ
الصػمود ُب وجػه ـبّلفػات
الصدؽ واػبلق الكرمي والع ّفة و ّ
الشجاعة ورريها قػادرة علػى ّ
الكبري ُب القیم واؼبفاهیم فلم تعد قیم األمانة و ّ
التشػ ّرد والفقػر واػبػوؼ (قويػدر .)71 :2008 ،ويػرى الػ ّدكتور وائـ أنػع أ ّف دوافػع ال فكاهػة ُب العصػػر
الظّلػم واالسػتبداد والقهػر و ّ
الشػػعوب ،وص ػراع
السیاسػ ّػیة لل ّد ولػػة وسیاسػات القمػػع الّػػيت كانػػت سبارسػػها حبػ ّػق ّ
الس ػلطوية ّ
اؼبملػوكي تكمػػن ُب ثالثػػة أمػػور؛ ش ػ ّدة ّ
السلطة وبذخ اػبلفاء ،وفهور موجة من الفحش واجملوف بػني طبقػات اجملتمػع اؼبختلفػة (ّ .)14 :2010أمػا ُب إيػراف فلػم
رجاالت ّ
عما كاف علیه ُب البالد العر ّبیة فقػد جعلػت أنظمػة اغبكػم اؼبتخّلفػة واخقطاعیػة مػن ايػراف دار بػوار ،فبػا جعػل الفسػاد
ىبتلف الوضع ّ
الشعوب اؼبتبايرة ُب مستواها اغبضاري أثر شديد ُب سػقوط اجملتمػع ُب حضػیض الفسػاد
يدب ُب اجملتمع وكاف الختالط ّ
و ّ
الضیاع ّ
الشػع وأتثّػروا
تدّن مستوى اؼبف ّكرين وكثري من العلماء لیتب ّدلوا إىل خدـ للح ّكاـ الفاسدين ،فانفصػلوا عػن فئػات ّ
واالكبطاط ،إذ ّ
الرتء والرّ ه وانشغلوا مرهمكني ُب اللّذات (ابقري ومسعودي.)15 :1390 ،
أبخالؽ أسیادهم وانتهجوا سبیل اػبداع و ّ
اقعیة حملاكاة واقع اجملتمػع العػريب ُب القػرف الثّالػث عشػر اؼبػیالدي حیػث كػاف للفكاهػة والظّػرؼ
يع ّد ابب طیف اػبیاؿ ؿباولة و ّ

صالحیة الّيت أحدثها الظّاهر بیربس
خالقیة اخ
ّ
رواج ُب تل اغبقبة فوفّفها اؼبؤلّف خري أتلیف لكي يؤرخ ُب هذا الباب للحركة األ ّ
(ضبادة.)131 :1971 ،
ـبصصػػة معلومػةُ ،ب العصػر اؼبملػوكي ،وتلػ اجملػػالع ال
كثػرت ؾبػالع اللّهػو واجملػوف الّػيت يعػػاقَر هبػا اػبمػر ؾبػاهرة ُب أمػاكن ّ
ٍ
السػ كارى علػى أنغػػاـ اآلالت
تكتمیػل بكػأس ّ
الشػراب ،بػل البػ ّد مػن سػاؽ لػني القػواـ ومغریػة تصػدح بصػوت رػراب ّرتف ،لیتمايػل ّ
(وضاح.)97 :2013 ،
اؼبوسیقیة ،فتحصل ؽبم البهجة لیصلوا إىل اؼبراد ُب اؽبروب من الواقع اؼبرير ّ
عرب مػن خػالؿ اغبػديث عػن اللّهػو واجملػوف ووصػف
لكرّها عرد ابن دانیاؿ ّازبذت أبعاداً أخرى إضافة إىل اللّهو واجملوف ،فقد ّ
ؾبالسها عن اكبرافات اجملتمع اؼبصري ومدى تراقضه و يكن شغف ابن دانیاؿ وأمثاله من شعراء عصره هبذه اجملالع ّإال هرابً مػن
الواقع يلتمع عرده الرّسػیاف والعزلػة عػن اؼبشػاكل وألػواف الفسػاد الّػيت يض ّػاب هبػا اجملتمػع اؼبصػري آنػذاؾ (سػبیراين 396 :2006 ،و
.)397

مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّة طیف اػبیاؿ ورسالة أخالؽ األشراؼ ( دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقیّة) 5/
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الصػ ػور
تعتػػرب ّ
انیالی ػػة الّػػيت وص ػػلترا تعبػ ػريا ص ػروباً مفّرر ػػا ع ػػن الواق ػػع اؼبصػػري ُب أح ػػد جوانب ػػه وترصبػػة طبیعت ػػه ل ػػبعض ّ
مثیلی ػػات ال ّد ّ
الت ّ
تمثیلیػة طیػف اػبیػاؿ فجػدير ابلػ ّذكر أ ّف معظػم مو ّادهػا اللّغويّػة
االجتماعّیة الّيت كانت أحداثها تعػايش اجملتمػع آنػذاؾّ .أمػا ابلرّسػبة ل ّ
العامیػة مػن خػالؿ
شكال وصیارة استم ّدها ابن دانیاؿ من الفصحى (ضبادة .)130 :1961 ،ولو أنّػه يسػتخدـ بعػض الّله جػات ّ
الشػعر معػاً ومػن خػالؿ «الرّصػوص
مثیلیػاتّ .أمػا نصػوص سبثیلیتػه اؼبشػهورة اؼبعرونػة ب ػطیػف اػبیػاؿ فتشػتمل علػى الرّثػر و ّ
عبػارات ّ
الت ّ
الشػاعر
الشخوص الّػيت قامػت اب ّلتمثیػل وهػي ُب اؼبختػار قاؽبػا ّ
اؼبمثّلة نلمح أشعارا فیها الفكاهة والظّرؼ والركتة قیلت على ألسرة ّ
الشخص ّػیات اؼبعروفػة ُب عصػره كالظّػاهر بیػػربس وحسػاـ الػ ّدين الجػني وابػن قػػالووف» .
يبػدح أو يهجػو أو يع ّػرض بشخص ّػیة مػػن ّ
الصفدي )23 :1979 ،وعلى سبیل اؼبثاؿ ىباط حساـ ال ّدين الجني قائال:
( ّ
قسم م م ممماً حبس م م م ممن قوامم م م م م ال ّفت م م م ممان

اي أوحم م م م ممد األمم م م م م مرا يف ا م م م م ممد ن

فاقم م م م ممس علم م م م م م اخلطّي م م م م ممة امل م م م م م ّمران
أنم ممس ا س م ممام زىم مما ب جم م م حدب م ممة
(ضبادة)145 :1961 ،
الرسػوؿ واألمػري وصػاؿ
مثیلیػة فهػي نوعػاف ّ
ّأما شخوص هذه ّ
الت ّ
الشػخوص البشػريّة وتشػتمل علػى طیػف اػبیػاؿ (صػاح األمػري) و ّ
انیػة
الشیخ اتج اببوج وهو كات وصربعر وهو شاعر والعروسة وهي خطیبػة األمػري وصػاؿ وإأّ .أمػا ّ
وهو جردي و ّ
الشػخوص اغبیو ّ
سبثیلیػة طیػف اػبیػاؿ
الصػفدي وضبػادة ّ
الزفػاؼ وإأ (اؼبصػدر نفسػه .)143 :ويترػاوؿ ك ّػل مػن ّ
واعبمادية فهي الفػرس وأدوات حفػل ّ
تروح الّرفوس وتشػري إىل نقػد اجتمػاع ي لظػروؼ بػالده ،فمػن اؼبمكػن أف نقػوؿ إف
على ّأّنا تشتمل على أشعار وعبارات فكاهیة ّ
الشاعر اؼبوصلي يشري إىل فقره وبؤس حاله بلغة فكاهیة ُب هذه األبیات:
ّ
مل يبم م م عن م ممدي م م مما يب م مماع ويُشم م م ى
ال فمرق بممني ذوي القبممور وبممني مممن

ّإال حص م م م اً قم م ممد سم م مماوى لثم م ممرى
ال رزق يرزق ممو س مموى الع ممي اخلم مرا

سید كسروي)46 :2009 ،
( ّ
ػالحیة
خالقیػة اخص ّ
اقعیة للمجتمع العػريب ُب القػرف الثّالػث عشػر اؼبػیالدي تػؤرخ ُب بػدايتها للحركػة األ ّ
إ ّف اببة طیف اػبیاؿ صورة و ّ
الّيت أحدثها الظّاهر بیربس ،وتصف اّنزاـ ألواف عديدة من اللّهو واؼبركر كانت سوقها رائجة وقتذاؾ (ضبادة.)131 :1961 ،
ّأما عبید فقد كت رسالة أخالؽ األشراؼ وأشار ُب بدايتها إىل ما ظبّاه ابألخالؽ اؼبرسوخة حیث رب ّدث عن بعض اػبصاؿ الّيت
ابلت حلّػي هبػػا ،لك ّػن تل ػ اػبصػاؿ قػػد مسػخت ُب عصػػر عبیػد وصػػار الّرػاس يرػػأوف عرهػا مػػا
ح ّ
ػث علیهػا القػػدامى وأوصػوا الّرشػػأ ّ
السػخاء ،واغبلػم
ػبع :اغبكمػة ،و ّ
أمكرهم ذل  .وهذه اػبصاؿ الّيت يصفها ابؼبعدومػة ُب عصػره هػي س ٌ
الشػجاعة ،والع ّفػة ،والعػدؿ ،و ّ
الشػػفقّة (زاكػاين ،د .ات 18 :و  .)19ومػػن هرػا فإنػّػه يوفّػف فػ ّػن الفكاهػة لیسػػخر مػن أش ػراؼ
الرضبػة و ّ
والوفػاء ،واغبیػاء و ّ
الصػػدؽ و ّ
عصػره وأكػػابرهم ُب لغػة الذعػػة لكػوّنم يفتقػػدوف هػذه اػبصػػاؿ بػػل لكػوّنم يربػػذوّنا وال يعػريوف ؽبػػا أدّن اهتمػاـ .فرسػػالة أخػػالؽ
اعبماعیة لكثري من أشراؼ عصر عبید (اؼبصدر نفسه) .يقوؿ عبید:
األشراؼ إ ّمبا هي مرآة عريضة تعكع اػبصاؿ الفرديّة و ّ
محتو ،فمن ّن األنبيما أيضما قمد صمرفوا مهمهم
األطبا يبذلون جهمدى إلزالمة األممراض عمن جسم اإلنسمان وحفم ص ّ
فكما أ ّن ّ
دوامة اجلهل والّنقصان ويصلوا بو إىل ساحل
الروح كي ينقذوا اإلنسان من ورطات اهلالك و ّ
إلزالة اآلفات الّنفسّية وأمراض ّ
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أتمل اإلنسان العاقل إبمعان لتجلّ لو أ ّن بعثة ََحَلة األمانة إ ّّنا ُجعلس لتهذيب األخالق و طه س ة
النّ جاة والكمال .فلو ّ
العباد ،كما يف البيس:
كيٍ اييٍ خينر وييريخ پيرخز ييبكٕ ٌسييٕر
گر وبٓ آٔد ي ار وٍ تً وكًسيٕر ايب
السرية اغبسرة انر اعبحیم).
(ّ
السرية ،إذ لن يدخل أصحاب ّ
الرتصبة :إف أاتؾ الرّ اؼببعوث أو أيت فعلی حبسن ّ

(د .ات)159 :

خالقية يف طيف اخليال وأخالق األشراف
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السػلف
تطرؽ عبید زاكاين إىل بعض من اؼبفاهیم ّ
اػبلقیػة وجعلهػا مبػط لرسػالته أخػالؽ األشػراؼ فعمػد إىل اسػتظهار مػذه ّ
لقد ّ
الّػػذي ظبّػػاه ابؼبػػذه اؼبرسػػوخٍ ،بّ ذكػػر أخػػالؽ معاص ػريه واسػػتدالال م وظبّاهػػا ابؼبػػذه اؼبختػػار ،وهػػي مفػػاهیم مقلوبػػة معكوسػػة
شاعت ُب عهده .ومن هذه اؼبفاهیم:
 .6- 9- 5ا كمة
فإّنػا تعلّػم
أبّنا – وحس رأي اغبكماء « -استكماؿ الّرفع
العلمیة ّ
يعرؼ عبید اغبكمة ّ
العملیةّ .أما ّ
العلمیة ّ
قو ا و ّ
ّ
اخنسانیة ُب ّ
ّ
ػانیة هبػا تقػػدر علػى إصػدار األفعػاؿ اعبمیلػػة واالحػرتاز عػن األفعػػاؿ
العملیػة ّ
فإّنػا ربصػػیل ملكػة نفس ّ
حقػائق األشػیاء كمػا هػػي .و ّأمػا ّ
ػانیة الّػيت تصػدر مرهػا
وتسمى خلقا» ٍبّ يسرتسل ُب إيضاح اؼبعط لیصل إىل أ ّف ا غبكمة هي االعتقػاد ببقػاء الػّرفع اخنس ّ
القبیحة ّ
وتفسخ اعبسمٍ .بّ سرعاف ما يفرّد هذا الرأي وفق مذه أهل عصره ابلقوؿ:
األفعاؿ اعبمیلة ُب قو ا ّ
حت بعد وفاة اخنساف ّ
أتملموا يف الم ّمروح
أتممل األكمابر واألصمانر مممن ذوي ال ّ
متمعن والفطنمة والّمذين ش ّمرفس األرض اليمموم بوجمودى  ،عنمدما ّ
عنمدما ّ
السلف ،عرفوا سفهه و يقّنوا ببطالن مذىبه  .يقولمون
ّ
اإلنسانية واملرجع واملعاد ،وأجالوا النّظر يف سنن األقدمني وأكابر ّ
إنّنما قمد أيقّنما أ ّن ال ّمروح الّناطقم ة ال أسماس هلما ،وأ ّن بقا ىما منموط ببقما اجلسم  ،و فم بفنما اجلسم  .فمما قمال األنبيما عنمو أنّمو
يكمل و ينقص ويبق قائما بذا و بعد فنا اجلس أممر حممال وأ ّن ا شمر والّنشمور شمي طمل ال حمالمة .إ ّن ا يماة عبمارة عمن
االعتمدال يف ركيمب اجلس م  ،فمنذا مما الش م اجلسم صممار ذلم الفمرد نسممياً منسمياً .فممما وعمدوا بمو مممن جنّمة أو انر و ممواب
وعقاب ميكن الوصول إليو يف ىذه ال ّدنيا .كما قال ال ّشاعر:
يآن را كٍ وٕست يعدٌ اٍ فرخا خاخٌاود
آن را كٍ خاخٌاود َمٕهخيب خاخٌاويد
(اؼبصدر نفسه)163 :

الدنیا فقد أوكلوه إىل اآلخرة ا لّيت ال يعلم أستكوف أـ ال).
الدنیا فقد انؿ ،ومن حرموه وح ّذروه من هذه ّ
الرتصبة :من انؿ شیئاً ُب هذه ّ
(ّ

السػخط والكمػاؿ والرّقصػاف ومػا
الرضا و ّ
فدوف ش ّ صار هؤالء فارري ابؿ من اغبشر والرّشور والعقاب والعذاب والقرب والبعد و ّ
الشهوات ونیل اللّذات وقالوا:
إىل ذل من اؼبفاهیم ،فصرفوا عمرهم إرضاء ّ
ايبن آپيدوت وٕسييت فيً رف ي رف ي
پي ويًر كيٍ َي ار ايبر إتيت گ ي
(اؼبصدر نفسه)

الدنیا ولو ذهبت فقد ذهبت من دوف عودة).
مرة :إنّ لست براجع إىل هذه ّ
(ّ
الراح فقد قلت ل ألف ّ
الرتصبة :اشرب ّ

خیاـ الّریشابوري أيضا.
ويبدو أ ّف البیت مرسوب لل ّ
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وهذا اؼبعط قد ال قبده بشكل جل ّػي وواضػح عرػد ابػن دانیػاؿ لكرّػه جػاء بػه بشػكل مػبطّن .ففػي سبثیلیّػة طیػف اػبیػاؿ نواجػه بعػض
العبارات الدالّة على هذا اؼبفهوـ:
لكل أسلوب طريقػة
لكل شخ مثاالً ،وقد جاء ُب األمثاؿ أنّه َ
يوجد ُب األسقاط ما ال يوجد ُب األسفاط .على أ ّف ّ
اعلموا أ ّف ّ
القبیح ...وُب القهوة سلوة
ووب ا
اؼبلیح َُ
ُ
السعد .وقد يبَُ ّل ُ
كل خیاؿ حقیقة .وُب اؽبزؿ راحة من كالؿ اعب ّد ،والّرحع يظهره ّ
وربت ّ
السلطاف وح ّدة اغبػدود واألخػذ مػن الرّصػارى والیهػود .مػن أجػل ذلػ عػدؿ
األحزاف لوال خ ّفة اؼبیزاف ومطاوعة ّ
الشیطاف وعصیاف ّ
ٍ
شت من اؼبزور والطّبطاب ،واستغروا
السوداف إىل أسكرة ال ّذرة وأكثروا ال ّدخوؿ إىل اؼبعصرة وأرلقوا هذا الباب وفتحوا أبواب ألواف ّ
ّ
اؼبطجػن عػػن الفػرخ اؼبسػ ّػمن (فػروخ ،د .ات ،ج  .)708 :3فاغبكمػة عرػػده عػدـ تضػػییع الفػرص مهمػا كانػػت ضػئیلة مقابػػل
ابلفػأر ّ
اؼبوعود الّذي ال يتی ّقن حصوله.
 .5- 9- 5ا يا
ِ
ِ
ِ
ِ
احػا َح َّػت
إ ّف اغبیاء و ّ
ين َال َِهب ُدو َف ن َك ً
التع ّفف من مكارـ األخالؽ ،وقد أوصت هبا األدتف ،يقوؿ القرآف الكرميَ « :ولَْی ْسَتػ ْعفف الَّذ َ
اَّللُ ِم ْن فَضْلِهِ( ».الرّور)33 /
يُػغْرَِیػ ُه ُم َّ
يعرج على مذه أهل زمانه لیقوؿ:
ويسوؽ عبید زاكاين ع ّدة مباذج عن فضیلة ّ
التع ّفف وفقا للمذه اؼبرسوخٍ ،بّ سرعاف ما ّ

مل امممر ممما يلم م ّذ عينممو ،وليسمممع ممما اللممو ل ممو ،وليفعممل ممما يممتال م ومص مما و
ال ينبغممي عطيممل األعضمما واجلمموارح ،فليبص ممر كم ّ
ضمرر
وسب وشتام مقذع ،وليشهد زوراً وكذ ً .ولو َ
جرا ذل ال ّ
ال ّش ّ
انل اآلخرين من ّ
خصية من خبث وإيذا وهبتان وننج ّ
أو خ ّمرب بيمو فمال يلتفمس إلمميه وال يكم ث هبم  ،بمل عليمو أن يش معر ّلراحم ة وطيمب اخلماطر .افعمل ممما اللمو لم وقمل ممما

شتهي أن قول .وافعل ا رام مع من شئس كي ال يكون عمرك و ال علي ( .د .ات)168 :
الشذوذ اعبرسي حیث يسػوؽ ابػن دانیػاؿ
ومن القضات الّيت راجت ُب اجملتمع آنذاؾ ارتكاب اؼبوبقات واػبطات واجملاهرة هبا ،ومرها ّ
اَّلل بعدما يُب ِػق موبقػة ّإال ارتكبهػا ،فهػو بعػد أف ضػاجع البهػائم أبنواعهػا
قصته عل ى لساف األمري وصاؿ الّذي ّقرر أف يتوب إىل ّ
ّ
اَّلل به وقد ؿبا ذنوبه ُب ؼبح البصر:
هبد ابب ّ
التوبة مفتوحاً يسرياً حباه ّ
الل مم ممن رأى حم ممعف ح م ممايل
فرع م م ّ
وَح م م مماين م م م ممن ار ك م م مماب املعاصم م م ممي

وحب م م م م م مماين مس م م م م م مماعداً يف طم م م م م م ممالي
وكفم م م مماين عم م م ممذاب يم م م مموم ا س م م م مماب

(ضبادة)173 :1961 ،
ػتمعن ُب مػػا جػػاء مػػن نصػػوص صبّػػة عػػن عبیػػد هبػػد بكػ ّػل سػػهولة مػػا آلػػت إلیػػه أخػػالؽ الرّػػاس (األم ػراء واألش ػراؼ علػػى وجػػه
واؼبػ ّ
ػث األشػراؼ
اػبصوص) من ؾبوف وفسوؽ وانتهاؾ لألعراض واغبرمات .وبطريقته اؼبعهػودة يسػوؽ عبیػد الكػالـ معكوسػاً وكأنّػه وب ّ
اعبرسیة:
وجیة ُب العالقات
ّ
الز ّ
التمس إبطار ّ
حرـ ّ
اَّلل واالبتعاد عن ّ
على ابتغاء ما ّ
پعتًقّ فباک ي وً غر پيٓخيً
تيييب ا يييًاو وبيييبر خ بييير پي يٓخيييً
فييًن ٔييبف ٕه پيييدٌ پدييب و سي ي

 ...ي رَيب پييٓكييه ي خٔبيير پييٓخييً
(د .ات)169 :

الرق  ،ولو وجد ا ال سبهلها
(ّ
الرتصبة :ال تطل امرأة حسراء ّ
لتتزوج هبا ما سب ّكرت إىل ذل سبیالً ،بل إحبث عن عشیقة خلیعة حسرة ّ
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السرة ّ
 /8حبوث ُب األدب اؼبقارفّ ،
تترفع ،وادخل هبا وأعرض عرها واحبث عن أخرى).

يقول أىل زماننا لو أ ّن أستاذ املر أو صاحبو راوده عن نفسو وطمع فيو فن ّن عليو أن يستجيب لو دون ردّد ومي ّكن لو من

السحاب) (اؼبصدر نفسه).
متر ّ
نفسو وال جيوز لو النّفور واإلعراض فن ّن (الفرصة ّ
مر ّ
الرَحة وال ّشفقّة
ّ .9- 9- 5
يقوؿ عبید واصفا اؼبذه اؼبختار:

الرَحة وال ّشف ّقة فقد أنكرىا أصحابنا بش ّدة .فهم يقولمون ممن رحم مظلومماً أو ًروحماً فقمد عصم وأسمخذ رئمو .إذ ال
ّأما ّ
الل ىو ا كي الرؤوف بعباده ،فلو مل يستوجب العبمد لم الشم ّدة ملما طالتمو .قمال
الل .و ّ
الدث حادث أو خطب ّإال إبرادة ّ

الل ىو أرحم ال ّمراَحني ،ولمو مل يعلم أ ّن العبمد يسمتح ّ المبال ملما أنهلمو بمو.
حت ال وجب ال وجد » .إ ّن ّ
القضية ّ
أفالطونّ « :
الزماف بلغ ابلّراس أف ال يرحم
عرض للبال والظّل فقد استحقّو (د .ات .)187 :ويوحي ابن دانیاؿ ُب سبثیلیته إىل أ ّف ّ
فكل من ّ
ّ
التمّلق واالسرتحاـ واالستشفاؽ .يقوؿ ـباطبا الوزير اؼبملوكي الصاح الفخري:
بعد
إال
ف
اخنسا
ف
اخنسا
َ ّ
ُ
ّ
أاي وزيم م م م م م م م م م مرا أعي م م م م م م م م م ممذ منص م م م م م م م م م ممبو
الهمم م م م م ممان حم م م م م مماربين
م م م م م ممن إذا مم م م م م مما ّ

مب
أص م م م م م م لشم م م م م م م ين فننّم م م م م ممو عج م م م م م م ٌ
فم م م ممننّين ذلم م م م م امللجم م م م م يش م م م ممكرك

مم م م م م م ممن األعم م م م م م ممني يم م م م م م ممة ا م م م م م م ممرس
أص م م ممبا درعم م م ممي املني م م ممع أو رسم م م ممي

وإن يك م م ممن م م م مما أق م م ممول م م م ممن ب م م م م س
ولكنّ م م م م م م م م م م م ممين أخ م م م م م م م م م م م ممو فلم م م م م م م م م م م م م

(ضبادة 168 :1961 ،و )169

الصدق
ّ .3- 9- 5
الصػدؽ حركػة مبػدأها الفطػرة والكػذب حركػػة
الصػدؽ والكػذب حالتػاف خلقیتػاف تضػرابف مهػذورنبا ُب عقائػد اؼبػػرء وشػهامته .ف ّ
إ ّف ّ
الصػدؽ شػجرية ررسػت ُب أرض طػاهرة تسػ ّػمى اخخػالص ّأمػا الكػذب فهػو دبثابػػة نبتػة موبػوءة جافّػة نكػدة ررسػػت ُب
تض ّ
ػادهاّ .
يرم الكذب عن دافع الضّعف
الرذيلة .وال ّدافع ُب ّ
ابلقوة واالعتماد على ال ّذات ،بیرما ّ
الصدؽ هو شعور الفرد ّ
أرض سبخة تسمى ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ػتمعن
والعجز والّرفاؽ الباط  .عػن اخمػاـ اغبسػن العسػكري (ع)ُ « :جعلَػت ا ْػبَبائ ُ
ػذب ».واؼب ّ
تاح ُػه الْك َ
ػث ُكلاهػا َِب بَػْیػت َو ُجع َػل م ْف ُ
السخريّة
ُب ّ
تكوف معظم أحداثها احملبوكة ُب قال من ّ
الرذائل يعتلیها الكذب ّ
بكل سهولة أ ّف سلسلة من ّ
سبثیلیة طیف اػبیاؿ هبد ّ
قصة على رجل اظبػه «األمػري وصػاؿ» قضػى حیاتػه ُب اؼبوبقػات والفػواحش و يػرتؾ مثلبػة ّإال ارتكبهػا ،لكّرػه
واالستهزاء .فمدار ال ّ
ػرهن.
يريد أف يرتهاب سبیل ّ
تقر عیره هبػا .فیسػتدعي امػرأة تس ّػمى ّأـ رشػید خبػرية ابلرّسػاء لرتشػده إىل واحػدة م ّ
التوبة ويتزوج ابمرأة ّ
الرذائػل
لكن تل اؼبرأة ترتهاب سبیل التغلیع فیقرتف ابمرأة نكدية .فتوبػة األمػري وصػاؿ لیسػت صػادقة ألنّػه يص ّػرح أ ّف إعراضػه عػن ّ
ّ
التركیل ابلرّاس والرتبّ هبم ودبوبقا م:
جاء نتیجة لسیاسات اغباكم الّذي جاوز اغب ّد ُب ّ
السمكر ممن قبمل صملبو
لقد كان ح ّد ّ
فلممما بممدا املصمملوب قلممس لص مماح :
ّ

خفيف األ ذى إذ كان يف شرعنا َجلدا
مب ف ممن ّن ا م م ّد ق ممد ج مماوز ا م م ّدا
أال م ْ

(فروخ ،د .ات ،ج )709 :3
الصػفدي )105 :1979 ،ومػن هرػا يع ّػرض ابػن
فػاؼبعروؼ أ ّف الظّػاهر بیػربس كػاف قػد صػل ابػن الكػازروين وُب حلقػه ج ّػرة طبػر ( ّ

مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّة طیف اػبیاؿ ورسالة أخالؽ األشراؼ ( دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقیّة) 9/

الرتء وانتهػاج سػبیل الكػذب .مػن جانػ آخػر فػإ ّف أـّ رشػید قػد دلّسػت ُب
السیاسة الّيت أجربت الرّاس على الرّفاؽ و ّ
دانیاؿ هبذه ّ
تزوياب األمري وصاؿ وخانت اعتماده علیها.
السػالفة علػى نبػذ الصّػدؽ ألنّػه نكػد اخنسػاف ،وعلػى اللّ جػوء إىل الكػذب ألنّػه يعیرػه ُب طیػ اػبػاطر وهػدوء
ّ
ووبث عبید بطريقته ّ
الباؿ:
ّأما الصّدق فقد قال ك اؤان إنّو من أرذل اخلصال ،فن ّن مدعاة اخلصومة واخلسران ىو الصّدق .ومن انتهج الصّدق حاعس
ص م َدق
عه مو .وعلم املمر أن يبمذل قصممارى جهمده يف الكمذب واإلطمرا علم األم مرا واألصمدقا وأن ال يفتم يمر ّدد عبمارة « َ
ّ
يهب من
األم ُ » .عليو أن يلهج مبا يروق مهاج النّاس ،ولو قال أحدى يف منتصف اللّيل إنّو وقس فريضة ّ
الصبا فعليو أن ّ
الل اي شيخ...
فراشو ويقول لو :صدقس و ّ
خريغ كيٍ ايب خ يت ويً

كىيد

ايييٍ ان راسي ي كيييت پتيييً

يشوش ابل ).
(ّ
يطی خاطرؾ للحظات أفضل من ّ
الرتصبة :إ ّف الكذب ا لّذي ّ
الصدؽ ا لّذي ّ

كىيييد
(د .ات)186 :

الشريازي.
ويبدو أ ّف البیت مرسوب لسعدي ّ

 .2- 9- 5العدل
معرضا مهور اغب ّكاـ واألمراء ُب عصره:
يقوؿ ابن دانیاؿ ّ
مس م م م ممن ذك م م ممائي أدري
بعم م ممدما كن م م م ُ

النج م م م م م م ممار
أ ّن ي مم م م م م م ممن صم م م م م م ممنعة ّ
(ضبادة)182 :1961 ،
همػل مغمػور ابلكػاد يكسػ قػوت يومػه مػن
حاد ّ
ويقصد أ ّف ذكاءه األديب ّ
يؤهلػه ألف يكػوف موضػع اهتمػاـ األمػراء ّإال أنّػه ُم َ
خالؿ الرجارة والكحالة.
يروه به عبید ُب حكايته الّيت أوردها ُب رسالته:
وهذا اؼبضموف ّ

السيف فاستفسرى عن أحمواهل ّّ قمالّ :أمما
جا يف س ة ىوالكو أنّو حينما ظفر أبىايل بغداد أمر إبحضار من جنا من ح ّد ّ
ِ
وأما املخانيث فمابعثوا هبم
وأما ّ
التجار ف عطوى بع املال ليتّجروا لنا ّ
أصحاب ا َرف فننّنا ال مناص لنا من االستعانة هب ّ

والقصاصني
وحراس ال ّليل واملصارعني وال ّشعرا
واملتصوفة وا جاج والو ّعاظ
إىل دار ا رمي ّّ .أمر بعهل القضاة
ّ
واملتسولني ّ
ّ
ّ
الل ،ف مر إبنراقه مجيعاً يف ّنر دجلمة و طهم
ّ قال إ ّن ى ال قد ُخلقوا عبثا وال فائدة يف وجودى ّ
ألّن يهلكون نعمات ّ

األرض من خبث وجودى (د .ات 172 :و  .)173فمن مالمح الطّغاة اعبائرين ّأّنم يستخ ّفوف أبهل العلم والف ّػن ويبتهرػوّنم أ ّيبػا
الشعر للفردوسي:
امتهافٍ .بّ يستشهد ببیت من ّ
َمييٍ آن كىييد كييه وٕبٔييد اييٍ كييبر
فييً وٕيييرٌ ريييًخ پيييرخ را رينگيييبر
الرجل ابلغطرسة ،فإنّه سوؼ يعیث ُب األرض فساداً ال يصلحه أحد).
الرتصبة :لو أشقى ّ
(ّ
الد هر ّ

(اؼبصدر نفسه)173 :

الشخص ّػیة ،خػػذ
طیػات حديثػه عػن مشػاكله ّ
وقػد يرتهػز ابػن دانیػاؿ الفرصػة لیرػاؿ مػن اغب ّكػاـ اعبػائرين ُب طػابع ّكمػي سػريع وُب ّ
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لیتوسػػط ُب إعػػادة زوجتػػه الرػػافرة واؼبعرضػػة ،فمػػع أنّػػه يسػػتخدـ لغػػة
مػػثال تضػ ّػرع أ حػػد شػػخوص مسػػرحیته إىل قػػاض مػػن القضػػاة ّ

يعرض مهور القاضي وفسقه وفجوره وبالدته قائالً:
ّ
التمسكن والّریل من نفسه ّإال أنّه ّ
الفجم م م م ممارِ
قم م م ممل لقاحم م م ممي الفسم م م مموق واألد ر
عضم م م م ممد البلم م م م ممو عمم م م م ممدة ّ
كالصم م م م م مواري
والّم ممذي قم م ممد ن م ممدا سم م ممفينة جهم م م ٍمل
ول م م م م ممو م م م م م ممن قرون م م م م ممو ّ

(ضبادة)96 :1961 ،
الصػفات اؼبربػوذة قبح ػاً
فكػأ ّف الفسػق واعبػور ابات ُب عهػده صػفتني ابرزتػػني يتحلّػى هبمػا اغب ّكػاـ والقضػاة ،و تعػػد مثػل هػذه ّ
يعابوف علیها.
عیة عرد مذه أهل زمانه يضفي علیها طابعاً ّكمیاً ويقوؿ عن لساّنم:
الر ّ
ّأما عبید زاكاين فحیرما يتراوؿ صفة العدؿ ُب ّ
العدالة ورث الفالكة ...إ ّن املل مل يستق لبخس النّصر ومل ُ
يعل ش ن دولتو يف ال ّدارين ّإال بعدما قتل ا ين عشر ألف ن ّ
حت جنكيه خان الّذي يرزح اليوم يف أسفل طبقات جهن ويع ّد مقتدى
بري يف بيس املقدس وأسر اآلالف من األنبيا  ،و ّ
يستقر ملكو ّإال بعد أن قتل اآلالف امل لّفة من األبراي (د .ات.)172 :
الت واملغول مل
ّ

يروه ابن دانیاؿ دبرجزات اغباكم اعبائر الّذي ذبل سیاسػاته اعبػائرة للػبالد سػوى الػ ّدمار والبػوار ،فیسػقط
وُب مفارقة ملفتة للرّظر ّ
علیه اؼبدح اؼبعكوس قائالً:
أحمحس وال جنّممة امل م وى حممواحيها
مبحس واليهم م مما
إ ّن ال م ممبالد الّم م ميت أصم م م َ
ماب حاح م م م ُمرىا س م م ممك و ديه م م مما
رت من لعدل العمي إىل أن
ونُ ِم ْ
طم م م َ
من بعد ما أصبحس ط اخلراب هبا

علم م م م م أسم م م م ممافلها بك م م م ممي أعاليهم م م م مما

(ضبادة)160 :1961 ،
ويقوؿ عبید زاكاين:
ّأمما مممذىب أصمحابنا فممن ّن س م ة العمدل ىممي أسممو السم وأ ّن العممدل يقتضممي خلمال كث م ة وقممد أوحمحوه ل م ّدليل وال اىممني
فنّن لن يذعنوا كمو ،ولو سار
السلطة ،فمادام النّاس ال يهابون أحداً ّ
الساطعة وقالوا إ ّن مبدأ ا ك ّ
والرائسة يكمن يف ّ
ّ
ا اك

يتحاش العدل ومل
ملساواة والعدل بني الرعية ملا استقام لو األمر وألصاب الوىن مملكتو ولتدىورت األوحاع .من مل
َ

يضرب ومل يقتل أحداً من اخلل ومل يصادر ومل يسكر ومل يعربد عل خدمو وحاشية بالطو أو مل يغضب عل رعيتو ملا ىابمو
الّناس وملا أطاعوا أوامره (د .ات.)171 :

السخا
ّ .1- 9- 5

السخاء من أخالؽ أهل اعبرّة .ولقد كانت من األخػالؽ اؼبمدوحػة ح ّػت قبػل فهػور اخسػالـ وُب العصػر اعبػاهلي .إذ حفلػت
إ ّف ّ
وروج ؽبػا ومػػدح أهلهػػا .فمػػا أكثػػر األحاديػػث
هبػا قصػػائد ّ
الشػػعراء وخط ػ األدابء .وهػػي مػن األخػػالؽ الّػػيت أبقاهػػا اخسػػالـ ب ػل ّ
الرواتت الّيت تث على أصحاب اعبود والكرـ .ولقد ذاع صیت ضباة ال ّدين وأول األمر ُب صبلة مػن القضػات ،كػاف اعبػود والكػرـ
وّ
السػخاء ُب العص ػرين اؼبملػوكي واؼبغػػول انقلػ فصػػار البخ ُػل مرقبػػة مستحسػرة .فبّػػا جعػػل
السػخاء ُب رأس تل ػ القضػات .لكػ ّػن ّ
و ّ
الفقراء واؼبساكني يستجدوف رفد األرریاء والوجهاء واألشراؼ دوف جدوى:
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مل يبم م م عن م ممدي م م مما يب م مماع ويُشم م م ى
ولقمد سم لس عمن الكمرام فلم أجممد

ّإال حص م م م اً قم م ممد سم م مماوى لثم م ممرى
يف الّن مماس ع ممن لم م املك ممارم م م ا

سید كسروي)46 :2009 ،
( ّ
طی ػػات
فهػػو يسػػرتفد األرریػػاء وأيمػػل ُب أف يرػػاؿ حظػػوة عرػػدهم ّإال أ ّف األسػػخیاء ابت ػوا سػػلعة اندرة مفقػػودة ،ال تُػػرى ّإال ُب ّ
لكن تل
السخاء وروح الكرـ عردهم ّ
السلف .بل لعلّه يكن بصدد االسرتفاد دبقدار ما كاف أيمل ُب إشاعة ّ
الكت وحكاتت ّ
اعبهود ُذبدِ و تفلح.
ويتطرؽ إىل اؼبأثور من حكات األسخیاء وأهل اعبود والكرـ من األقدمنيٍ ،بّ يقوؿ:
ّ
ّأما ك اؤان فه مستثنون من رزانة األقمدمني فتوقّفموا عنمد ىمذا البماب وأمعنموا فيمو فوقفموا أنفسمه علم مجمع األمموال ورخما
ب
الل ّإال قولو عاىل « َوُك ُلوا َوا ْش َربُوا َوَال ُ ْس ِرفُوا» (األعراف )96 /أو قولو « َوَال ُ ْس ِرفُوا ِإنَّ ُو َال ُِال ُّ
البال ومل السنوا من كتاب ّ
السخا
ال ُْم ْسرِفِ َ
السالفة إ ّّنا كان بسبب ّ
ني» (األنعام )636 /فجعلوىا إمامه الّذي التذون بو .وقد أيقنوا أ ّن ىالك األم ّ
واإلسراف وأ ّن من ا ّصف جلود وال كرم مل يذق طع اهلنا والرند ...وأ ّن من ّات ذ البخمل سم ة لمو يف حيا مو والذ لبخمل
الرخا والّنعمة .أو كما يقول ال ّشاعر:
السائلني جنا من متاعب الّناس وقض عمره يف ّ
من قصد القاصدين وابرام ّ
گيير ايير رييكمه وُىييد تٕيي ْ ودَييد
آن سىگ كٍ ريغىكه عصبران است

الزيوت لو وضعته على بطن البخیل ؼبا عاد إلی أبدّن فائدة).
(ّ
الرتصبة :إ ّف اغبجر ا لّذي دبقدوره أف يعصر ّ

(زاكاين ،د .ات)175 :

 .2- 9- 5ا ل والوفا
الصػ ػابرين
وربببػػه إىل البش ػػر .ولطاؼبػػا ج ػػاءت اآلتت ّ
إ ّف اغبلػػم مػػن مك ػػارـ األخػػالؽ و تفت ػػأ ّ
تبشػػر ّ
الس ػػماويّة توصػػي ب ػػه ّ
التعػػالیم ّ
الس َّر ِاء والضَّ َّػر ِاء اولْ َك ِ
ِ
اَّلل
ني الْ َغ ْػی َ
ظ َاولْ َعػافِ َ
ػاف ِم َ
ني َعػ ِن الّرػاس َو ّ
َ
وأصحاب اغبلم حبسن العاقبة ووصفتهم ابحملسرني« :الّذي َن يُػْرف ُقو َف ُِب َّ َ
التعػالیم نفسػػها حػ ّذرت الّرػػاس مػن الرضػػوخ للظّلػم واالستسػػالـ للجػائرين ربػػت
ني» (آؿ عم ػراف )134 /لك ّػن هػػذه ّ
ُِوبػ ا الْ ُم ْح ِسػرِ َ
فالسػاكت علػى الظّلػم شػیطاف أعػور .وُب ؿباولػة مػن عبیػد وابػن دانیػاؿ يصػف ك ّػل مرهمػا اغبلػم هبػذا اؼبعػط اؼبسػػتقبح
ذريعػة اغبلػمّ .
أبّنم استستلموا خانعني عبور اعبائرين بل وحبّذوا أخالؽ اػبروع واػبضوع للظلم .يقػوؿ عبیػد واصػفا اؼبػذه
ويرعتاف أهل زماّنما ّ
اؼبختار:
إ ّن ى ال ال مينعون ا ل املنسوخ كليّاً ،بل جييهونو ويرون أ ّن فيمو رويضماً الحتممال املهماانت واملصمائب .فممن كمان يف صمباه
متحمالً ملهانة أكابر القوم وأشرافه وسلّمه قياد نفسو وم ّكنه من الّنيل منو ومن ِعرحمو واحتممل سمباهب املقمذع،
جلداً ّ

كل ذل مبا أودع فيو
الرجل ا لي العاقل قد انل بذل
ّ
فن ّن ىذا ّ
العهة والكرامة يف ك ه و ت يوصف اليوم برجل ال ّدىرّ .
من حل ووقار واحتمال:
سيييييىگ نٔيييييرٔه آسيييييٕب ابريييييد
پيييرخ ابٔيييد كيييٍ خر كتيييبكه خَييير
السفلي ُب الطّاحونة قد عركته مصائ اغبیاة).
(ّ
الرتصبة :يربغي اب ّلرجل أف يكوف كاغبجر ّ

(د .ات)180- 179 :
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الشعر.
الشاعر اؼبعط اؼبقصود ُب هذا البیت من ّ
ومن الواضح سباماً كیف قل ّ
السخريّة اؼبريرة دبصريه الّذي ال يتب ّدؿ سواء صرب أـ يصرب:
يروه ُب شيء من ّ
الته ّكم و ّ
ّاما ابن دانیاؿ فإنّه ّ
ت أم مل أصم م ا
الهمم م م ممان وإنمّ م م ممين
ألخممو الش ممقا ص م ُ
فألصم م م م ن عل م م م م ّ

(ضبادة)172 :1961 ،
األحبػة بعػد أف كػاف هػؤالء مسػتودع س ّػره وأنسػه ح ّػت
ترم عػن تر ّكػر اخخػواف و ّ
ويسوؽ ابن دانیاؿ عل ى لساف األمري وصاؿ عبارات ّ
إذا ما أعلن عن توبته عن ارتكاب اآلاثـ أعرضوا عره وابت وحیداً رريباً ال أيهبوف به:
األايم الّميت كانمس مواىمب وكانممس إبشمراق األحبّمة حبايمب وأيمن أوقممات املعشموق واالجتماعمات ببماق اللّموق وأيممن
أيمن لم
ّ

قصفنا يف بستان اخلشاب ،أقول:
مي مص م م م م ر ونوطم م م ممة اخلش م م م مماب
حم م م م ّ
كم م م ممان مم م م ممن قبم م م ممل م م م مموبيت يل فيم م م ممو

م م مموطن اجلم م ممود ومعه م ممداً للقصم م مماي
مم م مما ألى م م ممل اجلنم م ممان ي م م مموم الثّم م م مواب

(اؼبصدر نفسه)
للتائبني وال أحد وبفظ
اؼبودة الّيت قوامها اػبالعة واجملوف ،إذ لیع ُب هذا اجملتمع اآلٍب من مكانة ّ
حسر على ّأتـ ّ
ومن هرا يبدأ ّ
ابلت ّ
اَّلل ويتوب إلیه.
ؽبم أدّن مودّة .وما من وفاء ؼبن أراد أف يقرتب من ّ

ووب ّدثرا عبید ُب صورة مأساوية ـبجلػة عػن :رجمل ممن أكمابر القموم كانمس زوجتمو عفيفمة مسمتورة لكّن هما قبيحمة ،فطلّقهما واقم ن
وبكل برود إنّ انقمص العقمل ،فلقمد كنمس أقتمات النّ جاسمة لوحمدي وصمرت
بعاىرة مجيلة فعذلو أحد أص دقائو لكنّو أجابو
ّ
اليوم أطع ا لموى ممع ألمف شمخص (د .ات 180 :و  .)181إذ ال عػروة ُب هػذا اؼبثػاؿ اؼبسػتهجن للوفػاء وااللتػزاـ ،فهػو فضػال
الرسػالة الّػيت يرقلهػا إلیرػا
عن قصفه وؾبونه ودتثتهّ ،إال أنّػه ال ّإؿ لػه وال ّ
ذمػة .ولعلّرػا نسػتردر اؼبثػاؿ اؼبػذكور وال نع ّػوؿ علیػهّ ،إال أ ّف ّ
حت رتء يردع الرّاس عن خوض هذه اؼبزالق.
اػبسة الّيت أصابت اجملتمع ُب عهده ،إذ يعد شبّة حیاء مصطرع أو ّ
تربئرا عن مدى ّ

 .3- 9- 5ال ّشجاعة
الصػفات ،وأشػجع الرّػاس مػن قػاوـ هػوى نفسػه وحبسػها
الصفات
اخنسانیة ّ
تع ّد ّ
الصفة الّيت تتضمن سائر ّ
ألّنا ّ
ّ
أهم ّ
الشجاعة من ّ
ألّنػػا تػودي ابؼبػرء وتدخلػػه ُب
الشػػجاعة صػفة مذمومػة ّ
عػن حػ ّ الػ ّدنیا .لكػ ّػن هػذا اؼبفهػوـ قػػد انقلػ رأسػا علػػى عقػ فصػارت ّ
ػجعني اعببرػاء،
اؼبتاع
لشػجاعة بقػي هػو هػو ،يعػرته ّ
التظػاهر اب ّ
وتعرضه للخطر .ررم ذلػ فػإ ّف ّ
الت غیػري ،وقػد ض ّػاب اجملتمػع ابؼبتش ّ
ّ
صػ وا الشػجعاف مػن أبرػاء
يرووف قص عررتت م اػباوية ويرفخػوف صػدورهم .لكػّرهم ُب سػاعة البػأس قلیلػوف ،وكػأ ّف اؼبغػوؿ قػد َخ َ
التبخػرت األجػوؼ مػػن
الضػ وء علػػى جانػ مػن البسػالة اؼبفقػػودة ،و ّ
اجملتمعػني و يبقػوا ؽبػم علػػى ابقیػة .وبػاوؿ ابػن دانیػػاؿ أف يسػلّط ّ
خالؿ استدعاء اؼبواقف اؼبضحكة .حیرما يرادي رسیل اػبیاؿ على األمري وصػاؿ ُب مسػرحیة طیػف اػبیػاؿ ىبػرج جرػدي بسػربوش
وسباله مرفوش ويقوؿ:
ُ
ػالـ علػػى مػػن حضػػر مقػامي وظبػػع كالمػػي ...أان أبػػو اػبصػاؿ اؼبعػػروؼ أبمػػري وصػػاؿ ،صػاح ال ػ ّدبوس والّر ػاموس ،والكػػابوس
س ٌ
أّنش مػن ثعبػاف ،وأضب ُػل مػن ّقبػاف ،وأان أنط ُػح مػن كػبش وأنػ ّ مػن وحػش،
ؿببط ّ
الشیطاف ،أان ُ
السالوس .أان مالكم اغبیطاف ،أان ّ
و ّ
أان أشرؼ من نعاس وألْ َو ُط من أيب نواس ...معرب ٌد مهػ ّدد ،انسػ فاتػ  ... ،فػال ذبهلػوا مقػداري وقػد كشػفت لكػم عػن أسػراري
(فروخ ،د .ات 710 :و .)711
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الشجاعة فیقوؿ:
ويتح ّدث عبید عن اؼبذه اؼبرسوخ ُب ّ

قصة أو عاراً ي خذ عليه :
يبجلون الكماة ال ّش جعان ،فما كان االستبسال يف ا رب من ّ
إ ّن القدام كانوا ّ
خ ٕييييييرْ ي راخْ ي فرناوبٕسييييييت
كييييٍ سييييرپبّٔ پييييرخ پرخاوبٕسييييت
فتوته وشجاعته وحركته).
(ّ
الرتصبة :فما رأظباؿ اؼبرء ّإال ّ

(د .ات)164 :

الشخ الّذي يق ّد ـ على قضیة مهولة أو وبارب أحداً فال ىبرج
لكن اؼبذه اؼبختار  -أي مذه أهل زمانه  -فإنّه يقوؿ :إ ّف ّ
ّ
ربمل إٍب دمه اؼبسفوح ابلباطل ،وسیلحقه
عن حالني؛ ّإما أف يتغلّ على خصمه ويقتله ّ
وإما عكع ذل  .فإف قتل خصمه فقد ّ
حكم القصاص خبصمه عاجال أو آجال ،وإف قتله خصمه فسیكوف مآله إىل جهرم وبئع اؼبصري .فما ابؿ العاقل يُق ّدـ على أمر
أي دلیػل أوضػح مػن أنػّ ال تػرى ُب األعػراس وؾبػالع الطػرب واجتمػاع الرّػاس ّإال األطعمػػة
ال ىبػرج طرفػاه عػن هػذين اؼبصػريين؟ ّ
ابلرماح
السهاـ والطّعن ّ
اؼبهرجنيّ .أما عرد تراشق ّ
واغبلوتت واؼبالبع الفاخرة وال يدعى إلیها إّال اؼبخانیث واؼببصبصني واؼبطربني و ّ
فإّنم ال يدفعوف إلیها ّإال األبله الّذي ىبدعونه أنّ رجل وبطل ومقداـ وقامع الصػفوؼ ،فیبعثػوف بػه إىل مقارعػة بػیض الصػفاح.
ّ
يرددوف:
فإذا ما قُتل اؼبسكني بدأ اؼبخانیث واؼببصبصوف برتقی أردافهم شامتني وهم ّ
يً ي پييٓ ي پمييرا وكيً پييٓسييبنخ
تٕيير ي تبييير ي وٕي ي ٌ وميييٓآرز ويييًرخ

الرماح وال أرر فیها ،فإنّ ال يالئم ّإال الطّعاـ واػبمر والطّرب).
الرتصبة :ال شأف ل ّ
(ّ
ابلرباؿ و ّ

(اؼبصدر نفسه)165 :

وُب فكاهة مريرة أخرى يتح ّدث بشيء من البذاءة عن هذا اؼبذه :

أ ّن رجالً مغولياً صادف شا ًّ يف قلب الصّم حرا فهم ّ بقتلمو ،ففطمن األخم بكياسمتو ورجاحمة عقلمو إىل مما يمدفع عنمو املموت،

ماب
سي دي ال قتلين و ...فر ّق لو املغويل ونهل عند رنبتو وقض منو وطره فنجا الش ّ
فتضرع إىل املغويل قائالًّ :لل علي اي ّ
ّ
اب بعمدىا ال مني
بدىائو و دب ه من املوت ّّ .يردف عبيد قائالً :إ ّن أصحاب املذىب املختار يقولون وقد عاش ذل ال ّشم ّ
اب ،فقد صدق عليو قول ال ّشاعر:
الس ة وال ّذكر ا َسن ،مرح لسعادة ىذا ال ّش ّ
سنة مل ىا ُحسن ّ
سيييي خ گيييير وتييييٕىىد اييييب ْ ٕيييير
خًاويييييبن خاويييييب ي خاويييييه ييييي ٔر

الشیوخ).
الرتصبة :إ ّف الشباب العقالء واؼبتعّلمني يلیقوف دبكانة تفوؽ مكانة ّ
(ّ

ض م الل ومل
األحبمة ،علميك بمتع ّل سم ة ى م ال العظمام ،اسمتّنوا بسمننه  ،عسماً آل ئنمما املسماكني الّمذين قضموا دىمرى يف ال ّ
أيّهما ّ
يفطنوا إىل مثل ىذه ا لول النّاجعة! (اؼبصدر نفسه.)166 :

النتيجة
ّ .9

الرذائل
 .1دخل عبید زاكاين ُب نقده االجتماعي بشكل صريح وواضح ،ررم ما ذكران من أ ّف أسلوبه يوحي إلی وكأنّه هو اؼبطال برتوياب ّ
خلقیة هي نوع من الرّقد اؼببطّن ؼبا آؿ إلیه وضع اجملتمع
لكن معظم ا لّذي ن نقدوه ذهبوا إىل أ ّف وصاته ّ
الال ّ
اػبلقیة ونشر الفساد ُب اجملتمعّ .
ّ
ولعل ذ لػ يعػود إىل قسػوة
ي
جتماع
اال
برقده
ح
يصر
أف
من
نفسه
على
أخوؼ
كاف
فقد
دانیاؿ
ابن
ا
أم
اطیة.
ر
األرستق
الطبقة
عرد
ة
خاص
ّ
ّ
ّ
ّ
سرحیات
اؼب
هذه
نصوص
ُب
ن
اؼبتمع
و
احملضة.
ة
لی
ز
اؽب
ات
سرحی
اؼب
لغة
إىل
دانیاؿ
ابن
فلجأ
،
م
بسیاسا
يض
ر
ع
الت
شأنه
من
ما
قمع
ُب
اغباكمني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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السرة ّ
 /14حبوث ُب األدب اؼبقارفّ ،
الراس وتسلیتهم .إذ ابلكاد قبد تعريضاً صروباً دبا
سبت إىل واقع اجملتمع بشيء وال دؼ ّإال إىل إضحاؾ ّ
قصة عبثیة ال ّ
يظن ابدئ الرأي أ ّّنا ّ
ّ
تصرح بفساد
ا
كوّن
علیها
يديروه
أف
للمحتسبني
يبكن
ال
ئیة
ز
ج
قضات
ويتراوؿ
رد
الس
ُب
اوي
ر
ال
يبضي
بل
بصلة.
ة
العام
یاسة
الس
إىل
يبت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
طیات هذا اؼبقاؿ ،ولو شئت قل إ ّّنا استرباطاترا مرها.
ُب
إلیها
ان
ر
أش
يت
ل
ا
اخوباءات
من
زبلو
ال
حاؿ
كل
على
ها
لكر
لطات.
الس
و
لطاف
الس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشعر والرّثر الفارسي العاـّ ُب القرف الثامن اؽبجري ولغة عبید زاكاين األدبیّة قبد األخرية سبتاز ابلبساطة والوضػوح ررػم
ُ .2ب مقارنة بني ّ
لكن لغة ابن دانیاؿ
ابحملسرات اللّفظّیة واؼبعرويّة واخهباز ّ
بكل سهولة مع نثره وشعره وتفهمه ّ
حق الفهمّ .
الال زـ .فبمقدورؾ أف تتفاعل ّ
ربلّیها ّ
األدبیة لیست مستثراة عن لغة عصره ُب إسفافها وما اعرتاها من الضّعف والفتور« .ومع أ ّف متوف الباابت اب للّغة الفصحى نثرا ونظما ،فقد
ّ
العامة» (فروخ ،د .ات ،ج )707 :3هذا ابخضافة إىل أنّه استخدـ بعض
أيلفه
ا
فب
كی
الر
كی
الرت
و
یة
العام
ابلكلمة
اغبني
و
اغبني
بني
مبر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشعبیة ا لّيت ال يفهمها ّإال من عاش ُب تل اغبقبة من اتريخ مصر.
العبارات والرموز ّ
وتطرقا إىل مضامني مشرتكة من
 .3لقد اشرتؾ ّ
السیاسي واالجتماعي ّ
الشاعراف ُب موضوع الفكاهة وُب اؼبضامني ،حیث تراوال موضوع الرّقد ّ
الالمعقػوؿ
السخاء والكرـ .كما أ ّّنما استخدما أسلوب اخطراء اؼببػالغ فیػه و ّ
الشجاعة والعدؿ و ّ
الصدؽ واغبیاء و ّ
مثل زواؿ العفّة و ّ
الشفقّة و ّ
سوقیة الرّابیة
الساخر .ولقد ابلغ كال ّ
الشاعرين ُب اخقذاع واستعماؿ الكلمات ال ّ
ابعتباره من أقوى وسائل اؽبجو اؼببطّن والرّقد االجتماعي ّ
ونظن أ ّف
القراء الكراـ أكثر بكثريّ .
واخفحاش ُب األلفاظ .وررم إشارترا إىل بعض من هذه األلفاظ بشكل مرقوطّ ،إال أ ّف ما ّفوتراه على ّ
الشعبیة اؼبراسبة .ويبدو لرػا أ ّّنمػا كػاان
العامة واكتساب ّ
ّ
الشاعرين قد ّ
مرة هي أ ّف اخقذاع كاف خري وسیلة للفوز بقلوب ّ
توصال إىل نتیجة ّ
السبق ُب هذا اللّوف من اخقذاع
رائدين ُب ذل ررم أ ّف من سبقهما إلیه لیسوا بقلیل .ف
ّ
مسرحیات ابن دانیاؿ اؼباجرة ّإما أف تكوف صاحبة ّ
لیظن الكثري أنّه
سبیز على ا لّذي ن سبقوه ابستخداـ أسلوب اخفصاح ُب اؼبوقف ّ
وإما أ ّف آخرين سبقوه تصلرا إبداعا مّ .أما عبید زاكاين فإنّه ّ
ّ
الد عاة إىل لغة اخقذاع.
كبار
من
ّ
مادته الرّقدية ُب إطار رسالته أخالؽ األشراؼ وهو ال أيىب
الرتاث ّ
 .4لقد وفّف عبید زاكاين حجما هائال من ّ
الشع واألديب لیصوغ مره ّ
الشعرية آبتت من ال ّذكر
الرثرية و ّ
وشح مقطوعاته ّ
الشريازي وآخرين .كما أنّه ّ
من االستشهاد أببیات من شعر األقدمني كالفردوسي وسعدي ّ
جل ما جاء به ُب طیف اػبیاؿ كاف من إنشاده وإنشائه ،و
اغبكیم وأحاديث نبويّة وحكم وأبیات من ّ
الشعر العريبّ .أما ابن دانیاؿ فإ ّف ّ
الرتاث ّإال ُب حاالت اندرة.
يضمن اببته دبا ذكران من مأثور ّ
ّ
يفسر اآلتت
فهو
ي.
جتماع
اال
نقده
ُب
مقلوب
ط
خ
من
انتهجه
ؼبا
وذل
اء،
ر
اغبم
اػبطوط
من
الكثري
رسالته
ُب
اكاين
ز
عبید
ى
ط
زب
لقد
.5
ّ
ّ
ّ
التعػريض بعلمػاء ا ل ّػدين واػبطبػاء
ػرع ُب هػذا اجملػاؿ ّ
وا ل ّػرواتت وأبیػات اغبكمػة بشػكل مقلػوب ال يتراسػ مػع مفاهیمهػا اؼبقصػودة .و ي َ
الدين،
الراس كالفقهاء ورجاؿ ّ
خاص من ّ
والفقهاءّ .أما ابن دانیاؿ فإنّه حاوؿ أف ال يعزو حالة الفساد اػبلقي اؼبرتشرة ُب اجملتمع إىل صرف ّ
يعمم ابن دانیاؿ
عم ت اجملتمع .ومن هرا يبكن القوؿ إ ّف نقد عبید ّيتسم ابخطالؽ و ّالتعمیم ُب أرل حاالته ،بیرما ّ
بل إ ّّنا حالة مستشراة ّ
الشیخ
مسرحیاته .فإذا ما انتقد
القصصیة اؼبختلقة ُب
و يطلق اغبكم ُب نقد فئة اجتماعّیة ما ،بل اكتفى برماذجه
نبیة ك ّ
ديریة و ّ
شخصیة ّ
ّ
ّ
ّ
شخصیات
يصرح بدعوته إىل نبذهم .إالّ أنّه فاؽ عبیداً ُب تشبیه
كل رجاؿ ّ
ّ
عفلق ال ّ
الدين ،بل يكتفي هبذا الرّ موذج وال ّ
يعمم االنتقاد على ّ
السب ُب ذل أنّه عرؼ بذكائه أ ّف
اجملتمع ابغبیواانت أو اعبمادات كالفرس والبابوج وأدوات حفل ّ
ولعل ّ
الزفاؼ وأشیاء من هذا القبیلّ .
ضرب من احملاؿ.
السخريّة اؼبباشرة ٌ
ّ
الرائجة آنذاؾ وهو
ة
اؼبسرحی
بفن
اؽبزؿ
من
وف
ل
ال
هذا
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ر
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له
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ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
الراوي فیظهر حبدبته:
الظل» كقوله ُب
ّ
شخصیة طیف اػبیاؿ عردما يراديه ّ
«خیاؿ ّ
قسم م م ممماً حبسم م م ممن قوام م م م م ال ّفتم م م ممان
أنم ممس ا سم ممام زى م مما ب ج م م حدب م ممة

اي أوحم م م م ممد األمم م م م م مرا يف ا م م م م ممد ن
فاقم م م م ممس عل م م م م م اخلطّيم م م م ممة امل م م م م م ّمران
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مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّة طیف اػبیاؿ ورسالة أخالؽ األشراؼ ( دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقیّة) 15/
الراقمني عن نفسه ،وهذه طريقة اؼبتكسبنيّ .أما عبید فإنّػه
التحامق ُب سبثیلیاته لیصرؼ كید ّ
هذا ابخضافة إىل أنّه انتهاب أسلوب ّ
كس فمكانته
يستخدـ العاهة ُب نقده ّ
التحامق كوسیلة ّ
الضوء و يلجأ إىل ّ
لشذوذ االجتماعي واػبلقي لیسلط علیه ّ
الالذع ،بل اكتفى اب ّ
للت ّ
یاسیة واالجتماعّیة كانت أقوى من ابن دانیاؿ.
الس ّ
ّ
الدرجة األوىل على قضات فرّیة ال تتضمرها نصوص التّمثیلیّة ّإال ُب حاالت اندرة.
 .7إ ّف عامل الفكاهة عرد ابن دانیاؿ يكاد يعتمد ُب ّ
تفرؽ
لكل ابدرة أو مقل بسهولة أل ّف األجواء تساعدهم على ذل  ،لكن لو ّ
الس یرما أو اؼبسرح يضحكوف ّ
اؼبتفرجني ُب ّ
فاؼبعروؼ أ ّف صبهور ّ
الرّاس وخرجوا من دار العرض وحدث ؽبم مثل ذل اؼبوقف اؼبضح ؼبا أبدوا أدّن تفاعل مع الرّكتة اؽبز ّلیة ووصفوها ابلباىبة .ويبدو لرا أ ّف
الظل ،ولعلّه
ابن دانیاؿ قد أحسن استخداـ العراصر
ّ
اؼبسرحیة فاستحوذ على ألباب صبهوره .عراصر كالعاهات اعبسديّة كما ّبیرا ،وخیاؿ ّ
حت من دوف
الصوت وإضفاء اؽبرج على أصوات
صمم أزتء اؼبمثّلني بطريقة مضحكة تثري اؼبشاهد ّ
عمد إىل توفیف عرصر ّ
شخصیاته ،وقد ّ
ّ
الس ردية بشكل هبعل
سبثیلیته زبلو من اؼبواقف اؼبثرية ّ
أف يبدأ اغبوار .ولذل فإ ّف نصوص ّ
للضح ّ .أما عبید فقد ساؽ نصوص رسالته وأمثلته ّ
بشدة ويتابع أحداثها بشغف فال يتمال يطلق لرفسه العراف ضاحكاً مت ّأمال ُب مغزى تل الفكاهات .وبذل فإ ّف لغة
القارئ يتفاعل معها ّ
الرقديّة إىل ـباطبیه بسهولة ويسر.
الفرانني
الفكاهیني ُب إيصاؿ رسالته ّ
عده واحداً من أوفق ّ
اخضحاؾ عرد عبید أقوى وأقبع بكثري .ويبكن ّ
ّ
الفكاهیة اؼبسحوقة ا لّيت ضػاعت آماؽبػا وصػارت تكابػد الفقػر والبػؤس
تبني أ ّف ابن دانیاؿ مرسوب إىل الطّبقة
 .8بدراسة الرّ ماذج اؼبتاحة ّ
ّ
لكن عبید يرتمي إىل طبقة األشراؼ واؼبتم ّكرني
واغبرماف ،فانتاهبا الیأس من أف يقوـ اغباكموف ومن بیدهم صرع القرار حبركة تصلح أحواؽبمّ .
وبكل وضوح إضحاؾ اجمل تمع من خالؿ االستهزاء ابؼبرفّهني وأصحاب البطر من
آثرت االستهزاء ابؼبرائني واؼبخادعني من صرفها لكرّه وباوؿ ّ
وجه ابن
السیاسي ّ
األشراؼ .ويبدو أنّه كاف وبظى ّ
السخريّة واؽبزؿ على هذا ّ
الصرف من الرّاس .ولقد ّ
الالئق ا لّذي جعله يبسط يد ّ
ابلد عم ّ
الرتؼ من الرّاس فبّن ضرّوا على الفقراء أبد ّن معونة ،بیرما طالت حربة عبید رجاؿ اغبكم واألرریاء
دانیاؿ حربته كبو األرریاء وأصحاب ّ
واألشراؼ صبیعاً.
السیاس ّػیة
 .9إ ّف لغػة عبیػد ومشػاعره وعواطفػه وألفافػه
الضػعف ّ
الفكاهیػة فاقػت بكثػري مثیال ػا عرػد ابػن دانیػاؿ ُب تبیػني نقػاط ّ
ّ
الديریػة و ّ
اب
تصوفة و ّ
الش ّر والعا واعباهل و ّ
اػبالع ،وأصحاب اػبري وأصحاب ّ
الش ّ
واأل ّ
خالقیة واالجتماعّیة ُب عصره .وقد طالت اؼبتديّرني ورريهم واؼب ّ
التعلیم.
التربیه و ّ
كس أو عدمه كاف ّ
الرظر عن ّ
بغض ّ
الشیخ الكبري واألمراء والعبید واآلخرين .لكن يبدو أ ّف هدؼ ّ
و ّ
الشاعرين ّ
الت ّ

 .3اهلوام

فل نفسه فريى أنّه صید
الظل :واػبیاؿ :طائر يرتفع ُب السماء فیرظر إىل ّ
( )1قاؿ ابن مرظور ُب لساف العرب ُب تعريف اػبیا ؿ أو خیاؿ ّ
فیرقض علیه (ابن مرظور األفريقي ،د .ات :مادّة «خیل»).
ّ
انیني ُب القرف
اَّلل زاكاين القزوي فهو من شعراء
( )2أما اػبواجه نظاـ ّ
الدين عبید ّ
الفارسیة والكتّاب األدابء اؼبف ّكرين ومن كبار الرقّاد اخير ّ
ّ
اكانیوف هم بطن من بطوف قبیلة خفاجة العر ّبیة هاجروا إىل ايراف وقطروا ُب قزوين .واؼبعروؼ عن
الثامن اؽبجري .ولد ُب زاكاف بقزوين والز ّ
الدي وفئة ذات أمواؿ وأمالؾ وضیاع وكاف عبید من الطائفة الثّانیة ورث من آابئه
عرجت على العلم وااللتزاـ ّ
الز ّ
اكانیني أ ّّنم كانوا فئتني؛ فئة ّ

اَّلل اؼبستوُب عبارة موجزة عن معاصره عبید ُب كتابه تبرٔخ گ ٔدٌ مفادها
ما جعله ُب حببوحة من العیش( .ابراين )57 :1385 ،ذكر ضبد ّ
الشعرية كلّها ُب ؾبموعة واحدة عاـ 1321
أنّه كاف صاح شعر فبتاز ورسائل عديبة الرّظري( .مستوُب )805 :1333 ،وقد صبعت آاثره ّ
الساخرة نشرها اؼبريزا حبی اخصفهاين عاـ  1303ؽ ربت
ش ُب طهراف ربت عرواف كلّٕ ب عبٕد ناكبوٓ ّ
لكن معظم رسائله اؽبز ّلیة ّ

عرواف پى خب ا لّمبئف ُب اسطربوؿ .ولعبید فضال عن ذل رسائل نقدية وهز ّلیة أخػرى مثػل :رٔهوبپٍ ،صد ىد رسب ّ خٌ فصل

اؼبشػهورة ب ػ رسب ّ ا ّعرٔ ب

رسب ّ خ بتب پدمًعٍ خاس بنَبْ برسٓ ي تبنْ فب ىبپّ اريج فب ىبپيّ يايً

ي يٕيًر و

السابعة ،العدد  ،25ربیع 1396
السرة ّ
 /16حبوث ُب األدب اؼبقارفّ ،

قصٕدِ پً

يعد من أعمق
أهم كتاب مأثور له عروانه أوالق األرراف وا لّذي ّ
ي گراٍ ّ
الرقديّة الشهرية و پثىًْ عتّبقوبپٍّ .
لكن ّ

تطرؽ إىل نقد اجملتمع هبذا األسلوب.
الرسائل
الفارسیة ،فكما أ ّف عرواّنا ّ
ّ
يدؿ على فذاذ ا فإ ّّنا وحیدة دهرها إذ نعهد كاتبا قبل عبید قد ّ
ّ
التعبري( .حل )11 :1384 ،
وحالوة
احة
الفص
حیث
من
عبید
ائعة
ر
وهي
ّ
الشعري ابلفكاهة والتركیت واؽبزلیات اللّطیفة واؼبزاح .وقد ص ّ قصارى جهده ُب
ه
وفر
اكاين
ىبت ّ اعبزء األوفر من مؤلّفات عبید ز
ّ ّ
اؼبوجه إىل أبراء عصره وأخالؽ ؾبتمعه ا لّيت كاف يبقتها ويصفها ابلبذيئة لكن بلغة اؼبزاح والفكاهة .وفبّا ال ش ّ فیها أنّه
جاـ ّ
الرقد االجتماعي ّ
الرظري .ويبتاز عبید بضمريه الواعي
يعد أكرب
الساخرين ُب األدب الفارسي ُب العصر اؼبغول ولعّلرا ال نغال إذا قلرا إنّه ف ّذ قلیل ّ
ّ
ّ
الفكاهیني ّ
وقوته ُب ضبط الوقائع وإؼبامه ابألخبار
اؼبخاط
إىل
الكالـ
ونقل
ة
يع
ر
الس
اخجابة
ُب
وبديهته
اد
ق
الو
وطبعه
ة
هبی
ذ
ال
ته
ر
وذاك
افر
و
ال
وذكائه
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
الرواتت والّلغة العر ّبیة وآداهبا (زاكاين ،يب ات.)11:
وّ
علیة القوـ ُب زمانه .فهو فضال عن إؼبامه العمیق ابؼبباحث
ّأما رسالة أخالؽ األشراؼ ا لّيت كبن بصددها فقد تراوؿ عبید فیها أخالؽ ّ
يظن القارئ ابدئ الرأي ومن خالؿ عباراته ورببیذاته أ ّف عبیدا قد
ّ
وبكل جدارة إبداعه الف ّ اؽبزل ،حیث ّ
الس ّ
الديریة واأل ّ
یاسیة أثبت ّ
خالقیة و ّ
التعمق ُب مفاهیمها
الرسالة أبصبعها و ّ
ازبذ سبیل اػبالعة واجملوف ا لّذي اختاره أكابر عصره مذهبا ـبتاراً لرفسه ووافقهم علیهّ .
لكن ودبطالعة ّ
كل واحدة من
ّيتضح لرا أنّه حاوؿ وأبسلوب ف ّ رائع التعريض هبذه األخالؽ اؼبقیتة وانتقادها بشكل دامغ .وقد آثر ُب رسالته هذه أف أيٌب ّ
فقة على لساف علماء األخالؽ من أمثاؿ أيب
الش ّ
السخاء واغبلم واغبیاء والوفاء ابلعهد و ّ
الشجاعة و ّ
اػبلقیة كاغبكمة و ّ
الفضائل ّ
العفة والعدؿ و ّ
يعرج على
علي ابن مسكويه (ت  421ؽ) واػبواجه نصري ّ
الدين الطوسي (ت  672ؽ) ٍبّ ّ
اؼبكررٍ .بّ ّ
اجملوؼ و ّ
يعرب عرها ابؼبذه اؼبرسوخ و ّ
بكم هائل من الكراهیة واؽبزؿ اؼبضح ُب إطار بیاين .ومن هذا اؼبرطلق
مذه اؼبعاصرين «اؼبذه اؼبختار» ُب تعريف هذه الفضائل فیأٌب ّ
الصدؽ
نعد عبیداً نسخة شبیهة ابلكات اخيطال الشهري نیكولو مكیافلي .فمكیافلي وحبس ما ّ
يبكن أف ّ
تدؿ علیه سائر آاثره أح ّ ّ
وبث فیها األمري دوؽ لورنزو
وحث علیهماّ ،إال أنّه اختلف عن هذا اؼبرهاب ُب كتابه «األمري» حیث ساؽ عبارات ملؤها الربارماتیة ّ
والطهر ّ
انیة من أجل تثبیت دعائم ملكه.
كل رذيلة حیو ّ
على التخلّي عن الفضائل واللّجوء إىل ّ
الصفدي ،2000 ،ج  )3 :43وهو
ؿبمد بن عبدالكرمي بن دانیاؿ بن يوسف اػبزاعي
( )3هو اغبكیم مشع ّ
الكحاؿ ( ّ
اؼبوصلي ّ
الدين ّ
ّ
األدي اػبلیع واغبكیم ،كانت له نكت رريبة وطباع عجیبة (كسروي حسن )14 :2009 ،تتفق أرل اؼبظا ّف ا لّيت ترصبت له أنّه ولد
استقر به اؼبقاـ ُب
ابؼبوصل سرة  646هػ وُب سرة  660هػ دهم اؼبغوؿ اؼبوصل وأخذ اػبراب ّ
يدب فیها (اؼبصدر نفسه) فخرج مرها مرهزما و ّ
أًب ابن دانیاؿ تعلّمه األديب فدرس علػى
أتـ الظّاهر بیربس .وُب مصر ّ
مصر ،لیتخذ حرفة الكحالة ُب دكاف قرب ابب الفتوح وذل ُب ّ
الرثػر
الدين الفهري ّ
الشعرّ .أمػا ُب ّ
الرثر عالوة على ّ
اؼبتوَب سرة  685هػ فصا ر شاعرا ماهرا ُب عصره وفاؽ أقرانه واشتهر ُب ّ
الشیخ معني ّ
ّ
مسرحیات ،سبثیلیات) ظبّاها «طیف اػبیاؿ» و « عجی ورري » و «اؼبت ّػیم» وكػاف اؼبخػرج
(
ابابت
ثالث
وهي
اؼبشهورة
سبثیلیاته
فكت
ّ
الصػفدي)7 :1979 ،
(
ػ
ه
711
إىل
ػ
ه
710
ػرة
س
ب
ػديرا
ي
بني
يت
ل
ا
اؼبصادر
ا
د
حد
ّ
وصاح اغبوار واؼبمثّل فیها صبیعاّ .أما وفاته فقد ّ
ّ
السفاسف وُب اجملوف ا لّذي يبلغ إىل اخابحة اؼبطلقة ُب اللّفظ الداعر أحیاان.
الظل
سوقیة فیها ّ
مسرحیات هز ّلیة ّ
ّ
فن يضیع ُب ّ
«ابابت خیاؿ ّ
مبر بني اغبني واغبني
على أ ّف فیها أحیاان أخرى لفتات ابرعة من الرّقد االجتماعي .ومع أف متوف الباابت اب للّغة الفصحى نثرا و نظما ،فقد ّ
يصور جانبا من البیئة
سوقیة ٍب بكثري من األلفاظ
ّ
العامة وابؼبدارؾ ال ّ
العامیة والرتكی الركی فبّا أيلفه ّ
ابلكلمة ّ
اعبرسیة والصور اػبالعیة ،فبّا ّ
ويفصل األزتء
الرفع ا
ُب ذل العصر وجانباً من ّ
قصة ويرظم األصوات (األراين) ويلحرها ّ
كل عصر .وكاف ابن دانیاؿ يضع ال ّ
ّ
خنسانیة ُب ّ
للشخصیات .و ...معظم أشعار ابن دانیاؿ  -سواء أكانت مقاطع أو قصائد طواال  -مذكورة ُب ابابته الثّالث .ولكن دبا أ ّف هذه الباابت
الظن أنّه قد دخل علیها تصحیف وتبديل وزتدة ونقصاف ُب نثرها وشعرها»
َّ
تدوف ّإال بعد أمد طويل من موت ا بن دانیاؿ ،فالغال على ّ
(فروخ ،د .ات ،ج )707 :3

مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّة طیف اػبیاؿ ورسالة أخالؽ األشراؼ ( دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقیّة) 17/

املصادر

الف :الکتب
 القرآن الكرمي
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