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 صامللخّ 
اً من أدب العصر الوسیط حیث امتازت هبا آاثر الّشعراء أبنواعها اؼبختلفة. والّشعوب دبختلف سالئقها تستذوؽ لقد احتّلت الفكاهة حّیز 

ّیة والّسیاسّیة. وباوؿ هذا اؼبقاؿ واعتماداً على جتماعابع الّتهّكمي الّساخر من األوضاع االالفكاهة وتتفاعل معها خاّصة لو ساد علیها الطّ 
ة ُب األدب اؼبقارف، أف يقـو بدراسػة مقارنػة لعرصػر الفكاهػة ُب العصػرين اؼبملػوكي واؼبغػول عرػد الّشػاعر والكاتػ  یّ مبادئ اؼبدرسة األمريك

هػ(. وقد توّصلت الّدراسة إىل أّف الّشاعرين قد صّورا  772هػ( والّشاعر الفارسي عبید زاكاين ) 685اؼبسرحي العريب ابن دانیاؿ اؼبوصلي )
ور فكاهیة مؤثّرة تشاهبت ال لكوف أحدنبا متأثّرا ابآلخر بل للشبه الّشديد بني مآسي اجملتمعني واستشراء حاالت مثال  ؾبتمعیهما ُب ص

 لیها أدهبما الّرثري والّشعري زواؿ العّفة والّشجاعة والعدؿ واألخالؽ.یهما. ومن اؼبضامني اّليت تطّرؽ إي فجتماعالفساد اال

 ابن دانیاؿ اؼبوصلي، عبید زاكاين.، أخالؽ األشراؼ، طیف اػبیاؿ، الفكاهة ،األدب اؼبقارف: الّدليلّيةالكلمات 
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 مةاملقدّ . 6
 البحث إشکالّية .6-6

إذا كػاف األدب »؛ والّشػعوبة ؼبا ؽبا من نفوذ ُب القلوب واستمالح لدى عاّمػة ؤثّر اؼب الّتعبريتعترب الفكاهة واحدة من أهّم وسائل 
ذبعػل الفكاهػة تصػل إىل أرػوار األفكػار واؼبشػاعر اؼبتضػاّدة،  الّػيتمرجع ذلػ  إىل البديهػة اغباضػرة  الفكاهي يستهوي صبهوره، فإفّ 

)شرؼ، « .نفسها الّشخصّیةبل ُب واألخالؽ،  الّسیاسةزبلق وائما شامال بني أانس تبايرت مآرهبم واحتدـ بیرهم اػبصاـ ُب أمور 
واألدب  كاهػػػة ُب أدهبػػػم خيصػػػاؿ خطػػػاهبم إىل صبهػػػورهم أبفضػػػل وجػػػه.ة الفوقػػد وفّػػػف جػػػّم كبػػػري مػػػن األدابء مػػػادّ  (5: 1992

أبّّنػػم  واقعّیػةالالفكػاهي يعػادؿ حضػػور البديهػة؛ ولكّرػػه لػه أسػالی  مػػن الكتابػة، فكثػػريا مػا نصػف أحػػدااث أو أشخاصػاً ُب اغبیػػاة 
ح  تتوقف على يء للضّ رة الشّ شيء مضح  فإاث الطّبیعة. ولكن ال يوجد ُب مضحكوف، ألّّنم يتجاوبوف مع روح الفكاهة فیرا

ال شػّ  فیػه عػن صبیػع األمػم أّّنػا  الّذي الثّابتلكّن  .)اؼبصدر نفسه(طريقة نظرت  إلیه، أو ابألصّح على ما يبكر  أف ذبعل مره 
توجػد أّمػة  ل الفكاهیات وتعرضها على صبهرة من أبرائهػا، فػالأخرجت نوابغ الفكاهة ُب صبیع أجیاؽبا، وأّّنا ُب العصر اغباضر سبثّ 
ائعة بػني ُب اآلداب والفروف. وهرػاؾ مقیػاس للفكاهػة الّشػ الّروابعمتحضرة ؽبا اتريخ قدمي خلت من نوابغ الفكاهة ومن آاثر هؤالء 

رفػػیع عػن اغبػػرج أو تعػرض عبمیػػع األمػم ُب حػاالت متماثلػػة، وهػي حػاالت التّ  الّػيتبػ  اخنسػاف، نرجػػع فیػه إىل مواسػم الفكاهػػة 
، العّقػاد) ؿ األحػواؿلت دواعیهػا بتبػدّ حاف ؽبػا أف تػزوؿ أو تبػدّ  اّليتما البدع ائعة، وال سیّ البدع الشّ   واالحتجاج على مرّدحاالت التّ 
اؼبضػػػػطهدة بشػػػكل عػػػػاـ رواج اؽبػػػزؿ والفكاهػػػػة  الّشػػػعوبمػػػن خصػػػائ  األدب اخيػػػػراين بشػػػكل خػػػػاّص وأدب و  .(71: 2013

يلجأوف إىل الكالـ اؼبزدوج احملموؿ علػى وجهػني واؼبػبطّن  الّصريحزوا عن االنتقاد ن عجالّذيواؽبجاء ُب شعرها ونثرها. ف الّسخريّةو 
فمضػػػامني الفكاهػػة عرػػد هػػؤالء تبػػػدو ُب  .(14: 1364)حلػػ ،  األسػػلوبا واؼبضػػح  والػػالذع أحیػػاانً فیسػػوقوف انتقػػػادا م هبػػذ

راء واغبزف على ما آؿ إلیه وضع اجملتمع، وهذا مػا يسػّمى ، لكّرها مفعمة ابالعرتاض والبكاء والعالّتهّكمو  لّسخريّةفاهرها مّتسمة اب
كركتػة مسػّلیة ال   الّرػاسإّف الفكاهة ُب آاثر عبید تبدو لعاّمة  .(97: 1391وند،  )زي « الّسوداءفكاهة ال»أو « ابلفكاهة اؼبريرة»

نفسه من أذى اغبكومة وأزالمها. لكّن لغة يدرؾ معراها اغبقیقي إاّل العقالء. وهذا لعمري الفّن بعیره. أف يتمّكن عبید من حفظ 
غػو، وأف ال يسػتوعبوا معػط خطابػه؛ إذ علػیهم أف يبعرػوا اخقذاع اؼبفرطة ُب بعض آاثره، جعلت القرّاء يظّروف فّره نوعا من اؽبزؿ واللّ 

 يدركوا مغزى كالمه. حّت بضع مرّات بقراءة نصوصه اػبلیعة  الّرظر
تعّلػق ابألوضػػاع ي ،وذكػر قصػائد شػعرية فیهػا (1)طیػف اػبیػاؿاؿ إىل كتابػة سبثیلیػات مػن أمثػػاؿ دفػع ابػن دانیػ الّػذيإّف الباعػث  
 لظّػػرؼُب العصػر اؼبملػوكي، وقػد امتػاز ابػن دانیػاؿ ُب كثػػري مػن شػعره بػروح مرحػة ودعابػة خفیفػة واشػتهر اب الّسیاسػّیةو  ّیػةجتماعاال

ووضػع   .وادر واغبكػاتتشػاعت عرػه كثػري مػن الّرػ حػّت ؼبػاجن والقفشػة اعبارحػة اؼبتهّكم ا الّتعلیقذعة و الاّل  الّسخريّةوسرعة البديهة و 
مط مػن هرػا يبكػن أف نعتػرب هػذا الػرّ  .(97 :1961)ضبػادة،  الػّتهّكمو  الّسخريّةة و فأبدع طريقا ابرعا ُب الفكاه طیف اػبیاؿكتاب 

هػورة. ولػذل  يربغػي أف يبتػاز أدهبػم ابلوضػوح، والبداهػة، اؼبق الّشػعوبمن األدابء، أدابء أّمة أو شعراءها، وبتعبري أقوى شعراء كّل 
 .(126: 1392، وزمالئه )ـبتاري الّشجاعةو  الّصراحةوالبساطة، و 

 ة واهلدفرورة واألمّهيّ الضّ  .6-5
ل  مػن ي واألخالقي، وذجتماعاال الّرقدإضافة ورقة حبثیة إىل موضوعات األدب اؼبقارف العريب والفارسي ُب إطار  الّدراسةتوّخى ت

ابخضػافة إىل اسػتعراض جانػ  مػن اغبقػائق  .(3)وابػن دانیػاؿ اؼبوصػلي (2)مباذج مػن نتاجػات األديبػني عبیػد زاكػاين استعراض خالؿ



 3/ (دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقّیة) أخالؽ األشراؼورسالة  اػبیاؿ طیفة مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّ 

 

 .وف عن ذكرها ُب كتبهماؼبؤّرخأحجم  اّليت
 أسئلة البحث .6-9
 ؟وكي واؼبغولُب العصرين اؼبمل الّراقدة خالقّیةاأل الّسخريّةأّدت إىل نشأة  اّليتروؼ ما الظّ  -
 ؟أخالؽ األشراؼو طیف اػبیاؿانتقدها األديباف ُب أثريهما  اّليتي واألخالقي جتماعاال الّشذوذما هي أنواع  -
 ؟الّساخراؽبزل  الّرقدُب اؼبتلّقي وإيصاؿ رسالة  الّتأثريأّي اػبطابني األدبّیني كاف أوفق إىل  -
 البحث ةخلفيّ  .6-3

ية الّشػػعر ، وقػػد أعػرض عػن سبثیلیاتػه الّصػفدي الػّدينلصػالح  اؼبختػار مػن شػعر ابػن دانیػػاؿ اغبكػیمب صُبػع شػعر ابػن دانیػاؿ ُب كتػػا
ة للعصػػر ّیػػالّتارىبألسػباب ؾبهولػػة إاّل بعػض عبػػارات تطػرّؽ إلیهػػا بشػكل سػػريع. أّمػػا إبػراهیم ضبّػػادة فقػد جػػاء بشػرح عػػن األوضػاع 

وهو ُب الواقػع نقػل للمختػار مػن سبثیلیػات ابػن دانیػاؿ عػن اؼبستشػرؽ  العريب اؼبملوكي وكیفیة انتشار سبثیلیات خیاؿ الظّل ُب اجملتمع
ن ترػػاولوا الّػذيإّف  .الّتمثیلّیػاتیػة وقػد أبػدى بعػض وجهػػات نظػره عػن هػذه الاّلتیرمػن  الرّتصبػػةو  الّتحقیػقبػوؿ كػاري، مػع شػيء مػن 

الفكاهػػة سػػید أضبػد أنػػع وكتابػػه  ؿبّمػػدهم وائـ ُب العصػػر اؼبملػوكي لیسػػوا كثػػريين يبكػػن أف نػذكر مػػر الّسػػخريّةمبحػث الفكاهػػة و 
حیث تطرّؽ إىل بعض من أقطاب الفكاهة ُب هذين العصرين لكّرػه    اؼبصري ُب العصرين الفاطمي واأليويب الّشعرُب  الّسخريّةو 

ا احملػدثوف فقػد عرػوا لُتقػرأ، أّمػ ب  أف القدماء   يعرػوا بدراسػة سبثیلیاتػه كثػرياً فهػي ُكتبػت لتشػاَهد الالسّ لعّل و يذكر ابن دانیاؿ قّط. 
اجملتمػع اؼبصػري ُب شػعر »وقد درست الباحثة تغريد وّضاح شػعر ابػن دانیػاؿ ُب دراسػة عرواّنػا:  ولكن لیع كثرياً. الّتمثیلّیاتهبذه 

أعرضػت عػػن  مػن شػعر ابػن دانیػاؿ وهبػذا الّصػفديهػا   تعتمػد ُب دراسػتها إاّل علػى مػػا نقلػه ولكرّ « ابػن دانیػاؿ اؼبوصػلي الكّحػاؿ
وقػد  طیػف اػبیػاؿالفكػاهي ُب  الّرقػدمن جامعة گیالف،  نیا رخشردهده اكـر وقد درس كلٍّ من هادي شعباين وسیّ  دراسة سبثیلیاته.

، إاّل أّف دراسػػترا هػذه زبتلػف عّمػػا جػاءا بػػه ُب ي عرػػد ابػن دانیػاؿجتمػاعاال الّرقػدبػذال قصػارى جهػػدنبا السػتیعاب صبیػع جوانػػ  
 بعدها اؼبقارف.

اجملػاؿ لػذكرهم صبیعػاً مػرهم علػػي  فلیسػوا بقلیلػػني، ال يسػعرا الفارسػّیة الّلغػةن عرػوا بدراسػة أدب عبیػد زاكػػاين مػن أبرػاء الّػذيأّمػا  
، ويبػػدو لرػا أّف مثػػل هػػذه الّدراسػػات، وقػد اعتمػػدان ُب دراسػترا هػػذه علػػى بعػض مػػن هػذه اتؤلّفػػمػػن اؼب صػغر حلػػ  ُب ؾبموعػةأ

 ديبني   يسبقرا إلیها من أحد.اؼبقارِنة بني األ الّدراسة
 يالّنظر ة البحث واإلطار منهجيّ  .6-2

اته تدّؿ على ذل . وقػد عػاش عبیػد حػوال سػبعني سػرة بعػد ابػن دانیػاؿ إاّل مؤلّفإّف معرفة عبید ابألدب العريب لیست خبافیة ألّف 
مػّرت هبػا األّمػة ُب العصػر اؼبغػول مػن ؿبػو اآلاثر  الّػيت عیسػةروؼ التّ أبدب ابػن دانیػاؿ نظػراً للظّػ أتثّػرأنّه من اؼبسػتبعد أف يكػوف قػد 

عػػن أّف ابػػن دانیػػاؿ كػػاف مغمػػوراً ال يضػػاهي كبػػار األدابء العػػرب ُب عصػػره.  . هػػذا فضػػالً الّشػػعوبوزرع روح الفرقػػة بػػني  العلمّیػة
اء ُب عصره،   أيت الّشعر من كبار  الفارسي والعريبين الّشعر   أينف عن اقتباس أبیات من  الّذيعلى ما نقوؿ أّف عبید  الّشاهدو 
ه اببػن دانیػاؿ. ومػن هرػػا فػإّف دراسػترا تعتمػد اؼبػرهاب اؼبعػػروؼ ابألمريكػي ُب عقػد اؼبقارنػة بػػني أتثّػر يػدّؿ علػػى  وأدبػه شػيء ُب شػعرهب

ي بوحػػدة ه مػػن مرظػور عػػاؼبي، ومػػن خػػالؿ الػػوعيػػرى ضػرورة أف يػػدرس األدب اؼبقػػارف كّلػػ الّػػذياؼبػػرهاب األديبػني اؼبدروسػػني. أي 
ة العرصػػػريّ  الّلغويّػػةعػػن اغبػػػدود  اؼبسػػتقّلة األدبّیػػػة الّدراسػػةاألدب اؼبقػػارف هػػػو  يػػرى أفّ  حیػػػثات اػبالقػػة، والعملّیػػػ األدبّیػػة الّتجػػارب

بط بػني لػرت  األمريكّیػة الّرؤيػةسػع ي، بیرمػا تتّ الّتػارىبأّنا ربصػر األدب اؼبقػارف ُب اؼبػرهاب  الفرنسّیة، وهو يعی  على اؼبدرسة الّسیاسّیةو 
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ولذل  فقد ارأتيرا أف نسػتعرض لرمػاذج مػن أدب  .اؼبقارنة الّدراسةي، ابعتبارنبا عاملني ضروريني ُب الّرقدي واؼبرهاب الّتارىباؼبرهاب 
 واالستهزاء اعبلّي واؼببطّن. الّسخريّةساد ؾبتمعیهما ُب قوال   الّذيين يعّرضاف فیها ابلفساد واالكبطاط اػبلقي الّشاعر 

 الّتحليلالبحث و . 5
 الفكاىة بني العصرين اململوكي واملغويل. 5-6

وهي فلسفة ألّّنا هب  أف تكوف تعبريا عن موقف أو نظػرة أو فكػرة  الّراسالفكاهة فّن وفلسفة فهي فّن ال هبیده إاّل القالئل من 
يشػتمل علػػى  الّتعريػفوهػذا  .(723 :1982، الػّرجمصػريح )لمػیح دوف التّ تّ مػح دوف اخطالػة وابلل إلیهػا بلطػف ودقّػة، وابللّ تتوّصػ

 وقلوهبم. الّراسنفوس  ُبتستطیع أف تؤثر  اّليتصبیع عراصر الفكاهة الكاملة 
ة البشػػعة ودّمػػرت بغػػداد وأزيلػػت اػبالفػػة ُب بغػػداد وحّلػػت الكارثػػة اؼبغولّیػ العّباسػػّیة الّدولػةهػػػ لبػػر الػػوهن كیػػاف  656ُب سػرة  

روات ة وإابدة الثّػّیػالّتارىبو  العلمّیػة اؼبػوروث ُب آالؼ اؼبخطوطػات الثّقػاُب الػرّتاثاخسػالمي، و  تار وزبريػ  الفكػرهبجوـ التّ  العّباسّیة
 .(19: 1961ضبادة، تتمثّل ُب قتل مئات العلماء واؼبفّكرين ) اّليتة البشريّ 
العصػر اؼبغػػول هػو االخػػتالؿ  واسػتمرارا إىل الثّػػايني عّباسػة مرػذ العصػػر الواالقتصػاديّ  الّسیاسػػّیةإّف مػن أسػباب بػػروز الفكاهػة  

مود ُب وجػه ـبّلفػات ورريها قػادرة علػى الّصػ الّشجاعةواػبلق الكرمي والعّفة و  الّصدؽالكبري ُب القیم واؼبفاهیم فلم تعد قیم األمانة و 
فكاهػة ُب العصػػر وائـ أنػع أّف دوافػع ال الػدّكتورويػرى  .(71 :2008)قويػدر،  رّد والفقػر واػبػوؼشػواالسػتبداد والقهػر والتّ  الظّلػم

، وصػػراع الّشػػعوب كانػػت سبارسػػها حبػػقّ   الّػػيتولػػة وسیاسػات القمػػع للدّ  الّسیاسػػّیةلطوية اؼبملػوكي تكمػػن ُب ثالثػػة أمػػور؛ شػػّدة الّسػػ
أّمػا ُب إيػراف فلػم  .(14 :2010) ات اجملتمػع اؼبختلفػةوبذخ اػبلفاء، وفهور موجة من الفحش واجملوف بػني طبقػ الّسلطةرجاالت 

فقػد جعلػت أنظمػة اغبكػم اؼبتخّلفػة واخقطاعیػة مػن ايػراف دار بػوار، فبػا جعػل الفسػاد  العربّیةعّما كاف علیه ُب البالد  ىبتلف الوضع
اؼبتبايرة ُب مستواها اغبضاري أثر شديد ُب سػقوط اجملتمػع ُب حضػیض الفسػاد  الّشعوبیاع يدّب ُب اجملتمع وكاف الختالط والضّ 

وا أتثّػر و الّشػع رين وكثري من العلماء لیتبّدلوا إىل خدـ للحّكاـ الفاسدين، فانفصػلوا عػن فئػات واالكبطاط، إذ تدّّن مستوى اؼبفكّ 
 .(15: 1390)ابقري ومسعودي،  الّلذاتُب ه  وانشغلوا مرهمكني والرّ  الرّتءأبخالؽ أسیادهم وانتهجوا سبیل اػبداع و 

 الظّػرؼحیػث كػاف للفكاهػة و  عشػر اؼبػیالدي الثّالػثالعػريب ُب القػرف تمػع حملاكاة واقع اجمل واقعّیةؿباولة  طیف اػبیاؿابب  يعدّ  
بیربس  الظّاهرأحدثها  اّليت صالحّیةاخ خالقّیةللحركة األ خري أتلیف لكي يؤرخ ُب هذا الباب ؤّلفرواج ُب تل  اغبقبة فوفّفها اؼب

 .(131 :1971، )ضبادة
اهرة ُب أمػاكن ـبّصصػػة معلومػة، ُب العصػر اؼبملػوكي، وتلػ  اجملػػالع ال يعػػاقَر هبػا اػبمػر ؾبػ الّػيتواجملػوف  والّلهػكثػرت ؾبػالع  

كارى علػى أنغػػاـ اآلالت ، بػل البػّد مػن سػاٍؽ لػني القػواـ ومغریػة تصػدح بصػوت رػراب رّتف، لیتمايػل الّسػالّشػرابتكتمیػل بكػأس 
 .(97 :2013راد ُب اؽبروب من الواقع اؼبرير )وّضاح، اؼبوسیقیة، فتحصل ؽبم البهجة لیصلوا إىل اؼب

واجملػوف ووصػف  والّلهػواجملوف، فقد عرّب مػن خػالؿ اغبػديث عػن  والّلهذت أبعاداً أخرى إضافة إىل لكّرها عرد ابن دانیاؿ ازبّ  
ؾبالسها عن اكبرافات اجملتمع اؼبصري ومدى تراقضه و  يكن شغف ابن دانیاؿ وأمثاله من شعراء عصره هبذه اجملالع إاّل هرابً مػن 

 و 396 :2006)سػبیراين،  مػع اؼبصػري آنػذاؾيضػاّب هبػا اجملت الّػيتسػیاف والعزلػة عػن اؼبشػاكل وألػواف الفسػاد مع عرده الرّ الواقع يلت
397). 



 5/ (دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقّیة) أخالؽ األشراؼورسالة  اػبیاؿ طیفة مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّ 
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ور طبیعتػػػه لػػػبعض الّصػػػ وصػػػلترا تعبػػػريا صػػروباً مفّررػػػا عػػػن الواقػػػع اؼبصػػري ُب أحػػػد جوانبػػػه وترصبػػة الّػػيت الّدانیالّیػػػة الّتمثیلّیػػػاتتعتػػرب 
 الّلغويّػةكر أّف معظػم مواّدهػا فجػدير ابلػذّ  طیػف اػبیػاؿ تمثیلّیػةسػبة لع آنػذاؾ. أّمػا ابلرّ كانت أحداثها تعػايش اجملتمػ  اّليت ّیةجتماعاال

جػات العاّمیػة مػن خػالؿ الّلهولو أنّػه يسػتخدـ بعػض  .(130: 1961)ضبادة،  شكال وصیارة استمّدها ابن دانیاؿ من الفصحى
 الّرصػوص»ومػن خػالؿ  معػاً  الّشػعرو  الّرثػرفتشػتمل علػى  طیػف اػبیػاؿ. أّمػا نصػوص سبثیلیتػه اؼبشػهورة اؼبعرونػة بػػالّتمثیلّیػاتعبػارات 

 الّشػاعروهػي ُب اؼبختػار قاؽبػا  لّتمثیػلقامػت اب الّػيت الّشخوصوالركتة قیلت على ألسرة  الظّرؼاؼبمثّلة نلمح أشعارا فیها الفكاهة و 
« .الجػني وابػن قػػالووف الػّدينبیػػربس وحسػاـ  الظّػاهرات اؼبعروفػة ُب عصػره كخصػیّ مػػن الشّ  شخصػّیةأو يعػّرض بيبػدح أو يهجػو 

 الجني قائال: الّدين( وعلى سبیل اؼبثاؿ ىباط  حساـ 23 :1979، الّصفدي)
 فّتمممممممممانقسممممممممماً حبسمممممممممن قوامممممممممم  ال

 أنممممس ا سمممممام زىمممما ب جممممم  حدبمممممة
 

 اي أوحممممممممممد األممممممممممممرا  يف ا مممممممممممد ن 
 طّيمممممممممممة املمممممممممممرّانفاقممممممممممس علممممممممممم  اخل

 

 (145 :1961)ضبادة، 
سػوؿ واألمػري وصػاؿ )صػاح  األمػري( والرّ  طیػف اػبیػاؿة وتشػتمل علػى البشػريّ  الّشػخوصفهػي نوعػاف  الّتمثیلّیػةأّما شخوص هذه 
 ةیوانّیػاغب الّشػخوصاتج اببوج وهو كات  وصربعر وهو شاعر والعروسة وهي خطیبػة األمػري وصػاؿ وإأ. أّمػا  الّشیخوهو جردي و 

 طیػف اػبیػاؿ سبثیلّیػةوضبػادة  الّصػفديمػن  ويترػاوؿ كػلّ  .(143 :اؼبصػدر نفسػه) وإأ الزّفػاؼواعبمادية فهي الفػرس وأدوات حفػل 
ي لظػروؼ بػالده، فمػن اؼبمكػن أف نقػوؿ إف اجتمػاعوتشػري إىل نقػد  الّرفوسعلى أّّنا تشتمل على أشعار وعبارات فكاهیة ترّوح 

 حاله بلغة فكاهیة ُب هذه األبیات:ه وبؤس اؼبوصلي يشري إىل فقر  الّشاعر
 مل يبممممم  عنمممممدي مممممما يبممممماع وُيشممممم ى
 ال فمرق بممني ذوي القبممور وبممني مممن

 

 إاّل حصمممممم اً قممممممد  سمممممماوى  لثممممممرى 
 ال رزق يرزقمممو سممموى العمممي  اخلمممرا

 

 (46: 2009كسروي، د  سیّ )
 صػالحّیةاخ خالقّیػةدي تػؤرخ ُب بػدايتها للحركػة األعشػر اؼبػیال الثّالػثللمجتمع العػريب ُب القػرف  واقعّیةصورة  طیف اػبیاؿإّف اببة 
 .(131 :1961 سوقها رائجة وقتذاؾ )ضبادة،واؼبركر كانت  والّلهبیربس، وتصف اّنزاـ ألواف عديدة من  الظّاهرأحدثها  اّليت

 اّليتث عن بعض اػبصاؿ وأشار ُب بدايتها إىل ما ظبّاه ابألخالؽ اؼبرسوخة حیث ربدّ  أخالؽ األشراؼأّما عبید فقد كت  رسالة 
يرػػأوف عرهػا مػػا  الّرػاسحّلػي هبػػا، لكػّن تلػػ  اػبصػاؿ قػػد مسػخت ُب عصػػر عبیػد وصػػار شػػأ ابلتّ حػّث علیهػا القػػدامى وأوصػوا الرّ 
، واغبلػم الّسػخاء، والعّفػة، والعػدؿ، و الّشػجاعةيصفها ابؼبعدومػة ُب عصػره هػي سػبٌع: اغبكمػة، و  اّليتأمكرهم ذل . وهذه اػبصاؿ 

ومػػن هرػا فإنّػػه يوفّػف فػػّن الفكاهػة لیسػػخر مػن أشػػراؼ  .(19 و 18ات:  د.، زاكػاين) الّشػػفّقةو  الّرضبػةو  الّصػػدؽواغبیػاء و  والوفػاء،
أخػػالؽ عصػره وأكػػابرهم ُب لغػة الذعػػة لكػوّنم يفتقػػدوف هػذه اػبصػػاؿ بػػل لكػوّنم يربػػذوّنا وال يعػريوف ؽبػػا أدّن اهتمػاـ. فرسػػالة 

 يقوؿ عبید: .لكثري من أشراؼ عصر عبید )اؼبصدر نفسه( اعبماعّیةو  الفرديّةػبصاؿ إمّبا هي مرآة عريضة تعكع ا األشراؼ
تو، فمنّن األنبيما  أيضما قمد صمرفوا مهمهم  ا  يبذلون جهمدى  إلزالمة األممراض عمن جسم  اإلنسمان وحفم  صمحّ فكما أّن األطبّ 
ان ويصلوا بو إىل ساحل الّنقصدّوامة اجلهل و كي ينقذوا اإلنسان من ورطات اهلالك و   الّروحة وأمراض يّ الّنفسإلزالة اآلفات 
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جاة والكمال. فلو أتّمل اإلنسان العاقل إبمعان لتجّل  لو أّن بعثة ََحَلة األمانة إّّنا ُجعلس لتهذيب األخالق و طه  س ة النّ 
 العباد، كما يف البيس:

 سيٕر  ايب   گر وبٓ آٔد ي ار وٍ تً وكً
 

   ٌ  سييٕر كيٍ اييٍ خينر وييريخ پيرخز  ييبكٕ 
 

 (159ات: د. )
 (اغبسرة انر اعبحیم. الّسرية، إذ لن يدخل أصحاب الّسرية  اؼببعوث أو   أيت  فعلی  حبسن إف أاتؾ الرّ : الرّتصبة)
 أخالق األشرافو طيف اخليال يف خالقّيةأبعاد الفكاىة األ. 5-9

 الّسػلففعمػد إىل اسػتظهار مػذه   ؽ األشػراؼأخػالوجعلهػا مبػط لرسػالته  اػبلقّیػةلقد تطرّؽ عبید زاكاين إىل بعض من اؼبفاهیم 
ظبّػػاه ابؼبػػذه  اؼبرسػػوخ، ٍبّ ذكػػر أخػػالؽ معاصػػريه واسػػتدالال م وظبّاهػػا ابؼبػػذه  اؼبختػػار، وهػػي مفػػاهیم مقلوبػػة معكوسػػة  الّػػذي

 شاعت ُب عهده. ومن هذه اؼبفاهیم:
 ا كمة. 5-9-6

فإّّنػا تعّلػم  العلمّیة. أّما العملّیة العلمّیة ا و ُب قوّ  اخنسانّیة لّرفعااستكماؿ » - وحس  رأي اغبكماء –يعّرؼ عبید اغبكمة أبّّنا 
هبػا تقػػدر علػى إصػدار األفعػاؿ اعبمیلػػة واالحػرتاز عػن األفعػػاؿ  نفسػانّیةفإّّنػا ربصػػیل ملكػة  العملّیػةحقػائق األشػیاء كمػا هػػي. وأّمػا 

تصػدر مرهػا  الّػيت اخنسػانّیة الػّرفعببقػاء غبكمة هي االعتقػاد إىل أّف ا لیصلٍبّ يسرتسل ُب إيضاح اؼبعط « القبیحة وتسّمى خلقا
 الرأي وفق مذه  أهل عصره ابلقوؿ:بعد وفاة اخنساف وتفّسخ اعبسم. ٍبّ سرعاف ما يفّرد هذا  حّت األفعاؿ اعبمیلة ُب قو ا 

 الممّروحودى ، عنمدما أتّملموا يف ن  شمّرفس األرض اليمموم بوجمالّمذيعنمدما أتّممل األكمابر واألصمانر مممن ذوي المتمّعن والفطنمة و 
، عرفوا سفهه  و يّقنوا ببطالن مذىبه . يقولمون الّسلفيف سنن األقدمني وأكابر  الّنظرواملرجع واملعاد، وأجالوا  اإلنسانّية

نبيما  عنمو أنّمو ة ال أسماس هلما، وأّن بقا ىما منموط ببقما  اجلسم ، و فم  بفنما  اجلسم . فمما قمال األالّناطقم المّروحإنّنما قمد أيقّنما أّن 
شمور شمي   طمل ال حمالمة. إّن ا يماة عبمارة عمن يكمل و ينقص ويبق  قائما بذا و بعد فنا  اجلس  أممر حممال وأّن ا شمر والنّ 

االعتمدال يف  ركيمب اجلسمم ، فمنذا مما  الشمم  اجلسم  صممار ذلم  الفمرد نسممياً منسمياً. فممما وعمدوا بمو مممن جّنمة أو انر و ممواب 
 :الّشاعر. كما قال الّدنياو يف ىذه وعقاب ميكن الوصول إلي

ٌ  اود َمٕه را كٍ خاخٌ آن  اويد  خيب  خاخ
 

 

ٌ ا يآن ٍ وٕست يعد  اود فرخا  خاخٌٍ را ك
 

 (163: ؼبصدر نفسه)ا
 (ـأ ال.ال يعلم أستكوف  اّليتفقد أوكلوه إىل اآلخرة  الّدنیافقد انؿ، ومن حرموه وحّذروه من هذه  الّدنیامن انؿ شیئاً ُب هذه : الرّتصبة)

اف ومػا الّرقصػوالكمػاؿ و  الّسػخطضا و شور والعقاب والعذاب والقرب والبعد والرّ فدوف شّ  صار هؤالء فارري ابؿ من اغبشر والرّ 
 وقالوا: الّلذاتونیل  الّشهواتإرضاء  إىل ذل  من اؼبفاهیم، فصرفوا عمرهم

 پي  ويًر كيٍ َي ار ايبر إتيت گ ي         
 

 ايبن آپيدوت وٕسييت  فيً رف ي  رف يي      
 

 (اؼبصدر نفسه)
  (ولو ذهبت فقد ذهبت من دوف عودة. الّدنیا  لست براجع إىل هذه فقد قلت ل  ألف مرّة: إنّ  الرّاحاشرب : الرّتصبة)

 أيضا. الّریشابوري خّیاـالبیت مرسوب لل ويبدو أفّ 



 7/ (دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقّیة) أخالؽ األشراؼورسالة  اػبیاؿ طیفة مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّ 

 

بعػض نواجػه  طیػف اػبیػاؿ لّیػةسبثیففػي  وهذا اؼبعط قد ال قبده بشكل جلػّي وواضػح عرػد ابػن دانیػاؿ لكّرػه جػاء بػه بشػكل مػبطّن.
 :الدالّة على هذا اؼبفهوـ عباراتال

اعلموا أّف لكّل شخ  مثاالً، وقد جاء ُب األمثاؿ أنّه يوَجد ُب األسقاط ما ال يوجد ُب األسفاط. على أّف لكّل أسلوب طريقػة 
ّل اؼبلیُح ووُبَ ا القبیُح... وُب القهوة سلوة . وقد يبَُ الّسعديظهره  الّرحعوربت كّل خیاؿ حقیقة. وُب اؽبزؿ راحة من كالؿ اعبّد، و 

والیهػود. مػن أجػل ذلػ  عػدؿ  الّرصػارىوحّدة اغبػدود واألخػذ مػن  الّسلطافوعصیاف  الّشیطافاألحزاف لوال خّفة اؼبیزاف ومطاوعة 
بطاب، واستغروا شّت من اؼبزور والطّ إىل اؼبعصرة وأرلقوا هذا الباب وفتحوا أبواب ألواٍف  الّدخوؿرة وأكثروا إىل أسكرة الذّ  الّسوداف

فاغبكمػة عرػػده عػدـ تضػػییع الفػرص مهمػا كانػػت ضػئیلة مقابػػل  .(708: 3 ، جد. ات)فػروخ،  ابلفػأر اؼبطّجػن عػػن الفػرخ اؼبسػػّمن
 .ال يتیّقن حصوله الّذياؼبوعود 

 ا يا . 5-9-5
ْعِفِف الَِّذيَن اَل هبَُِدوَف ِنَكاًحػا َحػتَّ »قرآف الكرمي: من مكاـر األخالؽ، وقد أوصت هبا األدتف، يقوؿ ال الّتعّففإّف اغبیاء و  َولَْیْستػَ

ُ ِمْن َفْضِلهِ  ُهُم اَّللَّ   (33 ور/الرّ )« .يُػْغِریػَ
 يعرّج على مذه  أهل زمانه لیقوؿ:وفقا للمذه  اؼبرسوخ، ٍبّ سرعاف ما  الّتعّففويسوؽ عبید زاكاين عّدة مباذج عن فضیلة 

  واجلمموارح، فليبصمممر كممّل امممر  ممما يلمممّذ عينممو، وليسمممع ممما اللممو لمممو، وليفعممل ممما يممتال م ومصممما و ال ينبغممي  عطيممل األعضمما
 الّضمررمن خبث وإيذا  وهبتان وننج وسّب وشتام مقذع، وليشهد زوراً وكذ ً. ولو انَل اآلخرين من جرّا  ذل   الّشخصّية

ة وطيمب اخلماطر. افعمل ممما اللمو لم  وقمل ممما لرّاحمعر  أو خمّرب بيمو   فمال يلتفمس إلمميه  وال يكم ث هبم ، بمل عليمو أن يشمم
 (168: ات د.) . شتهي أن  قول. وافعل ا رام مع من شئس كي ال يكون عمرك و ال علي 

اعبرسي حیث يسػوؽ ابػن دانیػاؿ  الّشذوذراجت ُب اجملتمع آنذاؾ ارتكاب اؼبوبقات واػبطات واجملاهرة هبا، ومرها  اّليتومن القضات 
بػِق موبقػة إاّل ارتكبهػا، فهػو بعػد أف ضػاجع البهػائم أبنواعهػا بعدما   يُ  اَّللّ قّرر أف يتوب إىل  الّذيى لساف األمري وصاؿ قّصته عل
 به وقد ؿبا ذنوبه ُب ؼبح البصر: اَّللّ مفتوحاً يسرياً حباه  الّتوبةهبد ابب 

 مممممن رأى حممممعف حمممممايل اللّ   عممممفر 
 وَحممممممماين ممممممممن ار كممممممماب املعاصممممممممي

 

 يف طممممممممممممممالي وحبممممممممممممماين مسممممممممممممماعداً  
 وكفمممممممماين عممممممممذاب يمممممممموم ا سممممممممماب

 

 (173: 1961)ضبادة، 
)األمػػراء واألشػػراؼ علػػى وجػػه  الّرػػاسواؼبػػتمّعن ُب مػػا جػػاء مػػن نصػػوص صبّػػة عػػن عبیػػد هبػػد بكػػّل سػػهولة مػػا آلػػت إلیػػه أخػػالؽ 
نّػه وبػّث األشػراؼ كػالـ معكوسػاً وكأاػبصوص( من ؾبوف وفسوؽ وانتهاؾ لألعراض واغبرمات. وبطريقته اؼبعهػودة يسػوؽ عبیػد ال

 :اعبرسّیةُب العالقات  الّزوجّیةواالبتعاد عن التمّس  إبطار  اَّللّ على ابتغاء ما حرّـ 
 خيييً ٓ تيييب ا يييًاو  وبيييبر خ بييير پييي 

  فييًن ٔييبف ٕه پيييدٌ پدييب  و سييي   
 

ٓ  پعتًقّ   خيً   فباک ي وً  غر پي

 ...  ٓ  خييً  كييه ي خٔبيير پييٓ ي رَيب پيي
 

 (169ات:  د. )
ق ، ولو وجد ا ال سبهلها حبث عن عشیقة خلیعة حسرة الرّ إا ما سبّكرت إىل ذل  سبیالً، بل ج هبسراء لتتزوّ ال تطل  امرأة ح: الرّتصبة)
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 (، وادخل هبا وأعرض عرها واحبث عن أخرى.تترفع
 يقول أىل زماننا لو أّن أستاذ املر  أو صاحبو راوده عن نفسو وطمع فيو فنّن عليو أن يستجيب لو دون  رّدد وميّكن لو من

 .(اؼبصدر نفسه) حاب(فور واإلعراض فنّن )الفرصة متّر مّر السّ نفسو وال جيوز لو النّ 
 الّشفّقةو  الّرَحة. 5-9-9

 يقوؿ عبید واصفا اؼبذه  اؼبختار: 
فقد أنكرىا أصحابنا بشّدة. فهم  يقولمون ممن رحم  مظلومماً أو ًروحماً فقمد عصم  وأسمخذ  رئمو. إذ ال  الّشفّقةو  الّرَحةأّما 

ىو ا كي  الرؤوف بعباده، فلو مل يستوجب العبمد  لم  الشمّدة ملما طالتمو. قمال  اللّ . و اللّ حادث أو خطب إاّل إبرادة  الدث
المبال  ملما أنهلمو بمو.  ني، ولمو مل يعلم  أّن العبمد يسمتح ّ المرّاَحىو أرحم   اللّ إّن  « ال  وجب ال  وجد.ة حّت القضيّ »أفالطون: 

أف ال يرحم  لّراسبلغ اب الزّمافويوحي ابن دانیاؿ ُب سبثیلیته إىل أّف  .(187: د. ات) فقد استحّقو ل الظّ فكّل من  عّرض للبال  و 
 مّلق واالسرتحاـ واالستشفاؽ. يقوؿ ـباطبا الوزير اؼبملوكي الصاح  الفخري:اخنساُف اخنساَف إاّل بعد التّ 

 أاي وزيمممممممممممممممممممممرا أعيمممممممممممممممممممممذ منصمممممممممممممممممممممبو
 حمممممممممممماربين الّهمممممممممممممانممممممممممممن إذا ممممممممممممما 

 فننّمممممممممممممو عجمممممممممممممبٌ أصمممممممممممم  لشممممممممممممم ين 
 فممممممممننين ذلممممممممم  امللجممممممممم  يشمممممممممكرك

 

 مممممممممممممممن األعممممممممممممممني  يممممممممممممممة ا مممممممممممممممرس 
 أصمممممممبا درعممممممممي املنيمممممممع أو  رسممممممممي
 وإن يكمممممممن مممممممما أقمممممممول ممممممممن بمممممممم س
 ولكّنمممممممممممممممممممممممممين أخمممممممممممممممممممممممممو فلممممممممممممممممممممممممم 

 

 (169 و 168: 1961)ضبادة، 
 الّصدق. 5-9-3
الفطػرة والكػذب حركػػة حركػة مبػدأها  الّصػدؽوالكػذب حالتػاف خلقیتػاف تضػرابف مهػذورنبا ُب عقائػد اؼبػػرء وشػهامته. ف الّصػدؽإّف 

اخخػالص أّمػا الكػذب فهػو دبثابػػة نبتػة موبػوءة جافّػة نكػدة ررسػػت ُب شػجرية ررسػت ُب أرض طػاهرة تسػػّمى  الّصػدؽتضػاّدها. 
عف ات، بیرما يرّم الكذب عن دافع الضّ هو شعور الفرد ابلقوّة واالعتماد على الذّ  الّصدؽُب  الّدافع. و الرّذيلةأرض سبخة تسمى 

واؼبػتمّعن  «ُجِعػَل ِمْفتاُحػُه اْلِكػذَب.بائِػُث ُكلاهػا َِب بَػْیػٍت وَ ُجِعَلػِت اػبَْ »الباط . عػن اخمػاـ اغبسػن العسػكري )ع(:  فاؽالرّ والعجز و 
 الّسخريّةتكّوف معظم أحداثها احملبوكة ُب قال  من  يعتلیها الكذب الرّذائلسلسلة من هبد بكّل سهولة أّف  طیف اػبیاؿ سبثیلّیةُب 

قضػى حیاتػه ُب اؼبوبقػات والفػواحش و  يػرتؾ مثلبػة إاّل ارتكبهػا، لكّرػه « األمػري وصػاؿ»على رجل اظبػه  قّصةفمدار ال .اءواالستهز 
ـّ رشػید خبػرية اب الّتوبةيريد أف يرتهاب سبیل  لرتشػده إىل واحػدة مػرهّن.  لّرسػاءويتزوج ابمرأة تقّر عیره هبػا. فیسػتدعي امػرأة تسػّمى أ
 الرّذائػلصػادقة ألنّػه يصػرّح أّف إعراضػه عػن لیسػت سبیل التغلیع فیقرتف ابمرأة نكدية. فتوبػة األمػري وصػاؿ لكّن تل  اؼبرأة ترتهاب 
  والرتّب  هبم ودبوبقا م: لّراسركیل ابجاوز اغبّد ُب التّ  الّذياكم جاء نتیجة لسیاسات اغب

 ممن قبمل صملبو الّسمكرلقد كان حّد 
 فلّممما بممدا املصمملوب قلممس لصممماح :

 

 ذى إذ كان يف شرعنا َجلداخفيف األ 
 أال  ممْب فمممنّن ا مممّد قمممد جممماوز ا مممّدا

 

 (709: 3 ات، ج )فروخ، د.
( ومػن هرػا يعػّرض ابػن 105: 1979، الّصػفديوُب حلقػه جػرّة طبػر ) بیػربس كػاف قػد صػل  ابػن الكػازروين الظّػاهرفػاؼبعروؼ أّف 



 9/ (دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقّیة) أخالؽ األشراؼورسالة  اػبیاؿ طیفة مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّ 

 

ـّ رشػید قػد دلّسػت ُب  الرّتءو  الّرفاؽعلى  الّراسأجربت  اّليت الّسیاسةدانیاؿ هبذه  وانتهػاج سػبیل الكػذب. مػن جانػ  آخػر فػإّف أ
 تزوياب األمري وصاؿ وخانت اعتماده علیها. 

الكػذب ألنّػه يعیرػه ُب طیػ  اػبػاطر وهػدوء   جػوء إىلاللّ  علػىو ألنّػه نكػد اخنسػاف،  الّصػدؽة علػى نبػذ الّسػالفووبّث عبید بطريقته 
 الباؿ:
حاعس  الّصدق. ومن انتهج الّصدقمن أرذل اخلصال، فنّن مدعاة اخلصومة واخلسران ىو فقد قال ك اؤان إنّو  الّصدقأّما 

َصممَدق »املمر  أن يبمذل قصممارى جهمده يف الكمذب واإلطمرا  علم  األمممرا  واألصمدقا  وأن ال يفتم  يمرّدد عبمارة   عّه مو. وعلم 
با فعليو أن يهّب من إنّو وقس فريضة الصّ  ّليلال، ولو قال أحدى  يف منتصف الّناسعليو أن يلهج مبا يروق مهاج «. األم ُ 

 ..اي شيخ. اللّ فراشو ويقول لو: صدقس و 
 خريغ  كيٍ ايب   خ يت ويً  كىيد     

 

   كىيييدايييٍ ان راسييي   كيييت پتيييً   
 

 (186: د. ات)
  (يشّوش ابل . اّلذي الّصدؽأفضل من  للحظات يطّی  خاطرؾ اّلذيإّف الكذب : الرّتصبة)

 ريازي.دي الشّ ويبدو أّف البیت مرسوب لسع
 العدل. 5-9-2

 يقوؿ ابن دانیاؿ معّرضا مهور اغبّكاـ واألمراء ُب عصره:
 بعممممممدما كنمممممممُس ممممممممن ذكمممممممائي أدري

 

 أّن  ي مممممممممممممممن صممممممممممممممنعة النّجمممممممممممممممار 
 

 (182: 1961)ضبادة، 
ت يومػه مػن ويقصد أّف ذكاءه األديب حاّد يؤّهلػه ألف يكػوف موضػع اهتمػاـ األمػراء إاّل أنّػه ُمهَمػل مغمػور ابلكػاد يكسػ  قػو  

 خالؿ الرجارة والكحالة. 
 أوردها ُب رسالته: اّليتوهذا اؼبضموف يروّه به عبید ُب حكايته 

يف فاستفسرى  عن أحمواهل  ّّ قمال: أّمما س ة ىوالكو أنّو حينما ظفر أبىايل بغداد أمر إبحضار من جنا من حّد السّ  يف جا 
  وأّما التّجار ف عطوى  بع  املال ليّتجروا لنا وأّما املخانيث فمابعثوا هبم  أصحاب اِ َرف فننّنا ال مناص لنا من االستعانة هب

ا  والقّصاصني الّشعر واملصارعني و  الّليلدار ا رمي. ّّ أمر بعهل القضاة واملتصّوفة وا جاج والوّعاظ واملتسّولني وحرّاس إىل 
، ف مر إبنراقه  مجيعاً يف ّنر دجلمة و طهم  اللّ يهلكون نعمات ّ قال إّن ى ال  قد ُخلقوا عبثا وال فائدة يف وجودى  ألّّن  

يستخّفوف أبهل العلم والفػّن ويبتهرػوّنم أيّبػا  مغاة اعبائرين أّنّ فمن مالمح الطّ  .(173 و 172: د. ات) األرض من خبث وجودى 
 للفردوسي: الّشعرامتهاف. ٍبّ يستشهد ببیت من 

 فييً وٕيييرٌ ريييًخ پيييرخ را رينگيييبر  
 

 كييبرٍ كىييد كييه وٕبٔييد ايي   َمييٍ آن  
 

 (173: اؼبصدر نفسه)
 (ابلغطرسة، فإنّه سوؼ يعیث ُب األرض فساداً ال يصلحه أحد. الرّجل الّدهرلو أشقى : الرّتصبة)

، خػػذ الّشخصػّیةوقػد يرتهػز ابػن دانیػاؿ الفرصػة لیرػاؿ مػن اغبّكػاـ اعبػائرين ُب طػابع  ّكمػي سػريع وُب طّیػات حديثػه عػن مشػاكله 
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حػػد شػػخوص مسػػرحیته إىل قػػاض مػػن القضػػاة لیتوّسػػط ُب إعػػادة زوجتػػه الرػػافرة واؼبعرضػػة، فمػػع أنّػػه يسػػتخدـ لغػػة مػػثال تضػػرّع أ
 إاّل أنّه يعّرض مهور القاضي وفسقه وفجوره وبالدته قائالً:من نفسه  الّریلمسكن و التّ 

 قممممممممل لقاحممممممممي الفسمممممممموق واألد ر
 والّمممممذي قممممممد نمممممدا سممممممفينة جهمممممملٍ 

 

 عضممممممممممد البلممممممممممو عمممممممممممدة الفّجممممممممممارِ  
 واريممممممممممممن قرونمممممممممممو كالّصممممممممممم ولمممممممممممو

 

 (96: 1961)ضبادة، 
اؼبربػوذة قبحػػاً  الّصػفاتفكػأّف الفسػق واعبػور ابات ُب عهػده صػفتني ابرزتػػني يتحّلػى هبمػا اغبّكػاـ والقضػاة، و  تعػػد مثػل هػذه  
 . اعلیه وفيعاب

 عاً  ّكمیاً ويقوؿ عن لساّنم:ابة عرد مذه  أهل زمانه يضفي علیها طعیّ أّما عبید زاكاين فحیرما يتراوؿ صفة العدؿ ُب الرّ 
ارين إاّل بعدما قتل ا ين عشر ألف نّ  صر ومل يعُل ش ن دولتو يف الدّ العدالة  ورث الفالكة... إّن املل  مل يستق  لبخس النّ 

 يرزح اليوم يف أسفل طبقات جهن  ويعّد مقتدى اّلذيجنكيه خان  حّت وأسر اآلالف من األنبيا ، و  بري  يف بيس املقدس
 .(172: د. ات)ة من األبراي   لّفالت  واملغول مل يستقّر ملكو إاّل بعد أن قتل اآلالف امل

والبػوار، فیسػقط  الػّدمار  ذبل  سیاسػاته اعبػائرة للػبالد سػوى  الّذيظر يروّه ابن دانیاؿ دبرجزات اغباكم اعبائر وُب مفارقة ملفتة للرّ 
 اؼبدح اؼبعكوس قائالً:علیه 

 أصممممممبحَس واليهمممممما يتالّممممممإّن المممممبالد 
 وُنِمرْت من   لعدل العمي  إىل أن 
 من بعد ما أصبحس ط  اخلراب هبا

 

 أحمحس وال جّنممة املمم وى حممواحيها 
 طمممممماَب حاحمممممممرُىا سمممممممك  و ديهممممممما
 علممممممممم  أسممممممممممافلها  بكمممممممممي أعاليهمممممممممما

 

 (160: 1961)ضبادة، 
 ويقوؿ عبید زاكاين:

وال اىممني  لممّدليلالعممدل يقتضممي خلمال كثمم ة وقممد أوحمحوه   أّمما مممذىب أصمحابنا فممنّن سمم ة العمدل ىممي أسممو  السم  وأنّ 
ال يهابون أحداً فنّّن  لن يذعنوا  كمو، ولو سار  الّناسفمادام ، الّسلطةائسة يكمن يف ك  والرّ اطعة وقالوا إّن مبدأ ا السّ 

ا اك   ملساواة والعدل بني الرعية ملا استقام لو األمر وألصاب الوىن مملكتو ولتدىورت األوحاع. من مل يتحاَش العدل ومل 
عل  رعيتو ملا ىابمو يضرب ومل يقتل أحداً من اخلل  ومل يصادر ومل يسكر ومل يعربد عل  خدمو وحاشية بالطو أو مل يغضب 

 .(171ات: د. ) وملا أطاعوا أوامره الّناس
 الّسخا . 5-9-1
قبػل فهػور اخسػالـ وُب العصػر اعبػاهلي. إذ حفلػت  حػّت من أخالؽ أهل اعبّرة. ولقد كانت من األخػالؽ اؼبمدوحػة  الّسخاءإّف 

ومػػدح أهلهػػا. فمػػا أكثػػر األحاديػػث ل ورّوج ؽبػا أبقاهػػا اخسػػالـ بػػ الّػػيتاء وخطػػ  األدابء. وهػػي مػن األخػػالؽ الّشػػعر هبػا قصػػائد 
. ولقد ذاع صیت ضباة  اّليت الّرواتتو  وأول األمر ُب صبلة مػن القضػات، كػاف اعبػود والكػـر  الّدينتث  على أصحاب اعبود والكـر
مستحسػرة. فبّػػا جعػػل  ُب العصػػرين اؼبملػوكي واؼبغػػول انقلػ  فصػػار البخػُل مرقبػػة الّسػخاءُب رأس تلػػ  القضػات. لكػػّن  الّسػخاءو 

 الفقراء واؼبساكني يستجدوف رفد األرریاء والوجهاء واألشراؼ دوف جدوى:



 11/ (دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقّیة) أخالؽ األشراؼورسالة  اػبیاؿ طیفة مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّ 

 

 مل يبممممم  عنمممممدي مممممما يبممممماع وُيشممممم ى
 ولقمد سم لس عمن الكمرام فلم  أجممد

 

 إاّل حصمممممم اً قممممممد  سمممممماوى  لثممممممرى 
 عمممن  لممم  املكمممارم  ممم ا الّنممماسيف 

 

 (46: 2009وي، كسر د  سیّ )
ال تُػػرى إاّل ُب طّیػػػات  مفقػػودة،  أف يرػػاؿ حظػػوة عرػػدهم إاّل أّف األسػػخیاء ابتػػوا سػػلعة اندرةفهػػو يسػػرتفد األرریػػاء وأيمػػل ُب 

وروح الكـر عردهم لكّن تل   الّسخاء. بل لعّله   يكن بصدد االسرتفاد دبقدار ما كاف أيمل ُب إشاعة الّسلفالكت  وحكاتت 
 اعبهود   ذُبِد و  تفلح.

 األسخیاء وأهل اعبود والكـر من األقدمني، ٍبّ يقوؿ: ويتطرّؽ إىل اؼبأثور من حكات 
أّما ك اؤان فه  مستثنون من رزانة األقمدمني فتوقّفموا عنمد ىمذا البماب وأمعنموا فيمو فوقفموا أنفسمه  علم  مجمع األمموال ورخما  

َواَل ُ ْسرِفُوا ِإنَُّو اَل اُلِبُّ »( أو قولو 96 عراف/)األ «وا َواَل ُ ْسرِفُواوَُكُلوا َواْشَربُ »إاّل قولو  عاىل  اللّ البال ومل السنوا من كتاب 
 الّسخا ة إّّنا كان بسبب الّسالفالتذون بو. وقد أيقنوا أّن ىالك األم   اّلذي( فجعلوىا إمامه  636 )األنعام/ «الُْمْسرِِفنيَ 

البخمل سم ة لمو يف حيا مو والذ  لبخمل ذ كرم مل يذق طع  اهلنا  والرند... وأّن من اتّ واإلسراف وأّن من اّ صف  جلود وال
 :الّشاعرعمة. أو كما يقول خا  والنّ وقض  عمره يف الرّ  الّناسائلني جنا من متاعب من قصد القاصدين وابرام السّ 

 آن سىگ كٍ ريغىكه عص بران است
 

 تٕيي ْ ودَييد  گيير ايير رييكمه وُىييد   
 

 (175ات: د. ، زاكاين)
 (يوت لو وضعته على بطن البخیل ؼبا عاد إلی  أبدّن فائدة.ف يعصر الزّ دبقدوره أ اّلذيإّف اغبجر : الرّتصبة)
 ا ل  والوفا . 5-9-2

ابرين البشػػػر. ولطاؼبػػا جػػػاءت اآلتت تبّشػػر الّصػػػ  توصػػي بػػػه وربّببػػه إىل الّسػػػماويّة الّتعػػالیمإّف اغبلػػم مػػن مكػػػاـر األخػػالؽ و  تفتػػػأ 
 اَّللّ وَ  الّرػاس َعػنِ  وَالَْعػاِفنيَ  الَْغػْیظَ  وَاْلَكػاِفِمنيَ  وَالضَّػرَّاءِ  السَّرَّاءِ  ُِب  يُػْرِفُقوفَ  نَ ذيالّ »وأصحاب اغبلم حبسن العاقبة ووصفتهم ابحملسرني: 

لػم واالستسػػالـ للجػائرين ربػػت مػن الرضػػوخ للظّ  الّرػػاسنفسػػها حػّذرت  الّتعػالیملكػّن هػػذه  (134 آؿ عمػػراف/) «الُْمْحِسػِرنيَ  وُبِػ ا 
يصػف كػّل مرهمػا اغبلػم هبػذا اؼبعػط اؼبسػػتقبح شػیطاف أعػور. وُب ؿباولػة مػن عبیػد وابػن دانیػاؿ  ظّلػمال  اكت علػىذريعػة اغبلػم. فالّسػ

يقػوؿ عبیػد واصػفا اؼبػذه  ويرعتاف أهل زماّنما أبّّنم استستلموا خانعني عبور اعبائرين بل وحّبذوا أخالؽ اػبروع واػبضوع للظلم. 
 اؼبختار:

اً، بل جييهونو ويرون أّن فيمو  رويضماً الحتممال املهماانت واملصمائب. فممن كمان يف صمباه إّن ى ال  ال مينعون ا ل  املنسوخ كليّ 
احتممل سمباهب  املقمذع، منو ومن ِعرحمو و  الّنيلجلدًا متحّمالً ملهانة أكابر القوم وأشرافه  وسّلمه  قياد نفسو ومّكنه  من 

. كّل ذل  مبا أودع فيو الّدىر ت يوصف اليوم برجل ك ه و العهّة والكرامة يف   بذل  قد انل ا لي  العاقل الّرجلفنّن ىذا 
  :من حل  ووقار واحتمال

 پيييرخ ابٔيييد كيييٍ خر كتيييبكه خَييير 
 

 سيييييىگ نٔيييييرٔه آسيييييٕب ابريييييد   
 

 (180-179: د. ات)
  (.احونة قد عركته مصائ  اغبیاةفلي ُب الطّ أف يكوف كاغبجر السّ  لرّجليربغي اب: الرّتصبة)
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 .الّشعراؼبعط اؼبقصود ُب هذا البیت من  الّشاعرومن الواضح سباماً كیف قل  
 ال يتبّدؿ سواء صرب أـ   يصرب: الّذياؼبريرة دبصريه  الّسخريّةو  الّتهّكما ابن دانیاؿ فإنّه يروّه ُب شيء من امّ 

 وإنّممممممممين الّهمممممممممانفألصممممممم ن علمممممممم  
 

 ألخممو الشمممقا  صمم ُت أم مل أصممم ا 
 

 (172: 1961)ضبادة، 
 حػّت ى لساف األمري وصاؿ عبارات ترّم عػن ترّكػر اخخػواف واألحّبػة بعػد أف كػاف هػؤالء مسػتودع سػرّه وأنسػه ويسوؽ ابن دانیاؿ عل

 ابت وحیداً رريباً ال أيهبوف به:إذا ما أعلن عن توبته عن ارتكاب اآلاثـ أعرضوا عره و 
وق وأيممن ات ببماق الّلمجتماعمق واالكانمس مواىمب وكانممس إبشمراق األحّبمة حبايمب وأيمن أوقممات املعشمو   الّميتم أيمن  لم  األايّ 

 قصفنا يف بستان اخلشاب، أقول:
 اخلشممممممممماب ر ونوطممممممممةحممممممممّي مصمممممممم

 كممممممممان مممممممممن قبممممممممل  مممممممموبيت يل فيممممممممو
 

 مممممموطن اجلممممممود ومعهمممممداً للقصمممممماي 
 وابممممممما ألىمممممممل اجلنممممممان يممممممموم الثّممممممم

 

 (اؼبصدر نفسه)
ائبني وال أحد وبفظ  هذا اجملتمع اآلٍب من مكانة للتّ قوامها اػبالعة واجملوف، إذ لیع ُب اّليتـ اؼبوّدة حّسر على أتّ ومن هرا يبدأ ابلتّ 

 يتوب إلیه.و  اَّللّ ؽبم أدّن موّدة. وما من وفاء ؼبن أراد أف يقرتب من 
هما قبيحمة، فطّلقهما واقم ن رجمل ممن أكمابر القموم كانمس زوجتمو عفيفمة مسمتورة لكنّ  :ووبّدثرا عبید ُب صورة مأساوية ـبجلػة عػن

ت جاسمة لوحمدي وصمر عقمل، فلقمد كنمس أقتمات النّ الدقائو لكّنو أجابو وبكّل برود إّن  انقمص بعاىرة مجيلة فعذلو أحد أص
ال عػروة ُب هػذا اؼبثػاؿ اؼبسػتهجن للوفػاء وااللتػزاـ، فهػو فضػال إذ  .(181 و 180: ات د.) اليوم أطع  ا لموى ممع ألمف شمخص

يرقلهػا إلیرػا  الّػيت الّرسػالةردر اؼبثػاؿ اؼبػذكور وال نعػّوؿ علیػه، إاّل أّف عن قصفه وؾبونه ودتثته، إاّل أنّػه ال إّؿ لػه وال ذّمػة. ولعّلرػا نسػت
 عن خوض هذه اؼبزالق. الّراسرتء يردع  حّت أصابت اجملتمع ُب عهده، إذ   يعد شبّة حیاء مصطرع أو  اّليتتربئرا عن مدى اػبّسة 

 الّشجاعة. 5-9-3
ن قػاوـ هػوى نفسػه وحبسػها مػ الّرػاس، وأشػجع الّصػفاتتتضمن سائر  اّليتفة الصّ  ألّّنا اخنسانّیة الّصفات من أهمّ  الّشجاعةتعّد 

صػفة مذمومػة ألّّنػػا تػودي ابؼبػرء وتدخلػػه ُب  الّشػػجاعة. لكػػّن هػذا اؼبفهػوـ قػػد انقلػ  رأسػا علػػى عقػ  فصػارت الػّدنیا عػن حػ ّ 
غیػري، وقػد ضػاّب اجملتمػع ابؼبتشػّجعني اعببرػاء، التّ يعػرته  بقػي هػو هػو،   لّشػجاعةظػاهر ابالتّ اؼبتاع  وتعّرضه للخطر. ررم ذلػ  فػإّف 

مػن أبرػاء  وا الشػجعافَصػوكػأّف اؼبغػوؿ قػد خَ  لكػّرهم ُب سػاعة البػأس قلیلػوف، ويرفخػوف صػدورهم. اػباوية يرووف قص  عررتت م
بخػرت األجػوؼ مػػن ، والتّ وء علػػى جانػ  مػن البسػالة اؼبفقػػودةيسػّلط الّضػوبػاوؿ ابػن دانیػػاؿ أف  و  يبقػوا ؽبػم علػػى ابقیػة. اجملتمعػني

ىبػرج جرػدي بسػربوش  طیػف اػبیػاؿحیرما يرادي رسیل اػبیاؿ على األمري وصػاؿ ُب مسػرحیة  خالؿ استدعاء اؼبواقف اؼبضحكة.
 وُسباله مرفوش ويقوؿ: 

 اموس، والكػػابوسبوس والّرػػسػالـٌ علػػى مػػن حضػػر مقػامي وظبػػع كالمػػي... أان أبػػو اػبصػاؿ اؼبعػػروؼ أبمػػري وصػػاؿ، صػاح  الػػدّ 
مػن وحػش،  مػن كػبش وأنػ ّ  ، أان أّنُش مػن ثعبػاف، وأضبػُل مػن قّبػاف، وأان أنطػحُ الّشیطافالوس. أان مالكم اغبیطاف، أان ؿبّبط والسّ 

 أان أشرؼ من نعاس وأْلَوُط من أيب نواس... معربٌد مهػّدد، انسػ  فاتػ ، ... فػال ذبهلػوا مقػداري وقػد كشػفت لكػم عػن أسػراري
 .(711 و 710: د. ات)فروخ، 



 13/ (دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقّیة) أخالؽ األشراؼورسالة  اػبیاؿ طیفة مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّ 

 

 :فیقوؿ الّشجاعةويتحّدث عبید عن اؼبذه  اؼبرسوخ ُب 
 أو عاراً ي خذ عليه : قّصةا رب منجعان، فما كان االستبسال يف إّن القدام  كانوا يبّجلون الكماة الشّ 

 پييييرخ پرخاوبٕسييييت كييييٍ سييييرپبّٔ
 

 خ ٕييييييرْ ي راخْ ي فرناوبٕسييييييت   
 

 (164ات: د. )
 (وشجاعته وحركته.فما رأظباؿ اؼبرء إاّل فتّوته : الرّتصبة)

ـ على قضیة مهولة أو وبارب أحداً فال ىبرج يقدّ  الّذيخ  فإنّه يقوؿ: إّف الشّ  -أي مذه  أهل زمانه  -لكّن اؼبذه  اؼبختار 
إٍب دمه اؼبسفوح ابلباطل، وسیلحقه عن حالني؛ إّما أف يتغّل  على خصمه ويقتله وإّما عكع ذل . فإف قتل خصمه فقد ربّمل 

ـ على أمر خبصمه عاجال أو آجال، وإف قتله خصمه فسیكوف مآله إىل جهرم وبئع اؼبصري. فما ابؿ العاقل يُقدّ حكم القصاص 
إاّل األطعمػػة  الّرػاس اجتمػاعأّي دلیػل أوضػح مػن أنّػ  ال تػرى ُب األعػراس وؾبػالع الطػرب و ال ىبػرج طرفػاه عػن هػذين اؼبصػريين؟  

ماح عن ابلرّ هاـ والطّ اّل اؼبخانیث واؼببصبصني واؼبطربني واؼبهّرجني. أّما عرد تراشق السّ واغبلوتت واؼبالبع الفاخرة وال يدعى إلیها إ
ىبدعونه أّن  رجل وبطل ومقداـ وقامع الصػفوؼ، فیبعثػوف بػه إىل مقارعػة بػیض الصػفاح.  الّذيفإّّنم ال يدفعوف إلیها إاّل األبله 

 أردافهم شامتني وهم يرّددوف:برتقی  فإذا ما قُتل اؼبسكني بدأ اؼبخانیث واؼببصبصوف 
 ٓ  آرز ويييًرخ تٕيير ي تبييير ي وٕييي ٌ ومييي

 

   ٓ  سييبنخ  يً  ي پييٓ ي پمييرا  وكيً پيي
 

 (165: اؼبصدر نفسه)
 (.ربعاـ واػبمر والطّ ماح وال أرر  فیها، فإّن  ال يالئم  إاّل الطّ باؿ والرّ ال شأف ل ابلرّ : الرّتصبة)

 عن هذا اؼبذه : وُب فكاهة مريرة أخرى يتحّدث بشيء من البذاءة 
حرا  فهمّ  بقتلمو، ففطمن األخم  بكياسمتو ورجاحمة عقلمو إىل مما يمدفع عنمو املموت، أّن رجالً مغولياً صادف شاّ ً يف قلب الّصم

دي ال  قتلين و... فرّق لو املغويل ونهل عند رنبتو وقض  منو وطره فنجا الشماّب علي  اي سيّ  للّ إىل املغويل قائالً:  فتضرّع 
اّب بعمدىا  ال مني و دب ه من املوت. ّّ يردف عبيد قائالً: إّن أصحاب املذىب املختار يقولون وقد عاش ذل  الّشمبدىائو 

 :الّشاعراّب، فقد صدق عليو قول كر اَ سن، مرح  لسعادة ىذا الشّ والذّ  الّس ةسنة مل ىا ُحسن 
  ييييي ٔر خًاويييييبن خاويييييب ي خاويييييه 

 

 سيييي خ گيييير وتييييٕىىد اييييب ْ  ٕيييير    
 

 (.یوخإّف الشباب العقالء واؼبتعّلمني يلیقوف دبكانة تفوؽ مكانة الشّ : الرّتصبة)
الل ومل ن قضموا دىمرى  يف الّضممالّمذياسمتّنوا بسمننه ،  عسماً آل ئنمما املسماكني  ،أّيهما األحّبمة، علميك  بمتعّل  سم ة ىمم ال  العظمام

 .(166: اؼبصدر نفسه) اجعة!يفطنوا إىل مثل ىذه ا لول النّ 
 . الّنتيجة9
 الرّذائلي بشكل صريح وواضح، ررم ما ذكران من أّف أسلوبه يوحي إلی  وكأنّه هو اؼبطال  برتوياب جتماع. دخل عبید زاكاين ُب نقده اال1

تمع اؼببّطن ؼبا آؿ إلیه وضع اجمل الّرقدة هي نوع من خلقیّ ن نقدوه ذهبوا إىل أّف وصاته الالّ اّلذيونشر الفساد ُب اجملتمع. لكّن معظم  اػبلقّیة
ي ولعّل ذلػ  يعػود إىل قسػوة جتماعخاّصة عرد الطبقة األرستقراطیة. أّما ابن دانیاؿ فقد كاف أخوؼ على نفسه من أف يصرّح برقده اال

 اتسرحیّ احملضة. واؼبتمّعن ُب نصوص هذه اؼب زلّیةاؽب سرحّیات، فلجأ ابن دانیاؿ إىل لغة اؼبمعريض بسیاسا ُب قمع ما من شأنه التّ  اغباكمني
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وتسلیتهم. إذ ابلكاد قبد تعريضاً صروباً دبا  الّراسواقع اجملتمع بشيء وال  دؼ إاّل إىل إضحاؾ   عبثیة ال سبّت إىل قّصةيظّن ابدئ الرأي أّّنا 
ا تصرّح بفساد رد ويتراوؿ قضات جزئیة ال يبكن للمحتسبني أف يديروه علیها كوّنالعاّمة بصلة. بل يبضي الراوي ُب السّ  الّسیاسةيبّت إىل 
 أشران إلیها ُب طّیات هذا اؼبقاؿ، ولو شئت قل إّّنا استرباطاترا مرها. اّليتلطات. لكّرها على كلّ حاؿ ال زبلو من اخوباءات والسّ  الّسلطاف

سبتاز ابلبساطة والوضػوح ررػم قبد األخرية  األدبّیةالفارسي العاـّ ُب القرف الثامن اؽبجري ولغة عبید زاكاين  الّرثرو  الّشعر. ُب مقارنة بني 2
. فبمقدورؾ أف تتفاعل بكلّ سهولة مع نثره وشعره وتفهمه حّق الفهم. لكّن لغة ابن دانیاؿ ة واخهباز الالّ ة واؼبعرويّ یّ الّلفظربّلیها ابحملّسرات  ـز

نظما، فقد و الفصحى نثرا  لّلغةالباابت اب متوف ومع أفّ »عف والفتور. لیست مستثراة عن لغة عصره ُب إسفافها وما اعرتاها من الضّ  األدبّیة
هذا ابخضافة إىل أنّه استخدـ بعض  (707: 3، جد. ات)فروخ، « كی  فبّا أيلفه العاّمةكی  الّر مبّر بني اغبني واغبني ابلكلمة العاّمیة والرتّ 

 ال يفهمها إاّل من عاش ُب تل  اغبقبة من اتريخ مصر. اّليتیة الّشعبالعبارات والرموز 
إىل مضامني مشرتكة من ي وتطرّقا جتماعواال الّسیاسي الّرقداف ُب موضوع الفكاهة وُب اؼبضامني، حیث تراوال موضوع الّشاعر لقد اشرتؾ . 3
. الّسخاءو  الّشفّقةوالعدؿ و  الّشجاعةواغبیاء و  الّصدؽزواؿ العّفة و  مثل وؿ معقػكما أّّنما استخدما أسلوب اخطراء اؼببػالغ فیػه والالّ   والكـر

ابیة الرّ  سوقّیةين ُب اخقذاع واستعماؿ الكلمات الالّشاعر لقد ابلغ كال و  .الّساخري جتماعاال الّرقدابعتباره من أقوى وسائل اؽبجو اؼببّطن و 
. ونظّن أّف القرّاء الكرـا أكثر بكثري  واخفحاش ُب األلفاظ. وررم إشارترا إىل بعض من هذه األلفاظ بشكل مرقوط، إاّل أّف ما فّوتراه على

یة اؼبراسبة. ويبدو لرػا أّّنمػا كػاان الّشعبين قد توّصال إىل نتیجة مرّة هي أّف اخقذاع كاف خري وسیلة للفوز بقلوب العاّمة واكتساب الّشاعر 
وف من اخقذاع اللّ  بق ُب هذاابن دانیاؿ اؼباجرة إّما أف تكوف صاحبة السّ  مسرحّیاترائدين ُب ذل  ررم أّف من سبقهما إلیه لیسوا بقلیل. ف

ـ أسلوب اخفصاح ُب اؼبوقف لیظنّ اّلذيوإّما أّف آخرين سبقوه   تصلرا إبداعا م. أّما عبید زاكاين فإنّه سبّیز على  الكثري أنّه   ن سبقوه ابستخدا
 عاة إىل لغة اخقذاع.من كبار الدّ 

وهو ال أيىب  أخالؽ األشراؼية ُب إطار رسالته الّرقدصوغ مره ماّدته  واألديب لیالّشع  الرّتاث. لقد وّفف عبید زاكاين حجما هائال من 4
كر ية آبتت من الذّ الّشعر ية و الّرثر ريازي وآخرين. كما أنّه وّشح مقطوعاته من االستشهاد أببیات من شعر األقدمني كالفردوسي وسعدي الشّ 

كاف من إنشاده وإنشائه، و    طیف اػبیاؿنیاؿ فإّف جّل ما جاء به ُب العريب. أّما ابن دا الّشعرة وحكم وأبیات من اغبكیم وأحاديث نبويّ 
 إاّل ُب حاالت اندرة.  الرّتاثيضّمن اببته دبا ذكران من مأثور 

ي. فهو يفّسر اآلتت جتماع. لقد زبطّى عبید زاكاين ُب رسالته الكثري من اػبطوط اغبمراء، وذل  ؼبا انتهجه من خّط مقلوب ُب نقده اال5
واػبطبػاء  الػّدينعػريض بعلمػاء وأبیػات اغبكمػة بشػكل مقلػوب ال يتراسػ  مػع مفاهیمهػا اؼبقصػودة. و  يػرَع ُب هػذا اجملػاؿ التّ  واتتالػرّ و 

، الّدينكالفقهاء ورجاؿ   الّراسوالفقهاء. أّما ابن دانیاؿ فإنّه حاوؿ أف ال يعزو حالة الفساد اػبلقي اؼبرتشرة ُب اجملتمع إىل صرف خاّص من 
عمیم ُب أرل  حاالته، بیرما   يعّمم ابن دانیاؿ ّّنا حالة مستشراة عّمت اجملتمع. ومن هرا يبكن القوؿ إّف نقد عبید يّتسم ابخطالؽ والتّ بل إ

 الّشیخة كة ونبیّ ديریّ  شخصّیةه. فإذا ما انتقد مسرحّیاتة اؼبختلقة ُب ما، بل اكتفى برماذجه القصصیّ  ّیةاجتماعو  يطلق اغبكم ُب نقد فئة 
ات إالّ أنّه فاؽ عبیداً ُب تشبیه شخصیّ  موذج وال يصرّح بدعوته إىل نبذهم.، بل يكتفي هبذا الرّ الّدينعفلق ال يعّمم االنتقاد على كلّ رجاؿ 

بذكائه أّف  ب  ُب ذل  أنّه عرؼوأشیاء من هذا القبیل. ولعّل السّ  الزّفاؼاجملتمع ابغبیواانت أو اعبمادات كالفرس والبابوج وأدوات حفل 
 اؼبباشرة ضرٌب من احملاؿ. الّسخريّة

ائجة آنذاؾ وهو ة الرّ وف من اؽبزؿ بفّن اؼبسرحیّ ، وذل  الرتباط هذا اللّ الّساخرة ُب هزله ه ابن دانیاؿ إىل توفیف العاهات اعبسديّ . اذبّ 6
 اوي فیظهر حبدبته:عردما يراديه الرّ  طیف اػبیاؿ شخصّیةكقوله ُب « خیاؿ الظلّ »

 فّتمممممممماناً حبسممممممممن قواممممممممم  القسممممممممم
 أنممممس ا سممممام زىممممما ب جمممم  حدبمممممة

 

 اي أوحممممممممممد األممممممممممممرا  يف ا مممممممممممد ن 
 فاقممممممممممس علمممممممممم  اخلطّيممممممممممة املمممممممممممرّان

 

 (145: 1961)ضبادة، 



 15/ (دراسة مقارنة ُب أبعاد األخالقّیة) أخالؽ األشراؼورسالة  اػبیاؿ طیفة مظاهر الفكاهة بني ابن دانیاؿ وعبید زاكاين ُب سبثیلیّ 

 

أّما عبید فإنّػه    اقمني عن نفسه، وهذه طريقة اؼبتكسبني.حامق ُب سبثیلیاته لیصرؼ كید الرّ هذا ابخضافة إىل أنّه انتهاب أسلوب التّ  
كّس  فمكانته حامق كوسیلة للتّ و  يلجأ إىل التّ  وءي واػبلقي لیسلط علیه الضّ جتماعاال لّشذوذذع، بل اكتفى ابالعاهة ُب نقده الالّ  يستخدـ
 كانت أقوى من ابن دانیاؿ.  ّیةجتماعواال الّسیاسّیة

إاّل ُب حاالت اندرة.  الّتمثیلّیةتتضمرها نصوص  رجة األوىل على قضات فّریة ال. إّف عامل الفكاهة عرد ابن دانیاؿ يكاد يعتمد ُب الدّ 7
یرما أو اؼبسرح يضحكوف لكلّ ابدرة أو مقل  بسهولة ألّف األجواء تساعدهم على ذل ، لكن لو تفرّؽ فاؼبعروؼ أّف صبهور اؼبتفرّجني ُب السّ 

ووصفوها ابلباىبة. ويبدو لرا أّف  زلّیةكتة اؽبالرّ  مثل ذل  اؼبوقف اؼبضح  ؼبا أبدوا أدّن تفاعل معؽبم  حدثوخرجوا من دار العرض و  الّراس
ـ العراصر اؼبسرحیّ  ة كما بّیرا، وخیاؿ الظّل، ولعّله ة فاستحوذ على ألباب صبهوره. عراصر كالعاهات اعبسديّ ابن دانیاؿ قد أحسن استخدا

من دوف  حتّ لني بطريقة مضحكة تثري اؼبشاهد اته، وقد صّمم أزتء اؼبمثّ وت وإضفاء اؽبرج على أصوات شخصیّ عمد إىل توفیف عرصر الصّ 
ردية بشكل هبعل ح . أّما عبید فقد ساؽ نصوص رسالته وأمثلته السّ ته زبلو من اؼبواقف اؼبثرية للضّ أف يبدأ اغبوار. ولذل  فإّف نصوص سبثیلیّ 

أّمال ُب مغزى تل  الفكاهات. وبذل  فإّف لغة القارئ يتفاعل معها بشّدة ويتابع أحداثها بشغف فال يتمال  يطلق لرفسه العراف ضاحكاً مت
 ة إىل ـباطبیه بسهولة ويسر.يّ الّرقداخضحاؾ عرد عبید أقوى وأقبع بكثري. ويبكن عّده واحداً من أوفق الفّرانني الفكاهّیني ُب إيصاؿ رسالته 

ضػاعت آماؽبػا وصػارت تكابػد الفقػر والبػؤس  اّليتحوقة ة اؼبسبقة الفكاهیّ ماذج اؼبتاحة تبنّي أّف ابن دانیاؿ مرسوب إىل الطّ . بدراسة الرّ 8
ّكرني واغبرماف، فانتاهبا الیأس من أف يقـو اغباكموف ومن بیدهم صرع القرار حبركة تصلح أحواؽبم. لكّن عبید يرتمي إىل طبقة األشراؼ واؼبتم

تمع من خالؿ االستهزاء ابؼبرفّهني وأصحاب البطر من وضوح إضحاؾ اجمل آثرت االستهزاء ابؼبرائني واؼبخادعني من صرفها لكّره وباوؿ وبكلّ 
ولقد وّجه ابن  .الّراسرف من واؽبزؿ على هذا الصّ  الّسخريّةجعله يبسط يد  اّلذيئق الالّ  الّسیاسيعم ويبدو أنّه كاف وبظى ابلدّ األشراؼ. 

ّن معونة، بیرما طالت حربة عبید رجاؿ اغبكم واألرریاء فّبن ضّروا على الفقراء أبد الّراسؼ من دانیاؿ حربته كبو األرریاء وأصحاب الرتّ 
 واألشراؼ صبیعاً.

 الّسیاسػّیةیػة و الّديرعف ة فاقػت بكثػري مثیال ػا عرػد ابػن دانیػاؿ ُب تبیػني نقػاط الّضػ. إّف لغػة عبیػد ومشػاعره وعواطفػه وألفافػه الفكاهّیػ9
اّب ّر والعا  واعباهل والشّ تصّوفة واػباّلع، وأصحاب اػبري وأصحاب الشّ واؼب وقد طالت اؼبتديّرني ورريهم ُب عصره. ّیةجتماعواال خالقّیةواأل
 علیم.ربیه والتّ كاف التّ   كّس  أو عدمهعن التّ  الّرظربغّض  ينالّشاعر هدؼ يبدو أّف  لكن الكبري واألمراء والعبید واآلخرين. الّشیخو 
 . اهلوام 3
ؿ أو خیاؿ الظّل: واػبیاؿ: طائر يرتفع ُب السماء فیرظر إىل فّل نفسه فريى أنّه صید قاؿ ابن مرظور ُب لساف العرب ُب تعريف اػبیا( 1)

 .«(خیل»ة مادّ  :د. ات )ابن مرظور األفريقي، فیرقّض علیه
ـ 2) اخيرانّیني ُب القرف والكّتاب األدابء اؼبفّكرين ومن كبار الرّقاد  الفارسّیةزاكاين القزوي  فهو من شعراء  اَّللّ عبید  الّدين( أما اػبواجه نظا

هاجروا إىل ايراف وقطروا ُب قزوين. واؼبعروؼ عن  العربّیةالثامن اؽبجري. ولد ُب زاكاف بقزوين والزاكانّیوف هم بطن من بطوف قبیلة خفاجة 
ـ  ة ورث من آابئه الثّانید من الطائفة  وفئة ذات أمواؿ وأمالؾ وضیاع وكاف عبیالّدي الزاكانّیني أّّنم كانوا فئتني؛ فئة عرّجت على العلم وااللتزا

مفادها  تبرٔخ گ ٔدٌموجزة عن معاصره عبید ُب كتابه  اؼبستوُب عبارة اَّللّ ( ذكر ضبد 57: 1385حببوحة من العیش. )ابراين،  ما جعله ُب
 1321ُب ؾبموعة واحدة عاـ ية كّلها الّشعر ( وقد صبعت آاثره 805 :1333. )مستوُب، الّرظريائل عديبة أنّه كاف صاح  شعر فبتاز ورس
ؽ ربت  1303اخصفهاين عاـ  ة نشرها اؼبريزا حبی الّساخر  زلّیةلكّن معظم رسائله اؽب ب  عبٕد ناكبوٕٓ كلّش ُب طهراف ربت عرواف 

 خٌ فصل رسبّ   صد ىد ،ٍوبپ رٔهل: أخػرى مثػ هزلّیةُب اسطربوؿ. ولعبید فضال عن ذل  رسائل نقدية و  مبئفپى خب ا لّعرواف 
ّ فب  فب ىبپّ اريج  َبْ  برسٓ ي تبنْ پدمًعٍ خاس بن  خ بتب ّسب ر  ب ا  ّعرٔ رسبّ   اؼبشػهورة بػػ و  يايً  ي يٕيًر    ىبپي
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يعّد من أعمق  اّلذيو  أوالق األرراف. لكّن أهّم كتاب مأثور له عروانه وبپٍ قبعتّ پثىًْة الشهرية و الّرقديّ  پً  ي گرٍا قصٕدِ
 أّف عرواّنا يدّؿ على فذاذ ا فإّّنا وحیدة دهرها إذ   نعهد كاتبا قبل عبید قد تطّرؽ إىل نقد اجملتمع هبذا األسلوب. ، فكماالفارسّیةسائل الرّ 

 ( 11: 1384. )حل ، الّتعبرياحة وحالوة وهي رائعة عبید من حیث الفص
ة واؼبزاح. وقد صّ  قصارى جهده ُب الّلطیفؽبزلیات ي ابلفكاهة والتركیت واالّشعر ات عبید زاكاين وفّره مؤلّفىبتّ  اعبزء األوفر من  

كاف يبقتها ويصفها ابلبذيئة لكن بلغة اؼبزاح والفكاهة. وفبّا ال شّ  فیها أنّه   اّليتي اؼبوّجه إىل أبراء عصره وأخالؽ ؾبتمعه جتماعجاـ الّرقد اال
. ويبتاز عبید بضمريه الواعي الّرظريّلرا ال نغال إذا قلرا إنّه فّذ قلیل ين ُب األدب الفارسي ُب العصر اؼبغول ولعالّساخر يعّد أكرب الفكاهّیني 
ته ُب ضبط الوقائع وإؼبامه ابألخبار ة ونقل الكالـ إىل اؼبخاط  وقوّ الّسريعوطبعه الوقّاد وبديهته ُب اخجابة  الّذهبّیةوذكائه الوافر وذاكرته 

  .(11:ات يب، زاكاين) وآداهبا العربّیة الّلغةو  الّرواتتو 
كبن بصددها فقد تراوؿ عبید فیها أخالؽ علّیة القـو ُب زمانه. فهو فضال عن إؼبامه العمیق ابؼبباحث  اّليت أخالؽ األشراؼأّما رسالة  
یذاته أّف عبیدا قد أثبت وبكلّ جدارة إبداعه الفّ  اؽبزل، حیث يظّن القارئ ابدئ الرأي ومن خالؿ عباراته وربب الّسیاسّیةو  خالقّیةیة واألالّدير

أبصبعها والتعّمق ُب مفاهیمها  الرّسالةاختاره أكابر عصره مذهبا ـبتاراً لرفسه ووافقهم علیه. لكّن ودبطالعة  اّلذيازبذ سبیل اػبالعة واجملوف 
الته هذه أف أيٌب كلّ واحدة من يّتضح لرا أنّه حاوؿ وأبسلوب فّ  رائع التعريض هبذه األخالؽ اؼبقیتة وانتقادها بشكل دامغ. وقد آثر ُب رس

على لساف علماء األخالؽ من أمثاؿ أيب  الّشفّقةواغبلم واغبیاء والوفاء ابلعهد و  الّسخاءوالعّفة والعدؿ و  الّشجاعةكاغبكمة و   اػبلقّیةالفضائل 
وخ واجملّوؼ واؼبكّرر. ٍبّ يعرّج على ؽ( ٍبّ يعرّب عرها ابؼبذه  اؼبرس 672 الطوسي )ت الّدينؽ( واػبواجه نصري  421 علي ابن مسكويه )ت
ُب تعريف هذه الفضائل فیأٌب بكمّ هائل من الكراهیة واؽبزؿ اؼبضح  ُب إطار بیاين. ومن هذا اؼبرطلق « اؼبذه  اؼبختار»مذه  اؼبعاصرين 

 الّصدؽعلیه سائر آاثره أحّ  يبكن أف نعّد عبیداً نسخة شبیهة ابلكات  اخيطال الشهري نیكولو مكیافلي. فمكیافلي وحبس  ما تدّؿ 
حیث ساؽ عبارات ملؤها الربارماتیة وبّث فیها األمري دوؽ لورنزو « األمري»والطهر وحّث علیهما، إاّل أنّه اختلف عن هذا اؼبرهاب ُب كتابه 

 من أجل تثبیت دعائم ملكه.  حیوانّیةجوء إىل كّل رذيلة على التخّلي عن الفضائل واللّ 
( وهو 3 :43 ج ،2000 ،الّصفديي اؼبوصلّي الكّحاؿ )بن عبدالكرمي بن دانیاؿ بن يوسف اػبزاع ؿبّمد الّدينهو اغبكیم مشع ( 3)

ترصبت له أنّه ولد  اّليت( تتفق أرل  اؼبظاّف 14 :2009 األدي  اػبلیع واغبكیم، كانت له نكت رريبة وطباع عجیبة )كسروي حسن،
غوؿ اؼبوصل وأخذ اػبراب يدّب فیها )اؼبصدر نفسه( فخرج مرها مرهزما واستقّر به اؼبقاـ ُب هػ دهم اؼب 660هػ وُب سرة  646ابؼبوصل سرة 

بیربس. وُب مصر أًّب ابن دانیاؿ تعّلمه األديب فدرس علػى  الظّاهرمصر، لیتخذ حرفة الكحالة ُب دكاف قرب ابب الفتوح وذل  ُب أّتـ 
 الّرثػر. أّمػا ُب الّشعرعالوة على  الّرثرر شاعرا ماهرا ُب عصره وفاؽ أقرانه واشتهر ُب هػ فصا685الفهري اؼبتوَّب سرة  الّدينمعني  الّشیخ

وكػاف اؼبخػرج « اؼبتػّیم»و « عجی  ورري »و « طیف اػبیاؿ»، سبثیلیات( ظبّاها مسرحّیاتفكت  سبثیلیاته اؼبشهورة وهي ثالث ابابت )
( 7 :1979 ،الّصػفديهػػ ) 711هػػ إىل  710بني يػديرا بسػرة  اّليت ا اؼبصادر وصاح  اغبوار واؼبمّثل فیها صبیعا. أّما وفاته فقد حّدد

الداعر أحیاان.  الّلفظيبلغ إىل اخابحة اؼبطلقة ُب  اّلذيفاسف وُب اجملوف فیها فّن يضیع ُب السّ  سوقّیة هزلّیة مسرحّیاتابابت خیاؿ الظلّ »
الفصحى نثرا و نظما، فقد مبّر بني اغبني واغبني  لّلغةي. ومع أف متوف الباابت ابماعجتعلى أّف فیها أحیاان أخرى لفتات ابرعة من الّرقد اال

والصور اػبالعیة، فبّا يصّور جانبا من البیئة  اعبرسّیةٍب بكثري من األلفاظ  سوقّیةابلكلمة العاّمیة والرتكی  الركی  فبّا أيلفه العاّمة وابؼبدارؾ ال
ويرظم األصوات )األراين( ويلحرها ويفّصل األزتء  قّصةُب كلّ عصر. وكاف ابن دانیاؿ يضع ال خنسانّیةا الّرفعُب ذل  العصر وجانباً من 

الث. ولكن دبا أّف هذه الباابت مذكورة ُب ابابته الثّ  - اء أكانت مقاطع أو قصائد طواالسو  - معظم أشعار ابن دانیاؿ. للشخصیات. و..
« نقصاف ُب نثرها وشعرهاالظّن أنّه قد دخل علیها تصحیف وتبديل وزتدة و   بن دانیاؿ، فالغال  على  تدوَّف إاّل بعد أمد طويل من موت ا

 (707: 3 ات، جد. )فروخ، 
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 (فارسٖ -تطب٘قٖ )هطالعات تطب٘قٖ عربٖ  ادبّ٘اتًاهٔ  كاٍش

 كرهاًطاُ ،ٍ علَم اًساًٖ، داًطگاُ رازٕ ادبّ٘اتداًطکذٓ 

 19-1م، صص  2017ّا. ق/  1438ّا. ش/  1396 بْار، 25، ضوارٓ ّفتنسال 

 اخالق األضرافابي داً٘ال ٍ رسالٔ  ط٘ف الخ٘الًواٗطٌاهٔ  درّإ طٌس  جلَُ

 1عب٘ذ زاكاًٖ )پصٍّطٖ تطب٘قٖ در چارچَب هباحث اخالقٖ(

 2سٕ د عدوبن اركًرْ
 نٔرااُران  ت  وًارنپٓ اس بخٔبر گريٌ نابن ي اخإ ب  عرآ  خاوتببٌ

 3اسٕىٓ ا لٍّعبد
 ٔراناُران  ت  ٓوًارنپ اس بخٔبر گريٌ نابن ي اخإ ب  عرآ  خاوتببٌ

 چک٘ذُ
ٓ خر اخإ ب  عصر يسٕط )اوحمبط( است؛ فراكٍ اسٕبرْ ان آثبر ربعران أه خيرٌ   عىصر يى  ٌ قبال تًخُ  ْ خبٔبب خارا

ارويد   يبعٓ   ّ  پٓ َبْ گًوبگًن ان يى  يرًر َبْ پخ لف اب سلٕقٍ پلّت  . ٍا يًر كلّٓوٕستيبعٓ  وب ٓ ان يى  ي رًر

ٓ ي ئژٌ آن نپبن كٍ ا ٍا ان اصً  پك ب  خٌبكىىد. أه گ  بر  اب اس    قبخ پٓٓ اواخ مبعب اسلًآ تمسخرآپٕ  ان ايضبع سٕبس

ٓ اخإ ب  تمبٕقٓ ٓ خارخ عىصر يى  را خر خي عصر پملًكٓ عرآ ي پغً ٓ أراوٓ پًرخ اررسٓ قرار خَد. ان   آپرٔكبٔ سع

َي( را ٍا عىيًان خي   772عبٕد ناكبوٓ ) اوالق األرراف رسبّ َي( ي  685ااه خاوٕب  پًصلٓ ) يٕف ا خٕب اثر أه ري  خي 

ّ ؤًه را  وباسبپبوٓ  أىكٍ خي ربعر  . ان خملٍ و بٔح أه  ژيَهٌ استومًٍو ان اخإ ب  خي عصر پ كًر ارگ ٔد ْ خبپع َب

الكيٍ ايٍ علّيت تتيبٍا       آپٕي   ويٍ ايٍ ويبير تيوثٕر ي تيوّثر پ قبايل       وقد قرار خاخود  ي أه رًِٕ يى  خر قب ب يى آپٕ ْ پًرخ

وبخٔيدٌ  تيًان ايٍ    پَٓبْ خي عىصر   رببَتخملٍ . ان استٓ اخ مبعَبْ خي خبپعٍ ي رياج فسبخ  َب ي وباسبپبوٓ وبَىدبرْ

ىدبرَبْ اوالقٓ   ابو ه ع ّت ي ردبعت ي عدا ت ي اوالق خر خبپعٍ اربرٌ كرخ. روگ  چًنَمگرف هَ 

 .عبٕد ناكبوٓ ااه خاوٕب  پًصلٓ   أوالق األرراف   خٕب يٕف ااخإ ب  تمبٕقٓ  يى    ٍاشگاى كل٘ذٕ:
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 eshkevari@khu.ac.ir رأبوبپّ ؤًسىدِ پسئً : .2
3:ٍ  dr.abd.hoseini@khu.ac.ir . رأبوبپ



 

 

 


