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امللخ�ص:
واختالف املانحني ،وتراج ِع فاعلية القول
(التك�سب بال�شعر) بتط ّورات عدة ،على ك ِّر الأزمنة
لقد م ّر تاريخ
ِ
ّ
ال�شعري �أو تق ّد ِمها .و�إن من تلك التط ّورات ما ي�ص ّنف بال�سلب ّية �أو يو�صف باخللل يف تاريخ ال�شعر ،ومن ذلك اخللل:
(التك�سب بالتحامق والرقاعات) وهو وليد �سياقات ثقافية واجتماعية متظافرة �سعيتُ �إلى قراءتها وفهمها.
وقد افرت�ضت �أنّ هذه الظاهرة مت ّثل ما ي�شبه املدر�سة ال�شعرية التي جتد فيها مالمح م�شرتكة تربط بني
ال�شعراء ،ومالمح �أخرى تربط بني الن�صو�ص ،وهو ما فتّ�شت فيه لأفح�ص �صحته من عدمها.
كما اعتنيت بح�شد الدالئل التي تثبت �أن �شعراء هذه الظاهرة عقالء يتحامقون ق�صدا ،ولي�سوا بحمقى يف
احلقيقة ،وجمعت �أقوالهم يف ذلك وت�سويغاتهم لتحامقهم ،وموقفهم منه.
وربطت كل ذلك ب�سياقاته الثقافية واالجتماعية مبتغي ًا و�ضع هذه الظاهرة يف مو�ضعها ال�صحيح من الت�أريخ
الأدبي دون �إخفائها و�إنكار وجودها ،ودون املبالغة فيها ويف حجمها و�أثرها ،واثقا من �أن كل تطو ٍر �شعري يطر�أ
–�شاذ �أو غري �شاذ� -إمنا ي�ستند �إلى منظوم ٍة ثقافي ٍة و ّلدته ،و�أن قراءة ن�صو�ص هذا التط ّور قد تهدي �إلى فهم
ٍ
�أ�سبابه �أو بع�ضها.

التك�سب ،ال�شعر العبا�سي ،الثقافة.
م�صطلحات �أ�سا�سية.:اجلنون ،احلمق ،ال�سلطةّ ،
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Profiting from Portraying Imbecility and Absurdity in
Abbasid Poetry
Dr. Ibrahim M. Abanamee

Abstract:
The history of profiting from poetry has developed many times through time, ?grantors?
of poetry, and the level of high or low effectiveness in it. Some of these developments are
considered negative or described as a deficiency in the history of poetry. Profiting from
portraying imbecility and absurdity in poetry is a result of my readings and understanding
of integrated social and cultural contexts.
I have assumed that this phenomenon represents a similarity to the poetry school
representing a relation connection among poets, in addition to other reasons connecting
texts. This is what I have investigated to validate the authenticity of this phenomenon. I
have also taken care in stating evidence that proves that the poets of this phenomenon are
sane and portray imbecility in poetry on purpose. Therefore, I have gathered their quotes
and reasons behind this approach and their attitude towards it.
I have also linked all that with its social and cultural contexts to fit this phenomenon into
its correct position in the history of literature without hiding or denying its existence, and
without exaggerating it and its effect. Being convinced that every occurring development
in poetry – regular or irregular - relies on a provoking cultural system. Reading the texts
of such development may lead to understanding some or all its causes.

Keywords: Madness, Foolishness, Power, Earning, Abbasid poetry, Culture.

101

العدد  - 32شتاء 2018م

وقبل �أن �أ�شرع يف ذلك �أ�شري �إلى �أن ثمة درا�سات
تناولت نواحي من هذه الظاهرة( ) ،ويتم ّيز هذا
البحث عن جملة ما �أجنز يف تلك الدرا�سات بالتبئري،
وحتديد النظر ،واحلفر يف زاوية حم ّددة من تلك
الظاهرة ،وذلك ب�أنني مل �أدر�س ظهور �شخ�صية
املجنون �أو الأحمق يف الأدب واخلطاب الأدبي الذي
يتناولهما ،بل در�ستُ الأدب املن�سوب �إلى املو�صوفني
باحلمق واجلنون ،واخلطاب الذي ينتجانه ،ثم �إنني
تناولت زاوية من ذلك فلم �أدر�س الأدب املن�سوب
�إلى من كان يف حقيقته جمنونا �أو �أحمقَ  ،بل در�ستُ
�أدب (العقالء املتحامقني) الذين ي�أتون �أفعا ًال ال
ي�أتيها العقالء ،ي�أتونها بق�صد منهم وعن وعي تام
و�إرادة لذلك التحامق ،وهو ما �س�أحلل �أ�سبابه يف
هذا البحث الذي بني يديك ،ثم �إنني ح ّددت املد ّونة
املدرو�سة �أكرث ،فاقت�صرتُ من �أدب �أولئك على
ال�شعر ،دون النرث ودون الأخبار ،وعلى ال�شعراء دون
غريهم من �صنوف املتحامقني ،ثم �إنني اقت�صرت
على الع�صر العبا�سي دون �سائر الع�صور ،ثم �إنني مل
�أهتم مبحاولة فهم ظاهرة احلمق والتحامق بعامة
يف ذلك الع�صر ،بل �أردت فهم زاوية منها هي �سبب
�إقدام ال�شعراء العقالء على التحامق وا�ستعمالهم
الرقاعات وتخ ّليهم عن عقلهم املو�صوفني به ،رابطا
التك�سبي لل�شعر ،وبالتطورات التي
ذلك بالتاريخ
ّ
مما يعني الباحث هنا �أن
ج ّدت على حرفته .ولي�س ّ
يح�صر املتحامقني �أو ي�ص ّنفهم� ،أويثبت حظوظهم
من العقل �أو من الك�سب� ،أو منازلهم من التحامق
وغاياتهم فيه� ،أو �صور حتامقهم وطرائقها� ،أو درا�سة
�شعرهم املح ّمـق وت�صنيفه� ،أو فح�ص مقامات التلقي
رغم �أهمية كل ذلك( ) -بل كل عنايته م�صروفة�إلى �إثبات ظاهرة (تك�سب ال�شعراء بالتحامق)
من خالل الن�صو�ص التي ي�ص ّرح فيها �أ�صحابها
بتحامقهم ونبذهم العقل ور�ضاهم باجلهل� ،أو
ال�سيـَر التي ت�صف �أولئك املتحامقني و�صف ًا �صريح ًا
ّ
َ
يبينّ حاليهم تلك وحو َرهم بعد كورهم ،وحمقهم بعد
عقلهم ،كما ي�سعى �إلى و�ضع هذه الظاهرة الغريبة
مو�ضعها من تاريخ (التك�سب بال�شعر) و�إلى حماولة

مدخل:
مت ّيز ال�شعر العربي يف الع�صر العبا�سي بتط ّورات
ومما يلفت النظر فيها اال�صطدام
يف ع ّدة �سياقاتّ ،
بني امل ّرجعيات الثقافية املوروثة ،والواقع الثقايف
املعي�ش ،فقد تك ّونت ثقافة ال�شعراء العبا�سيني على ما
يحفظونه ويروونه من �أ�شعار جياد انت ُِخلت على ك ّر
الزمان ،ومن �أخبار تناقلها الرواة ،و�أثبتها املد ّونون؛
لطرافتها ،ومن �س ٍري �شعرية لل�شعراء املحظوظني،
وت�ش ّكل يف الوعي اجلمعي �أن ما حتكيه تلك الأ�شعار
وتلك الأخبار هو ال�صورة املثلى لل�شعر التي وجب �أن
يكون عليها دائم ًا ،ت�ش ّكلت هذه ال�صورة مع التغافل
عن �أم ّر مهم :هو �أن ما يروى من �أخبا ٍر و�أ�شعا ٍر و�س ٍري
�شعرية ال مي ّثل كل املقول من ال�شعر القدمي ،وال كل
�أحوال ال�شعراء ال�سالفني ،بل هو الذروة من كل �شيء،
وهو امل�ستطرف امل�ستحق للحفظ دون غريه ،ومهما
يكن من �أم ّر ف�إن هذه ال�صورة قد ت�ش ّكلت مثا ًال ،ومن
�أجزاء �صورة ذلك املثال� :أن ال�شاعر ي�ستحق الرزق،
واجلوائز اجل�سام ب�شعره ول�شعره؛ ف�صار الواقع
التك�سب واجلدوى -خمت ًال يف
ال�شعري –من حيث ّ
ر�ؤية غري املجدودين من ال�شعراء العبا�سيني؛ لأنه
ال ي�شبه ذلك املثال وال يقرتب منه ،و َن َ�س َلت من هذا
التناق�ض بني الواقع واملثال ظواهر �شعرية متن ّوعة
تبد�أ ببواعث القول ،ثم ي�إن�شاء الن�ص ومعانيه� ،إلى
�أن ت�صل �إلى مقامات التلقي ،وبع�ض تلك الظواهر قد
ت�ص ّنف �إيجابـ ّية ،وبع�ضها اختالل واعتالل.
التك�سب ال�شعري ،ونح ُوه
ومن تلك الظواهر :تط ّو ُر ّ
ّ
نحو ًا مل يكن عليه يف ال�سابق �إذ تخلى بع�ض ال�شعراء
فتك�سبوا بالتحامق
عن �صفة احلكمة �إلى �ض ّدهاّ ،
والرقاعات! ولي�س التحامق املق�صود هنا هو احلمق
�أو احلماقة  -وهما �ض ّد العقل �أو هما قلة العقل -بل
هو �أن يتك ّلف العاقل احلمق وي ّدعيه ب�أفعاله و�أقواله
غري املوزونة ب�ضابط العقل( ) تك ّلفا ملقا�صد �شتى،
باعث ًا على العجب منه؛ �إذ احلمق منق�صة يجتهد
العاقل ليدفعها عنه ،فكيف ُيت�ص ّور �أن يجتهد يف
ادعائها؟! ذلك ما �س�أح ّلل طرف ًا منه متع ّلق ًا بتحامق
ال�شعراء العقالء فيما يليك من هذا البحث.
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املق�صودة امل ّرة تلو امل ّرة ،ينفي عقله �إذا احتاج،
ويعقل �إذا احتاج ،فم�ستق ٌّل من ذلك وم�ستكرث.
وقد ق�سمت البحث بني يديك ق�سمني ،ق�سم ًا
�سعيت فيه �إلى فهم ال�سياقات الثقافية واالجتماعية
التك�سب بالتحامق ،وا�ستبداله بالعقل
التي و ّلدت
ّ
واحلكمة عند فئات من ال�شعراء ،وق�سم ًا �س ّلطت
فيه النظر على �شعراء التحامق يف حماور ثالثة،
�أولها :فح�ص فر�ضية انتمائهم جميعا �إلى مدر�سة
�شعرية ،يق ّلد فيها بع�ضهم بع�ض ًا وينبني فيها القول
على القول ،وتتع ّمر الن�صو�ص يف �أن�ساق ثابتة،
وذلك بالتفتي�ش عن �شواهد ذلك يف كتب الرتاث
والرتاجم .وثانيها� :إثبات عقلهم وف�ضلهم من خالل
تراجمهم ،و�أنهم يتحامقون ق�صدا .وثالثها :اقتنا�ص
�أقوال ال�شعراء �أنف�سهم يف حتامقهم ،وتعليلهم ذلك
التحامق يف ن�صو�صهم.
ثم �أختم البحث ب�إيجاز �أ�صف فيه �سريورة هذا
الن�سق ال�شعري منذ كانت الدعوة �إلى التحامق قو ًال
�ساخر ًا يت�ضمن النقد االجتماعي الثقايف حتى �صار
التحامق فع ًال �شعري ًا منجز ًا ُي َت َع ّجب منه.

فهمها ،وا�ستك�شاف �أ�سبابها ودالالتها من خالل
التك�سب بال�شعر،
الت�أمل يف مقامات التلقي ،وتط ّور ّ
وال�سياقات ال�شعرية العربية .م�ستعينا على وعورة
نف�سه
احلكم بتحامق
ٍ
�شاعر ما ب�أن ي�ص ّرح ال�شاعر ُ
بذلك� ،أو �أن ي�ص ّرح به �أحد من الذين كتبوا �أخباره
من املدوّنني القدامى.
يتما�س مع الدرا�سات التي
كما �أن هذا البحث
ّ
()
عر�ضت لظاهرة (�أدب الكدية)  ,ولكنه يتم ّيز
عنها بتبئري النظر يف مو�ضوع حم ّدد دقيق هو:
(تك�سب ال�شعراء العقالء بالتحامق) ،والتفتي�ش يف
ذلك املو�ضوع من جهة �أ�سبابه االجتماعية و�سياقاته
الثقافية ،كما يتم ّيز باقتنا�ص ما يف �سري املتحامقني
مما يدل على و�صفهم بالعقل والف�ضل،
و�أ�شعارهم ّ
وت�صريحهم بتحامقهم ب�سبب الف�ساد الذي يحيط
ن�صو�ص عجيبة .مع �أهمية
بهم ،وجممو ُع ذلك
ٌ
الإ�شارة �إلى �أنه لي�س ك ّل من �أكدى متحامق ًا ،ولي�س كل
متحامق مكدي ًا ،وبخا�صة �أن الكدية يف �أ�صلها لي�ست
ٍ
()
من عمل الأدباء  ،بل هي ظاهرة اجتماعية وثقافية
ت�ضم حتتها �صنوف ًا من املحتالني :كالن�ساك والزهاد،
والق�صا�ص والوعاظ ،واملمخرقني وامل�شعوذين،
والل�صو�ص الفاتكني ،والعاجزين البائ�سني ،وذوي
العاهات ،ومالعبي احليوانات ،وغري ه�ؤالء من
�أ�صحاب احليل( ) ،وال يلزم ممن ُع ِرف بالكدية من
ال�شعراء �أن يكون متحامقا ،ك�أبي فرعون ال�سا�سي
(ت؟) ،و�أبي دلف اخلزرجي (ت390هـ)� ،إذ
بهما ي�ضرب املثل �إذا ُذ ِكر �شعراء الكدية ومل يعرفا
بالتحامق ،كما ال يلزم �أن يكون املتحامق مكدي ًا ك�أبي
العرب ،والف�ضل بن ها�شم بن جدير( ) (ت232هـ)،
وهما ر�أ�سا مدر�سة التحامق ،ومل يو�صفا بالكدية،
�سائل مكدي ًا �أو متحامق ًا،
كما ال يلزم �أن يكون كل ٍ
كاحلكم بن عبدل( ) (ت100هـ) ،وحممد بن حازم
الباهلي( ) (ت215هـ) ،فهما من م�شاهري ال�شعراء
متحام َقني،
ال�س ّ�ؤال ،لكنهما ال ي�ص ّنفان مكديني وال
ِ
ّ
ولكل منهما �سبيله اخلا�صة.
كما ال يلزم �أن يكون ال�شاعر املتحامق متحامق ًا
�أبد ًا ال يثوب �إلى عقله ،بل رمبا تروى حماقاته
4

5

التحامقٌ :
ثورة على العقل:
قبل �أن � َ
أدخل يف �صلب هذا البحث �أجدين
م�ضطر ًا لأن �أوجز تاريخ التك�سب بال�شعر �إيجاز ًا؛ لأن
التك�سب بالتحامق والرقاعات �إمنا هو طو ٌر من �أطوار
ذلك التك�سب� ،أو نتيجة من نتائجه.
�صار ال�شعر حرف ًة يف نهايات الع�صر اجلاهلي،
حني تف ّرد ال�شاعر �شيئ ًا من التف ّرد ،وا�ستق ّل بع�ض
اال�ستقالل ،وانحاز فرد ًا بذاته عن �أن يكون �شاعرا
جلماعته ،و�صار ل�سان ًا ميدح من يعطيه ،فانفتحت
�أمام ال�شاعر �إذ ذاك �آفاق الغنى ،واكت�شف �أن ال�شعر
ب�ضاعة ُتن ِف ُقها ندر ُتها ،وحاج ُة �أ�صحاب املقامات
�إليها ،ثم اكت�شف �أن اخلوف من ال�شعر كالرغبة
فيه ،كالهما يفتح �أمام ال�شاعر �أبواب الغنى ،فطغت
ن�صو�ص التك�سب بال�شعر مدحا وهجا ًء على دواوين
تك�سبهم يف جماميع
ال�شعراء( ) ،وتكاثرت �أخبار ّ

6
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الأدب ومد ّوناته ،وتوورثت تلك الن�صو�ص والأخبار
وتنا�سلت؛ حتى ت�ش ّكل الوعي الثقايف يف ذوات ال�شعراء
وه ٍم كبري :هو �أنهم جديرون بالغنى؛
الالحقني على ْ
لأنهم �شعراء! ،و�صاروا ّ
يبخلون من ال يعطيهم ،ويرون
�أن ال�سبيل الوحيد �إلى الغنى هو منح املانحني! وكرث
يف �شعرهم الهجاء بالبخل ،وت�ش ّكل عندهم معنى
�ض ّي ٌق للبخل والبخيل ،فالبخيل يف عامة �شعرهم
هو من ال مينحهم ،ال من يبخل عن �أداء الزكاة� ،أو
ال�صدقة� ،أو القيام باحلقوق ،وتر ّدد يف ال�شعر معنى
البخل ذلك ،كما تر ّدد �أن �سبيل الغنى هو العطاء ،ال
�سبيل غريه! و�أم ّثل لهذين املعنيني ببيت واحد هو قول
ابن الهبارية (ت509هـ):
كيف ال�سبيل �إلى الغنى
والبخل عند النا�س فطن ْة
ولقد ظ ّلت لل�شاعر حظوته ومكانته �إلى �أن اتّ�سعت
رقعة الدولة ،وانداحت الفتوحات يف الأ�صقاع،
وت�شتّت ُ
�شمل القبائل يف احلوا�ضر؛ فاختلف الزمان
على ال�شاعر ،وتبدلت البنية االجتماعية والثقافية،
وخفتت وظائف املديح والهجاء التي كانت لهما،
وتكاثر ال�شعراء ،وتناف�سوا على �أبواب ذوي املال؛
و�صاروا ي�شقون لكي يحظوا بالدخول( ) ،وتراجعت
اجلوائز التي عرفها العقل الثقايف؛ ف�صار ال�شاعر
ي�ستعطي ما حقر كالبغل والربذون وال�شاة والقمي�ص،
ما�ض حفظه
ويفرح بها �إذا نالها ( )!
ويتح�سر على ٍ
ّ
ورواه كان فيه يمُ ْ َنح (املئة املعكاء ،واملئة امل�صطفاة،
واملئة ال�صفايا ،واملئة الهجان ،واملئة املخا�ض ،واملئة
احلم ّرا) من الإبل( ).
ويف الوقت الذي تراجعت فيه �سوق ال�شعر ا�شت ّد
�سوق اللهو ،وبخا�صة يف حا�ضرة اخلالفة بغداد ،فقد
كانت تفي�ض املال على ال�شعراء والندماء والرواة
واملغنني ،ما �أ ّدى �إلى اجتماعهم فيها ،واجتماع
وتناف�س ُهم ي�ؤديان �إلى رواج
مثل ه�ؤالء يف بلد واحد
ُ
�سوق اللهو وتط ّوره ،فهو عملهم الذي يرتزقون منه
ال عمل لهم غريه( )! ،ورغب كثري من ال�شعراء عن
الأغرا�ض البالطية التقليدية؛ لأنهم �أخفقوا يف

مناف�ستهم مع ع�شرات ال�شعراء عن �أن يكون لهم
ٌّ
قول يف تلك الأغرا�ض
حظ من اجلوائز �أو مو�ض ُع ٍ
ال�سلطانية امل ّرا�سم ّية( ) ،والقول يف تلك الأغرا�ض
منزل ٌة ال يبلغها �إال الأفذاذ من ال�شعراء ،و�صار ّ
حظ
�سائر ال�شعراء اخلمول� ،أو الإخال�ص لل�شعر ذاته
�سعي �إلى الغنى من ورائه( ) ،ومهما يكن من
دون ٍ
�أم ّر ف�إن ابتعادهم عن الأغرا�ض البالطية قد هي�أهم
للإبداع فيما جتي�ش به نفو�سهم حق ًا ،ال ما تطلبه
منهم امل�ؤ�س�سات الثقافية� ،إنه �شعر يكاد مي ّثله خالد
الكاتب (ت262هـ) يف قوله الذي يروى« :دخلت على
�إبراهيم بن املهدي فا�ستن�شدين ،فقلت� :أيها الأمري،
�أنا غال ٌم �أقول يف �شجون نف�سي ،ال �أكاد �أمدح وال
�أهجو ،فقال :ذلك �أ�ش ّد لدواعي البالء»( )� .أو مي ّثله
وجه �آخر قول امل�شتهى الدم�شقي (ت؟):
من ٍ
وما قلتُ �شعراً رغب ًة يف لِقا ام ّرئٍ
ُيع ِّو ُ�ضني جاهاً و ُي ْك�سِ بني ِب ّرا
وال ط َرباً مني �إلى ُ�شرب قهوة
وال حلبيبٍ �إِن ن�أَى مل �أُطِ ْق �صربا
ولكنني �أَيقنتُ �أَ َ
ين َم ِّيتٌ
فقلت ع�ساه �أَن يخ ِّلد يل ذِكرا
كما برز من ج ّراء ذلك معنى �شعري كاد ال�شعراء
أهل الزمان
يتواط�ؤون عليه� ،أعني هجاء الزمان و� ِ
وهم الذين يعا�صرون ال�شاعر ومل يعرفوا ف�ضله ،ومل
يعطوه حقه الواجب له كما يرى هو ،وكما َيعرف من
التاريخ الأدبي ،وما�ضي �أ�سالفه ال�شعراء؛ ولذلك
معان من جن�س الق�صيدة التي
ظهرت يف �شعرهم ٍ
قالها ابن الرومي (ت283هـ) يف هجاء املجتمع الذي
ال يوفيّ �شاعريته حق قدرها ومطلعها:
عجبتُ لقو ٍم يقبلون مدائحي
( )
جب
وي�أ ْبون تثويبـي ويف ذاك َم ْع ُ
ومن جن�س قول �أبي هالل الع�سكري
(ت.بعد395هـ) وا�صفا �ضيعته و�ضيعة �أدبه بني
ه�ؤالء النا�س:
18

19

20

()13

14

()21

15

16

22

17
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�أغلقت �أو كادت تغلق؛ ولذا جند �أن ال�شعر قد �صارت
له بواعث خمتلفة ،ودواع جديدة طبعت ال�شعر
بطابعها ،و�صارت له طرا ًئق �شعرية حمدثة منها:
(�شعر التحامق) وبخا�صة �أن بع�ض �أولئك ال�شعراء
قد اجته �إلى الثورة ال�ساخرة� ،أو اتخذ من الهزو
والتماجن مالذا وم�ستم َت َع ًا وتنفي�س ًا! �أو انزاح عن
اال�ستعطاء باملديح اجلاد �إلى الإ�ضحاك بالهزل
وال�سخف .وهو هزل و�سخف �شعريان ي�شبهان ما
يتك�سب به بع�ضهم من الهزل وال�سخف بغري ال�شعر،
ّ
ف�إذا علمنا ذلك ثم ع�ضدناه بالتاريخ التك�سبي
لل�شعر؛ مل نعجب حني جند �شواهد ظاهرة (التك�سب
ب�شعر الهزل والتحامق) متكاثرة .
الع�صر
نلم�س �أن الإن�سان يف
ِ
ومن جه ٍة �أخرى ُ
العبا�سي يعاين �أ�ش ّد املعاناة يف طلب العي�ش ،وتت ّبع
ّ
�أ�سبابه ،وي�شكو من ال�سحق والتهمي�ش ،ومن �أن َ
اجل َّد
م ّر ٌ
تبط باخل�ضوع لذوي ال�سلطان ،وا�ستجدائهم ،ومن
( )
جور الوالة ،وحت ّيف العمال  ،فقد كانت حما�صيل
البالد حتمل �إلى الوالة ،ثم �إلى بغداد ،فيفي�ض كل
�أولئك املال على من يحيط بهم ،وعلى من يعزز
�سلطانهم ،يقول الزخم�شري (ت538هـ) عن بغداد:
« ثم ملا بنى املن�صور بغداد و�صارت دار اخلالفة
م�صا �سميت مدينة ال�سالم
وم�صت �أموال الدنيا ّ
ّ
وقبة الإ�سالم»( ) ،وجند يف كتب التاريخ ،والأدب
�شكوى متكررة من الفقر ،والغالء الذي �أرهق العباد،
حتى �إن حممد بن يحيى ال�صويل (ت335هـ) -وهو
املق ّرب من بيوت الرئا�سة� -أورد يف �أخبار ال�سنوات
الع�شر التي تبد�أ باثنتني وع�شرين وثالثمئة يف كتابه
(�أخبار الرا�ضي باهلل واملتقي باهلل) وقوع الغالء
الفاح�ش م ّرارا ،بلغت يف بع�ضها حد موت النا�س،
وتف�شي الوباء ،حتى كانوا ال يدفنون موتاهم؛ فت�أكلهم
الكالب ،ويظهر فيها �أن العي�ش عزيز ،و�أنه هاج�س
النا�س ،ال ي�شغلهم �إال تتبع الأ�سعار وغالء ال�سلع( )،
كما يظهر يف كتابه احلديث عن التناق�ض بني الغنى
والفقر ،والف�ساد املايل ،فتقر�أ قبل �أخبار اجلو ِع
وبعدها� :أخبا َر الغنى والرتف ،و�أن
والفقر والغال ِء َ
ِ
فالنا ُحمِ ل �إليه كذا وكذا� ،أو فر�ضت له� ،أو �أهديت

جلو�سِ َي يف �سوقٍ �أبي ُع و�أ�شرتي
( )
ٌ
دليل على � ّأن الأنا َم قرو ُد
فهو يعتقد �أنه ي�ستحق �أن يغنيه النا�س عن العمل
واالكت�ساب لأنه �أديب فح�سب ! ،وهذا من �آثار ما
كان حلرفة الأدب من �أهمية اقت�صادية ،ونلحظ �أن
هجاءه للأنام جاء من جهة �إغفالهم لأدبه وف�ضله،
و�إهمالهم �إياه ،وهو م ّرتبط ارتباطا وثيقا بانقالب
حرفة الأدب من حال �إلى حال.
ويقول جعفر بن حممد بن جعفر (ت؟) راثي ًا
ال�شاعر يف ذلك الزمن الذي يعلو فيه �أ�صحاب
ال�سخف ،وينحط �أرباب الأدب:
َ�ص َفت الدنيا لأوالد الزنا
وملن يح�سن عزفا وغنا
و�أخو الآداب يف �آدابه
خلف باب الدار يـ..ـرا يف الإنا
كما كان لهذا التغيرّ يف حرفة الأدب �آثار جوهرية
تتجاوز هذه املعاين ال�شعرية �إلى التغيرّات يف بواعث
القول ،ويف �أغرا�ض ال�شعر ،ويف �سبل التل ّقي وطرائقه،
ولعل من �أوجز ما ي�شري �إلى هذا التغري يف ال�شعرية
العربية قول ابن الرومي من قطعة:
ما �أنت يف زمن املديـ
ـح وال الهجاء وال ال�سما ِح
َحدثت � ٌّ
أكف لي�س ُينـ
ـ ِب ُط ماءَها �إال املَ�ساحي
َ
قري�ض َك بالن�سيـ
فا�شغل
32

()27

28

()24

29

()25

واملزاح
ـبِ وبالفكاه ِة
ِ
ويقول �إبراهيم الغزي (ت524هـ) موردا �سببا
من �أ�سباب ذلك التغيرّ يف �سبل القول:
َ
هجرت ال�شع َر قلتُ �ضرور ٌة
قالوا
ُ( )
باب الدواعي والبواعثِ مغلق
ُ
فالطريقة ال�شعرية القدمية ببواعثها ودواعيها

30

26
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�أعا َق ُب بالغالء و�ضيقِ رزقٍ

�إليه ،ويف املقابل جتد الآخر �صودر على كذا وكذا ،من
مئات �ألوف الدنانري ،وال تدري �أكان اكت�سبها بغري
حق� ،أم �صودرت بغري حق ( ) ،كما جتد �أن اخلليفة
قد ّ
وظف على ُّ
ال�ش َر ِط �أموا ًال ي�ؤدونها( ) ،فتت�ساءل:
كيف يفر�ض عليهم لوال �أنه يعرف �أنهم يرتزقون
�شيئا دون وجه حق ،وجتد �أخبارا ت�ص ّرح بتع ّنتهم
املتل�ص�صة،
على النا�س( ) ،و�أخبارا �أخرى عن كرثة ّ
وفتكهم بالنا�س ،وم�صانعتهم لذوي ال�سلطة( ).
فتب�صر الف�ساد واملعاناة من وراء ذلك كله،
وتب�صر املجتمع طبقتني ،طبقة ي�ؤول �إليها رزق الطبقة
الأخرى وجهدها ،ويت�أكد لك هذا املعنى �إذا علمت
�أن من و ّثق تلك الأخبار هو ال�صويل ،وهو قريب من
البالط ،ومن جملة تابعي ال�سلطان امل ّرزوقني( ).
ومما جنده يف ال�شعر �-إلى �شكوى الفقر
ّ
واحلاجة -ذكر غالء الأ�سعار ،وربط ذلك بال�سلطان،
يقول �أبو ال�شدائد الفزاري (ت نحو 145هـ) بعد �أن
هجا عي�سى بن مو�سى (ت168هـ) ومن ركب معه يف
طريق احلجَ ،فـ ِلـ ْي َم على ذلك:
�إنيِّ َو َر ِّب ا ْل َك ْع َب ِة امل َ ِب ْن َّي ْة
هلل ما ه ََج ْو ُت مِ نْ ذِي ِن َّية
َوا ِ
ْ َوال ْامرءاً ذا ِر َع ٍة َت َّق ِي ْة
َلك ِن َّن ِي �أُ ْبقِـي َعلَى ا ْل َب َّقي ْة
مِ نْ ع ُْ�ص َب ٍة �أَ ْغلَ ْوا َعلَى ال َّرعِ َّي ْة

بالنقي من النقو ِد
و�أوخ ُذ
ِّ
ويف معي�ش ٍة كهذه توهم الثقاف ُة املوروث ُة ال�شعرا َء
و�سبب يو�صلهم �إلى
�أن ال�شع َر �صخرة جناتهم،
ٌ
وخف�ض العي�ش .ولكن �صنعة ال�شعر
ذوي ال�سلطان،
ِ
�صارت  -مع تكاثر ال�شعراء وتناف�سهم ،ومع تراجع
وظيفة ال�شعر � -صنع ًة ال تغني �أربابها ،وق ّل احلا�صل
من ورائها( ) .ومن جانب �آخر �أ�ؤكد ما �أ�شرتُ �إليه
قب ُل من زعمي �أن ذوي َ
اجل ّد من ال�شعراء كانوا قل ًة
منذ اجلاهلية ،ال يحظى يف كل ع�صر بال�شعر �إال ث ّلة
ي�سرية من املجدودين ،ولكن الرتاكم الثقايف لأخبار
تلك الثلة وجوائزها �أَ َظنَّ ك َّل ال�شعراء املحدثني �أن
الغنى بال�شعر �ضربة الزب ،و�أن ال�شاعر �إذا قال
مديحا ا�ستوجب جزيل العطاء ،وهو ما ال يكون �إال يف
املتخيل الثقايف� ،أما الواقع فقد جبه �أولئك ال�شعراء
ب�ضد ذلك ،فت�ضاعف يف وعيهم ال�شعور بالغنب ،و�سوء
احلال ،و�صار الواقع ي�سو�ؤهم ،وامل ّرجعية الثقافية
املوروثة تخذلهم.
ويزداد ذلك ال�شعور �إذا ر�أوا �أن �أ�صحاب اللهو
من املغنني و�أ�صحاب امل�ضاحك وامللهيات جمدودون
مقربون ،فيتكاثر قولهم يف (�سخف الزمان) و(حظ
احلمقى) مقرتن ًا بـ(نكد �أهل العقول والعلماء)،
حتى �صار ذلك املعنى قوال ثقافيا متفقا عليه،
�شعري
وحجة �سائرة ال ترد ،وظهر من ج ّرائه معنى
ٌّ
يدعو �إلى التحامق واطراح العقل! ،يقول ابن لنكك
(ت.نحو 360هـ) �ساخطا:

31

()38

32

33

34

39

35

ذي عَط ّي ْة
�أَ ْ�سعا َر ذِي َم ْ�شرىً َو ِ
ويقول �أبو العتاهية (ت211هـ):
َمن ُمب ِل ٌغ َع ّني الإِما
َم َن�صائِحاً ُم َتوا ِل َي ْة
�إِنيّ �أَرى الأَ�سعا َر َ�أ�سـ
ـعا َر ال َرعِ َّي ِة غا ِل َية
املكا�سب نزر ًة
و�أرى
َ
)
و�أرى ال�ضرور َة فا�شية
ويقول الأحنف العكربي (ت385هـ):
()36

ال م ّكث اهلل دنيانا فقيمتها
لي�ست تفي عند ذي عقل بقرياط
دنيا ت�أ ّبتْ على الأحرا ِر عا�صي ًة
اط
وطاوعتْ ك َّل �صفعانٍ و�ض ّر ِ
ويقول احلر�شي الرازي (ت424هـ):
�س�ألت زماين وهو باجلهل عا ٌ
مل
()40

(37
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وي�ضطر �إلى �شكوى احلال ،وو�صف �ضعف الدابة،
وتخ ّرق القمي�ص ،وجوع العيال( ) ،ويف كل ذلك
ما فيه من �شعور بالهوان ،واال�ستخذاء ،واحتقا ٍر
للذات ،فال يزال على هذه احلال حتى ي�سهل عليه
الهوان ،وي�ستم ّرئ الذل ،فال ي�ستنكف �أن يق ّلد امل�س ّلني
املتحامقني املجدودين ،فيتحامق بع�ض التحامق يف
�سبيل الرزق؛ فيجده �أجدى من العقل ،و�أي�سر �سبيال!،
وتنفتح �أمامه �أبواب الرزق ،فيوغل يف التحامق ،وال
تزداد كل تلك الأبواب –كلما �أوغل� -إال ات�ساعا!.
لقد �أفرز تعا�ضد العوامل ال�سابقة ك ّلها ثور ًة
وحتتج على تعطيله
غريبة ،ثور ًة ت�شبه الكفر بالعقل،
ّ
بتعطيله ،وهذه الثورة وهذا االحتجاج يتمثالن يف
نفر من ال�شعراء ،و�إتيانهم بامل�ضحكات،
حتامق ٍ
وغرائب الأمور ،وفواح�ش القول ،وانقالبهم على
القيم الرا�سخة القدمية التي منها �أن (ال�شاعر
حكيم) ف�صار (�أحمق) ،و�أن (القبيلة/اجلماعة
ّ
تعظم ال�شاعر وتق ّدمه) ،ف�صار (يح ّقر ذاته
حار�س للقيم) ف�صار
وي� ّؤخرها) ،و�أن (ال�شاعر
ٌ
(م�ستخ ّف ًا بها مولع ًا ب�ض ّدها) .وال عجب �أن ح ّقق لهم
هذا التحامق ما كان يحققه لهم العقل؛ فق ّربهم ذوو
اجلاه املولعون ب�صنوف املالهي ،ونالوا الغنى! ( )،
تك�سب ًا-
يقول الأحنف العكربي -وهو من املتحامقني ّ
موجز ًا هذه احلال ،وا�صف ًا �شيئا من ذلك االختالل
ِ
والفقر ،وجدوى التحامق ،و�ش�ؤم العقل:
ُ
بركات الك�سـ
وق ّلتْ
أنف�س مقحوط ْة
ـبِ وال ُ
وقد �أ�ضحتْ ي ُد البذل
ِ عن الإخوانِ مقموطة
فمن ف ّرط �أو خ ّلـ
ـط يهوى النا�س تخليطه!
و�صار الرج ُل الـخـ ِّيـ
ـ ُر بني النا�س �أغلوطة
و�إنني يف حماولتي فهم �س ّر هذا االنقالب

خمت�ص
وبال�سخف م�شهو ٌر وبالنق�ص
ِ
ّ
فقلت له هل من �سبيلٍ �إلى الغنى
والنق�ص
فقال :طريقان الوقاحة
ُ
ويقول الآخر:
قد ك�سد العقل و�أ�صحابه
وفتحت للحمق �أبوابه
فا�ستعمل احلمق تكن ذا غنى
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فقد م�ضى العقل وطالبه
ذكر للفقر والطبقية،
وال يعني ما تق ّدم -من ٍ
وتراجع فاعلية ال�شعر ،وف�ش ّو اللهو� -إدان ًة لل�سلطة
يف ذلك الع�صر من جميع وجوهها ،ولكن االختالل
وقع يف مفا�صل رئي�سة من العقد االجتماعي� ،أهمها:
�أن م ّرجعية النظام الأخالقي امل ّرتكز على مبادئ
وقيم ال تمُ َ ّ�س قد نالها الهوان ،و�صار ما يع ّد رزايا
�أخالقية منت�شر ًا وفا�شي ًا ،وبخا�صة يف جمال�س
املنادمة -وهي املجال�س التي يرودها ال�شعراء -ال
يعجز طالبه يف كتب الأدب والتاريخَ ،
و�ض ُع َف النظام
االجتماعي الذي يكفل لكل فرد كرامته وغناه ،و�صار
النظام ّ
املنظم لعالقة الفكر والأدب مع ال�سلطة
وممثليها قائما على ما ال ير�ضاه الرجل الكرمي!،
احلجاب وما يناله الأدبا ُء على �أبواب
يظهر ذلك يف
ِ
( )
واال�ستخفاف باجلل�ساء والأدباء
ذوي اجلاه ،
ِ
( )
امل�ضحكني  ،وت�ضا� ِؤل اجلوائز مع عدم
لي�ؤدوا دور
ِ
ا�ستغناء الأدباء – لفقرهم -عنها� ،إذ �إن حرفتهم
الأدب ،ومنه رزقهم.
ولنا �أن نتخ ّيل �أديب ًا من الأدباء يع ّلمه املتخ ّيل
الثقايف �أنه جدير بالغنى ،و�أنه حكي ٌم يق ّربه الأ�سياد،
ثم ُي ْط َرد و ُي ْح َجب �أمام الأبواب ،و�إذا حظي بالدخول
امل�ضحك �أو امل�س ِّلي ،و�إذا �أجيز �أجيز
عومل معاملة
ِ
مبا ال ُيطمع يف مثله ،بل لعله ال يجاز في�ضطر �إلى
طلب جائزة ،ويتدانى فيها لأنه يعلم �أنه لن يحظى
ب�أكرث من ذلك الدون( ) ،ويرى يف الآن نف�سه �أن
املحظوظني واملقربني هم �أهل اللهو ،والت�سلية،
()42
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على العقل ،واختيار احلمق واجلنون على الرزانة
واحلكمة� ،أقول :لئن كان اجلنون حال ًة �سلبي ًة تتب ّدل
فيها �صالت الإن�سان بالعامل رغما عنه ،ثم ال ي�ؤثر
فيه وال يت�أثر ،ف�إن التحامق حالة �إيجابية يختار فيها
العاقل �أن يعيد �صياغة عالقته بالعامل؛ احتجاج ًا
واع؛ ليعيد تنظيم العامل و�إ�صالح ما
واعي ًا �أو غري ٍ
يراه جنونا فيه .في�صري اجلنون والتحامق نتيج ًة
ملا يراه املتحامق من جنون العامل وحمقه ،وانتكا�س
قيمه ،وف�ساده ،ف�إذا كان العقل �أ�شكل بالعقل ،ف�إن
اجلنون �أ�شكل باجلنون ،ولذا ف�إن عامة ال�شعراء -من
املتحامقني وغريهم -كانوا يكررون يف �أ�شعارهم �أن
الأَولى �أن ي�سخف امل ّرء ليعامل الزمن مبا ي�شاكله.
يقول بديع الزمان الهمذاين (ت398هـ) يف مقامته
(املجاع ّية) على ل�سان بطله �أبي الفتح الإ�سكندري:
َ�س ُخ َف ال َّز َم ُان َو�أَهْ ُل ُه
في مَطِ َّي ْة
َف َر ِك ْبتُ مِ نْ ُ�س ْخ ِ
ويقول �أبو الفتح الب�ستي (ت400هـ):
نحن واهلل يف زمان �سفي ٍه
ي�صفع النائبات من ك�أ�س في ِه
فت�ش َّكل ب�شك ِل ِه ُ
يك �أحفى
بك� ،إن ال�سفي َه �صن ُو ال�سفي ِه
ويقول ابن الهبارية من ق�صيدة بقافيتني:
ُ
الزمان
اهزل فقد هزل
َو َج َّد يف حربِ الأديبِ

ولقد كان اجلنون م ّرتبطا يف الآداب بالعقل ووجها
ثانيا يك�شفه ،ويك�شف احلاجة �إليه ،وو�سيل ًة لتم ّرير
ال�سخرية الالذعة من العامل ،ومن تفاهة الرجال،
وم�صدرا للتنديد بالعيوب وامل ّمار�سات ال�شاذة،
ولذلك تظهر �شخ�صية املجنون كثريا يف الآداب،
مي ّرر من خاللها الأديب ر�ؤى ال ي�ستطيع مت ّريرها �إال
من خالله .وال يتمظهر اجلنون �إال لكي ُي ْن َت َق َد ويدان؛
ويف �إدانته �إدانة للواقع الذي يحاكيه (يف الأقوال
والأفعال)� ،أو ينتجه ،وتذكري للمنتقدين بحقيقتهم،
وهكذا يغدو ت�شخي�ص اجلنون يف الآداب لون ًا من
العقل ،وتغدو احلماقات نقد ًا واعيا( ) ،وي�صري
حتامق الأديب ذا ِت ِه وادعا�ؤه اجلنون م ّرحلة �أخرية
من النقد� ،إنه النقد اليائ�س ،واالحتجاج الذي مل يعد
يعب�أ ب�شيء ،واال�ستخفاف بكل ما ميثله ُ
والقيم
العقل
ُ
وحرا�سهما الذين �أخفقوا يف حمايتهما وتعزيزهما،
ُ
و�سي�سهم يف انت�شار ذلك التحامق وق ّوته �أنه �صار
مينح ال�شهرة واملال اللذين كان العقل مينحهما ،ويف
ذلك �إدانة للمانحني ،ف�إذا كان العقل مينحه العقل،
فما الذي مينح اجلنونَ غري اجلنون ؟!.
�إن ال�سلطة العاقلة حتب �أن تق ّرب �أولئك املنافني
للعقل؛ لأنهم يعززون ح�ضورها ،ويثبتون عقلها
و�سلطتها؛ لأنها متلك ما يكفي من العقل للتعرف على
جنون املجنون ،ومتلك ما يكفي من القوة وال�سلطة
لل�سيطرة على ذلك اجلنون وامتالكه «ومنذ مدة
طويلة كان هناك جمنون امللك ...ومل يكن هناك
�أبدا ب�شكل ر�سمي حكيم امللك»( ) ،ولكن هذه اللعبة
التي ي ّدعي العقل �سيطرته على �أطرافها تنقلب عليه،
وينجح املجنون �أو املتحامق يف �إدانة من ميتلكه ،لأن
نق�ص يحتاج يف �س ّده �إلى جمنون �أو
احلكيم لي�س به ٌ
متحامق ،وعليه ف�إن من ميتلك جمنون ًا �أو متحامقاً
لي�س حكيم ًا ،و�إذ مل يكن حكيما فهو جمنون �أو �أحمق،
بل لعله جمنون جمنونه! ( ) ،ويف هذه اللعبة يتحول
املت�سلط القوي «�إلى �ساذج (مغفل) ،بينما املقهور
يتحول �إلى م�سيطر ب�شكل خفي�[ ...إنه] نوع من
رد االعتبار �إلى �إن�سانية الإن�سان املقهور»( ) ،وبهذا
يكون التحامق نقد ًا واعي ًا ،وا�ستغال ًال حلمق العامل
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مع الزمان الهازلِ
ويقول غريه:
�إذا كان الزمان زمان حمق
ف�إن العقل حرمان و�شوم
فكن حمِ قا مع احلمقى ف�إين
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�أرى الدنيا بدولتهم تدوم
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التكسب بالتحامق والرقاعات في الشعر العباسي :تحليل ثقافي

مت ّلح ًا( ) ،ولكنهم لي�سوا منتجني للأدب بذواتهم،
وعلى ذلك ال بد من وقفة ي�سرية ،لإثبات �أن تلك
الرقاعات التي �أولع جامعو الأخبار بتدوين �أخبارها
�إمنا كانت تك�سب ًا؛ �أو كما قال احلالوي املو�صلي
(ت656هـ) وا�صف ًا �أ�صحابه الالهني:
قد جعلوا اللهو ر�أ�س مالٍ
فدته نف�سي من ر�أ�س مالِ
ومل �أكن لأعر�ض له�ؤالء و�صناعاتهم لوال �أن
�شعر الرقاعات يندرج يف �سلكها ،ويدور يف فلكها،
والعوامل التي �أنتجت تلك الرقاعات هي التي �أنتجت
ب�صنف
�شعر التك�سب بال�سخف .و�س�أ�ضرب مث ًال
ٍ
واحد منها ،هو( :التك�سب بال�صفع) ،وذلك ب�أن
ٍ
ً
(�صـفْعانا) يتناول النا�س قفاه ،ثم
يكون الرجل َ
يهبونه �شيئا! ،ول�ست �أدري مم �أعجب� ،أمن هذا
ممن يطيب له �صفع ال�صفعان ،وال
ال�صفعان؟ �أم ّ
يكرم نف�سه بعدم �إهانة غريه� ،إنه مظهر من مظاهر
والعنف
الف�ساد االجتماعي الذي م ّر احلديث عنه،
ِ
اجل�سدي الرمزي الذي تفرزه العقد النف�سية املكبوتة
عند ال�صافع املغ َرى بال�سيطرة وادعاء القوة والتم ّلك
وان�سياب حياته منه� ،أو
وبخا�صة �إذا �شعر ب�ضعفه
ِ
ً
لدى امل�صفوع الذي قد يلت ّذ التذاذا مازو�ش ّيا مبعاقبة
ذاته اخلائبة( ) ،و�إن التفتي�ش يف كتب الأدب َل ُي ْث ِبتُ
َ
ومما نلتقطه من
وتك�سباّ ،
اتخاذ (ال�صفعنة) حرف ًة ّ
تلك الكتب كلمات م�سكوكة �سائرة ،منها ما يرويه
�صاحب حما�ضرات الأدباء –وهو ممن اعتنى ب�إثبات
هوام�ش الأدب يف كتابه -عن ال�صفاعنة وما يتم ّثلون
به« :ال�صفع غ ّلة ولكنه مذ ّلة!� ...إذا �أردت �أن يكرث
نفع دارك فا�صرب على ال�صفع املتدارك ،ال�صفع يف
هذا الزمان خري من غلة ب�ستانَ � ...أ�ص ْف ٌع ب�صفع؟،
�أم �صف ٌع بنفع؟»( )� ،إن ِ�ص َي َغ هذه الكلمات حتاكي
احل َكم حماكا ًة �ساخرة ،ويف ذلك عالمة على
�صيغ ِ
احتجاج �أولئك ال�صفاعنة بال�سخرية ال�شاملة من
والتك�سب به ،حتى �إن من تلك ال�سخرية ّ
�سك
العقل
ّ
احلكم الهزل ّية التي تناق�ض احلكم العاقلة املوروثة،
وتغنيهم عنها ،مثلما �أغناهم هزلهم دون عقلهم.

املحيط كما يراه العاقل املتحامق ،و�سنجد �إدانة
مالك املجنون مت�ضمنة يف بع�ض الأ�شعار التي �سرتد
يف هذا البحث( ).
يقول مي�شيل فوكو « �إن اجلنون يبد�أ حني ي�صيب
اال�ضطراب والغمو�ض العالقة القائمة بني الإن�سان
واحلقيقة ،فانطالقا من هذه العالقة ،وانطالقا من
تدمريها �أي�ضا يتخذ اجلنون معناه العام ،و�أ�شكاله
اخلا�صة ،فاجلنون كما يقول زاكيا�س مبعناه العام هو:
ف�شل العقل يف التمييز بني ال�صحيح واخلاطئ»( )،
ف�إذا كان اجلنون هو الوجه املقابل للعقل الكا�شف له،
ف�إن التحامق �أو اجلنون االختياري الواعي هو رتبة
من م ّراتب العقل يف حقيقته ال اجلنون؛ ففيه م�شاكلة
للواقع كما يراه �صاحبه ،وا�ستغالل مادي له ،و�إدانته،
وحماول ٌة لإ�صالحه من داخله.
واع
كما �أن اجلنون االختياري :اختيا ٌر ٍ
خمتلف يق�صد به فاعله االحتجاج �أو االنتحار
الرمزي وذلك بف�صم عرى الذات مع موا�ضعات
املجتمع واال�ستخفاف مبنظومة الأعراف الثقافية
االجتماعية ،وطرق التوا�صل -اللغوي وغري اللغوي-
االجتماعية املتفق عليها ،وهو �إلى ذلك �إعالن �صارخ
بحمق املجتمع �إذا كان ذلك املجتمع حمتفي ًا باملتحامق
مق�صي ًا له مبعد ًا �إياه حني كان
ملتفتا �إليه ،وقد كان ِ
املتحامق عاقال ملتزم ًا بالأعراف واملوا�ضعات ،ويف
ذلك داللة على �أن املجتمع ال يعب�أ ح ّق ًا مبوا�ضعاته
و�أعرافه وبحمايتهما ! �إنها �إدانة للمجتمع من حيث
ال ي�شعر ،وتت�ضاعف تلك الإدانة ،ويزداد عدد من
جمد َي ًا ما ّدي ًا ،في�ستفيد
يقوم بها �إذا �صار التحامق ِ
املتحامق املال ،وي�ستفيد �أي�ضا االحتجاج بت�أكيد حمق
املجتمع الذي ينفق على احلمق وال ينفق على العقل.
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التحامق يف ال�شعر �سبيال تك�سبي:
لقد تع ّددت �سبل التحامق يف الع�صر الذي يعنينا،
التك�سب ،ولي�س الذي
وتن ّوعت ،ويربط بينها كلها
ّ
يعنينا هنا ما يذكر من �أخبار ال�صفاعنة وال�ض ّراطني
واملتنبئني والطفيليني وما �شاكل ه�ؤالء من املتحامقني
املتك�سبني ،ف�أمثال ه�ؤالء تورد كتب الأدب �أخبارهم
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كما تتفق تلك الكلمات على �أنّ تل ّقي ال�صفع
يقابله النفع املادي .فمن هم �أولئك الذين يلهون
بال�صفاعنة ،ي�صفعونهم ويعطونهم؟ �إنهم علية
القوم ،و�أ�صحاب املقامات! وهذا اخلرب ي�صفهم
و�صف ًا دقيقا« :كان �صفعان من قوم ،ف�صفعه بع�ض
من مل يكن ي�ؤبه به من بينهم ،فقال ال�صفعان:
يا ُك�شخان ،هذا يفعله من كان له ق�صر ،ويف داره
طاوو�س ،وعلى بابه نعامة ،ال من يف داره ديك،
ومما يروى
وعلى بابه كلب ،وحجرته بالكراء»( )ّ .
�أن ع�ضد الدولة (ت372هـ) قب�ض على �أبي الورد
ال�شاعر(ت؟) -وكان ندميا للمهلبي(ت352هـ)؛
لي�صادره «فقال يوم ًا للم�ستخرج وقد �أح�ضره ليطالبه
وتقدم ب�ضربه :هذا واهلل ما ٌل م�ش�ؤو ٌم ُ�ص ِفعنا حتى
�أخذناه ،ون�صفع حتى نرده!»( ).
ويروي ابن الأثري(ت630هـ) يف (الكامل) �أن
علي بن عي�سى(ت 334هـ) ملا وزر ،واحتاج احلزم
وابتغى ا�ستقامة الأمور ،وتدبري املال� :أ�سقط «من
�أرزاق املغنني وامل�ساخرة والندماء وال�صفاعنة!»( )،
و�إن امل ّرء ليعجب �أن مينح ال�صفاعنة ماال مقابل
ال�صفع ،فما بالك ب�أن ترتّب لهم الدولة �أرزاق ًا!.
ومن جملة ما �سبق �أقول� :إن املجتمع �إمنا يقوم
على التبادل املنفعي بني �أع�ضائه ،وال ت�ستقيم حال
الإن�سان �إال بهذا التبادل (املقاي�ضة) فيعطي ما ميلك
لي�أخذ ما يحتاج ،ف�إذا مل يجد الإن�سان ما يقاي�ض به
تع�سرت حياته ،وقد يلج�أ �إلى �أن يقاي�ض ما
حاجاته ّ
يحتاجه ب�شيء من ذاته املعنوية �أو احل�سية �إذا �صار
ال ميلك �إال ج�سده وروحه! ،في�صري بذلك حـ ّما ًال
�أو ي�صري م�صارع ًا �أو ت�صري امل ّر�أة بغ ّي ًا� ،أو عار�ضة
جل�سدها �أمام الأب�صار� ،أو ي�صري الرجل �صفعان ًا� ،أو
مه ّرج ًا �أو متحامق ًا يهب من ذاته املعنو ّية! ،وبذلك
تكون املقاي�ضة على هذا النحو :رجل يعطي من
ج�سده وروحه لي�ستمتع مبا ي�أخذ ،و�آخر ي�أخذ من روح
الأول وج�سده لي�ستمتع بقدرته وقوته و�سلطته.
�إنني ما �أثـ َب ُّت احرتاف هذه ال�صنعة الو�ضيعة
(ال�صفعنة) �إال لأم ِّث ُل بها عما ي�شابهها من �صناعات

املتحامقني ،و�إننا حني ننظر �إلى هذه ال�صناعة
ذكر لالختالل
و�أ�شباهها يجب �أال نغفل عما قدمتُه من ٍ
يف توزيع الرثوات� ،إذ يقابل رزق ه�ؤالء ال�سخفاء
حرمان طوائف من الف�ضالء ،يقول اخلوارزمي
(ت383هـ) يف و�صف بني العبا�س منت�صر ًا للعلويني:
«وميوت �ض ّر ٌ
اط لهم� ،أو العب� ،أو م�سخرة� ،أو �ضارب،
فتح�ضر جنازته العدول والق�ضاة ،ويعم ّر م�سجد
التعزية عنه القواد والوالة ...و�صفوة مال اخلراج
مق�صور على �أرزاق ال�صفاعنة ...وعلى طعمة
الكلاّ بني ،ور�سوم الق ّرادين ،وعلى خمارق وعلوية
املغني»( ).
�أع ّد ما تق ّدم �إ�ضاءة �أرجو �أن ت�ساعد على فهم
التك�سبي �إلى �شعر �سخيف ،ور�ضى
ظروف تطور ال�شعر ّ
ال�شعراء بـ(ـالتحامق) ،فقد ظهر �شعراء ال�سخف
يف الع�صر العبا�سي ،ون�ش�أ لهم تيار �أ�شبه بـ(ـاملدر�سة
ال�شعرية)! ،و�ش ّكلوا (طبق ًة) ي�صفها ابن املعتز
(ت296هـ) بقوله -يف معر�ض ترجمته لأبي العرب:
«وكان ُي�ؤَ َّمر على احلمقى في�شاورونه يف �أمورهم ك�أبي
ال�سواق و�أبي الغول و�أبي ال�صبارة وطبقتهم من �أهل
ومما ي�شري �إلى هذه املدر�سة ال�شعرية
الرقاعة»( )ّ ،
–�أو ما ي�شبه املدر�سة -ما يزعمونه من جمال�س تعليم
لها ،ومن ذلك ما نقله القريواين يف جمع اجلواهر من
ملجل�س كان يروده يف حداثته يتع ّلم فيه
ِ
و�صف �أبي العرب ٍ
( )
الهزل ،ومناق�ضة العقل  ،ثم ما جنده يف (الأغاين)
من ت�صوير لأ�ستاذ ّية �أبي العرب ،وجلو�سه للطالب،
يف جمل�س علم هزيل( ) ،يناق�ض جمال�س اجلد،
وي�ؤكد احتجاج ه�ؤالء على الواقع بالتحامق والهزل،
والهزء من كل �صنوف اجلد ،والت�شوي�ش على العادات
االجتماعية والثقافية املق ّدرة – كالتع ّلم والتعليم –
جهل بتلك العادات ،بل لأنها
وذلك الت�شوي�ش لي�س عن ٍ
مل تعط امل�ش ّو َ�ش ن�صيبه الذي يراه جديرا به ،ويرى
غريه يحظى به دونه.
وقد كان املتحامقون يتناف�سون يف اتخاذ هذا
للتك�سب واالرتزاق ،ويف الدركة التي
التحامق �أدا ًة ّ
ميكن �أن يبلغها �أحدهم ليتفوق ويحظى ويك�سب،
و�أم ّثل على هذا وذاك بقول �أبي الرقعمق:
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ولي�س الذي يعنيني هنا �إثبات �أيهما �أ�سبق ،بل
�أنهما يتنازعان ال�سبق! ،ما ي�شري �إلى �أنهما يريان �أن
نفي�س ناف ٌق بني النا�س.
ما يتناف�سان عليه ٌ
ويعا�صر هذين ال�شاعرين �شاعر �آخر هو �أبو
العجل ،ذكر ابن املعتز �أنه كان «ينحو نحو �أبي ال ِعرب،
ويتحامق كثري ًا يف �شعره»( ).
وي�أتي بعد �أولئك ال�شعراء �شاعر يو�صف ب�إمام
ذلك املذهب ال�شعري �أو املدر�سة ال�شعرية ،هو ابن
احلجاج (ت391هـ) يرتجم له ال�صفدي (ت764هـ)
بقوله« :ذو املجون واخلالعة وال�سخف يف �شعره،
كان فرد زمانه يف بابه ،و�إمام ال�شعر يف �أ�ضرابه...
وجاء ابن حجاج بعده ّ
بالطم وال ِّرم ،و�أكرث ف�أح�سن،
وا�ستوعب الإجادة ف�أمعن ...لكنه يف املجون �إما ٌم،
وكل من �أتى بعده ب�شيء من ذلك ،فهو له غالم ،وملا
ق�صر ،وكان
�أتى ابن الهبارية ...،و�أراد ي�سلك طريقه ّ
( )
الأليق به الإم�ساك عن جماراته لو تب�صر»  ،ويف
ترجمة ابن الهبارية ي�ؤكد ال�صفدي �أنه من �أتباع تلك
مق�صر مل يبلغ درجة ابن احلجاج،
املدر�سة �إال �أنه ّ
يقول« :و�شعره ثالثة جملدات غالبه �سخف وجمون
�أراد يحكي طريقة ابن حجاج ولكن فاته ال�شنب»
( ) .ويظهر يل �أن ال�صفدي مل ي�ؤ ّكد –يف مو�ضعني-
تق�ص َري ابن الهبارية عن ابن حجاج �إال ر ّد ًا على
العماد الأ�صبهاين (ت597هـ) �إذ زعم تف ّوقه يف
قوله« :غلب على �شعره الهجاء والهزل وال�سخف،
و�سبك يف قالب ابن حجاج َو َ�س َل َك �أ�سلوبه وفا َق ُه يف
اخلالعة»( ) ،والذي يعنيني من هذا التناق�ض �أن
م�س�ألة الأف�ضلية يف تلك الطريقة ا�ستحقت َ
وقوف
العماد عندها ،ثم تل ّبثَ ال�صفدي بعده.
وبني ابن حجاج وابن الهبارية نفر من ال�شعراء
منتم �إلى هذه الطريقة ،منهم �صريع الدالء
كلهم ٍ
(ت412هـ) ،و�صفه الثعالبي (ت 429هـ) بقوله:
«وت�ش ّبه بابن احلجاج وهيهات ...وتداول �أهل بغداد
ق�صيدته التي عار�ض بها �أبا العنب�س»( ) ،وذكره ابن
خلكان (ت681هـ) فقال« :املعروف ب�صريع الدالء
قتيل الغوا�شي ذي الرقاعتني ال�شاعر امل�شهور...كان

ومل �أك�سبِ احلم َق لكنني
ُخ ِلقْتُ رقيعاً كما قد ترى
الفار�سي فـي
لقد ُفقتُ فـيه ،كـما
ّ
الرمي فـاق جـميع الورى
ك�أن البنادق طو ٌع له
( )
فهنّ ُي ِ�ص نْ َ
ب له ما ا�شتهى
ك�أن �أبا الرقعمق يف البيتني الأولني يثبت
�أف�ضليته على املتحامقني بادعاء �أن حمقه فطرة
إثبات
ُج ِبل عليها ،وحمق �سواه حتامق .و�أي فخر يف � ِ
هذه املنق�صة!� ،إنه االحتجاج على الواقع والكفر
ي�صححها العقل كما يرى
مبوازينه املقلوبة التي ال ّ
�أولئك ال�شعراء ،فلو �أرادوا �أن ي�سايروا تلك املوازين
اخلاطئة لينالوا التق ّدم واحلظوة ف�إنهم �سيناق�ضون
العقل لأنه ال ي�صحح تلك املوازين؛ فكان احلال �أن
كفروا بالعقل ّ
واطرحوه وحتامقوا.
ثم انظر �إلى الأبيات جتد �أبا الرقعمق ي�ش ّبه حذقه
يف التحامق بحذق ال�صيد واقتنا�ص امل�شتهيات ،لأنه
تك�سب ًا وقن�ص ًا ،هذه غايته
ما اتخذ التحامق �إال ّ
الأولى ،وهي التي دفعت هذا الت�شبيه �إلى متخ ّيله.
و�س�أ�ضرب فيما يليك �أمثلة و�شواهد التقطتها
من كتب الرتاجم ت�ؤكد وجود رابطة جتمع �أولئك
املتحامقني� ،إذ ينظر بع�ضهم �إلى بع�ض ،ويقلد
بع�ضهم بع�ضا ،ويتناف�سون يف القول ال�سخيف:
َ
الف�ضل
منها ما و�صف به ابن اجلراح (ت296هـ)
ابن ها�شم بن ُج َد ْير (ت.نحو232هـ) ب�أنه �أول من
ُ�سمِ ع به ي�صف نف�سه ب�شهوة الأقذار( ) ،ويف ذلك
�إ�شارة �إلى �أنه مل يتفرد بذلك بل كان الأول ،كما
ذكر �أن �أبا العرب قال يف هذا املعنى ،ولكن الف�ضل
�أ�سبق( ) ،وجند �أن �أبا العرب يريد انتزاع ف�ضيلة
ال�سبق ! بقوله:
وهذا الف�ضل يحكيني
( )
فقولوا �أينا �أقذر
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يا �سيدي والذي �أُ�ؤَم ُل ُه

ي�سلك يف �شعره م�سلك �أبي الرقعمق»( ).
ومنهم امل�شطب الهمذاين (ت468هـ) ،ذكره
�صاحب الدمية فقال « :له �أ�شعار �سخيفة ن�سج
احلجاج ،و�أين احلدقة من
فيها على منوال ابن
ّ
( )
احلجاج»
ِ
ومن �أواخر من وقفت عنده �شرف بن �أ�سد
امل�صري (� 737أو 738هـ) ،و�صفه ال�صفدي
باملجون وال�سخف واخلالعة ،وقال« :و�أن�سى النا�س
ذكر �صريع الدالء مبا له من ال�صنيع ...لو ر�آه ابن
حجاج ما حجه� ،أو ابن الهبارية لكان هبا ًء يف تلك
املحجة ...وله عدة م�صنفات مملوءة باخلرافات
والرتهات ...وهي موجودة بالديار امل�صرية بني
عوامهم وخوا�صهم»( ).
وقد حر�صت يف اختيار هذه الرتاجم املوجزة �أال
�أثبت �إال ما فيه �إ�شارة �إلى تقليد املرتجم له لغريه،
�أو مناف�سته معه؛ لأن هذا ما ي�ؤكد �أن تلك الطريقة
ال�شعرية نهج ثابت ،ولي�س �أربابها بالفلتات املنبتّني
عن �سياقات الأدب ،فقد كانت لهم طريقتهم،
وطبقتهم ،و�أعرافهم ال�شعرية ،وكان ت�أثريهم
مت�سل�س ًال يف القرون ،كما نلحظ يف ت�سل�سل تلك
النماذج ،وكانوا يتهاجون؛ ويف ذلك �إ�شارة �إلى رغبة
التميز والتق ّدم على النظراء( ) ،كما كانوا ينعون
على �أ�صحاب الطريقة ال�شعرية اجلادة �شعرهم،
ويهز�ؤون من �أعالم ال�شعراء( ) ،ويناكفونهم( ).
ومهما يكن من �أم ّر ف�إن �سوق التحامق وال�سخف
كانت رائجة ،وتن ّوعت طرائق ال�شعراء يف ارتكاب
ذلك ال�سخف ،و�س�أ�ضرب له�ؤالء مثال �أراه بلغ �أدنى
درجات ال�سخف ،هو ما ّ
اختطه لنف�سه الف�ضل بن
ها�شم بن جدير ،الذي مل ي�ستنكف من و�صف نف�سه
با�شتهاء �أكل املقاذر ،وما تعافه النفو�س  -وله يف
ذلك ن�صو�ص بلغت غاية الإ�سفاف( ) -؛ ل ُي ْ�ض ِحك
امللأ ،ولكنهم �أوغلوا يف اال�ستخفاف به ،وتط ّلب
ال�ضحك منه؛ ف�أراد الواثق (ت232هـ) �أن يطعمه
الأقذار التي ذكرها يف �شعره ،فا�ضطرب وا�ستعفى،
وقال:
79

يب ُل ُغني َ
عنك ما � ُ
أموت ل ُه
�إن ُكنتُ �أبدعتُ يف ال َكال ِم ويف ِّ
ال�شـ
يل فل�ستُ �أف َع ُل ُه
ـ ْع ِر بِقو ِ
الدم ،والقيح َ
كيف �آكله؟
والدودُ ،والقم ُلَ .
كيف �أن ُق ُلهُ؟
هلل �إين � ُ
أموت � ْإن نظرتْ
وا ِ
َ ُ ُ ( )
عيني �إليه .فكيف �آكل ُه
لقد بلغ هذا ال�شاعر من �إهانة ذاته مبلغ ًا يف �سبيل
التك�سب بال�شعر ،ويف �سبيل (الت�أميل من �سيده) كما
ّ
ي�ص ّرح يف البيت الأول ،وامللأ ال يعب�ؤون �إال بجلبه
و�أمثاله من امل�ضحكني ،وامل�ضحكون يتناف�سون فيمن
يبلغ �أدنى الدركات؛ ليفوز ويحظى!� ،إنه انحطاط
يف موازين ال�شعر ،وامل�ؤ�س�سات التي ترعاه ،وف�سا ٌد
اجتماعي �أفرز هذه الظاهرة ومل يئدها.
َ
ال�سبيل:
و�إن من نافلة القول �أن �أ�شري �إلى �أن ذلك
َ
التحامق لي�س بل ّي ًة عام ًة ،بل هو حم�صور بعدد
�سبيل
ِ
حمدود من ال�شعراء ،ورمبا يعدون يف هام�ش ال�شعر،
وال يح�سبون �ضمن �شعراء البالط الذين يق ّدمون عند
ممن
امل ّرا�سم واحلاجة �إلى ال�شعر اجلاد ،ولي�سوا ّ
تعقد بهم اخلنا�صر �إذا َع ّد النقا ُد �شعرا َء الع�صر
العبا�سي ،ولكننا مع ذلك ال نكاد جند عذر ًا للم�ؤ�س�سة
الثقافية واالجتماعية التي �أمنت ذلك ال�شعر حتى
�صار خيار ًا �أمام ال�شعراء ،و�صار من ال ميتلك موهبة
فذة وال يقدر �أن يحظى برفيع ال�شعر يحظى بو�ضيعه.
و�أ�ؤكد �أن ه�ؤالء الذين ركبوا هذا امل ّركب ال�صعب
من مغموري ال�شعراء قلة ،قيا�سا �إلى �أعداد ال�شعراء
املتكاثرة يف تلك الع�صور ،كما �أن عامة �أولئك
املتحامقني كانوا يدركون ما يف التحامق من ّ
ذل،
ومما يروى عن �أبي العرب
وو ّدوا لو �أعر�ضوا عنهّ ،
�أنه قيل له :لقد �أ�سرع �إليك ال�شيب! فقال« :وكيف ال
ي�سرع �إيل ال�شيب و�أنا �أبكر كل يوم �إلى من لو كان
�أم ّره �إيل �أن ي�سرح مع النعاج ويلقط مع الدجاج ،هذا
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عامة ال يكاد ي�سلم منها �أديب( ) ،وفيها �إ�شارة
�إلى بوار �سوق الأدب( ) ،الذي َن َ�س َل عنه تط ّور �سوق
(الأدب ال�سخيف) ،و�شواهد هذه ال�شكوى مبثوثة يف
كتب الأدب ،يقول الآمدي (ت370هـ) يف (املوازنة):
«(حرفة الآداب) لفظة ا�شرتك فيها النا�س ،وكرثت
على الأفواه حتى �سقط �أن نظن �أن واحدا ي�ستلمها
من �آخر»( ) ،فهي لي�ست مق�صورة على املتحامقني،
و�إن كانت �سببا من �أ�سباب ن�ش�أة طريقتهم( ).
ونتيجة لهذا البوار يف �سوق الأدب ظهرت
الظاهرة الثانية –وقـد م ّر �إملا ٌع �إليها -وهي ا�سـتعطاء
حم ّقرات الأ�شياء ،وما ال يطمع يف مثله ،وجتدهم
يتحايلون يف طلب الزهيد ،كالثوب ،والقلم ،واحلرب،
والقرطا�س ،حتى �إن ديوان ابن احلجاج يحوي عددا
من الن�صو�ص يف طلب العلف لدابته( ).
وال�شواهد على الظاهرتني الأولى والثانية كثرية
م�شهورة ال تخفى ،وال تعجز طالبها؛ فلم �أطل الوقوف
عندهما ،و�س�أتل ّبث عند الثالثة والرابعة� ،إذ هما
حمل العجب ،وفيهما ما جعلني �أقف �أمام ن�صو�ص
املتحامقني وقفة امل�سائل:
�أما و�صف �أولئك ال�شعراء بالعقل وال�شرف
والديانة فمتوات ٌر يف كتب الأدب ،ومنقول عن كثري
من �أولئك ال�شعراء ،وفيه �أن حتامقهم �إمنا كان لأجل
املال .و�إن من ر�ؤو�س املتحامقني ،ومن �أعجبهم �أبا
العرب؛ فهو من بيت اخلالفة العبا�سية ،ومن �أقارب
اخلليفة ،وعا�ش �شطر ًا من عم ّره مو�صوف ًا بالعقل،
ويذكر �صاحب الأغاين �أنه كان �صالح ال�شعر مطبوعا،
وما ترك اجلد وعاد �إلى احلمق وال�شهرة به �إال حني
ويل املتوكل (ت247هـ) اخلالفة ،وكان �أبو العرب «قد
ن ّيف على اخلم�سني ! ،ور�أى �أن �شعره مع تو�سطه ال
ينفق مع م�شاهدته �أبا متام الطائي والبحرتي و�أبا
ال�سمط بن �أبي حف�صة ونظرائهم»( ) ،فرتك العقل
واتخذ ال�سخف مذهب ًا ،و�أتى من ذلك بالعجائب،
�شعر ًا و�أفاعيل« ،وجمع ما مل يجمعه �أحد من �شعراء
ع�صره املجيدين»( ) .وكان ميلي على الطالب
احلماقات كما ميلي الأ�شياخ على طلبة العلم( )،

ابن حمدان ميلك �ألف �ألف درهم ق�صدته يوما فبينا
�أنا عنده عط�س ،فقلت له :يرحمك اهلل ،فقال يل:
يعرفك اهلل»( ) ،ويقول الأحنف العكربي:
وتك�س ٌب قد �ش ّفني
ّ
( )
ما فيه من ّ
ذل اكت�سابه
ويقول:
و�أ�شدُّ ذلك ك ّله و�أم ُّّره
( )
النا�س
�سعيي لأطلب ما ب�أيدي ِ
وجند يف مقابل �أولئك ال�شعراء من رب�أ بنف�سه عن
ذلك ال�سبيل ،و�إن علم �أنه هو �سبيل احلظ والغنى،
ومن �أولئك �سديد الدين بن رقيقة (ت635هـ)� ،إذ
يقول:
ل�ست من يطلب التك�سب بال�سخـ
ـف ولو كنت متّ عريا وجوعا
ولو �أين ملكت ملك �سليما
( )
ن ملا اخرتت عن وقاري رجوعا
ورغم تعفف ال�شاعر يف هذين البيتني �إال �أن قوله
(مت ،عريا،
لي�شي مبقدار حاجة ال�شعراء وفاقتهمّ :
جوعا) ،ومبقدار الإغراء الذي يتعر�ضون له لو اطرحوا
تك�سب ًا( :ملك �سليمان).
الوقار واتخذوا ال�سخف ّ
و�إننا �إذا فتّ�شنا يف �شعر �أولئك ال�شعراء املتحامقني
و�سريهم وجدنا �أربع ظواهر تكاد تكون م�شرتكة،
�أولها� :أنهم يجمِ عون على ال�شكوى وو�صف �سوء احلال،
وتغري الزمان ،وثانيها� :أنهم ي�ستعطون ما حقر من
الأ�شياء وق ّل ،يف �إ�شارة �إلى �ضعف احلا�صل من
ال�شعر ،وثالثها� :أنهم مو�صوفون يف احلقيقة بالعقل،
وبع�ضهم يو�صف بال�شرف والديانة ،ومنهم من تولى
الواليات ،ولكنهم حتامقوا لنيل املال ،ورابعها� :أنهم
ي�ص ّرحون يف �شعرهم ب�أنهم متحامقون ،يتخذون
تك�سب ًا ،وما ّ
اطرحوا العقل �إال حني مل ُي ْج ِد.
احلمق ّ
وبني يديك تف�صيل هذه العوامل ،وا�ست�شهاد عليها:
�أما ال�شكوى ،وو�صف �سوء احلال فهي �شكوى
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و�ألف يف احلمق كتابا �سماه( :جامع احلماقات
وحاوي الرقاعات)( ) وكان يف الت�أليف والإمالء
( )
واجللو�س للم�ستفتني و�إلقاء اخلطب الهزلية
ك�أمنا ي�سخر من احلياة اجلادة ب�أ�سرها ،ويحاكيها
حماكاة هازلة ،وق�ص�صه و�أخباره يف ذلك نوادر،
يروي عنه الأ�صبهاين (ت356هـ) �أنه ك�سب باحلمق
�أ�ضعاف ما ك�سبه كل �شاعر كان يف ع�صره باجلد و�أن
�أ�شعاره كثرية املحال مفرطة ال�سقوط قد ا�شتهرت يف
النا�س حتى �إنه مل يوردها يف كتابه لفرط �شهرتها،
ويقول« :فحدثني حممد بن �أبي الأزهر ،قال :حدثني
الزبري بن بكار ،قال :قال يل عمي :ويحك! �أال ي�أنف
مما قد �شهر به
اخلليفة البن عمه هذا اجلاهل ّ
نف�سه وف�ضح ع�شريته! ...فقلت� :إنه لي�س بجاهل كما
تعتقد ،و�إمنا يتجاهل ،و�إن له لأدب ًا �صاحل ًا و�شعر ًا
طيب ًا ،ثم �أن�شدته ...:فقال يل :ويحك! فلم ال يلزم
هذا و�شبهه؟ فقلت له :واهلل يا عم لو ر�أيت ما ي�صل
ا�ستملحت له مل
�إليه بهذه احلماقات لعذرته ،ف�إن ما
َ
ين ُفق به .فقال عمي  -وقد غ�ضب � :-أنا ال �أعذره يف
هذا لو حاز به الدنيا ب�أ�سرها ...حدثني �أبو العنب�س
ال�صيم ّري [وهو من م�شاهري املتحامقني] ،قال :قلت
لأبي العرب ونحن يف دار املتوكل :ويحك! �أي�ش يحملك
على هذا ال�سخف الذي قد ملأت به الأر�ض ُخ َطب ًا
و�شعر ًا ،و�أنت �أديب ظريف مليح ال�شعر؟ فقال يل :يا
ك�شخان� ،أتريد �أن �أك�سد �أنا وتنفق �أنت؟ �أنت �أي�ض ًا
�شاعر َفهِ م متك ّلم فلم تركت العلم ،و�صنعت يف
الرقاعة ن ّيف ًا وثالثني كتاب ًا� ،أحب �أن تخربين لو نفق
( )
علي البحرتي؟!»
العقل �أكنت تق ّدم َّ
يوجز الأ�صبهاين بهذه الأخبار كل الر�ؤية التي
طرحتها فيما �سبق ،ففيها �أن ال�شريف العاقل
يتحامق ،و�أن حتامقه �أ�شبه مبحاكاة �ساخرة من كل
�صنوف اجلد ،و�أنه ك�سب بال�سخف ما ال يك�سب �شعراء
اجلد والر�صانة ،كما حظي بال�شهرة يف ال�سخف حتى
�إن �صاحب الأغاين ترك اال�ست�شهاد ببع�ض �شعره
ل�شهرته ،و�أن ال�سلطة قربته �أحمقَ وقد كان مق�صي ًا
عاق ًال ،و�أنه لي�س بدعا يف احلمق بل له نظراء رمبا
اجتمعوا ك�أبي العنب�س ال�صريمي (ت275هـ) ،و�أنهم

كانوا يتناف�سون يف التحامق ،وينعون على العقالء
عقلهم! ،وفيه �أي�ض ًا �أن من املجتمع من يلوم املتحامق
وال يعذره ،وال يلوم ال�سلطة التي �أغرته ،ويتجاهل �أن
التحامق ال ينفق �إال عند تلك ال�سلطة .ويوجز كل
هذا و�صف ابن املعتز لأبي العرب يف طبقات ال�شعراء:
«وكان من �آدب النا�س� ،إال �أنه ملا نظر �إلى احلماقة
والهزل �أنفق على �أهل ع�صره �أخذ منها ،وترك
العقل ،ف�صار يف الرقاعة ر�أ�س ًا»( ) ،وينقل ياقوت
احلموي (ت626هـ) عن جحظة (ت324هـ) قوله
فيه« :مل �أر قط �أحفظ منه لكل عني ،وال �أجود �شعر ًا،
ومل يكن يف الدنيا �صناعة �إال وهو يعملها بيده ...وكان
حافظ ًا �أديب ًا يف نهاية نّ
الت�سن»( ) ،وينقل عنه ياقوت
حكاية تدل على عمق فهمه لل�شعر وعلمه به و�أنه رمبا
ب ّز يف ذلك ال�شعراء( ).
لقد كان �أبو العرب كما جتمع كتب ال�سري عاقال،
فا�ضال ،متدينا� ،شاعر ًا مطبوع ًا ،من بيت �شرف
ورئا�سة ،ولكنه على ذلك ا�ضطر �إلى التك�سب
بالرقاعات ،ول ّذت له �شهرته بها ،بل �إننا جنده
ينزع �أحيان ًا �إلى العقل يف طلب الرزق بعد �أن ا�شتهر
متحامق ًا فال يجديه ذلك �شيئ ًا؛ فريتد �إلى التحامق
ارتداد ًا( ) .وقد اخرتت الإطالة يف نقل الن�صو�ص
الوا�صفة لتناق�ض حا َليه؛ لتق ّدمه ،ولرئا�سته يف
الرقاعة كما تكاد جتمع الن�صو�ص ،و�إال فهو لي�س وحده
من يجمع بني هاتني ال�صفتني )العقل والتحامق) ،بل
هي �صفة م�شرتكة بني �أولئك ال�شعراء ،و�أمثلة �أولئك
كثرية ،فمنهم:
�أبو العجل ،وفيه يقول ابن املعتز « :وكان �أبو العجل
من �آدب النا�س و�أحكمهم و�أكملهم عقال و�أ�شعرهم
و�أظرفهم ،عامل ًا بالنحو والغريب ،عارف ًا ب�أيام النا�س
و�أخبارهم ،قد نظر يف �شيء من الفل�سفة ،وكان
مع هذا مق ً
ترّا عليه ،فلما ر�أى ذلك ا�ستعمل الغفلة
والرطازة فلم يحل عليه احلول حتى اكت�سب بذلك
ً( )
ما ًال كثريا»
ومنهم الف�ضل بن ها�شم بن جدير الذي تق ّدم
ولعه با ّدعاء ا�شتهاء املقاذر و�أكلها ،فقد كان �أمريا
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على ناحيته كما يذكر ابن اجلراح يف (الورقة)( ).
ومنهم �أي�ض ًا �أبو العنب�س ال�صيم ّري(ت275هـ)،
فقد كان «قا�ضي ال�صيم ّرة ! ،وكان مع ا�ستعماله
للهزل �شريف ًا عارف ًا بالنجوم وله فيه كتاب ميدحه
املنجمون و�أدخله املتوكل يف ندمائه وخ�ص به»( )،
وهو الذي حظي بال�صلة يف جمل�س املتوكل دون
البحرتي (ت284هـ) حني عار�ض ق�صيدة البحرتي:
(عن �أي ثغر تبت�سم) بق�صيدته ال�سخيفة( :يف �أي
�سلح ترتطم)( ).
ٍ
ولعل �أ�شهر �أولئك ابن احلجاج ،وهو املولع ب�إيراد
�أقذر الألفاظ و�أحطها يف جملة �شعره ،ال يتعفف
عن �شيء منها ،وال ينزه �شيئا من �أغرا�ض �شعره،
حتى املديح ،وعلى ذلك فقد تو ّلى احل�سبة يف بغداد
م ّرار ًا( ) ،وكان يو�صف بالف�ضل وامل ّروءة! ،وفيه
يقول التوحيدي (ت400هـ)« :و�أما ابن احلجاج
فقد جمع بني ّجد القا�ضي �أبي عم ّر يف جل�سته،
وحديثه ،وقيامه ،وتخطئته ،مع حياء ك�أنه م�ستعار
من الغانية ال�شريفة ،وبني �سخف �شعره الذي ال يجوز
�أن يكون لراويه م ّروءة به فكيف لقائله ،فنحن �إذا
نظرنا �إليه تخيلنا �صورة �سخف �شوهاء يف� ،صورة
عقل ح�سناء ،وال تخل�ص هذه من هذه ،وال جرم
ا�ستمتاعنا به قا�صر عن م ّرادنا منه ،ودنوه منا ناب
عن م ّراده له»( ) وينقل �صاحب (الوايف بالوفيات)
هذا الن�ص« :بلغني عمن يقع �إليه من طبقات النا�س
يف الأم�صار والبلدان البعيدة� ،أنهم يتهمون �أبا عبد
عهد يف مودته
اهلل
ب�سخف يف دينه وم ّروءته ،و�ضعف ٍ
ٍ
و�أمانته ،وت�سلطه على الأعرا�ض برويته وبديهته،
ف�إذا �أخربهم من �شاهده ،عما فيه من الف�ضل
واحلرية ،والديانة وامل ّروءة ،واخلفر واحلياء ،والتعلق
باخلري ،والتربي من ال�شر ،والرجوع يف ذلك �إلى
�أبوته اجلليلة ،وقدميه امل�شهور ،وبيته املعروف ،مل
ي�صدقوه و�ش ّكوا يف خربه»( ).
ومن �أولئك ال�شعراء املتحامقني العقالء �أحمد
ابن علي� ،أبو احل�سن البتّي الكاتب (ت� 403أو
405هـ) «كان كاتب اخلليفة القادر باهلل مدة ،وكان

د .إبراهيم بن محمد أبانمي

�أديبا �شاعرا خطيبا ف�صيحا ...رجال عاملا وكانت
ف�صله ياقوت يف انتقاله من
فيه دعابة»( ) ،وله خرب ّ
اجلد �إلى الهزل ،يقول« :وكان البتي حافظ ًا للقر�آن
تالي ًا له ،مليح املذاكرة بالأخبار والآداب ،عجيب
النادرة ،ظريف املزح واملجون ...يف بدء �أم ّره يلب�س
الطيل�سان ،وي�سمع احلديث ،ويقر�أ القر�آن على �شيوخ
ع�صره ...وكان غاية يف جمع خالل الأدب ،يتعلق
ب�صدور وافرة من فنون العلم ،ويكتب خط ًا جيد ًا،
تر�س ًال ال ب�أ�س به ،وينظم �شعر ًا دون ما
ويرت�سل ّ
ّ
كان حظي به من العلم ،ثم لب�س من بعد الدراعة،
و�سلك يف لب�سه مذاهب الكتاب القدماء ...ثم غلب
على �أخالقه الهزل ،وجتافى اجلد بالواحدة ،وانقطع
�إلى اللعب ،وكان �شكله ولفظه ،وما يورده من النوادر،
يدعو �إلى مكاثرته ،والرغبة �إلى خمالطته ،فح�ضر
جمل�س بهاء الدولة يف جملة الندماء ،ونفق عليه
َنفاق ًا ال مزيد عليه ،ومل يكن لأحد من الر�ؤ�ساء م�س ّرة
تتم ،وال �أن�س يكمل �إال بح�ضوره ،فكانوا يتداولونه
وال يفارقونه ،ونادم الوزراء ،حتى انتهى �إلى منادمة
فخر امللك ،و�أعجب به غاية الإعجاب ،و�أح�سن �إليه
غاية الإح�سان»( ).
ومن جملة املتحامقني� :صريع الدالء ،و�صفه
الثعالبي بقوله« :وملا ر�أى �سخف الزمان و�أهله،
وميلهم من الكالم �إلى هزله� ،أخذ يف طريق ال�سخف،
ونزع ثياب اجلد ،وتل ّقب ب�صريع الدالء ،وت�ش ّبه بابن
احلجاج وهيهات ...فه ّبت ريحه ،ونفقت �سوقه،
ود ّرت ال�صالت له ،وتداول �أهل بغداد ق�صيدته التي
( )
عار�ض بها �أبا العنب�س»
ومنهم �أبو الورد ال�شاعر ،و�صفه �صاحب الوايف
بالوفيات ب�أنه كان �شاعر ًا خليع ًا ،ماجن ًا ،مطبوع ًا،
ندميا للمهلبي .وحكى عنه خربين ي�شريان �إلى �أنه
كان �صفعانا( ) ،وروى مقابل ذلك خربا ي�شري �إلى
ف�ضله« :وكان �إذا �شاهد �أحد ًا من �أهل العلم جال�سه
بخ�شوع ووقا ٍر و�أفاده وا�ستفاد منه ،و�أف�ضل عليه»( ).
ٍ
كما جند يف كتب الرتاث �أخبارا متفرقة ل�شعراء
جماهيل كانوا يعدون يف العقالء ،ما ق�صدوا �إلى

107

113

108

109

110

114

111

115

116

112

117

115

العدد  - 32شتاء 2018م

وقد فت�شت يف �أ�شعار �أولئك املتحامقني ،فوجدتهم
ي�شريون �صراحة �إلى �أنهم اختاروا التحامق على
العقل ،فلي�سوا بحمقى ،ولكنهم ي�شاكلون الزمان
ـ كما يقولون ـ ليحظوا ،يف جمتمع ك�سد فيه �سوق
الف�ضل والعقل ـ كما يرون ـ وراج �سوق اللهو وال�سخف،
وا�ضطر فيه الفا�ضل �إلى م�سايرة هذا الف�ساد؛
ومما يروى عن الأ�صمعي
ليعي�ش ،ويرتفق منه!ّ .
قوله« :م ّررت ذات يوم مبجنون يف �سكك الكوفة ،وقد
اخل َرق من كل لون ،راكبا ق�صبة،
جمع �إلى نف�سه ِ
فت�أملته ف�إذا هو بع�ض من �أختلف �إليه ! ،فتعرفت �إليه
فعرفني ،وتنف�س يف وجهي تنف�س كئيب ،فقلت :ما
الذي �أوجب هذه احلال؟ فقال:
كن جاهال �أو فتجاهل تفز
للجهل يف ذا الوقت جاه عري�ض( )»
وتوجز هذه احلال �إيجازا �ساخرا كلمتان لأبي
العجل جعلهما نق�ش خامته هما« :حمقت فنبلت»( )،
ومن �شعره( :من الطويل)
�أَيا عاذِيل يف ا ُ
حلمقِ دَعني مِ َن ال َعذل
ِ َف�إِنيّ َرخِ ُّي البالِ مِ ن َك َ
رث ِة ُ
ال�شغل
َف�أَ�ص َبحتُ يف ا َ
حلمقى �أَمرياً ُم�ؤَ َّمراً
النا�س يمُ ِك ُن ُه َعزيل
َوما �أَ َح ٌد يف ِ
و�صيرّ يل حمقي بغاال وغلمة
( )
وكنت زمان العقل ممتطيا رجلي
وله �أي�ض ًا:
�أ َعلَى احلماقة ملتني؟! قد كنت مـثلك �أوال
فدخلت م�صر و�أر�ضها وال�شام ثـم املو�صال
وقرى اجلزيرة مل �أدع فيها لـح ٍّـي منزال
بالعقل كي �أمتوال
		
�إال حللت فِناءه
فعزمت �أن �أحتوال
و�إذا التعاقل ُحرفة
( )
فانظر �إ ّ
يل �أما ترى حال احلماقة �أجمال؟

احلمق �إال حني خذلهم عقلهم ،منها خربان يرويهما
ابن حبيب الني�سابوري (ت406هـ) يف معر�ض متثيله
على (من حتامق لينال غنى) « :كان عندنا رجل
عاقل �أديب َفهِ م �شاعر يقال له عام ّر ،وكان مع �أدبه
حمروما حمارفا ،فقال يل رجل من �أ�صحابي �إن
�صديقك قد ُجنّ  ،فجعلت �أطلبه حتى ظفرت به يف
بع�ض القرى وال�صبيان حوله ي�ضحكون ،فقلت له يا
عام ّر ،منذ كم �صرت بهذه احلالة ؟ ف�أن�ش�أ يقول:
جننتُ نف�سي لكي �أنال الغنى
ُ
حرمان
فالعقل يف ذا الزمان
		
يا عاذيل ال ت ُلم �أخا حمق
�ضح ُك منه ،فاحلمق �ألوان
		
ُي َ
ممن يجيد
علي بن �صلاّ ة الق�صريي كان ّ
وهذا ُّ
ال�شعر وكان �إذ ذاك حمروما ال ي�ؤبه له ،ومن جيد
�شعره ...ثم حتامق و�أخذ يف الهزل فح�سنت حاله،
وراج �أم ّره ،حتى �إن امللوك والأ�شراف �أولعوا به»( ).
قدمتُ �أطرافا من �سري بع�ض املتحامقني ،فيها
الإ�شارة ال�صريحة �إلى �أنهم عقالء �أ�صحاب �أدب،
وعامتهم م�شتغل بالعلم ،ولكنهم حتامقوا ور�ضوا
الهزل حني ر�أوه �أنفق و�أجدى ،وهم ما بني رجل
من بيت اخلالفة� ،أو ٍّ
متول والية �شريفة� ،أو من
خا�صة �أ�صحاب ال�سلطان! .ونلحظ يف تلك الأخبار
ّ
�أن �شخ�صية املتحامق لي�ست �شخ�صية عادية ،بل
هي م ّر ّكبة م�ضطربة تتنازعها �شخ�صيتان ،وهي
�شخ�صية �إ�شكالية لأن حتامقها حتامق عاقل ،وهزلها
هزل عامل ،وبقدر ما كانت حتاول ا�ستغالل علمها
يف اجلد �ست�ستغله يف الهزل! .وما كان تل ّبثُ مد ّوين
وج ّماع ال�سري �أمام عقل �أولئك املتحامقني،
الأخبار ُ
واجتهادُهم يف و�صف ما قبل التحامق من ثقافة
جادة وتوا�صل �أدبي �إال لبيان �أن انقالبهم ناجت عن
�أزمة تعي�شها ال�شخ�صية االجتماعية يف تلك الع�صور،
ولكي يه ّيئوا املتلقي ليقر�أ ن�صو�ص املتحامقني وفق
�سياقاتها احلا ّفة بها.
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ويقول ابن الهبارية يف ديباجة ديوانه�« :إن الهمم
قد ق�صرت ،و�صار النا�س ال يجيزون �إال على رديء
ال�شعر و�سخيفه ،ف�سلكت ذلك ،ف�صار يل طبعا»( )،
ومن �شعره:
جتاهلت ملا مل �أ َر العقل نافعا
و�أنكرت ملا كنت بالعلم �ضائعا
وما نافعي عقلي وعلمي وفطنتي
( )
�إذا بتُّ �صفر الكف والكي�س جائعا
ويقول:
ملا عال اجلهال يف �أيامنا
ورقوا ونالوا منزال و�سريرا
�أخفيت علمي ّ
واطرحت ف�ضائلي
( )
َع ِّلي � ُ
أكون �إذا جهلتُ �أمريا
ويقول الآخر:
َع َذلوين عَلى ا َ
حلما َق ِة َجه ً
ال
هي مِ ن عَق ِلهِم �أَ َل ُّذ َو�أَحلى
َو َ
لو لقوا ما لقيت من حرفة العلـ
ـم ل�ساروا �إلى احلماقة ر�سال
ولقد قلت حني �أغروا بلومي
�أيها الالئمون يف احلمق مهال
ُحمق َِي ال َيو َم قا ِئ ٌم ِبعِيايل

ومن مناذج ذلك الت�صريح بالتحامق ودوافعه
قول احلمدوي (ت260هـ) :
َع َذلوين عَلى ا َ
حلما َق ِة َجه ً
ال
هي مِ ن عَق ِلهِم �أَ َل ُّذ َو�أَحلى
َو َ
ُحمق َِي ال َيو َم قا ِئ ٌم ِبعِيايل
ُ ( )
َو مَيوتو َن ِ�إن َتعا َقلتُ ذل
وقول الأحنف العكربي:
�س�ؤددي ٌ
�سخف ومكت�سبي
( )
بـمخاريقي وم�ضطربـي
وقوله:
ً
ً
ول�ست مكت�سبا رزقا بفل�سف ٍة
( )
وال ب�شع ٍر ولكن باملخاريقِ
احلجاج:
وقول ابن ّ
قد �صا َر ي�أتي بالدَّواهي
َ�س ّيدِ ي ُ�س ْخفِي الذي ْ
( )
َف ُع عن مايل وجاهي!
�أنتَ تدري �أ َّن ُه ي ْد
وقول �أبو الرقعمق:
( )
ت على �أهل العقول
قد ربحنا باحلماقا
وقوله �أي�ضا:
قد �أجمع النا�س �أن حمقي
�أح�سن من عفتي وديني
قد ع�شت دهراً �أعول عقلي
والنا�س �إذ ذاك يبعدوين
فمذ حتامقت قد ك�ساين
( )
حمقي وقد عالني جنوين
البحاثي (ت463هـ) �أنه مل يرزق بالف�ضل
ويذكر ّ
بل مبخالقة النا�س ب�أخالقهم»:
�إين مل ّرزوق من النا�س �إذ
�أ�صبحت من �أحذق حذاقهم
ما ذاك من ف�ضل ولكنني
( )
�أخالق النا�س ب�أخالقهم
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َو مَيوتو َن ِ�إن َتعا َقلتُ ُذل
هذه جملة من �أبياتهم التقطتها ،و�أمل�س فيها �أنهم
مما �أوغلوا فيه ،وي�ضعون
ك�أمنا يعتذرون لأنف�سهم ّ
اللوم على غريهم كالزمان الذي ف�سد ،واملجتمع الذي
ال يرى لهم قدرا بالعقل والعلم ،ويعلي قدر �أهل اللهو
واجلهاالت وال�سخف ،يقول الأحنف العكربي وا�صفا
ميل املجتمع يف بغداد �إلى اللهو ،واطراحه اجلد،
وتن ّكب النا�س �سبيل الأدب اجلاد �إلى ال�سخيف:
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ي�ص ّرحون يف �شعرهم –كاملعتذرين -ب�أنهم ما ركبوا
وتك�سبا ،و�أنهم لو رزقوا
التحامق �إال ا�ضطراراّ ،
يف زمانهم بغري التحامق ملا ر�ضوه ،و�إمنا ي�شاكلون
الزمان بجن�سه ليذل لهم ،ويرخي من عنان الرزق.
و�أخل�ص من كل ذلك �إلى نتيجة هي �أن التحامق
واالرتزاق به ناجت من نتاج الثقافة العربية ،وطور
من �أطوار االرتزاق بال�شعر ،و�أثر من �آثار اختالف
وع َر�ض لالختالالت الثقافية
مقا�صد الأدبَ ،
واالجتماعية التي حلقت باملجتمع العربي.
كما �أن التحامق جت�سيد ملا تواتر يف احلكمة
ال�شعرية العربية ،وتنا�سل على �أل�سن ال�شعراء
من زعمهم� :أن الأحمق م ّرزوق ،والعاقل حمروم،
و�سخريتهم من ذلك بدعوتهم �إلى التحامق واطراح
العقل ،ومن تلك ال�سخرية ب�ضع قطع( ) �أوردها
اجلاحظ (ت255هـ) يف (البيان والتبيني) منها قول
�أحدهم:
حتامق مع احلمقى �إذا ما لقيتهم
والقهم بالنوك فعل �أخي اجلهل
ف�إين ر�أيت امل ّرء ي�شقى بعقله
كما كان قبل اليوم ي�سعد بالعقل
وقول الآخر:
و�أنزلني طول النوى دار غربة
�إذا �شئت القيت ام ّرءا ال �أ�شاكله
فحامقته حتى يقال �سجي ٌة
ولو كان ذا عقل لكنت �أعاقله
وقول الثالث:
وللدهر �أيام فكن يف لبا�سه
كلب�سته يوما �أح ّد و�أخلقا
وكن �أكي�س الكي�سى �إذا ما لقيتهم
و�إن كنت يف احلمقى فكن �أنت �أحمقا
و�إن هذه الأقوال لتندرج يف احلكمة ،وتدعو يف
حقيقتها �إلى �ضد ظاهرها ،فهي ال تو�صي بالتحامق

دار النعيم ولكن �أهلها عدلوا
( )
عن العلوم �إلى ٍ
�سخف وت�صفيقِ
ويقول يف �أثر ذلك على الأدباء من اجلهة املادية:
أدب
زهد النا�س يف العلو
م ويف ال�شعر وال ْ
والعرب
ف�سد ال ُع ْج ُم
ُدف َِن اجلو ُد والندى
ْ
ما ترى غري باخلٍ
( )
ـح�سب
�ساقط
ِ
ِ
النف�س وال ْ
و�أ�ؤكد هنا �أن ال�شعراء الذين ارت�ضوا التحامق
ق ّلة ،فلي�س التحامق بل ّي ًة عامة ،وقد م ّر بنا بيتا �سديد
مت�سكه
الدين بن رقيقة اللذان ي�شري فيهما �إلى ّ
بالعقل و�إن كان قرينَ الفقرَ ،
نقي�ض املال ،وقريب
منهما قول ابن دانيال(ت608هـ):
قد عقلنا والعقل �أي وثاق
و�صربنا وال�صرب م ّر املذاق
كل من كان فا� ً
ضال كان مثلي
( )
فا� ً
ضال عند ق�سمة الأرزاق
�إن هذا ال�شاعر ال�ساخر �صاحب النوادر كاد يكون
متحامقا ،وقد و�صفه ال�صفدي بقوله« :ابن حجاج
ع�صره ،وابن �سكرة م�صره»  ،وجند يف بيتيه �أن
نف�سه تنازعه منازعة �إلى ّ
فك وثاق العقل؛ لكي يحلو
عي�شه بعد م ّرارة .لقد �صار اطراح العقل –عند
بع�ض ال�شعراء -خيارا �سه ًال م�ؤديا �إلى الغنى ،و�صار
العقل قيدا وثيقا يحول بني �صاحبه وبني ما يظن �أنه
حقي ٌق به لف�ضله و�أدبه.
وبهذين البيتني �أختم �صلب هذا البحث� ،أردت
فيه �أن �أ�ؤكد �أن التحامق كان و�سيلة ك�سب ،و�صنعة
ذات مظاهر و�أ�صناف ،بع�ضها �شعري ،و�أن ال�شعراء
املتحامقني برزوا فيما ي�شبه الظاهرة� ،أو املدر�سة
ال�شعر ّية ،يتناف�سون ،ويقلد بع�ضهم بع�ضا ،ومل يكونوا
فلتات تظهر ال يربط بينها رابطة ،و�أن ث ّمة ظواهر
ت�شد بع�ض ه�ؤالء ال�شعراء �إلى بع�ض� ،أبرزها �أنهم
مو�صوفون بالعقل واال�شتغال بالعلم والأدب ،و�أنهم
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و�إن ثقافة التحامق ت�ستبطن عنف ًا رمزي ًا،
م�ستخدم ًا اللغة و�سيل ًة من و�سائله ،وهذا العنف
يوجهه املتحامق �إلى النظام االجتماعي� ،أو �إلى
قد ّ
يوجهه �إلى ذاته
الطبق ِة امل�ستغلة للمتحامقني� ،أو ّ
ّ
واحلط من
هو في�ستعذب �أن يتع ّذب بتحقري ذاته
قيمتها!.
ٌ
ت�شوي�ش على ال�سائد من
كما �أن التحامق
الأعراف ،ويف ر�أ�سها الأعراف اللغوية ،لأن الأعراف
قلب للحياة،
اللغوية هي التي تنظم احلياة ،فقلبها ٌ
وهذا الت�شوي�ش ال يقت�صر على التحامق ،بل جتده
يف بع�ض الأ�ساليب الأدبية الأخرى التي ت�ستبطن
احتجاج ًا غري م�ص ّرح به ،كال�سخرية.
و�إن التحامق هو �إعادة تفك ٍري يف العالقات
االجتماعية ب�إ�سقاط القناع ،الذي هو قنا ٌع من
وموا�ضعات �صنعها الإن�سان العاقل وثـ ّبتها،
أعراف
ٍ
� ٍ
تثبيت
في�أتي املتحامق ليعود بالإن�سان �إلى ما قبل ِ
وتنظيم العالقات االجتماعية،
تلك الأعراف
ِ
في�صحح من تلك الأعراف واملوا�ضعات ما يراه
انحرافا طارئا عليها� ،أو ي�ضع من العالقات ما يراه
جديرا ،ثم مي ّرر ذلك على ح ّرا�س تلك الأعراف
واملوا�ضعات والعالقات بادعاء اتفاقه معهم على
�أنها كال ٌم �أحمق ،ف�إذا قبلوه وا�ستطرفوه و�أ�شاعوه
وقعوا يف الفخ! .وبذلك ي�صبح للتحامق وجهان
مت�ضادان� :إذ فيه زعزع ٌة للعقل الفردي ،ويف الآن
تثبيت للعقل اجلماعي احلاكم للمجتمع
نف�سه فيه
ٌ
وتر�سي ٌخ لدوره املفرت�ض ،وذلك بتحفيز �إعادة
التفكري يف املوا�ضعات املتفق عليها ،وك�شف العوار
الذي حلقها� ،أو حلق القائمني على رعايتها ،وبهذا
ف�إن املتحامق يجـ ّه ُل نف�سه �أمام حرا�س القيم،
مانحي الأموال؛ ليم ّرر جتهيل �أولئك احلرا�س
وف�ضحهم يف الآن نف�سه� .إنها لعبة ينت�صر فيها
عقل املتحامق ،وقد م ّر بنا �أن هزل املتحامق هزل
عالمِ  ،وحتامقه حتامق عاقل.
وال يظن ظا ٌّن �أن كل ما تق ّدم من و�صف للأم ّرا�ض
الثقافية واالجتماعية هو و�صف عام ي�شمل تلك

والتم�سك به ورفع �أهله ،وتنعى على
فعال ،بل بالعقل
ّ
املجتمع ّاطراح العقل و�إهمال �أهله ،وتذمهم على ذلك،
ولكنها رغم هذا �سخرية يائ�سة متربمة ،واحتجاج
وحجة
بليغ ،وكرثة ترديد هذا املعنى �صيرّ ه قوال �سائراّ ،
ثقافية م�ص َّدقة ،وجزءا من املخيال الثقايف العربي ،وال
ينتج ويف�شو مثل هذا املعنى �إال بتظافر العوامل الثقافية
طرف منها ،وال عجب �إذا
واالجتماعية التي �أ�شرتُ �إلى ٍ
يج�سد بع�ض الأدباء
طغت تلك العوامل وا�ستفحلت �أن ّ
هذا املعنى جت�سيد ًا؛ فيم�سخوا �شخو�صهم العاقلة �إلى
�شخ�صيات هازلة ،ويتحامقوا فع ًال بعد �أن كان التحامق
قو ًال؛ تطبيق ًا لتلك احلجة ال�سائرة التي وعتها الثقافة
العرب ّية ونقلتها و�أن�سلتها .يقول بديع الزمان يف املقامة
(املكفوفية) على ل�سان بطله �أبي الفتح:
فيِ ُك ِّل َل ْونٍ �أَ ُك ُ
ون
�أَ َنا �أَ ُبو َقلَ ُمونٍ
اخترَ ْ مِ َن ال َك ْ�سبِ دُوناً ف�إِ َّن دَهْ َر َك د ُ
ْ
ُون
		�إِ َّن ال َّز َما َن َز ُب ُ
ون
َز ّج ال َّز َما َن َب ُح ْمقٍ
ُ ُ ُ( )
ما ال َع ْق ُل �إِ َّال اجلنون
ال ُت ْك َذ َبنَّ ِب َع ْقلٍ
ْ
واحلظ �أن �أبا الفتح يف هذه الأبيات ينفي �أن
يكون �أبا الفتح! على خالف املعتاد يف املقامات من
الإف�صاح عن نف�سه �آخر كل مقامة ،ويختار لنف�سه
ا�سما هزل ّي ًا ،ويذكر تل ّونه ،وك�أنه ي�شري �إلى تغيري
�شخ�صيته ،ويتحامق ،ويتك�سب بالتحامق ،ويدعو
�إليه! ،ويع ّد اجلنون عقال ،فحاله هي حال �شعراء
ال�سخف الذين ا�ستبدلوا �شخو�صهم ب�شخ�صيات
�أخرى وتخ ّلوا عما عرفوا به من ف�ضل ووقار ،وتل ّب�سوا
لبو�س احلمقى يف زمن يجدي فيه التحامق ،بل رمبا
يدفع �إلى التحامق.
وال بد من الت�أكيد يف خامتة هذا البحث على
�أن التحامق موقف اجتماعي ثقايف ،لي�س طبع ًا �أو
�سجي ًة مفطور ًا عليها املتحامق .وال ي�شرتط �أن يكون
املتحامق �شخ�صية منهزم ًة غري قادرة على نيل
م ّراداتها م�ضطر ًة �إلى التحامق ال جتد عنه منا�صا،
بل لقد �صار التحامق -بعدما ف�شا -ظاهرة ثقافية
اختار بع�ض ال�شعراء االندراج فيها طواعية.
139
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و�إننا �إذا ق�صرنا نظرنا على حما�سن ح�ضارتنا
لن نع َيها ،ولن نفهم �أ�سباب كبوتها بعد قوتها ،و�إن من
يتجنب-عند البحث -النظر �إلى كل خللّ ،
وتزل عينه
عن موا�ضع الزلل؛ ف�إنه ي�سهم يف ت�ضليل الوعي ،ولن
ي�ستطيع الإجابة عن �س�ؤال :ملاذا تراجعت احل�ضارة
العربية الإ�سالمية بعدما كانت قائدة الدنيا ف�صارت
عالة عليها؟

الع�صور ،بل هو عر�ض من الأعرا�ض ،وخلل يف ناحية
من نواحي تلك احل�ضارة العرب ّية ،ولكنني يف هذا
البحث تت ّبعت هذا اخللل ور�صدته و�أبرزته ،واجتهدت
مما يعنيني �إظهار مواطن قوة
يف تبيـينه ،ومل يكن ّ
احل�ضارة ،و�سم ّوها� ،أو �إبراز احتفائها ب�شعراء
احلكمة والعقل� ،أو بالعلوم والعلماء� ،أو باالنت�صارات
وح َم َلته .وذلك �ش�أن احلياة
والفتوحات� ،أو بالدين َ
بتالوينها ،وتن ّوعها.
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العرب ،القاهرة ،دار املعارف ،توزيع  :مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1992 ،4م.124/1 ،
	.94انظر مثال :الأحنف العكربي ،ديوانه69 ،ـ.74
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 .95انظر :ابن احلجاج ،درة التاج255 ،ـ.259
	.96الأ�صبهاين ،الأغاين.197/23 ،
 .97ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط1993 ،1م.2298/5 ،
	.98الأ�صبهاين ،الأغاين199/23 ،ـ.200
 .99ياقوت احلموي ،معجم الأدباء.2298/5 ،
	.100الأ�صبهاين ،الأغاين.198/23 ،
	.101الأ�صبهاين ،الأغاين197/23 ،ـ.198
 .102ابن املعتز ،طبقات ال�شعراء.342 ،
 .103ياقوت احلموي ،معجم الأدباء.2298/5 ،
 .104انظر :ياقوت احلموي ،معجم الأدباء2298/5 ،ـ.2299
 .105انظر خربه مع املعتز حني ويل اخلالفة :احل�صري القريواين ،جمع اجلواهر يف امللح والنوادر14 ،ـ.15
 .106ابن املعتز ،طبقات ال�شعراء.452 ،
 .107ابن اجلراح ،الورقة129 ،ـ.130
 .108ياقوت احلموي ،معجم الأدباء.2421/6 ،
 .109انظر :الأ�صبهاين ،الأغاين49/21 ،ـ.53
 .110انظر :ال�صفدي ،الوايف بالوفيات .205 /12 ،الثعالبي .يتيمة الدهر.67/3،
� .112أبو حيان التوحيدي ،ال�صداقة وال�صديق ،حتقيق� :إبراهيم الكيالين ،دم�شق ،دار الفكر1964 ،م66 ،ـ.67
.113ال�صفدي ،الوايف بالوفيات206/12 ،
� .114أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد :تاريخ مدينة ال�سالم و�أخبار حمدثيها وذكر قطانها العلماء
من غري �أهلها ووارديها ،حتقيق :ب�شار عواد معروف ،بريوت ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط1422 ،1هـ.523/5 ،
 .115ياقوت احلموي ،معجم الأدباء373/1 ،ـ.374
 .116الثعالبي ،تتمة يتيمة الدهر22 ،ـ.23
 .117ال�صفدي ،الوايف بالوفيات.22/17 ،
 .118امل�صدر نف�سه.22/17 ،
 .119انظر :ابن حبيب ،عقالء املجانني69 ،ـ.70
 .119انظر :ابن حبيب ،عقالء املجانني.315 ،
	.121امل�صدر نف�سه.341 ،
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	.122امل�صدر نف�سه 341 ،ـ .342
� .123إ�سماعيل احلمدوي ،احلمدوي وما جمعناه من �شعره ،جزء من كتاب� :شعراء عبا�سيون من�سيون لإبراهيم
النجار ،بريوت ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط .144/4 ،1997 ،1وتن�سب القطعة �إلى ابن ب�سام ،و�إلى �أبي العجل
على اختالف يف الروايات .انظر امل�صدر ال�سابق.333/4 ،186/4 :
	.124الأحنف العكربي ،ديوانه.106 ،
	.125الثعالبي ،يتيمة الدهر .118/3 ،وهي من فائت الديوان.
	.126امل�صدر ال�سابق.33/3 ،
 .127امل�صدر ال�سابق.330/1 ،
	.128امل�صدر ال�سابق.326/1 ،
 .129ياقوت احلموي ،معجم الأدباء.2433/6 ،
 .130جعفر بن ثعلب الأدفوي ،البدر ال�سافر ،خمطوطة الفاحت ،رقم  ،4201نقال عن� :إح�سان عبا�س يف �ساقة
حتقيقه لوفيات الأعيان .332/7 ،وعن :ابن الهبارية� ،شعره( 33 ،مقدمة املحقق).
	.131ابن الهبارية� ،شعره.48 ،
	.132ابن الهبارية� ،شعره.93 ،
 .133ن�سبت الأبيات �إلى جماعة هم :احلمدوي ،وابن ب�سام ،و�أبو العجل ،والقزويني .انظر :ابن حبيب ،عقالء
املجانني81 ،ـ .82عبدالكرمي القزويني ،التدوين يف �أخبار قزوين ،حتقيق :عزيز اهلل العطاردي ،بريوت ،دار
الكتب العلمية1418 ،هـ414/4 ،ـ� .415إبراهيم النجار� ،شعراء عبا�سيون.333/4 ،186/4 ،144/4 ،
 .134الأحنف العكربي ،ديوانه.372 ،
 .135انظر :الأحنف العكربي ،ديوانه.117 ،
	.136ال�صفدي ،الوايف بالوفيات.44/3 ،
 .139بديع الزمان الهمذاين ،مقاماته� ،شرح :ال�شيخ حممد عبده ،القاهرة ،م�ؤ�س�سة �أخبار اليوم1988 ،م.78 ،
واملراجع:
امل�صادر ّ
	الآبي .من�صور بن احل�سني ،نرث الدر ،حتقيق :حممد علي قرنة ،القاهرة ،دار الكتب والوثائق القومية ،ط،21431هـ.
	الآمدي .احل�سن بن ب�شر ،املوازنة بني �شعر �أبي متام والبحرتي ،حتقيق :ال�سيد �أحمد �صقر ،القاهرة ،داراملعارف (�سل�سلة ذخائر العرب) ،توزيع :مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1992 ،4م.
 �أبامني� .إبراهيم بن حممد  ،هجاء غري الإن�سان يف �شعر امل�شرق من القرن الثاين �إلى نهاية القرن ال�سابع،الأردن ،دار عامل الكتب احلديث ،ط2012 ،1م.
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	الأ�سدي .ب�شر بن �أبي خازم  ،ديوانه ،حتقيق :عزة ح�سن ،دم�شق ،مطبوعات مديرية �إحياء الرتاث القدمي،1379هـ.
	الأ�صبهاين� .أبو الفرج علي ،الأغاين ،حتقيق :جمموعة ،م�صر ،م�ؤ�س�سة جمال للطباعة والن�شر (م�صور عنطبعة دار الكتب) ،د.ت.
	الأ�صبهاين .عماد الدين ،خريدة الق�صر وجريدة الع�صر ـ ق�سم �شعراء ال�شام ،حتقيق� :شكري في�صل،دم�شق ،مطبوعات املجمع العلمي العربي  /املطبعة الها�شمية 1375 ،هـ.
	الأ�صبهاين .عماد الدين ،خريدة الق�صر وجريدة الع�صر ـ ق�سم �شعراء العراق ،حتقيق :حممد بهجة الأثري،املجمع العلمي العراقي1384 ،هـ.
	الأ�صفهاين .الراغب احل�سني بن حممد ،حما�ضرات الأدباء وحماورات ال�شعراء والبلغاء ،حتقيق :ريا�ضعبداحلميد م ّراد ،بريوت ،دار �صادر ،ط2004 ،1م.
 �أ�صيبعة .ابن �أبي .موفق الدين �أحمد ،عيون الأنباء يف طبقات الأطباء ،حتقيق :نزار ر�ضا ،بريوت ،دارمكتبة احلياة ،د.ت .
	الأع�شى الكبري .ميمون بن قي�س ،ديوانه� ،شرح وتعليق :حممد حممد ح�سني ،لبنان ،املكتب ال�شرقي للن�شروالتوزيع1388 ،هـ.
	�أمني� .أحمد� ،ضحى الإ�سالم ،بريوت ،دار الكتاب العربي ،ط ،10د.ت.	الباخرزي .علي بن احل�سن ،دمية الق�صر وع�صرة �أهل الع�صر ،حتقيق :حممد التوجني ،بريوت ،داراجليل ،ط1414 ،1هـ.
	البيهقي� .إبراهيم بن حممد ،املحا�سن وامل�ساوئ ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،دار املعارف(ذخائر العرب1991 ،)61م.
	التعاويذي� .سبط ابن التعاويذي ،ديوانه ،حتقيق :د�.س .م ّرجليوث ،بريوت ،دار �صادر( ،م�صورة عن طبعةاملقتطف مب�صر �سنة 1903م).
املح�سن بن علي ،الفرج بعد ال�شدة ،حتقيق :ع ّبود ال�شاجلي ،بريوت ،دار �صادر1398 ،هـ.
	التنوخيّ .	التوحيدي� .أبو حيان ،ال�صداقة وال�صديق ،حتقيق� :إبراهيم الكيالين ،دم�شق ،دار الفكر1964 ،م.	الثعالبي .عبدامللك بن حممد ،تتمة يتيمة الدهر� ،شرح وحتقيق :مفيد حممد قميحة ،بريوت ،دار الكتبالعلمية ،ط1420 ،1هـ.
	الثعالبي .عبدامللك بن حممد ،حت�سني القبيح وتقبيح احل�سن ،حتقيق :عالء عبدالوهاب حممد ،القاهرة،دار الف�ضيلة ،د.ت.
	الثعالبي .عبدامللك بن حممد ،يتيمة الدهر يف حما�سن �أهل الع�صر ،حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد،بريوت ،دار الفكر ،ط1392 ،2هـ.
 اجلاحظ .عم ّرو بن بحر ،البخالء ،حتقيق :طه احلاجري ،م�صر ،دار املعارف ،ط1997 ، 8م. اجلاحظ .عم ّرو بن بحر ،البيان والتبيني ،حتقيق :عبدال�سالم حممد هارون ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،ط1418 ،7هـ.	اجلاحظ .عم ّرو بن بحر ،كتاب احلجاب/جزء م�ض ّمن يف :ر�سائل اجلاحظ ،حتقيق :عبد ال�سالم حممدهارون ،بريوت ،دار اجليل ،ط 1411 ،1هـ.
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	اجلاحظ .عم ّرو بن بحر ،املحا�سن والأ�ضداد (من�سوب �إلى اجلاحظ) ،ت�صحيح :حممد �أمني اخلاجنيالكتبي ،م�صر ،مطبعة ال�سعادة ،ط1324 ،1هـ.
	ابن اجلراح .حممد بن داود ،الورقة ،حتقيق :عبدالوهاب عزام و عبدال�ستار �أحمد فراج ،م�صر ،داراملعارف ،ط ،3د.ت.
	اجلزري .ابن الأثري .علي بن �أبي الكرم ،الكامل يف التاريخ ،راجعه :حممد يو�سف الدقاق ،بريوت ،دارالكتب العلمية ،ط1407 ،1هـ.
	اجلوبري .عبدالرحيم بن عم ّر ،املختار يف ك�شف الأ�سرار� ،شرح :حممد التوجني ،الكويت ،دار الكتاباجلامعي ،ط1996 ،1م.
	ابن اجلوزي� .أبو الفرج عبدالرحمن� ،أخبار احلمقى واملغفلني املن�سوب �إلى ابن اجلوزي ،حتقيق :عزيزةفوال ،بريوت ،دار الكتاب العربي ،ط1418 ،3هـ.
 ابن حبيب .احل�سن بن حممد ،عقالء املجانني ،حتقيق :د.عم ّر الأ�سعد ،بريوت ،دار النفائ�س ،ط1407 ،1هـ.	ابن احلجاج ،درة التاج من �شعر ابن احلجاج ،اختيار :هبة اهلل بديع الزمان الأ�سطرالبي ،حتقيق :عليجواد الطاهر� ،أملانيا وبغداد ،من�شورات اجلمل2009 ،م.
 حجازي م�صطفى ،التخلف االجتماعي :مدخل �إلى �سيكولوجية الإن�سان املقهور ،الدار البي�ضاء وبريوت،امل ّركز الثقايف العربي ،ط2010 ،11م.
 حرب .عبدالهادي ،مو�سوعة �أدب املحتالني ،دم�شق ،دار التكوين2008 ،م.	احل�سني� .أحمد� ،أدب الكدية يف الع�صر العبا�سي :درا�سة يف �أدب ال�شحاذين واملت�سولني ،دم�شق ،داراحل�صاد ،ط1995 ،2م.
 احل�سني� .أحمد ،مقاالت يف �أدب احلمقى واملتحامقني ،دم�شق ،دار احل�صاد ،ط1991 ،1م.	احل�صري القريواين� ،إبراهيم بن علي ،جمع اجلواهر يف امللح والنوادر ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار�إحياء الكتب العربية ،عي�سى البابي احللبي و�شركا�ؤه ،ط1372 ،1هـ.
 احلطيئة ،ديوانه :برواية و�شرح ابن ال�سكيت ،حتقيق :نعمان حممد �أمني طه ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،ط1407 ،1هـ. ابن حمدون .حممد بن احل�سن ،التذكرة احلمدونية ،حتقيق� :إح�سان عبا�س وبكر عبا�س ،بريوت ،دار �صادر ،ط1996 ،1م.	احلمدوي� .إ�سماعيل بن �إبراهيم ،احلمدوي وما جمعناه من �شعره ،جزء من كتاب� :شعراء عبا�سيون من�سيونلإبراهيم النجار ،بريوت ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط.1997 ،1
 احلموي .ياقوت ،معجم الأدباء ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،بريوت ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط1993 ،1م. احلوراين .يا�سر عبدالكرمي ،ال�شعر والتك�سب ،عمان ،دار جمدالوي ،ط1425 ،1هـ.	اخلطيب البغدادي� .أحمد بن علي بن ثابت ،تاريخ بغداد :تاريخ مدينة ال�سالم و�أخبار حمدثيها وذكر قطانهاالعلماء من غري �أهلها ووارديها ،حتقيق :ب�شار عواد معروف ،بريوت ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط1422 ،1هـ.
	اخل�صخو�صي� .أحمد ،احلمق واجلنون يف الرتاث العربي من اجلاهلية �إلى �أواخر القرن الرابع ،بريوت،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،ط1413 ،1هـ.
	ابن خلكان� .شم�س الدين �أحمد بن حممد ،وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ،حتقيق� :إح�سان عبا�س،بريوت ،دار �صادر ،ط 2005 ،4م.
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	اخلوارزمي� .أبو بكر ،كتاب ر�سائل اخلوارزمي ،ت�صحيح ومقابلة :حممد قطه العدوي ،مطبعة عبدالرحمنر�شدي بك ،ط1279 ،1هـ.
 اخلويل حممد م ّر�سي� ،أبو الفتح الب�ستي حياته و�شعره ،دار الأندل�س ،ط.1980 ،1 الذبياين .النابغة ،ديوانه ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،دار املعارف ،ط.2	الذهبي� .شم�س الدين حممد ،تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري الأعالم ،حتقيق :عم ّر عبدال�سالم تدم ّري،بريوت ،دار الكتاب العربي ،ط1413 ،1هـ.
 ربيعة .املهلهل ،ديوانه� ،إعداد :طالل حرب ،بريوت ،الدار العاملية1413 ،هـ.	الر�شيد .عبداهلل بن �سليم ،البحث عن الذات  /نظرات يف �شعر بع�ض املغمورين يف الع�صر العبا�سي ،جملةجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية( ،العدد  ،)43رجب1424 ،هـ.
 ابن الرومي .علي بن العبا�س ،ديوانه ،حتقيق :ح�سني ن�صار ،القاهرة ،دار الكتب والوثائق القومية ،ط1424 ،3هـ. زاهي حممد ،يف �شعر الظرف والتظرف خالل القرنني الهجريني الثاين والثالث ،الدار البي�ضاء ،مطبعةالنجاح اجلديدة ،ط1425 ،1هـ.
	الزخم�شري .حممود بن عم ّر ،ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخبار ،حتقيق� :سليم النعيمي ،العراق ،وزارة الأوقافوال�ش�ؤون الدينية ـ �إحياء الرتاث الإ�سالمي1976 ،م.
 �سدان .يو�سف ،الأدب العربي الهازل ونوادر الثقالء� ،أملانيا-بغداد ،من�شورات اجلمل ،ط2007 ،1م.	ال�سمان .حممد حيان ،خطاب اجلنون يف الثقافة العربية ،لندن ،دار ريا�ض الر ّي�س1993 ،م.	ال�صفدي� .صالح الدين خليل بن �أيبك� ،أعيان الع�صر و�أعوان الن�صر ،حتقيق :علي �أبو زيد و�آخرون ،بريوت،دار الفكر املعا�صر ،دم�شق ،دار الفكر ،ط1418 ،1هـ.
 ال�صفدي� .صالح الدين خليل بن �أيبك ،الوايف بالوفيات ،حتقيق� :أحمد الأرنا�ؤوط وتركي م�صطفى ،بريوت،دار �إحياء الرتاث العربي ،ط1420 ،1هـ.
	ال�صويل .حممد بن يحيى ،كتاب الأوراق (ق�سم �أخبار الرا�ضي باهلل واملتقي هلل) ،حتقيق :ج .هيورث .دن،القاهرة ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة�( ،سل�سلة الذخائر 2004 ،)123م.
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