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 المقدمة
 

 .بعد أما، الحمد هلل الذي ال يحمد سواه     
إن دراسةةةة  لةةةةن السةةةة؛ري  أمةةةةر فةةةةعول ل ةةةةون دةةةةذا ال ةةةةن   اول ةةةة  أ ةةةة   الدارسةةةةين      

، لأ؛ذه أدة  اددو مةن وة ة   ظةرد ، سةوان أ ةا وا   ةادا ل ون وعلو  ش ىوالباحثين من 
وأشةار ال  سة   الةى أدمي ة   أ  ب غيين، ودرس  علمان ال  س وبي وا أسباو اللةون الي ،

يعمةد الية  ال يلسةوي لةض بعةض ادحيةان، بة  ح ةى ال  ةو السةماوي  مةاززا أسةلوبا  بوف  
 لض الرد على ؛فوم  . اس عملوهواد بيان 
و  بع أدمي  البحث مةن  و ة  درس السة؛ري  ع ةد شةاعر مةن شةعران ال ةامش،  ةان      

حث السعودي سلطان بةن سةعد السةلطان سة   ديوا   م  ودًا الى أن عثر علي  وح    البا
، و شةةر   م  بةة  الملةةب ل ةةد بةةن عبةةد العزيةةز، ل ةةان ح ي ةة  حةةدثا  اري؛يةةا م مةةا لةةض 9111

ال ةةراث الشةةعري العربةةض، وةميةةع الدراسةةات ال ةةض ةةةانت بعةةد دةةذا ال ح يةة  اع مةةدت علةةى 
ولة  حياة الشاعر ادح ي الع بري ما ذ ره فاحو ي يم  الددر مةن م طوعةات شةعري ، 

ُيدرس دذا الديوان مع ا   أرض ؛فب  ل ثير مةن الع ةاوين البحثية ، سةوان علةى مسة وى 
 الرساز  أو ادطاريح، وبذلب   ون دراس ض دض الدراس  الب ر ل ذا الشاعر وديوا  .

ابن   يبة   أمثا واضح  لدى ال  اد العرو ال دامى  ا ت م مح الم  ج ال  سض  إن     
ه( 179، و ا ت لدى عبد ال ةادر الةرةةا ض )تشعر والشعرانل( لض   اب  اه672ت )

ولةض العفةر الحةديث  ةان  ،د ة  وأ ثرأوضح  الب غ  وأسرار اإلعةازلض   ابي  دالز  
 واعةةد دةةذا المةة  ج لةماعةة  الةةديوان، ثةة  مةةا  دمةة  الةةد  ور عةةز الةةدين  إرسةةانال ضةة  لةةض 

 ادسةس ى سويي لةض   ابة  ، والد  ور مفطلألدواسماعي  لض   اب  ال  سير ال  سض 
 وأبةةضال  ةةض لةةض الشةةعر ؛افةة ، ومةةا  ةةا  بةة  الع ةةاد لدراسةة  ابةةن الرومةةض  لإلبةةداعال  سةةي  

 ةةةة اس، والمةةةةاز ض بدراسةةةة  ابةةةةن الرومةةةةض، ودرس ال ةةةةوي ض الشةةةةاعرين ذا  مةةةةا، ودرس طةةةة  
الع ن المعري، و ا ت ةّ  دذه الدراسةات  ر ةز علةى حيةاة  أباحسين وحامد عبد ال ادر 

 .اددبضر دون ال ص الشاع
والعمة   اإلبةداعيةمع بين دراس  ش؛في  الشاعر وعملية   أنلالم  ج ال  سض البد      
 اددو، ل شةةة   دةةةذه المحةةةاور  ظريةةة  م  املةةة  لةةةض المةةة  ج ال  سةةةض الحةةةديث لةةةض اددبةةةض
 العربض.



 

 

 

 ت

الع بةةةةري والبواعةةةةث والةةةةدوالع  ادح ةةةةيدراسةةةة ض لةةةةض حيةةةةاة الشةةةةاعر  ةةةةةانتوبةةةةذلب      
ال ةةةض  لألدةةةداي، و يةةةي وظةةةي لةةةن السةةة؛ري  اسةةة عمل اال ةةةض  وادسةةةاليوللسةةة؛ري  ع ةةةده، 

 يرمض الي ا مع  حلي  ال ص السا؛ر لدى دذا الشاعر.
  اولةةةت لةةةض ال م يةةةد حيةةةاة الشةةةاعر، ، و م يةةةد لفةةةو  وأربعةةة  وب ةةةذا  مسةةة  ا علةةةى     

دةض ال  ادةة   أ؛ةةرىو ةدا؛ل ا مةةع مفةطلحات بالسة؛ري ،  عري  ةةا  ادو ا؛ة ص ال فةة  و 
 .أربع والضحب وال     وال ةان والحةاج وال    ، موزعًا المادة على مباحث 

ل ةةةةد   ةةةةاو  بواعةةةةث ودوالةةةةع السةةةة؛ري  ع ةةةةد الشةةةةاعر ادح ةةةةي ال فةةةة  الثةةةةا ض  أمةةةةا     
الع بةةةةري، و وزعةةةةت مةةةةادة دةةةةذا ال فةةةة  علةةةةى مباحةةةةث ث ثةةةة ، ادو  العوامةةةة  ال  سةةةةي ، 

الثةةةةةا ض المشةةةةةا   االة ماعيةةةةة ، والمبحةةةةةث الثالةةةةةث الوضةةةةةع السياسةةةةةض وع يةةةةةدة  والمبحةةةةةث
 الشاعر.
السةة؛ري    علةةى مباحةةث ث ثةة ، ادو   س ةة ُ  فةة  الثالةةث لةةض أسةةاليو السةة؛ري ، و وال     

 .الس؛ري  المعةمي ، والثالث لض الس؛ري  االي اعي والثا ض الب غي  
، ادو   اربعةةةة لسةةةة؛ري  لةةةةض مباحةةةةث وةةةةةان ال فةةةة  الرابةةةةع واد؛يةةةةر لةةةةض وظةةةةازي ا     

الوظي ةة  اال فةةالي  واإلع ميةة ،  لةةثالسياسةةي ، والثاوالثةةا ض الوظي ةة   الوظي ةة  االة ماعيةة 
و ةةان المشةةري علةةى  ةةةانت   ةةازج البحةةث  مةة لةةض الوظي ةة  الع ةيةة ، ولةةض ال؛ا لرابةةعوا

 بحثةةةض دةةةو مةةةن وضةةةع يةةةدي ول ةةةت ا  بةةةادض ل ةةةذا الشةةةاعر الم سةةةض ، د؛رةةةة  الةةةى ال ةةةور
واسةة ةدي بشةةعره المعرلةة  واالدو مةةن حيةةث لةةات علةةى اال؛ةةرين دراسةة  ديوا ةة  والو ةةوي 

 .على شعره
لعلةةة  أ ةةةون  ةةةد ول ةةةت لةةةض   ةةةدي  دراسةةة   ضةةةيي الةةةى الم  بةةة  العربيةةة ، لةةةض اددو      

العربض عام  والعباسض ؛اف ، بحثةًا أ اديميةا يسةلط الضةون علةى شةاعر مدمةور وديةوان 
وال أ؛ ةةةةض مةةةةا واة  ةةةة  مةةةةن فةةةةعوبات لةةةةض دةةةةذا البحةةةةث م مةةةة  مةةةةن البحةةةةث والدراسةةةة ، 

و؛فوفًا الحفةو  علةى ديةوان الشةاعر، ول ةن، هلل الحمةد ليمةا ول ةت بة  وأفةبو الية ، 
 ا   يس ح  الحمد والث ان.

 
  الباحث
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 التمييد
 األحنف العكبري شاعر الُكدية

لكي ندرس فن الُسخرية لدى أي شاعر اتصف بيا بصورة مستمرة أو بصورة      
عرضية مؤقتة، البد من التعرف عمى حياة المبدع سواء كان شاعرًا أم كاتبًا ألن 
الكتابة "لدى مبدعيا ىي ضرب من السموك وىي في أطوار تكوينيا لديو تشكل متأثرة 

ل ضروب السموك األخرى التي تكون كميا بتداخميا شخصية المبدع. فالبد، إذن، بك
؛ لذلك فصمت القول في حياة (ٔ)من النظر الى اإلنتاج األدبي في عالقتو بمبدعو"

الشاعر األحنف العكبري من حيث والدتو ونسبو، لقبو ومولده وحياتو، وأسرتو، وأقوال 
و بالُكدية ومدى تداخل ىذا المصطمح مع الشحذ العمماء فيو، ومينة الشاعر، وعالقت

والصعمكة والعيارة والشطارة والتطفل والتسول واالحتيال، ثم أىم األغراض التي وردت 
في ديوانو، ثم وفاتو، وقد أكون أطمت في بحث حياتو؛ لكونيا مجيولًة لدى الكثير من 

يتيمة عنو من أخبار الدارسين والباحثين الذين اعتمدوا فقط عمى ما ذكره صاحب ال
ن كانت تمك الدراسات جاءت بعد  ومقاطع شعرية، ولم تقدم دراسة وافية لديوانو، وا 

قّدم دراسة وافية عن حياتو،  إذتحقيق ديوانو من قبل الباحث سمطان بن سعد السمطان، 
وقد أكون مستوفيًا لما يتعمق بحياتو وسيرتو لما ليا من أثر في المنيج النفسي؛ لذا 

، ومن (ٕ)مقولة إن "فيم العمل األدبي غير ممكن إال بفيم اإلنسان الذي أنتجو" ظيرت
 ىنا جاءت اإلطالة والتوسع في حياة الشاعر.

 
 
 

                                                 

 .ٕ٘/ ٔالنقد األدبي ومدارسو الحديثة:  (ٔ)
 .ٜالبحث النفسي في إبداع الشعر:  (ٕ)



 2 

 اسمو ونسبو:
. ويعود (ٔ)الحسن التميمي النيشمي العكبري أبوىو عقيل بن محمد بن عبد الواحد      

، "ولم يرد ذلك في (ٕ)دنانيةبطون قبيمة تميم الع إحدىنسبو الى بني نيشل، وىي 
نما، (ٖ)المصادر  شعره. اثناءورد في  وا 

 )من البسيط( :قالفيو      
 يـرانِ نَ الدَّ  رُ ُقنَّى ولي ُصفْ  بديرِ   رةٍ كَ سْ دَ  اطِ بَ نْ ُت من أً نْ يا ليتني كُ 

 (ٗ)ابورِ في أبناء سَ  بُ سَ نْ أُ  تُ نْ وكُ   ًا من بني ُمضرٍ يّ مِ شَ يْ ن نَ أكُ  مْ لَ وَ 
 )من الطويل( :آخرفي نص  ويقول     
 (٘)فُ دِ نْ وخِ  يمٌ مِ تَ  أثافيولي  تْ فَ ُو       ثَ تُ كْ مَ سَ  من المجد الرفيعِ  ٍت وبي

وقد تكرر ذكر تميم في شعره، فيو يستنجد بيم لتخفيف المعاناة عنو، ورفع      
 )من الكامل( لنجدتو، فيقول: واألسرعاألقرب  مالمشقة والضيم الذي يعانيو، وى

 (ٙ)داً جْ نَ  لْ زَ ولم يَ  يمَ ضِ  أُ اًل نجدوا      رجُ من تميم أ ئرلمعشايا 
 )من الطويل( وىو شديد التفاخر واالعتزاز بيذا النسب، فيقول:     

 (ٚ)يرُ ثِ كَ  ائباتِ ىم في النَّ يدُ دِ عَ        لى شادوا العمى في عشيرةٍ أنا ابن األُ 
      

                                                 

/ ٕ، تاريخ بغداد: ٖٔ٘، خاص الخاص: ٚٔٔ/ ٖينظر في مصادر ترجمتو: يتيمة الدىر:  (ٔ)
 .ٕٖٕ، معجم ذوي العاىات: ٜٕٓ/ ٙ، معجم المؤلفين: ٖٕٗ/ ٗ، األعالم: ٖٔٓ

 .ٖٙٛنياية اإلرب في معرفة انساب العرب:  (ٕ)
 .ٕٚالديوان:  (ٖ)
 .ٕ٘ٙ: م . ن  (ٗ)
 .ٖٖ٘: م . ن  (٘)
 .ٕٗٔ: م . ن  (ٙ)
 .ٕٚٗ: م . ن  (ٚ)
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 )من البسيط( قولو:والنسب  األرومةومما يدل عمى أن الشاعر عربي      
 (ٔ)رُ ضَ وال مُ  مْ يُ يْ وِ ؤْ تُ  ةُ عَ يْ بِ  رَ اَل وا       فَ بُ سَ تَ ذا انْ ٍم إوْ لى قَ إُت عْ د ُدفِ قَ لَ 

 لقبو:
. والحنف اعوجاج في القدمين، وىو ان (ٕ)لقب الشاعر باألحنف لعيب في قدميو     
 .(ٖ)األخرىرجمو عمى  إبيامي إحدىتقبل 
و الذي يمشي عمى ظير قدمو من شقيا الذي يمي ى األحنفوقال الجوىري: "     

 .(ٗ)صرىا"نخ
منو،  اآلخرينوقد تردد ما بو من عيب الحنف في شعره، وكان محط سخرية      

 :قال إذولكنو لم يعبأ بتمك السخرية منو واالستيزاء بو، بل جنى فوائد من ىذا العيب، 
 )من الوافر(

 يمِ عْ فِ  ـبَ ْـ ـــــــــــيـاعَ ــييـف ــبُ ـيْـ العَ  ـَس ـيْ ولَ   مـمــاً ْـ ظُ  جلِ الـر   اجِ جَ عمّي اعـوِ  ـابُ عَ أُ 
 ــلِ جْ رِ  ح  ــوأصــ ..ةٍ رَ ــــوُ صُ  ــــنِ ـــــسَ حْ ــأَ ـكَ   ِرْجِمي ــتُ ـــغصُـ لَ  تُ رْ ـدَ ـــي قَ نّ أَ ولــــــــــو 
 ي         نِ تْ قَ ــــــــــايَ ضَ  ةُ ـــــعَ يْ بِ الطَّ  ــــــنِ ــكُ فإن تَــ 
 ـــــــــــقٌ فْ رِ وَ  ـــــــظ  يــــا.. حَـ ــــجِـ يْ ــوِ ــــعْ وفـي تَ 

 ميبْ قَ  ـــــانَ ـــــــــن كَ مـــــــى مَ عَ  تْ رَ زْ فقد أَ  
 يمِ ـمْ ــشَ  م  ضُ وتَ  ..يتِ ـــاشَ ــشَ حُ  نُ وْ صُ تَ 

 ـلِ ــــعْ بَـ  ـــــل  ــكُ لِ  ..ــاتُ ــــنَ ـــــــــــاتِ لــفَ ا ــــــــنَّ وىُ   ـعـاً ـمْ ســـــــــــــــوان جَ ي من الـــنَــّ ـنِـ ــنُ مِ ــــؤْ وتُ 
 ميــــبْ حَ  ـنَ ـــعْ ـطَ ـقَ ــفَـ  ..ــــيفِ نُ ـاحَ تَ  ـــــنَ أيْ رَ   يـرِ ــجْ ىَ  ــــنَ مْ اني رُ ـوَ ـــــُت الـغَـ مْ مـتى رُ 

 (٘)يـمِ ـقْ عَ ي وَ ـرِ ــصَ بَ  ـنْ ـعَ  ـنَ ــيْ العَ  د  رُ تَ   ـــــضـــــــاً أيْـ  للِ  ــــةٌ ــــمَ ـكْ ــــا .. حِـ ـــــــيــــــيَ فِ وَ 
 (٘)يـمِ ـقْ عَ وَ 

                                                 

 .ٕٔٙالديوان:  (ٔ)
 .ٚٔٔ/ ٖيمة الدىر: يت (ٕ)
 .ٙ٘/ ٜلسان العرب: مادة حنف،  (ٖ)
 .ٖٚٗٔ/ ٗالصحاح:  (ٗ)
 .ٜ٘ٗالديوان:  (٘)
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 مولده:
مكانيا، ولكن يمكن تحديد محل  أولم يرد في المصادر ذكر عن سنة والدتو      

والدتو بمدينة عكبرا، لورود ذكرىا كثيرًا في شعره وليا ُينسب الشاعر، وعكبرا مدينة 
 .(ٔ)وبين بغداد سبعة فراسخصغيرة تقع شرقي نير دجمة في طريق الموصل، بينيا 

وقد خرج من ىذه المدينة جمع كبير من العمماء منيم ابن بطة العكبري )ت      
 .(ٕ)ه(ٙٔٙالبقاء النحوي العكبري )ت  أبوه(، ومحب الدين ٖٚٛ
 إذه(، ٖ٘ٛوىي ) (ٖ)سنة الوفاة التي ُذكرت في المصادر التاريخيةومن خالل      
 )من الطويل( قولو:تاريخ وفاتو، وقد ذكر ذلك في شعره بالسنة الحقيقية ل أنيايبدو 

 دُ ـلَ ـوْ ـي ةُ ـــاعَ ـسَـ  ..لِ ـــــخْ السَّ  ـيــبَ بْ ب  دَ أدِ   رىـما تـرتني كـالي صيَّ ـيالمَّ  فُ وْ رُ ـصُ 
 دُ ــمَّ ـبَـ مُ الـ ـدُ ـــو الـولـيـبُ ــحْ كـمـا يَ  ..ــوــبُ حْ أَ وَ   اـصَ والعَ  ــف  بـالـكَ  ـدرانَ الجُ  ــُس ـمِ لـتَـ أَ وَ 
 ـدُ صَ ُموْ  ـرِ ـيْ َـ لمخ ـِت ـــيالـبَ  وبابُ  ..عميَّ   ـةٍ ــــقَّ ــشَـ ــمَ ـســـــًا بِ الِ ي.. جَ وضِ ــــرُ ي فُ د  ؤَ أُ 

 دُ وَ ـجْ أَ  تُ وْ ــوالمَ  وتِ ـالمَ  دَ وْ رُ ى وُ نَّ مَ ـتَ   ـعاً بَ رْ أ ـنَ ثَـَماِنـيْ ال ـدِ عْ بَ  ِمنْ اش ع نْ ومَ 
 (ٗ)ــدُ ـمَّ خَ ــمــٌق يـُـخَـ  ــــامِ عمى األيَـّ  ـــَس ــيْ ـمَ فَـ   ــةٍ ــبَ ــيْ ـــــــــبِ ــِش شَـ ـيْ عَ بِــ  ـقٌ ـمْ خَ  ِرْر ـــتغْ  يَــ الف
( سنة، فتكون والدتو ٘ٛ)من خالل ىذه المقطوعة الشعرية يبدو أنو عاش حوالي      
 ( لميجرة.ٖٓٓسنة ) حوالي
 حياتو:
أخباره، وقد يعود ذلك الى كونو ت قميال ما أوردالمصادر والمصنفات كانت      

شاعر فقير امتين الكدية بسبب ما بو من عاىة، وكان مقال في صالتو مع الخمفاء 
                                                 

 .ٕٗٔ/ ٗينظر معجم البمدان:  (ٔ)
 .ٕٗٔ/ ٕينظر م. ن:  (ٕ)
 .ٚٔٔ/ ٖينظر يتيمة الدىر:  (ٖ)
 .ٕٓٔالديوان:  (ٗ)
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والوجياء، شائحا بوجيو عنيم، بل كان ييجوىم في بعض األحيان، ويعود سبب ذلك 
الى اختالف المذىب الذي يعتنقو الشاعر وىو المذىب الحنبمي،  –كما أرى  -

شاعر بقصيدة البار عمماء ىذا المذىب ومنيم ابن بطة، وقد مدحو التصالو بك
 )من مجزوء الكامل( مطمعيا:

 (ٔ)وْ لما بِ  بٍ ئِ تَ كْ مُ  نِ فْ من جَ      وِ يابِ سِ في انْ  رَ دَّ حَ تَ  عٌ مْ دَ 
ن أالعكبري قد عاصر الدولة البوييية وعمره عشرون عاما، حيث  األحنففيكون      

، فيكون عمر الشاعر وقتيا حوالي (ٕ)ىجرية ٕٖٓظيور ىذه الدولة بدأ في سنة 
عشرين عاما، وتعد ىذه الحقبة من أكثر الحقب التاريخية التي شيدت صراعا بين 
القوميات عربًا وكردًا وتركًا وفرسا، وصراعًا آخر بين المذاىب االسالمية، فحيث أخذ 

بويو، كان السنة الشعائر الدينية الخاصة بيم في زمن بني  إقامةالشيعة حريتيم في 
عمى خالف ذلك، وتعطمت صالة الجمعة في مساجد أىل السنة، وأقيمت في مسجد 

. وكان الحنابمة ليم قوة، فقد منعوا دفن محمد بن جرير الطبري سنة (ٖ)براثا الشيعي
، وفي وسط (ٗ)ه؛ ألنو ألف كتابًا في اختالف الفقياء، ولم يذكر أحمد بن حنبلٖٓٔ

، كانت الحياة االجتماعية واأليام األشيروالديني وظيور خمفاء ىذا الصراع السياسي 
من طبقة المكدين الذين ال يممكون  العكبريتضيق عمى فئة من فئات الشعب، وكان 

 شيئًا.
 )من البسيط( يقول: إذو من عوق ومرض، وقد كان سبب سكناه ببغداد ىو ما ب     
 قِ ـوْ ٍل وال مُ يْ من جَ  ..ةِ ـشَ ـيـعالمَ  ابَ بَ   ـــحــاً ــــتِـ ــــتَ ــــفْ مُ  دَ اـدَ ــغْ الى بَ  ــتُ ـــنْ ــــــــكَ ــا سَ مَ وَ 
 ـقِ يْ ــــرِ شْ ـوتَ  ـٍب يْـ ـرِ ـغْ ـتَ ـبِ  ..ـاشِ ـعَ الـمَ  وَ جْ وَ   بيـمَ عن طَ  ـنِ ـيْ ـمَ جْ الر   ـفُ ـنً ني حَ اقَ عً  لْ بَـ 

                                                 

 .ٚٓٔالديوان:  (ٔ)
 .ٗٗٔ/ ٕ، طبقات الحنابمة: ٕٖٔ/ ٔٔية: ، البداية والنيأٖٚ/ ٓٔينظر تاريخ بغداد:  (ٕ)
 .ٖٕٗ/ ٖينظر تاريخ االسالم:  (ٖ)
 .ٕٖٗ/ ٖ: م . ن  (ٗ)
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 ـقِ ــيوالض   الـــــــــــــــذ ل   ارُ دَ  ..سِ يْـ ـالِ فَ ممَ لِ وَ   ـــةٌ ــــــبَـ ـــي  طِـ  الـــمــــالِ  ـــــــلِ ألىْ  .. دارٌ ادُ ـدَ ــغْ بَ 
 قِ يْـ ــفِ صْ ـٍف وتَ ــخْ ـلى سُ إ ..مِ وْ مُ العُ  نِ عَ   ـوالُـ ــدَ ــيـــا عَ ـــــــمُ ىْ أَ  ــنْ ـكِ لَ .. وَ ـــمِ ــيْـ ــعِ الـنَّ  ارُ دَ 
 (ٔ)ــقِ ْـ يدِ نْ زِ  ــِت ـيْ في بَ  فٌ حَ صْ ني مُـ نَّ أَ كَ   يـانـِ ــاكِ سَ  ــنَ ــيْ ـاعـًا بَ ـضَ ـا مُ ـيَ يْ ــُت فِـ ـــيْ سَ مْ أَ 
ماضية الذكر سبب بقائو في بغداد الى العاىة التي  األبياتويعزو الشاعر في      

الوضع  أنبل لمن يممك المال والجاه، حتى  ألمثالوفي رجميو، وان ىذه المدينة ليست 
طرب والغناء، ولعل ذلك نابع من االجتماعي أصبح يميل الى الدعة واالسترخاء وال

وضربوا  الموسيقية اآلالتالخمر وحطموا  أوانيموقفو الديني ألن الحنابمة قد كسروا 
التشبيو بين وضعو المزري في بغداد يقدم لو  أن، حتى (ٕ)بغدادبالمغنين، في ثورة ليم 

وال ينظر  مقارنة عقدية، فيو غريب كغرابة المصحف في بيت زنديق متروكا ال يقرأ فيو
 اليو ويعموه التراب.

الخمفاء في عيد بني بويو، لم ينعموا بالبذخ والترف؛ ألنيم  أنوعمى الرغم من      
، وكانت بقية الطبقات (ٖ)، وانتقمت الثروة الى يد بني بويوواقتطاعاتيمحددوا رواتبيم 

باينًا، فبينما ، فقد كان ىنالك تواألدباءالعامة من الفالحين والصناع، وكذلك العمماء 
 أوالمعمم الى درىمين  وأجرةيصل ما يبيعو الباعة المتجولون الى درىمين في اليوم 

، (٘)والمغنيين األدباءحظا من بين ىذه الطبقات ىم  األوفر، وكان (ٗ)ثالثة في اليوم
حال  واألمراءشاعر بسبب اختالف المذىب والعقيدة وعدم مدح الخمفاء ال أنولكن يبدو 
فل بشاعر كبير ىو المتنبي، ولكن ن وضعو المعاشي، ولعل ىذا العصر حدون تحس

                                                 

 .ٕٖٚالديوان:  (ٔ)
 .ٕٗٗ/ ٖينظر تاريخ االسالم:  (ٕ)
 .ٗٙينظر الحالة االجتماعية في العراق:  (ٖ)
 .٘ٚ: م .ن ينظر  (ٗ)
 .ٛٚ: م .ن ينظر  (٘)
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؟ ويشير في لعكبري، فكيف الحال با(ٔ)م يجد من يحتفل بشعره في بغداد والكوفةل
)من  كيف ينعم وىو الذي يحمي الممك، بقولو: األجنبيلى العنصر ا قصيدة لو
 البسيط(
 رُ ــدَ ه الـقَ ـرِ ـجْ لــم يُ  إذا.. ـــكَ ـيْ ـمَ ي عَ دِ ــــجْـ يُ   ــدٌ ـــــمَ وال جَ  مٌ ـــــــزْ  حَـ .. الاللُ  كَ ــــــــــارَ ـبَ تـــــــــَــــ 
 ــــــرُ ــصَـ وال قِ  لٌ ـــوْ ـــو.. فـال طُ ــــتُ ـفْ الَ قـد حَ   ـــيــةٍ اىِـ ي بـــــدَ ـظ  في حَـ  ـُس حْ الـنَّ  ــــانيَ ىَ دَ 
 (ٕ)رُ ـزَ والـخَ  األتـــراكُ  ـــمْ ــيُ ـكَ ـمْ مُ  ـــدُ ـــــــــــــــــــيْـ ــــشِ يَ   ــــةٍ مَ ـــــــــــــوَّ سَـ مُـــ  ــــلٍ ــيْـ عـمى خَ  ـاالً جَـ ى رِ أرْ 
 (٘)رُ بَ والحِ  (ٗ)وبُ بُ نْ واألُ  بِ رْ الشَّ  (ٖ)لُ ئِ َغال  وُ ــنُ ـــطُ ــبْـ يَـ  ــــاجُ ـــــبَــ يْ .. والـد  ـز  الــخَ  ـيـيـــمُ ـمَ عَ 

 (٘)رُ بَ والحِ 
 ـــرُ ـــطَـ وال مَ  ـــاءٌ فـــال مَ  (ٙ)ـراصِ العِ  ـرَ ــقْ فَ   ـثٌ ــــعِ شَ  ـرٌ فِ قْ ـتي مُ ـيْ وبَ قى رْ في المـاء غَ 

 ــــرِ ــــــكَ الــفِ  ـةِ ـجَـّ ـــنـي في لُـ فُـ ــذِ ـــقْ يَ  ـرفُ والـحُ   ـنيحُـ ـرَ ــجْـ ــــــــــوني ويَ ـــسُ ـأْ يَـ  ـرُ ــقْ والـفَ  لُ ــوْ قُ أَ 
 (ٚ)رُ وال َوزَ  رٌ ال ِوزْ  ـــــــنَ ـــيْـ ـــوي حِ ـــــــــــتَـ ــسْـــ وتَ   ــمــكُ ـــمُ ـيْ ـعِ ى نَ ــنَ ــفْ ــا يَ ــمَ ي كَ ـائِ ــــــــقَ ى شَـ ــنَ ـفْ يَ 

 (ٚ)رُ َوزَ 

                                                 

 .ٖٖٙينظر في األدب العباسي:  (ٔ)
تل اسم نير يجري الى الخزر من الروس وبمغار"، ينظر  (ٕ) الخزر "إقميم من قصبة تسمى إتل، وا 

 .ٖٚٙ/ ٕمعجم البمدان: 
 .ٗٓ٘/ ٔٔالمسان: مادة غمل، مفرده غاللة وىو ثوب يمبس تحت الدثار،  (ٖ)
 .ٚٗٚ/ ٔاألنبوب: ما بين العقدتين في القصب والقناة، المسان: مادة نبب،  (ٗ)
 .ٜ٘ٔ/ ٗجمع الحبرة، ضرب من ثياب اليمن فيو خطوط، المسان: مادة حبر،  الحبر: (٘)
العراص: مفرده عرصة، وىي البقعة الواسعة بين الدور ال بناء فييا، المسان: مادة  (ٙ)

 .ٖ٘/ٚعرص،
 .ٕٕٛالديوان:  (ٚ)
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سكن، ال فالشاعر يرى الترك وغيرىم ممن ينعم بكل النعم، وىو الذي ال دار لو و      
يم، فحين ما يفنى نعيوالفقر يجرحو، وعممو يقذفو في لجة الفكر، فميت شقاءه يفنى كم

 ذاك يكون ال ِوزر وال َوزر.
شيئًا مبسطًا من حياة الشاعر وعصره، وما يعانيو من شظف الفقر  أوضحت     

 والعوز والحرمان.
 

 أقوال العمماء فيو:
بالصاحب بن عباد في بغداد وقد أنشده من شعره، وقال فيو  العكبريالتقى      

تو، وىو: لو أنشدتك در فأو ت لمصاحب فصال في ذكره الصاحب كما حكاه الثعالبي: "قرأ
العكبري لنفسو، وىو فرد بني ساسان اليوم بمدينة السالم، وحسُن  األحنفما أنشدنيو 

عجاباً الطريقة في الشعر، المتألت عجبًا من ظرفو   .(ٔ)بنظمو" وا 
 .(ٕ)م"وقال الثعالبي عنو: "شاعر المكدين وظريفيم، ومميح الجممة والتفصيل فيي     
لمشاعر مكانة عند العمماء، فحين مدح ابن بطة وىو صاحب كتاب  أنويبدو      
 )من الخفيف( ، في قولو:(ٖ)من عمماء الحنابمةىو الكبرى و  اإلبانة

 اـامَ ــيـقِ ال لَّ أمَ  الَّ أّ و دُ ــبْ ــتَ  نَ ـــيـْ حِ    ي   ق  حَ فَ  امِ َـ يى القِ مَ ني عَ مْ مُ ال تَ 
 (ٗ)امارَ الكِ  لَّ جِ أُ  أن الحق   نَ مِ وَ    ي   دِ نْ عِ  ةِ يَّ رِ لبَ ا مِ رَ كْ أَ  نْ مِ  تَ نْ أَ 

                                                 

 . يقصد بني ساسان حيث يروي أن ىنالك ممك فارسي تنحى عن الممكٚٔٔ/ ٕيتيمة الدىر:  (ٔ)
الى أختو، وانطمق الى الجبال معتزاًل فقيرًا، وأصبح راعي غنم، فأطمق عمى شخص يكون عمى 

 .ٕٖٔشاكمتو انو من بني ساسان. ينظر ظير اإلسالم: 
 .ٕٕٔ/ ٖيتيمة الدىر:  (ٕ)
 .ٗٗٔ/ ٕطبقات الحنابمة:  (ٖ)
 .ٛٙٗالديوان:  (ٗ)
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 األحنفه( جامع ديوان ٕٛٗفقال ابن بطة لمحسن بن شياب المتوفى سنة )     
 ، فقال:اً العكبري: تكمف لو جواب

 اإلعـظـامـالي حقًا.. وتُــظـيــر   ال عدمـتـك تـرعى –كـنت  إن – أنت
 لم ولسـنا نحب منك احتـشــاما  ــــــــــــــــُل فـي الـتــــقــدم والـعـفـــمــك الــفـــــضـــــ

 اـامــيـقـال ..امــيـقـالــك بـــزيـألجــــف  أوالفــــــاعــفـــــنـي اآلن.. مــن قــيـــــــامـــــك 
 اــامــــــــــواش .. اـً قـمــمــــو تــــيــــف إن  وأنـا .. كــــــــــــــــــــــــــــــارٌه لــــــــــذلــــــــك .. جــداً 

 اـرامـو الحــيــل فـحـتــــسـا يـمـك ب  يـــــــتـــــــمـــــقـــــا أن.. أخـــاكال تـــــــــــكـــــــمـــف 
 األجســـــامـاب عـنت أننا ـيــفــتــاك  ر.. مـــــنــاـــــــائـــــمـــــــضــت الــحَّ ـــــــــواذا ص

 (ٔ)اــالمـا وعــنــجــزعـــم انــــيــــــفــــــف  وـــــيــود  أخـــــــــب .. قــــــــــــــــــــواث .. اـــنـــــمـــــكُ 
 أسرتو:
، ولكن من وأوالده ألسرتوخمت المصادر التي تم االطالع عمييا من أي ذكر      

مومات، منيا: انو حاول الزواج مرارًا وتكرارًا، ولكن خالل شعره يمكن تممس بعض المع
االنفصال؛ ألن الزوجة  أولعدم انعقاد العقد،  أماالفشل،  أصابياىذه المحاوالت كميا 

 )من الخفيف( كانت ال تتصف بالُخمق، فقال:
 داقِ ـل الصَّ ـبْ قَ  القَ ـالطَّ  تُ ـبـْ تـَ وكَ      يكِ مْ ل مَ ـيا قبتـُ قْ مَّ طَ  وسٍ رُ عَ  مْ كَ               
 (ٕ)القِ الطَّ  لَ بْ قَ  اقَ رَ الفِ  تُ مْ عَ جَ  لْ بَ      ودٍ ــــيُ ــــــــــُـ وش ةٍ دَ ـــيْ ــعُ ـِـ ب ابٌ ـــَــــ تــــِـ ال ك            

 )من الطويل( يشير الى انو قد تزوج: آخروفي موضع      
 ْمقِ والخَ  قِ الئِ الخَ  اءُ نَ سْ حَ  ضِ يْ من البِ      ةٌ ـجَ وْ زَ  مى اللِ ـا عــــــيـْـ ند  ــال نَ ـــمِ  ايَ ـنَ ـــُـ م        
 (ٖ)قِ رْ ـالخَ  عِ ـــــــســتَّـ د مُ ـنـي عدِ ْـ جـوتُ  نُ ْـ يـُتعِ      ةٍ ــــــــفَّ ــعِ  ذاتُ  ..رَّةٌ ـَــــ ب .. دٌ وْ ــلُ وَ  ..دٌ وْ دُ وَ         

                                                 

 نسبت األبيات البن بطة.  ،ٖٙٗ/ ٗ، وفي شذرات الذىب: ٜٕ٘ – ٜٕٗ/ ٕمنيج أحمد:  (ٔ)
 .ٖٔٚالديوان:  (ٕ)
 .ٖٛٛ: م . ن  (ٖ)
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اشتيى، لم تتحقق، فجاءت الزوجة بخالف ما تمنى و  األمنياتولكن كل ىذه           
 )من الطويل( يقول: إذ
 دُ ــــسـفـر  ويُ ـضُ ـا يَ ـم.. ا ــييــف بَ ــوركَّ      ـةٍ ـــــزوجَـ ني بِ ـــــــاَل ــي .. قــد بَـ ــيِ لَ إِ  نَّ ا ِ وَ        
 (ٔ)دُ وَّ سَ يي مُ جْ وَ ي فَ يِ في وجْ  قُ صُ بْ وتَ      حٌ ــمَّ ـــــكَ ــــمُ  وٌ ـــجْ وَ وَ  ..يٌس ـــبعْ ـــوتَ  ..ارٌ ــقَ ِـ ن       

لو بنتًا تمنى ليا الموت؛ خوَف أن يصيبيا ما أصابو،  أنويظير من خالل شعره      
 )من الوافر( :(ٕ)يتزوجيا رجل لئيم فال يحسن العشرة معيا، فيقول أو

 ـحـدِ لَ  ـرِ ـعْ ــتي في قَ ــيَّ ـــنَ بُ  ــتُ ـــنْ فَ دَ   ــينَّ َأ تُ دْ دَ وَ وَ  ـــتي ـيَّ ــنَ بُ  ـب  حِ أُ 
 يدِ ـعْ بَ  لَ الـذ   قَ وْ ـذُ أن تَ  ـةَ ـافَ ـخَ مَ   نْ كِ ولَ  ضاً رَ غَ  ياـنُ فْ دَ  يب وما
 يـد  جَ  ــــبَ ــسُ والدي ويَ  ـمَ ــــتِ ــشْ يَ فَـ   ئـيـمٍ لى لَ إ ـرَ ـيِ ـصْ تَ  أنْ  ـةَ افَ خَ مَ 
نْ   تٍ ــوْ ــمَ ىـا بِ ـدَ ـعَ أسْــ  اللَ  ــتَ ـيْ مَ َـ فَ   دينْ عِ  اسِ النَّ  زَّ أعَ  تْ ـانَ كَ  وا 
 يدِ حْ وَ  ـيـُش أعِ ـيا وَ ـتَ ـنْ بِ  ُس نِ ـؤْ تُ فَ   قٍ ــدْ صِ  يَّ بــأم  فِ  اكَ ذَ  ــعُ ــبِ ــتْ يُ وَ 

 مينة الشاعر:
، ونمحظ (ٖ)لقد تحدث الخطيب البغدادي عن ترجمة الشاعر، وذكر أنو كان منجماً      

 )من المنسرح( :ذه المينة بأكثر من موضع في شعرهذكره لمتنجيم واشتغالو بي
 (ٗ)وانويْ و وكِ امِ رَ يْ بَ بِ  تْ طَ يِ نِ           مٌ مَ ىِ  وُ لَ  رٌ عِ اشَ  مٌ جِ نَ مُ 

المستقبمية،  األموروعمل التنجيم يروج بين النساء خاصة، فيو ينظر في حدوث      
، فاذا حدث ما لم يتوقعو وقع النزاع والسباب من الطرفين، وقال أموالويأخذ عمى ذلك 

 )من مجزوء الكامل( ذلك: اؤكدم

                                                 

 .ٜٜٔ: م . ن  (ٔ)
 .ٕ٘ٓ: م . ن  (ٕ)
 .ٖ، ٔ/ ٕينظر تاريخ بغداد،  (ٖ)
 .ٚٓ٘الديوان:  (ٗ)
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 ـوــنَّ ـيِ ـوتِ بـخُ ُـ .. بِ  ـــراً ـشَّ ـبَ مُ   مِ وْ جُ لى الن  إ ساءَ و الن  عُ دْ أَ 
 ونَّ يُ ونَ يَ عُ  وِ يْ مَ عَ  تْ نَ خِ سَ   .. ذيــي الــنَّ ـــعَ  نَ ـــــذْ خُ أْ ـــــيَ 
 وــنَّ يُ لَ انَ ـا ــمَ ـيْ ـُت فِ ــمْ مـا قُ   نْ ــكُ ـم يَ ـول .. نَ ـعْ ـجَ ذا رَ إـف
 (ٔ)وـنَّ ـيُ ــب  سُ ًة.. وأَ اىَ ــفَ سَـ   نَّ ــيِ نِ وْ ـنـُ جُ ِـ ب.. ي ـنـِ نـَ مَ ـتُ ــــشْ ـيَ 

شّح عن يده الرزق، وضاقت  أنبعد  إالالشاعر لم يسمك ىذا المسمك  أنويبدو      
 )من الخفيف( بو سبل العيش، فقال:

 (ٕ)عِ يِ طْ مُ  رَ يْ غَ  األيامِ  عُ وْ طَ  ارَ صَ          ى حتَّ  مِ جَّ نَ بالتَ  بتُ سَّ كَ ا تَ مَ 
 

 )من الكامل( من ديوانو: آخرموضع ويقول في      
 داـعْ ــس  ـوال ..َس ـحْ و النَّ ـيـف مُ ـيْ ــأشِ وَ   هرَ ــأمْ  رُ ـُـ كذْ أَ  مِ ــيـجْ نـْ تَّـ ملي و ا لِ ـمَ 
 ادَ ــــسْ األُ  لُ ازِ َـ نوأُ  .. ىنـَ مـو الُ ـفـُ أقْ   اً ــنـــمَ زَ  ..وــــُــ تـــــيادَ ـا عَ ـــمَ ـالَ ـطَ ـلَ وَ 

 ادَّ والمَ  .. رَ زْ ـكي الجَ أحْ  دُ وْ ـعُ أَ وَ   وُ رًا لَ فَ ـــسَ  ديـتـبا مٍ وْ ــيَ  ل  ـفي كُ 
 ادَ ـحْ تي وَ ــيَّـ حِ تـَ دًا بِ ـح  وَ ـَـ تـمُ ي ـنِ ـتَ يْ أَ رَ   تُ ـنـْ كُ  ثُ ــيـْ حَ  ..ةِ ـمَ ــيزِ ـالعَ  دُ رْ ـــفَ 
 ادَّ ــــــــــــكَ وال الجَ دْ اإل لُ ــــــــــــــــاصِ وَ وأُ   رىالس   يوـِ طْ ى أَ نَ الغِ  بَ مَ طَ  لٌ ق  نـَ تَ مُ 
 (ٖ)ادَ ـجْ ـنَ  لْ زَ ـم يَ ـول مَ ـْـ يـضِ اًل أُ ـجُ رَ   وادُ جِ نْ أَ  مٍ يْ مِـ من تَ  رِ ـائِ ــشَ معَ ا لِ يَ 

والشاعر يمارس التنجيم كارىًا، ولكن يحممو عمى ذلك العوز والحرمان والفاقة،      
من الكدية بمفرده فال معين وال نصير لو، متخذًا  األسودوقد صارع الزمان ونازل 

وسيمة لمعيش، ولطالما استصرخ عشيرتو دون جدوى، فكان التنجيم الميرب والوسيمة 
ن لم يقتنع بيذه المينة، وغير عارف بيا، قائال:  )من الوافر( لكسب القوت، وا 

                                                 

 .ٕٗ٘: م . ن  (ٔ)
 .ٖٖٙ: م . ن  (ٕ)
 .ٕٗٔالديوان:  (ٖ)



 12 

 ـوفِ ـطُ .. والـعُ  ــمِ ــائِ ــمَ بـالـتَّ  ــثُ ـبَ عْ أَ وَ   ـمٍ ـيْ فَ  ـــرِ ــيْ ـغَ .. بِ  مِ ـوْ ـجُ بـالـن   ُأَنِمس  
 (ٔ)وفِ سُـ الكُ  دِ تَ من وَ  يلِ المِ  كانَ مَ   أدري تُ سْ ولَ  ـوفِ سُ بالكُ  فُ جِ رْ وأُ 

وىو يذم عمل المنجمين، ويصف حاليم بأنيم عمي القموب، ال يعرفون عن      
ىو، وما يفعمو المنجمون ما  إالالغيب شيئًا؛ ألن عمم الغيب عند الل وحده، ال يعممو 

)من  ، ألن عمم الغيب من صفاتو، يقول:اإللييةى الذات جرأة ووقاحة عم إالىو 
 الوافر(

 دُ ــيْ رِ ــمُ  وُ ـو لَ ْـ ىوَ  جِ ـيزَّ ـال ل  َـ حـبِ   ــمٍ ــمْ بــعــد عِ  مُ ـجـ  ـنَ الـمُـ  ـــدَ ـــيَ ـتَ ذا اجْ إ
 دُ ــيْ رِ ــا يُ ـم لُ ـعَ ـفـْ يَ ..  اللَ  ألنَّ   باً ـمْ قَ  اسِ ى النَّ مَ عْ أَ  اك يكـونُ ـنَ ىُ 
 دُ ــيـقِ ــفَ  عٌ ـنِ ـتَ ـمْ مُ  ــمِ كْ وســــر  الحُ   ـمـاً مْ ــح  عِـ صِ يَـ  ـجـومِ الـن   ـــبانُ سْ ـوحُ 
 (ٕ)ودُ ـقـُ ا العُ ــل  بيحَ ـتَ  ارٌ دَ ـوأقْ   اتٌ ـادفَ صَ ذاك .. مُ  نَ وْ ي دُ تِ ـأْ وتَ 

ا صاحب الدىر من نكوس وخذالن، فكيف مويصف العميان وعمميم بالتنجيم، و      
 األعمش أصبحعرف حركة النجوم، ولكن وضع المجتمع في تراجع، فقد ي أنألعمى 

 )من الطويل( كحااًل وحال، والثور طبيبًا، يقول:
 ـبُ قُ ـرْ .. يَ  ـِب اكِ ـوَ ى لمـكَ ـمَ عْ أَ  ـــبُ اسِ وحَ   مٌ جِ ـنَ مُ  ـرٌ يْ ـرِ ى ضَ ـرَ ـبْ الكُ  نْ مِـ  ـَس يْ لَ أَ 
 ـبُ وكَ ْـ كَ  و  في الجَ  حَ ا الَ ا مَ ذَ إِ ي رِ ـدْ يَ وَ   اً ـبـــكَ ـوْ كَ  مَ يـقـو   ى أنْ مَ عْـ ألَ  ــفَ ـيْـ كَ وَ 
 ـبُ ـعِ ـتْ .. مُ  ـوِ يْ ـنَ يْ عَ بِ  ـلٌ ـغْ شُ  ــوِ ـسِ ـفْ وفي نَ   وُ مَ يْ * وَ لِ يْ والمِ  ِت خْ بالتَّ  وُ مُ مْ ا عِ مَ وَ 
الٌ كَ  ـُش ـمَ عْ ـأَ فَ   ــاـيَ ــمَ ىْ َأ نـيــا .. تــُـغي رُ يا الـد  ــنَّ ـكِ لَ وَ   (ٔ)ـب ـبُ طَ ـمُ  رٌ ــوْ .. وثَ  حَّ

                                                 

 .ٖٙٙ: م . ن  (ٔ)
 .ٛٛٔالديوان:  (ٕ)

رف من خاللو كيفية مزاولة األعمال الحسابية والفمكية خاصة، بأرقام * عمم التخت والميل: وىو يع
تدل عمى اآلحاد وتغني عما سواىا من المراتب، وينسب ىذا العمم الى أىل اليند. ينظر مفتاح 

 .ٖٛٙ/ ٔالسعادة: 



 13 

الى الل، فيو القيار،  أمرهيفوض  أنويقدم الشاعر نصيحة لمن يعمل بالتنجيم،    
 )من مجزوء الكامل( عالم الغيب والشيادة:
 ــــارِ ـيَ ـــٍل ونَ ــيْ لَـ  ورَ ـــرُ .. كُ  مِ   وـجُـ بــالـن   ـــرَ بَـ ــــدَ ــن .. تَ يـــا مَ 

ْض فَ   (ٕ)ارِ ــرَ لمسَّ  رب  ـدَ لى المُ إ بِ   ـوـطُ في الخُ  كَ رَ ــوْ مُ أُ  ـو 
 العكبري شاعر ُكدية: األحنف
ىما التسول  آخرانولمتعرف عمى ىذا المصطمح يتداخل معو مصطمحان      

 والصعمكة، لذا سنبدأ بالكدية، فيي لغة:
الكاف والدال والحرف المعتل أصل صحيح، وىو يدل  أنذىب ابن فارس الى      

يقال حفر فأكدى، لذا ينبو الرجل اذا أعطى قميال، ثم قطع ، فاألرضعمى صالبة 
 .(ٖ)أكدى
 أوتكدو كدوا ولدوا اذا أبطأ نباتيا، وكذا الزرع  األرض"كدت  في لسان العرب أما     

المرفقعة، وقيل شيء  واألرضغيره من النباتات ساءت نيتو، والكدية الشدة من الدىر 
الغميظة، وقيل أصابيم كدية وكادية من  ضاألر صمب من الحجارة والطين، والكدية 

 .(ٗ)"البرد، والكدية كل ما جمع من طعام وشراب وجعمو كثبة
 .(٘)الرجل: أخفق ولم يظفر بحاجتو" أكدىوجاء في المفردات في غريب القرآن، "     
 .(ٙ)البالغة المكدون "ىم الُسّؤال الطوافون عمى البالد" أساسوفي      

                                                                                                                                               

. أعمش: وىو ضعف الرؤية مع سيالن الدمع في أكثر األوقات. لسان العرب: ٕٓٔالديوان:  (ٔ)
 .ٖٕٛ/ ٓٔعمش، 

 .ٕٓٚ: م . ن  (ٕ)
 .ٕٙٗ -ٕ٘ٗ/ ٘ينظر مقاييس المغة:  (ٖ)
 .ٖٚ/ ٖٔلسان العرب: مادة كد،  (ٗ)
 .ٕٚٗالمفردات في غريب القرآن:  (٘)
 .ٖٛ٘أساس البالغة:  (ٙ)
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 التعريف االصطالحي:
والطواف  واإلخفاقتطور المعنى االصطالحي لمكدية فمم يعد يقتصر عمى السؤال      

يدل عمى التحايل في كسب القوت، والنصب واالحتيال عمى  أصبحفي البالد، بل 
والطرق غير المشروعة، وأصبحت الُكدية حرفة لبعض  األساليبالناس، بمختمف 

 .(ٔ)الناس
، أصنافيمن ىذه الظاىرة في كتابو البخالء، فذكر وكان الجاحظ أول من تحدث ع     

 .(ٕ)عنيم األخباروطرق حيميم، وبعض 
 .(ٖ)لم يذكرىا الجاحظ أخرى أصنافاوتابعو البييقي، فذكر      
وتجمع كل التعاريف التي قدميا الباحثون والدارسون عمى أنيا طريقة لمتسول      

لسائل الممح وىي التسول واالستجداء، فعرفيا احمد الحسين: "ىي حرفة ا
 .(ٗ)واالستجداء"

ظاىرة تتجاوز االستجداء "الى اصطياد المال بمختمف الطرق والوسائل  التسولو      
 .(٘)الى التذرع بالقوة"

ويذىب الدكتور عبد اليادي حرب مذىبًا واسعًا في تحميل ظاىرة الكدية لغًة      
ة ال تعني مجرد التسول واالستجداء، الكدي إن" يقول: واصطالحًا، ولكنو في النياية

نما أخذت طابعًا معينًا أشبو بطابع الصعاليك والمصوص المحتالين بالطرق الفنية  وا 
 .(ٙ)المتعددة"

                                                 

 .٘ٛ، والظرفاء والشحاذون:ٖٖ٘، وألفاظ الحياة االجتماعية:ٕٓٔينظراألدب في ظل بني بويو: (ٔ)
 .ٙٗينظر البخالء:  (ٕ)
 .ٗٛ٘ينظر المحاسن والمساوئ:  (ٖ)
 .ٖٖ -ٖٔأدب الكدية في العصر العباسي:  (ٗ)
 .ٕٓظاىرة الكدية في األدب العربي:  (٘)
 .ٜٖأدب المحتالين:  (ٙ)
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لم يكن ىذا المصطمح الوحيد الذي أطمق عمى االستجداء، بل ثمة "مصطمح  إذ     
 )من الوافر( بقولو: العكبري معنى الشحذ في ديوانو، األحنف أورد، وقد (ٔ)الشحاذة"

 (ٕ)اعُ طَ المُ  لُ جُ والرَّ  ذِ حْ الشَّ  اجُ ى     وتَ جَّ رَ والمُ  ةِ رَ يْ شِ العَ  خُ يْ ى شَ ضَ مَ 
 .(ٖ)وىو يرثي المشيع الكساح وىو أحد شيوخ ىذه الطريقة، طريقة الشحذ والكدية     
 حول اآلراءكما انو يطمق عمى أىل الُكدية والشحذ: الساسانيون، وقد اختمفت      

، فمنيم من يعزو االسم الى قصة الممك الفارسي الذي تنحى عن سبب التسمية ىذه
راعي غنم، وكل من كان عمى شاكمتو وصف بيذا  وأصبحممكو وذىب الى الجبال 

، وذىب بسبب ىزيمة (٘)ي "ان سامان شيخ المكدين والغرباء"شريش، وذكر ال(ٗ)االسم
 .(ٙ)ذا المقب موضع سب وقذفالدولة الساسانية عمى يد المسممين وأصبح ى

وقد رّد الدكتور أحمد الحسين بأن ىذه التسمية شاعت في القرن الرابع اليجري،      
 .(ٚ)بعد زمن طويل من سقوط الدولة الساسانية، وان التشيير ال قيمة لو

ذكر سبب التسمية عممو البعض بمختمف الروايات والتصورات البعيدة عن  إن     
أغمب الشحاذين والمكدين  أنكن القول بأن سبب التسمية يرجع الى الواقع، لذا يم

الجزء  أن، وىذا من باب تغميب الجزء عمى الكل، وبما األعاجموالمتسولين ىم من 
قول  قد ورد في، و أصابيمىم من الفرس؛ بسبب انييار دولتيم والقحط الذي  األكبر
 ن والغرباء".ما يؤيد ىذا، وىو قولو: "ساسان شيخ المكدي يشالشري

                                                 

 .ٖٗأدب الكدية في العصر العباسي:  (ٔ)
 .ٖٖٚالديوان:  (ٕ)
 .ٕٔ: م . ن  (ٖ)
 .ٕٗٔ/ ٔينظر ظير االسالم:  (ٗ)
 .ٕٖٛ/ ٘ريري: شرح مقامات الح (٘)
 .ٕٜينظر شرح مقامات اليمذاني:  (ٙ)
 .ٕ٘ينظر أدب الكدية في العصر العباسي:  (ٚ)
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 )من اليزج( ويقول:     
 دِ مْ والحَ  رِ كْ الش   لِ ىْ ن أَ   اـاسـي سَ نـَ بِ ي برِ خْ فَ بِ 
 دِ ــجْ ـٍر الى نَ وْ ــن غَ ــــمـــف  األرُض  مُ يُ لَ  وكٌ ـمُ مُ 
 دِ ـقـْ في العُ  رِ الدُ  لِ ْـ ثــمِ ـكَ   قِ ـــْـ يـالـَـ مــعَ ـال اءُ ـنَ ـــبْ أَ وَ 
 د  ـــشَّ ــوال .. ل  ـحَ ــال لُ ـىْ أَ   ةُ ادذَّ ـُة والادَ ـــــالسَّ  مُ ــىُ 
 يدِ ـــكْ ـمُـ ن الـع لٌ ـيْ ادِ عَ مَ   لٌ ــيْ اوِ ـحَ ـمَ  لٌ ــــيــالــيَ ــبَ 
 (ٔ)يدِ ْـ جـن يُ ـمـب اءٌ ـبَّـ أطِ   اءٌ َــّ بـألِ ..  اءٌ ــــــَــّ بــحِ أَ 

 
 وفي ىذه األبيات يصف الساسانيين أىل الكدية، ومعشره الذين يكون منيم     

بصفات ال تميق إال بيم، فيم العماليق واأللباء والبياليل وأىل الحل والعقد، ثم يذكر 
ن كل التراب الجغرافي المكون لمدولة  المساحة الجغرافية التي يسكنونيا، فتكو 

 )من اليزج( اإلسالمية، فال مكان يخمو منيم، يقول:
 (ٕ)ـــد  لى الـسَّ إ..  ــــانَ اسَ وقَـ   ـــــانٍ اسَ رَ خُـ  ُض رْ .. أَ  ــمْ يُ لَــ 
 ـدِ ــــنْ لى اليِ إ دِ ــــــنْ والـس   (ٖ)ـجِ   ـابِـ .. فــالـزَّ  لِ ــاحِـ لى السَـّ إ

 ـدِ ــــنْ اليِ 
 ااىَـ والمَ  (ٗ)اتِ ـامَ لى الشَّ إ

 ااىَـ والمَ 
 ـدِ ـعْ وفي بُ  بٍ ـرْ في قُ  (٘)تِ  

 ـدِ ـعْ بُ 

                                                 

 .ٜ٘ٔالديوان:  (ٔ)
 .ٜٚٔ/ ٖالسد: قد يقصد بالسد قرية في الري، أو سد يأجوج ومأجوج، ينظر معجم البمدان:  (ٕ)
 .ٕٗٔ/ ٖمدان: الزابج: جسر يقع في أقصى اليند، في حدود الصين، ينظر معجم الب (ٖ)
 .ٖٓٔ/ ٖالشامات: قرية من قرى كرمان، ويطمق عمى بالد الشام، ينظر معجم البمدان:  (ٗ)
 .ٛٗ/ ٘الماىات: قرية من قرى كرمان، ينظر معجم البمدان:  (٘)
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م عمى شاكمتو، وقد انتقل الشاعر من العكبري عن الذين ى األحنفوبذلك يدافع      
 الدفاع عن العشيرة الى الدفاع عن الكدية والمكدين.

وجدتو شاعرا يبتعد عن التكسب العكبري  األحنفومن خالل القراءة لديوان      
بشعره، فقد ضّم ديوانو قصائد مديح، ولكن قميمة جدا، في الخمفاء والوزراء وأىل المال، 

شخصيات ليس لدييا مال، ومن المعموم ان ظاىرة  أوالدين  وكان أغمبيا في رجال
فريق رفض المدح،  إماالتكسب بالشعر ظيرت منذ العصر الجاىمي، فقد كان الشعراء 

صدر عنيم المديح لدوافع  وآخرونصدر عنو المديح عن عاطفة صادقة،  وآخر
عموا من مدحيم سياسية ودينية، وىؤالء ليس ليم عالقة بالتكسب بالشعر، لكن الذين ج

سبًا لموصول الى المال، وزيفوا الحقائق، فكانوا ممن تاجر بمواىبو وشّوه و  وىجائيم رشا
 .(ٔ)الوقائع
وقد استبعد الدكتور جالل الخياط الشعراء المكدين من كتابو )التكسب بالشعر(،      

والصياغة، وعّد  لغتيموعمل ذلك بأن مضامين شعرىم ذات طابع شعبي، فضال عن 
 .(ٕ)شاعر تكسب بشعره أولالنابغة 
من تكسب  أوللكن القدامى ومنيم صاحب طبقات الشعراء يروي "أن األعشى      

 .(ٖ)"وأمثالوالى الحطيئة  إضافةبالشعر، 
 )من الطويل( العكبري كان مبتعدا عن التكسب بشعره، فيقول: واألحنف     

 ــبُ وائِ ني النَّ تْ ـحَ افَ ا صَـ ذا مَ إـدًا يْ مِ جَ   لْ زَ أَ  مْ لَ ني وَ تْ َثَماُنْوَن َعامًا َأْخَمفَ 
 (ٗ)بُ ائِ تَ لَ  اكَ ـوَ ي سِ حِ دْ مَ  نْ ي مِ ن  ا  و   فـاً ــر  ـشَ ُت تَ مْ تـارًا ورُ خْ مُ  ـكَ تُ حْ دَ مَ 

                                                 

 .ٜينظر التكسب بالشعر:  (ٔ)
 .ٕٕينظر التكسب بالشعر:  (ٕ)
 .ٖ٘ٚطبقات الشعراء:  (ٖ)
 .ٙٔٔالديوان:  (ٗ)
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الحاجب، بأنو  األصبيانيمسمم محمد بن  أبيالتي قاليا في مدح  األبياتىذه      
)من  طالب أحد المحدثين: أبي أستاذهالمدح والثناء، وقال في مدح شخص يستحق 

 الطويل(
 ــــمِ اىِ رَ الــدَّ  لَ ـــذْ .. بَ  وال طـالــبـــًا بـالـمــــدحِ   اً دَ مـســـًا جَ تَ مْ مُ  ـرَ ـعْ ىـذا الش   تُ مْ وما قُ 

 (ٔ)الزمِ  ــرُ ـيْ لي غَ  قِ مْ الخَ  جـميـعِ  حُ دْ ومَ   مـاٍ .. الزِ  كَ حَ دْ مَ  قُ أراني الحَ  نْ كِ لَ وَ 
طالب لو الزم؛ ألنو يستحق الثناء والمدح، وىذا منيجو في  أبيمدح  أنفيو يرى      

 المدح.
ولعل توقف الشاعر عن المدح ال يعود الى موقف عام اتخذه نابع من سالمة      

نماسريرتو وشجاعتو،   وأدباءالوضع العام في ذلك العصر حيث كان البالط لشعراء  وا 
 أبوابمى رأس الممنوعين من الدخول الى الكدية وشعراؤىم ع أدباء" أماالنخبة، 
 .(ٕ)وذويو" السمطان

وظاىرة الجوع والعوز والحرمان سادت في العصر العباسي، ونالت من العمماء      
كذلك، فيذا أبو حيان التوحيدي يقول: "خمصني أييا الرجل من التكفف، أنقذني من 

داء لمدح، اكفني مؤونة الغاني بفنون البس الفقر، أطمقني من قيد الفقر، استعمل لس
اء، الى متى الكسيرة اليابسة والبقيمة الذاوية والقميص المرقع، الى متى التأدم شوالع

بالخبز والزيتون، قد والل بح الحمق وتغير الخمق، الل الل في أمري، أجبرني فاني 
اب مكسور، اسقني فاني صد، قد أذلني السفر من بمد الى بمد، وذلني الوقوف عمى ب

، حتى وصل األمر بأن أحد مموك (ٖ)وباب، وأنكرني العارف بي، وتباعد عمّي الغريب"

                                                 

 .ٜٗٗ: . ن م  (ٔ)
 .ٖ٘ٗتاريخ األدب العربي، العصر العباسي األول:  (ٕ)
 .ٙٔٙاإلمتاع والمؤانسة:  (ٖ)
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بني بويو اقترح عميو وزيره أن يكتب عيدا بالكدية إسيامًا في تصعيدىا وتشجيعيا بين 
 .(ٔ)العامة
الكدية واشتقاقاتيا مرتبطة بمعاني الصعمكة  الى أنويذىب الدارس رابح بودية      

 العصر العباسي. والتكسب في
وقد يكون ما ذىب اليو رابح بودية من ربط الصعمكة والتكسب بالكدية فيو مزج      

وخمط لممصطمحات ومعانيو؛ كون التكسب بالشعر معيبًا، ولكنو ليس ُكدية، وقد تم 
من صّنف في الُكدية الجاحظ، والتكسب بالشعر عّده العرب عيبًا، ولكن  أول أنذكر 

الوصفو بالكدية، لم يصل الى حد  سيوصف كبار الشعراء في ذلك العصر  وا 
مصطمح برز في الجاىمية، والفارق بين الُكدية  األخرىالصعمكة فيي  أمابالمكديين، 
شعراء الصعاليك يبسطون يدىم قوية عزيزة بينما الشعراء المكديين  إنوالصعمكة "

 .(ٕ)فيبسطونيا ذليمة خاضعة"
فارقًا بين الشاعر الصعموك القوي، والصعموك الخامل وقد رسم عروة بن الورد      

 .(ٖ)الذي رضي باليوان والفقر وقنع بما يدفع اليو
 وقد جسد ذلك عروة بن الورد بقولو:     

 مصـافي المشــاش الفـا كـل مـجـزر  لحى الل صـعـموكـا اذا جـن ليـمو
 ـق مـيـســــرأصـاب قـراىـا مـن صـدي  ى من دىره .. كـل ليـمةتيعد الف

 يـحث الحصى عن جنبو المـتعـفـر  بـح طـاويـاشـاء .. ثم يصنام عي
 (ٗ)إذ ىو أمسى كالعريـش المـجوز  قـمـيــل الـتــمـاس الـزاد لـنـفــســـــو ..

                                                 

 .ٕٛٛالفكاىة والضحك في التراث المشرقي:  (ٔ)
 .ٖٔشعراء الكدية في النصف الثاني من القرن الرابع اليجري دراسة فنية موضوعية:  (ٕ)
 .ٕٔي: شعراء الكدية والصف الثاني في الشعر العرب (ٖ)
 .ٖٛديوان عروة بن الورد:  (ٗ)
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، (ٔ)نقطة التشابو بين الصعاليك والمكديين ىي الفقر والعوز أنوجعل رابح بوديو      
، وىنا موضع الخالف؛ (ٕ)عو، وجعل الغاية واحدة ىي االغتناءوىذا ال اختالف فيو م

عطاؤه األغنياءمن مال  األخذكون ىدف الصعاليك ىو  الى الفقراء، وعدم االحتفاظ  وا 
ن زاد عن حاجتو، وقد يكون مذىب  بو، عكس المكدي، فيو ييدف الى جمع المال وا 

ن كانت الصعاليك فيو نوع من الفكر االشتراكي والتكافل االجتما والوسيمة  األداةعي، وا 
، ولدى المذىب االشتراكي سمطة الدولة، بما ليا من قوة واإلغارةلدى الصعاليك القوة 

المجتمع العربي في ذلك العصر يعيش النظام القبمي والبداوة،  أنونفوذ، باعتبار 
نعدىا ثورات  أنوظيور الدولة فيو جاء في عصر ظيور االسالم، ولكن يمكن 

 التحرر وتقميل الفوارق الطبقية. ضات عمى الواقع، من أجلوانتفا
الفقراء مع  إشراكويتضح ذلك في شعر عروة بن الورد انو رجل يدعو الى      

 يقول: إذ، األغنياء
 بجسـمي من الجوع والجوع جاىـد  أتـيــزأ مني أن ســمـنت وأن تـرى
 .. عـافى إناءك واحـدُ وأنـت امــرؤ  ألني امــرؤ عافى إنائي شـِـــــركةً 
 (ٖ)وأحسـو قراح الـماء والمـاء بارد  أقســ ـــم جســمي في جســوم كثيـرة

عمى  آثاروىكذا يقدم عروة بن الورد رؤيتو لجدلية الغنى والفقر، وما ليا من      
 االنسان، فيقول في ذلك:

 رأيـت الناس شـــــرىم الفـقـيـر  دعـيني لمغنى أسـعى فإنني
ن أمسى لو حسب وخير  أبعـدىـــم وأىـــونيـــم عـمـيـيـــمو   وا 

 حمـيـمـتـو.. ويـنيـره الصـغـيــر  ويــقــصـــيــو الـنـدى وتــزدريــــو

                                                 

 .ٛينظر شعراء الكدية في النصف الثاني من القرن الرابع اليجري:  (ٔ)
 .ٜ: م . ن ينظر  (ٕ)
 .ٜٖديوان عروة بن الورد:  (ٖ)
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 يـكـــاد فــؤاد صـاحـبـو يـطـيــر  ويـمقى ذو الفــنى ولو جالل
 (ٔ)ـفــوركـن لمغـني رب  غول  قـمـيـــــل ذنـبـــــو.. والـذنـب جـم  

 :آخرويقول في موضع      
 ولـــم يميــــني عـنو.. غـزال مــقــنـع  فراشي فراش الضيف والبيت بيتو

 (ٕ)وتعمم نفـسي أنو سـوف ييجع  الـحـديــــث مــن الـقــرى إنأحـدثــو.. 
موضع  أصبحوا أنيموىذا منيج ومذىب الصعاليك في العصر الجاىمي، حتى      

ذكره لقيط بن ما طمبوا دم قتيميم جعموا الصعاليك ىدفيم وىذا  اذاف ،القبائل تقدير لدى
بن عوف أحد الصعاليك ثأرًا ألخيو عمقمة، وقد افتخر بقتل مأوى  أشيمزرارة لما قتل 

 خير رجاليا: ألخيوالصعاليك وقطع انف اليمامة كميا وقتل ثأرًا 
 قتـمنا بو مأوى الـصـعـالـيـك.. أشـــيـمـا  افــإن قــتــمـوا مـنـا كـريــمـًا.. فــإنــنـ
 فــأصـــــبـح عـرنـيــن الـيـمـامـة.. أكــثــمـا  جدعنا بو.. أنف اليـمامة كـميا
بيعات كـميا  (ٖ)ضـبيـعة قيس ال ضبيـعة أضحما  قـتـمنا بـو خـيـر الض 

ولكن لم يتغير وأخذ بعد الثورة  األمويوقد تطور مفيوم الصعاليك في العصر      
 سموكيم الثوري فيذا عبيد الل بن الحر الجعفي يقول:

 اركـــتــمـال ..حــيـحــــــشــع رأي الــبــتـم نـول  مةً ـان ِقسـك مغـنمـاً نا ـاذا ما غنم
 (ٗ)ن مالكـابـموني في الندى كـوال تجع  مـكـضـعـة بـمــموا بكـيـم كــأقول لي

، وبذلك تطور الصعاليك (٘)عا من الصعاليك السياسيينويمثل ىذا الصعموك نو      
مع تطور الوضع االجتماعي والسياسي في العصر العباسي، واختمفوا اختالفًا كبيرًا 

                                                 

 .ٜٚ: م . ن  (ٔ)
 .ٖٛ: م . ن  (ٕ)
 .ٕ٘/ ٖاألغاني:  (ٖ)
 .ٕٜٕ/ ٘أنساب األشراف:  (ٗ)
 .ٕٙي العصر العباسي األول: ينظر الشعراء الصعاليك ف (٘)
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، ويرى الدكتور األمويوالعصر  اإلسالمعمَّا كانوا عميو في العصر الجاىمي وصدر 
: انحالل الرابطة اأوليىي: " أسبابمرجع تغيرىم يعود الى ثالثة  أن انحسين عطو 

 بأزواجيمالقبمية، وثانييا: تغير البيئة الجغرافية، وثالثيا: استقرار الصعاليك وارتباطيم 
 .(ٔ)"وأوالدىم
كان لو دور كبير في تغير بعض المفاىيم ألنو  األعجميالعنصر  أنويبدو      

 أنا التغير الى ، وبذلك يعمل الجاحظ ىذوأخالقياتوبطبيعة الحال الوافد ينقل معو تراثو 
 .(ٖ)"إعرابية"عربية  أمية، ودولة بني (ٕ)دولة بني العباس "عجمية خراسانية"

حاربتيم الدولة المعتزلة الذين  أئمةتعميل الجاحظ ينم عن موقف  أنوأعتقد      
 أنلم تجعل ليم تمك المكانة والقيمة، واذا تصفحنا طيات التاريخ سنجد  أوالعباسية، 

زياد بن  أمثالموجودًا، ولعل وجود كبار القادة  األعجمين كان العنصر في كال الدولتي
ن كان العنصر  أبيو قد نشط  األعجميوابنو عبيد الل وكذلك سرجون كاتب معاوية، وا 

، اإلسالمجديدة في  أقوامفي الدولة العباسية أكثر، ومرد ذلك الى الفتوحات ودخول 
، وبذلك يجعل الدكتور األمويةالدولة  إسقاط واعتماد الثورة العباسية عمى خراسان في

الصعاليك في العصر العباسي ثالث طبقات الفقراء والمعدمون طبقة  أنحسين عطوان 
طبقة العيارين والفتيان  األخيرةتضم المصوص الثائرين وتمحقيم الطبقة  وأخرى

من  ، ويجعل من طوائف العيارين والشطار والطفيميين طوائف ظيرت(ٗ)والطفيميين
 .(٘)تطور الصعمكة ومفيوميا

                                                 

 .ٗٙالشعراء الصعاليك في العصر العباسي األول:  (ٔ)
 .ٖٙٙ/ ٖالبيان والتبيين:  (ٕ)
 .ٖٙٙ/ ٖ: م . ن  (ٖ)
 .ٚٙينظر الشعراء الصعاليك في العصر العباسي األول:  (ٗ)
 وما بعدىا. ٘ٗٔ: م . ن ينظر  (٘)



 23 

وبالنظر الى معاجم المغة في معنى العيار نجده يعني الرجل الذكي كثير      
الدكتور عبد العزيز  أخبارىم. وقد جمع (ٔ)األرضفي  واإليابالمعاصي ويكثر الذىاب 

لم يكونوا لصوصًا  وأنيمالدوري ورفع الحيف والظمم التاريخي عن ىذه الطبقة 
نما ومنحطين . (ٕ)ىم ثائرون عمى الوضع االجتماعي والفقر الذي كانوا يعيشون فيو وا 

ومن خالل تتبع المعاني المغوية لمشطار والطفيميين، فالشطار تعني من بعد عن أىمو 
 أن. والطفيمي ىو الذي يدخل عمى القوم دون (ٖ)مخالفًا وأعياىم خبثاً  أووتركيم مرغمًا 

يدعى الييا وىو  أني ىو من يحضر الوليمة دون يدعوه أحد، وفي العصر العباس
 .(ٗ)منسوب الى ُطفيل بن زالل من أىل الكوفة غطفاني النسب

أن ما ذىب ومن خالل القراءة والبحث وما ذكره الدكتور عبد العزيز الدوري أجد      
أن ىذه المفاىيم العيارون والشطار والطفيميون ليست ىي  اليو الدكتور حسين عطوان

الى ذلك  وأضيفًا لمفيوم الصعمكة، ولكن ىي نتاج األسباب الثالثة التي ذكرىا، تطور 
االختالط بين الحضارات وما يحممو كل قوم من عادات وتقاليد موروثة، فبقيت 
الصعمكة ومفيوميا لدى العرب وفي جميع العصور واحدًا، أما الحواضر اإلسالمية فال 

والحياة والثقافة كالكائن الحي يمر بدور  شك أن المفاىيم تختمط وتتشعب وكيف ال
الشباب وتنتيي بالشيخوخة، وىذه المفاىيم مستقمة عن بعضيا ولوال ذلك لما أخذت كل 

تماثل بينيا وبعضيا ال طائفة معنى ومفيوم يختمف عن أمثاليا فال ترادف بينيا و 
ن كانت الجغرافيا والبيئة والزمان والمكان واحد،  فال يعني أنيا مستقل عن البعض، وا 

من أرض واحدة ومنبع واحد، ولكن عدم المساواة والظمم والفقر عناصر أسيمت في 
تطورىا وتبدليا وافتراقيا عن بعضيا، وال يوجد بينيا نسب واحد، وال ىي من األقارب 

                                                 

 .ٜٖٗ/ ٓٔلسان العرب: مادة عيَّر،  (ٔ)
 وما بعدىا. ٕٕٛدراسات في العصور العباسية المتأخرة:  ينظر (ٕ)
 .ٜٚ/ ٛلسان العرب: مادة شطر،  (ٖ)
 ، لسان العرب: مادة طفل.ٚٚٔ، األذكياء: ٘ينظر في ذلك: كتاب التطفيل:  (ٗ)
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نما يجمعيا العوز والحرمان ويفرقيا األسموب والطريقة، وال أريد أن أسيب  الحواشي، وا 
لمعاني ألن ىنالك من فصل وبحث فييا فكان لو السبق والتأصيل، في بحث ىذه ا

ولكن لتداخل ىذه المصطمحات مع معنى الُكدية، فكان البعض يمحق مصطمح آخر 
نما  وىو التسول، والحقيقة إن التسول معنى لم أجد لو في معاجم المغة من ترجمة، وا 

و القوانين واعتبرتو ىو استعمال حديث ظير في الدراسات االجتماعية، واستخدمت
، ويبدو أن المصطمحات التي تستخدم لوصف ىذه (ٔ)جريمة يحاسب عمييا القانون

الفئات تختمف من عصر الى آخر، ففي العصر الفاطمي أطمق عمييم: "الفقراء، 
، وفي عصر المماليك: "قطاع الطرق، الزعارة، الغوغاء، الحثالة، (ٕ)العياق، النيابة"

أراذل الطوائف، أىل الحارات ، وفي العصر العثماني: "(ٖ)األوباش، الحرافيش"
، وىنا ال أريد أن (ٗ)والعصب، الشطار، الزعارة، األوباش، العيارون، الشحاذون"

أستقصي المعاني والمصطمحات الخاصة بالفئات التي تعيش في ىامش الحواضر، 
عصر الى ولكن لغرض أن أبين أن ليذه المصطمحات مفاىيم ومداليل متغيرة من 

آخر، وعمم االجتماع ىو محط دراستيا، وأسباب اختالف التسميات ال يعود الى كونيا 
مترادفة في المعنى، ولكن لكل فئة أسموب ومنيج وطريقة خاصة، لعميا متأثرة بالعصر 

، وبعض (٘)الذي نمت وترعرعت فيو، ومتأثرة بالنظام السياسي الحاكم وآلتو اإلعالمية
ائما حتى يومنا ىذا وتختمف معانييا ودالالتيا، فمثاًل المكدي المصطمحات مازال ق

، وبذلك ف الجيم، وأىل مصر يسمونو الشحاذيستعممو أىل العراق، ويبدلون الكاف بحر 
                                                 

، ٜٖٓالنافذ، الفصل الثامن، المواد:  ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔينظر قانون العقوبات العراقي رقم  (ٔ)
ٖٜٔ ،ٖٜٕ. 

 .ٚٔاىرة التسول: ظ (ٕ)
 .ٚٔ: م . ن  (ٖ)
 .ٚٔ: م . ن  (ٗ)
 .ٜٖينظر ىامش أدب المحتالين:  (٘)
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الذي يعني في مصطمح التسول حديث الظيور، وىنالك مصطمح آخر ىو الشَّريد، 
ي ال مأوى لو، وقد عالجتو ، وصار مصطمح المتشرد الذي يعن(ٔ)يدمعاجم المغة الطَّر 

، عمى خالف الطريد وىو الشريد الذي يكون مطموبًا بدم أو لسمطة (ٕ)بعض القوانين
ما، وبذلك كانوا يطمبون األغنياء بصور شتى ووسائل مختمفة، وكانوا يمجون عمى 

 ، ومازال ىذا المصطمح قائمًا "فيو يطمق عمى الرجل الذي يممك مااًل وفيرًا.(ٖ)األخشان
وكان شعراء ىذه الطائفة عمى مر العصور لم ُيعَن بيم من قبل الباحثين      

، وكان ليم (ٗ)واألدباءوالدارسين وأىل السير والمؤرخين والنقاد، وىم من أبرز الشعراء 
، ولعل سبب عدم العناية بشعر ىؤالء عدم (٘)كمو" األدبدور في استكمال "خارطة 

التسمية وىو  وشعبي غرض أدبتعابير شعرىم ضم عناية المؤسسة الحاكمة بيم، وقد 
 .(ٚ)، ويمثل ىؤالء ظاىرة شعر اليامش(ٙ)تجاري أدب
المحتالين شعراء  أدبوحينما يضع الدكتور عبد اليادي حرب في موسوعتو      

العكبري كان غير صحيح ألن المصطمح ال يضم طائفة  األحنفشاعر الالكدية ومنيم 
، وقد تناول مئفة من ىؤالء سمات وصفات تميزىم عن غيرىالشعراء المكدين، فمكل طا

، عممًا كان الديوان (ٛ)العكبري من قصيدة واحدة قد وردت في يتيمة الدىر األحنف

                                                 

 .ٕ٘/ ٛلسان العرب: مادة شرد،  (ٔ)
 .ٜٗالمادة:  ٕٜٚٔلسنة  ٗٙقانون األحداث العراقي رقم  (ٕ)
مصطمح ساساني يطمق عمى غير المكدين، أي األغنياء، ينظر موسوعة أدب  (ٖ)

 .ٕٗٔالمحتالين:
 .ٜينظر شعراء الظل في العصر العباسي األول:  (ٗ)
 .ٜٚ: م . ن  (٘)
 .ٔٛينظر معجم المصطمحات األدبية:  (ٙ)
 .ٜٚٔينظر موسوعة أدب المحتالين:  (ٚ)
 .ٚٔٔ/ ٖينظر يتيمة الدىر:  (ٛ)
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المحتالين، وقد أجد العذر لو لما عانيتو  أدبموسوعة  صدورمحققًا بعشر سنوات قبل 
يسعى  أنوعمى المرء في الحصول عمى ديوانو، فاألحنف العكبري شاعر كدية،  أنا

وغيره، وكان المشرف عمى  األستاذُيدرك النجاح، ومازلت تمميذا ليذا  أنوليس عميو 
بحثي من وضع يدي ولفت انتباىي ليذا الشاعر المنسي، ألخرجو الى النور وأستجدي 

 دراستو والوقوف عمى شعره. اآلخرينمن حيث فات عمى  واألدببشعره المعرفة 
 وردت في ديوانوالتي  األغراضأىم 
لقد وردت في ديوان األحنف العكبري موضوعات شتى، وأغراض شعرية كثيرة، لم      

ورد في شعره المدح والفخر ، وىكذا ىو كباقي الشعراء، حيث اآلخريغمب أحدىا عمى 
والوصف واليجاء والرشاء والغزل والزىد والحكمة والكدية والسؤال، ولكن ىذا الموضوع 

ن كان وارداً  في شعره ولكنو محّط نقد وازدراء من قبمو، وىو يستخف  بوقفة السائل  وا 
 )من الطويل( المستجدي، يقول:

 ـيــاــاتِ وفَ  مِ ـوْ جُ ىُـ  ـنْ ــا مِ ـيَ ـيْ ـمَ أشــد  عَ   .. فـإّنوــؤالِ الس   لَّ ــيـا ذُ سُ كْ وال تَ 
 (ٔ)يااتَ بَ ىِ  لِ ـذْ بَ ا بِ يَـ نْ الد   تِ نَّ ذا ضَ إ  ماً ـر  كَ تَ  ـلِ يْ مِ بالقَ  عْ نَ واقْ  ـوَ فُ العَ  ذِ خُ 

 (ٔ)يااتَ بَ ىِ 
 )من الوافر( :آخرويقول في موضع      

ن لم يَ         ي دِ نْ عِ  اسِ النَّ  الِ ؤَ من سُ  بُ يَ طْ أَ وَ   (ٕ)ةارَ جَ الحِ  مُ ضْ وا قَ مُ خَ بْ وا 
ن كان الناس كرماء       فيو يفضل قضم الحجارة عمى السؤال؛ لما فيو من ذل، وا 
 معو.
العكبري في عتاب طويل من قبل الناس لو، عمى ما يقوم  حنفاألويقع الشاعر      

 )من الخفيف( بو من االستجداء، وىو صاحب الفطنة والعمم، فيجيب عن حالو قائاًل:

                                                 

 .ٖٖٔالديوان:  (ٔ)
 .ٕٓ٘: م . ن  (ٕ)
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 يــــــدْ شْـ م رُ اَل  .. إذْ بــالــمــالمِ  دْ ــــرِ لم يُ   يـد  ــعَ الـتَ  ـــالَ طَـ ي.. َأـنِ مَ ـــٌم اَل الئِـ 
 ــــدِ ــقْ .. وعَ ــل  ـــحَ .. بِ ـــيــ ــــــــــــــٌس كَ  ـــمٌ ــالِ عَ   ــولٌ يُ حَـ  ــوفٌ ـسُـ ـمَ ـيْ فَ  تَ نْ لي أَ  الَ قَ 
 يد  جَ  ـفِ ـعْ من ضَ  تُ مْ ـقُ ي فَ ـد  كَ تُـ  مَ لِ   رٍ وْ زُ  لَ وْ قَ  لْ قُ لي وال تَ  لْ قُ  اتِ ىَ 
 ـدِ ـجْ ـــــاٍم.. ونَ شَــ  ــــنَ ــيْ مــا بَ  واحــتـــرافٍ   الٍ ـيَ تِ احْ  ل  كُ بِ  ىنَ الغِ  تبـمَ طَ  دْ قَ 
 يد  ـخَ  رِ ــىْ دَّ ـلم تُ ــعْ ــوضَ  يءٍ شَ ـبِ  ـْر فَ ــ  أظْ  مْ مَ فَ  تُ فْ رَ تَـ ا احْ ـمّ ي لَ ن  أَ  ـرَ ـيْـ غَ 
 (ٔ)يـــــــد  ــسَـ ىــــذا مُ  لُ وْ ــقُ يــراني يَ  ـنْ مَـ   يشِ مْ ي وَأـد  كَ رى أُ في القُ  ــمٌ ــائِ ىَ 

 (ٔ)يـــــــد  ــسَـ مُ 
أسوأ الطالب  أييماُيرد السائل من المسؤول، فال يدري  وتزداد حيرة الشاعر عندما     

 )من الخفيف( المطموب: أم
 (ٕ)دُ وْ دُ رْ المَ  أمااًل حَ  وأُ أسْ  ةِ اجَ عن           الحَ  د  رُ يَ  نْ ري أمَ أدْ  تُ سْ لَ 

 )من البسيط( ويقول:    
 دِ ـَـ ساألَ  ةَ بَ ثْ و وً ليْ إ تُ بْ وثَ  ..الً يْ ـَـ س  باً بَ َـ نى سالغِ  بِ ــسْ ـلى كَ إ تُ دْ جَ وَ  وْ ولَ 
 (ٖ)دِ يَ طَ ْـ ضمُ ارًا كَ تَ خْ مُ  اللُ  رَ يَّ ما صَ   مُ ـيُ ؤالَ ـــس ْر ــتَ م أخْ ـول تُ دْ ــيـطُ ـي اضْ إن  

 (ٖ)دِ يَ طَ ْـ ضمُ كَ 
الى مغانم الدنيا وعزىا وكان مضطيدا  الوثوبولكن قد عاقو حنف الرجمين عن      

 ن.المجتمع والدولة لو، وخيار السؤال لقمة الحيمة وضعف البد إىمالبسبب 
مما يمتدحيا وقد ال نمومو عمى الكدية في ظل خالفة  أكثريذم الكدية  واألحنف     

 منشغمة بالميو وبناء القصور، ولم تمتفت ألىل العمم.
 وفاتو:

                                                 

 .ٓٛٔ: م . ن  (ٔ)
 .ٜ٘ٔ: م . ن  (ٕ)
 .ٕٛٔالديوان:  (ٖ)
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ه، ولم تذكر المصادر مكان دفنو، والشاعر ٖ٘ٛالعكبري سنة  األحنف (ٔ)توفي     
لحركة والسير، وعاد يحبو عمى حياتو صار كفيف البصر، ال يقوى عمى ا أخرياتفي 

، ولكنو كان مستقيمًا مؤمنًا فصار يؤدي فروضو من جموس، وقد سجل ذلك في األربعة
 )من الطويل( شعره:

 
 أِدب  َدْبـيــَب السَّــــْخـِل.. سـَــــاَعُة يــْولَـدُ   ُصـُرْوُف المَّيـالي صيَّـرتني كـما تـرى

 َوَأْحـُبـــو.. كـمـا َيــْحـُبـو الـولـيـــُد الـُمـبـَـمَّـدُ   ـَكــف  والَعـَصاَوَألـتـَـِمــُس الُجـدراَن بـال
.. وباُب الـَبـيـــِت لمخـَْيــِر ُمْوَصـدُ   ُأَؤد ي فُــــُروِضي.. َجاِلـســـــًا بِــَمــشـَــــقَّـةٍ   عميَّ
 ى ُوُرْوَد الَمـوِت والَمــْوُت َأْجـَودُ تَـَمنَّ   وَمْن عاش ِمْن َبْعـِد الثَـَماِنـْيـَن أْرَبـعاً 

 (ٕ)فـمـيــس عمى األيــام خـمـٌق يـخـمدُ   ـةٍ ــبــيــبـــخـمـٌق.. بـعـيـش شـــ ـتـرغفـال يـ
 

                                                 

/ ٕ، تاريخ بغداد: ٕٔ٘، خاص الخاص: ٚٔٔ/ ٖظر في تاريخ وفاتو: يتيمة الدىر: ين (ٔ)
 .ٕٖٕ، معجم ذوي العاىات: ٜٕٓ/ ٙ، معجم المؤلفين: ٖٕٗ/ ٗ، األعالم: ٖٓٔ
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 :مدخل
، كاألساطير، فيك قديـ قدـ ظيكر المبلحـ األدبالسخرية مصطمح يتسع بسعة      

الساخر، كمنذ بداية كظيكر الشر بيف مختمؼ  باألدبحيف كصفت ىذه المطكالت 
قافتيا التكصيؿ بيف شعكبيا، كيككف الديكاف الحافظ لث أداةليككف  كاألعراؽ األجناس

دكف غيرىـ مف  األدباء قسـ مففكانت السخرية ممكة يمتاز بيا كعاداتيا كتقاليدىا، 
مفبلسفة، كستارا يتخفى ل ان ، فكانت ميزة لمشخصية كىدفأمثاليـكبعض الشعكب سكل 
الشراسة كالدكتاتكرية، فاختمط ىذا المصطمح مع مجمكعة  أكقاتالشاعر في ظمو في 

 أدب أكاب كالدارسكف في تحديده ىؿ ىك فف مستقؿ؟ المصطمحات حتى اختمؼ الكتٌ 
السخرية كتعريفيا لغة يصنؼ لكحده، كلذا أفردت فصبل مف دراستي ىذه ليتناكؿ 

العربي كعبلقتيا بالنقد كالببلغة،  األدبكاصطبلحا كتاريخ تطكرىا عبر عصكر 
اكال أقرب المصطمحات التي تتداخؿ في النشأة كالتككيف مع مصطمح السخرية، محك 

فكارؽ كفكاصؿ يستعيف بيما القارئ ليفيـ الحدكد الفاصمة بيف تمؾ  إيجاد
 :، ىيمباحث أربعةمى ىذا الفصؿ ع كقسـالمصطمحات، 

فيك السخرية المبحث الثاني  أمالغة كاصطبلحا، السخرية التعريؼ ب األكؿالمبحث 
بيف  ىك، كالمبحث الثالث كالفكاىة مف جية كالسخرية كالضحؾ مف جية أخرل،

فيك بيف السخرية  كاألخيرالمبحث الرابع  أماكالتيكـ كالسخرية كاليجاء، السخرية 
 كالًحجاج كالسخرية كالنكتة.
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 المبحث األول
 لغًة واصطالحاً  السخرية

، يختمط بكثير مف       إف مصطمح السخرية في األدب مصطمح كاسع المفيـك
كجكد بعض الحدكد الفاصمة مع ة كالنكتة، المفاىيـ األخرل، كاليجاء كالتيكـ كالفكاى

في العصر الجاىمي كعصر النبكة  اليا كجكد أفعممان بيف ىذه المصطمحات، 
كالعصر األمكم كالعصر العباسي، فضبل عف عبلقتيا بالببلغة كالنقد القديـ، كلفف 
السخرية دكر مممكس خصكصا في األزمات كالكضع السياسي كاالجتماعي القمؽ، 

صكرة مف الصكر الفنية كالتيكـ كالضحؾ،  ةؾ المركنة كالسعة الستخداـ أيفيك يمتم
كتتراكح بيف الجد كاليزؿ، كتضفي عمى المتمقي ابتسامتيف إحداىما الشعكر بمرارة 

 .كاالخرل تبعث االرتياح كالتفاؤؿ كالتشفي الكضع المعيش
 :السخرية لغةً  .1

باب سىًخرى "سىًخرى  ق(َُٓ)ت  يدمكرد في كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراى     
 .(ُ)منو كبو استيزأ كالسيخرة الضحكة"

كفي القامكس المحيط فإف أصؿ كممة سخرية "الى الفعؿ سىًخرى بكسر العيف      
 .(ِ)كىك فعبل الـز يتعدل الى مفعكلو بحرؼ الباء أك مف فيقاؿ سخر منو كبو"

منو كبو سىٍخران كسىخيران كسيخران  كجاءت السخرية في معجـ لساف العرب "سىًخرى      
بالضـ كسيٍخرة كسخريان كسخرية ىزأ بو بو، كمنيـ مف أنث سيخرية فيقاؿ سىًخرٍت منو 

" )الحجرات:  ٍر قىٍكـه مِّف قىٍكـو (، كسخرتي مف ُُكال يقاؿ سخرت بو قاؿ تعالى "الى يىٍسخى
كفى ًمٍنييـٍ  ري " )التكبة: فبلف ىي المغة الفصيحة، كقاؿ تعالى "فىيىٍسخى ـٍ سىًخرى المَّوي ًمٍنيي

" )ىكد: ٕٗ ـٍ ري ًمنكي كا ًمنَّا فىًإنَّا نىٍسخى ري (، كالسخرة الضحكة ّٖ(، كقاؿ تعالى: "ًإف تىٍسخى
رة يىٍسخر بالناس، ككذلؾ الناس تسخر بو.  كرجؿ سيخى

                                                 

 .ِِٔ/ ِ، باب سىًخرى : العيف (ُ)
 . ُُٕ/ ّ، مادة سخر: القامكس المحيط (ِ)
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رتيو أم       كالسخرة ما تسخره مف دابة أك خادـ ببل أجر كال ثمف، سخرتو بمعنى سىخَّ
" )ابراىيـ: ق ـي الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى رى لىكي سىخَّ (، أم ذلميما، ّّيرتو كذلمتو، قاؿ تعالى: "كى

كسخره تسخيران أم كمفو عمبل ببل أجرة، كسخرَّه كمَّفو ما ال يريد كقيره، ككؿ مقيكر ال 
ٍكا أىفَّ المَّ  ـٍ تىرى ر قكلو عز كجؿ: "أىلى وى يممؾ لنفسو ما يخمصو مف القير، كذلؾ ميسخِّ

ا ًفي اأٍلىٍرًض" )لقماف:  مى رى لىكيـ مَّا ًفي السَّمىاكىاًت كى (، قاؿ الزجاج تسخير ما في َِسىخَّ
السماكات تسخير الشمس كالقمر كالنجـك براىيف كىك االنتفاع في بمكغ منابتيـ 

 .(ُ)كاالقتداء بيا في مسالكيـ"
 السخرية اصطالحا: .2

تعريؼ محدد لمسخرية، فمف ناحية المفيكـ لـ يستقر النٌقاد كالدارسكف عمى      
الببلغي "السخرية طريقة في الكبلـ يعبر بيا الشخص عف عكس ما يقصده بالفعؿ 

 .(ِ)كالقكؿ لمبخيؿ ما أكرمؾ!"
فقد عٌرفيا الدكتكر نبيؿ راغب بأنيا "العنصر الذم يحتكم عمى تكليفة درامية      

كـ كالدعابة كذلؾ بيدؼ التعريض بشخص مف النقد كاليجاء كالتمميح كالمماحية كالتي
ما أك مبدأ أك فكرة أك أم شيء كتعريتو بإلقاء األضكاء عمى الثغرات كالسمبيات 

 .(ّ)كأكجو القصكر فيو"
كيبدك أف التعريؼ الذم قٌدمو الدكتكر نبيؿ راغب لـ يكف كاضحان، إذ جعؿ مف      

مف ىجاء كتمميح كتيكـ  السخرية مزيجا مف عدة عناصر؛ كذلؾ لككف ىذه العناصر
بعض تككف الحدكد الفاصمة بينيا ضيقة جدان، كمف العسير تجنيسيا بشكؿ ينفرد عف 

 .اخر

                                                 

 .ِّٓ/ ْ، : مادة سخرلساف العرب (ُ)
 .ُُِ: معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب (ِ)
 .ُٕٗ: األدبي اإلبداعمكسكعة  (ّ)
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اؿ بأنيا "نكع مف الضحؾ الكبلمي أك التصكير د عبده اليك كعرفيا الدكتكر حام     
الذم يعتمد عمى العبارة البسيطة أك عمى الصكرة الكبلمية مع التركيز عمى النقاط 

 .(ُ)ثيرة فييا"الم
ران مكحيان أك تصكران سكاءان أكاف مٍنصٌبان بكقد عٌد أنكاعيا "فقد تككف نادرة أك خ     

 .(ِ)عمى فرد أك طائفة أك عادة اجتماعية معينة أك ظاىرة خمقية ثابتة أك طارئة"
، (ّ)كالسخرية "عمؿ إنساني محض كال يقـك بو إال اإلنساف؛ ألنيا تكأـ الضحؾ"     
 .(ْ)ما أكده ىنرم برجسكف بأف "ال ضحؾ إال فيما ىك إنساني"كىذا 
كقد عٌرفيا الدكتكر شاكر عبد الحميد بأنيا "نكع مف التأليؼ األدبي كالخطاب      

الثقافي، الذم يقكـ عمى أساس االنتقاد لمرذائؿ كالحماقات كالنقائص اإلنسانية، 
ألخبلؽ كالسياسة كالسمكؾ الفردية منيا كالجمعية، كمياجمة الكضع الراىف في ا
التيكـ كاالستيزاء  استعماؿكالتفكير، كىي أحد أشكاؿ المقاكمة، كقد تشمؿ السخرية 

مكجية نحك األفراد  بغالفي الألغراض نقدية كتصحيحية كرقابية كتحذيرية، كىي 
كالمؤسسات كالشخصيات العامة، كنحك السمكؾ التقميدم، كالسخرية مظير مف 

 .(ٓ)ف أكثر أشكاليا أىمية"مظاىر الفكاىة كم
كقد ذىب الدكتكر عبد الفتاح عكض الى أف السخرية إدراؾ نقدم يتـ التعبير      

عنو بخطاب متعدد المعاني ييقصد منو تكصيؿ معنى غير المعنى الظاىر لمكممات، 
 .(ٔ)كىي رسالة أدبية بيف المرسؿ كالمتمقي

                                                 

 .ُٔ: السخرية في أدب المازني (ُ)
 .ُٕ: ـ . ف  (ِ)
 .َّ: السخرة في ادب المازني (ّ)
 .ُٔ: داللة المضحؾالضحؾ في  (ْ)
 .ِٓ -ُٓؾ رؤية جديدة: الفكاىة كالضح (ٓ)
 .ِّٗ، ْٕ ،ُّ: دراسة لغكية سيككلكجيةباستير ينظر: السخرية في ركايات  (ٔ)
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بد الحميد كالدكتكر عبد الفتاح كبذلؾ نجد في تعريؼ كؿ مف الدكتكر شاكر ع     
عكض اتفاقان، حيف اتفقا عمى أف السخرية ىي رسالة اتصالية لنقد كمقاكمة ظكاىر 
اجتماعية أك سياسية أك اقتصادية أك فكرية، لدل األفراد كالمؤسسات، ألغراض 
تقكيمية كرقابية كتحذيرية، بأسمكب ييثير الضحؾ لدل المتمقي أك الشخص أك كبلىما 

 معان.
كالسخرية تمتمؾ مف المركنة بحيث تككف قادرة عمى تكظيؼ أم شكؿ مف      

الغمز  كباستعماؿاألشكاؿ األدبية كالفنية، فيي تتراكح بيف الجدية كقاع اليزؿ، 
 .(ُ)كاليمز الى مكضكعات الساعة خاصة السياسية منيا

يجاء الفاحش، داره مستخدمة أسمحة الالفساد في عقر "كأحيانان تياجـ السخرية      
اذ إذ أف التعفف عندما يصؿ الى قمتو فبل تنفع التكرية، كالتمميح، كالغمز كالممز، 

 .(ِ)تصبح أسمحة غير فعالة بالمرة"
شكقي ضيؼ مفيكـ السخرية "بأنيا أرقى أنكاع الفكاىة، لما الدكتكر كيحدد      

سفة كالكتاب الذيف تحتاج مف ذكاء كخفاء كمكر، كىي بذلؾ أداة دقيقة في أيدم الفبل
ييزؤكف بالعقائد كالخرافات، كيستخدميا الساسة لمنكاية بخصكميـ، كىي حينئذ تككف 

 .(ّ)لذعان خالصان"
كاذا ما عدنا الى الفبلسفة فإف السخرية عند أرسطك ىي التي يرمي قائميا الى      

، كما ة؛ ألف األكلى أكلى مف الثانية بالرجؿ البمعنى عاـ، كيفضميا عمى الدعا ٌسرمِّ
 .(ْ)ة فترمي الى تسمية اآلخريفبأف السخرية ترمي الى تسمية القائؿ كتثقيفو، أما الدعا

 .(ْ)اآلخريف

                                                 

 .ُٖٔينظر مكسكعة اإلبداع األدبي،  (ُ)
 .ُٖٔ ـ . ف :ينظر  (ِ)
 .َّ: الفكاىة في مصر (ّ)
 .َُّ: ينظر األدب الفكاىي (ْ)
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كالسخرية "كفف عريؽ أصيؿ يكجو النقد لكؿ رذائؿ المجتمع كحماقات      
 .(ُ)البشرية"
ضركرة تككف مضحكة أك مثيرة لمضحؾ، كلكف قد تيحدث الكالسخرية ليست ب     

تسامة مريرة ساخرة مف الكضع المتقمب في المجتمع، كبذلؾ ليست كؿ عند المتمقي اب
 .(ِ)ابتسامة تعني السعادة كاالنشراح

كمف خبلؿ استعراض بعض التعاريؼ االصطبلحية لمسخرية نرل أف مفيكميا      
الزاؿ يتأرجح بيف فنكف أخرل مثؿ اليجاء كالدعاية كالنكتة كالتيكـ، كيمكف القكؿ أف 

فف أدبي يشمؿ جميع فنكف األدب مف شعر كقصة كمسرح كغيرىا، إال السخرية ىي: 
أف أداتو في الشعر ىي الكممة كالتصكير الببلغي، دكف الكسائؿ الحركية التي تعتمد 
عمى الجسـ كالتمثيؿ في النقد البلذع، كتتأثر بالكضع السياسي كنكع الحكـ، فكمما 

رية كالغمز كاليمز كالتمميح، ككمما كاف الحكـ دكتاتكريا كاف األديب أميؿ الى التك 
كلكف ال  كانت ىنالؾ فسحة مف الحرية كانت أقرب الى التصريح فتقترب مف اليجاء،

ال يمجأ الى فف أدبي شفاؼ  قدـ بأف السخريةجمؿ ما تتستعمؿ أساليبو، كبذلؾ أ
طريقتو، ييدؼ الى رفض ما ىك قائـ كاستبدالو بما ىك جائز كمقبكؿ،  فيالتصريح 

 .الحكـ التي تطبؽ في إدارة شؤكنو حيح المسار اإلنساني في عبلقاتو ككسائؿلتص
 السخرية في عصور األدب العربي: .3

 السخرية مرت بمراحؿ تطكر األدب، لذلؾ ىي:     
 في العصر الجاهمي:أ. 

تمثمت في قصيدة اليجاء، فيي القصيدة الساخرة مف العيكب كالمثالب بصكرة      
 .(ّ)دب الصعاليؾ مميزا في نقد أخبلقيات ذلؾ الزمفمباشرة، ككاف أ

                                                 

 .ُٖٓ: اع األدبيمكسكعة اإلبد (ُ)
 .ُٕٖ: ـ . ف ينظر  (ِ)
 .ُِٔ: ينظر الفكاىة كالضحؾ رؤية جديدة (ّ)
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كمف الشكاىد التي تدؿ عمى السخرية كاليجاء في العصر الجاىمي قكؿ النابغة      
 :(ُ)الذبياني

نػػمػػػا  فػخر المفػاخر أف يعد كريػما  عػػيػػػػػرتػػػػػني نػػسػػػػػػػػػب الػكػػػػػراـ كا 
 كتركت أصمؾ يا يزيد ذميما  يػػرتػػنيكلػحػقػت بػالػنػسػػػػػػب الذم عػ

 بالنعؼ أـ بني أبػيؾ عػقػيػػمػا  لكال بػنػك عكؼ بف بيثة أصػبػحت
كلـ يعرؼ العرب في الجاىمية السخرية بكصفيا ظاىرة، بؿ غمب طابع الجد،      

 .(ِ)فعرفكا اليجاء الذم كاكب المديح كسايره، ككاف جزءان مف القصائد التقميدية"
 صر النبوة:في عب. 
( بالمفيكـ القرآني، ككاف النبي )صٌمى اهلل عميو كآلو كسمـ اختمط مفيكـ السخرية     

قميؿ الضحؾ مف آدابو، اذا ضحؾ كضع يده عمى فمو، كاذا تحدث تبسـ، كاذا مزح 
 .(ّ)غض بصره، ككاف فيو دعابة قميمة

لسركر كالمؤانسة ككاف عميو الصبلة كالسبلـ يمازح كيداعب بالكبلـ مف أجؿ ا     
التكرية مف ، ككانت مداعباتو اتصفت بمكف االخريفكاستمالة القمكب، مع تجنب إيذاء 

 .(ْ)كالكناية
 في العصر األموي:ج. 
تمثمت السخرية في العصر األمكم بشعر النقائض بيف الشاعريف الفرزدؽ      

تماعيان، بحيث يران اجفسكجرير. كقد ذىب الدكتكر نعماف محمد في تفسير السخرية ت

                                                 

 .َٖ: األدب الفكاىي (ُ)
 .ِِٓ -ُٖٕ: اليجاء كاليجاؤكف في الجاىمية (ِ)
 .ِٗٓ: ينظر الفكاىة كالضحؾ رؤية جديدة (ّ)
 .َِٔ: ـ . ف ينظر  (ْ)
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بأنو مثاؿ لمديمقراطية الشعبية البسيطة، مقابؿ الطبقة االرستقراطية التي  ان كصؼ جرير 
 .(ُ)يمثميا الفرزدؽ

 في العصر العباسي:د. 
بعد االزدىار كالتطكر في مجاالت الحياة كافة التي أصابت العصر العباسي،      

في عيد المأمكف،  كظيكر المدنية كالترجمات التي صدرت عف دار الحكمة
كاالختبلط بيف مختمؼ القكميات كاألجناس، تطكرت السخرية في مجتمع يعيش 

أكانكا  قد أٌدل ذلؾ الى ظيكر أدباء سكاءالترؼ كالبذخ كالدعة كاالسترخاء كالطرب، ك 
شعراء أك كتاب أمثاؿ بشار بف برد كأبي العبلء المعرم كدعبؿ الخزاعي كأبي نؤاس 

شاعر األحنؼ العكبرم، ككٌتاب أمثاؿ الجاحظ كبديع العف كابف الركمي، فضبل 
 .(ِ)الزماف اليمذاني كالمعرم في رسالة الغفراف

ـ بالبعد عف الجزالة كالرصانة، كقد اتخذت السخرية في ىذا العصر أسمكبا اتس     
 أسمكبا شعبيا بسيطا في المعاني كاأللفاظ كالصياغة. يامكف كصفكي

مف النفكس في ىذا العصر الى الفكاىة كالتندر كالتيكـ، كقد اتجيت الكثير      
تي تعمد الى التقاط يا، ثـ ظيرت بعد ذلؾ السخرية التغياكتفنف الشعراء في ص

مقية، كسبكيا بصكرة مضحكة، كتيعٌد السخرية مف  العيكب، سكاء أكانت الخمقية أك الخي
معات التي عاشكا أبرز مبلمح التحكؿ في المكقؼ الشعرم ليذا العصر بيف المجت

فييا، مما حدا بيـ الى رفض الكاقع كالمطالبة باإلصبلح كالثكرة أحيانا، ككاف الشعر 
 .(ّ)كسيمة إعبلمية قكية بيد الرافضيف لمكضع السمبي

بحيث أصبحت السخرية ظاىرة في أدب العصر العباسي استكقفت الكثير مف      
منيج خاص، ليقرأ القصيدة، كيطمع عمى الباحثيف كالدارسيف، فتناكليا كؿ كاحد منيـ ب

                                                 

 .ّٗينظر جرير حياتو كشعره:  (ُ)
 .َٗفي األدب العربي حتى نياية القرف الرابع اليجرم:  ينظر السخرية (ِ)
 .ِِْكالشكؿ: خمريات أبي نؤاس دراسة تحميمية في المضمكف ينظر  (ّ)
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مدل تبلزميا مع الكاقع، بؿ أصبح الشعر مرآة الحياة االجتماعية كالسياسية لذلؾ 
 العصر.

 السخرية والنقد:. 4
إف فمسفة السخرية ىي إصبلح المجتمع، كاالنتقاؿ بو مف حاؿ مرفكض الى      

 ةأي باستعماؿأقؿ تقدير،  حاؿ مقبكؿ، مف خبلؿ إثارة الضحكات أك االبتسامات عمى
أداة ممكف أف تحقؽ اليدؼ الذم يصبك اليو الساخر مف الحالة المرفكضة، لذلؾ في 
فف السخرية الغاية تبرر الكسيمة، كىي في كؿ األحكاؿ ال تنفصؿ عنيا, كسبؿ 

، (ُ)، فيي قد تيدؼ الى ترسيخ نظاـ فمسفي معيفكثيرة ككاسعةكمناىج السخرية 
 نقد ايديكلكجية معينة.ككذلؾ الدفاع أك 

ؾى       كقد سعى الجاحظ الى الشرعية الدينية مستثمرا قكلو تعالى "كىأىنَّوي ىيكى أىٍضحى
أكضح الجاحظ في تفسير ىذه اآلية  إذ(، ّْكىأىٍبكىٰى* كىأىنَّوي ىيكى أىمىاتى كىأىٍحيىا" )النجـ: 

، كبذلؾ رفع الحرج (ِ)بأف اهلل تعالى كضع الحياة قباؿ الضحؾ كالمكت قباؿ البكاء
 .(ّ)عف الرأم المتزمت في حرمة الضحؾ كالسخرية كما فعؿ ابف الجكزم في كتبو

الخطاب الساخر مف تردم أكضاع المجتمع اإلسبلمي كانتشار  يستفيدكقد      
اليزؿ؛ لذا في المجاؿ األدبي كالببلغي الى ثنائية الجد كاليزؿ كالمذيف أخذا مفيكميف 

حكلة مف جية، كمف جية أخرل الطرافة كالظرافة، كلذلؾ سمى أبك ىما الحماسة كالف
 .(ْ)تماـ اختياره المشيكر الحماسة

، إذ يردد  أف السخرية ليا تأثير شديده  ابف رشيؽ القيركاني الذم يرلكمف النقاد      
تساع الظف في التعريض كشدة تعمؽ ف التصريح، كيعمؿ ذلؾ الأف التعريض أىجى م

                                                 

 .ُٖٓ: ينظر مكسكعة اإلبداع األدبي (ُ)
 .ُٕٗ: البخبلء (ِ)
 .ُُُ: ؿ كالتداكؿييالببلغة الجديدة بيف التخ (ّ)
 .ُّٕ/ُالبياف كالتبييف :  (ْ)
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بحث عف معرفتو كطمب حقيقتو، فاذا كاف اليجاء تصريحان أحاطت بو النفس بو، كال
 .(ُ)النفس عمما كقبمتو يقينا في أكؿ كىمة

المطائؼ كالنكادر، فيذا الجاحظ الناقد  عدد مفكقد كاف الكتاب يميمكف الى ذكر      
يقكؿ: "كاف كنا قد أمممناؾ بالجد فاٌنا سنف ببعض البطاالت كبذكر العمؿ الظريفة 

النكادر باالحتجاجات الغريبة، فربما شعر يبمغ بفرط غباكة صاحبو ما ال يبمغو أحد ك 
 .(ِ)كأجمع المعاني"

كبذلؾ فإف السخرية لـ يتناكليا النقاد العرب القدامى بالتحميؿ المفرد ليذه      
الظاىرة، كلكف كاف النقد كالببلغة العربية متداخميف في المكضكع كاليدؼ، كلكف كاف 

د يميز بأفَّ الترميز كالتشفير في النص أبمغ كأمضى مف التصريح؛ ككنو مدعاة الناق
الى التأمؿ كالتفكر، كأكثر إثارة الى التساؤؿ، كيبني عند المتمقي إمكانية النقد 

 كالمحاكاة.
 السخرية والبالغة:. 5

في السخرية أسمكب يمجأ اليو الشاعر كيتكارل خمفو؛ لنقد الظاىرة التي تتكاجد      
محيطو االجتماعي كالسياسي كالثقافي، كتككف أسمكب غير مباشر، خبلؼ اليجاء 
الذم يككف أسمكبا ىجكميا مباشرا كنقدا الذعا مؤذيا كمبكيا، بخبلؼ السخرية التي 
 تككف في العمـك مضحكة فكاىية، كالحقيقة إف السخرية صكرة ببلغية ال جنسان أدبيان.

لمصطمحات العربية التالية كميا: اليزؿ، كاالستيزاء، "كيستكعب مفيـك السخرية ا     
كالتيكـ، كاليجاء في معرض المدح التعريض، كالتكجيو، كالقكؿ بالمكجب، كاألسمكب 
الحكيـ، كاالستخداـ، كنفي الشيء بايجابية، كاإلبياـ عند بعض الببلغييف فضبل عف 

 .(ّ)كممة سخرية نفسيا"

                                                 

 .ُّٕ /ِ: في محاسف الشعر كآدابو كنقده العمدة (ُ)
 .ُُٕ /ِ: ـ . ف  (ِ)
 .َُٗ: ؿ كالتداكؿيالببلغة الجديدة بيف التخي (ّ)
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يزؿ كالتيافت تما خرج مخرج ال فابمغو الميجكو ذىب القاضي الجرجاني الى "أف      
كما اعترض بيف التصريح كالتعريض كما قربت معانيو كسيؿ حفظو كأسرع عمكقو 

 .(ُ)بالقمب كلصكقو بالنفس"
كأغمب كتاب الببلغة كمصنفييا تناكلكا السخرية كمبحث كصكرة مف صكر      

لتعريض كالسخرية، حتى نجد الببلغة، كما تخرج اليو العبارة مف معافو كالتيكـ كا
األساليب النحكية الى معافو أخرل  عدد مفذلؾ كاضحان في عمـ المعاني حينما تخرج 

كاالستفياـ، حينما يخرج لمتيكـ كالسخرية كىكذا، لكف أكؿ مف تعامؿ مع السخرية 
خصص لميزؿ كالجد مبحثا مستقبل مف  إذكأفرد ليا بابا خاصا ىك حاـز القرطاجني، 

 .(ِ)لرابع مف كتابو منياج البمغاءالقسـ ا
كبذلؾ فأف السخرية كانت عند الببلغييف القدامى صكرة مف الصكر التي تخرج      

الييا األساليب النحكية أك مقاصد األدباء، عمى خبلؼ المعاصريف الذيف يركنيا في 
 المفارقة كاالسترجاع التي سنتناكليا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ُُٕ /ِ: العمدة (ُ)
 .ُُٔ: ، كينظر كذلؾ الببلغة الجديدةّّٓ: ينظر منياج البمغاء كسراج األدباء (ِ)
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 ثانيالالمبحث 
 اهة.السخرية والفك .1
 السخرية والضحك. .ِ

 . السخرية والفكاهة:1
السخرية كما أكردتي في تعريفيا لغةن كاصطبلحان في التمييد مف بحثي ىذا، ىي      

المزاح، كالرجؿ الفكو ىك "تعني:  أنياالفكاىة نجد  أماالضحكة كاليزأ كالسخر، 
ال، يقاؿ فٌكييـ ًبممح الكبلـ أم أطرفيـ، الطيب النفس المٌزاح ـ الًفكية ل كا 

 .(ُ)كالفكاىة"
، كالمزح كالمزاح: "الدعابة كنقيض (ِ)كالدُّعابة: ىي "المزاح كالمعب كالمضاحكة"     

 .(ّ)المزاح كالممازحة" أيضاالجد كىك 
كمف خبلؿ استقراء المعنى المغكم لمادة سخر كفكو، نجد أف المعنى           

معاني سخر كتتسع فييا تشابيا المغكم لمادة فكو أكسع مف مادة سخر، فيي تمثؿ 
 كشمكال كزيادة.

سكاء  األديبالتغافؿ كالتحامؽ، فيمجأ  إلى األدبيةكتشير الفكاىة في داللتيا      
ىماؿج في داخمو كيعانيو مف ىمـك ناثران ليعبر عف ما يم أـكاف شاعران  ، كقد تككف كا 

ناتجة عف  أكذكاء، ناتجة عف قمة  أكالفكاىة ناتجة عف غفمة حقيقية غير كاقعية 
الفكاىي عف غيره البد مف  األدبكلتمييز خطأ ييريد المرسؿ تصحيح ما كقع فيو، 

 .(ْ)الفكاىي األدبعامة لفنكف  إشارةالتمييز بيف الجد كاليزؿ، فاليزؿ 

                                                 

 .ُِّ/ ُُ، لساف العرب: مادة فكو (ُ)
 .َِٔ/ ُّ، : مادة لعبـ . ف  (ِ)
 .ٓٔ/ ُْ، : مادة مزحـ . ف  (ّ)
 .ِْينظر األدب الفكاىي:  (ْ)
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: الناس في استعمالو عمى ضربيف فالعمماء كالعقبلء كىب الكاتب لذلؾ قاؿ ابف     
السفياء كالجياؿ  أما أذىانيـحيف تكؿ النفكس كينشطكف بو  يستعممكف اليزؿ لمتركيح

 .(ُ)فقد استعممكه لمخبلعة كالمجكف كمتابعة اليكل
لمضحكة فعبلن سحريان مؤثران في شفاء النفس، فمف خبلليا يمكف الحصكؿ  إف     

. لذا فالكاتب (ِ)باالبتساـ كالضحكة عمى ما ال نحصؿ عميو بالتقطيب كالعبكس
رض خاص، كيركز عمى الشكؿ الفكاىي غ عمى كفؽختار مادة كينظميا الفكاىي "ي

الغرض الذم يكجو الفكاىة عمى النحك الذم يحدد طابع ىذا  إلى، كيكمئ لؤلشياء
الفكاىي فمسفيا مف خبلؿ ما يتسـ بو الكاتب نفسو مف حس فكاىي، كمعيار  األدب

 .(ّ)"لؤلشياءخاص في النظر 
 أكأكاف فكاىيان  الفناف كالمتمقي مف النص، سكاء ؿ مفكالفائدة التي يجنييا ك     

؛ "ألف يحصؿ كؿ منيما عمى نكع مف الشعكر بااليجابية كالثقة بالنفس إذساخران، 
يزيد  أفعممية التعبير نفسيا، تتطمب ممف يخكضيا تغيران كتبديبلن كابتكاران، مف شأنو 

، كبذلؾ (ْ)بكجكده ككيانو" فاإلنساالشعكر بالقدرة عمى العمؿ الذم بدكنو ال يشعر 
يحصؿ كؿ مف الفناف كالمتمقي عمى كحدة الفكر كالشعكر، كىذا ما يطمؽ عميو كحدة 

 الترابط االجتماعي.
التي ال تممؾ الحرية في التعبير كالنقد لما يجكؿ في خاطرىا  األمـلذلؾ فإف      

حميميان بشخصية الناقد  تمجأ الى الفكاىة كالسخرية، فالسخرية كالفكاىة ترتبط ارتباطان 
دكرىا في تجديد النشاط النفسي كالتركيح الجماعي، فتنشر التفاؤؿ ك الذم أنتج النص "

 .(ٓ)بالثقة" اإلنسافبالمستقبؿ كتقكم طاقات  اإليمافرم ثكت
                                                 

 .ِْٖينظر البرىاف في كجكه البياف:  (ُ)
 .َُٗ -َُٖسيككلكجية الفكاىة كالضحؾ: ينظر  (ِ)
 .ُِاألدب الفكاىي:  (ّ)
 .ّٓالتذكؽ الفني:  (ْ)
 .ُّٓالسخرية في أدب المازني:  (ٓ)
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ات استجابت لممثير  األدبية األجناس أفكيذىب الدكتكر عبد العزيز شرؼ الى      
مف ظرؼ كسخرية  (الطيؼ الفكاىي) يعكسوالتي  بياأسالي استعماؿالفكاىية في 

التي يتكسؿ بيا  األدبية األجناسالفكاىي يتكسؿ ذات  األدب، لذا فإف (ُ)كتيكـ
 .(ِ)الجدم مف قصيدة كقصة كمسرحية كمقالة األدب
كىي المغة، ذاتيا  األداة الدكتكر نبيؿ راغب تستعمؿكما يرل  األجناسككؿ ىذه      

، فكاتب القصة ليس كالشاعر الذم األداةىذه  استعماؿيما كيفية كلكف الفارؽ بين
ف لديو  يقاع إيحاءاتييتـ بالجكانب المغكية ألنيا تككِّ  .(ّ)خاص في النص كا 

فالذم ينٌبو األديب كيدىشو كيجذب المتمقي كينعشو ىك االحتياج إلى التنفيس      
يحكيو مف إيقاع جمالي كالتركيح عف الذات المكبكتة، فيككف النص المغكم كما 

كالمكقؼ الزماني كالمكاني مع استعداد فطرم لدل المرسؿ كالمرسؿ اليو، لذا كصؼ 
اإلنساف بأنو حيكاف ضاحؾ، كما كصؼ بأنو حيكاف ناطؽ؛ لتفرده بالصفتيف عف 
سائر المخمكقات، فاذا الحظنا أف القاسـ المشترؾ بيف الفكاىة كالسخرية ىك 

أف الفكاىة ىدفيا اإلضحاؾ فقط، بؿ تقكـ بكظيفة النقد  اإلضحاؾ فبل يعني البتة
 كالدعكة إلى اإلصبلح، كمف خصائصيا الخفة كالظرافة.

كصاحب حيمة في تبلعبو  كيشترط في الفكاىي النباىة كالذكاء كحضكر البديية     
كقمب معانييا، فيذىب الناقد لمبحث في قبحيات النص، كما يبحث عف  باأللفاظ

فؾ شفرات النص سكاءان أكاف مكتكبان أـ محكيان، لذا اختمط مفيـك مصطمح جمالياتو، ل
الفكاىة كالسخرية لدل الكثير مف الكٌتاب كالباحثيف كالدارسيف، فمنيـ مف جعؿ 

عكس ذلؾ، فالمازني ييقر في حصاد اليشيـ أف  كآخريفالفكاىة جزءان مف السخرية 

                                                 

 .ّٔاألدب الفكاىي: ينظر  (ُ)
 .ّٖ: ـ . ف ينظر  (ِ)
 .ّٗ -ّٖ: ـ . ف ينظر  (ّ)
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العقاد فقد جعؿ السخرية  أما، (ُ)اأقساميالفكاىة جزء مف أجزاء السخرية كقسـ مف 
 أف، كيذىب الدكتكر احمد الحكفي الى (ِ)أقسامياالفكاىة كقسمان في  ألكافلكنان مف 

ف اختمؼ المسمى مدني صالح فإنو  أما، (ّ)الفكاىة ىي كؿ ما يبعث عمى الضحؾ كا 
، اذا تجاكزت البناء األدبينظر الى السخرية بمنظار ديني، كيخرجيا مف كظيفة 

لمجميكر  إضحاؾ؛ لذا يرل أف رسالة التربيع كالتدكير لمجاحظ مجرد اإلصبلحك 
رضاء ، كقد كاف تشخيص الدكتكر (ْ)افي تافو سخيؼلرغبة الزيات، كىي مجرد تش كا 

يحقؽ المذة كاالستمتاع لدل مبدعو  فاألدب، األدبمدني صالح لميدؼ الذم يحققو 
، كمف خبلؿ استعراض (ٓ)طبية عبلجية كمتمقيو، كالضحؾ يؤدم دكران تثقيفيان ككظيفة

يقسـ  ؛ لذاعاـ التي قيمت فييا، أعتقد أف الفكاىة أدب كاآلراءالفكاىة كالسخرية 
السخرية فيي  أما، كأنكاعو أجناسوفكاىي كجدم مف حيث  عمى نكعيف األدب
الفكاىي فيي ناتجة عف  األدبتمتاز بو الشخصية، كالسخرية نتاج تطكر  أسمكب
 األدب ألكافببلغية التي يدرسيا عمـ المعاني، لذا فالسخرية لكف مف ال األنكاع

، فالفكاىة كؿ كالسخرية جزء، كالقاسـ أجزائوكجزء مف  أنكاعوالفكاىي كنكع مف 
المشترؾ بينيما اليدؼ كالكظيفة كالغاية كالكسيمة كالضحؾ كاليزأ كالجد، فتارة يبتعداف 

رباف حيف ما تككف ضحكتيما ابتسامة حينما تككف السخرية ضحكتيا بمرارة كيقت
 كال تخمك مف نقد كتسمية. السركرتبعث 

 . السخرية والضحك:2
كالضحؾ ظاىرة جماعية  ،لئلنسافالضحؾ أمر ذك أىمية نفسية كبيكلكجية       

دكف أف  مف األحيافتصيب الجماعة بالعدكل كالتثاؤب كالحكاؾ، لذا نضحؾ بعض 
                                                 

 .ٓ، ْ، ّينظر حصاد اليشيـ:  (ُ)
 .ِْ: ينظر جحا الضاحؾ المضحؾ (ِ)
 .ّٓينظر الفكاىة في األدب العربي:  (ّ)
 .ٕٖنظرية كمنيج كتطبيؽ:  –ينظر التربيع كالتدكير  (ْ)
 .ّٗالضحؾ رؤية جديدة: ، ككذلؾ ينظر الفكاىة ك ٖٔينظر معالـ التحميؿ النفسي:  (ٓ)
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 األطفاؿعند  يمحظحؾ "بعيدان عف التفكير كما . كقد يككف الضنعرؼ سبب الضحؾ
، كلكف نحف بصدد الضحؾ الذم يصدر عف المضحكات "كقائع (ُ)كعمى البمياء"

، قد تككف اإلنساف منيجا بؿ ىك حالة تصيب أك أسمكباكنصكص"، كالضحؾ ليس 
تبعث  أجناس أكنكتة كما الى ذلؾ،  أكساخر  أكجراء رٌد فعؿ لسماع نص فكاىي 

 .اإلنسافمشاىدة مشيد يبعث عمى الضحؾ كصدكره مف  أكحؾ عمى الض
، األسنافكىي ما تقدـ مف  الضكاحؾكالضحؾ كالتضاحؾ: "الضحؾ ىك ظيكر      

 بأضحككةكضحؾ، ضحكا، كضحكا، كاستضحؾ كتضاحؾ كتضحؾ، كجاء 
حصؿ مف حركة الركح الى تراسخة غير ، كالضحؾ تعريفو "كيفية (ِ)كأضاحيؾ

لو ال ب تعجب يحصؿ لمضاحؾ، كحد الضحؾ ما يككف مسمكعان الخارج دفعة بسب
فرة مف يضحؾ عميو الناس، كبكزف اليمزة مف يضحؾ لجيرانو. كالضحكة بكزف الصي 

 .(ّ)عمى الناس"
أكؿ مراتب الضحؾ التبسـ ثـ االىراس  إفكلمضحؾ مراتب، فقد ذكر الثعالبي "     
ؾ الحسف، ثـ الكتكتة أشد منيا ثـ ، ثـ االخترار كاالنكبلؿ، كىما الضحإخفاؤهكىك 

يقكؿ طيخ،  أفالقيقية، ثـ القرقرة ثـ الكركرة، ثـ االستغراب ثـ الضحطخة كىي 
 .(ْ)يذىب الضحؾ بو كؿ مذىب" أفكىك  قةذطيخ، ثـ االىذاؽ كالمذى

عف النبات، كالغدير يضحؾ بضحؾ الركضة:  األرضكيقاؿ: "ضحكت      
 :في كأسبابوحؾ كقد حصر العقاد الض ،(ٓ)يتؤلأل"
الضحؾ يبدأ مف التكقع الذم  أفتنكيرم يرل  ألماني)كانت( كىك فيمسكؼ  .ُ

 ينتيي بدكف جدكل.
                                                 

 .َْجحا الضاحؾ المضحؾ:  (ُ)
 .َِ/ ٗ، ضحؾمادة المساف:  (ِ)
 .ُٕٗ -ُٖٕالتعريفات:  (ّ)
 .َُٕفقو المغة كسر العربية:  (ْ)
 .َِ/ ٗ، لساف العرب: مادة ضحؾ (ٓ)
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الضحؾ نتيجة المفاجأة بادراؾ عدـ التناسب بيف  أفشكبنيكر يذىب الى  .ِ
 الشيء المضحؾ كالشيء الذم يخطر عمى الباؿ أنو يشبيو.

ة منافذ منفذ الحس، كمنفذ منيا ثبلث اإلنسافالمؤثرات في  إفسبنسر يقكؿ:  .ّ
نياالفكر، كمنفذ الحركة العضمية،   ة لمتحكؿ مف منفذ الى منفذ سكاءقابم كا 

 العضمة. أكالحس  أكأبدأت بالتفكير 
ىنرم برجسكف عمؿ الضحؾ انو مرتبط بالتطكر المنطقي كالحاسة االجتماعية  .ْ

 بما لمكممة مف معنى. أنسانيفي آف كاحد كالضحؾ عنده 
صاحب مدرسة التحميؿ النفسي يذىب مف خبلؿ تحميؿ النكتة فركيد كىك  .ٓ

الحياة  أعباءلمتخفيؼ مف  اإلنسافالضحؾ يمجأ اليو  أففيك يرل  كآثارىا
ككسيمة لمتركيح كاالستجماـ، كالتخمص مف السأـ كالقير ككأنو يقصد عممية 

 .(ُ)انزياح مف مكامف البلشعكر الى مناطؽ الشعكر كىك يقـك بعممية تطيير
الباحثيف فرقكا في الضحؾ بيف كثير مف المضحكات  أفكيذىب العقاد الى      

خبلؼ الفكاىة، فمف تتبع ىذه  أكالدعابة  أكاالستيزاء  أكالمسميات ليا مف سخرية  كا 
الشعكر عف مجراه  أكالفركؽ كجد أف االختبلؼ بيف الضاحكيف كمو تحكؿ بالفكرة 

كشؼ العيكب كاالستيزاء يتعالى صاحبو، نتيجة المفاجأة، فالسخرية تؤلـ ألنيا ت
الناقد  أككالدعابة سركر بيف الضاحؾ كالمضحكؾ منو، كالفكاىة تصكير الفناف 

لدكاعي الضحؾ كيبدع في تصكيرىا كتمثيميا. كىذه فكارؽ بيف الضاحكيف ال فكارؽ 
 .(ِ)الضحؾ أنكاعبيف 
نما أسمكبا أكأدبان  أككالضحؾ ليس فنان       ، كعبلقة باإلنسافقة ىك صفة لصي كا 

نزلت فيك ينتج  كأينماالضحؾ بالسخرية عبلقة الفصيؿ بأمو يتبعيا حيثما حمت 
عنيا، كيدكر في فمكيا كما يدكر القطب بالرحى، فاالبتسامات سكاء الناتجة عف 

                                                 

 .ٔٓ - ْٓينظر جحا الضاحؾ المضحؾ:  (ُ)
 .ٕٓ: ـ . ف ينظر  (ِ)
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الشعكر بالمرارة كبلىما مقدمة الساخر حينما يذيع نصان كينشر تعميقو  أك السركر
في ذاتو انشراحان كفرحان كبيجةن كسركران كبشاشةن، فتنتقؿ مراتب فتدىش الفطف فتبعث 
ردة، كبذلؾ ال يمكف ممان مكسيقيان حتى تخرج منطمقة مغس األخرلالضحؾ كاحدة بعد 

 تصكر سخرية مف دكف ضحؾ ككنو أحد معانييا كنتاج مبانييا.
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 ثالثالمبحث ال
 السخرية والتهكم. .1
 السخرية والهجاء. .ِ

 . السخرية والتهكم:1
لقد اختمط عند الكثير مف الدارسيف مفيـك السخرية بالتيكـ كبالعكس، لذا سنبدأ      

 مف المعنى المغكم لمادة ىكـ في معاجـ المغة.
ففي مقاييس المغة "ىكـ: الياء كالكاؼ كالميـ تدؿ عمى تقحـ كتيدـ كىكـ ىكمان:      

 .(ُ)التيزؤ كتيكمت البئر: تيدمت تقحـ عمى الناس كتعرضيـ بشر، كالتيكـ
كفي المساف: التيكـ الطعف كتيكمت تفنيت ىكمت غيرم تيكيما تفنيتو كالتيكـ      

 .(ِ)االستيزاء
في القامكس المحيط فقد كردت ليا عدة معاني منيا: التيدـ في البئر  أما     

 .(ّ)الفائت األمركاالستيزاء كالتبختر كالغضب الشديد كالتندـ عمى 
بمفظ البشارة في مكضع  اإلتيافتعريفيا االصطبلحي: "فيك عبارة عف كالسخرية      

 .(ْ)كالكعد في مكاف الكعيد، كالمدح في معرض االستيزاء اإلنذار
 أبيكيعترؼ ابف حجة الحمكم بأف ىذا الضرب الببلغي مف مخترعات ابف      

فقين بأن لهم عذابًا بشر المنا، كذكر شكاىد عميو كمنيا قكلو تعالى: "اإلصبع
 .(ٔ)اإلنذار، فالبشارة بمعنى (ٓ)"أليما

                                                 

 الياء.، كتاب ُٕٔ/ٔمقاييس المغة:  (ُ)
 لساف العرب: مادة ىكـ. (ِ)
 .ُُُٕالقامكس المحيط:  (ّ)
 .ِٗٔالمفارقة في الشعر العربي الحديث:  (ْ)
 .ُّٖسكرة النساء اآلية:  (ٓ)
 .ُِٕالمفارقة في الشعر العربي الحديث:  (ٔ)
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مفيـك التيكـ لـ ينؿ االىتماـ المناسب في  إلى أفكيذىب الدكتكر نبيؿ راغب      
الكثير يخمط بيف السخرية كالتكرية المفظية  كال يزاؿالنقدية،  أك األكاديميةالدراسات 

 .(ُ)اإلغريؽى ىذا المصطمح منذ عيد كالتيكـ، كيرل أف الغرب أسبؽ في تحديد معن
فالتيكـ السقراطي كسيمة لمبحث عف الحقيقة، مف خبلؿ الجدؿ كتبني كسائؿ      

كغايات ييقحـ الشخص بصكرة غير مباشرة، مف خبلؿ تضخيـ ذاتو لغرض الكصكؿ 
ظيارالى الحقيقة  العبث كالتفاىة فيما يعتقد، مف خبلؿ تظاىر المتيكـ بمظير  كا 

القياس المنطقي ككسيمة لتعرية كفضح كجيات نظر الطرؼ  يستعمؿلذم الجاىؿ ا
 .(ِ)اآلخر
 األىكاءبعيدان عف  كالزاؿ المفيـك الحديث لمتيكـ يسعى الى تثبيت الحقائؽ     

الكبرياء التي تسعى الى طمس معالـ  أنكاعة كؿ دكالربط بيف الحقيقة كالكاقع كمطار 
 الحقيقة كنقميا خبلؼ الكاقع.

كقد ذىب الدكتكر نبيؿ راغب إلى أف ىنالؾ خمطان لدل األدباء كالنقاد العرب      
منذ القدـ، حينما ربطكا بيف التكرية المفظية كالتيكـ بصفة عامة كليس بيف التيكـ 
المفظي بصفة خاصة معمبلن بأف التيكـ المفظي كمماتو ال تعكس المعنى الحقيقي 

كاالستذكار كالتساؤؿ لدل المتمقي، فبل  المقصكد منيا كىي تخمؽ نكعا مف الحيرة
 .(ّ)يفيـ المقصكد منيا

 (بسخرية القدرما يعرؼ بالعربية ) أك (تيكـ القدرأف مصطمح )كيذىب الى      
كيخطط لو لذاتو  اإلنسافيقصد بيا القكل الغامضة الغيبية التي تتيكـ مف ما يرسمو 

                                                 

 .َُٗينظر مكسكعة اإلبداع األدبي:  (ُ)
 .َُُمكسكعة األدب الفكاىي: ينظر  (ِ)
 .ُُّكعة اإلبداع األدبي: مكسينظر  (ّ)
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ساعة القدر يعمى  أك ألقداراالتي يتحدل بيا القدر لذلؾ نقكؿ: تيقدركف فتضحؾ 
 .(ُ)البصر
التيكـ فريدريؾ شميغؿ اصطبلحا جديدا ىك ) األلمانيكقد ابتكر الناقد      

الركمانسي؛ ألنو  األدبيليؤكد عمى المكضكعية التي يتميز بيا العمؿ  (الركمانسي
، "فالتيكـ ال (ِ)ما يكصؼ بعمؿ ذاتي ينيض بمجرد انطباعات شخصيةفي االغمب 

؛ ألنو ينظر األدبيعف الكياف المكضكعي لعممو  األديبسكل انفصاؿ ذات يعني 
 .(ّ)اليو مف خارجو، كبنظرة نقدية حيادية، تمنع تكحده معو"

بعد ىذا االستعراض لمصطمح التيكـ البد مف العكدة الى تعريؼ السخرية، فيي      
مف ر بصريح لفظ سخر ، كالقرآف الكريـ عبٌ (ْ)عند الزمخشرم: "انزاؿ اليكاف كالحقارة"

، كالساخر (ٓ)"ال يسخر قوم من قوممرادفاتو كنيى عنو حيف قاؿ: " استعماؿدكف 
 إحساسكفي حركؼ الكممة اكؿ التقميؿ كالحط مف شأف خصمو "يح أسمكبودائما في 

بالطراكة كالخبث كالدىاء بعكس لفظ التيكـ التي تدؿ عمى اليدـ كاالقتحاـ ففي لفظ 
 .(ٔ)"األفاعيبميف السخرية ليف أشبو 

 األكؿطو بيف السخرية كالتيكـ مف ككف  أميفكبذلؾ يميز الدكتكر محمد      
 إعماؿيستغرؽ في قمب المعاني فيظير نسقان ظاىره أنيؽ كباطنو عميؽ يستدعي 

 لؤلفعىبالمممس الناعـ  إياهالذىف كالفكر لفيـ ما يحتكيو مف نقد الذع مشبيا 
 مباشرا في النقد. أسمكبالسامة خبلؼ التيكـ الذم يككف كالخطر الكامف في لدغتيا ا

                                                 

 .ُُْ: ـ . ف ينظر  (ُ)
 .ُُٓينظر مكسكعة اإلبداع الفني:  (ِ)
 .ُُٗـ. ف  (ّ)
 .ْٔاألساليب اإلنشائية كأسرارىا الببلغية في القرآف الكريـ:  (ْ)
 .ُُسكرة الحجرات اآلية:  (ٓ)
 .ُْالسخرية في األدب العربي حتى نياية القرف الرابع اليجرم:  (ٔ)
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الساخر كمفيـك شامؿ عمى مستكل  األدبالدكتكر نبيؿ راغب فقد فٌرؽ بيف  أما     
 أعمالوفي عمؿ مف  األديبالشكؿ كالمضمكف كبيف عنصر السخرية الذم يكظفو 

لنص ، فإف كانت السخرية ىي الغالبة في مضمكف اأخرلعناصر  إلىمضافان 
 .(ُ)الساخر األدبكالعمكد الفقرم فيو فإف العمؿ يصنؼ ضمف 

مف كجكد فركؽ نكعية بيف كأضاؼ الدكتكر نبيؿ راغب بأنو عمى الرغـ      
مف تيكـ، كفكاىة، كىجاء، كلماحية، كنقد، كىجاء،  األخرلالسخرية كالعناصر 

فإنيا  ألدبياسادت عمى كؿ العناصر في العمؿ  إفكتمميح، كدعابة فإف السخرية 
تكظؼ كؿ العناصر مارة الذكر، في تعميؽ التكجيات الفكرية كاالجتماعية كالفنية 

الدفاع  أكفكرة لغرض تعريتيا  أكالتعريض بمبدأ  أكمف خبلؿ نقد شخص ما 
الساخر ىك ذك ىدؼ تصحيحي سكاءان أكاف عمى المستكل  األدب. كعنده (ِ)عنيا

 أسمحةالكاتب الساخر يعتمد بصفة دائمة عمى ، "ك (ّ)المستكل الجمالي أك األخبلقي
التيكـ المستترة الخفية الخبيئة الزاخرة بالغمز كاليمز كالممز كالتمميح الذم ال يتكرع 

، كبذلؾ يككف مدني صالح غير منصؼ في رده عمى سخرية (ْ)عف التجريح"
الجاحظ  ألحقاد إرضاءالجاحظ في رسالتو التربيع كالتدكير معتبرا سخريتو مجرد 

 .(ٓ)كالثقافة كاألدبفظمـ نفسو 
دافع السخرية في رسالة التربيع كالتدكير ىك  أفبينما يرل السيد عبد الحميـ      

ال يستحقكف التقديـ، كالجاحظ يعتز بذاتو كما يمتمكو  ألشخاصبسبب تقديـ الخمفاء 
مكاناتمف قدرات  ـ يقدـ فيو ، لذا فسخريتو ناتجة عف كضع عا(ٔ)كاألدبفي العمـ  كا 

                                                 

 .ٗنظر األدب الساخر: ي (ُ)
 .ٗاألدب الساخر: ينظر  (ِ)
 .ُٖٕ، ككذلؾ مكسكعة اإلبداع األدبي: َُ: ـ. ف (ّ)
 .َُٖ، ككذلؾ مكسكعة اإلبداع األدبي: ُْ: ـ . ف  (ْ)
 .َٗمنيج كتطبيؽ: ك التربيع كالتدكير نظرية  رسالة ينظر (ٓ)
 .ُٖٗالسخرية في أدب الجاحظ: ينظر  (ٔ)
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كالعمـ شيئان، ككأنو يقكؿ كضع الرجؿ في المكاف غير  األدبفيو مف ال يحسف مف 
 الرعية. أحكاؿالمناسب لذا ساءت 

فكاف الجاحظ "أديبان ساخران كلكف لـ يكف الباعث عمى السخرية عنده مجرد     
و التقكيـ كدفع الممؿ عف النفكس كالسامة عف فدىالتجريح كااليجاع بؿ كاف 

 اإلصبلحنبيمة في  أىدافاالسخرية تمقي مع التيكـ بأف ليما  إف، لذا (ُ)كب"القم
 المغكية كالفنية. كأساليبو أدكاتوكالتقكيـ كلكف لكؿ منيما 

كالسخرية بصكرة عامة يصعب تعريفيا تعريفان جامعان مانعان كذلؾ لحيكية ىذا      
يء حي قبؿ كؿ المصطمح كفف قابؿ لمتجديد فالسخرية كما يقكؿ برجسكف: ش

 .(ِ)شيء
الدراسة التي قدمتيا الطالبة سعاد سبلمي جعمت مف السخرية كالتيكـ  أفكيبدك      

، ألنيا سخر كىكـالمغكم لفي معنى كاحد؛ ألنيا لـ تشر الى الفركؽ بيف الجذر 
اذا اجتمعت  كاأللفاظعطفت في العنكاف بيف السخرية كالتيكـ كالعطؼ تشريؾ 

 .(ّ)اتحدت معانييا
ال يعتقد بيا  كأباطيؿ أشياءالتيكـ "ذكر  أفنعماف محمد الى الدكتكر كذىب      

يذكرىا في معرض  أكيتظاىر باالعتقاد بأنيا صحيحة  كفي الكقت نفسوالشخص، 
بيا كىك مف صكر السخرية الشفافة التي ليس  يستيزئالتعجب مف كجكدىا، كمف ثـ 

 .(ْ)مماح"مف السيؿ تعريفيا، كلكنيا تعرؼ بالذىف ال
كمف خبلؿ استعراض الفركؽ المغكية بيف السخرية كالتيكـ كالتعاريؼ      

 كاءالسخرية تبعث الضحؾ س إفالفارؽ بيف كبل المصطمحيف  أفاالصطبلحية نجد 
                                                 

 .ِّٗ:  ي ادب الجاحظينظر السخرية ف (ُ)
 .ُُالسخرية في شعر البردكني: ينظر  (ِ)
 .َُ -ٓمييكبي:  يكـ في ممصقات عز الديفينظر السخرية كالت (ّ)
، كينظػػػر كػػػذلؾ النزعػػػة ْْالسػػػخرية فػػػي األدب العربػػػي حتػػػى نيايػػػة القػػػرف الرابػػػع اليجػػػرم:  (ْ)

 .ّٗ: الساخرة في قصص السعيد بكطاجيف



 39 

نتاجو الضحؾ بؿ ىك فف جدلي  أكالتيكـ فميس مف معانيو  أمابمرارة  أككاف سركران 
القياس المنطقي  بأسمكباليد كالثقافات كنقدىا كالقيـ كالتق األفكارقائـ عمى عرض 

كلعؿ قصة ابراىيـ عميو السبلـ في  كاألفكارزيؼ ىذه المعتقدات  إلثباتكدحضيا 
ككضع الفأس في رأس  األصناـالقرآف الكريـ دليؿ عمى تيكمو بآلية قكمو حيف كسر 

ذات حجة  كبيرىـ كقاؿ اسألكه لعمو يجيبكـ مف فعؿ بيـ ىذا، كبذلؾ تككف السخرية
جدلي قائـ عمى  أسمكبالتيكـ فيك  أمادامغة غير مقدكر الرد عمييا مف الخصـ، 

 المصطمحيف.بيف فارؽ الالحقيقة كالبرىاف، كىذا ىك 
 . السخرية والهجاء:2

الحد الذم جعؿ الكثير مف  إلىإفَّ ىذيف المصطمحيف بينيما عبلقة متشابكة،      
الذم تطكر كنتجت  األصؿديثا يجعمكف اليجاء المختصيف دارسيف كباحثيف قديما كح

في  لآلخرنو السخرية، كبعضيـ لـ يفٌرؽ بيف المصطمحيف فجعؿ أحدىما مرادفان ع
الغرض كالمعنى، فاليجاء لغةن ىك: "الشتـ بالشعر خبلؼ المدح، قاؿ الميث: كىك 

لبان، كالسباب كذكر المثالب كتعداد المعايب كيككف بالشعر غا األنسابالكقيعة في 
تيجك زكجيا أم تذـ صحبتو، فاليجاة كالياجة  كالمرأةكتيجاه بمعنى شتمو بالشعر، 

 إلىالضفدع، كالضفدع قبيح الشكؿ بشع الصكت، كاليجاء القراءة كتقطيع المفظة 
 .(ُ)عنيا" يكشؼحركفيا، فالذم يعدد حركؼ الكممة 

ذلؾ ألف اليجاء فف فمعاني اليجاء كميا تدكر في البشاعة كالنكاؿ كالكشؼ, ك      
غنائي يمجأ اليو الشعراء لدكاعي اجتماعية، لمدفاع عف القبيمة كالفكر كما حدث  أدبي

كما فعؿ حساف بف ثابت،  اإلسبلميةمع شعراء الرسكؿ )ص( في بداية نشر الدعكة 
استقصاء كبحث ككنيا كامنة في البلشعكر لدل  إلىلو جكانب نفسية بحاجة  أف إذ

تساع المف التصريح كذلؾ  أىجىالتعريض  إفابف رشيؽ القيركاني : يقكؿ إذالمنشد، 

                                                 

 .ُّْ/ُ،  امادة ىج :لساف العرب (ُ)
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الظف في التعريض، كشدة تعمؽ النفس بو، كالبحث عف معرفتو كطمب حقيقتو، فاذا 
كىمة، فكاف كؿ يكـ  أكؿبو النفس عممان كقبمتو يقينان في  أحاطتكاف اليجاء تصريحان 
 .(ُ)ممؿ" أكفي نقصاف لنسياف 

المدح كاليجاء يقكماف عمى  إفاطبا العمكم في عيار الشعر "كيؤكد ابف طب     
 .(ِ)عند العرب" األخبلقيةالمثؿ 
يزؿ تما خرج مخرج الابمغو اليجك  إفالقاضي الجرجاني فقد قاؿ: " أما     

كالتيافت، كما اعترض بيف التصريح كالتعريض، كما قربت معانيو، كسيؿ حفظو، 
 .(ّ)س"كأسرع عمكقو بالقمب كلصكقو بالنف

يثنياف  أنيمانجد  كآدابياىذيف العمميف في تاريخ العربية  رأمكمف استعراض      
ف  إلى إشارةعمى الشعر الذم يعتمد التعريض دكف التصريح، ككأنو  فف السخرية كا 

السخرية  أفلـ يسمكا ذلؾ صراحة، كلكف يفيـ مف ظاىر النص كباطنو؛ ألننا قمنا 
كعناصر التكرية، كالتيكـ كاليمز  أساليبمستخدمة كؿ  النقد غير المباشر، إلىتميؿ 

 كالتمميح. كاإلشارةكالممز كالغمز 
ف عدنا       حادثة الحطيئة مع الزبرقاف بف بدر كالبيت الشعرم الذم أنشده  إلىكا 

 في ذـ الزبرقاف:
 كاقعد فانؾ الطاعـ الكاسي      دع المكاـر ال ترحؿ لبغيتيا 

ىؿ ىذا ىجاء فدعكا  األمرمر بف الخطاب التبس عميو الخميفة الثاني ع أفنجد 
كاليجاء  إياؾ، فقاؿ الخميفة عمر لمحطيئة: "(ْ)بف ثابت فقاؿ: لقد ذرؼ عميواحساف 

                                                 

 .ُّٕ -ُِٕ/ ِالعمدة:  (ُ)
 .ٓٔاألدب الفكاىي:  (ِ)
 .ُُٕ/ ِالعمدة:  (ّ)
 .َُٕ /ِ: ف  ـ . (ْ)
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قاؿ: المقذع أف تقكؿ ىؤالء أفضؿ مف المؤمنيف؟  أميرالمقذع، قاؿ: كما المقذع يا 
 .(ُ)ىؤالء، كأشرؼ، كتبني شعرا عمى مدح لقـك كذـ لمف تعادييـ"

 األمرالتباس  أفآنفان نجد  أكردناهكمف خبلؿ قراءة النص كالبيت الشعرم الذم      
جديد لـ يعيده الشعر  أسمكبعند الخميفة عمر ليس لعجز في الفيـ كلكف ألنو 

اليجاء؛ ألنو قمب المعنى كجعؿ  إلىالسخرية منو  إلىالعربي سابقا، فالبيت أقرب 
 فعكؿ.صيغة في اسـ الممف اسـ الفاعؿ 

عمرك بف العبلء انو قاؿ: "خير اليجاء ما تنشده العذراء في  أبيكقد ركم عف      
 خدرىا، فبل يقبح بمثميا كاستشيد بقكؿ جرير:

 (ِ)يـك الفخر لـ تزف مثقاال      أحسابياتغمب جمعت  إفكلك 
فحاشما يصدر عف الناس مف قذؼ  كأما      الناس تتفكؽ فيو عمى  ةفإف عام كا 
 .(ّ)اءالشعر 
 أضداداليجاء ضد المديح "فكمما كثرت  أف إلىقدامة بف جعفر فقد ذىب  أما     

، فالمديح في الفضائؿ النقية، كاليجاء الجيد (ْ)لو" أىجىالمديح في الشعر كاف 
 يككف بسمب تمؾ الفضائؿ.

كيتداخؿ مصطمحا السخرية كاليجاء مف حيث المفيـك كالعناصر المككنة لكؿ      
يصعب الفصؿ بينيما، كيتفقاف في اليدؼ كالكظيفة، فيككف ىدؼ اليجاء  إذمنيما، 

صبلحياتقكيـ العيكب   .(ٓ)كا 
 .(ٔ)الفكاىية األدبية األنكاع أصؿاليجاء  أفبكالر  آرثركيرل      

                                                 

 .َُٕ /ِ:  العمدة (ُ)
 .َِٓينظر النقد األدبي عند العرب:  (ِ)
 .َُُنقد الشعر: ينظر  (ّ)
 .َُُ: ـ. ف  (ْ)
 .ُِٗمكسكعة المصطمح النقدم: ينظر  (ٓ)
 .ٔٔاألدب الفكاىي:  (ٔ)
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ككظيفة اليجاء تنبع مف اجتماع التعاكف كالتنازع في الحياة، فعمماء االجتماع      
اف في أكجو نشاط كثيرة التنازع كالتعاكف فمثمما تكجد قكة في أنيما يجتمع إلىيذىبكف 

، فمف أماكنيافي  األجساـالطبيعة لمتعاكف كالتنازع في آف كاحد كتككف محددا لكضع 
 .(ُ)يككف في شعر اليجاء تعبيران عف التعاكف كالتنازع في آف كاحد أفالممكف 
"التعاكف  أف أدركناالمكضكع  لنظر في ىذااكمما دققنا  إذكال غرابة في ذلؾ،      

نماكالتنازع ليسا شيئيف منفصميف،  لعممية اطرادية كاحدة تمثؿ شيئا مف  كجيافىما  كا 
، ففي (ّ)، كقد يمثؿ اليجاء ظاىرة باثكلكجية، كقد يككف ظاىرة سكية(ِ)االثنيف معا"

كقيـ المجتمع كىذا  باألنسابيككف اليجاء شخصيا مف خبلؿ التعريض  األكلى
، كىك اليجاء السمبي عمى نقيضو اليجاء االيجابي األصيؿافى مع قيـ العربي يتن

 كنبذ الرذائؿ التي ىي عكس الفضائؿ. اإلصبلحالذم يككف ىدفو 
الفكاىي، كقاؿ:  األدبلذا جعؿ الدكتكر عبد العزيز شرؼ اليجاء جزءان مف      

ليا غير التيجـ  "كاذا ركح الفكاىة قد تنحرؼ حتى تصبح بغيضة منفِّرة ال عمؿ
 .(ْ)كالتطاكؿ كالزراية كاالحتقار، كما نجد في نماذج اليجاء الشخصي"

 األدبكقد تناكؿ الدكتكر عبد العزيز شرؼ السخرية مع اليجاء في كتابو      
 .(ٓ)الفكاىي، كجعميا السخرية اليجائية"

اء عمى ممكة السخرية كالفكاىة، لكف اليجاء       يظير غضبو كيعتمد الشاعر اليجَّ
 أسمكبمف الفكاىة كالسخرية "فيك  أدنى، لكنو يبقى في مرتبة (ٔ)كالساخر يخفيو

                                                 

 .ٗٔ: االدب الفكاىيينظر  (ُ)
 .ٗٔ: ـ. ف  (ِ)
 .ِٕ: ـ. ف  (ّ)
 .ٖٖ: ـ. ف  (ْ)
 .ّٖ: ـ. ف  (ٓ)
 .َّّمكسكعة المصطمح النقدم:  (ٔ)
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، كالحقيقة خبلؼ ذلؾ فاليجاء االجتماعي (ُ)اجتماعي ليس فيو ما يتصؼ بالسمك"
، كتقكيـ االعكجاج اإلصبلحتقـك مقاـ السخرية في  –الذكر  أسمفناكما  –كظيفة لو 

الكعاظ، فيك ىجكمي  أساليبيختمؼ عف  بأسمكب، المجتمع كأخبلؽفي سمككيات 
، كفي تمؾ الحالة يككف دفاعيا كما في ىجاء شعراء أحياناشرس كيختمط بالفخر 

 الرسكؿ )ص( لمشركي قريش.
الى جعؿ السخرية جزءان مف اليجاء "فالسخرية  الدكتكر قحطاف التميميكذىب      

 .(ِ)ىجاء" انو ال يخرج عف ككنو إالفف لو خصائصو كطبيعتو 
كالسخرية نشأت في أحضاف اليجاء، لكنيا فارقتو بمركر الزمف، كأصبحت أدبا      

كفنا قائما بذاتو، ال يخرج عف األدب الفكاىي، لذا فيك ليس طمكح كؿ شاعر؛ ألنو 
يحتاج الى نضكج تجربة كذكاء حاد، يقكؿ أدكنيس: "األدب الساخر لكف صعب 

 .(ّ)ة حاضرة"يحاد كبديي األداء يتطمب مكىبة خاصة كذكاء
 أككفي فف السخرية الغاية تبرر الكسيمة كفمسفة تدافع عف نظاـ اجتماعي      

كخالدان فإنيا  األدبفمسفي، كبعض النقاد يقكؿ اذا كانت السخرية انجازا عظيمان في 
فشمت في ميداف عمـ االجتماع؛ كذلؾ ألنيا اذا كانت قادرة عمى محك الرذائؿ التي 

 .(ْ)فيي تنتيي بانتيائيا تياجميا
ممتعة كمسمية كمثيرة  األدبكعمى العكس مف ذلؾ، مازاؿ الكثير مف فنكف      

الساخر  كاألدبصفة الخمكد،  لؤلدبكمؤثرة، عمى الرغـ مف مركر الزمف عمييا؛ ألف 
السخرية  أف، فاذا ما رأينا جزء منو ال يفنى كال يبمى بتقادـ السنيف كتغيير الظركؼ

اليادؼ،  كاإلضحاؾء كبلىما فف فكاىي، يمتقياف مف حيث الكظيفة كالمعنى كاليجا

                                                 

 .ِٗٗ: مكسكعة المصطمح النقدم (ُ)
 .ُِاتجاىات اليجاء في القرف الثالث اليجرم:  (ِ)
 .ُْالشعر العربي: في مقدمة  (ّ)
 .ُٕٖ: مكسكعة األدب الفكاىي (ْ)
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لكنيما يتفرقاف حيث تقترب السخرية مف الرمزية في زمف الشراسة كالدكتاتكرية، 
 المباشر المكشكؼ فيككف دفاعيا كىجكميا في الكقت األسمكبكيقترب اليجاء مف 

يتبعو الشاعر الساخر كالشاعر  ، كبذلؾ يككف لكؿ منيما طريؽ يسمكو، كمذىبذاتو 
اء؛ ألف كؿ منيما يعبِّر عمَّا يجكؿ في خاطره، فيككف الساخر ذا سمككية ميذبة  اليجَّ

الياجي فيككف غاضبان ىجكميان مباشران، كأكبر دليؿ مكقؼ الفرزدؽ  أما)دبمكماسية(، 
ف الطبع السجاد )عميو السبلـ(؛ أل اإلماـبف عبد الممؾ حيف أنكر امع الخميفة ىشاـ 

، فثار ضد الخميفة فكأف مديحو سخرية مف مكقؼ ىشاـ.  غبلبه
 شيئان في الفرؽ بيف السخرية كاليجاء. تأكضحككف قد كبذلؾ أ     
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 بعار المبحث ال
 السخرية والحجاج. .1
 السخرية والنكتة. .ِ

 . السخرية والحجاج:1
حاالتثقافية،  إشاراتينطكم النص الحجاجي عمى        أبعادمرجعية، ذات  كا 

السياقات  إطارالمتشابكة؛ لتشكؿ معنى يختفي في  كأنظمتيافاعمة تتكسؿ بالمغة 
 الكمية لمنص.

كتعٌرؼ معاجـ المغة العربية الحجاج في معناه المغكم الحجة كالبرىاف، ففي مادة      
( "يقاؿ: حاججو أم  جى جى حجاجان كمحتجة حتى حججتو أم غمبتو بالحجج  أحاجو)حى

بيا ...، كالحجة البرىاف كقيؿ الحجة ما دكفع بو الخصـ، كىك رجؿ  أدليتالتي 
 .(ُ)، كالتحاج التخاصـ، كالحجة الدليؿ كالبرىاف"حجاج أم جدؿم

كعرفيا ابف فارس فقاؿ: "يقاؿ حاججت فبلنا فحججتو أم غمبتو بالحجة، كذلؾ      
 .(ِ)"الظفر يككف عند الخصكمة، كالجمع حجج، كالمصدر الًحجاج

كقاؿ الزمخشرم: "حجج: احتج عمى خصمو بحجة شيباء، كبحجج شيب،      
 .(ّ)ة"محجكج، ككانت بينيما محاجة كمبلح كحاج خصمو محجة كفبلف خصمو

كمف خبلؿ استعراض ما قدمناه في تعريؼ الحجاج لغةن ىك انو بكسر الحاء      
لحجة كسيمة يستعمميا ذىبكا الى اعتبار ا إذالمخاصمة بيف شخصيف،  أثناءيككف 

المخاطب )المتكمـ( لمتغمب عمى مناظريو كخصكمو، ككذلؾ الجدؿ مف قكؿ ابف 
 ."منظكر "رجؿ محجاج أم جدؿ

                                                 

جى  (ُ) جى  .َٕٓ/ ُ، لساف العرب: مادة حى
 .ِٕ/ ِمقاييس المغة:  (ِ)
 .ُُّأساس الببلغة:  (ّ)
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القرآف الكريـ فقد مٌيز بيف مصطمحي الحجاج كالجداؿ، فالجامع بيف  أما     
ة، المعنييف الحجاج كالجداؿ ىك المخاصمة، لكف في الحجاج قائمة عمى الباطؿ عاد

 .(ُ)الجداؿ فيك منو حؽ كمنو ما ىك باطؿ أما
تعريؼ الحجاج اصطبلحان، فقد عٌرفو عبد اليادم بف ظافر الشيرم بقكلو:  أما     

 إستراتيجيةالتي يستعمؿ المرسؿ المغة فييا كتتجسد عبرىا األبرز  اآللية"الحجاج ىك 
 .(ِ)"اإلقناع
قكية ييدؼ الى تقييـ كجية النظر فيميب بركتكف فيعرفو: "الحجاج كسيمة  أما     

تككف مف نتائجو التأثير، مستبعدان ممارسة العنؼ المقنع  أفمع الغير"، كالذم يمكف 
 .(ّ)كالبرىنة العممية" باألفكاهمستعينان 

 .(ْ)كالتداكؿ كالتكاصؿ كالتخاطب" كالتأثير اإلقناعكالغرض مف الحجاج "ىك      
كجو يستيدؼ اإلقناع كالتأثير في المتمقي، كبطبيعة الحاؿ فإف كؿ خطاب م     

عدَّ كؿ مف بيرلماف  إذكالبد أف يككف لو بعد حجاجي، كقد ارتبط الحجاج بالببلغة، 
قناع، كحاكال إعادة الببلغة األرسطية التي تحصر الببلغة  كتيتكا أف الببلغة حجاج كا 

ة عندىـ تقكـ في اإلقناع، مستبعديف تصكرات أفبلطكف كالسفسطائييف؛ ألف الببلغ
، كمف ىنا فالمقصكد (ٓ)عمى الجدؿ كالتشكيؾ كالمنيج المغالطي كالمناكرة الكاىمة

بالببلغة الجديدة "تمؾ الببلغة الحجاجية التي تتعارض مع ببلغة الصكر الفنية 
 .(ٔ)كالمحسنات البديعية"

                                                 

 .ِّ -ُّ/ ّينظر تفسير التحرير كالتنكير: ج (ُ)
 .ْٔٓاستراتيجيات الخطاب، مقارنة لغكية تداكلية:  (ِ)
 .ْٕٓ: . ف  ـ (ّ)
 .ُٕمف الببلغة الكبلسيكية الى الببلغة الجديدة:  (ْ)
 .ُٕ: . ف  ـ( ٓ)
 .ُٕ: . ف  ـ (ٔ)
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، فمف خبلؿ كقٌدـ النٌقاد كعمماء العربية مفيكمان مقاربان لممفيكـ الحديث لمحجاج     
االطبلع عمى كتاب إعجاز القرآف لعبد القاىر الجرجاني، نراه يقدـ الحجج إلقناع 
الناس بنظرية النظـ، أما ابف كىب في كتابو البرىاف في كجكه البياف فقد قٌدـ تعريفا 
خاصان لمجداؿ كشركطو كآدابو، أما الجاحظ فقد رٌكز عمى الفعؿ المغكم، كعنده 

يزه عف الببلغة؛ ألنو يمتاز بكظيفتيف إحداىما الكظيفة الخطابية الكبلـ ال يمكف تمي
كما يتصؿ بيا مف إقناع كاحتجاج كمنازعة كمناظرة، كالثانية البياف كالتبييف، أم 
الفيـ كاإلفياـ، كمفيـك البياف عنده تنازعو كظيفتاف األكلى إفيامية كالثانية حجاجية 

 إقناعية.
يرد  أف أمايثو عف الكبلـ كاحتماالتو فيك يقكؿ: "حاـز القرطاجني في حد أما     

ماكاالقتصاد،  اإلضمارعمى جية   .(ُ)يرد عمى جية االحتجاج كاالستدالؿ" أف كا 
لذلؾ فالحجاج ىك االستدالؿ كالبرىنة، كقد يككف مضمران، مستعمبل جممة مف      

ة بكصفو "جممة لذا عرفو بيرلماف في ضكء الببلغة الجديدالمتمقي،  إلقناع األساليب
تضطمع في الخطاب بكظيفة تحفز المتمقي عمى االقتناع بما تعرضو  األساليبمف 
 .(ِ)الزيادة في حجـ ىذا االقتناع" أكعميو 
كالنص الحجاجي يأتي مترابطان متناغمان يقـك عمى أساس كحدة معينة بفعؿ      

ف بصكرة خفية، لذا الكظائؼ اإلستعارية، كقد نكاد ال نممح تمؾ الكظائؼ ألنيا تكك 
، كيككف ىذا (ّ)فإف لو بعدا تكاصميا ينيض عمى أنكاع مف التبادؿ االجتماعي

الببلغة في خدمة  إفانساؽ سيميائية متنكعة، عمى اعتبار  التكاصؿ بكساطة
 .(ْ)السيمياء

                                                 

 .ّٔمنياج البمغاء كسراج األدباء:  (ُ)
 .ُِالحجاج في الشعر العربي بنيتو كأساليبو:  (ِ)
 .ِٔ: . ف  ـينظر  (ّ)
 .ِِمف الببلغة الكبلسيكية الى الببلغة الجديدة: ينظر  (ْ)
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كانفعاالتو كعكاطفو لحضكره  اإلنسافكالشعر لو دكر فعاؿ في التعبير عف ىمكـ      
،  "كالمعجز في خصكصية الشعر انو يعكد األدبية األجناسلمتميز بيف التاريخي ا

؛ (ُ)تمؾ الدائرة تتسع مبتعدة عف مركز ما" أفمركزان لدائرتو ميما بدا  اإلنسافالى 
الشعر في كبل  فإ إذطكر الكتابة،  إلى اإللقاءلذلؾ خسر الشعر بانتقالو مف طكر 

السماع  إيقاعات إف إذكالعيف،  ذفاألالطكريف يخاطب ذاكرة المتمقي في حالتي 
الممكات  أبك"السمع  أفمختمفة اذا ما عممنا  آثاركطبيعة الصكت الممقى ليا 

 .(ّ)رؤيكية كتأمبلت اإلبصارفي حالة العيف فكظيفة  أما، (ِ)المسانية"
كاذا ما عممنا أف االتصاؿ يتخذ مستكيات عدة فقد يككف ذاتيان مف خبلؿ      

قد يككف بيف فردو كمجمكعة كبيرة مف الجميكر، كىذا ما  أكمعينة،  بمثيرات اإلحساس
 استعماؿ غير مباشر مف حيث أكدعاية، كقد يككف مباشران  أك إعبلمايطمؽ عميو 

 كاألفكار. لذا يعرؼ االتصاؿ بأنو "العممية التي بكاسطتيا تمرُّ المعمكمات (ْ)الكسيمة
تعدؿ بيا المعارؼ  أكالتي تتككف كالتكجييات مف خبلؿ نظاـ اجتماعي، كالطرؽ 

 .(ٓ)"كاالتجاىات كاآلراء
، إقناعيةمعرفية، ككظائؼ  أىداؼلذلؾ يتخذ االتصاؿ كظائؼ عدة منيا:      

 األفرادكضماف المشاركة الثقافية، كتنمية القدرة عمى التقمص الكجداني، أم تصكر 
 .(ٔ)اآلخريفمكاف في 

                                                 

 .ّٔ: الشعر كالتكصيؿ (ُ)
 .ّٔ: . ف  ـ (ِ)
 .ّٔ: ـ. ف ينظر  (ّ)
 .ُُاالتصاؿ كالتغيير الثقافي:  ينظر (ْ)
 .ُّ: . ف  ـ (ٓ)
 .ُٔ، ُٓ، ُْ: . ف  ـ (ٔ)
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قاؿ: "كىك  إذلربط بيف الشعر كالحجاج، ىبلؿ العسكرم الى ا أبكلذلؾ ذىب      
الذم يممؾ ما تعطؼ بو القمكب النافرة، كيؤنس القمكب المستكحشة، كتميف بو العريكة 

 .(ُ)المستعصية، كتبمغ بو الحاجة، كتقاـ بو الحجة" األبية
يقكؿ:  إذكتممس تمؾ العبلقة مف خبلؿ تعريؼ السخرية عند عبد النبي ذاكر،      

المحتمؿ في الخطاب  أقنعةتشكؿ أحد أىـ  كأسمكبيةخطابية حجاجية  إستراتيجية"
 .(ِ)مي خصكصان"حكالر عمكما  األدبي
 إلىييدفاف  إنيماقمت  إذالفكاىة كالسخرية،  إفكقد أكدت في بحثي ىذا      

كالمناىج، لذلؾ السخرية تعمد الى  كاآلليات، مع اختبلؼ المقاصد كاإلقناع اإلضحاؾ
يياموتيدؼ تكريط المتمقي بصدقية المنقكؿ، قمب المعنى، كتس باحتمالية المنقكؿ،  كا 

باعتبار السخرية كمحٌسف ببلغي، كالخطاب الساخر يحدث مفارقة بيف  إالكال مجاؿ 
المتمقي  بإشراؾالكاقع الحقيقي الذم ينتقده مكجيان سياـ سخريتو الضاحكة، ليقكـ 

ليا كيعيش تمؾ المفارقة الساخرة، يستسمـ  أف اآلخربحجج غير قابمة لمرد، بؿ عمى 
تتمثؿ في منيج جدلي يعتمد عمى  أنياكيذىب سعيد عمكش في السخرية "الى 

، (ّ)طريقة في التكليد كالتعميـ عمى البعد المعرفي" تعد إذاالستفياـ بمفيكمو الببلغي، 
اشتغاالت السخرية المحتمؿ، لذا فالسخرية تحتكم عمى كجية نظر  أىـكبذلؾ يككف 

 تبطنة، تككف بصكرة ماكرة.مس
فالسخرية تقدـ كجية نظر قائمة عمى الجدلية كالحجاج، كاالستدالؿ كالبرىاف،      

تكرية تحيؿ عمى معنى قريب، كالثانية  األكلىكنعتقد أنيا تقدـ نكعيف مف التكرية: 

                                                 

 .ْٗالصناعتيف:  (ُ)
 .ُُٓ: اقنعتيا كقناعاتيا في الرحمة العربية  العيف الساخرة (ِ)
 .ْٔمعجـ المصطمحات األدبية:  (ّ)
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، (ِ)في النص ثقافيةالمجاز لو قيمة  أف. كما (ُ)معنى بعيد ىك الذم يقصده المؤلؼ
 :(ّ)الداللة )الداللة النسقية( تككف عمى نكعيف أفا كم

 داللة صريحة/ مباشرة ترتبط بالنحك كتؤدم كظيفة التكاصؿ كالتبميغ. .ُ
داللة ضمنية: كىي داللة مضاعفة مرتبطة بالكظيفة الجمالية كالتكاصمية،  .ِ

 .األدب أدبيةغايتيا تحديد 
ية، التي ربطيا بالعنصر الغذامي كظيفة ثالثة ىي الداللة النسق أضاؼكقد      

 .(ْ)النسقي، جاعبل مف عناصر التكاصؿ سبعة، كالتي حددىا ياكبسكف
لذلؾ نعتقد أف كؿ مف الساخر كالمحجاج يتكلد لديو النص مف خبلؿ كجكد      

ىك المؤلؼ الحقيقي، كالثاني ىي الثقافة التي ىي المؤلؼ  األكؿمؤلؼ مزدكج، 
لباث لمنص، لذلؾ تككف ىناؾ مرجعيات مشتركة المضمر الكامف في البلشعكر عند ا

 .(ٓ)بيف المرًسؿ كالمرسىؿ اليو
في الكاقع  بداأليجب فيـ  إذفي حيف يرل النقد الماركسي بنظرية االنعكاس،      

ىك انعكاس جدلي، كىك  األدب أفالبنيكية التككينية فترل  أمااالجتماعي كالتاريخي، 
 .(ٔ)في كسط اجتماعي معيف األفرادي يعيشيا الكاقع ككظيفتو كشؼ التناقضات الت

السخرية قائمة عمى قمب المعنى مف خبلؿ أحداث مفارقات ضاحكة  أفكبما      
ىدفيا تغيير الكاقع االجتماعي، كاف ركافد السخرية كالحجاج كاحدة، فتعمد السخرية 

ف يبقى لممتمقي كغير مباشرة، لك إيياـحجاجية قد تككف فييا  أساليباستعماؿ  إلى
سكؼ الذم يجد في السخرية الحجاجية كالفيم األديبكؿ مف الحجاج كالسخرية كسيمة 

                                                 

 .ُٕينظر النقد الثقافي:  (ُ)
 .ٖٔ: . ف  ـينظر  (ِ)
 .ّّالثقافي الى الرؤيا الثقافية: النقد الثقافي مف النسؽ  (ّ)
 .ّْ: . ف  ـ (ْ)
 .ّْالرؤيا الثقافية:  إلىالنقد الثقافي مف النسؽ الثقافي  (ٓ)
 .ّٔ: . ف  ـ (ٔ)
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المتمقي؛ ككف ما نحصؿ عميو باالبتسامة يفكؽ ما  إضحاؾطريقان سيبلن مف خبلؿ 
اليادؼ الذم يقـك عمى  اإلضحاؾنحصؿ عميو بالتقطيب، كبذلؾ تتفرؽ السخرية في 

المتمقي مف التنميط كالنمطية التي يعيشيا، كذلؾ قمب جدلية الكاقع بمقاربات تخمص 
المباشر، كالحجاج فرع مف  لؤلسمكبتقاـك شراسة الكضع الذم ال تجد فيو مجاال 

 إلىفركع الببلغة الجديدة، لذا السخرية تغازؿ الكاقع، كتعكد منو متألمة منكسرة تمجأ 
ـ كضعا مرفكضان بالنسبة لمباث بصكرة خاصة، كل ممجتمع بصكرة عامة، الحجاج، لتقكِّ

مغمفة بركح الفكاىة كالدعابة؛ لتجذب  كأىداؼفتقدـ ما لدييا مف حجج كبراىيف 
 المتمقي كتؤثر فيو.

 . السخرية والنكتة:2
أثر في الشيء فيقاؿ: "نكت  أكعرفت المعاجـ المغكية النكتة ىي إحداث حٌز      

 أكف بياض في سكاد بإصبع أم أٌثر فييا. كالنكتة كالنقطة م أكبقضيب  األرض
بنكت في كبلمو كفبلف مينكِّت  أكسكاد في بياض. كمف المجاز: جاء بنكتة 

 .(ُ)كنٌكات"
معاف"كالنكتة ىي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر       فكرة مف نكت رمحو بأرض  كا 

 .(ِ)اذا أثر فييا، كسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخكاطر في استنباطيا"
ىـ: "المنكِّت،  أطراؼكجكد النكتة يحتـ كجكد ثبلثة  إفح فركيد كقد أكض     

كالمنكَّت عميو، كالسامع، كىك ما يعرؼ في مسرح الفكاىة بثبلثي الضحؾ: 
 .(ّ)المضًحؾ، كالزميؿ كالجميكر

كقد عٌرؼ فركيد النكتة اصطبلحا، فقاؿ ىي: "التكثيؼ المصحكب بتككيف      
 .(ُ)بديؿ"

                                                 

 .َّٓ/ ُْ، لساف العرب: نكت (ُ)
 .َِّالتعريفات:  (ِ)
 .ُِٖ: األدبي اإلبداعمكسكعة  (ّ)
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البميغ مف أىـ كأخطر أسمحة الفكاىة  اإليجاز، "كلعؿ اإليجاز ىإلكتميؿ النكتة      
 اإليجاز إفسمكؾ معيف. كلذلؾ قاؿ شكسبير:  أكالتي تيخفي كراءىا نقدان الذعان لفكر 

القفشات البارعة ال تعدك  أكالفكاىة، ككثير مف الكممات البلذعة  أكىك ركح الدُّعابة 
 .(ِ)ىذا النكع مف الفكاىة"

، كأطمؽ عميو اإلنسانيةكالقيـ  باإلنسافالفكاىة التي تستخؼ  أنكاعسـ مف قلذلؾ      
 .(ّ) فركيد مصطمح )الفكاىة المغرضة(

: "شيء فكاىي يقاؿ بطريقة بقكلوكعٌرؼ النكتة الدكتكر شاكر عبد الحميد،      
ككسر لمتكقعات، مف أجؿ إحداث التسمية  األحداثمعينة، يشمؿ عمى تناقضات في 

ما تككف النكتة في شكؿ لفظي شفاىي مختصر،  كفي االغمبالضحؾ،  إثارة أك
 .(ْ)كيجرم سرده خبلؿ تفاعؿ اجتماعي مرح"

كبطبيعة الحاؿ فالنكات كانت شفيية ثـ بدأ بعد ذلؾ تدكينيا، كلعؿ أىـ كظائفيا      
التي تدكر بيف الكظائؼ النفسية كاالجتماعية مف تحقيؽ التكاصؿ كنقؿ المعمكمات 

فية كنقد االتجاىات العامة المختمفة، كمقاكمة االكتئاب كالتنفيس عف مشاعر المعر 
 .(ٓ)كاليركب مف بعض القيكد االجتماعية كاإلحباطالكبت 
كأنكاعيا تككف بريئة بشكؿ كاسع لدل الصغار كأقؿ لدل الكبار، كغير بريئة،      

ماعية، كنضيؼ ليا فقد تككف عدكانية أك عدائية مف بينيا النكات السياسية كاالجت
، كتميؿ إلى التكثيؼ كاإليجاز (ٔ)النكات القكمية، أك تككف معبرة عف ميكؿ جينية

البميغ، كتككف بأسمكب نثرم، كتتكسؿ جميع األجناس األدبية ما عدا الشعر، كلعؿ 
                                                                                                                                            

 .ُُٓالفكاىة كالضحؾ رؤية جديدة:  (ُ)
 .َِٖ: األدبي داعاإلبمكسكعة  (ِ)
 .ِٖٖ: ـ . ف ينظر  (ّ)
 .ّٖٖالفكاىة كالضحؾ رؤية جديدة:  (ْ)
 .َّٗ: ـ . ف ينظر  (ٓ)
 .َِٖينظر مكسكعة اإلبداع األدبي:  (ٔ)
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دكف مف ىذا أىـ فارؽ بينيا كبيف السخرية؛ ككنيا تتكسؿ جميع األجناس األدبية 
 استثناء.
ضحؾ مع النكتة يككف منذ بدايتيا عكس السخرية، لذلؾ تضحكنا كال كال     

 .(ُ)يضحكنا تفسيرىا؛ ألف محتكاىا الفكرم ليس جكىرىا
 األصميةبرز مظاىرىا، "كالمٌماًحيَّة أالنكتة  أف ىيكالعبلقة بيف النكتة كالمٌماًحيَّة      

، كىي مرادفة (ِ)كالرؤيا"الحقيقية فتعني الميارة كالسرعة كالجدة في التفكير كالرؤية 
 األصميةلسرعة البديية، "كما يضاؼ الييا عنصرا الدىشة كالمفاجأة، ففي المماحية 

 .(ّ)المزيفة فيتـ الربط بيف الكممات فقط" أما، األفكاريشـ الربط بيف 
كبذلؾ تككف النكتة التي تربط بيف المعب المفظي كالمكقؼ الفكاىي ىي المماحية      

 أكالنكتة التي تعتمد عمى المعب المفظي فيي المماحية المزيفة  اأم، األصمية
 .(ْ)المفتعمة
كعرؼ المماحية بكب في قصيدتو )مقالة في النقد( بقكلو: "المماحية الحقيقية ىي      

حمميا، كغالبان ما تككف الفكر الذم تفجر الكممات عف  أبيىالطبيعة، كقد ارتدت 
كىي ماتزاؿ عنصران حيكيان مطمكبان في  األصميةة ماحيكىك تعريؼ لمٌ  .(ٓ)تجسيده"
  اإلبداع

لشعرم؛ ألنيا "قادرة عمى تكليد معافو كمفاىيـى جديدة مف كممات قديمة لـ تكف ا
 .(ٔ)أرقى كأسمى كأعمى مف مستكيات التعبير العادية التقميدية" إنيالتعنييا، أم 

                                                 

 .َِّ: ينظر مكسكعة اإلبداع األدبي (ُ)
 .ُّٖ: . ف  ـ (ِ)
 .ُّٗ: . ف  ـ (ّ)
 .ِّٓ: . ف  ـينظر  (ْ)
 .ِّّ: . ف  ـ (ٓ)
 .ُِّ: . ف  ـ (ٔ)
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ية؛ ألف الساخر ال يمكف لذا فالسخرية ىي األخرل ذات عبلقة كطيدة بالمماح     
إاٌل أف يككف الذكي الفطف الذم لديو القدرة عمى قمب المعاني كلمح المكاقؼ كنقد 
غرائب المجتمع، بصكرة فكية مضحكة، فإف الرابط بيف السخرية كالنكتة اإلضحاؾ 
كالنقد البلذع، مع تمايز السخرية بالغمز كالممز كاليمس كغير المباشرة، خبلؼ 

ىا في المماحية األصمية الجادة غير الفارغة مف الفكر، فالسخرية "تتجو النكتة كتكحد
إلى المجتمع، كالى النكع اإلنساني فتتناكؿ متناقضاتو كسخافاتو كغرائبو كمفارقاتو، 

...،  أخبلقية..، تكازييا سخرية فمسفية ية المتحاممة .سكىذه السخرية المرة القا
 .(ُ)العبلء المعرم أبيية كتقابميا سخرية بائسة حزينة مثؿ سخر 

لذلؾ يفضؿ أرسطك السخرية "التي يرمي قائميا مف كرائيا لمعنى عاـ عمى      
الدعابة، ألف األكلى أليؽ بالرجؿ السَّرٌم، كما أف السخرية ترمي إلى تسمية القائؿ 

 .(ِ)كتثقيفو، أما الدعابة فترمي إلى تسمية اآلخريف"
د كالسخرية ىدفيا الجد كدعابتيا لغرض الشفاء، فاذا كانت الدعابة نقيض الج     

فمف باب أكلى تككف النكتة أقرب إلى الدعابة بقياس المشابية، كالسخرية أبعد عف 
النكتة بقياس المخالفة، كلكف تقترب النكتة مف السخرية اذا ربطت بيف اإلضحاؾ 

 كالفكر، كينضكياف تحت عنكاف األدب الفكاىي.
 

                                                 

 .ُُٔاألدب الفكاىي: ينظر  (ُ)
 .َُّ: ـ . ف ينظر  (ِ)
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 :المدخل
العكبرم  األحنؼسيككف ىذا الفصؿ في الدكافع كالبكاعث التي جعمت الشاعر      
 أكيتعمميا أم شاعر  أفالسيخرية ممكة ال يمكف  إفأ الى السخرية، مع العمـ يمج

"حالة  األكؿمصطمح البكاعث، ككف  معمصطمح الدكافع  استعممت، كبذلؾ إنساف
نفسية تثير السمكؾ في ظركؼ معينة كتكاصمو حتى ينتيي الى  أكجسمية  –داخمية 

عو في مصطمحات كثيرة تحمؿ معنى ، كالدكافع اصطالح عاـ يترادؼ م(ُ)غاية معينة"
، العاطفة، الغرض، القصد، النزعةالدافع "الحافز، الباعث، الرغبة، الميؿ، الحاجة، 

بؿ ىنالؾ  ، كلكف في ىذه المصطمحات ليس الترادؼ عامان،(ِ)"اإلرادةالنية، الغاية، 
ت ، كالدافع ىك القكة المحركة، كالمكجو في كقاآلخرفركؽه تمٌيز كؿ مصطمح عف 

كاحد، فيك يثير السمكؾ الى غاية كىدؼ يرضيو، فإف أعيؽ عف بمكغ ما ييدؼ اليو 
يصبح الفرد في حالة مف التكتر كالشد النفسي، كلذلؾ فالدافع استعداد مزدكج، احدىما 

 كاألكؿداخمي محرؾ كالثاني خارجي كىك الغاية كاليدؼ الذم يتجو اليو السمكؾ 
، كالكجو الداخمي لمدافع (ّ)بمركز اجتماعي مرمكؽ كالظفر األلـكالشرب كالتخفؼ مف 

 ،(ْ)تكلد نزكعان الى النشاط" كاأللـيدعى الحافز الذم يعني "حالة مف الضيؽ كالتكتر 
لذا ال يككف الدافع الداخمي كحده المكجو لمسمكؾ ما لـ يكف ىنالؾ دافع داخمي، فكجكد 

                                                 

 .ُٔأصكؿ عمـ النفس:  (ُ)
 .ُٔ . ف :  ينظر ـ (ِ)
 .ِٔينظر ـ . ف :   (ّ)
 .ِٔـ . ف :    (ْ)
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 اإلحساسىنالؾ دافع داخمي ىك  الشبعاف ال يدفعو الى تناكلو ما لـ يكف أماـالطعاـ 
 .(ُ)بالجكع
، فالطعاـ باعث (ِ)اجتماعي يستجيب لو الدافع" أككالباعث "مكقؼ خارجي مادم      

 كالجكع دافع يستجيب لو.
لذا فالباعث يككف سمبيا كايجابيا، فالسمبي ما يحمؿ الفرد عمى تجنب الفعؿ كتركو      

ادعة كالمكانع االجتماعية كغيرىا التي قد كتحمؿ العكاقب التي زجرت القكانيف الر 
 أكتعرض االنساف الى العقاب كاالستيجاف، مما يضطر االنساف الى تعديؿ سمككو 

الباعث االيجابي فيك ما يدفع الفرد الى الفعؿ ألنو يجذب  أماالكؼ عف فعؿ شيء، 
 .(ّ)االنساف الييا مثؿ الحصكؿ عمى ترقية عممية

، فسماع دقات الساعة (ْ)ي يثير الدافع كلكف ال يرضيولذلؾ فالمنبو الخارج     
الباعث فػ "ىك مكقؼ  أمابالنسبة لمنائـ منبو لالستيقاظ لمعمؿ، كلكف قد ال ترضيو، 

. كالرغبة ىي اعتقاد يدفع الشخص الى (ٓ)خارجي يثير الدافع كيرضيو في آف كاحد"
ديو كالرغبة في كتابة الفعؿ المقدـ عميو يرضي حاجة ل أفغايتو كىدفو مما يتصكر 

 الشعر.
كمف خالؿ استعراض ىذه المصطمحات ال نريد الغكص البعيد في معانييا؛ ألنيا      

أطمع القارئ عمى سبب جعؿ  أفتحتاج بحد ذاتيا الى دراسة خاصة، كلكنني أردت 
تدفع الناقة  إذ، اإلزالةعنكاف ىذا الفصؿ بالبكاعث كالدكافع، كفي المغة الدفع ىك 

                                                 

 .ّٔينظر ـ . ف :   (ُ)
 .ٔٔـ . ف :   (ِ)
 .ٔٔأصكؿ عمـ النفس:  (ّ)
 .ٕٔ: ـ . ف ينظر  (ْ)
 .ٕٔ: ـ . ف ينظر  (ٓ)
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مما يعني أٌف الدافع داخمي، عمى  ،(ُ)يب مف ضرعيا عمى رأس كلدىا لكثرتوالحم
خالؼ الباعث، كتككف الدكافع عمى نكعيف، مكتسبة مف خالؿ البيئة كالمحيط، كقد 

نما ىي مكركثة كبيكلكجية، أم  أكليةتككف  فطرية كالتي ال يكتسبيا الفرد مف محيطو كا 
 .(ِ)الحاجات الستمرار النكع ككجكده ي اغمبفيشترؾ فييا االنساف كالحيكاف، كتككف 

الباعث مف مادة بعث، فيك ىٌب كاندفع بفعؿ فاعؿ، كبعثيـ اهلل كيكـ  أما     
مى ثالثة ع، كالفاعؿ في كؿ المعاني ىنا خارجي، كبذلؾ قسمت ىذا الفصؿ (ّ)البعث
في الكضع  ؿ االجتماعية كالثالثعكامفي العكامؿ النفسية كالثاني في ال األكؿ ،مباحث

 السياسي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ِٕٓ/ ٓلساف العرب: مادة دفع،  (ُ)
 .َٗ -َٕأصكؿ عمـ النفس:  (ِ)
 .َُٖ/ ِلساف العرب: مادة بعث،  (ّ)
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 األولالمبحث 
 النفسية الدوافع
ما يقصده الشاعر، مما يتطمب لفؾ  إخفاءالرمزم في  األدبفف السخرية يكازم      

تغدك  ألفاظوفي حرية كفرصة لمتراجع ألف  األديبمما يجعؿ  التأكيؿشفراتو المجكء الى 
 لألديب. فاذا كاف التصريح (ُ)فيـ كالتفسيرمف حيث ال أكجوكاسعة الداللة قابمة لعدة 

. كلعؿ (ِ)األديب، فتصبح السخرية المالذ الذم يمجأ اليو أكلىخطران كاف التعريض 
بيف العمؿ كالفكر  اإلنسانيةالدافع لمسخرية في صكرىا المختمفة ىك االزدكاج في الذات 

 .(ّ)بيف المثالي كالكاقعي كالعقؿ كالعاطفة
نؼ العكبرم يردُّ عمى مف ينتقص مف الشحاذيف كالمكديف كيجعؿ كالشاعر األح     

 : )مف اليزج(كما في قكلومنيـ ىـ السادة معبران عف دافع نفسي، 
ٍمدً   ًبفىٍخًرم بًبػنىي سىػاسػا  ف أىٍىًؿ الشٍُّكًر كالحى
ػػٍكرو الى نىػٍجػػدً   ميميػكؾه لىييـي األرضي   فػػػمػػػػف غى

ػًمػػثٍػًؿ الديًر في العيػٍقػدً   مػىػالػيػٍػػػؽً كىأىٍبػػػنىػاءي الػعىػػ  كى
ـي السَّػػػػػادىةي كالػذَّادةي  ػػػدِّ   ىيػػ ػؿِّ .. كالػػشَّ  أىٍىػؿي الػػحى
ػاًكٍيػػؿه  ػحى  مىعىاًدٍيػؿه عػف الػيمػٍكػػػًدم  بىػػيىػػالػػيػػػػؿه مى
 (ْ)ٍػًدمأًطػبَّػاءه بػمػف ييػج  أىًحػػبػػَّػػػػػػاءه .. أًلػبػَّػاءه 

الداخمي،  األلـكالشاعر يسخر ممف يمكمو عمى سمكؾ الشحذ كالكدية، معبران عف      
 )مف الخفيؼ( كانو سمؾ كؿ مسمؾ لمغنى فمـ ينفع ذلؾ، فيقكؿ:

                                                 

 .ْٖينظر السخرية في أدب المازني:  (ُ)
 .ّٓينظر الفكاىة في الشعر المعاصر:  (ِ)
 .َُٖينظر لماذا يشقى االنساف:  (ّ)
 .ُٗٓالديكاف:  (ْ)
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ػًني.. أىطػىػػػاؿى الػتىػػعىػدِّم مى ـه الى ـ ريشػٍػػػػػػٍدم  الئػًػػػ .. إٍذ الى  لـ ييػػػػًرٍد بػػالػػمػػالـً
ػػٍقػػػػدً   لي أىٍنتى فىػٍيػمىػسػيػػكؼه حػىييػػكؿه  قىاؿى  .. كعى ػػؿٍّ .. ًبػػػحى ػػػيػِّػػػػػػػػػػػػػػػسه ـه كى ػػاًلػػػ  عى

ٍكرو  دِّم  ىىاًت قيٍؿ لي كال تىقيٍؿ قىٍكؿى زي ػٍعػًؼ جى ـى تػيكىػدِّم فىػقيٍمتي مف ضى  ًل
.. كنىػٍجػدً كاحػػتػػػراؼو م  قىٍد طىػمىبت الًغنىى ًبكيؿِّ اٍحًتػيىاؿو   ػػا بىػػٍيػػػػفى شػػىػػػػػاـو

ـٍ أظٍ  ٍفتي فىمى ػيػٍػرى أىنِّي لىػٌما اٍحتػىرى ػدِّم  غى ػػٍعػػتي لمػدٍَّىػػًر خى  ػػفىػٍر بًػشىيءو كضى
ـه في القيرل أيكىػدِّم كأىٍمًشي ػػسػىػػػػػػػدِّم  ىىػػاًئػػ مػىػٍف يػػراني يىػػقيٍكؿي ىػػػػذا مي

(ُ) 
جاءت في العصر العباسي ىادفة الى التعبير عف قضايا المجتمع  كالسخرية     

يرد يسخر فييا ممف يعيب عميو الكدية،  أبيات، كما مٌر عمينا قبؿ قميؿ مف (ِ)المختمفة
)مف  معبران عف معاناة داخمية كانو مجبر عمى ذلؾ الفعؿ، فيقكؿ: أخرل أبياتفي 

 الطكيؿ(
ػٍكـً كفىػػاًتػيػػا  فػإٌنو كال تىٍكسيػػيػا ذيؿَّ السُّػػؤاًؿ.. ػمىػٍيػيىػػا ًمػٍف ىػيجي  أشػػدُّ عى

ًذ العىفيػكى كاٍقنىٍع بالقىًمٍيػًؿ تىكىػرُّمان  نًَّت الدٍُّنيػىا ًببىػٍذًؿ ًىبىاتىيا  خي  إذا ضى
فٍ  ؾى تٍ ػػػػفى ػػكى   اػميػػيٍ ػعً نى  وى جٍ كى  ؾى ػنٍ ػعى  تٍ دٌ صى  يى ذا ىً إ  (ّ)يااتً مى حى فى  لأذى  تٍ ػفَّ ػكى  كا 
أمر صعب عمى نفسو،  إالثـ يسخر مف السمكؾ الذم يسمكو، فميست الكدية      
 )مف الكافر( فيقكؿ:

ارىة           ميكا قىٍضـي الًحجى ف لـ يىٍبخى كىأىٍطيىبي مف سيؤىاًؿ النَّاًس ًعٍنًدم         كا 
(ْ) 

الصراع  فإ إذ، اإلبداعكبذلؾ فإف القكل الدافعة ىي التي تكلد لدل الشاعر عممية      
 .(ُ)الى الكتابة وفي الالشعكر؛ يدفع

                                                 

 .َُٖالديكاف:  (ُ)
 .َِالسخرية في النثر األندلسي: ينظر  (ِ)
ئب كاألىكاؿ. . فحماتيا: الفحـ الجمر الطافي كشدة السكاد، كالمقصكد المصاُّّالديكاف:  (ّ)

 .ُّٕ/ ُُلساف العرب: مادة فحـ، 
 .َِٓ: . ف ـ (ْ)
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لذلؾ ما يعانيو الشاعر العكبرم مف ذٌؿ السؤاؿ كالكدية يدفعو الى الكتابة ألنيا      
 أفالى  أدلرمتنفس يعبر بيا عٌما يجكؿ في خمجات نفسو الالشعكرية، لذلؾ يذىب 

التكأماف المذاف يكلداف  السخرية تتكلد مف اجتماع البغض كاالنتقاـ كىما الشيطاناف
 .(ِ)السخرية
قيؿ "السركر يكلد  (ّ)كقد تككف السخرية تنفيسان عما يشعر بو الشاعر؛ لذلؾ     
 .(ْ)القكة"
ساخر، مستخدمان صيغة  بأسمكبفيقكؿ العكبرم مناديان المستخؼ بطالب الحاجة      

 )مف الخفيؼ( االستفياـ:
 دي ػػديٍ ػػػالسَّ  كفي ػكػا يذى ػكى ا ىى مى  ةً جى   اي الحى الردِّ فػؼُّ بخً تى ػػػٍ سػػمي ػال ياأيي 

ا            االن أـ المىٍرديٍكدي   لىٍستي أٍدرم أمىٍف يىريدُّ عف الحى ًة أٍسكأي حى جى
(ٓ) 

العكبرم عف  األحنؼ، كبذلؾ يعبر بيا (ٔ)لممقاكمة ألنيا تياجـ" أداةكالسخرية "      
حالة السؤاؿ. كيتعجب أييما أكضع حاالن الراد  غيظ داخمي لما يالقيو مف صدٍّ كردٍّ في

لمقرآف الكريـ في قكلو تعالى "كالذيف  اإلجابةالمردكد. ككأنو يترؾ  أـعف الحاجة 
 .(ٕ)ليـ"أيكنزكف الذىب كالفضة كال ينفقكنيا في سبيؿ اهلل فبشرىـ بعذاب 

 أكلساخر كالسخرية قد تككف ألسباب شخصية تقكد الى كجكد عاىة لدل الشاعر ا     
حرماف يعانيو، فتأتي السخرية مف باب التعكيض عف ذلؾ الشعكر الدفيف الذم يستقر 

                                                                                                                                               

 .َُٕينظر البحث النفسي في إبداع الشعر:  (ُ)
 .َُٕينظر العقؿ الباطف:  (ِ)
 .ُٕينظر السخرية في األدب العربي حتى نياية القرف الرابع اليجرم:  (ّ)
 .ُٕ: ـ . ف  (ْ)
 .ُٓٗالديكاف:  (ٓ)
 .ٔٔاألندلسي: السخرية في النثر  (ٔ)
 .ّْسكرة التكبة، اآلية:  (ٕ)
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استعداد فطرم  أكفي العقؿ الباطف فيندفع ذلؾ الشعكر الى الظاىر بسبب الغركر 
 .(ُ)طبيعي ناتج عف ممكة لدل الشاعر

ة نتاج ما مكاقفو الساخر  عدد مكاقفوالعكبرم كاف في  األحنؼكبذلؾ فالشاعر      
 يعانيو مف حنؼ الرجميف، فيقكؿ: )مف الكافر(

اًج الػرِّجًؿ ظيػٍمػمػػان  ػابي عمٌي اعػًكجى ػػيػػػػػػػػػػػٍػبى ًفٍعًمي  أيعى  كلىٍيػػسى العىػٍيػػػبي فػػييػاعى
ػػػػكيرىةو.. كأ  كلػػػػػػػػػػك أىٌنػي قىػػػدىٍرتي لىصػيػػػغػػتي ًرٍجًمي ػػػػػػػًف صي ػػػأىٍحػػسى  صػػػػحِّ ًرٍجػػؿً كى
ًرٍفػػػػػػػػػػػؽه  ػػػٍمًمي  كفػي تىػػػػٍعػػًكٍيػػػػجػًيػػػػا.. حػىػػػػػػػظٌّ كى ُـّ شى ػػًتي.. كتىضي ػػػاشى شى ٍكفي حي  (ِ) تىصي

، إرادتواعكجاج قدمو ىك شيء خارج عف  أفعمى  األبياتيؤكد الشاعر في ىذه      
عائدان اليو  األمرالتي ىك عمييا، كلك كاف  ةلشاعر أيرغـ عميو، كلـ يختر الييأا إفأم 

لصاغ نفسو بأحسف صكرة، كلكنو يعمؿ تمؾ العاىة بشكؿ طريؼ ساخر، فيي سبب 
 في صالحو كتبعد النسكاف عنو، فيقكؿ، في القصيدة ذاتيا: 

ػٍمػعػان  ػػػػػؿِّ بػىػػػػٍعػؿً كىيػػػػػػػػفَّ الػػفىػػػػػ  كتيػػػػٍؤًمػػنيػنًػي مف الػػػنػػَّسػػػػػػػػػػػػػػػكاف جى .. ًلػػكي  اًتػػػػػػػػػػنىػػاتي
ٍمػػػػفى ىىػػٍجػًرم ٍمػػػػػتي الػغػىػكىاني ري ػٍبػػػمي  مػتى ري ػانيًفػػػػي.. فػىػػػقىػطىػػٍعػػفى حى  رىأٍيػػػػػفى تىحى
ػػػػةه هلًل أيػٍػػػػػضػػػػػػػان  ًفػػػػػػػيػػػػػػيىػػػػا .. حػًػٍكػػػػمى ػٍقػًميتىريدُّ العىػيٍ   كى ػػًرم كىعى ػػٍف بىػصى  (ّ)ػػفى عى

ػٍقػًمي كىعى
(ّ) 

كىذه مفارقة يحدثيا الشاعر في فمسفة النظرة الى العاىة التي يعانييا، فيي      
، فيذا البرىاف  أفىـ بالنساء كساقتو نفسو الييف كاف الرادع  إفالسبيؿ  يريف فيو الحنؼي

ستخؼ بحالو، فمثمو غير اهلل لترد عنو العيف ككأنو ي إرادةكلكاله لكاف شقيان كتمؾ 
 اٌل مف صنفو أىؿ الشحذ كالكيدية.إمحسكد 

                                                 

 .َُينظر السخرية كالفكاىة في النثر العباسي حتى نياية القرف الرابع اليجرم:  (ُ)
 .ْٗٓالديكاف:  (ِ)
 .ْٗٓ: . ف  ـ (ّ)
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كبذلؾ فالساخر لديو ركح الدعابة كالفكاىة كشعكر بالتفكؽ كالنصر كالتعالي كعزة      
، كالسخرية التي مٌر ذكرىا كانت نابعة مف نفس متألمة يحاكؿ فييا الشاعر ردَّ (ُ)النفس

ذاتو ليحقؽ تكازنان بيف  الىييدؼ مف سخريتو  مف أعاب عميو تمؾ الخمقة، كالشاعر
ينتقص منوي، كىذا نكع مف  أفذاتو المجبكرة عمى ىذه العاىة كبيف المحيط الذم يحاكؿ 

 .(ِ)التنفيس عف الكبت الداخمي لدل الشاعر أك األلـالتخفيؼ عف 
كىذه السخرية تقترب مف التصكير الكاريكاتكرم بحكار ذاتي ذم طابع فمسفي؛      

 يحقؽ ىزيمة لمف عاب عميو ما صاغو اهلل ككضعو فيو.ل
الذم يعيب عميو  اآلخرمف  إىاناتكىذا الدافع لمسخرية ىك ما يتمقاه الشاعر مف      

، فيقكؿ: )مف (ْ)، كىي لما يفقد الشاعر مف جماؿ الصكرة كقبح المنظر(ّ)ما يفعؿ
 المديد(

 ًب ػنى ذى  مٍ ذً  ..اسً في النَّ  طو ػػاقً ػػػػػػػسى   رو قػتى حٍ مي  فً ػػٍ يمى جٍ الرِّ  ؼً ػنى حٍ أى 
يبً ػػػى سضي كفي حى رٍ ػفي عً  كى ػيٍ ػفى   ؿو جي في رى  ؿى يٍ قً  كو جٍ ػىى  ؿُّ كي 

(ٓ) 
دفعو الحافز  ،نتاج ما يعانيو مف تأـز داخمي إالكىذا الشعكر بالدكنية ما ىك      

صيدة بنص شعرم، محاكالن التنفيس عٌما في داخمو، كيقكؿ في ق إخراجوالداخمي الى 
 لو: )مف المديد(
 (ٔ)بً مى كالطَّ  ؿً كٍ لألى  تٍ قى مً خي          مٍ دً ػػػيى كى  ةه ػػػَّ يػػػبً ػمى ػتي كى ػمى ػعٍ نً               

                                                 

 .َُينظر السخرية كالفكاىة في النثر العباسي حتى نياية القرف الرابع اليجرم:  (ُ)
 .ُُ: ف  . ـينظر  (ِ)
 .َُّينظر ترجمة النص الساخر:  (ّ)
 .َُينظر السخرية كالتيكـ في ممصقات عز الديف مييكبي:  (ْ)
 . َُٔالديكاف :   (ٓ)
 .َُٔ:  ف . ـ (ٔ)
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يحرس ماؿ  إذكىذه السخرية يدؿ بيا الشاعر عمى التشابو بينو كبيف الكمب،      
كالشغؿ كلكف صاحبو، كما يناؿ غير رغيؼ خبز ليتقكل بو، كاف يديو ما كانتا لمعمؿ 

كالسؤاؿ؛ ألف حنؼ الرجميف أعاقو عف الشغؿ كالعمؿ. كىذا البيت  األكؿكظيفتيما 
عمى مف يعيره ذىكالن  أضفىكحده في كسط القصيدة جاء عمى سبيؿ النكتة كالبدييية 

 .(ُ)كابتسامة كىذه سخرية الذعة جاءت مف فطرة الشاعر كفطنتو
نتاج  إالي يطرحيا الشاعر العكبرم، فما ىك كبيذه المكازنة بيف المتناقضات الت     

ثقافة مجتمعية، كتخمي الدكلة عف مسؤكليتيا تجاه رعاياىا، كالحقيقة الشاعر يسخر مف 
 نفسو بيذا الكصؼ، فيقكؿ مف القصيدة ذاتيا: 

 ًب طً عى  فٍ مً  ؿي يٍ جى النَّ رٍ يي  ؼى يٍ كى         ػػػػػػرو ػػػػػػظػى ػػػتػى ػػػنٍ مي  ػػػػػػػػري ػػيػٍ كنػكالي.. غى 
أفرغ محتكاه كزالت قيمتو، أليس  أففكيؼ تطمب مف شيء معطكب فائدة، بعد      

دكف العمؿ؟ كالسخرية ىي الضحؾ  مف بالقمامة منو بالعمؿ كبالعطاء أكلىىذا الشيء 
كاليمز؛ لذلؾ  كاإلثارة كاإليماءبصكرة البكاء، فإف كانت السخرية ىي فف التعريض 

 كاألسمكبيةبقمب الظاىر الى مضمر كالكاضح الى داللة،  فيي تقترب مف السيميائية،
 .(ِ)غير المتكقع كتقـك عمى مفيـك االنزياح إفرازقائمة عمى 

التحية بيف فقير كمكسر،  بإلقاءتتسـ بمكقؼ يتعمؽ  أخرلكيقدـ العكبرم سخرية      
 فيقدـ ثقافة مجتمعية كفمسفة ذاتية، قائالن: )مف المتقارب(

 ؿُّ صه كذي قٍ ػنى  وي ػنٍ ػمً  ةو ػاجى ػال حى ػب  رو ػػػػػػً سكٍ ػػعمى مي  رً ػػػػيٍ ػػقً ػػػفى ػال الـي ػػػػػسى 
فٍ كى   اؾى ذى  افى كى  ةه اجى حى  تٍ ػضى رى إف عى ػفى   ؿُّ ػكغي  ؿٌّ ك ذي ػيٍ فى  فٍ ػػكي ػػتى  ـٍ لى  ا 

 (ّ)ؿُّ ػحي ػػػذا يى ػػػى دُّ كىػػػػػػػشي ػا يى ذى ػػػيى ػػى ف  ..ينً ػغى ػال الؼي ػً خ رى ػػػٍ يػػقً ػػػفى ػال ألفَّ 

                                                 

 .ُٔٓينظر السخرية في الشعر المصرم في القرف العشريف:  (ُ)
 .ّّينظر النص الغائب:  (ِ)
 .ّّْالديكاف:  (ّ)
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بفضؿ قكة القارئ  تو؛النص فإف القارئ ىك مف يبرز قيم التمعف فيكمف خالؿ      
الحقيقي،  أكىك الفعمي  األكؿالضمني، كالذم يككف في ثالثة مستكيات، فالقارئ 

كالثاني ىك الذم يشاطر الشاعر المعارؼ االجتماعية كالثقافية، كالثالث ىك القارئ 
 .(ُ)ت النص كال يتعامؿ مع الظاىرالمثالي، كىك مف يفؾ شفرا

التحية ذالن لمفقير،  إلقاءبأف يجعؿ مف  صكرتوالعكبرم يقدـ  األحنؼكبذلؾ فإف      
اذا كانت في معرض حاجة، فينا ييعٌد لديو مقبكال، كىذا ينـ عف شعكر  إالكلكف 

 دكف سبب كعمة.مف التحية  إلقاءبالتعالي كالترفع عف 
يقة في التعبير، تتكجو الى كسط اجتماعي، كتفكر في شيء السخرية "طر فلذلؾ      

العكبرم ينقؿ فمسفتو النابعة مف  األحنؼ ، لذا فإف(ِ)عمى طريقتيا" آخرلتقكؿ شيئا 
، كيعبر عف ذلؾ ككأنو تعميؿ لما سبؽ كاف ذكرناه في األغنياءمكاقؼ نفسية تجاه 

 رفض سالـ الفقير عمى المكسر، فيقكؿ: )مف السريع(
ف ع اسى النَّ  دً ػمى حٍ ال تى   اؿي ػػحى ػال ؾى ػػػػي مرً ػػػػػٍ كػػػػػػي ي ..اػػػػػمػػػَّ إنػػػػػى ف  كاػػمي ػػظِّ ػي كا 
فٍ  ده كٍ بي عٍ مى  ماؿً ال كٍ ذي   (ّ)ػاؿي ضى فٍ إ افً كي خٍ عمى اإلً  وي نٍ مً   فٍ كي لـ يى  كا 

جاءت القافية بحرؼ الالـ  إذالسابقة،  لألبياتكىذاف البيتاف كأنما ىما تكممة      
ف اختمؼ البحر ليما عف ا السابقة، فمنعو لمسالـ ألف صاحب  األبياتلمضمكمة، كا 

؛ لذا فالسخرية قد تككف  إقباؿالماؿ عميو  ف كاف قميؿ العطاء شحيح الجكد كالكـر كا 
يستقبؿ النص عمى  وكاف ساذجان فان إف، كالمسخكر منو (ْ)"مرتبطة بالتفكير الفمسفي"

                                                 

 .ّٓتمقي: ينظر النص كتفاعؿ الم (ُ)
 .ّٖالمفارقة كصفاتيا:  (ِ)
 .ّّْالديكاف:  (ّ)
 .ّٗالمفارقة كصفاتيا:  (ْ)



 06 

 يككف المسخكر منو متكاطئان مع الشاعر أف كأما، األكافالظاىر كيدركو بعد فكات 
 .(ُ)يشاركو معارؼ كاحدة، كيدرؾ مغزل المقصكد مف رسالة النص"

بذلؾ ما لديو مف  مستعمالن ، كاإلرشاد حكالشاعر يمجأ الى السخرية مف أجؿ النص     
 .(ِ)كاإلرشادلمنص  األدبيبراعة لغكية كممكة شعرية، فيكظؼ النص 

مف حدِّ السيؼ، كالقرآف الكريـ يعبر عف ذلؾ  أمضىكف حدُّ الكممة كبذلؾ يك     
سىنىةً  بقكلو: " ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بِّؾى ًباٍلًحٍكمى ، كمع ذلؾ (ُِٓ)النحؿ ،  "اٍدعي ًإلىٰى سىًبيًؿ رى

 فالعكبرم يشكؿ الفقر لديو عقدة نفسية، فيقكؿ: )مف الكامؿ(
 اليػػم ةً ػمَّ ػػكق ..يػً تػػػػػفى رً ػعٍ ػاف مى ػػػػكػػػمػل  ده ػػػػػػػائػػني عدٍ ػػػعي ػيى ـ ػمى ػػى ف تي ػػػػضٍ رً ػمى قىٍد  ـٍ ػى ك

ـي ػضػتى ػػػػػػٍ سكـ اي   (ّ)يالػػػػحى  ةً ػقَّ رً ى لً صى ػقٍ أي  ،لي كؿي ػقػكال  ةه ػى ضكٍ حي ي مدى تً جَّ كحي  ا
حتى عيادة المريض فيي مختمفة بيف الفقير كالغني، كميما دافعت عف حقي      

، كليس في مرضي لعيادتي غير أىؿ الشحذ كانت حج تي باطمة، كالظمـ كاقعه عميَّ
 كالكدية، فيقكؿ مف القصيدة ذاتيا: )مف الكامؿ(

 (ْ)اليػػكى ػػػػػػػػأشٍ ك ني ا بى ػػػىالَّ كى ػػتى  تي زٍ ػجً ػعى      سي فإفٍ فٍ مي نى ادً خى فى  تي ضٍ رً ى مى تى مى فى 

 كيقكؿ: )مف الكامؿ(     
 (ٓ)اؿً ػػَّ يالجي  ةً رى ػػثٍ ػػكى ػلً  في ػػٍ يػػعً مي ػال ـى دً ػعي        ؿو اىً جى  فٍ يا مً تي عٍ ةو جيرِّ صَّ كـ غي 

، فيخرج نصو متألمان يفاآلخر الف يتجرع السَـّ مف نقد  كاألذلكىذا الشعكر بالمرارة      
 ، فيقكؿ: )مف الكامؿ(يحكي رقة الحاؿ، ثـ ييردؼ في القصيدة ذاتيا

                                                 

 .ِّينظر الحجاج في الشعر العربي بنيتو كأساليبو:  (ُ)
 .ِٓينظر فف السخرية في أدب الجاحظ:  (ِ)
. ٖ/ ٗ. استضاـ: ظمـ أم كقع عميو الظمـ، لساف العرب: مادة ضيـ، ّْْالديكاف:  (ّ)

 .ِِْ/ ٓباطمة، لساف العرب: مادة دحض، مدحكضة: 
 .ّْٓ: . ف  ـ (ْ)
 .ّْٓ: ف  . ـ (ٓ)
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 (ُ)اؿً ػى قػمى ػػبً  أكدو ػػيػى ػً ران بػاصً ي نى لً        لأرى ال فى  ميَّ ي عى غى بٍ يي  ةو رَّ مى  ـٍ كى 
 أسباب، نابعان مف اآلخريف، فيختمؼ فيو عف أديبيتخذه كؿ  أسمكبكالسخرية      

 .(ِ)ذاتية كدكافع نفسية مختمفة
مف دكافع السخرية عدـ االستقرار النفسي كالقمؽ كعدـ االطمئناف  أفكما      

 .(ّ)األخالقيةة كتناقضات المجتمع كاالزدكاجي
 كيسخر العكبرم مف مزاج البعض، فيقكؿ: )مف الكافر(     

 موٍ ػيظٍ عى  ادثةً حى  ؼى كٍ ؾ خى احى زى مً   ٍر ػػصً ػقٍ أى  ..رَّ ػػػػػػشَّ ػالػػان بػحازً ػمى  اػػيى أى 
 كموٍ ػصالخي  ةً رى ادً ػةى ًغبَّ بػافى خى مى   حان زٍ مى  هً كٍ ري ػكٍ بالمى  ضى ػريػعالتَّ  عً دى 
 (ْ)وٍ ػمػػيٍ رً ػػفو كى ػػػٍ يػلى عى إ وي ػػتي ػػػَّ يػػمً رى   تٍ ادى ػعى ػػان فى ػػبػمٍ ػػى ى كمى رى  ػػـو ارى  ـٍ ػػكى ػفى 

فيحذر المازح مف الزيادة في المزاح؛ ألنو يدفع الى الخصكمة، كليست كؿ رمية      
 تصيب كريما ذا مكانة.قد كلكف  أصابتوباتجاه كمب 

رم الى ما يقكؿ شعرا ساخرا، كىذا ليس كفي ختاـ العكامؿ النفسية التي تدفع العكب     
ال يمكف  لدل الشاعر عممية معقدة اإلبداعألف عممية  ؛جزمان قاطعا كلكف ىك تصكر

انطالؽ مف منطقة  أك، كلكف ىي مجرد افتراضات، ياالكصكؿ الى معرفة كني
مدرسة التحميؿ النفسي في عممية  أصحابالالشعكر الجمعي، كما ذىب الى ذلؾ 

 .(ٓ)اإلبداع
يحكؿ الفناف العممية النفسية مف  أف(، كىك اإلسقاطبعممية تسمى ) اإلبداعكيتـ      

خالؿ المشاىد الغريبة الكامنة في منطقة الالشعكر الى نصكص كمكضكعات يطمع 
                                                 

 .ّْٓ: ف .  ـ (ُ)
 .ُٕينظر السخرية في األدب العربي حتى نياية القرف الرابع اليجرم:  (ِ)
 .ُُْينظر ابف الركمي حياتو مف شعره:  (ّ)
 .ْْٖالديكاف:  (ْ)
 .ِٓينظر البحث النفسي في إبداع الشعر:  (ٓ)
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لدل  اإلبداعىك الذم يناقش كيدرس عممية  اإلبداع. كعمـ نفس (ُ)اآلخركفعمييا 
 أسسمف ىك الدكتكر مصطفى سكيؼ  كيعدبان، كات أـشاعران  أكافالفناف، سكاءا 

الفني  لإلبداعالنفسية  األسسمف خالؿ كتابو ) اإلبداعالمدرسة العربية في عمـ نفس 
 .(ِ)في الشعر خاصة(

، ثـ فسرت عمى اإللياـكالدافع لو كانت تدكر حكؿ فكرة  اإلبداعكفكرة تفسير      
 اإلبداعحاليان، كحديثان تفسر عممية غير مقبكليف  أصبحامرضي، ككال التفسيريف  أساس

 .(ّ)التكافؽ االجتماعي أككفؽ الذكاء 
 يستعمؿ أفالعكبرم  األحنؼأحدد الدكافع التي تجعؿ  أفكبذلؾ ليس مف اليسير      

ترفض كميان،  أفخاطئة، كال يمكف  أكالسخرية، كلكف مجرد فرضية قد تككف صحيحة 
حكـ الطبيعة ب أمامكؿ شيء قيد كاستثناء، ، فإطالقياتقبؿ عمى  أفككذلؾ ال يمكف 

فإف رسمت  كة ماءظركؼ البيئة المحيطة، كلكف ىي رمية حجر في بر  أك اإلنسانية
 صحيحة. أحداىاعدة دكائر لعؿ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .َِينظر اإلبداع في الفف:  (ُ)
 .ٗٔينظر مناىج النقد المعاصر:  (ِ)
 .ْٗالتفسير النفسي لألدب:  (ّ)
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 المبحث الثاني
 االجتماعية البواعث
تبني السخرية لنقد  الكضع االجتماعي كالبيئة التي تحيط بالشاعر تدفعو الى إف     

ش يالعيكب بصكرة الذعة، محاكالن تكجيو سياـ نقده كسخريتو الى كضع اجتماعي مع
غير مرغكب فيو، فيعمد الشاعر الى عممية ىدـ كبناء لمقيـ االجتماعية بصكرة يراىا 

ساد فيو  إذالعكبرم عصر مضطرب،  األحنؼسبة، كالعصر الذم عاش فيو منا
، كزاد الفقر مقابؿ البذخ كالترؼ الذم عاشت فيو األتراؾكخصكصا  األعجميالعنصر 

كالقادة كالجكارم. كمف الطبيعي  كاألمراءالسمطة الحاكمة عمى مستكل الخمفاء كالكزراء 
عر بالكضع االجتماعي السائد، فينطمؽ متأثران متألمان منو، كقد تغيرت االش يتأثر أف

 .(ُ)باألنسابالمقاييس االجتماعية كضعؼ االعتداد 
مما ينسب اليو  أفضؿسابكر  أبناءالعكبرم يرل انو لك كاف مف  األحنؼكالشاعر      
نيشؿ كمضر، كقد حؿَّ العيد كال مالبسى جديدة، فيقكؿ مف قصيدة لو: )مف  أبناءمف 

 البسيط(
 رً ػػػػػيػػصَّ ػالػب زً ػػػػٍ بػلخي ا ؿً ػػكٍ كأى ..ارً ػبػمع الغي   وي ػػػػتي ػمٍ ػحى رى  ػرً جٍ األى  دى ػعٍ ػبى  دً ػػػػػٍ يػف العً ػي مظِّ ػحى 
 (ِ)رً كٍ صي قٍ كمى  زو في خى  دً يٍ في العً  اسي كالنَّ   دو ػػيى طى ػضٍ مي  ابً ػكى ثٍ أى في  دً ػػيٍ ػى العً مى ك عى دي غٍ أى 

 يقكؿ: أفالى      

                                                 

 .ُْٗ: حتى نياية القرف الرابع اليجرم ينظر الشعر في بغداد (ُ)
الصير: صغار السمؾ،  .ُّّ/ْ، . الغبار: ثكراف التراب، المساف: مادة غبرِٓٔالديكاف:  (ِ)

. خز: الثكب الذم ينسج مخمكطان مف الصكؼ كاإلبريسـ، المساف: ِّٗ/ ِؿ: ينظر: قصد السبي
 مادة خزز. مقصكر: ثكب محكر كمدقؽ، المساف: مادة قصر.
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 رً ػػػػيٍ ػانً ػى نالدَّ  ري ػػفٍ ػى كلي صي نَّ ػقي  رً ػػػيٍ دً بً   ةو رى ػكى ػػػػسٍ دى  اطً ػبى نٍ أى  فٍ مً  تي نٍ ػني كي ػتػيٍ ا لى يى 
رً كٍ ابي ػى س اءً نى بٍ أى في  بي ػسى نٍ تي أي نٍ كي كى   رػػى ضػني مي ػف بػم ان ػيٌ ػمػػػشى ػيٍ نى  فٍ كي أى  ـٍ كلى 

(ُ) 
ينسب الى  اإلنساف كأصبحكبذلؾ تغيرت القيـ العربية نحك التحضر كالتمدف،      

 العشيرة. أكبمدتو ال الى القبيمة 
الشعر بالكضع  تأثريدؿ عمى مدل  الفارسية األلفاظ عدد مفكاف تضميف الشعر      

الى أعرؽ فف شعرم ىك الرجز؛ ألنو كاف يمثؿ شعر  التأثيراالجتماعي ككصؿ 
أىؿ العٌز كانو  أصبحكا. كسخر الشاعر مف عدـ فائدة النسب، كالكافدكف (ِ)البداكة

، كال يعطى لما يممؾ األعاجـيقصى مف العطاء الذم ينالو الترؾ كالفرس كغيرىـ مف 
نماـ كمعرفة مف عم  ياب يتصدؽ بيا عميو، فيقكؿ: )مف البسيط(ثعطاؤه  كا 

 (ّ)رً كٍ صي قٍ كمى  دو كٍ دي مٍ مى ي بً مً يٍ فى  فً سٍ ي       كحي تً فى رً عٍ مى ى بً طى عٍ فاءن كال أي جى  ىصى قٍ أي 
مف نفسو يحقؽ تكازنا اجتماعيا كنفسيا داخميا، لما يعانيو كيعيشو  اإلنسافكسخرية      

 .(ْ)دكف عناية مف لرعاياىا، كتركتيـ ظيرىا أدارتفي ظؿ دكلة 
لذلؾ ؛ (ٓ)كبذلؾ فإف قراءة الخطاب بكجييف ظاىر يثبت القكؿ كباطف ينفيو     

 .(ُ)فالسخرية يحددىا القمب الحجاجي كليس القمب المكاني

                                                 

دسكرة: بناء  .َُٕ/ٕ،  د العراؽ، المساف: مادة نبط. األنباط: أقكاـ تسكف سكآِٔالديكاف:  (ُ)
ىي بيكت األعاجـ فييا الشراب كالمالىي، يشبو القصر حكلو بيكت، كالدسكرة القرية كالصكمعة، ك 

/ ِ. دير قنى: دير يبعد عف بغداد ستة عشر فرسخان، ينظر معجـ البمداف: ِٗ/ ِقصد السبيؿ: 
. أبناء ِِٖ. نيشميان: ىك نيشؿ بف داـر مف زيد مناة بف تميـ، ينظر: جميرة انساب العرب: ِٖٓ

 .ْٓٔلمعارؼ: سابكر: ىك سابكر بف اردشير مف ممكؾ الفرس، ينظر ا
 .ُُٓينظر الشعر في بغداد:  (ِ)
 .ِٓٔالديكاف:  (ّ)
 .ّّالسخرية في أدب المازني:  (ْ)
 .ّٓالحجاج في الشعر العربي بنيتو كأساليبو:  (ٓ)
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لذلؾ فإف المكاقؼ التي يتعرض ليا الشاعر كالتي تككف مصدرىا المحيط      
. (ِ)قكلية أكالى االستجابة ليا فتككف الحركة جسدية  االجتماعي كالبيئة مما يؤدم

الجديدة في العيد فيككف ىذا  األثكابالناس تمبس  أفكبذلؾ الشاعر حيف ما يشاىد 
الذم يمثؿ الباعث الخارجي المكقؼ حافزان داخميان يدفعو الى قكؿ الشعر؛ ألف المكقؼ 

ردة فعؿ عنيفة فصار  يككف لوي  أفبو الى  االذم صدـ الشاعر كأثر فيو، مما حد
 يككف أعجميان كينسب ليـ قرابةن كأصالن. أفالعربي في مكطنو يتمنى 

كليس ما قمتو في باب الجـز كالقطع كلكنو في باب الفرض كالتكقع؛ ألف سمكؾ      
كحسابو  إدراكواليسير الذم يمكف  األمركدراسة دكافعو كبكاعثو ليست مف  اإلنساف

 .(ّ)بعممية رياضية
كبذلؾ درس التحميؿ النفسي الالشعكر كىذا الالشعكر نابع مف خزيف مصدره      

 .(ْ)الثقافة كالبيئة أم الكضع االجتماعي بصكرة عامة
 فيقكؿ العكبرم معبران عف الباعث لما يقكؿ: )مف البسيط(      

 رم ػػيٍ ػػبً دٍ ػػاني كتى كى ػػيٍ دً  بي ػاحً ػػػى ص ؼي رٍ كالحي   فه كى لي سى  ري قٍ ػػفى تي المٍ قي ػفى  تى نٍ أى كا فى الي قى 
 (ٓ)رً كٍ في الدُّ  رً كٍ جفِّ الدُّ  فِّ الجً  فى طُّ كى ػتى   يتً رى ػبى حٍ بي كمى عٍ في قى  ري قٍ ػالفى  فى طَّ كى تى 
 حتى يقكؿ، مف القصيدة عينيا:    

مَّنت صى  ؾٌّ  ةه عى قٍ ي ري قً زٍ رً  ؾَّ تىضى  (ٔ)كرً سي كٍ مى  ؼً لٍ أى ى في نى الغً  ؼً رٍ صى بً  كمىًعي         صى

                                                                                                                                               

 .ّْ: ـ . ف ينظر  (ُ)
 .ُٔ -ُٓينظر أصكؿ عمـ النفس:  (ِ)
 .ُٗ: . ف  ـينظر  (ّ)
 .ّٓينظر التحميؿ النفسي كاألدب:  (ْ)
كأعتقد  .ُُٓ/ِ، . قعبي: القدح الغميظ الجافي الضخـ، المساف: مادة قعبِْٔالديكاف:  (ٓ)

 يقصد مف القعب ىك جسمو فكاف محؿ التكظؼ كؿ الجسـ مف فقر كعاىة.
 الكسر: ىنا أخس القميؿ، كفي الحساب الكسر ما ال يصؿ الى مبمغ السيـ التاـ. (ٔ)
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اعر مع استقرار الفقر فإف حصتو مف بيت الماؿ ما ىي ما ال يبمغ تماـ كالش     

في  السيـ، كلعمو يقصد نقصاف السيـ في تماـ جسمو ككف العاىة نقصاف فيما يجب
ق كانتقاؿ ّّْق الى سنة ِِّ. كتفكؽ العنصر التركي مف سنة األجساـنعمة كماؿ 

"برزخ  إالة المتككؿ ما ىي خالف أف بعض الباحثيفالعاصمة الى سامراء لذا يرل 
الى  أدل. مما (ُ)عبرت عميو الدكلة مف طكر القكة كالسمطاف الى الضعؼ كاالنحالؿ"

الطبقة االرستقراطية كالثانية طبقة العامة مما  األكلى كجكد تبايف طبقي في ىذه المدة
مترفة منعمة كالثانية معدكمة تمقى شظؼ العيش  األكلىتككف الطبقة  أفالى  أدل

 .(ِ)كحالة الحرماف كالبؤس
الكريمة كالمصنكعة مف الحرير  كاألحجارفظيرت المالبس المطرزة بالذىب      
 .(ّ)الى كسكة الدكاب األمرالفضية كالذىبية بؿ كصؿ  كاألكانيالطعاـ  كأنكاع
يعكد الى  الخمر. كاف انتشار شرب الحقبةككذلؾ ظيكر المجكف كالميك في تمؾ      

 .(ْ)العسؿ أكمف النبيذ المصنكع مف التمر  أنكاعي تحميؿ اجتياد فقيي ف
 عربي كحياتو كجعمت منيا عاران،ظيكر حركة الشعكبية كالتي سخرت مف ال أفكما      

 بشار بف برد: كما في قكؿ
 ارً ػى خػػػػػفً ػػالػػػػً ب فى ذَّ أى ػػػتى  فى ػػػػيٍ ػحً  ..وي ػنٍ ػعى كى   ينِّ عى  بً ارى عٍ األن  رى اخً فى  ري بً خٍ أي ػسى 
ـى رى ػػػػػكً ػال تى ػػػمٍ ادى ػنى كى   ان زَّ خى  مِّ رً العي  دى عٍ بى  تى يٍ ػسً كي  فى يٍ حً أى   ارً ػقى ػعمى العً  ..ا
 ارً ػخى ػمف فً  ؾى ػي بػػػػسٍ حى  ارً رى حٍ األى ي نً بى   اعو رى ةو كى ػػػػػػى يػػاعً رى  فى ػػا بٍ ػي ٍر اخى ػػفى ػػػى ت
 ارً ػاإلطى  غً لٍ في كى  بى مٍ ػالكى  تى ػػكٍ رى ػػػػشى   احو رى لى قً إ ػتى ػئٍ ػمً ظى ذا إ تى ػنٍ ػػكي كى 

                                                 

 .َِْة: أدباء العرب في األعصر العباسي (ُ)
 .ّْٓالعصر العباسي األكؿ: تاريخ االدب العربي ينظر  (ِ)
 .ُٕٓينظر حضارة العرب في العصر العباسي:  (ّ)
 .ّْضحى اإلسالـ:  (ْ)
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العكبرم كرىو لبشار نتاج الشعكبية كالنظرة الفكقية المتعالية مف  األحنؼ أفكيبدك      

 تجاه العنصر الفارسي لمعربي، فيقكؿ: )مف الكافر(
 (ُ)ؽً كٍ سي الفي  ابً حى صٍ أى ى مٍ العي  ؿً جٍ دان        ألى رٍ اران كبي شَّ بى  تي أذُـّ رٍ صً فى              

كبذلؾ كاف الدافع القكمي عند بشار كاضحان، فجاء ردُّ العكبرم كباعث خارجي      
حرؾ داخمو حافزان؛ فاندفع صكتو صارخان ليذا التمايز الطبقي فكاف الشعر الكسيمة 

الرائجة في ذلؾ الكقت ليعبر عف ىمـك الطبقة المعدكمة، لذا اقتربت لغة  اإلعالمية
 .(ِ)الشعبي األسمكبشكؿ كالمضمكف لتقترب مف الشعر كتحرر القصيدة مف قيكد ال

العكبرم معركض  األحنؼالتحية، فيي مف  إلقاءكيصؿ التمايز الطبقي حتى في      
 عنيا كمف صاحب الماؿ مقبكؿ مرحبان بيا، فيرسـ ىذه الصكرة بقكلو: )مف السريع(

ػسػػًجدو  ػػػػكا.. ًبػأىٍمػػػ  رىأىٍيػتي قىػٍكمان في ذيرىل مى ػػصُّ ٍقػبىػػػاؿً خي  كىاؿو كا 
ػػػمَّمػكا ػا سى ٍسػػـً فىػمى ػػمٍَّمػتي كػالرَّ ػاؿً   سى ػػعىػػٍتػني.. ًرقَّػةي الػحى  فػأىٍكضى
ػؿه ميػكًسػػػػػػػػره  ػاءى بىػػٍعػػًدم رىجي ـى الماؿي عمى المىاؿً   كجى فىسىػمَّػ

(ّ) 
يا الدافع العكبرم، فيستجيب ل األحنؼكىذه سخرية مف مكقؼ كاقعي تعرض لو      

الالشعكرم بالنظرة الدكنية مف الطبقة االرستقراطية ممثمة برجاؿ الماؿ كالديف كاجتماع 
الى المكاف فيو شفرة مضمرة لمنص؛ ألف الغني مرحب بو  كاإلشارةمصمحة الطرفيف، 

ف كاف مف باب  يعبد  إذيتساكل الناس، فال طبقية  أف أكلىحتى في مكاف العبادة، كا 
سالـ في ذلؾ، كما انيا اشارة الى تعالؽ مصالح الطرفيف، فالزكاة اهلل، كينص اال

مصدرىا صاحب الماؿ كالجابي ىك رجؿ الديف كحقو منيا يحكـ القائميف عمى جمعيا 
 فميـ سيـ كلو الكسر.

                                                 

 .ّٖٔالديكاف:  (ُ)
 .ُٖٖاتجاىات الشعر العربي في القرف الثاني اليجرم:  (ِ)
 .ّّْالديكاف:  (ّ)
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كتب عف المكديف، فيك العكبرم انو خير مف مثؿ ك  األحنؼكقاؿ الثعالبي عف      
 .(ُ)سافسافرد بني 

ر يشعر باالنفصاؿ عف مجتمعو كيظير ذلؾ عندما يككف الناس في حالة كالشاع     
فرح كخصكصان اذا كاف سببو عامان يشمؿ جميع الناس، فيشعر بأنو في حالة طالؽ 

 بائف بينو كبيف محيطو، فيقكؿ: )مف البسيط(
 ؽً ػمً ػؼو خى ػنى ػحٍ أى  خو ػػٍ يػػػػػػػػػشى ػدو لً ػػيٍ ػعً  مُّ أى كى   ـي ىي يدً عً  ؿي ػثٍ لي مً  اكمى  ده ػيٍ عً  اسً لمنَّ 

ؽً رى كاألى  ارً كى ذٍ كل التَّ سً  سو ػيً نٍ كال أى   دو ػلى كال كى  ..ؿو ػػىٍ ى أى إل حي ػٍ يرً ػتى ػػػسٍ ػى ال ي
(ِ) 

فميس لو  افرتضتسخرية ىذه!!! مف ذاتو التي مضت كالعاىة مع الكبر  ةكاي     
 ـ العيد.يدٌؽ الباب كيمقي التحية في يك  أىؿه يقكؿ ليـ عيدكـ مبارؾ، كال كلد

)مف  آخريف، ليكمؿ بيما صكرة ما يعانيو، فيقكؿ: ببيتيفثـ يردؼ البيتيف السابقيف      
 البسيط(

ٍفراده  ؤسه ػبه كبيٍ ػػػػشى   ؽً بى ى طى مى ل عى دً ىٍ ذا أي إ بي يٍ طً ا يى ذى ىى   ةه ػػبى رى ػػغٍ ػػكمى  كا 
ؽً رى كى ػال ةي مَّ ػا قً ذى ػا كىى ذى  فٍ مً  ره ػػػػشى كى   وي في مً كى بي يي مٍ ده عمى قى يٍ دً به شى طٍ خى 

(ّ) 
يحرمو مف شراء الكرؽ، لكي يكتب عميو ما تفيض بو  أفككصؿ الفقر عنده الى      

 شعرم، فكاف عنده ذلؾ أمر جمؿ. إبداعقريحتو مف 
 كيكثر مف التكجو الى عزلة الناس، فيقكؿ: )مف الكافر(     

 (ُ)اتى أنٍ  تى نٍ كأى  اؿى صى الكً  ًردى  تي الى كى          (ْ)ان يَّ رً امً ان سى يدى حً ان كى دى رٍ فى  فٍ كي فى                    
                                                 

 .ُّٕ/ ّينظر يتيمة الدىر:  (ُ)
 .َّٗاف: الديك  (ِ)
 .ُّٗ: . ف  ـ (ّ)
السامرم: مأخكذ مف قكلو تعالى: "قاؿ فاذىب فإف لؾ في الحياة أف تقكؿ ال مساس" )طو:  (ْ)

(، كىـ طائفة مف الييكد، كيخالفكنيـ في إنكار كؿ نبي جاء بعد مكسى عميو السالـ، ينظر ٕٗ
 .ُّٔ/ ّتفسير ابف كثير: 
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 يقكؿ: )مف مخمع البسيط( أخرلكمف مقطكعة      
 (ِ)وٍ قن يٍ ثً الكى  ةى كى رٍ العي  ؾي سً مٍ تى سٍ ان         تى يٌ رً امً سى  اسً النَّ  فى مً  فٍ كي كى 

 كىذا الضنؾ في العيش سبب لمدعكة الى العزلة.     
، فيقكؿ: )مف أعالييـالناس  أسافؿعؿ كالشاعر يسخر مف الحاجة فيي تج     

 الطكيؿ(
 (ّ)ؽالئً ى الخى نى أدٍ  اسً ى النَّ مى عٍ أى  ؼي مِّ كى يا         تي ةى إنَّ رى كٍ ري الضَّ  اهللي  حى بَّ قى  أالٍ           

، أماميـفالضركرات تبيح المحظكرات، كتجعؿ مف يجمس في مؤخر القـك يككف      
عيبؾ معي ال يضر فيذه مشيتي بيا أسخر  ككـ عائبو لوي عمى ما بو مف حنؼو كلكف

 مف فيمؾ؛ ألف أحنؼ الرجميف اذا مشى يتمايؿ كأنو يرقص، فيقكؿ: )مف الطكيؿ(
 اػػكػحٍ ػػضً  وي ػتي ػعٍ ػػى سكٍ أى كى  ..ان ػمػمٍ حً  وً ػبً  تي ػقٍ ػفى رى   دٍ ػئً ػاتَّ  وي لى  تي مٍ قي ػمي فى بي ًرجٍ ائً ى عى كى حى 
 ىكى حٍ قي بيا أىالػً ند انطيا عً ي بً يشً ػمى فى   ان ػػفػػمِّ ػػػكى ػػػتى ػػي ي مػنكً ػػحٍ ػػال تى  ..وي ػػلى  تي ػػمٍ ػػقي كى 
 (ْ)اػكػإفٍ  ؿو ػػائً ػلى قى إؽٍّ ذم حى  فى ػػٍ يػػى ب ـٍ ػػكى كى   ؼو مِّ ػػػى كػػػى تػػلى مي إعو كٍ ػػػبي ػػطٍ ػمى  فى ػػػػٍ يػػبى  ـٍ ػكى كى 
تدرؾ مفارقة ساخرة مضحكة؛ ألف الشاعر يتعامؿ مع  األكؿكحيف ما تقرأ البيت      

يتبادر الى فكرؾ ضربان، كلكنو يكسع خصمو  أكسعتومف عابو بحممو، فاذا قاؿ: 
مف  أمضىبالسككت كالثانية بالسخرية منو، كذلؾ  األكلىفيؤلمو مرتيف،  ضحكان 

 الضرب بحد السيؼ.
كنتيجة لمتمايز الطبقي كاف شعراء الطبقة الشعبية غير مسمط عمييـ اىتماـ      

ف كانكا يعرفكف ما لدييـ مف  مقدميف  األكلى، لكف بقي شعراء الطبقة إجادةالخمفاء، كا 

                                                                                                                                               

 .ُّٗالديكاف:  (ُ)
 .ّّٗ: . ف  ـ (ِ)
 .ُّٗ: ـ . ف  (ّ)
 َّْ: ف  . ـ (ْ)
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ينقؿ الثعالبي في يتيمة الدىر قكؿ  إذت ذلؾ في حياة الشاعر، لدل الدكلة، كقد ذكر 
 .(ُ)الصاحب بف عباد فيو انو ىك فرد بني ساساف

لذا كجدت أف ىذه الطبقة مف الشعراء قد شحت المصادر في ذكر أخبارىـ،      
ككانت المؤلفات الشعرية قمما تستشيد بشعرىـ، إاٌل ما ذكر كلكنو كاف قميالن بما يساكم 

نتاجيـ، كىذا ديكاف األحنؼ العكبرم شاىد حي عمى ذلؾ اإلىماؿ، كىذا اإلىماؿ  مف
كاف باعثان يدفع الشعراء أمثاؿ األحنؼ العكبرم الى الشحذ كالكدية، كىذا اإلىماؿ يعكد 

أف سمككياتيـ منحرفة  بسببالى ككنيـ نبذكا مف قبؿ مؤسسات الدكلة كالمجتمع، 
 .(ِ)خالفت القكانيف كأحكاـ الشريعة اإلسالمية فكاف أىؿ الكدية كالتطفيؿ

كشعراء ىذه الطبقة مف أىؿ الكدية شعرىـ ييدؼ في الكثير منو الى التسمية، كال      
 أدب أكالجميكر  أدب أكالشعبي  األدبيركؽ لممؤسسة الحاكمة لذا يطمؽ عميو 

 .(ّ)تجارم
العربي، كأصبحت ىي الرائجة،  األدبع ذلؾ فيذه الظاىرة الزالت ماثمة في كم     

أقرب الى فيـ الناس كأصبح  األدبألف ىذا  األكاديميةحتى انيا اخترقت المؤسسات 
ينافس أدب النخبة. كعدـ االستقرار لشعراء ىذه الطبقة كأىؿ الكدية خاصة كتجدىـ في 

ىـ بديع الزماف اليمذاني في مقاماتو بأنيـ أىؿ العبادة، كصكر  كأماكفالعامة  األسكاؽ
 .(ْ)بالغة كذكاء كلكنيـ معسركف

كمع ذلؾ فالعكبرم يعتز بنفسو كاف سمككو ىذا ىك ألنو محؿ ابتالء، فيـ بو كثير      
بعيدة عما يقكؿ، كمف يجالسيـ عقمو يصدأ؛ ألنو يجالس  لما لوي مف مميزات معقكلة

 كامؿ(الحمقى، فيقكؿ: )مف مجزكء ال
                                                 

 .ُُٕ/ ِينظر يتيمة الدىر:  (ُ)
 . ٓالشعراء الصعاليؾ في العصر العباسي األكؿ: ينظر  (ِ)
 .ِّّينظر معجـ المصطمحات األدبية:  (ّ)
 .ُّٗدراسات فنية في األدب العربي: ينظر  (ْ)
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 ؿٍ ػػػٍ يػقً ػػثى  ـي ػيي ػفُّ ػخى أى  ..ىػكى ػكٍ ني   رو ػػػشى ػعٍ مى ػت بً ػيٍ مً ػبي  قدٍ لى كى 
 ؿٍ كٍ ػقي ا أى ػـ مػػػيي نٍ ػػعى  ؽُّ دً ػػكيى   ـػيي ػلى كٍ ػي قى نً كٍ ػمي ػػيً ػفٍ ػال يي 
 كؿٍ قي العي  ـي يي بً رٍ قي بً  تٍ ئى دً ػصى   ـػػيي تي ػػػػػػسٍ ػالى ػذا جى ـه إكٍ ػقى 
 (ُ)ؿٍ ػيٍ ػمً ػقى  يـي بً  ينً نَّ أى  ـي مى ػػػػػػػػػ  ػػػعٍ أى ي ك بً  ره ػػيٍ ػثً ػكى  ـي ػيي ػفى 

كىذه السخرية التي تيظير االعتزاز بالنفس كتقدمو عمى ما يحيط، كلعمو ييشير الى      
 الحاكـ فيك ال يفيـ ما يقكلكف. األعجميالعنصر 

قباؿكمع انو شاعر منجـ، لكنو ال يتكانى عف السخرية مف انتشارىا       الناس  كا 
، فيقكؿ: )مف اإلصالحليـ، معتقدان بأف ميمة الشاعر  كاإلرشادمييا، فيقدـ النصح ع

 الطكيؿ(
 أؿي ػسٍ تى  وي نٍ ما عى  ..يُّ مً ىٍ كالكى  ؾى الى ؤى ػػػي س  قىعف الرُّ  ؼٍ دً ػكاصٍ  ـً يٍ جً نٍ ؿَّ عف التَّ سى تى 
 (ِ)ؿي ػػفى ػغٍ ؾ تى نَّ إف ؿٍ ػعى ػفٍ ػتى  ـٍ تى لى نٍ أى  إفػفى   ان ػػػػػػيػػػػػاضً و رى ػيػػػػم فذً ػػالٌ ػـو بكٍ ػػػػيى  ؿَّ ػػػػػكي  ذٍ ػػخي كى 

عميو ىي كسيمة الستمالة مف ينكر ىذه  كاإلقباؿعمى ذـٌ التنجيـ  اإلقداـكلعؿ       
شعارىـ األعماؿ،  .(ّ)كسيمة جذب لمحبة كعطؼ الناس كا 

العكبرم في شعره الى قكؿ المقطكعات المككنة مف  األحنؼلجكء  أفكأعتقد      
بو  اإلعالـدليؿ عمى االرتجاؿ في قكؿ الشعر، كاف  نتفة أحيانان الثالثة، بؿ  أكالبيتيف 

 لوي. اآلخريفكالقصر في القكؿ، لكي يجذب  اإلطالةحاجة الى عدـ 
العكبرم مف أبرز شعراء الكيدية، كيتضمف شعره كؿ المكضكعات  كاألحنؼ     

 .(ْ)المرتبطة بيا
                                                 

 .ْْٓالديكاف:  (ُ)
. الكىـ: مف ُِْ/ ٖف العرب: مادة صدؼ، . أصدؼ: اعرض كابتعد، لسآْٓ: ف .  ـ (ِ)

 .ِِٗ/ ُٓخطرات القمب كىك الظف، لساف العرب: مادة كىـ، 
 .ٕٓ/ ُينظر شعراء عباسيكف منسيكف:  (ّ)
 .ُّٕ/ ّيتيمة الدىر: ينظر  (ْ)
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عة التي تتبعو بصكرة ساخرة، فيك القائد العكبرم حاؿ الجما األحنؼكيصكر      
كالـ الثقيؿ عنده مثؿ  أففييـ، فاذا جادليـ لـ يكف بينو كبينيـ أم خارؽ حتى صكر 

الدكاء لمعميؿ، محدثان مفارقةن ساخرة بقمب المعنى لدل المتمقي الذم يرل كالـ الثقيؿ 
 عبئا كىٌمان، فيقكؿ: )مف مجزكء الكامؿ(

 ؿً ػٍ يػً قػثَّ ػالػكب ..دً ػيٍ ػمً ػبى ػالػكب ..ضً ػػ  ػ يٍ ػغً ػػبى ػػالػب ..بٍ اقى ػعى ـ أي ػٍ لى  كٍ ػلى 
ـى صً   ؿػيػقً ػمى ػكفي ال احً كى في الرَّ  ةي عى   اػمػني الجى ػعى ػػبى ػػتٍ ػػى تي يرٍ ػًل

 ؿً ػػػػػػػػٍ يػػػجً كى  ..ؿو ػى خدَّ ػػؿِّ مي ػػػػػػػفي كي   ـي ػػػػػيي ػػػٍ نػػػػػػػمً  ..بي ػػػػػػػىى ذٍ ألى  يإنِّ 
 ؿً ػػػػػػػػػػيدً ػػعى ػػال ةً ػػلى زً ػػػنٍ ػػػػمى ػػػػػبً  ..ينِّ ػمً   ـػيي ػػػتي دٍ ػكجى  ..تي ػػيٍ ػقػػػتى ػا الذى إً ػفى 

 (ُ)ؿػػػيٍ ػمً ػى العى مى ػعى  كاءً دَّ ػال ؿي ػثػمً   وي ػػػػػي المػػػػػكى  ..ؿى ػػػػػػػيػػػقً ػػػػػثى ػال إفَّ 
يط بو كىك بالنسبة ليـ كىذه الصكرة الساخرة التي يقدميا الشاعر لمف يتبعو كيح      

 نقطة المركز في كسط الدائرة.
كالسخرية كسيمة متقدمة لنقد الظكاىر االجتماعية كالسياسية كالسير الفردية      

 .(ِ)يبتعد عف السباب كالشتيمة كتترفع عف القذؼ كالقكؿ المشيف بأسمكب
ذات العقكؿ ، كال في الجماعات األذكياءمع  إالكالسخرية ىي مكىبة ال تككف      

 .(ّ)النيى أكليالمضطربة كغير المستقرة، فيي مكىبة تخاطب 
الٌ كيسخر الشاعر مف نفسو كيدافع عف الكيدية، كلكف يرل مكقؼ المجتمع ضده        كا 

 كانت الكيدية ىي المينة التي ال غنى عنيا، فيقكؿ: )مف اليزج(
 مدً مٍ ي جً ف رتي ػصكٍ حي  دٍ قى  ػػسي   ػػائً ػػبى ػال ؼي نى األحٍ  ؿي كٍ قي يى 
 دً ػػٍ عكى ػػالػػػػب ..دً ػػٍ قػػنَّ ػػال ؿي ػػػػػٍ طػػػػكمى   اسً ػنَّ ػال ةي ػيػػػػػػشٍ ػال خى كٍ ػمػفى 

                                                 

 .ُِٓ/ َُ. أعاقب: أم اتبع، كعقب فالف أم ترؾ كلدان، المساف: مادة عقب، ْٓٓالديكاف:  (ُ)
 .ّٔٓاىات اليجاء في القرف الثالث اليجرم: ينظر اتج  (ِ)
 .ُْينظر االتجاه الساخر في أدب الشدياؽ:   (ّ)
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 (ُ)دً ػحٍ ػمػلى الِّ إ ..دً ػػػٍ يػمى ػال فى مً   ذً ػٍ حػػمف الشَّ  تي ػبٍ ػي لما ت
المجتمع ليذه الطبقة كانشغاؿ الحكاـ عف  إىماؿكىذا التمسؾ بالكدية نابع مف      
 .(ِ)مة بالميك كالطربالعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لمبحث الثالثا

                                                 

 .ُِٔالديكاف:   (ُ)
 .ُِّالكرقة: ينظر   (ِ)
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 السياسية البواعث
الدكافع داخمية؛ لذا ىي أقرب الى العكامؿ النفسية،  أففي مدخؿ ىذا الفصؿ قمت      
 استعماؿالباعث فيككف عامالن خارجيان يؤثر عمى سمكؾ الشاعر؛ مما يدفعو الى  أما

العباسي عامة كانت حافمة بمختمؼ المظاىر  السخرية، كالحياة السياسية في العصر
الفرد العربي بعد االختالط الكاسع بمختمؼ الحضارات،  تأثراالجتماعية، كمدل 

الفارسية كالركمية كالزنج، كما ليذا االختالط مف أثر في تغيير العادات كالتقاليد، 
ى كالطرب ككذلؾ مظاىر البذخ كالترؼ مف قبؿ الخمفاء كالكزراء، كانتشار المكسيق

 .(ُ)كالغناء
 إذالقرف الثاني اليجرم في عيد خالفة المأمكف،  أكاخرفي  األتراؾ كقد ظير     

في مدف سمرقند كفرغانو كاشركسنة كالصفد  أميراالمعتصـ حيف كاف  أخكهاستقدميـ 
، كقد زاد عددىـ ككانكا بكثرة في بداية القرف الثالث اليجرم، كقد اعتمد (ِ)كالناش

 .(ّ)معتصـ مككنان منيـ جيشان في زمف خالفتوعمييـ ال
، فبرز منيـ قكاد اشتيركا بقكتيـ إثرائيـكقد ألبسيـ المعتصـ الديباج كأمعف في      

 .(ْ)كاشناس كغيرىما األفشيف أمثاؿالدكلة  أجيزةكشجاعتيـ، كسيطركا عمى 
كية، تر  أموككف  األتراؾالتي دفعت المعتصـ الى استقداـ  األسبابكلعؿ      

بأنيـ بدك العجـ كيتميزكف  األتراؾ، كقد كصؼ الجاحظ (ٓ)كليضرب نفكذ الفرس
 .(ٔ)يـتادالمتاعب كالطاعة في خدمة ق بقدرتيـ عمى تحمؿ

                                                 

 .ٕٓٓ/ ِينظر تاريخ اليعقكبي:  (ُ)
 .ٗ/ْ: كمعادف الجكىر ينظر مركج الذىب (ِ)
 .ٗ/ ْ: ـ . ف ينظر  (ّ)
 .ِّّ/ ِينظر النجـك الزاىرة:  (ْ)
 .َّٔينظر التنبيو كاالشراؼ:  (ٓ)
 .ِٔينظر رسائؿ الجاحظ:  (ٔ)
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كيصفيـ الطبرم بأنيـ عجـه حفاة يركبكف الدكاب كيصدمكف المارة كيتراكضكف في      
ف فشكت الناس ذلؾ كيطأكف الصبيا كالمرأةشكارع كطرؽ بغداد فيصدمكف الرجؿ 

 .(ُ)قُِِممعتصـ، فأنشأ مدينة سامراء كاتخذىا حاضرة لخالفتو سنة ل
ليـ  كأجرلكقد منعيـ المعتصـ مف االختالط بالناس كزكجيـ نساء تركيات      

خطران عمى العرب كالفرس، كزاد نفكسيـ مما دفع عجيفان القائد العربي  فأصبحكاركاتب، 
، كىك أيدييـ. ثـ رحؿ المعتصـ الى دمشؽ كقتؿ عمى (ِ)صـالى القياـ بثكرة ضد المعت

، كلما جمس المعتز عمى كرسي الخالفة أخذ األتراؾ أيدمأكؿ خميفة عباسي ييقتؿ عمى 
يتندر فيقكؿ: كـ يبقى الخميفة عمى كرسي الخالفة؟ ككـ يعيش؟ فيأتي الجكاب  يـبعض

 .(ّ)، فيضحؾ كؿ مف كاف في المجمساألتراؾميما أراد 
الكزير الزيات في  أمكاؿالناس، كمنيـ  أمكاؿكزاد الكضع سكاءن فزادت مصادرة      

زمف المتككؿ، كأصبح ىذا العمؿ مصدران لتمكيؿ الدكلة يعكؿ عميو كقت الحاجة، ككاف 
بيف السنة كالشيعة، فقد تعصبكا الى المذىب السني، بينما  يثيركف الصراعات األتراؾ

الى حدكث منازعات عنيفة بيف  أدلب الشيعي مما كاف الديالمة يدينكف بالمذى
. ككؿ ىذا االختالط كالصراع السياسي كالقكمي بيف الفئات المككنة لمشعب (ْ)الطرفيف

خاصة، كظيكر حركات التجديد في بعامة، كالقرف الرابع اليجرم بفي العصر العباسي 
 كأبكد عجرد الشعر العباسي سكاء عمى مستكل النقائض، ككاف بشار بف برد كحما

 .(ٓ)الشمقمؽ في صدارة ىذا الفف

                                                 

 .ُّٖ/ ٕينظر تاريخ األمـ كالممكؾ:  (ُ)
 .ُِٖ/ ٕ: ف  . ـينظر  (ِ)
 .َِِينظر الفخرم في اآلداب السمطانية:  (ّ)
 .َُٗ/ ُِينظر تاريخ بغداد:  (ْ)
 .ِِٔينظر الشعر في بغداد:  (ٓ)



 67 

كيذىب الدكتكر احمد عبد الستار الجكارم الى ظيكر اليجاء الساخر مف شعراء      
السخرية  األكؿحماد عجرد، ككاف ىذا اليجاء الساخر عنده عمى ضربيف:  أمثاؿ

نو يشبو أالمكشكفة التي يتناكؿ بيا الشاعر شخصا يككف محط سخريتو، كيصفو 
 الكاريكاتكر في عصرنا ىذا، كقدـ مثاالن لذلؾ قكؿ حماد في ىجاء بشار بف برد:

 كيا أقبح مف قردو           اذا ما عمي القردي 
بالحياة العقمية، كيرسـ صكرة اليزء  متأثركىذا الضرب مف اليجاء الساخر      

، سمكبوكأكالضحؾ، كالضرب الثاني انو أصبح اليجاء شعبيان عاميان في مضامينو 
 .(ُ)كتجاكز المقاييس االجتماعية كالخمقية

ما قالو الدكتكر احمد عبد الستار خمط كقع فيو الكثير مف الدارسيف  إفكالحقيقة      
كالباحثيف، في عدـ التمييز كالتفريؽ بيف المصطمحات التي تتداخؿ مع فف السخرية، 

اليجاء، كاف نشاط فف ، كميزت بيف السخرية ك األكؿكقد تحدثتي عف ذلؾ في الفصؿ 
كشككل  األتراؾالسخرية في ىذا العصر يعكد الى ما قدمناه في ىذا الفصؿ مف بطش 

الناس منيـ، مما اضطر المعتصـ الى نقؿ الخالفة الى سامراء كقتميـ لخمفاء بني 
 .(ِ)العباس
؛ ككنيا استعماالالنظاـ القمعية زادت السخرية  آلةكمف الطبيعي كمما اشتدت      

الخميفة  كأصبحلقناع الذم يختفي كراءه الشاعر لنقد الحكاـ كرجاؿ الدكلة، ا
 .(ّ)كاألسير
العكبرم حكاران فمسفيان مع المحتسب حيف حاسبو عمى الكيدية ألنيا  األحنؼكيقدـ      

 إحدلبالمعركؼ كالناىي عف المنكر، كىي  األمرفعؿ محـر كغير مشركع، كالمحتسب 
قريب مف  بأسمكبالحكار سمة مف سمات الشاعر المكدم ، ك آنذاؾكظائؼ الدكلة 

                                                 

 .ِٔٔ: ينظر الشعر في بغداد (ُ)
 .ُّٖ/ ٕينظر تاريخ األمـ كالممكؾ:  (ِ)
 .ّٖٓينظر تاريخ الخمفاء:  (ّ)
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السكفسطائييف، كيمكف رصده مف خالؿ ىذه الحكارية التي يقكؿ فييا: )مف  أسمكب
 السريع(

 ارً ػػكى ػٍ نإً ػػً ب ..ادى دى ػغٍ ػبى  خً رٍ ػػػفي كى   ده ارً ػػػبه بى ػػػػػػػً سػػتى ػػحٍ ػػمي  ..ينً ػػضى ارى ػعى 
 ارً ػبى خٍ أى بً  ..انان كى ػػػسٍ نً  تى ػبٍ اطى خى   ذاإ ..حه ػػػػػػػػػٍ يػػػػػػػػػبً ػكقى  ..اـه رى ػػى ح :اؿى ػػقى 
 مارً ػػمف البى  تى قٍ كالمى  ارى كالعى   زاػجى ػال ـى كٍ ػػيى  ..ارى نَّ ػال اؼي ػخى ػػتى  ػاأمى 
 ارػػػػػؿو جى ػػقٍ ػمف نى  ..وي ػاتي ػػػػػى تػػقٍ ػػتى   مذً ا الَّ ػمى أك  ؾى ػػبي ػػػػػػػسٍ ػا كى مى  تي مٍ ػقي ػفى 
ضٍ ان عمى ظيمٍ ػحمٍ ػصي   دان ػً فرٍ ػػتى ػػػػػػػػػػسٍ ػمي  اسى ي النَّ بً جٍ أى  اؿى ػقى ػفى   ارً رى ـو كا 
 ارً دى ػقٍ ػػمػب ..يتً ػػأا تػم ري ػػكً ػنٍ ػػتي   يحً تى ػػسٍ ػا تى أمى  ..خي ػيٍ ػػػى يا ش :تي مٍ قي فى 
 (ُ)ارً في النَّ  ؾى ارى ي جى نً دي يٍ رً ػتي   ..الى ان كى ػػى امرى ػػان كحى ػػتػحٍ ػػػػػػػػػي س ؿي ػػػي ػي كػػػػػأتى 

كىذه السخرية التي جاءت في حكارية تبٌيف كيؼ أف الدكلة كعماليا يمجؤكف الى      
غير مشركعة، فيمنعكف الناس كال يعطكنيـ الحؽ في العطاء، كيرسـ الشاعر  أساليب

، فالكدية ىي ذاتيا كاإلعانةرزقؾ قائـ عمى االسترداؼ كالطمب  أنتمقابمة ساخرة فإف 
ككالنا في مركب كاحد، كستككف جارم في النار حيث  كاإلعانة قائمة عمى الطمب

المعاد. كقد كاف شعراء العصر العباسي يسخركف مف مكظفي الدكلة كعماليا، كلعؿ 
 .(ِ)بيف ىؤالء األشيردعبؿ الخزاعي 

العكبرم كانت ماكرة كذكية، كعمى مستكل عاؿو مف الصياغة  األحنؼكسخرية      
ىذه سخرية تضمر فضح سياسة الدكلة كالحكاـ عمى مختمؼ  ، كالحقيقة(ّ)كاألسمكب

 مستكياتيـ.

                                                 

. مسترفدان: ُٕٔ/ ُُ. النفؿ: العطية كالغنيمة، المساف: مادة نفؿ، ِٖٓ -ِٕٓ الديكاف: (ُ)
 .ُِٗ/ ُْالعطاء كاإلعانة، المساف: مادة رفد، 

 .ُٓٓينظر الشعر كالشعراء:  (ِ)
 .َّ ينظر الفكاىة في مصر: (ّ)
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لحقيقة أف العالـ في جكىره ينطكم عمى  إدراؾكتعني السخرية عند شميجؿ "     
الرعية،  إدارة، ككانت سخرية العكبرم ىي التناقض بيف سياسة الدكلة في (ُ)تناقض"

 أحكاـيطبؽ  أفنو كاف يريد فضال عف تناقض فيـ المحتسب لمحالؿ كالحراـ، مع ا
 الشريعة فحدث تناقض بيف النظرية كالتطبيؽ.

حكارم مراكغ، ردت عمى الظمـ  بأسمكبة بكقد أضفت السخرية ىنا ابتسامة مؤد     
 .(ِ)النابية كاأللفاظكالعناد، كابتعدت عف التجريح 

لرعية، كمف سخرية المحتسب الى سخريتو مف كعد الحاكـ كالشح كالبخؿ عمى ا     
حكمة "قميؿ مدفكع خير مف  األخيركالكعكد التي ليس فييا تعجيؿ، فيجعؿ مف البيت 

 : )مف الخفيؼ(كما في قكلوكثير مؤجؿ"؛ ألف حالو كحاجتو ليس معيما انتظار، 
 كؿي تي قٍ مى  رً قٍ الفى  ؼً ػيٍ ػػػسى ى بً قن ميمٍ   مدً يَّ ػػا سى يى  ؼي نى حٍ األى  ؾى دي بٍ عى كى 
 ؿي كٍ ػػػػػا طي ػػيى ػلى  ..اـه ػػػػػػػَّ يأ ػػػوً ػيٍ ػمى عى   تٍ ػضى دو مى عٍ كى بً  تى مٍ ضَّ فى ػتى  دٍ قى كى 
ف قى  رِّ ػػػبً ػال ؿي ػػػضى ػفٍ أى كى   (ّ)ؿي ػػػػػٍ يػػجً ػعٍ ػتى  ةً مَّ ػالقً  عى و مى ػػػيٍ ػػً ف  ما ؿَّ ػكا 

ما أطكؿ حمـ الشبعاف عمى الجائع، فذاؾ يناـ كىك مستريح، كىذا يتقمب مف      
 .(ْ)قكتو لـز بيتو كجالس قرطاسو أحرزالمرء اذا الجكع تقمب السميـ. كاف 

، ميما (ٓ)الشاعر ضد الحاكـ يستعمميالمحرب النفسية التي  أسمكبكىذه السخرية      
 .اإلدارمكانت كظيفتو في ىـر الدكلة 

كلعؿ البكاعث عمى السخرية ىك التطكر الحاصؿ في الحياة السياسية كاالقتصادية      
 .(ُ)عك الشاعر ألف يتعاطى معياكاالجتماعية التي تد

                                                 

 .ّٓالمفارقة كصفاتيا:  (ُ)
 .ِّّينظر ثقافة الناقد األدبي:  (ِ)
 .ِْْالديكاف:  (ّ)
 .ّٔينظر مجالس العمماء كاألدباء كالخمفاء:  (ْ)
 .ُِينظر أسمكب السخرية في القرآف الكريـ:  (ٓ)
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أىؿ صحارل كحرب  األتراؾكاف  إذكاستبداؿ العنصر التركي بالعنصر الفارسي،      
الترؾ البخؿ  ، كميزةاألمكاؿمع قكة البنية، بينما كاف الفرس أىؿ حضارة كىميـ جمع 

 .(ِ)المعتصـ الى سامراء ـلذا خرج بي
القصكر، كيراىا زائمة ال محالة، كلكف كانت  بناءكيسخر الشاعر مف المبالغة في      

سخريتو غير مباشرة، فيك يسخر مما بناه الحجاج، كأصبح ذلؾ المكاف مأكل لقضاء 
 : )مف السريع(فقاؿيـ مف الحكاـ، قصكركـ زائمة، كستككف كمثؿ سابق الحاجة، فيذه
 اػى ييٍ ػانً ػبى  ..صِّ يا بالجً مى ػكى حٍ أى   ةه ػػػػػَّ يػػنً ػػػبٍ ػمى  ..اجً ػجَّ ػالحى  ةي ػػبَّ ػكقي 
 اػيػيػٍ اقً رى في مى  ..مكػعٍ ػيى  افى ػككى   وً مكً في مي  اجي جَّ ىا الحى دى ػيَّ ػػشى 
  (ّ)يايٍ احً كى ل في نى ييخرى  ارى ػصى ػى ف  لردلا ؼً كٍ ري ػصي  رُّ ػى كىا ر ػيَّ ػغى 

ككاف الطمؿ الذم بقي مف سمطاف الحجاج باعثان يدفع الشاعر لمسخرية مف      
، مما يجعؿ الشاعر يقدـ سخرية بطعـ (ْ)في بنائيا الدكلة العباسية القصكر التي تفننت

 كاالىتماـ بالزائؿ. اإلنساف إلىماؿالحنظؿ 
غير  أصبحتبغداد في ذلؾ العصر الذم ساد فيو العنصر التركي  أفكيبدك      

مناسبة لممقاـ، كلكف ليس في يده حيمة، فالعاىة حدتو عف الترحاؿ الى غير مكاف، 
 مف البسيط(: )فقاؿ

ػػػػٍفػػػػتىػػػػتػًػػػحػػان  ػػػٍنػػتي الى بىػػٍغػدىادى مي ػػػػػػػػكى ػػا سى مى ٍيؿو كال ميػٍكؽً   كى ػًة.. مف جى  بىابى المىعػيػشى
ػننػؼي الرٍِّجػمىػٍيػًف عف طىػمىبي اقىني حى ػعىػاًش.. ًبػػتىػٍغػًريػٍػبو كتىػٍشػػػػًرٍيػؽً   بػىٍؿ عن  كىٍجوى الػمى

ػيػػؽً   دي.. داره ألٍىػػػػػػػًؿ الػػػمػػػػاًؿ طػًػػػيِّػػػػػػبػىػػػةه بىػػٍغػدىا فىػاًليٍػًس.. دىاري الػػػػػػػػػػػػػػػذُّؿِّ كالضِّ ًلممى  كى
 (ُ)ؽً ػػيػػدالً ػػى مى  ـو كٍ ػػفي قى  ..افػػػى اسػػػسى  آلؿ  فو ػػطى في كى  دً مٍ ػالخي  ضً رٍ أى ػييا بً ػتي فػنٍ ػػكى ػػػى س

                                                                                                                                               

 .ْٓينظر سيككلكجية الفكاىة كالضحؾ:  (ُ)
 .ُٗينظر السخرية في أدب الجاحظ:  (ِ)
 .ّٔٓديكاف : ال (ّ)
 .ّٕينظر القصيدة كالنص المضاد:  (ْ)
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 دة ذاتيا:ثـ يقكؿ في القصي     
 (ِ)ؽً يٍ فً صٍ كتى  ؼو خٍ لى سي إ ـً كٍ مي العي  فً كا           عى لي دً عى  يامي ىٍ أى  فٍ كً لى كى  ـً يٍ عً النَّ  اري دى 

كعاصمة الثقافة كمركز العالـ،  اإلسالـكىذه السخرية تصكر ما آلت اليو حضارة      
 كأصبحتمف كضع مزرم كمجالس الطرب كالميك، دكف االلتفات الى عامة الشعب، 

، المأمكفساساف، بعدما كانت مركز الثقافات كأبرز عيد فييا زمف  آؿداد مكطف بغ
 .(ّ)حيف نشطت حركة الترجمة

ككانت مظاىر البذخ كالترؼ في العصر العباسي خالؿ القرنيف الثالث كالرابع      
، ككاف عضد (ْ)اليجرم نتائج سيئة، حيث حممت الناس الضرائب كسكء المعاممة

 .(ٓ)الدكلة البكييية يممؾ ثركة طائمة ككاف ال ينفؽ منيا أمراءرز الدكلة، كىك أب
بؿ  األسرةالقمع كالمنع ليس مف مسؤكلية رب  أصبحكالتطكر الحضارم بحيث      
مف كظيفة المنظمات االجتماعية كالككاالت القمعية، كبذلؾ فإف التطكر  أصبح

لمكبت  أفىب فركيد الى الحضارم صاحبو تشديد الكبت كبطريقة تقنية فنية، كقد ذ
كبت الفرد كالثاني الكبت الحضارم القمعي، ككالىما متالزماف ال  األكؿمستكييف: 

 .(ٔ)اإلنسافيمكف الفصؿ بينيما، فالماضي كالحاضر ىما الخبرة التي يعيشيا 

                                                                                                                                               

. دار الذؿ: أم دار َّٓ/ ُ. المكؽ: الحمؽ مع الغباء، المساف: مادة مكؽ، ِّٕالديكاف:  (ُ)
 .َّٓ/ َُ. مداليؽ: متقدمكف، المساف: مادة دلؽ، ِّٕالضنؾ، ىامش محقؽ الديكاف: 

 .ِّٕ: ف.  ـ (ِ)
 .ٓٓينظر الشعر في بغداد:  (ّ)
 .ُّٓينظر تاريخ الخمفاء:  (ْ)
 .َُٔ: ـ . ف ينظر  (ٓ)
 .ُِٗينظر اإلنساف المعاصر في التحميؿ النفسي الفركيدم:  (ٔ)
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 اإلمساؾالحاضر فيك زئبقي، ال يمكف  أمابو،  اإلمساؾكالحقيقة الماضي يمكف      
قابمة لمتحكالت التاريخية، لذلؾ النزعات  اإلنسافعات التي يتعرض ليا بو. كىذه النز 

 .(ُ)لإلنسافالبدائية تستعر في كبت الالكعي 
"الكعي مخادع، كبأف معطياتو  أفكمفيكـ الالكعي يقكد المحمؿ النفسي الى      

 ألمكر بدييياتمف ككنيا  أكثرمف ردات الفعؿ  أشكاؿ أكالمباشرة ىي تذكرات 
 .(ِ)"صحيحة

كالتحميؿ النفسي تساءؿ لحقيقة كامنة في النفس يجرم التعبير عنيا مف خالؿ      
التسمسؿ الكالمي، كاف القكة الدافعة كامنة في الالشعكر المركب الذم يخرج كتركيب 

 .(ّ)المغة، كبذلؾ فالحمـ كىك قصة ينتجيا الالشعكر فتخرج بشكؿ كالـ منطكؽ
 ره كنكع مف المكبكت الداخمي مع انو ذك عاىة مازالتالعكبرم شع األحنؼكيقدـ      

 القناعة كالرضا سمة مف سماتو كاعتزاز بذاتو، فيقكؿ: )مف الطكيؿ(
 ؼً مى ػسى  فٍ مى  رً ػائً رى مف جى  بو مٍ قى  ةً احى رى كى   ةو ػفى ػعً كى  رو ػقٍ ػػفى ػاضي بً الرَّ  ؼي نى حٍ األى  انى أى 
 ؼً رً ػتى ػػسٍ كمي  رو ػٍ ثمي  رى ػٍ يػى ييا غػعٌذبي فػيي   دٍ ػأجً  ـٍ ػمى ػػفى  ؾً كٍ ػمي ػمي ػال فى ػػػياكً كى دى  تي ػمٍ ػخى دى 
نَّ  اران ػى يػتً ػاخٍ  رً قٍ ػػالفى بً  ضى أرٍ  ـٍ لى كى  ؼً رً ػتى ػقٍ ػمي بً  يؼو فً كل عى مٍ بو بى  تي يٍ مً بي   ..ماكا 

(ْ) 
ؼً رً ػتى ػقٍ ػمي بً 

(ْ) 
  

                                                 

 .َِِ: اإلنساف المعاصر في التحميؿ النفسي الفركيدمينظر  (ُ)
 .ُٖعمـ النفس الجديد:  (ِ)
 .ّْْينظر اإلنساف المعاصر في التحميؿ النفسي الفركيدم:  (ّ)
. ُِٗ/ ْؿ أم ذنب، المساف: مادة جرر، . جرائر: الذنكب أم انو يحمّٓٔالديكاف:  (ْ)

. البيت يستقيـ ُْٖ/ ٗمسترؼ: أم المسرؼ كىك أعمى درجات التبذير، المساف: مادة سرؼ، 
بحذؼ الكاك كىذا تحريؼ مف الناسخ كاهلل أعمـ. مقترؼ: كىك الشخص الذم يتيـ كيبغى عميو، 

 .َِٖ/ ٗالمساف: مادة قرؼ، 



 777 

مصطمح الممكؾ بدؿ الخمفاء،  كيستعمؿكىنا الشاعر يحكي حاؿ دكاكيف الممكؾ،      
الحقيقية بؿ ىـ ممكؾ كانت  اإلسالميةيمثمكف الخالفة ىؤالء ال  أفداللة كاضحة 
، األخيركالمسرفيف، كاعتزازه بفقره يبرز في البيت  باألغنياءالسيـ عامرة دكاكينيـ كمج

نمافيك مجبكر عمى ما ىك عميو،  شريؼ متيـ مبغيٍّ عميو،  إنسافذلؾ محض ابتالء  كا 
اىديف منكـ كالصابريف كنبمكا ككأنو يشير الى قكلو تعالى "لنبمككـ حتى نعمـ المج

. كسخريتو تمكف في ىؤالء الذيف يدعكف الخالفة فيترال لمسامع (ُّ)محمد:  "أخباركـ
انو يمدحيـ كفي الحقيقة ىك يقدح بيـ؛ ألف الخالفة قكاميا الشكرل كالممكية قكاميا 

احمد  اإلماـالكراثة كالغصب لمحكـ. كلعؿ ذلؾ ينطمؽ مف ككف الشاعر عمى مذىب 
ف حنبؿ رحمو اهلل، كما ذكرتي ذلؾ في الترجمة لحياة الشاعر، ككاف لمحنابمة قكة في ب

، حيف منعكا دفف المؤرخ الطبرم ألنو لـ يذكر احمد بف حنبؿ في كتابو حكؿ بغداد
 ، لذا قاؿ في قصيدة لو: )مف البسيط((ُ)اختالؼ الفقياء

ػاعػان بىػػٍيػػفى سى  ػػػٍيػػتي فػًٍيػيىػا ميػضى كىأىنَّني مػيٍصحىؼه في بىػٍيػػًت ًزٍنًديػٍػػؽً   ػػاًكػًنيػاأىٍمسى
(ِ) 

ال ىك مف  اعان ال ضائعان؛ ألنيا ىي مف ضيعةكيقصد بغداد التي كاف فييا مض     
 ضيعيا.
 ألعمالوالعبد خالؽ  أفمجبكر عمى الفقر؛ ألف المعتزلة ترل  اإلنساف أفكيرل      

 .(ّ)كلكف رزقو يتبع الكقؼ
 عٌبر عف ذلؾ في قكلو: )مف الخفيؼ( كقد     

 اؿً ذى ػنٍ رو أىػػػػػشى عٍ في مى  ..كاغترابو   اؿو ػػػػػػػػػػػى م ..ةً ػػػمَّ ػػػكقي  ..ةو ػمَّ ػػي خي ػػف ..اػػنى أى 
 اؿً ػػمى .. اآلةي كى الى ػػػحى  ..يػػذائػػػغً ػػػػػفى   يانً ػى عػمى ػالػػال ب ..شي ػػػػيٍ ػػعً ي أى انً ػػمى األى ػب

                                                 

 .ِّْ/ ّينظر تاريخ اإلسالـ:  (ُ)
 .ِّٕالديكاف:  (ِ)
 .ُُٖينظر أدب المحتاليف:  (ّ)
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 (ُ)اؿً زى تً عٍ باإل ؿي كٍ قي تى  ؿه جٍ رً كى  ػػػػؼً   ػػقٍ كى ػػػالػػب مأرَّ ػؿي في الكٍ ػػػػقي ػػػػيى  ؽه زٍ رً  يى لً 
حاشيتيـ نابع مف مكقؼ عقدم يؤمف بو الشاعر، كىذا العفاؼ كتبذير الممكؾ ك      

ككثيران ما أعابكا عميَّ الكيدية كلكف ىذه فمسفتي في العمؿ كتحصيؿ الرزؽ، فيقكؿ: )مف 
 الكافر(

 ؼً ػيٍ ػعً ػالضَّ  ًب ػػػسٍ ػػكالكى  ظِّ الحى  صً قٍ نى ػبً   ..سيجنٍ  اءي نى أبٍ ني ابى عى ا ا مى ذى إ
ؼو رى عف تى  شً يٍ العى  بً يٍ طً بً   كاػالي طى ػتى ػػكاسٍ  عً ػُّ فرى ػتَّ ػكا في الادي كزى 

 (ِ)ؼً يٍ كرً  
 يقكؿ: أفالى      

 ؼً ػػػػػيٍ ػخً ػسى ؿو ػقٍ ػعى  كٍ و ذي ػػػػػيػػػػػف طى ػػػػبَّ ػػى خػػػػتى   اػػػشَّ ػحى  اءً ػػػػػػى برى ػػي غػال بى لػاػػػػطى ػػمى  تي ػػػػػيٍ أى رى 
 ؼً ػػػػػػػٍ يػػػفً ػػعى  بو ذم أدى  اؿى ػػػقى ػػػمى  تي ػمٍ ػكقي   اران رى ػػطً ػػػٍ و اضػػػبػانً كى ػى تي عمى جػػػػفٍ ػػقى كى 
 (ّ)ؼً يٍ نً الكى  صً كٍ ػإليَّ مف خى  بُّ حى أى   رارو طً ػعمى اضٍ  ؼً ػػينً ػكفي بالكى قي كي 
قكية تكحي بصكرة كاريكاتكرية مضحكة، فإنو  األخيري البيت كجاءت سخريتو ف     

حيف يسأؿ الغرباء عمى اضطرار فالكقكؼ في الخالة عمى ما فييا مف قاذكرات ليي 
 إياىاأحب اليو مف تضييؽ عينيو عف العطاء، مستعيران خكص العيف الصغير مضيفان 

، كتمؾ صكرة في القاذكراتالى الكنيؼ لكي تككف ىذه عيف الكنيؼ مكضع سقكط 

                                                 

، فييا كممات مختمفة فبدؿ ُِّ/ ّ، كىذه األبيات مكجكدة في يتيمة الدىر: َْٕالديكاف:  (ُ)
أعيش أقكؿ كتقديـ يقكؿ بالكقؼ كتأخير في الرأم. الرأم: إجالة الخاطر في المقدمات التي يرجى 

 .َْٖمنيا إنتاج المطمكب، التعريفات: 
فىو. ريؼ: أم بانت عميو السعادة كالنعمة،  (ِ) ترؼ: الخصب كالسعة في الرزؽ، المساف: مادة رى

 .ُٖٗ/ ٔالمساف: مادة رؼ، 
. خكص: َُّ/ ٗ. الكنيؼ: مكاف قضاء الحاجة، الخالة، المساف: مادة كنؼ، ّٓٔالديكاف:  (ّ)

منو خكص النخيؿ أم غارت عينو كضاقت، كىك األخكص تككف إحدل عينيو أصغر مف األخرل ك 
 .ُٖٕ/ ٓكرقو، المساف: مادة خكص، 
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غاية السخرية تقترب مف اليجاء في مرارتيا كتبتعد عنو في عدـ التصريح ألنيا مالت 
 الى التعريض.

كىذا التكظيؼ لممعاني جعؿ مف لغتو مراكغة، كمما يجعؿ السخرية نكعا مف      
، كبسبب الكضع السياسي كالفكضى في ذلؾ العصر كاف أىؿ الكيدية (ُ)البالغة أنكاع
الدكلة في ضعؼ كانييار، غير قادرة  أفاالستجارة بيـ مما يدلؾ عمى  أرادان لمف مالذ

كقد بدأ قصيدتو بمقدمة غزلية شأنو في ذلؾ شأف شعراء ما قبؿ عمى حماية رعاياىا، 
، قائال: (ِ)األكلىدلؼ الخزرجي كىي القصيدة السانية  أبك، كالتي عارضيا االسالـ

 )مف اليزج(
دِّ ائً اؿه دى زى غى      دي جٍ ي الكى لً  اجى لقد ىى  ـي الصَّ

(ّ) 
 يقكؿ: أفالى      

 (ٓ)مدً عٍ تى سٍ يى  (ْ)ؼً كٍ افي الخى نى بً        وً يٍ ادً عى أى  اؼى خى  فٍ كمى 
كفي ىذا البيت معنى عميؽ يدؿ عمى أىؿ الماؿ كالحسب، اذا كقع في يد قطاع      
 .(ٔ)الكيدية ليتخمص مما ىك فيو أىؿانتسب الى  الطرؽ
أصبح أىؿ  إذكالسياسي،  األمنيىذه سخرية مبطنة لما آؿ اليو الكضع كقطعان      

 الكيدية ىـ مف يحمي الناس.
العكبرم مختمفة، جعمتيا في  األحنؼكانت الدكافع كالبكاعث لمسخرية في شعر      

لديو كاف  اإلبداعىي النفسية كاالجتماعية كالسياسية، معتبران أف  أساسيةثالثة عكامؿ 
                                                 

 .ٕٔبالغة السخرية في المثؿ المغربي:  (ُ)
 .ُٕٗينظر: أدب المحتاليف:  (ِ)
 .ُٗٓالديكاف:  (ّ)
 .ُِِ/ ّجاءت الكممة الركع في يتيمة الدىر:  (ْ)
 .َُٔالديكاف:  (ٓ)
 .ُِِ/ ّينظر يتيمة الدىر:  (ٔ)
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يعالج بسخريتو مكبكتات الالكعي التي نمت لديو منذ طفكلتو، بسبب  بحافز داخمي
العاىة كالفقر كالصراع الطبقي كالسياسي كالثقافي كالحضارم، في مجتمع تمكف بألكاف 

النص لدل الشاعر  إخراجالطيؼ الشمسي، فكانت ىذه المؤثرات ليا صدل في 
 العكبرم. األحنؼ
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 مدخل:
فالف  أسمكبلغةن: ىك سمكت طريقة  لألسمكبكرد في المعجـ الكسيط تعريؼ           

 أساليببمعنى الفف فيقاؿ: أخذنا في  كيأتي، (ُ)، كىك طريقة الكاتب في الكتابة"في كذا
سخيؼ،  أسمكبرشيؽ، أنيؽ،  أسمكب، أم طرؽ متنكعة. كىك بذلؾ يقاؿ: (ِ)مف القكؿ

 .(ّ)ركيؾ، كالركاكة ضعؼ الكصكؿ الى المطمكب
 احثيف فيك الدارسيف البففيو خالؼ كبير بيف  لألسمكبالتعريؼ االصطالحي  أما     
لممخاطب، كبذلؾ يككف مندرجان في عمـ الخطابة، كبخاصةو تخير الكممات  إقناعسيمة 

 .(ْ)التي تناسب مقتضى الحاؿ
قكلنا:  أماىك نشكز، فقكلنا: ساؿ ماء الكادم، كالـ مستعمؿ كمألكؼ،  كاألسمكب     

ىي  أسمكبيةظاىرة  أماـساؿ الكادم، فيك انحراؼ عف المستعمؿ، كبذلؾ نحف 
 .(ٓ)النشكز
 .(ٔ)لألسمكبفيي الدراسة العممية  األسمكبية أماطريقة الكتابة،  فاألسمكبكبذلؾ      
عند عبد القاىر الجرجاني "ضرب مف النظـ كالطريقة فيو فيعمد شاعر  كاألسمكب     
 .(ٕ)فيجيء بو في شعره...." األسمكبالى ذلؾ  آخر
"ىيأة تحصؿ عف التأليفات المعنكية،  باألسمك  أفكذىب حاـز القرطاجني الى      

 .(ُ)كالنظـ ىيأة تحصؿ عف التأليفات المفظية"

                                                 

 .ِِٓ/ ٕعرب: مادة سمب، لساف ال (ُ)
 .ُُْ/ ُالمعجـ الكسيط:  (ِ)
 .َُٖٗ/ ُينظر معجـ المغة العربية المعاصرة:  (ّ)
 .ِينظر األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ:  (ْ)
 .َْينظر األسمكب كعمـ األسمكب:  (ٓ)
 .َْ: ـ . ف ينظر  (ٔ)
 .ِْٖدالئؿ اإلعجاز:  (ٕ)
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فالبالغة القديمة "الكالسيكية" ذات طابع معيارم تعميمي ألنيا كانت تكلي           
 .(ِ)"كاإلبداععناية بالكتابة كالخمؽ 

 ، ىي:(ّ)أربعةفي مستكيات  األسمكبفيي دراسة  األسمكبية أما     
جانب الصكتي: كذلؾ مف خالؿ دراسة تكزيع الكحدات الصكتية )الفكنيمات(، ال .ُ

مف حيث طريقة تكزيعيا كطكؿ  آخركتمظيرىا كتابيان مف نص شعرم الى 
يقاع أنغاـالكممات كقصرىا، كما تحممو مف   يفرضيا الكزف كالقافية. كا 

د الجانب التركيبي: كيدرس الجممة الشعرية التي تدخؿ في نطاؽ القكاع .ِ
تجعميا متميزة عف عدة الجممة ىي كليدة تحكالت  أف، كتصؿ الى التكليدية

 غيرىا مف الجمؿ.
الجانب الداللي: كيدرس الجمؿ في الكالـ الشعرم مف مبادئ ثالثة ىي  .ّ

 مف عدمو. األشياءالتناسؽ كالتناقض كالتدرج، كمدل تمثيميا في 
المخاًطب الى : كىك دراسة الصيغة التي يتكجو بيا األسمكبيالجانب  .ْ

 أكالتقرير  أكمستمعان، كاستخداـ صفة القص  أكالمخاطىب، سكاءا أكاف قارئان 
 الحكار. أكالداخمي  المنكلكجتكسؿ 

إٌف االختيار سرعاف ما  إذ"اختيار لغكم مف بيف بدائؿ متعددة،  فاألسمكبكبذلؾ      
 .(ْ)يحمؿ طابع صاحبو، كيشي بشخصيتو، كييشير الى خكاصو"

الكاتب كىي مرحمة أطمؽ عمييا  أكالمؤلؼ  أسمكبية: أربعبمراحؿ  األسمكبيةرت م     
البنيكية  األسمكبيةالنص التي تزامنت مع  أسمكبيةىك الرجؿ نفسو، ثـ مرحمة  األسمكب

                                                                                                                                               

 .ّّٔمنياج البمغاء كسراج األدباء،  (ُ)
 .ْٓاألسمكب كعمـ األسمكب:  (ِ)
 .ْٖ:  ـ . ف (ّ)
 .ِّمناىج النقد المعاصر:  (ْ)
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السياؽ كالمقاـ، مع نظرية  أسمكبية أصبحتالقارئ، كاليـك  أسمكبيةكالسيميائية، كمرحمة 
 .(ُ)تداكلييفالكالـ كتصكرات ال أفعاؿ

 بأسمكب اآلخريف؛ ألف أم مبدع يتميز عف باألسمكبارتبطت  كاألسمكبية          
 األربعة بأدكارىا األسمكبيةيككف عالمة مميزة لوي عٌما سكاه، لذلؾ مرت  أصيؿشخصي 

التعميمية، كتجمدت  إمكانياتياعف مكت البالغة التقميدية ألنيا استنفدت  أعمفحتى 
 .(ِ)اريةمقاييسيا المعي

طريقة تنسج فييا التراكيب، كالقالب الذم تفرغ فيو المعاني كالصكرة  كاألسمكب     
. كتمؾ ىي الصكرة الصحيحة كاألشخاصالتراكيب  أعيافالتي ينتزعيا الذىف مف 

 .(ّ)التي تخصو أساليبوإعرابان كبيانان، كلكؿ فف 
 .(ْ)معو اآلخركجد كجد أحدىما  أينمامتالزماف،  كاألسمكبية كاألسمكب     
مف حيث صياغتو  األسمكب، كىي دراسة األدبمجاالت نقد  إحدل كاألسمكبية     

كالتعبير اعتمادان عمى البنية المغكية مستبعدة المؤثرات االجتماعية كالسياسية 
 .(ٓ)كالفكرية
، كلكؿ تعبير قيـه ثالثاألسمكبترادؼ عمـ  فاألسمكبية     

: قيمة تعبيرية تفصح (ٔ)
ف االنتماء االجتماعي، كقيمة مفيكمية تدؿ عمى فعؿ تكاصمي، كقيمة تأثيرية لغرض ع

 في السامع كالقارئ. التأثير

                                                 

 .ُْينظر مف البالغة الكالسيكية الى البالغة الحديثة:  (ُ)
 .َّينظر النقد الثقافي قراءة في االنساب الثقافية العربية :  (ِ)
 .ٔٔٔينظر المقدمة البف خمدكف:  (ّ)
 .ُْٓكعالميتو:  ينظر األدب اإلسالمي إنسانيتو (ْ)
 .ٗينظر األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية:  (ٓ)
 .ُْينظر األسمكب كعمـ األسمكب:  (ٔ)
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السخرية عند  أساليبحاكلت دراسة  األسمكبكمف خالؿ التقديـ في تعريؼ      
التعبيرية في فف السخرية، محاكالن استيضاح  إمكانياتوالعكبرم، ككيؼ كٌظؼ  األحنؼ
في السخرية البالغية  األكؿمى ثالثة مباحث، كاف عفي ىذا الفصؿ الذم قسـ  أساليبو

خصصت بيا عمـ  اإليقاعيةفي عممييا المعاني كالبياف، كالمبحث الثاني السخرية 
الغريبة  األلفاظالبديع مف جناس كطباؽ، كالمبحث الثالث في السيخرية المعجمية كىي 

 كغير العربية.
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 األولالمبحث 
 ة البالغيةالسُّخري

مف خالؿ عمكميا الثالثة )البياف  األدبيالجماؿ الذم تيضفيو البالغة عمى النص      
قكاعد الجماؿ في لكف مف الجماؿ فيك تتفؽ معو  األدب أفكالمعاني كالبديع(، كبما 

، بؿ أخرل أحياف، كال تفعؿ ذلؾ في أحياناالحسناء  وتتصنع الجماؿ إف إذالعامة، 
 أف، مما يعني آخر. كمف الجماؿ التنكع كاالنتقاؿ مف لكف الى (ُ)ياتظير عمى طبيعت

 عدد مفسمة الجماؿ عدـ الثبات كاالستقرار، كلكف قد يككف التكرار ليس ممالن في 
 أكمف مكاف،  أكثرالكرد مف لكف كاحد في  أشجارمقاطع الجماؿ، كما لك تكررت 

َفِبَأيِّ آََلِء َربُِّكَما "حمف معيف في نص كما ىك الحاؿ في سكرة الر  أسمكبتكرار 
 ."ُتَكذَِّبانِ 
، كبذلؾ ينقسمكف (ِ)الناس أذكاؽكالجماؿ ليس لو قاعدة مطمقة، فيك متغير بتغير      

مى ثالث فئات تتخذ مكاقؼ متباينة مف شيء كاحد فريؽ عفي مكقفيـ مف الجماؿ 
الستحساف يستيجنو كثالث يقؼ عمى الحياد يككف فاتران بيف ا كآخريستحسنو 

 أجيزةعدمو بيف  أككاالستيجاف، كيقع أغمبيـ تحت جممة مف العكامؿ منيا التالؤـ 
المصالح الشخصية كحكـ العادة  أك األىكاءكاألمزجة كاألذكاؽ، كتدخؿ  اإلحساس

كاأللفة كمؤثرات البيئة كسعة التجارب كضيقيا، كالقدرة الشخصية عمى تصعيد 
 .(ّ)القبح أكبالجماؿ  اإلحساس

غامض كالثاني  فاألكؿعقمي،  كاآلخرحدىما حسي كثمة نكعاف مف المعرفة، أ     
كاضحة كلكف ليست كاضح متميز، كبيف النكعيف كمييما يكجد نكع كسط ىك امتثاالت 

                                                 

 .ِْ/ ُينظر البالغة العربية أسسيا، كعمكميا، كفنكنيا:  (ُ)
 .ِٓ: ـ . ف ينظر  (ِ)
 .ِٕ -ِٔ: ـ . ف ينظر  (ّ)
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دكف تمييز، كىذا النكع مف المعارؼ ىك ميداف عمـ مف  متميزة، تيدرؾ بكضكح لكف 
 .(ُ)الجماؿ
الجماؿ  أككالفف ال تقبؿ الجماؿ لمجماؿ،  األدبي كاالتجاىات المكضكعية ف     

كمرة يعني  األخالؽالخالص البحت، فالجماؿ لدل ىذه االتجاىات مرة يعني 
؟ كقد تككف األدب، كبذلؾ يمكف طرح سؤاؿ مدل الحاجة الى الجماؿ في (ِ)اليدؼ
 أكعة لغرض البحث عف المت أدبيىي الحاجة الذاتية لالنتقاؿ الى قراءة نص  اإلجابة

ثـ فف  اإلمتاعثـ فف  اإلقناعالفائدة، كبذلؾ "انتقمت البالغة مف فف الخطاب الى فف 
ثـ استجالء مالمح الحجاج  كاألسمكبالكتابة كالبياف، فكصؼ الصكرة كالخطاب 

 .(ّ)كالتداكلية"
 :(ْ)كقد مٌيز أرسطك بيف ثالثة مف الخطابات     

 يؽ العدالة.أكالن: الخطاب القضائي الذم ييدؼ الى تحق
 استشارم بيدؼ تحقيؽ المصالح العامة. أكثانيان: خطاب سياسي 

ذمو، كىدفو تثبيت الجماؿ كالدفاع عنوي  أك اآلخرثالثان: خطاب برىاني قائـ عمى مدح 
 : الماضي كالحاضر كالمستقبؿ.األزمنة، كيستعمؿ في كؿ أخالقيةالدفاع عف ميثؿ  أك

يككف الكالـ مطابقان لمقتضى  أفالبد  األدبيالجماؿ كلتكافر العناصر في الكماؿ ك      
 .(ٓ)الحاؿ كالتزامو بقكاعد المغة كخمكه مف التعقيد المفظي كالمعنكم

ىالؿ العسكرم في محاكلة لتمديد مفيكـ المصطمحيف البالغة  أبككقد مٌيز      
جمع الكالـ ال يسمى فصيحان حتى ي أفيذىبكف الى  كالفصاحة، فقاؿ: "كشيدت قكمان 

                                                 

 .ِْٗ/ ُينظر مكسكعة الفمسفة:  (ُ)
 .ِٖلمسرحي: ينظر عمـ الجماؿ ا (ِ)
 .ْمف البالغة الكالسيكية الى البالغة الحديثة:  (ّ)
 .ْٖفف الخطابة:  (ْ)
 .ِٖالبالغة العربية، أسسيا، كعمكميا، كفنكنيا:  (ٓ)
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مع ىذه النعكت فخامة كشدة جزالة كقالكا: كاذا كاف الكالـ يجمع نعكت الجكدة، كلـ 
 أراد. كبذلؾ فإف العسكرم (ُ)يكف فيو فخامة كفضؿ جزالة سمي بميغان كلـ يسَـّ فصيحان"

في بنية الشعر فكصؼ الجزالة بأنيا: "اذا كاف الكالـ قد جمع العذكبة  األسمكب
رصانة مع السالسة كالنصاعة كاشتمؿ عمى الركنؽ كالطالكة، كالجزالة كالسيكلة كال

و كلـ بكسمـ مف حيؼ التأليؼ، كبعد عف سماجة التركيب، ككرد عمى الفيـ الثاقب قم
 .(ِ)يرده"
بتعريؼ ليا، فيي متحركة ألنيا ترتبط باالنفعاؿ،  اإلحاطةكالسُّخرية فف ال يمكف      

 .(ّ)، كالخضكعكمركبة مف غرائز ىي: الغضب، كاالنتقاـ
كلقد أطمقت اسـ السخرية البالغية عمى ىذا المبحث ألنو غمبت فيو عمـك البالغة      

 الثالثة )المعاني كالبياف كالبديع(.
 أوًَل: السخرية في عمم المعاني:

الكالـ العربي التي تيدم  أحكاؿكيعرؼ عمـ المعاني "ىك العمـ الذم يعرؼ بو      
يككف ما  أفالمخاطبيف، رجاء  أحكاؿما يطابؽ منيا مقتضى  العالـ بيا الى اختيار

. كمجاؿ اشتغاؿ ىذا العمـ ىك تحميؿ الجممة الى (ْ)بميغان" أدبييينشئ مف كالـ 
 كتأخير، كالبحث في كؿ عنصر، كمجاؿ كجكده، مف ذكر كحذؼ كتقديـ اعناصرى

 قع القصر كعدمو،كالتقييد كالتأكيد كعدمو كمكا كاإلطالؽكمكاقع التعريؼ كالتنكير 
مف عطؼ كبغير عطؼ، كتساكم  كحكؿ اختزاف الجمؿ المفيدة بعضيا ببعض اخر

 أك نقصاف.لمعانييا بزيادة  ألفاظياالجمؿ في 

                                                 

 .ُٓالصناعتيف:  (ُ)
 .ّٔ: ـ . ف  (ِ)
 .ُٓينظر السخرية في األدب العربي حتى نياية القرف الرابع اليجرم:  (ّ)
 .ُّٖسسيا كعمكميا كفنكنيا: البالغة العربية أ (ْ)
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تشؽ عنو، كليس لكؿ  أفييعرؼ إاٌل  أفكالمعنى في الشعر كالصدؼ ال يمكف      
الشعر كيككف مف  يشٌؽ الصدفة كييتدم لما اشتمؿ عميو المعنى في أففكر قادر عمى 

بالعقؿ كنظر  إاللما تمثمو الظنكف كال تيعقؿ  إيماءأىؿ المعرفة، كبذلؾ فإفَّ المغة 
 .(ُ)القمب
الذم طمب منو حبران، قائالن:  (ِ)اسحاؽ المعمـ أبيالعكبرم الى  األحنؼكقد كتب      

 )مف البسيط(
 كدً ػعي كٍ ػؿ مي ػػػيػػػً صػحٍ ػفي تى  ..اسً ػنَّ ػال عى ػمى ػطٍ كأى   رىان ػػل شى رى ل الكى دى كٍ ي أى نً بي ػسى تي أىحٍ قد كينٍ 

 كدً ػػكالعي  دّْ ػى الصَّال في الجقى ألٍ ػفى  ..ىعى سٍ ػتى   ..ةو رى ػػػػػػػػفً ػػػقٍ ػػمي  اءى ػػمى ػػػػػػيٍ ػػالةى في بى زى ػػػغى ػل الرى أى 
 (ّ)دً كٍ ػكمف سن  ضو ػيٍ بً ًر الجكّْ مف ػفي طائ  ..ةن ػػعػػامً ػػسي طػػػفػنػني الػػػٍ تػػػثى دَّ ػػى ا حػػمػػػػبَّ كري 
خطابان مؤدبان تجاه عالـ، كلـ يقؿ لو االكؿ الشاعر في صدر البيت  فاستعماؿ     

نما"كنتى تحسبني"   كباإلضافةماؿ بالحديث عف ذاتو معرفان الكرل بألؼ الـ التعريؼ  كا 
 خزيف عمى ظفلديو  أفيدلؿ عمى ظف المعمـ فيو  أفمعرفان تحصيؿ مكعكًد ألنو يريد 

أىؿ الكدية يجمعكف مف الناس كيكنزكف ما يحصمكف عميو، كقد جعؿ مف  أفمنوي 
العالقة بيف المسند اليو كىك الفعؿ أكدل كالمسند الفاعؿ المستتر كجكبان كربط بيف 

كىذا الذم سمى الجكىر  اآلخراحدىما الى  بإسنادالفاعؿ كالمفعكؿ بو )الكرل( 
 .(ْ)كالكصؼ ىك العرض

                                                 

 .ُِٖأسرار البالغة:  ينظر (ُ)
ىػػػك ابػػػراىيـ بػػػف اسػػػحاؽ المغػػػكم األديػػػب، ككػػػاف ضػػػريران، سػػػمع الحػػػديث فػػػي البصػػػرة كاالحػػػكاز  (ِ)

ق، كىػػك مػػف شػػيكخ ّٖٕكبغػػداد، كػػاف مػػف الشػػعراء المجػػكديف، اسػػتكطف نيسػػابكر كمػػات فييػػا سػػنة 
 ق.ِْٖم المتكفى سنة الحسف بف شياب جامع ديكاف األحنؼ العكبر 

/ ٖ. شػػرىا: أسػػكأ الحػػرص، المسػػاف: شػػره، ّٕ/ ُّ. أكػػدل: أشػػد، المسػػاف: كػػدا، ُّٕالػػديكاف:  (ّ)
 .ٕٔ/ ٖ. الصال: الحرارة الشديدة، المساف: مادة صال، َٕ
 .ُّْ -ُِْينظر البالغة العربية، أسسيا كعمكميا كفنكنيا:  (ْ)
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أصؿ  فاستعمؿشاعره شحاذ كمكدم  أنااسحاؽ  ألبييقكؿ  أفاعر عف كابتعد الش     
الحرص ألني أطمع  السيئأم  ستردفان بقكلو شىًرىىان كىك الذم يعني الشدة م ألكداالفعؿ 

ثـ جاء البيت الثاني  باإلضافةفي تحصيؿ مكعكد فمجأ الى تنكير التحصيؿ كتعريفو 
عمى مأمكؿ لدل الناس كنفسو تطمب لكي يقدـ أنو يجتاز الصحارم مف أجؿ الحصكؿ 

ض كسكد كالشرب كىي طامعة في طائر الجٌك فينكره كيصؼ المكف مف بي األكؿمنو 
يسمي طائر أٍف ألنيا ترمز لمجكع كالحرماف فبدالن مف  باأللكافر كلشعراء الكدية تأث

 لى لكنو.إ زى مى رى باسمو الصريح الجك 
 ثـ يكمؿ الشاعر قصيدتو، فيقكؿ:     

 دً كٍ ري ػثٍ ػمى  ري ػيٍ ػغى  زه ػػبٍ ػل لي خي رى ػا يي مى ػػى ف  ..وي ػػػمي اكً ػػػػػػػػػػى سػابو يي ػػػصَّ ػػػقػػػػػب ..مارً ػػرُّ جى ػػػػمي ػػػػى ي
 كدً جي كٍ مى  ري يٍ غى  ده يٍ قً م فى رً بٍ ران كحً بٍ حً   ..نيػػي لأى ػػػػػػػػػٍ سػػػى ي ػػاؽى ػػػػػػػػػحػى سٍ إً  ػػػابى أى  تي ػػػػػػيٍ أى ى رى تَّ حى 
 دً ػػيادٍ رى ػػفى ػال عي طٍ ػيا قى نً كٍ ف دي ػم ؿي كٍ ػحي ػػيى   ةو ػػقػػػػاىػػػػػػػػػش اءى ػػيى ػمٍ ػفي عى  ..ؾى دى ػػيٍ أى ػػي بً صً ػػفٍ ػعى 
 دً يٍ عً صٍ كتى  طو بٍ مف ىى  بافى رٍ ف تي يٍ بى  ـٍ كى   وػػي ندى ػػعٍ ػػمى  ..افى ػػػى برٍ ػػػفي تي  حى ػػػبى ػػأصٍ  غي ػػمٍ ػػػػصَّ ػكال
 دً ػيٍ دً ػيٍ كتى  ؼو يٍ كً ػخٍ كتى  ..ؽً ػيٍ رً الطَّ  دً عٍ بي   ىمى عى  ارى فى الجً  ؼً مٍ خى  فٍ مً  رى ػصٍ في مً  اجي كالزَّ 
 (ُ)دً ػيٍ دً عٍ كتى  بو ػيٍ ػتً رٍ ػتى ػبً  تي ػفٍ ػصى ا كى ػمػك  ..ةن ػػػمػػػػامً ػػػػكى  الطى ػػػخٍ األى  ليى  ػػػػػتى عٍ ػػػمى ػػػجى  فٍ إً ػػػػفى 
، (ِ)مناسبة يككف حاضران لديو كصؼ رغيؼ الخبز ةكالشاعر الميكدم في أي     

قصاب في  ألمفيعرؼ ىذا الجار بأنو جار لصيؽ بو، كنٌكر القصاب لكي يرمز 
 دكف يداـ.بز لكف مف لديو الخ األحنؼ أفالسكؽ، كيعمـ ىذا الجار 

                                                 

. بأيػدؾ: لػـ أجػد َِٕ/ َُالحبػر، المسػاف: عفػص، . عفصػي: مػادة ييتخػذ منيػا ُْٕالػديكاف:  (ُ)
ليػػا معنػػى، كلكػػف يبػػدك أنيػػا اسػػـ مكػػاف قػػد يكػػكف جػػبالن لداللػػة )عميػػاء شػػاىقة( ليػػدلؿ عمػػى صػػعكبة 

/ ُُالكصػػكؿ اليػػو ألنػػو أحنػػؼ الػػرجميف. الفراديػػد: كىػػك الكثيػػب المنفػػرد عػػف الكثبػػاف، المسػػاف: فػػرد، 
. الجفػػار: أرض بػػيف فمسػػطيف كمصػػر، َِ/ ِبمػػداف: . تربػػاف: قريػػة تابعػػة لسػػمرقند، معجػػـ الَُٓ

 .ُْٓ/ ِمعجـ البمداف: 
 .ّٗشعر اليامش في العصر العباسي:  (ِ)
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لفظي ر كؿ مف ينكٌ اسحاؽ بطمب الحبر، ف أبككمثمما يعيد عميَّ يداـ الخبز فيطؿ      
 ،في بمد هجاعالن كؿ مادة مف مكاد ،رلحصكؿ عمى ىذا الحبا ربط بيفكي ،الحبر كالخبز

 ،دفإف جمعتيا بالترتيب كما كصؼ كعدٌ  ،كىك الذم يدكر في البمداف بحثان عف رزقو
 كاف لؾ ما تريد: )مف البسيط(

 دً كٍ دي رٍ مى  ػري ػيٍ غى  ميػعػاره  ػؾى ػنٍ ؼي مً كالظَّػرٍ   لوي  الجي عندم كالعً  ري ػضي حٍ يى  اءي المى فػى 
 مدً كٍ عي كٍ مى  ازً جى نٍ في إً  عي ػمى طٍ تى  ػؼى ػيٍ كى فى   ػاميى ػً نائً  دى عٍ ي.. كى يالً ي المَّ ػنً تػٍ ػزى جى نٍ ا أى مى 
 ،فالماء حاضر كطريقة التصنيع يعرفيا ،كفي ىذيف البيتيف تتجمى سيخرية العكبرم     

 اإلناء، كىذا تعيرني إناءن  أف إالالذم يخمط فيو فما عميؾ  اإلناءكلكف ليس لديو حتى 
 .التعريؼ اةأدغير مردكد مستعمالن 

 :هر مكان المضمراوضع الظ
الظاىر مكضع السـ المضمر، تظير ككأنيا أقرب الى  االسـكليذه الحالة كضع      

كالثانية تتعمؽ بعمـ  إعرابية األكلىالمغك منيا الى البالغة، كلكف ليذه الحالة ناحيتيف 
 المعاني.

 اإلظيارمسألة الخاصة كىي قاؿ: "كال إذالى ذلؾ، الطقطقي كقد نبو ابف طباطبا      
لكف لو تعمؽ  اإلعرابىذا كاف كاف معدكدا مف عمـ  أفكاعمـ  اإلضمارفي مكضع 

لو مكقع عظيـ كفائدة  اإلضمارفي مكضع  باإلظيار اإلفصاح إفبعمـ المعاني كذلؾ 
 .(ُ)جزلة"
 العكبرم: )مف الطكيؿ(  األحنؼكمف ذلؾ قكؿ      

 اري دى  ؿً كّْ ػحى ػلممي  ..رضو ؿّْ أى ػػي كي فً كى   اري ػػػػػيى ػػنى  ..اري ػػى يػػنَّ ػػكال ..ؿه ػػػػيٍ ػػلى  ؿي ػػػػػى يػػمَّ ػال كى ػػى ى
اري جى  رى يَّ غى تى  أك به يٍ رى  ابى ذا رى إ  ؿٍ ػقػفانت في مٍ كاألى  بي ػصٍ الخى  ثي ػػٍ يحى  ؾى ػمُّ ػحمى 

(ِ) 

                                                 

 .ُْٖ/ ِ: البالغة كعمـك حقائؽ االعداد ألسرارالمتضمف  الطراز (ُ)
 .ِِٗالديكاف:  (ِ)
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كف ، ككذا في النيار الثانية، فيكاإلضمارفقد صرح بميؿ الثانية في مكضع يمـز      

جزالة في المعنى كأكقع أثران مف  أكثر اإلظيارىك الميؿ ىك كالنيار ىك، كلكف كاف 
، كىك يسخر لمف يمـز الدار كاحدة فالرزؽ مطمكب اذا صار الشؾ ىك السائد اإلضمار

 األطالؿطباع العربي الذم يالـز مف كالجار متغير في طباعو، ككأف ىناؾ سخرية 
 كيبكي عمييا.

الفضؿ يختار  أبا أستاذه إفنقمو الجرجاني عف الصاحب بف عباد  كفي ىذا ما     
التي مطمعيا )أتحت خمك جمرة تتكقد(، فيقكؿ  ف شعر ابف الركمي كدفع اليو قصيدتوم

 الصاحب: تأممتيا كقد ترؾ خير بيت فييا كىك:
 دػمػغمؼ ػػػيػػػػػسػؼ كالػػػيػػػػػسػمـ الػمـ كحػكح     بجيؿ كجيؿ السيؼ كالسيؼ منتضى

تجاكزىا قممو فمما رآني أعتذر  األستاذفقمت كالحديث لمصاحب بف عباد قد يككف      
مرات فقاؿ الصاحب لك لـ  أربعاثر مما تركو محتجان بأف ابف الركمي قد كرر السيؼ 

مرات لفسد المعنى ككاف: )بجيؿ كجيؿ السيؼ كىك منتضى كحمـ  أربعيكرر السيؼ 
 .(ُ)كحمـ السيؼ كىك مغمد"

الالجرجاني: فقاؿ عبد القاىر       ىك كما قاؿ الصاحب معمالن ذلؾ بأٌف "اذا حدثت  كا 
تذكره  أفتذكر المضاؼ اليو، فاف البالغة تقتضي  أف أردتعف اسـ المضاؼ ثـ 

 .(ِ)باسمو الظاىر كال تضمره"
 كمنو قكؿ العكبرم: )مف الخفيؼ(     

 الػػٍ يػلً زي الذَّ ػػيزً ػػالعى  ـي ػحى رٍ ػػيى  دٍ ػقى ػػفى  ..ػؼى ػػػػ  طٍ و العى لي أى ػػسٍ يى  زً يٍ زً ًد العى ػبٍ ػدي عى ػبٍ ػعى 
 (ُ)الػيٍ مً جى  الن عٍ فً  اؾى كى يٍ يى  فٍ ع مى مى  ؿي ػعى   ػػػػػػػفٍ ا لؾ ال تى مى  اؿً مى الجى  عى يٍ دً ا بى ي

                                                 

 .ٓٓٓ -ْٓٓينظر دالئؿ اإلعجاز:  (ُ)
 .ٓٓٓ: ف .  ـ (ِ)
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كيصرح الشاعر باسـ مالؾ العبد عبد العزيز ألف البالغة تقتضي ذكر االسـ      

أحدث  أفمنو بأف ال يصدر منو الفعؿ الجميؿ بعد  كيسخر اإلضمارالصريح بدؿ 
مفارقة بمقدمة البيت يا بديع الجماؿ فجاء الجكاب خالؼ المتكقع ألف جممة )يا بديع 

 الجماؿ( جممة أراد بيا خالؼ ظاىرىا.
ظيار      يالـو  أيجاعن  أكثراالسـ في ىذه السخرية  كا   .(ِ)في النفس كا 
ير العائد ال يبمغ مبمغ االسـ الظاىر كقد أكرد مثالن الضم أفكذىب الزممكاني الى      

ففييا مف نيبؿ  (َُٓ)االسراء ،  "َوِباْلَحقِّ َأنَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ َنَزلَ لذلؾ مف قكلو تعالى: "
 .(ّ)المعنى ما ال يخفى عمى بصير لبيب

مح مصطذكر ذلؾ ألف  وكأعتقد أن ،كمف المعاني التي ذكرىا القزكيني التيكـ     
 فيككف متداخالن مع التيكـ. ،السخرية لـ ينضج بعد

؟ فجاء  أيفالمعمـ:  (ْ)كمف ذلؾ قكؿ العكبرم حيف سألو الجكادم      عطارد اليـك
 جكاب الشاعر: )مف الكافر(

 ؼً ػػيٍ رً ػؼى الخى رً ػصى نٍ ػمي  ؿي كٍ ػالقى  افى ػككى   ـو كٍ ػػػػػيى  اتى ذى  ..ـي ػمّْ ػعى مي ال ..يى لً  ؿي كٍ ػقي ػػػػى ي
 (ٓ)يؼً نً ػالكى  طً ػػػسى في كى  تى أنٍ  فٍ كً كلى   الَّ كى  :تي مٍ قي فى  ؼً ػيٍ نً دي في الكى ارً طى عى 

سؤاؿ المعمـ كاف ساخران مف مينة الشاعر كىي التنجيـ، فيحدث حكار  أفيبدك       
االستفياـ اليمزة، كيخرج  أداةقصير كيحدد الزماف بانصراؼ فصؿ الخريؼ، كيحذؼ 

المعمـ في كقت انصرؼ فيو الخريؼ فجاء الجكاب محدثا المعنى الى سخرية مف سؤاؿ 
                                                                                                                                               

 .ّّٓالديكاف:  (ُ)
 .ّْٓينظر اتجاىات اليجاء في القرف الثالث اليجرم:  (ِ)
 .ِْٖالقرآف:  إعجازينظر البرىاف الكاشؼ عف  (ّ)
 .َُِ/ ِالجكادم: بطف مف حضرمكت، كليس لو ترجمة، ينظر األنساب:  (ْ)
 .ّٗٔالديكاف:  (ٓ)
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مفارقة بحرؼ العطؼ لكف الذم أفاد االستدراؾ ليتفاجئ الحاضر كالمستمع انؾ يا 
قد فات كقت ظيكره، كلعؿ ذاؾ جكاب عمى سخرية معمـ كسط الكنيؼ ألف عطارد 

سؤاؿ المعمـ، العكبرم، ككاف العكبرم منكران ل األحنؼاالنتقاص مف  أرادالمعمـ الذم 
... كانو لتنبيو السامع حتى يرجع الى نفسو باإلنكاركيفسر "االستفياـ في مثؿ ىذا 

، كىذا الجكاب داللة عمى ما كصؿ اليو حاؿ المعرفة، (ُ)فيخجؿ كيرتدع كيعي الجكاب"
 المعمـ ال يعرؼ شيئان.فصار 
الفيـ كىك بمعنى كقد يمجأ الشاعر الساخر الى االستفياـ، كيخرج معناه مف طمب      

ال يقؼ عند حدكد الطمب  آخر، الى معنى بالغي (ِ)عف شيء يجيمو السائؿ اإلخبار
العمماء فيو فمنيـ مف  آراء، كيتعدد ىذه المعاني تعدد أخرلكلكف يتعداه الى معافو 

. كقد عدد القزكيني مف المعاني التي (ّ)يعده مف قبيؿ المجاز المرسؿ كقيؿ انو كناية
، كاألمرالستفياـ الى: "االستبطاء كالتعجب، كالتنبيو عمى الضالؿ كالكعيد، يخرج ليا ا
 أسمكبان كقد الشاعر شعره ، (ْ)، كالتيكـ كالتحقير، كالتكبيخ كالتعجيب"كاإلنكاركالتقرير 

 .(ٓ)كلغة كمكضكعان 
 يقكؿ: )مف مجزكء الكامؿ( أبيات أربعةمككنة مف  أخرلكفي مقطكعة      

 وٍ الى دى عى  لألعمى..حي صٍ ػكالنُّ   الوٍ ذى مف النَّ ريًر الضَّ  في بٍ غى 
 وػػالى ػػكمى  ..وػػػػى تكى ػػػػيٍ ػػػػػػػػػػشى  ؾى الَّ كى   ـه مٍ ػػػػٍ سػػتى ػػػػػسٍ ػمي  ..ؿه ػػػػسى رٍ ػػتى ػػػػسٍ ػمي 
 ةػالػاألىصى ػػب ةى ػالى ػػػيى الجى  اعى ػػػػى ب  ..بو ذى ػػػى يػمي  ـً ػػكػحي ػػبً  ـٍ ػػكي ػاحٍ ػػف

                                                 

 .ُُٗدالئؿ اإلعجاز:  (ُ)
 .ُٓٔ/ُٓ، لساف العرب: فيـ (ِ)
 .َٖٗ/ ِـ القرآف: اإلتقاف في عمك  (ّ)
 .َّ/ ْتفسير الكاشؼ:  (ْ)
 .َِٗمكقؼ الشعر مف الفف كالحياة في العصر العباسي:  (ٓ)



 661 

 (ُ)والى حى ال مى  ؾى مُّ ػعى  بي مٍ الكى ػف  الن ػػػَّ طػػػػػػسى ػمي  تى ػػٍ نػػػبى ػى غى تى ػػمى ػػى ف
فمتى حصؿ  كاإلرشادالطمب الى معنى النصح  أسمكبكيخرج االستفياـ ىنا مف      

 جاء الرد بأف الكمب ىك نسبؾ. لألعمىالغبف الفاحش 
ف لمكمب غير مكفقة؛ أل األعمىغبف  الذم سخرية الشاعر كنسبة أفكأعتقد      

( كاف أكقع لما ليذا الحيكاف مف كلك قاؿ )الخنزير عمؾ ،مكفاءلالكمب ييضرب فيو 
مف الصفة  اإلنسافالشاعر المعنى البعيد كىك خركج  أرادكراىة كنجاسة، كلكف اذا 

 كاشتراكو مع الكمب في الصفة الحيكانية. اإلنسانية
 ثانيًا: السُّخرية في عمم البيان:

. كاصطالحان: (ِ)الشيء اتضح كظير إفأم ، كاإلبانةضكح لغة ىك الك كالبياف      
"ىك عمـ يبحث في كيفيات تأدية المعنى الكاحد بطرؽ تختمؼ في كضكح دالالتيا 

 .(ّ)قبح كابتذاؿ" أككجماؿ  إبداعكتختمؼ في صكرىا كأشكاليا كما تتصؼ بو مف 
 .(ْ)خص الى كنيتوكىي لغةن العدكؿ عف اسـ الش ،عمـ البياف الكناية اساليب كمف     
معنى مف المعاني،  إثباتيريد المتكمـ  فٍ أ: "بقكلوكقد عرفيا عبد القاىر الجرجاني      

فال يذكره بالمفظ المكضكع لو في المغة، كلكف يجيء الى معنى ىك تاليو كردفو في 
 .(ٓ)الكجكد فيكمئ بو اليو كيجعمو دليالن عميو"

 .(ٔ)سخرية أكقع كأشد كأكثر بالغةكالكناية كالتعريض في اليجاء كال     
 كمف الكنايات التي عبر بيا العكبرم عف فاقتو قكلو: )مف البسيط(     

                                                 

 .ُْْالديكاف:  (ُ)
 .ٔٔ/ُٗ، لساف العرب: مادة بافى  (ِ)
 .ُِٔينظر البالغة العربية أسسيا، كعمكميا، كفنكنيا:  (ّ)
 لساف العرب: مادة كنى. (ْ)
 .ٔٔدالئؿ اإلعجاز:  (ٓ)
 .ُٕ - َٕ: ـ .  ف  (ٔ)
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ػػػوي  ػػػابو ييػسػىػػػػػػػػػاًكمي ػػاًرم.. بػػػػػقػػػصَّ ػػػػرُّ جى ٍكد  يػػػػىمي ػثٍػري ػٍيػري مى ػٍبػػزه غى ا ييػرىل لي خي فػىػمى
(ُ) 

قفار غير مىأدكـ، كىذه سخرية لما  زأف لديو خبالمحـ ب أكموفيكني عف عدـ       
 يقكؿ: )مف المديد( أخرلكصمت اليو العالقات بيف الجار كجاره، كفي كناية 

ًمقٍت      مٍ دً ػيى ةه كى ػػيَّ ػبً مٍ ػي كى تً ػمى ػعٍ نً   (ِ)مبً كالطى  ؿً كٍ لألى خي
نمايصرح بيما  أفدكف مف فيك يشير الى الكيدية كالشحذ       ذىنية عالقة  يستعمؿ كا 

 كالطمب. األكؿكيؼ يرمى لو رغيؼ الخبز كاف يديو ال تعرفاف غير 
كقد لجأ الشاعر الى الكناية ألنو "يترؾ التصريح بالشيء الى الكناية عنو في بميغ      

القصد  أكمقدار حالو،  أكبياف حاؿ المكصكؼ  أك، كاإليضاحلتكخي نكتة  إالالكالـ 
التعبير عف  أك، كاأللغازالتعمية  أكالصيانة  أكاالختصار،  أكالذـ،  أكالى المدح 

 .(ّ)عف المعنى القبيح بالمفظ الحسف" أكعف الفاحش بالظاىر،  أكالصعب بالسيؿ، 
 الذـ لمينة الكيدية كالشحذ. أرادكىنا الشاعر      
: التعريض ضد التصريح، كفي المثؿ (ْ)كمف الكناية الى التعريض الذم يعني لغةن      

معاريض لمندكحة عف الكذب(، كالتعريض "فف مف فنكف القكؿ غير في ال إفالمثؿ )
 .(ٓ)المباشر ييعتمد فيو عمى قرائف الحاؿ ال عمى قرائف المقاؿ"

 كمف ذلؾ قكؿ العكبرم: )مف البسيط(     
 رً يٍ اصً قى المى بيف  تٍ ػشى مى  كسً ري العى  ؿى ثٍ مً   ةن ػػن نػػػػػػػَّ يزى ػمي  ..اػػانػػػػػيػػدينٍ  كـً ػنَّ ػفي ال تي ػػػػػػٍ يرً أي 
 رً ػػػيٍ ػػثً أٍ ػػػػػػػػتى  ءً كٍ ػػػػػػػسي  فٍ عى  ..دو ػقػتى ػعٍ ػمي  ؿً ػػي كػػبً   اػػيػػىً أكُّ ػػي في تى كً ػبٍ ػػػػتى  يى كىٍ  تٍ ػػػػى يػمّْ ػحي  دٍ ػقى 
 رً ػػػػػػػػػيػػكامً ػػػطَّ ػال طيَّ  وً ػػػىً ارً ػػػكى ػى مى مى ػى ع  تٍ ػػػػػػى يكً ػػطي  اػػيػأنٌ رٍّ ػػؿّْ حي ػػػػى كي ي إلمً كٍ ػػػػػتي 

                                                 

 .ُّٕالديكاف:  (ُ)
 .َُٔ: ـ . ف  (ِ)
 .ُْٕالمصباح:  (ّ)
(ْ)  ،  .ََُ/ َُلساف العرب: مادة عىرىضى
 .ُْٓالبالغة العربية، أسسيا، كعمكميا، كفنكنيا:  (ٓ)
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 (ُ)رً ػػازيٍ نى الخى  مدً ػيٍ أى  فٍ مً  تي ػمَّصٍ خى ذا تى إ  تٍ رى ػػسى لي كقد حى  تٍ الى قي م فى دً كٍ جي  تي مٍ قي ػفى 
كال يمكف  شىبَّو الحكاـ بالخنازير إذكىنا ييستدؿ عمى التعريض مف كاقع الحاؿ      

استدالؿ مف كاقع الكالـ فعرض بالحاكـ دكف تصريح كعدـ كجكد الزمة فكرية بيف 
 المعرض بو كالخنزير.

تحديدان  اإلظيارفي نفس المسخكر منو ألف "في  إيالما أكثركالسخرية بالتعريض      
 .(ِ)اتساعان لمخياؿ كسعة في التحميؽ كالظف" اإلطالؽلممراد كقصر الغاية، كفي 

فالف يشبو فالف يشبو فالف أم  أفكمف التعريض الى التشبيو، فيك لغة بمعنى      
، كاصطالحان: "الداللة عمى مشاركة شيء (ّ)التثبينيما شبوه، كالمتشابيات تعني المتما

 .(ْ)التقارب لغرض ما" أكعمى سبيؿ التطابؽ  أكثر أكلشيءو في معنىن مف المعاني 
الشتراكيما في نعت كاحد فيقاس  أكثر أكبيف شيئيف  تعقد مشابية أفكالتشبيو      

ف كاف لممدح  إيضاحكىك كسيمة  اآلخرأحدىما عمى  فإف كاف لمذـ فيك أشد كقعان كا 
 .(ٓ)فيك لبياف الرفعة كالمنزلة

 كمف تشبييات العكبرم قكلو: )مف البسيط(     
ػشِّ ػيٍ إفَّ السَّػػفً   (ٕ)بيوي ائً كى غى  تٍ اجى و ىى رَّكتى حى  تى نٍ أى ػػنيوي     إٍف تى نٍ غػاب أى  (ٔ)وى كحي

                                                 

 .ِّٓالديكاف:  (ُ)
 .ُّٗ: صكره كاساليبو الفنية اليجاء الجاىمي (ِ)
 .ُٖ/ ٖ، لساف العرب: مادة ًشبو كشبوه  (ّ)
 .ُُٔالبالغة العربية أسسيا، كعمكميا، كفنكنيا:  (ْ)
 .ْٓالصكرة بيف البالغة كالنقد:  (ٓ)
: كىػػي المػرأة التػػي يمػكت  (ٔ) ػشٍّ ، كقػػد فسػػرىا َُّ/ ْفػي بطنيػػا، المسػاف: مػػادة حشػش، الجنػػيف حي

 المحقؽ بالمتكضأ كال أدرم ما ىي العالقة بالتشبيو.
 .َُْالديكاف:  (ٕ)



 611 

 تلمف تمقاه، فالسفيو كمف ما كىذا التشبيو في غاية البالغة ككاف ذمان مكجعان      
ما ظير أحركتو حتى  إفكليدىا في بطنيا فإف أخرجتو كاف جيفةن، ككذا السفيو ما 

 سفو ككضاعة.مف يحمؿ 
ييخرج الالشعكر المتناقض الى  الفف أفكبذلؾ فالفف "ضركرة سيككلكجية مف حيث      

 .(ُ)الشعكر المنظـ المكحد"
 الصكرة بشكؿ ال يتكقعو السامع كالمتمقي.  إخراج اإلبداعكبذلؾ فحقيقة      

 
 المبحث الثاني

 اإليقاعيةالسُّخرية 
، التي يقصد بيا المكسيقى الداخمية؛ اإليقاعيةكنتناكؿ في ىذا المبحث السُّخرية      

 أساستدرس التجربة الشعكرية عمى  أفعبر عف التجربة الشعكرية كالبد ألنيا "خير م
المكسيقى الداخمية لمشعر؛ ألنيا التعبير النغمي الداخمي عف عكاطؼ الشاعر 

 .(ِ)كتجاربو"
المكسيقى الخارجية فيي نظر التجربة كعالقتيا بمكضكعات الشعر  أك األكزاف أما     

 .كأغراضو
البالغية ليا  األنكاعؿ الجناس كالطباؽ كالتكرار؛ ككف ىذه لذلؾ سكؼ يتـ تناك      

 .(ّ)دكف الخارجيةمف عالقة بالمكسيقى الداخمية 
يبدع الشخص  أفأكالن: الجناس كما ىك معمـك فرع مف فركع عمـ البديع، كالبديع ىك 
 .(ْ)شيئان عمى غير مثاؿ سابؽ، كيشتمؿ عمى المحسنات المفظية كالمعنكية

                                                 

 .ُّاألدبية:  الصكرة (ُ)
 .َُٕفي الرؤيا الشعرية المعاصرة:  (ِ)
 .َُٕ: ـ . ف  (ّ)
 .ّٗٔينظر البالغة العربية، أسسيا، كعمكميا كفنكنيا:  (ْ)
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صطالحان ىك "العمـ الذم تيعرؼ بو المحسنات الجمالية كالمعنكية كيعرؼ ا     
 .(ُ)المنشكرة كالتي لـ تمحؽ بعمـ البياف كال بعمـ المعاني"

، كلكف تبعان ال األلفاظكالمحسنات الجمالية المعنكية ىي تحسيف الكالـ كتزييف      
 أيضالمعنى كلكف ، ككذلؾ المحسنات الجمالية المفظية تحسيف الكالـ كتزييف اإحالة

 .(ِ)إحالةتبعان ال 
الذم أخذ منو كتفرع  األصؿفالجناس لغةن ىك المجانسة كالمشاكمة، كجنس الشيء      

 .(ّ)عنو كاتحد معو
 .(ْ)يتشابو المفظاف في النطؽ كيختمفاف في المعنى" أفكفي االصطالح "     
 إالحسف تجانس المفظتيف التجنيس فإنَّؾ ال تست أماكقاؿ عبد القاىر الجرجاني "     
كاف مكقع معنيييما مف العقؿ مكقعان حميدان، كلـ يكف مرمى الجامع بينيما مرمى  إذا

 .(ٓ)بعيدان"
كالجناس نكعاف: تاـ كيككف في نكع الحركؼ كىيئتيا كعددىا كترتيبيا، كالثاني      

 .(ٔ)األربعة األمكرجناس غير تاـ كىك الذم تختمؼ فيو المفظتاف في كاحد مف 
 الكافر( : )مف(ُ)كبختيار (ٕ)كقاؿ العكبرم في المطيع     

                                                 

 .ّٗٔ: البالغة العربية، أسسيا، كعمكميا كفنكنيا (ُ)
 .َّٕ: ـ . ف  (ِ)
 .ُِٓ/ ّلساف العرب: مادة جنس،  (ّ)
 .ْٕٓينظر البالغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا:  (ْ)
 .ْار البالغة: أسر ينظر  (ٓ)
 .ْٖٔالبالغة العربية:  (ٔ)
ق، كبكيػػع بعػػد خمػػع َُّالمطيػػع  : ىػػك الخميفػػة العباسػػي أبػػك القاسػػـ بػػف المقتػػدر، كلػػد سػػنة  (ٕ)

/ ُِ، ينظػر تػاريخ بغػداد: ّْٔق، كاسػتمرت خالفتػو ثالثػيف سػنة، تػكفي سػنة ّّْالمستكفي سػنة 
ّٕٗ. 
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 هارى ػيى ػميؽي العى ػخي  وً ػػشػيٍ ػجى  بي ػاحً ػكصى   هارى ػػى م إالى ػػػً ب ..فى ػػػػػػػػيػنٍ ػػمً ؤٍ ػمي ػال ري ػػػػػػػيٍ ػػػأمً 
ةػعى ػػيرى ػقي  فً ػكالب

 هارى يٍ خً  فٍ مً  دي رى بٍ أكىك  (ّ)ففعن صى تى   ثه ػػػيٍ دً ػي حى اضً ػالق (ِ)
هارى اؿى غى المى  ؿَّ حى ػتى ػػاسٍ زىؿى كى ػمعٍ ػتى   ءو كٍ ػسي  بً كٍ ػيي عي  اةً ضى ي القي اضً كفي قى 

(ْ) 
 أعطىكممة إماره كعياره كخياره كغاره فييا جناس غير تاـ  أفالنظر نجد  كبإمعاف     

يالما إيقاعاالنص الساخر مكسيقى سريعة راقصة جعمت النص أكثر  بالمسخكر،  كا 
 يفة سياسية.كىي سخرية ذات كظ

 ثـ أكمؿ القصيدة:     
 هارى ػػى شإلى اإل تى نٍ طى ٍف فى إً  ؾى بي ػسٍ حى كى   اػانى كى أى  فٍ ػػمى ػػى ف ري ػػػػػػيزً كى ػذا ال امَّ كأ

 هارى رى ػى حي نً ػػػبى  خً ػػٍ يػػػػشى ػا لً ػاىى ػنى ػبٍ ػطى ػى خ  (ٓ)اانى ة في أكى ارى زى الكً  فً كي ػى فإٍف ت
 هارى زى كً ػػػالكى  ..ةي ارى ػػػى ماإل ػػًت ػى عػػػػػاضى كى ػػػػػتى   طان رٍ ضى  اؽى حى ػػػسٍ ني إا يا بى نى مٍ قي كى 
 (ٔ)ارهػفى ػالخً  ري ػػاليً  ةى ارى ػػفى ػػى الطى ػكاعٍ   تٍ كافى تى قد  ةاميى قً ال اطي رى ػشٍ كأ
 هارى نى ى المى مى عى  (ٕ)فّْ دى كى رٍ ػالكى  دى كٍ عي صي   الَّ إ اتً ػػػيػف اآلم تٍ ػػػيى ػقً ػا بى ػكم

                                                                                                                                               

بف معز الدكلة احمد بػف بكيػو، كلػي بعػد أبيػو، بينػو بختيار: ىك عز الدكلة أبك منصكر بختيار  (ُ)
 .ِِٓ/ ُٔق، ينظر سير أعالـ النبالء: ّٕٔكبيف ابف عمو معز الدكلة معارؾ طاحنة، قتؿ سنة 

ابػػف قريعػػة: القاضػػي أبػػك بكػػر محمػػد البغػػدادم قاضػػي السػػندية، كػػاف مالزمػػا لمػػكزير الميمبػػي،  (ِ)
 .ِّٔ/ ُٔنظر سير أعالـ النبالء: ق، ئّٕككاف مزاحان خفيؼ الركح، تكفي سنة 

تصػػفعف: ال يكجػػد ليػػا معنػػى فػػي المعػػاجـ، كقػػد تكػػكف مػػف السُّػػخرية المعجميػػة، أك كممػػة عاميػػة  (ّ)
 تعني التفمسؼ بالكالـ.

 .ِِِالديكاف:  (ْ)
أكانػا: مدينػة مػف نػكاحي قصػبة الػدجيؿ قػرب بغػداد، كىػي كثيػرة البسػاتيف، ينظػر معجػـ البمػداف:  (ٓ)
ُ /ِْٕ. 
 .ُُُ/ ٓالخفاره: األماف، المساف: مادة خفر،  (ٔ)
الكركػػػدٌف: حيػػػكاف ضػػػخـ يقػػػاؿ انػػػو يحمػػػؿ الفيػػػؿ عمػػػى قرنػػػو، كيسػػػمى اليػػػكـ كحيػػػد القػػػرف، ينظػػػر  (ٕ)

 .ْٖٕالمعجـ الكسيط: 
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جعمت المكسيقى الداخمية لمنص  ةة كالفارة كالخفارة كالمنار كالجناس بيف اماره ككزار      
الكزير مف  أفاليو  اإلشارةمف حرؼ الراء كالفاء، كمما تجدر  أكثر إذسيخرية،  أكثر

اكانا كىي عمى ما يبدك قريبة مف عكبرا مكطف الشاعر، كالتمكيف لممكسيقى الداخمية 
مي تطكران لممكقؼ النفسي، فذلؾ بحسب التجربة الشعرية بحيث يتالءـ البناء الداخ

 .(ُ)الشاعر ييعد مف الصفكة الممتازة
كتصعد ذركة السخرية بصعكد المؤذف المنارة، كيشبيو بالكركدف، فالمعنى      

صعكد ىكذا حيكاف الى المنارة يؤدم الى ىدميا، كىذا المعنى المقصكد  إفالمضمر 
؛ ألنيـ ضخاـ األتراؾالى  إشارةو ىنالؾ مف تسمؽ سمـ االماره فيدـ بناءىا، كلعم إف

 الجثة.
 كمف الجناس قكلو: )مف المتقارب(     
 رً فٍ مى كى ػي عسً ػمٍ ػكيي  رو ػػػسٍ ػي عمى يي حى ضٍ يى فى   تىػلمفى  اؿي ػالمى  ري ػػثى ػكٍ ػيى  أفٍ نى الغً  سى ػيٍ كلى 
 (ِ)رً ػىٍ الدَّ  رى خً ي آضً قى نٍ ى يى تَّ حى  اسً عف الػنَّ   نىىك الغً  ـً ػيٍ رً ػالكى  سً فٍ نى ى ى نى غً  فٍ كً لى كى 

جمالية مع تقارب  كأعطاهكدىر في النص،  فجاء الجناس غير التاـ ييسر ككفر     
التي تعني الرجؿ الثَّرم  األكؿفي المعنى، كجاء الجناس التاـ بيف الغنى في البيت 

كالغنى في البيت الثاني جاءت بمعنى عدـ الحاجة، فجاءت ىذه المكسيقى ىادئة لما 
ا عميو مف الكيدية كالشحذ، فنكع التنغيـ تباعان لمطكر النفسي الذم مرت تذكر حالو كم

 .(ّ)بو السخرية كاستعاد الذكريات
عميو،  أطبقوثانيان الطباؽ: في المغة ىك طابؽ الشيء عمى الشيء ميطابقة، كطباقان أم 

 .(ْ)الطباؽ يقتضي المخالفة االغمبكفي 
                                                 

 .َُُينظر في الرؤيا المعاصرة:  (ُ)
 .ِِِالديكاف:  (ِ)
 .ُُِفي الرؤيا الشعرية المعاصرة: ينظر  (ّ)
 .ٖٗ/ ٗ: مادة طبؽ، لساف العرب (ْ)
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الكاحدة بيف معنييف متقابميف عمى سبيؿ اصطالحان "ىك الجمع في العبارة  أما     
الدَّاليف عمييما مف  المفظتيف، كال ييشترط ككف إيياماعمى سبيؿ المجاز كلك  أكالحقيقة 

 .(ُ)فعميف، فالشرط التقابؿ في المعنييف فقط" أكنكع كاحد كاسميف 
 :(ِ)كالتقابؿ لو كجكه، منيا     
 سمب.كال كاإليجابتقابؿ التناقض: كالكجكد كالعدـ  .ُ
 : كاألسكد كاألبيض.األضدادتقابؿ  .ِ
 كالخالؽ كالمخمكؽ. كاألبتقابؿ التضايؼ: كاالبف  .ّ
ثـ يؤتى بما يقابؿ  أكثر أككالمقابمة ىي طباؽ متعدد كاف يؤتى بمعنييف متكافقيف "     

 .(ّ)"ذلؾ عمى الترتيب
 مغالطة بيف لفظيف احدىما نطؽ بو إحداثالساخر الطباؽ مف أجؿ  كيستعمؿ     

الميخاطب كالثاني تكىـ فيو الميخاطب
(ْ). 

 العكبرم التي تحمؿ طباقان قكلو: )مف الكامؿ( األحنؼكمف سخرية      
بٍ ػج  اػمدى ػعٍ ػبى  ..دى مى ػتي بأحٍ فى رً ػعٍ مى إٌني لً   وي القى خٍ و أى ػكاتً ػمى ػفي خى  ..تي رَّ

 (ٓ)وي اقى ذى ػفى  فً ػٍ يػقً ةى اليى ػػفى رً عٍ مى  ادى رى أى ػفى   ومَّ ل قد شى رى ؾَّ في خى ػيدو شى ميعً كى 
كالشاعر ىنا ينقؿ تجربة كاقعية مع صديؽ، كقد عرؼ عنو بعد تجربة في ظاىره      

شـٌ ال حاسة جاسة فمـ ينتًو فعمد الى تذكقيا، مستعمالكخمكاتو، كلكف كالذم شـٌ ن
سخرية  التضاد، كقد جعؿ مف ىذا األخرلىما حاستاف الكاحدة تختمؼ عف ك ؽ، الذك ك 

                                                 

 .ّٕٕالبالغة العربية:  (ُ)
 .ّٕٕ: ـ . ف  (ِ)
 .ِٖٖجكاىر البالغة:  (ّ)
 .ُِٖترجمة النص الساخر:  (ْ)
 .ّٕٓالديكاف:  (ٓ)
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يقى متنافرة، أحدثت ىزةن في ذىف السامع عف مرارة التجربة مع الصديؽ. ضاحكة بمكس
 يقكؿ: )مف البسيط( أخرلكمف قصيدة 

ـي بالنُّسٍ نٍ مً  ٍر رً تى غٍ تى ال   كاقي ػطى ػذا نى إمان كٍ ػػيى  ..ـي ػىي ري ػتٍ ػػؾي سً ػػػنُّسٍ ػالػف  كاػكي ػسى ًؾ إف نى ػيي
 (ُ)كاقي دى كا صى ػشي حى فٍ أى  أككا بي كا كىذى مي مى أجٍ  إف  ـي ػػىً رً ػػػمٍ أى  ..ؿّْ ػػػػػفي كي  ..ـي ػػػػػيي ػػػػػػػاريدى ػػني 
فالجمع بيف المعنى كضده في كذبكا كصدقكا كأجممكا كأفحشكا أعطى النص مف      

خالؿ الطباؽ معنى لتجربة الشاعر كأضفى عمى مكسيقاه الداخمية مسألة الشاعر 
 النفسية كمكقفو المتألـ مف رجؿ الديف.

بدكف  أكالمفظ ذاتو مرتيف بذات داللة المعنى. كيككف ذا فائدة  إعادةكرار كىك ثالثان: الت
عمى المراد قكلو في ذىف السامع  التأكيديككف لمعنى يقصده المتكمـ كىك  فاألكؿفائدة 

 أكعيان  إماالثاني فيك غير المفيد فيككف  أمالممبالغة في المدح كالذـ.  أمافيككف 
كتردد  األلفاظ إعادة أنكرنو ال يكجد مف الخطباء مف . كيرل الجاحظ ا(ِ)ضعفان 

 .(ّ)المعاني عيان 
مف فطنة كحذر كعدـ المبالغة  إال تستعمؿفال  األسمكبكالتكرار رخصة في      
 .(ْ)فييا

لفظية ال قيمة ليا في النص الشعرم كىك ناتج صياغة كقد يتحكؿ التكرار الى      
 .(ٓ)في التجربة كاإلحالةعراء مع ضعؼ المكىبة عف النقص في الثراء المغكم عند الش

 

                                                 

 .ّٕٗالديكاف :  (ُ)
 .ْ، ّ/ ّينظر المثؿ السائر:  (ِ)
 .َُٓ/ ُالبياف كالتبييف:  (ّ)
 .ِِّ/ ُينظر خصائص التعبير القرآني كسماتو:  (ْ)
 .ِّٔينظر قضايا الشعر المعاصر:  (ٓ)
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في كصؼ شعر البحترم: "صحيح السبؾ حسف الديباجة ليس فيو  اآلمدمكقاؿ      
 .(ُ)سفساؼ كال ردمٍّ كال مطركح"

 كالشعر الردٌم الذم يكثر فيو التكرار الذم ال داعي لو كال مقاـ يطمبو.     
 في قكلو )مف المتقارب(كما  كالتكرار في شعر العكبرم لو نصيب،     

 كذيؿُّ  صه قٍ وي نى نٍ ةو مً اجى ال حى ػب  رو ػػػػػٍكسً ػػعمى مي  رً ػػػيٍ ػقً ػػػفى ػال الـي ػػػػػػى س
 ؿّّ كغيؿُّ ك ذي يٍ فى  فٍ ػكي تى  ـٍ لى  فٍ ا ً كى   اؾى ذى  افى كى  ةه اجى حى  تٍ ضى رى ف عى إً فى 

 (ِ)ؿُّ ػحي ػػػذا يً ػػػػػىى كى  ..دُّ ػػػػػػشي ا يى ذى ػيى ػى ف  يّْ ػنً ػالغى .. الؼي ػخً  رى ػػػيٍ ػقً ػػػفى ػال ألفَّ 
لـ يخؿ  أبياتمف ثالثة  ةمككن مقطكعة: الفقير، كحاجة، كذؿ في األلفاظفتكرار      

يركز مفيـك الطبقية التي يعيشيا  أفالشاعر  أرادبالمعنى بؿ أعطاه مكسيقى داخمية 
المكسيقى عالية بيف الفقير كالغني كالحاجة كذيٌؿ السؤاؿ في الكدية كالشحذ، فجاءت 

حرؼ الالـ، كىذه المكسيقى تحكي تجربة كاقعية لمشاعر فجاء ك باستخداـ القافية 
 التكرار غير معيب.

 يقكؿ: )مف السريع( لآخر  مقطكعةكفي      
قٍ كى ػػأمٍ ػػً كا بػػصُّ ػخي   دو جً سٍ ل مى رى مان في ذي كٍ تي قى يٍ أى رى   اؿً ػػبى ػاؿو كا 
 اؿً الحى  ةي ػقَّ ني رً ػتٍ ػعى ػكضى أى ػى ف  مكامَّ ػػا سى مى ػى ف ـً ػػسٍ كالرَّ  تي ػمٍ مَّ ػسى 
 (ّ)اؿً ى المى مى عى  اؿي المى  ـى مَّ ػسى ػفى   ره ػػػسً كً ػمي  ؿه ػجي م رى دً ػعٍ ػػبى  اءى ػكجى 

فجاء تكرار لفظة الماؿ مف دكف ام فاصؿ بجمالية لمنص اعطتو بعدا نفسيا      
نيما اف الثاني يممؾ لممتمقي كاف مف جاء بعده فألقى التحية كاف مرحبا بو كالفارؽ بي

 الماؿ لذلؾ تعانقت المصالح كىذا التكرار اعطى النص مكسيقى ىادئة مؤثرة .
 :(ُ)كفي الختاـ فالمكسيقى الداخمية كما حددىا المبكرف تظير في     

                                                 

 .ُُ، َُالمكازنة:  (ُ)
 .ّّْالديكاف :  (ِ)
 .ّّْ:  . ف ـ  (ّ)
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 اختيار األلفاظ كترتيبيا مف جية. .ُ
 كالمشاكمة بما تدؿ عميو ىذه الكممات مف معاني كأصكات. .ِ

 
 المبحث الثالث

 سُّخرية المعجميةال
السُّخرية باستعماؿ الكممات غير الفصيحة، كقد كضع  أيضاكيطمؽ عمييا      

 :(ِ)البالغيكف شركطان لمكالـ الذم يككف فصيحان بخمكه مف ستة عيكب
 تنافر الكممات مجتمعة. .ُ
 .التأليؼضعؼ  .ِ
 التعقيد المفظي. .ّ
 التعقيد المعنكم. .ْ
 كثرة التكرار. .ٓ
 .اإلضافاتتتابع  .ٔ
د تحدث الجاحظ عف شركط الفصاحة، التي يمكف تممسيا في نصو ىذا: "ال كق     

يككف غريبان كحشيان،  أفيككف المفظ عاميان، كساقطان سكقيان، فكذلؾ ال ينبغي  أفينبغي 
، فإف الكحشي مف الكالـ يفيمو الكحشي مف الناس، إعرابيايككف المتكمـ بدكيان  أف إال

في  أنفسيـالناس  أفككالـ الناس في طبقات، كما كما يفيـ السكقي رطانة السكقي، 
طبقات فمف الكالـ الجزؿ كالسخيؼ، كالمميح كالحسف، كالقبيح كالسمج، كالخفيؼ 

 .(ّ)كؿ تكممكا"بكالثقيؿ، ككمو عربي ك 

                                                                                                                                               

 .ٕٓ -ْٕالفف كمذاىبو في الشعر العربي:  (ُ)
 .ُٗينظر جكاىر البالغة:  (ِ)
 .ُْْ/ ُالبياف كالتبييف:  (ّ)
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صاحب الصناعتيف نصان مشابيان لما قالو الجاحظ بأف الكالـ ييراد منو  أكردكقد      
طبقة بكالـ طبقتيا فيكمـ البدكم بكالـ  الناس فيخاطب كؿَّ يقسـ عمى طبقات ك  اإلفياـ

كال الممكؾ بكالـ  األمةبكالـ عامة  األمةالبدك كالسكقة بكالـ السكقة كال يكمـ سيد 
نماالسكقة   .(ُ)لكؿ مقاـ مقاؿ كا 
حد أأحدىـ خاطب  إففاذا اختمؼ المقاـ كاف المتكمـ عرضةن لمسخرية فردم      

كنتـ تتقمكف البارحة؟ يعني النبيذ فقاؿ: بالحماليف... كلك قاؿ لو: أم   العامة قائالن: "بـ
يخاطب كؿ فريؽ بما يعرفكف كيتجنب  أفشيء كاف نقمكـ؟ لسمـ مف سخريتو... فيجب 

 .(ِ)ما يجيمكف
عمقمة النحكم انو سقط عف حماره في كسط السكؽ فاجتمع  أبيكما يركل عف      

، افرنقعكا (ّ)"ما لكـ تكأكأتـ عميَّ تكأكؤكـ عمى ذم جنةحكلو الناس فقاؿ ساخران منيـ: 
 .(ْ)عني"
يسخر مف عقكؿ ىؤالء الذيف تجمعكا حكلو، كقد يخرجكف الشعراء  أف أرادكقد      

لغاية السُّخرية  لأللفاظكلكاحؽ  إضافاتالمكديف عف المألكؼ بالصيغ الصرفية ككضع 
 .(ٓ)كمغايرة النسؽ المألكؼ

 الكافر( رم: )مففيقكؿ العكب     
ػًدٍيػػػثه  يػػعىػة القػاًضي حى دي ًمٍف ًخٍيارىه  كالبػًف قيػرى فعنف كىك أٍبرى  (ٔ)تىصى

                                                 

 .َْ -ّٗالصناعتيف: ينظر  (ُ)
 .ّٗ:  . ف ـينظر  (ِ)
 .ِْ: . ف ـ  (ّ)
 .ّٕ:  . ف ـ (ْ)
 .ّْينظر شعر اليامش في العصر العباسي:  (ٓ)
 .ِِِالديكاف:  (ٔ)
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في المعاجـ فال تجد ليا معنى كلعميا سيخرية  كحيف ما تبحث عف كممة تصفعف      
تيطيؿ النظر في البيت كتنشغؿ عف  أفمف حديث القاضي كلكي تجد ليا معنى عميؾ 

يريد  أكبؽ كربما ىي حيمة ليسخر ممف يدعي القدرة عمى الفصاحة كالبالغة حديثو السا
 ينبو القاضي اجعؿ حديثؾ يميؽ بمقامؾ كمقاـ مف تخاطب. أف

 : )مف الكافر(أيضاكقاؿ      
 فٍ كصى  ةن ػػسى ػػفى مٍ كمى  ةن دى رى ػقٍ ػكمى   ٌنان دى ٌنان كى ى ىى تى الفى  ؾى مى ػا مى ذى إ

 (ُ)فٍ جى ان يي ػمكٍ ػه يى كُّ دي عى  رآهي   ..امى ا ذى إ االن ػبى رٍ ػةن كغً رى ػبٍ ػكحى 
البيتيف ألفاظ غريبة كميا متعمقة باالكؿ كالشرب لما يعانيو الشاعر، كفي ىذيف      

ىؤالء  أغمبيةالتي ليس ليا معنى كردت في شعر العكبرم ألف  األلفاظكقد تككف 
عمة في مقردة مف اآللةقريبة مف كزف اسـ  األلفاظالمكديف كثيرك الترحاؿ كاف ىذه 

لمف يخاطبيـ يريد االستخفاؼ  معمكمةكممفسة كفعمة في جبرة، كقد تككف غير 
كالشرب كىي  كاألكؿ كاأللبسة األطعمة بأسماءكالسخرية منيـ، كديكاف الشاعر حافؿ 

بحاجة الى دراسة لغكية مفردة لبياف الكضع االجتماعي  األلفاظبحد ذاتيا ىذه 
، (ّ)كلعؿ ذلؾ راجع الى االستخفاؼ بالمغة الرسمية، (ِ)كالحضارم في ذلؾ الكقت

كبعض الشعراء يمجأ الى الكممات الغريبة لغرض السخرية مف خصكمو كالنيؿ منيـ، 

                                                 

. المقػػردة: قػػد تكػػكف بمعنػػى ِٗٗ. الػػدٌنا: كعػػاء كبيػػرة لمخمػػرة، المعجػػـ الكسػػيط: ِٕٓالػػديكاف:  (ُ)
بيػر يكضػع . ممفسة: ليس ليا معنػى فػي المعػاجـ. حػٍف: زبيػؿ كُٔ/ ُِالخداع، المساف: مادة قرد، 

. جبػرةن: لػيس ليػا معنػى. الغربػاؿ: آلػة ييصػفى بيػا ِّٓ/ ْفيو الطعاـ كالخبػز، المسػاف: مػادة حػنف، 
 .ِٖ/ ُُالقمح كغيره، المساف: مادة غربؿ، 

 .ّّٕأدب المحتاليف: ينظر مكسكعة  (ِ)
 .ْٕشعر اليامش في العصر العباسي: ينظر  (ّ)
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يحتاج الى عبقرية في التكظيؼ، ككاف الشاعر جرير مف الشعراء البارعيف  أسمكبكىذا 
 .(ُ)في ىذا المجاؿ

 .(ِ)فارسية بألفاظر المطعـ كقد ساد في العصر العباسي لكف مف الشع     
ىؤالء الشعراء كمنيـ  أفالتي ذكرتيا قبؿ قميؿ دليؿ كاضح عمى  األبياتكلعؿ      

لككنيـ شعراء أقرب  أكالعكبرم ضٌمف قصائده ألفاظان فارسية؛ بسبب التأثر  األحنؼ
 .(ّ)لمتعبير عف حياة عكاـ الناس، كيطمؽ عمييـ شعراء شعبييف

 كيقكؿ العكبرم:     
 (ْ)ؿً يٍ قً كٍ بى بً  الماءى  فاغترؼٍ        بوً رٍ لى شي إ تى شٍ طَّ عٍ تى  فإف

الغريبة لعؿ ذكرىا  األلفاظليس لو عركة، كمثؿ ىذه  إلناءكالبكقيؿ لفظة فارسية      
مف باب السخرية، كديكاف العكبرم فيو ىذه السمة كلكنيا قميمة بالقياس الى الشعراء 

 الذيف يحسب في صفيـ.
 

                                                 

 .ّٔمي: ينظر اليجاء كاليجاؤكف في العصر الجاى (ُ)
 .ِْٓالمحاسف كالمساكئ:  (ِ)
 .ُّٗالسخرية في العصر العباسي في القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف: ينظر  (ّ)
 .ُْ. البكقيؿ: إناء ليس لو عركة، ينظر اآللة كاألداة: َْٔالديكاف:  (ْ)



 الفصل الرابع 
 وظائف السخرية

 مدخل 
  الوظيفة االجتماعيةاألولالمبحث : 
 المبحث الثاني: الوظيفة السياسية 
  واإلعالميةالمبحث الثالث: الوظيفة االتصالية 
 المبحث الرابع: الوظيفة العالجية 
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 مدخل:
مفيكـ  األكؿ تناكلت في ىذا الفصؿ كظائؼ السخرية، بعد أف حددت في الفصؿ     

السخرية لغةن كاصطبلحان، كعبلقتيا بالمصطمحات التي تقترب منيا كتتداخؿ معيا، كقد 
أككف قد كفقت في مسعام لتحديد الحدكد الفاصمة بيف ىذه المصطمحات، لذا ال بد مف 

 السخرية؟ كما ىي كظائفيا؟ أسمكبمعرفة لماذا يمجأ الساخر الى 
أم ساخر  أكالشاعر الساخر،  أفأقكؿ  األكؿؤاؿ عف الس اإلجابةفاذا حاكلت      

 :اآلتيشاعران فيك يرمي الى فكائد مف السخرية، أذكر منيا  أـكاف كاتبان 
يخمؽ نكعان مف العدكل شديدة  و، ألن(ُ)األفراديخمؽ الضحؾ شعكران جمعيان بيف  .ُ

ي بيف الناس، مما يخمؽ شعكران جمعيان سريع االنتشار، كانتشار النار ف األثر
 اليشيـ.

السخرية كما ينتج عنيا مف سركر كانشراح كضحؾ ليا أثر في مجرل التفكير  .ِ
بعاد  .(ِ)السأـ كالممؿ كالكآبة، كىي بمثابة دكاء لممريض كا 

االجتماعي كرصد الحاالت السمبية كالمطالبة بالفعؿ االيجابي  كاإلصبلحالنقد  .ّ
 .(ّ)اآلخرمف 

 األديبالتي يعاني منيا  اآلالـ التحرر مف سمطة الدكتاتكرية كالتخفيؼ عف .ْ
 .(ْ)كالناس

تأثيران بالمتمقي لكجكد الفجكة  أكثرالسخرية يتخذه السياسي لكي يككف  أسمكب .ٓ
 .(ٓ)بينيما

                                                 

 .ِّينظر الفكاىة كالضحؾ:  (ُ)
 .ٔ -ٓ/ ّ، كينظر الحيكاف: ُْٓ -ُْْينظر عمـ النفس التربكم:  (ِ)
 .ُِالقرف الرابع اليجرم: ينظر السخرية كالفكاىة في النثر العباسي حتى نياية  (ّ)
 .ُْ: ـ  . ف ينظر  (ْ)
 .ّّينظر الفكاىة كالضحؾ:  (ٓ)



 431 

كسيمة ال  إالفي فكائد السخرية، فاذا كاف نتاجيا الضحؾ لـ يكف  إيجازكىذا      
ف ساذجة باردة، ال تفعؿ لـ تكف مصحكبة باالبتسامة تكك  إفغاية، فالسخرية كالفكاىة 

 بالمتمقي أثران، فحيف ذلؾ تككف بمنزلة الثقيؿ في مجمس العمماء.
كقبؿ الخكض في تفاصيؿ كظائؼ السخرية البد ، األكؿىذا ما يختص بالتساؤؿ      
 نعرؼ ما المقصكد بالكظيفة. أف

ي البناء الجزء في الكؿ، أم النظاـ ف يؤديوتيعٌرؼ الكظيفة بأنيا "الدكر الذم      
االجتماعي الشامؿ، أم درجة االستقرار كاالطراد في البناء، أم الحركة الديناميكية 

فالكظيفة في البناء "كؿ نظاـ كنسؽ في داخؿ البناء،  يقـك بوالمتمثمة في الدكر الذم 
البناء االجتماعي  أكبحيث يفقد النسؽ  أجكائوىي التي تحقؽ ىذا التساند كالتكامؿ بيف 

 .(ُ)متكامؿ لك انتزع مف نظاـ ما"معناه ال
: "نكع مف أنياككرد مفيكـ الكظيفة في معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية      

معينة كيتضمف  أىداؼبكضكح لتحقيؽ  أداءهالنظاـ  أكالعمؿ الذم يمكف لمبناء 
 .(ِ)لمكممة، الكاجبات كالمسؤكليات كالسمطات كىي مككنات الكظيفة" اإلدارمالمفيـك 

الساخر  يريدىالذا يمكف أف أعرفيا كأقكؿ: كظيفة السخرية ىي الكسيمة التي      
كمجمكع بصفتو جزءان مف الجماعة  أكلتحقيؽ غايتو التي يصبك الييا ذاتيان كفرد 

 البشرية.
 كأىـ كظائؼ السخرية ىي:     
 الكظيفة االجتماعية. .ُ
 الكظيفة السياسية. .ِ
 .ةاإلعبلميالكظيفة الكظيفة االتصالية ك  .ّ
 .الكظيفة العبلجية .ْ
 .األخرلكجعمت كؿ كظيفة مف ىذه الكظائؼ في مبحث مستقؿ عف الكظيفة      

 

                                                 

 .ِِٖاالنثركبكلكجيا كالفكر االنساني:  (ُ)
 .َُٕمعجـ مصطمحات العمـك االجتماعية:  (ِ)
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 األولالمبحث 
 الوظيفة االجتماعية

مف يتأثر بالكاقع االجتماعي مف نظاـ حكـ كثقافة، بؿ  األدبيككف  أفال يمكف      
متبادؿ بيف طرفي  رفالتأثي ،(ُ)باألدبالثقافة كغيرىا  تتأثر أفعمى العكس ممكف 

كالبيئة التي يعيش فييا، كيمجأ الشاعر  األديبمعادلة أحدىما منتج النص الذم ىك 
الى السخرية لمتخفيؼ مف ضغكط الحياة كما يتعمؽ بيا مف دائرة المحرمات، كما يطمؽ 

 .(ِ)عمييا الخطكط الحمراء، في ظؿ نظاـ قمعي كحياة بائسة مضنية
)مف  يقكؿ: إذ، أصحابيابرم نقدان لفكات العطايا عف العك األحنؼ أثاركقد      

 الطكيؿ(
.. كػي ػػيػٍ ػػػؾ لى ػيػػػػػاتػي حى   ػاري ػعى مي  ػابي ػػػبى ػافو كالػش  ؾ فػى ػػري ػمٍ كعػي   ػػػػػاري ػيػى ػيػػػا كنى ػم  ػػػػؿه

 ًقماري  ػاشي معى .. كالته ػكٍ ػؾ فى حيػاتي   ػػػةو ػيً ػط  عى  تً ػػػػكٍ فػى لػً  ػػان مٌ ىػػى  ػدٍ ػػقً ػتى ػعٍ فػبل تى 
اري دى  ؿً ك  حى ضو لممي رٍ أى  ػؿ  ي كي فً فى   ايى ػمً ىٍ ػا ألى يى عٍ دى ضه فى أرٍ  تٍ بػى دى جٍ ذا أي إ

(ّ) 
ىمان  يافبل تجمع في فضم ،كتمؾ الحياة زمانيا ليؿ قد فات الطالب كمضى     
فكأف المعاش لعبة قمار الرابح فييا خاسر فإف جفاؾ أىؿ مكطنؾ فميس لؾ  ،كتعقده
 ف قعكد.فييا م
كىي اصطحاب الكبلب مف قبؿ الشباب كىك  أخرلكفي نقد ظاىرة اجتماعية      

 )مف الطكيؿ( يشير الى ظاىرة التخنث، التي انتشرت في ذلؾ العصر، يقكؿ:
 بي مٍ الكى  امى يي ي  أى  وً يٍ ػبً شٍ ًر في الت  دٍ أى  ـٍ مى فى   وي امى مى أى ي شً مٍ يى  بي ػمٍ كالكى  وً بً  تي ػرٍ صي بى 

                                                 

 .ّٔينظر التفسير النفسي لؤلدب:  (ُ)
 .ِْٗينظر سيكمكجية فنكف األداء:  (ِ)
 .ِِّالديكاف:  (ّ)
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 (ُ)ػبي جٍ كالعي  ةي الى ذى الػن   وً مػا فػيػ ػػري سى يأى كى   ػػران ظى نٍ مى ػان كى ي  زى  ػيػفى ائٍ الرٌ  بي جً عػٍ ى يي ػتن فى 
كقد كاف مستغربا لما صدر مف أحد أصدقائو دعكة الى طعاـ في زمف يرل فيو      

 )مف الكافر( ، فقاؿ:(ِ)يؤرخ ليا أففعؿ صديقو عبلمة فارقة تستحؽ 
 وػامى عى طى  ..دو عٍ ني عمى كى رى ػضى أحٍ كى   انيػيى ػتى ػػػػػػٍ اني كاشػعى لي دى  ؽه ػٍ يدً ػػصى 
 وامى ػػػى ش رى ػىٍ في الد   ةن كى ػعٍ دى  تٍ ػانػكك  اػنى ػػػػفٍ رى ػػػػصى انٍ  ـ  ػػثي  ..انى ػػػى مكٍ ػػػػا يى ػنى ػػبٍ ػػطً ػفى 

 ةػػبلمى ػى العػػك ..ةػامػػػيػقً ػال ـً كٍ ػػػػػالى يى   ارتٍ ػػا كصى ػينٍ ػان عى خى ر  ؤى ػتي مي رٍ ػكصً 
ةامى ػمى في القي  حي رى ػطٍ ػتان كتي قٍ ا كى ػيبً   ىيى ػمٍ ػيي  ..افً ػحى ػٍ ير  ػًة الػاقى ػبى ػكى  تي ػنٍ ػػي كك 

(ّ) 
الشاعر كاف عند مف دعاه لغرض المؤانسة فمما فرغ منو كمٌمو جفاه  أفكيبدك      

 كطرده، مشبيان ذلؾ بباقة الريحاف فمصيرىا الى القمامة.
تقد الحب بيف الشيخ كالفتاة، معمبلن ذلؾ اليكل مف سخريتو ين أخرلكفي محطة      

كالغراـ الى مصمحة مادية فبل ترجك منو غير ذلؾ، مصكران العبلقة بمقطكعة جميمة 
 )مف الطكيؿ( تترؾ في نفس مف يقرأىا انشراحان كسركرا قائبل:

 بً مى ػطٍ ػر  مى ػػلى شى إ ..ان ار ػى تخٍ و مي ػميػجٍ رً ػبً   اػطػخى  دٍ ػى قػفى  ..اةى ػتى ػفى ػال خي ػيٍ ػػالش   مى كً ػىى  إذا
 ًب ػجى عٍ مي  بً ػػاكً نى ي المى الً ػى ع عافً ل نى كى ػىى   اػػيػػظ  ػػح ..ؾػذلػػػا كػػكاىػػيٍ ػػػى ك يػػا ىػمػػك
 ًب دى ػحٍ أى  الرأسً  بً يى ػػػا أشٍ ػايػنػالث   رً ػيٍ ػكىسً   بو ػػػي  ػخى ؿ  مي ػكي  ابً ػحى ػػاألصٍ ف ػأبى مػػكت

 بً رى ػجٍ أى  ؽ  ػػالش   ؿً ػائً م مى االن الى ذً زى ػى غ  فو ارً ػقى ػى ك إال   ..اءي نى ػػسٍ ػػكالحى  خي ػٍ يػػش  ػكما ال
بً تى رى مي  ؽو كٍ شى  ب  الحي  ضو كى فعف عً   لكى في اليى  خً يٍ ػلمش   اءي نى ػسٍ الحى  تً فى ذا كى إ

(ْ) 
 

                                                 

 .َُٗاف: الديك  (ُ)
 .ُِْينظر الحالة االجتماعية في العراؽ:  (ِ)
 .ْٕٗالديكاف:  (ّ)
 .َُٔ: . ف  ـ (ْ)
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ظاىرة عشؽ المشايخ ناتجة عف الفاقة كالعكز، الذم يعانيو المجتمع في  أفكيبدك      
، كقد ييدؼ الشاعر الى (ُ)نقد لمخمفاء في عصر اجتماع الجكارم حكليـ عصره، كلعمو

 أكترسيخ مفاىيـ يدعك ليا كيدافع عنيا بأسمكب ساخر مرة مف كضعو العائمي كالقبمي 
نماما يعانيو مف عاىة، كالسخرية تيدؼ الى نقد الكاقع كال تنظر اليو مف السطح   كا 

تحؿ  أفايجابية ككأنما يراد بيا: " أكمبية تريد قمب ىذا الكاقع، كقد تككف سخرية س
 )مف المديد( العكبرم بقكلو: األحنؼ، كقد عالج ذلؾ (ِ)"كاألخبلؽمحؿ الفمسفة 
 ًب ذً ػػػػػػػى كػػػكال ..رً كٍ ز  ػػػػالػػػػػب ..ؽه ػػػػػػػً اطػػػنى   ًب دى كاألى  ـً ػػمٍ ػػعً ػػالػػػػب ..يػػفً ػػػػػػػػػػػػكاصً 
 ًب ػػػػى بػػػػػػػػػ  سػػال فً ػػػػػكاىً  ..ؿو ػػػػٍ يػػخً ػػى ب فٍ ػػعى   ؼو رى ػػػػػػػى ذم ش حى دٍ ػػمى  ..ره ػػػػػٍ ػيػػػػػعى ػي كم
 بيػجى ػعى  ..تيػػػس  ػخً  فٍ ػال مً  ..ؾى ػنٍ ػمً   ..يػبػػػػػػسى ػفي نى  ؼ  ػتىػػػػػػٍ شػمي ػال اػيػي  أى 
 ًب ػػػػػػػػػسى ػن  ػف الػػم ..ان ػػػئػػػيػػػػػػػى ش دٍ ػجً ػتى  ـٍ ػلى   ..يػبً ػػػػػػسى ػنى  فٍ ػعى  تى ػػػػػػػشٍ ػت  ػػا فى ػمػم  ػػي ك
 بً رى ػػػػى عػػػػف الػػػع ..كؿه دي ػػػعٍ ػػػػم كى ػػػػػػػيٍ ػػػػى ف  به ػسى حى لي  اسً في الن   فٍ ػكي ػى ي إفٍ 
 ًب ػػػمػػػػػػػػػى طػػػكال ..ؿً ػػػػػػٍ كلؤلى  ..تٍ ػػػقػػػمً ػػػي خ  ..مٍ دً ػػػػػػى يكى  ..ةه ػػػػػػػ  يػػػػبً ػػمٍ ػػي كى ػتػػمى ػػػعٍ ػػنً 
 يػربػػػػػطى ػػػػػضٍ ػػػػكمي  ..يػػقػػػػػيٍ ارً ػػػػى خػػػػػمى ػػػػػً ب  بيػػػسى ػتى ػكٍ كمي  ..ؼه ػٍ خػػي م سدً دى ؤٍ ػػػسي 
 ًب ػػػً طػف عى ػم ؿي ػػػٍ يػ  نػجى الرٍ ػػؼ يي ػػيٍ ػػى ك  ..رً ػػػػى ظػػتى ػنٍ ػػمي  ري ػػػػػػػٍ يػػػى غ ..يػػػكالػػػػكن
 ًب ػػنى ذى  مٍ ذً  ..اسً ػػن  ػي الػف طو ػػاقً ػػػػػػػػػػى س  ..رػػقى ػػػتى ػحٍ ػمي  فً ػػػػػػٍ يػمى ػجٍ ر  ػػال ؼً ػػػػػػػنى حٍ أى 
 (ّ)يبً ػسى ي كفي حى ػضً رٍ في عً  كى ػػيٍ فى   ؿو ػػػجي في رى  ؿى ػػػػػػيٍ ػػقً  ..كو ػػجٍ ػػػػىى  ؿ  ػػػكي 

في ىذه القصيدة الى مينتو كىي الكدية، فيصؼ نعمتو بالكمبية؛ يشير الشاعر      
 أفنو يرمى لو قرص الخبز كما يرمى لمكمب الذم يقؼ عمى باب دار أىمو، كيبدك أل

كالطمب ال  لؤلكؿىذا مصطمح مف مصطمحات أىؿ الكدية كالتسكؿ، كاف يديو خمقتا 

                                                 

 .ُِٓينظر الحالة االجتماعية في العراؽ:  (ُ)
 .َْلشعر العربي: في امقدمة  (ِ)
 .َُٔالديكاف:  (ّ)
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ككؿ  ،لمعمؿ كتحصيؿ الرزؽ، كيسخر عمى ما بو مف عاىة فيك محتقر ساقط لو ذنب
 .(ُ)و كأنو فيوممف ىـ عمى شاكمت اآلخريفاليجاء الذم يناؿ 

لنقد  باآلخريفكؿ كسيمة لمتعريض  يستعمؿكالشاعر في سخريتو االجتماعية      
كلو حكارية مع شخصية قد تككف مف كالطرؽ كالسبؿ،  األساليبالمجتمع متخذان شتى 

 )مف المتقارب( :النو لـ نجد ليا ترجمة في كتب السياؽ فقاؿ فييا  ؛نسج خيالو
 ؿػظػنػحػف الػم مر  ؤاالن أػػػس  وػالػف حػع ..ةػػػمػػحف ر ػػػت ابػػألػػػػػػػس
 بؿػػسػر مي ػعػػؾ مف شػبخدي  اػػػكم ..بلن ػػػػػػيػرت كػػػػػػو: صػتي لػمػقػػف
 (ِ)ؿً ك  األى و تٍ بى نٍ مى  اؿو ى حى مى عى   ؾى ػيٍ ػضى ارً ػفي عى  تى ػبٍ الن   لرى أى ما لي كى 

ع كمرارة عمى المسؤكؿ ثـ صرت المحية فيو كقكجكد السؤاؿ عف عدـ  أفكيبدك      
، األكؿفي ثبلثينيات عمرؾ كليس في عارضيؾ مف شعر ميسبؿ فيك عمى حاؿ منبتو 

رحمة في تبرير ما ىك عميو  أبيثـ يكمؿ حكاره مع ىذه الشخصية لينقمنا الى رٌد فمسفة 
مرة،  أكؿمف حاؿ، فربما يقصد الشاعر الى معنى أعمؽ مف الذم يتبادر الى الذىف 

لو كما ىك كما مرة، فمازاؿ حا أكؿمعرفتو لو  أكؿيككف تكرية عما عميو حالو مف  فقد
، ثـ يكمؿ تمؾ (ّ)اإلىماؿبو، كىكذا حاؿ صاحبو مف  ـ ييعتفً كل النبت الذم ال يسؽى 

 )مف المتقارب( المحاكرة قائبل:
 ؿً جى نٍ مً ػال فى ػمً  ..عً كٍ ري ز  ػال بلءي ػى ب  و:ػػً لكٍ ػػػي قى ػػف فى ػػػػػػػػػػسى ػػٍ حأى كى  ..اؿى ػػقى ػػػى ف
دى ػػػػجى كى   ؿً تى قٍ مً الفي  ـً يٍ الس   بي مى طٍ ا مى مى كى   اػػػػػػيػػػالى ػػػقى  ..ةو ػػػػػى ظػػػػػفٍ ػػػػى ي لػػف ك 
ـى ا دى ذى إ  ضو ارً ػى في ع تي ػػبٍ ػن  ػال ؿي ػمى ػعٍ ػا يى ذى ػكى   ؿً ػػطي ػػػبٍ ػػػيى  ـٍ ػػلى كى  ..وً ػػػػيػػػف ا
 (ْ)ؿً ػفى ػػػسٍ األى ف ػم ادى ػػى سػالفى  إف  ػفى   كفً ػصي ػالغي  كعً ري ػى في مى عٍ ؼ  أى ا جى ذى إ

                                                 

 .ِْٖينظر الفكاىة كالضحؾ في التراث العربي المشرقي:  (ُ)
 .َْٖالديكاف:  (ِ)
 .ِٖٓالفكاىة كالضحؾ في التراث العربي المشرقي:  (ّ)
 .َْٖالديكاف:  (ْ)
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رحمة بصكرة تحدث مفارقة جميمة لدل القارئ، تدىشو  أبيكىكذا يقدـ لنا جكاب   
يقاعان في  ، فعبلقة المنجؿ بالزرع عبلقة ايجابية، أذنوكتنعشو كتترؾ لذةن في نفسو، كا 

يا ليجعؿ منيا داللة سمبية اذا كاف فالمنجؿ داللة الحصاد كالعطاء كلكف الشاعر قمب
ا في م ناسب، حتى يإنتاجوكميعاد  أكقاتو، كحمكؿ أكانوحصاد المنجؿ في غير 

صاحبو مف كضع كىك في مرحمة الشباب كالعطاء كالمنجؿ داللة النظاـ الفاسد الذم لـ 
يـ في مقتؿ" كاف جكاب صاحبو، فعؿ النبت سيصمح حاؿ المجتمع، كيذكر مثبل "كال

يككف  أفبيت يستحؽ بدؿ الصبلح، كينيي ىذه الحكارية بداـ فيك يفعؿ الخراب  إف
حكمة كمثبلن سائران، فإف جفاؼ أغصاف الشجر داللة عمى فساد كخراب جذكرىا، فإف 
ما بو كما بصاحبو فيك فساد المجتمع، فكأنو يقكؿ اذا صمح الناس صمحت حكاميـ، 

تترؾ في قارئيا  يكلى عمينا، كىذه سخرية، ككيفما نككف أيديناكما بنا فيك مف كضع 
مرارة حيف  كأخرلتصاحب انبياران لفمسفة شاعر الكدية،  حداىماإ ،فكسامعيا ابتسامتي

 مف صنع يديو. اإلنسافيككف ببلء 
كالشاعر يتبلعب بمتمقيو مف خبلؿ سخريتو، فيي ليست بذات تعقيد كال ىي      

يبة ينتزع الحقيقة مف الكاقع، كيقدـ صكرة قر محاكاتيا كتقميدىا، فيك  باإلمكافبسيطة 
اية ال يتكقعيا، فتفعؿ بو ما فعمت عصا مكسى يو بنالى ذىف المتمقي كمعارفو، كيصدم

عميو السبلـ بسحرة فرعكف، فيجره مرغمان مف منطقة البلشعكر الى فضاء ما يفكر بو 
طريقتو كغيرىـ،  كأبناءالعكبرم  األحنؼكيعتقده، كىذا كشؼ عف المستكر كما يبلقيو 

كقد كظؼ الشاعر المفارقة التي ىي كسيمة مف كسائؿ السخرية، كالمفارقة في مفيكميا 
، كىي ذات المعنى (ُ)الشائع في مكضكع ما" الرأملقكؿ يتناقض مع  إثبات" الفمسفي

                                                 

 .ْٕالمعجـ الفمسفي:  (ُ)
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 اآلخريفغريب يطرحو صاحبو رغبة منو لمظيكر كمخالفة  رأمفيي  األدبيفي المعجـ 
 .(ُ)ماتمف المسم   كيعدكنويعتقدكف بو كصدميـ بما ىـ 

 نابع مف فساد السمطة كالمجتمع الذم إنمالـك الناس لو عمى سمككو  يككفكبذلؾ     
نمايعتني بذكم العاىات كأىؿ العمـ، فبل ضماف كال تأميف  ال ىك بحاجة الى ثكرة  كا 

ة في ىذا كقمب الكاقع مف كاقع مرفكض الى كاقع مطمكب، كالسخرية = سياؽ + مفارق
النص، كالنص مع سخريتو فيك نص في أدب جاد يستيدؼ الحقيقة في مقتؿ فيقدميا 

، فإف كاف في األحمؽبكأس مزاجو الفكاىة، تغمفو فمسفة عالية بعيدة عف ذىف الساذج 
النص تكرية فالمعنى القريب سؤاؿ عف لحية صاحبو كالمعنى البعيد نقد اجتماعي لحاؿ 

نا ارتقى بمستكل التكرية الببلغية كقدـ السخرية بنظرة صاحبو، كاعتقد الشاعر ى
 .(ِ)فمسفية
كفي مكضع آخر يطالعنا الشاعر بنص ال يختمؼ في جماليتو عف النص آنؼ      

الدىشة  تعتريوالذكر، كلكف نقد اجتماعي لما أصبح عميو رجؿ الديف، كلكف بأسمكب 
كما أسمفنا الذكر أف السخرية  ؾلمسامع كالقارئ، كيبتعد عف المباشرة في النقد، كذل

 )مف السريع( دكف المباشرة كالتقرير، فيقكؿ:مف ة التعريض ترتدم عباء
قٍ كى ػػػمٍ أى ػبً  ..كاػػػػص  ػػخي   دو جً ػػسػل مى مان في ذيرى كٍ ػقى  تي ػيٍ أى رى   اؿً ػػػبى ػاؿو كا 
 اؿً ػحى ػال ةي ػق  رً  ..نيػتٍ ػػعى ػػضى كٍ أى ػف  كاػمم  ػػػا سى ػمى ػفى  ـً ػػسٍ الر  ػك تي ػمٍ م  ػػسى 
 (ّ)اؿً عمى المى  الماؿي  ـى ػػم  سى فى   ره ػػػػػػػػكسً ػمي  ؿه ػجي م رى دً ػػعٍ ػػبى  اءى ػكجى 

كىنا الشاعر يطالعنا بمركر لو بقرب مسجد، قد يككف جاء لمصبلة مع طمب    
الحاجات، فألقى التحية كالعادة فما مف سامع كمجيب، كلكف يحضر صاحب الجاه 

، كلك كاف األحضافكتتشابؾ  األيادمبالترحيب كتصافحو  تاألصكاكالماؿ فترتفع 
                                                 

 .ٕٔينظر المعجـ األدبي:  (ُ)
 .ُٕ -َٕالنقد الثقافي: ينظر  (ِ)
 .ّّْالديكاف:  (ّ)



 411 

يمانيامرت سنكف عمى البعد، كىذا ليس لتقارب القمكب  فترة كجيزة كأنمامفارقيـ ل ، كا 
كلكف تحدث مفارقتو الساخرة بأف الماؿ قد رحب بالماؿ، كالسخرية ىنا لعبة بيف 

، كالثانية شخصية يمثميا يمثميا الشاعر كحالو البسيط إحداىمايف تمتناقض شخصيتيف
جميكر يتخذ مف المسجد مكاف جمكسو، فكاف جميكران غير  أماـالرجؿ المكسر الخشف 

عمى ، كلكف رٌد (ُ)منصؼ، فبل يرد التحية عمى الفقير الذم لو حؽٌّ في ماؿ الغني
 الخزائف كتعمر الدكر، كشتاف ما بيف السائؿ كالذم يمؤل الغني الذم يعطي الزكاة فتمؤل

، لما كصؿ اليو الحاؿ، كتترؾ ىذه السخرية ابتسامة األبعادقراب. كىذه صكرة ثبلثية ال
رٌد السبلـ ألنو كاجب كفائي لك قاـ بو شخص سقط عف  أكلىمتسائمة، كاف مف باب 

العكبرم، كفي المقطكعة السابقة كاف مصدره  األحنؼ، فالضحؾ ىنا مصدره اآلخريف
كمع تكرار الجديدة المبتكرة "فسٌمـ الماؿ عمى الماؿ"،  رحمة، كىذه االستعارة الجميمة أبك

لممكسر كالثاني لمف  فاألكلىالشاعر أبعد العيب عف ىذا التكرار  أف إاللفظة الماؿ 
اتخذ مف المسجد مجمسو كمصدر غناه فكانت لفظة ماؿ مرة عبرت عف شخص كاحد 

 أمثالولنظر الى عبرت عف الجماعة، ككأنو يقكؿ: ىذا حاؿ المجتمع با أخرلكمرة 
 بأشكاؿفي مقطكعة شعرية يصنؼ الناس  أخرلالخشاف، كىكذا يقدـ صكرة  كأمثاؿ

 )مف السريع( بؿ أضؿ سبيبل، فيقكؿ: كاألنعاـالحيكانات، بؿ بعضيـ عدد مف 
 ؿً ػيٍ ف الن  ػم ..اسً ن  ػلم ..د  ػالبي    وػاجً كى ػػمٍ كأى  ..ؿً ػػػيػن  ػالػػك ..اسي ػػ  نػال
 ؿً ػيٍ ػمف الفً  ىنن دٍ أى  كٍ أى ؿً كالفيٍ    اػػػيػالي ػػػػثى ػمٍ كأى  ..حي ػػيٍ ػػػػػػػاسً ػمى ػت  ػًو الػػيػف

 ؿً ػيٍ ى مً مى عى  ؿً ػين  ػف الػم فٍ ػككي    مان الً ػػسى  فٍ ػكي تى  اسً ف الن  ػم دٍ ػفابعي 
 *ؿً يٍ كقً بٍ بً  ..الماءى  رؼٍ ػتػاغػف   وً برٍ ػػػػػً لى شإ ..تى ػػػػػشٍ ػط  ػعى ػتى  فإف
 (ِ)ؿً ػػػػيٍ ػقً ًمٍف ك  اؿو ػف قػجي مػنٍ ػػـ تى ػل  ىـر  ػػمف شى  رى ىٍ الد   تى كٍ جى ى نى تى مى 

                                                 

 .ِّالزندقة كالشعكبية في العصر العباسي األكؿ: ينظر  (ُ)
 .ُْشرب الماء، ينظر اآللة كاألداة: * البكقيؿ: إناء ليس لو عركة مخصص ل
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كىك يصكر ، عبلقة مشابية ىذه المقطكعة يتخذ مف نير النيؿ في مصرفي ك      

الناس كالمكج بعضيا يدفع بعضا، فتنتيي عند الجرؼ، كلمناس في المكج حاجة فيك 
ؤل السكاقي، ككذلؾ فالناس ىـ مف ىك يحرؾ السفف كيسقي الزرع ألنو اذا صعد يم

، كلما مف طبعو المخيؼ كالماء كالتمساح لما ليذا الحيكاف البرمائي العيش في اليابسة
مف  أكلىعو الكاذبة، كمنيـ مف فرط السمنة كالتخمة كالفيؿ، كلكف البعد عنيـ ك كدم

ناس غير الج مستعمبلن القرب ليـ، كيقدـ مثبلن ىك يضعو "كف مف النيؿ عمى ميؿ"، 
التاـ ليحدث مكسيقى داخمية لمنص بجممة ساخرة، يتبعيا اذا لزمت الحاجة فاغترؼ مف 

بتسمية غير عربية قد يككف ىذا استعماال  إناءاسـ  مستعمبلن ىذه الحياة ما يسد رمقؾ، 
صغير، فيك يكفي لسد  الرمؽ كالعطش كليس فيو عركة لككنو  اإلناءشعبيا، كحجـ ىذا 
جو العجمة كالسرعة، كميما ابتعدت فبل تنجك مف القيؿ كالقاؿ، كبذلؾ يغترؼ بو عمى ك 

ظاىرة جمية يمكف يفيميا  األكلىتقكد السخرية الى نكعيف مف الداللة في حالة تفسيرىا 
مف لو حظٌّ بسيط في الثقافة كالمعرفة، كالثانية داللة بعيدة مخفية مضمرة في انساؽ 

طالة معافباإل إال، (ُ)النص كخباياه ال تيدرؾ الفيـ كالتفسير  كأدكاتالنظر مع ممكة  كا 
بشكؿ جميؿ كقمب  مصكرا ذلؾكىذه السخرية سخرية المكقؼ الذم تعرض لو الشاعر 

 مف سخر مسخكران منو، كالمسخكر منو ساخرا. المكقؼ فجعؿ
كيعكد الشاعر في سخريتو مف قضايا مختمفة في المجتمع، فيسخر مف بعض      

)مف  ككف الحماقة فييـ مخصكصة، مع حاجة الناس الييـ، فيقكؿ:الميف، فت أصحاب
 الكامؿ(

 اجي ػى تحٍ مي  ..ـي ػيي ػيػلإ اـً ػنى األى  ؿ  كي   سو في ة أنٍ ثى بلى ػي ثى فً  ةى اقى مى الحى  إف  

                                                                                                                                               

 .َْٔالديكاف:  (ِ)
 .َٕالنقد الثقافي: ينظر  (ُ)
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 اجي ػػػس  و نى ػقً ػمٍ ػحي  يٍ فً  ـٍ ػػىي د  ػػػشى أى كى   فه ػػزي  ػكمي  ةو ػػيى ػبٍ ػصً  ـي م  ػعى ػمي  ـٍ ػػيي ػنٍ ػمً 
 (ُ)جي بل  كالحى  افي ػط  القى  ؾى لً ذى ػكى كى   ـي ػيي ػيٍ ػفً  ـي ػج  نى ػمي ػال رى ػػا ذيكً ػػػمػػب  ري ػلى كى 

فمع حماقة ىؤالء الناس في حاجة الييـ، كربما كصؼ المعمـ بالحماقة لما كصؿ      
يككف فيككف  أفكالشاعر كىك يعبر عف سخريتو فقد يمجأ  ،(ِ)اليو حاؿ التعميـ في زمانو

يعطى الضماف  أفكمي ال يقكل فيو عمى أم نشاط كمعو يصح  في عجز اإلنساف
 )مف اليزج( دية كالشحذ:ماعي كلكف ال يجد ضمانا غير الكي االجت

 دً ػعٍ كى ػالػب ..دً ػقٍ ػن  ػال ؿي ػػطٍ ػكمى   اسً ػن  ػال ةي ػيى ػػػػشٍ ػخى  الى كٍ ػمػفى 
 (ّ)حدً لى الم  إ دً ػػيٍ المى  فى مً   ذً حٍ ػػمف الش   تي ػبػٍ لما تي 

كيجد عذران لنفسو ألف سبب نزكؿ النص القرآني كاف فيو، فقد أكجد لو تعالى عذران      
 فميس عميو مف الشحذ حرج.

مو، كليس لو في بعض مف المحط سخرية لما يقـك بو  األخرلكالصداقة ىي      
مممسيا  أفعى إالالصديؽ  أييا أنتذلؾ ذنب، فالكجو ضاحؾ كالمساف سميط كذرب كما 

كالتمميح الى ما  اإلشارة مستعمبلن ، ىك ذاتو الساخر كالمسخكر منو، ناقع ناعـ كسميا
لَّْيَس َعَلى اأْلَْعَمٰى َحَرٌج َواَل َعَلى اأْلَْعَرِج َحَرٌج  ﴿كرد في القرآف الكريـ، قكلو تعالى: 

 )مف المديد( (، فيقكؿ:ُٔ)النكر:  ﴾ َواَل َعَلى اْلَمِريِض َحَرجٌ 
 جي رى ػعى  يبػك  ىمى ػػعٍ أى  يػً نػن  إً   جي رى ػ حى الى كى  ..ين  ػكا مً ػعي ػمى ػػػػػاسٍ 
 جي ػػػػيى ػػػمي ػػال ؼي ػػمى ػػػتٍ ػػػتى  ..وً ػػػبً كى   ـو قى ػػى س فٍ مً  ـً ػسٍ الجً  ضي ػريٍ مى كى 
*جً رى ػػة الحى ػػاؿو آيػػمى ػػكى ػبً   تٍ ػػػى لزى ػػػنى  دٍ ػػػي  قى ػػػفً  ..يػً رانأى ػػػػفى 

(ْ) 
                                                 

 .ُْٖالديكاف:  (ُ)
 .َُُينظر السخرية في الشعر العباسي في القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف:  (ِ)
 .ُِٔالديكاف:  (ّ)

 * البيت فيو إقكاء، فػ )الحرج( مكسكرة، كالقافية مرفكعة.
 .ُْٖاف: الديك  (ْ)



 411 

العاىات كانت مجمكعة في ذات الشاعر،  كىذه سخرية اجتماعية مف ذكم     
كتنطمؽ سخريتو مف كاقع نفسي متأـز منيار، فإف مزاكلة الكيدية إال الجتماع مثمث 
العذر الشرعي الذم ال يقكل بو الجسـ عمى العمؿ كتحصيؿ الرزؽ كالكقت، فمرض 
كعمى كعرج، كما أكقعو إبميس بصحبتو آلدـ، فأنت بخبثؾ زدت عميو كمنؾ تعمـ، 

كيمخص سبب ىذا االنييار  خمؽ الجناس )حرج كعرج( مكسيقى داخمية متكازنة ىادئةكي
 )مف الطكيؿ( :في قكلواالجتماعي 

 هادً ػػػػػسى ػكفى  ..وػحً بلى ػصٍ إً ا ػبً ػبى ػػػا سى ػمى ػي ى  ماػيً يٍ فً  ـى ظٍ عى  ال افً سى اإلنٍ في  فً ػٍ يكى ػضٍ كعي 
فٍ   اػػمى ػػػىي .. وي ػلى  بلحي ػػص  ػال افى ػػػى ا كػحػمى ػػػصى  اإذى  هادً ػعى مى  ـى كٍ ػيى  ظى ػحٍ يى  ـٍ دا لى ػسى ػفى  كا 

(ُ) 
االجتماعي، لما يحممو ىذا  األمفالجنس مف أخطر المشاكؿ التي تيدد  ف  إ إذ   

سبب  األنثكمالكبت مف ردة فعؿ سمبية. كجعؿ مف مكضع الجياز الذكرم كالجياز 
عمى الجكارم  األمكاؿفقكف ، كال حكاـ ين(ِ)فإف صمحا فبل لقطاء في الشكارع ،الصبلح

 كاإلغارةكالقياف كالميالي الحمراء، كالناس تتضكر جكعان كتمجأ الى الشحذ كالكدية 
كالصعمكة كالشطارة كالعيارة كالتطفؿ، كما الى ذلؾ مف طرؽ ككسائؿ، فمف حفظ 

 ، كىك خير كأبقى.اآلخرةكصاف فرجان أصمح دار الدنيا كأصمح الدار 
 ضكيف المساف كاألذف.كقد يريد مف الع     

 
 
 
 
 

                                                 

 .ُْٖالديكاف:  (ُ)
 .ِْٖينظر الفكاىة كالضحؾ في التراث العربي المشرقي:  (ِ)
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 المبحث الثاني
 الوظيفة السياسية

العكبرم باحثيف عف  األحنؼخضنا رحمة استكشاؼ كتشخيص في ديكاف  أفبعد      
كبعد الحديث عف الكظيفة االجتماعية لمسخرية كاف لمكظيفة سخريتو االجتماعية، 

الكظيفة السياسية  فأكحتى ال يتبادر الى الذىف السياسية نصيب في شعر العكبرم. 
ىك "الفف القكلي شعران  األدبالسياسي فيذا  األدبتصنؼ ضمف  أفلمسخرية يمكف 

يتناكؿ عبلقة  أكتفنيدان  أكككتابةن كخطابةن كحكاران الذم يتعاطى شؤكف الحكـ تأييدان 
 .(ُ)حرب" أكبغيرىا في سمـ  األمة
العمؿ تيدؼ  أنكاعة نكع مف كقد عرؼ فيما سبؽ في بداية ىذا الفصؿ بأف الكظيف     

الى تحقيؽ غاية، كمازالت غاية السخرية مف الكظيفة السياسية ىي النقد غير المباشر، 
طائفية، كلكف تككف انطبلقتيا  أكمذىبية  أكفيي قد ال تنطمؽ مف مكاقؼ حزبية 

لغتو كصكره، ليتقي عنؼ السمطة لغرض الطرؽ الخفيؼ يستتر الشاعر بيا خمؼ 
 ات جميعيا،حريالكنظاميا الذم يخنؽ  كمعكليا الذم ييدـ القيـ كميا، بداديةاالست

يدعك لمتحرر مف قبضة الظالميف، كبذلؾ تككف الكظيفة السياسية ك كيقطع كؿ لساف 
فيي  ،لمسخرية ىي عممية لفت انتباه السامع الى ما يدكر حكلو كلكف بصكرة شفافة

ككف مباشرة كىناؾ تككف غير السياسي مف حيث الكسيمة، فينا ت األدبعف تفرؽ 
السياسي تعبر عف ايديكلكجيا، كفي أدب السخرية تعبر عف مكاقؼ  األدبمباشرة، ففي 

تعاصر كتحيط بالشاعر، فتأخذ بشاعر آؿ ساساف الى فضاء السياسة كنقدىا، فيقكؿ 
 )مف البسيط( في قصيدة لو:

 رً كٍ ذي عٍ مى  رى يٍ ػم غى دً ػنٍ ػً ع ةً ارى ػيى ز  ػال ؾً رٍ ػتى   ىمى عى  افى ػػكى ػي لى ػائً ػنى ػػػػيٍ ػػػكً ػبً  تي ػمٍ مى حى  كٍ لى كى 

                                                 

 .ٖأدب السياسة في العصر األمكم:  (ُ)
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 (ُ)ميرً خً أٍ ي كتى مً يٍ دً قٍ م كتى ارً شى ػتى ػكميسٍ   يتً رى زى أٍ ػى كم مازً ػػبى ػمٍ ػػني كىن دٍ ػخً ي كى خى أى 
 األعجميمف العنصر  ة مع قدرة الشاعر يدؿ عمى سخريتوفارسي ألفاظ كاستعماؿ     

كاف مكجكدا مف تنافس كصراع قكمي في لما بصكرة عامة، كالفارسي بصكرة خاصة؛ 
 أف، بحيث ختـ قصيدتو ساخرا مف المؤسسة القبمية ككيؼ يتمنى العصر العباسي

نقد العشيرة كما كصؿ اليو  أفال يككف عربيان، مما يدؿ عمى  أفيككف فارسيان عمى 
بد نؤاس كصالح ع أبي أكفقط كبشار بف برد  األعاجـلـ ينطمؽ مف الشعراء  أبناؤىا

ف كاف العربي ساخرا بمرارة  إنماالقدكس،  كاف الشعراء العرب ليـ مشاركة في ذلؾ، كا 
 )مف البسيط( مة، قائبل:ساخرا بنظرة متعالية دكنية لخير أكغيره 

ػٍفػػري الد نػىاًنػٍيػػػػرً   يىا لىٍيػتػني كيػٍنتي ًمٍف أىٍنبىػاًط دىٍسػػػػكىػرىةو   ًبًدٍيػػػًر قيػن ى كلي صي
ػػػمػٌيػان مػف بػني ميػضػىػركلى  كيٍنتي أيٍنسىػبي في أىٍبنىاًء سػىابيٍكرً   ـٍ أىكيٍف نىٍيػشى  كى
 (ِ)رً ػكٍ صي قٍ دو كمى كٍ ػدي مٍ مى ي بً ػمً يٍ فى  ػػفً كحيسٍ   يػتً فى ػرً عٍ مى ي بً ػطى ػػعٍ اءن كال أي ػفى ػػجى ى صى قٍ أي 
عجزان لمغة  أك ليس قصكرا في ثرائو المغكم، األجنبية األلفاظالشاعر  كاستعماؿ     

، (ّ)في المغة العربية كالمجتمع األجنبية األلفاظالتي ينظـ بيا، كلكنو سخرية مف انتشار 
بأيدييـ، كىذه  أصبحمسيحيان ألف الماؿ  أكيككف فارسيان  أفالشاعر يتمنى  أفحتى 

                                                 

. الكيناء لـ أجد لمعناه تحديدان، كلكف أعتقد أنو مكاف لمفقراء كالمكديف؛ ألف ِْٔالديكاف:  (ُ)
جمكس، فكيؼ العيش فيو؟ كلعمو يشبو بيكت ألنو ال يصمح لم ،شطر البيت يجد عذران لمف يغادره

. ىمبازم يطمؽ ِّ/ ٓىذا. خدني الصديؽ في السر، المساف مادة: خدف، = =الصفيح في عصرنا
 .ُٕٖفي الفارسية، ينظر السامي في األسامي:  في المعب عمى الشريؾ كالخميط

. دسكرة بناء ُٕٕ/ ُْ . األنباط أقكاـ تسكف سكاد العراؽ، المساف: مادة نبط،ِٓٔالديكاف:  (ِ)
يشبو القصر حكلو بيكت، كالدسكرة ىي القرية كالصكمعة، بيكت األعاجـ فييا الشراب كالمبلىي، 

/ ِ. دير قنى: دير يبعد عف بغداد عشر فراسخ، ينظر معجـ البمداف: ِٗ/ ِينظر قصد السبيؿ: 
ِٖٓ. 

 .ُُٓالشعر في بغداد: ينظر  (ّ)
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سخرية سياسية في ظاىرىا يستخؼ بالعرب كيعظـ غيرىـ، كالمعنى المضمر بيف 
كؿ غير ذلؾ، فيي دعكة لمثكرة كالعكدة بالخبلفة الى حضنيا العربي، شفرات النص يق

 )مف البسيط( يقكؿ: آخركفي مكضع 
 ػري ػطى خى  ػوي لى  ػفٍ  مى .. إال  ػػػري ىٍ الػد   دى ػانى عى  ػؿٍ ىى   ينً ػرى ي  عػٌ  ػرً ىٍ الد   ؼً كٍ ػػري ػصي م بً ػذً م  لً  قيػؿٍ 
 ري رى الػػد   هً ػػػرً ػػعٍ ػي.. قى ػاصً ػػػقى .. بً ػر  ػػقً ػػػػػػػػتى ػػسٍ تى كى   ػػػؼه ػيى جً  ػوي قى ػكٍ ػك فى ػمي ػعٍ تى  ػرى ػحٍ ل الػبى ػرى ا تى مى أى 

ري مى كالقى  سي ػمٍ  الش  * إالٌ ػؼي ػسى كٍ يي  سى يٍ لى كى   دو ػدى م عى ذً  ػري ػيٍ غى  ػكـه جي اء ني ػػػمى كفي الػس  
(ُ) 

 بسخريتيا الفمسفية لمف عيره بالذم فيو مف عاىة ككدية كجكر األبياتكىذه      
كعـز كأنت ترل لعظمة البحر تعمكه الجيؼ،  إرادةمف كاف قكيان ذا  إالالزماف كالحكاـ، 

الى قصة غرؽ فرعكف ككيؼ ألقى بو البحر عمى الجرؼ جيفة كالبحر كلعمو يشير 
يخفي في باطنو الدرر، فإف كاف العكبرم مف طبقات المجتمع الدنيا ما يككف في 

ديكانو ظؿ يحكي لنا سيرتو، كذىب الحكاـ  ذا إف  كدليؿ ىىك الثقيؿ كالدرر،  األسفؿ
د، كالشاعر في البيت أثر بو كمنو نستفيال بعار الدنيا كشنارىا، فبل قبكر ليـ تذكر، ك 

يمكم قكة الزمف، كفي البيت الثاني يطرح البحر كما فيو مف قكة كرىبة لمف ركبو،  األكؿ
تي نظر الييا االنساف بأنيا محٌط لكف الدر  يستقر في عمقو، ثـ ينتقؿ الى السماء ال

لمف كاف  إال، كلكنو مع كثرة نجكميا فميس الكسكؼ عبر التاريخ كالتقديس اآلليةسكف 
 .الميؿمف النيار يفتؽ  اسراجان في ليميا، ككذلؾ مف كانت نكرىا في النيار بي

كالشاعر يسخر مف الذم يعيره بما فيًو سخرية تشبو الكخزة في جسد الساىي      
كالسارح، فتترؾ ابتسامة رقيقة كتشعؿ فكرة ثكرة يرتجؼ ليا البدف كيقشعر منيا الجمد، 
ال يمكف أف تنطفئ، كما تسرم النار في اليشيـ، كفرعكف بما يممؾ مف جبركت كقكة 
أصبح جثة كجيفة خاكية، ككأف الشاعر يكني بو عف فرعكف زمانو، فمف يقرأ أك يسمعو 

                                                 

ف كاف األخير خسكفان، لكف يبدك أنو  * الشاعر عبر بالكسكؼ عف احتجاب الشمس كالقمر كا 
 يعرؼ أف الشمس مصدر ضكء القمر، فجعؿ ظاىرة األصؿ لمفرع.

 .ِٔٔالديكاف:  (ُ)



 411 

في القرآف الكريـ كلكف بالنظر الى المقطكعة المككنة  يتصكر أف الشاعر يقصد القصة
ىك مف أرباب كعابو نو أف البيت األكؿ يدؿ عمى أف مف شا مف ثبلثة أبيات يجد

 السمطة كآلتيا اإلعبلمية.
كلو سخرية مما يأكؿ الناس يدؿ عمى ما كصؿ اليو الكضع بسبب التقمبات      

لتي كانت تحكـ مناطؽ الدكلة العباسية، السياسية كالصراعات بيف الدكؿ المتفرقة ا
 )مف مخمع البسيط( فيقكؿ:

ػري ػيٍ ػطً كا: فى الي قى 
 يري مً .. كال خى يػره ػطً فبل فى   ىافى كى  دً ػكٍ يي اليى  (ُ)

ػيػري مً كالحى  تً ػكٍ القي  ةً ز  عً لً   ياعً ػرى في المى  اسي الن   ؾى رى ػتى كاشٍ 
(ِ) 

الة عمى الدعكة الى الثكرة، كىذه المساكاة بيف الناس كالحمير لداللة كاضح      كيؼ  كا 
حجة  تو، كليسه كعيشيككف كضعو يتساكل مع الحيكاف في زاد أفيرضى االنساف 

كالدكلة في العصر العباسي في حالة رخاء كمكنة  ،كقمة عدد أزمةعيد الفطر فذاؾ في 
ككصؼ لمصراع الذم دار  ،دينية كأخرلكىذه سخرية فييا جنبة سياسية اقتصادية، 

)مف مجزكء  لما اقتتبل، كقد سجؿ ذلؾ في شعره، قائبلن: (ْ)كناصرىا (ّ)معز الدكلةبيف 
 الكافر(

 ىػػاػري ػػقً ػػفٍ ػيػػا.. كيي ػػني ىً ػػكٍ يي  ءً   ػػػػػنػػاىى الػكى  ةً لى كٍ الػد   ػػزي عً مي 

                                                 

إشارة الى عيد الفطير عند الييكد، فيـ يأكمكف الخبز مف عجيف فطرم ال يدخمو الممح  (ُ)
ـ يكف لدييـ كقت إلعداد الخبز بشكؿ كالخميرة، تذكيران لفرار مكسى عميو السبلـ مف فرعكف كل

 .ُُٖمتقف، ينظر الفكر الديني الييكدم: 
 .ُِٖالديكاف:  (ِ)
معز الدكلة: أحمد بف بكيو الديممي، حكـ بغداد عشريف سنة كنيؼ، ككاف جائران ظالمان كلكنو  (ّ)

 .ُٖٗ/ ُٔق، ينظر سير أعبلـ النببلء: ّٔٓكاف حازمان، تكفي سنة 
لحسف بف عبد اهلل بف حمداف التغمبي صاحب المكصؿ، أخكه سيؼ الدكلة، ناصر الدكلة ا (ْ)

 .ُٖٔ/ ُٔق، ينظر سير أعبلـ النببلء: ّٖٓتكفي سنة 
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 ىػاػػري ػصػي حٍ ػيػيػا.. كيػى ج  ػػزى يي   ؿو جى ى كى مى ػا عى ىى ػري اصً كنى 
 اىػى ري ػدً ػػحٍ .. تي اتي ػكى قٍ  األى الى كى   يػاػنٍ مً  مؤيػسه  ػكى  ىي بلى فى 
 ىػػاػػري ػصي ػنٍ يى  ػدي عٍ ا.. بى  ذى الى كى   ػػػػوتػً ػػػك  ػػػػػقي ا.. بً ػػػػػػػػػذى  ىى الى كى 
  نىٍحكى المىٍكًت يىٍحشيريىا عي   ػكٍ الجي  ػػػادً ػبى الػعً  احي ركى أى كى 
ىاري بي جٍ يى  ػػرً سٍ الكى  دى عٍ بى  ػػفً     مػحٍ ل الر  كى سً  يالى  سى يٍ لى كى 

(ُ) 
كناصر  ،ألىميافيو  زه األسماء الرنانة معز الدكلة كال عً كىذه سخرية أخرل مف      

لمناس في خكفيا، كلشدة ما كقع فيو الناس مف الجكع حار مف تعرفو  الدكلة كال نصرةه 
 .(ِ)تنكره لتغير الحاؿ، كالبيتاف آنفا الذكر يدالف عمى أف الناس كاف قكتيا الخبازل

كما جمبكه  األعاجـر مف حاؿ المجتمع كاالختبلط الذم فيو كسكء خمؽ كيسخ     
كخمؽ؛ ألنيـ ال ينتسبكف الى مضر كربيعة كمف  أدبلمببلد مف دمار كشنار كسكء 

 )مف البسيط( بخميـ ال يطمع في كرميـ مف بو خصاصة، فيقكؿ:
 ػػري ضى تى ػػحٍ .. تي ابي اآلدى  تً ػػػػارى ي.. صى ػيى ػػػػػػػتى ػػشٍ كتي   ةن ػػقػػػػػػػافػ.. نابً اآلدى  تً ػػانى ػػػػػا كى ػػمى  رً دٍ ػػػقى ػػػػػً ب
 ػػػري ػػيى ػػػػػػػػػتى ػػشٍ .. مي ػػػػػػػػػر  .. كالػش  ػػره ػػقى ػتى ػحٍ مي  ػػري ػيٍ كالخى   ةه ػعى ػػػً ائً ػػػضى  اري ػػػبى ػخٍ .. كاألى ـي ػمٍ ػعً ػكال ـي مٍ ػحً ػكال
 ري رى ػػـ غي ػيي ػػم  .. كي ـو ػػكٍ قى  ػػفى ػيٍ .. بػى ػػوي ػػامي ي  أى ػتٍ ػفى ػػػػػمى سى    فٍ ػمى  ءً كٍ ػػػػسػ  ال افً ػػمى ي زى ػل فرى كى ػى الػى قػػػػشٍ أى 

ـي ػػػيي ػػػػػػػػم  .. كي ػػػػػػافو مى زى  ػػاسً نى ػى أي ػػمى عى   ـي ػػػىً دً ػقٍ ػػػفى  ..دى ػػعٍ ػػػي.. بى ػالً ػػػػيى ػم  ػال وي ػػتٍ ػػػػفى ػػم  ػػكخى   ػػري ػػػػػػػػػػػػػقى .. بى ػػػػػػػػ
.. إكٍ ػى لى قتي إػػعٍ ػد ديفى ػػقى ػلى   ػػػػػري ػػػػػضى .. كال مي ػػـٍ ػػػػػػيػي يٍ كً ػػػػػؤٍ .. تػػي ػػةي ػػػػػػعى ػػػػػيٍ بػً  رى ػػبلى فى   كاػػػبي ػػػػػػى سػػتى ذا انٍ ـو
ري ضً كسى كال الخى ال مي  ةً اصى صى عمى الخى   بلن خي بي  ـٍ ػىً ادً كى زٍ في أى  ؼي ػيٍ الض   عي مى طٍ ا يى مى 

(ّ) 
 

                                                 

 .َِٖالديكاف:  (ُ)
بازل: نبات عريض الكرؽ لو ثمرة مستديرة، المساف: (ِ)  .ّْْ/ ٓ مادة خبز الخي
/ ُْا، المساف مادة: نفؽ، . نافقة: مطمكبة، كنفقت السمعة أم غمت ككثر طبلبئُِالديكاف:  (ّ)

ِّٕ. 
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ردت مكسى كالخضر طكيقرف فعميـ بقصة أىؿ القرية التي  دةء بالقر كيصؼ ىؤال     
عمييما السبلـ عمى ما بو مف خصاصة الفقر كالعاىة، فأصبحت بغداد طاردة 

يسخر مف الزماف الذم ىك فيو حيث كاف كالكحؿ في  أخرل، كفي مقطكعة (ُ)ألىميا
ممو، فالدنيا بعيف عيف البصير، كأصبح كمف يضع في عيف الضرير فبل يشفيو كال يج

الكبير عمى الصغير، كيقصد ىنا  مفالضرير مظممة دائمان في ليؿ دامس، كال عطؼ 
نما األمركالة  تكاصكا كابرا عف كابر عمى التقاطع كالشر كترؾ عامة الناس لصركؼ  كا 

حاجة و الدىر، كلكف ىـ في عيف الشاعر نظرة الغني الى الفقير فيك يزدرييـ كليس ب
 )مف الكافر( ان تمؾ المعاني في قكلو:يـ، جامعيلإ

 رً يٍ صً ػبى ػال فً ػػيٍ ػفي عى  ..ؿً ػحٍ ػكي ػال افى ػكى ػمى   فييـ تي نٍ ػككي  مىاحً ػالس   ؿي ػىٍ ى أى ضى مى 
 رً ػػيٍ ػغً ػص  ػعمى ال ..ري ػيٍ ػبً ػم الكى كً مٍ ػا يى ػمػف  اؽو ػػػػػػػفى ػػػػػات   ..مىػع افي ػػػى مز  ػال ـي ػػػػػػي ىادى ػػبى أى 

 كرً ري ػػػػػػػش  ػكال ..عً ػاطي ػقى ػػت  ػالػب ..كاػػػػػاصى ػكى تػى   اسو ػػى نمى أي ػع اءي ػػػقى ػػػػػػػػػػػػش  ػال ..يػػفى ػػم  ػكخى 
 رً ػػيٍ ػقً ػػفى ػلى الإ ..ي  ػنػػغى ػػال رى ػػػػػظى ػػػا نى ػػػمى ػػػػكى   ـػػاىي رى أى  ي أفٍ ػبػػػػػػسٍ ػكحى  ..ـي ػػيي ػػي بػػػػػػسٍ ػحى ػفى 
 (ِ)ػرً يٍ رً الض   فً ػيٍ في عً  ؿً حٍ الكي  ػاعى يى ضى   ـيػً ػيٍ فً  ػتي عٍ ضػً فػى  ػكطً ػػػقي الس   ىػؿي ػػا أى شى نى 
مقارنان عطاءىـ بعطاء مف ال يرجى  األجبلؼكيسخر مف عطاء ىؤالء الحكاـ      

 )مف الكافر( كال كدر، يقكؿ: عطكف ككجكىكـ مكدرة كيعطي ال مفكيأمؿ غيره ت
ـي كي ػائً طى عى  مف ػره يٍ ػز  خى العً  مٍ ذً  ػاءي طى عػى   ػري ػظى ػتى ػنٍ ى كيي جى رٍ .. يي اسػػعه كى  ػوي زقي رً كى   ػ
ػكػػد ري ػػـٍ ػتي نٍ أى  ري دى فٌّ كال كى  مى بلى ي فى ػطً عٍ كاهلل يي   ػـٍ ػكي ػػمى ػػػػػائً سػى  فى ػكٍ ػطي عٍ ػا تي مى  .. مي

(ّ) 
 )مف البسيط( كيصؼ الشاعر كيؼ أصبحت بغداد:     

 (ْ)يؽً كالض   ؿ  الذ   اري دى  سً يٍ الً فى ممى لً كى      ةه بى ي  طى  الماؿً  ىؿً ألى  داره  ادي دى غٍ بى 
                                                 

 .ُْٓالشعر في بغداد:  (ُ)
 .ِّٔالديكاف:  (ِ)
 .ِٕٔ: . ف  ـ (ّ)
 .ِّٕ: ف .  ـ (ْ)
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 إذلحكاـ ثـ ينتقؿ الى سخرية في ذات القصيدة فيصؼ الزمة مف لكاـز فساد ا     
)مف  ، فيقكؿ:(ُ)ناء كالتصفيؽ كالتسمية، بعيدان عف سياسة العبادعدلكا عف العمـ الى الغ

 البسيط(
 ػؽً ػيٍ فً صٍ كتى  ؼو لى سيخٍ إ.. ـً كٍ مي العي  فً عى   ػكالي ػدى ا عى يمي ػىٍ أى  فٍ كً .. كلى ػـً ػػػيٍ عً الػن   اري دى 
 (ِ)ػؽً يٍ دً نٍ زً  تً يػٍ في بى  ؼه حى ني ميصٍ ن  أى كى   يانً ػاكً سى  فى يٍ اعان بى ضى ا مي يى يٍ فً  تي ػيٍ سى مٍ أى 
بالمبلىي،  األمركىذه السخرية يشير فييا الى انشغاؿ العامة كالخاصة مف كالة      

اكمتو أشبو بالمصحؼ الذم يكضع في بيت زنديؽ، حتى صار الناس كمف ىـ عمى ش
، فالقرآف الكريـ مصدر اليداية اإلسبلـالى بعد الحكاـ كالمحككميف عف  إشارةكىي 

كمنبع المعرفة كمنيج الحضارة كالسمكؾ، لك اتبعكه لكاف ككصفة الطبيب لمعميؿ فإف 
ف تركيا ىمؾ، فابتعدت  أصبحت ؽ ك عف مرشدىا فضمت الطري األمةأخذ بيا نجا كا 

عمى شكؿ سمسمة االرغامات التي  أمامناتراثان لمف استكلى عمييا. كتتجمى السخرية 
تخضع لمقصدية المنتج، كىذه الكظائؼ التي تخضع لمنتج النص، تككف كظائؼ 

 .(ّ)تعضيدية كمفاىيميا الفرعية ىي: االستيزاء كالسخرية كالدعابة
 أف أرل، لذلؾ (ْ)لو المنتج كما يفكر فيوكتحدث السخرية مسافة التكتر بيف ما يقك      

النظاـ  أجندةيجد فييا مسمكان لمتخفيؼ مف مبلحقات  إذالسخرية ىي نتاج منشئ النص 
السامع كالمتمقي  أذفكصٌب الرصاص في  األفكاهالسياسي كالتو القمعية التي تحاكؿ كـ 

شاعر ال إبداع، ينطمؽ كحيف يحضر الفكر كيخرج عمى شكؿ نص بعممية معقدة
الى الخارج، كبذلؾ ييدؼ الشاعر مف خبلؿ الكظيفة السياسية الى  اإلبداعكمكامف ىذا 

                                                 

 .َْٔ/ ّ: السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي  ينظر تاريخ االسبلـ (ُ)
 .ِّٕالديكاف:  (ِ)
 .ُُٗينظر الحكارية في النص الشعرم:  (ّ)
 .ُْٗيائية كالتفكيكية: التأكيؿ بيف السيم (ْ)
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التي تمكنو مف الكصكؿ الى غايتو  أدكاتو عمبلن نقد الطبقة الحاكمة كما فييا، مست
 )مف البسيط( ، فيقكؿ العكبرم في مقطكعة لو:أىدافوكتحقيؽ 

يػ ػػػػػػنػنػةن أيًريػٍػػػػػتي في الػن ػكـً ديٍنػػيػػػػػا قىاًصٍيرً   نػػا.. ميػزى كًس مىشىػٍت بيف المى  ًمٍثؿى العىري
ػم ػيػىػػػٍت كٍىيى تىػػػػٍبػًكي في تىػػأك ًىػػيػػا ٍف سيػػػػػػػٍكًء تىػػػػػػػػٍأًثػػٍيػػػرً   قىػٍد حي .. عى ػٍعػتىػقػدو  ًبػػكػيػًؿ مي

ػػرٍّ أٌنػيػػا طيػػكً  ػػػاًرًىػػػًو طي  الػط ػػػكاًمػػيػػػػػػػػػرً   يػىػػػػػتٍ تيػػػػػٍكًمي إلى كيػػػػؿ  حي ػكى  عػىمىى مى
سىػػرىتٍ  ٍكًدم فىقيالىٍت لي كقد حى نىازٍيػػرً   فىػقيٍمتي جي م ٍصػتي ًمٍف أىٍيػًدم الخى  (ُ)إذا تىخى

، (ِ)كرامة صكفية كأنياالشاعر ييضفي قداسة عمى الرؤيا التي رآىا،  أفكيبدك      
جميمة قد كشفت عف ذراعييا، كىي حؽ لكؿ حر، كلكنيا قد طكيت  بامرأةدنيا مشبيان ال

صحفيا عف بعض ال لعمة فييا كلكف لمضعؼ كالكىف لمف فارقتيـ، ككاف بينيـ كبيف 
كيفما تككف يكلى عمييا،  األمةالى الحكاـ، ألف  إشارةالنكاؿ كالمناؿ منيا الخنازير 

ش كالتحكؿ مف المرفكض الى كضع المعيلمثكرة كاالنقبلب عمى الكدعكة مبطنة 
فبل يغير اهلل ما  األمة بإرادة، كىذا التحكؿ مرىكف اإليجابالمطمكب كمف السمب الى 

ساحة لمتغيير ىي ذات النفس لمشاعر، لذا  في قـك حتى يغيركا ما في أنفسيـ، كأكؿ
 تنيلجاءككأنو يقكؿ: لك تخمصت مف القيكد التي تكبؿ حريتي  األنااستخدـ صيغ 

يناؿ  أفالدنيا مقبمة غير مدبرة، كلكف بدكف حركة كالتخمص مف ىؤالء الحكاـ محاؿ 
 االنساف منالو مف دنياه.

كالعامميف، ككاف  كاألمراءككاف ساخران مف الحكاـ  إالمناسبة  كلـ يترؾ الشاعر     
ا كالنقد، ككاف ىذ لئلصبلحقد اتخذكا السخرية كسيمة  األكؿشعراء العصر العباسي 

في زمف متقدـ مف بداية العصر العباسي، فيذا رجؿ أعمى ييدعى عمي بف  األسمكب
                                                 

. المقاصير: ىي الحجرة مف الدار، كقيؿ ىي الدار الكاسعة المحضة، المساف: ِّٓالديكاف:  (ُ)
. حسرت: كشفت عف ُْٓ/ ٗ. الطكامير: الصحائؼ، المساف: مادة طمر، ُُٔ/ ُِمادة قصر، 

 .ُُٕ/ ْذراعييا، المساف: مادة حسر، 
 .ِّٓ: ، القطاع البلكعي في جماؿ الذات العربيةمـالكرامة الصكفية كاألسطكرة كالح (ِ)
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مف أىؿ بغداد، كقد نقؿ لنا صكرة مف التأمر الذم يحدث في داخؿ بيت  (ُ)طالب أبي
 الخبلفة، متخذان مف الحبلؽ الذم أصبح مف أصحاب القرار كالشكرل، فيقكؿ:

 األمير كجيؿ المشيرأضػاع الخػبلفػة غش الػكزيػر       كفسؽ 
 لػػكاط الػػخػػمػػيػػػفػػة.. أعػػجػػكبػػػػػة       كأعػجػب مػػنػو حػبلؽ الػكزيػر

فػػيػػػذا يػػػػدكس.. كىػػػذا يػيداس       كذلؾ لعمرم خبلؼ األمكر  
(ِ) 

لطفمو الصغير كليان لمعيد كىك في عداد  األميفمبايعة  األبياتككانت مناسبة ىذه      
، كلعؿ الشاعر دعبؿ الخزاعي مف أكثر الشعراء سخرية مف الحكاـ ألىميةاناقص 
العكبرم قد كاف ساخران مف بعض عماؿ الخميفة، ككانت لو ىذه  كاألحنؼ. (ّ)كأعكانيـ

 )مف السريع( المقطكعة مع المحتسب:
 ػارً كى نػٍ ػػإً .. بً ادى ػدى ػػغٍ بى  خً ػػػػرٍ في كى   ده ػػػارً بى  ػػػػػبه ػػػػػػػػػػػػػسً ػػتى ػي ميحٍ ػػنً ضى ػارى عى 
ػػػػرىاـه ػػػػاؿى قى   ػارً بى خٍ ػأى .. بً انان ػػػكى سٍ نً  ػتى ػبٍ اطى خى   ذا.. إً ػػػػػػحه ػػػػػػػيػٍ ػػػبً قى كى  : حى
 مارً مػف البى  ػتى ػقٍ كالمى  ارى كالعى   ػػزاالػجى  ـى ػػكٍ يػػػى  ػارى الػن   ػػاؼي ػػػخى ػا تى مى أى 
 مار جى  ؿو ػفٍ ػمف نى  وي اتي ػتى ػقٍ ػم تى ذً ال    ػػامى  كٍ أى  ػؾى ػػػػػػػػػػبي ػػسٍ ػػا كى .. مى ػػتي ػػمٍ ػػػقي فى 
ضٍ كى  ـو مٍ ػحان عمى ظي مٍ ػصي   دان ػفً رٍ ػػػتى ػػػػػػػػٍ سػي م اسى ي الن  بً جٍ اؿ أى قى فى   ارً رى ػػا 
 دارً ػقٍ ػػمً ػػي.. بً تً أٍ ػػا تػم ري ػػكً ػنٍ ػػي تي   يػحً ػػتى ػسٍ ا تى مى أى خي ػػيٍ يػا شى  : تي ػمي ػقي فى 
 (ْ)ارً ؾ في الن  ارى ني جى دي ػيٍ رً ػتي   الى امػػػان.. كى ػػػرى كحى  ػػتػػػان ػػػحٍ سيػػ ػػؿي كي ػػأٍ تى 

 
                                                 

 .ّّْ/ ّمركج الذىب كمعادف الجكىر:  (ُ)
 .ِٖٗتاريخ الخمفاء: ينظر  (ِ)
 .ِٕٗ/ َِاألغاني:  (ّ)
. المحتسب: كىك متكلي الحسبة كىي األمر بالمعركؼ كالنيي عف ِٖٓ -ِٕٓالديكاف:  (ْ)

. مسترفدان: كىك طمب العطاء كاإلعانة، ِْٖعية: المنكر، ينظر الطرؽ الحكمية في السياسة الشر 
 .َُٗ/ ٔالمساف: مادة رفد، 
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يمنعو  إذبالمعركؼ الناىي عف المنكر صحبتو باردة ال سخكنة فييا،  مراالكىذا      
)مف مجزكء  مف ممارسة التنجيـ كفؾ رمكز المستقبؿ كالحظ، كقد أشار ذلؾ بقكلو:

 الكامؿ(
 (ُ)ون  يً كتً خي بي ران بً ش  ميبى          كـً جي لن  لى اساء إك الن  عي أدٍ 

ترجك  فأنتكمف خبلؿ حكارية بيف الشاعر كالمحتسب كمقابمة رائعة بيف العمميف      
تظممني بمنعي مف  كأنتالعطية كالغنيمة مف خبلؿ منعي، مستيدفان رفع الجكر كالظمـ 

عؿ بمقدار فعمي، فإف بف تأتي فأنتعممي، كليس لي مف بيت الماؿ مالؾ مف عطاء، 
السحت كالحراـ، كيحدث مفارقة جميمة ساخرة، فكبلنا  تأكؿ فأنتكاف فعمي حرامان 
 متجاكراف في النار.

كقد أشرت في حياة الشاعر الى أنو ييعيب مينة التنجيـ، كلكنيا كانت رائجة في      
مف خبلؿ  ـاإلعبلذلؾ الزماف بؿ ىي كذلؾ في زماننا يعتقد بيا الكثير كيركج ليا 

الناس عٌما  إشغاؿتتركيا تنشط لغرض الحككمات  عدد مف أفكأعتقد  ،األبراجبرامج 
يركف فييا حبل ف ،كييرب الناس الييا نتيجة عكامؿ نفسية كضغكط اجتماعية ،فعموت

 .(ِ)أكاليحؿ المنجـ مشاكمو  أف أكلىلمشاكميـ، كلك أبصركا قميبلن لكاف مف باب 
في  اإلصبلحالسخرية ليا كظيفة سياسية تيدؼ منيا عممية  أفكفي الختاـ نجد      
أكانت  كنشر البسمة، سكاء اإلمتاع ، كفيياىدفيامف ، كىي ليست فارغة األمة

بسعادة كسركر، فالسخرية أراىا تشتغؿ بحرفية القناع،  أكمصحكبة بمرارة كتشفي 
 يما البميد قميؿ الثقافة كالفيـ.كتعمؿ الفكر كال يممسيا كيف

 
 

                                                 

 .ِْٓالديكاف:  (ُ)
 .ُّٔالسخرية في الشعر العباسي في القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف: ينظر  (ِ)
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 لمبحث الثالثا
 واإلعالميةلوظيفة االتصالية ا

تناكلنا في المبحثيف السابقيف كظيفة السخرية االجتماعية كالسياسية، كجب  أفبعد      
لمسخرية، فمف حيث المغة الكصؿ ضد  كاإلعبلميةنتعرؼ عمى الكظيفة االتصالية  أف

التكاصؿ ضد ؼ، ك الخي  أكاليجر، ككذلؾ كصؿ الشيء بالشيء ككصؿ الثكب ببعضو، 
، كالمكاصمة في الصـك االستمرار فيو  لـ يتقاطعا،  صبلن ادكف انقطاع، كتك مف التصاـر

 .(ُ)كتكصؿ اليو أم انتيى اليو كبمغو
بالشيء، كالعمـ بالشيء ىك المعرفة بو،  اإلخبار، كىك (ِ)مف مادة عمـ كاإلعبلـ     

با ال ترادفا في المعنى، كمف خبلؿ المعنييف لمفردتي كصؿ كعمـ أجد أف بينيما تقار 
كالتكاصؿ،  اإلعبلـالشعر كاف ىك سجؿ لحياة العرب كمفاخرىـ، كىك كسيمة  أفبحيث 

 األدبية األجناسبيف  األبرزالشعر كجنس أدبي ىك الكحيد، كلكنو  أفكىذا ال يعني 
عصر التدكيف انتقؿ التكصيؿ  ، كبعد كتابتو فيإذف –، ككاف قديما يتـ شفة األخرل

 أف، لذا فالشعر العربي كاف ينشد كال يقرأ، لذا الشعر ال يمكف (ّ)عيف –لصالح يد 
 .(ْ)األذفيككف جديدا بغير الحمؽ كال ىذه 

عندىـ: االىتماـ بالمطمع كاالبتداء كحسف التخمص كربط  اإلنشاد"كمف مراعاة      
العكبرم يمتاز بصفة عامة بالمقطكعات  األحنؼف ، كديكا(ٓ)كالخركج كاالنتياء" األجزاء

؛ ألف المكدم اإلنشادالشعرية، كالبيت الكاحد، كالبيتيف، كىذا دليؿ عمى االرتجالية في 
كيخرج ما في  اآلخريحتاج الى التكاصؿ السريع، كالخفة في الكبلـ، حتى يستعطؼ 

                                                 

 .ِِٓ/ ُٓلساف العرب: مادة كصؿ،  (ُ)
 .ِْٔ/ َُ: مادة عمـ، . ف  ـ (ِ)
 .َِؿ: ينظر الشعر كالتكصي (ّ)
نشاد الشعر:  (ْ)  .َُينظر: الشعراء كا 
 .ِِالشعر كالتكصيؿ:  (ٓ)
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 إعبلـالتكاصؿ كسرعة جيبو ليمقيو في يد المستجدم، كىذا القصر في النظـ دليؿ عمى 
المقابؿ بكضع السائؿ؛ كلذا فاالتصاؿ يعرؼ "انو العممية التي بكاسطتيا تمر 

 أككالتكجييات مف خبلؿ نظاـ اجتماعي، كالطرؽ التي تتككف  كاألفكارالمعمكمات 
 .(ُ)كاالتجاىات" كاآلراءتعدؿ بيا المعارؼ 

كمات الى اآلخريف ككظائؼ كلبلتصاؿ كظائؼ متعددة معرفية مف خبلؿ نقؿ المعم     
، لذا فاالتصاؿ ليس كسيمة لتغطية (ِ)إقناعية كتركيجية كضماف المشاركة الثقافية

األخبار أك نقؿ األفكار، بؿ ىك كسيمة الى تشكيؿ الفرد كالمجتمع كالحث عمى إيجاد 
 .(ّ)منفذ لميركب مف الكاقع المزرم الى كاقع مستيدؼ مطمكب

: كجية نظر الميرسؿ، كالثانية األكلىلتكاصؿ مف ناحيتيف، لذا يمكف النظر الى ا     
جميكران، كالشعر يعبر عف ذاتية االنساف  أكمف كجية نظر المتمقي، سكاءا أكاف فردان 

الشاعر، ليذا السبب بقي الشعر لو الحضكر التاريخي عمى مر العصكر؛ ألف مركزه 
 .(ْ)االنساف ميما ابتعدت تمؾ الدائرة عف المركز

يتبلءـ مع الكاقع فيرب منو الى خيالو كطمكحاتو،  أفكالشاعر فناف لـ يستطع      
كعاد الى المجتمع مرة ثانية لينقؿ ىذه الخياالت في تيكيماتو مستغبلن مكاىبو كتميزه 

، لذا فالشاعر "حالـ يقظة يحظى بقبكؿ المجتمع (ٓ)عٌما سكاه مف محيطو اإلبداعي
، كبذلؾ تككف الكظيفة االتصالية (ٔ)ياالتو كينشره"يغير شخصيتو يؤيد خ أفكبدال مف 

لمسخرية مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي بيف المرسؿ كالمرسؿ اليو، كالرسالة كقناة 
                                                 

 .ُّاالتصاؿ كالتغيير الثقافي:  (ُ)
 .ُٔ -ُْ: ـ . ف ينظر  (ِ)
 .ُٔ: ـ . ف ينظر  (ّ)
 .ِٔالشعر كالتكصيؿ:  (ْ)
 .َُّينظر نظرية األدب:  (ٓ)
 .َُّ: ـ . ف ينظر  (ٔ)
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في النقؿ، كمف خبلؿ ما تتركو السخرية مف  الكساطة كاألذفتككف الشفة ك التكصيؿ 
ؿ كظيفة ، كبذلؾ قد تككف لبلتصا(ُ))عدكل الضحؾ( ضحؾ ينتقؿ بيف السامعيف

، لكف ىنالؾ جسكر مف الثقافة كالمعرفة (ِ)األخرلترفييية ال تقؿ أىمية عف الكظائؼ 
بيف المرسؿ كالمرسؿ اليو، كقد كاف الشعر صحافة المجتمع في ذلؾ الكقت، كىك يشبو 

في عصرنا ىذا، كيمثؿ الشاعر في اعتقادم سمطة الرقيب، كبذلؾ  (ّ))السمطة الرابعة(
 أفؿ نظاـ استبدادم ىي التي تكسر كتعبر الخطكط الحمراء، كما تككف السخرية في ظ

العكبرم سمي بذلؾ  كاألحنؼالقدرة الجسدية ليا أثر في عممية التكصيؿ كلفت االنتباه، 
تشير الى قدميو أحداىما  إفأحنؼ الرجميف، أم  –كما ذكرت في مبحث حياتو  -

 عند بعض االشخاصتككف  ، مما يجعؿ مشيتو فييا صكرة كاريكاتيرية، قداألخرل
 )مف اليزج( تجمب الشفقة، كمف قصيدة طكيمة لو قاؿ: اآلخركعند بعضيـ مضحكة، 

 مدً مٍ في جً  تي ٍكًصر حي  دٍ قى  ػسي   ػػػػػػػائً البى  ػؼي ػنى حٍ األى  ؿي ػكٍ قي يى 
 دً عٍ .. بالػكى  قػدً .. الن   ػؿي ػطٍ مى كى   اسً ػن  ػال ةي ػيى ػػػػػػػشٍ ػ خى الى كٍ ػمى ػػفى 
 (ْ)ػدً ػحػٍ لى الم  إ ػدً ػػػػػيٍ مػػف الػػمى   ذػحٍ ػػتي مف الش  ػبٍ ػا تي ػمػل

رسالة الى سامعيو، تكضح كضعو النفسي كما  إيصاؿكىذه السخرية يريد منيا      
يعانيو مف متاعب العاىة كالبؤس كنظرات الناس، كلكال ىذه الخشية مف الناس فيحدث 

ستحيمة كيقابميا بطمب العمـ مف الميد سخرية جميمة جدان حيف يجعؿ التكبة مف الشحذ م
يرمز الى حاؿ  أفلحديث نبكم قد تناص مع الشاعر، كىك يريد  إشارةالى المحد، في 

أىؿ العمـ كالعمماء كيؼ أصبحكا، فبدال مف الجمكس في حمقات الدرس كالمذاكرة 
 صارت الطرؽ كمفارقيا مكانان لجمكسيـ لكي يشحذكا مف المارة كالسابمة.

                                                 

 .َْْينظر الفكاىة كالضحؾ رؤية جديدة:  (ُ)
 .ِّ: ـ . ف ينظر  (ِ)
 .ُّاإلعبلـ الدكلي كالصحافة: ينظر  (ّ)
 .ُِٔالديكاف:  (ْ)
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  حكارية بالفعميف قالكا كقمت لمف يرل حالو، أليس لؾ  تستعمؿ أخرل أبياتي كف     
 )مف البسيط( فيو؟! فيككف جكابو قائبل: أنتأىؿ ككلد يعينؾ عمى ما 

 ادى دى ػػػػعى ػكال ػعى ػٍ مػجػى ال ػػب  ػػػحً ػػراؾ.. تي ػػكال ن      ػػػػػدً لى كال كى  ػػػػػؿو اؾ بػػػػػػبل أىػٍ ػػرى ػالػكا.. نى ػق     
 اػدى يى تى اجٍ فى  ػاسى ى كى حت   ػري ىٍ و الد  رىاضى  دٍ ػفو     قى ػطً فى  ػرو ػصً ػبٍ ػػتى ػسٍ ئ مي رً امٍ  ؿى كٍ تي قى مٍ قي فى      

 (ُ)اػدى لى كالػكى  ػؿى ىٍ .. األى إلي   ػؼى ػيً ػضً ى يي ت  دو     حى ػمى ػػمػف تي  ػري ػػػػػػػػىٍ الد   إلي   ػاؼى ا أضى ػػاذى مى         
الدىر قد ذلو كأخضعو، كلكنو  أفتجة عف معاناة داخمية كىذه السخرية النا     

فاعميف،  كاألىؿلـ يفعؿ الماؿ لي شيئان في القديـ فما عسى الكلد  إذمستبصر فطف، 
 )مف البسيط( :أخرل أبياتفينتقؿ في 

 ػدً يٍ عى ػدان بً بى أى دان .. احً ان .. كى ػيٌ فى كى      ػػاػػػنى يٍ أى ػػا رى ػػاء.. كمى فػى ػػا بػػػالػػكى ػػنى ػعٍ ػػػػػػػػمً سى 
 ػدً قٍ ةو كنى دى ػتي ذا جػً ػػػػػػػػػػػػسٍ ني لى ألى     ي كنً ػارمي صى  ػـٍ ىي  ؿٍ بى  اسى الن   تي رٍ ػجى ىى 
 (ِ)دمعٍ مي كبى بٍ عان قى اسً االن كى قى مى      ـه ػكٍ قػى  ػػاؿى ػػػقى .. فى ػػػػاءي فى الػكى  ػػرى كً ذي  دٍ ػقى كى 

حتى يعمؿ ىجرانو بمفارقة ساخرة، كفيان قط، كلك كاحد  رألكالشاعر يؤكد أنو ما      
، (ّ)ه؛ ألنو ليس بذم يسار مف الماؿك ىـ مف قاطع إنمافميس ىك مف ىجر الناس 

كداعي ألف أذكر الغدر كالخذالف كقمة الكفاء ألف مف سبقني كجاء بعدم أكفى المعنى 
 ، بعدأخرلبجديد، كالشاعر يخبر في قصيدة  تأتيحقو، كالقكؿ فيو زيادة ال تغني كال 

 في قسمو عمبلن بأف الصداقة كالكفاء ليس ليما كجكد معو، مست غميظة أيمانايحمؼ  أف
لكؿ ديانة، فيبدأ بالنبي محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، ثـ المسيح  األنبياء أسماء

يعمف عنو كيؤكده  أفما يريد  لتأكيدعميو السبلـ، كمكسى عميو السبلـ، بطريقة 
 (مف الكافر) ، قائبل:لآلخريف

                                                 

. تمد: الماؿ القديـ، المساف ُُّ/ ُّ. كاس: ذؿ كخضع، المساف مادة ككس، ُّٔالديكاف:  (ُ)
 .ُِّ/ ِمادة تمد، 

 .ُٕٓ/ ُٓ. الجدة اليسار كالسعة، المساف: مادة كجد، ُّٔ: ف.  ـ (ِ)
 .َُٕالسخرية في الشعر العباسي في القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف: ظر ين (ّ)
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 ػحً ػػػػػػػيػػً ػػسػً كبػالػػمى  ي  ػبػً ػي .. بػػػالػػن  ػفً ػمٍ حى كى    م   ػدً يٍ اقي كعى ػثى يٍ ي كمً ط  كا خى ذي خي 
 ػػيػػػحً بً الذ   ػدً ػعٍ بى  ػفٍ .. مً  ػػارً ػبى األحٍ  ػفى مً       هي ػػػبلى تى  ػفٍ كمى  ػػػػػحً ػػيٍ بً كسى كالػذ  ػػٍ كمي 

 حً كٍ ػػػػػػػػػػسي المي  ابً حى صٍ .. أى افً ػبى ىٍ كبالر     ى   يى حػٍ يػى  دً الى كٍ أى  ػػفٍ ػبػػاء.. مً نػقى كبػػالػ  

 ػػحً يً ػػحػٍ دٍّ صى ي .. عػمى كي ػػنً ػبي ػػاحً ػػصى يي       ػاػػػػان كفػػي  خى أى  تي ػدٍ ػػا كجى ي.. مى ن  بػػأى 
 ػػكحً بي ػػ.. كلمص   ؽً ػػػكٍ ػبي .. لمػغى  ؾى ػػػدي يٍ رً يػػي       يػػػؽه ػػدً ػؾ ذا صى ػانً مى ؾ في زى د  ػػكى يى 
حً كٍ من الجى  رً مف ظيٍ  ؿً فٍ الط   ػافى كى ػو      مى ػنٍ مً  ػتى نٍ .. أى ػػدً ائً ػػػػدى الش   ػاتي قى كٍ كأى 

(ُ) 
المصالح، كالتي تزكؿ  أساسكيختتـ ىذه العبلقة البراغماتية القائمة عمى           

حمت الشدائد بو كاف مع  أفبزكاليا، يختـ القصيدة ببيت فيو مفارقة ساخرة، فما 
الصديؽ كالطفؿ عمى ظير فرس جامح، فاذا كاف راكبو فارسان ال يثني فرسو عف 

لينقؿ  أخرلرككب رأسو، فكيؼ بالطفؿ عمى ظيره؟! ثـ بعد ذلؾ ينتقؿ في قصيدة 
الديف ليس لو أثر في طباع الناس، فيك لعؽه  أف، مخبران اآلخريفتجربتو كيكصميا الى 

 )مف الكافر( ، قائبلن:(ِ)ييكد كالنصارلعمى ألسنتيـ، معمبل ذلؾ بتجربتو مع ال
 ادى كٍ دي بلن كى ػػجي رى  ..ـي ػػػػيي ػػػػػٍ يػػػفً  رى أى  ـٍ ػػمػػػػى فى   ضو رٍ أى  ؿ  ػكي ػبً  ..فى ػيٍ ػمً ػمً ػػػػٍ سػالمي  تي كٍ ػمى ػى ب
 داػػػٍ يدً ػػػػػػػسى  بو دى ذا أى  تى ػػػػفٍ ادى ػػػذا صى إ  ان ػنػػػػػٍ يان كدً ػػبأدى  ..لرى كى ػال ري ػػػػيٍ ػخى  ـٍ ػػىي كى 
 داػػيػػػنان رشً كٍ ػمي أٍ ػمى  ..وي ػنٍ ػػمً  ري ػػػاشً ػعى أي   رٍّ ػػحي  اءى ػجى رى  ..كدً ػػيي ػػى يػلى الإ تن ػمٍ ػمً ػفى 
 كداري ػقي  ـٍ ػىي رى ػػػثى ػػأكٍ  تي ػػػفٍ ادى ػػصى  ،ىمى ػى ب  دان كٍ ان كدي ػأخ دً كٍ ػػػػػيي ػػػػػى يػػأرى في ال ـٍ ػمى ػػػفى 
 ادى ػػػديٍ ػً جى  ةن ػقى ػػػػػػػثً  ..ـي ػيي نٍ قان مً ػػػيٍ دً ػػػصى   القيل كي أي ارى ػػى صلى الن  إ تي ػمٍ ػكمً 
 اكدى ػقي ػو حى ػػػػفي ادً ػػػػى صػػػتي  ..ـػػػيي ػػمى ػالً ػكعى   ءو يٍ ػػشى  ؿ  ػأقى  اسً ػػػيى ػقً ػكا في الػػاني ػػػكى ػػػػفى 
 داػػيٍ دً ػػػػػشى  ان ػمى ؤٍ ػـ لي ػيػعً ػبٍ ػل في طى رى ػتى   ـٍ ػػاىي كى ػػػػػػػػػف سً ػم ..اػنػػيٍ ػلإى نى أدٍ  ـٍ ػػىي كى 

                                                 

. المسكح: جمع مسح كىك الكساء مف الشعر كىي لباس الرىباف مف عباد َُٓالديكاف:  (ُ)
 .ٖٖٔالمسيح، المعجـ الكسيط: 

 .ُْٖالسخرية في الشعر العباسي في القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف: ينظر  (ِ)
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ف دى  ..تى ػػػبٍ ػمى ػى ط  ارلصى في الن   احةى مى ػالس   تى مٍ ذا ري إ  ادى ػػيػعً ػبى  راػػأمٍ كا ػنى كا 
 (ُ)ادى ػيٍ يً جى  دان ػيٍ و جى ػيشً ػفي عى  ىقى لى   ؽو ػػيٍ دً ػمف صى  ظى ػف  ػحى ػالت   بى مى ػطى  فٍ كمى 

ف كاف منيـ مف الشاعر اختبر كبل مف المسمميف فمـ يجد فييـ الصديؽ الكدكد      ، كا 
التـز أدبان كدينا، ككاف مثاالن، كماؿ باختباره الى الييكد فمـ يجد فييـ ما راميـ، بؿ كاف 

ف كانت يداؾ  إفقركدان، كمف طبع القرد  أكثرىـ كاف بيدؾ الطعاـ رقص كماؿ اليؾ، كا 
 ،افارغتيف جفا كذىب عنؾ، كىكذا النصارل، كىذا النقد الساخر كاف الشاعر فيو منصف

 األدببعيدان عف  أصبححاؿ الناس  أفمذىبو، كيبدك  أكألنو لـ يتحزب لدينو 
، فيقكؿ: )مف ، كالماؿ صار ىك مف يرفع مف شأف االنساف كيحط مف قدرهكاألخبلؽ
 الطكيؿ(:
 هدي ػػاقً ػػنى  امةً ػرى ػػػي الكى بى ػحٍ ػ.. كيي ـ  ػػػػػيعى ػػي  الذم ػبي ىى كالذ   اءي ػضى يٍ البى  ةي ض  الفً  يى ىً 
فٍ   ػػو..ػػاتي ػيى حى  ػابػػتٍ ء طى ػرٍ ػػبل لممى ػصى حى  إذا  (ِ)دهي ارً كى ت عميو مى سيػد   امى عيدً  كا 

الناس عف تجاربو، كلعؿ أغرب ما في ذلؾ تحاممو عمى العمياف  بإعبلـكيتكاصؿ      
في الكثير مف شعره، كىك بحاجة الى كقفة كدراسة خاصة، كلو قصيدة طكيمة في ستة 

 )مف الكافر( مطمعيا: بيتان، كأربعيف
 يؽً دً مف الص   ك  دي العى  ةى فى رً عٍ كمى       مان كٍ يى  ـى زٍ الحى  ادى مف أرى لً  ؿي كٍ أقي 

 )مف الكافر( :األعمىيكصي في ىذه القصيدة بالتعامؿ المخالؼ مع      
 ػؽً ػيٍ مضً لى الى إ ػؽً يٍ رً مف الط   هي دٍ ػقي فى      ػػػػؽو يٍ ػػرً ى في طى ػمى أعٍ  ػػرتى ػصى أبٍ  إذا
فٍ كى   ػؽً يػٍ ػرً الػفى  بً ػنٍ جى  أكٍ  ػارً صى األمٍ  فى ػػرو     مً صٍ مً  بأرضً  ػؽي يٍ رً الحى  عى قى كى  ا 
 ػػؽً يٍ ػرً لى الحى إ اةً جى .. مػف الػن  هي ػدٍ ػقي فى      ػاةو ػجى عػمى نى  ػػػرى يػٍ ػرً الػض   تى ػػرٍ ػصى كأبٍ 
فٍ   (ُ)ػؽً ػيٍ طً المى  ػدى يٍ ػو جي ػشى ػيٍ عً  ٍص غ  نى ػشو     فى ػيٍ عى  ػػًب ػيٍ في طً  ػػوي ػػتى فٍ صػػادى  كا 

                                                 

 .ُٖٕلديكاف: ا (ُ)
 .َُٖ: ـ . ف  (ِ)
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الشاعر بسبب مزاحمة العمياف لو في الكدية، كما يصدر منيـ مف فنكف  أفكيبدك      

كخداع، جعمو يقؼ مف أىؿ ىذه العاىة مكقفا سمبيا رافضا، بسبب ما لقاه  أالعيب
 )مف الكافر( منيـ:

 (ِ)كؽً قي مف العي  دى يٍ دً الش   تي يٍ انى عى فى       ران ىٍ دى  افً يى مٍ العي  ةً بى حٍ بصي  تي يٍ مً بي 
شران، الى يصؿ في كرىو لمعمياف، متجاكزان  إالمنيـ  رألكقد صحبيـ دىران فما      

، حتى كره بشار بف برد، لشدة ما تعرض لو مف األزمافعصره الى ما سبقو مف 
 )مف الكافر( العمياف:

 ػؽػػػػيٍ ػشً ل بالعى ػرى غٍ يي  ػؽي ػػػػػيٍ ػش  رم     كػمػا العً مٍ عي  ػيػافً ػمٍ بالعي  تي يػٍ ػػػرً فقد أيغٍ           
 ؽً ػػكٍ ػػمي ل عى ػػػكن ػيى ه.. بً ػػرى ػػػػػػعٍ كم شً كأرٍ      دو رٍ ػبي  فى ػػبٍ  ارى ػػػػػػػش  ػػبى  ب  حً أي  تي ػنٍ ػككي           
 (ّ)ؽً ػػكٍ سي الفي  ابً حى ي أصٍ مٍ العي  ؿً دان     ألجٍ ػػػرٍ ػػػػػػػػاران كبػػي ػش  ـ  بػى أذي  تي ػػػرٍ ػػصػً فى 

كالشاعر كاف مشفقا عمى العمياف، بؿ ىاـ بيـ كيياـ العاشؽ بمعشكقو، كلعؿ ذلؾ      
لكجكد العاىة، فيميؿ أىؿ العاىات الى بعضيـ، كلكنو لشدة ما القاه منيـ صار يكره 

ف كاف الزمف بينو كبيف بشار بعيد في بشار رمزية  أف، كأعتقد ابشار بف برد، كا 
الزندقة كالشعكبية، كلكف ال  ؛ ألنو تنسب الييـرلمعنصر الفارسي الذم يبغضو الشاع

العكبرم في بعض  كاألحنؼيقكل عمى التصريح بذلؾ ألنيـ أىؿ نفكذ كسمطة. 
يجعؿ مف ذاتو سخرية ضاحكة؛ لكي يجد لو عذران لمف يمكمو عمى الكدية  األحياف

                                                                                                                                               

 .ِّٖ:  لديكافا (ُ)
 .ّْٖ: ـ . ف (ِ)
. بشار بف برد شاعر عباسي ضرير، اتيـ بالزندقة كالشعكبية، ضربو الميدم ّٕٖ: ف.  ـ (ّ)

، فمات منيا سنة  ، ُِق، ينظر في حياتو طبقات الشعراء البف المعتز:ُٕٔسبعيف سكطان لكي يقر 
. العمكؽ: الحب البلـز لمقمب، المساف: ِْ/ ٕ، كسير أعبلـ النببلء: ُِٕ/ ُككفيات األعياف: 

 .ِْٓ/ َُمادة عمؽ، 
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بخيبل عكتب  أفحظت مة لقطؼ ما في جيكب الناس، كقد لكالشحذ، ألف الضحؾ كسي
الذم يمنعني مف  إفقمة الضحؾ كشدة القطكب، فقاؿ معمبلن ذلؾ عمى ركاية الجاحظ: "ل

 .(ُ)االنساف أقرب ما يككف الى البذؿ اذا ضحؾ كطابت نفسو" إفالضحؾ 
، خبلؼ ما لؤلصحابأجممو ما كاف مشاركان فيو  أففي الضحؾ  رأمكالجاحظ لو      

 .(ِ)كاف لكحده
سبب عدـ تركو لمشحذ كالكدية، بأسمكب ساخر، فيو  كىذه قصيدة لمعكبرم تحكي     
 )مف الطكيؿ( ، فيقكؿ:إيضاحمضحكة، ال تحتاج الى  كاريكاتيريةصكرة 

 اػػقػػػػػػػً اتػػػكد  فػف الػا منى ػطٍ ػا خً ػمػػل ..ىسى ػمٍ أى ػػى ف  يػنػمي كٍ ػػمي ػػيى  ي  مى ػعى  ..انيكى ػػإخٍ  ضي ػػعٍ ػػا بى دى ػغى 
 قاادً ػصى  زً جٍ مي عمى العى كٍ في لى  افى ػك دٍ قى كى   لدى ػني عف العً ػػػبٍ م كجي زً جٍ عمى عى  ـي كٍ مي ػيى 
فٍ   ىمى القً  يى سً ػفٍ نى  تٍ رى ػعى ػػشٍ ػتى ػػاسى ػف ..نيػظى قى ػأيٍ ػف  اػػقى ػػػكاثً  ..فً ػػبٍ ػجي ػكال رً ػػيػصً ػقٍ ػت  ػالػب تي ػنٍ ػػكي  كا 
 اػػػقى ػػػػػفً اكى ػػػمي ػػال بلحى ػس  ػػال ..ًب رٍ ػػػحى ػػمػل تي دٍ دى ػػكأعٍ   وػلً كٍ ػقى ػبً  رتي رى ػػػػتى ػكاغ ..سيػػػفػن رتي ػػػػػػس  ػحى ػى ف
 اػقػػػافً ػنى ػػي م ..تي ػنٍ ػػػمً ػػا ضى ػػمػػيػػفً  ..وي ػػلى  تي ػػنٍ ػػػي كك  يتً ػاعى ػى جػػػػػتي كشى د  ػػػػفي شً  ..وي ػػتي ػعٍ ػػمى ػػػػطٍ كأى 
 ػاػػػقى افً خػى  ػػافى ػيى كلٍ  ػبي ػمٍ ى الػقى ػػػحى ػا.. كأضٍ ػػنى ػيٍ الى إ  ػػكا..ػػػبي ػػارى ػػػػقى ػػنػػا.. كتى ائً ػػدى لى أعٍ إػػا نى ػػػػػػػػػػرٍ كسً 
ػاقى اكً رى  ؼً ػكٍ اكيػػمي مػف الػخى ػػػػػػرى سى  ػتي ػمٍ ػعى جى   ػػـ..ػيً فً ػػكٍ ػػػػػػػيي سي  ػؽي يػٍ ػػرً ي.. بى اءل لً ػرى ػا تى فػمػم  

(ّ) 
العكبرم عف قيامو  األحنؼكىذه الصكرة الساخرة المضحكة التي يرسميا الشاعر      

بترؾ الكدية الى الصعمكة، كقد أعد لذلؾ العدة، كلكنو كاف متيقنان لما فيو مف جبف 
كتقصير؛ بسبب حنؼ رجميو، كعدـ قدرتو عمى الحركة السريعة، لما تتطمبو مكاقؼ 

ف كاف منافقان فيما ، كقد أغرل صاحبو كا  لمعاف  رأليقكؿ، فمما  المنازلة مف كرٍّ كفرٍّ
كبريقيا سالت سراكيمو، حيث أحدث فييا حدثان، لشدة الخكؼ، كىذا لكي السيكؼ 

                                                 

 .ُِّالبخبلء:  (ُ)
 .ُِْ: ـ . ف ينظر  (ِ)
 .ّٖٔالديكاف:  (ّ)
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يمدىما لمسؤاؿ  أفيداه ال  تأخذ أفيتكاصؿ مع مف يمكمو كيعممو كيخبره أنو قد جٌرب 
 )مف البسيط( حرفتو في الكدية كالشحذ: أبناءكالطمب، كلكف 

 تؼً كالن   ارً بى خٍ األى لى إ بلحً عف الس  كا     لي ػدى عى  ـٍ ػػيي أن   إال   ؾي ػػػٍ يػػً الػػعى ػػػص  ػػال ـي ػػػػىي 
 (ُ)ؼً صً تى نٍ مي نيا بً مف الد   ري يٍ قً الفى  سى يٍ لى       ـػيً ػػشً ػايً ػعى ػل في مى ارى ػػيى ػحى  فى دكٍ ر  ػػػػشى ػي م

الكبلـ بالضمير ك قمت(، ك  قالكاك كالشاعر يكظؼ الضمائر في الكممات )عابتني      
كبيف مىف عمى سيرتو في الكدية؛ لذا نجد ديكاف  )نحف( لمداللة عمى االشتراؾ بينو

يقتصر  األحيافالعكبرم يميؿ الى القصائد القصار، كالمقطكعات، بؿ بعض  األحنؼ
ىذه الطريقة السريعة لمكصكؿ الى مبتغاه،  استعماؿعمى البيت كالبيتيف، مما يدؿ عمى 

، كالعكبرم كاف (ِ)كءةالخفيفة كالمجز  األكزافحيث المسألة كالكدية، فضبل عف استخداـ 
 األحنؼ، كبذلؾ يككف (ّ)صكت المكديف كالمساف الناطؽ بحاليـ، كما قاؿ عنو الثعالبي

المكديف، كالصدل الذم يككف فكره كقمبو  أخبارالعكبرم المذياع كالقناة التي تنقؿ 
 كصحافة ذلؾ الزماف. إعبلـتكاصمية ساخرة، كالشعر كاف  إعبلميةعاكسا لو بآلة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

. النتؼ: األخبار المقطكعة كليست مستقصاة كال مكثقة. المساف: مادة نتؼ، ّٕٓالديكاف:  (ُ)
ُْ /ُٖٔ. 
 .ّْصر العباسي: شعر اليامش في الع (ِ)
 .ُّٖ/ ّينظر يتيمة الدىر:  (ّ)
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 المبحث الرابع
 الوظيفة العالجية

، البد كاإلعبلميةبحثنا كظائؼ السخرية االجتماعية كالسياسية كالتكاصمية  أفبعد      
الفكاىي، كما ليذا  األدبمف  بكصفيامف الكقكؼ عمى الكظيفة العبلجية لمسخرية 

ثارةمف أثر عمى النفس في رفع السأـ كالممؿ  األدب  ؿ الجاحظالنشاط، كقد انتبو بخي كا 
 أفالذم يمنعني مف الضحؾ  إفحيف عيب عميو قمة الضحؾ كشدة التقطيب، فقاؿ: "

 .(ُ)الى البذؿ اذا ضحؾ كطابت نفسو" االنساف أقرب ما يككف
، كربما (ِ)الجاحظ رأيو في الضحؾ أف أفضمو ما يشترؾ فيو الجماعة أفكما      

 األخبلطأثر عمى تكازف  يشير الى عدكل الضحؾ، ككظيفة السخرية العبلجية ليا
في الجسـ: الدـ كالبمغـ كالمادة السكداء )الكآبة( كالمادة الصفراء )الغضب( فأم  األربعة
 .(ّ)ىذه السكائؿ يؤدم الى الشذكذ إلحدلزيادة 
كىذا البحث في أثر السخرية عمى أجيزة الجسـ الداخمية ىك أقرب لمبحث الطبي      

 أف، فالفناف كالمستمتع كىك المتمقي كبلىما يحاكؿ دبياألالعممي منو الى البحث الفني 
كمشاعره، ىادفان الى نكع مف االتزاف كاالستقرار النفسي الذم  كأحاسيسو أفكارهيعبر عف 

، كبذلؾ المتفكو يقيـ صمة مع الجميكر (ْ)دكنو يشعر بالقمؽ كعدـ االستقرارمف 
، فالمتفكو يجيد التبلعب (ٓ)المتمقي بخبلؼ المجنكف الذم يككف فاقدان ليذه الصفة

 .(ٔ)اإلبداع، كيعتمد المركنة كالخياؿ في عممية كاألفكاربالكممات 
                                                 

 .ُِّالبخبلء:  (ُ)
 .ُِْ: ـ . ف ينظر  (ِ)
 .ُٖينظر السخرية السياسية العربية:  (ّ)
 .ّٓ: كدكر الفناف كالمجتمع ينظر التذكؽ الفني (ْ)
 .َِٖينظر الفكاىة كالضحؾ رؤية جديدة:  (ٓ)
 .َْْ -ّْٖ: ـ . ف ينظر  (ٔ)
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في المرسؿ كالمرسؿ اليو، بحيث تكقظ الحس الباطني  أثرىاكالكظيفة العبلجية      
 الذم أىـ خصائصو ىي:

 درجات الصمة بيف االنساف كنفسو، كبينو كبيف العالـ. ىأكلالضمير: " .ُ
: ما يشعر بو الذات في محيطو الداخمي الذاتي )إحساس( كمحيطو الشعكر .ِ

 المراتب لمكصكؿ الى المعنى. كأكؿالخارجي المكضكعي، 
 .كاإلبداع كاإلحساس اإلدراؾالذكؽ: تشير فيو مقاييس القيـ، كيعيف النفس عمى  .ّ
س الحياة الداخمية، كاستدراؾ ما يحكـ بو العقؿ، استنادان الى الح إدراؾالكجداف:  .ْ

الباطني كالحس المشترؾ، يشمؿ الصكر كالمعاني كالظكاىر الكجدانية، كىك 
 .(ُ)الداخمي الكاعي كالمعرفة التي تتكصؿ الييا النفس الداخمية" اإلحساس

يككف عمى نكعيف: أحدىما العقؿ الظاىرم كىك قكة التمييز  فاإلدراؾكبذلؾ      
 .(ِ)كالثاني باطني كىك الكجداف كالشعكر

عف تفسيرىا،  يـعجز بعض تأثيراتتحت  إبداعوذلؾ يقع الفناف الشاعر في كب     
نياالى شياطيف الشعراء،  أحاليا كقسـ طبيعية، فبل يمكف تحديدىا، قكة خفية ال  كا 
نفسي  أكعقدة، فالعبقرية مرض عقمي  أنياقاؿ  يـعف مجاؿ الحس، كبعض كبعيدة

 .(ّ)اليو فركيدتخضع لكجكد النقص كمبدأ التعكيض، كىذا ما ذىب 
الفني ليس نقدان كانعكاسان لمكاقع بما فيو مف كؿ تفاصيؿ، ففي ىذه الحالة  كاإلبداع     

نما، اإلبداعيككف مقمدان كتختفي صكرة  ىك ينقؿ الحقيقة كلكف بصكرة تحصؿ فييا  كا 
 .(ْ)عناصر الجماؿ

                                                 

 .ٕٖ -ٖٔ: كدكر العقؿ في االبداع الفني  الجماؿفمسفة ينظر  (ُ)
 .ٕٖ: ـ . ف  (ِ)
 .ُِْآفاؽ جديدة في دراسة اإلبداع: ينظر  (ّ)
 .ٕٕينظر جماليات الفنكف:  (ْ)
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مرآة لمكاقع،  جماليان بفضؿ حيكية مادتو، كىك تأثيرايخمؽ  األدبيلذلؾ العمؿ      
 األدبيتتطمب انفصاال عنو بشدة التكتر كالفعالية، كبذلؾ فإف الحركة الداخمية لمعمؿ 

، كبذلؾ (ُ)قبؿ كؿ شيء ىي تضخيـ لممادة الحياتية كليس تصكران لمفكرة الفنية المبتكرة
 .(ِ)النص "يدؿ عمى الحقيقة كعمى االحتماؿ كعمى الممكف"

 نتاجان فنيان، ال متكالية تعبيرية شكبل بكصفو األدبي كالبد مف النظر الى النص     
ألف النظـ ىك الذم يبرز قيمة النص كيحكؿ المغة الى  ؛كعبلمات اكعركض كطباعةن 
 .(ّ)يبرز ىذه القيمة" كاألسمكبألف المغة تعبير  أسمكب
قد ييدؼ الشاعر منيا الى كظيفة عبلجية  األدبيكبذلؾ تككف السخرية في النص      
 )مف الكافر( تو دكف متمقيو، كعبلج الشاعر مما ىك فيو:لذا

 يػػػؽً ػدً الػص   ػسً نٍ ػب  إلي  مػف أي أحى      ػبػػػػػرو ػػػحػٍ ػػػػػػػػني بً ػسي ػػؤانً ةو.. تي ػػػػرى ػػبى ػػحٍ كمى 
 ػػؽً ػػػػػػيٍ ػقٍ د  ػال ؿً ػدٍ ػعً  فٍ ػػب  إلي  مً ػػحى م     أىدً نٍ عً  ػتً ػيػٍ في البى  ػدو ػاغى كى  ػةي مى زٍ ري كى 
 (ْ)ػػؽً يٍ حً الر   بً ػػػػػرٍ ب  إلي  مف شي حى أى    ي  ػن  ػػد  مً فػي الخى  لػػـو ػػػاً عى  ػػػةي ػػػػػػػمى ػطٍ لى كى 

عنده أحب  مف مجادلة الصديؽ الذم لقي منو ما لقي، كالجمكس في  فالكتابة     
بعيدان  حمقات الدرس كلطـ المعمـ أعذب مف شرب الرحيؽ، كلكف الفاقة كالفقر جعمتو

تضع معو مقمكب ما ييريد، ففي  أفبالعمياف يقدـ سخريتو  قسـ مفعف الناس، كلعبلج 
 )مف الكافر( ذلؾ درسه لما يفيـ مف شر، فيقكؿ:

فٍ  ـى ش  الػ ػبى ػػمى طى  كا   ؽً ػػكٍ مي  ػػدى ػػػػيٍ ػالػفى  تى حٍ تى  كًب مي ػػقٍ لى الػمى إػػػقػان     فٍ رً  هي ػدٍ ػػقي .. فى  ػػػا

 ؽً كٍ ػػػري م بػي .. ذً ػػػػؿو ػػيػٍ لى  ػحً نٍ ػػجػي .. بً هي كٍ ػذي خي      ػـو ػػيٍ ػػػسى  اطً ػػػابى ػػػفي سى  ف  ػاًد الػجً ػنى كى 
 كؽً ػري .. كفي العي ػاـً ظى في الن   ػؾي ػػك  ػشى ػدو     يي ػبٍ ػعى بً  ػوي عٍ ػرى ػصٍ يى  ؾى كٍ ػدي ػػيٍ ػػػػػػػػػػػسى  عٍ دى كى 

                                                 

 .ِٔٔالكعي كالفف: ينظر  (ُ)
 .ِّ: نحك تأكيؿ كاقعي معالـكالالمفاىيـ  (ِ)
 .ُِْ: في التراث النقدم كالببلغي النص األدبي (ّ)
 .ّٔٗلديكاف: ا (ْ)
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 ػػؽً ػٍ ػيػػبً ػأك.. العى  ػاـً كػى الم   ػػؿً بى عمى.. جػى  ػقػان    يٍ نً جى ػنٍ .. مى مػان ػػكٍ يى  ػػتى فٍ ػادى صى  فٍ ا  كً 
 ػػػػػؽً ػػيػٍ ػنً ػػجػى ػػنٍ .. مى ػػػػػػػةً ػػػػف  ػػػكى .. بً جه ػػرى كال حى      ؼه كٍ خى  ػؾى ػيٍ ػنً ثٍ ى كال يػى مى األعٍ  عً ضى 
 (ُ)يؽً حً ػػادو سى في كى  ؿي ػػيػػػػطػػػػػسٍ ل اإلكى كا     ىػى لي ػكٍ ػكا.. كقي ػذبي اجػتٍ  ؾى الً جى رً ػلً  ػؿٍ قي كى 

كىكذا الشاعر يعالج مكقفو المتأـز مف العمياف، بأف يتخذ ضدىـ مكاقؼ سمبية،      
)مف  كاالنخداع بما يركف منيـ مف عاىة، كيقكؿ:الى عدـ االغترار  اآلخريفكيدعك 
 الكافر(

 (ِ)ؽً يٍ رً الغى  كى فٍ فا طى طى  ال بى سي رٍ يى لً       قيبلو ران ثى جى حى  وً مً جٍ في رً  عٍ ضى كى 
، األسفؿالنير، كاجعمكا في رجمو ثقبل كي يستقر في  أكمكه في عرض البحر ار      

 فبل يرل منو حتى البدف.
كينتقؿ الشاعر الى كضعو، ككيؼ تتعامؿ معو الناس، مصكران ذلؾ الحاؿ الذم      

، فيـ ينعمكف بالجديد (ّ)ىك فيو بصكرة ساخرة، فييا مرارة مكاقؼ الناس مف أىؿ الكدية
االحتجاج بالسعاؿ،  أكسأؿ كاف جكابيـ لو الضرب عمى رأسو بالخؼ،  كالماؿ، فإف

 )مف الكافر( فيقكؿ:
 ػػػػد  الػػػر ذاؿً كا.. عمى حى زادي  ػػػدٍ قى االن       كى بيـ ريذى  ػػتي ػػيٍ ػػػػػػجً مان شى ػكٍ ل قى أرى 
ـي ػيً ػيٍ مى ػب  عػى ػصي تى   ػاؿً ػػػػػػقى بػالػص   ػعي ػػػػقى ػػعٍ ػػقى بػػان.. تى اػػػػكى ثٍ أى ػػيػػمػان       كى ػعً ػػػػا نى ػيػى نٍ الد   ػػ
 اؿً قى في المى  ةي عى يٍ ػػػرً ػنا الشػ  عي ػمى ػجٍ تى ػػػػك ا       كى .. حى  ـ  كاألي  ـه ػػا .. آدى نػى ػػػػػػػػػػػػكٍ بي أى 
ـى ػمً فػى  ـى ػبً ل فى رى كا جى لي ا قاى ػمى كى        ػػػػاءن ػػضى ي قى نً ػمػا  ديكٍ ػػػػػػػػػكىػي ثي رى كى  ػ  يػالً يى ػػػػتً احٍ  ػػ

 عػاؿً الػن   اؼً ػػرى طٍ ػػػأى سػي.. بً أٍ لى رى إػػػػػػكا       ػػامي قى  اؾى في ذى  ػػـٍ ػيي ػػػتي فى ػالى خى  إذا
                                                 

. سيدكؾ: ُٔٔ/ ّ. مكؽ: مكضع معركؼ بالمدائف في العراؽ، معجـ البمداف: ّّٖالديكاف:  (ُ)
. َِّ/ ِأبك طاىر الكاسطي شاعر مجيد مف شعراء اليتيمة، ينظر في ترجمتو يتيمة الدىر: 

 .ّٗٓ/ ّاالسطيؿ: األعمى، يتيمة الدىر: 
 .ُّٗ/ ُِ، المساف: مادة قعع، تقعقع: تصكت عند التحريؾ أم إنيا جديدة (ِ)
 .ّٗينظر شعر اليامش في العصر العباسي:  (ّ)
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 اؿً ػعى لى الس  إ فى كٍ جي تى مٍ .. يى ـٍ ػراىي ػػػػرٍّ       تى اؿ بً ػػػػػػػؤى ػسػي لً  ػػـٍ يي تي ػػػبٍ ػػػاحػى ى صى تى مى 
اؿً مى لى الر  إ ػاؿً ػبى الجً  ادً ػدى عٍ أى ػػان       كػى افى زى ػعػػنػػدىػػػػـ جي  اؿى ػكى مػٍ ل األى ػػرى تى 

(ُ) 
ادـ كحكاء، كينتقد تكزيع الميراث،  أبناءتكزيع الثركة غير منصؼ، فكمنا  أفكيذكر      

مع انو في الشريعة كاضح، فما أنصؼ القضاء فإف طمب كاف الضرب كاالحتجاج 
الى الطبقة  إشارةكالجباؿ، كىي  لدييـ مكدسة األمكاؿ أفالى  اإلشارةبالسعاؿ، مع 

 الحاكمة.
 :ثـ ينتقؿ في ذات القصيدة، قائبلن      

 اؿً ػػبى الس   ؼً تٍ مع نى  الن ابً  ػػري سٍ كى كى        سو ػرٍ ضً  عي مٍ مػنػيػا قى  ػسً ػمٍ الػفً  فى كٍ دي كى 
 يالً فى ي كى رتً ػبى حٍ مى ي كى بً ػعٍ ل قى كى ػػػػػػػػػً ػػػاؿو       سمى  ػػػؿ  مػف كي  ػتٍ ػمى ي قػد خى ػػػف  ػػػكى فى 
 (ِ)ػػػمػاليشػً  فٍ ي مػً ػنً ػيٍ ػمً م يى رٍ دٍ ػا أى مى ػػاالن       كى حى ػػػػػاالن كى لي .. مى  ػػػػػػػتى ػػيػٍ لى  يا أالى           

، مع نتؼ المحى، كيدم األنيابكلمحصكؿ عمى الفمس تقمع ليا الضرس، ككسر      
ألف كضع العالـ  ،نفع ليما مف محبرة كقرطاس، كىما سبيؿ كحدتي، كال إالخالية 
مف أصدؽ  إففي أسافؿ الناس، كليت لي ماالن، مع التناص لحديث نبكم  أصبح
اذا أنفؽ االنساف كما عممت يمينو ما تنفؽ شمالو، فذاؾ أجمؿ صكرة في  اإلنفاؽ

المعطي؛ لكي يتفاخر فيشعر  أكباب السمطاف  أماـتقؼ الناس صفكفان  أفالعطاء، ال 
 كالميعطي بالفخر.السائؿ بالذؿ 

 ، فيقكؿ:كاألجداد اآلباءكالشاعر في نياية القصيدة يبيف سبب كضعو كما فيو ىـ      
 )مف الكافر(
 يػالً خى ػي.. كى ػػػػػامً ػمى عػٍ اتي.. كأى ػد  جى م       كى ػد  جى ي كى بً أى  ـ  أي  ري حً  ؿٍ ي بى م  أي  ري حً 

                                                 

/ ٖ. الصقاؿ: الصكف كالصنعة أم اإلتقاف، المساف: مادة صقؿ، ُِْ - َِْالديكاف:  (ُ)
ِّٔ. 

. قعبي: القدح الضخـ ُُٕ/ ٕ. السباؿ: مقدـ المحية، المساف: مادة سبؿ، ُِْ: ف .  ـ (ِ)
 .ُُٖ/ ُُ. فالي: الفأؿ ضد الطيرة، المساف: مادة فاؿ، ُْٕ/ ُِدة قعب، الغميظ، المساف: ما
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ـه ػػمى ل قى ػػػرى جى   (ُ)يل لً رى ا جى مى فى  ؼ  جى  تي ئٍ ا جً م  مى ايػػػػػػػػػػا       فى ػػرى ػػػػػالػػبى  اؽً زى رٍ ػػػػػػأى .. بً ػػػ
، فمما كيتب لمناس رزؽ جٌؼ األرزاؽفي تكزيع  اإلنصاؼكيعمؿ سبب الفقر لعدـ      

القمـ تعني تكزيع الحقكؽ مف بيت  فإشارةمف جانبي، كربما يحمؿ النص معنى مضمران، 
، كليس لعبلج ما فيو ال لمف لو حاجة انةكالماؿ غير منصؼ، فيك ييعطى لمف لو م

عراضغير جفاء الممكؾ كالصبر عمى ما فيو مف حاؿ،  ، كأنا األمكاؿعف ذكم  كا 
 )مف الخفيؼ(  ، قائبلن:(ِ)السبيؿ أبناءعزيز كأجمس لمكدية مع 

 ؿً ػيمٍ الجى  رً ػبٍ ػبالص   رى قٍ ػك الفى ػػآسكى   مرً ػقٍ ػز  فى ػعػبً  ..كؾػمي ى المي مى عى  وي ػػيٍ ػػتً أى 
 ؿً يٍ لً عمى الذ   زً يٍ زً ػالعى  اضً رى عٍ إً كى   ان ػيػيٍ ػتً  كاؿً مٍ م األى كً ذى  فٍ عى  ضي رً عٍ أي كى 

 (ّ)ؿػيػبػػناء السػف أبػيػس بػكأجم  عان ػيػكا جمػمعػتػاذا اج ..رىـػجػػكاى
كأنفع مف الجمكس مع الممكؾ كأىؿ  أكلىفيك يرل الجمكس مع أىؿ السبيؿ      

في  األخرل األغراضة شعر المديح لديو بالقياس الى ، كلعؿ ذلؾ يفسر قماألمكاؿ
 ، فيقكؿ:كاألكؿ باإلنفاؽمؽ عديكانو، كشعراء الكيدية عندىـ الكفاء مع الصديؽ كغيره مت

 )مف الكافر(
فٍ كى   وكلً زي ػفي ني  حه قيبٍ  ؼً كٍ ري ػعٍ ػمى ػلى الإ       يافً كى لى الت  إ ؽي يٍ دً الص   ؿى زى نى  ا 
 (ْ)ومى يٍ بً في زى  بي عى مٍ تى  اؾى نى مٍ يي  عٍ دى يى        ـٍ ػػلى ..ذا إ أخو  كد  ػػػً ح بػً ػرى ػػػػػػػػفٍ ػػػػ تى ػػػبلى فى 

كفي قصيدة لو يعاتب أحدىـ دكف ذكر اسمو جالس بابو كقد طاؿ االنتظار،      
كعبلج الفقير التعجيؿ مع القميؿ ال الكثير مع االنتظار، ألف ما فيو مف جكع كعطش 

 ريع()مف الس ليس معو صبر، قائبلن:
 

                                                 

 .ُِْالديكاف:  (ُ)
 .ّٖينظر شعر اليامش في العصر العباسي:  (ِ)
 .ِّْالديكاف:  (ّ)
 .ُِ/ ٕ. الزبيؿ: كعاء يحمؿ فيو كيسمى القيف ة، المساف: مادة زبؿ، ِِْ: ف .  ـ (ْ)
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 ؿي ػػػٍ يػمً أٍ ػتى  ارً رى ػػالؤلىحٍ ؾ ػػيٍ ػػفً كى       ػيػؿي ػصً حٍ ؾ تػى دي عٍ م كى ػدً ػػػي  سى يا 
 ؿي ػٍ يكالن   ري ػحٍ ػبى ػال وً يٍ ػً ف ري ػغي ػصٍ ػى يبػػو       ػبل  .. لػطي ػثي ػيٍ الغى  ؾى دي ػكٍ جي كى 
 ؿي كٍ ذي ػػبٍ ػمى  اسً لمن   وي كى مً ػمٍ ػتى ا ػمى كى        فه ػكٍ صي مى  سه كٍ ري حٍ ؾ مى ضي رٍ عً 
 ؿي كٍ ػتي قٍ مى  رً قً ػفالى  ؼً يٍ ػػسى قى بً ميمٍ م       دً ػي  يا سى  ؼي نى حٍ األى  ؾى دي بٍ عى كى 
 ؿي كٍ ػػػػا طي ػػػػيى ػلى  ..اـه ػػػػي  أى وً ػػػٍ يػػمى ػػعى        ػتٍ ضى دو مى عٍ كى بً  تى مٍ ض  فى تى  دٍ قى كى 
ف قى  ػػر  ػالػػبً  ػػؿي ػضى فٍ أى كى  ؿي ػػيػجً ػعٍ ػى ت ةً ػم  ػقً ػال عى ػػى م وً ػػيٍ ػػفً مػا        ؿ  كا 

(ُ) 
، أخرلكىكذا الشاعر يضع حبلن لعبلج الفقير مع التعجيؿ، ثـ ينتقؿ الى مقطكعة      

فإف ظيكر الجكر مف الكالي صح معو لبس البالي، حتى الغني الجاحد مستحسف، 
، (ِ)احتياال، كقؿ الكفاء كظير العناد أصبح، كالكسب اإلفبلسكصاحب الماؿ اظير 
، فالكحدة راحة، ليس فييا كاألخكاؿ األىؿير العزلة حتى مف فميس لعبلج ذلؾ غ

  )مف السريع( كقاؿ، فيقكؿ: ؿكشاية، كال قي
 اليػػػبى ػال ؽً ػمى ػخى ػال سي ػبٍ ػلي  ..ابى ػى طػػفى .. مػػف الكالي       ري ػكٍ الجى  ػػػػرى ػيى ظٌ  دٍ قى 

 اؿً ػمى ػك الذي  ..بلسى ػػفٍ اإلً  رى ػػػيى ػظٍ أىكى ى       نى الغً  كدى حي جي  اسي الن   فى سى حٍ تى كاسٍ 
 اؿً تى حٍ مي  ابفي  اؿي ػتى حٍ مي  بً سٍ الكى  يٍ فً ل       رى الكى  فإف   تى ػػئٍ ما شً  ؼى يٍ كى  ٍر سً 
 اؿً ى حى مى عى  ..ىقى ػػبٍ ػػيى  فٍ ػمى  سى ػيٍ ػمى ػى ففػػػا       الػكى  ػػؿ  .. كقى اسي الن   ػػػػػػدى ػػسى فى  دٍ قى 
 اؿً ػػػػػى كال خ.. افو دى ..  دو ػػػػػػػالً كى ػػػػػػػػػػػػبً        سو نً أٍ ػتى ػػػػػسٍ ػمي  رى ػيٍ .. غى دان يٍ حً كى  فٍ ػكي فى 
اؿً ػقى  فٍ مً كى  ؿو يٍ ما قً  بً ػػػيػٍ مف عى        كحه رٍ ػػتى ػػػػػػػػسٍ ػمي  ةً دى ػحٍ كى ػفي ال تى ػنٍ أى ػػػفى 

(ّ) 
ىي  كاألخطاء، امكجكد، كال تستكحشؾ الطريؽ لقمة سالكيي فاألمؿكمع ذلؾ      
نجد ليا العمؿ، كلكال  أفنحاكؿ  أسبابيالنا كتخفى عمينا ، كما خططو الغيب األقدار

                                                 

 .ِْْ - ِّْالديكاف:  (ُ)
 .ُْٓسخرية في الشعر العباسي في القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف: ال (ِ)
 .ِْْالديكاف:  (ّ)
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 ، فيقكؿ:(ُ)مف المرارة في المذاؽ إالاجتماع المعنى كضده فما عرفنا حبلكة العسؿ 
 )مف الكامؿ(
 ؿً جى األى  ةي ابى صى إً  بيبً الط   أي طى خى        ؿً ػػمى األى  ةي ػػبى ػػيٍ ػخى  ؾى ػ  نػػػػػػػشى ػً حكٍ ػػي ال ت           

 ؿً ػػػػػػػػػػػػى يػػحى ػػم الكً ى ذى مى عى  ..ؽ  دً ػػػػػيى        به ػبى ػػى س مةو اصً حى كى  ةو تى ائً ػفى  ؿ  ػكي مً فى            
 ؿً مى ػلى العً ىا إرى ػػاىً ػظى  ؽي كٍ ػػػػسي ػنى فى        يالى  اتي ػبى ػجً كٍ ا المي نى يٍ مى ى عى فى ػخٍ تى            
 ؿً ػػى ثػمى ػالػػى ك كى ػػػىٍ كى  ةً ػى قػػػٍ يػػقً ػالحى  زي ػمٍ رى و       ػػػػػػبانً ػكى الن.. في جػى ػػكٍ قى  ؿي ػػكٍ قي أى كى            
 (ِ)ؿً سى العى  ةى كى بلى حى  اؽي ذى المى  ؼى رى عى ػا       ػمى لى  اؽً ػذى في الػمى  ةي ارى ػرى ال الػمى كٍ لى            

ككأنو يجد العذر ألىؿ طريقتو في الكدية، فيذه آجالنا كمصائرنا، كال تأسؼ عمى      
اليقيف، مصكران  يأتيؾ أفعش يكمؾ، فالطبع ىك الغالب، كعش يكمؾ الى ، ك يأتيما 

 )مف البسيط( ذلؾ في قكلو:
 ؿي ػػمى األى  وً ػبً  يتً أٍ ػػيى ا ػػم ..تي ػبٍ ػق  رى ػػكال تى       ؼو سى مف أى  اتى فى  دٍ لما قى  افى كى  تي مٍ ما قي 
 ؿي ذى ػالعى  ؿي ػعى ػفٍ ػػا ال يى ػمى  ؿي ػعى ػفٍ ػػيى  عي ػبٍ ػط  ػالػف     ػػو  فػً ػػػػػر  ػصى ي تػى ػان فً بػػػى نػٍ ذى  ػػػرى ىٍ الػد   ـي ػزى لٍ ال أي 

 (ّ)ؿي جى األى  ذى فى نٍ ى يى ت  و حى يٍ ا فً مى ي بً مً كٍ يى ي       ػنً عي فػى ػنٍ .. كال مػا كػاف يى ػكفي ػكي ال ما يى       
كثيرا ما يسخر مف رجاؿ الديف، لما يراه مف حسف حاليـ، كليس لدييـ  كالشاعر    

ف أعطكىا فيـ ممسكيف بيا، (ْ)طكف الناس مما تصؿ الييـ مف حقكؽعمؿ، كال يع ، كا 
)مف  :(ٓ)صانعيف التفضؿ عمى الناس، ككأنيا مف أمكاليـ، فيقكؿ في خطيب النيركاف

 الكافر(
 عي ركٍ ػػػي ػ  ضػال ..وً ػػً تر  دى  ؿً ػػػضٍ ػػػفى ػلً  ر  ػػقً ػػػػتى        به كٍ مي ى حى تن فى  بي يٍ طً الخى  فً سى الحى  كأبي 

                                                 

 .ِْينظر شعر اليامش في العصر العباسي:  (ُ)
 .ِْٓالديكاف:  (ِ)
 .ِْْ:  . ف ـ (ّ)
 .ُٓٓالسخرية في الشعر العباسي في القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف: ينظر  (ْ)
 .ِّٓ/ ٓاقعة بيف كاسط كبغداد، معجـ البمداف: النيركاف: منطقة ك  (ٓ)



 413 

 عي ػػػػػػػٍ يػػػقً رى  ..اذى ػػػػػػػػػػػى ى عٍ ػػى مكى  ..وي ػػمي ػػػامً ػػنأى ان       ػدٌ شى  سى يػٍ لى كى  ؿً ػكٍ ػضي في الػفي  به ػكٍ مي ػحى 
ٍزؿه  ىمى ػػعي ػػال ـً دٍ ػػػػػػػػي ىى ػػفً كى ػػا       اىى ػػػػػرى  يػى .. الى ـً ػارً ػكى في الػمى  يءه ػطً بى   عي ػػػيٍ رً ػػػػػػػػػػػػػػػػسى جى
 (ُ)عي كٍ ػػجي ػػال يى  ةى ػػافى ػخى ػى م مرى ػخٍ ػػى ا يػػمى ػػػى ف  الن      ػػكٍ طي  ػػػػرى ىٍ الد   احى رى ػى ػػػػػػػتػى ػسٍ مي الػ ػػب  ػغً يى 

ما يحصؿ عميو  أفكقد أنزؿ بالخطيب سخرية فيك حمكب ال يشد أناممو داللة       
دكف جيد، كىك بعيد عف المكاـر قريب مف ىدـ العمى التي تترقبيا الناس في رجؿ 

 الديف، فيك يغيب يكما عف بيت الراحة كىي الخبلة مف شدة بخمو كي ال يجكع.
 )مف الكافر( ، يقكؿ فييما:آخريففي بيتيف  أيضاكيناؿ منو      

ةػى اعػضى و كى ػػتً ػػاعى ػقى ى رى مى ػعى  وً ػيٍ ػفً كى      (ِ)وػاعى ػقى و رى ػب افً كى رى ػيٍ ػن  ػال بي ػػيٍ ػطً ػى خ           
(ّ) 

 (ْ)واعى فى ليا الش   تي كٍ جى رى  إفٍ ا اىى رى خى        تٍ الى طى كى  ػتٍ ضى رى ةن عى يى حٍ لً  حي ػػر  ييسى            
كبذلؾ يجعؿ مف سخريتو تشفيان كعبلجان لما كجده عند ىذا الخطيب مف رقاعة      

ككضاعة، كبذلؾ تككف الكظيفة العبلجية يستيدؼ منيا الشاعر تبرير ما ىك عميو مف 
الناس،  أصناؼممارسة ىذا الفعؿ، متناكالن مختمؼ  أسبابلمناس الكيدية كالشحذ، كيعمؿ 

 لعمو يجد في العمة لسبب ما فيو شفاء كعبلج لما يعانيو.
 

                                                 

 .َِّالديكاف:  (ُ)
 .َِْ/ ٔالرقاعة: الحماقة، المساف: مادة رقع،  (ِ)
 .ُِّ/ ُٓالكضاعة: الدناءة كاليكاف، المساف: مادة كضع،  (ّ)
 .ُِّالديكاف:  (ْ)
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 الخاتمة
 

  خخ ل لخخخ    تالسُّخخية ف  خخس  اسخخأل  خخل ابي  ال ةخخخل عصخخه  يكصخخ  ع خخ ة       خخ     
الشخخ ةاد ي س ر خخةوأ    يال  يخخي خ خخي ال ُّيخخ ي  الالسخخاف  خخخي ال كخخ  السخخ    ف لخخأ كيخخي   خخس 
السُّخخية ف   وخخيا ي خخة يل خخي عصخخه  س اليخخةاس ال خخة أ ك خخ  ي السخخية ف  خخل   ا خخأل  يكصاخخف  

ق لخخخو ل الخخخي س    خخخ  س الخخخيو   الا خخخف  ب   اي   خخخ   خخخل سخخخخ ي ا    عصخخخه سخخخخ ي ال  خخخ ي
  إي ج دت السية ف خ ا ةقف اسكيياأ الخشةى الكل كخةي (34) الك خف:  خشةوأ خ يا   ل أل

 خخل   ا خخأل الي خخة   ل خخس  رخخي ت  ا ةقخخف  خخل يوخخس ال سخخك أل  اليخخ ة   ر خخ  جخخ د خ خخيو  
 خخخخف خ خخخخي  إ خخخخلق ال جك خخخخأل  كيخخخخ  أ ال خخخخيا   ال يخخخخ     سخخخخية ف اليخخخخةاس سخخخخ ك   اب ج خ

اع ج جخو   شخخ ةاد ال  ي خخف  الشخخري  خ   ا  خخل يخخخ  أ سخخ ية س  خس ال  خخأل الخخي     شخخ س 
   لخخيا كخخيايصت السخخية ف    خخيص   خخأل   خخو   ابر خخ  ال  خخخة    خخ به ر خخ ه ل خخي  السخخية ف

 لخيت    خ    ا   شخمت  خس يلل خ   قخي  كخخ س اس السخية ف جخ د  خس  صر ت ايةىي  
الا  ول ا  قسأ  س اقس  و  ال رك  ك ج  كلع  السخ ية خ بلاخ و  ال  خ  ل    ابي 

  سخخخك  ي الك خخخة   خخخخيب  خخخس الك خخخة     خك خخخيت السخخخية ف عخخخس ال جخخخ د ل   خخخو رة خخخ  
    اقكةخخخخخخت  خخخخخس ال ا ةقخخخخخف     خخخخخت ارخخخخخيى ايا ك خخخخخ   اخك خخخخخيت عخخخخخس ال  كخخخخخف   بس   خ شخخخخخةاه 

ت الخك  أ ب خو اسخص   س الشخ ة  ج  خخ خل ابرصخ  ال  خة  خس ي   كك سياب ر ك وي    
ج جل   ك ي  الي  ل ال ي   ف ال شكة ف خ س ال صيل  ال كصيل  ق ةخت الص  ر ف ب    ك  خي ر

اله الغ خ   ال  خ   جخ دت السخية ف  خل شخ ة ابر خ  ال  خخة  خخي ا أل  خ اعخ   يكصاخف 
 ال  أل ال كم أاليوشف  ال رك خسخ  ال ةاةل    ك كة   ي  ت الش عة اله ا ك ج سية ف 

خسخخخ  اب خخي  ي ال خخيوخل ا  اليخخ  ل ا  ال  وخخف الكخخل    خخت  الخخي   خخ س    شخخو       خخو
كل أ الش عة  س عةج   ة  ع ه  ل شخ ي يكو     يخياس ابوخي  ال شخ ةل  ا خخرت 
ال ي خخف  خخليا لخخو  خخأل ا خخو  ر خخي   ة خخف  عص خخ        خخت الخخي ا أل ال اسخخ ف لخخيى الشخخ عة  خخس 

اليا لف  ة ةا خ ةرصخف الشخخ   ل خ  ا خة  خل قخ ي السخية ف  اخخياع    ا ي ر  كو  ل  ةرصف
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ع ي     س الاية  عييل ال  وف  اسكيا   ال جك أل خخو وخل ابيخةى يا  خ  بخياعخو الا خل 
   أ ج دت الخ اع  الس  س ف  عيأ ابسكيةاة  ل  و أ الر خأ  و خ ة الخي ي  اب خ ةات 

ل  كيص خ  ال   خة ابعج خل سخ اد    خت  أل     اليل ف ال خ س ف  خل ع خةو  ال خ  
  ةسخخ   ا  كة  خخ  ا  ة   خخ  ا   ةي خخ   كا خخ صو عصخخه ال   خخة ال ةخخخل الخخي  ر خخي الةسخخ لف 
  شخة ابسخلأ  قخ أ ال خخخل  ر خي ) خصه ا  عص خخو  الخو  سخصأ( خ ع خخ  الخه سخية ف  كمل خخف 

 ش  روخخه خ لكيخخي ة  الراخخ  ل   خخ ر  الخخ يس رة خخخ    خخ  ر خخ  ا خخخ  الغة خخ   ي  خخ  
شخخخو  ال خخخ ش  ر لخخخف الايخخخة  الا قخخخف  الجخخخ ا    خخخأ  خخخ س الخ عخخخ  ابجك خخخ عل ب  يخخخي وخخخ  
ابيخخخة عخخخس سخخخ خي و  خخخس ي ا خخخأل  خ اعخخخ  لك ك خخخي ال خخخق ةات  خخخل ي خخخأل الشخخخ عة الخخخه قخخخ ي 
السخخية ف    قخخي  خخخة ت لصسخخية ف  وخخ د  ياك خخف قخخي اسخخك  س الشخخ عة خ خخ      خخت ال و اخخف 

 ا خخخص ف  ال لج خخخف  ا خخرف  خخخل شخخخ ة   كخخخ يه  خخخس ابجك  ع خخف  الس  سخخخ ف  ابعل  خخخف الك
يلل   اويا   لسية كو  خخيلك    خت ال و اخف الكخل  ة خيو  الشخ عة وخل ال سخ صف  لكري خ  
ر  كخخخو الكخخخل  ة خخخل ال  خخخ   اخخخةي ا   ج خخخ ا  خخخل ال  و  خخخف ابجك  ع خخخف ل يخخخةج  خخخس يادخخخةل 

سخخخ رف  اسخخخ ف  ال   خخخ ا  ال رخخخةأ  سخخخصيف ال وخخخ أ الي  خخخل الخخخي ك ك ة   جخخخي  خخخل السخخخية ف  
رة خخخف الرة خخخف  ك خخخخة عخخخس  شخخخ عة الاخخخةي  ا خخخ س  خخخق ة   كخخخم ة خ ر يخخخو لككخخخ ال ال ص خخخ ت 

ابي   لخخخأ كخخخييص    خخخللصسخخخية ف ال خخخ قأ عص خخخو   الخخخةا   لخخخو       خخخت ال و اخخخف الس  سخخخ ف 
الس  سخخل خر خخ  كشخخ ي وخخ وةل  خخل ي  ا خخو   خخ  وخخ  الرخخ ي  خخل شخخ ة يعخخخي الي اعخخل خخخي 
  س  و اف ل يي و اوة ر ة   خ ف  س   اق   يوخ ف ر خ ف  ج دت ال و اف ابك خ ل ف 
ابعل  ف لصسية ف  س صف ابيخةا  كرا   ال سك أل لص  أل ال  خ ش   لشخ ة وخ   خر اف 

خريخخخ   ابشخخخي   لخخخيلك لجخخخم ابر خخخ  ال  خخخخة  الخخخه ابعخخخلأ  ال خخخ ت الخخخي   ي لخخخ  
 يخة  شخ ة  ال يي ع ت  ال ك   اب  اس اليا اخف ل خل ب  ي خي    يخي عصخه  خس  سخك أل ا  

ي  خخخس سخخخية كو  خخخف   خخخس ا  ا خخخو الشخخخ ة ف الياخخخف  السخخخةعف  جاي ج خخخي  خخخس ا  خخخ ة   يك خخخخ
  اخياعخو الخه  و اف ك  لج  خ   صخج  خل يايصخو   م  خ  ك خ    ع خ       خو  خس الخأ    يصخ

 ب ايعخل ا خل قخي رييخت الك خ أ  ال  خ ي  خل يةاسخف السخية ف لخيى ابر خ  ابية س ل صخو 
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كجخخيي  سخخ ف    خخ  اس ي خخ اس الشخخ عة  خخ س  خخي   ايا ال  خخخة  ل خخ  ل خخيا الاخخس  خخس قخخيأ   
اب    خخس       دخخف    خخ    ةخخخ  عصخخه  ل خخفخصغخخت الي خخ دي  ال يي عخخ ت  ال كخخ  ا  خخة 

 ابرةا  الش ة ف  اوأ ال ك دج الكل ك  صت ل   اليةاسف ول:   ل  يكص   ش ة  خ ت
ك  عخخت اسخخ ل   السخخية ف  خخس الخلرخخف الكخخل ككجصخخه  خخل عصخخأ ال  خخ  ل  خخس   خخأل   -1

 .الو وة    س ال   ة   ل عصأ الخ  س  س     ف  كشخ و
 خخخ س اب يخخخ ا الخخخيايصل  اليخخخ ةجل  رخخخي اوك خخخ أ الشخخخ عة   خخخ   صجخخخم الخخخه اب  اس  -2

جخخ قل  اسخخكيياأ عصخخأ الخخخي أل  خخس ج خخ ل  يخخخ    ك خخةاة ل خخ  ل خخ   خخس اليا ا خخف  ال 
 علقف خ ل  س يه اليايص ف.

اسك  ي الا و  رة خف  اعج  ف   س    خت سخ ف  خل الشخ ة ال خ سخل خ   كخو   خل  -3
 خخ   خخأل شخخ ةاد يخيكخخو ل ي خخي   خخو    خخف  شخخكةك  سخخ ف لخخيى ابر خخ  ال  خخخة  خي
 ى اليخيف الر   ف  ايخ د ع ة  .الةس  ف لي السية ف  س ابية ا   س الصغف

  خخي شخخ ة ابر خخ  ال  خخخة  سخخجل ك ة ي خخ     جخخأ لغخخ   لصيخيخخف الشخخ خ ف الكخخل   -4
 و   ةي خ ل س س س . ي    ك ل ال    ليا ع  

شخ ة  خ    خف ال يخ ي   خة   س ش ةاد ال   ال   ل  قي روهالش عة ابر   ال  -5
 خخأل ال  خخ وج  ال ي   خخف  خخل  اليخخيا ه  ال رخخي  س  ر خخي شخخ ة  ا سخخ     خخ ةل كخخكلدأ

 يةاسكو  ال ش  عس كصك اب س   .
يصخخت ق خخ دي   خخس  وخخ أ الي خخ يل ال ةخ خخف اليي  خخف  خخ ل يصأل   عخخيا ق خخ يكو الكخخل  -6

  يص    : 
 قخخي ع ة خخ   اخخخ  يلخخ  الي ةجخخل     خخت  ي خخ دي شخخ ةاد  خخ  قخخخي ابسخخلأ اي خخخي ت 

 ل    ا  خ شةل  خك يا عس ابي لف خي  ييي اله الا ةل  اخ يي ف ر ل ف 
يصخخ  شخخ ة   خخس الك ي خخي الصاوخخل  ال   خخ     خخ س اسخخص خو   خخ    خخ س ابسخخص    -7

عل  الا خأ  رخ  ل يخيخ ت  ك سخيف  ال ي  خف  الخ  الس ي ال  ك أل   ةجأل يلك ب خو 
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   خخ س شخخخ ة   خخخل  ك خخخ  ي ج  خخخأل اليخيخخخ ت   لخخيا شخخخ ا  خخخ كو   لخخخيى  خخخخ ة ال يخخخ ي 
 ال ي ف  الكس ي. ال ص  د      ياا ليى اخ  د ية يكو  ل 

   خخي شخخ ة ابر خخ  ال  خخخة     يخخف  ك ة ي خخف  اجك  ع خخف      ةسخخأ  خخ ةل لخخيلك  -8
 ال  ة الي  ع ش   و  ع  ه   و. 

ابخ خخ ت  خخل الي خخ يل ا  ال يي عخخف كك صخخ  خ  خخ   خخخخ    خخ يا رخخي  خ خخت    خخ   -9
 جخخيت الا خخةل    خخ  يصخخي     خخل اس ال رخخيل ال  خخ  ف  خخل  شخخ ة ال  خخخة     خخخت 

 ر  ةل .
 خخخخل      خخخخف ال يخخخخ   بخخخخخي  اس اشخخخخ ة اس ال  قخخخخي ي ة  كخسخخخخ ي ا  ك سخخخخ أل ا  ك   خخخخ    

اسخخكج خف اليخخ ة   ال سخخك أل لصشخخ ة    خخخ   اسخخك ك ج   ج خخ ب ل ريخخ  ي ة   خخل   و  خخخف 
الخ خخ د ال  ة خخل  ال يخخ  ل لخخيى ال جك خخأل ال ةخخخل  ب ايعخخل ا خخل رييخخت يلخخك  ل خخس ا خخي 

 يلك  ا  ال      . 
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 المراجعالمصادر و 
 القرآن الكريم

 الكتب:
 األلفحرف 

 - ار ا طل عدددددب  لطبالدددددب  ا   دددددر ، قاسدددددن صسددددد    دددددا   ،فدددددن ا  ددددد  اإلبددددد اع .1
 ن.1981، 1ط ، ب ر ت

 –االتجدداا ا سدداير فددن ش ي ا  دد  ام،  دد قن ةصةدد ، ةاتبددب ا    ددب ا ة ددر ب  .2
 ن.1988، 1ط  ا قاهرة،

  جددددرص، ة ددددط ، هدددد ارة ،  ار اتجاهدددات ا  ددددعر ا عربددددن فددددن ا قدددر  ا  ددددا ن ا .3
 ن.1963، 1ا ةعارف ، ا قاهرة ، ط 

اتجاهددددات ا  جددددار فددددن ا قددددر  ا  ا ددددث ا  جددددرص، قصطددددا  ر دددد   ا تة ةددددن ،  ار  .4
 ، ،   .  .1ا ة سرة، ب ر ت ، ط 

 ،ة  د رات  زارة ا  قافدب  ا   د  ، االت ال  ا تغ ر ا  قافن ها ص  عةا  ا   تدن .5
 ن. 1978 ،1، ط ا عرام

 ار ا  صدددد ص  ل  ددددر ، لدددد  ا  للددددن ر ددددا، سددددإةن ن سددددا  تت  لا ة تددددتاأل ي اإل .6
 ن.1994، 1ط، ا قاهرة - ا ت ز ع 

ه( ، تصق ددددم 911االتقددددا  فددددن للدددد ن ا قددددرا  ، جددددإل ا دددد    ا سدددد  طن   ت  .7
، 1ةصة  ابد  ا   دل ابدراه ن ،  ا   ادب ا ة در ب ا عاةدب  لاتداي ، ة در ، ط 

 ن.1974
 ن.1،2222، ط  ا قاهرة ،ةاتبب األسرة ، ا  ات ر  ب ل راغي، األ ي ا ساير .8
ا  ددددددراب ا ة ددددددر ب ا عا ة ددددددب  ل  ددددددر ، لبدددددد  ا عز ددددددز  ددددددرف، األ ي ا  ادددددداهن .9

   ن.1992، 1طة ر ، ،    جةا 
 ار ا صدد ار  ل  ددر  ا ت ز ددع ، اصةدد  ا صسدد  ، ش ي ا ا  ددب فددن ا ع ددر ا عباسددن .12
 .1986، س ر ا-
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عب االةا دب ، ة در ،  اال ي فن ظل ب   ب  ت ، ةصة   ل ا ص ا زه رص ، ةطب .11
 ه. 1368،  1ط

 ،ةاتبدددب ا    دددب ، اصةددد  ةصةددد  ا صددد فن، األةددد صفدددن ا ع دددر  ا س اسدددب ش ي .12
 ن.1962،  1، ط ا قاهرة

، 1ط،  ار ةار   لبد  ، بطرس ا بستا ن، ا عباس ب األل را عري فن  ش بار .13
 ن.1979 ب ر ت،

.   ،1، ط ب دددر ت –ا ةاتدددي ا تجدددارص ، (ه512ت   ابددد  ا جددد زص، األذا دددار .14
 ت.

 ، ار ب ددددددر ت  لطبالددددددب  ا   ددددددر ،(ه538ت   ا زةي ددددددرص ،ا بإغددددددب شسدددددداس .15
 .ه1424 ، 1ب ر ت، ط

،  دددباح لب ددد   راز،   ا ادددر نآاألسدددا  ي اإل  ددداا ب  شسدددرارها ا بإغ دددب فدددن ا قدددر  .16
 .هد1426، 1ط، ة ر -ةطبعت األةا ب 

 لطبالددب  ذات ا سإسددلةصةدد   لدد  ة، ، شسددا  ي االت ددال  ا تغ ددر االجتةددالن .17
 ن.1989، 2ط ، ا ا  ت -  ا   ر

، لبدد  ا  ددا ص بدد  ظدداهر ا  دد رص، اسددترات ج ات ا يطدداي ةقار ددب  غ  ددب ت ا   ددب .18
 ن.2224، 1ط ،   ب ا - ار ا اتاي ا ج    ا ةتص ة 

ه( ، تصق ددم ةصةدد   471اسدرار ا بإغددب ،  ابد  باددر لبد  ا قدداهر ا جرجدا ن    .19
 ةصة   اار ، ةطبقب ا ة  ن ا قاهرة ،   . ت . 

، 2ط، ة ددر -ا    ددب  ةاتبددب، اصةدد  بدد  ص ،أل بددن ل دد  ا عددريسددس ا  قدد  اش .22
 .ن1962

ا   ادب ا ة در ب ا عاةدب ، لبد  ا صلد ن ص  دن ،  ا ادر نآا سير ب فدن ا قدر  شسل ي .21
 ن.1992 ،1، طا قاهرة  - لاتاي 

 ار ا ة سددرة  ل  ددر  ا ت ز ددع ، ا عدد  س شبدد ،   سددف ا تطب ددماألسددل ب ب ا رة ددب    .22
 ن.2227، 1ط، ب ر ت -
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ا دد ار ا    ددب  ، اصةدد  سددل ةا  فددت  اه ،ةدد يل  ظددرص   راسددب تطب ق ددب األسددل ب ب .23
 ن.1991ب ر ت, - ل  ر  ا ت ز ع 

 ار اتددداي ا عربدددن  لطبالدددب ، ا ددد ات ر اصةددد  لدددزت راجددد ، للدددن ا ددد  س ش ددد ل .24
 ن.1968، 7ط، ا قاهرة -  ا   ر

 ن.1975 ،1ط،  ر تب ، لةإ    ا علن   ار، ي ر ا     ا زرالن، األلإن .25
 ار ا ر ددد   ، تصق دددم لبددد  ا صة ددد  ا ر ددد  ص، ةعدددر ف ا ر دددافن،  دددب  األ اةاآل .26

 .ن1982 ،1، طا عرام ، ل  ر
 ار ، ةجد  ها دن ا  ا دةن، ا  د ال ب األقةدارا    ن  ا  صافب لبدر  اإللإن .27

 .ن2223، 2ط، ا لة   ،ا ة اهج  ل  ر  ا ت ز ع 
 اا ددددددب ، ا سددددددتار ابددددددراه نا دددددد ات ر لبدددددد  ، اإلبدددددد اعج  دددددد ة فددددددن  راسددددددب  آفددددددام .28

 .ن1978 ،1ط، ا ا  ت ،ا ةطب لات
ه ( ، تصق دم اصةد  اةد    414االةتاع  ا ةةا سب ،  ابد  ص دا  ا ت ص د ص  ت  .29

  اصة  ا ز   ، ا ةاتبب ا ع ر ب ، ب ر ت ،   . ت .
 ار ، ، ر د  ة لبد  ا صة د  ا لقدا ن اة االجتةال ب فدن اتابدات ا جداصظا ص ش  اظ .32

 ن.1991، 1ة ر ، ط ،ا ةعرفب ا جاةع ب
سددةال ل،  ددراب ةاتبددات لادداظ  ل  ددر ازاددن  ،األ  ر ب   ج ددا  ا  اددر اإل سددا ن .31

 ن.1982 ،1، طج ة ،  ا ت ز ع
 ،هددد279 ت جع ددر اصةدد  بدد   ص دد، بدد  جددابر شبدد ، رصإذا ددب، األ ددراف سدداي ش .32

 .ت .  ،1ط ،بغ ا  ،ةاتبب ا ة  ، 
 ار  ، ات ر ف  دل لبداسا د، ا  ر  د ص ا ةعا ر فدن ا تصل دل ا   سدن اإل سا  .33

 ن.2224، 1ط، ب ر ت -ا ة  ل ا لب ا ن  لطبالب  ا   ر 
 حرف الباء

 ار ا  دددة   ا  قاف دددب ، لااددد  صسددد  جاسدددن، ا  دددعر نبددد اعا بصدددث ا   سدددن فدددن  .1
 ن.1986 ،بغ ا  – ا عاةب

 - ،  ار ا ةعددددددارف، تصق ددددددم طددددددت ا صدددددداجرص(ه255ت   ا ددددددبيإر، ا جدددددداصظ .2
 .  . ت ، 6ط، ا قاهرة
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ب  ا   ا ددب ، اسددةال ل بدد  لةددر بدد  ا  ددر ، ةاتبددب ا ةعددارف ، ب ددر ت ، ا ب ا دد .3
 ن . 1992

تصق دددددم اصةددددد  ، ه(496ت   ا ااتدددددي ابددددد   هدددددي، ا برهدددددا  فدددددن  جددددد ا ا ب دددددا  .4
 .ن1967 ،1ط ،بغ ا  ،ةاتبب ا ة  ، ،  ص   نةطل ي  ي  جب ا

ت  اةدددال ا ددد    لبددد  ا  اصددد  ا زةلادددا ن،  آا قدددر  نلجدددازا برهدددا  ا اا دددف فدددن  .5
 ةطبعددددب، اصةددد  ةطلددد ي ي  جدددب ا صدددد   ن  ا ددد ات ر ا ددد ات رةصق دددم ت، ه727
 هد.1394، 1ط ،بغ ا  - ا عا ن

، نفر ق دا ا  درم، ا د ات ر ةصةد  ا عةدرص ،ل  ا تد ا ل ا ج   ة ب   ا تي  ا بإغب .6
 ن.2212، 1ط، ا ةغري

، لبد  ا درصة  صسد  صب ادت ا ة د ا ن،  لل ة دا  ف    دا شسسد ا ا بإغب ا عرب ب .7
 ن.1996، 1ط، ب ر ت -  ار ا  اة ب ،  ة م - لن ار ا ق

، تصق ددم لبدد  ا سددإن ةصةدد  هددار   ،  ه(255 تا ب ددا   ا تب دد   ، ا جدداصظ   .8
 ن.1998،  7ةاتبب ا يا جن ، ا قاهرة ط 

 حرف التاء
ا ةراددز ،    ب اددرا سددع ترجةددب، ادد  ا تدد اةبر ، ا تأ  ددل بدد   ا سدد ة اا ب  ا ت ا ا ددب .1

 .. ت  ،1ط ب ر ت، ،ن ا  قافن ا عرب
 ، ار ا ةعدددارف  ف، ددد ددد قن  ،األ لا ع دددر ا عباسدددن  ا عربدددن األ يتدددار    .2

 ن.2222 ،19ا قاهرة، ط
ا عربددددن ا ع ددددر ا عباسددددن ا  ددددا ن، ا دددد ات ر  دددد قن  دددد ف،  ار  األ يتددددار    .3

 ن. 1986، 9ا قاهرة، ط –ا ةعارف 
ه ن راا دد ات ر صسدد  ابدد ،ا س اسددن  ا دد   ن  ا  قددافن  االجتةددالن اإلسددإنتددار    .4

 .ن1965 ،7ط ،ا قاهرة –ةاتبب ا    ب ا ة ر ب ، صس 
،  ار ا اتداي (ه748ت   ، ا دذهبن األلدإن  ف دات ا ة داه ر  اإلسإنتار    .5

 ت. .  ،1ط ب ر ت، ،ا عربن 
 شبدددد ، تصق ددددم (ه312ت    ا ةلدددد ح، ةصةدددد  بدددد  جر ددددر ا طبددددرص األةددددنتددددار    .6

 .ن2229 ،1ط ب ر ت، ،ا     ب األفاار   ي ا ارةن، ب ت 
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تصق م: ة ط ، لب  ا قا ر لطدا، ، 463ت  ا يط ي ا بغ ا ص، تار   بغ ا  .7
 .ه1417، 1ط، ب ر ت – ا علة ب  ار ا اتي

تصق دم ةص دن ا د    لبد   ،(ه911ت   جدإل ا د    ا سد  طن، تار   ا يل دار .8
 ن.1952، 1ط، ة ر ،ةطبعب ا سعا ة ، ا صة  

ا د ات ر ر د   لبد  ، ا ةتدأيرةب ا ع  ر ا عباس  اإلسإة بتار   ا    ب ا عرب ب  .9
 ن.1989، 1ط ،بغ ا  ،ةطبعب ا تعل ن ا عا ن ، اه ا جة لن

ة  ددا،  ددراب  األة ددرتصق ددم لبدد  ، ه(294  ش  (ه284ت  تددار   ا  عقدد بن،  .12
 .ن2213 ،1ط ب ر ت، ، لةطب لات  للةناال
ةصةدد  ة تدداح، ا ةراددز ا  قددافن ، ا ت دداص( نسددترات ج بتصل ددل ا يطدداي ا  ددعرص   .11

 ن.1993، 3ا  ار ا ب  ار، ط –عربن ا 
ا ةجلدددس ، ترجةدددب صسددد  ا ةددد   ، جدددا  ب لةدددا    بدددل ، األ يا تصل دددل ا   سدددن  .12

 .ن1997 ،1ط، ا قاهرة ، ل قافب  األلل،
ا ةراددز ا عربددن ، ا دد ات ر صةدد ص يةدد س، ا تددذ م ا   ددن    ر ا   ددا   ا ةسددتةع .13

 ن.1975 ،1ط، ب ر ت،  ل قافب  ا عل ن 
 ،  ار ا  ددة   ا  قاف ددب، ةدد  ن  ددا  ،  ةدد  ج  تطب ددم  ظر ددبا ترب ددع  ا تدد   ر  .14

 ن.1986 ،1، طبغ ا 
 تصق ددددددم  تعل ددددددم ا دددددد ات ر لبدددددد ، ه816ت  ا  ددددددر ف ا جرجددددددا ن، ا تعر  ددددددات .15

 ن.1987، 1ط، ب ر ت ، لا ن ا اتي، ا رصة  لة را
ا ددد ار ا ت  سددد ب  ل  دددر  ،بددد  لا ددد رصةددد  ا طددداهر ة، ت سددد ر ا تصر دددر  ا ت ددد  ر .16

 ت.. ،  1ت  س، ط ، لإ  ا ت ز ع  اإل
 ه.1423 ، 1ط  ب ر ت، ،،  ار ا ةعرفب (ه774ت   ت س ر اب  ا  ر .17
،  ا تأ  ددددلا ت سدددد ر ا اا ددددف لدددد  صقدددداام ا ت ز ددددل  ل دددد   االقا  ددددل فددددن  جدددد ا  .18

 ا زةي رص ،  ار ا ةعرفب ، ب ر ت ،    . ت . 
 ،قافدب  ار ا     ار ا عد  ة ، ا  ات ر لزا د    اسدةال ل،  أل يا ت س ر ا   سن  .19

 ن.1962 ،1ط ،ب ر ت
 ن.1972 ،1ط ب ر ت، ،اآل اي ار ، جإل ا ي اط، ا تاسي با  عر .22
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، تصق ددم لبدد  ا  تدداح ةصةدد  ا صلدد ، ه(429ت   ا  عددا بن، ا تة  ددل  ا ةصا ددرة .21
 .ه1381 ،1ط ة ر،، ل س، ا بابن ا صلبن ةطبعب 

 ،ص  لطبددددع  ا   ددددر ار ا  ددددا  ، ددددد(ه 346ت  ، ا ةسددددع  ص اف ددددر ا ت ب ددددت  األ .22
 .ن1962 ،1ط ،ا قاهرة

 حرف الثاء
 ن.1969، 2ط، ب ر ت - ار ا  ار ، ةصة  ا     ن،  قافب ا  اق  األ بن .1

 حرف الجيم
جصددددا ا  دددداصح ا ة ددددصح، لبدددداس ةصةدددد   ا عقددددا ، ةةسسددددب ه دددد ا ص  لتعلدددد ن  .1

 ن.2212 ،1ط ا قاهرة، ، ا  قافب
رف ، ة در جر ر ص اتت   عرا ، ا  ات ر  عةا  ةصةد  اةد   طدت ،  ار ا ةعدا .2

 ن .  1968،  1،  ط 
،  1جةا  ات ا      ، ا  ات ر جةال ل   ،  ار ا جاصظ  ل  ر ، بغد ا  ،  ط  .3

 ن .  1982
، تصق ددم: لبدد  ا سددإن ه(456ت   األ   سددنجة ددرة ش سدداي ا عددري، ابدد  صددزن  .4

 ت.  .، 5ة ر، ط ،ةصة  هار  ،  ار ا ةعارف
 دددراب ، سددد   شصةددد  ا  ا دددةنا ، جددد اهر ا بإغدددب فدددن ا ةعدددا ن  ا ب دددا   ا بددد  ع .5

 .ن2229 ،1ط ،ا قاهرة ،ا ت ز عا ق س  ل  ر   
 حرف الحاء

ا عرام فدن ا قدر     ا  ا دث  ا رابدع بعد  ا  جدرة، ا د ات رة ا صا ب االجتةال ب فن  .1
 ن.1972 ،1ط بغ ا ، ،صل ةب رصةب اه، ةطبعب ا زهرار 

ة سددداة ب ا  ر ددد ص، ا ددد ات ر  نلددد ا ا صجددداج فدددن ا  دددعر ا عربدددن ب  تدددت  شسدددا  بت،  .2
 ن.2211 ،1ط ،األر   ،لا ن ا اتي ا ص  ث 

، 2ط ،ا قاهرة ،، ا ةطبعب ا ع ر ب نبراه ن لب  ا قا ر ا ةاز ن، ص ا  ا    ن .3
 ن.1932

ا ةةسسدب ا جاةع دب  ل  در  ،صسد  ا صداج، ص ارة ا عري فدن ا ع در ا عباسدن .4
 .ن1994، 1ط ،ا قاهرة ، ا ت ز ع 
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صل دددل ا اتددداي ا  دددعرص اسدددترات ج ب  ا ت ددداص ، ا ص ار دددب فدددن ا ددد ص ا  دددعرص، ت .5
 ن1998ةصة  ة تاح،  ار ا رسا ب، ب ر ت ، 

ر  ، ةاتبددب ة ددط ، ، تصق ددم لبدد  ا سددإن هددا(ه255ت   ا جدداصظ ا ص دد ا ، .6
 .ن1965، 2ط، ة ر ،ا بابن ا صلبن 

 حرف الخاء
ةطبعدب ةجلدس ، تصق م  دا م ا تقد  ، (ه429ت   ا  عا بن، ياص ا ياص .1

 هد. 1425، 1ا    ، ط،ا ع ةا  ب بص  ر شبا  ا  ا  عارف ا ة
ةاتبدددب ، لبددد  ا عظددد ن ا ةطع دددن، ا قرآ دددن  سدددةاتت ا بإغ دددب ا تعب دددري دددااص  .2

 هدد.1413، 1ط، ا قاهرة ، هبب
ش ةدد  ةصةدد  زاددن ، فددن ا ة ددة    ا  ددال  راسددب تصل ل ددب،  ددةاس شبددنيةر ددات  .3

 ن.1998ا قاهرة  ، ار ا ةعرفب ا جاةع ب  ،ا ع ةا ص
 ف الدالحر 

، ب دددر ت ،ةاتبدددب  ب دددا  ، لبددد  ا ادددر ن  دددافن، ا عربدددن األ ي راسدددات ف  دددب فدددن  .1
 ن.1996  ، 1ط

ةطبعدب ،  راسات فدن ا ع د ر ا عباسد ب ا ةتدأيرة، ا د ات ر لبد  ا عز دز ا د  رص .2
 ن.1945 ،1ط ،بغ ا  ،ا سر ا  

ةددددارت     دددد ا ر ، ا  قددددااض  االصتةدددداالت  اال جددددازات  ددددأل يا  راسددددب ا   سدددد ب  .3
 (.pdfا اتاي  ، جةب  اار لب  ا صة  تر 

تصق دددم ةصةددد   ةصةددد  ، (ه471ت   لبددد  ا قددداهر ا جرجدددا ن، اإللجددداز الادددل  .4
 هددد.1412، 2ط، ا قاهرة ،ةاتبب ا يا جن ،  اار

ه(، جةعدددددت ا صسددددد  بددددد   ددددد اي ا عابدددددرص 385ا عابدددددرص  ت األص دددددف  ددددد ا   .5
ف ددد ، ه(، تصق دددم: سدددلطا  بددد  سدددع  ا سدددلطا ، ةاتبدددب ا ةلدددح 428ا ص بلدددن  

 ن.1999، 1ط
، ةطبعدددب  ج دددب تصق دددم بددد ر ا ددد    ا علددد ص، ه(168ت   ب دددار بددد  بدددر   ددد ا   .6

 .ن2227 ،3ط ا قاهرة، ، ا ترجةب  ا   ر  ا تأ  ف
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باددر  شبدد  شسددةار راسددب   ددرح  تصق ددم  ا  ددعا  ح، شة ددر   دد ا  لددر ة بدد  ا دد ر  .7
 .ن1998 ،1ط ،ب ر ت ،  ار ا اتي ا علة ب ،ةصة 

 حرف الراء
ةاتبددددب  –، تصق ددددم لبدددد  ا سددددإن ةصةدددد  هددددار   (ه255ت   جدددداصظرسدددداال ا  .1

 .ن1964 ،1ط ة ر، ،ا يا جن
ةةسسدب ا   دد ا ص  لتعلدد ن ، لبداس ةصةدد   ا عقددا ، ابد  ا ر ةددن ص اتدت ةدد   ددعرا .2

 ن.2212 ،1ط ا قاهرة، ، ا  قافب 

 حرف الزاي
 ، ،  ار ا ج دددلصسددد   لطددد ا، األ لا ز  قدددب  ا  دددع ب ب فدددن ا ع دددر ا عباسدددن  .1

 .ت . ، تب ر  
 حرف السين

ا   دددا  ا دددر ب ، (ه518ت    ة ددد ا نا ، شصةددد  بددد  ةصةددد األسددداةنا سددداةن فدددن  .1
 .ن1967، 1ط ،ا را   ،ط را  ، حهفر 

ا سير ب ا س اس ب ا عرب ب بد   ا سدير ب ا بر ادب  ا صدري ا   سد ب ، ه دان جدابر  .2
 ا  راب ا عا ة ب  لاتاي ، ة ر ،   ، ت.

اه ر دب ا د ار ا جة ،لبد  ا صلد ن ةصةد  صسد   ا سد   ،ا سير ب فن ش ي ا جاصظ .3
 ن.1988 ،1ط ،  ب ا ، ل  ر  ا ت ز ع  اإللإن 

 عةدددا  ةصةددد  ، ن صتددد،   ا دددب ا قدددر  ا رابدددع ا  جدددرصا سدددير ب فدددن األ ي ا عربددد .4
 .ن1978 ،1ط ،ا قاهرة، لطبالب فن األزهر  ا ت ق   بار   ،شة   طت

  عاةب  لاتاي،  اب ا ة ر ب اا ، صاة  لب ا ا   ال، ا سير ب فن ش ي ا ةاز ن .5
 ن.1982 ،1ة ر، ط

 ،لبددد  ا  تددداح لددد ض ب،سددد ا   ج  ب غ  ددد  راسدددبا سدددير ب فدددن ر ا دددات باسدددت ر  .6
 ن.2221 ،1ط ،ا قاهرة، ل    ل راسات  ا بص ث اإل سا  ب  االجتةال ب 

ا ةاتددي ا جدداةعن ،   ددن، لبدد  ا ددرصة  ةصةدد  ا جبدد رصفددن  ددعر ا بر  ا سددير ب .7
 ن.2211، 1رام طارا ح، ا ع ،ا ص  ث
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 ار ، سدددع   اصةددد  لدددذاي، ا سدددير ب فدددن ا  دددعر ا ة دددرص فدددن ا قدددر  ا ع دددر   .8
 هد.1426، 1ط، ة ر ،  اإل ةا ا علن 

سددد ر الدددإن ا  دددبإر ،  دددةس ا ددد    ا دددذهبن ، تعق دددي ةجة لدددب ةددد  ا ةصققددد    .9
 1985،  1ط ، ةةسسدب ا رسدا ب ، ة در ، ط   ة اا      دع ي االر د بإ راف

 ن
 ،1ط ا قددداهرة، ، ةاتبدددب ة دددر زار دددا نبدددراه ن، ،ب  ا  دددصحا  ااهددد بسددد ا   ج  .12

 .ن1975
سدددد ال ج ب ف دددد   اال ار ، جلدددد     سدددد   ،  ترجةددددب  دددداار لبدددد  ا صة دددد  ،  ار  .11

 ا اتي ا ة رص  لةطب لات ،   . ت .
 حرف الشين

 ذرات ا ذهي فن ايبار ةد  ذهدي ، لبد  ا صدن بد  اصةد  بد  ةصةد  ا عابدرص  .1
االر دداة ط  ةصةدد   االر دداة ط ،  ار ابددن ا ا  ددر ا ص بلددن ، تصق ددم لبدد  ا قددا ر 

 ن. 1986،  1 ة م، ط 
ةطبعددب ، تصق ددم ةصةدد  شبدد  ا   ددل ابددراه ن، ا  ر  ددن،  ددرح ةقاةددات ا صر ددرص .2

 .،  . ت1، ط ا قاهرة ،ا ةر ن 
 ار ، تصق ددم   ددرح ةصةدد  ةص ددن ا دد    لبدد  ا صة دد  ، ددرح ةقاةددات ا  ةددذا ن .3

 هد.1399 ،1ط ،ب ر ت ،ا اتي ا علة ب 
تصق دم ا د ات ر ة  د  قة صدب  األسدتاذ ه( 276 تابد  قت بدب، ، ا  عر  ا  عرار .4

 ن.2222، 1ط، ب ر ت ، ار ا اتي ا علة ب ، ةصة  شة   ا   ا ص
 ار ،  اتددد ر صسددد   لطددد ا  ،األ لا  دددعرار ا  دددعا  ح فدددن ا ع دددر ا عباسدددن  .5

 ن.1997، 4ط، ب ر ت - ا ج ل
 ، ار جر ددر، ا ةجدد  شبدد ا سدد   اصةدد   ،األ ل دعرار ا ظددل فددن ا ع ددر ا عباسددن  .6

 ن.2212، 1ط ة ر،
، ب دددر ت ،اإلسدددإةن ار ا غدددري ابدددراه ن ا  جدددار، ،  دددعرار لباسددد    ة سددد    .7

 .ن1997، 1ط
 ت.  ة ر،  ،ا  عر  ا  ااهب فن ة ر،   قن   ف،  ار ا ةعارف  .8
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ا  ات ر اصةد  لبد  ا سدتار ، ا قر  ا  ا ث ا  جرص عر فن بغ ا  صت،    ا با   .9
 ن.2226، 1، طب ر ت ،ا ةةسسب ا عرب ب  ل راسات  ا   ر ، رصا ج ا

،  اارة ا  قافب  إح ا   ا ص،  عر ا عربنا  عرار ا ا  ب  ا  ف ا  ا ن فن  .12
 .ن2213 ،1ط  بن، ، اإللإن

 ن.1969 ،1ط ،ا قاهرة ، ار ا ةعارف ، للن ا ج  ص،  اإل  ا ا  عرار  .11
 ن.1988، 1بغ ا ، ط ، ب صاتن ا  ار،  ار  ة   ا  قاف، ا  عر  ا ت   ل .12

 حرف الصاد
 ار  تصق دددددم اصةددددد  لبددددد  ا غ ددددد ر لطدددددار،، (ه393ت    لجددددد هرص، ا  دددددصاح .1

 هد.1399 ،3ط ، ب ا  ، ا ةإ   
ا   ددددر  ار األ دددد  س  لطبالددددب   ، ا دددد ات ر ة ددددط ،  ا ددددف، ا  ددد رة األ ب ددددب .2

 .  . ت ، ب ر ت -  ا ت ز ع
ةاتبب ا ة ارة  لطبالدب  ا   در ا   رة ب   ا بإغب  ا  ق  ، اصة  بسان سالن،  .3

 ،   . ت . 1 ا ت ز ع ،  ة م ، ط 
ا  دد الت   ، ابدد  هددإل ا عسددارص ، تصق ددم للددن ةصةدد  ا بجددا ص   ةصةدد  ابدد   .4

 ن .  1952،  1ا   ل ابراه ن ، ا  ا ر للن ا بابن ا صلبن ، ة ر ، ط 
 حرف الضاد

 1935،  1 ص، االسإن ،  اصة  اة   ، ةاتبب ا    ب ، ة ر ، ط  .1
، ه رص برجس  ، ترجةب ساةن ا د ر بن  لبد  اه فن  ال ب ا ة صح ا  صح .2

 .ن1998 ،1ط ا قاهرة،،ا    ن، ا ةةسسب ا عاةب  لاتاي 
 حرف الطاء

ه( 372طبقات ا ص ابلدب ، ةصةد  بد  ابدن  علد، ا  درار ا بغد ا ص ا ص بلدن   ت  .1
،  1،  ةطبعددددب ا سدددد ب ا ةصة  ددددب ، ا قدددداهرة ، ط تصق ددددم ةصةدددد  صاةدددد  ا  قددددن ،
 ت.. 

 ار ، تصق م لب  ا ستار اصةد  فدرج، (ه296ت   ةعتزاب  ا  طبقات ا  عرار، .2
 ن.1976، 3ا قاهرة، ط ، ا ةعارف
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 ص ددد، بددد  صةدددزة ، اإللجدددازا بإغدددب  للددد ن صقددداام  ألسدددرارا طدددراز ا ةت دددة   .3
 هد.1422 ،1ط ،ب ر ت ،  ار ا اتي ا علة ب ،ه(1346 ت ا عل ص ا  ة ن

تصق دم ، (ه751ت   ج ز دبا  ، ابد  ا قد نا طرم ا صاة ب فن ا س اسب ا  رل ب .4
 .،  . ت 1ط ج ة،  ار ا ةر ن ، ا  ات ر ةصة  جة ل غازص

 حرف الظاء
ظاهرة ا تس ل ، فار م ةصة  ا عا  ن ، ةراز ا بصد ث  ا  راسدات االجتةال دب  .1

 wwwkotobarabia. com، ة قع ا اتاي 
 صسدد  اسددةال ل ،ا ا    ددب ي اا دد  ا  ددأت ا عربددن  األ يظدداهرة ا ا  ددب فددن  .2

 .  . ت ، 1ط ،ا قاهرة، ةاتبب ا زهرار ،لب  ا غ ن
   ،1ط ا قداهرة، ، ا ةعةطبعدب ا سد ، ا  دصاذ  ،  دإح ا د    ا ة جد  ا ظرفار .3

 .. ت
 ن.1966، 4ط هرة،ا قا ،ةاتبب ا    ب ا عرب ب  ،شة  ، اصة  اإلسإنظ ر  .4

 حرف العين
 ،1ط ا قدداهرة، ، سددإةب ة سدد،، الةددات لرب ددب  لترجةددب  ا   ددر ،ا عقددل ا بدداط  .1

 ت. .  
، بغددد ا  ،ا ددد ات ر جةدددال ل ددد ،  ار ا  دددة   ا  قاف دددب  للدددن ا جةدددال ا ةسدددرصن، .2

 .ن1992 ،1ط
صاةددددد  لبددددد  ا قدددددا ر  ةصةددددد  لط دددددب االبرا دددددن  ةصةددددد   ،للدددددن ا ددددد  س ا تربددددد ص .3

 ن.1996 ،1ط ا قاهرة، ، ار ا ق ة ب  لطبالب  ا   ر ا ، ة ط ، سع  
 ،ب در ت ،ل  د ات ، ترجةدب صسد   ص د ر، ة ا ا ن ا  اس، للن ا   س ا ج    .4

 .ن1997 ،1ط
 ،(ه456ت   ا ق ر ا ددن مابدد  ر دد ، اسدد  ا  ددعر  آ ابددت   قدد اا عةدد ة فددن ةص .5

، 4ط، ة دددددر ،ةطبعدددددب ا سدددددعا ة ، لبددددد  ا صة ددددد ةصةددددد  ةصدددددن ا ددددد     تصق دددددم
 ن.1964

ا ةرادز  ،لبد  ا  بدن ذاادر، ا ع   ا سايرة شق عت دا  ق الات دا فدن ا رصلدب ا عرب دب .6
 .ن2222، 1ط، ا ةغري ، بن  لت   م  ا بصث فن ش ي ا رصلبا ةغر 
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 حرف الفاء
بددداب   ا ة ددد  را سدددلطا  ب، ةصةددد  بددد  للدددن بددد  طباطبدددا  اآل ايا  يدددرص فدددن  .1

ب ددر ت،  ،ا قلددن  ، تصق ددم: لبدد  ا قددا ر ةصةدد  ةددا  ،  ار(ه729ت ا طقطقددن 
 .ن1997، 1ط

 ،ا ةاتبدددب ا تجار دددب ا ابددددر   ،(ه429ت   ا  عدددا بن ،فقدددت ا لغدددب  سدددر ا عرب ددددب .2
 ن.1959 ،1ط ،ا قاهرة

 ار ، ا دددد ات ر اصةدددد  ا صدددد فن ،ا  ااهددددب فددددن األ ي ا عربددددن ش دددد   ا  ش  ال ددددا .3
 ن.1966 ،1ط ،ا قاهرة ،ا    ب 

، سلسدلب اقدرش ، ط ا  ااهب فن ة ر ،   قن   ف ،  ار ا ةعدارف ، ة در  .4
 ،   . ت .  1

ةطدددابع ، لدددا ن ا ةعرفدددب،  ددداار لبددد  ا صة ددد  ،ج  ددد ة رة دددبا  ااهدددب  ا  دددصح  .5
 ن.2223 ،1ط  ،ا ا  ت ،ا س اسب 

 جداهلن ا د،   ا دب  ا عربدن ا ة درقن ةد  ا ع در ا ا  ااهب  ا  صح فن ا تراث .6
 ن.1998، 1ط،    ا ،ا ةاتبب ا ع ر ب  ،ر اض قز صب، ا ع ر ا عباسن

، 1ط ، ة دددددم ، ار ا قلدددددن  ،ا ددددد ات ر صسددددد  ظاظدددددا،  ادددددر ا ددددد   ن ا   ددددد  صا  .7
 هد.1427

ةاتبدب  ،ا د ات ر ة دط ، لبد ة، ا   دن اإلبد اع   ر ا عقدل فدن  فلسد ب ا جةدال .8
 ن.1999، 2ط، ا قاهرة ،ة ب  ن 

ا ددددد ار ، افر ق دددددا ا  دددددرم، ترجةدددددب لبددددد  ا قدددددا ر ق   دددددن ،شرسدددددط  فددددد  ا يطابدددددب، .9
 ن.2228، 1ط، ا ب  ار

 ، ار ا ةعددددارف ، ا دددد ات ر  دددد قن  دددد ف، ذاهبددددت فددددن ا  ددددعر ا عربددددنا  دددد   ة .12
 ن.1965، 5ط، ة ر

بغد ا ، ا عدرام،  ،ا عباسدن، ةصةد  ة د ص ا ب د ر، ةطبعدب ا سدع ص  األ يفن  .11
 ن.1955، 1ط
 ، ار ا صر ددب  لطابعددب ، عر ب ا ةعا ددرة، شصةدد    دد ف ا ج ددابنفددن ا رة ددا ا  دد .12

 .  . ت  ،1ط ،بغ ا 
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، بغد ا  ،   در ا  ار ا  قاف دب  ا،    تنها ص  عةا  ا، نفن فلس ب ا لغب  اإللإ .13
 ن.2226، 1ط

 حرف القاف
، ب دددر ت ،ةةسسدددب ا رسدددا ب ، (ه817ت   بدددا صا   دددر ز آ، ا قددداة س ا ةصددد ط .1

 ن.2225، 8ط
، ة  ددددد رات  زارة ا عددددد ل  1972 سددددد ب  64قدددددا    االصددددد اث ا عراقدددددن ، رقدددددن  .2

 ن .  1982،  1ا عراق ب ،  ار ا صر ب  لطبالب ، ط 
،  ار ا س   رص ، ب در ت ،  1969 س ب  111قا    ا عق بات ا عراقن ، رقن  .3

 ن . 2216،  1ط 
تصق دددم  ،ا ةصبدددن األةددد  ةصةددد   ، لغدددب ا عرب دددب ةددد   ي دددل ق ددد  ا سدددب ل ف ةدددا .4

 هد.1415، 1ط، ا ر اض، ةاتبب ا ت بب  ،ا  ات ر ل ةا  ا    ن
، ب در ت ، ادز ا  قدافن ا عربدنا ةر ، ، لب  اه ا غدذاةنا ق   ة  ا  ص ا ة ا  .5

 .ن1994، 1ط
، 7ط، ب ددر ت ، ار ا علددن  لةإ دد   ، ددازح ا ةإااددب، ق ددا ا ا  ددعر ا ةعا ددرة .6

 ن.1983
 حرف الكاف

 ن.1966، ا عرام ، ا  جففن   ر ا ةاتبب ا ص  ر ب ، اتاي ا تط  ل .1
،  ا صلن ا قطاع ا إ الن فدن ةجدال ا دذات ا عرب دب  األسط رة ا اراةب ا   ف ب .2

، 2ط، ب ددر ت ،  لطبالددب  ا   ددر  ا ت ز ددع األ دد  س ار ، ا دد ات ر للددن ز عدد ر
 ن.1984

 حرف الالم
 .ن1997، 6ب ر ت، ط ، ا ر  ار ، 711ت  اب  ة ظ ر ، سا  ا عري .1
ا ةةسسب ا عرب دب  ل راسدات ، ت بسة ر  ر ف است ، ا لغب  س ا   ج ب ا يطاي .2

 ن.2222، 1ط ب ر ت، ، ا   ر 
، للدن ا هدن،  ا تدار    األ يف  ل فن ا ص داة  ا ةجتةدع   سا اإل ةاذا   ق،  .3

 ت.   . ،1ط ،ا قاهرة ،ةاتبب ا    ب 
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 حرف الميم
ق ةدت  للدم ، ه(637ت   بد  األ  درا، ا ة ل ا ساار فن ش ي ا ااتي  ا  الر .1

، ة دددر ، ار ا    دددب ، لل دددت ا ددد ات ر شصةددد  ا صددد فن  ا ددد ات ر بددد  ص طبا دددب
 ن.1965، 2ط

ا دد ات ر ، اإلسددإة ب لص ددارة ا عرب ددب  ةددرآةةددار  األ بددار  ا يل ددار ةجددا س ا عل .2
 .ن2226، 1ط ،ب ر ت،  اإلسإةن ار ا غري ،  ص ،  ه ي ا جب رص

  ار ب دددددر ت  لطبالدددددب  ا   دددددر،، ه(458ت   ا ب  قدددددن،  ا ةسدددددا  ا ةصاسددددد   .3
 .هد1424 ،1ب ر ت، ط 

ةطبعددب ، ي ددرصةصةدد  ا ، ةصا ددرات تددار   األةددن اإلسددإة ب ا    ددب ا عباسدد ب .4
 ت..   ،1ط ،ة ر ،ا اتي ا عرب ب  نص ار ار 

 ،1ط ،ا قدددددداهرة ،ا ةطبعددددددب األة ر ددددددب ، (ه458ت   ابدددددد  سدددددد  ا، ا ةي ددددددص .5
 ن.1923

  ز د، ا  عر ب فن  ق  ا عقا  ا   رة اس ال ج  ا ة يل ا ،  ظر ب ا  ق  ا   سن .6
 .ن1989 ،1ط ، ة م ، اتصا  ا اتاي ا عري، ا     ا ةيتارص

 األة ددر ددرصت لبدد  ، (ه346ت   ، ا ةسددع  ص  ا جدد هر ةعددا  ةددر ج ا ددذهي .7
 .ن1991 ،1ط ،ب ر ت ، لةطب لات  األللةن ةةسسبة   رات ، ا ة  ا

ه( تصق دم ا  دد    ددع ي االر دداة ط ، ةةسسددب 241ةسد   اصةدد  بدد  ص بددل  ت  .8
 ن . 1969ا رسا ب ، ة ر ،  

قددت صسدد ن صق، ه686ت  ابدد  ا  دداظن، ا ة ددباح فددن ا ةعددا ن  ا ب ددا   ا بدد  ع .9
 .ت .،  1ط ،ة ر،  ايةاتبب اآل، لب  جل ل   سف

 ار ، ، تصق ددددددددم  ددددددددر ت لاا ددددددددب(ه276ت   ابدددددددد  قت بددددددددب، ا ةعددددددددارف .12
 ت. .ي، 4ط، ا قاهرة ،ا ةعارف

 ار ، تعر دددي ةصةددد  ل ةدددا   جددداتن، فر  ددد   ة  غسددد ، ةعدددا ن ا تصل دددل ا   سدددن .11
 ن.1983، 5ط، ب ر ت ،ا  ر م

 ن.1978، 3ط، ب ر ت ،ا علن  لةإ     ار، لب  ا   ر جب ر، األ بنا ةعجن  .12
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 ،ا عربدددددنا تدددددراث  نص دددددار ار ، (ه656ت    ددددداق ت ا صةددددد ص ،ا بلددددد ا  ةعجدددددن .13
 هد.1399، 1ط، ب ر ت

، ب ددر ت ، ار  ددا ر ، ص  دد ر ا جدد اهر   اددار    ا ر ، ةعجددن ذ ص ا عاهددات .14
 ن.1996، 1ط
 ن.1979، 3ط، ا قاهرة ، ار ا  قافب ا ج   ة، ةرا   هبب، ا ةعجن ا  لس ن .15
تصق دددددم ة ددددد ص ، (ه152ت   ا يل دددددل ابددددد  اصةددددد  ا  راه ددددد ص، ةعجدددددن ا عددددد   .16

براه ن ا ساةراان  هدد.1425، 2ط، ن را  ، ا ت ارات، ا ةيز ةن  ا 
 ،لددددا ن ا اتددددي  ل  ددددر ، شصةدددد  ةيتددددار لةددددر، ةعجددددن ا لغددددب ا عرب ددددب ا ةعا ددددرة .17

 .ن2228، 1ط، ا قاهرة
ترجةدب ، س سدا     د  ار    بد ل   ف إ شال جاح ، األ ب بةعجن ا ة طلصات  .18

، 1ط، ب در ت ا ةةسسب ا جاةع ب  ل راسات  ا   در  ا ت ز دع، ةصة  ةصة   ةج 
 ن.2212

ا د ار  ، ةعجن ا ة طلصات األ ب دب، سدع   للد ش ة  د رات ا ةاتبدب ا جاةع دب .19
 ن.1989 ،1ط ا ب  ار،

ا د ار ا علة دب  ل  در ، اصةد  زادن بد  ص، ةعجدن ة دطلصات ا علد ن االجتةال دب .22
 ن.1977 ،1ط ، ر تب ، ا ت ز ع 

 .هد1414 ،1ط ،ب ر ت ،ا رسا ب ، لةر ر ا اصا ب، ا ةة    ةعجن  .21
، 1ط، ا قداهرة، اإلسدإة با ةاتبدب ،  آيدر  ابدراه ن ة دط ، ، ا ةعجن ا  سد ط .22

 ن.1962
، 1ط، ا لة د ،ر ا  دارس  ا،  ا ر  با ت، ا ة ارقب فن ا  عر ا عربن ا ص  ث .23

 ن.2221
لبدددددد  ا  اصددددد   ة دددددةة، ة سدددددد لب  ر  دددددح، تددددد ارقدددددب   ددددد ات ا،  ص. سددددددن. ة ا ة .24

، 4، ةجلد  2ب در ت، ط ،ا ة طل  ا  ق ص، ا ةةسسب ا عرب ب  ل راسات  ا   ر 
 ن.1992

 ن.1999، 1ط، ب ر ت، ةصة  ة تاح، ا ة اه ن  ا ةعا ن  ص  تأ  ل  اقعن .25
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 ار ، طاش ابدرص زا ة، ة تاح ا سعا ة  ة باح ا س ا ة فن ة   لات ا عل ن .26
 هد.1425، 1ب ر ت، ط -ا اتي ا علة ب 

تصق ددم ةصةدد  ، (ه522ت   األ دد  ا ن ، ا راغددي آا ة ددر ات فددن غر ددي ا قددر  .27
 .ت . ب ر ت،  ، ار ا ةعرفب ، س   ا إ ن

تصق ددددم   ددددبط لبدددد  ا سددددإن ، (ه365ت   اصةدددد  بدددد  فددددارس، ةقددددا  س ا لغددددب .28
 .. ت،  1ط ،ب ر ت ،  ار ار ا ، هار  

 ن.1979، 2ط، ب ر ت ، ة  ار ا ع  ،   س   ش، فن ا  عر ا عربن ةق ةب .29
، تصق دددددم للدددددن لبددددد  ا  اصددددد   افدددددن،  ار (ه828ت   ابددددد  يلددددد   ، ا ةق ةدددددب .32

 .ن2214 ،2ط ة ر،،ا    ب 
 
 ،ا قداهرة –ا عرب دب  اآلفدام ار ، ة اهج ا  قد  ا ةعا در، ا د ات ر  دإح ف دل .31

 .ن1991، 1ط
تصق ددم ةصةدد  ، (ه684ت   صددازن ا قرطدداج ن ،ة  دداج ا بلغددار  سددراج األ بددار .32

 ن.1986 ،1ط ،ب ر ت ، ار ا غري اإلسإةن ، ط ي ب  ا ي اجبا ي
ا  ددددراب ا ة ددددر ب ا عا ة ددددب ، ا دددد ات ر  ب ددددل راغددددي، اإلبدددد اع األ بددددن ة سدددد لب .33

 .1996، 1ط، ا قاهرة ، ل  ر  ا ت ز ع    جةا  
 ار ا تاددد     لطبالدددب ، ، ا ددد ات ر لبددد  ا  دددا ص صدددريا ةصتدددا    ش ية سددد لب  .34

 .ن2228 ،1ط ، ة م د ا   ر  ا ترجةب 
ا ةةسسدددب ا عرب دددب  ل راسدددات ، ا ددد ات ر لبددد  ا دددرصة  بددد  ص، ة سددد لب ا  لسددد ب .35

 ن.1975 ،1ط ،ب ر ت ،  ا   ر
ة قف ا  عر ة  ا     ا ص اة فن ا ع ر ا عباسدن ، ةصةد  زادن ا ع دةا ص ،  .36

 ن. 1981 ار ا    ب ا عرب ب  لطبالب  ا   ر  ا ت ز ع ، ة ر ، 
 حرف النون

، ا ةصاسدددد  بدددد  تغددددرص بددددر ص شبدددد ، ن ةلدددد ح ة ددددر  ا قدددداهرةا  جدددد ن ا زاهددددرة فدددد .1
 ن.1929 ،1ط ،ا قاهرة ،ةطبعب  ار ا اتي ا ة ر ب ، د(ه874ت 
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لدددا ن ، ا ددد ات ر ابدددراه ن  ددد قب ،فدددن ا تدددراث ا  قددد ص  ا بإغدددن األ بدددنا ددد ص  .2
 ن.2211، 1ط، ارب  ،ا اتي 

 ،1ط ، ة ددم ،ا اتدداي ا عددري ة  دد رات اتصددا  ، صة دد  سددة ر، ا دد ص ا غااددي .3
 ن.2221

،  ة دم ،ة  د رات اتصدا  ا اتداي ا عدري، صة د  سدة ر ،ا  ص  ت الل ا ةتلقن .4
 ن.2225، 1ط

، ترجةددددب ةص ددددن ا دددد     ددددبصن، ار دددد   ر   ددددت   ل ددددح   ش سددددت ، األ ي ظر ددددب  .5
  األ ي رلا دب ا   د    األللد،ا ةجلدس ، ةراجعب ا  ات ر صسان ا     ا يط ي

 ن.1972، 1ة ر ، ط ،ةطبعب يا   ا طراب  ن،  ا عل ن االجتةال ب
لبداس  نصسدا  ات ر ترجةدب ا د، سدتا لن هدا ة  ، ة ارسدت ا ص   دب األ بنا  ق   .6

 ن.1958 ،1ط ،ب ر ت ، ار ا  قافب ،  ةصة    سف  جن
ا ددد ات ر لبددد  اه ا غدددذاةن، ، ا  قاف دددب ا عرب دددب األ سددداما  قددد  ا  قدددافن قدددرارة فدددن  .7

 ن.2222، 1ط ،ب ر ت   ا  ار ا ب  ار ، ا ةراز ا  قافن ا عربن
، ب ا  قاف ددب، لبدد  ا ددرزام ا ة ددباصنا  قدد  ا  قددافن ةدد  ا  سددم ا  قددافن ن دد، ا رة دد .8

 .ن2214، 1ط، ب ر ت ،ت ز ع ا ةةسسب ا رصاي ا ص   ب  لطبالب  ا   ر   
ةاتبددددب ، ، تصق ددددم اةددددال ة ددددط ،(ه285ت   بدددد  جع ددددر ق اةددددب،  قدددد  ا  ددددعر .9

 ن.1963 ،1ط ،ببغ ا  ، ا ة  ، ا يا جن بة ر  ةاتبب
 ار ا اتدددي ، (ه821ت   ا قلق ددد  ص، فدددن ةعرفدددب ا سددداي ا عدددري األري  ا دددب  .12

 .ن2224 ،1ط ،ب ر ت ،ا علة ب 
 حرف الهاء

، ا دددد ات ر لبددددداس ب دددد ةن لجدددددإ ، ا    دددددب  شسددددا  بت ا  جددددار ا جدددداهلن  ددددد را .1
 ن.1985 ،1ط ،ة ر، اإلسا  ر ب ،ةةسسب  باي ا جاةعب 

ةدددد   صسدددد   ، ةاتبددددب اال اي فددددن ا جاهل ددددب ، ةصةدددد   ةصا  جددددار  ا  جدددداة    .2
 ن . 1948،  1ة ر ، ط
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 حرف الواو
تصق دددم لبددد  ا  هددداي لدددزان ، (ه296ت   ةصةددد  بددد   ا   بددد  ا جدددراح ،ا  رقدددب .1

 ن.1986، 3ط، ة ر ، ار ا ةعارف ، اصة  فراج    لب  ا ستار
ا  سدداطب بدد   ا ةت بددن  ي دد ةت ،  للددن بدد  لبدد  ا عز ددز ا جرجددا ن ، تصق ددم  .2

 .1966،  1ا  ا ر ل س، ا بابن ا صلبن ، ط   للن ةصة  ا بجا ص ،
 ، لدا ن ا ةعرفدب، ترجةدب ا د ات ر   فدل   د ف ف،غ د رغن غات د، ا  لن  ا  د  .3

 ن.1992 ،1ط ،ا ا  ت
 حرف الياء

ةطبعدب ،  د    لبد  ا صة د تصق دم ةص دن ا، (ه429ت   ا  عا بن،  ت ةب ا  هر .1
 .ن1956، 2ط، ة ر ،ا سعا ة

 الرسائل واألطاريح:
ةدددب ا ددد ص ا سددداير، ابتسدددان   لددد، بددد  ل سددد،، رسدددا ب ةاجسدددت ر، ا جزاادددر، ترج .1

2211. 
لبدددد  ، ا سددددير ب فددددن ا  ددددعر ا عباسددددن فددددن ا قددددر     ا  ددددا ن  ا  ا ددددث ا  جددددر    .2

ال دب ا  راسدات ا عل دا ا جاةعدب ، شطر صدب  اتد راا، ا يا م لب  اه ل  ة ل س،
 ن.2223، األر   ب

 ت ابدددع  ا ز ابدددع البددد   ددد    األ   سدددن ا سدددير ب فدددن ا   دددر األ   سدددن، رسدددا ب ا .3
جاةعدب ةصةد  بد   د اف با ةسد لب ، ي را  ا ف، شطر صب  ات راا، ش ة ذجا

 ن.2218، ا جزاار -
رسددددا ب ، ا سددددير ب  ا ددددت ان فددددن ةل ددددقات لددددز ا دددد    ة  دددد بن، سددددعا  سددددإةن .4

 ن.2215، ا جزاار -ي  ر، بسارة  ةاجست ر، جاةعب ةصة  
 عباسددن صتدد،   ا ددب ا قددر  ا رابددع ا  جددرص، رسددا ب ا سددير ب  ا  ااهددب فددن ا   ددر ا .5

 اتددد راا، نلددد ا  ا طا دددي  دددزار لبددد  اه يل دددل يةددد ر، ن دددراف ا ددد ات ر سدددة ر 
 ن.2225، األر   -ا  ر بن، جاةعب ةةتب 
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 عرار ا ا  ب فن ا ع ر ا عباسن فن ا   ف ا  ا ن ة  ا قر  ا رابع ا  جدرص  .6
 ،ي  ددر جاةعددب ةصةدد  ، ب   ددب راسددب ف  ددب ة  دد ل ب، رسددا ب ةاجسددت ر، رابدد  

 ن.2214، ا جزاار - بسارة
 عرار ا  اةش فن ا ع ر ا عباسن، اب  ا  ةق م ا ة ذجدا ،  د ال بد  بد  ز د   .7

ا ددددراف ا دددد ات ر ق  دددد  ب اصةدددد   ، اطر صددددب  اتدددد راا ، جاةعددددب ز ددددا  لا دددد ر 
 ن . 2215با جل ب ، ال ب اال اي  ا لغات االج ب ب ، ا جزاار ، 

 ع ر ا عباسدن ،  راسدب  ق  دب تصل ل دب ، رسدا ب ةاجسدت ر ،   عر ا  ااهب فن ا .8
ال ا  ج ا  لب  ا قدا ر ق  د ر ، ا دراف اصةد  للدن ا د ها  ، جاةعدب ا بعدث ، 

 ن . 2229ال ب اال اي  ا عل ن اال سا  ب ، س ر ا ، 
فدددد  ا سددددير ب فددددن ش ي ا جدددداصظ، ةصةدددد  سددددرصا ، شطر صددددب  اتدددد راا، جاةعددددب  .9

 .ن1974األزهر، 
   نلد ا  ا طا بدب ، رسدا ب ةاجسدت ر، ايرة فن ق ص ا سدع   ب طداج  ا  زلب ا س .12

 ن.2211، ا جزاار -اح  رقلب ب  ص ةر اجاةعت ق، ن ةا  طب ن
 البحوث والدراسات:

 -ا دد ات ر ةدد ر س شبدد   دداظر، ةجلددب ا  قافددب ا عرب ددب ، األسددل ي  للددن األسددل ي .1
 ن.1975، ا س ب ا  ا  ب، ا ع   ا تاسع،   ب ا

 -ةجلددددب فاددددر   قدددد  ، سددددة رة ا ا  سددددن،  ب فددددن ا ة ددددل ا ةغربددددنبإغددددب ا سددددير  .2
 ن.2221  ا ر ، 35ا س ب ا رابعب، ا ع   ، ا ةغري

ا  ااهدددددب فدددددن ا  دددددعر ا ةعا دددددر، ةصةددددد  لبددددد  ا غ دددددن صسددددد ، ةجلدددددب ا  دددددإل  .3
 ن.1974، 8ا ع   ، ا ة ر ب

ةدد  ا بإغددب ا اإسدد ا ب ا دد، ا بإغددب ا ج  دد ة، ا دد ات ر جة ددل صةدد ا ص، بصددث  .4
 ل،  باب اال تر  ت.ة   ر ل
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 A 

Summary 

Irony in Al-Ahnif Al-Akhbari Poetry  

Psychological Study 

Master thesis prepared by the postgraduate student Salam 
Hamad, Under the Supervision of both of, Professor Dr. Yassir 
Ali AL-Khalidi and Dean of College of Arts in Al-Qadisiya 
University, this study was divided into four chapters and an 
introduction. The life of Al-Ahnif Al-Akhbari was indicated in the 
introduction, and the first chapter contains four subjects, which 
include definition of irony and its semantic overlap with 
terminology of comedy, laugh, sarcasm, cynicism, satire, and 
humor. The second chapter include the motives and incentives 
of the irony in Al-Ahnif Al-Akhbari Poetry in three subjects; the 
first was regarding the psychological factors, the second was 
regarding the socio factors, the third was regarding the political 
factors, the fourth chapter was regarding the techniques of irony, 
and there were in three subjects, rhetorical irony, rhythmical 
irony and  lexical (glossary) irony; as for the fourth chapter was 
regarding the functions of irony under which divided into three 
subjects, the first was socio and political function, the second 
was regarding media and communicative function, and the third 
was regarding the remedial function.  

This is the first study for Irony in Al-Ahnif Al-Akhbari 
Collection of Poetry, a research study was made by the 



 B 

researcher Sultan Bin Saad Al-Sultan in 9111, duwe to the fact 
that this collection of poetry was long-lost and the manuscript 
(scroll) was owned by King’s Fahad Library in KSA. The 
decedent Al-Hussein Bin Shehab Al-Akhbari Al-Hanbali 
collected the Works in 824 H. He was of those who 
contemporize the poet Al-Ahnif Al-Akhbari who died on 543 H.  

He adopted the psychological approach in studying the 
irony of the poet. 
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